
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ www.matichon.co.th www.bangkokbiznews.com เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพล
พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้
ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) มีพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม ๓๔ จังหวัด ๑๔๐ อำเภอ ๕๓๐ ตำบล 
๒,๒๙๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๘๘,๓๔๖ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย ผู้บาดเจ็บ ๓ ราย ผู้สูญหาย ๑ ราย 
แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๓๒ จังหวัด รวม ๑๒๙ อำเภอ ๕๑๓ ตำบล
๒,๒๘๐ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๘๘,๒๘๔ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
๒๖ จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมขัง ๖ จังหวัด ได้แก ่อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง 
อำเภอโชคชัย อำเภอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอจักราช      
ระดับน้ำลดลง ปราจีนบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และ
อำเภอบ้านสร้าง ระดับน้ำทรงตัว สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเคียนซา และอำเภอพุนพิน ระดับน้ำลดลง นครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกำแพงแสน 
อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี ระดับน้ำลดลง สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่           
๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพ่ีน้อง อำเภออู่ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า ระดับน้ำลดลง พ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ๕ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี สิงห์บุรี และพังงา รวม ๙ อำเภอ ๑๒ ตำบล 
๒๑ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๖๒ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู พื้นที่
ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ ๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สตูล และกระบี่ รวม ๕ อำเภอ ๖ ตำบล ๖ หมู่บ้าน 
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้ง เครน      
รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังจุดอพยพ อีกทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพ สำหรับจังหวัด        
ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจประเมินความต้องการการช่วยเหลือของผู้ประสบภัย พร้อมจัดทำบัญชีความ
เสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตลอดจนเร่งซ่อมแซม
และฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกนและบรรเทา  
สาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ได้ส่งรถยกสูงออกรับส่งรักเรียนและผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านเขาสามยอด หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา ไปยังโรงเรียนบ้านเขาสามยอม ตามที่นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราขการจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี มอบหมาย เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังในถนนหมู่บ้าน 

- หนังสือพิมพ์… 
… 
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        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม        
ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุโมลาเบ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำชี พื้นที่ลุ่มริมลำน้ำเสียว 
พ้ืนทีลุ่่มในตอนใต้ของจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอยางสีสุราช และอำเภอนาเชือก) 
และพ้ืนที่ลุ่มต่ำที่น้ำท่วมบ่อยครั้ง  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเตือน
เรื่องพายุไต้ฝุ่นโมลาเบ ว่า พายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม ห่างจากตะวันออกของ
จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว       
๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดอุบลราชานี ทำให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง มีฝนตกหนักบางแห่ง และฝนตกหนักมากหลายพื้นที ่กับมีลมแรง สำหรับ          
ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง 
        - หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ หน้า ๑ หนังสือพิมพข์่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ๑๒ ตำบล ของอำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย 
เนื่องจากมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำพระเพลิง โดยปัจจุบันเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำกักเก็บ ๑๕๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของความจุเขื่อน พร้อมคาดว่าพายุโมลาเบจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน    
ลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก เพ่ือเตรียมรับสถานการณ ์เขื่อนลำพระเพลิงได้ระบายน้ำออกจากเข่ือน จึงได้แจ้งเตือน
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตพื้นที่ ๑๑ ตำบลของอำเภอปักธงชัยและอำเภอโชคชัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ  
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมอพยพและเก็บของขึ้นที่สูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
        - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๑ เสนอข่าว นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี ่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือพายุโมลาเบ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบ   
ในช่วงวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันล้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย         
จะมีกำลังแรงขึ้น จึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน    
ให้ระมัดระวังจากฝนที่เพ่ิมมากข้ึน และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง รวมถึง
เตรียมความพร้อมดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
        - หนังสือพิมพข์่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว 
          * ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
แจ้งเตือนดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโมลาเบ สำหรับพื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝน
ที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจำลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ได้แก่ กาญจนบุรี นครนายก ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย อุบลราชธานี 
เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว จึงเฝ้าติดตามสถานการณ์  
ภัยพิบัตดิินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษและแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อไป 

