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สรุปสถานการณ์น้ํา วันท่ี 13 – 19 พฤษภาคม 2557         
   1. สถานการณ์ฝน  
   1.1 ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์และปริมาณฝนสะสมรายป ี     

  

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

อุดรธานี 35.8 76.4   58.0   75.0 40.0 285.2 
สุราษฎร์ธานี 67.0 17.1 43.7 68.0 28.4 50.0 0.5 274.7 

เลย 29.0 56.0 1.3 18.0 59.0 58.4 34.5 256.2 
ภูเก็ต 25.2 2.9 17.6 17.8 41.2 115.3 0.8 220.8 

นครศรีธรรมราช 52.0 46.8 26.5 30.0 31.4 29.6 4.0 220.3 
ขอนแก่น 39.6 64.7 4.8 10.7   64.3   184.1 
สุรินทร ์   109.0     1.8 70.0   180.8 
สุโขทัย 14.4   37.0     38.4 90.4 180.2 

นราธิวาส 28.4 15.2 4.5 43.2 8.7 0.8 78.8 179.6 
นครพนม 9.5 67.5   50.0 16.5 14.7   158.2 
พังงา 18.1 31.8 22.2 26.7 42.5 1.7 7.6 150.6 
สงขลา 10.0 64.0 37.4 23.3 7.3   7.6 149.6 
น่าน 2.8 9.6   28.1   60.5 46.5 147.5 

บุรีรัมย์ 67.5 9.6 0.2 1.3 25.2 41.0   144.8 
พิษณุโลก   20.5   74.3   2.5 45.0 142.3 
ชัยภูมิ 1.6 88.0     23.0 1.0 20.5 134.1 
ตาก   47.8 26.6       44.8 119.2 

สกลนคร 32.7 20.5   20.0 0.7 30.6   104.5 
ตราด 30.6 2.3     9.4 58.8 2.2 103.3 

ประจวบคีรีขันธ์ 32.5 1.6 23.7 35.6 3.0 5.9   102.3 
1.2 ฝนทิ้งช่วง  ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง  
ฝนขาดช่วง 4 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 6 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 8 สัปดาห์ - จังหวัด  
ฝนขาดช่วง 10 สัปดาห์ - จังหวัด   
 
 

รายการ 
(ณ 18 พ.ค.57) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

ฝนสะสมในรอบสัปดาห์ 
( 12 – 18 พ.ค.57 ) 

มม. 32.67 12.57 36.16 27.68 6.74 51.36 34.15 

ฝนสะสมปี 56 มม. 177.9 195.5 221.5 313.2 116.8 465.6 271.9 

ฝนสะสมปี 57 มม. 171.8 124.8 194.9 206.1 148.0 246.4 193.0 
ฝนสะสมเฉล่ีย 30 ปี มม. 217.6 234.5 262.9 336.8 207.0 442.3 330.1 

จังหวัด              
               วันท่ี 

 
12-พ.ค.-57 

 
13-พ.ค.-57 

 
14-พ.ค.-57 

 
15-พ.ค.-57 

 
16-พ.ค.-57 

 
17-พ.ค.-57 

 
18-พ.ค.-57 

 
รวม (มม.) 

   -137.1    -45.8  -109.7 -68.0    -130.7 -59.0  -195.9 

  -107.1 +31.2 -219.2 -78.9-6.1 -70.7 -26.6
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1.3 ฝนคาดการณ์ ในช่วงวันที่ 20-23 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง 
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทําให้บริเวณบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนหนัก 
บางแห่งบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ส่วนในช่วงวันที่ 24-25 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางจะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความช้ืนจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝ่ังตะวันตก สําหรับคล่ืนลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลาง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
จะมีคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร เกือบตลอดช่วง สรุปการคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18-23 พ.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝน 
ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกการคาดการณ์ปริมาณฝนทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
มีค่าต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย สําหรับเดือนกรกฎาคม 2557 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝ่ังตะวันออก – ตก มีค่า 
ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย  [* ค่าปกติ = ปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ปี (2524 – 2553)]  
 

เดือน
ภาค ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ เปรียบเทียบกบัค่าปกติ

