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สรุปภาพรวมสถานการณ์ ฤดูฝน ปี 2565 
 (ช่วงระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2565)  

จัดทำโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
 

สรุปผลการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ช่วงฤดูฝน ปี 2565 ดังนี ้

1. สถานการณ์ปริมาณฝน 

จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่จากสถานีตรวจวัดอากาศ 128 สถานี พบว่าปริมาณฝนสะสมระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 
2565 ทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ย 1,437.77 มิลลิเมตร มากกว่าค่าปกตปิระมาณ 20% พบว่า ทั้งประเทศ ปริมาณฝนสะสมเดือน
พฤษภาคมมีค่ามากกว่าค่าปกติ เดือนมิถุนายนมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมกลับมีค่า
มากกว่าค่าปกติ ส่งผลให้ทั้งประเทศและรายภาค มีปริมาณฝนสะสมช่วงฤดูฝน ปี 2565 (ฝนสะสม 6 เดือน) มากกว่าค่าปกติ
ประมาณ 10 - 20% รายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงปริมาณฝนสะสมกับค่าปกติช่วงฤดูฝน ปี 2565 

ช่วงเวลา ข้อมูล เหนือ ตอน. กลาง ตะวันออก ตะวันตก 
ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก* 

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก* 
ทั้งประเทศ 

เดือน  

พ.ค. 65 

ฝนสะสม 238.89 249.54 159.58 223.19 245.02 348.22 317.34 248.92 

ค่าปกติเดือน พ.ค. 176.53 187.68 153.34 217.96 153.02 255.81 189.83 184.25 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 62.36 61.86 6.24 5.23 60.12 92.41 127.51 64.67 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +35.33% +32.96% +4.07% +2.4% +39.29% +36.12% +67.17% +35.1% 

เดือน  

ม.ิย. 65 

ฝนสะสม  107.86 133.72 129.22 117.79 122.02 254.001 175.502 131.37 

ค่าปกติเดือน มิ.ย.  152.96 191.87 128.76 139.63 243.01 261.70 174.12 175.67 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ -45.1 -58.15 0.46 -21.84 -120.99 -7.699 1.382 -44.3 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า -29.48% -30.31% +0.36% -15.64% -49.79% -2.94% +0.79% -25.22% 

เดือน  

ก.ค. 65 

ฝนสะสม  229.95 305.72 149.04 138.87 336.72 389.26 241.80 257.93 

ค่าปกติเดือน ก.ค.  176.53 187.68 153.34 153.02 217.96 255.81 189.83 184.25 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 50.50 90.86 16.91 -21.39 78.89 112.26 61.90 61.95 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +28.14% +42.29% +12.80% -13.35% +30.60% +40.53% +34.41% +31.61% 

เดือน  

ส.ค. 65 

ฝนสะสม  287.88 318.75 248.02 173.02 451.15 306.18 163.45 287.16 

ค่าปกต ิ 227.12 258.93 159.63 161.64 267.59 325.74 203.61 232.98 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 60.76 59.82 88.39 11.38 183.56 -19.55 -40.16 54.18 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +26.75% +23.10% +55.37% +7.04% +68.60% -6.00% -19.72% +23.25% 

เดือน 
ก.ย. 65 

ฝนสะสม  319.00 381.73 319.00 210.82 473.37 336.42 196.75 330.88 

ค่าปกต ิ 225.66 249.24 254.70 207.93 331.72 340.10 217.66 244.59 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 93.34 132.50 64.31 2.90 141.65 -3.68 -20.91 86.29 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +41.37% +53.16% +25.25% +1.39% +42.7% -1.08% -9.61% +35.28% 

เดือน 
ต.ค. 65 

ฝนสะสม  142.24 122.31 133.29 277.89 156.16 498.05 364.80 181.51 

ค่าปกต ิ 125.40 110.87 176.75 214.09 207.70 332.25 280.94 158.74 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 16.83 11.44 -43.46 63.80 -51.53 165.80 83.86 22.77 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +13.42% +10.32% -24.59% +29.8% -24.81% +49.9% +29.85% +14.35% 
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ช่วงเวลา ข้อมูล เหนือ ตอน. กลาง ตะวันออก ตะวันตก 
ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันตก* 

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก* 
ทั้งประเทศ 

เริ่มต้นฤดูฝน 

ถึงปัจจุบัน 
(1 พ.ค. -  

31 ต.ค. 65) 
  

ฝนสะสม  1,325.82 1,511.77 1,138.15 1,163.42 1,762.61 2,132.14 1,459.64 1,437.77 

ค่าปกต ิ 1,087.11 1,213.44 1,005.30 1,036.56 1,525.80 1,792.60 1,246.05 1,192.20 

เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ 238.70 298.33 132.85 126.85 236.81 339.54 213.60 245.57 

(+) มากกว่า / (-) น้อยกว่า +21.96% +24.59% +13.22% +12.24% +15.52% +18.94% +17.14% +20.6% 

ที่มาข้อมูล กรมอุตุนยิมวิทยาจากสถานตีรวจวัดอากาศ 128 สถานี  
หมายเหต ุ - หนว่ย เป็น มิลลิเมตร 
   - ตอน. คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - ค่าปกต ิคือ ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ป ีระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2563 เป็นค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่จากสถานีตรวจวัดอากาศ 128 สถาน ี