* นางรังสรรค…์ 
… 

… 



๓ 

 

          * นางรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ประกาศให้ประชาชนทั้ง ๑๒ อำเภอ เตรียมรับมือ

พายุไต้ฝุ ่นโมลาเบ พร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

โดยเฉพาะพ้ืนที ่๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคลอ และอำเภอดงเจริญ   

        - หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า ๑ หัวข้อข่าว พายุ ‘โซเดล-โมลาเบ’ ถล่มไทย จับตาอีสานใต้ ‘น้ำ’ 

ล้น-ท่วมหนัก เสนอข่าว จากอิทธิพลของพายุโซเดลและพายุโมลาเบที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในภาคตะวันออก       

เฉียงเหนือ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ลดลง บางอ่างเก็บน้ำอยู่ภาวะวิกฤตติดต่อกันหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณน้ำติดลบมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑,๓๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 

ปริมาณน้ำใช้การได้ ๗๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและ    

ขนาดใหญ่ของประเทศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีปริมาณน้ำ ๔๖,๗๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 

เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ ๒๒,๗๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๔ เฉพาะสภาพน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อน

สิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ

กรุงเทพมหานคร มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด ๑๒,๓๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐ เป็นปริมาณน้ำใช้การ

ได้ ๕,๖๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ซึ่งปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากพายุหลายลูกที่พัดผ่านประเทศไทย

ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ทำให้สภาพน้ำโดยรวมของประเทศดีขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ในพ้ืนที่  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา ปัจจุบันเกิดภาวะ

น้ำล้นตลิ่งในลำน้ำสายหลักและสายรอง ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ใน

สภาพน้ำล้นเกินกว่าปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่าง เพื่อป้องกันความเสียหาย

และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่นอกเหนือจากน้ำที่ล้นจากลำน้ำสายหลักในพื้นที่อีสานตอนใต้ โดยเฉพาะลุ่มน้ำ   

ลำพระเพลิง ลุ่มน้ำลำตะคอง และลุ่มน้ำมูล ต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้    

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินฝนจากแผนที่คาดการณ์ปริมาณฝน พบว่า ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ จะมีฝนเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง 

จะส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำและลำน้ำเพ่ิมสูงขึ้น 

• การจัดการภัยพิบัติ 

        - www.posttoday.com เสนอข่าว  คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และสาธารณภัย (กมธ.ปภ.) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มูลนิธิชุมชนไท และภาคีเครือข่ายภัยพิบัติ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาเรื่อง “ข้อจำกัดของการจัดการภัยพิบัติในสังคมไทย” เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้เท่าทันกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกำหนดให้

ภาครัฐต้องสนับสนุนทรัพยากรแก่ชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง 

 
 

⚫ ไวรัสโควิด… 
… 



๔ 

 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย 
รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๓ ราย มาจาก ๘ ประเทศเข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐ ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยัน
สะสมอยู่ที่ ๓,๗๕๙ ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพ่ิม ๑๙ ราย ยอดสะสมรักษาหายแล้ว ๓,๕๖๑ ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 
๕๙ ราย ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลเหลือ ๑๓๙ ราย สำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ทั่วโลก ยอดผู้ป่วย  
ติดเชื้อสะสมรวม ๔๔,๓๒๒,๗๑๙ ราย เสียชีวิต ๒๓๒,๑๐๑ ราย และรักษาหายแล้ว ๓๒ ,๔๘๖,๗๐๓ ราย โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด จำนวน ๙ ,๐๓๙,๑๗๐ ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับ ๑ จำนวน 
๒๓๒,๑๐๑ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

⚫ www.tmd.go.th เสนอข่าว พายุโซนร้อน “โมลาเบ” (พายุระดับ ๓) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น      

(พายุระดับ ๒) บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง  

(พายุระดับ ๑) ในระยะต่อไป ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

กับมีลมแรง สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้

มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนในพื้นที ่เสี ่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ          

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้  

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน       

มีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร 

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออก

จากฝั่งในระยะนี้ 

 




































