สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2556
1. สถานการณ์ฝน
1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายปี
รายการ
(ณ.20 ต.ค.56)

หน่วย

เหนือ

กลาง

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์
( 14 - 20 ต.ค.56 )

มม.

49.07

116.52

ฝนสะสมปี 55
ฝนสะสมปี 56
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

68.14

98.16

73.74

ใต้
66.47

ทั้งประเทศ

71.60

1,219.7 +31.0 1,263.6 -1.6 1,203.1 +203.7 1,751.6 +390.6 1196.2 - 78.3 1,689.7 -103.1 1,397.8 +68.4
มม. 1,250.7
1,262.0
1,406.8
2,142.2
1,117.9
1,586.6
1,466.2
มม. 1,190.8 +59.9 1,129.3 +132.7 1,362.6 +44.2 1,744.7 +397.5 1,080.0 +37.9 1,729.0 -142.4 1,494.8 -28.6
มม.

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

วันที่

นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ชลบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
นราธิวาส
บุรีรัมย์
สตูล
ระยอง
สงขลา
นครปฐม
เลย
อุดรธานี
กาญจนบุรี
ชัยภูมิ
นครสวรรค์
แพร่
ลําปาง

14-ต.ค.-56

15-ต.ค.-56

16-ต.ค.-56

17-ต.ค.-56

18-ต.ค.-56

19-ต.ค.-56

20-ต.ค.-56

รวม (มม.)

25.0
28.5

68.0
17.2
88.2
90.0
100.4
67.8
72.4

44.5
4.7
134.7
47.5
73.3
121.0
123.6
34.0
47.0
25.2
50.4
27.1
126.0
79.0
81.0
42.4
39.0
41.5
2.5
1.5

88.6
85.0
88.1
24.6
52.9
69.2
24.8
43.0
2.0
1.2
81.2
60.0
14.6
91.0
68.0
84.0
98.0
15.3
138.0
96.6

42.6
70.0
16.8
110.2
26.6

60.0
60.0
30.6
11.4
0.2
9.8
0.1
49.2
69.5
69.5
0.1
22.5
6.8
2.6
0.2
7.0
0.5
30.0
10.0
24.0

67.0
110.0
15.3

395.7
375.4
373.7
283.7
282.7
280.8
259.6
244.6
233.0
228.2
219.0
217.0
214.7
207.6
205.7
197.0
190.1
188.0
186.5
184.7

0.8
20.0
2.0
49.5
23.5
22.3
16.0
33.0
5.0

72.0
38.0
55.4
17.7
1.0
20.5
12.6
0.2

12.5
94.9
40.5
37.2
0.8
50.8
67.3
34.0
20.0
30.6
35.0
76.0
36.0
50.5
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29.3
13.0
25.4
3.5
7.6
7.6
16.6

25.0
12.1
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1.2 ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ไม่มี)
ฝนขาดช่วง 4 - 10 สัปดาห์ (ไม่มี)
1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่21-23 ต.ค.บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนในช่วงวันที่24-27
ต.ค.บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่กําลังปานกลางจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมี
อุณหภูมิลดลงได้อีก 2-4 องศาเซลเซียส สําหรับ ลมตะวันออกพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคใต้
ตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย
ตอนบนในช่วงวันที่ 22-25 ต.ค. ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
สรุปการคาดหมายฝน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบาง
แห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปพบว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556
มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีค่าต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี
(2524 – 2553)]
ภาค

ตุลาคม 2556

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกรวมชายฝง
ภาคใตฝง ตะวันออก
ภาคใตฝง ตะวันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล

100 - 140
100 - 140
160 - 200
200 - 250
210 - 260
300 - 400
270 - 330

พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556

2 0 - 4 0 มม.
มม.
ใกลเคียงคาปกติ
ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ
1 0 - 3 0 มม.
มม.
ใกลเคียงคาปกติ
ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ
3 0 - 5 0 มม.
มม.
ใกลเคียงคาปกติ
ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ
4 0 - 6 0 มม.
มม.
ใกลเคียงคาปกติ
ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ
มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 3 0 0 - 4 0 0 มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 2 0 0 - 2 5 0 มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย
มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 1 6 0 - 2 0 0 มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 5 0 - 8 0 มม. ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย
4 0 - 6 0 มม.
มม.
ใกลเคียงคาปกติ
ใกลเคียงคาปกติ นอยกวา 10 มม. ใกลเคียงคาปกติ

