สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2557
1. สถานการณ์ฝน
1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายปี
รายการ
(ณ 9 มี.ค.57)

หน่วย

เหนือ

กลาง

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์
( 3 – 9 มี.ค.57 )

มม.

0.00

0.00

ฝนสะสมปี 56
ฝนสะสมปี 57
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี

51.2
มม. 0.9
มม. 23.2
มม.

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

0.60

1.36

0.00

-50.3 50.6

-47.7 21.4

2.9
-22.3 29.5

1.9
-26.6 36.3

97.0
24.0
-34.4 63.6

-19.5

ใต้

ทั้งประเทศ

0.00

0.30

-73.0 16.5

-5.5 168.3

-134.4 76.2

-63.9

11.0
-39.6 27.2

33.9
-16.2 115.8

12.3
-81.9 66.2

-53.9

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

วันที่

นครพนม
สระแก้ว
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ลําปาง
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
จันทบุรี
ลพบุรี
สุรินทร์
ยโสธร
ชัยนาท
นครสวรรค์
ปราจีนบุรี
ตราด

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.)

14.0
11.5

25.3

11.1

5.6
19.5

47.4
42.1
39.5
12.0
10.5
9.5
8.0
7.2
3.5
3.3
2.4
1.5
1.0
0.7
0.2

2.5
3.5
0.5

9.0
9.5
8.0
5.7
3.5

36.0
12.0
1.0
0.5

1.0

3.2
2.4

0.1

0.5
1.0

1.0
0.7
0.2

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

ตั้งแต่ ต.ค.47 ถึง 10 มี.ค.

ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึง 10 มี.ค.

ตั้งแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบัน

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 ในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในช่วงวันที่ 10-1 มี.ค.
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ และในช่วง
วันที่ 14-16 มี.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก – ตก กรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าต่ํากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)]
( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา )
มึนาคม 2557

ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกรวมชายฝั่ง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล

20 - 40 มม.
30 - 50 มม.
30 - 50 มม.
50 - 80 มม.
40 - 70 มม.
70 - 100 มม.
30 - 50 มม.

ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ใกล้เคียงค่าปกติ
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

เมษายน 2557
50 - 80 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
70 - 100 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
60 - 90 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
80 - 110 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
50 - 80 มม.
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
130 - 170 มม.
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย
70 - 100 มม.
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

150 - 200
160 - 210
150 - 200
200 - 250
120 - 160
270 - 320
220 - 270

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
รายการ
(ณ 10 มี.ค.57 )

น้ําในอ่างปี 56
น้ําในอ่างปี 57
น้ําในอ่างปี 48

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

( ที่มา:กรมชลประทาน )

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
11,321
510
2,930
46%
38%
35%
+1%
+8%
11,555
622
4,234 +16%
47%
46%
51%
13,686 -11% 448 +8% 3,472 +5%
58%
38 %
46%
เหนือ

พฤษภาคม 2557
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ

กลาง

ตะวันออก
697
59%
605
52%
184
22%

ตะวันตก

20,730
78%
-7% 20,060 -3%
75%
+30% 18,940 +4%
71 %

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

ใต้

ทั้งประเทศ

5,260
41,448
65%
59%
+13%
6,339
43,415 +3%
78%
62%
4,970 +17% 41,700 +1%
61%
61%
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(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 6 อ่าง คือ 1.รัชชประภา (81%) 2.ปราณบุรี (81%) 3.ลํานางรอง
(82%) 4.กิ่วคอหมา (84%) 5.มูลบน (86%) 6.ลําแซะ (94%)
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ 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.กิ่วลม (77%) 11.ประแสร์ (79%) 12.ศรีนครินทร์ (80%) 13.กระเสียว (80%)
(3).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 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.น้ําพุง (43%) 10.จุฬาภรณ์ (44%) 11.ภูมิพล
(44%) 12.น้ําอูน (46%) 13.อุบลรัตน์ (48%) 14.สิริกิติ์ (49%)
(4).การบริหารจัดการน้าํ ในเขื่อนที่สาํ คัญ

