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ระเบียบวาระท่ี 3 :

เร่ืองเพ่ือทราบ

รายงานสภาพน ้าฝน น ้าท่า น ้าในอ่าง
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(1) สถานการณ์น ้าในพื นที่ลาดเชิงเขา: ค่าความชื นในดิน

Page 3ที่มา : Mekong River Commission Flash Flood Guidance / ข้อมูล 3 ก.พ. และ 3 ม.ีค. 64

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

website : http://www.dwr.go.th

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

ปริมาณความชื นในดนิ
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Average Soil Moisture Content

แผนที่แสดง ปริมาณความชื นในดินความชื นในดิน

3 ก.พ. 64

ความชื นในดิน

3 มี.ค. 64

หมายเหตุ : ความชื นในดิน 0 หมายถึง ดินที่แห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินที่อิ่มน ้า

แนวโน้ม ลดลง

ภาคเหนือ

แนวโน้ม ลดลง

ภาคกลาง

แนวโน้ม ลดลง
ภาคใต้

แนวโน้ม ลดลง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวโน้ม ลดลง

ภาคตะวันออก

แนวโน้มลดลง ลดลง

ภาคตะวันตก



(2) สถานการณ์น ้าในพื นที่ลาดเชิงเขา: พื นที่เสี่ยง

Page 4ที่มา : Mekong River Commission Flash Flood Guidance / ข้อมูล 3 ม.ีค. 64

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

website : http://www.dwr.go.th
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Flash Flood Risk 24 hrs.

4 มี.ค. 64 เวลา 15.00 น.

สัญลักษณ์

0.01-0.1

0.1-0.2

0.2-0.3

0.3-0.6

แผนที่แสดง
ผลการคาดการณ์พื นที่เสี่ยงภยัน ้าหลากดินถล่ม
(Flash Flood Risk) จากข้อมูล MRCFFGS
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ในอีก 24 ชม. 

ไม่พบพื นที่เสี่ยง

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื นที่เสี่ยงภยัน ้าหลาก โดยอาศยัข้อมลูปริมาณฝนจากดาวเทียม ดังนั น

รายงานฉบับนี ควรใช้งานควบคูไ่ปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาห์เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ



(3) สถานการณ์น ้า: ปริมาณน ้าในล้าน ้า

Page 5ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ปริมาณน ้าในล้าน ้า
ข้อมูลโทรมาตรกรมทรัพยากรน ้า

แนวโน้ม ทรงตัว
สถานะ น ้าน้อย

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

แนวโน้ม ลดลง
สถานะ ปกติ

แนวโน้ม ลดลง
สถานะ ปกติ

แนวโน้ม ทรงตัว
สถานะ น ้าน้อย

แนวโน้ม ลดลง
สถานะ น ้าน้อย

น ้ามาก : สูงกว่า 80.1% ของความจุล้าน ้า

น ้าดี : สูงกว่า 50.1%-80% ของความจุล้าน ้า

น ้าปกติ : สูงกว่า 30.1%-50% ของความจุล้าน ้า

น ้าน้อย : ต่้ากว่า 30% ของความจุล้าน ้า



(4) สถานการณ์น ้า: ปริมาณในแหล่งน ้านอกเขตชลประทาน

Page 6ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า และกรมชลประทาน / ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

5,088
ปัจจุบัน

ล้าน ลบ.ม.

( 3 มี.ค. 64)
ปริมาณน ้า

(60%

)

แหล่งน ้า

102,099 แห่ง

อ่างขนาดกลาง

65 แห่ง

ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า
นอกเขตชลประทาน

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.)

0-1

2-5

6-10

11-20

20-40

8,470
ล้าน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

4,282
ล้าน ลบ.ม.

(1 พ.ย. 63)

ปริมาณน ้า

(50%)

เริ่มต้นฤดูแล้ง

+806
(เพิ่มขึ น)

ล้าน ลบ.ม.

ผลต่าง

145.28
ปัจจุบัน

ล้าน ลบ.ม.

( 3 มี.ค. 64)

ปริมาณน ้า

(62%)

233.87
ล้าน ลบ.ม.

(100%)

ความจุกักเก็บ

171.81
ล้าน ลบ.ม.

(1 พ.ย. 63)

ปริมาณน ้า
(73%)

ต้าแหน่งที่ตั งอ่างขนาดกลาง

-26.53
ล้าน ลบ.ม.

ผลต่าง (ลดลง)

เริ่มต้นฤดูแล้ง



(5) ผลการให้ความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 1 ต.ค. - 3 ก.พ. 64

Page 7ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 / ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 

การสูบน ้าช่วยเหลอื
ภาวะภัยแลง้ (แผน 50 ล้าน ลบ.ม.)

