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ค้าน้า
ประเทศไทยต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน้า (ฤดูฝน) โดยเฉพาะสภาพน้าท่วมในพืนที่ลุ่มน้า
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ความพร้อมล่วงหน้าไว้รองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561 (กลุ่มภาคใต้ 14
จังหวัด) ฉบั บ นี เปรีย บเสมื อนเป็ น คู่ มือปฏิบั ติการป้องกันและบรรเทาภัยอัน เกิดจากน้า พ.ศ. 2561 ของ
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ส้านักเครื่องจักรกล ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่วนราชการ
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2561
1. บทนา
1.1 แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนา (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561
1.1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็ น แผนปฏิ บั ติการของกรมชลประทานในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภั ย
อันเกิดจากน้า (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบแผนการด้ า เนิ น การตามภารกิ จ และขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้าซ้อนของการปฏิบัติงาน
3) เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบล่วงหน้าและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

1.1.2 ขอบเขตพืนที่รับผิดชอบ
พืนที่รับผิดชอบของกรมชลประทานจะครอบคลุมพืนที่ในเขตชลประทานทั่วประเทศที่อยู่ใน
ความดูแลของส้านักงานชลประทานและโครงการชลประทานต่างๆ นอกจากนียังติดตามเฝ้าระวังสภาพน้า ใน
ล้าน้าสายหลัก และพืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในจุดที่ก้าหนดไว้ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร
ในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบทราบและเตรียมการป้องกันหรืออพยพสิ่งของให้อยู่ในที่ปลอดภัย โดยมีศูนย์ประมวล
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ น้ าในระดับ จั งหวัด ระดับ ส้ านัก งานชลประทาน และในส่ ว นกลาง เพื่ อประสานงาน
สั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน
ส้าหรับการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้า เครื่องผลักดันน้า รถขุด
เรือขุด วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือในเขตชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่ว ยงาน
ต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นครังคราวตามค้าร้องขอความช่วยเหลือ

1.1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความพร้อม
ที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ทังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
2) สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน ไม่ก่อให้เกิดความซ้าซ้อน
3) ท้าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพืนฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
4) เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน

1.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2561
1.1.4.1 สาเหตุของนาท่วม
 สภาพฝนตกหนัก เกิดภาวะน้าท่วมขังในพืนที่ที่ มีประสิทธิภาพการระบายน้าไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในพืนที่ที่มีความลาดชันน้อยหรือพืนที่ความลุ่มต่้าเป็นแอ่งกระทะ
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
-1-

 สภาพน าป่ า ไหลหลากในพื นที่ ล าดชั น สู ง ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ นในกรณี นี จะ

รุนแรงกว่าสาเหตุอื่นๆ และบางครังยังเกิดปัญหาแผ่นดินถล่มหรือการไหลของทะเลโคลน (Mud Flow) ตามมา
 สภาพนาเหนือไหลหลาก เกินขีดความสามารถของล้าน้า จนบ่าท่วมล้นตลิ่งล้าน้า
 สภาพนาอัดเอ่อและนาทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้าล้นตลิ่ง และลดประสิทธิภาพการ
ระบายน้าของพืนที่
 การทรุดตัวของแผ่นดิน เป็นอุ ปสรรคต่อการระบายน้าของพืนที่ เป็นปัญหาของ
พืนที่มีผลกระทบมากในบริเวณภาคกลาง เนื่องจากมีการใช้น้าบาดาลสูง
แผนการบริ ห ารและจั ด การน้ าในพื นที่ ต่ างๆ กรมชลประทานจะก้ าหนดกิ จ กรรม
ด้าเนินการตามช่วงเวลาของสถานการณ์น้าแบ่งได้เป็น 3 ระยะ
1.1.4.2 แผนงานก่อนนามา (ก่อนถึงฤดูฝน) ประกอบด้วย
1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
 การคาดการณ์ แ ละการติ ด ตามสภาวะทางอุ ตุ -อุ ท กวิ ท ยาอย่ า งใกล้ ชิ ด
ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าฝน สภาพน้าท่า สภาพน้าในอ่างฯ สภาพน้าท่วม และพายุจร เพื่อให้
การบริหารจัดการน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 การบริ ห ารน าในอ่ า งเก็ บ น า โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) ,
Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าของอ่างเก็บน้าขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของทั งสองหน่ว ยงาน ทังในส่ วนกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ
ก้าหนดการเก็บกักน้าและการระบายน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน้าในอ่างฯ (Rule Curve) ที่ก้าหนดไว้
ในแต่ละช่วงเวลา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้าหลากล้นอ่างฯ อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้าท่วมด้าน
ท้ายน้า ตลอดจนเร่งเก็บกักน้าให้ได้มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน้าต้นทุนส้าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง
 การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์นาและเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามสถานการณ์ น้ าในแบบเวลาจริง ตลอดจนพยากรณ์ สถานการณ์ น้าในลุ่มน้าที่อาจจะเกิดขึนได้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า
 การเฝ้ า ระวั ง พื นที่ เสี่ ย งภั ย น าท่ ว ม และการบริ ห ารน้ า หลากที่ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้จะก้าหนดวิธีการในการติดตาม เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้าที่จะเกิดขึน แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้าบางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้
เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน้าสูงสุดในล้าน้า
 ศูนย์ปฏิบัติการนาอัจฉริยะ กรมชลประทาน ท้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้าอย่าง
ใกล้ชิดและจัดท้ารายงานรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (รูปที่ 1) ขณะนีได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูล
เรื่องน้ าได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ ในระดับโครงการชลประทานและ
ระดับส้านักงานชลประทานของแต่ละพืนที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมในแต่ละลุ่มน้า
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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ส้าหรับกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) และกรณี
เกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง) จะด้าเนินการภายใต้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้าและอุทกภัย” ดังแสดงใน (รูปที่ 2 และ 3)
 คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ นา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก
กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และ กปร. ร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ประสานงานแลกเปลี่ ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตาม
สภาพภูมิอากาศ น้าฝน น้าท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้า โดยมี
การประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าและวางแผนบริหารจัดการน้าทุกสัปดาห์
 การบริหารข้อมูล น้าฝน น้าในอ่างฯ น้าท่าและน้าท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพืนฐาน
ของหน่ ว ยงานต่ างๆ ทั งภายในและภายนอก ให้ ท ราบสถานการณ์ ที่ รวดเร็ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยระบบ
สารสนเทศ การรับ -ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet : www.rid.go.th , http://wmsc.rid.go.th (รูปที่ 4 และ 5)
หรื อ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจนการส่ งข่าวสารผ่ าน
SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทังนีส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา ร่วมกับ
ศูนย์สารสนเทศ ด้าเนินการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น WMSC (รูปที่ 6) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทังทางกรมชลประทาน
ยังมีเว็บ บอร์ ดรายงานสถานการณ์ น้ า ในช่องทางอื่นๆทาง Social Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตาม
สถานการณ์น้า
 การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพ ยากรนาแห่งชาติ (กนช.) ท้าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมติดตาม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้าในลุ่มน้า
และเขื่อนหรือที่ กักเก็บ น้ า เพื่ อน้ าข้อ มูล มาวิเคราะห์ และประเมิน ผลให้ การด้าเนิ นงานการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้าสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 1 แผนผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานราชการ

