สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556
1. สถานการณ์ฝน
1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายปี
รายการ
(ณ.3 พ.ย.56)

หน่วย

เหนือ

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์
( 28 ต.ค. - 3 พ.ย.56 )

มม.

6.60

ฝนสะสมปี 55
ฝนสะสมปี 56
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี

กลาง
10.08

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

0.00

8.99

0.76

ใต้

ทั้งประเทศ

26.44

10.24

1,256.6 +27.8 1,329.2 -55.8 1,224.1 +192.4 1,827.5 +345.8 1255.7 -130.4 1,774.3 -70.0 1,451.1 +59.6
มม. 1,284.4
1,273.4
1,416.5
2,173.3
1,125.3
1,704.3
1,510.7
มม. 1,238.4 +46.0 1,203.0 +70.4 1,405.9 +10.6 1,833.4 +339.9 1,158.2 -32.9 1,865.2 -160.9 1,583.8 -73.1
มม.

หมายเหตุ ฝนสะสมเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. ของปี
ปริมาณน้ําฝนรายวันสูงสุดในรอบสัปดาห์ (มม.)
จังหวัด

วันที่

สงขลา
นราธิวาส
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สตูล
เชียงใหม่
ภูเก็ต
ชุมพร
กรุงเทพฯ
ปัตตานี
พิษณุโลก
เชียงราย
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
พังงา
อุบลราชธานี

28-ต.ค.-56

29-ต.ค.-56

30-ต.ค.-56

31-ต.ค.-56

1-พ.ย.-56

2-พ.ย.-56

3-พ.ย.-56

รวม (มม.)

68.0
43.4
43.5
55.0
25.7
48.0
0.2
34.9
38.3
50.4
51.2
13.6

59.0
4.2
32.0
28.4
25.0
8.2
57.0
60.5

21.2
26.4
10.0
25.0
12.5
29.0
0.3
1.8
1.8
2.4
0.9

59.5
39.1
35.0
15.0
19.4
23.0
38.0

3.1
3.2
22.0

7.5
37.2
4.8
0.4
15.3
8.0

1.4
44.8
15.8

14.8

3.4

1.5
21.0

1.5

219.7
198.3
163.1
123.8
122.9
116.2
98.3
97.2
86.6
69.8
60.1
55.8
53.8
51.0
48.8
42.0
41.0
40.2
38.9
37.6

5.0
5.0
7.2

15.0

2.8

0.1
0.3
4.2
36.0

23.5
12.0

20.8

46.5
28.2
22.0

35.3

4.8

14.0
33.0

4.4
20.3

10.0

20.0

1.5
9.6

4.2
24.4
28.0

14.5

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://www.dwr.go.th

4 พฤศจิกายน 2556 หนา 1

1.2 ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่มี)
ฝนขาดช่วง 4 - 10 สัปดาห์ (ไม่มี)
1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 3-5 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทําให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า หลังจากนั้นในช่วง
วันที่ 6-9 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง แต่ยังคงทําให้บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกจะนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม
ภาคใต้ ทําให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปพบว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีค่าต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)]
ภาค

พฤศจิกายน 2556

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกรวมชายฝั่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล

20 - 40 มม.
10 - 30 มม.
30 - 50 มม.
40 - 60 มม.
300 - 400 มม.
160 - 200 มม.
40 - 60 มม.

ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ใกล้เคียงค่าปกติ

ธันวาคม 2556
น้อยกว่า 10 มม.
น้อยกว่า 10 มม.
น้อยกว่า 10 มม.
น้อยกว่า 10 มม.
200 - 250 มม.
60 - 90 มม.
น้อยกว่า 10 มม.

มกราคม 2557

ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ

น้อยกว่า 10 มม.
น้อยกว่า 10 มม.
น้อยกว่า 10 มม.
10 - 20 มม.
50 - 80 มม.
20 - 40 มม.
10 - 20 มม.

ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา )

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
รายการ
(ณ. 4 พ.ย.56 )

น้ําในอ่างปี 55
น้ําในอ่างปี 56
น้ําในอ่างปี 49

หน่วย
ล้าน ลบ.ม
%
ล้าน ลบ.ม
%
ล้าน ลบ.ม
%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
16,405
1,070
3,967
66%
79%
48%
-7%
+20%
14,591
1,344
6,576 +31%
59%
99%
79%
23,257 -39% 1,281 +5% 6,947 -12%
98%
94%
91%
เหนือ

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

1,094
23,721
93%
89%
+4%
1,143
23,013 -3%
97%
86%
1,030 +9% 25,149 -9%
88%
95%

ใต้

ทั้งประเทศ

5,672
70%
+9%
6,425
79%
6,951 -6%
85%

51,929
74%
53,092 +1%
75%
64,615 -19%
94%

(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 24 อ่าง คือ 1.อุบลรัตน์ (84%) 2.รัชชประภา (84%) 3.แม่งัด (85%)
4.จุฬาภรณ์ (85%) 5.วชิราลงกรณ (85%) 6.ศรีนครินทร์ (87%) 7.ทับเสลา (89%) 8.ปราณบุรี (90%) 9.กิ่วลม (91%)
10.แก่งกระจาน (91%) 11.สิรินธร (93%) 12.ขุนด่านฯ (94%) 13.แควน้อย (95%) 14.ลําตะคอง (98%) 15.กระเสียว (100%)
16.ป่าสักฯ (100%) 17.ลําพระเพลิง (100%) 18.คลองสียัด (101%) 19.ลํานางรอง (102%) 20.หนองปลาไหล (103%)
21.ประแสร์ (103%) 22.มูลบน (103%) 23.กิ่วคอหมา (107%) 24.ลําแซะ (111%)
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 7 อ่าง คือ 1.บางลาง (50%) 2.ลําปาว (51%) 3.ภูมิพล
(53%) 4.สิริกิติ์ (63%) 5.บางพระ (71%) 6.ห้วยหลวง (71%) 7.น้ําอูน (74%)
(3).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 2 อ่างคือ 1.แม่กวง (44%) 2.น้ําพุง (48%)
( ที่มา:กรมชลประทาน )
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(4).การบริหารจัดการน้าํ ในเขื่อนที่สาํ คัญ

ที่มา : กฟผ. 4 พ.ย. 2556

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ข้อมูล 4 พ.ย. 2556)
แม่ น้ํา ปิ ง
แม่ น้ํา วั ง
แม่ น้ํา ยม
แม่ น้ํา น่ า น
แม่ น้ํา มู ล
แม่ น้ํา คลองพระสทึ ง
แม่ น้ํา บางปะกง
แม่ น้ํา ปราจี น บุ รี
แม่ น้ํา ท่ า ตะเภา
แม่ น้ํา ตาปี
แม่ น้ํา โก-ลก
แม่ น้ํา คลองตั น หยงมั ส

