
ประเด็นน ำเสนอ 

• สถำนกำรณ์น  ำภำพรวม 
• กำรคำดกำรณใ์นพื นที่ที่มีปญัหำขำดแคลนน  ำ 



สถานการณ์น ้าของประเทศไทย 
•น ้าฝน 
•อ่างเก็บน ้า 
•เขื่อน 
•แม่น ้า 



เฝ้าระวงัน า้ล้นตลิง่ (5) 

ขาดแคลนน า้ (13) 

ขาดแคลนน า้ (13) 
พะเยา  พิจิตร  
สกลนคร ชยันาท  
พิษณุโลก  
สุโขทยั 
หนองคาย  
สุรินทร์  
ลพบุรี 
นครพนม  
นครราชสีมา 
กาญจนบุรี 
กาฬสินธ์ุ 

เฝ้าระวงัน า้หลาก (9) 

ข้อมูล 1 มค.- 22 พย.2558 สภำพฝน 

ฝนสะสมทั งประเทศน้อยกว่ำค่ำปกติ  11% 

ภาค 
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  

(%) 
ภาค 

น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  

(%) 
เหนือ 17 ตะวันออก 11 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 14 
กลาง 6 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1 

 
จากการคาดการณ์ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในปนีี  

ทั งประเทศจะมีปริมาณฝนน้อยกวา่ค่าเฉลีย่ร้อยละ 10-25 
 

- วันที่ 23-24 พ.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1-3 
องศาเซลเซียส ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศ
เย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีก าลังปาน
กลาง ท าให้ภาคใต้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

- วันที่ 25-27 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีอากาศ
เย็นลง อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีก าลังแรงปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ท าให้ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์
ธานีลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 



พื นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าค่าปกติ 
จะเป็นพื นฐานให้เกิดปัญหาขาดแคลนน ้า 

เชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่  

กาญจนบุรี 

สุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก พิจิตร ก้าแพงเพชร 

ระนอง พังงา 

สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

จันทบุรี ตราด 

มุกดาหาร อ้านาจเจริญ 
ยโสธร อุบลราชธานี 

นครศรีธรรมราช 



จากข้อมูลฝนสะสมตั งแต่ต้นปีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติแล้วจะพบว่า พื นท่ีที่มีฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นปัจจัย
น้าไปสู่ภาวการณ์ขาดในฤดูแล้งปี 2558/2559 



พื นที่ที่มีฝนน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยน้าไปสู่ภาวการณ์ขาดแคลนน ้า จะปรากฏเป็นพื นที่สีเขม้เกือบด้าในแผนที่ โดยเส้น
สีเขียวคือพื นที่จังหวัดที่เสี่ยงขาดแคลนน ้าในกรณีที่มีฝนน้อยกว่าค่าปกติตั งแต่ 400 มม. คดิเป็นจ้านวน 42 จังหวัด 
ครอบคลุม 457 อ้าเภอ (เส้นขอบเขตสีขาว) ดังมีรายละเอียดในหนา้ต่อไป 



อ้าเภอที่มีฝนน้อยกว่าค่าปกติตั งแต่ 400 มม. คิดเป็นจ้านวน 42 จงัหวัด ครอบคลุม 457 อ้าเภอ 





สถำนกำรณ์กำรเก็บกักน  ำ 
ในเขือ่นขนำดใหญ่ 

 

% น ้าเก็บกัก 
เทียบกบัความจุอ่าง เกณฑ ์ ความหมาย 

81% ขึ นไป  น  ำดีมำก    5  แห่ง มีน ้ามากจนเสี่ยงต่อการเกิดน ้าลน้เขื่อน 

51 - 80%  น  ำดี         9  แห่ง มีน ้าเพียงพอต่อความต้องการของพื นที ่

31 - 50%  น  ำพอใช้  15  แห่ง ต้องใช้น ้าด้วยความระมัดระวังจึงจะพอใช้ 

≤ 30%  น  ำน้อย     4  แห่ง มีน ้าน้อยกว่าความต้องการใช้ 

ปี พ.ศ. ปรมิาตรน า้  

(ลา้น ลบ.ม.) 

