
การประชุม 
ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง

และน ้าท่วม ครั งที่ ๒/2561 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561  
เวลา 13:30 น. 

ห้องประชุมสายชล ชั น 9 กรมทรัพยากรน ้า 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 “ศู น ย์ อ้ า น ว ย ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ภ า ว ะ น ้ า แ ล้ ง น ้ า ท่ ว ม  

  ครั งที่ ๑/๒๕๖๑” 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ สถานการณ์น ้าปัจจุบัน 
๓.๒ การคาดการณ์สถานการณ์น ้าและพื นที่เสี่ยงอุทกภัย ช่วงฤดูฝน ปี 

2561 (1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561) 
 ๓.๓ ข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

ระเบียบวาระการประชุม:  
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การตรวจสอบความพร้อมสถานีตรวจวัดปริมาณฝน ระดับน ้า และ CCTV  
๔.๒ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และผู้ประสานงาน เพื่อรับมือกับ

สถานการณ์อุทกภัย 
๔.๓ การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ที่อยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 ๔.๔ การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน ้าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้าใน

พื นที่เสี่ยงอุทกภัย  
 ๔.๕ การบริหารจัดการน ้าในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
  ๔.๖ การรายงานผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยของกรม

ทรัพยากรน ้า 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระการประชุม: (ต่อ)   
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ............................................................................................
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระที่ 1:  
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ระเบียบวาระที่ ๒: 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมศูนย์อ้านวยการ
ติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งน ้าท่วม ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 ............................................................................................ 
......................................................................................................  

ล ำดับ กิจกรรม 

1. หนังสือเรียนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 23 จังหวัดเสี่ยง (พื้นที่เสี่ยง/เครื่องมือ/เครื่องจักร/บุคลำกร/จุดจ่ำยน้ ำบำดำล)  
แล้วเสร็จวันที่ 14 มี.ค. 61 

2. หนังสือเรียน ปก.ทส. และ ทส.จ. 23 จังหวัดเสี่ยง แล้วเสร็จวันที่ 14 มี.ค. 61 

3. หนังสือเรียน สทภ.1-11 แล้วเสร็จวันที่ 14 มี.ค. 61 

4. เอกสำรมำตรกำรบรรเทำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ และแก้ไขภำวะภัยแล้ง  

5. ผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนของกรมทรัพยำกรน้ ำ (สูบน้ ำเติมในแหล่งน้ ำธรรมชำติ/แจกจ่ำยน้ ำ) 
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ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ สถานการณ์น ้าปัจจุบัน 
๓.๒ การคาดการณ์สถานการณ์น ้าและพื นที่เสี่ยงอุทกภัย ช่วงฤดูฝน  
        ปี 2561 (1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561) 
๓.๓ ข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

 ............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
......................................................................................................  
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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ : 16 พฤษภำคม 2561 

๓.๑ สถำนกำรณ์น้ ำปัจจุบัน 
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(1) ปริมำณฝนสะสม: 

ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยำ 
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(1) ปริมำณฝนสะสม: 

ภำค ปริมำณฝน 
(มม.) 

ผลต่ำงจำกค่ำ
ปกติ (มม.) 

ผลต่ำงจำกค่ำ
ปกติ (%) 

เหนือ 242.24 +47.55 +24 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 251.73 +12.94 +5 

กลำง 443.94 +231.62 +109 

ตะวันออก 493.05 +185.08 +60 

ตะวันตก 236.84 +49.50 +26 

ใต้ 487.33 +74.62 +18 

ปริมำณฝนรำยเดือน พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับคำ่ปกติ (พ.ศ.2524-2553) 
(ข้อมูลวันที่ 14 พ.ค. 2561) 

ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยำ 
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(2) ปริมำณในอ่ำงเก็บน้ ำ : ขนำดใหญ่ 35 อ่ำง 

ข้อมูล: กรมชลประทำน 

วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 

จ ำนวนอ่ำง ควำมจุที่ รนก. 

 (ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำตรน ำ้  

(ล้ำน ลบ.ม.) 

% น ำ้ใช้กำร  

(ล้ำน ลบ.ม.) 

% ไหลลง  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

ระบำย  

(ล้ำน ลบ.ม.) 

รับได้อกี  

(ล้ำน ลบ.ม.) 

35 70,867 43,679 62 20,135 43 58.83 109.74 27,188 
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(2) ปริมำณในอ่ำงเก็บน้ ำ : ขนำดใหญ่ 35 อ่ำง 

ข้อมูล: กรมชลประทำน 

ปี พ.ศ. ปริมาตรน า้  

(ล้าน ลบ.ม.) 

น า้ใช้การ  

(ล้าน ลบ.ม.) 

