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บทสรุปผู้บริหาร 

การขาดแคลนน ้า ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความหายนะที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา”(Creeping 
Catastrophe) นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของประชาชนบางแห่ง ทั งใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จนท้าให้สหประชาชาติก้าหนดให้การขาดแคลนน ้าเป็น “วาระ
เร่งด่วนของโลก”  

ในประเทศไทย หลักฐานจากการศึกษาต่างๆ ล้วนชี ให้เห็นว่า ในอนาคตปัญหาการขาดแคลนน ้ามี
แนวโน้มที่น่าวิตกอย่างยิ่ง ดังเช่นในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2558/59 ที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาวิกฤตภัยแล้งในหลาย
พื นที่ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 ทั งสิ น 41 จังหวัด 267 อ้าเภอ 1,444 ต้าบล 11,840 หมู่บ้าน ได้แก่ 
ภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ตะวันออก 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัดและ
ภาคใต้ 7 จังหวัด 

เพ่ือให้การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาวิฤติภัยแล้ง และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และเชื่อมโยง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื นที่ ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ 250/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 
จึงได้เห็นชอบให้จัดตั งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติและระดับจังหวัด เพ่ือให้
เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 อย่างเป็นระบบ นั น 

ในการนี  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า ได้สรุปผล การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559 
โดยกรมทรัพยากรน ้า และหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี  

1. แหล่งกักเก็บน ้าต้นทุนในปัจจุบัน 

 1.1 อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง จ้านวน 481 แห่ง ความจุรวม 74,857 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

 1.2 แหล่งน ้าที่ด้าเนินการโดยกรมทรัพยากรน ้า โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า จ้านวน 
15,821 แห่ง ความจุรวม 1,539.12 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 1.3 แหล่งน ้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ได้แก่ แหล่งน ้าในและนอก
เขตชลประทาน สระน ้าในไร่นา น ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร ความจุรวม 1,963 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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2. ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2558/59 

หน่วย : ล้านไร่ 

 
ที่มา : กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ ก.ค. 59)  
 

3. ความเสียหายด้านการเกษตร 

ช่วงภัย 
เกษตรกร 

(ราย) 

พื นที่
เสียหาย 
(ล้านไร่) 

วงเงิน
ช่วยเหลือ 
(ล้านบาท) 

ช่วยเหลือ 

ราย ไร่ ล้านบาท 

ต.ค.-ธ.ค. 58 172,842 1.65 1,838.29 172,842 1,651,079.25 1,838.29 
ม.ค. –ก.ค. 59 14,509 0.095 124.86 12,292 87,386.90 111.69 

รวม 187,351 1.745 1,963.15 185,134 1,738,466.15 1,949.98 
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูล ณ ก.ค. 59 

 
4. การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

ช่วงภยั 
พื นที่เสียหาย ปริมาณผลผลิต (ตัน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ไร)่ ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ รวม (ล้านบาท) 

ม.ค. – ธ.ค. 58 2,869,609.02 1,117,358.02 4,981,781.44 2,601.69 6,101,741.15 15,520.04 

ม.ค.59 –ปัจจุบัน 95,450.900 382.40 882,904.82 17,766.72 841,053.94 1,024.27 

รวม 2,965,059.92 1,117,740.42 5,864,686.26 20,368.41 6,942,795.09 16,544.31 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ก.ค. 59 
 

 5. การใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันหรือยับยั ง  

 รวม 28 จังหวัด รวมกรอบวงเงินทั งสิ น 127.64 ล้านบาท แบ่งเป็น  
  -  ค่าจ้างแรงงาน 22 จังหวัด 185,646 ราย กรอบวงเงิน 58.68 ล้านบาท 
  -  การฝึกอบรมอาชีพ 14 จังหวัด 189 รุ่น (เฉลี่ยรุ่นละ 60 คน) กรอบวงเงิน 21.22 ล้านบาท 
  -  การซ่อมแซมระบบประปา 7 จังหวัด 23 แห่ง กรอบวงเงิน 4.99 ล้านบาท  
  -  การเป่าบ่อบาดาล 21 จังหวัด 3,569 บ่อ กรอบวงเงิน 35.65 ล้านบาท  
  -  ขุดลอกแหล่งน ้า 5 จังหวัด 49 โครงการ กรอบวงเงิน 7.10 ล้านบาท 
  
 
 

ขอบเขตพ้ืนที่ พ้ืนทีแ่หลง่น้้ำ

นำปรัง นำปรัง ครัง้ 2 รวมนำปรัง
ในเขตชลประทาน 3.58        0.03        3.61        0.52        4.13        3.43 0.03 3.46 0.01 0.14
นอกเขตชลประทาน 2.10        0.08        2.18        1.91        4.09        2.08 0.02 2.10 0.00 0.08

รวม 5.68        0.11        5.79        2.43        8.22        5.51 0.05 5.56 0.01 0.22

ในเขตชลประทาน 1.99        0.03        2.02        0.06        2.08        1.98 0.03 2.01 0.01 0.00
นอกเขตชลประทาน 1.11        0.02        1.13        0.54        1.67        1.10 0.00 1.10 0.00 0.03

รวม 3.10        0.05        3.15        0.60        3.75        3.08 0.03 3.11 0.01 0.03

ทัง้ประเทศ
(77 จงัหวัด)

 ลุม่น้้ำเจำ้พระยำ
(22 จงัหวัด)

รวม
ทัง้หมด

พ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว พ้ืนที่
เสยีหำย

พ้ืนทีร่อ
เก็บเก่ียว

* ผลกำรเพำะปลกู ปี 2558/59 ข้ำวนำปรัง
พืชไร่ พืชผักนำปรัง นำปรัง

ครัง้ 2
รวม

นำปรัง
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 6. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

 รัฐบาลได้ด้าเนินมาตรการ/โครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
และขยายโอกาสในการปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 
2558/59 โดยคณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 จ้านวน 8 มาตรการ และ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก 9 มาตรการ รวม 17 มาตรการ เป็นเงิน 204,985.40 ล้านบาท ดังนี  
 1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอบรมครบแล้ว จ้านวน 385,137 ราย (100%) 
  1.2 จัดจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค “ธงฟ้าสู้ภัยแล้ง”รวม 609 ครั ง ประชาชนเข้าร่วมงาน 
277,336 ราย คิดเป็นมูลค่าการจ้าหน่าย 63.23 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพ 38.55 ล้านบาท  
 2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาการช้าระหนี ที่เกษตรกรมีภาระหนี กับสถาบันการเงิน 
   2.1 ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ลดดอกเบี ยค่าเช่าซื อที่ดิน และขยายระยะเวลาการช้าระหนี  ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 22,767 ราย วงเงิน 71.71 ล้านบาท 
   2.2 ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ให้สินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิต รวม 144,562 ราย วงเงิน 
7,799.35 ล้านบาท 
   2.3 ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อชุมชน 17 กลุ่ม วงเงิน 20.25 ล้านบาท 
   2.4 ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ชดเชยดอกเบี ยผู้ได้รับผลกระทบ 415,983 ราย 1,881.07 ล้านบาท 
   2.5 การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์  
    - กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้สินเชื่อสหกรณ์ปลอดดอกเบี ย 6 เดือน และ 1ปี 
วงเงิน 296.01 ล้านบาท 
    - ให้สินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ ปลอดดอกเบี ย 1 ปี เพ่ือพัฒนาบ่อน ้าในไร่นา ได้โอนเงินให้
จังหวัดแล้ว 57 จังหวัด วงเงิน 61.35 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 32.24 ล้านบาท 
   2.6 สหกรณ์ชดเชยดอกเบี ยสมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 206.33 ล้านบาท (ขอตั งงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 60) 
   2.7 การช่วยเหลือของสหกรณ์ (กสส.ขอความร่วมมือสหกรณ์) รวม 67,362 ราย วงเงิน 
472.643 ล้านบาท 
  3. มาตรการการจ้างงาน มีการจ้างแรงงาน 360,474 ราย 3,048.72 ล้านบาท 
  4. มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน อนุมัติโครงการ 8,172 
โครงการ วงเงิน 4,555.99 ล้านบาท เบิกจ่ายลง ศบกต. 4,369.03 ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายแล้ว 4,110 
โครงการ วงเงิน 2,270.37 ล้านบาท 
  5. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ลดขนาดการผลิต ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง 100 แปลง  
  6. มาตรการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน 
   6.1 การปฏิบัติการฝนหลวง มีหน่วยปฏิบัติทั งสิ น 17 หน่วย ขึ นปฏิบัติการ (วันที่ 15 ก.พ. – 
27 ก.ค. 59) จ้านวน 144 วัน 3,096 เที่ยวบิน มีฝนตก 70 จังหวัด ท้าให้มีปริมาณน ้าสะสม 1,117.414 ล้าน ลบ.ม. 
   6.2 การจัดหาน ้ากินน ้าใช้ 1,155 แห่ง (95%) 
   6.3 การขุดบ่อบาดาล 3,972 แห่ง (60%) 
   6.4 การท้าแก้มลิง 28 แห่ง (100%) 
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  7. มาตรการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย สร้างระบบสนับสนุนน ้าเพ่ือการแพทย์ใน
โรงพยาบาล 7 แห่ง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 176 ครั ง และเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื นที่ 88,771 ครั ง  
  8. การสนับสนุนอ่ืนๆ 
   8.1 ช่วยเหลือพื นที่การเกษตรเสียหายด้วยเงินทดรองราชการ จ้านวน 1.713 ล้านไร่ 
เกษตรกร 183,143 ราย 1,920.83 ล้านบาท  
   8.2 การใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันหรือยับยั ง 28 จังหวัด วงเงิน 127.64 ล้านบาท 
   8.3 อบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 220,500 ราย 
(100%) 
  9. โครงการตามมาตรการส้าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (กยจ.) กรอบ
วงเงิน 3,200.96 ล้านบาท เป้าหมาย 3,827 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2,536.12 ล้านบาท (79.22%) 
  10. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรอบ
วงเงิน 254.28 ล้านบาท เป้าหมาย 421 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 225.06 ล้านบาท (88.50%) 
  11. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต้าบล (ต้าบลละ 5 ล้าน) กรอบวงเงิน 
36,275 ล้านบาท เป้าหมาย 121,226 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 35,691.73 ล้านบาท (98.39%) 
  12. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท) เฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย กรอบวงเงิน 2,286.44 ล้านบาท เป้าหมาย 4,105 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2,115.82 ล้านบาท 
(92.54%) 
  13. โครงการสินเชื่อ 1 ต้าบล 1 SME เกษตร วงเงินสินเชื่อรวมทั งสิ น 72,000 ล้านบาท จ่าย
สินเชื่อแล้ว 12,141 ราย จ้านวนเงิน 13,511 ล้านบาท 
  14 โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เบิกจ่าย
เงินกู้แล้ว 9 จังหวัด จ้านวนเงิน 12.861 ล้านบาท เกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 219 ราย 
  15. โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจ้าเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 
2558/2559 วงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท  สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว 162,565 ราย จ้านวนเงิน 1,921.92 ล้านบาท   
  16. โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง แจกจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 119,780,254 ลิตร 

 17. โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้าน
บาท อนุมัติงบประมาณ 27,229.44 ล้านบาท ได้โอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ 17,924.16 ล้านบาท 

 

7. การวิเคราะห์สมดุลน ้า 

ในฤดูแล้งปี 2558/59 ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า ได้วิเคราะห์สมดุลน ้า โดย
เปรียบเทียบระหว่างปริมาณน ้าใช้การได้กับความต้องการใช้น ้าในแต่ละอ้าเภอ โดยแบ่งพื นที่ออกเป็น 2 ประเภท 
ประกอบด้วย พื นที่ในเขตชลประทาน และพื นที่นอกเขตชลประทาน 

ทั งนี  ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า ได้วิเคราะห์สมดุลน ้าจ้านวน 2 ครั ง ประกอบด้วย 1) เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
2) เดือนมีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี  
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7.1 ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

จากการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน ้าใช้การได้กับความต้องการใช้น ้ารายอ้าเภอ ทั งพื นที่ในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน พบว่ามีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งดังนี   

- พื นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 410 อ้าเภอ 
- พื นที่ในเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 59 อ้าเภอ  
- พื นที่ที่อยู่ทั งในและนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 79 อ้าเภอ  
รวมพื นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง 548 อ้าเภอ 

 

7.2 ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้าเดือนมีนาคม 2559 

จากการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน ้าใช้การได้กับความต้องการใช้น ้ารายอ้าเภอ ทั งพื นที่ในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน พบว่ามีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งดังนี   

- พื นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 342 อ้าเภอ 

- พื นที่ในเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 0 อ้าเภอ  
- พื นที่ที่อยู่ทั งในและนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้ง 49 อ้าเภอ  
รวมพื นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง 391 อ้าเภอ 
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ค ำน ำ 

ตามที่ สถานการณ์ภัยแล้ง ปลายปี 2557 ส่อเค้าจะเกิดความรุนแรงมาก เมื่อปริมาณฝนที่ตกทั้งปี
ต่่ากว่าค่าเฉลี่ย รวมทั้งปริมาณน้่าในอ่างเก็บน้่ามีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญได้
ปรากฎชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท่าให้มีผลคาดการณ์ว่า สถานการณ์ภัยแล้งจะยาวนานกว่าปกติ ส่งผลกระทบใน
หลายด้าน โดยเฉพาะด้านน้่าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ที่คาดว่าจะขาดแคลน ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 
นายกรัฐมนตรี ได้ด่าริให้มีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้่าด่าเนินการตามด่าริ
ของนายกรัฐมนตรี นั้น 

  จากการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้่าในแหล่งน้่าขนาดใหญ่ พบว่าปี 2558 ประเทศไทยยัง
ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ปริมาณฝนที่ตกมีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10-20 
ปริมาณน้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ของกรมชลประทานมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 4,189 ลูกบาศก์เมตร (ณ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558) และปริมาณน้่าในล่าน้่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้อย จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่าฤดูแล้ง  
ปี 2558/59 จะมีความรุนแรงและมาเร็วกว่าปกติ  

 อธิบดีกรมทรัพยากรน้่า ได้เล็งเห็นสภาพปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์
อ่านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2558/59 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเป็น
ศูนย์บัญชาการเตรียมการป้องกันและช่วยประชาชนที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมจัดท่าแผนเฉพาะหน้า 
โดยจัดชุดสูบน้่าเคลื่อนที่เพ่ือสูบน้่าจากแหล่งน้่าธรรมชาติไปเก็บกักไว้ในแหล่งน้่าส่าหรับอุปโภค-บริโภค ก่อนที่
แหล่งน้่าธรรมชาติจะแห้ง ทั้งนี้ได้เริ่มสูบน้่าและแจกจ่ายน้่าส่าหรับอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึง 31 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้จัดท่าแผนระยะสั้น โดยการจัดท่าแหล่งน้่าเพ่ือเก็บกักน้่าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้่า เป็นไปด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็น
ผลมาจากผู้บริหารกรมฯ ให้ความส่าคัญ และความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้่า
ทุกคน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้่าในฐานะหน่วยงานประสานงาน ต้องขอขอบคุณ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมา ณ โอกาสนี้ 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ำ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  

ในยุคปัจจุบันที่อารยประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตน ตามความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก หนึ่งในที่กล่าวมานั นคือ ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ก้าลังพัฒนา ดังจะเห็นได้จากการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตสินค้าต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทั งภายในและต่างประเทศได้ น้าไปสู่การน้าทรัพยากรมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ นเช่นกัน น ้าเป็นหนึ่งใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและมีอยู่อย่างจ้ากัด และเป็นทรัพยากรพื นฐานส้าหรับการพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแล้ว ยังมีส่วนส้าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ในด้านการอุปโภคบริโภค และการ
ด้ารงชีวิต จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั น การบริหารจัดการน ้าจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดแนวทางการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

ในประเทศไทย คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน ้าผิวดิน 25 ลุ่มน ้า 
ประกอบด้วย 254 ลุ่มน ้าย่อย มีพื นที่ลุ่มน ้าผิวดินรวมทั งประเทศ 511,361 ตารางกิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการศึกษาและจัดการทรัพยากรน ้าได้ชัดเจนขึ น ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การ
ขาดแคลนน ้าและภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื นท่ี ดังเช่นในปี พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะในพื นที่ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้
มีปริมาณฝนตกน้อยหรือไม่ตกตามฤดูกาลแล้ว ปัญหาการกระจายตัวของฝนที่ไม่สม่้าเสมอแน่นอน ปัญหาฝนทิ ง
ช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน การลดลงของคุณภาพน ้า การบุกรุกพื นที่ป่าต้นน ้า และการตัดไม้ท้าลายป่า ได้กลายมา
เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ส้าคัญท่ีเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งของประเทศ 

ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแนวทางการบริหาร
จัดการน ้าแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการประสาน การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกับทรัพยากร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการค้านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ เพ่ือน้าไปสู่ผลตอบแทนสูงสุดด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ในการจัดตั งกรมทรัพยากรน ้า 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  และตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรม
ทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 

กรมทรัพยากรน ้าในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ในด้านการเสนอแนะ การจัดท้านโยบาย แผน
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า รวมถึงการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า ใน
ระดับภาพรวมของประเทศและในระดับลุ่มน ้าและได้จัดตั งศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า (Water Crisis Prevention 
Center) เพ่ือท้าหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประมวลผลข้อมูลด้านภูมิศาสตร์กายภาพและอุตุ-อุทกวิทยา 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางน ้าและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติทางน ้าของประเทศ  
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 ทรัพยากรน ้าถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ จากสภาพปัญหาที่มีความท้าทาย  กรมทรัพยากรน ้าได้น้า
แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) 
มาด้าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ท้าทายดังกล่าว โดยได้มุ่งไปสู่การบริหารจัดการในการสร้างความสมดุลในการ 3 ด้าน 
คือ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน ้า การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และการตอบสนองต่อการพัฒนาและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตามบริบทของสภาพพื นที่และเงื่อนไขด้านอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องในมิติเวลาและปริมาณของ
ทรัพยากรน ้า ซึ่งการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ 
การจัดท้านโยบาย แผนงาน การเตรียมความพร้อม รวมถึงการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ น  ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าการศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์และเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนที่ก้าลังจะเกิดขึ น รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพ่ือศึกษา และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านภัยแล้งในประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษามาตรการในการเตรียมความพร้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 

1.2.3 เพ่ือรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล และคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

   

1.3 วิธีการและขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาภัยแล้ง ในพื นที่ 25 ลุ่มน ้าของประเทศไทย จากเอกสารราชการ แผนงานงานวิจัย มติ คณะรัฐมนตรี และ
บทความที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2  
ภัยแล้งในประเทศไทย 

 

ภัยแล้ง เป็นภัยธรรมชาติที่ท้าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั งการขาดแคลนน ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค การผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ น จากความแปรปรวนจากสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้น ้าที ่มากขึ  น การขยายพื นที่
เกษตรกรรมและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ส้าหรับการก้าหนดนิยามของภัยแล้งนั น ได้มีอยู่กว้างขวาง
และมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของลักษณะทางภูมิภาค ปัจจัยด้านอุตุ -อุทกวิทยา และผลกระทบที่เกิดขึ น 
The U.S. National Drought Policy Commission (NDPC) (2543) ได้ให้ความหมายภัยแล้ง คือ “การขาด
ความชื นในอากาศ หรือบนผิวดินอย่างผิดปกติและต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ หรือมนุษย์” (WMO, 
2000) และกรมอุตุนิยมวิทยา ให้นิยาม ภัยแล้ง คือ “ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน ้าในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งเป็นเวลานาน 
จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน” (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) นอกจากนั น ภัยแล้ง ยังหมายถึง 
“ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน ้าดื่ม น ้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ในพื นที่ใด
พื นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม” (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย, 2558) อย่างไรก็ตาม จากค้าจ้ากัดความภัย
แล้งที่มีอย่างหลากหลายนั น แต่โดยรวมแล้ว ความหมายของภัยแล้งมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ “ภัยธรรมชาติ 
อันเกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลท้าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน ้าในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งทั งด้าน
น ้าอุปโภคบริโภค และน ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพรรณต่างๆได้รับผลกระทบ  ท้าให้พืชชะงักการ
เจริญเติบโต ผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 

2.1 พื้นที่แล้งซ้ าซากในประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทย มีพื นที่แล้งซ ้าซากเพ่ิมมากขึ น อันมีสาเหตุมาจากฝนตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนตกไม่
เป็นไปตามฤดูกาล แต่ส่วนใหญ่เกิดจากฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน ท้าให้ประชากรเกิดการขาดแคลนน ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรนั น ความแห้งแล้งดังกล่าว มีสาเหตุหนึ่งส้าคัญมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพื นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งต้นน ้าล้าธาร ประกอบ
กับแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมรวมทั ง ล้าธาร แม่น ้า บึง หนอง ได้ถูกบุกรุกท้าลายเพ่ือให้พื นที่ท้าการเกษตร 
ดังนั น การก้าหนดพื นที่แล้งซ ้าซาก อ้างอิงจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้พิจารณาจากปัจจัยน ้าฝน พื นที่ที่ได้รับน ้า
ชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอุ้มน ้าของดิน ความลาดเทของพื นที่ และความถี่ของการเกิดสภาวะแล้ง 
(จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS) โดยได้แบ่งระดับพื นที่แล้งซ ้าซากออกเป็น 3 ระดับ ดังนี  

1. พื นที่แล้งซ ้าซากระดับ1 เกิดน้อยกว่า 3 ครั ง/ 10 ปี พื นที่แล้งซ ้าซากระดับนี เกิดจากสาเหตุฝนตกน้อย
หรือไม่ตกตามฤดูกาล ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง เป็นช่วงปกติของฤดูกาลในประเทศไทย   
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 2. พื นที่แล้งซ ้าซากระดับ2 เกิด 4-5 ครั ง/ 10 ปี พื นที่แล้งซ ้าซากระดับนี เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เอลนิโญ ความผิดปกติของ
ร่องมรสุม  

3. พื นที่แล้งซ ้าซากระดับ3 เกิดมากกว่า 6 ครั ง/ 10 ปี พื นที่แล้งระดับนี  โดยส่วนใหญ่เป็นพื นที่ปลูกอ้อย
และนาข้าว ซึ่งพืชพรรณทั งสองมีระดับการใช้น ้าที่มาก รวมถึงพื นที่เป็นดินที่มีการระบายน ้าดีมาก ความสามารถใน
การเก็บกักน ้าไม่ดี  

 
รูปที่ 2–1 พื นที่เกิดภัยแล้งซ ้าซาก 

2.2 สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง    

ส้าหรับสาเหตุของการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าในประเทศไทยนั น ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น 
ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศและน ้าทะเลหรือมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม โดย
สาเหตุการเกิดภัยแล้ง สามารถสรุปได้ดังนี  
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1. จากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ หรือความผิดปกติของต้าแหน่งร่องมรสุมและการพัด
พาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

2. การเกิดฝนตกในพื นที่ไม่ต่อเนื่องหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมทั งการเกิดภาวะฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน  

3. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ   
4. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก น ้ามัน และถ่าน

หิน ท้าให้เกิดรูโหว่ในชั นโอโซน  
5. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น 

คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน ้า ลอยขึ นไปเคลือบชั นล่างของชั นโอโซน ท้าให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ น 
ท้าให้อากาศร้อนกว่าปกต ิ

6. การเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการเพ่ิมขึ นของประชากร การขยายตัวของเมือง
หลวงและพื นที่เขตเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 

7. การตัดไม้ท้าลายป่า การบุกรุกพื นที่ป่าต้นน ้าและการขยายพื นที่ท้ากิน ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ 
และความชื น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) 

8. แหล่งเก็บกักน ้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ น มีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน ้าไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจ
เกิดจาก ข้อจ้ากัดของภูมิประเทศที่ไม่มีล้าน ้าธรรมชาติ สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม  ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน ้า แหล่งน ้าที่
ได้รับการพัฒนา มีขนาดเล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่เพียงพอ เก็บกักน ้าได้น้อย และอยู่ไกลแหล่งชุมชน 

9. แหล่งเก็บกักน ้าตามธรรมชาติและท่ีสร้างขึ นเสื่อมสภาพ ตื นเขิน ช้ารุด ท้าให้มีประสิทธิภาพต่้า เก็บกัก
น ้าไว้ได้น้อยจนถึงไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ได้ การรองน ้าฝนจากหลังคาบ้านเพ่ือเก็บเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคไม่
สามารถท้าได้ เพราะแร่ใยหินที่ใช้ผลิตกระเบื องมุงหลังคาเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั งในเขตเมืองมีฝุ่นควันและมลพิษ
จากเครื่องยนต์จ้านวนมาก 

10. คุณภาพน ้าไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น ้าเค็ม น ้าขุ่น เป็นสนิม สกปรก หรือเน่าเสีย 
11. การขาดจิตส้านึกในการใช้น ้าและการอนุรักษ์น ้า เช่น ใช้น ้าไม่ประหยัด ใช้น ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม  

การบุกรุกท้าลายแหล่งน ้า  
12. การวางผังเมืองไม่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพื นที่เพ่ือการท้ากิจกรรมไม่เหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งน ้า

ที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งน ้าที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า 
13. การบริหารจัดการน ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ การประมาณการ กักเก็บและระบายน ้า เป็นต้น 

(กรมชลประทาน, 2547) 

2.3 การเกิดภัยแล้งของประเทศ 

ประเทศไทยมีพื นที่ประกอบด้วย 25 ลุ่มน ้า ครอบคลุมพื นที่ 517,008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 321.2 
ล้านไร่ โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื นที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน 
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 1,455 มิลลิเมตร/ปี โดยการเกิดภาวะภัยแล้งนั น ประเทศไทยจะประสบ
ปัญหาดังกล่าวใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
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1) ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทย
ตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนตกลดลงเป็นล้าดับ
จนกระท่ังเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี จะเกิดขึ นประจ้าทุกปี  

2) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีสถานการณ์ฝนทิ งช่วงเกิดขึ น ท้าให้
เกิดภัยแล้งครอบคลุมพื นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ โดยระดับความรุนแรงของภัยแล้งได้ขึ นอยู่กับปัจจัย
ทางด้านอุทกวิทยาเป็นส้าคัญ ได้แก่ ปริมาณน ้าฝนรายปีเฉลี่ย ความชื นในดินและในอากาศ รวมถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้ที่ดิน และการพัฒนาด้านแหล่งน ้า (กรมอุตุนิยมวิทยา 2557) 

พื นที่ในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแตกต่างกันตามฤดูกาลและลักษณะพื นที่ โดยภัยแล้ง
ในประเทศไทยส่วนมากจะมีผลกระทบต่อการผลิตในด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภัยแล้งที่เกิดจากการขาดฝนหรือ
ฝนแล้ง ในฤดูฝน และฝนทิ งช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยพื นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยแล้ง
มากที่สุด คือ พื นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เนื่องจากเป็นพื นที่ที่อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เข้าไปไม่ถึง และความรุนแรงของภัยแล้งจะเพ่ิมมากขึ น ในปีที่ไม่มีพายุเขตร้อนพาดผ่านในพื นที่ดังกล่าว ส้าหรับ
พื นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาล สรุปได้ดังนี  

ตารางที่ 2-1 พื นที่ประสบภัยแล้งตามฤดูกาลในประเทศไทย 

ภัยแล้งในประเทศไทยอาจจะเกิดขึ นในหลายพื นที่เนื่องจากฝนทิ งช่วงกลางฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนาน
กว่าปกติ ตั งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง คือ ภาคเหนือ ต่อภาคกลาง
ทั งหมด ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคใต้ ฝั่ งตะวันออก เช่น       
ลุ่มน ้ายม (แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก) ลุ่มน ้าชี (ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร) ลุ่มน ้าสะแกกรัง 
(อุทัยธานี นครสวรรค์) ลุ่มน ้ามูล (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) 
ลุ่มน ้าโตนเลสาบ (สระแก้ว) และลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) เป็นต้น 

 

 

พื นที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ภาคเหนือ   ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนทิ งช่วง ฝนทิ งช่วง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนทิ งช่วง ฝนทิ งช่วง 

ภาคกลาง  ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนทิ งช่วง ฝนทิ งช่วง 

ภาคตะวันออก   ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนทิ งช่วง ฝนทิ งช่วง 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ฝนแล้ง     

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง   
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2.4 ปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) 

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ปรากฎการณ์ คือ 
ปรากฎการณ์เอลนีโญ และปรากฎการณ์ลานีญา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้อธิบายลักษณะของปรากฎการณ์
ดังกล่าวไว้ ดังนี  

2.4.1 สภาวะปกติ 

โดยปกติบริเวณเส้นศูนย์สูตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ลมสินค้าตะวันออก (Eastery trade winds) จะ
พัดจากประเทศเปรูชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ ไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วยกตัวขึ นบริเวณประเทศ
อินโดนีเซีย ท้าให้มีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ กระแสลมสินค้าพัดให้
กระแสน ้าอุ่นบนพื นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันทางทิศตะวันตก จนมีระดับสูงกว่าระดับน ้าทะเลปกติ
ประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร แล้วจมตัวลง ท้าให้กระแสน ้าเย็นใต้มหาสมุทรซีกเบื องล่างไหลเข้ามาแทนที่กระแส
น ้าอุ่นพื นผิวซีกตะวันออก น้าพาธาตุอาหารจากก้นมหาสมุทรขึ นมาท้าให้ปลาชุกชุม เป็นประโยชน์ต่อนกทะเลและ
การท้าประมงชายฝั่งของประเทศเปรู 

 
     รูปที่ 2–2 สภาวะปกติ 

2.4.2 ปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Nino) 

เอลนีโญ เป็นค้าภาษาสเปน แปลว่า บุตรพระคริสต์ เป็นชื่อของกระแสน ้าอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งทะเลของ
ประเทศเปรูลงไปทางใต้ของประเทศทุกๆ 2-3 ปี โดยเริ่มประมาณกลางเดือนธันวาคม กระแสน ้าอุ่นนี จะไหลเข้า
แทนที่กระแสน ้าเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนาน 2-3 เดือน ท้าให้กระแสน ้าเย็นใต้มหาสมุทรไม่สามารถลอยตัวขึ นมา
ได้ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร ท้าให้ปริมาณปลาน้อย นกทะเลขาดแคลนธาตุอาหาร
ชาวประมงขาดรายได้ รวมทั งเกิดฝนตกและดินถล่มอย่างรุนแรง ในประเทศเปรูและเอกาดอร์  

เอลนีโญเป็นปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของกระแสอากาศและกระแสน ้าในมหาสมุทรทั ง
บนพื นผิวและใต้มหาสมุทร ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า El nino Southern Oscillation (ENSO) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ นบริเวณมหาสุมทรแปซิฟิกตอนใต้  
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         รูปที่ 2–3 ปรากฎการณ์เอลนีโญ (El nino) 

เมื่อเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ กระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนก้าลังลง กระแสลมพื นผิวเปลี่ยนทิศทาง พัด
จากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แล้วยกตัวขึ นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ 
ก่อให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ หรือตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ อีกทั งยัง
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ  

2.4.3 ปรากฎการณ์ลานีญา (La Nina) 

ลานีญา แปลว่า บุตรธิดา เป็นปรากฎการณ์ที่มีลักษณะของกระแสลมสินค้า และกระแสน ้าทะเล มี
ลักษณะตรงข้ามกับปรากฎการณ์เอลนีโญ คือมีลักษณะคล้ายคลึงสภาวะปกติ แต่ทว่ารุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแส
ลมสินค้าตะวันออกมีก้าลังแรง ท้าให้ระดับน ้าทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะ
ปกติ ลมสินค้ายกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย ท้าให้เกิดฝนตกหนักในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น ้าเย็นใต้
มหาสมุทรยกตัวขึ นแทนที่กระแสน ้าอุ่น ก่อให้เกิดธาตุอาหาร ฝูงปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝั่งประเทศเปรู  
กล่าวคือ เมื่อเกิดปรากฎการณ์ลานีญา อุณหภูมิบนผิวน ้าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกจะต่้าลงอย่าง
ผิดปกติราว 3-5 องศาเซลเซียส ท้าให้ความดันฝั่งตะวันตกต่้ากว่าความดันฝั่งตะวันออก เกิดลมพายุพัดเสริมลม
สินค้าทิศตะวันออกพัดพาน ้าและอากาศที่หนาวเย็นไปยังทิศตะวันตก และมีฝนตกหนัก 

 
              รูปที่ 2–4 ปรากฏการณ์ลานีญ่า 

ผลกระทบต่อประเทศไทย จากข้อมูลฝนและอุณหภูมิรายเดือนตั งแต่ปี 2494-2549 ของกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่า ลานีญา ท้าให้ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่สูงกว่าค่าปกติอย่างชัดเจน ในช่วงฤดูร้อน
และต้นฤดูฝน และท้าให้อุณหภูมิต่้ากว่าปกติทุกฤดู ส่งผลให้เกิดอากาศหนาวไปทุกภูมิภาค และจากการติดตาม
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อย่างต่อเนื่องพบว่า ตั งแต่ปี 2513 อัตราการเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา มีความผันผวนอย่างรุนแรง 
ระยะหลัง เอลนีโญเกิดขึ นบ่อยครั ง เช่น ในช่วงเวลาหนึ่งเอลนีโญเกิดขึ น 9 ครั งในรอบ 2.2 ปี ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ น 
1.5 ครั งต่อปี ขณะที่ลานีญาเกิดขึ นเพียงครั งเดียว ปรากฏการณืแปรปรวนนี มีความรุนแรงมากขึ นตั งแต่ปี 2542 ซึ่ง
อาจมีผลมาจากสภาวะโลกร้อนก็เป็นได้ และในช่วงปี 2557-2558 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์
เอลนีโญ ท้าให้ปริมาณฝนต่้ากว่าค่าปกติ จนเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื นท่ี  