% น า้ใชก้าร  

(ลา้น ลบ.ม.) 

% ผลตา่งน า้ใชก้าร 

(ลา้น ลบ.ม.) 

% 

2558 41,954 58 17,451 37 

2557 45,667 65 22,171 47 ปี 58 – ปี 57 -4,720 -10 

คา่เฉลีย่ 54,683 78 31,180 67 ปี 58 – คา่เฉลีย่ -13,729 -30 

33 

28 

61 

วชริาลงกรณ 

73 
ศรนีครนิทร ์

47 

37 

38 ทบัเสลา 

33 

กระเสยีว 

51 

สริกิติ ิ ์

44 

11 แมก่วง 15 

24 

36 

65 บางลาง 

88 

รชัชประภา 

48 

31 

หว้ยหลวง 

41 

น า้อนู 

41 

น า้พงุ 

72 

สรินิธร 

42 

บางพระ 
98 

หนองปลาไหล 

111 ประแสร ์

85 

61 คลองสยีดั 

51 

จฬุาภรณ์ 

63 

ป่าสกั 

42 
37 

81 
36 57 

ล านางรอง 

21 พ.ย. 58 

อุบลรตัน ์
แควนอ้ย 

ขนุดา่น
ฯ 

กิว่ลม 

แมง่ดั 

กิว่คอหมา 

ภมูพิล 

แกง่กระจาน 

ปราณบรุ ี

ล ำปำว 

พื นที่ที่มีน ้าในเขื่อนไม่
เพียงพอกับความต้องการ 



เปรียบเทยีบสภาพน า้ในอ่างเกบ็น า้ขนาดใหญ่ 33 อ่าง  ปี 2558 ปี 2557 เทยีบกับค่าเฉล่ีย 

ปี พ.ศ. ปรมิาตรน า้  

(ลา้น ลบ.ม.) 

% น า้ใชก้าร  

(ลา้น ลบ.ม.) 

% ผลตา่งน า้ใชก้าร 

(ลา้น ลบ.ม.) 

% 

2558 41,954 58 17,451 37 

2557 45,667 65 22,171 47 ปี 58 – ปี 57 -4,720 -10 

คา่เฉลีย่ 54,683 78 31,180 67 ปี 58 – คา่เฉลีย่ -13,729 -30 

ค่าเฉล่ียปริมาตรน ้ า 





แนวโน้มสถำนกำรณ์น  ำท่ำในล ำน  ำสำยหลัก 22 พฤศจิกำยน 2558 

มีน ้าน้อย 

มีน ้าปกติ 
แม่น ้าตาปี และ
แม่น ้าโกลก   

 

แม่น ้าส่วนใหญ่ของประเทศ 



เขื่อนภูมิพล 

เขื่อนศรีนครินทร ์
เขื่อนวชิราลงกรณ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์

เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

เขื่อนเจ้าพระยา 

พื นที่นาปรังที่เกิดขึ นอยู่ในพื นที่จังหวัดชัยนาท ,สิงห์บุรี ,ลพบุรี,สระบุรี,อ่างทอง,
สุพรรณบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี, นนทบุรี,นครปฐม,กรุงเทพมหานคร,
ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร เป็นพื นที่ที่เกษตรกรยอมรับความเสี่ยงเอง 
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้าไปชี แจงท้าความเข้าใจแล้วก็ตาม 

ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ปลกู 141,865 ไร ่
(ณ วันที่ 18 พ.ย.58) 
 

ฝั่งตะวันตกตอนล่าง 
ปลกู 176,621 ไร ่
(ณ วันที่ 18 พ.ย.58) 
 

ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ปลกู 215,781 ไร(่ณ วันที่ 18 พ.ย.58) 
 

ฝั่งตะวันตกตอนบน 
ปลกู 117,511 ไร ่
(ณ วันที่ 18 พ.ย.58) 
 

คาดว่าจะมีปริมาตรน ้าใช้การ 4,247 ล้าน ลบ.ม.(1 มค. 59) 

สถานการณ์ข้าวนาปรัง 
นาปรังทุ่งเจ้าพระยา 651,778 ไร่ 
(ตะวันออก 294,621 ไร่ + ตะวันตก 357,646 ไร)่ 



นัยส าคญั:  
1.ปริมาณฝนสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันรวม 1,347.4 มม.น้อยกว่า

ค่าเฉลี่ย 161.6 มม. (11%)  
2.อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ าเก็บกักรวม 40,930 ล้าน ลบ.ม. 