2561 43,679 (62%) 20,135 (43%) 

2560 37,427 (53%) 13,868 (29%) 

Diff. 6,252 (9%) 6,267 (14%) 

วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 
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(2) ปริมำณในอ่ำงเก็บน้ ำ : วันที่ 16 พฤษภำคม 2561 

ข้อมูล: กรมชลประทำน 

อ่ำงขนำดใหญ่ อ่ำงขนำดกลำง อ่ำงขนำดใหญ่และขนำดกลำง 

สามารถรบัน ้าไดอี้ก 29,224 ลา้น ลบ.ม. (38%) 
หมำยเหต ุ

ปี 2561   (ล้ำน ลบ.ม.) 
เปรียบเทียบ ปี 2560 
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(3) ปริมำณน้ ำต้นทุนนอกเขตชลประทำน: 

ข้อมูล: 30 เม.ย. 2561 

(36%) 

(46%) 
(49%) 

(35%) 
(31%) 

(55%) 

ปริมำณน้ ำใช้กำรได้นอกเขตชลประทำน  
(ล้ำน ลบ.ม.) 

1 พ.ย. 60 30 เม.ย. 61 ผลต่ำง 
เหนือ 578.66  242.23  -336.43 
อีสำน 1,173.25  606.40  -566.85 
กลำง 384.21  218.91  -165.30 

ตะวันออก 173.37  71.39  -101.98 
ตะวันตก 56.86  21.24  -35.62 

ใต ้ 110.73  121.80  11.07 
รวม 2,477.07  1,281.96  -1,195.11 
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(4) สถำนกำรณ์น้ ำในพื้นที่ลำดเชิงเขำ: 
Average Soil Moisture Content (9 พ.ค. 61) 

Mekong River Commission Flash Flood Guidance  

ดินค่อนข้ำงแห้ง 
(0.1-0.4) 

ดินค่อนข้ำงชื้น 
(0.4-0.6) 

Average Soil Moisture Content (16 พ.ค. 61) 

ดินค่อนข้ำงแห้ง 
(0.1-0.4) 

ดินค่อนข้ำงชื้น 
(0.4-0.8) 
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(4) สถำนกำรณ์น้ ำในพื้นที่ลำดเชิงเขำ: 
Flash Flood Guidance (16 พ.ค. 61) 

Mekong River Commission Flash Flood Guidance  

ศักยภำพในกำรรองรับ 
(> 200 mm/6hrs) 

ศักยภำพในกำรรองรับ 
(100-200 mm/6hrs) 

Flash Flood Guidance (9 พ.ค. 61) 

ศักยภำพในกำรรองรับ 
(> 200 mm/6hrs) 

ศักยภำพในกำรรองรับ 
(100-200 mm/6hrs) 
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(5) สถำนกำรณ์น้ ำในพื้นที่ลุ่มน้ ำต่ำงๆ: 

น้ ำท่วม: เกินควำมจุ 
น้ ำมำก: > 80% 
น้ ำปกติ: 50%-80% 
น้ ำน้อย: 30%-50% 
น้ ำแล้ง: <30% 

ภำคเหนือ 
 ปริมาณน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
 แนวโน้มส่วนใหญ่ลดลงและคงที่ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ปริมาณน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยและน ้าปกติ 
 แนวโน้มส่วนใหญ่ลดลงและคงที่ 

ภำคกลำง 
 ปริมาณน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยและน ้าปกติ 
 แนวโน้มส่วนใหญ่ลดลงและคงที่ 

ภำคตะวันออก 
 ปริมาณน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย               
 แนวโน้มส่วนใหญ่ลดลง 

ภำคใต้ 
 ปริมาณน ้าในล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อยและน ้าปกติ 
 แนวโน้มส่วนใหญ่ลดลง 



(6) การติดตามสถานการณ์น ้าในแม่น ้าโขง 

ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 2561 

สถำนี 

ระดับน ้า 
ณ วันที่ 14 
พ.ค. 61 

(M) 

อัตราการ
ไหลวันที่ 
14 พ.ค. 

61 (CMS) 

ระดับน้ ำ 
วันที ่2 
พ.ค. 61 

(M) 

อัตรำกำร
ไหลวันที่ 

2 พ.ค. 61 
(CMS) 

ผลต่ำง ผลต่ำง 
เชียงคำน 

7.28 4,890 

7.02 4,650 

+0.26 +240 

เชียงแสน 

3.76 2,720 

3.77 2,720 

 -0.01 0 

หลวงพระบำง 

6.84 - 

6.80 - 

+0.50 

ปำกซัน 

5.96 - 

2.63 - 

-0.74 

หนองคำย 

4.33 4,250 

3.84 3,750 

+0.49 +500 
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(6) การติดตามสถานการณ์น ้าในแม่น ้าโขง 

ณ วันที ่14 พฤษภำคม 2561 

นครพนม 

3.54 5,880 

2.78 4,420 

+0.76 +1,460 

มุกดำหำร 

3.54 5,110 

2.99 4,070 

+0.55 +1,040 

โขงเจียม 

3.98 5,650 

3.19 4,550 

+0.79 +1,100 

ปำกเซ 

- - 

2.80 - 

- 

สถำนี 

ระดับน ้า 
ณ วันที่ 14 
พ.ค. 61 

(M) 

อัตราการ
ไหลวันที่ 
14 พ.ค. 

