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สรุปสถานการณ์น้ํา วันท่ี 4 – 10 มีนาคม 2557         

   1. สถานการณ์ฝน 
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี     

  

 หมายเหตุ  ฝนสะสมเริ่มนับต้ังแต่ วันที่ 1 ม.ค. ของปี 
ปริมาณนํ้าฝนรายวันสูงสุดในรอบสัปดาห์ (มม.) 

นครพนม 2.5       5.6 14.0 25.3 47.4 
สระแก้ว       11.1 19.5 11.5   42.1 
มุกดาหาร     3.5       36.0 39.5 

อุบลราชธานี         12.0     12.0 
ลําปาง 0.5   9.0   1.0     10.5 

ศรีสะเกษ     9.5         9.5 
ร้อยเอ็ด     8.0         8.0 
จันทบุรี     5.7 0.5   1.0   7.2 
ลพบุรี     3.5         3.5 
สุรินทร ์       3.2   0.1   3.3 
ยโสธร       2.4       2.4 
ชัยนาท  0.5         1.0   1.5 

นครสวรรค ์ 1.0             1.0 
ปราจีนบุรี       0.7       0.7 

ตราด           0.2   0.2 
                
                
                
                
                

 
1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพ้ืนที่ที่ฝนทิ้งช่วง  
ฝนขาดช่วง 4 สัปดาห์ 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และยะลา 
ฝนขาดช่วง 8 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 6 สัปดาห์ 6 จังหวัด กระบ่ี ภูเก็ต ชุมพร สตูล ตรัง และปัตตานี   

รายการ 
(ณ 9 มี.ค.57) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 3 – 9 มี.ค.57 ) 

มม. 0.00 0.00 0.60 1.36 0.00 0.00 0.30 

ฝนสะสมปี 56 มม. 51.2 50.6 21.4 97.0 16.5 168.3 76.2 

ฝนสะสมปี 57 มม. 0.9 2.9 1.9 24.0 11.0 33.9 12.3 
ฝนสะสมเฉล่ีย 30 ปี มม. 23.2 29.5 36.3 63.6 27.2 115.8 66.2 

จังหวัด              
               วันท่ี 

 
3-มี.ต.-57 

 
4-มี.ต.-57 

 
5-มี.ต.-57 

 
6-มี.ต.-57 

 
7-มี.ต.-57 

 
8-มี.ต.-57 

 
 9-มี.ต.-57 

 
รวม (มม.) 

   -53.9    -22.3  -26.6 -34.4    -39.6 -16.2     -81.9 

  -73.0 -5.5 -134.4 -63.9-50.3 -47.7 -19.5
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ฝนขาดช่วง 10 สัปดาห์ 33 จังหวัด สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร และระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 10-12 และ 14-15 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และ
ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้า
คะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งและอากาศจะคลายความร้อนลง สําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ 
อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร สรุปการคาดหมาย ในระยะน้ี ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในช่วงวันที่ 10-1 มี.ค. 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ และในช่วง
วันที่ 14-16 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ได้อีกครั้งหน่ึงในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก – ตก กรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าตํ่ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย  [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ปี (2524 – 2553)]  
 

ภาค
เหนอื 20 - 40  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 50 - 80  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 150 - 200  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกเฉียงเหนอื 30 - 50  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 70 - 100  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 160 - 210  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง 30 - 50  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 60 - 90  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 150 - 200  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกรวมชายฝ่ัง 50 - 80  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 80 - 110  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ 200 - 250  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 40 - 70  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 50 - 80  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 120 - 160  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก 70 - 100  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 130 - 170  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 270 - 320  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล 30 - 50  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 70 - 100  มม. ตํ่ากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 220 - 270  มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

 เมษายน 2557  พฤษภาคม 2557มึนาคม 2557

 
2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

รายการ 
(ณ 10 มี.ค.57 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 56 
ล้าน ลบ.ม 

% 
11,321 
46% 

510 
38% 

2,930 
35% 

697 
59% 

20,730 
78% 

5,260 
65% 

41,448 
59% 

น้ําในอ่างปี 57  ล้าน ลบ.ม 
% 

11,555 
47% 

622 
46% 

4,234 
51% 

605 
52% 

20,060 
75% 

6,339 
78% 

43,415 
62% 

น้ําในอ่างปี 48 
ล้าน ลบ.ม 

% 
13,686 
58% 

448 
38 % 

3,472 
46% 

184 
22% 

18,940 
71 % 

4,970 
61% 

41,700 
61% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

+1% +16% -7% -3% +13% +3% +8% 

-11% +5% +30%  +4% +17%  +1% +8% 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 