- ฤดูฝน ป ี2565 เร่ิมเดือน พ.ค. – ต.ค. 2565 และภาคใต้ฝั่งตะวันออก เร่ิมเดือน ก.ย. 2565 – ก.พ. 2566 
 - *ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก แบ่งตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มนำ้ 

2. สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง 
2.1 แผนและผลการจัดสรรน้ำ  

 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง แผนจัดสรรน้ำทั้งฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 14 ,734.90 ล้าน ลบ.ม. ช่วงวันที่ 1 พ.ค. –  
31 ต.ค. 2565 ทั ้งประเทศ พบว่า แผนจัดสรรน้ำทั ้งฤดูฝน ปี 2565 14,734.90 ล้าน ลบ.ม. และ ผลจัดสรรน้ำ 17,187.94  
ล้าน ลบ.ม. (มากกว่าแผนสะสม 2,453.04 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 117 มากกว่าแผนการจัดสรรน้ำของแผนทั้งฤดู  
และจากการเปรียบเทียบแผนและผลของการจัดสรรน้ำของรายอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) พบว่า มีอ่างเก็บน้ำที่จัดสรร
น้ำเป็นไปตามแผน 17 แห่ง มากกว่าแผน 18 แห่ง โดยมี 12 อ่างฯ ที่มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาตรน้ำในอ่าง ได้แก่ 
อ่างฯ กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ อุบลรัตน์ วชิรลงกรณ บางพระ นฤบดินทรจินดา น้ำพุง ลำ
พระเพลิง กระเสียว และจุฬาภรณ์ (รายละเอียดดังแสดงในตารางหน้า 4) 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียง (4 อ่างฯ หลัก ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์) 
แผนจัดสรรน้ำทั้งฤดู 4,000.45 ล้าน ลบ.ม. ช่วงวันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2565 ทั้งประเทศ พบว่า แผนจัดสรรน้ำ 4,000.45  
ล้าน ลบ.ม. และ ผลจัดสรรน้ำ 4,527.31ล้ าน ลบ.ม. มากกว่าแผนสะสม 526.86 ล้าน ลบ.ม. โดยมีอ่างฯ สิริกิติ์ แควน้อย
บำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ จัดสรรน้ำมากกว่าแผน 

2.2 ปริมาตรน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565 

ปริมาตรน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565 ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ช่วงต้นฤดูแล้งปี 2565/66 มีปริมาตรน้ำ 
59,399 ล้าน ลบ.ม. (84 % ของความจุกักเก็บ) และปริมาตรน้ำใช้การ 35,862 ล้าน ลบ.ม. (76% ของความจุใช้การ) 
พบว่า ไม่มีอ่างฯ ที่มีแนวโน้มเสี่ยงน้ำน้อย (ต่ำกว่า LRC) ช่วงต้นฤดูแล้ง ปี 2565/66 (รายละเอียดดังแสดงในตารางหน้า 5) 
สรุปได้ดังนี้ 

1) ปริมาตรน้ำใช้การ ไม่มีอ่างฯทีมี่น้ำน้อย (น้อยกว่า 30 % ของความจุน้ำใช้การ) และ อ่างฯที่มีน้ำมาก 26 แห่ง 
(มากกว่า 80 % ของความจุน้ำใช้การ) 

2) ปริมาตรน้ำ โดยใช้เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule curve) มีอ่างฯ 21 แห่ง อยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง LRC 
และ URC) และ 14 แห่ง อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก (ปริมาตรน้ำสูงกว่า URC) 

ดังนั ้น ปริมาตรน้ำใช้การและปริมาตรน้ำ ณ วันที ่ 1 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีอ่างฯที่มีแนวโน้มเสี ่ยงน้ำน้อย  
สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 และช่วงต้นฤดูฝน ปี 2566 (กรณีสำรองน้ำช่วงต้น
ฤดูฝน ปี 2566)  
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3. สถานการณ์การเพาะปลูกพืช  
ชป. และ กสก. ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกพืช ฤดูฝน ปี 2565 ช่วงวันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2565 มีการเพาะปลูก  

ทั ้งประเทศ 77.49 ล้านไร่ ประกอบด้วย นารอบที ่ 1 (นาปี) 65.21 ล้านไร่ (แผน 59.42 ล้านไร่) (มากกว่าแผน 
การเพาะปลูก) นารอบท่ี 1(ต่อเนื่อง) 1.28 ล้านไร่ มีการเก็บเกี่ยว 11.07 ล้านไร่ และ พืชไร่พืชผัก 11.00 ล้านไร่  

โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ดังนี้ 
1) ในเขตชลประทาน 17.52 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น นารอบที่ 1 (นาปี) 15.70 ล้านไร่ (แผน 16.83 ล้านไร่) นารอบที่ 1 

(ต่อเนื่อง) 1.28 ล้านไร่ มีการเก็บเก่ียว 8.47 ล้านไร่ และพืชไร่พืชผัก 0.54 ล้านไร่ 
2) นอกเขตชลประทาน 59.97 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น นารอบที ่ 1 (นาปี) 49.51 ล้านไร่ (แผน 42.59 ล้านไร่)  