61 (CMS) 

ระดับน้ ำ 
วันที ่2 
พ.ค. 61 

(M) 

อัตรำกำร
ไหลวันที่ 2 
พ.ค. 61 
(CMS) 

ผลต่ำง ผลต่ำง 
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(6) แผนกำรจัดสรรน ำเพื่อกำรเพำะปลกูฤดูฝนในพื้นที่นอกเขตชลประทำน : 

ประเภท 
ควำมต้องกำรน้ ำ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

อุปโภค-บริโภค 1,105.72 

อุตสำหกรรม 774.00 

เกษตร 50,604.00 

รักษำระบบนิเวศ 6,774.55 

รวม 59,258.27 

(เกษตร: 85%) 

(นิเวศ: 12%) 

(อุปโภค-บริโภค: 2%) 
(อุตสำหกรรม: 1%) 

หมำยเหตุ: ควำมต้องกำรน้ ำด้ำนกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน 
มีค่ำเท่ำกับ 48,961 ล้ำน ลบ.ม. (แผนยุทธศำสตร์, 2558) Page 19 



(6) ควำมต้องกำรน้ ำนอกเขตชลประทำน: เกษตรกรรม 

ภำค 
พื้นที่  

(ล้ำนไร่) 
ควำมต้องกำรน้ ำ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 
เหนือ 7.56 9,497 (19%) 
กลำง 2.51 3,742 (7%) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32.61 35,322 (70%) 
ตะวันออก 1.00 1,246 (2%) 
ตะวันตก 0.24 532 (1%) 

ใต ้ 0.27 265 (1%) 
รวม 44.19 50,604 
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ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ : 16 พฤษภำคม 2561 

๓.๒  กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น้ ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  
ช่วงฤดูฝน ปี 2561 (1 พฤษภำคม ถึง 31 ตุลำคม 2561) 



สูง-ต่ ำ กว่ำค่ำปกติ  ปริมำณฝนสะสม (1 พ.ย. 60 – 30 เม.ย. 2561) 

ภำคเหนือ + 29% 
200.3 มม. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ + 19% 
210.8 มม. 

ภำคกลำง + 99% 
352.3 มม. 

ภำคตะวันออก + 86% 
498.0 มม. 

ภำคใต้ฝั่งตะวันออก + 53% 
1275.8 มม. 

ภำคใต้ฝั่งตะวันตก + 45% 
828.5 มม. 

ทั้งประเทศ + 51% 
486.2 มม. 

สถำนกำรณ์ ฝน ช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61 เปรียบเทียบกับ ค่ำปกต ิ

ค่ำปกติ คือ ค่ำเฉลี่ย 30 ปี ช่วงปี 2524-2553  

Page 22 ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยำ 



กำรคำดหมำยปริมำณ ฝน 6 เดือน 
พฤษภำคม

เหนือ
115-170

กลำง
100-145

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
145-190

ใต้ฝั่งตะวันออก

115-165

ใต้ฝั่งตะวันตก

270-355

กทม.และปริมณ ล

145-215
ตะวันออก
150-210

มิถุนำยน

เหนือ
110-205

กลำง
95-185

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
110-220

ใต้ฝั่งตะวันออก

60-140

ใต้ฝั่งตะวันตก

220-380

กทม.และปริมณ ล

155-295
ตะวันออก
190-340

กรก ำคม

เหนือ
165-200

กลำง
115-160

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
205-280

ใต้ฝั่งตะวันออก

110-155

ใต้ฝั่งตะวันตก

285-395

กทม.และปริมณ ล

160-200
ตะวันออก
220-300

สิงหำคม

เหนือ
150-250

กลำง
100-250

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
150-350

ใต้ฝั่งตะวันออก

100-200

ใต้ฝั่งตะวันตก

200-480

กทม.และปริมณ ล

150-300
ตะวันออก
200-400

กันยำยน
เหนือ
150-300

กลำง
200-400

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
150-350

ใต้ฝั่งตะวันออก

100-200

ใต้ฝั่งตะวันตก

300-600

กทม.และปริมณ ล

250-400
ตะวันออก
250-500

ตุลำคม

เหนือ
70-180

กลำง
80-230

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
50-150

ใต้ฝั่งตะวันออก

150-350

ใต้ฝั่งตะวันตก

300-500

กทม.และปริมณ ล

150-300
ตะวันออก
100-280

 ฝนสูงสุดในเดือน ก.ย. 61 300-600 มม. 
บริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

 ฝนต่ ำสุดในเดือน มิ.ย. 61 60-140 มม. 
   จะเกิดเหตุกำรณ์ฝนทิ้งช่วง 
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กรก ำคม
ผลต่ำงจำกค่ำปกติ