ต้ังแต่ ต.ค.47 ถึง 10 มี.ค. ต้ังแต่ ต.ค.55 ถึง 10 มี.ค. ต้ังแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบัน 
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(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 6 อ่าง คือ 1.รัชชประภา (81%) 2.ปราณบุรี (81%) 3.ลํานางรอง 
(82%)  4.ก่ิวคอหมา (84%) 5.มูลบน (86%) 6.ลําแซะ (94%)  
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 13 อ่าง คือ 1.บางพระ (53%) 2.สิรินธร (65%) 3.วชิราลงกรณ 
(66%) 4.บางลาง (69%) 5.แก่งกระจาน (69%) 6.หนองปลาไหล (73%) 7.ลําตะคอง (73%) 8.แม่งัด (75%) 9.ลําพระเพลิง 
(76%) 10.ก่ิวลม (77%) 11.ประแสร์ (79%) 12.ศรีนครินทร์ (80%) 13.กระเสียว (80%) 
(3).อ่างท่ีมีปริมาณตํ่ากว่า 50% ของความจุ มี 14 อ่างคือ 1.ทับเสลา (17%) 2.ขุนด่านฯ (23%) 3.ลําปาว (28%) 4.แควน้อย 
(36%) 5.ห้วยหลวง (38%) 6.แม่กวง (41%) 7.คลองสียัด (42%) 8.ป่าสักฯ (42%) 9.นํ้าพุง (43%) 10.จุฬาภรณ์ (44%) 11.ภูมิพล 
(44%) 12.นํ้าอูน (46%) 13.อุบลรัตน์ (48%) 14.สิริกิต์ิ (49%) 
(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล 10 มี.ค. 2557)      
 
 

แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

แม่น้ําวัง  อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ํายม  อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรง
ตัว   

แม่น้ําน่าน อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรวตัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง   

แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําคลองพระสทึง - 

แม่น้ําบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําปราจีนบุ รี -  

แม่น้ําท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําตาปี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อย มีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

ที่มา : กฟผ. 10 มี.ค. 2557 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 07:00 น. 

4. พายุหมุน (ไม่มี) 
5. สภาพอากาศ  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน 
ได้แผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้และด้านตะวันออกของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือแล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
ร้อน ลักษณะเช่นน้ีทําให้ในช่วงวันที่ 10-12 มีนาคม 2557 
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง 
และอากาศจะคลายความร้อนลง สําหรับลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุมอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง  
1-2 เมตร 
6. พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย (ไม่มีสถานการณ์) 
6.2 ภัยแล้ง 
 4 มี.ค.57 จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.

สงขลาเปิดเผยว่า อบจ. ได้รับการร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.กระแสสินธ์ุ อ.จะนะ และ อ.สะเดา ว่ากําลัง
ประสบปัญหาการขาดขาดแคลนน้ําจืดเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ ทาง อบจ.  
ได้ส่งรถบรรทุกนํ้า เครื่องสูบนํ้าไปแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นแล้ว และได้ต้ังงบประมาณ
สํารองไว้ 50 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง  
5 มี.ค.57 จ.จันทบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี ขึ้นปฏิบัติการบินโปรย
สารเคมีทําฝนหลวงใน 2 อําเภอ ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
หลังจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเข้ามาต้ังฐานการบินต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557  
ที่สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ล่าสุด วันน้ี (5 มี.ค.) ได้ขึ้นปฏิบัติการบิน 
ทําฝนหลวงแล้ว หลังท้องฟ้ามีการก่อตัวของเมฆมาก โดยจะข้ึนบินในพ้ืนที่
เป้าหมายใน 2 อําเภอ คือ อําเภอโป่งนํ้าร้อน และอําเภอสอยดาว เน่ืองจาก 
มีชาวบ้าน และชาวสวนร้องขอฝนหลวงเข้ามามาก 
6 มี.ค.57 จ.ตราด นายพยัคฆพันธ์ โพธ์ิแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยถึง
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะน้ีว่า ปีน้ีภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วประเทศ บางจังหวัด 
ในส่วนของ จ.ตราด ได้ประกาศพ้ืนที่ภัยแล้งบางส่วน ตามท่ีได้รับรายงานมาแต่ละ
อําเภอ เช่น อ.เมือง ที่ ต.ชําราก ตะกาง ต.ท่ากุ่ม ต.ห้วยแร้ง อ.เขาสมิง ที่ ต.เขาสมิง 

โดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตร เน่ืองจาก ต.เขาสมิง มีการปลูกผลไม้กันเป็นจํานวนมาก และปัญหาที่พบ คือ นํ้าในแม่นํ้าเขาสมิง 
มีปริมาณนํ้าลดลง 7 มี.ค.57 จ.สตูล สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ ทวีความรุนแรงข้ึนทุกวันเน่ืองจากฝนไม่มีท่าทีว่าจะตกลงมา 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เกาะบุโหลน ตําบลปากนํ้า อําเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านบนเกาะได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากแหล่งกักเก็บ
นํ้าที่มีอยู่หลายแห่งแห้งขอด สําหรับเกาะบุโหลนเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 23 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 เกาะ คือ เกาะบุโหลนเล
และเกาะบุโหลนดอน โดยทางเกาะบุโหลนเลมีความเดือดร้อนน้อยกว่า เน่ืองจากมีเอกชนไปสร้างรีสอร์ทและมีการขุดบ่อบาดาล
ไว้ใช้ ส่วนเกาะบุโหลนดอนทางส่วนราชการได้ไปสร้างที่เก็บนํ้าไว้ 1 แห่ง ขนาดความจุ 100,000 ลิตร ถังใส่นํ้าขนาด 10,000 
ลิตร อีกตามจุดต่างๆ อย่างเช่น โรงเรียน มัสยิด และถังนํ้าที่แจกจ่ายตามบ้านขนาดถึงละ 1,000 ลิตร แต่ทั้งหมดสภาพนํ้าแห้ง  
8 มี.ค.57 จ.ลําปาง นายยุทธธานุภาพ อนุภาพยรรยง ปลัดอาวุโส อําเภอสบปราบ จ.ลําปาง พร้อมผู้นําองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ได้ออกสํารวจหัวสูบนํ้าด้วยพลังไฟฟ้าที่บ้านนาปราบหมู่ที่ 3 ต.นายาง ซึ่งสูบนํ้าจากลํานํ้าวัง โดยพบว่ามีสภาพต้ืนเขิน 
จนไม่สามารถสูบนํ้าขึ้นมาให้ประชาชนกว่า 600 หลังคาเรือนใน 6 หมู่บ้าน ของ ต.นายาง ได้ เน่ืองจากปริมาณนํ้าในลํานํ้าแม่วัง
ที่ไหลผ่านอ.สบปราบมีปริมาณน้อยมาก และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรแล้วกว่า 1,000 ไร่ เบ้ืองต้นทางอําเภอสบปราบจะได้
รายงานให้กับจังหวัดลําปาง ในการเร่งจัดหาเคร่ืองมือขุดเจาะแหล่งนํ้า พร้อมทั้งเตรียมขุดลอกแม่นํ้าวังเพ่ือให้ปริมาณนํ้าไหลเข้ามา 
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10มี.ค.57 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ต้ังแต่ ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน มีการประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด 91 อําเภอ 529 ตําบล 4,434 หมู่บ้าน 
ที่ จังหวัด อําเภอ (รวม) อําเภอประกาศภัยฯ รายช่ืออําเภอที่ประกาศฯ 

1 อุตรดิตถ์ 9 3 ฟากท่า ตรอน ทองแสนขัน 
2 สุโขทัย 9 7 เมืองสุโขทัย กงไกรลาส บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ สวรรคโลก 

ศรีนคร ศรสีําโรง 
3 แพร่ 8 7 เมืองฯ หนองม่วงไข่ เด่นชัย ร้องกวาง สอง ลอง สูงเม่น 
4 ตาก 9 9 บ้านตาก วังเจา้ เมืองตาก สามเงา อุ้มผาง ทา่สองยาง แมส่อด 

แม่ระมาด พบพระ 
5 น่าน 15 2 เฉลิมพระเกียรติ ปัว 
6 พะเยา 9 9 แม่ใจ เชียงม่วน ภูกามยาว ปง ดอกคําใต้ จุน ภูซาง เชียงคํา 

เมืองพะเยา 
7 พิษณุโลก  9 2   พรหมพิราม ชาติตระการ 
8 บุรีรัมย์ 23  1   พุทไธสง 
9 ขอนแก่น 26  7 บ้านไผ ่กระนวน หนองนาคํา สีชมพู พระยืน มญัจาคีร ีนํ้าพอง 
10 ศรีสะเกษ  22  4 เมืองฯ อุทุมพรพิสัย น้ําเกลี้ยง โพธ์ิศรีสุวรรณ  