อีกทั งในปัจจุบันตั งแต่กลางปี 2559 เป็นต้นไป ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ลานีญา 
ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกถึงหนักในหลายพื นท่ี จนท้าให้ในหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยและน ้าท่วมขัง  

 
รูปที่ 2–5 ดัชนีการเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ (The Oceanic Nino Index, ONI) 

จากรูปที่ 2–5 แสดงอุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยช่วงเวลาต่างๆในรอบปี อุณภูมิของน ้า
ทะเล ในเกณฑ์ -0.5 ถึง +0.5 ๐C หากช่วงเวลาใดมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าว จะแสดงถึงการเกิด
ปรากฏการณ์ ENSO มีรายละเอียดดังนี  

 ถ้าน ้าทะเลในมหาสมุทรมีอุณหภูมิ อยู่ในช่วง -0.5 ถึง +0.5 ๐C แสดงว่าสภาพภูมิอากาศจะอยู่ใน
สภาวะปกติ 

 ถ้าน ้าทะเลในมหาสมุทรมีอุณหภูมิต่้ากว่า -0.5 ๐C แสดงว่าสภาพภูมิอากาศจะเกิดปรากฎการณ์
ลานีญา (La Nina) 

 ถ้าน ้าทะเลในมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงกว่า +0.5 ๐C แสดงว่าสภาพภูมิอากาศจะเกิดปรากฎการณ์
เอลนีโญ (El Nino) 
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2.5 ผลกระทบจากเอลนีโญกับการเกิดภัยแล้งปี 2558 – 2559 

ในรายงานฉบับนี  ได้ท้าการศึกษาผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญกับการเกิดภัยแล้ง ปี 2558 – 
2559 จากรายงานสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือสรุปปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) ในช่วงเวลา
ต่างๆ และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ นต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 
ช่วงดังนี  

1) ช่วงที่ 1 ช่วงต้นฤดแูล้ง เดอืนพฤศจิกายน 2558  

2) ช่วงที่ 2 ช่วงท้ายฤดแูล้ง เดือนมิถุนายน 2559  

3) ช่วงที่ 3 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝน เดือนสิงหาคม 2559 

2.5.1 การศึกษาปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) เดือนพฤศจิกายน 2558 

การศึกษาปรากฎการณ์เอลนีโญในช่วงต้นฤดูแล้ง ตามรายงานสถานการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตร เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีรายงานดังนี  ปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงมี
ก้าลังแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558  

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณตอนกลาง และด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงสูงกว่าปกติ และมี
ค่าสูงสุดประมาณ 3.5 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 2–6  

อุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน ้าลงไปจนถงึระดับ 300 เมตร ยังคงสูงกว่า 6 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณ
ที่อุณหภูมิต่้ากว่าปกติปรากฏชัดทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและขยายพื นที่ไป ทางด้านตะวันออกมาก
ขึ น ดังรูปที่ 2–6  

ส้าหรับระบบบรรยากาศ ที่ระดับ 850 hPa ลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมเหนือน่านน ้ามหาสมุทรแปซิฟิก
ยังคงผิดปกติบริเวณตอนกลางและตะวันออก ส่วนที่ระดับ 200 hPa ลมฝ่ายตะวันออกผิดปกติยังคงปกคลุมใน
พื นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก และวิเคราะห์เป็น Anticyclonic บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกศูนย์สูตรทั งในซีก
โลกเหนือและซีกโลกใต้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 2–8  

การคาดหมาย จากความผิดปกติของอุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก และระบบบรรยากาศในเขต
ศูนย์สูตรสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจ้าลองเชิงพลวัต
แล้ว พบว่า ปรากฎการณ์เอลนีโญก้าลังแรงถึงช่วงต้นปี 2559  

 ผลกระทบกับประเทศไทย  ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 2559 อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่า
ค่าปกติ อ้างอิงจาก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558)  
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รูปที่ 2–6 ภาพแสดงอุณหภูมิผิวน ้าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร 

จากรูปที่ 2–6 พบว่า ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 บริเวณตอนกลางและด้าน
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีค่าอุณหภูมิผิวน ้าทะเลสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางสูงกว่าค่า
ปกติ 3.5 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงอณุหภมูิน า้ทะเลที่อยู่ลกึ จากผิวน า้ลงไป
จนถึงระดบั 300 เมตร  
 

พบว่า ในมหาสมทุรแปซิฟิกเขตศนูย์สตูร ในช่วง 2 

เดือนที่ผ่านมา พืน้ที่ส่วนใหญ่มีอณุหภมูิสงูกว่าค่า
ปกติ ส่วนบริเวณที่อณุหภูมิต ่ากว่าค่าปกติ ปรากฏ
ชดัทางด้านตะวนัตกของมหาสมุทรและขยายพืน้ที่
ไปทางด้านตะวนัออกมากขีน้ 

 

รูปที่ 2–7 ภาพแสดงอุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึก จากผิวน ้าลงไปจนถงึระดับ 300 เมตร 
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รูปที่ 2–8 วิเคราะห์ความแปรปรวนของลมเฉลี่ยที่ระดับ 850 hPa และ 200 hPa       
วันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 

 

 

จากข้อมูลกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 
เพ่ือใช้คาดการณ์ล่วงหน้า พบว่า จาก
แบบจ้าลองเชิงพลวัต ศูนย์พยากรณ์ต่างๆ
คาดว่า จะเกิดเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญ
ก้าลังแรงถึงช่วงต้นปี 2559 หลังจากนั น
จะค่อยๆ ลดระดับความรุนแรงลง [Nino 
3.4 บริเวณ (5o N -5o S) (170 o W - 
120o W) ] 

รูปที่ 2–9 ผลจากการคาดการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร  
ที่มา :  National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA 

 

ที่ระดับ 850 hPa  

ลม ต ะ วั น ต ก ป ก คลุ ม เ ห นื อ น่ า น น ้ า
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ
ตอนกลางและตะวันออก  

 

ที่ระดับ 200 hPa  

ลมฝ่ายตะวันออกมีค่าผิดปกติในพื นที่ส่วน
ใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่
ตอนกลางวิเคราะห์เป็น Anticyclonic 
ทั งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 
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รูปที่ 2–10 วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ( ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวธิีการทางสถิติ 

จากข้อมูลในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปี 2558 เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO ล่วงหน้า พบว่า 
ปรากฏการณ์เอลนีโญก้าลังแรงจะยังคงอยู่ต่อเนื่องถงึต้นปี 2559 เป็นผลให้เกิดภาวะแห้งแล้ง หลังจากนั นจะค่อยๆ 
ลดระดับความรุนแรงลง และเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางปี 2559 

2.5.2 การศึกษาปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) เดือนมิถุนายน 2559 

ช่วงปลายฤดูแล้งและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวคือ กลางเดือนมิถุนายน
ถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะเกิดภาวะฝนทิ งช่วง จากการศึกษาปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) ตาม
รายงานสถานการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร เดือนมิถุนายน 2559 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในสภาวะเป็นกลาง  

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีค่าลดลงเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยถึงต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ย (รูปที่ 2–11)  

ส้าหรับอุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน ้าลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร บริเวณที่อุณหภูมิต่้ากว่าค่าปกติ 
ปรากฏชัดบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรและขยายพื นที่ไปทางด้านตะวันออกมากขึ น (รูปที่ 2–12)  

ส้าหรับระบบบรรยากาศ ที่ระดับ 850 hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน ้ามหาสมุทรแปซิฟิกมีค่าใกล้เคียง
กับค่าปกต ิส่วนที่ระดับ 200 hPa ลมฝ่ายตะวันตกที่ผิดปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
(รูปที่ 2–13)   
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การคาดหมาย  จากความผิดปกติของอุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและระบบบรรยากาศในเขต
ศูนย์สูตรที่สูงกว่าค่าปกติได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจ้าลอง
เชิงพลวัตแล้ว พบว่า ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในภาวะเป็นกลาง และมีโอกาสที่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ลานีญา
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 

 

 ผลกระทบกับประเทศไทย  ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย 
อุณหภูมิยังคงมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ ส่วนปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าปกติ อ้างอิงจาก (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2559)  

 
รูปที่ 2–11 ภาพแสดงอุณหภูมิผิวน ้าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร 

จากรูปที่ 2–11 พบว่า ในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 บริเวณด้านตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก อุณหภูมิผิวน ้าทะเลมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลียถึงต่้ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนบริเวณที่อุณหภูมิสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งวัน 
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พบว่า ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ในช่วง 
2 เดือนที่ผ่านมา พื นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณที่ อุณหภูมิต่้า
กว่าค่าปกติ ปรากฏชัดบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร
และขยายพื นที่ไปทางด้าน ตะวันออกมากขึ น  

 

 

รูปที่ 2–12 ภาพแสดงอุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน ้าลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร 

 

 

 ที่ระดับ 850 hPa  
ล ม ที่ พั ด ป ก ค ลุ ม เ ห นื อ น่ า น น ้ า
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่า 
ใกล้เคียงกับค่าปกต ิ 

 

ที่ระดับ 200 hPa  
ลมฝ่ายตะวันตกที่ผิดปกติพัดปกคลุม 
บริ เวณด้านตะวันตกของมหาสมุทร 
แปซิฟิก  

 

รูปที่ 2–13 วิเคราะห์ความแปรปรวนของลมเฉลี่ยที่ระดับ 850 hPa และ 200 hPa  
วันที่ 5 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 
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จากข้อมูลกลางเดือนพฤษภาคม 2559 
เพ่ือใช้คาดการณ์ล่วงหน้า พบว่า จาก
แบบจ้าลองเชิงพลวัต ศูนย์พยากรณ์
ต่างๆ คาดว่า ปรากฏการณ์เอลญนีโญ
จ ะ เ ข้ า สู่ ภ า ว ะ ป ก ติ ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และจะ
เป็นปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2559 ถึงต้นป ี2560  

  [Nino 3.4 บริเวณ (5o N -5o S) (170 o W - 
120o W) ] 

รูปที่ 2–14 ผลจากการคาดการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร             
ที่มา :  National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA 

 

รูปที่ 2–15 วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติ  

จากข้อมูลในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO ล่วงหน้า พบว่า มี
โอกาส 60-65% ที่จะเกิดปรากฎการณ์ลานีญาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559 และ 70-75% ที่จะ
เกิดในช่วงฤดูหนาว 2559 – 2560 
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2.5.3 การศึกษาปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) เดือนสิงหาคม 2559 

การศึกษาปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) ตามรายงานสถานการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลใน
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร เดือนสิงหาคม 2559 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในสภาวะเป็น
กลาง  

อุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรและด้านตะวันออกของมหามุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีค่า
ใกล้กับค่าเฉลี่ยถึงต่้ากว่าค่าเฉลี่ย (ดังรูปที่ 2–16)  

อุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน ้าลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร พื นที่ส่วนใหญ่มีอุณภูมิต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ย และได้ขยายพื นที่ไปทางด้านตะวันออกมากขึ น (ดังรูปที่ 2–17)  

ระบบบรรยากาศ ที่ระดับ 850 hPa และ 200 hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน ้ามหาสมุทรแปซิฟิก 
(ดังรูปที่ 2–18) 

  การคาดหมาย จากความผิดปกติของอุณหภูมิน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก และระบบ
บรรยากาศในเขตศูนย์สูตรที่สูงกว่าค่าปกติ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติและแบบจ้าลองเชิงพลวัตแล้ว พบว่า ปรากฎการณ์ ENSO อยู่ในภาวะเป็นกลาง และมีโอกาสที่จะเกิดเป็น
ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559 

  ผลกระทบกับประเทศไทย  ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย 
ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นและพื นที่ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่าปกติ อ้างอิงจาก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559)  

 
รูปที่ 2–16 ภาพแสดงอุณหภูมิผิวน ้าทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร 

จากรูปที่ 2–16 พบว่า ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559บริเวณตอนกลางและด้าน
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีค่าอุณหภูมิผิวน ้าทะเลใกล้ค่าเฉลี่ยถึงต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 
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พบว่า ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ในช่วง 
2 เดือนที่ผ่านมา พื นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ย และได้ขยายพื นที่ไปทางด้านตะวันออก
มากขึ น  

 

รูปที่ 2–17 ภาพแสดงอุณหภูมิน ้าทะเลที่อยู่ลึก จากผิวน ้าลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร 

 

 

ที่ระดับ 850 hPa  
ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน ้ามหาสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตร มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ย  

 

ที่ระดับ 200 hPa  
ลมที่พัดปกคลุมเหนือน่านน ้ามหาสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตร มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ย  

 

รูปที่ 2–18 วิเคราะห์ความแปรปรวนของลมเฉลี่ยที่ระดับ 850 hPa และ 200 hPa 
วันที่ 7 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 
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จากข้อมูลกลางเดือนกรกฎาคม 2559 
เพ่ือใช้คาดการณ์ล่วงหน้า พบว่า จาก
แบบจ้าลองเชิงพลวัต ศูนย์พยากรณ์
ต่างๆคาดว่า จะเกิดเป็นปรากฏการณ์
ลานีญาก้าลังอ่อนตลอดในช่วงฤดูหนาว 
2559-2560 [Nino 3.4 บริเวณ (5o N -5o S) 
(170 o W - 120o W) ] 

รูปที่ 2–19 ผลจากการคาดการณ์อุณหภูมิน ้าทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร          
ที่มา :  National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA 

 

รูปที่ 2–20 วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา)             
ด้วยวิธีการทางสถิติ  

จากข้อมูลในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2559 เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ปรากฎการณ์ ENSO ล่วงหน้า พบว่า 
สภาพภูมิอากาศมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากภาวะเป็นกลาง เป็นปรากฎการณ์ลานีญาในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
2559 และประมาณร้อยละ 55-60 ที่จะปรากฎอยู่ถึงช่วงฤดูหนาว 2559-2560 
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จากการสรุปจากรายงานดังกล่าวข้างต้น ทั ง 3 ช่วงเวลาคือ เดือนธันวาคม 2558 เดือนมิถุนายน 2559 
และเดือนสิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี  

   

(ก)                                     (ข)                                         (ค) 
รูปที่ 2–21 ปรากฎการณ์ ENSO (เอลนีโญ/ลานีญา) ในประเทศไทย 

(ก) จากข้อมูลต้นเดือนธันวาคม 2558 คาดการณ์ไว้ว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 เกิดปรากฎการณ์เอลนี
โญ (สีแดง) ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม อันเป็นผลให้ประเทศไทยเกิดภาวะแห้งแล้ง และปรากฏการณ์เอลนีโญจะ
มีแนวโน้มลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ ในเดือนกรกฎาคม  2559 

(ข) จากข้อมูลต้นเดือนมิถุนายน 2559 คาดการณ์ไว้ว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม อยู่ในสภาวะปกติ 
และหลังจากนั นมีโอกาสเกิดปรากฎการณ์ลานีญา (สีน ้าเงิน) ต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีฝนตกต่อเนื่อง 

(ค) จากข้อมูลต้นเดือนสิงหาคม 2559 คาดการณ์ไว้ว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 
2560 มีโอกาสเกิดปรากฎการณ์ลานีญา (สีน ้าเงิน) จะท้าให้ปรเทศไทยเกิดฝนตกใกล้เคียงค่าปกติถึงมากกว่า 

จากรูปที่ 2–21 พบว่าเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ (สีแดง) ในช่วงปลายปี 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 
ท้าให้ไม่มีฝนตกในเวลาดังกล่าว หลังจากนั นจะเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจากการ
คาดการณ์บอกว่า จะเกิดปรากฎการณ์ลานีญาในช่วงหลังของปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 จะท้าให้มีฝนตกใกล้เคียง
ค่าปกติถึงมากกว่าเล็กน้อย 

