
 

ที่ของข่าว 618/2564    วันที่ 24 ตุลาคม 2564            (เวลา 06.00 น.) 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สาธารณภัย 
  1.1 น้ำป่าไหลหลาก 
     จากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 11 จ. 
(เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี) 27 อ.   
59 ต. 350 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,159 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 10 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 1 จ. 4 อ. 17 ต. 145 ม. ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบันอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 
ภาคเหนือ รวม 2 จังหวัด 2 อ. 2 ต. 3 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน 

1. เชียงราย 1 1 2 เมืองฯ - - - คลี่คลายแล้ว
2. เชียงใหม่ 1 1 1 ฝาง 30 - - คลี่คลายแล้ว

ภาคกลาง รวม 1 จังหวัด 4 อ. 17 ต. 145 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,679 ครัวเรือน 

3. กาญจนบุรี 4 17 145 บ่ อพ ลอย  ท่ าม่ วง
หนองปรือ ท่ามะกา 4,679 - - ระดับน้ำลดลง 

ภาคใต้ รวม 1 จังหวัด 1 อ. 1 ต. 1 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน 
4. สุราษฎร์ธาน ี 1 1 1 ไชยา 21 - - คลี่คลายแล้ว

     1) จ.เชียงราย สนง.ปภ.จ. หน่วยทหารในพื้นที่ อ.เมืองฯ อปท. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สำรวจ
ความเสียหาย เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว 

  
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ) www.nirapai.com 
โทรสาร 0-2241-7450-6 สายด่วนนิรภัย 1784 
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     2) จ.เชียงใหม่ สนง.ปภ.จ. หน่วยทหารในพื้นที่ อ.ฝาง อปท. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าให้การ
ช่วยเหลือนำเศษวัสดุที่ขวางทางน้ำออก และแร่งระบายน้ำออกจากพี้นที่ พร้อมแจกกระสอบทรายให้กับประชาชน
ในพื้นที่รับน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

  
     3) จ.กาญจนบุรี สนง.ปภ.จ. ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นำรถบรรทุก
สนับสนุนขนย้ายและแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

  
     4) จ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปภ.จ. หน่วยทหารในพื้นที่ อ.ไชยา อปท. อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ และแร่งระบายน้ำออกจากพี้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 

  
   1.2 อุทกภัย (3 ห้วง) 
     1) ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ
ประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง 
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ 
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 จ. (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี ) 46 อ. 166 ต. 742 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,499 ครัวเรือน  
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จ. ยังคงมีสถานการณ์ในพ้ืนที่ 6 จ. 27 อ. 121 ต. 608 ม. 11,026 ครัวเรือน      
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้ 
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จังหวัด 
จำนวน 

รายชื่ออำเภอ 
ความเสียหาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด 23 อ. 80 ต. 339 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,005 ครัวเรือน

1. ชัยภูมิ 6 9 32 
คอนสวรรค์ คอนสาร 
บ้านเขว้า ภูเขียว เมืองฯ 
จัตุรัส  

732 - - ระดับน้ำลดลง 

2. นครราชสีมา 10 55 270 

โนนสูง สีคิ้ว พิมาย 
สูงเนิน ปักธงชัย คง 
เมืองฯ เมืองยาง  
ประทาย โนนไทย 

4,933 - - ระดับน้ำลดลง 

3. บุรีรัมย์ 3 6 18 
นางรอง เมืองฯ 
เฉลิมพระเกียรติ  

11 - - ระดับน้ำลดลง 

4. ศรีสะเกษ 4 10 19 
ขุขันธ์ เมืองฯ 
ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย

329 - - ระดับน้ำทรงตัว 

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 1 อ. 2 ต. 4 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 29 ครัวเรือน 

6. สระแกว้ 1 2 4 เมืองฯ 29 - - ระดับน้ำลดลง
    (1) จ.ชัยภูมิ สนง.ปภ.จ. ร่วมกับกาชาดจังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหาร
แจกจ่ายและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 

  
     (2) จ.นครราชสีมา สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา  
จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายและนำรถบรรทุกช่วยขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย 
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     (3) จ.บุรีรัมย์ สนง.ปภ.จ. หน่วยหทารในพื้นที่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ช่วยกรอกกระสอบทราย    
ทำแนวกันน้ำ และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ 

  
    (4) จ.ศรีสะเกษ สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุน
ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ 

  
 

   (5) จ.นครปฐม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ปทุมธานี และ สนง.ปภ.จ. ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ     
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำในแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นตลิ่ง และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ 

