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สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556         

   1. สถานการณ์ฝน 
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี    
     

  

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

ระนอง 27.8     121.0 55.9 90.5 108.0 403.2 
จันทบุรี 101.8 7.0 16.0 105.5 76.5 19.4 53.9 380.1 
กรุงเทพฯ  1.4 4.5 67.8 60.5 60.5 44.0 95.6 334.3 
บุรีรัมย์ 0.2 73.2 77.5 59.5 71.0 3.0 32.0 316.4 
พังงา 6.3     88.8 85.0 62.0 73.6 315.7 
ชลบุรี 43.2   25.5 74.5 93.4 32.7 34.3 303.6 
ระยอง 66.6 1.4 12.3 56.9 69.8 25.2 47.4 279.6 
สระแก้ว 2.5   9.0 125.5 92.0 31.4 13.8 274.2 
ภูเก็ต 4.2   19.0 59.2 80.5 41.0 63.2 267.1 

ประจวบคีรีขันธ์ 0.3 1.7 7.8 25.3 10.2 31.0 153.4 229.7 
ชุมพร 12.5 0.6   20.4 22.5 83.5 85.0 224.5 
ลพบุรี   44.2 130.0 45.2       219.4 

ปทุมธานี  1.6   13.6 74.8 48.4   80.4 218.8 
นนทบุรี     7.2 94.0 70.5   47.0 218.7 

ฉะเชิงเทรา 3.1   1.2 93.5 22.4 17.9 42.2 180.3 
นครราชสีมา   35.8 88.0 45.8 0.5   4.6 174.7 

กระบี่ 9.8 2.0 6.6 31.4 32.2 22.6 70.0 174.6 
สุราษฎร์ธานี   0.6 33.8 35.0 51.5 20.2 25.0 166.1 
สมุทรปราการ 1.6   11.5 40.9 49.7 12.1 43.7 159.5 
ปราจีนบุรี     0.9 69.2 12.2 0.2 75.2 157.7 

 
 
 
 

รายการ 
(ณ.6 ต.ค.56) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 30 ก.ย.-6 ต.ค.56 ) มม. 37.59 98.91 28.69 178.58 54.66 89.66 71.62 

ฝนสะสมปี 55 มม. 1,179.44 1,192.41 1,181.39 1,672.57 1130.14 1,612.77 1,344.13 
ฝนสะสมปี 56 มม. 1,201.23 1,133.04 1,330.10 2,001.10 1,002.22 1,468.41 1,372.08 
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี มม. 1,134.48 1,040.30 1,310.00 1,638.36 984.73 1,590.21 1,396.96 

จังหวัด              
               วันที่ 

 
30-ก.ย.-56 

 
1-ต.ค.-56 

 
2-ต.ค.-56 

 
3-ต.ค.-56 

 
4-ต.ค.-56 

 

 
5-ต.ค.-56 

 
6-ต.ค.-56 

 
รวม (มม.) 

   -24.88    +66.75  +92.74 +20.10    +362.74 +17.49     -121.80 

  +328.53 - 127.92 -144.36 +27.95+21.79 -59.37 +148.71
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1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพ้ืนที่ที่ฝนทิ้งช่วง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่มี)  
ฝนขาดช่วง 4 - 10 สัปดาห์ (ไม่มี) 
1.3 ฝนคาดการณ์   ในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้
บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส และอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่หย่อม
ความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทําให้ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน  
มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทย มีกําลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 10-13 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนมีกําลังอ่อนลง ทําให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคตะวันออก ทําให้บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกําลังอ่อนลง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และ
อ่าวไทย จะมีกําลังอ่อนลงด้วยในระยะนี้ การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปพบว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยในเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2556 มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีค่าตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  [* ค่าปกติ = ปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)] 
 