มีการเก็บเก่ียว 2.60 ล้านไร่ และพืชไร่พืชผัก 10.46 ล้านไร่  
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด) มีการเพาะปลูก 19.67 ล้านไร่ ประกอบด้วย นารอบที่ 1 (นาปี) 14.83 

ล้านไร่ (แผน 13.48 ล้านไร่) และเก็บเก่ียว 8.66 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น ในเขต 7.42 ล้านไร่ (แผน 8.05) เก็บเก่ียว 6.65 ล้าน
ไร่ และนอกเขต 7.41 ล้านไร่ (แผน 5.43) เก็บเกี่ยว 2.01 ล้านไร่ นารอบที่ 1 (ต่อเนื่อง) 1.23 ล้านไร่ และ พืชไร่พืชผัก 
3.61 ล้านไร่  โดยแบ่งเป็น ในเขต 0.22 ล้านไร่ และ นอกเขต 3.39 ล้านไร่ 

4. สถานการณ์พ้ืนที่ประสบอุทกภัย (ปภ.)  

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ทั้งประเทศ (1 ม.ค. – 31 ต.ค. 2565) จำนวน 75 จังหวัด  
707 อำเภอ 4,189 ตำบล 

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ทั้งประเทศ (1 - 31 ต.ค. 2565) จำนวน 55 จังหวัด  
276 อำเภอ 1,091 ตำบล โดยจังหวัดที่เกิดอุทกภัยมีดังนี ้

- ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร 
เลย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุดรธานี 

- ภาคกลาง 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

- ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 
- ภาคใต้ 8 จงัหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช นราธิวาส สตูล และสุราษฎร์ธานี 

5. สถานการณ์คุณภาพน้ำ 4 แม่น้ำสายหลัก  

5.1 การตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) สรุปได้ดังนี้ 
1) บริเวณปากคลองจินดา แม่น้ำท่าจีน มีตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เท่ากับ 87 และบริเวณปากคลองดำเนินสะดวก 

แม่น้ำแม่กลอง มีดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เท่ากับ 71 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
2) บริเวณบางแตน อำเภอบ้านสร้าง แม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี มีดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เท่ากับ 62 และบริเวณสถานี

สูบน้ำดิบสำแล (กปน.) แม่น้ำเจ้าพระยา มีดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เท่ากับ 69 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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วิกฤติ น ้ำมำก > NPL

เฝ้ำระวัง/แจ้งเตือน น ้ำมำก URC - NPL

ปกติ LRC - URL

เฝ้ำระวัง/แจ้งเตือน น ้ำน้อย MPL - LRC

วิกฤติ น ้ำน้อย < MPL

สถำนะตำมเกณฑ์บริหำรจัดกำรอ่ำงเก็บน ้ำ

ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง) 

 
 
 
 

เกณฑ์ของปริมาณน้ำโดยใช้เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ(Rule Curve) 
NPL คือ ระดับเก็บกักปกติ (Normal Pool Level) 

             URC คือ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 
             LRC คือ เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บน้ำต่ำสุด (Lower Rule Curve) 

               MPL คือ ระดับเก็บกักต่ำสุด (Minimum Pool Level) 

เกณฑ์ของปริมาณน้ำใช้การ 

 ปริมาณน้ำใชก้ารน้อยกว่า 30 % (เสี่ยงน้ำน้อย)   

 ปริมาณน้ำใชก้ารมากกว่า 80 % (เสี่ยงน้ำมาก) 
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5.2 ค่าความเค็มของน้ำ สรุปได้ดังนี้  
1) บริเวณปากคลองดำเนินสะดวก แม่น้ำแม่กลอง บริเวณปากคลองจินดา แม่น้ำท่าจีน และบริเวณบางแตน อำเภอ 

บ้านสร้าง แม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร (1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2565) ค่าความเค็มอยู่ 
ในระดับเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่า 2 กรัม/ลิตร (เกษตร)) 

2) บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล (กปน.) แม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (1 พ.ค. -  
31 ต.ค. 2565) ค่าความเค็มอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่า 0.25 กรัม/ลิตร (อุปโภคบริโภค)) ยกเว้น 13 พ.ค. 2565 และ 
15 - 19 พ.ค. 2565 อยู่ในเกณฑ์เตือนภัย (0.25 – 0.5 กรัม/ลิตร) (ดังแสดงในภาพ) 
หมายเหตุ 1. ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ประกอบด้วย 5 พารามิเตอร์ (DO, BOD TCB, FCB, NH3-N) โดยกรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ได้แก่  
                เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (0-30) เกณฑ์เสื่อมโทรม (31-60) เกณฑ์พอใช้ (61-70) เกณฑ์ดี (71-90) เกณฑ์ดีมาก (91-100)              

2. เกณฑ์มาตรฐานการติดตามค่าความเค็มกำหนดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
   (คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 

 
 

6. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  

จากการติดตามการดำเนินงานและรายงานผลเป็นระยะ ทำให้การขับเคลื ่อนมาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565  
มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น สรุปไดด้ังตารางนี้ 

มาตรการ ผลการดำเนินการ 
มาตรการที่ 1 คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำ
ท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 