เหนือ
+15%

กลำง
-5%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
+20%

ใต้ฝั่งตะวันออก

-5%

ใต้ฝั่งตะวันตก

+10%

กทม.และปริมณ ล

-5%
ตะวันออก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

ผลต่ำงจำกค่ำปกติ
กันยำยน

เหนือ
+5%

กลำง
+5

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใกล้เคียงค่ำปกติ

ใต้ฝั่งตะวันออก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

ใต้ฝั่งตะวันตก

+5%

กทม.และปริมณ ล

+5%
ตะวันออก
+10%

กำรคำดหมำยปริมำณ ฝน 6 เดือน เทียบค่ำปกต ิ
พฤษภำคม

ผลต่ำงจำกค่ำปกติ

เหนือ
-10%

กลำง
-10%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-5%

ใต้ฝั่งตะวันออก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

ใต้ฝั่งตะวันตก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

กทม.และปริมณ ล

-10%
ตะวันออก
-10%

มิถุนำยน
ผลต่ำงจำกค่ำปกติ

เหนือ
ใกล้เคียงค่ำปกติ

กลำง
+5%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-10%

ใต้ฝั่งตะวันออก

-5%

ใต้ฝั่งตะวันตก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

กทม.และปริมณ ล

+15%
ตะวันออก
ใกล้เคียงค่ำปกติ

อำจเกิดภำวะฝนทิ้งช่วงในระยะ
สั้นๆ  ช่วง 1 – 2 สัปดำห์  

ในเดือนมิถุนำยน 

สิงหำคม
ผลต่ำงจำกค่ำปกติ

เหนือ
-10%

กลำง
ใกล้เคียงค่ำปกติ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-10%

ใต้ฝั่งตะวันออก

-10%

ใต้ฝั่งตะวันตก

-10%

กทม.และปริมณ ล

+5%
ตะวันออก
-10%

ตุลำคม
ผลต่ำงจำกค่ำปกติ

เหนือ
-15%

กลำง
-20%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-10%

ใต้ฝั่งตะวันออก

+5%

ใต้ฝั่งตะวันตก

+10%

กทม.และปริมณ ล

-15%
ตะวันออก
-10%

เฝ้ำระวังเดือนกันยำยน  
มีปริมำณฝนสูงกว่ำ 
ค่ำปกติ 5 – 10 % 
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กำรคำดหมำยลักษณะอำกำศ ในช่วงฤดูฝน 
กำรเข้ำสู่ฤดูฝน 

คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม  
และจะสิ นสุดประมาณกลำงเดือนตุลำคม 

กำรคำดกำรณ์พำยุหมุน 

ในปีนี คาดว่า จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จ้านวน 1-2 ลูก มีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนเข้าสู่
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือในช่วงเดือนสิงหำคมหรือกันยำยน 

ปริมำณน้ ำฝน 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายปริมาณฝนรวมของทั งประเทศช่วงฤดูฝนปีนี  จะน้อยกว่ำค่ำปกติ 5–10 

เปอร์เซ็นต์ และจะน้อยกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้วสูงกว่าค่าปกติประมาณ 20 เปอร์เซนต์) 

สอดคล้องกับ สสนก. คาดหมายปริมาณฝนปี 2561 ลักษณะใกล้เคียงกับปี 2528 ซึ่งมี
ปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ 
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แผนกำรจัดสรรน้ ำฤดูฝนปี 2561 (1 พ.ค.- 31 ต.ค. 61) 

ภำค 
ควำมต้องกำรใช้น้ ำ (ล้ำน ลบ.ม.) 

เกษตร 
อุปโภค-
บริโภค 

อุตสำหกรรม 
ระบบ
นิเวศ 

อื่นๆ รวม 

เหนือ 16,959 420 184 1,775 603 19,941 
กลำง 8,229 1,252 127 1,343 47 10,999 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 38,136 611 325 4,646 488 44,206 
ตะวันออก 3,088 246 318 390 513 4,555 
ตะวันตก 2,781 489 53 1,088 50 4,461 
ใต ้ 2,385 287 130 1,792 16 4,609 

รวมทั้งหมด 71,578 3,306 1,137 11,034 1,716 88,771 
ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 8,285 1,140 15 356 9 10,876 

ลุ่มน้ ำตะวันออกเฉียงเหนือ 29,623 504 249 3,603 487 34,467 

ลุ่มน้ ำแม่กลอง 3,490 356 3 983 30 4,862 

หมำยเหตุ : * ลุ่มน้ ำตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ ลุ่มน้ ำชีและลุ่มน้ ำมูล 
                 น้ ำต้นทุน 1 พ.ค. 2561 ปริมำณน้ ำใช้กำร 28,110 ล้ำน ลบ.ม. 

                 วำงแผนจัดสรรน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำ ทั้งประเทศ จ ำนวน 16,362 ล้ำน ลบ.ม. (เสริมน้ ำฝน) 

* 
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ภำคเหนือ             14 ล้ำนไร ่     (แผน 12 ล้ำนไร่ ผล  12  ล้ำนไร)่ 

 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  36 ล้ำนไร่ (แผน  38 ล้ำนไร่ ผล  34  ล้ำนไร่)   
ภำคกลำง               6 ล้ำนไร่     (แผน   5 ล้ำนไร่ ผล   5  ล้ำนไร่) 

ภำคตะวันตก  1 ล้ำนไร่     (แผน   1 ล้ำนไร่ ผล  1 ล้ำนไร่)   

ภำคตะวันออก  2 ล้ำนไร่     (แผน   2 ล้ำนไร่ ผล  2 ล้ำนไร่)  

ภำคใต้    1 ล้ำนไร่     (แผน   1 ล้ำนไร่ ผล  1 ล้ำนไร)่  

แผนปลูกข้ำวฤดูฝน ปี 2561 
ทั้งประเทศ 60 ล้ำนไร่ 

ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ    7.66 ล้ำนไร่      (แผน 7.60 ล้ำนไร่ ผล  7.00  ล้ำนไร)่ 

