
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับสถานการณอุทกภัย 
 

การทํางานในโครงการชลประทานในระดับจังหวัดและสํานักชลประทาน   มีภารกิจที่
จําเปนในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  ปญหาอุทกภัย  ปญหาการพัฒนาแหลงน้ํา  บางครั้ง
จําเปนตองตอบคําถามเฉพาะหนากับประชาชน  ผูเกี่ยวของ  ผูนําทองถ่ิน  นักการเมือง  หรือหัวหนา
หนวยราชการตางๆ ทุกระดับ  ตองมีการชี้แจง  ประชาสัมพันธ  ทําความเขาใจกับทุกภาคสวน  ส่ิง
เหลานี้ถาหากเรา  สามารถเตรียมการณ   คาดการณ   ไดลวงหนาก็จะชวยลดความเสียหายใหกับ
สวนรวมไดมาก  ปจจุบันไดมีการจัดทําแผนเตรียมการณตางๆ  จํานวนมาก  แตมีแผนที่ระบุรายละเอียด
ขั้นตอน  วิธีการทํางาน  การเตรียมบุคลากร ฯลฯ นอยมาก 

ดังนั้น   เพื่อให  สชป.7   มีแนวทางการปฏิบัติงานในการเตรียมสถานการณอุทกภัยอยาง
ชัดเจน  จึงไดนําวิธีการที่เคยปฏิบัติ  และใชไดผลในระดับหนึ่งมาเขียนไวเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ  
สําหรับผูที่ไมเคยผานงานหรือขาดความเขาใจในเรื่องนี้  และเปนการจัดการองคความรูของ  สชป.7  
และตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานและชวยกันพัฒนาปรับปรุงจึงตองนําแผนการปฏิบัติงาน
มาเขียนไวเปนตนรางกอน  เพราะเปนสิ่งที่ดําเนินการจริงในตั้งแตป  2526  เปนตนมา  

การเตรียมการรับสถานการณกอนเกิดภัย 

1.  ศึกษาสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โดยใชแผนที่ 1:250,000  ที่มองเห็นภาพรวมของทั้ง
ภาค  มองเห็นสภาพลําน้ําสายหลักตั้งแตตนน้ําจนสุดปลายน้ํา  ใชแผนที่ 1:50,000  ดูรายละเอียดในลุม
น้ํายอย  แผนที่ภาพถายดาวเทียม  1:50,000  และแผนที่ภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง  ขอมูล
ลักษณะภูมิประเทศ  ความลาดเทของพื้นที่  ลักษณะลุมน้ํา  ขอมูลทางธรณีวิทยา  น้ําใตดิน  ขอมูลดิน  
ความสามารถในการดูดซับน้ําของดิน, อัตราการซึม  การใชประโยชนที่ดิน  ที่ตั้งของชุมชนทําใหเขาใจ
สภาพของพื้นที่ และสามารถเขาใจรายละเอียดในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่มีความสําคัญได 

2.  ศึกษาขอมูลสภาพภูมิอากาศ   สถิติขอมูลน้ําฝน   แนวทางการเคลื่อนตัวของรองมรสุม  
พายุจร   เพื่อดูวาชวงเวลาไหน   เดือนไหน  จะมีฝนตกมากนอยอยางไร  ผลกระทบของปรากฏการณ
ลานีญา   เอลนีโญ  จัดทําสถิติเปรียบเทียบทั้งรายวัน  รายเดือน  และรายป  ขอมูลการพยากรณอากาศ
ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  ผลกระทบของพายุ  ปริมาณฝน 

3.  ศึกษาขอมูลสภาพลําน้ํา   การเก็บกักน้ํา   การใชน้ําทุกกิจกรรม   ตําแหนงที่ตั้งของ  
เขื่อนอางเก็บน้ํา   ฝาย   และจุดที่เปนอุปสรรค  หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ  เชน  ถนน   
คันพนังกั้นน้ํา   สะพานที่เปนอุปสรรคการไหล   จัดทําขอมูลรายละเอียด   สถิติน้ําทา   การไหลของน้ํา
ในลําน้ํา   การเคลื่อนตัวของน้ําทา  ระยะเวลาการไหลของน้ําถึงจุดตางๆ  จุดที่ตั้งสถานีวัดน้ํา   ระบบ
โทรมาตร   การประเมินน้ําทา   การพยากรณน้ํา   การบริหารจัดการน้ํา    ผลการศึกษาแนวทางการ



