
ที่ของข่าว 614/2564    วันที่ 22 ตุลาคม 2564            (เวลา 06.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 อุทกภัย (3 ห้วง) 
     1) ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณ
ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง 
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและ 

น้ําป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 จ. (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี 

สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี ) 43 อ. 157 ต. 724 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,205 ครัวเรือน  
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 6 จ. 30 อ. 135 ต. 647 ม. 13,134 ครัวเรือน      
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด 25 อ. 85 ต. 352 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,496 ครัวเรือน

1. ชัยภูมิ 9 13 38 

คอนสวรรค์ คอนสาร 
บ้านเขว้า ภูเขียว 

บ้านแท่น จัตุรัส  

เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า 

เมืองฯ 

1,116 - - ระดับน้ําทรงตัว 

2. นครราชสีมา 10 55 270 

โนนสูง สีคิ้ว พิมาย

สูงเนิน ปักธงชัย คง

เ มื อ ง ฯ  เ มื อ ง ย า ง 
ประทาย โนนไทย 

4,933 - - ระดับน้ําทรงตัว 

3. บุรีรัมย์ 3 6 18 
นางรอง เมืองฯ

เฉลิมพระเกียรติ  
11 - - ระดับน้ําลดลง 

4. ศรีสะเกษ 3 11 26 ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์ 436 - - ระดับน้ําทรงตัว

 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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จังหวัด จํานวน รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบันอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 3 อ. 39 ต. 265 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,992 ครัวเรือน 

5. นครปฐม 3 39 265 บางเลน นครชัยศรี
สามพราน 4,992 - - ระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 2 อ. 6 ต. 8 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 74 ครัวเรือน 
6. สระแกว้ 2 6 8 เมืองฯ วัฒนานคร 74 - - ระดับน้ําลดลง

     (1) จ.ชัยภูมิ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าพื้นที่มอบถุงยังชีพและประสานการปฎิบัติ          
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว 

 
     (2) จ.นครราชสีมา สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา  
ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําออกจากบ้านเรือน จัดหากระสอบทราย ขุดร่องระบายน้ํา เสียหาย เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  

 
     (3) จ.บุรีรัมย์ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าพื้นที่มอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจําบ้าน และ
เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว 

 
      (4) จ.ศรีสะเกษ สนง.ปภ.จ. สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 
อุบลราชธานี สนับสนุนเคร่ืองจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ําในพื้นที่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน   
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   (5) จ.นครปฐม ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี และ สนง.ปภ.จ. สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ํา 1 เคร่ือง  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําในแม่น้ําท่าจีนเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

 
    (6) จ.สระแก้ว สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าสํารวจ 
ความเสียหาย และดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบ้ืองต้นแล้ว  

 
    2) อิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่า และร่องมรสุมพาดผ่าน   
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 15-17 ต.ค. 2564 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 6 จ. 
(ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก) 12 อ. 33 ต. 112 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 
ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 2 จ. 5 อ. 9 ต. 28 ม.  
407 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 2 อ. 3 ต. 8 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 85 ครัวเรือน 
1. ลพบุรี 2 3 8 ชัยบาดาล บ้านหมี่ 85 - - ระดับน้ําลดลง

ภาคตะวันออก รวม 1 จังหวัด 3 อ. 6 ต. 20 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 322 ครัวเรือน 

2. ปราจีนบุรี 3 6 20 
เมืองฯ ประจันตคาม 
กบินทร์บุรี 

322 - - ระดับน้ําลดลง 

     (1) จ.ลพบุรี สนง.ปภ.จ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ระยะไกล สูบน้ําจากพื้นที่น้ําท่วมขึ้นไปเก็บกักในอ่างเก็บน้ําเพนียด ช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ 
ต.เพนียด อ.โคกสําโรง  
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     (2) จ.ปราจีนบุรี รอง ผวจ. ออกเยี่ยมให้กําลังใจและมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้ง
ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้ําล้นตลิ่ง ณ ชุมชนคลองแฟบ เทศบาล
ตําบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
    3) อิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมมากข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่
วันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ในพ้ืนที่ 33 จ. (เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) 226 อ. 1,206 ต. 8,265 ม. 
1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 339,346 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 17 ราย (จ.ลพบุรี 11 ราย ชาย 9 ราย  
หญิง 1 ราย เด็กชาย 1 ราย , จ.เพชรบูรณ์ ชาย 2 ราย , จ.ชัยนาท ชาย 1 ราย, จ.นครสวรรค์ 3 ราย ชาย 2 ราย 
หญิง 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 6 จ. 24 อ. 219 ต. 1,067 
ม. 67,362 ครัวเรือน ดังนี้ 
 

