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1. สถานการณ์สาธารณภัย 
 ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2554 เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มพีื้นที่น้ํา
ท่วมในจังหวดัสุรินทร์ ไมม่ีศูนย์อพยพ และการระบาดของโรค 

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจําวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น 
จังหวัดสุรินทร์ น้ําในแมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 13 อําเภอ 110 ตําบล 1,042 หมู่บ้าน 

ราษฎรได้รับความเดือดรอ้น 42,936 ครัวเรือน 128,808 คน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความ
เสียหาย 104,698 ไร่ บ่อปลา 114 บ่อถนน 125 สายคลอง 1 แห่ง ฝาย 2 แห่ง ท่อ 4 แห่ง ปัจจุบันยังคง
มีน้ําท่วมขัง 4 อําเภอ 33 ตําบล 356 หมู่บ้าน ราษฎรไดร้ับความเดือดร้อน 6,063 ครวัเรือน 17,556 
คน ดังนี้ 

1) อําเภอชุมพลบรุ ี9 ตําบล 91 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลสระขุด เมืองบัว ยะวกึ กระเบื้อง ศรีณรงค ์
ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ไพรขลา หนองเรือ และตําบล 

2) อําเภอท่าตูม 8 ตําบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลทุ่งกุลา กระโพ พรมเทพ โพนครก หนองบัว 
หนองเมธ ีและตําบลท่าตูม 

3) อําเภอรัตนบุร ี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) 

4) 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) 
 
2. สภาพน้ําท่วม  

จังหวัดนครราชสีมา น้ําได้ล้นตล่ิงแม่น้ํามูลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนในพื้นที่ 4 อําเภอ 
คืออําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง อําเภอโนนสูง (ระดับน้ํายังทรงตัว) อําเภอพิมาย (ระดับน้ํามีแนวโน้ม
สูงขึ้น) โครงการชลประทานนครราชสมีาได้ติดต้ังเครื่องผลักดันนํ้าในลํานํ้าลําตะคอง จํานวน 12 เครื่อง 

 
 



 
จังหวัดสุรินทร์ น้ําในแมน่้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 9 อําเภอ 74 ตําบล คือ อําเภอเมือง 

อําเภอสําโรงทาบอําเภอท่าตูม อําเภอชุมพลบุรี อําเภอศรีณรงค์ อําเภอรัตนบุรี อําเภอกาบเชิง อําเภอจอม
พระ และอําเภอสังขะ พื้นที่การเกษตรรวม 154,388 ไร่ ราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อน ประมาณ 17,071 
ครัวเรือน โครงการชลประทานสุรินทรจั์ดส่งเครื่องสูบน้ําเข้าช่วยเหลือพื้นที่ จํานวน 7 เครื่อง 
ท่ีมา: ข้อมูลจาก ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา กรมชลประทาน 27 ตุลาคม 2554 
 
3. ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เขตตรวจสาธารณสุข 14 

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 
อ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างฯวันนี้ (%ของ

ความจุ) 
ปริมาณน้ํา ท่ีรับได้อีก 

(ล้าน ม3) 
จุฬาภรณ ์(ชย) 104 0 
ลําตะคอง (นม) 110 0 
ลําพระเพลิง (นม) 101 0 
มูลบน (นม) 113 0 
ลําแซะ (นม) 113 0 
ลํานางรอง (บร) 83 20 

  
สําหรับข้อมลูปริมาณน้ําฝน ข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกหนัก (เกนิ 90.0 มม.)  - ไม่มี – 

ท่ีมา: ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา เวลา 07.00 น. วันที่ 26-27 ต.ค. 54 
 
4. สภาพอากาศ  

บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่คล่ืนกระแสลมตะวันตกกําลังเคลื่อนที่ผ่านประเทศพม่า
ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกบัมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณ
ภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลาง จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ในระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไป และมีฝน
ตกหนักบางพื้นที่ สําหรับคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยต้ังแต่ชุมพรลงไปมคีล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจําวันที ่27 ตุลาคม 2554 เวลา 23.00 น. 
 



 

5. สถานการณ์ในจังหวัดตามที่ PHER สคร.5 ได้รับมอบหมาย ข้อมูล 27 ตุลาคม 2554 
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)  

ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรค 
ท่ีมา: รายงานสถานการณ์นําท่วม ปี 2554 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวนัที่ 
21 ต.ค.-27 ต.ค.54 รายงาน ณ วันที ่ 27  ตุลาคม 2554 
 
6. กิจกรรมอื่นๆ  

กลุ่มส่ือสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา ทําการวิเคราะห์ข่าวจาก 2 แหล่ง จํานวน 4 เรื่อง  

 
หน่วยจัดทําข้อมูลสถานการณ์น้ําท่วม สคร.5 นครราชสีมา 