ภาค
เหนือ 1 0 0  -  1 4 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 2 0  -  4 0  มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0  -  1 4 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 1 0  -  3 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ
กลาง 1 6 0  -  2 0 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 3 0  -  5 0  มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ
ตะวันออกรวมชายฝง 2 0 0  -  2 5 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 4 0  -  6 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ
ภาคใตฝงตะวันออก 2 1 0  -  2 6 0   มม. ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 3 0 0  -  4 0 0   มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 2 0 0  -  2 5 0  มม. ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย
ภาคใตฝงตะวันตก 3 0 0  -  4 0 0  มม. ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 1 6 0  -  2 0 0  มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 5 0  -  8 0  มม. ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย
กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 7 0  -  3 3 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ 4 0  -  6 0   มม. ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10  มม. ใกลเคียงคาปกติ

พฤศจิกายน 2556  ธันวาคม 2556ตุลาคม 2556

 
2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

 
(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 17 อ่าง คือ 1.น้ําอูน (81%) 2.รัชชประภา (81%) 3.ก่ิวลม (84%) 
4.วชิราลงกรณ (84%) 5.กระเสียว (85%) 6.ศรีนครินทร์ (86%) 7.สิรินธร (89%) 8.ขุนด่านฯ (91%) 9.ก่ิวคอหมา (92%)  
10.แควน้อย (95%) 11.ประแสร์ (96%) 12.ลําแซะ (98%) 13.คลองสียัด (100%) 14.ลํานางรอง (106%) 15.หนองปลาไหล 
(106%) 16.ป่าสักฯ (110%) 17.ลําพระเพลิง (110%) 
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 12 อ่าง คือ 1.บางพระ (55%) 2.ลําปาว (55%) 3.ปราณบุรี 
(59%) 4.สิริกิต์ิ (60%) 5.ลําตะคอง (65%) 6.ทับเสลา (66%) 7.แม่งัด (66%) 8.ห้วยหลวง (69%) 9.อุบลรัตน์ (74%)  
10.แก่งกระจาน (75%) 11.จุฬาภรณ์ (75%) 12.มูลบน (79%) 
(3).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 4 อ่างคือ 1.แม่กวง (38%) 2.น้ําพุง (45%) 3.บางลาง (46%) 4.ภูมิพล (47%)  
 
 
 
 

รายการ 
(ณ. 7 ต.ค.56 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 55 ล้าน ลบ.ม 
% 

15,804 
64% 

924 
68% 

4,095 
49% 

1,021 
87% 

23,609 
89% 

5,602 
69% 

51,055 
73% 

น้ําในอ่างปี 56  ล้าน ลบ.ม 
% 

13,414 
54% 

1,370 
101% 

6,179 
74% 

1,099 
94% 

22,717 
85% 

5,989 
73% 

50,768 
72% 

น้ําในอ่างปี 49 ล้าน ลบ.ม 
% 

22,534 
95% 

1,237 
91% 

5,861 
77% 

961 
89% 

24,854 
93% 

6,982 
85% 

62,430 
91% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

-10% +25% +7% -4% +4% -1% +33% 

-41% -3% +5%  -8% -12%  -19% +10% 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล 7 ต.ค. 2556)     
 

 

แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง  

แม่น้ําวัง  อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง 
แม่น้ํายม  อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น   
แม่น้ําน่าน อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์มากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น           
แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้ม  

ลดลง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง 
แม่น้ําคลองพระสทึง อ.เมือง จ.สระแก้ว อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   
แม่น้ําบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   
แม่น้ําปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
แม่น้ําท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แม่น้ําตาปี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แม่น้ําโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง  
แม่น้ําคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

ที่มา : กฟผ. 7 ต.ค. 2556 

( ที่มา:กรมชลประทาน )
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 07:00 น. 