  
   (6) จ.สระแก้ว สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมูลนิธิ สนับสนุนเรือเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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    2) อิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ 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 สถานการณ์ปัจจุบันอำเภอ 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 รอง ผวจ. พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่บริเวณ หมู่ 7 ต.ดอนโพธ์ิ อ.เมืองฯ 
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง พร้อมทั้งเย่ียมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 

   
     (2) จ.ปราจีนบุรี ผวจ. พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงพื้นที่
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 

  
    3) อิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคล่ือนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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. 23 อ. 214 ต. 1,048 ม. 
67,290 ครัวเรือน ดังนี้ 
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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
    (1) จ.มหาสารคาม สนง.ปภ.จ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงพื้นที่ สนับสนุนเรือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
ในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัย 

  
     (2) จ.สุพรรณบุรี สนง.ปภ.จ. ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 

  
     (3) จ.สิงห์บุรี สนง.ปภ.จ. ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท พร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าพื้นที่มอบถุงยังชีพ
แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ได้นำเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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     (4) จ.อ่างทอง สนง.ปภ.จ.อ่างทอง ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มอบถุงยังชีพและ     
น้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ 

  

     (5) จ.พระนครศรีอยุธยา สนง.ปภ.จ. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น 

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

  
  1.3 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 สถานการณ์ปัจจุบันอำเภอ 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
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     (1) จ.ร้อยเอ็ด สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วงทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยขนย้ายทรัยพ์สินไปไว้ในที่ปลอดภัย 

  
     (2) จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือขน
ย้ายผู้ประสบอุทกภัย 

  
   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 จ.สุพรรณบุรี และในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี จำนวน 500 ถุง 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองฯ จ.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 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่
ประสบอุทกภัยเบ้ืองต้นแล้ว 
 2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศ 
 พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น. 
        พยากรณ์ อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้ า บริเวณความกดอากาศสู งจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณ 
ประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง  
ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย 

  
 3. ข้อมูลปริมาณฝนสูงสุดรายภาค เวลา 10100 น. วันที่ 23 ต.ค. 64  ถึง เวลา 01.00 น. วันที่ 24 ต.ค. 64  (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) 

ภาค จังหวัด สถานีวัด อำเภอ/เขต ปริมาณฝน 
เหนือ เชียงราย ต.รอบเวียง เมืองฯ 63.5 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร ์ - เมืองฯ 2.4 มม.
กลาง กาญจนบรุ ี - เมืองฯ 38.7 มม.

ตะวันออก ชลบุรี - สัตหีบ 37.7 มม.
 ใต้ฝ่ังตะวันออก สุราษฎร์ธาน ี - พระแสง 74.4 มม.
ใต้ฝ่ังตะวันตก ระนอง - เมืองฯ 43.1 มม.

กรงุเทพฯและปริมณฑล กรงุเทพมหานคร ท่าอากาศยานดอนเมือง ดอนเมือง 3.0 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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 4. ข้อมูลอุณหภูมิรายภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 24 ต.ค. 64) 
ภาค อุณหภูมิ  

ต่ำสุด (˚C) จังหวัด อุณหภูมิ 
สูงสุด (˚C) จังหวัด 

เหนือ 20.9 พะเยา 34.6 เพชรบูรณ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.1 นครพนม 32.0 สุรินทร์

กลาง 21.9 กาญจนบุรี 33.6 สุพรรณบุรี
ตะวันออก 23.5 ชลบุรี ตราด 32.7 ชลบุรี 

ใต ้ 19.0 กระบี่ 35.1 สงขลา
กรงุเทพมหานคร/ปริมณฑล 23.1 สมุทรปราการ 33.7 กรงุเทพมหานคร

 *** อุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด 11.5 องศาเซลเซียส (ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) 
 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 แจ้งว่าด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 
ได้มีประกาศแจ้งว่าได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิง 
จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที เป็น 3,000 - 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา 
ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเข่ือนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20 - 0.40 เมตร 
ในช่วงวันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2564 สำหรับแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้น เขื่อนกระเสียว 
และไหลไปสมทบกับปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกด้านท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150 - 200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ จะบริหารจัดการโดยผันน้ำเข้าทุ่งโพธิ์พระยา เพื่อลดปริมาณน้ำหลาก ปริมาณน้ำ 
ส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ำ
เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.30 - 0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2564 จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์
และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า 
  จึงขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 6. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 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 ที่มีปริมาณน้ำมาก และพื้นที่เชิงเขา เพื่อประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อม   
ในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที 
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   2. การสร้างการรับรู้ ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่       
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ โดยให้กำหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร    
การแจ้งเตือน อาทิ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงช่องทาง 
การติดต่อสื่อสาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
 3.กรณีพ้ืนที่ติดชายฝ่ัง และสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงานท่ีมีหน้าที่กำกับดูแล 
เช่น บริเวณน้ำตก 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 ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเล้ียง     
การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
 5. กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพ้ืนที่ ให้ผู้อำนวยการส่ังการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยัง
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 และดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องโดยเร่งด่วน  
 7. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ข้อมูลกรมชลประทาน วันท่ี 23 ต.ค. 64) 
  ตารางเปรียบเทียบปริมาตรน้ำรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ระหว่างปี 2564 และปี 2563 ณ วันที่ 23 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 