ที่มา : กฟผ. 10 มี.ค. 2557

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ข้อมูล 10 มี.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 อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรง
ตัว
อ.เมือง จ.น่าน อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรวตัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อย มีแนวโน้มทรงตัว
( ที่มา:กรมชลประทาน )
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว
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4. พายุหมุน (ไม่มี)
5. สภาพอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ได้ แผ่ ปกคลุ มทะเลจี นใต้ และด้ านตะวั นออกของภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือแล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
ร้อน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ในช่วงวันที่ 10-12 มีนาคม 2557
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง
และอากาศจะคลายความร้อนลง สําหรับลมตะวันออกที่พัด
ปกคลุ ม อ่ า วไทยมี กํ า ลั ง แรงขึ้ น ทํ า ให้ อ่ า วไทยจะมี ค ลื่ น สู ง
1-2 เมตร
6. พื้นที่ประสบภัย
6.1 อุทกภัย (ไม่มีสถานการณ์)
แผนที่อากาศผิวพืน้ วันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 07:00 น.
6.2 ภัยแล้ง
4 มี. ค.57 จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.
สงขลาเปิ ด เผยว่ า อบจ. ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.จะนะ และ อ.สะเดา ว่ากําลัง
ประสบปัญหาการขาดขาดแคลนน้ําจืดเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ ทาง อบจ.
ได้ส่งรถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ําไปแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้ว และได้ตั้งงบประมาณ
สํารองไว้ 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
5 มี.ค.57 จ.จันทบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี ขึ้นปฏิบัติการบินโปรย
สารเคมี ทํ า ฝนหลวงใน 2 อํ า เภอ ช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
หลังจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเข้ามาตั้งฐานการบินตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
ที่สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ล่าสุด วันนี้ (5 มี.ค.) ได้ขึ้นปฏิบัติการบิน
ทํ า ฝนหลวงแล้ ว หลั ง ท้ อ งฟ้ า มี ก ารก่ อ ตั ว ของเมฆมาก โดยจะขึ้ น บิ น ในพื้ น ที่
เป้า หมายใน 2 อําเภอ คื อ อําเภอโป่ งน้ํา ร้อน และอํา เภอสอยดาว เนื่อ งจาก
มีชาวบ้าน และชาวสวนร้องขอฝนหลวงเข้ามามาก
6 มี.ค.57 จ.ตราด นายพยัคฆพันธ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยถึง
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า ปีนี้ภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วประเทศ บางจังหวัด
ในส่วนของ จ.ตราด ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งบางส่วน ตามที่ได้รับรายงานมาแต่ละ
อําเภอ เช่น อ.เมือง ที่ ต.ชําราก ตะกาง ต.ท่ากุ่ม ต.ห้วยแร้ง อ.เขาสมิง ที่ ต.เขาสมิง
