
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - www.dailynews.co.th http://today.line.me เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. – ปัจจุบัน 
(๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓) มีพื ้นที ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม ๖ จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวม ๓๔ อำเภอ ๑๔๕ ตำบล ๗๓๒ หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ ๒๑,๘๓๖ ครัวเรือน ไม่มีผู ้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น  พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๖ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา และนราธิวาส รวม ๓๒ อำเภอ    
๑๓๔ ตำบล ๖๘๓ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๑,๗๐๕ ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน ๔ จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองนครฯ จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม       
ท่าศาลา ทุ่งสง และพิปูน รวม ๔๐ ตำบล ๑๙๙ หมู่บ้าน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ระดับน้ำลดลง พัทลุง 
ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ เมืองพัทลุง ป่าบอน ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด ควนขนุน เขาชัยสน 
และปากพะยูน รวม ๔๒ ตำบล ๒๙๕ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๕,๕๑๖ ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง สงขลา 
ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ เมืองสงขลา จะนะ  สะเดา  หาดใหญ่  ควนเนียง  สิงหนคร  นาหม่อม 
และรัตภูมิ รวม ๓๑ ตำบล ๑๓๕ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒,๓๕๗ ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง นราธิวาส 
ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ เจาะไอร้อง บาเจาะ จะแนะ และ ระแงะ รวม ๑๒ ตำบล ๔๑ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓,๖๒๑ ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ๑ จังหวัด 
ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม ๓ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๓๑ หลัง 
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่างให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๑ www.matichon.co.th www.thairath.co.th www.amarintv.com www.thansettakij.com 

www.bangkokbiznews.com www.innnews.co.th https://thainews.prd.go.th www.journalth.info เสนอข่าว
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศ ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา  

ได้มีประกาศ… 
… 
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ได้มีประกาศแจ้งว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง รวมทั้งหย่อมความ                              
กดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ปริมาณฝนสะสม อาจทำให้เกดิสถานการณ์อุทกภัย สำหรับ
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน ๑๒ จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือ    
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ พื ้นที่      
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง  ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์
คลื่นลมแรง ๔ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงสั่งการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพ
อากาศ ปริมาณฝน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะ
พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล อีกทั้งจัดชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทันที ตลอดจนประสานหน่วยงานในพื้นท่ี อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชน
ให้ทราบสถานการณ์ภัย แนวทางการปฏิบัติตน และการอพยพไปยังจุดปลอดภัยผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน  
ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว 

           * จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอบาเจาะ อำเภอเมืองนริวาส อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ และอำเภอ  
สุไหงโก-ลก รวม ๒๙ ตำบล ๑๑๑ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๒๕,๑๔๓ คน ระดับน้ำท่วมสูง ๔๐ - ๕๐ 
เซนติเมตร ส่วนแม่น้ำสายหลัก ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่รองรับปริมาณน้ำ
ระบายลงสู่ทะเล เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนริมแม่น้ำ 

          * จังหวัดพัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ลุ่มริมน้ำในตำบลหานโพธิ์ ตำบลเขาขัยสน ตำบลควนขนุน อำเภอ
เขาชัยสน ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว บ้านปากคลองเก่า ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน พื้นที่บางส่วน
ของตำบลพญาขัน ตำบลนาโหนด และตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง รวมถึงพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ที่ ยังคงมี   
น้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า ๕,๐๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชน
เตรียมรับมือฝนตกหนัก ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพ้ืนที่
ติดกับเทือกเขาบรรทัด ได้แก่ อำเภอกงหรา อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน    
ให้เพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำสะสมในพ้ืนที่อยู่ก่อนแล้ว 

 

⚫ การบริหาร … 
… 



๓ 

 

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 
        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๓ เสนอข่าว นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้  
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมมาตรการรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 
รายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ รวม ๕๒๖ แห่ง 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนแม่บทน้ำ ๒๐ ปี สำหรับมาตรการการเตรียมพร้อม
รับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔ รัฐบาลได้ดำเนินการ ๙ มาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา
ดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) เร่งกักเก็บน้ำก่อนหมดฤดูฝน ๒) จัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๓) ปฏิบัติการ
เติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๔) กำหนดการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ๕) วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ๖) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำ
สายหลัก สายรอง ๗) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำตามหลัก Reuse Reduce Recycle ๘) ติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๙) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำ 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย จึงได้เร่งรัด         
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จ
ตามแผน รวมถึงมอบนโยบายการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำระยะยาว  

     ⚫ มลพิษทางอากาศ 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๖ เสนอข่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเตรียมการป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล     
โดยเน้น ๓ มาตรการหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ 
ในการบริหารสั่งการการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง การเข้มงวดตรวจมลพิษรถยนต์ การลดแหล่งเชื้อเพลิง           
ในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และเร่งการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยมีศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ   
ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส                 
โควิด – ๑๙ เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ๑๑ ราย ทำให้มีผู ้ป่วยยืนยันสะสม ๓,๙๗๗ ราย รักษาหายแล้ว       
รวม ๓,๘๐๐ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ ๖๐,๖๓๗,๐๐๗ คน 
เสียชีวิต ๑,๔๕๙,๓๓๙ ราย ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

⚫ www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุม   
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง        
๑ - ๓ องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคกลางดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม 

 อ่าวไทย … 
… 

… 



๔ 

 

อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งทะเลมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้     
มีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 
๒ เมตร และอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ชาวเรือบริเวณ
ดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
จนถึงวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ 
 
 
 
