รูปที่ 2 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่)

รูปที่ 3 แผนผังกรณีเกิดอุทกภัยความรุนแรง ระดับ 4 (สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 4 Webpage ของกรมชลประทาน : (http://www.rid.go.th/2009)

รูปที่ 5 Webpage ของ ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน : (http://wmsc.rid.go.th/)
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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รูปที่ 6 แสดงหน้าแรกเมื่อเข้าสู่แอพพลิเคชั่น WMSC และเว็บบอร์ดติดตามรายงานสถานการณ์น้า
ในช่องทางอื่นๆ
2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
 แผนงานขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน้าต่างๆ
ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้า และการระบายน้า ประกอบด้วย
- งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้า จ้านวน 439 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถ
เพิ่มความจุในการรับน้าได้ 32.92 ล้านลูกบาศก์เมตร
- งานก้าจัดวัชพืช บริเวณคลอง คิดเป็นพืนที่ 624,134 ไร่
 งานซ่อมแซมบ้ารุงรักษา จ้านวน 1,844 แห่ง
 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกันน้ า
ประตูระบายน้า ประตูน้าและสถานีสูบน้า เป็นต้น
1.1.4.3 แผนงานระหว่างนามา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน)
เป็นแผนงานที่ก้าหนดขึนเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน้ามา ทังมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพืนที่ โดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการส่งน้าเข้า
ระบบชลประทานในพืนที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณยอดน้าสูงสุดการ
ปรับแผนการระบายน้าจากอ่างเก็บน้าเพื่อลดผลกระทบน้าท่วมด้านท้าย รวมทังการเตรียมความพร้อมของ
เครื่ อ งจั ก ร-เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ในช่ ว งฤดู ฝ น ปี 2561 โดยจะมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเขต
ชลประทานเป็นหลักและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เป็นครังคราวตามการร้องขอ
ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยการเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานใน
บริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้าหลากที่คาดว่าจะเกิดขึน งานเสริม
คันกันน้า/คันคลองส่งน้าหรือคลองระบายน้า, งานปิดท่อลอดท้านบชั่วคราว, การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ
เข้าช่วยเหลือ, การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ
ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
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แผนการด้าเนินงาน

- ประเมินศักยภาพของปริมาณน้้าต้นทุน เพือ่ ช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง

- เร่งส้ารวจความเสียหายของอาคารชลประทาน

- เร่งส้ารวจพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ด้รับผลกระทบ

ค) สิน้ สุดฤดูฝน

- การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

- การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

- เร่งซ่อมแซมอาคารชลประทานทีช่ ้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว

- สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ

- เสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน คันกั้นน้้า และอื่นๆ

และระบายน้้าผ่านคลองระบายน้้า

- การควบคุมปริมาณน้้าผ่านอาคารบังคับน้้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม

- การส่งน้้าชลประทานเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร เพือ่ ลดยอดน้้า

- ปรับแผนการระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าเพือ่ ลดผลกระทบด้านท้ายน้้า

- รายงานสถานการณ์อุทกภัย การคาดการณ์แนวโน้ม พร้อมรูปถ่าย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

- ประชุมคณะท้างานเพือ่ ประมวลวิเคราห์สถานการณ์น้า

ข) ในช่วงฤดูฝน

- การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ

- การเฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย และการบริหารน้้าหลาก

- การบริหารน้้าในอ่างเก็บน้้าโดยใช้ ROS และ Operation Rule Curve

- การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน ระบบส่งน้้า และระบบระบายน้้า

- การขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อ่างเก็บน้้า

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานต่าง ๆ

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ

- การจัดการระบบข้อมูล เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

- การคาดการณ์และติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา

- การตัง้ คณะท้างาน และศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า

ก) ก่อนถึงฤดูฝน

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2561
ก.ย.

พ.ย.

เมือ่ เกิดเหตุการณ์

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้(ตอนบน)

ตารางที่ 1 หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการนาในช่วงฤดูฝน ปี 2561

ก.พ.

2562
มี.ค.

