สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557
1. สถานการณ์ฝน
1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายปี
รายการ
(ณ 3 ส.ค.57)

หน่วย

เหนือ

กลาง

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์
( 28 ก.ค. - 3 ส.ค.57 )

มม.

30.72

43.05

ฝนสะสมปี 56
ฝนสะสมปี 57
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี

652.5
มม. 593.3
มม. 646.0
มม.

-59.2 549.4

ตะวันออก

ตะวันตก

72.74

46.08

24.08

-134.7 794.6

414.7

-52.7 624.9

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้
13.70

ทั้งประเทศ

39.19

+17.9 1,182.8 -403.5 573.5 -152.7 1,006.8 -324.9 817.5 -157.0

812.5

779.3

-210.2 782.0

+30.5 999.0

420.8

681.9

660.5

-219.7 571.6 -150.8 1,001.7 -319.8 853.6

-193.1

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

วันที่

อุบลราชธานี
นครพนม
ยโสธร
สกลนคร
อํานาจเจริญ
ตาก
กรุงเทพฯ
มุกดาหาร
น่าน
ตราด
กาฬสินธุ์
นครสวรรค์
อุดรธานี
พิษณุโลก
บึงกาฬ
สุรินทร์
พะเยา
หนองคาย
ชุมพร
ชัยภูมิ

28-ก.ค.-57

64.0
77.5
35.0
43.0
22.8
21.9
42.0
30.0
24.0
29.1
45.0
58.4
20.5
22.0
36.0
30.7
10.0
32.5
32.8

29-ก.ค.-57

176.9
111.7
125.6
58.9
70.5
34.9
54.8
105.3
18.0
17.7
21.0
90.0
29.0
24.2
20.0
17.1
32.7
20.6
16.5
22.0

30-ก.ค.-57

31-ก.ค.-57

160.5
70.5
145.8
115.3
120.0
9.7
55.6
32.9
34.8
75.5
73.6
30.4
62.0
44.4
10.0
27.3
27.4
45.0
30.0
10.0

38.0
87.0
112.9
10.5
40.6
5.4
15.0
11.3
23.4
4.0
0.5
20.0
40.8
48.0
9.6
30.0
17.6
0.4
1.8

1-ส.ค.-57

2-ส.ค.-57

3-ส.ค.-57

รวม (มม.)

145.5
14.8

58.5
110.5

3.5
28.0
47.0
50.7
18.3
47.1
0.2
42.1
12.0

111.5
37.8
82.0
42.5
65.8
70.5
59.4
30.0
13.0
35.0
35.5

5.5
90.4
16.4
18.0

648.9
562.4
435.7
360.7
319.7
290.4
277.1
268.7
265.3
229.8
215.7
204.3
191.5
160.1
145.0
143.2
142.1
138.2
131.0
124.9

10.5
48.0

0.4
20.3

ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th

5.2
6.1
20.0
11.2
26.0

89.5
31.5
1.4
59.6
24.5
25.0
4.7
45.0
15.2
25.0
40.0
12.0
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1.2 ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง (ไม่มี)
1.3 ฝนคาดการณ์ การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ประเทศลาวและประเทศ
เวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทําให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 8-10 ส.ค. ร่องมรสุมที่ผาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ประเทศลาวและประเทศ
เวียดนามตอนบนมีกําลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกําลังอ่อนลง
ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลาง และมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ตลอดช่วง การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีค่ามีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเดือนสิงหาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมชายฝั่งในเดือนตุลาคม มีค่าใกล้เคียงถึงต่ํากว่าค่าปกติ
[* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)]
( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา )

สงิ หาคม 2557

เดือน
ภาค

ปริมาณฝน

กันยายน 2557

ค่าปกติ เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ปริมาณฝน

ตุลาคม 2557

ค่าปกติ เปรียบเทียบกับค่าปกติ

ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกับค่าปกติ

เหนือ

200 - 250 มม.

223

ใกล้เคียงค่าปกติ

190 - 240 มม. 218.3

ใกล้เคียงค่าปกติ

100 - 140 มม. 124.1

ใกล้เคียงค่าปกติ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

240 - 290 มม. 266.2

ใกล้เคียงค่าปกติ

220 - 270 มม.