เหนือ 140 - 180  มม. 178 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 120 - 160  มม. 156 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 150 - 200  มม. 176 ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 140 - 180  มม. 187 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 160 - 210  มม. 203 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 180 - 230  มม. 211 ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง 140 - 180  มม. 172 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 110 - 150  มม. 145 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 140 - 180  มม. 156 ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวนัออกรวมชายฝ่ัง 180 - 230  มม. 224 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 220 - 270  มม. 262 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 250 - 300  มม. 278 ใกล้เคียงค่าปกติ
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 100 - 140  มม. 144 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 90 - 120  มม. 113 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 90 - 120  มม. 119 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก 250 - 300  มม. 308 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 270 - 320  มม. 312 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 290 - 340  มม. 337 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย
กรุงเทพฯและปริมณฑล 210 - 260  มม. 248 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 120 - 160  มม. 157 ต่ํากวา่ค่าปกติเล็กน้อย 150 - 200  มม. 175 ใกล้เคียงค่าปกติ

 มิถนุายน 2557  กรกฎาคม 2557 พฤษภาคม 2557

 
น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่     

 
 

รายการ 
(ณ 19 พ.ค.57 ) หน่วย เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ ทั้งประเทศ 

น้ําในอ่างปี 56 
ล้าน ลบ.ม 

% 
8,883 
36% 

312 
23% 

2,414 
29% 

464 
40% 

17,331 
65% 

4,614 
57% 

34,018 
48% 

น้ําในอ่างปี 57  ล้าน ลบ.ม 
% 

9,426 
38% 

301 
22% 

2,956 
36% 

424 
36% 

17,390 
65% 

5,509 
68% 

36,006 
51% 

น้ําในอ่างปี 48 
ล้าน ลบ.ม 

% 
10,868 
46% 

238 
20 % 

2,707 
36% 

115 
14% 

16,508 
62 % 

4,513 
55% 

34,949 
51% 

( ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา ) 

+2% +7% -4%   0% +11% +3% -1% 

-8% +0% +22%  +3% +13%   0% +2% 

( ที่มา:กรมชลประทาน ) 

ต้ังแต่ ต.ค.47 ถึง 19 พ.ค. 48 ต้ังแต่ ต.ค.55 ถึง 19 พ.ค. 56 ต้ังแต่ ต.ค.56 ถึง ปัจจุบัน 
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(1).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจ ุมี - อ่าง คือ (ไม่มี) 
(2).อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต้ังแต่ 50% - 80% ของความจุ มี 12 อ่างคือ 1.วชิราลงกรณ (50%) 2.ปราณบุรี (51%) 3.หนองปลาไหล 
(57%) 4.ลําตะคอง (58%) 5.มูลบน (60%) 6.กิ่วลม (66%) 7.บางลาง (66%) 8.ประแสร์ (67%) 9.ลําแซะ (68%) 10.ลํานางรอง 
(69%) 11.รัชชประภา (72%) 12.ศรีครินทร์ (73%) 
(3).อ่างที่มีปริมาณตํ่ากว่า 50% ของความจุ มี 21 อ่างคือ 1.ขุนด่านฯ (5%) 2.ทับเสลา (16%) 3.ป่าสักฯ (18%) 4.ลําปาว (19%) 
5.แควน้อย (20%) 6.ห้วยหลวง (22%) 7.คลองสียัด (25%) 8.แม่กวง (27%) 9.จุฬาภรณ์ (31%) 10.อุบลรัตน์ (32%) 11.น้ําอูน (35%)  
12.น้ําพุง (37%) 13.ภูมิพล (38%) 14.สิริกิติ์ (40%) 15.บางพระ (40%) 16.แก่งกระจาน (41%) 17.ลําพระเพลิง (41%) 18.กระเสียว 
(42%) 19.สิรินธร (46%) 20.แม่งัด (46%) 21.กิ่วคอหมา (46%) 
(4).การบริหารจัดการน้าํในเขื่อนที่สาํคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. น้ําในแม่น้ําสายสําคัญ (ขอ้มูล 19 พ.ค. 2557)  

แม่น้ําปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวเพ่ิมขึ้น 

แม่น้ําวัง  อ.สามเงา จ.ตาก อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

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

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

แม่น้ํามูล  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้ม  
ทรงตัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มลดลง 

แม่น้ําคลองพระสทึง - 

แม่น้ําบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

ที่มา : กฟผ. 19 พ.ค. 2557 
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 แผนที่อากาศผิวพ้ืน วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 07:00 น. 