2.6 การวิเคราะห์สมดุลน้ าในฤดูแล้งปี 2558/59 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการติดตามสถานการณ์
และบริหารจัดการวิกฤติน ้า ทั งด้านอุทกภัยและภัยแล้ง ทั งนี  ในช่วงฤดูแล้งปี 2558/59 ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกัน
วิกฤติน ้า ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อีกทั งได้วิเคราะห์สมดุลน ้าในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 พื นที่ 
ประกอบด้วย 1) พื นที่นอกเขตชลประทาน 2) พื นที่ในเขตชลประทาน  
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ทั งนี ในฤดูแล้งปี 2558/59 ที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้ า ได้วิ เคราะห์สมดุลน ้าทั งสิ น 2 ครั ง 
ประกอบด้วย 1) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และ 2) วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   

2.6.1 การวิเคราะห์สมดุลน้ าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 

 
รูปที่ 2–22 การวิเคราะห์สมดุลน ้าวันที่ 8 ก.พ. 2559 

 

1) ปริมาณน้ าใช้การได้  

ในการวิเคราะห์ปริมาณน ้าใช้การได้ในครั งนี  ได้รวบรวมปริมาณน ้าใช้การจากแหล่งน ้าต่างๆ โดยมีปริมาณ
น ้าใช้การได้รวม 20,733 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งตามเขตพื นที่ได้ 2 เขต ได้แก่ ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขต
ชลประทาน และปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลปประทาน มีรายละเอียดดังนี  

1.1) ปริมาณน้ าใช้การได้ในเขตชลประทาน 
ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย ปริมาณน ้าใช้

การได้จากอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งบริหารจัดการน ้าโดยกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทานรวม 19,302 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–23 
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รูปที่ 2–23 ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทาน 
 

 
1.2) ปริมาณน้ าใช้การได้นอกเขตชลประทาน 

ปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย ปริมาณน ้าใช้
การได้จากแหล่งน ้าในโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า โดยกรมทรัพยากรน ้า และแหล่งน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน  
มีปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทานรวม 1,431 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–24 

ปริมาณน ้าจากอ่างฯขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  
             (ล้าน ลบ.ม.) 
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รูปที่ 2–24 ปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทาน 

 

2) ความต้องการใช้น้ า 

ในการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าในครั งนี  ได้รวบรวมความต้องการใช้น ้า โดยมีความต้องการใช้น ้ารวม 
15,487 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งตามเขตพื นที่ได้ 2 เขต ได้แก่ ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน และความ
ต้องการใช้น ้านอกเขตชลปประทาน อีกทั ง ในแต่ละพื นที่ ยังท้าการแบ่งความต้องการใช้น ้าตามวัตถุประสงค์การใช้
น ้า ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 2) ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 3) ปริมาณน ้าที่รักษาระบบนิเวศน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  

ปริมาณน ้าที่มีนอกเขตชลประทาน 
            (ล้าน ลบ.ม.) 
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2.1) ความต้องการใข้น้ าในเขตชลประทาน 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทานรวม 5,692 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–25 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย 

- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 3,837 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,026 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 829 ล้านลูกบาศก์เมตร 

  
รูปที่ 2–25 ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน 

2.2) ความต้องการใช้น้ านอกเขตชลประทาน 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทานรวม 9,795 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–26 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ประกอบด้วย 

- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 7,671 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 708 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 531 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 885 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 
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รูปที่ 2–26 ความต้องการใช้น ้านอกเขตชลประทาน 

3) สมดุลน้ ารายอ าเภอ 

ในการวิเคราะห์ครั งนี  ต้องการประเมินพื นที่ประสบภัยแล้งรายอ้าเภอ โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน ้า
ใช้การได้กับความต้องการใช้น ้ารายอ้าเภอ มีรายละเอียดดังนี  

3.1) สมดุลน้ าในพื้นที่เขตชลประทาน 

พื นที่ในเขตชลประทาน มีอ้าเภอที่มีปริมาณน ้าใช้การได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า จ้านวนทั งสิ น 
138 อ้าเภอ ประมาณร้อยละ 15 ของจ้านวนอ้าเภอทั งหมดในประเทศไทย ดังรูปที่ 2–27 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน 
             (ล้าน ลบ.ม.) 



สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณภ์ัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559                              กรมทรัพยากรน า้  26 

 

 
รูปที่ 2–27 พื นที่เสียงภัยแล้งในเขตชลประทาน 

 

3.2) สมดุลน้ าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
 

ในพื นที่นอกเขตชลประทาน มีอ้าเภอที่มีปริมาณน ้าใช้การได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า จ้านวน
ทั งสิ น 489 อ้าเภอ ประมาณร้อยละ 53 ของจ้านวนอ้าเภอทั งหมดในประเทศไทย ดังรูปที่ 2–28 
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รูปที่ 2–28 พื นที่เสียงภัยแล้งนอกเขตชลประทาน 

 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าใช้การได้กับความต้องการใช้น ้าในแต่ละอ้าเภอ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
พบว่ามีอ้าเภอที่มีความต้องการใช้น ้ามากกว่าปริมาณน ้าใช้การได้ ดังรูปที่ 2–29 

โดยมีอ้าเภอที่อยู่ทั งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่ขาดแคลนน ้า จ้านวน 79 อ้าเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 9 
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รูปที่ 2–29 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งวันที่ 8 ก.พ. 2559 

2.6.2 การวิเคราะห์สมดุลน้ าวันที่ 15 มีนาคม 2559 

 
รูปที่ 2–30 การวิเคราะห์สมดุลน ้าวันที่ 15 มีนาคม 2559 
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1) ปริมาณน้ าใช้การได้  

ในการวิเคราะห์ปริมาณน ้าใช้การได้ในครั งนี  ได้รวบรวมปริมาณน ้าใช้การจากแหล่งน ้าต่างๆ โดยมีปริมาณ
น ้าใช้การได้รวม 18,574 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งตามเขตพื นที่ได้ 2 เขต ได้แก่ ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขต
ชลประทาน และปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลปประทาน มีรายละเอียดดังนี  

1.1) ปริมาณน้ าใช้การได้ในเขตชลประทาน 
 

ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย ปริมาณน ้าใช้การ
ได้จากอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งบริหารจัดการน ้าโดยกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทานรวม 17,412 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–31 

 

รูปที่ 2–31 ปริมาณน ้าใช้การได้ในเขตชลประทาน 

ปริมาณน ้าจากอ่างฯขนาดเล็ก กลาง ใหญ่    
(ล้าน ลบ.ม.) 
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1.2) ปริมาณน้ าใช้การได้นอกเขตชลประทาน 

ปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย ปริมาณน ้าใช้
การได้จากแหล่งน ้าในโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า โดยกรมทรัพยากรน ้า และแหล่งน ้าขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น มีปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทานรวม 1,162 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–32 

 
รูปที่ 2–32 ปริมาณน ้าใช้การได้นอกเขตชลประทาน 

 

ปริมาณน ้าที่มีนอกเขตชลประทาน 
            (ล้าน ลบ.ม.) 
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2) ความต้องการใช้น้ า 

ในการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าในครั งนี  ได้รวบรวมความต้องการใช้น ้า โดยมีความต้องการใช้น ้ารวม 
15,487 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งตามเขตพื นที่ได้ 2 เขต ได้แก่ ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน และความ
ต้องการใช้น ้านอกเขตชลปประทาน อีกทั ง ในแต่ละพื นที่ ยังท้าการแบ่งความต้องการใช้น ้าตามวัตถุประสงค์การใช้
น ้า ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 2) ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 3) ปริมาณน ้าที่รักษาระบบนิเวศน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  

 

2.1) ความต้องการใข้น้ าในเขตชลประทาน 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทานรวม 5,692 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–33 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย 

- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 3,837 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,026 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 829 ล้านลูกบาศก์เมตร 

  
รูปที่ 2–33 ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน 
(ล้าน ลบ.ม.) 
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2.2) ความต้องการใช้น้ านอกเขตชลประทาน 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทานรวม 9,795 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2–34 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ประกอบด้วย 

- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 7,671 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 708 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 531 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 885 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
รูปที่ 2–34 ความต้องการใช้น ้านอกเขตชลประทาน 

 

ความต้องการใช้น ้าในเขตชลประทาน 
(ล้าน ลบ.ม.) 
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3) สมดุลน้ ารายอ าเภอ 

ในการวิเคราะห์ครั งนี  ต้องการประเมินพื นที่ประสบภัยแล้งรายอ้าเภอ โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน ้า
ใช้การได้กับความต้องการใช้น ้ารายอ้าเภอ มีรายละเอียดดังนี  

 
3.1) สมดุลน ้าในพื นที่เขตชลประทาน 

พื นที่ในเขตชลประทาน มีอ้าเภอที่มีปริมาณน ้าใช้การได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า จ้านวนทั งสิ น 
49 อ้าเภอ ประมาณร้อยละ 5 ของจ้านวนอ้าเภอทั งหมดในประเทศไทย ดังรูปที่ 2–35 

 
รูปที่ 2–35 พื นที่เสียงภัยแล้งในเขตชลประทาน 
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3.2) สมดุลน้ าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
 

ในพื นที่นอกเขตชลประทาน มีอ้าเภอที่มีปริมาณน ้าใช้การได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า จ้านวน
ทั งสิ น 391 อ้าเภอ ประมาณร้อยละ 42 ของจ้านวนอ้าเภอทั งหมดในประเทศไทย ดังรูปที่ 2–36 

 

รูปที่ 2–36 พื นที่เสียงภัยแล้งนอกเขตชลประทาน 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าใช้การได้กับความต้องการใช้น ้าในแต่ละอ้าเภอ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
พบว่ามีอ้าเภอที่มีความต้องการใช้น ้ามากกว่าปริมาณน ้าใช้การได้ ดังรูปที่ 2–37 

 
รูปที่ 2–37 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งวันที่ 15 มีนาคม 2559 

2.7 ผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง 

ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม การเกิดภาวะภัยแล้งได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม การเกิดภาวะ
ฝนทิ งช่วงเป็นเวลานานหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าส้าหรับการเพาะปลูกและการอุปโภค
บริโภค ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและมีคุณภาพต่้า ปริมาณน ้าที่หล่อเลี ยงระบบนิเวศมีจ้านวนน้อยลง ดินมีความ
เค็ม เกิดการรุกตัวของน ้าเค็มในพื นที่ปากแม่น ้า และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้น ้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2548 มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งถึงสองล้านครัวเรือน มูลค่าความเสียหายโดยรวมประมาณ 7.5 พันล้านบาท จากการรวบรวมข้อมูลและสถิติ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2553 ได้แสดงผลกระทบและความเสียหายที่
เกิดขึ นจากภัยแล้ง ดังนี  
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ตารางที่ 2-2  ตารางสรุปความเสียหายจากภัยแล้ง 
 

ปี 
พ.ศ. 

จ้านวน 
(จังหวัด) 

ความเสียหาย 

ราษฎรประสบ
ภัย (คน) 

ราษฎรประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื นที่การเกษตร 
(ไร่) 

ปศุสัตว์  
(ตัว) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

2532 29 1,760,192 496,062 1,294,240 197 121.97 

2533 48 2,107,100 436,550 1,970,703 872 92.17 

2534 59 4,926,177 1,221,416 1,037,271 290 262.17 

2535 70 8,100,916 2,430,663 5,334,471 417 176.18 

2536 68 9,107,675 2,533,194 2,040,443 726 198.76 

2537 66 8,763,014 2,736,643 1,7923,817 510 98.76 

2538 72 12,482,502 2,661,678 3,001,437 462 177.62 

2539 61 10,967,930 2,277,787 101,900 573 289.16 

2540 64 14,678,373 3,094,280 1431296 197 249.16 

2541 72 6,510,111 1,531,295 1,789,285 1,107 69.17 

2542 58 6,127,165 1,546,107 3,144,932 980 1,520.50 

2543 59 10,561,526 2,830,297 472,700 2,071 641.71 

2544 51 18,933,905 7,334,816 1,712,691 192 71.96 

2545 68 12,841,110 2,939,139 2,071,560 - 508.78 

2546 63 5,939,282 1,399,936 484,189 - 174.33 

2547 64 8,388,728 1,970,516 1,480,209 - 190.67 

2548 71 11,147,627 2,768,919 13,736,660 - 7,565.86 

2549 61 11,862,358 2,960,824 578,753 - 495.26 

2550 66 16,754,980 4,378,225 1,350,118 - 198.3 

2551 61 135,298,895 3,531,570 524,999 - 103.9 

2552 62 17,353,358 4,500,861 594,434 - 108.35 

2553 64 15,740,824 4,077,411 1,716,853 - 1,415.22 
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ปี 
พ.ศ. 

จ้านวน 
(จังหวัด) 

ความเสียหาย 

ราษฎรประสบ
ภัย (คน) 

ราษฎรประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื นที่การเกษตร 
(ไร่) 

ปศุสัตว์  
(ตัว) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

2554 55 16,560,561 4,835,321 811,680 - 131.865 

2555 53 15,235,830 4,188,516 1,486,512 - 399.179 

2556 58 9,070,144 2,678,487 2,406,665 - 2,914.987 

2557 49 9,066,185 2,677,091 4,272,297 - 18,176.024 

รวม 21,091.011 
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559 

 

จากความเสียหายของพื นที่ประสบภัยแล้งดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการช่วยเหลือพื นที่ประสบ
ภัยแล้ง โดยจ้าแนกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเขตพื นที่ต่างๆ ดังรูปที่ 2–38 

 
รูปที่ 2–38 การจ้าแนกหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยแล้ง 
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บทท่ี 3  
แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 

3.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

  ปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยได้จัดท้า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ. 2558 – 2569 และก้าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งได้มุ่งเน้นไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้า และการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้าถึงทรัพยากรน ้าอย่างเหมาะสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการบริหารจัดการน ้าแบบ
ผสมผสาน และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านน ้าและการสร้างสมดุลในการ
ใช้ทรัพยากรน ้าส้าหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

   1. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
   2. ยุทศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
   3. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
   4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า 
   5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

  จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งที่เกิดขึ น กรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าได้เชื่อมโยงไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ให้ความส้าคัญต่อความจ้าเป็นในการ
ด้ารงชีวิตพื นฐาน ซึ่งประชาชนในพื นที่สูงและห่างไกลแหล่งน ้า จะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้าเพ่ือการบริโภค
อุปโภค เมื่อเกิดภาวะฝนทิ งช่วงและภาวะภัยแล้งรุนแรง  การจัดหาน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง และในพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญและจ้าเป็น
รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านน ้าส้าหรับการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่ งการผลิตในด้านดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในระดับภูมิภาค
นั น ถือได้ว่าเป็นพื นฐานหลัก ของประเทศ การสร้างความมั่นคงด้านน ้า ไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน ้าและ
การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งเท่านั น แต่ยังสามารถเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนและสนับสนุนความมั่นคง
ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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3.2 การบริหารจัดการสาธารณภัย 

  จากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าซึ่งได้ก้าหนดกรอบในการด้าเนินงานและการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้วยการก้าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ มีระบบข้อมูลเพ่ือการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ทั งในระดับประเทศและ
ระดับลุ่มน ้า รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและสา
ธารณภัยนั น 

 
 

 รูปที่ 3–1 วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 

  ปัจจุบันกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการสาธารณภัยของโลกได้เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในอดีตที่เคย
มุ่งเน้นการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) ไปสู่การด้าเนินการเชิงรุก โดยใช้แนวทาง การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) ซึ่งเป็นการจัดการกับปัจจัยที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงผ่าน
มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยท้าให้ผลกระทบที่อาจเกิดจากสาธารณภัยให้ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้
ความส้าคัญกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบมาตรการเตรียมความพร้อม และมาตรการเสริมสร้างศักยภาพและ
ความสามารถของชุมชนในพื นท่ีเสี่ยงมากขึ น 

  จากแนวทางตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) ที่สนับสนุนต่อการปรับตัว
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากสาธารณภัย ทั งต่อชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ส้าหรับการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) แบ่งการด้าเนินงาน ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   

สาธารณภยั 
(DisasterImpact) 

ฏ 

การตอบโต้และบรรเทาทุกข ์                           
(การจัดการในภาวะฉกุเฉิน) 

(Response and Relief or Emergency) 

Management) 

การฟื้นฟูบูรณะและก่อสร้างใหม ่
(Rehabilitation and Reconstruction) 

การป้องกันและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation) 

การเตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

ระหว่างเกิด
ภัย 

ฏ 
หลังเกิด

ภัย 

ฏ 

ก่อนเกิด
ภัย 

ฏ 



สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณภ์ัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559                              กรมทรัพยากรน า้  40 

 