- อต. และ สสน.  คาดการณ์พ ื ้นท ี ่ เส ี ่ยงน ้ำท ่วมและฝนน้อยกว่า 
ค่าปกติ รายงานทุกต้นเดือน พบว่า คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือน พ.ย. 
2565 จำนวน 1,498 ตำบล 275 อำเภอ 42 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 
(เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก)  
- สทนช. ส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงฯ ให้หน่วยงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- กทม. คาดการณ์เฝ้าระวังจากเรดาห์ตรวจอากาศ และประเมินสภาพพ้ืนที่ 
จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ 
ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก 

- ชป. เตรียมพื ้นที ่ล ุ ่มต่ำบางระกำ และ 10 ทุ ่งล ุ ่มเจ ้าพระยารับน้ำ  
1,700 ล้าน ลบ.ม. ได้ปรับปฏิทินการปลูกพืชให้เก็บเกี่ยวภายในวันที่  
15 ก.ย. 2565 สำหรับการติดตามสถานการณ์เพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565) มีการเก็บเกี่ยวแล้ว 1.20 ล้านไร่ คิดเป็น 
100 % ของพื ้นที่เพาะปลูกแล้ว และข้อมูล ณ วันที ่ 31 ต.ค. 2565  
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
มีน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่งปริมาณ 2,085.97 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 122% 
(จากการรับน้ำเข้าบางส่วนและน้ำหลากในพื้นที่)  

โดยปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีคันขาดจำนวน 
21 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565) ดังนี้ 
จุดที่ 1   บริเวณหมู่ 3 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 2   บริเวณหมู่ 7 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 3   บริเวณหมู่ 7 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 4   บริเวณหมู่ 5 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 5   บริเวณหมู่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (อยู่ระหว่างการซ่อมแซม) 
จุดที่ 6   บริเวณหมู่ 4 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 7   บริเวณหมู่ 6 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จดุที่ 8   บริเวณหมู่ 8 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 9   บริเวณหมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 10 บริเวณหมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (อยู่ระหว่างการซ่อมแซม) 
จุดที่ 11 บริเวณหมู่ 5 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 12 บริเวณหมู่ 4 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (มวลชนไม่ยอมให้เสริมคัน) 
จุดที่ 13 บริเวณ กม.0+750 ฝั่งขวาคลองชัยนาท-อยุธยา (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 14 บริเวณหมู่ 8 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ) 
จุดที่ 15 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 16 บริเวณ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 17 บริเวณ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 18 บริเวณ หมู่ 5 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 19 บริเวณ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
จุดที่ 20 บริเวณ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (อยู่ระหว่างการซ่อมแซม) 
จุดที่ 21 บริเวณ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (ซ่อมแซมแล้วเสร็จ) 
- กษ. ร ่วมมือกับ มท. จ ัดทำรายละเอียดอัตราการจ่ายเง ินค่าทดแทน 
หรือค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง กค. พิจารณารายละเอียดอัตรา
การจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม. ต่อไป 
- กทม. เตรียมบ่อ รองรับน้ำในพ้ืนที่ 0.158 ล้าน ลบ.ม. และเพ่ิมเติมตรวจสอบ
ความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา 97 สถานี ให้พร้อมใช้งาน 
- ทน. เตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์-ฟื ้นฟูพื ้นที ่ล ุ ่มต่ำ รับน้ำได้  
103 ล้าน ลบ.ม. 
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
- กอนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกำหนดแผนการรับน้ำเข้าพื ้นที่  
ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ทุ่ง ดังนี้ 

1. แผนเตรียมความพร้อมร ับสถานการณ์น้ ำ 2,500 ลบ.ม./ว ินาที  
และ 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยจะเฝ้าระวังปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.บางไทร  
จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ จะต้อง
พิจารณาปริมาณน้ำและปริมาณฝน โดยจะปรับตามความเหมาะสมและไม่ให้
เกิดผลกระทบ ร่วมกับการบริหารจัดการนำน้ำเข้าทุ่ง โดยต้องจัดทำการ 
มีส่วนร่วมให้กับประชาชนก่อนรับน้ำเข้าทุ่ง ผ่านกลไกคณะทำงานอำนวยฯ 
ภาคกลาง ร่วมกับกรมชลประทาน และจังหวัด 

2. จากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะมีปริมาณน้ำสูงสุด 
ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ ช่วงสัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน ต.ค. 2565 ดังนั้น 
ช ่วงเวลาที ่เหมาะสมในการรับน้ำเข้าทุ ่งประมาณวันที ่ 30 ก.ย. 2565  
โดยพิจารณารับน้ำผ่านเข้าทุ่งบางส่วน เพื่อให้มีพื้นที่ว่างรับน้ำหลากและ
น้ำฝน ที่คาดว่าจะตกในพ้ืนที่ ช่วงเดือน ต.ค. 2565 ทั้งนี้จะต้องพิจารณาปรับ
ช่วงเวลารับน้ำเข้าทุ่งตามสถานการณ์จริง 

พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประชาสัมพันธ์ชี้แจง สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่

ล่วงหน้า ก่อนดำเนินการเปิดรับน้ำเข้าทุ่ง และให้จัดทำประกาศแจ้ง
โดยมีรายละเอียด ช่วงวันที่ความสูงระดับน้ำที่จะนำน้ำเข้าและนำน้ำ
ผ่านทุ่ง ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ เช่น การปล่อยปลา การส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เร่งสูบน้ำให้สามารถเพาะปลูกได้ก่อนวันที่ 
1 ธ.ค. 2565 ให้หน่วยงานพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการ
สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแชมปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงลำดับ
ในการรับน้ำเข้าทุ ่ง โดยจังหวัดเป็นผู ้ออกประกาศ และ ชป. ให้ 
การสนับสนุนข้อมูล 