เม.ย.
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แผนการด้าเนินงาน
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- เร่งส้ารวจพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ด้รับผลกระทบ
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- การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

- การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

- เร่งซ่อมแซมอาคารชลประทานทีช่ ้ารุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว

- สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ

- เสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน คันกั้นน้้า และอื่นๆ

และระบายน้้าผ่านคลองระบายน้้า

- การควบคุมปริมาณน้้าผ่านอาคารบังคับน้้าในปริมาณทีเ่ หมาะสม

- การส่งน้้าชลประทานเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร เพือ่ ลดยอดน้้า

- ปรับแผนการระบายน้้าจากอ่างเก็บน้้าเพือ่ ลดผลกระทบด้านท้ายน้้า

- รายงานสถานการณ์อุทกภัย การคาดการณ์แนวโน้ม พร้อมรูปถ่าย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

- ประชุมคณะท้างานเพือ่ ประมวลวิเคราห์สถานการณ์น้า

ข) ในช่วงฤดูฝน

- การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ

- การเฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย และการบริหารน้้าหลาก

- การบริหารน้้าในอ่างเก็บน้้าโดยใช้ ROS และ Operation Rule Curve

- การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน ระบบส่งน้้า และระบบระบายน้้า

- การขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อ่างเก็บน้้า

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานต่าง ๆ

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ

- การจัดการระบบข้อมูล เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

- การคาดการณ์และติดตามสภาวะทางอุตุ-อุทกวิทยา

- การตัง้ คณะท้างาน และศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า

ก) ก่อนถึงฤดูฝน

กิจกรรม
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2561
ก.ย.

เขตภาคใต้(ตอนล่าง)
พ.ย.

เมือ่ เกิดเหตุการณ์

ต.ค.

ตารางที่ 2 หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการนาในช่วงฤดูฝน ปี 2561

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2562
มี.ค.

เม.ย.

1.1.4.4 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน้าท่วม
 เร่งส้ารวจพืนที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน้าท่วม ภายหลังที่
สภาพน้าลดระดับลง เพื่อประเมินความเสียหายและก้าหนดแนวทางช่วยเหลือ
 เร่งส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติโดยเร็ว
ประเมินศักยภาพของปริมาณน้าต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทังเตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้า
เคลื่อนที่และรถยนต์บรรทุกน้า

ส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
- 10 -

ภาคใต้
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชุมพร
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
อาคารชลประทาน จานวน 11 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานชุมพร 11 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 11 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานชุ ม พร ด าเนิ น การก าจั ด ตั้ ง แต่ วั น ที่ 17
เมษายน 2561 ที่ปตร.ท่าตะเภา ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าพื นที่ ที่ เ คยเกิ ด น าท่ ว มประจ าทุ ก ปี โดย
โครงการชลประทานชุมพรกาหนดจุดที่ตั้ง 16 แห่ง โดยมี
- เครื่องสูบน้าขนาด 16 x 12 นิ้ว 11 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าขนาด 8 x 8 นิ้ว 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าขนาด 4x 4 นิ้ว 1 เครื่อง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดชุมพร
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
-น้าส่วนเกิ นจากคลองท่าแซะจะถูก แบ่งลงคลองละมุความสามารถในการระบายได้สูงสุด 160 cms.
ต่อจากนั้นก็จะระบายลงสู่หนองใหญ่
- แบ่งน้าจากคลองท่าตะเภาช่วงที่ 1 ลงคลองหัววัง-พนังตักตรงจุดประตูระบายน้าหัววังซึ่งสามารถระบาย
น้าได้สูงสุด 420 cms. ปริมาณจะไหลมาสมทบกับปริมาณที่ระบายจากหนองใหญ่ผ่านท่อระบายน้าหนอง
ใหญ่ ประตูระบายน้าราชประชานุเคราะห์ 1, 2, 3 และฝายน้าล้นซึ่งปริมาณน้าโดยรวมสูงสุดที่ไหลลงตรง
จุดนี้ประมาณ 160 cms. รวมเป็นปริมาณที่ระบายผ่านคลองหัววัง -พนังตักประมาณ 580 cms. เพื่อ
ระบายออกสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้าพนังตัก แบ่งน้าจากคลองท่าตะเภาช่วงที่ 2 ลงคลองสามแก้วตรง
จุดประตูระบายน้าสามแก้วใหม่ เพื่อระบายออกสู่ทะเล คลองสามแก้วสามารถระบายน้าได้ 220 cms.
ตามเงื่อนไขการออกแบบแต่ในสถาวะปัจจุบันสามารถระบายน้าได้จริงสูงสุดถึง 400 cms.
- ปริมาณน้าส่วนที่เหลือจะถูกควบคุมไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน้าท่าตะเภา
เพื่อควบคุมปริมาณน้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง และปริมาณน้าที่ถูกควบคุมดังกล่าวนี้ก็จะถูกระบายออก
สู่ทะเลอีกเช่นกัน
การเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกในลุ่มนาคลองท่าตะเภา
1. ปริมาณฝนน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์ปกติ
2. ปริมาณฝนอยู่ในช่วง 60 ถึง 80 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์เฝ้าระวัง
3. ปริมาณฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตรต่อวัน สถานการณ์วิกฤติ
การเฝ้าระวังปริมาณนาและระดับนาในคลอง
1. ปริมาณน้าที่จุดรวมระหว่างคลองท่าแซะและคลองรับร่อลงคลองท่าตะเภาไม่เกิน 990 cms. และระดับ
น้าที่สถานี X.158 ไม่เกิน 12.00 เมตร (รทก.)
2. ควบคุมปริมาณน้าไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเกิน 350 cms. โดยประตูระบายน้าท่าตะเภาและระดับน้าที่
สถานี X.180 ไม่เกิน 3.80 เมตร (รทก.) เพื่อควบคุมปริมาณน้าไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมือง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. พื้นที่ลุ่มต่าบริเวณ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ
2. พื้นที่ลุ่มต่าบริเวณ ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด ต.บางหมาก ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร
3. โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดชุมพร
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานชุมพร

นายศุภชัย วรรณะ

0-7765-8283
081-370-8232

ผู้อานวยการโครงการชลประทานชุมพร

นายนภดล มีวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

0-7765-8283
081-895-0570
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานกระบี่ ดาเนินการกาจัดวัชพืชแนวคลอง
ตามงานบารุงรักษา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

15

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. อ่างเก็บนาบางกาปรัด ต.สินปูน อ.เขาพนม
2. อ่างเก็บนาห้วยลึก
3. อ่างเก็บนาห้วยนาเขียว ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
4. อ่างเก็บนาคลองหยา ต.โคกหาร อ.เขาพนม
5. อ่างเก็บนาคลองแห้ง ต.หน้าเขา อ.เขาพนม
การเตรียมความพร้อม
- เตรี ย มความพร้ อ มเครื่ อ งจั ก ร-เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ และ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดกระบี่
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานกระบี่

นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ

0-7561-1952
081-737-4128

ผู้อานวยการโครงการชลประทานกระบี่

นายธีรวิทย์ เงินเปีย
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทานกระบี่

0-7561-2880
081-900-5998
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 29 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครศรีธรรมราช 13 แห่ง โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาปากพนังล่าง 13 แห่ง โครงการส่งน้าและบารุงรักษาปาก
พนังบน 3 แห่ง ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 29 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- คลองคู พ าย โครงการส่ ง น าและบ ารุ ง รั ก ษานครศรี ธ รรมราช
ดาเนินการกาจัดวัชพืช ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 ที่ ปตร.คูพาย
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาปากพนังบน ดาเนินการกาจัดวัชพืชแล้ว
เสร็ จ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 มี น าคม 2561 ที่ ต.เกาะขั น ธ์ อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จานวน 43 จุด
บริเวณในเขต อ.เมือง อ.ชะอวด อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ขนอม อ.ปาก
พนัง และ อ.เชียรใหญ่

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. แผนงานขุดลอกและกาจัดวัชพืชในคลองชลประทาน คลองระบายนา และในอ่างเก็บนา
ต่างๆ ตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับนาการระบายนา
2. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกันนา และประตูร
ระบายนา
3. การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ
4. จัดตังศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา
5. ควบคุมการระบายนาผ่าน ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิให้นาไหลผ่านสูงสุด
(Qmax = 1,426 ลบ.ม./วินาที)
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- บริเวณในเขต อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด ลุ่มนาปากพนังตอนล่าง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.หัวไทร
อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ดาเนินการลดระดับนาในระบบชลประทาน
2. โครงการวางระบบและติดตังระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยในระดับลุ่มนา
- ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าเลา (ฝายวังอ้ายว่าว)
- ระบบโทรมาตร บริเวณคลองท่าโลน
- ระบบโทรมาตร บริเวณเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. แนวทางการแก้ไข/บรรเทาปัญหาในพืนที่เสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง
- ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 - 24 นิว จานวน 108 เครื่อง
- ติดตังเครื่องผลักดันนา จานวน 50 ชุด
- ขุดร่องระบายนาในกรณมีสิ่งกีดขวาง
- สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อขนย้ายทรัพย์สินมายังศูนย์อพยพ
- จัดตังศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา
19

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

นายวานิช แก้วประจุ

081-893-2022

ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

นายปกรณ์ ณ ศิริ

081-766-3102

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ปากพนังตอนบน

นายยรรยง โกศลกาญจน์

084-874-6263

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษา
ปากพนังตอนบน

นายสาราญ พุ่มบุญฑริก

093-320-9968

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปากพนังตอนบน
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดภูเก็ต

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของโครงการชลประทานภูเก็ต จานวน 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 3 แห่ง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
21

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับนา สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
เมื่อระดับนาใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 15.50 ม.รทก.) ให้ทา
การแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
2. ควบคุมระดับนา สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง เมื่อระดับนาใกล้ถึงระดับตลิ่ง (4.00 ม.รทก.) ให้
ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. สถานี X.190A บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้
2. สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
3. ฝายคลองบางใหญ่
4. สถานีสูบนาบางใหญ่-บางวาด
5. ฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
22

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานภูเก็ต

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน

0-7632-1461
081-738-2953
096-153-2234

ผู้อานวยการโครงการชลประทานภูเก็ต

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทาน

23

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 8 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ดาเนินการกาจัดวัชพืชแนว
คลองตามงานบารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุก ปี จุดละ
1 เครื่อง จานวน 2 จุด
บริเวณ ปตร.ท่าโพธิ์ และ ปตร.ไชยา ต.เลม็ด อ.ไชยา

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

24

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับนาที่สถานี X.217 บริเวณแม่นาตาปี ต.เคียนซา อ.
เคียนซา ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่ เมื่อระดับนาใกล้ถึงระดับ
ตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.00 ม.)
2. ควบคุมระดับนาทีส่ ถานี X.5C บริเวณแม่นาตาปี ต.ท่าข้าม อ.
พุนพิน ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่ เมื่อระดับนาใกล้ถึงระดับ
ตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 1.80 ม.)
3. ควบคุมระดับนาทีส่ ถานี X.37A บริเวณแม่นาตาปี ต.อิปัน อ.พระ
แสง ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่ เมื่อระดับนาใกล้ถึงระดับตลิง่
(ระดับตลิ่ง 10.76 ม.)
การเฝ้าระวังจุดเสีย่ งประสบภัยจากนาหลาก
1. สถานี X.217 บริเวณแม่นาตาปี ต.เคียนซา อ.เคียนซา
2. สถานี X.5C บริเวณแม่นาตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
3. สถานี X.37A บริเวณแม่นาตาปี ต.อิปัน อ.พระแสง
4. บริเวณลุ่มริมแม่นาตาปีตังแต่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.
บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน จนถึง อ.เมือง และบริเวณคลอง
ท่าโพธิ์ คลองไชยาใน อ.ไชยา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนา จานวน 19 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องผลักดันนา จานวน 10 เครื่อง
25

รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

นายวีระ เพ็งทอง

086-682-2299

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

นายมงกุฎ เศรษฐเอกพันธ์

081-188-7668

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทาน

26

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระนอง
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการใช้งาน 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานระนอง ดาเนินการกาจัดวัชพืชแนว
คลองตามงานบารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- อยู่ระหว่างดาเนินการติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิด
นาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จานวน 2 จุด
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) ต.เขานิเวศน์
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสานักงานสาธารณะสุข )
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

27

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดระนอง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. การบริหารจัดการนาหลากช่วงฤดูฝน ใช้แนวพนังกันนา 2 แห่ง
- แนวพนังกันนาคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางนอน ป้องกันการ
เกิดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อาเภอเมือง โดยเฉพาะ
ชุมชนทีได้รับผลกระทบปัญหาน้าท่วม น้าล้นตลิ่งบริเวณ 2 ฝั่งคลอง
บางนอน
- แนวพนังกันนาคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองโรงหัด ป้องกันการ
เกิดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
2. ควบคุมปริมาณนา ที่ คลองหาดส้มแป้น หมู่ 5 บ้านแพใหม่ และ
หมู่ 6 บ้านมิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขานิเวศน์ เมืองระนอง
2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้าสานักงานสาธารณะสุข) เขานิเวศน์
เมืองระนอง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติ ด ตั งเครื่ อ งสู บ น าขั บ ด้ ว ยเครื่อ งยนต์ ขนาด 8 นิ ว จานวน 1
เครื่อง
2. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว จานวน 1 เครื่อง
3. รถบรรทุก 10 ตัน หางแข็ง จานวน 1 คัน
4. รถแทรกเตอร์ จานวน 1 คัน
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดระนอง
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานระนอง

นายนิพัฒน์ ยังรอด

081-279-2181

ผู้อานวยการโครงการชลประทานระนอง

นายณัฐพล ชูชีพ

080-112-9669

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทาน

29

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพังงา
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 3 แห่ง อยู่ ในความรั บ ผิด ชอบของ
โครงการชลประทานพังงา 3 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งานทัง 3 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานพังงา ดาเนินการกาจัดวัชพืชแนวคลองตามงาน
บารุงรักษา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติ ด ตั งเครื่ องสู บนาพื นที่ที่เ คยเกิ ด นาท่ว มประจ าทุก ปี จุ ด ละ 1
เครื่อง
จานวน 4 จุด
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2. บ้านเขาทอย ต.ถ้าน้าผุด อ.เมือง
3. บ้านลุ่ม ต.นาเตย อ.ห้ายเหมือง
4. ชุมชนซอยทวีทรัพย์ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

30

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพังงา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) และ การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบ
ภัยจากนาหลาก
- ควบคุมระดับนา และเฝ้าระวังสถานีวัดนา
คลองตะกั่วป่า
1. สถานี X.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า เมื่อระดับนา
ใกล้ถึงระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 16.00 ม.รทก.) ให้ ทาการแจ้งเตือ น
ประชาชนในพืนที่
2. สถานี X.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
3. สถานี X.187 บ้านหินดาน ต.ตาตัว อ.กะปง
คลองรมณีย์
1. สถานี X.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง เมื่อระดับนาใกล้ถึง
ระดับตลิ่ง (ระดับตลิ่ง 4.40 ม.รทก.) ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนใน
พืนที่
2. สถานี X.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
3. สถานี X.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง
4. สถานี X.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพังงา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพังงา

นายวรายุทธ คงนุ้ย

084-874-6256

ผู้อานวยการโครงการชลประทานพังงา

นายสมโชค หลักหาญ

086-745-0763

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานพังงา

32

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสงขลา
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 30 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
โครงการชลประทานสงขลา 20 แห่งโครงการส่งน้าและบารุงรักษาระ
โนด-กระแสสินธุ์ 10 แห่งตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 20
แห่ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบ 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
-โครงการชลประทานสงขลา ด าเนิ น การก าจั ด ตั้ ง แต่ เดื อ น
ธันวาคม 2560 ที่ คลองอู่ตะเภา , คลองหวะ ,คลองระบายน้า ร.3 และ
คลองรัตภูมิ
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุก ปี โดยกาหนด
จุ ด ที่ ตั้ ง 55 แห่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการชลประทานสงขลา 41 จุ ด
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 14 จุด ดาเนินการ
ติดตั้งแล้ว 6 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสงขลา
การเตรียมความพร้อม
1. ติดตั้งเครื่องสูบน้าประจาที่เพื่อระบายน้าในเขตชุมชน
เขตเศรษฐกิจและพื้นที่การเกษตร
2. เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ จานวน 55 เครื่อง
3. เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้า จานวน 10 เครื่อง
4. เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องจักรกล เช่น รถ
ขุด เรือขุด รถบรรทุก รถเครน รถแทรคเตอร์ สะพานแบรี่
รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
กรณีที่ 1 ระดับน้าท่าที่สถานีวัดน้า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง=+8.000 ม.รทก.
สถานการณ์ธงเหลือง น้าเริ่มท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ
- ควบคุมปริมาณน้าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควน ในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาตามความเหมาะสม
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในชุมชนริมคลองธรรมชาติเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์น้า
กรณีที่ 2 ระดับน้าท่าที่สถานีวัดน้า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง = +9.300 ม.รทก.
สถานการณ์ธงแดง น้าเริ่มเข้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ควบคุมปริมาณน้าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที
- แจ้งเตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
กรณีที่ 3 ระดับน้าท่าที่สถานีวัดน้า X90 บ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง = +11.000 ม.
รทก.
สถานการณ์อุทกภัยน้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ควบคุมปริมาณน้าเข้าคลอง ร.1 ผ่าน ปตร.หน้าควนในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที และเข้าคลองอู่
ตะเภาผ่าน ปตร.คลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที
- ผันน้าออกจากคลอง ร.1 โดยเร็วผ่านทุ่งน้าท่วมพื้นที่บริเวณปลายคลอง ร.1 โดยพิจารณาลดระดับ
คันคลองลงในจุดที่เหมาะสม
- ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้านเครื่องสูบน้า เครื่องผลักดันน้า เครื่องจักร-เครื่องมือ
ต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม.
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนริมคลองธรรมชาติ เช่น
- ชุมชนหมู่บ้านลัดดานิเวศน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนบ้านชายควน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนนพเก้าและชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
- ชุมชนทุ่งบ้านหาร ต.ท่าช้าง, ต.บ้านหาร อ.บางกล่า
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสงขลา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสงขลา

นายธีระเทพ เทพสุยะ

081-802-0573

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสงขลา

นายไพโรจน์ แซ่ด่าน

081-738-9010

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานสงขลา

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์

นายสยาม อิ่มเจริญ

081-898-6272

ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์

(ตาแหน่งว่าง)

0-7458-8670

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสตูล
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 7 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบโครงการ
ชลประทานสตูล 7 แห่ง
ตรวจสอบแล้ ว มี ค วามพร้ อ มใช้ ง าน 6 แห่ ง และอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ 1 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานสตูล ตรวจสอบแล้วพบว่า'ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน้า (ผักตบชวา)
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จานวน 2 จุด โดยติดตั้งที่
1. หมู่ที่ 4 บ้านลูโบ๊ะฆอเล๊าะ ต.เกตรี อ.เมือง
2. บริเวณถนนทางหลวงสาย 416 เขตเทศบาลตาบลก าแพงทรบ.
คลองหลาน้า ต.กาแพง อ.ละงู

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

36

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดสตูล
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ควบคุมระดับนาที่สถานี X.279 บ้านปันจอร์ หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +23.423 ม.รทก. ให้ทา
การแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
2. ควบคุมระดับนาที่สถานี X.281 ฝายดุสน หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +29.212 ม.รทก. ให้ทา
การแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
3. ควบคุมระดับนาสถานี X.239 บ้านฉลุงเหนือ หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +15.80 ม.รทก. ให้ทา
การแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
4. ควบคุมระดับนาที่สถานี X.280 ซอยทรายทอง หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +2.357 ม.รทก. ให้
ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
5. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.337 บ้านวังสายทอง หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +25.66 ม.รทก.
ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
6. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.336 บ้านผังปาล์ม 1 หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +20.11 ม.รทก.
ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
7. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.150 บ้านวังพระเคียน หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +12.80 ม.รทก.
ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
8. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.333 บ้านนาข่าเหนือ หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +10.18 ม.รทก.
ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
9. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.231A ชุมชนประชาบารุง หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +3.00 ม.
รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
10. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.335 บ้านเหนือคลอง หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +73.91 ม.รทก.
ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
11. ควบคุมระดับนาที่สถานี TX.334 บ้านอุไดใต้ หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +31.80 ม.รทก. ให้
ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
12. ควบคุมระดับนาที่คลองท่าแพ หัวงานฝายคลองท่าแพร หากระดับนามากว่าระดับวิกฤตินาท่วม +16.20
ม.รทก. ให้ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
- บริเวณในเขต อ. ควนโดน อ.เมือง อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง และ อ.ท่าแพ

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
- ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิว จานวน 2 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดสตูล
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานสตูล

นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย (รก.)

0-7477-0117
086-697-7988
0-7477-0117
081-990-7706

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสตูล

นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานสตูล
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตรัง
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 4 แห่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
โครงการชลประทานตรัง 4 อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบอาคาร
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- โครงการชลประทานตรัง ดาเนินการกาจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 1 จุด ที่
ปตร.กะลาเส แม่น้าคลองกะลาเสใหญ่ ต.กะลาเส อ.สีเภา
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1
เครื่อง
จานวน 6 จุด โดยติดตั้งที่
1. วัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
2. ทรบ.คลองต่อยไห ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
3. ทรบ.คลองหลาน้า ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
4. พื้นที่ลุ่มต่าใกล้ทรบ.คลองหลาน้า ต.นาท่วมใต้ อ.เมือง
5. รร.สภาราชินี 2 ต.บางรัก อ.เมือง
6. รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต.บางรัก อ.เมือง
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดตรัง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. อ่างเก็บนาคลองท่างิว ฝายคลองนางน้อย เก็บกักนาในช่วงฤดูฝน
2. เร่งระบายนาออกจากพืนที่ มีดังนี
- โครงการประตูระบายนาคลองกะลาเส
- โครงการระบบประตูระบายนาแม่นาตรัง
- โครงการประตูระบายนาคลองปะเหลียน
- โครงการคลองระบายนาคลองลาเลียง
3. โครงการบรรเทาอุ ท กภั ย ย่ านตาขาว (คลองลั ด 1) ป้ อ งกัน และ
บรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเทศบางตาบลย่านตาขาว และหมู่บ้านต่าง ๆ
รอบเขตเทศบาลในท้องที่ตาบลย่านตาขาว
4. โครงการคันกันนานาท่ามเหนือ-ใต้ ป้องกันการเกิดความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. บริเวณตลาดนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
2. บริเวณวัดท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
3. บริเวณตลาดเทศบาลตาบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
การเตรียมความพร้อม
- ติดตังเครื่องสูบนา จานวน 7 เครื่อง
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดตรัง
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานตรัง

นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์

0-7522-4260
081-607-9797
0-7522-4260
081-693-1793

ผู้อานวยการโครงการชลประทานตรัง

นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพัทลุง
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 12 แห่ ง อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบโครงการ
ชลประทานพัทลุง 10 แห่ง และโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าเชียด 2 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 12 แห่ง
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1 เครื่อง
จานวน 11 จุด โดยติดตั้งที่
1. โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
2. บริเวณชุมชนโคกเนียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
3. บริเวณชุมชนวังเนียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
4. บริเวณชุมชนทางรถไฟ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
5. บริเวณชุมชนเขาอกทะลุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
6. บริเวณเรือนจาจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
7. บริเวณชุมชนถนนไทรบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
8. บริเวณชุมชนถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
9. ห้วยแม่ขรี ต.แม่ชรี อ.ตะโหมด
10. คลองส่งน้าRMC2 กม.3+000 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
11. บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 อ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดพัทลุง
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. บริหารจัดการนาในอ่างฯป่าพะยอม ให้มีความจุไม่เกิน 40 % และอ่างฯป่าบอน
ให้มีความจุไม่เกิน 30 % เพื่อเก็บกักนาที่ตกเหนืออ่างฯให้ได้มากที่สุด
2. ลุ่มนาคลองนาท่อม ผันนาจากคลองลาเข้าสู่ คลองระบายนาลาเบ็ด
(ความสามารถในการระบายนาสูงสุดที่ 177 ลบ.ม./วินาที ) เพื่อระบายลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา เป็นการตัดยอดนาที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง
3. ตรวจสอบและซ่อมบารุงอาคารบังคับนาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ
4. ขุดลอกคลองระบายนาและกาจัดวัชพืชในคลองชลประทาน รวมทังกาจัดเศษไม้
และเศษวัสดุที่กีดขวางการไหลของนาบริเวณปากคลองส่งนา/ท่อลอดถนน/ท่อลอด
คลองต่างๆ
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. ปตร. ท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพด
2. ชุมชนกุโบ ตาบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
3. บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
4. พืนที่บริเวณขอบทะเลสาบ
การเตรียมความพร้อม
1. ติ ดตั งเครื่อ งสู บ นาประจาที่ เ พื่อ ระบายน าในเขตชุ มชน เขตเศรษฐกิ จ และพื นที่
การเกษตร จานวน 11 แห่ง รวม 20 เครื่อง
2. เตรียมพร้อมเครื่องสูบนาเคลื่อนที่ จานวน 55 เครื่อง
3. เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันนา จานวน 10 เครื่อง
4. เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องจักรกล เช่น รถขุด เรือขุด รถบรรทุก รถ
เครน รถแทรคเตอร์ สะพานแบรี่ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพัทลุง
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานพัทลุง

นายสุรศักดิ์ คันธา

0-7461-1269
082-456-3434
0-7461-7150
081-990-2270

ผู้อานวยการโครงการชลประทานพัทลุง

นายธนิษฐ์ หยูทอง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทาน

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ท่าเชียด

นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาท่าเชียด

0-7482-9787
086-697-7988
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปัตตานี
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จ านวน 10 แห่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของสานักงานชลประทานที่ 17 10 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 10 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- สานักงานชลประทานที่ 17 ดาเนินการกาจัดวัชพืชแล้ว
เสร็จ 10 จุด โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติ ด ตังเครื่ องสู บ นาพืนที่ ที่เ คยเกิด น าท่ว มประจาทุ ก ปี
จุดละ 1 เครื่อง จานวน 3 จุด
1. คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา กม.31+600,กม.33+700
ต.ลางา อ.มายอ
2. บริเวณสะพานเดชานุชิต ต.อาเนาะรู อ.เมือง
3. บริเวณโรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดปัตตานี
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
ลุ่มนาสายบุรี
- ควบคุมระดับนาที่สถานี X.272 บ้านลาคอ หากมีระดับนาเกินกว่า
3.60 ม. ทาการแจ้งเตือนประชาชนในพืนที่เขต อ.สายบุรี และ อ.กะพ้อ
ลุ่มนาปัตตานี
- ระบายนาผ่านทางนาล้นฉุกเฉิน ในอัตรา 182.40 ลบ.ม./วินาที
- ระบายผ่านเขื่อนทดนาปัตตานี ในอัตรา 587 ลบ.ม./วินาที
- ผันนาเข้าคลองตุยง ที่อัตรา 109 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายนาลง
ทะเลที่ ปตร.ตุยง ในอัตรา 53 ลบ.ม./วินาที
- ผันนาเข้า ปตร.D8 ที่อัตรา 94 ลบ.ม./วินาที และเร่งการระบายนาลง
ทะเล ในอัตรา 155 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายนาลงสู่แม่นาปัตตานี ในอัตรา 328 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายนาที่ ปตร.D2 ในอัตรา 133.3 ลบ.ม./วินาที
- เร่งระบายนาที่ ปตร.D1 ในอัตรา 56 ลบ.ม./วินาที

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
- เตรี ย มพร้ อ มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก รกลและ
เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชม.