(58%) น้อยกว่าปีที่แล้ว 7%  
3.อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มีปริมาณน้ าเก็บกักรวม 2,721.92 ล้าน ลบ.ม. 

(61.61%) น้อยกว่าปีที่แล้ว 11.39%  
4.สถานะน้ าในแม่น้ าสายส าคญัสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน้ านอ้ย 

ล าน้ าที่มีสภาวะปกติ  ได้แก่แม่น้ าตาปี และแมน่้ าโกลก   
5.พื้นที่ที่ประสบภยัจากน้ า 15 จังหวัด 

5.1 ขาดแคลนน้ า 15 จังหวัด คือ พะเยา พิจิตร สกลนคร 
พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี หนองคาย สุรินทร์ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา กาญจนบุรี 

6.พื้นที่เฝ้าระวังน้ าล้นตลิ่ง 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ตราด 
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

7.พื้นที่เฝ้าระวังน้ าหลาก-ดินถล่ม 9 จังหวัด คือ ตราด พัทลุง ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 



• ขอ้มูลแหล่งน ้าขนาดเลก็(ฟ้ืนฟแูหล่งน ้า) 
• ขอ้มูลผลการด าเนินงานโครงการ 

 







แผนปฏิบติัการท่ีด าเนินการในขณะน้ี 
 
• สูบน ้าดิบเติมในแหล่งน ้าเพื่อผลิตประปาหมู่บา้น  

1.2 ลา้น ลบ.ม. และ บริการเคร่ืองสูบน ้า  
• ขดุลอกฟ้ืนฟแูหล่งน ้า 
•  การสร้างความตระหนกัการใชน้ ้ า และความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

• การสนบัสนุนดา้นเทคนิควชิาการใหแ้ก่ อปท.ใน
การบริหารจดัการประปาหมู่บา้น 

 







แผนปฏิบติัการท่ีจะด าเนินการในระยะต่อไป 
 



ภาค พืน้ที่เส่ียงขาดน า้ แนวทางแก้ไข 

เหนือ ตาก สโุขทยั พิษณโุลก พิจิตร 
อทุยัธานี เพชรบรูณ์ 

เก็บกกัน า้ในแหลง่น า้ และล าน า้ให้ได้มากท่ีสดุตัง้แต่
บดันีเ้ป็นต้นไป 

กลาง  นครสวรรค์ สิงห์บรีุ อ่างทอง 
สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ ลพบรีุ 

เก็บกกัน า้ในแหลง่น า้ โดยเฉพาะแหลง่น า้ธรรมชาติ/
แก้มลิง  และล าน า้ให้ได้มากท่ีสดุตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
และทบทวนมาตรการการห้ามใช้น า้บาดาล 

ตะวนัออก เฉียง
เหนือ 

นครราชสีมา บรีุรัมย์ สริุนทร์   
ศรีสะเกษ 

เก็บกกัน า้ในแหลง่น า้ และล าน า้ให้ได้มากท่ีสดุตัง้แต่
บดันีเ้ป็นต้นไป 

ตะวนัออก ชลบรีุ สบูน า้จากคลองพระองค์เจ้าไชยานชิุต     ไปอ่างฯ
บางพระ และประกาศงดการเลีย้งปลากระชงัในล าน า้ 

ใต้ ตรัง สตลู  
(สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกาะ) 

ส ารองน า้ในพืน้แผน่ดินใหญ่ 

พืน้ที่เส่ียงขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภคนอกเขตชลประทานในฤดแูล้ง 58/59 





ปรมิาณน า้ทีผ่นั 51,560 ลา้น ลบ.ม. 