จังหวัด จํานวน รายชื่ออําเภอ ความเสียหาย สถานการณ์ปัจจุบันอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 3 อ. 12 ต. 41 ม. 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน

1. มหาสารคาม 3 12 41 โกสุมพิสัย กันทรวิชัย
เมืองฯ 2,627 - - ระดับน้ําทรงตัว 

ภาคกลาง รวม 5 จังหวัด 20 อ. 202 ต. 1,007 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 64,663 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 11 ราย
2. สุพรรณบุรี 2 20 58 บางปลาม้า สองพ่ีน้อง 2,011 - - ระดับน้ําลดลง

3. สิงห์บุรี 3 10 46 อินทร์บุรี เมืองฯ 
พรหมบุรี 5,149 - - ระดับน้ําเพ่ิมข้ึน 

4. อ่างทอง 4 36 166 เมืองฯ ไชโย ป่าโมก
วิเศษชัยชาญ 5,453 - - ระดับน้ําลดลง 

5.พระนครศรีอยุธยา 9 115 681 

ผักไห่ เสนา บางบาล
พระนครศรีอยุธยา บางไทร 
บางปะอิน มหาราช 
บางปะหัน บางซ้าย 

46,749 - - ระดับน้ําทรงตัว 

6. ปทุมธาน ี 2 21 56 เมืองฯ สามโคก 5,301 - - ระดับน้ําลดลง
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    (1) จ.มหาสารคาม สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องลงพื้นที่ สนับสนุนเรือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
ในพื้นที่ พร้อมมอบอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ประสบอุทกภัย 

 
     (2) จ.สุพรรณบุรี สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุน
เคร่ืองจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ําในพื้นที่ อ.สามชุก อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง ให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน   

 
     (3) จ.สิงห์บุรี ยังคงมีสถานการณ์น้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ และก่อให้เกิดแนวคันกระสอบทราย 
ริมพนังก้ันน้ําแตกกว้างประมาณ 200 ม. บริเวณหลังวัดประสาท ม.4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี ผวจ.ได้ลงพื้นที่ 
ร่วมกับ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท และเขต 8 กําแพงเพชร สนับสนุนเครื่องจักรสาธารณภัย พร้อมทั้งสนง.ปภ.จ. 
อําเภอ อปท. โครงการชลประทานสิงห์บุรี จิตอาสา ได้ทําการซ่อมแซมแนวคันกระสอบทรายกั้นน้ําที่พัง 
โดยการนําบ๊ิกแบ๊คจํานวน 50 ลูก มาปิดก้ันน้ําเพื่อไม่ให้ไหลเข้าท่วม และนําดินลูกรังมาทําแนวป้องกันน้ําเพื่อก้ัน 
ไม่ให้น้ําไหลเข้าไปพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอินทร์บุรี สนับสนุนเรือท้องแบนเพื่ออพยพประชาชนออกไปยังพื้นที่
ปลอดภัย และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ 

 
     (4) จ.อ่างทอง สนง.ปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําระยะไกล สูบน้ําจาก
พื้นที่น้ําท่วมและนํากระสอบทรายมาทําแนวป้องกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนเหตุอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ อ.ไชโย  
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     (5) จ.พระนครศรีอยุธยา สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี 
สนับสนุนเคร่ืองจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ําในพื้นที่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน   

  
     (6) จ.ปทุมธานี สนง. ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จิตอาสา เข้าให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค จํานวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมพื้นที่ จ.ปทุมธานี 