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. สถานี X.275 บ้านบลิดอ
2. สถานี X.272 บ้านลาคอ
3. บริเวณพืนที่ ต.เขาตูม
4. ชุมชุนริมฝั่งแม่นาปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
5. ชุมชุนริมฝั่งแม่นาสายบุรี อ.สายบุรี
6. ชุมชุนริมฝั่งคลองยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง
7. โรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก
8. หน้ามหาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และหน้าโรงเรียนเทศบาล 4
ต.สะบารัง อ.เมือง
9. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดปัตตานี
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานปัตตานี

นายชินวัฒน์ พรหหมมาณพ

0-7334-0535
081-542-6501
0-7334-0232
080-239-3222

ผู้อานวยการโครงการชลประทานปัตตานี

นายมิตร บุญจันทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานปัตตานี
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยะลา
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 8 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานชลประทานที่ 17 8 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 8 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- สานักงานชลประทานที่ 17 ดาเนินการกาจัดวัชพืชแล้วเสร็จ 4
จุด ในเขต อ.เมือง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ 1
เครื่อง จานวน 2 จุด
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ต.วังพญา อ.รามัน
2. เรือนจายะลา ต.สะเตง อ.เมือง

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา

48

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดยะลา
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. มี ก ารประชุ ม เตรี ย มความพร้อ มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ท างานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั น โดยมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั งภารกิ จ หน้ า ที่
รับผิดชอบ
2. ติดตามสถานการณ์นาในแม่นาปัตตานีอย่างใกล้ชิดจากสถานีวัดนา
ต่างๆตังแต่ต้นนาจนถึงปลายนา
3. ดาเนินการประสานงานการบริหารจัดการนา ระหว่างเขื่อนบางลาง
และเขื่อนทดนาปัตตานีในการระบายนาจากเขื่อนทังสอง
4. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนราษฎรในเขตพืนที่ดังกล่าว เมื่อเกิดฝน
ตกหนักและปริมาณนาในแม่นาปัตตานีเริ่มสูงขึน โดยใช้ค่าระดับนาจาก
สถานีวัดนาที่มีอยู่
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. พืนที่ลุ่มริมตลิ่งของแม่นาปัตตานี
2. พืนที่ในเขต อ.รามัน
3. พืนที่ชุมชุนริมฝั่งแม่นาลุ่มนาสายบุรี
4. พืนที่เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิว จานวน 9 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิว จานวน 3 เครื่อง
3. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว จานวน 1 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดยะลา
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานยะลา

นายชูศักดิ์ สุทธิ

09-8274-7972

ผู้อานวยการโครงการชลประทานยะลา

นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณโชติ

08-9198-1105

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานยะลา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนราธิวาส
อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว
- อาคารชลประทาน จานวน 56 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานชลประทานที่ 17 56 แห่ง
ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมใช้งาน 56 แห่ง
งานวัชพืชกีดขวางทางนา
- สานักงานชลประทานที่ 17 ดาเนินการกาจัดวัชพืชแล้วเสร็จ
16 จุด ในเขต อ.ยี่งอ อ.เมือง อ.ระแงะ อ.สุไหงปาดี และ อ.ตาก
ใบ
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
- ติดตังเครื่องสูบนาพืนที่ที่เคยเกิดนาท่วมประจาทุกปี จุดละ
1 เครื่อง
จานวน 14 จุด

การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน
จุดติดตังเครื่องสูบนาในพืนที่นาท่วมเป็นประจา
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การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดนราธิวาส
การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)
1. ลุ่มนาบางนรา ข้อมูลวัดระดับนาที่สถานี X73 บ้านต้นยังมัส สามารถแจ้ง
เตือนนาล่วงหน้าทีอ่ .เมือง ได้ประมาณ 24 ชม.
2. ลุ่มนาโก-ลก ข้อมูลวัดระดับนาที่สถานี X274 บ้านบูเก๊ะตา สามารถแจ้ง
เตือนนาท่วมล่วงหน้าที่ อ.สุไหงโก-ลก ได้ประมาณ 12 ชม. สถานี X119A
สะพานลันตู สามารถแจ้งเตือนนาท่วมล่วงหน้าที่ตลาดมูโนะ ได้ประมาณ 6 ชม.
และสถานี X119 บ้านมูโนะ สามารถแจ้งเตือนนาท่วมล่วงหนาที่บ้านนาคอีบู
อ.ตากใบ ได้ประมาณ 4 ชม.
3. ลุ่มนาสายบุรี ข้อมูลระดับนาที่สถานี X184 หากมีระดับนาเกินกว่า 32.80 ม.
อีก 8-9 ซม. ถัดมาระดับนาที่สถานี X99 บ้านท่าเรือ สูงถึงระดับ 24.50 ม. นาล้น
ตลิ่งเข้าท่วมพืนที่ลุ่มต่า อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส

การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก
1. สถานี X.73 คลองตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
3. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
4. พืนที่รอบขอบพรุโต๊ะแดง
5. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พืนที่โครงการส่งนาและบารุงรักษาโกลก
6. บริเวณในเขต อ.เมืองนราธิวาส
7. พืนที่ริมแม่นาบางนราและริมคลองยะกัง

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากนาหลาก

การเตรียมความพร้อม
1. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิว 6 เครื่อง
2. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิว 1 เครื่อง
3. ติดตังเครื่องสูบนาขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิว 10 เครื่อง
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รายชื่อผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส
พืนที/่ โครงการ

รายชื่อ

เบอร์โทรติดต่อ

โครงการชลประทานนราธิวาส

นายเดช เล็กวิชัย

0-7351-1531
081-898-6272
0-7351-1485
084-747-6446

ผู้อานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส

นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานนราธิวาส

โครงการส่งนาและบารุงรักษา
บางนรา

นายมะรอสะลี หามะ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาบางนรา

0-7354-2056
081-738-0038
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