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
ลดลง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ํามากมีแนวโน้ม
ลดลง
อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้ม
ลดลง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์มากมีแนวโน้มลดลง
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มลดลง
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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4. พายุหมุน พายุไต้ฝุ่น “กรอซา” บริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะสลายตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 5 พ.ย.
ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชัน และจะ
เคลื่อนเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย.
5. สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศ
หนาวเย็นลงโดยมีอุณหภูมิลดลงได้อีกประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส
กับมีลมแรง ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง ประมาณ
2 เมตร อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณประเทศ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ พั ฒนาเป็ นพายุ ดี เปรสชั นแล้ วและจะเคลื่ อนตั วเข้ า
ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันพรุ่งนี้ โดยจะเข้าสู่บริเวณอ่าวไทย
ตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 นี้
แผนที่อากาศผิวพืน้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07:00 น.
6. พื้นที่ประสบภัย
6.1 อุทกภัย เหตุการณ์น้ําท่วม
29 ต.ค. 56 จ.นครราชสีมา ขณะนี้ยังมีมวลน้ําก้อนใหญ่จากลุ่มน้ําต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดไหลลงไปรวมตัวกันอยู่ที่ลําน้ํามูล และ
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ของ อ.พิมาย ล่าสุดหลายพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมสูง โดยเฉพาะที่บริเวณภายในตลาดเมืองใหม่พิมาย
และหมู่บ้านเอื้ออาทรพิมายจํานวนกว่า 800 หลังคาเรือน ถูกน้ําท่วมสูงกว่า 40 ซ.ม. ส่วนสถานที่ราชการหลายแห่ง ทั้งที่ว่าการ
อําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สภ.พิมาย และสถานที่ราชการอีกหลายแห่งถูกน้ําเอ่อเขาท่วมเช่นกัน ระดับน้ําสูงกว่า 50
ซ.ม. ส่วนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําติดกับลําน้ํามูลยังคงถูกน้ําท่วมสูงกว่า 1 ม. จ.ปราจีนบุรี สถานการณ์ในพื้นที่
อ.ประจันตคาม ยังมีน้ําท่วม 3 ตําบล คือ ต.ประจันตคาม ต.บ้านหอย และ ต.เกาะลอย ซึ่งเป็นลักษณะน้ําท่วมทุ่ง ส่วนพื้นที่
ริมแม่น้ําปราจีนบุรี อ.เมือง ระดับน้ํายังสูงเกินวิกฤต อ.ศรีมโหสถ เหลือน้ําท่วมเพียงพื้นที่ ต.โคกไทย เท่านั้น ขณะที่ อ.บ้านสร้าง
ถนนหลายสายยังไม่สามารถใช้การได้
30 ต.ค. 56 จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ อ.พิมาย ล่าสุดหลายพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5
ตําบล ประกอบด้วย ต.ในเมือง, ต.สัมฤทธิ์ ต.กระเบื้องใหญ่, ต.ดงใหญ่ และ ต.ชีวาน ระดับน้ําท่วมสูงกว่า 1.80 เมตร ประชาชน
เดือดร้อนกว่า 1,140 ครัวเรือน
31 ต.ค.56 จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้ําในลําน้ํามูล ที่บริเวณโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ พบว่า มีระดับน้ําที่
ลดลงจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ประมาณ 2 ซ.ม. วัดจากระดับพื้นเหนือเขื่อนระบายน้ําพิมาย ได้ 7 ม. 88 ซ.ม. ซึ่งถือว่าเป็น
ปริ ม าณน้ํ าที่ ล ดลงอย่ างช้ าๆ เนื่ องจากยั ง คงมีป ริ ม าณน้ํา ที่ท่ วมขั ง และไหลลงมายัง เขื่อ นระบายน้ํ าพิ ม ายเป็ นจํา นวนมาก
ส่วนสถานการณ์น้ําที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อําเภอพิมายล่าสุดระดับน้ําที่ท่วมขังยังคงทรงตัว อาทิ ภายในตลาดเมืองใหม่พิมาย
บ้านเอื้ออาธร และสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย ยังคงมีระดับน้ําที่ท่วมขังสูงกว่า 40-50 ซ.ม. ส่วนในพื้นที่สถานที่ราชการ เช่น
ที่ว่าการอําเภอพิมาย, สภ.พิมาย ยังมีระดับน้ําที่ท่วมขังสูงกว่า 50-60 ซ.ม. ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดลําน้ําจักราช
(จัก-กะ-หราด) และลําน้ํามูล ยังมีระดับน้ําที่ท่วมขังสูงกว่า 1 ม. ถึง 1.50 ม.
2 พ.ย.56 จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้ําท่วมในในทุกพื้นที่ของอําเภอพิมาย ล่าสุด ระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณวันละ 5-7 ซ.ม. แต่ยังคงมีในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลําน้ํามูลที่ยังคงมีระดับน้ําที่ท่วม
ขังสูงกว่า 1 ม. ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณ 2 สัปดาห์ สถานการณ์น้ําท่วมในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 360
อําเภอ 2,355 ตําบล 20,038 หมู่บ้าน 1,214,521 ครัวเรือน 4,095,725 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 80 ราย
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด 36 อําเภอ 242 ตําบล 1,824 หมู่บ้าน 87,904 ครัวเรือน 297,276 คน (ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา ปราจีนบุรี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครนายก สุพรรณบุรี นครปฐม)
7. พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก – จังหวัด
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง – จังหวัด
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://www.dwr.go.th
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8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-9 พ.ย. นี้
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 (ไม่มีสถานการณ์)
9. การให้ความช่วยเหลือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดําเนินงาน
โครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประชาชน และเกษตรกร
ในพื้นที่กว่า 200 คน โครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 592 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 122 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสําคัญในการร่วมจัดตั้งกลุ่ม กําหนดกติกา เงื่อนไขในการบริหารจัดการ การจัดตั้งกองทุน การวางแผนการใช้
น้ําบาดาล
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. และนายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีและคณะพร้อมบรรยายสรุปโครงการบริหาร