4. พายุหมุน  พายุไต้ฝุ่น “ดานัส” (DANAS) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่  
8-9 ต.ค. โดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

5. สภาพอากาศ หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงได้เคลื่อนตัวขึ้น
ฝั่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน
ตอนบนในระยะต่อไป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด 
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเชน่นี้
ทําให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ตอนบนยังมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา 
และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระยะ 1-2 
วันนี้ไว้ด้วย สําหรับ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

มีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร 
หรือ 5 วา ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคม 2556 ทําให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงและมี 
อากาศเย็นในตอนเช้า 

   6. พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย เหตุการณน์้ําทว่ม  
1 ต.ค. 56 จ.ชลบุรี ฝนตกอย่างหนักในเขตเมืองพัทยา กินเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ทั่วเขตเมืองพัทยา น้ําเอ่อท่วมเข้าบ้านเรือน 
ทั้งย่านพัทยาใต้ ซอยสยามคันทรี่คลับพัทยา ซอยบัวขาวพัทยากลาง ถนนพัทยาสายสาม รวมถึงบริเวณถนนสุขุมวิท จ.พิจิตร 
ฝนตกหนักในพื้นที่รวมท้ังน้ําระดับน้ําในแม่น้ํายม และแม่น้ําน่านหนุนสูงขึ้น ส่งผลให้น้ําท่วมขัง 11 อําเภอ รวม 47 ตําบล 364 
หมู่บ้าน จ.ปราจีนบุรี เขตเทศบาลเมืองระดับน้ําส่วนใหญ่ยังทรงตัว แต่ถนนริมเขื่อนตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม 
ซอย 5 ระดับน้ําลดลง จ.ศรีสะเกษ  ในเขตเทศบาลเมือง น้ําได้เข้าท่วม 16 ชุมชน ขณะนี้เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ทุก
ชุมชนและถนนสายจากชุมชนหนองอุทัย จ.อุบลราชธานี ล่าสุดแม่น้ํามูลยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยที่สถานีวัดน้ําสะพานเสรี
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก 9 ซ.ม. ทําให้มีระดับน้ํา 9.9 ม. ล้นตลิ่งสูง 2.9 ม. จ.อ่างทอง สถานการณ์ในแม่น้ํา
เจ้าพระยาที่สถานี C7A อยู่ที่ 8.16 ม/รทก. น้ําไหลผ่าน 2,196 / ลบ.ม./วินาที ประชาชนใน ต.บ้านแห ต.บ้านอิฐ ต.โพสะ  
ต.จําปาหล่อ อ.เมือง ต.โผงเผง ต.นรสิงห์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก ได้รับผลกระทบ จ.บุรีรัมย์ บ้านสวายสอ ม.8 และบ้านสวรรค์น้อย 
ม.6 ต.ชุมแสง อ.กระสัง ถูกน้ําชีเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมบ้านเรือน วัด โรงเรียน ถนน ไร่นา จ.เพชรบูรณ์ สถานการณ์น้ําท่วม
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ล่าสุดน้ําท่วมชุมนุมริมแม่น้ําป่าสัก คือ ชุมชน 8 และชุมชน 9 ยังไม่ลดลง และมีแนวโน้ม 
เอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ถนน ตรอกซอยต่างๆ  
2 ต.ค. 56 จ.สุโขทัย  เนื่องจากเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ระดับน้ําในสระและลําคลอง
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่นาข้าวสูงกว่า 60 ซ.ม.ที่บ้านบางสนิม หมู่ 2 ต.กง อ.กงไกรลาศ  
3 ต.ค. 56 จ.ภูเก็ต ฝนตกหนักติดต่อนานกว่า 4 ช่ัวโมง ส่งผลให้พ้ืนที่ ต.ฉลอง บริเวณหน้าสํานักงานองค์การโทรศัพท์ และ
บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตกก่อนถึงวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 200 ม. พ้ืนที่ ต.เชิงทะเล อ. ถลาง ก่อนถึงทางโรงแรมลากูน่า  
น้ํ าท่วมผิวจราจรสูงประมาณ  20-50 ซม .  จ .พระนครศรีอยุธยา  บริ เวณโบราณสถานป้อมเพชร  ต .หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา  ระดับน้ําสูงขึ้น และไหลเข้าท่วมโบราณสถานแล้ว โดยระดับน้ํามีความสูงประมาณ 5-10 ซม. บางจุดลึก
ถึง 20-30 ซม.จ.นครราชสีมา น้ําจากแม่น้ํามูล เข้าท่วมพ้ืนที่ส่วนราชการฯ อ.พิมาย ซึ่งต้ังอยู่ติดริมน้ํา ขณะที่ อ.ชุมพวง น้ําได้
ไหลล้นทะลักจากลํามาศ และ แม่น้ํามูล เข้าท่วมพ้ืนที่เทศบาลตําบลชุมพวง ระดับน้ําสูงกว่า 50 ซ.ม. จ.สุรินทร์  ที่วัดป่าช้า ม.7  
บ.ทุ่งนาค ต.เมืองลีง อ.จอมพระ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค น้ําจากแม่น้ําชีล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมสูง กว่า 1.5-2 ม. นอกจากนี้ น้ํายัง
หลากเข้าท่วมไร่นา บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองเลียง อีก 2 หมู่บ้าน คือ บ.ทุ่งนาค และ บ.หลุมดิน รวมกว่า 60 หลังคาเรือน 
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จ.ปราจีนบุรี ในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง ระดับน้ําได้เลยข้ามคันกั้นน้ํา และเกินจุดวิกฤตไปแล้ว 62 ซ.ม.ส่วนโรงพยาบาลประจันตคาม 
น้ําได้ท่วม รพ.ประจันตคาม ระดับน้ําท่วมสูงขึ้น 50 ซ.ม. 
4 ต.ค. 56 จ.ศรีสะเกษ  น้ําจากลําห้วยทับทันไหลเข้าท่วมพ้ืนที่บ้านหาด ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ โดยนํ้าได้ท่วมมานาน ประมาณ  
2  อาทิตย์แล้ว และขณะนี้ระดับน้ํายังคงทรงตัว จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําจากแม่น้ําป่าสักไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ํา 7 ตําบล
ใน อ.ท่าเรือ จ.ปทุมธานี น้ําท่วมขังชาวบ้านใน ต.บึงคอไห ม.ที่ 1-6 อ.ลําลูกกา มานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว จ.ชัยภูมิ แม่น้ําชี 
ไหลเอ่อ เข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ใน ต.หนองนาแซง อ.เมือง กว่า 1,000 ครอบครัว 
5 ต.ค. 56 จ.ศรีสะเกษ น้ําจากแม่น้ํามูลยังเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมไร่นา บ้านเรือนของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง และระดับน้ํา
ท่วมสูงขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากแม่น้ํามูลเป็นแม่น้ําสายหลักที่มีลําห้วยต่างๆ ไหลลงมาสมทบกันปริมาณมากก่อนไหลลงไปยัง  
จ.อุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้มี 4 อําเภอพื้นที่ปลายน้ําของ จ.ศรีสะเกษ คือ อ.บึงบูรพ์ อ.ศิลาลาด อ.ยางชุมน้อย และ อ.กันทรารมย์ 
ยังถูกน้ําท่วมอย่างหนัก จ.ชลบุรี ฝนตกหนักต่อเนื่องที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง และ อ.ศรีราชา ทําให้ถนนบางสายมีน้ําท่วม  
ซึ่งบางจุดท่วมสูงถึง 1 ม. จ.สระแก้ว น้ําป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตเทือกเขาสอยดาว ไหลหลากลงคลอง
พรหมโหด อ.อรัญประเทศ ทําให้น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.นครสวรรค์  น้ําจากคลองขนมจีนหลากเข้า
ท่วมบ้านเรือน ม.10 ชุมชนชอนตะวัน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง 5 หลังคาเรือน ต้องอพยพขนข้าวของเครื่องใช้ย้ายมาอาศัย 
ในเต็นท์บนถนน จ.พิษณุโลก แม้ฝนเริ่มเบาบางลง แต่น้ําได้ซัดถนนใน อ.วังทอง พังเสียหายกว่า 10 ม. น้ําท่วมบ้านเรือนและ 