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา )

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
รายการ
(ณ. 21 ต.ค.56 )

น้ําในอ่างปี 55
น้ําในอ่างปี 56
น้ําในอ่างปี 49

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

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
16,394
1,093
4,158
66%
80%
50%
13,881 -10% 1,324 +17% 6,572 +29%
56%
97%
79%
23,285 -43% 1,275 +3% 7,166 -15%
99%
94%
94%
เหนือ

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

1,084
23,967
92%
90%
+8%
1,169
22,989 -4%
100%
86%
1,064 +1% 25,226 -9%
99%
95%

ใต้

ทั้งประเทศ

5,684
70%
+8%
6,361
78%
6,993 -7%
85%

52,380
74%
52,296 0%
74%
65,009 -21%
95%

(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 21 อ่าง คือ 1.จุฬาภรณ์ (82%) 2.รัชชประภา (84%) 3.วชิราลงกรณ
(85%) 4.ศรีนครินทร์ (87%) 5.กิ่วลม (89%) 6.ปราณบุรี (90%) 7.ลําตะคอง (92%) 8.แก่งกระจาน (94%) 9.กระเสียว (95%)
10.ขุนด่านฯ (96%) 11.สิรินธร (95%) 12.แควน้อย (96%) 13.ป่าสักฯ (101%) 14.กิ่วคอหมา (103%) 15.คลองสียัด (103%)
16.หนองปลาไหล (105%) 17.ลํ า นางรอง (107%) 18.มู ล บน (109%) 19.ลํ า พระเพลิ ง (109%) 20.ประแสร์ (111%)
21.ลําแซะ (114%)
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 8 อ่าง คือ 1.ลําปาว (53%) 2.สิริกิติ์ (61%) 3.บางพระ
(68%) 4.ห้วยหลวง (70%) 5.แม่งัด (71%) 6.น้ําอูน (78%) 7.ทับเสลา (79%) 8.อุบลรัตน์ (80%)
(3).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 4 อ่างคือ 1.แม่กวง (40%) 2.บางลาง (46%) 3.น้ําพุง (47%) 4.ภูมิพล (49%)
( ที่มา:กรมชลประทาน )
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(4).การบริหารจัดการน้าํ ในเขื่อนที่สาํ คัญ