ลุ่มน้ ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   36  ล้ำนไร ่     (แผน   38 ล้ำนไร่ ผล  34  ล้ำนไร)่ 

ลุ่มน้ ำแม่กลอง  0.88 ล้ำนไร่      (แผน  0.93 ล้ำนไร่ ผล 0.91  ล้ำนไร)่ 

 

  

 
 

 

ปลูกข้ำวฤดูฝน ปี 2560 ทั้งประเทศ 
แผน 59 ล้ำนไร่ 
ผล 55 ล้ำนไร่  

หมำยเหตุ : * ข้อมูลแผน-ผล ปี 2560  มีเฉพำะในเขตชลประทำน 
  

* 

* 

กำรจัดสรรน้ ำเพื่อกำรเพำะปลูกฤดูฝนปี 2561 (1 พ.ค.- 31 ต.ค. 61) 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนมิถุนำยน 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 21,216 ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 155,825 ไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 1.31 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 1.49 ล้ำนไร ่

 
 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
 1.จ.สุโขทัย 
 2.จ.พิษณุโลก 
 3.จ.อุตรดิตถ์ 
 4.จ.ศรีสะเกษ 
 5.จ.สุรินทร์ 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนกรก ำคม 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 61,349 ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 397,166 ไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 3.59 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 4.05 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
1.จ.สกลนคร 8.จ.พะเยำ 

2.จ.นครพนม 9.จ.พิจิตร 

3.จ.อุบลรำชธำน ี 10.จ.นครสวรรค์ 

4.จ.อ ำนำจเจริญ 

5.จ.ยโสธร 

6.จ.สุโขทัย 

7.จ.เชียงรำย 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนสิงหำคม 

1. จ.นครพนม 8. จ.สุโขทัย 
2. จ.สกลนคร 9. จ.อุตรดิตถ์ 
3. จ.บึงกำฬ 10. จ.พิษณุโลก 
4. จ.อุดรธำนี 11. จ.พิจิตร 

5. จ.หนองคำย 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 190,196 ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4 ครั้ง/7ปี) 681,387 ไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2 ครั้ง/7ปี) 7.61 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 8.48 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนกันยำยน 

1.จ.สุโขทัย 6.จ.นครพนม 

2.จ.พิจิตร 7.จ.บึงกำฬ 

3.จ.พิษณุโลก 8.จ.สกลนคร 

4.จ.นครสวรรค ์ 9.จ.อุดรธำนี 

5.จ.เพชรบูรณ ์ 10.จ.หนองคำย 

11.จ.ร้อยเอ็ด 

12.จ.ศรีสะเกษ 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 0.56 ล้ำนไร่ 
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 1.48 ล้ำนไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 9.23 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 11.97 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนตุลำคม 

1. จ.นครสวรรค์  7. จ.ขอนแก่น 

2. จ.พิจิตร  9. จ.ชัยภูมิ 

3. จ.สุโขทัย  10. จ.ศรีสะเกษ 

4. จ.พิษณุโลก  11. จ.สุรินทร์ 

5. จ.พระนครศรีอยุธยำ 12. จ.นครพนม 

6. จ.อ่ำงทอง 13. จ.หนองคำย 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 453,860 ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 1.58 ล้ำนไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 8.95 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 10.98 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนพฤศจิกำยน 

1.จ.นครสวรรค์ 

2.จ.พิจิตร 

3.จ.พิษณุโลก 

4.จ.สุโขทัย 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) - ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 0.456 ล้ำนไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 6.982 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 7.439 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
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3.2 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนธันวำคม 

1.จ.พัทลุง 

2.จ.นครศรีธรรมรำช 

3.จ.สงขลำ 

4.จ.ปัตตำนี 

5.จ.ยะลำ 

6.จ.นรำธิวำส 

7.สุรำษ ธ์ำน ี

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
เสี่ยงมำก (เกิดมำกกว่ำ 4 ครั้ง/7ปี) 68,658.38 ไร ่
เสี่ยงปำนกลำง (เกิด3-4ครั้ง/7ปี) 138,772.19 ไร ่
เสี่ยงน้อย (1-2ครั้ง/7ปี) 2.15 ล้ำนไร่ 
รวมทั้งหมด 2.36 ล้ำนไร่ 

 

พื้นที่เฝ้ำระวัง 
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พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนรำย สทภ.1-11: 
ดำวโหลดข้อมูลพืน้ที่เส่ียงอุทกภยั ได้ที่ 
www.mekhala.dwr.go.th 

- แผนที่ 
- ตำรำงข้อมูลพืน้ที่เส่ียงภยัระดับต ำบล-อ ำเภอ-จังหวัด (มิถุนำยน-ธันวำคม) 

สทภ. 2 
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ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 38.33      23,956.62   