ครวัเรอืนรบัประโยชน ์3.48 ลา้นครวัเรอืน 

พืน้ทีร่บัประโยชน ์61.3 ลา้นไร ่

คา่กอ่สรา้ง 3,358,200 ลา้นบาท 

โครงการเพิม่ปรมิาณน า้ตน้ทนุ 
โดยการผนัน า้ 

องิ - ยม - สริกิติต์ 

ผนัน ้ำเลย - อุบลรตัน์ - ช ี- มลู   
( ชป .   ปี   2550) 

น ้ำเมย - หว้ย 
แขนง - แมต่ืน่ 

ผนัน ้ำโขง - ช ี- มลู 
( ระยะที ่2 ) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 14 



องิ - ยม - สริกิติต์ 

ผนัน ้ำเลย - อุบลรตัน์ - ช ี- มลู   
( ชป .   ปี   2550) 

น ้ำเมย - หว้ย 
แขนง - แมต่ืน่ 

ผนัน ้ำโขง - ช ี- มลู 
( ระยะที ่2 ) อ่ำงฯน ้ำยวมตอนลำ่ง 

อ่ำงฯเขือ่นภูมพิล 

โครงการเพิม่ปรมิาณน า้ตน้ทนุ
โดยการผนัน า้ 

1.ผนัน า้แมส่าย-กก-ยม 
ปริมาณน ้า 3,000 ล้าน ลบ.ม. 

14,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่

รับประโยชน์ 120,000 ล้านครัวเรือน 

1 
2 

3 4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 14 2.ผนัน า้กก-ปิง 
ปริมาณน ้า 1,500 ล้าน ลบ.ม. 

15,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 150,000 ไร ่
รับประโยชน์ 21,250 ครัวเรือน 
3.ผนัน า้สาละวนิ-ภมูพิล 
ปริมาณน ้า 2,000 ล้าน ลบ.ม. 

63,250 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่

รับประโยชน์ 120,500 ครัวเรือน 
4.ผนัน า้ยวมตอนลา่ง-ภมูพิล 

ปริมาณน ้า 2,200 ล้าน ลบ.ม. 
55,000 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่
รับประโยชน์ 120,500 ครัวเรือน 

5.ผนัน า้เมย-ภมูพิล 
ปริมาณน ้า 1,800 ล้าน ลบ.ม. 

20,700 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 830,000 ไร ่

รับประโยชน์ 117,500 ครัวเรือน 
6.ผนัน า้ยม-สะแกกรงั 
ปริมาณน ้า 100 ล้าน ลบ.ม. 

2,600 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 220,000 ไร ่
รับประโยชน์ 31,200 ครัวเรือน 

7.ผนัน า้ภมูพิล-ก าแพงเพชร 
ปริมาณน ้า 2,000 ล้าน ลบ.ม. 

5,370 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 1,200,000 ไร ่
รับประโยชน์ 170,000 ครัวเรือน 

8.ผนัน า้นา่น-บงึบอระเพ็ด-ไพศาล ี

ปริมาณน ้า 200 ล้าน ลบ.ม. 
6,000 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 700,000 ไร ่
รับประโยชน์ 45,000 ล้านครัวเรือน 
9.ผนัน า้สตงึนมั-ประแสร ์
ปริมาณน ้า 720 ล้าน ลบ.ม. 

58,800 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 510,000 ไร ่

รับประโยชน์ 226,000 ครัวเรือน 
10.ผนัน า้รชัชประภา-ภเูก็ต 

ปริมาณน ้า 180 ล้าน ลบ.ม. 
8,600 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ - ไร ่
รับประโยชน์ 62,500 ครัวเรือน 
11.ผนัน า้โขง-เลย-ช-ีมลู 
ปริมาณน ้า 18,500 ล้าน ลบ.ม. 

2,688,880 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 32,950,000 ไร ่
รับประโยชน์ 1,600,000 ครัวเรือน 

12.ผนัน า้ปากชม-ล าพะเนยีง-ช ี
ปริมาณน ้า 11,500 ล้าน ลบ.ม. 