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร เนื่องจาก ต.เขาสมิง มีการปลูกผลไม้กันเป็นจํานวนมาก และปัญหาที่พบ คือ น้ําในแม่น้ําเขาสมิง
มีปริมาณน้ําลดลง 7 มี.ค.57 จ.สตูล สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเนื่องจากฝนไม่มีท่าทีว่าจะตกลงมา
โดยเฉพาะพื้นที่เกาะบุโหลน ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านบนเกาะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากแหล่งกักเก็บ
น้ําที่มีอยู่หลายแห่งแห้งขอด สําหรับเกาะบุโหลนเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 23 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 เกาะ คือ เกาะบุโหลนเล
และเกาะบุโหลนดอน โดยทางเกาะบุโหลนเลมีความเดือดร้อนน้อยกว่า เนื่องจากมีเอกชนไปสร้างรีสอร์ทและมีการขุดบ่อบาดาล
ไว้ใช้ ส่วนเกาะบุโหลนดอนทางส่วนราชการได้ไปสร้างที่เก็บน้ําไว้ 1 แห่ง ขนาดความจุ 100,000 ลิตร ถังใส่น้ําขนาด 10,000
ลิตร อีกตามจุดต่างๆ อย่างเช่น โรงเรียน มัสยิด และถังน้ําที่แจกจ่ายตามบ้านขนาดถึงละ 1,000 ลิตร แต่ทั้งหมดสภาพน้ําแห้ง
8 มี.ค.57 จ.ลําปาง นายยุทธธานุภาพ อนุภาพยรรยง ปลัดอาวุโส อําเภอสบปราบ จ.ลําปาง พร้อมผู้นําองค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้ อ อกสํ า รวจหั ว สู บ น้ํ า ด้ ว ยพลั ง ไฟฟ้ า ที่ บ้ า นนาปราบหมู่ ที่ 3 ต.นายาง ซึ่ ง สู บ น้ํ า จากลํ า น้ํ า วั ง โดยพบว่ า มี ส ภาพตื้ น เขิ น
จนไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาให้ประชาชนกว่า 600 หลังคาเรือนใน 6 หมู่บ้าน ของ ต.นายาง ได้ เนื่องจากปริมาณน้ําในลําน้ําแม่วัง
ที่ไหลผ่านอ.สบปราบมีปริมาณน้อยมาก และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วกว่า 1,000 ไร่ เบื้องต้นทางอําเภอสบปราบจะได้
รายงานให้กับจังหวัดลําปาง ในการเร่งจัดหาเครื่องมือขุดเจาะแหล่งน้ํา พร้อมทั้งเตรียมขุดลอกแม่น้ําวังเพื่อให้ปริมาณน้ําไหลเข้ามา
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10มี.ค.57 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน มีการประกาศเขตให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด 91 อําเภอ 529 ตําบล 4,434 หมู่บ้าน
ที่
จังหวัด
อําเภอ (รวม) อําเภอประกาศภัยฯ
รายชื่ออําเภอที่ประกาศฯ
1 อุตรดิตถ์
9
3
ฟากท่า ตรอน ทองแสนขัน
2 สุโขทัย
9
7
เมืองสุโขทัย กงไกรลาส บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ สวรรคโลก
ศรีนคร ศรีสําโรง
3 แพร่
8
7
เมืองฯ หนองม่วงไข่ เด่นชัย ร้องกวาง สอง ลอง สูงเม่น
4 ตาก
9
9
บ้านตาก วังเจ้า เมืองตาก สามเงา อุ้มผาง ท่าสองยาง แม่สอด
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
บ้านไผ่ กระนวน หนองนาคํา สีชมพู พระยืน มัญจาคีรี น้ําพอง
เมืองฯ อุทุมพรพิสัย น้ําเกลี้ยง โพธิ์ศรีสุวรรณ
10 ศรีสะเกษ
22
4
คอนสวรรค์ จัตุรัส ภักดีชุมพล บ้านเขว้า เนินสง่า หนองบัวแดง
11 ชัยภูมิ
16
6
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
พนมสารคาม เมือง บ้านโพธิ์ บางน้ําเปรี้ยว บางปะกง คลองเขื่อน
16 ฉะเชิงเทรา
11
7
17