พัฒนาแหลงน้ําตางๆ   จัดทําแผนผังการไหลของน้ํา  ทั้งภาพรวมและรายละเอียดในพื้นที่   จัดทําแผนที่ 
GIS  ทําใหสามารถมองภาพรวมไดอยางเปนระบบครบวงจร 

4.  ศึกษาขอมูลสภาพอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่น้ําทวมที่ระดับ
น้ํา - ปริมาณน้ําตางๆ  ผลของน้ําฝน   น้ําทา   ผลการศึกษาการพยากรณอุทกภัย   แนวทางการแกไขที่เคย
ดําเนินการมาแลว   ขอมูลพื้นที่น้ําทวม   จํานวนหมูบาน  ประชากรที่ไดรับผลกระทบพื้นที่เสียหาย  
มูลคาดานความเสียหาย   ทําใหสามารถอธิบายไดวาอุทกภัยจะเกิดขึ้นไดอยางไร  ขอมูลการใชน้ํา, การ
ใชที่ดิน  ทําใหเห็นภาพรวมของปญหาแนวทางการแกไขที่สามารถดําเนินการไดจากจุดเล็กๆ ในพื้นที่
กอนแลวขยายออกเปนภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดตามลําดับ 

5.  จัดระบบการเขาถึงขอมูล  การนําขอมูลมาใชอยางเปนระบบได  สามารถอางอิงที่มาและ
เชื่อถือได  วิธีการเขาถึงขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ทั้งของในประเทศและตางประเทศ  เชน  ของกรม
ชลประทาน  กรมอุตุนิยมวิทยา  เพื่อใหสามารถดูขอมูลปจจุบันได  เชน  สภาพน้ําฝน  น้ําทา  ทางเดิน
ของพายุ  การคาดการณทิศทางพายุ  แผนที่อากาศ  แผนที่ภาพถายดาวเทียม   ขอมูลการพยากรณสภาพ
อากาศ   สภาพน้ําทวม 

6.  ศึกษาขอมูลความรูอ่ืนที่จําเปนตองใชในการทํางานใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ 

7.  เตรียมความรับผิดชอบงานในหนาที่ เชน ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทาน 
การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา  วางแผนการปลูกพืช  การปองกันอุทกภัยในพื้นที่ชลประทาน  
ตรวจสอบระบบสงน้ํา  ระบบระบายน้ํา  ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทานใหมีความพรอมรับ
สถานการณตางๆ 

8.  จัดเตรียมบุคลากรของโครงการฯ  สํานักชลประทานใหมีการเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
และมีแนวทางการทํางานเหมือนกัน 

9. จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องจักร  เครื่องมือ  ที่มีหรือหาแนวทางที่จะไดมาจากแหลงตางๆ 
เมื่อเกิดปญหา  หรือมีความจําเปน  

10.  ประสานงานกับหนวยราชการตางๆ  เพื่อใหขอมูลตางๆ ที่มีความชัดเจนเหมือนกนัเปน
ขอมูลที่ใชตัวเลขเดียวกันทุกคนยอมรับขอมูลรวมกัน  เบอรโทรศัพทที่จําเปน  การทํางานโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม 

11.  นําเสนอขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบทุกภาคสวน  หนวยราชการ   ประชาชนในพื้นที่โดย
ในคํางายๆ อธิบายใหทุกคนเห็นผลประโยชนของสวนรวม  คิดแบบบูรณาการ  เอาใจเขามาใสใจเรา  ซ่ึง
เร่ืองนี้จะตองทําอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน  ขอมูลจะตองอธิบายผลกระทบ  ขอดี   ขอเสียให



ชัดเจน   มีความถูกตองใหทุกภาคสวนไวใจการทํางานขอมูลของกรมฯ   จัดทําเอกสาร   PowerPoint  
ทํางานดวยความซื่อสัตวและจริงใจ  เนนการมีสวนรวม 

12.  กําหนดวิธีการรายงานสถานการณ    สรุปสถานการณ  รูปแบบการรายงาน  เชน  จัดสง
ขอมูล  ผลการวิเคราะหใหจังหวัดเปนรายวัน   รายสัปดาห  หรือกรณีฉุกเฉิน  มีสภาพอุทกภัย  ตอง
รายงานทุกชั่วโมง  เปนตน  จัดทําระบบประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการของ
ทุกภาคสวน อยางถูกตอง  รวดเร็ว  ทันเหตุการณ 

วิธีการปฏิบัตงิาน  ( แบบปฏบิัติการ ) 

