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สรุปสถานการณ์น้ํา วันท่ี 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2557         

   1. สถานการณ์ฝน 
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี    
     

  

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

พัทลุง  0.2         20.0 33.0 53.2 
ตราด       3.0 2.2 15.0 32.5 52.7 
จันทบุรี         22.5 4.2 19.7 46.4 
ระยอง   2.5     0.1 38.4 0.7 41.7 
ชลบุรี         26.5 5.2 5.0 36.7 

นครศรีธรรมราช     20.5       0.3 20.8 
ฉะเชิงเทรา         2.4   15.5 17.9 
อุตรดิตถ์   1.0 0.2       15.0 16.2 

พระนครศรีอยุธยา         12.8     12.8 
สุโขทัย             9.7 9.7 

แม่ฮ่องสอน   0.5 3.5 3.5       7.5 
สระแก้ว     4.0 3.5       7.5 

ประจวบคีรีขันธ์     0.5     6.5   7.0 
กรุงเทพฯ          0.3 1.9 4.6 6.8 
สุรินทร ์       6.0       6.0 
น่าน             5.2 5.2 

ร้อยเอ็ด       4.6       4.6 
ชัยนาท      4.5         4.5 

สมุทรปราการ           4.3   4.3 
นราธิวาส     0.1     0.3 2.6 3.0 

 
 
 
 

รายการ 
(ณ 16 ก.พ.57) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 10 – 16 ก.พ.57 ) มม. 0.49 1.75 0.31 4.08 0.00 0.14 0.89 

ฝนสะสมปี 56 มม. 36.30 39.70 12.00 79.50 5.90 118.90 54.60 
ฝนสะสมปี 57 มม. 0.50 1.80 0.30 6.00 9.60 30.20 8.70 
ฝนสะสมเฉล่ีย 30 ปี มม. 10.50 13.70 15.40 32.90 11.60 73.00 37.60 

จังหวัด              
               วันท่ี 

 
10-ก.พ.-57 

 
11-ก.พ.-57 

 
12-ก.พ.-57 

 
13-ก.พ.-57 

 
14-ก.พ.-57 

 
15-ก.พ.-57 

 
 16-ก.พ.-57 

 
รวม (มม.) 

   -28.90    -10.00  -11.90 -15.10    -26.90 -2.00     -42.80 

  -73.50 +3.70 -88.70 -45.90-35.80 -37.90 -11.70
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1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพ้ืนที่ที่ฝนทิ้งช่วง  
ฝนขาดช่วง 4 สัปดาห์ 8 จังหวัด จ.กระบ่ี จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ชุมพร จ.สงขลา จ.สตูล จ.ตรัง จ.ปัตตานี 
ฝนขาดช่วง 8 สัปดาห์ 37 จังหวัด จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ระยอง จ.ตราด จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว  
จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน จ.ลําปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.กําแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย 
จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ชัยภูมิ จ.หนองบัวลําภู จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี  
จ.เลย จ.หนองคาย จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธ์ุ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.ระนอง 
ฝนขาดช่วง 10 สัปดาห์ 11 จังหวัด จ.ปทุมธานี จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครสวรรค์ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ฝนคาดการณ์   ในช่วงวันที่ 19-23 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากน้ันอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส 
โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอ่ืนๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป และส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกําลังค่อนแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ปี (2524 – 2553)] 
 

ภาค
เหนอื นอ้ยกวา่ 10 มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 2 0  -  4 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 5 0  -  8 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1 5  -  3 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 3 0  -  5 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 7 0  -  1 0 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
กลาง 1 0  -  2 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 3 0  -  5 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 6 0  -  9 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
ตะวนัออกรวมชายฝั่ง 2 0  -  4 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 5 0  -  8 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 8 0  -  1 1 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 3 0  -  5 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 5 0  -  8 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 6 0  -  9 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 2 0  -  4 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 7 0  -  1 0 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 1 4 0  -  1 8 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ
กรุงเทพฯและปรมิณฑล 1 5  -  3 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 3 0  -  5 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ 8 0  -  1 1 0   มม. ใกลเ้คยีงคา่ปกติ

มนีาคม 2557  เมษายน 2557กมุภาพนัธ ์2557

 

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

รายการ 
(ณ. 17 ก.พ.57 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 56 ล้าน ลบ.ม 
% 