4. พายุหมุน (ไม่มี) 
5. สภาพอากาศ ลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และด้านตะวันตกของประเทศไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัด 
นําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคตะวันออก ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึน 
ในระยะนี้ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยบริเวณ 
ท่ีมีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน
ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย 
พื้นที่ประสบภัย  
6.1 อุทกภัย (ไม่มีสถานการณ์)  
6.2 ภัยแล้ง 
21 มี.ค.57 จ.บุรีรัมย์ ภัยแล้งยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนาย
ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ิม
อีก 15 อําเภอ จากท่ีก่อนหน้านี้ได้ประกาศไปแล้ว 1 อําเภอ รวมเป็น 16 อําเภอ จากทั้งจังหวัดมี 
23 อําเภอ 
23 เม.ย.57 จ.สุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า ได้ลงนาม 
ในประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่ืองประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกิดเหตุภัยแล้ง ในพ้ืนท่ีอําเภอดอนสัก,กาญจนดิษฐ์,พนม,บ้านตาขุน, 
เวียงสระ,ท่าฉาง,บ้านนาเดิม รวม 7 อําเภอ 30 ตําบล 250 หมู่บ้าน 
28 เม.ย.57 จ.เชียงราย นายสว่าง ม่อมดี หน.ปภ.เชียงราย กล่าวว่า ผลจากสภาวะแห้งแล้ง 
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย ขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบกับราษฎรเป็นอย่างมาก ท้ังหนองน้ํา แม่น้ําแม่ลาว  
แม่น้ําอิง แม่น้ํากก แม่น้ําคํา แห้งคอด ทําให้ขาดน้ําอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเขตภัย
พิบัติแล้งท้ัง 18 อําเภอ 91 ตําบล 834 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน 70,258 ครัวเรือน ประชาชน 
174,813 คน  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 พ.ค.57 จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบ ต้ังแต่ ตุลาคม 
2556 – ปัจจุบัน มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 47 
จังหวัด 343 อําเภอ 2,141 ตําบล 20,371 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
 

ที ่ จังหวดั อําเภอ (รวม) อําเภอ 
ประกาศภัยฯ 

รายช่ืออําเภอทีป่ระกาศฯ 

1 อุตรดิตถ์ 9 9 ฟากท่า ตรอน ทองแสนขัน พิชัย เมืองฯ ท่าปลา บ้านโคก ลับแล น้ําปาด 

2 สุโขทัย 9 9 เมืองสุโขทัย กงไกรลาส บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ สวรรคโลก ศรีนคร 
ศรีสําโรง ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย  

3 แพร่ 8 8 เมืองฯ หนองม่วงไข่ เด่นชัย ร้องกวาง สอง ลอง สูงเม่น วังชิ้น 
4 ตาก 9 9 บ้านตาก วังเจ้า เมืองฯ สามเงา อุ้มผาง ท่าสองยาง แม่สอด แม่ระมาด พบพระ 

5 น่าน 15 14 เฉลิมพระเกียรติ ปัว เมืองฯ บ่อเกลือ ภูเพียง แม่จริม ทุ่งช้าง นาน้อย 
บ้านหลวง เชียงกลาง สองแคว เวียงสา ท่าวังผา นาหมื่น 

6 พะเยา 9 9 แม่ใจ เชียงม่วน ภูกามยาว ปง ดอกคําใต้ จุน ภูซาง เชียงคํา เมืองพะเยา 

แม่น้ําปราจีนบุ รี -  

แม่น้ําท่าตะเภา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําตาปี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

แม่น้ําโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว 

แม่น้ําคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยมีแนวโน้มทรงตัว ( ที่มา:กรมชลประทาน ) 
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7 พิษณุโลก  9 7 พรหมพิราม ชาติตระการ นครไทย วังทอง บางกระทุ่ม วัดโบสถ์ เนินมะปราง 

8 นครสวรรค์ 15 6 ท่าตะโก ตากฟ้า โกรกพระ เมืองฯ พยุหคีรี ตาคลี 

9 พิจิตร 12 4 เมืองฯ ตะพานหิน บางมูลนาก ทับคล้อ 
10 แม่ฮ่องสอน 7 7 ปางมะผ้า ขุนยวม เมืองฯ สบเมย แม่ลาน้อย ปาย แม่สะเรียง 
11 เชียงใหม่ 25 25 อมก๋อย หางดง พร้าว ดอยหล่อ ไชยปราการ ดอยเต่า ป่าตอง แม่ริม ฮอด 