 
  1.2 น้ําล้นตลิ่ง เกิดฝนตกต่อเนื่องและจากการระบายน้ําในอ่างเก็บน้ํา ทําให้น้ําในลําน้ําล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่        
18 – 19 ต.ค. 64 ส่งผลให้น้ําท่วมในพื้นที่ 4 จ. (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา) 6 อ. 19 ต. 100 ม. 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 603 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จ. 
ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 2 จ. 4 อ. 15 ต. 73 ม. 585 ครัวเรือน  

จังหวัด 
จํานวน 

รายชื่ออําเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1 จังหวัด 2 อ. 5 ต. 38 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ - ครัวเรือน 

1. ร้อยเอ็ด 2 5 38 ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ - - - ระดับน้ําลดลง
ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 2 อ. 10 ต. 35 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 585 ครัวเรือน 

2.  อุทัยธานี 2 10 35 ลานสัก หนองฉาง 585 - - ระดับน้ําลดลง
     (1) จ.ร้อยเอ็ด เกิดน้ําในแม่น้ําชีล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง และ อ.เชียงขวัญ ผวจ.ลงพื้นที่
ร่วมกับ สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เข้าสํารวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือและสั่ง
การให้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อทําพนังก้ันน้ํา 
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     (2) จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่เข้าทําการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา เพื่อระบาย
น้ําออกจากพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําล้นตลิ่ง 

  
   การให้ความช่วยเหลือ 
    - วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวัลลภ ยุติธรรมดํารง  
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุพรรณบุรี 
จํานวน 500 ถุง ณ วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม ม.6 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง  

 
    - วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวัลลภ ยุติธรรมดํารง  
รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สิงห์บุรี 
จํานวน 500 ถุง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.สิงห์บุรี  

 
     - วันที่ 20 ต.ค. 64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเย่ียมให้กําลังใจพร้อม
มอบถุงยังชีพ จํานวน 1,000 ชุด ให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางแคใน ใต้สะพานบางระจัน ต.บางกระบือ   
อ.เมืองฯ และตรวจสภาพพนังก้ันน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา ณ บริเวณวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
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     - วันที่ 20 ต.ค. 64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตาม
สถานการณ์อุทกภัย ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเย่ียมให้กําลังใจ  
แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนจากอําเภอหนองปรือ บ่อพลอย และอําเภอเลาขวัญ จํานวน 1,000 ชุด   

  
   - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กําชับและเร่งรัดให้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ประสาน อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํารวจตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และประสานการปฏิบัติโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หน่วยทหารใน
พื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่
ประสบอุทกภัยเบ้ืองต้นแล้ว 

  1.3 อัคคีภัย 
 จ.ราชบุรี วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 21.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดัง ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ฮ.โฮมพลัส เลขที่ 131 ม.8 ต.อ่างทอง อ.เมือง ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่เก็บบรรจุสีทินเนอร์อุปกรณ์ก่อสร้าง
และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เพลิงลุกไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

 
     การให้ความช่วยเหลือ สนง.ปภ.จ. อําเภอ อปท.อปพร.อาสาสมัครและมูลนิธิ เข้าทําการดับเพลิงจนสงบ 
เวลา 22.50 น. สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 
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 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
 พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น. 
        พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน 
ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้ตินบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ (22 ตุลาคม 2564) ประกอบกับลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชก
แรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรก และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง 
และลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย 

 
 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 01.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 64  ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 64  (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 22 ต.ค. 64) 

ภาค อุณหภูมิ  
ตํ่าสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 

สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 21.5 น่าน 35.0 เพชรบูรณ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 21.9 สุรินทร์ 35.9 ชัยภูมิ 

กลาง 22.1 สุพรรณบุรี 35.0 นครสวรรค์ ลพบุรี
ตะวันออก 24.3 จันทบุรี 34.4 ปราจีนบุรี

ใต ้ 19.5 กระบี่ 34.3 ประจวบคีรขีันธ์
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 24.5 กรงุเทพมหานคร 34.7 กรงุเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยตํ่าสุด 11.2 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อําเภอ/เขต ปริมาณฝน
เหนือ เพชรบูรณ ์ - หล่มสัก 48.4 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ - เมืองฯ 100.5 มม.
กลาง ลพบุร ี - เมืองฯ 6.4 มม.

