สรุปสถานการณ์น้ํา วันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2557
1. สถานการณ์ฝน
1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายปี
รายการ
(ณ 16 ก.พ.57)

หน่วย

เหนือ

กลาง

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์
( 10 – 16 ก.พ.57 )

มม.

0.49

1.75

ฝนสะสมปี 56
ฝนสะสมปี 57
ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี

36.30
มม. 0.50
มม. 10.50
มม.

-35.80 39.70

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก

ตะวันตก

0.31

4.08

0.00

-37.90 12.00 -11.70 79.50

1.80
0.30
6.00
-10.00 13.70 -11.90 15.40 -15.10 32.90

-73.50 5.90

ใต้

ทั้งประเทศ

0.14

0.89

+3.70 118.90 -88.70 54.60 -45.90

9.60
30.20
-26.90 11.60 -2.00 73.00

8.70
-42.80 37.60 -28.90

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

วันที่

พัทลุง
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
อุตรดิตถ์
พระนครศรีอยุธยา
สุโขทัย
แม่ฮ่องสอน
สระแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพฯ
สุรินทร์
น่าน
ร้อยเอ็ด
ชัยนาท
สมุทรปราการ
นราธิวาส

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.)

2.2
22.5
0.1
26.5

20.0
15.0
4.2
38.4
5.2

33.0
32.5
19.7
0.7
5.0
0.3
15.5
15.0

53.2
52.7
46.4
41.7
36.7
20.8
17.9
16.2
12.8
9.7
7.5
7.5
7.0
6.8
6.0
5.2
4.6
4.5
4.3
3.0

0.2
3.0
2.5
20.5
2.4
1.0

0.2
12.8

9.7
0.5

3.5
4.0
0.5

3.5
3.5
0.3

6.5
1.9

4.6

6.0
5.2
4.6
4.5
0.1
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4.3
0.3

2.6

17 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 1

1.2 ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง
ฝนขาดช่วง 4 สัปดาห์ 8 จังหวัด จ.กระบี่ 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.กาฬสินธุ์ 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

ตั้งแต่ ต.ค.55 ถึง 17 ก.พ. 56

ตั้งแต่ ต.ค.47 ถึง 17 ก.พ. 48

ตั้งแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบนั

1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 19-23 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป และส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลม
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกําลังค่อนแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร การคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี (2524 – 2553)]
( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา )

ภาค
เหนือ
ตะว ันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะว ันออกรวมชายฝั่ง
ภาคใต้ฝ่งั ตะว ันออก
ภาคใต้ฝ่งั ตะว ันตก
กรุงเทพฯและปริมณฑล

กุมภาพ ันธ์ 2557
น้อยกว่า 10 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
1 5 - 3 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
1 0 - 2 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
2 0 - 4 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
3 0 - 5 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
2 0 - 4 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ
1 5 - 3 0 มม.
ใกล้เคียงค่าปกติ

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

มีนาคม 2557
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

เมษายน 2557
5 0 - 8 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
7 0 - 1 0 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
6 0 - 9 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
8 0 - 1 1 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
6 0 - 9 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
1 4 0 - 1 8 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ
8 0 - 1 1 0 มม. ใกล้เคียงค่าปกติ

2. น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
รายการ
(ณ. 17 ก.พ.57 )

น้ําในอ่างปี 56
น้ําในอ่างปี 57
น้ําในอ่างปี 48

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

( ที่มา:กรมชลประทาน )

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
12,171
595
3,166
49%
44%
38%
+1%
+12%
12,407
767
4,836 +20%
50%
56%
58%
14,688 -12% 541 +10% 3,858 +7%
62%
46%
51%
เหนือ

กลาง

ตะวันออก
775
66%
694
59%
219
27%

ตะวันตก

21,537
81%
-7% 20,899 -2%
79%
+32% 19,782 +5%
74%
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ใต้

ทั้งประเทศ

5,343
43,587
66%
62%
+14%
6,560
46,163 +4%
80%
66%
5,203 +17% 44,291 +1%
63%
65%
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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.กิ่วคอหมา (89%) 8.กิ่วลม (91%) 9.มูลบน (92%)
10.ลําพระเพลิง (94%) 11.กระเสียว (97%) 12.ลําแซะ (102%)
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักตั้งแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 13 อ่าง คือ 1.คลองสียัด (50%) 2.สิริกิติ์ (53%) 3.น้ําอูน
(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).อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 8 อ่างคือ 1.ทับเสลา (18%) 2.ลําปาว (34%) 3.ขุนด่านฯ (36%) 4.แควน้อย
(41%) 5.แม่กวง (43%) 6.น้ําพุง (45%) 7.ห้วยหลวง (46%) 8.ภูมิพล (47%)
(4).การบริหารจัดการน้าํ ในเขื่อนที่สาํ คัญ

ที่มา : กฟผ. 17 ก.พ. 2557

3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ข้อมูล 17 ก.พ. 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 อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 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 อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวเพิ่มขึ้น
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรง
ตัว 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)

แผนที่อากาศผิวพืน้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00 น.