242

ใกล้เคียงค่าปกติ

90 - 130 มม. 117.1 ใกล้เคียงถึงตํา่ กว่าค่าปกติ

กลาง

160 - 210 มม. 181.1

ใกล้เคียงค่าปกติ

230 - 280 มม. 257.3

ใกล้เคียงค่าปกติ

160 - 210 มม. 187.1

ตะวันออกรวมชายฝั่ง

280 - 330 มม. 302.5

ใกล้เคียงค่าปกติ

300 - 400 มม. 330.1

ใกล้เคียงค่าปกติ

190 - 240 มม. 225.1 ใกล้เคียงถึงตํา่ กว่าค่าปกติ

ภาคใต้ฝ่งั ตะวันออก

100 - 140 มม. 124.1 ใกล้เคียงถึงตํา่ กว่าค่าปกติ 130 - 170 มม. 150.1

ใกล้เคียงค่าปกติ

230 - 270 มม. 255.3

ใกล้เคียงค่าปกติ

ภาคใต้ฝ่งั ตะวันตก

350 - 450 มม. 398.5

ใกล้เคียงค่าปกติ

400 - 500 มม. 423.9

ใกล้เคียงค่าปกติ

300 - 400 มม. 366.5

ใกล้เคียงค่าปกติ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

190 - 240 มม. 219.3

ใกล้เคียงค่าปกติ

300 - 400 มม. 334.2

ใกล้เคียงค่าปกติ

270 - 320 มม. 292.1

ใกล้เคียงค่าปกติ

ใกล้เคียงค่าปกติ

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
รายการ
(ณ 4 ส.ค.57 )

น้ําในอ่างปี 56
น้ําในอ่างปี 57
น้ําในอ่างปี 49

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

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
8,313
276
3,348
34%
20%
40%
+1%
-4%
8,068
216
4,002 +8%
33%
16%
48%
15,236 -32% 381 -12% 3,417 +3%
65%
28 %
45%
เหนือ

กลาง

ตะวันออก
537
46%
378
32%
703
65%

ตะวันตก

18,512
70%
-14% 16,671 -7%
63%
-33% 21,692 -19%
82 %

ใต้

ทั้งประเทศ

5,520
68%
-6%
5,022
62%
6,552 -18%
80%

36,506
52%
34,357 -3%
49%
47,980 -21%
70%

( ที่มา:กรมชลประทาน )

(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 1 อ่าง คือ 1.สิรินธร (88%)
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 8 อ่าง คือ 1.ปราณบุรี (52%) 2.มูลบน (53%) 3.ลําแซะ (55%)
4.ประแสร์ (56%) 5.ลํานางรอง (60%) 6.รัชชประภา (70%) 7.ศรีนครินทร์ (71%) 8.น้ําอูน (73%)
(3).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 24 อ่าง คือ 1.ป่าสักฯ (10%) 2.ลําพระเพลิง (11%) 3.แม่กวง (15%) 4.แควน้อย
(16%) 5.ทับเสลา (16%) 6.คลองสียัด (17%) 7.ห้วยหลวง (24%) 8.จุฬาภรณ์ (24%) 9.บางพระ (26%) 10.อุบลรัตน์ (29%)
11.ภูมิพล (31%) 12.ลําปาว (32%) 13.น้ําพุง (32%) 14.ขุนด่านฯ (34%) 15.สิริกิติ์ (37%) 16.หนองปลาไหล (37%) 17.กระเสียว
(40%) 18.บางลาง (41%) 19.แม่งัด (44%) 20.กิ่วลม (44%) 21.แก่งกระจาน (45%) 22.กิ่วคอหมา (46%) 23.ลําตะคอง (46%)
24.วชิราลงกรณ (47%)
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(4).การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนที่สําคัญ

ที่มา : กฟผ. 4 ส.ค. 2557

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ข้อมูล 4 ส.ค. 2557)
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 อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ํ าน้ อยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ํามากมีแนวโน้ม
ทรงตัว
อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.เมือง จ.สระแก้ว อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
( ที่มา:กรมชลประทาน )

ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th

4 สิ งหาคม 2557 หน้า 3

4. พายุหมุน พายุไต้ฝุ่น “ฮาลอง” (HALONG) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปยังตอนใต้
ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในช่วงวันที่ 7-9 ส.ค. โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
5. สภาพอากาศ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าตอนบน ประเทศลาว และ
ประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้
ประเทศไทยมีฝนเพิ่ม และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดเชียงราย น่าน ตาก บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด และระนอง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ
2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย
แผนที่อากาศผิวพืน้ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 07:00 น.