ตะวันออก ระยอง ต.ห้วยโปง่ เมืองฯ 61.1 มม.
 ใต้ฝ่ังตะวันออก ชุมพร - สวี 24.0 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ภูเก็ต - เมืองฯ 32.0 มม.

กรงุเทพฯและปริมณฑล กรงุเทพมหานคร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรกิิติ์ คลองเตย 26.0 มม.
เกณฑ์ปริมาณน้ําฝน 0.1-10 มม.= ฝนเล็กน้อย 10.1-35.0 มม.= ฝนปานกลาง 35.1-90.0 มม. = ฝนหนัก มากกว่า 90.0 มม. = ฝนหนักมาก
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 5.  พ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
  กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้มีหนังสือในราชการกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0610/ว 336 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร แจ้งว่าด้วยกองอํานวยการนํ้าแห่งชาติ 
ได้มีประกาศแจ้งว่าได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) คาดการณ์ปริมาณนํ้าหลากจากตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยาจากแม่น้ําปิง 
จะทําให้มีน้ําไหลผ่านบริเวณอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที เป็น 3,000 - 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยจะบริหารจัดการน้ําที่เขื่อนเจ้าพระยา 
ด้วยการหน่วงน้ําและผันน้ําเข้าคลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทําให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเข่ือนเจ้าพระยา 
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20 - 0.40 เมตร 
ในช่วงวันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2564 สําหรับแม่น้ําท่าจีน มีปริมาณนํ้าไหลล้นข้ามทางระบายน้ําล้น เขื่อนกระเสียว 
และไหลไปสมทบกับปริมาณนํ้าท่าที่เกิดจากฝนตกด้านท้ายเขื่อน ทําให้มีปริมาณนํ้าไหลลงแม่น้ําท่าจีน 150 - 200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ จะบริหารจัดการโดยผันน้ําเข้าทุ่งโพธิ์พระยา เพื่อลดปริมาณนํ้าหลาก ปริมาณน้ํา 
ส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ําแม่น้ําท่าจีน ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ํา
เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.30 - 0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2564 จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์
และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า 
  จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเม่ือวันที่ 20 ต.ค. 64 สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อม    
รับสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรงในพ้ืนที่ภาคใต้ พร้อมทั้งกําชับการดําเนินการตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ 
   1. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ให้คณะทํางานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตามปริมาณฝน
ที่ตกในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ เคยประสบอุทกภัย น้ําท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จากกรณีฝนตกหนัก         
หรือ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ เช่น พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
พื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ฝาย ที่มีปริมาณนํ้ามาก และพื้นที่เชิงเขา เพื่อประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เตรียมความพร้อม   
ในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที 
   2. การสร้างการรับรู้ ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่       
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ โดยให้กําหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร    
การแจ้งเตือน อาทิ หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึง         
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
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 3.กรณีพ้ืนที่ติดชายฝ่ัง และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล 
เช่น บริเวณนํ้าตก ถ้ํา กําหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดก้ัน หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกหนัก    
หรือตกหนักมากในพื้นที่ สําหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่างๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า 
กองทัพเรือ ตํารวจน้ําในพื้นที่  เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในการนําเรือเข้าที่กําบังและห้ามการเดินเรือ
ช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้หน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องดําเนินการนําเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนกําชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่
ชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ําในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 
 4. การเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดํารงชีพ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง     
การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
 5. กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพ้ืนที่ ให้ผู้อํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยัง
พื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดําเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข       
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
  6. เม่ือสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้าน อาทิ ด้านชีวิต    
ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สิ่งสาธารณูปโภค ฯลฯ และดําเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู         
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเร่งด่วน  
 7. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 21 ต.ค. 64) 
  ตารางเปรียบเทียบปริมาตรน้ํารวมในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 35 อ่าง ระหว่างปี 2564 และปี 2563 ณ วันที่ 21 ต.ค. 64 

ปี พ.ศ. 
ความจุท่ีระดับน้ํากักเก็บ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาตรน้ํา 

(ล้าน ลบ.ม.) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ความจุน้ําใช้การ  
(ล้าน ลบ.ม.) 