2) จัดเตรียมถุงยังชีพ กรณีน้ำท่วมบ้านเรือน หรือ ประชาชนไม่สามารถ
สัญจรออกมาได้ โดยจังหวัดดำเนินการ 

3) สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จัดทำสะพานหรือทางเชื ่อม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้า - ออกได้ โดย อปท. ดำเนินการ 

4) สนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือขนย้ายสิ ่งของขึ ้นบนที ่สูง  
โดยกองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการ  

5) จัดหาศูนย์อพยพและสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อให้ประชาชน 
ในทุ ่งรับน้ำได้อาศัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู ่ภาวะปกติ  
โดยจังหวัดดำเนินการ 
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
6) ติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำเพิ ่มเติมและเครื ่องผลักดันน้ำเร ่งระบายน้ำ  

เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หรือน้ำเอ่อล้น โดย ชป. สถ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

7) สำรวจแนวคันคลองเส้นทางระบายน้ำหลักเพื่อเสริมคันให้สามารถ 
รับน้ำจากปากคลองไปปลายคลองโดยไม่ให้ล้นคันคลองและเส้นทาง
ระบายน้ำหลัก โดย สสน. และหน่วยงานที่สำรวจพบคันต่ำหรือชำรุด
ดำเนินการ 

8) ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำในทุกวัน และรับเรื่องร้องเรียนปัญหา 
ที่เกิดขึ้นผ่านกลุ่มไลน์ “เครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า  
จ.ชัยนาท” หมายเลขโทรศัพท์ 08 9839 8938 โดย สทนช. และ ชป. 
ดำเนินการ 

9) ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื ้นที ่เส ี ่ยงอุทกภัยภาคกลาง  
(ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท) ได้เสนอแผนการรับน้ำเข้า
ทุ ่งผ่านคณะกรรมการลุ ่มน้ำเจ้าพระยาให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 20 ก.ย 2565 
ทั ้งนี ้  คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ  

ภาคกลางจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
ในพื้นที ่ลุ ่มต่ำฝั ่งตะวันตก (ทุ ่งผักไห่ ทุ ่งเจ้าเจ็ด ทุ ่งโพธิ ์พระยา  
ทุ่งป่าโมก และทุ่งพระยาบรรลือ) ในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 30 ก.ย. 
2565 และพื ้นที ่ล ุ ่มต่ำฝั ่ งตะวันออก (ทุ ่ งบางบาล ทุ ่ ง เชียงราก  
ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง  และทุ่งคลองฝั่งซ้ายชัยนาท-ป่าสัก) 
ในวันที่ 4 ต.ค. 2565 

ในการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ 
ภาคกลาง ครั้งที่ 26/2565 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ชป. รายงานแผน 
การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่ง ดังนี้ 

พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน 
1) ทุ่งบางระกำ เริ่มระบายน้ำตั้งแต่ 12 ต.ค. 2565 เนื่องจากระดับน้ำ

แมน่้ำยมต่ำกว่าระดับน้ำในทุ่ง 
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก 

1) ทุ่งเชียงราก จะเริ่มระบายน้ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต่ำกว่า
ระดับน้ำในทุ่ง 

2) ทุ่งท่าวุ ้ง จะเริ ่มระบายน้ำเมื่อระดับน้ำ ณ ปตร. วัดมณีชลขันท์  
ต่ำกว่าระดับ +6.50 ม.รทก. 

3) ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เริ่มระบายน้ำแล้ว 
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
4) ทุ่งบางกุ่ม จะเริ่มระบายน้ำเมื่อท้ายเขื่อนพระราม6 มีการระบายน้ำ 

น้อยกว่า 450 ลบ.ม./วิ 
5) ทุ่งบางกุ้ง มีแผนคงระดับน้ำไว้ที่ +3.50 ม.รทก. จนกระทั่งเก็บเกี่ยว

ข้าวฝางลอยแล้วเสร็จ และจะระบายน้ำให้อยู่ในระดับ 30 ซม. ช่วง ม.ค. 
2566 
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก 

6) ทุ่งบางบาล-บ้านแพน จะเริ่มระบายเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน้อย คลอง 
บางหลวง (โผงเผง) คลองบางบาล และคลองมโนราห์ ต่ำกว่าระดับน้ำในทุ่ง 

7) ทุ่งป่าโมก จะเริ่มระบายน้ำเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน้อยมีระดับต่ำกว่า
ระดับน้ำในทุ่ง โดยมีแผนการระบายอยู่ในช่วง 15 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2565 

8) ทุ่งผักไห่ จะเริ่มระบายน้ำเมื่อระดับน้ำคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หน มีระดับ
ต่ำกว่าระดับน้ำในทุ่ง โดยมีแผนการระบายอยู่ในช่วง 15 พ.ย. – 10 ธ.ค. 
2565 

9) ทุ่งเจ้าเจ็ด มีการรับน้ำบางส่วนจากทุ่งผักไห่ และจะเริ่มระบายน้ำ
ออกจากทุ่งได้เมื่อไม่มีปริมาณน้ำจากทุ่งตอนบนมาเพ่ิมเติม 