6. พื้นที่ประสบภัย
6.1 อุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยปี

2557 ข้อมูลห้วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - วันที่ 3 ส.ค. 57 1.มีจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 28 จังหวัด 104 อําเภอ 334 ตําบล
2,259 หมู่บ้าน 2. มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด น่าน พังงา
เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระนอง ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อํานาจเจริญ อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 73 อําเภอ 259 ตําบล 1,758
หมู่บ้าน 3.จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด 13 อําเภอ 69 ตําบล 481 หมู่บ้าน
29 กรกฎาคม 2557 จ.สกลนคร ปริมาณน้ําในลําน้ําอูนสูงขึ้นเอ่อท่วมไร่นา และบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ตามลําน้ํา โดยที่จังหวัด ประกาศเป็นพื้นที่
ภัยพิบั ติจากอุ ทกภัย มี 3 อําเภอได้แก่ สว่างแดนดิน พรรณานิคม และโพนนาแก้ว ประชาชนเกือบ 5,000 ครอบครัว นาข้าวกว่า 12,000 ไร่
จ.สุราษฎร์ธานี สถานการณ์น้ําท่วม ล่าสุด ยังขยายเป็นวงกว้าง ปริมาณน้ําจากจ.กระบี่ ไหลลงสู่แม่น้ําตาปี ส่งผลระดับน้ําในคลองอิปัน ล้นตลิ่งไหล
เข้าท่วมพื้นที่ ม.8 บ้านบางหยด อ.พระแสงระดับน้ําสูง 60-90 ซ.ม. ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว 40 ครัวเรือน
30 กรกฎาคม 2557 จ.อํานาจเจริญ เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทําให้น้ําท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมือง รถยนต์ ประชาชนสัญจรไปมาได้ไม่
สะดวก เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องออกมาบอกเส้นทางให้ไปใช้ทางสายอื่น ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลอํานาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐน้ําท่วมสูงกว่า 1 ม.
เจ้าหน้าที่เทศบาลและแขวงการทางต้องนําเครื่องสูบน้ํามาเร่งสูบระบายออกลงสู่ลําห้วยหมู จ.จันทบุรี เกิดฝนตกหนักนานติดต่อกันกว่า 5 ชั่วโมง
ในเขต อ.เมือง จ.จันทบุรี ส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมขังถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนเข้าหมู่บ้านพลับพลา ต.พลับพลา ระดับน้ําสูง 30-40 ซ.ม. รถเล็ก
ไม่สามารถสัญจรได้
31 กรกฎาคม 2557 จ.อุบลราชธานี สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว จํานวน 17 อําเภอ 65 ตําบล 526หมู่บ้าน 26,963
ครัวเรือน 24,098 คน ได้แก่อําเภอเดชอุดม, พิบูลมังสาหาร, สําโรง, นาเยีย, เมืองอุบลราชธานี, วารินชําราบ, สว่างวีระวงศ์, สิรินธร, ดอนมดแดง,
ตระการพืชผล, เขมราฐ, โขงเจียม, ตาลสุม, น้ํายืน, เหล่าเสือโก้ก, นาจะหลวย และ อําเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการประกาศเป็นพื้นที่
ประสบภัยพิบัติ ทั้ง 17 อําเภอ
1 สิงหาคม 2557 จ.อํานาจเจริญ นายธนทร ศรีนาค หน.สนง.ปภ.จังหวัดอํานาจเจริญ เปิดเผยว่าจากการเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
เดือน มิ.ย. สร้างความเสียหายแก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับหมื่นไร่ ซึ่งขณะนี้ จังหวัดอํานาจเจริญได้ประกาศให้เป็นจังหวัด
ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมทั้ง 7 อําเภอ 36 ตําบล 251 หมู่บ้าน 14,351 ครัวเรื อน ถนนขาด 78 สาย คอสะพานขาด 11 แห่ง ฝาย 2 แห่ง พื้นที่
ทางการเกษตรเสียหาย 30,935 ไร่ สําหรับวันที่ 29-31 ก.ค. ยังสํารวจความเสียหายไม่ได้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่ระดับน้ํายังไม่ลดสําหรับพื้นที่