เชียงใหม่ 0.06        39.30        

ตำก 13.15      8,216.05    

นครสวรรค์ 49.99      31,243.85   

ล ำพูน 1.44        898.20       

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 102.97     64,354.02   

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 2.30         1,435.07     

นครสวรรค์ 55.83        34,895.13   

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร)่ 58.13        36,330.20   

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 249.43     155,894.39   

เชียงใหม่ 90.85       56,780.21    

ตำก 5.62        3,514.58      

นครสวรรค์ 171.30     107,065.61   

ล ำพูน 15.88       9,925.72      

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 533.09     333,180.50   

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 603.21     377,005.75   

เชียงใหม่ 265.31     165,816.55   

ตำก 85.43       53,394.16    

นครสวรรค์ 233.97     146,233.72   

ล ำพูน 77.61       48,506.65    

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 1,265.53   790,956.83   

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ลุ่มน้ ำปิง 

เสี่ยง 2 จังหวัด 
พื้นที่ 36,330 ไร่  

(58 ตร.กม.) 

เสี่ยง 5 จังหวัด 
พื้นที่ 64,354 ไร่  
(103 ตร.กม.) 

เสี่ยง 5 จังหวัด 
พื้นที่ 7.91 แสนไร่  
(1,266 ตร.กม.) 

เสี่ยง 5 จังหวัด 
พื้นที่ 3.33 แสนไร่  

(533 ตร.กม.) 
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ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ตร.กม. ไร่

นครสวรรค์ 280.64 175,400.75 

น่ำน 27.78   17,364.43   

พิจติร 314.32 196,450.35 

พิษณโุลก 139.50 87,184.92   

เพชรบูรณ์ 3.94    2,465.12    

สโุขทยั 0.26    163.21       

อุตรดิตถ์ 21.03   13,145.13   

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 787.48 492,173.90 

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

นครสวรรค์ 234.52   146,574.63   

น่ำน 4.97      3,105.02       

พิจติร 356.65   222,907.48   

พิษณโุลก 190.20   118,876.16   

อุตรดิตถ์ 5.47      3,419.48       

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 791.81   494,882.77   

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 124.46   77,790.15     

นครสวรรค์ 463.56   289,723.68   

น่ำน 0.22       137.87         

พิจติร 822.79   514,241.61   

พิษณโุลก 542.33   338,956.98   

เพชรบูรณ์ 30.59     19,118.50     

สโุขทยั 22.06     13,788.08     

อุตรดิตถ์ 301.32   188,324.04   

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 2,307.33 1,442,080.90 

จงัหวัด/อ ำเภอ
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

ตร.กม. ไร่

ก ำแพงเพชร 357.78   223,614.33   

นครสวรรค์ 654.99   409,368.61   

น่ำน 110.58   69,109.71     

พิจติร 1,368.04 855,027.07   

พิษณโุลก 1,049.26 655,790.54   

เพชรบูรณ์ 48.48     30,299.02     

สโุขทยั 17.89     11,181.37     

อุตรดิตถ์ 648.25   405,155.99   

รวมพ้ืนทีท่ัง้สิน้ (ตร.กม./ไร่) 4,255.27 2,659,546.65 

จงัหวัด
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัย

เสี่ยง 7 จังหวัด 
พื้นที่ 4.92 แสนไร่  

(787 ตร.กม.) 

เสี่ยง 5 จังหวัด 
พื้นที่ 4.94 แสนไร่  

(792 ตร.กม.) 

เสี่ยง 8 จังหวัด 
พื้นที่ 2.7 ล้ำนไร่  
(4,255 ตร.กม.) 

เสี่ยง 8 จังหวัด 
พื้นที่ 1.44 ล้ำนไร่  
(2,307 ตร.กม.) 

ลุ่มน้ ำน่ำน 

    



Page 38 

ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ลุ่มน้ ำชี 
ตำรำงแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2550 รำยจังหวัดของลุ่มน้ ำชี 

ที่ จังหวัด 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ตร.กม. ไร ่

1 กาฬสินธุ์    201.30   125,810.62  

2 ขอนแก่น    167.55   104,719.27  

3 ชัยภูมิ    236.33   147,709.21  

4 นครราชสีมา      24.62     15,385.55  

5 มหาสารคาม      99.84     62,398.62  

6 ยโสธร    191.76   119,848.49  

7 ร้อยเอ็ด    375.37   234,607.74  

8 ศรีสะเกษ      11.03      6,890.79  

9 หนองบัวล้าภู      16.28     10,177.45  

10 อุดรธานี      39.42     24,639.21  

11 อุบลราชธานี      79.56     49,723.55  

รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น (ตร.กม./ไร่)  1,443.06   901,910.48  

เสี่ยง 11 จังหวัด พื้นที่ 9 แสนไร่  
(1,443 ตร.กม.) 
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ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ลุ่มน้ ำชี 

เสี่ยง 11 จังหวัด พื้นที่ 1.9 ล้ำนไร่  
(3,000 ตร.กม.) 

ตำรำงแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2553 รำยจังหวัดของลุ่มน้ ำชี 

ที่ จังหวัด 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ตร.กม. ไร ่

1 กำฬสินธุ์      159.08       99,427.98  

2 ขอนแก่น      526.94     329,340.00  

3 ชัยภูมิ      806.30     503,940.09  

4 นครรำชสีมำ        68.30       42,687.36  

5 มหำสำรคำม      243.98     152,486.57  

6 ยโสธร      390.46     244,034.45  

7 ร้อยเอ็ด      529.78     331,110.95  

8 ศรีสะเกษ        78.79       49,244.21  

9 หนองบัวล ำภู         2.18         1,361.14  

10 อุดรธำนี        15.03         9,395.19  

11 อุบลรำชธำนี      179.38     112,110.85  
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น (ตร.กม./ไร)่    3,000.22   1,875,138.80  
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ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ลุ่มน้ ำชี 

เสี่ยง 12 จังหวัด พื้นที่ 2 ล้ำนไร่  
(3,244 ตร.กม.) 

ตำรำงแสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2554 รำยจังหวัดของลุ่มน้ ำชี 

ที่ จังหวัด 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

ตร.กม. ไร ่

1 กำฬสินธุ์     333.75      208,591.26  

2 ขอนแก่น     547.51      342,193.59  

3 ชัยภูมิ     527.03      329,391.73  

4 นครรำชสีมำ       42.75        26,716.27  

5 มหำสำรคำม     270.26      168,911.86  

6 มุกดำหำร        0.11             71.73  

7 ยโสธร     368.23      230,146.81  

8 ร้อยเอ็ด     788.27      492,667.59  

9 ศรีสะเกษ       46.08        28,797.88  

10 หนองบัวล ำภู       34.63        21,645.87  

11 อุดรธำนี       84.91        53,066.72  
12 อุบลรำชธำนี     200.85      125,531.36  
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น (ตร.กม./ไร)่   3,244.37    2,027,732.67  
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ตัวอย่ำงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย: กรณีกำรอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

ดำวโหลดข้อมูลพืน้ที่เส่ียงอุทกภยั ได้ที่ 
www.mekhala.dwr.go.th 

- แผนที่ 
- ตำรำงข้อมูลพืน้ที่เส่ียงภยัตำมอัตรำกำรไหลต่ำงๆ 

- รำยงำนสรุปรำยลุ่มน ำ้ 13 ลุ่มน ำ้(น ำร่อง) 



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ : 16 พฤษภำคม 2561 

๓.๓  ข้อสั่งกำรของคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

 (๑)  การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น ้าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ครั งที่ 1/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

 (๒) การประชุมติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมการรับสถานการณ์น ้าหลาก  
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  

Page 45 



คณะอนุกรรมกำรวเิครำะห์ตดิตำมสถำนกำรณ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ำ้ 

 
1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติให้เกิด

ประสิทธิผล     ในภำวะปกติ และภำวะวิกฤติ 
2. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
3. กำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์น้ ำ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
4. ประสำนงำนและก ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน้ ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
5. รำยงำนผลด ำเนินกำรให้กับคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  
6. จัดท ำหลักเกณ ์ในกำรจัดสรรน้ ำ และควบคุมกำรใช้น้ ำให้มีควำมเหมำะสม 
7. แต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำงๆ 

อ ำนำจหน้ำที่ 

รองนำยกรัฐมนตรี 
(พลเอก ฉัตรชัย สำริกัลยะ) 

เลขำธิกำร สทนช. 

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รอง เลขำธิกำร สทนช. 

องค์ประกอบ 

ประธำน 

รองประธำน 

คณะอนุกรรมกำร 

เลขำนุกำร 

Page 46 



แผนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ : 

การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

ประเดน็การพจิารณา 

ก่อน/หลัง ฤดูกาลฝนและแล้ง มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามแผน-ผล
การด าเนินงาน 

เดือนละครั้ง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ าและมอบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติงาน 

กรณีมีเหตุการณ์วิกฤติน้ า 
 

เ พื่ อ รั บ ท ร า บ ส ถ า น ก า ร ณ์ วิ ก ฤ ติ น้ า แ ล ะ ก า หน ด 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
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ข้อสั่งกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ : 
ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 

(1) ตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ เส้นทางการระบายน ้า และระบบป้องกันน ้าท่วม
ที่มีอยู่ให้มีสภาพใช้งานได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ชป./ทน./อปท. 

(2) ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน ้า ให้แล้วเสร็จ    ชป./ทน. / จท./ ยธ./

กทม. 
(3) ก้าหนดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง ระบุพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า จัดท้าเป็น

แผนที่ 
GISTDA/ทน. 

(4) ส้าหรับพื นที่ที่เคยเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้าและต้องติดตั งเครื่องสูบน ้าเป็น
ประจ้าทุกปีให้ติดตั งเครื่องสูบน ้าไว้ก่อนอย่างน้อยจ้านวน 1 เครื่อง 

ชป./ทน./ปภ./กทม. 

(5) ก้าหนดระดับวิกฤติของระดับน ้าในแม่น ้า ณ จุดส้าคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ของ
ประชาชน 

ชป./ทน./สสนก 

(6) ก้าหนดเกณฑ์ปริมาณน ้าล้าน ้าสายหลักในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อ
การตัดสินใจสั่งการ 

ชป./ทน./สสนก 
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ข้อสั่งกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ : (ต่อ) 
ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 

(7) จัดท้าแผนที่ระบุปริมาณฝนวิกฤติที่ต้องเฝ้าระวัง และการคาด
การพายุ ตามช่วงเวลา ในฤดูฝน ปี 2561 

อต./สสนก./กทม./ทน. 

