
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
        - http://today.line.me www.matichon.co.th เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด 
มักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการดับไฟป่าแบบ Real Time    
ในรูปแบบการจัดการข้อมูลสถานะไฟป่าผ่านการบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมขององค์การบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NASA) และข้อมูลความพร้อมและพิกัดปัจจุบันของหน่วยดับไฟป่าของทุกหน่วยงาน 
รวมถึงการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Line Chatbot ซึ่งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ประสานให้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานความ
ร่วมมือกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบัญชาการ      
ดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน Line Chatbot เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้    
จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลและทดลองใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัด
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ 
ผู ้แทนฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับพื ้นที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อาสาสมัคร และหน่วยงาน           
ภาคีเครือข่าย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเรียนรู้การใช้งานระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านแอปพลิเคชัน 
Line Chatbot การซักซ้อมการบริหารจัดการไฟป่าและสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่          
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และชี้เป้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

       ⚫ อุทกภัย 
        -  www.bangkokbiznews.com www.nationtv.tv https://thainews.prd.go.th www.ryt9.com 

เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก    
ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ปัจจุบัน (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.) มีพื้นที่ 
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ๖ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร 
ภูเก็ต สงขลา และยะลา รวม ๑๑ อำเภอ ๒๑ ตำบล ๕๗ หมู ่บ้าน ประชาชนได้ร ับผลกระทบ ๔๓๔ ครัวเรือน                 

ไม่มีผู้บาดเจ็บ… 
… 
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ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๔ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ภูเก็ต สงขลา และยะลา รวม ๗ อำเภอ ๑๑ ตำบล           
๒๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๕๘ ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย
แล้วทุกจังหวัด พื ้นที ่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ๒ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี และสมุทรสาคร รวม ๔ อำเภอ          
๑๐ ตำบล ๓๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๗๖ หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ได้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ตลอดจนซ่อมแซมและฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
        - หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานบ่อดินขาวให้แก่ราษฎร ที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต 
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการกระจายแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง การจัดทำคูคลองให้สะอาดสวยงามและปลอดภัย ซึ่งเป็น   
สิ่งที่รัฐบาลทำตามพระบรมราโชบายที่พระราชทานมา 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 
รายงานว่า พบผู ้ต ิดเชื ้อรายใหม่ ๔ ราย ไม่มีเสียชีว ิตเพิ ่ม ผู ้ต ิดเชื ้อสะสม ๓,๙๒๖ ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อ
ภายในประเทศ ๒,๔๕๔ ราย มาจากต่างประเทศ ๑,๔๗๒ ราย หายกลับบ้าน ๓,๗๕๐ ราย รักษาในโรงพยาบาล 
๘๖ ราย เสียชีวิตสะสม ๖๐ ราย ส่วนสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ทั่วโลก ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 
๖๐,๑๘๔,๓๗๔ ราย เพ่ิมขึ้น ๕๓๐,๑๙๔ คน รักษาหาย ๔๑,๖๒๒,๗๔๐ ราย เสียชีวิต ๑,๔๑๖,๗๙๔ ราย เสียชีวิต
รายใหม่ ๙,๑๙๐ ราย ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ๑๒,๙๕๖,๗๘๓ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

⚫ www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุม  
ประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับ    
มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนัก       
ถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ        
ควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63  

 

 


