จัดการโครงข่ายแหล่งน้ํา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. เป็นประธานในการปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ํา
แก่ประชาชนทั่วประเทศ ณ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงศักยภาพของกรม
ทรัพยากรน้ําที่มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคคลากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ํา
ได้อย่ างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลังผลักดันให้เกิ ด
ความสมดุลระหว่างมนุษย์และทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
วันที่ 1 กันยายน 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในด้าน
ต่างๆ เวลา เวลา 14.30 น. เดินทางไปเป็นประธานโครงการดวงใจสีเขียวร่วมใจปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี ณ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย
คุ ณ านพรั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า นายบุ ญ จง จรั ส ดํ า รงนิ ต ย์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรน้ํ า
นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 เข้าร่วมประชุมหารือในราชกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ํา
และร่วมกิจกรรมต่างๆ
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทส. พร้อมนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายโชติ
ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ เยี่ยมราษฎรบ้านหนองเอี่ยน ตําบลนาแขม
อําเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วม โดยมอบถุงยังชีพและน้ําดื่มสะอาดของกรมทรัพยากรน้ํา
และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเป็นกําลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้
นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
กรมทรัพยากรน้ํา 26 ก.ย. 56 นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์
อุทกภัยในเขตพื้นที่ สทภ.6 โดยมีนายกอบชัย ปภพธนานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ ก ารต้ อ นรั บ พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป สถานการณ์ อุ ท กภั ย และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ของศูนย์อํานวยการติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ณ ห้องประชุม สทภ.6 จากนั้น
ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 11 ตุลาคม 56 นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ํา ลงพื้นที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ปราจีนบุรี เพื่อสํารวจความเสียหายหลังจากที่น้ําในแม่น้ําปราจีนบุรีได้ล้น
และท่วมสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ทําให้อาคารสํานักงานบางส่วน ได้รับความเสียหาย และได้รับความลําบากในการเดินทาง
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นายนิวัติชัย ได้ให้กําลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://www.dwr.go.th
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- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 24 เม.ย. - 23 ก.ย.56 จ.ลําปาง สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 8,12 นิ้ว (แก้ปัญหาภัยแล้ง)
ที่ ม.6 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา, ม.1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง, ม.4,11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร 15 พ.ค.-16 ส.ค.56 จ.พะเยา สนับสนุน
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว (แก้ปัญหาภัยแล้ง) ที่ ต.แม่กา อ.เมือง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 จ.นครสวรรค์ สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบระบายน้ําท่วมและสูบเพิ่มน้ําต้นทุนผลิตน้ําประปา
ที่ อบต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง, อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว, ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว, พุทธอุทยานสวรรค์ อ.เมือง, บ้านท่าเตียน อ.ชุมแสง
จ.สระบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบระบายน้ําท่วม ที่ประตูระบายน้ําคลองเริงราง ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สิงห์บุรี
ที่บ้านทับยา อ.อินทร์บุรี, อบจ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่หมู่ที่ 2 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดธรรมาราม
ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ที่ชุมชนวัดราชโกษา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง, เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลอง
ต้นขนุน จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนน้ําดื่ม จํานวน 3,200 ขวด ที่วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา, บ้านบางหัก
ต.บางหัก อ.บางบาล สนับสนุนรถผลิตน้ําสะอาดเคลื่อนที่ ผลิตน้ําสะอาด จํานวน 2,000 ลิตร ที่โรงเรียนวัดอัมพวา ต.บางหัก
อ.บางบาล สนับสนุนรถบรรทุกน้ํา ขนส่งน้ําสะอาด จํานวน 2,000 ลิตร ที่ ต.บางหัก อ.บางบาล
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ได้แต่งตั้งคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ที่ 196/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วม
ดินถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 9 ส.ค.56 จ.มหาสารคาม นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยแล้งที่ได้รับความเดือดร้อนน้ําอุปโภคบริโภคบ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2,15 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.ชัยภูมิ สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องที่ อ.หนองบัวระเหว สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร จํานวน 1,008 ขวด
เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น นําเครื่องสูบน้ําขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่บ้านบะแหบ ม.10
และบ้านสวนยา ม. 14 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ ม.13 ต.สําราญ อ.เมือง
สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด จํานวน 1,080 ขวด ให้กับ ทสจ.ขอนแก่น
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 จ.นครราชสีมา ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพื่อให้
การสนับสนุนตามการร้องขอของเทศบาลตําบลเมืองปักธงชัย ในการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย / สนับสนุนน้ําดื่ม ให้