นาข้าวเสียหายกว่าหมื่นไร่  จ.อ่างทอง สถานการณ์น้ําท่วมที่ ต.โผงเผง น้ําอยู่ในระยะทรงตัว และลดลงเล็กน้อย ส่วนที่ ต.บ้านแห 
อ.เมือง น้ําเริมเน่าเห็นแล้วหลายจุดหลังท่วมขังนาน จ.พังงา ฝนตกหนักมีน้ําป่าไหลจากเทือกเขาพระหมีส่งผลให้เกิดน้ําท่วม
พ้ืนที่ ต.คุระ ต.แม่นางขาว ต.บางวัน อ.คุระบุรี กว่า 200 หลังคาเรือน 
6 ต.ค. 56 จ.ระยอง  ฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมพ้ืนที่ อ.แกลง ต.ทุ่งควายกิน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2-4,11) ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 85 ครัวเรือน 255 คน จ.เชียงใหม่ เกิดเหตุ น้ําป่าไหลหลากเข้าพ้ืนที่ อ.ฝาง 1 ต.แม่คะ 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 9 บ้านปางปอย, 
หมู่ที่ 14 บ้านสันดอยนาค) 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 38 จังหวัด 270 
อําเภอ 1,688 ตําบล 13,570 หมู่บ้าน 932,442 ครัวเรือน 3,091,877 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 36 ราย 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 28 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง) รวม 183 อําเภอ 1,101 ตําบล 8,124 หมู่บ้าน 
561,837 ครัวเรือน 1,981,645 คน คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด (กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร กาฬสินธ์ุ นครราชสีมา พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง มุกดาหาร กําแพงเพชร)  
7. พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2556 มีดังนี้ 
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก – จังหวัด 
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง – จังหวัด   
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน 
ระวังอันตรายจากฝนหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มี
ขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร หรือ 5 วา ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย 
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 
วันที่ 1 ต.ค.56  เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.สระบุรี อ.มวกเหล็ก  
วันที่ 3 ต.ค.56  เตือนภัยสีเขียว ที่ จ.พิษณุโลก อ.วังทอง จ.ตาก อ.พบพระ เตือนภัยสีเหลือง ที่  จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์  
จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า  
วันที่ 4 ต.ค.56 เตือนภัยสีเขียว ที่  จ.พังงา อ.คุระบุรี จ.ชุมพร อ.พะโต๊ะ จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์  
 วันที่ 5 ต.ค.56 เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.พังงา อ.คุระบุรี เตือนภัยสีแดง ที่ จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์,อรัญประเทศ 
วันที่ 6 ต.ค.56 เตือนภัยสีเขียว ที่ จ.ลําปาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ จ.พังงา อ.กะปง จ.ตาก อ.เขาสมิง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อ.หัวหิน,อ.ทับสะแก จ.นครราชสีมา อ.วังน้ําเขียว,อ.ปากช่อง เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด  
จ.จันทบุรี อ.นายายอาม เตือนภัยสีแดง ที่ จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์, อ.อรัญประเทศ 
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วันที่ 7 ต.ค.56 เตือนภัยสีเขียว ที่ จ.สตูล อ.ละงู จ.กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.นครราชสีมา อ.วังน้ําเขยีว 