  1) ระยะก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
   -  การป้องกัน (Prevention) คือ การปฏิบัติที่ถูกออกแบบเพ่ือต้านทานการเกิดขึ นของสาธารณ
ภัยหรือผลกระทบจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชุมชนหรือที่ตั งสิ่งส้าคัญ 
   -  การลดผลกระทบ (Mitigation) คือ มาตรการที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง เพ่ือจ้ากัด
ผลกระทบจากสิ่งที่เป็นอันตรายทางธรรมชาติ การท้าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และอันตรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
   - การเตรียมความพร้อม (Preparedness) คือ มาตรการที่ท้าให้รัฐบาล องค์กรต่างๆ ชุมชนและปัจเจกชน 
สามารถรับมือกับสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  2) ระยะเกิดภัย ประกอบด้วย 
   - การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
   - การเผชิญเหตุ คือ การด้าเนินการที่มาตรฐานอย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็วเมื่อเกิดสาธารณภัย 
เพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน จัดการกับความสับสนวุ่นวาย และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยโดยปรับเปลี่ยน
จากการเผชิญเหตุตามสถานการณ์ (Reactive) มาเป็นการควบคุมสถานการณ์ (Proactive) 
   - การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน คือ การให้ความช่วยเหลือเบื องต้นเพ่ือตอบสนองความต้องการขั น
พื นฐานแก่ผู้ประสบภัยในขณะที่ภัยเกิดขึ น 

  3) ระยะหลังเกิดภัย ประกอบด้วย 
   -  การฟ้ืนฟู (Recovery) ประกอบด้วย 
   - การฟ้ืนคืนสภาพ (Rehabilitation) คือ การด้าเนินการรับมือกับผลที่ตามมาภายหลังการเกิดสา
ธารณภัย การปรับปรุงบริการขั นพื นฐานและสาธารณูปโภคให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด การสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตัวเอง เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพ และสิ่งอ้านวยความสะดวกของชุมชน 
การคืนสภาพทางเศรษฐกิจ และการจัดหาการส่งเสริมให้ผู้ที่รอดชีวิตจากสาธารณภัยมีสภาพจิตใจและสังคมที่ดี 
รวมทั งการพัฒนาในระยะยาว 
   - การก่อสร้างใหม่ (Reconstruction) คือ การฟ้ืนคืนสภาพสาธารณประโยชน์ทั งหมดและโครงสร้าง
พื นฐานในพื นที่อย่างเต็มรูปแบบ การแทนที่โครงสร้างที่เสียหายทางกายภาพ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่
ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความเสี่ยงสาธารณภัยในอนาคต 

3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

  ส้าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย (Disaster Risk Management) ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าของประเทศ แบ่งได้
เป็น 4 ด้าน ดังนี  

   1. ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  
   2. ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
   3. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
   4. ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery)  
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  จากการด้าเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว (หลักการ 2P2R) จะเป็นการด้าเนินงานในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ น และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการบูรณาการการท้างานของหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทาง
การด้าเนินงานในแต่ละด้าน มีดังนี  
 

  1. ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  

1) การขุดลอก ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 
    1.1 ส้ารวจตรวจสอบสภาพโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า/พื นที่ชุ่มน ้า และแหล่งเก็บกัก
น ้าธรรมชาติ ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งว่ามีความสามารถในการเก็บกักน ้าส้าหรับเป็นแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคในพื นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 ปรับปรุง ดูแล และบ้ารุงรักษาโครงการแหล่งน ้า/พื นที่ชุ่มน ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี มี
ศักยภาพที่จะรองรับน ้า (ใช้งบประมาณจังหวัดและท้องถิ่น) 
    1.3 การเสนอบรรจุแผนงาน โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าที่มีสภาพเสื่อมโทรม ตื นเขิน 
เพ่ือเป็นแหล่งรองรับน ้าในพื นที่ ประจ้าปีงบประมาณ (ใช้งบประมาณส่วนกลาง) 
    1.4 การอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในแต่ละ
พื นที่ โดยประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ต้นน ้าล้าธาร ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เ พ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรน ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการฟ้ืนฟูพื นที่ป่าไม้ การปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือลดการกัดเซาะและ
การสร้างฝายชะลอน ้า เป็นต้น 
  2) การซ่อมแซม ตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน 
   2.1 การก่อสร้างระบบประปาชุมชนให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน พร้อมทั งแหล่งน ้า
ต้นทุนส้าหรับระบบประปาในอนาคตที่มั่นคง รวมทั งจัดหา/ปรับปรุงแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับระบบประปาปัจจุบันที่
ยังขาดแคลนหรือไม่พอเพียง 
  3) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น ้า 
   3.1 การจัดสรรน ้า ต้องท้าการจัดสรรน ้าต้นทุนที่เก็บกักไว้ในลุ่มน ้าเพ่ือกิจกรรมการใช้น ้า
ต่างๆ ตามล้าดับความส้าคัญ ก้าหนดสัดส่วนการใช้น ้าในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น ้าต้นทุนปกติ น ้า
ต้นทุนน้อยและน ้าต้นทุนวิกฤติ เมื่อสิ นสุดฤดูฝนของทุกปี โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกิจกรรมต่างๆ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และต้องมีกระบวนการควบคุม ก้ากับการใช้น ้าในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 
   3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า ในกิจกรรมต่างๆ ทั งด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค 
และอุตสาหกรรม เป็นต้น  
  4) การจัดหาแหล่งน ้าเพ่ิมเติม 
   4.1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้า การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กให้กระจาย
ไปในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาอย่างทั่วถึง การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ เพ่ือให้
ประชาชนทุกพื นที่ มีน ้าใช้เพ่ือความจ้าเป็นขั นพื นฐานการแก้ไขปัญหาด้านวิกฤติภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้า  
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 2. ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)  

   1) การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
    1.1 เตรียมข้อมูลและสภาพเครื่องสูบน ้า จ้านวน สถานที่จัดเก็บ สภาพเครื่องสูบน ้า อัตราการ
สูบน ้า อัตราการใช้น ้ามันเชื อเพลิงน ้ามันหล่อลื่น ผู้รับผิดชอบในการดูแลและเบอร์โทรติดต่อ  โดยปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
   1.2 เตรียมวางแผนงบประมาณในการเผชิญเหตุ ก้าหนดหน่วยงานที่มาของงบประมาณ 
และผู้ประสานงานงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน 
   1.3 วางแผนปฏิบัติการ จ้านวนชนิดของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่อส่งน ้า ก้าลังคน อุปกรณ์ยัง
ชีพ เส้นทางขนส่งเครื่องมือ น ้ามันเชื อเพลิง น ้ามันหล่อลื่นและซ่อมบ้ารุง ก้าหนดขั นตอนวิธีการประสานงานและ
รายงาน   
   1.4 เตรียมเจ้าหน้าที่ ควบคุมเครื่อง ควบคุมการจ่ายและส่งน ้ามันเชื อเพลิงน ้ามันหล่อลื่น 
ขับรถเครนและยานพาหนะต่างๆ ซ่อมบ้ารุง พลาธิการ ท้ารายงานและประสานงาน 
   2) การเตรียมความพร้อมด้านการพยากรณ์ การคาดการณ์และการรายงานสถานการณ์ 
   2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า ณ กรมทรัพยากรน ้า 
โดยกรมทรัพยากรน ้าเป็นผ่ายเลขานุการ โดยมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเสนอสถานการณ์น ้าต่อที่ประชุม ในส่วนที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 
   2.2 ศึกษาบทเรียนการเกิดภัยแล้งและการด้าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงาน 
   2.3 ติดตามสถานการณ์และข้อมูล การใช้น ้าของภาคส่วนต่างๆ การเพาะปลูกพืช การ
ประปา การนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั งคุณภาพน ้าที่สามารถน้าไปใช้ได้  
   2.4 ศึกษาการไหลของน ้า แหล่งน ้า น ้าบาดาลในพื นที่ภัยแล้งโดยใช้แผนที่เส้นทางน ้า 
แผนที่น ้าบาดาลและล้าคลอง เพื่อจัดท้าแผนการด้าเนินการ 
   2.5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ค้าปรึกษาจังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก้าหนดต้าแหน่งและระยะเวลาในการติดตั งเครื่องสูบน ้าและด้าเนินการสูบน ้า โดยใช้แผนที่ประกอบ 
รวมทั งประเมินความสามารถในการบรรเทาภัยแล้ง โดยเรียงล้าดับความส้าคัญ ด้านอุปโภคบริโภค ด้านเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม  ตามล้าดับ 
   2.6 ประสานงานงบประมาณและความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆในการด้าเนินการ
ด้าเนินการสูบน ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ จังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.7 จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น ้าในพื นที่ที่รับผิดชอบ และรายงานสถานการณ์ให้
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ และในกรณีฉุกเฉินต้องรายงานให้ทราบโดยทันที 
 การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น ้าแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าต่างๆ ของประเทศไทยมีหน่วยงานหลักๆที่ด้าเนินการอยู่
หลายแห่ง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยในราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี เมื่อรู้ปริมาตรเก็บกักน ้าต้นทุนในอ่าง
เก็บน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้าจากฤดูฝนที่ผ่านมาแล้ว ทางกรมชลประทานจะจัดประชุมจัดสรรน ้า
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ต้นทุนที่มีอยู่ เพ่ือจัดสรรการใช้น ้าในฤดูแล้งร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชน โดยกิจกรรมที่ใช้น ้าต้นทุนมากที่สุดคือ
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งกรมชลประทานจะประกาศพื นที่เป้าหมายที่สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุนล่วงหน้าทุกปี 
 ส้าหรับกรมทรัพยากรน ้า โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้านั น จะท้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ น ้าแล้งล่วงหน้า โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่ส้าคัญ เช่น ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ปริมาณฝนสะสมในปีนั นๆเทียบกับค่า
ฝนเฉลี่ย 30 ปี ปริมาณน ้าเก็บกักในอ่างเก็บน ้า ปริมาณน ้าในล้าน ้า สายหลัก เป็นต้น แล้วท้าการเปรียบเทียบพื นที่ที่
เสี่ยงภัยแล้งกับพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจริงเพ่ือเตือนภัยน ้าแล้งล่วงหน้า ซึ่งจะท้าให้หน่วยราชการและเอกชน
ได้มีเวลาส้าหรับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเร่งจัดท้าแผนปฏิบัติการภายใต้วิกฤติน ้าแล้ง เพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื นที่
เสี่ยงภัยให้ประหยัดน ้า 
 

 3. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

   1)  การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง การคาดการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ 
   1.1 ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน จ้านวนวันที่ฝนทิ งช่วง ปริมาณน ้าใน
เขื่อน พื นที่ชุ่มน ้า ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ 
   1.2 ติดตามสถานการณ์และข้อมูล การใช้น ้าของภาคส่วนต่างๆ  การเพาะปลูกพืช การประปา 
การนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั งคุณภาพน ้าที่สามารถน้าไปใช้ได้  
   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื นที่ที่รับผิดชอบ  
   2) การให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน ้า ส้าหรับการอุปโภคและบริโภค 
   2.1 ด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ทั งในด้านการแจกจ่ายน ้าอุปโภคบริโภค (ถ้ามี
ถังเก็บน ้ากลางประจ้าหมู่บ้าน โดยให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้บริหารน ้า) การจัดสร้างท้านบกั นน ้าชั่วคราวตามระเบียบการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ด้าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 
   2.2 ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดภัย ส้ารวจความ
เดือดร้อน ความเสียหายของประชาชนที่ขาดแคลนน ้า หากเกิดภัยเป็นบริเวณกว้าง ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื นที่ที่
เสี่ยงภัยมากที่สุดที่ได้ส้ารวจไว้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก 
   2.3 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใช้น ้าอย่างประหยัด 
   3) การสูบน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ เข้าสู่แหล่งเก็บกัก 
   3.1 การสูบน ้าจากแหล่งน ้าเข้าแหล่งเก็บกัก ควรมีการส้ารวจแหล่งน ้าต้นทุนและแหล่ง
เก็บกักน ้าในพื นที่ท่ีจะด้าเนินการ  
   4) การประสานความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้น ้า และคณะกรรมการลุ่มน ้า 
    4.1 ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้าในพื นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือ
แจ้งสถานการณ์ในขณะปัจจุบัน ท้าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่ โดยใช้องค์กรกลุ่มผู้ใช้น ้าช่วยกระจายข่าว 
เพ่ือให้เตรียมการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ น และจัดท้าแผนการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้ง  โดยการจัดท้ารายชื่อผู้
ติดต่อประสานงานทั งกลุ่มผู้ใช้น ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้า เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ น และท้าการปรับปรุง
รายชื่อให้ใหม่อยู่เสมอ  
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  4. ด้านการฟื้นฟู (Recovery)  

   1) การตรวจสอบความเสียหายของแหล่งน ้า 
1.1 การปรับปรุงฟ้ืนฟูและเยียวยาโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการ

ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยที่ดีขึ นกว่าสภาพเดิมของโครงการ โดยมีหลักการตรวจสอบ
เบื องต้นเหมือนกับการด้าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
   2) การตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโทรมาตร CCTV 
และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
 

3.4 เครื่องมือและระบบการติดตามสถานการณ์น้ ากรมทรัพยากรน้ า 

 จากปัญหาด้านน ้าที่ประเทศไทยได้ประสบมาอย่างต่อเนื่อง ทั งปัญหาด้านอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง โดย
จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมทรัพยากรน ้าได้ด้าเนินการติดตั งเครื่องมือและระบบเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และเตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ปัญหาด้านน ้าที่ เกิดขึ น ประกอบด้วย ระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ 
(Telemetering System) 
 

 1. ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 

    ระบบตรวจวัดสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก ่ระบบตรวจวัดข้อมูล
ทางไกลอัตโนมัติ แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 
รูปที่ 3–2 ระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ 
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ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ 
 
1) สถานีหลัก ตั งอยู่ภายในพื นที่ห้องควบคุมระบบ (Server Room) ของศูนย์

ป้องกันวิกฤติน ้า ชั น 11 อาคารกรมทรัพยากรน ้า กรุงเทพฯ ท้าหน้าที่ ควบคุมระบบ
ตรวจวัดสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ ในลุ่มน ้าต่างๆ ที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 10 ลุ่มน ้า 
มีลุ่มน ้าโขง ชี มูล ยม น่าน บางปะกง ปราจีนบุรี เจ้าพระยา ท่าจีน และทะเลสาบ
สงขลา ผ่านโครงข่ายการสื่อสารด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ จัดเก็บข้อมูลตรวจวัดจาก
โครงข่ายสถานีตรวจวัดในระบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั งประมวลผลแบบจ้าลองคณิตศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

2) สถานีรอง ตั งอยู่ภายในพื นที่ที่รับผิดชอบดูแลลุ่มน ้าหลักของ ส้านักงาน
ของส่วนอุทกวิทยา ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 2, 3, 4, 5 และ 9 ซึ่งรับผิด ท้า
หน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายมและน่านอย่างต่อเนื่อง
ตามเวลาจริง (Real Time) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เพ่ือประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการแจ้งเตือนภัยและวางแผนบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์
วิกฤต นอกจากนั น เจ้าหน้าที่ประจ้าสถานีรองยังรับผิดชอบการดูแลบ้ารุงรักษา
สถานีสนาม 

 
3) สถานีสนาม ท้าหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลระดับน ้า ปริมาณน ้าฝน ข้อมูลคุณภาพน ้า 

และภาพ CCTV แล้วส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก สถานีสนามต้องมีจ้านวนสถานีที่เพียงพอ 
โดยครอบคลุมทั่วทั งพื นที่ลุ่มน ้ า  โดยคัดเลือกสถานีที่ เป็นตัวแทนที่ดีของสภาพ
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณภาพน ้าของพื นที่ลุ่มน ้า โครงข่ายสถานีสนามได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อุปกรณ์หลักที่ติดตั งที่สถานีสนาม ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล กล้อง CCTV อุปกรณค์วบคุมระยะไกล ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร 

 
 แบบจ าลองคณิตศาสตร์  
     แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ถูกน้ามาใช้ในการจ้าลองสภาพลุ่มน ้า 
ให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์เชิงตัวเลข เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าฝน 
กับน ้าในแม่น ้า เมื่อทราบปริมาณฝนจากสถานีสนามก็สามารถน้ามาค้านวณ 
ได้ว่าจะมีน ้าในแม่น ้าเท่าไร จะก่อให้เกิดน ้าท่วมหรือไม่ เป็นต้น แบบจ้าลอง 
คณิตศาสตร์ ได้ถูกน้ามาประยุกต์ใช้กับระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกล
อัตโนมัติ เพ่ือช่วยในการประเมินสภาพน ้าภาพรวมของพื นที่ทั งในปัจจุบัน
และอนาคตให้มีความถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ประกอบด้วย 
แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ส้าหรับการค้านวณด้านน ้าท่วมแบบจ้าลอง
คณิตศาสตร์ ส้าหรับค้านวณด้านคุณภาพน ้า และแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ 
ส้าหรับค้านวณด้านการใช้น ้า  
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 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนจัดการวิกฤติน ้าเป็นการติดตามสภาพน ้าจากระบบตรวจวัดทางไกล

