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1. สถานการณ์สาธารณภัย 
 ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มีพ้ืนที่น้ําท่วมใน
จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจําวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
จังหวัดสุรินทร์ น้ําในแม่น้ํามูลเอ่อล้นตล่ิงเข้าท่วมในพื้นที่ 13 อําเภอ 110 ตําบล 1,042 หมู่บ้าน 

ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 42,936 ครัวเรือน 128,808 คน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 
104,698 ไร่ บ่อปลา 114 บ่อถนน 125 สายคลอง 1 แห่ง ฝาย 2 แห่ง ท่อ 4 แห่ง ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขัง 
7 อําเภอ 59 ตําบล 483 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,127 ครัวเรือน 35,113 คน ดังนี้ 

1) อําเภอเมืองสุรินทร์ 7 ตําบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลเมืองที (หมู่ที่ 3) และตําบลราม (หมู่ที่ 12) 
เพี้ยราม (หมู่ที่ 1,3) ตระแสง (หมู่ที่ 3,4,6) ตาอ็อง (หมู่ที่ 6) สวาย (หมู่ที่ 4) และตําบลเฉนียง (หมู่ที่ 18) 

2) อําเภอชุมพลบุรี 9 ตําบล 91 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสระขุด เมอืงบัว ยะวกึ กระเบื้อง ศรีณรงค ์
ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ไพรขลา หนองเรือ และตําบล 

3) อําเภอท่าตูม 8 ตําบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลทุ่งกุลา กระโพ พรมเทพ โพนครก หนองบัว 
หนองเมธี และตําบลท่าตูม  

4) อําเภอรัตนบุรี 12 ตําบล 162 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลแก (หมู่ที่ 1-15) กุดขาคีม (หมู่ที่ 1-11) ทับ
ใหญ ่(หมู่ที่ 1-10) หนองบัวทอง (หมู่ที่ 1-9) ดอนแรด (หมู่ที่ 1-16) ยางสว่าง (หมู่ที่ 1-11) เปิด (หมู่ที่ 1-
17) ธาตุ (หมู่ที่ 1-14) ไผ่ (หมู่ที่ 1-14) หนองบัวบาน (หมู่ที่ 1-15) และตําบลรัตนบุรี (หมู่ที่ 1-17) 

5) อําเภอจอมพระ 8 ตําบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลจอมพระ (หมู่ที่ 8,10,12,14) ลุ่มระวี (หมู่ที่ 
1,3,4,5,8,9) บุแกรง (หมู่ที่ 5,9-11) เมืองลิง (หมู่ที่ 1,5-9) บ้านผือ (หมู่ที่ 2,3,6,10) เป็นสุข (หมู่ที่ 
1,4,5,8-10) และตําบลหนองสนิท (หมู่ที่ 4,7) 

6) อําเภอสําโรงทาบ 4 ตําบล 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสําโรงทาบ (หมู่ที่ 3-5,7-9,12) หนองฮะ 
(หมู่ที่ 10) หมื่นศร ี(หมู่ที่ 2-6) และตําบลเกาะแก้ว (หมู่ที่ 3,6-8) 

7) อําเภอสังขะ 11 ตําบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสะกาด ทับทัน เทพรักษา บ้านซบ ขอนแตก 
กระเทียม บ้านจารย ์ตาตุม ตาคง และตําบลสังขะ 
ที่มา: รายงานสถานการณส์าธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถึง 25 ตุลาคม 
2554 (07.00 น.)  



 
2. สภาพน้ําท่วม  

2.1 ข้อมูลจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน 
จังหวัดนครราชสีมา น้ําได้ล้นตล่ิงแม่น้ํามูลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ 4 อําเภอ 

คือ อําเภอชมุพวง อําเภอเมืองยาง อําเภอโนนสูง (ระดับน้ํายังทรงตัว) อําเภอพิมาย (ระดับน้ํามีแนวโน้ม
สูงขึ้น) โครงการชลประทานนครราชสมีาได้ติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้าในลํานํ้าลําตะคอง จํานวน 12 เครื่อง 