11 ชัยภูมิ 16 6 คอนสวรรค์ จัตุรัส ภักดีชุมพล บ้านเขว้า เนินสง่า หนองบัวแดง 

12 มหาสารคาม 13  2   กันทรวิชัย เชียงยืน 
13 สิงห์บุรี 6 5 เมืองฯ ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน อินทร์บุรี 
14 สระบุรี 13 2 บ้านหมอ ดอนพุด 
15 ชัยนาท 8 3 สรรพยา หนองมะโมง วัดสิงห์ 
16 ฉะเชิงเทรา 11 7 พนมสารคาม เมือง บ้านโพธ์ิ บางน้ําเปร้ียว บางปะกง คลองเขื่อน 

บางคล้า 
17 จันทบุรี  10 8 มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ ขลุง นายายอาม 

เมืองฯ 
18 ปราจีนบุรี 7 2 ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง 

19 ตรัง 10 4 ห้วยยอด เมืองฯ วังวิเศษ ปะเหลียน 

20 สตูล 7 1 ละงู 

รวม 20 จังหวัด 240  91  
 

7. พื้นทีเ่สีย่งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรพัยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2557 มีดังนี้ 
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก 20 จังหวัด ภาคเหนือ จ.ลําพูน จ.แพร่ จ.พะเยา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.นครสวรรค์ จ.ตาก 
จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.อุดรธานี จ.เลย
จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธ์ุ ภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี 
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 23 จังหวัด  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.ลําปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.น่าน จ.อุทัยธานี จ.สุโขทัย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ จ.อํานาจเจริญ จ.หนองบัวลําภู จ.ขอนแก่น จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร 
ภาคกลาง จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.สระบุรี จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี  
จ.นครนายก จ.สระแก้ว 
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในช่วงวันที่ 10-11และ 14-15 มี.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย 
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2557 (ไม่มีสถานการณ์) 
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9. การให้ความช่วยเหลือ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 30  มกราคม  2557  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายสุรพล ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านทรัพยากรนํ้า พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรนํ้า ลงพ้ืนที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าแม่รําพัน อ.ด่านลานหอย 
จ.สุโขทัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณผูกพัน 
ข้ามปีงบประมาณ  การลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บนํ้าแม่รําพันในครั้งน้ี ได้ให้คําแนะนําโดยขอให้เร่งการดําเนินการก่อสร้าง 
ให้สามารถเก็บกักนํ้าให้ทันฤดูฝนน้ี และให้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับราษฎรในการดําเนินการจัดทําระบบกระจายนํ้าเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากโครงการ  พร้อมให้ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบต่อไป 
และโครงการดังกล่าวน้ียังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรด้านพัฒนาแหล่งนํ้าในอนาคตได้และในวัน
เดียวกัน ได้เดินทางตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก 
ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรนํ้าในการน้ีนายเจษฎา สดุดี ผ.อ.ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มนํ้าวัง ให้การต้อนรับและรับฟัง
บรรยายสรุป ถึงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าหนองตีนดอย ที่ดําเนินงานได้เกือบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจาก ท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา ถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้
นํ้าจากแหล่งนํ้าหนองตีนดอยด้วย 
กรมทรัพยากรน้ํา  เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557  ที่ผ่านมา  นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า  
พร้อมคณะ ได้มาติดตามการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4   โดยมี นายวรเกียรติ  มณีเนตร  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนา
และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จากน้ัน  เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่การเกษตร ในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะอาด  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น   ในการน้ี  นายกเทศมนตรีตําบลสะอาด  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นําชุมชน  ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
กรมทรัพยากรนํ้า ที่ได้สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้า เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในครั้งน้ี 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 วันที่ 16 มกราคม 2557 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มนํ้าปิง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
เครือข่ายเดิม กลุ่มผู้ใช้นํ้า กลุ่มเหมืองหลวง ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดสร้างและซ่อมแซม
คลองส่งนํ้า ตลอดจนเสริมความคงทนแข็งแรงด้วยอิฐบล๊อค ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 วันที่ 22  มกราคม  2557  นายเอนก ชมพาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2  
มอบหมายให้ นายนิกร  คงทน ทําหน้าที่ ผอ.ส่วนบริหารจัดการนํ้าที่ 3 นครสวรรค์ นําคณะทํางานติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภาวะวิกฤตน้ํา (ภัยแล้ง) ของสํานักบริหารจัดการนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า ติดตามการช่วยเหลือพ้ืนที่
ประสบภัย ต.พันลาน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้ทําการสูบส่งนํ้าไปช่วยเหลือพ้ืนที่เกษตรท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง 
ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นมา รวมพ้ืนที่ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 6,000 ไร่ โดยมี ร.ต.ต.วินิท สนิท นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพันลาน และกลุ่มผู้ใช้นํ้าร่วมให้การต้อนรับ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายวรเกียรติ มณีเนตร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นําเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 
ที่ได้รับความเดือดร้อนที่บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โดยสูบนํ้าจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติส่งเข้าพ้ืนที่การเกษตรของราษฎรประมาณ 300 ไร่ เริ่มสูบนํ้าเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ 
ภัยแล้ง เน่ืองจากขาดแคลนนํ้าพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย พ้ืนที่ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี ติดต้ัง
เครื่องสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 12 ธันวาคม 2556 พ้ืนที่ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี  
ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง- วันที่ 30 ธันวาคม 2556 พ้ืนที่ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  ติดต้ังเคร่ืองสบูนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายอุดม จายยอง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 6 และนางวริยา  สจิรวัฒนากุล ผู้ อํานวยการส่วนบริการจัดการนํ้า (ชลบุรี) ลงพ้ืนที่ ติดตามการให้ 
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ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้นํ้าบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม.9 ต.ท่าตูม 
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตรปลูกข้าวนาปรังและพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของกลุ่มผู้ใช้นํ้า เน่ืองจากปีน้ีบึงพระยาวังมีปริมาณน้ําน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรทําให้ได้รับความเสียหาย
อย่างมาก จึงให้การสนับสนุนติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบนํ้าเข้าร่องนํ้า 
ซึ่งขุดใหม่ไปยังบึงพระยาวังที่มีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 120 ไร่  
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ได้จัดทําแผนทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเครื่องจักรกล ได้ทบทวนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคสนาม  
เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อมีการร้องขอ เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเมื่อวันที่ 5-12 
กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนบริหารจัดการนํ้า ร่วมกับส่วนวิชาการ ได้นําเครื่องสูบนํ้าไฮดรอลิก ขนาด 30 น้ิว จํานวน 3 ชุด  
พร้อมเจ้าหน้าที่จํานวน 14 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ให้การสนับสนุนพ้ืนที่ในการฝึกทบทวนในคร้ังน้ี 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุ
ทรัพยากรนํ้า (WRT) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้นําเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 10 น้ิว มีอัตราการสูบนํ้า 10,000 ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการ
สูบนํ้าให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งใน
พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งการดําเนินการในครั้งน้ี มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,800 ไร่ และราษฎร 
จํานวน 330 ครัวเรือน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นําเคร่ืองสูบนํ้า ขนาด 12 น้ิว มีอัตราการสูบนํ้า 25,000 ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการ
สูบนํ้าให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากแหล่งนํ้าในหมู่ที่ 2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ซึ่งการดําเนินการในครั้งน้ี มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,000 ไร่ และราษฎร จํานวน 280 ครัวเรือน 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย ชุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล 88 ชุด ชุดเป่าล้าง 
ทําความสะอาดบ่อนํ้าบาดาล 101 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา - เครื่องสูบ 66 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพนํ้าเคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุก
นํ้า 88 คัน จุดจ่ายนํ้าถาวรทั่วประเทศ 100 แห่ง ระบบนํ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 2,631 ระบบ โดยมีโรงเรียน 
ในโครงการน้ําโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายนํ้าสะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดพิบัติภัย จํานวน 413 แห่ง การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย จาก สทบ.เขต 1-12 ต้ังแต่วันที่ 3 ม.ค. – 7 มี.ค. 2557 การแจกจ่ายนํ้า รวม 765,645 ลิตร 
ประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 440,374 บาท 
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 12.8 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 230,252 บาท 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วย ภาคเหนือ (เชียงใหม่ 17-19 ก.พ.) : 23 เที่ยวบิน 
30:45 ช่ัวโมง ภาคกลาง (นครสวรรค์13-20 ก.พ.) : 21 เที่ยวบิน 30 ช่ัวโมง เดือนมีนาคม มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 5 หน่วย 
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ (ฐานเติมสารเคลื่อนที่เร็ว พิษณุโลก 9-12 มี.ค.) ภาคกลาง : นครสวรรค์ ภาคตะวันออก : ระยอง จันทบุรี 
ภาคใต้ : หาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (ขอนแก่น 16-21 มี.ค.) โดย วันที่ 15 มีนาคม จะต้ังอีก 2 หน่วย 
: หัวหิน สุราษฏร์ธานี เมษายน จะต้ังอีก 4 หน่วย : พิษณุโลก กาญจนบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี และ วันที่ 1 เมษายน 2557 เปิดครบ 
11 หน่วย 
 