อัตโนมัติ แล้วน้าข้อมูลสภาพน ้า ณ ปัจจุบัน ไปใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกแนวทาง การบริหารจัดการน ้า โดยใช้
แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท้าหน้าที่คัดเลือกแนวทางบริหารจัดการน ้าจากเงื่อนไขสภาพน ้า ณ ขณะนั นโดย
อัตโนมัติ พร้อมทั งประยุกต์ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ให้ท้าการจ้าลองสภาพน ้าของพื นที่ลุ่มน ้า แล้วจัดส่งผลการ
ค้านวณและแนวทางการบริหารจัดการน ้าไปยังระบบน้าเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นรายงานสรุปเพ่ือให้หน่วยงานทั่วไป 
และประชาชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรวจวัด และผลการพยากรณ์ได้สะดวกผ่านทาง
เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th  

http://mekhala.dwr.go.th/
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บทท่ี 4  

การด าเนินการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
   
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เห็นว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่ส้าคัญ
ของประเทศ จึงก้าหนดมาตรการช่วยเหลือส้าหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการท้างานร่วมกัน โดยให้พิจารณาช่วยเหลือพื นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตามล้าดับความเร่งด่วน ตาม
ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน ้าที่มุ่งเน้นในการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้า เพ่ือจัดหาน ้าต้นทุน รวมถึงการพัฒนา ติดตั ง ระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ  สามารถก้าหนดเป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดังนี  

4.1 การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) 

กรมทรัพยากรน ้าได้ด้า เนินการโครงการปรับปรุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า แหล่งน ้ าธรรมชาติ  
ที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน ้าไว้ใช้ ในฤดูแล้ง เพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน และวางระบบการกระจายน ้า 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้น ้า บรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื นที่ 
 

  

  
รูปที่ 4–1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า กรมทรัพยากรน ้า 
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4.2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าของกรมทรัพยากรน้ าปี พ.ศ. 2557, 2558, 2559 

 
4.2.1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 776 แห่ง  

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย 
 ปริมาณน ้ารวม 201.92 ล้าน ลบ.ม. 
 ประชาชน 673,067 ครัวเรือน 
 พื นที่ 134,613 ไร่ 
 

รูปที่ 4–2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2557 
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4.2.2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2558 จ้านวน 1,219 แห่ง  

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย  
• ปริมาณน ้า รวม 361.51 ล้านลบม. 
• ประชาชน 1,205,044 ครัวเรือน 
• พื นที่ 241,009 ไร่ 
 
 

รูปที่ 4–3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2558 
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4.3.2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 682 โครงการ  

 

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ปริมาณน ้ารวม 192.28 ล้าน ลบ.ม. 
• ประชาชน 640,917 ครัวเรือน 
• พื นที่รับประโยชน์ 128,183 ไร่ 
 
 

รูปที่ 4–4 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้าปี พ.ศ. 2559 
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4.3 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าของกรมทรัพยากรน้ า 

 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยวังดง บ้านนาค้า หมู่ที่ 3 ต้าบลนาหมอม้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
อ้านาจเจริญ เพ่ือใช้กักเก็บน ้าบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง  
 

  

  

  
 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยยาวตอนกลาง บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 ต้าบลนาหมอม้า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดอ้านาจเจริญ เป็นโครงการที่สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้แก่ราษฎรได้เนื่องจากเป็นแก้มลิง
ในฤดูน ้าหลาก ใช้เป็นแหล่งเก็บน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตรและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ 
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 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าหนองน ้าบ้านกุดกุง หมู่ที1่,6 ต้าบลกุดกุง อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท้าการเกษตร ช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  และ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ทั งนี ยังเป็นแก้มลิงเพ่ือช่วยเก็บกักน ้าในภาวะวิกฤติอุทกภัย และสามารถ
ช่วยเหลือระบบชลประทานได้อีกด้วย 
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 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยค้าเตย บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร เป็นโครงการเพื่อกักเก็บน ้า และช่วยเหลือการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคในพื นที่ 

  

  
 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าห้วยเปรม บ้านบาก ต้าบลค้าบก อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็น
โครงการเพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้าและเพ่ิมศักยภาพแหล่งน ้าให้กักเก็บน ้าเพียงพอต่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และ
รักษาระบบนิเวศน ์
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4.4 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

 การเตรียมการโดยการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ น  เพ่ือป้องกัน
และบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยการจัดตั งศูนย์ติดตามสถานการณ์น ้า ทั งในส่วนกลาง (ศูนย์ป้องกันวิกฤติ
น ้า กรมทรัพยากรน ้า) และส่วนภูมิภาค (ส้านักงานทรัพยากรน ้า ภาค 1 - 11) เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า มาบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ  

    
รูปที่ 4–5 ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนกลาง ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า 

    
รูปที่ 4–6 ศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนภูมิภาค (ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 - 11) 

    
รูปที่ 4–7 เจ้าหน้าทีศู่นย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนภูมิภาค และการปฏิบัติงาน 
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4.5 การเผชิญเหตุหรือการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

กรมทรัพยากรน ้าได้ด้าเนินการแก้ไขสถานการณ์เบื องต้นจากภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน ้า  โดยได้
จัดเตรียมชุดเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ (Mobile Pump Unit) สูบน ้าจากแหล่งน ้าสายหลักหรือล้าน ้าสาขาไปเก็บไว้ใน
แหล่งน ้าธรรมชาติ เพ่ือผลิตน ้าประปา และช่วยเหลือการเกษตร พร้อมทั งแจกจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค พร้อมทั ง
การบูรณาการท้างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ เพ่ือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน ้าและภัยแล้งให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ตารางที่ 4-1 เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับสถานการณ์วิกฤติน ้า 
 

ที่ 

   

 ที่ตั้ง  
       เครื่องมือ 
 
ขนาด 
เครื่องมือ 

สทภ. 
1 

สทภ. 
2 

สทภ. 
3 

สทภ. 
4 

สทภ. 
5 

สทภ. 
6 

สทภ. 
7 

สทภ. 
8 

สทภ. 
9 

สทภ. 
10 

สทภ. 
11 

รวม 

1. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 8 นิ ว 

4 - 2 3 2 2 2 - 4 - 1 20 

2. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 10 นิ ว 

5 2 3 4 3 3 3 1 6 1 1 32 

3. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 12 นิ ว 

15 30 14 14 15 20 25 20 20 15 12 200 

4. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 20 นิ ว 

- 10 - - - - - - - - - 10 

5. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 26 นิ ว 

- 2 1 1 - 2 2 1 2 1 - 12 

6. 
เครื่องสูบน า้
ขนาด 30 นิ ว 

- 5 - - - 5 5 - 5 4 - 24 

7. 
รถบรรทกุ 10 
ล้อ พร้อมเครน 

(NGV) 
- 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 8 

8. 
รถบรรทกุ 6 ล้อ 

(NGV) 
3 5 1 3 2 - 1 2 2 1 1 21 

9. 
รถบรรทกุ  

6 ล้อ 
 พรอ้มเครน 

1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 14 

 รวม 28 57 23 27 23 34 41 26 42 24 16 341 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
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 นอกจากนี กรมทรัพยากรน ้า ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือจัดท้าฐานข้อมูล เครื่องสูบน ้า และรถ
แจกจ่ายน ้า เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยแบ่งตามเขตการตรวจราชการของส้านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 จ้านวน 18 กลุ่ม ดังรูปที่ 4-8 

 
รูปที่ 4-8 ภาพแสดงจ้านวนรถแจกจ่ายน ้าสะอาด และเครื่องสูบน ้า 

ภาพกิจกรรมการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

       

รูปที่ 4–9 ศูนย์ผลิตและบริการน ้าดื่มสะอาด 
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รูปที่ 4–10 รถบรรทุกน ้า และเครื่องผลิตน ้าประปา 

      

รูปที่ 4–11 การสูบน ้าเพื่อช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยแล้ง  

     

รูปที่ 4–12 การแจกจ่ายน ้าเพ่ือช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยแล้ง 
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ตารางที่ 4-2 ผลการด้าเนินการช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (1 ต.ค.58 – 31ก.ค.59) 
หน่วย 
ด้าเนิน 
งาน 

จังหวัด จุดด้าเนินการ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

จ้านวนผู้ได้รับประโยชน์ ปริมาณแจกจ่ายน ้า 
 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.1 ล้าปาง - - 1,342 5,120 1,530,000 

สทภ.2 

นครสวรรค ์ 4 3,152,990 6,273 26,208 350,000 
ลพบุร ี 1 417,960 450 1,400 - 

ปทุมธาน ี 1 513,540 60,000 240,000 - 
สิงห์บุร ี 1 1,088,640 185 620 - 
สระบรุ ี 2 275,400 26,527 106,108 - 

พระนครศรีอยุธยา 1 145,800 35,000 105,000 - 

สทภ.3 

อุดรธาน ี 7 1,083,860 3,363 13,044 72,000 
สกลนคร 5 758,400 2,714 10,943 - 
นครพนม 1 207,000 330 1,500 - 

เลย 1 372,600 580 1,620 - 
หนองคาย 1 81,000 1,690 6,134 - 
บึงกาฬ 1 579,960 604 3,001 - 

สทภ.4 
ขอนแก่น 42 4,422,360 18,057 72,831 - 

มหาสารคาม 2 212,220 802 3,888 - 
ชัยภูม ิ 4 421,120 983 3,892 - 

สทภ.5 
บุรีรัมย ์ 9 705,400 2,562 9,107 - 

นครราชสมีา 20 2,531,300 36,005 140,442 - 
สุรินทร ์ 10 714,700 2,418 11,104 - 

สทภ.6 

ฉะเชิงเทรา 1 256,000 1,100 4,000 - 
สระแก้ว 5 425,600 13,407 53,893 - 

ปราจีนบุร ี 10 5,998,270 50,627 168,902 1,434,000 
นครนายก 1 345,600 300 1,200 - 
จันทบุร ี 2 1,462,400 229 972 - 
ตราด 1 62,400 97 339 - 

 
สทภ.7 

ราชบุร ี 9 2,725,620 6,348 21,421 216,000 

นครปฐม 1 324,000 2,869 6,032 - 

เพชรบุร ี 1 353,160 960 3,390 - 

สุพรรณบุร ี 2 361,260 2,400 12,000 - 

กาญจนบุร ี 2 69,840 138 820 - 

ประจวบครีีขันธ ์ - - 33 457 102,000 
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หน่วย 
ด้าเนิน 
งาน 

จังหวัด จุดด้าเนินการ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
สูบน ้า 
(ลบ.ม.) 

จ้านวนผู้ได้รับประโยชน์ ปริมาณแจกจ่ายน ้า 
 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.8 
สงขลา 5 400,620 1,499 6,296 222,000 

นครศรีธรรมราช 9 636,660 3,529 10,932 - 

 
สตูล 1 149,040 92 463 - 

สทภ.9 
 

น่าน 1 215,064 40 160 4,800 
อุตรดิตถ ์ 4 1,202,640 6,799 26,658 7,716,360 

แพร่ 2 1,357,500 894 3,461 - 
สุโขทัย 2 1,263,150 3,590 14,360 - 

พิษณุโลก - - 370 1,480 24,000 

สทภ.10 
สุราษฎร์ธาน ี 2 694,400 659 2,774 330,000 

กระบี ่ 1 167,200 363 1,650 48,000 
ชุมพร 1 52,800 155 600 - 

สทภ.11 
อุบลราชธาน ี 4 306,000 1,995 7,286 108,000 
อ้านาจเจรญิ 2 200,400 263 1,570 - 

ยโสธร 2 144,200 533 2,259 - 
รวม

ทั้งสิ้น 
45 จังหวัด 184 36,858,074 299,174 1,115,337 12,157,160 

4.6 การรณรงค์การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

กรมทรัพยากรน ้า ได้ท้าการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเตรียมความพร้อมพิชิตภัยแล้งและมาตรการการใช้น ้า
อย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง เพ่ือสร้างวินัยการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าและปลูกจิตส้านึกให้เห็นคุณค่าของน ้า   

 

รูปที่ 4–13 การรณรงค์การใช้น ้าอย่างประหยัด 
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รูปที่ 4–14 การเตรียมพร้อมระบบประปาเพ่ือเผชิญปัญหาภัยแล้ง 

4.7 การฟื้นฟู (Recovery) 

 นอกจากการด้าเนินการในด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุ และการเตรียมความพร้อมแล้ว กรมทรัพยากร
น ้าได้ด้าเนินการในการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ้ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น ้าในพื นที่ลุ่มน ้า รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
ตามล้าดับความเร่งด่วน การเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น ้าและภัยแล้งพื นที่แล้งซ ้าซาก การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนาแหล่งน ้าให้เหมาะสมกับศักยภาพพื นที่ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน ้าต้นทุน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 

รูปที่ 4–85 การตรวจสอบ บ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 
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4.8 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 จากการจัดท้าสมดุลน ้า พบว่าบางอ้าเภอมีปริมาณน ้าเพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อได้ลงตรวจสอบใน
พื นที่ พบว่าบางหมู่บ้านมีปริมาณน ้าที่เกินความต้องการ และบางหมู่บ้านขาดแคลนน ้า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากใน
บางพื นที่ยังไม่มีระบบกระจายน ้า ท้าให้ไม่สามารถกระจายน ้าจากพื นที่ที่มีน ้ามากไปยังพื นที่ที่มีน ้าน้อย ท้าให้บาง
พื นที่ต้องประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กรมทรัพยากรน ้า มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดท้าโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน ้า 
หรือ One Village One Water Supply : OVOWS นอกจากนี พื นที่ใดมีแหล่งน ้าแต่ยังไม่มีระบบกระจายน ้า กรม
ทรัพยากรน ้าได้ออกแบบระบบกระจายน ้า ดังรูปที่ 4-15 และ 4-16 

 

รูปที่ 4-16 โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน ้า หรือ One Village One Water Supply : OVOWS 
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รูปที่ 4-17 โครงการอ่างเก็บน ้าหมู่บ้านและระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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บทท่ี 5  
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ตามที่คณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามค้าสั่งส้านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 250/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ส.2558 ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เห็นชอบให้
จัดตั งศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับชาติ และระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ไปแล้ว นั น 

คณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ได้ด้าเนินงานแก้ไขปัญหา
วิกฤตภัยแล้ง และบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัยหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการ 
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 มีรายละเอียดดังนี  

 

 

 

5.1 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 รัฐบาลได้ด้าเนินมาตรการ/โครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
และขยายโอกาสในการปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 
2558/59 โดยคณะกรรมการอ้านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 จ้านวน 8 มาตรการ และ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก 9 มาตรการ รวม 17 มาตรการ เป็นเงิน 204,985.40 ล้านบาท ดังนี  
 1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอบรมครบแล้ว จ้านวน 385,137 ราย (100%) 
  1.2 จัดจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค “ธงฟ้าสู้ภัยแล้ง”รวม 609 ครั ง ประชาชนเข้าร่วมงาน 
277,336 ราย คิดเป็นมูลค่าการจ้าหน่าย 63.23 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพ 38.55 ล้านบาท  
 