8,632
แจกน ้าดื่ม

ขวด

354,435
ประโยชน์ที่ได้รับ

ครัวเรือน

75
เครื่องสูบน ้า

เครื่อง

(มี 313 เคร่ือง)

1,097,556
ประชากร

คน

19.47
ปริมาณสูบน ้า

ล้าน ลบ.ม.
(แผน 50 ล้าน ลบ.ม.)

ปี 2560 19.07 ล้าน ลบ.ม.

ปี 2561 8.48 ล้าน ลบ.ม.

ปี 2562 19.70 ล้าน ลบ.ม.

ปี 2563 109.25 ล้าน ลบ.ม.
39%

61%

30.53

คงเหลือ

ล้าน ลบ.ม.
(61%) 19.47

ด้าเนินการแล้ว

ล้าน ลบ.ม.

(39%)



กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://dwr.go.th ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า                http://mekhala.dwr.go.th

ระเบียบวาระท่ี 4 :

เร่ืองสืบเน่ือง

4.1 การคาดการณ์พื นที่เสี่ยงการเกิดภาวน ้าแล้งในช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. 2564

4.3 การก้าหนดมาตรการการบริหารจัดการน ้าในช่วงฤดูฝน 2564

- การจัดท้า Dynamic Rule Curve และทบทวนเกณฑ์ระบายน ้า

- การจัดท้าแผนปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน ้า

- แผนการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์
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(4.1) ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าในระดับต้าบลส้าหรับพื นทีน่อกเขตชลประทาน:

17,915
ล้าน ลบ.ม. 19,228

ล้าน ลบ.ม.

+ 1,313 ล้าน ลบ.ม.
ผลต่าง

Supply 
น ้าต้นทุน

เดิม ใหม่

เดือน ปริมาณน ้าฝน
(ล้าน ลบ.ม.)

มี.ค. 1,159

เม.ย. 2,494

พ.ค. 6,610

ต.ค.63 – เม.ย.64

มี.ค 64 – พ.ค.64
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(4.1) ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าในระดับต้าบลส้าหรับพื นทีน่อกเขตชลประทาน:

เดิม ใหม่

6,762
ล้าน ลบ.ม.

4,457
ล้าน ลบ.ม.

-2,305 ล้าน ลบ.ม.
ผลต่าง

Demand
ความต้องการใช้น ้า

มี.ค 64 – พ.ค.64ต.ค.63 – เม.ย.64
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(4.1) ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าในระดับต้าบลส้าหรับพื นทีน่อกเขตชลประทาน:

พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง (เดิม)
21 จังหวัด 49 อ้าเภอ 95 ต้าบล

พื นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก (ใหม)่
7 จังหวัด 8 อ้าเภอ 10 ต้าบล

พื นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
26 จังหวัด 66 อ้าเภอ 141 ต้าบล

รวม 45 จังหวัด 177 อ้าเภอ 489 ต้าบล

พื นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
45 จังหวัด 171 อ้าเภอ 394 ต้าบล

รวม 26 จังหวัด 68 อ้าเภอ 151 ต้าบล



(4.3) การจัดท้า Dynamic Rule Curve และทบทวนเกณฑ์ระบายน ้า

Page 12

อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 65 แห่ง
(ความจุมากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม.)

การจัดท้า Dynamic Rule 

Curve

• จัดท้า Dynamic Rule Curve 32 แห่ง

- ภาคเหนือ  17 แห่ง

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  15 แห่ง

• ยังไม่จัดท้า Dynamic Rule Curve 33 แห่ง

จัดท้า Dynamic Rule Curve แล้ว

ยังไม่จัดท้า Dynamic Rule Curve



Page 13

ผลการค้านวณโค้งการปฏิบติัการอ่างเก็บน ้าที่เหมาะสม

ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว

โค้งปริมาณน า้ (Rating Curve) ของต้าแหน่งการไหลออก 

อ่างเก็บน ้าห้วยเสียว จังหวัดอุดรธานี

ผลการค้านวณโค้งการปฏิบตัิการอ่างเก็บน ้าที่เหมาะสม

ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว
การกระจายน ้าท่ารายเดือนที่ไหลเข้าอ่างเก็บน ้าห้วยเสียว

ข้อมูลปริมาณน ้าในแหล่งน ้า

(4.3) การจัดท้า Dynamic Rule Curve และทบทวนเกณฑ์ระบายน ้า



Page 14

ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน ้าในแหล่งน ้า ของกรมทรัพยากรน ้า ผ่าน Mobile Application