248,400 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 4,770,000 ไร ่
รับประโยชน์ 160,000 ครัวเรือน 

13.ผนัน า้หว้ยหลวง-ล าปาว-ช ี
ปริมาณน ้า 2,580 ล้าน ลบ.ม. 

92,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 3,200,000 ไร ่
รับประโยชน์ 128,000 ครัวเรือน 

14.ระบบเครอืขา่ยน า้ 19 โครงการ 

ปริมาณน ้า 5,280 ล้าน ลบ.ม. 
79,600 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 14,245,000 ไร ่
รับประโยชน์ 560,000 ครัวเรือน 

ปริมาณน ้าที่ผัน 51,560 ล้าน ลบ.ม. 
รับประโยชน์ 3.48 ล้านครัวเรือน 
พื นที่รับประโยชน์ 61.3 ล้านไร ่

ค่าก่อสร้าง 3,358,200 ล้านบาท 



องิ - ยม - สริกิติต์ 

ผนัน ้ำเลย - อุบลรตัน์ - ช ี- มลู   
( ชป .   ปี   2550) 

น ้ำเมย - หว้ย 
แขนง - แมต่ืน่ 

ผนัน ้ำโขง - ช ี- มลู 
( ระยะที ่2 ) อ่ำงฯน ้ำยวมตอนลำ่ง 

อ่ำงฯเขือ่นภูมพิล 

โครงการเพิม่ปรมิาณน า้ตน้ทนุ
โดยการผนัน า้ 

1.ผนัน า้แมส่าย-กก-ยม 
ปริมาณน ้า 3,000 ล้าน ลบ.ม. 

14,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่

รับประโยชน์ 120,000 ล้านครัวเรือน 
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13 14 2.ผนัน า้กก-ปิง 
ปริมาณน ้า 1,500 ล้าน ลบ.ม. 

15,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 150,000 ไร ่
รับประโยชน์ 21,250 ครัวเรือน 
3.ผนัน า้สาละวนิ-ภมูพิล 
ปริมาณน ้า 2,000 ล้าน ลบ.ม. 

63,250 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่

รับประโยชน์ 120,500 ครัวเรือน 
4.ผนัน า้ยวมตอนลา่ง-ภมูพิล 

ปริมาณน ้า 2,200 ล้าน ลบ.ม. 
55,000 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 850,000 ไร ่
รับประโยชน์ 120,500 ครัวเรือน 

5.ผนัน า้เมย-ภมูพิล 
ปริมาณน ้า 1,800 ล้าน ลบ.ม. 

20,700 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 830,000 ไร ่

รับประโยชน์ 117,500 ครัวเรือน 
6.ผนัน า้ยม-สะแกกรงั 
ปริมาณน ้า 100 ล้าน ลบ.ม. 

2,600 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 220,000 ไร ่
รับประโยชน์ 31,200 ครัวเรือน 

7.ผนัน า้ภมูพิล-ก าแพงเพชร 
ปริมาณน ้า 2,000 ล้าน ลบ.ม. 

5,370 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 1,200,000 ไร ่
รับประโยชน์ 170,000 ครัวเรือน 

8.ผนัน า้นา่น-บงึบอระเพ็ด-ไพศาล ี

ปริมาณน ้า 200 ล้าน ลบ.ม. 
6,000 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 700,000 ไร ่
รับประโยชน์ 45,000 ล้านครัวเรือน 
9.ผนัน า้สตงึนมั-ประแสร ์
ปริมาณน ้า 720 ล้าน ลบ.ม. 

58,800 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 510,000 ไร ่

รับประโยชน์ 226,000 ครัวเรือน 
10.ผนัน า้รชัชประภา-ภเูก็ต 

ปริมาณน ้า 180 ล้าน ลบ.ม. 
8,600 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ - ไร ่
รับประโยชน์ 62,500 ครัวเรือน 
11.ผนัน า้โขง-เลย-ช-ีมลู 
ปริมาณน ้า 18,500 ล้าน ลบ.ม. 

2,688,880 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 32,950,000 ไร ่
รับประโยชน์ 1,600,000 ครัวเรือน 

12.ผนัน า้ปากชม-ล าพะเนยีง-ช ี
ปริมาณน ้า 11,500 ล้าน ลบ.ม. 