          2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาการช้าระหนี ที่เกษตรกรมีภาระหนี กับสถาบันการเงิน 
  2.1 ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ลดดอกเบี ยค่าเช่าซื อที่ดิน และขยายระยะเวลาการช้าระหนี  ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน 22,767 ราย วงเงิน 71.71 ล้านบาท 
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  2.2 ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ให้สินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิต รวม 144,562 ราย วงเงิน 7,799.35 
ล้านบาท 
  2.3 ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อชุมชน 17 กลุ่ม วงเงิน 20.25 ล้านบาท 
  2.4 ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ชดเชยดอกเบี ยผู้ได้รับผลกระทบ 415,983 ราย 1,881.07 ล้านบาท 
  2.5 การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์  
   - กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้สินเชื่อสหกรณ์ปลอดดอกเบี ย 6 เดือน และ 1ปี วงเงิน 296.01 
ล้านบาท 
   - ให้สินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ ปลอดดอกเบี ย 1 ปี เพ่ือพัฒนาบ่อน ้าในไร่นา ได้โอนเงินให้จังหวัด
แล้ว 57 จังหวัด วงเงิน 61.35 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 32.24 ล้านบาท 
  2.6 สหกรณ์ชดเชยดอกเบี ยสมาชิกสหกรณ์ วงเงิน 206.33 ล้านบาท (ขอตั งงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี 60) 
  2.7 การช่วยเหลือของสหกรณ์ (กสส.ขอความร่วมมือสหกรณ์) รวม 67,362 ราย วงเงิน 472.643 
ล้านบาท 
           3. มาตรการการจ้างงาน มีการจ้างแรงงาน 360,474 ราย 3,048.72 ล้านบาท 
           4. มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน อนุมัติโครงการ 8,172 โครงการ วงเงิน 
4,555.99 ล้านบาท เบิกจ่ายลง ศบกต. 4,369.03 ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายแล้ว 4,110 โครงการ วงเงิน 
2,270.37 ล้านบาท 
           5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต ลดขนาด
การผลิต ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง 100 แปลง  
           6. มาตรการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน 
 6.1 การปฏิบัติการฝนหลวง มีหน่วยปฏิบัติทั งสิ น 17 หน่วย ขึ นปฏิบัติการ (วันที่ 15 ก.พ. – 27 ก.ค. 
59) จ้านวน 144 วัน 3,096 เที่ยวบิน มีฝนตก 70 จังหวัด ท้าให้มีปริมาณน ้าสะสม 1,117.414 ล้าน ลบ.ม. 
 6.2 การจัดหาน ้ากินน ้าใช้ 1,155 แห่ง (95%) 
 6.3 การขุดบ่อบาดาล 3,972 แห่ง (60%) 
 6.4 การท้าแก้มลิง 28 แห่ง (100%) 
            7. มาตรการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย สร้างระบบสนับสนุนน ้าเพ่ือการแพทย์ในโรงพยาบาล 7 แห่ง 
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 176 ครั ง และเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื นที่ 88,771 ครั ง  
 8. การสนับสนุนอื่นๆ 
   8.1 ช่วยเหลือพื นที่การเกษตรเสียหายด้วยเงินทดรองราชการ จ้านวน 1.713 ล้านไร่ 
เกษตรกร 183,143 ราย 1,920.83 ล้านบาท  
   8.2 การใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันหรือยับยั ง 28 จังหวัด วงเงิน 127.64 ล้านบาท 
   8.3 อบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 220,500 
ราย (100%) 
 9. โครงการตามมาตรการส้าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (กยจ.) กรอบวงเงิน 
3,200.96 ล้านบาท เป้าหมาย 3,827 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2,536.12 ล้านบาท (79.22%) 
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 10. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรอบวงเงิน 254.28 
ล้านบาท เป้าหมาย 421 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 225.06 ล้านบาท (88.50%) 
 11. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต้าบล (ต้าบลละ 5 ล้าน) กรอบวงเงิน 36,275 
ล้านบาท เป้าหมาย 121,226 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 35,691.73 ล้านบาท (98.39%) 
 12. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท) เฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย กรอบวงเงิน 2,286.44 ล้านบาท เป้าหมาย 4,105 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2,115.82 ล้านบาท 
(92.54%) 
 13. โครงการสินเชื่อ 1 ต้าบล 1 SME เกษตร วงเงินสินเชื่อรวมทั งสิ น 72,000 ล้านบาท จ่ายสินเชื่อ
แล้ว 12,141 ราย จ้านวนเงิน 13,511 ล้านบาท 
 14 โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินกู้
แล้ว 9 จังหวัด จ้านวนเงิน 12.861 ล้านบาท เกษตรกรได้รับสินเชื่อแล้ว 219 ราย 
 15. โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจ้าเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 
2558/2559 วงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท  สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว 162,565 ราย จ้านวนเงิน 1,921.92 ล้าน
บาท   
 16. โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง แจกจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 119,780,254 ลิตร 
 17. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้านบาท 
อนุมัติงบประมาณ 27,229.44 ล้านบาท ได้โอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ 17,924.16 ล้านบาท 
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5.2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า ปี 2557-2569 

 

  

  

  

สรุปการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2557 - 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สงิหาคม 2559)

เปา้หมาย> 7,490 ท้าแล้ว> 5,583 

คงเหลือ> 1,907       

1. ประปาหมูบ่้าน (หมูบ่้าน)/ สถ.+ทบ.

0.29%

43.0%

74.5% 74.5%
100.00%

0.29%

75%
75% 75%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

ปี 2557 ปีงบ 2558 
งบปกติ + งบ

เพ่ิมเติม

ปีงบ 2559
ประชุมครั งที่ 

3/2559

ปีงบ 2559 
ปัจจุบัน

ปีงบ 2560 - 
2564

ปีงบ 2565 - 
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75
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เป้าหมาย> 6,132 ท้าแล้ว> 1,304 

คงเหลือ> 4,828         

2. ประปาโรงเรียน/ชมุชน (แห่ง)/ ทบ.
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เปา้หมาย> 4,800 ท้าแล้ว> 702 

คงเหลือ> 4,098       

3. แหล่งน า้ในเขตชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.)
/ ชป.
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เป้าหมาย> 10,290 ท้าแล้ว> 3,662 

คงเหลือ> 6,628         

4. แหล่งน า้นอกเขตชลประทาน (แห่ง)
/ พด.+ทน.
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เปา้หมาย> 335,750 ท้าแล้ว> 133,311 

คงเหลือ> 202,439    

5. ขดุสระน า้ในไร่นา (สระ)/ พด.
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เป้าหมาย> 2,922 ท้าแล้ว> 2,037 

คงเหลือ> 885           

6. พัฒนาแหล่งน า้ ปภ. (แห่ง)
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สรุปการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2557 - 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สงิหาคม 2559)

เปา้หมาย> 853,520 ท้าแล้ว> 118,000 

คงเหลือ> 735,520    

7. น า้บาดาลการเกษตร (ไร่)/ ทบ.
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เป้าหมาย> 3,086 ท้าแล้ว> 2,396 

คงเหลือ> 690           

8. น า้บาดาลชว่ยภยัแล้ง (แห่ง)/ ทบ.
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เปา้หมาย> 870 ท้าแล้ว> 230 

คงเหลือ> 640         

9. การขดุลอกล้าน า้สายหลักและสาขา 
(กม.)/ จท.+ กทม.
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เป้าหมาย> 185 ท้าแล้ว> 30 

คงเหลือ> 155           

10. การป้องกันน า้ท่วมชมุชน (แห่ง)
/ ยผ.+กทม.
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เปา้หมาย> 4,770,000 ท้าแล้ว> 122,957 

คงเหลือ> 4,647,043 

11. ฟ้ืนฟูป่า (ไร่)/ ปม.+อส.
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เป้าหมาย> 9,475,000 ท้าแล้ว> 675,000 

คงเหลือ> 8,800,000   

12. พื นที่ปอ้งกันและลดการพังทลาย (ไร)่/ พด.
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บทท่ี 6  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

 จากสภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าที่เกิดขึ น มาตรการในการบริหารจัดการตามบริบทเชิง
โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงจากภัยแล้ง รวมถึงการ
เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามบริบทลักษณะพื นที่และเงื่อนไขด้าน
อุตุ-อุทกวิทยา มีดังนี  

6.1 แนวทางระยะเร่งด่วน 

 มาตรการเชิงโครงสร้าง 
1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 
2. พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
3. ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน 30 ปี) 
5.  การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระพวง) 

มาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม 

2. การจัดการด้านความต้องการน ้า (ปรับระบบการปลูกพืช) 
3. จัดท้าฝนเทียม 
4. จัดหาและแจกจ่ายน ้าต้นทุนให้กับพื นที่ที่ประสบภัยแล้ง  

 

6.2 แนวทางระยะสั้น 

มาตรการเชิงโครงสร้าง 
1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 
2. พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
3. ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน 30 ปี) 
5. การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระพวง) 
6. พัฒนาระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 

มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม 
2. การจัดการด้านความต้องการน ้า (ปรับระบบการปลูกพืช) 
3. จัดท้าฝนเทียม 
4. การเตรียมพร้อมในการจัดหาน ้า (รถบรรทุกน ้า เครื่องสูบน ้า ถังเก็บน ้า) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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5. จัดท้าแผนปฏิบัติการและงบประมาณภายใต้แผนแม่บท เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ระยะ 3 ปี 

6. พัฒนาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้กับ
เครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน ในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

7. รณรงค์ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
8.. พัฒนาระบบฐานเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลน ้า รวมถึงจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยแลง้ พื นที่ภัยแล้งซ ้าซาก 
9. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศด้านภัยแล้ง และพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียน 

6.3 แนวทางระยะปานกลาง  

มาตรการเชิงโครงสร้าง 
1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 
2. พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
4. ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน 30 ปี) 
6. การพัฒนาโครงการแหลง่น ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระ

พวง เครือข่ายน ้า) 
7. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการเก็บน ้าต้นทุนดว้ยการรองน ้าฝนจากหลังคา รวมถึงการพัฒนา

แหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบรโิภค 
มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม 

2.  การจัดการด้านความต้องการน ้า (ก้าหนดกติกาการจัดสรรน ้า/ พิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) 
3. ปรับปรุงการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น ้า รอบการปลูกพืช และพันธ์พืชทนแล้ง 
4. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดน ้าและการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่  
5. ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง 
6. ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
7. การเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน (ศึกษาการผันน ้าข้ามลุ่มน ้า) 
8. รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 
10. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสานความร่วมมือต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
11. การศึกษาการพัฒนาระบบการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater and surface 

water conjunctive use) 
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6.4 แนวทางระยะยาว 
มาตรการเชิงโครงสร้าง 
 1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาเมือง 
 2. พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 3. ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน 30 ปี) 
 5. การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า เครือข่ายน ้า) 
 6. การเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน (ศึกษาการผันน ้าข้ามลุ่มน ้าในประเทศและระหว่างประเทศ) 

  7. การพัฒนาระบบการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater and surface water conjunctive use) 
  8. การพัฒนาการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน (การผันน ้าข้ามลุ่มน ้า) 

มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
  1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้า 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดท้าฝนเทียม 
3.  การจัดการด้านความต้องการน ้า (ก้าหนดกติกาการจัดสรรน ้า/ พิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น ้า รอบการปลูกพืช และพันธ์พืชทนแล้ง 
5. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดน ้าและการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่  
6. ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง 
7. ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
8. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุนและการกระจายน ้า (ผันน ้าข้ามลุ่ม) 
9. รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
10. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 
11. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสานความร่วมมือต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
12. การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater and surface 

water conjunctive use) 

6.5 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า 
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค  

หลักการ : น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นความจ้าเป็นพื นฐานในการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่ง
ต้องจัดหาให้ประชาชนสามารถมีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั งในชนบทและเมือง ภาพรวมความต้องการใช้
น ้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เพ่ือการอุปโภคบริโภคมีความต้องการ 6,490 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในอนาคตคาดการณ์
ความต้องการน ้าในปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 8,260 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึง
ปัจจัยพื นฐานในการด้ารงชีพของประชาชนจากข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า
จ้านวนหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จ้านวน 7,490 หมู่บ้านและมีหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื นที่ภัยแล้งที่ต้องให้การ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นประจ้าทุกปี ราษฎรในหลายพื นที่ยังอาศัยน ้าจากบ่อน ้าตื นส้าหรับการอุปโภคและหลาย
พื นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน ้าเพื่อการบริโภค เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในการจัดหาแหล่งน ้าต้นทุน ทั งน ้าผิวดินและ
น ้าบาดาล เช่น ในพื นที่สูง พื นที่ห่างไกลแหล่งน ้า พื นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล และในบางปีที่เกิดภาวะฝนทิ ง
ช่วงและภัยแล้งรุนแรง 
 ส้าหรับในเขตเมือง ความต้องการใช้น ้าส่วนใหญ่เพ่ิมจากการเพ่ิมขึ นของประชากร และประชากร
เคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ น การขยายตัวเมืองหลักและการท่องเที่ยว รวมถึงการค้า การบริการทั งในประเทศและ
เมืองการค้าชายแดน ซึ่งต้องวางแผนทั งการจัดหาน ้าต้นทุนและระบบประปาควบคู่กันไป 

เป้าประสงค์ : จัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั งในพื นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และท่องเที่ยวส้าคัญ 

กลยุทธ์ : 1. จัดหาแหล่งน ้าต้นทุนและก่อสร้างระบบประปา 
  2. พัฒนาระบบประปาเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
  3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็บน ้าเพิ่มเติม รวมทั งการเก็บกักน ้าฝน 
  4. จัดหาน ้าดื่มให้โรงเรียนและชุมชน 
  5. การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.1 รณรงค์การใช้น ้าอย่างประหยัด 
  5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน ้าและลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน ้าประปา 
  5.3 ควบคุมการขยายตัวของชุมชนเมืองให้เหมาะสมกับศักยภาพน ้าต้นทุน 
  5.4 บริหารจัดการน ้าตามหลัก 3R 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณภ์ัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559                              กรมทรัพยากรน า้  72 

 

ตารางที่ 6-1 ตารางสรุปการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2557 - 2569  

 

ล้าดับ 
ที ่

งาน เป้าหมาย ท้าแล้ว จะท้าอีก รวม 

1 

ประปาหมู่บ้าน (แห่ง) 7,490 5,583 1,907 7,490 

เป้าหมายปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 0.0749 0.0562 0.0187 0.0749 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

2 

ประปาโรงเรยีน/ชุมชน (แห่ง) 6,123 1,304 4,828 6,123 

เป้าหมายปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 214.87 28.61 186 214.87 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

3 

แหล่งน ้าในเขตชลประทาน - - - - 

เป้าหมายน า้ในเขตชลประทาน (ลา้น ลบ.ม.) 4,800.00 702.00 4,098 4,800.96 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

เพิ่มพื นท่ีชลประทาน (ไร่) 8,700,000 1,229,432 7,470,568 8,700,000 

4 

แหล่งน ้านอกเขตชลประทาน (แห่ง) 10,290 3,662 6,628 10,290 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 2,303.47 440.44 1,863.04 2,303.47 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

5 

ขุดสระน ้าในไร่นา (สระ) 335,750 133,311 202,439 335,750 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 441.07 133.63 307.44 441.07 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

6 พัฒนาแหล่งน ้า ปภ. (แห่ง) 2,922 2,037 885 2,922 
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ล้าดับ 
ที ่

งาน เป้าหมาย ท้าแล้ว จะท้าอีก รวม 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 393.41 250.15 143.26 393.41 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) - - - - 

7 

น ้าบาดาลการเกษตร (ไร่) 853,520 118,000 735,520 853,520 

เป้าหมายปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 15,473 2,390 13,083 15,473 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) 264.37 57.73 206.64 264.37 

8 

น ้าบาดาลช่วยภัยแล้ง (แห่ง) 3,086 2,396 690 3,086 

เป้าหมายปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 188,530 146,376 42,154 188,530 

ปริมาณน ้าท่ีได้ ณ ปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) 107.48 105.23 2.25 107.48 

9 การขุดลอกล้าน ้าสายหลัก (กม.) 870 230.24 639.76 870 

10 การป้องกันน ้าท่วมชุมชน (แห่ง) 185 30 155 185 

11 ฟื้นฟูป่า (ไร่) 4,770,000 122,975 4,647,043 4,770,000 

12 พื นที่ป้องกันและลดการพังทลาย (ไร่) 9,475,000 675,000 8,800,000 9,475,000 

รวมปรมิาณน ้าเกษตร (ล้าน ลบ.ม.) 8,309.80 1,689.17 6,620.62 8,309.80 

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559) 
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บทท่ี 7  
แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

(คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 

 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า (ปี พ.ศ. 2558-2569) และได้มีค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ที่ 145/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช) ในการท้าหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ เป็นไปอย่างมี
เอกภาพ และบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์กันทั งระดับประเทศและระดับลุ่มน ้า ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน โดยคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 
เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน 
และได้มติเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี  

1. เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือให้การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปสู่การปฏิบัติ 

  2. แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าอุปโภคบริโภคพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี 4 แนวทาง 
ดังนี  
   2.1 การใช้น ้าจากลุ่มน ้าแม่กลอง 
   2.2 การหาจุดรับน ้าที่อยู่สูงกว่าแทนคลองส้าแล เพ่ือประหยัดการใช้น ้าจืดดันน ้าเค็ม 

2.3 การสร้างแหล่งน ้าเพ่ือเป็นน ้าดิบของการประปานครหลวง เช่น  เขื่อนคลองบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 

   2.4 การใช้น ้า Dead storage จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  

 โดยคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติได้เห็นชอบในแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาทางเลือก
ที่เหมาะสม และด้าเนินการเพ่ิมความมั่นคงของน ้าดิบเพ่ือการประปานครหลวง โดยให้พิจารณาการน้าน ้าบาดาล
มาใช้ร่วมกับน ้าผิวดิน พร้อมทั งการพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  3. เนื่องจากสถิติการใช้น ้าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานภาครัฐมี
การใช้น ้าในอัตราร้อยละ 19 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 32 และภาคครัวเรือน ร้อยละ 49 จึงขอความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการประหยัดน ้า เพ่ือปลูกฝังค่านิยมในการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า รวมถึง
เป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน ้าในระยะยาวอีกทางหนึ่ง โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น ้าอย่างน้อย
ร้อยละ 10 และรายงานผลทุกเดือน 
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4. ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี  
   4.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า อาจปรับให้เหมาะสมได้ตาม
สภาพปัญหาเร่งด่วน และตามล้าดับความส้าคัญของการพัฒนาประเทศ แม้ว่างบประมาณมีจ้ากัดก็ต้องเร่งรัด
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                  4.2 คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งได้ท้าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนั น จะท้าหน้าที่ติดตามงานด้านน ้าต่อไปให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
                    4.3 ขอให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั งสร้างความ
เขา้ใจกับประชาชนทั่วไปให้มากขึ น เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
                   4.4 ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าในพื นที่แล้งซ ้าซาก กรณีที่เพ่ิมปริมาณน ้าไม่ได้ให้ปรับ
แผนการใช้พื นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
                    4.5 มาตรการเพ่ิมความจุแหล่งน ้าต่าง ๆ เช่น การขุดลอกเพ่ิมความลึกท้องน ้านั น เพ่ือ
เพ่ิมความจุเก็บกักน ้าโดยรวมในพื นที่บริเวณท้ายเขื่อน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดท้ากรอบ
หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติการเสนอภายใน 1 เดือน และเร่งด้าเนินการต่อไปให้ประชาชนมีน ้าใช้เพ่ิมขึ น
โดยเร็ว 

 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติ ครม. ประกอบด้วย 

  1. ในการบริหารจัดการน ้าให้น้าหลักการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและค้านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น พิจารณาแนวทางการเพ่ิมปริมาณ
น ้าในเขื่อนหลักของประเทศ ขยายร่องน ้าและเชื่อมโยงแหล่งน ้าใกล้เคียงเข้าด้วยกันปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์หรือจัดระเบียบพื นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ (Zoning) สร้างแหล่งกักเก็บน ้าในฤดูน ้า
หลากเพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
  2. เร่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน ้าใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือการกักเก็บน ้าหลากและชะลอน ้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น ้าโขง เช่น สร้างอ่างเก็บน ้า สร้างระบบโครงข่ายแก้มลิง หรือวิธีอ่ืน ๆ โดย
ให้เร่งจัดท้าแผนทั งในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว ทั งนี  ให้ค้านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
  3. การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน 
       3.1 การท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยน ้าจากเข่ือน 
      3.2 การรณรงค์เพ่ือช่วยกันประหยัดน ้า และคุ้มค่า 
      3.3 การบริจาคและจัดหาน ้าดื่ม 
  4.การด้าเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการน ้า 
   4.1 ก้าหนดให้ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ 
     4.2 การจัดท้าแผนงานโครงการระยะที่ 1 – 3 ให้รายงานความคืบหน้า ดังนี  
       - ส่วนที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน 
         - ส่วนที่จะต้องด้าเนินการในระยะต่อไป ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
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  5 .การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก 
       - ปลูกพืชใช้น ้าน้อย 
     - หาตลาดส้าหรับพืชดังกล่าว 
  6 .การขุดเจาะบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 
       - ให้ มท.ขุดเจาะบาดาล จ้านวน 1,173 บ่อ 
  7. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั งภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ 
                  8. แนวทางประหยัดน ้าในหน่วยงานภาครัฐ 
        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางประหยัดน ้าในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกัน
ประหยัดน ้า โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือนและให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้าเนินการ ตามข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการฯ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี) ดังนี  
                     1) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า อาจปรับให้เหมาะสมได้ตาม
สภาพปัญหาเร่งด่วน และตามล้าดับความส้าคัญของการพัฒนาประเทศ แม้ว่างบประมาณมีจ้ากัดก็ต้องเร่งรัด
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                     2) คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งได้ท้าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนั น จะท้าหน้าที่ติดตามงานด้านน ้าต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
                     3) ขอให้ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั งสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนทั่วไปให้มากขึ น เพื่อให้เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
                     4) ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าในพื นที่แล้งซ ้าซาก กรณีท่ีเพ่ิมปริมาณน ้าไม่ได้ให้ปรับ
แผนการใช้พื นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
                     5) มาตรการเพ่ิมความจุแหล่งน ้าต่าง ๆ เช่น การขุดลอกเพ่ิมความลึกท้องน ้านั น 
เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บกักน ้าโดยรวมในพื นที่บริเวณท้ายเขื่อน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดท้ากรอบ
หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติการเสนอภายใน 1 เดือน และเร่งด้าเนินการต่อไปให้ประชาชนมี 
  9. การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการจ้างแรงงาน ดังนี  
   1) กรมชลประทาน  
    - โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน โดยมีลักษณะงานเป็นการก่อสร้างฝายทดน ้า สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า อ่างเก็บน ้าและระบบส่งน ้า 
จ้านวน 437 โครงการ ครอบคลุมพื นที่ 67 จังหวัด งบประมาณส้าหรับการจ้างแรงงาน 15% รวมทั งสิ นประมาณ 
1,623,790,000 บาท  
    -  จากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2558 มา
ด้าเนินการบ้ารุงรักษาคลองส่งน ้าสายใหญ่ คลองส่งน ้าสายซอยและก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี โดยมีแผนการด้าเนินการในพื นที่ชลประทานทั่วประเทศครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
วงเงินจ้างแรงงานรวมทั งสิ น 120,000,000 บาท 
   2) กรมทรัพยากรน ้า โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 งบประมาณปี 2558 (เพ่ิมเติม) 
มีวงเงินที่ใช้ส้าหรับการจ้างแรงงาน 3-5% ของงบที่ตั งไว้ 
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   3) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล โครงการน ้าบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 จ้านวน 7 โครงการ มีงบประมาณจ้างแรงงานทั งสิ น 2,211 แรงงาน 
   4) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 
(การจ้างงานประชาชน) จ้านวน 34 โครงการ พื นที่ด้าเนินการ 14 จังหวัด เงินงบประมาณทั งสิ น 38,000,000 บาท 
   5) กรมป่าไม้ โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (การจ้างงานประชาชน) 
จ้านวน 16 โครงการ เงินงบประมาณทั งสิ น 1,391,563,482 บาท 
   6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี 2558 
(เพ่ิมเติม) ครั งที่ 1 โครงการขุดลอกแหล่งน ้า จ้านวน 1,120 โครงการ ครอบคลุม 76 จังหวัด สามารถจ้างแรงงาน
ได้ 115,000,000 บาท 
   7) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมงบประมาณจาก 3 กระทรวง 7 กรม มี
งบประมาณท่ีตั งไว้แล้ว 24,255,000,000 บาท กระจายอยู่ในพื นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ   
 10. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกส้าคัญหนึ่งใน
การด้าเนินภารกิจของภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุนหมุนเวียนที่มีกรอบภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนอยู่ในข่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือฯพร้อมฐานะการเงิน จะมีทุนหมุนเวียนที่
สามารถด้าเนินมาตรการการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ้านวน 15 ทุน เพ่ือก้าหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล
เป็นการเร่งด่วน ดังนี  
 
   1) ขยายเวลาการช้าระหนี  และ/หรือ งดการจัดเก็บดอกเบี ย/ค่าปรับ ซึ่งมีทุน
หมุนเวียนที่สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี ของทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง ดังนี   

ลูกหนี คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
จ้านวน 

(ราย/สัญญา/โครงการ) 

กรอบมูลหนี 
ภายใต้มาตรการ      

(ล้านบาท) 
1 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 8,030 1,800.43 
2 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2 513.51 
3 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 73,666 2,910.93 
4 กองทุนจัดรูปที่ดิน 1,325 17.00 
5 กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 579 1,120.46 
6 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
14 190.94 

7 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 12,351 2,704.00 
8 กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 46 2,490.48 
9 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5,204 150.00 
10 กองทุนผู้สูงอายุ 4,000 80.00 

รวม 105,217 11,977.75 
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   2) พัฒนาแหล่งน ้าเดิมและจัดหาแหล่งน ้าเพ่ิมเติม โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ลอกคู
คลอง ขุดลอกทางน ้าชลประทาน โดยใช้แรงงานที่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่นที่อยู่ในพื นที่ประสบภัยแล้ง และไม่
สามารถเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล ซึ่งมีทุนหมุนเวียนเข้าด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี  

ทุนหมุนเวียน 
วงเงินประมาณ  

(ล้านบาท) 
1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ขุดลอกคูคลองและรักษาแหล่งน ้า) 300.00 
2 กองทุนพัฒนาน ้าบาดาล (จ้านวน 200 บ่อ) 80.00 

รวม 380.00 

3) สนับสนุนแหล่งเงินทุน และ/หรือ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดดอกเบี ย
และต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยทุนหมุนเวียนที่สามารถด้าเนินมาตรการในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง ดังนี  

ทุนหมุนเวียน 
วงเงินประมาณ  

(ล้านบาท) 
1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 500.00 
2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 300.00 
3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 409.00 
4 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น ้าอื่นๆ 15.00 
5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ้าหน่าย 5.00 
6 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 15.00 

รวม 1,244.00 

ทั งนี  การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังกล่าวเป็นการด้าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และภายใต้ขอบเขตภารกิจและวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนซึ่งเป็น
อ้านาจของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้จัดท้า
โครงการผันและเติมน ้าลงในเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ จ้านวน 19 โครงการ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านน ้า 
ดังรูปที่ 7-1 



สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณภ์ัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559                              กรมทรัพยากรน า้  79 

 

   
รูปที่ 7-1 โครงการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุนโดยการผันน ้า 

 ในอนคตการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าจะต้องประกอบด้วย การด้าเนินในหลายรูปแบบ เช่นการน้าน ้า
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือในพื นที่ใกล้ทะเลและไม่มีแหล่งน ้าจืด จ้าเป็นจะต้องใช้วิธีกลั่นน ้าทะเลมาเป็นน ้าจืด 
(Desalination Plant) รวมทั งวิธีการอ่ืนที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวคิดยุทธการภัยแล้ง 
ดังรูปที่ 7-2 

 

รูปที่ 7-2 ยุทธการภัยแล้ง 2558-2559 
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การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน ้า 
หมู่ 1 ต้าบลธาตุทอง อ้าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

  

  
 

วันที่ 11 พ.ย.58 ส่วนบริหารจัดการน ้า สทภ.3 ได้ติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาด 12 นิ ว 1 เครื่อง สูบน ้า
จากล้าห้วยยามเข้าแหล่งน ้าห้วยเปลือย ม.1 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพ่ือเก็บกักน ้าไว้เป็นน ้า
ต้นทุนในการผลิตน ้าประปาหมู่บ้าน ราษฎรได้รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 274 หลังคาเรือน ประชากร 1,140 คน 
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การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน ้า 
บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ 3, 4, 10, 11 ต้าบลนาเพียง อ้าเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 

       

        

วันที่ 19 พ.ย.58 สทภ.3 โดยส่วนบริหารจัดการน ้าติดตั งเครื่องสูบน ้าขนาด 12 นิ ว 1 เครื่อง สูบน ้า
จากหนองสะอือเข้าแหล่งน ้าดิบเพื่อเป็นน ้าต้นทุนผลิตประปารองรับสภาวะวิกฤตภัยแล้ง บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ 
3, 4, 10, 11 ต้าบลนาเพียง อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประโยชน์ที่ได้รับ จ้านวน 4 หมู่บ้าน 323 
ครัวเรือน 1,320 คน ปริมาณการสูบ 12,000 ลูกบาศก์เมตร 
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การช่วยเหลือพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้้า 
หมู่ 2 ต้าบลบัานตึก อ้าเภอศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  

  

  

  
 

        

ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 9 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย และชาวบ้านหมู่ 2 น้าเครื่องสูบน ้า ขนาด 10 นิ ว จ้านวน 1 เครื่อง 

อัตราการสูบ 720 ลบ.ม./ชม.ไปติดตั งที่บ้านรากเหนือ หมู่ที่ 2 โดยสูบน ้าจากคลองแม่ราก เข้าถัง   
พักน ้าคอนกรีตซึ่งมีท่อส่งน ้าขนาด 6 นิ ว อยู่ด้านล่างส่งน ้าไปยังพื นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 2, 9 และ หมู่ 14 
และส่งน ้าไปเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 10 โดยมีพื นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 
1,500 ไร่ 
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ภาคผนวก ข 
การช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยกรมทรัพยากรน้ า ปี 2558 -2559 
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การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยกรมทรัพยากรน ้า 
ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 31  กรกฎาคม 2559 

รายงาน ณ วันที่ 1  สิงหาคม 2559 
 
 

หน่วย 
ด้าเนิน 
งาน 

จังหวัด 
จุดด้าเนินการ 

(แห่ง) 
ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ ปริมาณ
แจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.1 ล้าปาง - -         1,342            5,120  1,530,000  

สทภ.2 

นครสวรรค ์ 4       3,152,990          6,273          26,208         350,000  
ลพบุร ี 1         417,960            450            1,400  - 

ปทุมธาน ี 1         513,540        60,000        240,000  - 
สิงห์บุร ี 1       1,088,640            185              620  - 
สระบรุ ี 2         275,400        26,527        106,108  - 

พระนครศรีอยุธยา 1         145,800        35,000        105,000  - 

สทภ.3 

อุดรธาน ี 7       1,083,860          3,363          13,044           72,000  
สกลนคร 5         758,400          2,714          10,943  - 
นครพนม 1         207,000            330            1,500  - 

เลย 1         372,600            580            1,620  - 
หนองคาย 1           81,000          1,690            6,134  - 
บึงกาฬ 1         579,960            604            3,001  - 

สทภ.4 
ขอนแก่น 42       4,422,360        18,057          72,831  - 

มหาสารคาม 2         212,220            802            3,888  - 
ชัยภูม ิ 4         421,120            983            3,892  - 

สทภ.5 
บุรีรัมย ์ 9         705,400          2,562            9,107  - 

นครราชสมีา 20       2,531,300          36,005        140,442  - 
สุรินทร ์ 10         714,700          2,418          11,104  - 

สทภ.6 

ฉะเชิงเทรา 1         256,000          1,100            4,000  - 
สระแก้ว 5         425,600        13,407          53,893  - 

ปราจีนบุร ี 10       5,998,270        50,627        168,902  1,434,000 
นครนายก 1         345,600            300            1,200  - 
จันทบุร ี 2       1,462,400            229              972  - 
ตราด 1           62,400              97              339  - 

สทภ.7 

ราชบุร ี 9       2,725,620          6,348          21,421  216,000 
นครปฐม 1         324,000          2,869            6,032  - 
เพชรบุร ี 1         353,160            960            3,390  - 

สุพรรณบุร ี 2         361,260          2,400          12,000  - 
กาญจนบุร ี 2           69,840            138              820  - 

ประจวบครีีขันธ ์ - -             33              457  102,000 

สทภ.8 
สงขลา 5         400,620          1,499            6,296  222,000 

นครศรีธรรมราช 9         636,660          3,529          10,932  - 
สตูล 1         149,040              92              463  - 
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หน่วย 
ด้าเนิน 
งาน 

จังหวัด 
จุดด้าเนินการ 

(แห่ง) 
ปริมาณสูบน ้า

(ลบ.ม.) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ ปริมาณ
แจกจ่ายน ้า 

 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 

สทภ.9 

น่าน 1         215,064              40              160           4,800  
อุตรดิตถ ์ 4       1,202,640          6,799          26,658      7,716,360  

แพร่ 2       1,357,500            894            3,461  - 
สุโขทัย 2       1,263,150          3,590          14,360  - 

พิษณุโลก - -           370            1,480           24,000  

สทภ.10 
สุราษฎร์ธาน ี 2         694,400            659            2,774         330,000  

กระบี ่ 1         167,200            363            1,650          48,000  
ชุมพร 1           52,800            155              600  - 

สทภ.11 
อุบลราชธาน ี 4         306,000          1,995            7,286         108,000  
อ้านาจเจรญิ 2         200,400            263            1,570  - 

ยโสธร 2         144,200            533            2,259  - 
รวม 45 จังหวัด 184     36,858,074       299,174      1,115,337     12,157,160  
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภยัแล้ง ปี 2558/59 
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รายช่ือคณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 
 
อ้านวยการจัดท้า 
1.นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข 
ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 
2.นายศริริวัฒน์ จิตตนูนท์ 
วิศวกรช้านาญการพิเศษ ผู้อ้านวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 
 
ผู้จัดท้า 
1.นางสาวอรรยา มณีข้า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส่วนประสานการปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 
2.นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนประสานการปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 
3.นายจีรพงษ์ เหล่าน ้าใส 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนประสานการปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้า 

 
 

 