(4.3) การจัดท้า Dynamic Rule Curve และทบทวนเกณฑ์ระบายน ้า



(4.3) การจัดท้าแผนปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน ้า
โครงการส่ิงกดีขวางทางน า้ทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของกรมทรัพยากรน า้ จ านวน 57 แห่ง

หน่วย : แห่ง
ขอ้มูล มี.ค. 2564 

ภาคเหนือ
สทภ. ด ำเนินกำร

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่เป็นส่ิงกีด
ขวำงทำงน ้ำ

รวม

1 7 - - 7

9 2 - - 2

รวม 9 - - 9

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
สทภ. ด ำเนินกำร

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่เป็นส่ิงกีด
ขวำงทำงน ้ำ

รวม

3 - - 1 1

4 23 - 2 25

5 2 - 1 3

11 2 - 2 4

รวม 27 - 6 33

ภาคกลาง
สทภ. ด ำเนินกำร

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่เป็นส่ิงกีด
ขวำงทำงน ้ำ

รวม

2 1 - - 1

รวม 1 - - 1

ภาคตะวนัออก
สทภ. ด ำเนินกำร

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่เป็นส่ิงกีด
ขวำงทำงน ้ำ

รวม

6 1 1 8 10

รวม 1 1 8 10

ภาคใต้
สทภ. ด ำเนินกำร

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ไม่เป็นส่ิงกีด
ขวำงทำงน ้ำ

รวม

8 - 3 1 4

รวม - 3 1 4

สรุปโครงการปรับปรุงส่ิงกดีขวางทางน า้ จ านวน 57 แห่ง
ล าดบั รายการ จ านวน (แห่ง)

1 หน่วยงานยืนยนั (รวมทั้งส้ิน) 57

2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 38

3 ไม่เป็นส่ิงกดีขวางทางน า้ 15

4 อยู่ระหว่างด าเนินการ 4



(4.3) แผนการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์

1. โครงการฝายป้องกันน ้าเค็มคลองปากพนัง บ้านท่าเข็น หมู่ที่ 2 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา (สทภ.8)

2. โครงการฝายน ้าล้นคลองบ้านแค  หมู่ที่ 2  ต้าบลคลองแดน  อ้าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา (สทภ.8)

3. โครงการฝายป้องกันน ้าเค็มคลองสทิงหม้อ บ้านท้านบ ต.ท้านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (สทภ.8)

โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า จ้านวน 4 แห่ง

➢สภาพปัญหา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

➢แผนการด้าเนินงาน
ปัจจุบัน ได้น้าเข้าแผนโครงการงาน
รื อถอนงบประมาณประจ้าปี 2565
( วงเงิน 9,000,000 บาท )

➢การรับฟังความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของประชนชนผู้มี
ส่วนได้เสียแล้ว



(4.3) แผนการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์

4. โครงการฝายน ้าล้นคลองรั ง บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี (สทภ.6)

➢ สภาพปัญหา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว/ยังไม่ได้จ้าหน่าย/ควรรื อถอน

➢ แผนการด้าเนินงาน
ปัจจุบัน ได้น้าเข้าแผนโครงการงานรื อถอนงบประมาณประจา้ปี 2565 ( วงเงิน 289,900 บาท )

➢ การรับฟังความคิดเห็น
ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว

โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า จ้านวน 4 แห่ง (ต่อ)



(4.3) แผนการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์

Page 18ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า / ข้อมูลส้ารวจล่าสุด สิงหาคม 2563

อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 65 แห่ง
(ความจุมากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม.)

กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website : http://www.dwr.go.th

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า        website : mekhala.dwr.go.th

สภาพปัจจุบัน

ใช้งานได้  61 แห่ง

บกพร่อง  4 แห่ง (ห้วยบวกหลวง ห้วยชะลาด ห้วยคลองตะแบก ห้วยเซิม)

จ.ตาก                                    จ.เลย

แผนการตรวจสอบ (แบบฟอร์ม)

ก้าหนดการลงพื นทีส่้ารวจ

ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 64

ใช้งานได้

บกพร่อง

อ่างเก็บน ้าคลองห้วยทราย

ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

อ่างเก็บน้่าแม่เทย

ต.แม่ตืน อ.ลี  จ.ล้าพูน

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว

ต.ป่างิ ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สถานะการถ่ายโอน

ถ่ายโอนแล้ว  2 แห่ง (หนองสามขา ห้วยคลองเหมือง)

จ.อ้านาจเจริญ      จ.อุตรดิตถ์

ยังไม่ถ่ายโอน  63 แห่ง



Thank You
เว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้า : www.dwr.go.th เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า : mekhala.dwr.go.th 