จ.นครพนม ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันมา ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2557 ทําให้พื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ที่อยู่ติดกับลําน้ําสงคราม
แม่น้ําสาขาสายสําคัญที่รองรับน้ําระบายลงสู่แม่น้ําโขง ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําโขงหนุนลําน้ําสงคราม เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่ม
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 9 ตําบล 72 หมู่บ้าน รวม 2,687 ครัวเรือน จ.อุบลราชธานี ล่าสุด นายเสริม
ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ําท่วมในพื้นที่ 17 อําเภอ เพื่อส่งกําลังพล เรือท้องแบน รถบรรทุกขนาดใหญ่
และอุปกรณ์สนับสนุนความเป็นอยู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม
2 สิงหาคม 2557 จ.ตาก ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และหลายวัน ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก ท่วมที่อยู่อาศัย และพืชไร่ ของราษฎร บริเวณ
บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน และบ้านช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.แม่สอด และยังไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายแม่สอด - อุ้งผาง บางส่วน จ.อุบลราชธานี
นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว จํานวน 19 อําเภอ
76 ตําบล 637 หมู่บ้าน 28,986 ครัวเรือน 72,472 คน ราษฎรอพยพ 576 ครัวเรือน จ.เชียงราย ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําาป าไหลหลากจากดอยผาหมี
เข้าท่วมถนนสายเชียงราย-แม่สาย ช่วงมูลนิธิสยามร่วมใจ เทศบาลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย ทําให้ข้าวของอุปกรณกู้ชีพกู้ภัยเสียหาย ไม่สามารถ
ขนย้ายได้ทัน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานทหาร กู้ภัยอําเภอ เข้าให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่
ภาวะปกติแล้ว จ.ยโสธร ฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ําาฝนสูงสุดได้ที่อําเภอเลิงนกทา 145.8 มม. ส่งผลมีน้ําาท่วมขัง และน้ําาชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม
ในพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ อ.เมือง และอ.ป่าติ้ว (อําเภอเลิงนกทา และอําเภอไทยเจริญ สถานการณ์คลี่คลายอยู่ระหว่างฟื้นฟู)
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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3 สิงหาคม 2557 จ.อุบลราชธานี หลังจากที่ฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อีสานตอนล่าง ทําให้ชาวบ้านที่บ้านท่าเมือง 2 หมู่บ้าน และบ้านยาง
ต.ท่าเมือง จ.อุบลราชธานี ที่มีปริมาณน้ําเซบก ที่ไหลมาจากด้านจังหวัดอํานาจเจริญ ที่อยู่ด้านบน เอ่อล้นตลิ่งน้ําบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทํานาจํานวนหลายพัน
ไร่จมน้ํ ามานานกว่ า 3 วั นแล้ ว ส่วนประชาชนชาวบ้านท่าเมื อง และบ้ านยาง ตํ าบลท่ าเมื อง กว่า 200 ครั วเรือน ต้ องกลายเป็นหมู่ บ้านเกาะ
จ.อํานาจเจริญ ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําพุทธอุทยาน ยังคงสูงเกินระดับกักเก็บถึง 56 เซนติเมตร และล้นออกจากอ่างลงลําห้วยปลาแดก และยังไหล
เข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ รวมทั้งถนนสายรอบเมือง และถนนชยางกูร บริเวณสายแยกจราจรไปยัง จ.อุบลราชธานี ระดับสูง
50 ซ.ม. ระยะทางราว 2 กิโลเมตร แต่รถเล็กยังสามารถผ่านได้