ผู้ ป ระสบภั ย น้ํ า ท่ ว มในพื้ น ที่ จ.อุ บ ลราชธานี และศรี ส ะเกษ 9,200 ขวด 9 ต.ค. 56 ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแจกน้ําและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วม
บ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา นําเครื่องสูบน้ําขนาด 10 นิ้ว อัตราการสูบน้ํา 800 ลบ.ม/
ชม. จํานวน 2 เครื่อง รถบรรทุกขนาดใหญ่ จํานวน 2 คัน และรถบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จํานวน 11 คน
เร่งระบายน้ําในพื้นที่น้ําท่วมขังจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.อุบลราชธานี สนับสนุนรถยนต์
บรรทุก รวม 3 คัน เรือท้องแบน รวม 2 ลํา เสื้อชูชีพ รวม 20 ตัว บุคลากร จํานวน 10 ราย ช่วยเหลือในพื้นที่ อ.นาเยีย อ.เดชอุดม
อ.พิบูลมังสาหาร
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 จ.ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบระบายน้ําท่วม จํานวน 10 เครื่องที่ คลองบําหรุ
วัดใหม่กรงทอง เทศบาลศรีมหาโพธิ, เทศบาลเมืองปราจีนบุรี, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี,
ถนนหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์, บ้านเอื้ออาทร ต.ดงพระงาม อ.เมือง, ศาลจั งหวัดปราจีนบุรี, พิพิธภัณฑ์ฯ
ปราจีนบุรี สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 13,320 ขวด ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด, อ.เมืองปราจีนบุรี, ทสจ.ปราจีนบุรี, อบต.
ประจันตคาม, โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ชลบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบระบายน้ําท่วม จํานวน 2 เครื่องที่ อ.พานทอง
จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบระบายน้ําท่วม จํานวน 3 เครื่องที่ บ้านบางนาง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง, ต.คลองนา
อ.เมือง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 จ.สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ําให้กับสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเครื่องสูบน้ําออกไปช่วยที่เทศบาลหัวหิน ชุด
แรกขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด และกําลังยกเครื่องสูบน้ําที่เหลือไปเพิ่มเติมอีก 2 ชุด (เป็นจํานวนที่เทศบาลหัวหินแจ้งขอ)
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยใน
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์อุทกภัยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี โดยสาระในการ
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เตรียมความพร้อมมีทั้งเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ตามศักยภาพ เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มี
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 30-31 ก.ค.56 ประสานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อขอดําเนินการตั้งเครื่องสูบน้ําให้ช่วยเหลือชุมชน
เขตเทศบาลเมืองน่าน จํานวน 2 จุด คือ ที่ข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดน่าน และบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองน่าน
(คลองเจ้าฟ้า) จ.สุโขทัย นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10,12 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ไปติดตั้งเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,8,11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก, บ้านวังไผ่สูง ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ โดยทําการสูบน้ําเพื่อเร่ง
ระบายน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ํายมอย่างรวดเร็ว จ.พิษณุโลก สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10,30 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ที่บ้านยางแขวนอู่
ม.6 และ บ้านบึงคัด ม. 11, บ้านไร่ในดง ต.บางระกํา อ.บางระกํา
- สํ านั กงานทรั พยากรน้ํ าภาค 10 4 ส.ค.56 ได้ ประสานสํ านั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ดพร้ อมทั้ งจั ดส่ ง
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย 16 – 18 ต.ค.56 เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกติดตาม
ตรวจสอบความพร้อมของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ในพื้นที่ที่ดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) อ.กาญจน
ดิษฐ์ บ้านนาสาร และเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดหาน้ําหายากให้หมู่บ้านโดยการเจาะบ่อบาดาล และช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ได้ส่งรถ Mobile ผลิตน้ําดื่ม
สะอาดให้กับหมู่บ้านที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัย สนับสนุนรถบรรทุกน้ําและรถผลิตระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําในพื้นที่
จ.ปราจีนบุรี จํานวน 2 คัน จ.อุบลราชธานี จํานวน 1 คัน จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คัน สรุปได้ช่วยเหลือน้ําใช้ 1,400,000 ลิตร น้ํา
ดื่ม 905,957 ลิตร
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 57.7 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน
1,040,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 17.52 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 315,000 บาท
ในเดือนเมษายน 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 62 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 1,100,000 บาท ในเดือนมิถุนายน
2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 700,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 แจกน้ํา
อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 21 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 300,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อ
ช่วยเหลือภัยแล้ง 25.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 461,392 บาท ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัย
แล้ง 10.22 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 183,937 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 20.9
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 375,908 บาท ช่วยเหลืออุทกภัย 373,900 ลิตร คิดเป็นเงิน 35,678 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 40 ล้านลิตร
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