กัลยาณิวัฒนา จอมทอง สารภี แม่แตง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด สะเมิง เชียงดาว 
แม่วาง เมืองฯ ฝาง แม่ออน สันกําแพง เวียงแหง สันทราย แม่อาย 

12 ลําพูน 8 8 บ้านธิ ลี้ เมืองฯ ทุ่งหัวช้าง แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง บ้างโฮ่ง 
13 เชียงราย 18 10 เวียงเชียงรุ้ง เมืองฯ พญาเม็งราย พาน ป่าแดด แม่จัน แม่สาย แม่สรวย 

แม่ลาว ดอยหลวง 
14 อุทัยธานี 8 5 เมืองฯ หนองฉาง ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต 
15 บุรีรัมย์ 23  7 พุทไธสง บ้านกรวด กระสัง นางรอง พลับพลาชัย ลําปลายมาศ เฉลิมพระ

เกียรติ 
16 ขอนแก่น 26  23 บ้านไผ่ กระนวน หนองนาคํา สีชมพู พระยืน มัญจาคีรี น้ําพอง บ้านฝาง 

เปือยน้อย พล ชําสูง เขาสวนกวาง เมืองฯ โนนศิลา ชนบท โคกโพธิ์ไชย 
แวงใหญ่ แวงน้อย ภูผาม่าน หนองสองห้อง เวียงเก่า ชุมแพ อุบลรัตน์ 

17 ศรีสะเกษ  22 11 เมืองฯ อุทุมพรพิสัย น้ําเกลี้ยง โพธ์ิศรีสุวรรณ โนนคูณ ราษีไศล เบญจลักษ์ 
ปรางค์กู่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ ศิลาลาด   

18 ชัยภูมิ 16 16 คอนสวรรค์ จัตุรัส ภักดีชุมพล บ้านเขว้า เนินสง่า หนองบัวแดง บ้านแท่น 
ภูเขียว คอนสาร เมืองฯ เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ ซับใหญ่ บําเหน็จณรงค์ 
เทพสถิต หนองบัวระเหว 

19 มหาสารคาม 13  13   กันทรวิชัย เชียงยืน เมืองฯ กุดรัง นาดูน วาปีปทุม นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย 
บรบือ แกดํา ยางสีสุราช โกสุมพิสัย ชื่นชม 

20 กาฬสินธ์ุ 
 

18 18 ยางตลาด ท่าคันโท นามน นาคู เขาวง กุฉินารายณ์ คําม่วง สามชัย ห้วยผึ้ง 
ร่องคํา สหัสขันธ์ สมเด็จ กมลาไสย ห้วยเม็ก ดอนจาน หนองกุงศรี เมืองฯ 
ฆ้องชัย 

21 หนองบัวลําภู 6 6 สุวรรณคูหา เมืองฯ ศรีบุญเรือง โนนสัง นาวัง นากลาง 
22 สุรินทร์ 17 2 ศรีณรงค์ รัตนบุรี 

23 นครราชสีมา 32 2 ห้วยแถลง สูงเนิน 
24 หนองคาย 9 3 เมืองฯ ศรีเชียงใหม่ โพนพิสัย 
25 อํานาจเจริญ 7  5   เมืองฯ ลืออํานาจ ปทุมราชวงศา เสนางคนิคม พนา 
26 สิงห์บุรี 6 5 เมืองฯ ท่าช้าง พรหมบุรี บางระจัน อินทร์บุรี 
27 สระบุรี 13 2 บ้านหมอ ดอนพุด 
28 ชัยนาท 8 6 สรรพยา หนองมะโมง วัดสิงห์ มโนรมย์ เนินขาม หันคา 

29 สุพรรณบุรี 10 2 หนองหญ้าไซ ดอนเจดีย์ 
30 กาญจนบุรี 13 3 หนองปรือ เลาขวัญ บ่อพลอย 

31 ปทุมธานี 7 2 หนองเสือ คลองหลวง 
32 เพชรบุรี 8 3 แก่งกระจาน ท่ายาง ชะอํา 
33 ฉะเชิงเทรา 11 7 พนมสารคาม เมือง บ้านโพธ์ิ บางน้ําเปร้ียว บางปะกง คลองเขื่อน บางคล้า 

34 จันทบุรี 10 10 มะขาม โป่งน้ําร้อน สอยดาว เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ ขลุง นายายอาม เมืองฯ 
แก่งหางแมว แหลมสิงห์ 