12,171 
49% 

595 
44% 

3,166 
38% 

775 
66% 

21,537 
81% 

5,343 
66% 

43,587 
62% 

น้ําในอ่างปี 57  ล้าน ลบ.ม 
% 

12,407 
50% 

767 
56% 

4,836 
58% 

694 
59% 

20,899 
79% 

6,560 
80% 

46,163 
66% 

น้ําในอ่างปี 48 ล้าน ลบ.ม 
% 

14,688 
62% 

541 
46% 

3,858 
51% 

219 
27% 

19,782 
74% 

5,203 
63% 

44,291 
65% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

+1% +20% -7% -2% +14% +4% +12% 

-12% +7% +32%  +5% +17%  +1% +10% 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 

ตั้งแต่ ต.ค.47 ถึง 17 ก.พ. 48 ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึง 17 ก.พ. 56 ตั้งแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบนั 
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(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 12 อ่าง คือ 1.รัชชประภา (82%) 2.ศรีนครินทร์ (82%) 3.ประแสร์ 
(84%) 4.แม่งัด (84%) 5.ลํานางรอง (88%) 6.ปราณบุรี (88%) 7.ก่ิวคอหมา (89%) 8.ก่ิวลม (91%) 9.มูลบน (92%)  
10.ลําพระเพลิง (94%) 11.กระเสียว (97%) 12.ลําแซะ (102%)  
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 13 อ่าง คือ 1.คลองสียัด (50%) 2.สิริกิต์ิ (53%) 3.นํ้าอูน 
(53%) 4.ป่าสักฯ (53%) 5.อุบลรัตน์ (55%) 6.บางพระ (57%) 7.จุฬาภรณ์ (60%) 8.วชิราลงกรณ (71%) 9.บางลาง (72%)  
10.สิรินธร (73%) 11.ลําตะคอง (79%) 12.แก่งกระจาน (79%) 13.หนองปลาไหล (80%) 
(3).อ่างที่มีปริมาณตํ่ากว่า 50% ของความจุ มี 8 อ่างคือ 1.ทับเสลา (18%) 2.ลําปาว (34%) 3.ขุนด่านฯ (36%) 4.แควน้อย 
(41%) 5.แม่กวง (43%) 6.นํ้าพุง (45%) 7.ห้วยหลวง (46%) 8.ภูมิพล (47%) 
(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล 17 ก.พ. 2557)      
 

 

แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 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 อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวเพ่ิมขึ้น
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง   

แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรง
ตัว  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. 17 ก.พ. 2557 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 น. 

4. พายุหมุน (ไม่มี) 
5. สภาพอากาศ  คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะ
เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 
ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะน้ี ส่วนในช่วงวันที่  
19-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นลง 
อุณหภูมิจะลดลงได้ 2-4 องศาเซลเซียส สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าว
ไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
6. พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย  (ไม่มีสถานการณ์) 

6.2 ภัยแล้ง 
4 ก.พ.57 จ.จันทบุรี นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกาศให้  
5 อําเภอ ก่อนหน้าน้ี คือ โป่งนํ้าร้อน สอยดาว มะขาม นายายอาม และขลุง เป็นพ้ืนที่
ประสบภัยแล้ง และวันน้ีได้ประกาศเพ่ิมอีก 3 อําเภอ คือ แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ และ
ท่าใหม่ รวม 8 อําเภอ จาก 10 อําเภอ เบ้ืองต้น ทางจังหวัดสั่งการให้ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้นําท้องถิ่น จัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งการนํารถบรรทุกนํ้าว่ิงแจกจ่าย ขุดบ่อนํ้าต้ืน ทําฝาย
ชะลอนํ้า จัดซื้อถังเก็บกักนํ้าแจกจ่าย เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาชาวบ้านแย่งชิงนํ้ากัน 
ทั้งน้ี หากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง จังหวัดจะประสานขอความร่วมมือไปทางหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงต่อไป  นายวิสุทธ์ิ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด กล่าวว่า จังหวัดได้เรียกหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาประชุมเพ่ือให้การช่วยเหลือ
ชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดงบฉุกเฉินเข้าไปขุดบ่อนํ้าต้ืน และน้ําบาดาล
ให้แก่ชาวบ้านเป็นการเบ้ืองต้น ปัจจุบัน มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอ 
บ่อนํ้าต้ืนเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดจะจัดทําให้เพียงพอต่อความต้องการ 