จันทบุรี

18 ปราจีนบุรี
19 ตรัง
20 สตูล
รวม 20 จังหวัด

10

8

7
10
7
240

2
4
1
91

บางคล้า
มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ ขลุง นายายอาม
เมืองฯ
ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง
ห้วยยอด เมืองฯ วังวิเศษ ปะเหลียน
ละงู

7. พื้นทีเ่ สีย่ งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา 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.กาฬสินธุ์ 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)
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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9. การให้ความช่วยเหลือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30 มกราคม 2557 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้ํา พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน อ.ด่านลานหอย
จ.สุ โขทั ย
เพื่ อ ติด ตามความก้ า วหน้า ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ขนาดใหญ่ ที่ ใ ช้ ง บประมาณผู ก พั น
ข้ามปีงบประมาณ การลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําแม่รําพันในครั้งนี้ ได้ให้คําแนะนําโดยขอให้เร่งการดําเนินการก่อสร้าง
ให้สามารถเก็บกักน้ําให้ทันฤดูฝนนี้ และให้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับราษฎรในการดําเนินการจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากโครงการ พร้อมให้ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบต่อไป
และโครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรด้านพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคตได้และในวัน
เดียวกัน ได้เดินทางตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก
ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ําในการนี้นายเจษฎา สดุดี ผ.อ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําวัง ให้การต้อนรับและรับฟัง
บรรยายสรุป ถึงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอย ที่ดําเนินงานได้เกือบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจาก ท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา ถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
น้ําจากแหล่งน้ําหนองตีนดอยด้วย
กรมทรัพยากรน้ํา เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
พร้อมคณะ ได้มาติดตามการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 โดยมี นายวรเกียรติ มณีเนตร ผู้อํานวยการส่วนพัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
จากนั้น เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร ในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายกเทศมนตรีตําบลสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นําชุมชน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ
กรมทรัพยากรน้ํา ที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในครั้งนี้
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 วันที่ 16 มกราคม 2557 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําปิง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
เครือข่ายเดิม กลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มเหมืองหลวง ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดสร้างและซ่อมแซม
คลองส่งน้ํา ตลอดจนเสริมความคงทนแข็งแรงด้วยอิฐบล๊อค ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 วันที่ 22 มกราคม 2557 นายเอนก ชมพาณิชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2
มอบหมายให้ นายนิกร คงทน ทําหน้าที่ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ําที่ 3 นครสวรรค์ นําคณะทํางานติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือพื้นที่ประสบภาวะวิกฤตน้ํา (ภัยแล้ง) ของสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ติดตามการช่วยเหลือพื้นที่
ประสบภัย ต.พันลาน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้ทําการสูบส่งน้ําไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นมา รวมพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 6,000 ไร่ โดยมี ร.ต.ต.วินิท สนิท นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพันลาน และกลุ่มผู้ใช้น้ําร่วมให้การต้อนรับ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายวรเกียรติ มณีเนตร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นําเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
ที่ได้รับความเดือดร้อนที่บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยสูบน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติส่งเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎรประมาณ 300 ไร่ เริ่มสูบน้ําเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์
ภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย พื้นที่ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 12 ธันวาคม 2556 พื้นที่ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง- วันที่ 30 ธันวาคม 2556 พื้นที่ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายอุดม จายยอง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรั พ ยากรน้ํ า ภาค 6 และนางวริ ย า สจิ ร วั ฒ นากุ ล ผู้ อํ า นวยการส่ ว นบริ ก ารจั ด การน้ํ า (ชลบุ รี ) ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการให้
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ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม.9 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกข้าวนาปรังและพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของกลุ่มผู้ใช้นํ้า เนื่องจากปีนี้บึงพระยาวังมีปริมาณน้ําน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรทําให้ได้รับความเสียหาย
อย่างมาก จึงให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบน้ําเข้าร่องน้ํา
ซึ่งขุดใหม่ไปยังบึงพระยาวังที่มีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 120 ไร่
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ได้จัดทําแผนทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเครื่องจักรกล ได้ทบทวนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคสนาม
เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อมีการร้องขอ เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเมื่อวันที่ 5-12
กุ ม ภาพั นธ์ 2557 ส่ ว นบริ ห ารจั ด การน้ํ า ร่ วมกั บส่ ว นวิ ชาการ ได้ นํ าเครื่ อ งสู บน้ํ าไฮดรอลิ ก ขนาด 30 นิ้ ว จํ านวน 3 ชุ ด
พร้อมเจ้าหน้าที่จํานวน 14 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการฝึกทบทวนในครั้งนี้
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุ
ทรัพยากรน้ํา (WRT) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 10,000 ลิตร/นาที ไปติดตั้งทําการ
สูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งใน
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้ มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,800 ไร่ และราษฎร
จํานวน 330 ครัวเรือน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นําเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 25,000 ลิตร/นาที ไปติดตั้งทําการ
สูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากแหล่งน้ําในหมู่ที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้ มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์
3,000 ไร่ และราษฎร จํานวน 280 ครัวเรือน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย ชุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 88 ชุด ชุดเป่าล้าง
ทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 101 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา - เครื่องสูบ 66 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนที่ 18 ชุด รถบรรทุก
น้ํา 88 คัน จุดจ่ายน้ําถาวรทั่วประเทศ 100 แห่ง ระบบน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 2,631 ระบบ โดยมีโรงเรียน
ในโครงการน้ําโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายน้ําสะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดพิบัติภัย จํานวน 413 แห่ง การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย จาก สทบ.เขต 1-12 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 7 มี.ค. 2557 การแจกจ่ายน้ํา รวม 765,645 ลิตร
ประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 440,374 บาท
ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 12.8 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 230,252 บาท
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วย ภาคเหนือ (เชียงใหม่ 17-19 ก.พ.) : 23 เที่ยวบิน
30:45 ชั่วโมง ภาคกลาง (นครสวรรค์13-20 ก.พ.) : 21 เที่ยวบิน 30 ชั่วโมง 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 จะตั้งอีก 2 หน่วย
: หัวหิน สุราษฏร์ธานี เมษายน จะตั้งอีก 4 หน่วย : พิษณุโลก กาญจนบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี และ วันที่ 1 เมษายน 2557 เปิดครบ
11 หน่วย
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