35 ปราจีนบุรี 7 
 

7 ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง ประจันตคาม กบินทร์บุรี นาดี เมืองฯ ศรีมโหสถ 

36 ตราด 7 6 เมืองฯ เขาสมิง เกาะกูด คลองใหญ่ แหลมงอบ บ่อไร่ 
37 ชลบุรี 11 1 เกาะสีชัง 



          ศูนย์ป้องกนัวิกฤติน้ํา   กรมทรพัยากรน้ํา  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม http://www.dwr.go.th       19 พฤษภาคม 2557 หนา้ 6  

38 สมุทรปราการ 6 2 เมืองฯ บางพลี 

39 สระแก้ว 9 8 เมืองฯ คลองหาด เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร โคกสูง ตาพระยา วังน้ําเย็น 
วังสมบูรณ์  

40 ตรัง 10 10 ห้วยยอด เมืองฯ วังวิเศษ ปะเหลียน หาดสําราญ ย่านตาขาว รัษฎา สิเกา 
กันตัง นาโยง 

41 สตูล 7 4 ละงู ท่าแพ เมืองฯ ควนโดน 
42 กระบี่ 8 8 เมืองฯ เหนือคลอง อ่าวลึก เกาะลันตา เขาพนม คลองท่อม ปลายพระยา 

ลําทับ 
43 สุราษฎร์ธานี 19 1 ดอนสัก 
44 นครศรีธรรมราช 23 9 ปากพนัง เมืองฯ  สิชล เชียรใหญ่ บางขัน ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร 

ขนอม 
45 ชุมพร 8 6 หลังสวน ละแม สวี เมืองฯ ท่าแซะ ประทิว 
46 ปัตตานี 12 2 โคกโพธ์ิ เมืองฯ 
47 สงขลา 16 3 สทิงพระ สะบ้าย้อย สิงหนคร 
รวม 47 จังหวัด 579  343  
 