เพื่อลดปญหาการทํางานมากเกินไป  จนเจาหนาที่ออนลาขาดขวัญกําลังใจตองอยูในภาวะ
ตึงเครียดของจิตใจมากเกินไป   และเปนการประหยัดทรัพยากรทุกๆ ดาน  จึงควรที่จะกําหนดระดับ
สถานการณหรือความรุนแรงของปญหาเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 

สํานกัชลประทานที่  7  ขอกําหนดระดับสถานการณดังนี้ 

ระดับ 0 ใชสัญลักษณสีเขียว   คือไมมีเหตุการณเกี่ยวกับอุทกภัย  หรือภัยแลงเกิดขึ้นทุก
คนทํางานตามปกติตามหนาที่  มีการรายงานสภาพอากาศ  ขอมูลน้ําฝน  น้ําทา  
ในลําน้ําและอางเก็บน้ําทุกวัน 

ระดับ 1 ใชสัญลักษณสีเหลือง   จะดําเนินการเมื่อเร่ิมเขาสูฤดูฝนหรือเร่ิมมีภัยแลง มี
การแตงตั้ งคณะทํางาน   เจาหนาที่ประจําศูนยประมวลและวิ เคราะห
สถานการณน้ําจัดทําแผนการปฏิบัติ  แผนการทํางาน  แผนการใชเครื่องจักร
เครื่องมือ  ตรวจสอบความพรอม  จัดทํารายงาน   สง SMS   ขอมูลน้ําฝน  
น้ําทา  ใหผูบริหารทุกวัน  จัดทํากราฟ   สถิติเปรียบเทียบ   ทุกคนทํางาน
ตามปกติแตใหเจาหนาที่ประจําศูนย   เขามาชวยเจาหนาที่ที่ทํางานปกติเร่ิม
ปฏิบัติงานตั้งแต  เวลา  08.00  ถึง  เวลา  16.30  น. 

ระดับ 2 ใชสัญลักษณสีสม  เปนสถานการณที่มีแนวโนมวาจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
เนื่องจากอิทธิพลของพายุจรหรือรองความกดอากาศต่ํา  พื้นดินมีความชุมน้ํา   
ระดับน้ําในนาขาวสูง  ระดับน้ําในแมน้ําเต็มตลิ่ง  เร่ิมเกิดสถานการณอุทกภัย 
หรือภัยแลงในพื้นที่  สถานการณมีแนวโนมวาจะรุนแรงมากขึ้น  ใหเจาหนาที่
รวบรวมขอมูล,   ตรวจสอบขอมูล  เตรียมตอบคําถามเกี่ยวกับสถานการณ  
น้ําฝน  น้ําทา  ในพื้นที่  จัดทํารายงานประจําวัน  เจาหนาที่ประจําศูนยตอง
พรอมทํางานตั้งแตเวลา  07.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน 



ระดับ 3 ใชสัญลักษณสีแดง  เปนระดับวิกฤต  ใชเมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยรุนแรง  
เชนป  2544  ในลุมน้ําชี  และ  2545  ในลุมน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี  หรือ 
ป  2521  ที่มีสถานการณอุทกภัยรุนแรง   เจาหนาที่ประจําศูนยจะตอง
ปฏิบัติงาน  24  ช่ัวโมง  ทําหนาที่วิเคราะหขอมูล ประเมินสถานการณ  พรอม
ที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสภาพน้ําฝน  น้ําทา  แนวโนมของสถานการณ
ในพื้นที่ไดอยางดี 

ระดับพิเศษ ใชสัญลักษณตามสถานการณที่ปรากฏแตใชไฟกระพริบ  ใชเตรียมการณเมื่อมี
ผูใหญระดับอธิบดี  รัฐมนตรี  หรือเทียบเทาหรือสูงกวา  เขามาตรวจราชการ
ในพื้นที่  ใหเตรียมเอกสารเปนรูปเลม  จัดเตรียม   PowerPoint  บรรยายสรุป
จัดทําแผนที่  GIS  แสดงพื้นที่น้ําทวม  ติดตอผูเกี่ยวของใหเตรียมความพรอม
ไวทุกดาน 

วิธีการประเมินสถานการณในชวงฤดูฝน หรือชวงอุทกภัย 

จากการเตรียมตัวรับสถานการณ  ตามแนวทาง  12  ขอ  ขางตนแลว  จะทําใหทราบ
สถานการณและขอมูลทุกๆ ดานเปนอยางดี  แตงานดานอุทกภัย  ภัยแลง  การบริหารจัดการน้ํา  การ
แกปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง  เปนขอมูลที่ตองมีการติดตามอยางตอเนื่องตลอดเวลาทุกวัน 