10) ทุ่งโพธิ์พระยา จะเริ่มระบายน้ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนต่ำกว่า
ระดับน้ำในทุ่ง 

มาตรการที ่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์
บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-
กลาง และเข่ือนระบายน้ำ 

- ชป. ทน. กฟผ. พพ. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการ 
อ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ขนาดกลาง 397 แห่ง  
-  ชป. ทน. และ กฟผ.  ดำเน ินการทบทวนและปร ับปร ุ ง เกณฑ์  
การระบายน้ำ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งขนาดกลาง 397 แห่ง และ 
เขื่อนระบายน้ำ 32 แห่ง 
- 26 ก.ย. 2565 สทนช. ได้ส ่งหนังส ือแจ้ง ชป. และ ทน. เฝ ้าระวัง 
และบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำ
มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ เพื่อให้หน่วยงานติดตาม เฝ้าระวัง สภาพ
อากาศและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมและไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนตลอดช่วงฤดูฝนนี้ 

มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชล
ศาสตร์/ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้
พร้อมใช้งาน 

- ชป. สำรวจตรวจสอบความมั่นคง อาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำ สถานี
โทรมาตร พบว่า อาคารชลประทานพร้อมใช้งาน 2,086 แห่ง พร้อมใช้งาน
แต่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม 49 แห่ง ไม่พร้อมใช้งาน 70 แห่ง และมีสถานี 
โทรมาตรพร้อมใช้งาน 871 แห่ง 
- สสน. ตรวจสอบและปรับปรุงสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งานแล้ว 950 แห่ง  
- อต. ตรวจสอบเครื่องมือวัดน้ำฝนและระบบโทรมาตร 
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
- กทม. ตรวจสอบระบบเรดาห์อากาศ 2 แห่ง ระบบโทรมาตร 2 ระบบ  
และปรับปรุงสถานีโทรมาตร 2 แห่ง และตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำ 
ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 316 แห่ง  
- ทน. สำรวจความมั ่นคงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานี  
โทรมาตรแม่น้ำสายหลักและสายรอง พบว่า อาคารชลประทานพร้อม 
ใช้งาน 300 แห่ง ไม่พร้อมใช้งาน 61 แห่ง และ สถานีโทรมาตรพร้อมใช้งาน 
245 แห่ง ไม่พร้อมใช้งาน 202 แห่ง และปรับปรุงสถานีเตือนภัยให้พร้อม 
ใช้งาน จำนวน 2,237 สถานี 

มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ - ทน. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วเสร็จ 4 แห่ง  
- กทม. ร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ร่วมดำเนินการบริหารจัดการ 
สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางน้ำสาธารณะ และปรับปรุงเขื่อน คสล. คลองยายสุ่น 
และรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองเปรมประชากร 
- ชป. สำรวจและจัดทำแผนดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจาก
การก่อสร้างและพัฒนาในพ้ืนที่ 51 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงาน
ก่อสร้างอาคารชลประทานในทางระบายน้ำต่าง ๆ แล้วเสร็จ จำนวน  
21 แห่ง กำลังดำเนินการ 5 แห่ง 
- ทล. และ ทช. ดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางในเขตทาง 

มาตรการที ่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัด
ผักตบชวา 

- กปภ. จัดทำทุ่นลอยกันผักตบชวาหน้าโรงสูบน้ำ 3 แห่ง 
- ทล. กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดช่องระบายน้ำบริเวณโครงข่าย 
ทางหลวงทั่วประเทศ 
- GISTDA สำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียมการสะสมตัวผักตบชวาลุ่ มน้ำ 
ภาคกลางและภาคตะว ันออก 19 จ ังหว ัด พบ 1,472 จ ุด ม ีปร ิมาณ
ผักตบชวา 0.62 ล้านตัน โดย ยผ. ชป. จท. กทม. อปท. กำจัดผักตบชวา
แล้ว 0.73 ล้านตัน (1 ก.ค. - 14 ต.ค. 2565) 
- สำหรับการดำเนินการตามปีงบประมาณ 2565  

- ชป. มีแผนกำจัดวัชพืช 3.43 ล้านตัน ขุดลอกคูคลอง 23 ,384 ไร่
รายงานผลกำจัดวัชพืช 3.77 ล้านตัน ขุดลอกคูคลอง 20,656 ไร่ (1 ต.ค. 
2564 – 4 พ.ย. 2565)  
- กปม. มีแผนกำจ ัดว ัชพ ืชในบ ึงขนาดใหญ่ เช ่น บ ึงบอระเพ็ด  
กว๊านพะเยา และ หนองหาร 0.39 ล้านตัน รายงานผลการกำจัดวัชพืช 
รวม 0.18 ล้านตัน (1 มี.ค. – 31 ส.ค. 2565)  
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
- กทม. กำจัดผักตบชวา 0.30 ล้านตัน (1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565) 
ขุดลอกคูคลอง 32 คลอง 27 กม. (100%) และล้างท่อระบายน้ำ  
3,358 กม. (51%) นอกแผน 104 กม. รวม 3,462 กม. 
- ยผ. กำจัดผักตบชวา 1.14 ล้านตัน (1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565)  
- จท. กำจัดผักตบชวา 0.67 ล้านตัน (1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565)  
- อปท. กำจัดวัชพืช 1.05 ล้านตัน (1 ต.ค. 2664 - 31 ส.ค. 2565)  