5. สภาพอากาศ คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะ
เคลื่ อ นเข้ า มาปกคลุ ม ภาคเหนื อ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557
ทําให้บริ เวณดั งกล่ าวมี ฝนเกิดขึ้ นได้ ในระยะนี้ ส่ วนในช่ วงวั นที่
19-21 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณ
ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะมี อ ากาศเย็ น ลง
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 ก่อนหน้านี้ คือ โป่งน้ําร้อน สอยดาว มะขาม นายายอาม และขลุง เป็นพื้นที่
ประสบภัยแล้ง และวันนี้ได้ประกาศเพิ่มอีก 3 อําเภอ คือ แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ และ
ท่าใหม่ รวม 8 อําเภอ จาก 10 อําเภอ เบื้องต้น ทางจังหวัดสั่งการให้ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้นําท้องถิ่น จัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งการนํารถบรรทุกน้ําวิ่งแจกจ่าย ขุดบ่อน้ําตื้น ทําฝาย
ชะลอน้ํา จัดซื้อถังเก็บกักน้ําแจกจ่าย เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาชาวบ้านแย่งชิงน้ํากัน
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ภัยแล้ งรุนแรง จังหวัดจะประสานขอความร่วมมื อไปทางหน่วย
ปฏิบัติการฝนหลวงต่อไป นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวั ด กล่ า วว่ า จั งหวั ดได้ เรีย กหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อ งมาประชุม เพื่ อให้ก ารช่ว ยเหลื อ
ชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดงบฉุกเฉินเข้าไปขุดบ่อน้ําตื้น และน้ําบาดาล
ให้ แ ก่ ช าวบ้ า นเป็ น การเบื้ อ งต้ น ปั จ จุ บั น มี ช าวบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นแจ้ ง ขอ
บ่อน้ําตื้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดจะจัดทําให้เพียงพอต่อความต้องการ
9 ก.พ.57 จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตรัง
ว่าทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1 ตําบล คือตําบลท่าข้าม อําเภอ
ปะเหลียน ประชาชนเดือดร้อน 9 หมู่บ้าน เป็นผลมาจากเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทําให้แหล่งน้ําทางธรรมชาติแห้ง
ขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทางราชการ พร้อม
ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํารถบรรทุกน้ําอุปโภคบริโภค ออกช่วยเหลือ และขอให้ทุกอําเภอเตรียม
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากคาดว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา
12 ก.พ.57 จ.แพร่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 7 อําเภอ ขณะที่นายก อบจ.เตรียมเครื่องจักรกลหนัก เร่งขุดลอกคลอง
ที่น้ําไม่ไหลและตื้นเขิน จัดรถจักรกลหนักเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการทันที หากได้รับการร้องขอจากหมู่บ้านที่ประสบปัญหา
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศที่เคยหนาวเย็น แต่มาระยะนี้เกิดอากาศที่ร้อนมาก
ในช่วงกลางวัน ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร เริ่มได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วง จังหวัดแพร่ โดยสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งฉุกเฉินแล้ว ใน 7 อําเภอ ประกอบด้วย
อําเภอเมืองแพร่ ,หนองม่วงไข่ ,ร้องกวาง ,สูงเม่น ,สอง ,เด่นชัย และอําเภอลอง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17 ก.พ.57 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ 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) ดังนี้
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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ที่
1
2
3
4
5

จังหวัด
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
ขอนแก่น

อําเภอ (รวม)
9
9
23
13
26

อําเภอประกาศภัยฯ
1
3
1
1
12

6
7
8
9

ศรีสะเกษ
สิงห์บุรี
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี

22
6
11
10

1
5
1
8

รวม 9 จังหวัด

129

33

รายชื่ออําเภอที่ประกาศฯ
ฟากท่า
เมืองสุโขทัย กงไกรลาส บ้านด่านลานหอย
พุทไธสง
กันทรวิชัย
บ้านไผ่ โนนศิลา เมืองฯ บ้านแฮด บ้านฝาง เปือยน้อย
หนองเรือ แวงใหญ่ แวงน้อย พล หนองสองห้อง ชนบท
กันทรารมย์
เมืองฯ ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน อินทร์บุรี
พนมสารคาม
มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ ขลุง นายายอาม
เมืองฯ

7. พื้นทีเ่ สีย่ งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรัพยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้
7.1 จัง หวัดเสี่ ยงภั ยแล้ง มาก 22 จัง หวัด 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.กาฬสินธุ์ 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.มุ ก ดาหารจ.ลพบุ รี ภาคกลาง จ.ลพบุ รี จ.ชั ย นาท จ.ราชบุ รี จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ภาคตะวั น ออก จ.จั น ทบุ รี จ.ตราด
จ.นครนายก จ.สระแก้ว
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
โดยในช่วงวันที่ 20-23 ก.พ.ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการ
เดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
ระบบเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่มีสถานการณ์)
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
และโครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรน้ําด้านพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคตได้และในวัน
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
ศูนย์ป้องกันวิ กฤติ นํ้า กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม http://www.dwr.go.th
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กรมทรัพยากรน้ํา
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 ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 และนางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อํานวยการส่วนบริการจัดการน้ํา (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม. 9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกข้าวนาปรังและพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นอาชีพหลักของกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา เนื่องจากปีนี้บึงพระยาวังมีปริมาณน้ําน้อยกว่าปกติ ไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรทําให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก
จึงให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบน้ําเข้าร่องน้ําซึ่งขุดใหม่
ไปยังบึงพระยาวังที่มีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 120 ไร่
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน
440,374 บาท
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