ที่มา : กฟผ. 21 ต.ค. 2556

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ข้อมูล 21 ต.ค. 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 อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้ม
ลดลง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.สระแก้ว อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ํามากมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มลดลง
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
( ที่มา:กรมชลประทาน )
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4. พายุหมุน พายุไต้ฝุ่น “ฟรานซิสโก” (FRANCISCO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
5. สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อน แต่ยังคงทําให้บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิ
ลดลงเล็กน้อย และอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนลม
ตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความ
กดอากาศต่ําปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝน
หนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะนี้
6. พื้นที่ประสบภัย
6.1 อุทกภัย เหตุการณ์น้ําท่วม
แผนที่อากาศผิวพืน้ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น.
15 ต.ค. 56 จ.บุ รี รั ม ย์ หลายพื้ น ที่ ยั ง มี น้ํ า ท่ ว มสู ง โดยเฉพาะ
บริเวณถนนสาย 226 ลําปลายมาศ-ห้วงแถลง บางจุดน้ําท่วมสูง
กว่า 1 ม. เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จ.สุรินทร์ น้ําจาก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่ไหลลงแม่น้ํามูล
และชี ได้ทะลักเข้าท่วม อ.ท่าตูม ชุมพลบุรี และรัตนบุรี สร้างความเสียหายให้ข้าวที่ออกรวงตั้งท้อง จ.นครนายก ระดับน้ํา
เพิ่มขึ้นเข้าท่วม ต.บางลูกเสือ และ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ กว่า 800 ครัวเรือน จ.ปราจีนบุรี ที่ อ.ศรีมหาโพธิ อ.เมือง
อ.ศรีมโหสถ และ อ.บ้านสร้าง ยังคงมีระดับน้ําที่ท่วมสูงกว่าตลิ่ง 20 ซ.ม. ไปจนถึง 1 ม. จ.นครราชสีมา ที่บ้านตลาดประดู่
ต.กระชอน อ.พิมาย น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณลุ่มน้ําลําเชียงไกร ระดับน้ําสูง 70 - 80 ซ.ม.
16 ต.ค. 56 จ.ปราจีนบุรี ฝนตกในพื้นที่จังหวัด ส่งผลให้ตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเริ่มมีปริมาณเอ่อล้นตามผิวการจราจร
จ.ชลบุรี ปริมาณน้ําได้หลากท่วมเส้นทางจราจรหลายเส้นทาง อาทิ ถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง ขาเข้าชลบุรี บริเวณสะพาน
ต่างระดับเข้าเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง น้ําท่วมผิวจราจรสูง 30-40 ซ.ม. ระยะทางยาวกว่า 300 ม. ขณะที่ อ.ศรีราชา เกิดน้ํา
ท่วมขังผิวจราจรในเขตเทศบาลเมือง ขณะที่ อ.พานทอง ถนนสุขประยูร น้ําท่วมขังในเขตเทศบาลตําบลหนองตําลึง และ อ.พนัส
นิคม พื้นที่ลุ่มใน ต.โคกเพลาะ ที่น้ํายังท่วมขังอยู่ เริ่มมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพฯ ปริมาณฝนอยู่ที่ 80-90 มม. หนักที่สุดคือ
เขตมีนบุรี และคลองสามวา อยู่ที่ 90 มม. โดยที่ถนนสุวินทวงศ์ แยกหทัยราษฎร์มีน้ําท่วมขังสูงเสมอขอบฟุตบาธ จ.บุรีรัมย์
เส้นทางสาย 226 ลําปลายมาศ-ห้วยแถลง ระดับน้ํายังสูงประมาณ 30-40 ซ.ม. จ.ตรัง สถานการณ์น้ําป่าไหลหลากตั้งแต่เย็น
วันที่ 13 ตุลาคม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตําบล 4 หมู่บ้าน 2 อําเภอ คือ ย่านตาขาว และนาโยง บ้านเรือนถูกน้ําท่วม 10
หลังคาเรือน จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณฝนที่เทศบาลบางวัวคณารักษ์ อ.บางปะกง วัดได้ถึง 107 มม. ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่อ.บางปะกงเป็นบางส่วน จ.ปทุมธานี น้ําในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มขึ้น ถนนหลายสาย และถนนเลียบคลองรังสิตฯ
น้ําได้เอ่อท่วมขัง ตั้งแต่ซอยรังสิต-นครนายก 4 ไปจนถึงซอยรังสิต-นครนายก 26 ระดับน้ําสูงประมาณ 10-15 ซม.