(8) มอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื นที่จุดเสี่ยงและเตรียมการ
ป้องกันอุทกภัย 

ชป./ทน./ปภ./อปท./

ฝ่ำยทหำร 
(9) เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ บริเวณพื นที่เสี่ยง

ที่จะเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ให้สามารถน้าไปช่วยเหลือได้ทันที
เมื่อเกิดปัญหาน ้าท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื นที่เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิดตลอดจน
ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์
น ้าอย่างใกล้ชิด 

ชป./ทน./ปภ./อปท./

กทม./ฝ่ำยทหำร 

(10) จัดท้าแผนการสร้างการรับรู้ของประชาชน ชป./ทน./ปภ./อปท. 
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ข้อสั่งกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ : (ต่อ) 
ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 

(11) อ่างเก็บน ้าขนาดกลางที่มีปริมาณน ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของ
ความจุอ่าง ควบคุมปริมาณน ้าให้อยู่ในเกณฑ์การบริหาร
จัดการน ้า (Rule Curve) ตามช่วงเวลา ข้อแนะน ำ ให้ลด
ระดับน ้าและควบคุมปริมาณน ้าให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อย
ละ 70 ของความจุอ่าง ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 

ชป./ทน. 

(12) ขอให้ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน ้า ประเมินความ
เสี่ยงของอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก กรณีน ้าล้นอ่าง 
และประเมินตามเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน โดยสรุปรายชื่อ
อ่างเก็บน ้าที่มีความเสี่ยงดังกล่าว 

ชป./ทน. 



ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ กำรตรวจสอบควำมพร้อมสถำนีตรวจวัดปริมำณฝน ระดับน้ ำ และ CCTV 

(Early Warning, โทรมำตร และ CCTV) “ข้อสั่งกำรที่ 5,6 และ 7” 
 - ตรวจสอบควำมพร้อมของสถำนีต่ำงๆ 
 - สรุปเกณ ์กำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยของระดับน้ ำและปริมำณฝน 
 ผู้ด ำเนินกำร : สวพ./ศปว./สทภ.1-11  

 ............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
......................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เครื่องจักร และผู้ประสำนงำน เพื่อ

รับมือกับสถำนกำรณ์อุทกภัย “ข้อสั่งกำรที่ 4, 8 และ 9” 
 - กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร และผู้ประสำนงำน 
 - กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ/เครื่องจักร 
  -  ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำเป็นประจ ำทุกปีให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำไว้ก่อนอย่ำงน้อย

จ ำนวน 1 เครื่อง 
 ผู้ด ำเนินกำร : สทภ.1-11  

 ............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓ กำรตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรชลศำสตร์ที่อยู่ภำยใต้ควำม

รับผิดชอบของกรมทรัพยำกรน้ ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (ผลกำรวิเครำะห์
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย Area-based) “ข้อสั่งกำรที่ 1” 

  ผู้ด ำเนินกำร : สทภ.1-11  

 ............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๔ การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน า้ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมทรัพยากร

น ้าในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย (ผลกำรวิเครำะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย Area-based) 
“ข้อสั่งกำรที่ 2” 

  ผู้ด ำเนินกำร : สทภ.1-11  

 ............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๕  การบริหารจัดการน ้าในพื นที่นอกเขตชลประทาน “ข้อสั่งกำรที่ 2, 10, 

11, และ 12” 
 - กำรจัดท ำแผนที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วมรำยเดือนและกรณตี่ำงๆ ในพืน้ที่นอกเขต

ชลประทำน (ศปว.) 
 - กำรสร้ำงควำมรับรู้ของประชำชน (กองสื่อสำรและเผยแพร่) 
  - กำรควบคุมปริมำณน้ ำให้อยู่ในเกณ ์กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ (Rule 

Curve) ตำมช่วงเวลำ เกณ ์ประมำณร้อยละ 70 ของควำมจุอ่ำง 
ภำยในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (สทภ.1-11) 

 ............................................................................................ 
......................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๖ การรายงานผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยของ

กรมทรัพยากรน ้า 
 - ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ส ำนักงำนทรัพยำกร

น้ ำแห่งชำติ, ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด, และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ศปว.) 

 - คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ และป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
(สทภ.1-11) 

หมำยเหตุ : ข้อมูลตำมวำระที่ 4 เป็นส่วนประกอบในกำรน ำเสนอต่อ   
               คณะกรรมกำรทรพัยำกรน้ ำแห่งชำติ วันที่ 21 พฤษภำคม 2561 

 ............................................................................................ 
......................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระที่ ๕:  
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ผู้ประสำนงำน:  

สุประภำพ พัฒน์สิงหเสนีย์   
โทร: 0897724611 Email: supapap.p@dwr.mail.go.th 

จิรวัฒน ์ประชีพฉำย 
โทร: 0863388212 Email: anspalo@gmail.com  



Thank You 