กำจัดผักตบชวา สะสมเป็นจำนวน 7.84 ล้านตัน 
มาตรการท ี ่  7  เตร ียมพร ้อม/วางแผน
เครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำ
ท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 

- ชป. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ 5,382 หน่วย  
- กทม. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ 1,639 หน่วย  
และเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST)  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 24 ชั่วโมง 
- ตร. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- กห./ทร./ทอ./ทบ./บก.ทท. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ  
372 หน่วย สนับสนุนกำลังพล 2,560 นาย 
- ทบ. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ 415 หน่วย  
- ทล. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ 3,965 หน่วย  
- ปภ. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ 10,777 หน่วย  
- ทน. เตรียมความพร้อมเครื ่องสูบน้ำ 220 เครื ่อง จุดผลิตน้ำสะอาด/
แจกจ่ายน้ำ/สูบระบายน้ำ 241 จุด  
- ทช. เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ บุคลากร อุปกรณ์ ป้ายเตือนภัย 
โดย ทุกหน่วยงาน สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการ
ปฏิบัติการตลอดช่วงฤดูฝน 

มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
และปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 

- ทบ. มีแผนเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลได้ปริมาณน้ำ 38.32 ล้าน ลบ.ม.  
36,100 ไร่ 59,163 ครัวเรือน (ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลตามแผนแล้ว) 
- กปน. ดำเนินการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำแล้วเสร็จ 756.85 กม.  
- ชป. วางแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้สอดคล ้อง 
กับปริมาณน้ำต้นทุน และกำลังดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบส่งน้ำ 
อาคารชลประทาน  
- กปภ. ลดการสูญเสียน้ำ 4% ภายในปีงบประมาณ 2565 และปรับปรุง
เส้นท่อแล้วเสร็จ 372.09 กม. 

มาตรการที่ 9 ตรวจความมั่นคงปลอดภัย
คัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ 

- สสน. ใช ้ระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้ง 
บนรถยนต์ใช้ในการสำรวจข้อมูลภูมิประเทศในรูปแบบจุดพิกัด 3 มิติ (Point 
Cloud) และภาพถ่ายภูมิประเทศแบบ 360 องศา ในพื ้นที ่ซ ึ ่งยานพาหนะ
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
สามารถเข้าถึงได้ บริเวณคันกันน้ำหรือคันดินในลุ่มน้ำเจ้าพระยาระยะทางรวม
ไม่น ้อยกว่า 1,900 ก.ม. ที ่สามารถใช้งานในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด  
24 ชม. โดยตรวจวัดค่าต่าง ๆ เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง และอื่นๆ 
(ได้รับการจัดสรรงบกลาง ปี 2565 แล้ว) ข้อมูล ณ วันที ่ 27 ต.ค. 2565 
ดำเนินการสำรวจแล้ว รวมระยะทาง 1,531.5 กม. ครอบคลุมพื ้นที่ 
ฝั่งตะวันออกบริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตก-ใต้ คันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณ จ.นนทบุรี คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
ตั้งแต่พ้ืนที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา อ.เมือง จ.ชัยนาท ไปยัง จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง 
ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปจรดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง 
จ.พระนครศรีอยุธยา คันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
จากพ้ืนที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาถึงสะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี คันกั้น
น ้ำแม่น ้ำน ้อย และคันกั ้นน ้ำหลาก พื ้นที ่  จ.ช ัยนาท จ.ส ิงห ์บ ุร ี  และ  
จ.อ่างทอง และคันกั้นน้ำทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี 
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม 
- ชป. ตรวจสอบปรับปรุงคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ 774 แห่ง ยาว 6,710 กม. 
พบว่ามีความพร้อมใช้งาน 774 แห่ง ความยาว 6,710 กม.  
- ผท. สำรวจคันกันน้ำในพ้ืนที่ชลประทานที่ 6 ระยะทางประมาณ 800 กม. 
- ยผ. มีแผนสำรวจคัน/ทำนบ/พนังกั ้นน้ำในพื้นที ่เร่งด่วน 16 จังหวัด  
70 ชุมชน สำรวจแล้ว 14 จังหวัด 48 ชุมชน และแผนสำรวจคัน/ทำนบ/
พนังกั้นน้ำในพื้นที่เร่งด่วนลำดับรองจำนวน แผน 15 จังหวัด 39 ชุมชน 
สำรวจแล้ว 8 จังหวัด 19 ชุมชน 
- สทนช. ได้ส่งหนังสือแจ้ง ชป. และ ทน. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำบริเวณพ้ืนที่ท้ายอ่างฯ 

มาตรการที่ 10 จัดเตรียมพื้นที่อพยพและ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 

- สทนช. ปภ. และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้เตรียมการและวางแผน
จัดเตรียมพื้นที ่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ระดับต่าง ๆ จำนวน  
4 ภูมิภาค 4 จังหวัด   
โดยมีผลการดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี  
- ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ณ สำนักงาน
ชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี  
- ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 9 จ.พิษณุโลก  
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
- ครั้งที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 
จ.ชัยนาท 