น้ําใช้การ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2564 
70,926 

52,119 73 
47,384 

28,577 60 

2563 42,086 59 18,543 39 

เปรียบเทียบ 70,926 +10,033 +14 47,384 +10,034 +21 
*หมายเหตุ เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับป ี2563 ผลบวก คือมากกว่าปี 2563 ผลลบ คือน้อยกว่าปี 2563

   ปริมาตรน้ํารวมในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 35 อ่าง ข้อมูลของวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับข้อมูล     
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พบว่าปี 2564 มีปริมาตรน้ํารวมในอ่างฯ มากกว่าปี 2563 จํานวน 10,033 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
14 และมีปริมาตรน้ําใช้การมากกว่าปี 2563 จํานวน 10,034 ลม.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 

ตารางสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน 35 อ่าง ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 21 ต.ค. 64 

อ่างเกบ็นํ้า 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% นํ้า
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 7,511 56 3,711 38 43.31 90.47 1.00 1.00 5,951
2. สิรกิิติ ์(อต) 9,510 4,399 46 1,549 23 8.03 11.50 4.01 4.01 5,111
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล (ชม) 265 103 39 90 36 0.31 037 0.20 0.14 162
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อ่างเกบ็นํ้า 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ ปริมาตรนํ้าใช้การได้ ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาตรนํ้าระบาย ปรมิาตรนํ้า
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% นํ้าเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% นํ้า
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

4. แมก่วงอุดมธารา (ชม) 263 67 25 53 21 0.48 064 0.04 0.04 196
5. กิ่วลม (ลป) 106 86 81 83 81 1.05 1.23 0.51 0.67 20
6. กิ่วคอหมา (ลป) 170 117 69 111 68 1.05 1.10 0.12 0.17 53
7. แควน้อยบาํรงุแดน (พล) 939 937 100 894 100 11.61 12.25 8.21 10.37 2
8. แมม่อก (ลป) 110 114 103 98 104 2.24 2.88 2.66 2.60 0
9. หว้ยหลวง (อด) 136 80 59 74 57 0.68 043 0.11 0.11 56
10. นํ้าอูน (สน) 520 337 65 292 61 2.08 2.77 0.00 0.15 183
11. นํ้าพุง (สน) 165 91 55 83 53 0.62 0.62 0.00 0.11 74
12. จุฬาภรณ ์(ชย) 164 167 102 130 102 4.26 5.35 1.04 1.05 0
13. อบุลรตัน์ (ขก) 2,431 2,536 104 1,955 106 95.61 71.71 21.07 18.06 0
14. ลําปาว (กส) 1,980 1,159 59 1,059 56 8.63 8.53 1.34 1.34 821
15. ลําตะคอง (นม) 314 318 101 296 101 3.49 4.86 0.00 0.00 0
16. ลําพระเพลิง (นม) 155 156 101 155 101 3.18 3.20 2.86 2.75 0
17. มูลบน (นม) 141 145 103 138 103 1.93 2.31 1.02 1.01 0
18. ลําแซะ (นม) 275 271 98 264 98 3.35 3.56 1.74 1.59 4
19. ลํานางรอง (บร) 121 112 92 109 92 1.35 1.98 0.46 0.46 9
20. สิรินธร (อบ) 1,966 1,744 89 913 80 14.28 14.21 0.00 0.00 222
21. ป่าสักชลสิทธิ ์(ลบ) 960 1,014 106 1,011 106 56.85 65.04 51.92 51.91 0
22. ทับเสลา (อน) 160 166 104 149 104 5.24 7.12 6.56 4.07 0
23. กระเสียว (สพ) 299 305 102 265 102 9.91 14.27 13.15 16.65 0
24. ศรีนครินทร ์(กจ) 17,745 15,431 87 5,166 69 60.42 85.84 0.00 1.39 2,314
25. วชิราลงกรณ (กจ) 8,860 7,516 85 4,504 77 29.26 36.21 7.08 7.01 1,344
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 224 224 100 220 100 1.53 1.73 1.37 1.73 0
27. คลองสียัด (ฉช) 420 247 59 217 56 1.52 3.42 0.01 0.01 173
28. บางพระ (ชบ) 117 97 83 85 81 0.19 0.48 0.24 0.24 20
29. หนองปลาไหล (รย) 164 179 109 165 110 1.84 0.40 0.12 0.12 0
30. ประแสร ์(รย) 295 286 97 266 97 0.68 2.21 0.00 0.00 9
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 295 318 108 298 108 5.11 3.27 3.10 3.52 0
32. แก่งกระจาน (พบ) 710 600 85 535 83 8.57 9.61 2.59 3.02 110
33. ปราณบุร ี(ปข) 391 327 84 309 83 4.64 6.37 1.58 0.76 64
34. รัชชประภา (สฎ) 5,639 4,251 75 2,899 68 15.15 19.55 2.60 3.98 1,388
35. บางลาง (ยล) 1,454 710 49 433 37 10.46 7.41 10.01 11.98 744