6.2 ภัยแล้ง (ไม่มีสถานการณ์)
7. พื้นทีเ่ สีย่ งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2557 (ไม่มีสถานการณ์)
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค.ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เตือนภัยสีแดง จ.สุราษฎร์ธานี (ต.อิปัน อ.พระแสง)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
เตือนภัยสีเขียว จ.สุราษฎร์ธานี (ต.อิปัน อ.พระแสง)
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
เตือนภัยสีเขียว จ.สุราษฎร์ธานี (ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
เตือนภัยสีเขียว จ.พะเยา (ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา)
เตือนภัยสีเหลือง จ.ภูเก็ต (ต.กมลา อ.กะทู้)
หมายเหตุ : เตือนภัยสีเขียว (เฝ้าระวัง), เตือนภัยสีเหลือง (เตือนภัย), เตือนภัยสีแดง (อพยพ)

9. การให้ความช่วยเหลือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 มีนาคม 2557 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรพล ปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย โดยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน บ้านวังหาด หมู่ที่ 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ พร้อมด้วยผู้อํานวยการส่วนและเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 นําลงพื้นที่โครงการดังกล่าว โครงการอ่างเก็บน้ํา
แม่รําพันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเป็นประจําทุกปี โดยปกติจะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงสําห้วยในฤดูแล้ง และเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะสามารถส่งน้ําให้แก่พื้นที่เพราะปลูกได้ประมาณ 3,500 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ํา สามารถให้ประชาชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้ํา
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน และใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ําเพื่อป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 30 มกราคม 2557 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านทรัพยากรน้ํา
พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ การลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําแม่รําพันในครั้งนี้
ได้ให้คําแนะนําโดยขอให้เร่งการดําเนินการก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ําให้ทันฤดูฝนนี้ และให้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับราษฎรในการ
ดําเนินการจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการ พร้อมให้ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ํา
อย่างเป็นระบบต่อไป และโครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรด้านพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคตได้และ
ในวันเดียวกัน ได้เดินทางตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก ที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ําในการนี้นายเจษฎา สดุดี ผ.อ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําวัง ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ถึงผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอยที่ดําเนินงานได้เกือบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา
ถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําจากแหล่งน้ําหนองตีนดอยด้วย
กรมทรัพยากรน้ํา วันที่ 25 ก.พ. 57 นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา พร้อมคณะ ได้มาติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 โดยมี นายวรเกียรติ มณีเนตร ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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อุปสรรค ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากนั้น เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง
ในพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะอาดอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายกเทศมนตรีตําบลสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นําชุมชน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 วันที่ 16 ม.ค.57 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําปิง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเครือข่ายเดิม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มเหมืองหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดสร้างและซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ตลอดจนเสริมความคงทนแข็งแรง
ด้วยอิฐบล๊อค โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 วันที่ 22 ม.ค.57 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือพื้นที่ประสบภาวะวิกฤตน้ํา (ภัยแล้ง)
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ติดตามการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ต.พันลาน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้ทําการสูบส่งน้ํา
ไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.57 เป็นต้นมา รวมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 6,000 ไร่วันที่ 22 เม.ย.-21
พ.ค.57 สูบน้ําช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ บ้านบึงบอนพัฒนา ม.2 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งได้ทําการสูบส่งน้ําไปแล้ว
1,594,080 ลบ.ม. รวมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 8,000 ไร่ วันที่ 24 ก.ค.57 ณ ส่วนบริหารจัดการน้ําที่ ๓ นครสวรรค์ นายเอนก ชมพานิชย์
มอบหมายให้ นายนิกร คงทน ทําหน้าที่ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ําที่ ๓ นครสวรรค์ นําเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์เฝ้าระวังภัยส่วนหน้า
จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมความพร้อม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ํา เครื่องผลิตน้ําสะอาด และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทีมปฏิบัติการ
เพื่อรับมือกับพายุฝนและเหตุวิกฤติน้ําที่อาจเกิดขึ้น ประจําปี ๒๕๕๗ ให้พร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 วันที่ 17 - 28 ก.พ. 57 ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําเพื่อใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภค
ช่วยเหลือราษฎรบ้านธาตุทอง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราษฎรได้รับผลประโยชน์ 1,200 คน วันที่ 17 - 20 มี.ค. 57 ได้นําเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําเพื่อใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี รวม 65 ชั่วโมง 105,300 ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 300 หลังคาเรือน 900 คน วันที่ 17 – 25 มี.ค. 57 ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด
12 นิ้ว สูบน้ําเพื่อใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองหอย ตําบลสีออ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รวม 24 ชั่วโมง
38,880 ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 500 หลังคาเรือน 1,500 คน วันที่ 1 – 10 พ.ค. 57แจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรที่ประสบ
ภัยแล้ง ในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 3 ตําบล ได้แก่ ต.โนนยาง อ.หนองสูง ต.พังแดง อ.ดงหลวง และต.บ้านเหล่า อ.คําชะอี จํานวนทั้งหมด 1,774 หลังคา
เรือน จํานวนประชากรทั้งหมด 8,010 คน และปริมาณน้ําที่แจกจ่ายจํานวนทั้งหมด 402,000 ลิตร วันที่ 15 ก.ค 57 จัดชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนําเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เข้าสูบน้ําเพื่อเป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําประปาให้แก่ราษฎรบ้านเชียงแหว หมู่ที่ 1,2,7,11,12 ต.
เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนฝนทิ้งช่วง ทําให้ไม่มีน้ําประปาใช้ในการอุปโภค และบริโภค
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 วันที่ 3 ก.พ.57 นําเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่ได้รับ
ความเดือดร้อนที่บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติส่งเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร
ประมาณ 300 ไร่ เริ่มสูบน้ําเมื่อวันที่ 4 ก.พ.57
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5 วันที่ 12-17 มี.ค. 57 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องพร้อมท่อ อุปกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ประสุข อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา จํานวน 2 หมู่บ้าน 270 หลังคาเรือน 1297 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 38,400 ลบ.ม. วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค.57 นําเครื่องสูบน้ําขนาด 12
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพื่อดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.ชํานิ อ.ชํานิ
จ.บุรีรัมย์ จํานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3 รวม 239 หลังคาเรือน 1,076 คน ปริมาณน้ําที่สูบได้ 32,000 ลบ.ม วันที่ 20-26 ก.พ. 57 นําเครื่อง
สูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพื่อดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.สะแกราช อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 11 หมู่บ้าน รวม 1,660หลังคาเรือน 4,704 คน ปริมาณน้ําที่สูบได้ 60,000
ลบ.ม.วันที่ 24-29 มี.ค 57 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อ, อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
2 หมู่บ้าน รวม 229 หลังคาเรือน 958 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 25,920 ลบ.ม.วันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2557 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตําบลหนองใหญ่ หมู่ 1, 9, 11 และ 15 อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รวม 4 หมู่บ้าน 436 หลังคาเรือน 2,180 คน
ปริมาณน้ําที่สูบ 50,400 ลบ.ม. วันที่ 8–14 ก.ค 57 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการ
สูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บ้านตะครองงาม หมู่ 7 ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนอง
บุญมาก สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร 1 หมู่บ้าน 180 หลังคาเรือน 665 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 32,400 ลบ.ม.วันที่ 15– 21 ก.ค. 2557
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบประปาขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านหนองโดน หมู่ 1, 2 บ้านบ่อใหญ่
หมู่ 8 ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ ประชาชนได้รับประโยชน์รวม 3 หมู่บ้าน 467หลังคาเรือน 2,028 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 72,000 ลบ.ม. วันที่
21– 27 ก.ค. 2557 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องพร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ
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ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา ในเขตพื้นที่จ.บุรีรัมย์ บ้านตะกรุมทอง ม. 3
ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร 1หมู่บ้าน 139หลังคาเรือน 574 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 17,280ลบ.ม. วันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค.