9 ก.พ.57 จ.ตรัง นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ว่าทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1 ตําบล คือตําบลท่าข้าม อําเภอ
ปะเหลียน ประชาชนเดือดร้อน 9 หมู่บ้าน เป็นผลมาจากเกิดฝนทิ้งช่วงต้ังแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทําให้แหล่งนํ้าทางธรรมชาติแห้ง
ขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางราชการ พร้อม
ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํารถบรรทุกน้ําอุปโภคบริโภค ออกช่วยเหลือ และขอให้ทุกอําเภอเตรียม 
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เน่ืองจากคาดว่าปีน้ีสถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา 
12 ก.พ.57 จ.แพร่ประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 7 อําเภอ ขณะที่นายก อบจ.เตรียมเคร่ืองจักรกลหนัก เร่งขุดลอกคลอง 
ที่นํ้าไม่ไหลและต้ืนเขิน จัดรถจักรกลหนักเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการทันที หากได้รับการร้องขอจากหมู่บ้านที่ประสบปัญหา 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศที่เคยหนาวเย็น แต่มาระยะน้ีเกิดอากาศที่ร้อนมาก
ในช่วงกลางวัน ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร เริ่มได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากสภาวะฝนทิ้งช่วง จังหวัดแพร่ โดยสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งฉุกเฉินแล้ว ใน 7 อําเภอ ประกอบด้วย 
อําเภอเมืองแพร่ ,หนองม่วงไข่ ,ร้องกวาง ,สูงเม่น ,สอง ,เด่นชัย และอําเภอลอง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17 ก.พ.57 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ต้ังแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน มีการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 9 จังหวัด 33 อําเภอ 200 ตําบล 1,902 หมู่บ้านปัจจุบัน
สถานการณ์ภัยแล้ง คลี่คลาย 1 อําเภอ (อ.นาโพธ์ จ.บุรีรัมย์) ดังน้ี 
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ที่ จังหวัด อําเภอ (รวม) อําเภอประกาศภัยฯ รายช่ืออําเภอที่ประกาศฯ 
1 อุตรดิตถ์ 9 1 ฟากท่า 
2 สุโขทัย 9 3 เมืองสุโขทัย กงไกรลาส บ้านด่านลานหอย  
3 บุรีรัมย์ 23  1   พุทไธสง 
4 มหาสารคาม 13  1   กันทรวิชัย 
5 ขอนแก่น 26  

 
12 บ้านไผ่ โนนศิลา เมืองฯ บ้านแฮด บ้านฝาง เปือยน้อย 

หนองเรือ แวงใหญ ่แวงน้อย พล หนองสองห้อง ชนบท 
6 ศรีสะเกษ  22 1 กันทรารมย์ 
7 สิงห์บุรี 6 5 เมืองฯ ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน อินทร์บุรี 
8 ฉะเชิงเทรา 11 1 พนมสารคาม  
9 จันทบุรี  10 8 มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ ขลุง นายายอาม 

เมืองฯ 
รวม 9 จังหวัด 129  33  

 
7. พื้นทีเ่สีย่งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรพัยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี ้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก 22 จังหวัด ภาคเหนือ จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.นครสวรรค์  
จ.อุทัยธานี จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี  
จ.ยโสธร จ.ขอนแก่น จ.เลย จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธ์ุ ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี 
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 23 จังหวัด  ภาคเหนือ จ.พิจิตร จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน จ.ลําปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.กําแพงเพชร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ จ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.นครพนม 
จ.มุกดาหารจ.ลพบุรี ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท จ.ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี จ.ตราด  
จ.นครนายก จ.สระแก้ว 
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย  
โดยในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ.ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปให้เพ่ิมความระมัดระวังอันตรายในการ
เดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะน้ีไว้ด้วย 
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่มีสถานการณ์) 
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 
และโครงการดังกล่าวน้ียังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรนํ้าด้านพัฒนาแหล่งนํ้าในอนาคตได้และในวัน
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 
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กรมทรัพยากรน้ํา   
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  ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  นายอุดม จายยอง ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 และนางวริยา  สจิรวัฒนากุล ผู้อํานวยการส่วนบริการจัดการนํ้า (ชลบุรี) ลงพ้ืนที่ติดตามการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้นํ้าบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม. 9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  
จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรปลูกข้าวนาปรังและพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาชีพหลักของกลุ่ม 
ผู้ใช้นํ้า เน่ืองจากปีน้ีบึงพระยาวังมีปริมาณน้ําน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรทําให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก  
จึงให้การสนับสนุนติดต้ังเครื่องสูบนํ้าขนาด 12  น้ิว  จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบนํ้าเข้าร่องนํ้าซึ่งขุดใหม่ 
ไปยังบึงพระยาวังที่มีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 120 ไร่  
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 
440,374 บาท  
  