7. พื้นทีเ่สีย่งภัยแล้ง : ตามเกณฑ์พิจารณาของกรมทรพัยากรน้ํา ในช่วงวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2557 มีดังนี ้
7.1 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งมาก 2 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ยโสธร จ.กาฬสินธุ์  
7.2 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 34 จังหวัด  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน จ.ลําปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ  
จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.เลย จ.มหาสารคาม จ.นคราชสีมา  ภาคกลาง จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออก 
จ.จนัทบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี  จ.ชุมพร จ.สตูล 
8. พื้นที่เฝ้าระวังเตือนภัย ในช่วงวันท่ี 24-25 พ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมท้ังกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
ระบบเตือนภัยนํ้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม (Early Warning) วันที่ 15 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2557  
วันที่ 15 เมษายน 2557 เตือนภัยสีเหลือง  จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ ต.เขาค้อ จ.ลําพูน อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก  
วันที่ 18 เมษายน 2557 เตือนภัยสีเขียว  จ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน ต.บ้านลํานาว จ.ตรัง อ.ห้วยยอด ต.บางดี 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เตือนภัยสีเหลือง  จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน อ.แม่จริม ต.แม่จริม 
การให้ความช่วยเหลือ   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรพล  ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุโขทัย โดยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน บ้านวังหาด หมู่ท่ี 2 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
ซ่ึงมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรนํ้า และผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๙  
นายยรรยงค์  อินทฤทธ์ิ พร้อมด้วยผู้อํานวยการส่วนและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 นําลงพ้ืนท่ีโครงการดังกล่าว โครงการอ่างเก็บน้ํา
แม่รําพันนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งให้กับประชาชนท่ีอยู่อาศัยในเขตโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเป็นประจําทุกปี โดยปกติจะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงสําห้วยในฤดูแล้ง และเม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะสามารถส่งน้ําให้แก่พ้ืนท่ีเพราะปลูกได้ประมาณ 3,500 ไร่ ท้ังยังเป็นแหล่งเพราะพันธ์ุสัตว์น้ํา สามารถให้ประชาชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้ํา 
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน และใช้เป็นพ้ืนท่ีรองรับน้ําเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 
วันที่ 30 มกราคม 2557 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านทรัพยากรน้ํา 
พร้อมด้วยคณะกรมทรัพยากรน้ํา ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่รําพัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ  การลงพ้ืนท่ีโครงการอ่างเก็บน้ําแม่รําพันในคร้ังนี้ 
ได้ให้คําแนะนําโดยขอให้เร่งการดําเนินการก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ําให้ทันฤดูฝนนี้ และให้ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับราษฎรในการ
ดําเนินการจัดทําระบบกระจายนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์จากโครงการ  พร้อมให้ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างเป็นระบบต่อไป และโครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมทรัพยากรด้านพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคตได้และ 
ในวันเดียวกัน ได้เดินทางตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอย อ.สามเงา จ.ตาก ท่ีเป็น
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โครงการขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ําในการนี้นายเจษฎา สดุดี ผ.อ.ส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าท่ีส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําวัง ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ถึงผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําหนองตีนดอยท่ีดําเนินงานได้เกือบแล้วเสร็จ พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นจาก ท้องท่ี ท้องถ่ิน และองค์กรกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ํา  
ถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําจากแหล่งน้ําหนองตีนดอยด้วย 
กรมทรัพยากรนํ้า วันท่ี 25 ก.พ. 57 นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า พร้อมคณะ ได้มาติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 4 โดยมี นายวรเกียรติ  มณีเนตร ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 4  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 ให้การต้อนรับ พร้อมท้ังบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา 
อุปสรรค ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา จากนั้น  เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 
ในพ้ืนท่ีการเกษตร ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสะอาดอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ในการน้ี นายกเทศมนตรีตําบลสะอาด  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นําชุมชน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพ้ืนท่ี  
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 วันที่ 16 ม.ค.57 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําปิง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายเดิม กลุ่มผู้ใช้น้ํา 
กลุ่มเหมืองหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกันจัดสร้างและซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ตลอดจนเสริมความคงทนแข็งแรงด้วยอิฐบล๊อค 
โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจํานวนมาก 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 2 วันที่ 22  ม.ค.57 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภาวะวิกฤตน้ํา (ภัยแล้ง) ของสํานัก
บริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ติดตามการช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย ต.พันลาน ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซ่ึงได้ทําการสูบส่งน้ําไป
ช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง ต้ังแต่วันท่ี 10 ม.ค.57 เป็นต้นมา รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับการช่วยเหลือกว่า 6,000 ไร่ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 วันที่ 17 - 28 ก.พ. 57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านธาตุทอง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราษฎรได้รับผลประโยชน์  1,200 คน วันที่ 17 - 20 มี.ค. 57 ได้นําเครื่องสูบน้ําขนาด  
12 นิ้ว สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
รวม 65 ชั่วโมง 105,300 ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 300 หลังคาเรือน 900 คน วันท่ี 17 – 25  มี.ค. 57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว  
สูบน้ําเพ่ือใช้เป็นน้ําต้นทุนผลิตน้ําอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองหอย ตําบลสีออ อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รวม 24 ชั่วโมง 38,880  
ลบ.ม. ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 500 หลังคาเรือน 1,500 คน วันที่ 1 – 10  พ.ค. 57แจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค  ให้กับราษฎรท่ีประสบภัยแล้ง  
ในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 3 ตําบล  ได้แก่ ต.โนนยาง อ.หนองสูง ต.พังแดง อ.ดงหลวง  และต.บ้านเหล่า อ.คําชะอี  จํานวนท้ังหมด  1,774 หลังคา
เรือน  จํานวนประชากรทั้งหมด 8,010 คน  และปริมาณนํ้าท่ีแจกจา่ยจํานวนท้ังหมด  402,000 ลิตร 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 4 วันที่ 3 ก.พ.57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อนท่ีบ้านละว้า หมู่ท่ี 5,6,10,14 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติส่งเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร
ประมาณ 300 ไร่ เร่ิมสูบน้ําเม่ือวันท่ี 4 ก.พ.57 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 5 วันที่ 12-17 มี.ค. 57 สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ืองพร้อมท่อ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี 
ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
จํานวน 2 หมู่บ้าน 270 หลังคาเรือน 1297 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบ 38,400 ลบ.ม. 
วันที่  27 ก.พ. – 3 มีค.57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัย
แล้งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี ต.ชํานิ อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ จํานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1, 2, 3  รวม 239  หลังคาเรือน 1,076 คน ปริมาณนํ้าท่ี
สูบได้ 32,000 ลบ.ม วันที่  20-26 ก.พ. 57 นําเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อและอุปกรณ์ เพ่ือดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.สะแกราช อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 11 หมู่บ้าน รวม 1,660
หลังคาเรือน 4,704 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบได้ 60,000 ลบ.ม.วันที่ 24-29 มี.ค 57 สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมท่อ, 
อุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการสูบน้ําช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนนํ้าดิบสําหรับผลิตน้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ีตําบล
ละหานปลาค้าว อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาํนวน 2 หมู่บ้าน รวม 229 หลังคาเรือน 958 คน ปริมาณนํ้าท่ีสูบ 25,920 ลบ.ม. 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 6 วันที่ 7 ธ.ค.56 ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ํา
พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย พ้ืนท่ี ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง วันท่ี 12 ธ.ค.56 
พ้ืนท่ี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี  ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง- วันท่ี 30 ธ.ค. 56 พ้ืนท่ี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจีนบุรี  ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง วันที่ 11 ก.พ.57 ลงพ้ืนท่ีติดตามการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
สถานการณ์ภัยแล้งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านหนองสนวน – บ้านพระยาวัง ม.9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองจวง 
ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยการสนับสนุนติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยการวางท่อลอดถนนและสูบน้ําเข้าร่องน้ํา 
ซ่ึงขุดใหม่ไปยังบึงพระยาวังท่ีมีความจุ 33,810 ลบ.ม. มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จํานวน 40 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร 120 ไร่  
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 7 ได้จัดทําแผนทบทวนการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านเคร่ืองจักรกล ได้ทบทวนการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในภาคสนาม  เป็นการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์เม่ือมีการร้องขอ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเม่ือวันท่ี 5-12 ก.พ.57 ได้นําเคร่ืองสูบน้ําไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว 
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จํานวน 3 ชุดพร้อมเจ้าหน้าท่ีจํานวน 14 นาย เข้าร่วมฝึกทบทวนดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ให้การสนับสนุนพ้ืนท่ีในการฝึกทบทวนในคร้ังนี้ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 วันที่ 11 มี.ค.57 ได้ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาภัยแล้ง รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้กับคณะทํางานติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา นําโดย ดร.คณพศ วรรณดี ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหารจัดการน้ํา และคณะ ซ่ึงคณะทํางาน
ดังกล่าวได้ไปติดตามงานภาคสนามบริเวณท่ีต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ือง ท่ีตําบลคูขุด อําเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสูบน้ําจาก
คลองอาทิตย์ส่งน้ําให้กับราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําจากสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงในขณะนี้ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 วันที่ 20 ก.พ.57 นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ํา (WRT) พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ี  ได้นําเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 10,000 ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1,2,3 ซ่ึงการดําเนินการในคร้ังนี้ มีพ้ืนท่ีการเกษตร
ได้รับประโยชน์ 4,800 ไร่ และราษฎร จํานวน 330 ครัวเรือน 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้นําเคร่ืองสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว มีอัตราการสูบน้ํา 25,000  
ลิตร/นาที ไปติดต้ังทําการสูบน้ําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากแหล่งน้ําในหมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทา
สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 7,8 ซ่ึงการดําเนินการในคร้ังนี้ มีพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และราษฎร จํานวน 280 
ครัวเรือน 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบพิบัติภัย ชุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 92 ชุด ชุดเป่าล้าง 
ทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาล 91 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา - เคร่ืองสูบ 52 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําเคลื่อนท่ี 18 ชุด รถบรรทุกน้ํา 99 คัน จุดจ่ายน้ํา
ถาวรท่ัวประเทศ 100 แห่ง ระบบน้ําด่ืมสะอาดในโรงเรียนท่ัวประเทศ จํานวน 2,631 ระบบ โดยมีโรงเรียนในโครงการน้ําโรงเรียนท่ีพร้อมเป็นจุดจ่ายน้ํา
สะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเม่ือเกิดพิบัติภัย จํานวน 413 แห่ง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย จาก สทบ.เขต 1-12 ต้ังแต่วันท่ี  
3 ม.ค. – 14 พ.ค. 2557 การแจกจ่ายน้ํา รวม 4,164,140 ลิตร 
การประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 16.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 440,374 บาท  
ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 12.8 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 230,252 บาท ณ วันท่ี 18 เมษายน 2557 แจกน้ําอุปโภค
บริโภคเพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง 48.2 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 868,000 บาท ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แจกน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง 36.98
ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 677,312 บาท 