รวมท้ังประเทศ 70,926 52,119 73 28,577 60 418.80 502.88 146.71 152.01 18,807

หมายเหต ุ ปริมาณนํ้าท่ีมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ปริมาณนํ้าท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30

ปริมาณนํ้าท่ีใช้การได้
น้อยกวา่ร้อยละ 30

% นํ้าเกบ็กัก / ปริมาณนํ้าไหลเขา้อา่งฯ / 
ปริมาณนํ้าระบาย สูงสดุ

 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณนํ้าเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ จํานวน 23 อ่าง 
(ก่ิวลม แควน้อยบํารุงแดน แม่มอก จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง  
สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ ขุนด่านปราการชล บางพระ หนองปลาไหล 
ประแสร์ นฤบดินทรจินดา ปราณบุรี และแก่งกระจาน) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ
จํานวน 1 อ่าง (แม่กวงอุดมธารา) 
  อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ําที่ใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ 
จํานวน 2 อ่าง (สิริกิติ์ แม่กวงอุดมธารา) 
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 8. สถานการณ์น้ําในลุ่มน้ํา (ข้อมูล : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง วันที่ 22 ต.ค. 64 เวลา 04.00 น.) 
  ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

 เขื่อนเจ้าพระยา สถานี (C.13) อ .สรรพยา จ .ชัยนาท ปริมาณน้ําไหลผ่าน 2,766 ลบ .ม ./วินาที 
(เม่ือวาน 2,779 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ําเหนือเขื่อน 17.43 ม.รทก. (เม่ือวาน 17.40 ม.รทก.) 

 สถานี (C.35) บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.58 ม. ระดับน้ํา 5.60 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 1.02 ม. 

 สถานี (C.36) บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.00 ม. ระดับน้ํา 6.50 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 2.50 ม. 

 สถานี (C.37) บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 3.80 ม. ระดับน้ํา 5.39 ม. 
สูงกว่าตลิ่ง 1.59 ม. 

  ลุ่มน้ําชี 
 สถานี (E.9) บ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับตลิ่ง 11.00 ม. ระดับน้ํา 11.30 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.30 ม. 
 สถานี (E.16A) บ้านกุดขว้าง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น ระดับตลิ่ง 9.60 ม. ระดับน้ํา 10.35 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.75 ม. 
 สถานี (E.91) บ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับตลิ่ง 11.70 ม. ระดับน้ํา 12.71 ม.          
สูงกว่าตลิ่ง 1.01 ม. 
 สถานี (E.66A) บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 11.60 ม. ระดับน้ํา 13.13 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.53 ม. 

  ลุ่มน้ํามูล 
 สถานี (M.184) บ้านน้ําซึม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับตลิ่ง 5.00 ม. ระดับน้ํา 5.59 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.59 ม. 
 สถานี (M.6A) บ้านสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ระดับตลิ่ง 6.00 ม. ระดับน้ํา 7.84 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.84 ม. 
 สถานี (M.5) บ้านเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระดับตลิ่ง 8.10 ม. ระดับน้ํา 8.74 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.64 ม. 

 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 22 ต.ค. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 
ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม

21 ต.ค. 64 28 2,139 2,167
1 - 21 ต.ค. 64 717 43,483 44,200

1 ม.ค. 64 - 21 ต.ค. 64 10,612 688,638 699,250

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
            นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
              อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 ผู้อํานวยการกลาง 