การประเมินสถานการณ จําเปนตองประยุกตใชประสบการณ  ความรู  ขอมูล และ
เทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม  แตอยางไรก็ตามเรื่องเหลานี้ไมใชเร่ืองยากแตตองมีความขยัน  เอาใจใส  
และตองใหเวลาทํางานใหมาก เพราะเปนเรื่องที่สามารถลดความสูญเสียของสวนรวมไดมาก และเปน
การเผยแพรช่ือเสียงของกรมชลประทาน  ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอนการทํางานประจําวัน  ดังนี้.- 

1. ประเมินสถานการณปจจุบัน จาก 12 ขอขางตน  ทําความเขาใจปญหา  สถานการณใหดี 

2. ติดตามขอมูล  สภาพภูมิอากาศ  ขอมูลฝน  จากแหลงตางๆ  เชน  จากเว็บไซตของกรม
อุตุนิยมวิทยา  ดูขอมูล 

- เรดารตรวจอากาศ ที่แสดงขอมูลฝนที่กําลังตกในขณะนั้น 

- ภาพถายดาวเทียม ที่แสดงใหเห็นสภาพเมฆที่ปกคลุมบริเวณตางๆ ของพื้นที่  ถามี
เมฆมากก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกมาก 

- แผนที่อากาศ  ที่แสดงใหเห็นเสนชั้นความกดอากาศ รองความกดอากาศต่ํา  ความ
กดอากาศสูง  ทิศทางลมพายุและการเคลื่อนตัว  (ถามี) 

- ขอมูลน้ําฝน  ปริมาณฝนที่ตกตามพื้นที่ตางๆ  ในชวง  24  ช่ัวโมง  ปริมาณฝน
สะสมซึ่งดูไดจากเว็บไซตโดยเขาไปที่สถานีวัดน้ําฝนอัตโนมัติ  และภูมิอากาศ  หรือเขาไปที่บริการ  



ดาวนโหลดรายงานฝนอําเภอลาสุด  จะทําใหทราบวามีฝนตกในพื้นที่ลุมน้ําสวนไหนปริมาณมากนอย
เพียงไร  ควรจะเปน  น้ําทาไหลมาตามพื้นที่ตางๆ  ชวงเวลาไหน 

- NWP  Model เปนขอมูลพยากรณอากาศดวยคอมพิวเตอร  (ดูรายละเอียดใน
วิชาการ  ความรูอุตุนิยมวิทยา) ซ่ึงจะเปนการพยากรณอากาศเปนราย  3  ช่ัวโมง  ลวงหนา  72 ช่ัวโมง  มี
ขอมูลความกดอากาศ  ปริมาณฝน  ความชื้นสัมพัทธ  ความเร็วลมที่ผิวพื้น  และที่ระดับความดันอากาศ
ตางๆ 

( ความดันอากาศที่พื้นดิน  เทากับ 1,013.5 hpa 

  Pa  เปนตัวยอของหนวย  Pascal เปนแรงที่กระทําตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

  h   เปนตัวยอของ hecto  หมายถึง  100 

  หนวย  hpa คือ  100  Pascal ) 

มีขอมูลที่เปนของประเทศไทย Thailand  Model เอเชียตะวันออกเฉียงใต SE Asia Model 
และของโลก Global  Model 

-  ดูเสนทางเดินพายุ  (ถามี) และบางเว็บไซตมีการพยากรณเสนทาง  ความเร็วของพายุ ไว
ดวย  ขอมูลฝน  สามารถดูไดจากสถานีวัดน้ําฝนของกรมชลประทานและจากสถานีโทรมาตรตางๆ  

3. ติดตามขอมูล ระดับ  ปริมาณน้ํา  ในอางเก็บน้ํา  น้ําทา  ในลําน้ําตางๆ จากเว็บไซตของ
กรมชลประทาน  จากสถานีโทรมาตรตางๆ  สถานีอุทกวิทยา  แผนผังการไหลของน้ํา 

4.  เปรียบเทียบขอมูลน้ําฝน  น้ําทา  วาแนวโนมของสถานการณเปนอยางไร 

5. ใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบสภาพในพื้นที่  หรือติดตอสอบถามจากคนในพื้นที่ 

6. ประเมินสถานการณจากขอมูลทั้งหมด 

7. จัดทํารายงาน  เผยแพรขอมูล  แจงผูเกี่ยวของตามชองทางตางๆ ที่กําหนดไว 