52,692 74 
47,384 

29,150 62 

2563 42,378 60 18,835 40 

เปรียบเทียบ 70,926 +10,314 +14 47,384 +10,315 +22 
*หมายเหตุ เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับป ี2563 ผลบวก คือมากกว่าปี 2563 ผลลบ คือน้อยกว่าปี 2563
   ปริมาตรน้ำรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ข้อมูลของวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับข้อมูล     
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่าปี 2564 มีปริมาตรน้ำรวมในอ่างฯ มากกว่าปี 2563 จำนวน 10,136 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 
14 และมีปริมาตรน้ำใช้การมากกว่าปี 2563 จำนวน 10,139 ลม.ม. คิดเป็นร้อยละ 22 

ตารางสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 อ่าง ข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ 23 ต.ค. 64 

อ่างเกบ็น้ำ 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำใช้การได้ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ำระบาย ปรมิาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ำเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% น้ำ
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

1. ภูมิพล (ตก) 13,462 7,609 57 3,809 39 52.23 47.70 1.00 1.00 5,853
2. สิรกิิติ์ (อต) 9,510 4,416 46 1,565 24 14.94 11.50 3.95 4.00 5,094
3. แมง่ัดสมบูรณ์ชล (ชม) 265 103 39 90 36 0.36 0.31 0.05 0.20 162
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อ่างเกบ็น้ำ 
ความจุท่ี 
รนก. 

(ล้าน ม3) 

ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำใช้การได้ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาตรน้ำระบาย ปรมิาตรน้ำ
รับได้อีก 
(ล้าน ม3) 

ปริมาตร
(ล้าน ม3) 

% น้ำเก็บ
กัก

ปริมาตร
(ล้านม3)

% น้ำ
ใช้การ

วันน้ี   
(ล้าน ม3)

เมื่อวาน
(ล้าน ม3) 

วันน้ี 
(ล้าน ม3) 

เมื่อวาน
(ล้าน ม3)

4. แมก่วงอุดมธารา (ชม) 263 67 26 53 21 0.60 0.48 0.32 0.41 196
5. กิ่วลม (ลป) 106 87 82 84 82 1.16 1.01 0.97 0.48 19
6. กิ่วคอหมา (ลป) 170 119 70 113 69 0.76 1.04 0.11 0.11 51
7. แควน้อยบำรงุแดน (พล) 939 953 101 910 102 14.56 14.91 6.91 6.91 0
8. แมม่อก (ลป) 110 115 104 99 105 4.10 2.69 4.10 2.69 0
9. หว้ยหลวง (อด) 136 82 60 75 58 0.92 0.93 0.11 0.11 54
10. น้ำอูน (สน) 520 340 65 295 62 2.11 1.49 0.00 0.00 180
11. น้ำพุง (สน) 165 93 56 85 54 1.11 0.44 0.00 0.07 72
12. จุฬาภรณ ์(ชย) 164 168 103 131 103 4.21 4.40 1.04 5.55 0
13. อบุลรตัน์ (ขก) 2,431 2,678 110 2,097 113 99.82 94.97 25.09 24.07 0
14. ลำปาว (กส) 1,980 1,176 59 1,076 57 15.17 6.50 1.34 1.34 804
15. ลำตะคอง (นม) 314 326 104 303 104 3.28 3.63 0.00 0.00 0
16. ลำพระเพลิง (นม) 155 157 101 156 101 2.28 3.88 2.94 2.93 0
17. มูลบน (นม) 141 146 104 139 104 2.36 1.39 1.16 1.11 0
18. ลำแซะ (นม) 275 272 99 265 99 2.87 2.51 1.80 1.74 3
19. ลำนางรอง (บร) 121 114 94 110 93 1.44 1.07 0.46 0.46 7
20. สิรินธร (อบ) 1,966 1,760 90 929 82 6.68 11.65 0.38 0.00 206
21. ป่าสักชลสิทธิ ์(ลบ) 960 1,016 106 1,013 106 53.51 51.92 51.97 51.92 0
22. ทับเสลา (อน) 160 163 102 146 102 2.72 3.44 3.87 5.44 0
23. กระเสียว (สพ) 299 302 101 262 101 5.80 7.59 6.44 8.44 0
24. ศรีนครินทร์ (กจ) 17,745 15,554 88 5,289 71 62.08 55.02 0.00 0.00 2,191
25. วชิราลงกรณ (กจ) 8,860 7,665 86 4,553 78 32.36 27.29 3.00 5.08 1,195
26. ขุนด่านปราการชล (นย) 224 224 100 220 100 2.19 3.23 1.43 3.57 0
27. คลองสียัด (ฉช) 420 249 59 219 56 1.38 1.52 0.01 0.01 171
28. บางพระ (ชบ) 117 100 85 87 83 0.90 0.19 0.24 0.02 17
29. หนองปลาไหล (รย) 164 194 119 181 120 22.73 10.81 0.12 0.12 0
30. ประแสร ์(รย) 295 296 100 276 100 5.87 5.27 1.12 0.00 0
31. นฤบดินทรจินดา (ปจ) 295 319 108 300 109 8.11 6.44 8.04 4.75 0
32. แก่งกระจาน (พบ) 710 623 88 558 87 20.01 9.96 5.18 2.59 87
33. ปราณบุรี (ปข) 391 334 85 316 85 6.47 4.05 2.13 1.58 57
34. รัชชประภา (สฎ) 5,639 4,262 76 2,910 68 8.45 8.33 1.97 3.38 1,377
35. บางลาง (ยล) 1,454 711 49 435 37 7.16 10.47 6.00 10.02 743