จ.ราชบุรี อ.สวนผึ้ง 

9. การให้ความช่วยเหลือ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยัง
จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพบปะข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่กว่า 200 คน โครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  
ในพื้นที่บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 592 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 
122 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญในการร่วมจัดต้ังกลุ่ม กําหนดกติกา เงื่อนไข  
ในการบริหารจัดการ การจัดต้ังกองทุน การวางแผนการใช้น้ําบาดาล  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนาย
พ้อง  ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุรพล  ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําเข้าในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับรัฐมนตรีและคณะพร้อมบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการโครงข่ายแหล่งน้ํา จ.พระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
ในการปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ําแก่ประชาชนทั่วประเทศ ณ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงศักยภาพของกรมทรัพยากรน้ําที่มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคคลากรเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ําได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นพลังผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน 
วันที่ 1 กันยายน 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้
เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในด้านต่างๆ เวลา เวลา 14.30 น. เดินทางไปเป็นประธานโครงการดวงใจสีเขียว
ร่วมใจปลูกป่า เทิดไท้มหาราชินี ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี           
ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ได้มอบหมายให้ นายศิริชัย คุณานพรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายบุญจง จรัสดํารงนิตย์ 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 เข้าร่วม
ประชุมหารือในราชกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ํา และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
กรมทรัพยากรน้ํา วันที่ 26 ก.ย. 56 นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตาม
สถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ สทภ.6 โดยมีนายกอบชัย ปภพธนานนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6  และเจ้าหนา้ที่
ในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ของศูนย์อํานวยการติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ณ ห้องประชุม สทภ.6 จากนั้น 
ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ประสบอุทกภัยใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 ที่ 18/2556 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556   
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 ที่ 74/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 วันที่ 14 ส.ค. 
56 ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ร่วมกับ กําลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31  
ค่ายจิระประวัติจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ พ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลตําบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
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- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ที่ 196/2556  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วม
ดินถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556  
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 ที่ 23/2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 วันที่ 9 ส.ค.56
นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งที่ได้รับความเดือดร้อนน้ําอุปโภคบริโภค
บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2,15 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 3 ต.ค. 56 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 นําน้ําด่ืมบรรจุขวด
ขนาด 600 มิลลิลิตร จํานวน 1,008 ขวด มอบให้จังหวัดชัยภูมิเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 ที่ 15/2556 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 
วันที่  24 กันยายน 2556 ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนตามการ 
ร้องขอของเทศบาลตําบลเมืองปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย. 
 - สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ที่ 033/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 
วันที่ 24 กันยายน 2556 ฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมและความกดอากาศตํ่าทําให้จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก
และสระแก้วประสบปัญหาอุทกภัย สทภ. 6 ได้ประสานกับจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น  โดย
ระดมติดต้ังเครื่องสูบน้ําในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจํานวน 2 เครื่อง และพื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิจํานวน 4 เครื่อง และจัด
กําลังเจ้าหน้าที่ประจําการเครื่องสูบน้ําเพื่อสนับสนุนการเร่งระบายน้ํา วันที่ 2 ต.ค. 56 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําในเขต
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขนาด Ø 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และขนาด Ø 12 นิ้ว 
จํานวน 4 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น   
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ที่ 113/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดินถล่ม  
ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 วันที่ 1-3 ต.ค.56 สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา
ให้กับสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 26” พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
วันที่ 7 ต.ค. 56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเครื่องสูบน้ําออกไปช่วยที่เทศบาลหัวหิน ชุดแรกขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด และกําลังยกเครื่อง
สูบน้ําที่เหลือไปเพิ่มเติมอีก 2 ชุด (เป็นจํานวนที่เทศบาลหัวหินแจ้งขอ) 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ที่ 405/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556  
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 ที่ 45/2556 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 วันที่ 30-31 
ก.ค.56 ประสานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อขอดําเนินการตั้งเครื่องสูบน้ําให้ช่วยเหลือชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน จํานวน 2 จุด คือ 
ที่ข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดน่าน  และบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองน่าน(คลองเจ้าฟ้า)  วันที่ 26 ก.ย. 56  
นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ไปติดต้ังเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,8,11 
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยทําการสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ํายมอย่างรวดเร็ว 
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 ได้แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 ที่ 23/2556 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556  แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดินถล่ม 
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ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556 วันที่ 4 ส.ค.56 ได้ประสาน
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมทั้งจัดส่งเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดหาน้ําหายากให้หมู่บ้านโดยการเจาะบ่อบาดาล และช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ได้ส่งรถ Mobile ผลิตน้ําด่ืม
สะอาดให้กับหมู่บ้านที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัย 
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 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 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 3 ตุลาคม 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 4.2 ล้าน
ลิตร คิดเป็นเงิน 75,150 บาท ช่วยเหลืออุทกภัย 154,000 ลิตร คิดเป็นเงิน 2,772 บาท 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้ังแต่ 1 มกราคม 2555 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 40 ล้านลิตร  