จ.นครราชสีมา น้ําท่วมขังที่ถนนสุรนารายณ์ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 สูงประมาณ 30-50 ซ.ม.
17 ต.ค. 56 จ.นนทบุรี น้ําท่วมในหลายหมู่บ้าน ล่าสุดหมู่บ้านไผ่เหลืองทอง, เอกลดา และอีก 2 หมู่บ้านในบริเวณเดียวกัน
ซึ่งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ (วัดไผ่เหลือง) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นครราชสีมา บริเวณหลักก.ม.ที่ 26-27 บ้านท่าอ่าง
ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย น้ําท่วมเกือบ 50 ซ.ม. ระยะทางกว่า 500 ม. นอกจากนี้ ยังมีน้ําท่วมขังสูงในหมู่บ้านจามจุรี เลควิว หมู่ 10
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง และบริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 น้ําสูงประมาณ 30 – 50 ซ.ม. ระยะทาง
กว่า 1 ก.ม. จ.สุรินทร์ พื้นที่ประสบภัย จํานวน 17 อําเภอ 146 ตําบล 1,603 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอเมืองสุรินทร์ อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์
อ.จอมพระ อ.เขวาสินรินทร์ (ขวาว-สิน-ริน) อ.ศีขรภูมิ อ. ท่าตูม อ.รัตนบุรี อ.สําโรงทาบ อ.ลําดวน อ.บัวเชด อ.กาบเชิง อ.สนม
อ.ปราสาท อ.โนนนารายณ์อ. ชุมพลบุรี และ อ.พนมดงรัก กรุงเทพฯ ฝนสะสมสูงสุดวัดได้ที่ เขตทวีวัฒนา 90.5 มม.เป็นผลให้
น้ําท่วมขังหลายแห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าอู่สง่า ถนนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน หน้าวัดโพธิ์ ถนนสนามไชยถึงถนนมหาราช ถนนเลียบ
คลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 8 ประมาณ 500 ม. หน้าตลาดพรานนก ถนนอิสรภาพ บริเวณ รพ.พญาไท 3 ถึงคลองประดู่ ถนน
เพชรเกษม แยกกาญจนาถึงซอยสวนผัก 50 จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ําฝน สูงสุดวัดได้ 94 มม. ชาวบ้านที่หนีน้ําท่วม
มาพักอาศัยอยู่บนเพิงพักชั่งคราวริมถนน ต้องมาประสบปัญหา กับแรงลมพายุฝนซ้ํา เพิ่มขึ้นไปอีก โดยเฉพาะที่อําเภอบางปะอิน
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ระดับน้ําท่วม ยกตัวสูงขึ้นอีก 10 ซ.ม. จ.ชลบุรี เกิดน้ําท่วมขัง 40 -120 ซ.ม.ตามเขตเทศบาลใน 6 อําเภอ ประกอบไปด้วย
อ.เมือง อ.พานทอง อ.พนัสนิคม อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง อ.ศรีราชา
18 ต.ค. 56 จ.ชลบุรี เขตตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจ อ.พนัสนิคม น้ําได้ท่วมขัง สูงประมาณ 50-80 ซ.ม. บางพื้นที่ที่เป็นระดับต่าํ
น้ําสูงเกือบ 1 ม. ส่วนที่ อ.พานทอง ขณะนี้น้ําได้ไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของอําเภอ และท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แล้วเช่นเดียวกัน
จ.ลําปาง น้ําได้ท่วมขังที่บริเวณสี่แยกดอนปาน ต.สบตุ๋ย หน้าแยกโรงแรมลําปางเวียงทอง ตลาดอัศวิน และแยกศรีชุม เขต
เทศบาลนครลําปาง ระดับน้ําสูงราว 20 ซ.ม. จ.นนทบุรี ฝนตกต่อเนื่องนาน 2 วัน มีน้ําท่วมขังในหมู่บ้าน และน้ําล้นจากคลอง
เข้าท่วมนาข้าวกว่า 800 ไร่ ใน อ.บางบัวทอง จ.นครราชสีมา น้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนราชสีมา-โชคชัย
ระหว่างหลักกม. ที่ 26-27 อ.โชคชัย มีน้ําท่วมสูงเป็นระยะทางกว่า 2 กม. ขณะที่โกดังเก็บข้าวสารของกระทรวงพาณิชย์ใน
โครงการรับจํานําข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2555/56 จํานวนกว่า 2 หมื่นตัน ตั้งอยู่ ถ.ราชสีมา-โชคชัย หลัก กม.ที่ 26-27 อ.โชคชัย
19 ต.ค. 56 จ.ชลบุรี น้ําท่วม ถนนสายบ้านบึง-พานทอง ช่วงอมตะนครเฟส9 ,ตลาดหนองตําลึง,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองชัน
ม.3,4 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ปราจีนบุรี พื้นที่น้ําท่วมขังมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ส่งผลกระทบความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน การสัญจรยังต้องใช้เรือ จ.ลพบุรี น้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนใน ต.ท่าศาลา อ.เมือง ขณะที่มวลน้ํามีปริมาณ