รวมท้ังประเทศ 70,926 52,082 73 28,577 60 470.69 418.80 143.13 146.71 18,539

หมายเหต ุ ปริมาณน้ำท่ีมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ปริมาณน้ำท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 30 

ปริมาณน้ำท่ีใช้การได้
น้อยกวา่ร้อยละ 30 

% น้ำเกบ็กัก / ปริมาณน้ำไหลเขา้อา่งฯ / 
ปริมาณน้ำระบาย สูงสดุ 

 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 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 : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน วันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 04.00 น.) 
 ตารางสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำที่อยู่ในภาวะเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย 

สถานีวัด สถานที่ต้ัง ระดับตลิ่ง (ม.) ระดับน้ำ
ปัจจุบัน (ม.) สถานการณ์น้ำ 

• ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

เขื่อนเจ้าพระยา  สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,771 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 2,779 ลบ.ม./วินาที 
ระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.43 ม.รทก. เมื่อวาน 17.45 ม.รทก. 

สถานี C.36 บ.บางหลวงโดด อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา 4.00 6.52 สูงกว่าตล่ิง 2.52 ม. 

• ลุ่มน้ำช ี
สถานี E.23 บ.ค่าย อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ 9.00 9.23 สูงกว่าตล่ิง 0.23 ม. 
สถานี E.16A บ.กุดขว้าง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 9.60 10.25 สูงกว่าตล่ิง 0.65 ม. 

สถานี E.91 บ.หนองขนวน อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 11.70 12.72 สูงกว่าตล่ิง 1.02 ม. 

สถานี E.66A บ.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 11.60 13.12 สูงกว่าตล่ิง 1.52 ม. 

• ลุ่มน้ำมูล 
สถานี M.184 บ.น้ำซึม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 5.00 5.69 สูงกว่าตล่ิง 0.69 ม. 
สถานี M.6A บ.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 6.00 7.76 สูงกว่าตล่ิง 1.76 ม. 
สถานี M.4 บ.พงสวาย อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 6.30 8.31 สูงกว่าตล่ิง 2.01 ม. 
สถานี M.5 บ.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 8.10 9.32 สูงกว่าตล่ิง 1.22 ม. 
 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,771 ลบ.ม./วินาที ทำให้มีปริมาณน้ำ 
สูงกว่าตลิ่งในหลายพื้นที่ 
 ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล จากการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ ทำให้ระดับน้ำชี และน้ำมูล 
สูงกว่าตลิ่งหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
 9. สถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 24 ต.ค. 64 (ข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ยังไม่รวมข้อมูล สตช. และ สธ.) 

ช่วงเวลา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวม
23 ต.ค. 64 16 1,810 1,826

1 - 23 ต.ค. 64 748 47,168 47,916
1 ม.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 10,643 692,448 703,091

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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