2557 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องพร้อมท่อ, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโคกล่าม หมู่ 7
ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร 1 หมู่บ้าน 142 หลังคาเรือน 900 คน ปริมาณน้ําที่สูบ 24,000 ลบ.ม.
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 วันที่ 7 ธ.ค.56 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากขาด
แคลนน้ําพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย พื้นที่ ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 12
ธ.ค.56 พื้นที่ ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง- วันที่ 30 ธ.ค. 56 พื้นที่ ต.ลาดตะเคียน
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 11 ก.พ.57 ลงพื้นที่ติดตามการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม.9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองจวง
ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบน้ําเข้าร่องน้ํา
ซึ่งขุดใหม่ไปยังบึงพระยาวังที่มีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 120 ไร่
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ได้จัดทําแผนทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเครื่องจักรกล ได้ทบทวนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคสนาม เป็นการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์เมื่อมีการร้องขอ เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเมื่อวันที่ 5-12 ก.พ.57 ได้นําเครื่องสูบน้ําไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว
จํานวน 3 ชุดพร้อมเจ้าหน้าที่จํานวน 14 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการฝึกทบทวนในครั้งนี้
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 วันที่ 11 มี.ค.57 ได้ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา ซึ่งสถานการณ์
ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้กับคณะทํางานติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา นําโดย ดร.คณพศ วรรณดี ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ํา และคณะ
ซึ่งคณะทํางานดังกล่าวได้ไปติดตามงานภาคสนามบริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ที่ตําบลคูขุด อําเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา
โดยสูบน้ําจากคลองอาทิตย์ส่งน้ําให้กับราษฎรในพื้นที่ตําบลคูขุด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในขณะนี้
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 วันที่ 20 ก.พ.57 นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ํา (WRT)
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 10,000 ลิตร/นาที ไปติดตั้งทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่คํามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,2,3 ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้ มีพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,800 ไร่ และราษฎร จํานวน 330 ครัวเรือน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา
25,000 ลิตร/นาที ไปติดตั้งทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากแหล่งน้ําในหมู่ที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7,8 ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้ มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และราษฎร จํานวน 280
ครัวเรือน วันที่ 1 ส.ค.57 ร่วมกับนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องสูบน้ําพร้อมเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ํา (WRT) ณ ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ํา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อออกช่วยเหลืออุทกภัยและภัย
แล้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9
กรมทรั พยากรน้ํ าบาดาล เตรี ยมความพร้ อมในการช่ วยเหลื อประชาชนที่ ประสบพิ บั ติ ภั ย ชุ ดเจาะบ่ อน้ํ าบาดาล 86 ชุ ด
ชุ ดเป่ าล้ าง
ทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 85 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา - เครื่องสูบ 44 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุกน้ํา 93 คัน จุดจ่ายน้ํา
ถาวรทั่วประเทศ 87 แห่ง ระบบน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 2,631 ระบบ โดยมีโรงเรียนในโครงการน้ําโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายน้ํา
สะอาดให้ความช่วยเหลื อทันทีเมื่อเกิดพิบัติภัย จํานวน 413 แห่ง การให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบพิบัติภั ย จาก สทบ.เขต 1-12 ตั้งแต่วันที่
3 ม.ค. – 4 ก.ค. 2557 การแจกจ่ายน้ํา รวม 9,579,000 ลิตร
การประปาส่ วนภู มิ ภาค ในเดื อนกุ มภาพั นธ์ 2557 แจกน้ํ าอุ ปโภคบริ โภคเพื่ อช่ วยเหลื อภั ยแล้ ง 16.1 ล้ านลิ ตร คิ ดเป็ นเงิ น 440,374 บาท
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 12.8 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 230,252 บาท ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 แจกน้ําอุปโภค
บริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 48.2 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 868,000 บาท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 36.98
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 677,312 บาท ในเดือนมิถุนายน 2557 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 5.28 ล้านลิตร
คิ ดเป็ นเงิ น 94,964 บาท ในเดื อนกรกฎาคม 2557 ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2557 แจกน้ํ าอุ ปโภคบริ โภคเพื่ อช่ วยเหลื อภั ยแล้ ง 27.3 ล้ านลิ ตร
คิดเป็นเงิน 490,592 บาท
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