สะสมเพิ่มขึ้นเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นผิวถนนสายพหลโยธิน ทั้งขาเข้าและขาออก จ.เชียงราย แม่น้ําลาว และ อ่างเก็บน้ํา
แม่ฉางข้าว ทะลักล้นท่วม 4 หมู่บ้านในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า บางจุดลึกถึง 1 ม. จ.นครราชสีมา น้ําท่วมถนนมิตรภาพ กม.ที่
54-55 หน้าตลาดผลไม้ ส.จ.จําลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.มหาสารคาม แม่น้ําชี ที่ไหลผ่าน อ.โกสุมพิสัย ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้า
ท่วมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ําชี มีพื้นที่กว่า 125 ไร่ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ขณะนี้น้ําป่าจากตอนบน
ได้บ่ามาสู่พื้นที่ ครอบคลุมทั้งอําเภอ โดยที่บนพื้นผิวจราจรถนนสายหลัก 3259 พบว่ามีน้ําท่วมสูงกว่า30 ซ.ม. หมู่บ้านรอบนอก
มีน้ําท่วมสูง 1 ม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ (19 ต.ค.) จ.ระยอง น้ําท่วมในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านค่าย หลังชลประทาน
จ.ระยอง ได้มีการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําดอกกราย อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ ลงคลองใหญ่ และ
แม่น้ําระยอง
20 ต.ค. 56 จ.แม่ ฮ่ อ งสอน ฝนตกหนัก ทํ า ให้ เ กิ ด น้ํา ป่ า ลํ า ห้ ว ยแม่ ต๊ อ บพั ด คอสะพานขาด บริ เ วณบ้ า นขุ นแม่ ต๊ อ บ ม.10
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 28 ครัวเรือน 140 คน จ.กระบี่ ฝนตกหนักทําน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วม
บ้านห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง ได้รับความเสียหายแล้ว 10 หลังคาเรือน บางจุดน้ําท่วมสูงกว่า 1 ม.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 360
อําเภอ 2,280 ตําบล 18,588 หมู่บ้าน 1,162,148 ครัวเรือน 3,780,390 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 76 ราย
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 22 จังหวัด 91 อําเภอ 580 ตําบล 4,217 หมู่บ้าน 236,757 ครัวเรือน 704,952 คน (ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พิษณุโลก พิจิตร สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง)
7. พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2556 มีดังนี้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก – จังหวัด
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง – จังหวัด
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในช่วงวันที่ 21-25 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2556
วันที่ 15 ต.ค.56 เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.อุบลราชธานี อ.บุณฑริก เตือนภัยสีแดง ที่ จ.จันทบุรี อ.ขลุง
วันที่ 16 ต.ค.56 เตือนภัยสีขียว ที่ จ.อุบลราชธานี อ.บุณฑริก จ.จันทบุรี อ.ขลุง
วันที่ 17 ต.ค.56 เตือนภัยสีขียว ที่ จ.เลย อ.ภูเรือ,ภูกระดึง จ.แพร่ อ.เด่นชัย,อ.วังชิ้น เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.ชัยภูมิ อ.ภูเขียว
จ.น่าน อ.นาน้อย จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์
วันที่ 18 ต.ค.56 เตือนภัยสีขียว ที่ จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สงขลา อ.นาทวี จ.จันทบุรี อ.นายายอาม จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม
จ.ลําพูน อ.แม่ทา จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา จ.สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม
จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง,อ.แม่แตง จ.แพร่ อ.วังชิ้น
วันที่ 19 ต.ค.56 เตือนภัยสีขียว ที่ จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร,อ.เขาฉกรรจ์ จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง เตือนภัยสีเหลือง ที่
จ.ภูเก็ต อ.กะทู้
ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://www.dwr.go.th