จังหวัดสุรินทร์ น้ําในแมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 9 อําเภอ 74 ตําบล คือ อําเภอเมือง 
อําเภอสําโรงทาบ อําเภอท่าตูม อําเภอชุมพลบุรี อําเภอศรีณรงค์ อําเภอรัตนบุรี อําเภอกาบเชิง อําเภอ
จอมพระ และอําเภอสังขะ พื้นที่การเกษตรรวม 154,388 ไร่ ราษฎรที่ได้รับความเดือนรอ้น ประมาณ 
17,071 ครัวเรือน โครงการชลประทานสุรินทร์ จัดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพื้นที่ จํานวน 7 เครื่อง 
 

3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการสาธารณสขุที่ 14 (วันที่ 25 ตุลาคม 2554) 
อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี้ (%ของความจุ) ปริมาณน้ํา ท่ีรับได้อีก 

(ล้าน ม3) 
วันที ่ 25 ต.ค 54  

จุฬาภรณ ์(ชย) 105 0 
ลําตะคอง (นม) 113 0 
ลําพระเพลิง (นม) 103 0 
มูลบน (นม) 117 0 
ลําแซะ (นม) 113 0 
ลํานางรอง (บร) 82 22 

  

สําหรับข้อมลูปริมาณน้ําฝน (ข้อมูลกรมอุตุนิยมวทิยา เวลา 07.00 น. วันที่ 23 ต.ค.54 ถึง 
07.00 น. วันที่ 24 ต.ค.54) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีปริมาณน้ําฝน 

 

4. สภาพอากาศ กรมอตุุนิยมวิทยา ประจําวันที ่24 ตุลาคม 2554 เวลา 23.00 น. 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ทําใหบ้ริเวณภาคใต้มีฝนกระจายถึง

เกือบทั่วไป โดยภาคใต้ฝ่ังตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที ่25-29 ต.ค.54 
บริเวณ กดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกในระยะแรก 
ต่อจากนั้นอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา และอากาศเยน็ลง โดยท่ีเริ่มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน ส่วน
ภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบต่อไป 



 
5. สถานการณ์ใน 2 จังหวัดตามที ่PHER สคร. 5 ได้รับมอบหมาย 

จังหวัดนครนายก สถานการณ์พื้นที่รบัผลกระทบจากน้ําท่วม ระดับความรนุแรง น้ําท่วมขัง ใน 4 
อําเภอ  22 ตําบล 191 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1) อําเภอเมืองนครนายก: (7 ตําบล 41 หมู่บ้าน) 
2) อําเภอบ้านนา:  (1 ตําบล 13 หมู่บ้าน) 
3) อําเภอปากพลี:   (3 ตําบล 19 หมู่บ้าน) 
4) อําเภอองครักษ์:  (11 ตําบล 118 หมู่บ้าน) 

ยังไม่มีการรายงานการระบาดของโรค ณ ปัจจุบันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิง จังหวัดมีแผนดําเนินการและ
กําหนดจุดพักพิงไว้รองรบัแล้ว และมีการประชุม war room อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ: สถานการณ์พืน้ที่รับผลกระทบจากน้ําท่วม ระดับความรุนแรง น้ําท่วมขัง
และล้นตลิ่ง ใน 3 อําเภอ  9 ตําบล 48 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1) อําเภอบางบ่อ: (6 ตําบล 34 หมู่บ้าน) 
2) อําเภอบางพลี:  (2 ตําบล 12 หมู่บ้าน) 
3) อําเภอพระประแดง:   (1 ตําบล 2 หมู่บ้าน) 

ยังไม่มีการรายงานการระบาดของโรค ณ ปัจจุบันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิง แต่จังหวัดมีแผนดําเนินการโดย
กําหนดจุดพักพิงและการให้บริการด้านสาธารณสุขไว้รองรับแล้ว และมีการประชุม war room อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรบัสถานการณ์ 
         - รพ.ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  จํานวน 5 แห่ง ดังนี้   
              1. รพ.สมุทรปราการ (385 เตียง) 
              2. รพ.บางพลี (150 เตียง) 
              3. รพ.บางจาก (60 เตยีง) 
              4. รพ.พระสมุทรเจดีย์ (30 เตียง) 
              5. รพ.บางบ่อ (120 เตียง) 
   (โดยทุก รพ. มีการจัดทําแผนการสํารองทรัพยากร/ ระบบบริการที่จําเป็น/ การส่งต่อผู้ป่วยหนัก/ รพ. 
buddy ที่จะรับ-ส่งต่อ/ รพ.สนาม/ สถานที่อพยพ)   

 
  

หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 