มาตรการที่ 11 ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย กอนช. คาดการณ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำที่อาจมีแนวโน้มวิกฤต 
(ระดับ 2) เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งได้แจ้งข้อมูลไปยัง ปภ. เพ่ือพิจารณา
ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
มีการจัดต ั ้งศ ูนย ์บร ิหารจ ัดการน้ำส ่วนหน้าในพื ้นที ่ เส ี ่ยงอุทกภัย  
2 แห่ง ดังนี้ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2565 - 
ปัจจุบัน 
- ภาคกลาง จ.ชัยนาท ตั้งแตว่ันที่ 16 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน 

กษ. ศธ. ชป. ปภ. สบส. และจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการตามแผน
ฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยภาคกลาง ในพ้ืนทีทุ่่งรับน้ำ และพ้ืนที่นอกทุ่งรับน้ำ โดย
ดำเนินการดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกพื้นที่ ซ่อมแซมอาคารชล
ศาสตร์และระบบระบายน้ำ สนับสนุนเชื้อรา จุลินทรีย์ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธ์ 
เงินช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ดูแลด้านสุขภาพและการทำ
ความสะอาด ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหาย 

สชป.7 ทน. ทส. ทน. ทบ. คพ. มทบ.22 และนพค.56 ร่วมกัน
ดำเน ินการเตร ียมความพร้อมช ่วยเหลือและฟื ้นฟ ูพ ื ้นที ่อ ุทกภัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังน้ำลด โดยจัดตั ้งศูนย์พักพิงชั ่วคราว 
จัดเตรียมกำลังพล ติดตั ้งเครื่องสูบน้ำและยานพาหนะสำหรับให้ความ
ช่วยเหลือในพื้นที่ เก็บรื้อย้ายกระสอบทราย/สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ขนย้าย
สิ่งของพาประชาชนกลับสู่บ้านเรือน จัดทำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำหรับ
พื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ดูแลด้านสุขภาพ ทำความสะอาดในเขตพื้นที่
ชุมชน ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนที ่ได้ร ับความเสียหายและจัดทำแผนที่
เส้นทางเลี่ยงพ้ืนที่น้ำท่วม 

มาตรการที ่ 12 การสร้างการรับรู ้และ
ประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยงานภายใต้ กอนช. ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในช่วงก่อนฤดูฝน 
ปี 2565 จำนวน 2,932 ครั้ง และช่วงระหว่างฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 31,125 ครั้ง 
- กอนช. ร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำ จัดงานแถลงผลงานบริหารจัดการน้ำ  
9 มาตรการฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และ 13 มาตรการฤดูฝน ปี 2565  
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565  
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มาตรการ ผลการดำเนินการ 
- ประชาชนหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์ ได้
ที่https://nationalthaiwater.onwr.go.th/ Facebook กองอำนวยการน้ ำ
แห่งชาติ และ Facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

มาตรการที่ 13 ติดตามประเมินผลปรับ
มาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ทุกวันที่  
5 ของเดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป)  
- สทนช. รายงานภาพรวมสถานการณ์ ฤดูฝน ปี 2565 รายสัปดาห์  
- กอนช. ได้มีติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ พร้อมมีประกาศ
แจ้งเตือนสถานการณ์แล้ว จำนวน 52 ครั้ง 
- 18 ส.ค. 2565 สทนช. ได้ส่งหนังสือแจ้ง 10 หน่วยงาน (ชป. ทน. สสน. ยผ. 
จท. กทม. ทช. ปภ. ทล. ผท.) เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ
ระดับจังหวัดเป็นรายสัปดาห์ในมาตรการที่ 4 6 7 และ 9 
- 30 ต.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ สทนช. ลงพ้ืนที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและ
ติดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ในพื้นที ่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาฝั ่งตะวันตก 
บริเวณ ปตร.คลองสระ ปตร. คลองขุดใหม่ ปตร.พระยาบรรลือ และสะพาน
พุทธมณฑลสาคร 
- 1 พ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ สทนช. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและ
ติดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณ
อำเภอสามพราน นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
หมายเหตุ   แหล่งที ่มาข ้อมูลจาก (1) กรมชลประทาน (ชป.) (2) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) (3) กรมอุต ุน ิยมว ิทยา (อต.) (4) กรมส่งเสร ิมการเกษตร (กสก.)  

(5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) (6) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) (7) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) (8) กรมทางหลวง (ทล.)  
(9) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) (10) กรมเจ้าท่า (จท.) (11) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) (12) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
(13) กรมประมง (กปม.) (14) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) (15) กรุงเทพมหานคร (กทม.) (16) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (17) สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) (18) การประปานครหลวง (กปน.) (19) การประปาส่วนภมูิภาค (กปภ.)  (20) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) (21) กองทัพเรือ (ทร.) (22) กองทัพอากาศ (ทอ.) (23) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
(24) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (25) กระทรวงกลาโหม (กห.) (26) กระทรวงการคลัง (กค.) (27) กรมแผนที่ทหาร (ผท.) (28) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
(29) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) (30) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) (31) สำนักชลประทาน (สชป.) (32) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) (33) มณฑลทหารบก (มทบ) (34) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 

 

https://nationalthaiwater.onwr.go.th/