21 ตุลาคม 2556 หนา 5

วั น ที่ 20 ต.ค.56 เตื อ นภั ย สี เ ขี ยว ที่ จ.สตูล อ.ละงู จ.สระแก้ ว อ.อรัญ ประเทศ จ.นครสวรรค์ อ.แม่ ว งก์ จ.เชี ย งราย
อ.แม่สรวย เตือนภัยสีเหลือง ที่ จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์
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 และเกษตรกรใน
พื้นที่กว่า 200 คน โครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 592 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 122 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยยึดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นสําคัญในการร่วมจัดตั้งกลุ่ม กําหนดกติกา เงื่อนไขในการบริหารจัดการ การจัดตั้งกองทุน การวางแผน
การใช้น้ําบาดาล
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. เป็นประธานในการปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ําแก่
ประชาชนทั่วประเทศ ณ กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงศักยภาพของกรมทรัพยากร
น้ําที่มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคคลากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติด้านทรัพยากรน้ําได้อย่าง
ทันท่วงที ซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลังผลักดันให้เกิดความสมดุล
ระหว่างมนุษย์และทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
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 ตําบลนา
แขม อําเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วม โดยมอบถุงยังชีพและน้ําดื่มสะอาดของกรมทรัพยากร
น้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 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) 15 พ.ค.-16 ส.ค.56) ที่ ต.แม่กา อ.เมือง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 14 ส.ค. 56 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ร่วมกับ กําลังพลของศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่เศรษฐกิจเทศบาล
ตําบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 30 ก.ย. 56 จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนจุลินทรีย์ก้อน (DASTA BALL) จํานวน
5,000 ก้อนให้วัดบางหัก อ.บางบาล 11 ต.ค. 56 จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนรถผลิตน้ําสะอาดเคลื่อนที่ ผลิตน้ําสะอาด
จํานวน 2,000 ลิตรที่โรงเรียนวัดอัมพวา ต.บางหัก อ.บางบาล สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวด รวม 3,200 ขวดที่วัดธรรมาราม
ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 14 ต.ค. 56 กรุงเทพฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ที่ชุมชนวัดราชโกษา
เขตลาดกระบัง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี ที่หมู่ที่ 2 ต.แก่งผักกูด
อ.ท่าหลวง จ.สิงห์บุรี ที่บ้านทับยา อ.อินทร์บุรี,อบจ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ประตูระบายน้ําคลองเริงราง ม.3 ต.บ้านครัว
อ.บ้านหมอ จ.นครสวรรค์ ที่อบต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง,อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว,ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว,พุทธอุทยานสวรรค์ อ.เมือง,
บ้านท่าเตียน อ.ชุมแสง 17 ต.ค. 56 นําน้ําดื่มบรรจุขวดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย
เนื่องในโอกาส นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา–
นนทบุรี–ปทุมธานี
- 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 27 ก.ย.56 จ.ชัยภูมิ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องที่ อ.หนองบัวระเหว 3 ต.ค. 56 จ.ชัยภูมิ สนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด
600 มิลลิลิตร จํานวน 1,008 ขวด เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 ต.ค. 56 จ.ขอนแก่น นําเครื่องสูบน้ําขนาด
10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่บ้านบะแหบ ม.10 และบ้านสวนยา ม. 14 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย 7 ต.ค. 56 จ.ขอนแก่น
นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ ม.13 ต.สําราญ อ.เมือง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 24 ก.ย.56 จ.นครราชสีมา ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและ
อุปกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนตามการร้องขอของเทศบาลตําบลเมืองปักธงชัย ในการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย 4 ต.ค.56
สนับสนุนน้ําดื่ม ให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และศรีสะเกษ จังหวัดละ 9,200 ขวด 9 ต.ค. 56 ร่วมกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแจกน้ําและ
สิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วม บ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 10 ต.ค. 56 จ.นครราชสีมา นําเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 10 นิ้ว อัตราการสูบน้ํา 800 ลบ.ม/ชม. จํานวน 2 เครื่อง รถบรรทุกขนาดใหญ่ จํานวน 2 คัน และรถบรรทุกขนาด
เล็ก จํานวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จํานวน 11 คน เร่งระบายน้ําในพื้นที่น้ําท่วมขังจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปักธงชัย
อ.ปักธงชัย จ.อุบลราชธานี สนับสนุนรถยนต์บรรทุก รวม 3 คัน เรือท้องแบน รวม 2 ลํา เสื้อชูชีพ รวม 20 ตัว บุคลากร จํานวน
10 ราย ช่วยเหลือในพื้นที่ อ.นาเยีย อ.เดชอุดม อ.พิบูลมังสาหาร
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 10 ก.ย.56 สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ติดตั้งที่ อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 24 ก.ย.56 ฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมและความกดอากาศต่ําทําให้จังหวัดปราจีนบุรี นครนายกและ
สระแก้วประสบปัญหาอุทกภัย สทภ. 6 ได้ประสานกับจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น โดยระดม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจํานวน 2 เครื่อง และพื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิจํานวน 4 เครื่อง และจัดกําลัง
เจ้าหน้าที่ประจําการเครื่องสูบน้ําเพื่อสนับสนุนการเร่งระบายน้ํา 2 ต.ค. 56 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําในเขตอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขนาด Ø 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และขนาด Ø 12 นิ้ว จํานวน 4
เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น 9 ต.ค.56 นําน้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มม. จํานวน
2,000 ขวด ไปมอบให้กับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี สําหรับเป็นน้ําดื่มเพื่อพระราชทาน
แจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ วังศุโขทัย อบต.ประจันตคาม จํานวน 360 ขวด
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โรงพยาบาลประจันตคาม จํานวน 360 ขวด และ และสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 5,004 ขวด 15 ต.ค.56
จ.ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ํารวม 16 เครื่อง ติดตั้งที่ ตลาดเทศบาล,ตลาดท่าประชุม,คลองบําหรุ, เทศบาลศรีมหาโพธิ,
วัดใหม่กรงทอง, รร.วัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์,วัดร่มโพธ์แก้ว
อ.กบินทร์บุรี พิพิธภัณฑ์ฯปราจีนบุรี ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี, ซอย 2 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี,
บ้านเอื้ออาทร ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี ถนนหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์, สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 1-3 ต.ค.56 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําให้กับสํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ปัญหา
อุทกภัย โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 26” พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 7 ต.ค. 56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเครื่องสูบน้ําออกไปช่วยที่
เทศบาลหัวหิน ชุดแรกขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด และกําลังยกเครื่องสูบน้ําที่เหลือไปเพิ่มเติมอีก 2 ชุด (เป็นจํานวนที่เทศบาลหัวหิน
แจ้งขอ)
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ได้แต่งตั้งคณะทํางานศูนย์อํานวยการติดตามและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดินถล่ม ตามคําสั่ง
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ที่ 405/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมดิน
ถล่ม ปี พ.ศ.2556 และบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2556
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 30-31 ก.ค.56 ประสานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อขอดําเนินการตั้งเครื่องสูบน้ําให้ช่วยเหลือชุมชน
เขตเทศบาลเมืองน่าน จํานวน 2 จุด คือ ที่ข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดน่าน และบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมือง
น่าน(คลองเจ้าฟ้า) 26 ก.ย. 56 นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไปติดตั้งเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,8,11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยทําการสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ํายม
อย่างรวดเร็ว 15ต.ค.56 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
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดหาน้ําหายากให้หมู่บ้านโดยการเจาะบ่อบาดาล และช่วงเกิดเหตุอุทกภัย ได้ส่งรถ Mobile ผลิตน้ําดื่ม
สะอาดให้กับหมู่บ้านที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัย สนับสนุนรถบรรทุกน้ําและรถผลิตระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําในพื้นที่
จ.ปราจีนบุรี จํานวน 2 คัน จ.อุบลราชธานี จํานวน 1 คัน จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 1 คัน
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 17 ตุลาคม 2556 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 10.2
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 183,254 บาท ช่วยเหลืออุทกภัย 239,400 ลิตร คิดเป็นเงิน 28,266 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 40 ล้านลิตร
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