248,400 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 4,770,000 ไร ่
รับประโยชน์ 160,000 ครัวเรือน 

13.ผนัน า้หว้ยหลวง-ล าปาว-ช ี
ปริมาณน ้า 2,580 ล้าน ลบ.ม. 

92,000 ล้านบาท 
พื นที่รับประโยชน์ 3,200,000 ไร ่
รับประโยชน์ 128,000 ครัวเรือน 

14.ระบบเครอืขา่ยน า้ 19 โครงการ 

ปริมาณน ้า 5,280 ล้าน ลบ.ม. 
79,600 ล้านบาท 

พื นที่รับประโยชน์ 14,245,000 ไร ่
รับประโยชน์ 560,000 ครัวเรือน 

ปริมาณน ้าที่ผัน 51,560 ล้าน ลบ.ม. 
รับประโยชน์ 3.48 ล้านครัวเรือน 
พื นที่รับประโยชน์ 61.3 ล้านไร ่

ค่าก่อสร้าง 3,358,200 ล้านบาท 



ค่าลงทุน 65บาท/ลบ.ม.  
28,000 บาท/คน 
55,000 บาท/ไร่ 





Reclaim Water 



4,630 หมู่บา้น 
อยูใ่นเขตบริการ
ของประปาเมือง 



น า้เพื่อการเกษตรยังชีพ น า้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

แนวคิดการปฏิรูปการจัดหาน า้เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน เฉพาะพืน้ท่ีจัดหาน า้ยาก 

โดยการก่อสร้าง“อ่างหมู่บ้าน” ระบบเปิดและระบบปิด อย่างยั่งยืน 

One Village One Water Supply :OVOWS 
มาตรการช่วยเหลอืผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเลก็ ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

มาตรการ 
พัฒนาแหล่งน า้ (อ่างหมู่บ้าน) ความจุ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ

ชุมชน 
พร้อมระบบกระจายน า้  

พัฒนาแหล่งน า้(สระน า้ในไร่นา) ความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน 

พัฒนาแหล่งน ้าความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชุมชน 
พร้อมระบบประปา 

ส่งเสริมถังรับน า้ฝนขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน 
ส าหรับครัวเรือนห่างไกลชุมชน 

งบประมาณ 0.8 ล้านบาท/ครัวเรือน 
พืน้ที่ 15 ไร่ 

เฉล่ีย 180,000 บาท/ไร่ 
พืน้ที่แหล่งน า้ขนาด 5 ไร่ 

งบประมาณ 0.2 ล้านบาท/ครัวเรือน 
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน 

รับน า้ฝนจากหลังคาบ้าน  
พืน้ที่ 100 ตารางเมตร 

ชุมชนขนาด 300 ครัวเรือน 
พืน้ที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 
พืน้ที่แหล่งน า้ขนาด 250 ไร่ 

งบประมาณ 90 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน 
เฉล่ีย 360,000 บาทต่อครัวเรือน 

(เฉล่ีย  1 ไร่/ครัวเรือน) 

ชุมชนขนาด 300 ครัวเรือน 
พืน้ที่แหล่งน า้ขนาด 10 ไร่ 

งบประมาณ 5.2 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน 
เฉล่ีย 17,250 บาทต่อครัวเรือน 

เง่ือนไข:  
1) อัตราการใช้น้ าอุปโภค-บริโภค  
    คิด 100 ลิตร/คน/วนั 
2) ครัวเรอืนเฉลี่ย 5 คน/ครวัเรือน 
3) ช่วงขาดแคลนน้ า 6 เดอืน (ธ.ค.-พ.ค) 
4) อัตราการใช้น้ าส าหรับพืชสวนครัว/พืช
เศรษฐกจิ   
    คิด 500 ลูกบาศก์เมตร/ไร ่

เป้าหมายระยะเร่งด่วน 
1) หมู่บ้านที่ไม่มรีะบบประปา จ านวน 4,639
หมู่บ้าน 
2) ครัวเรอืนที่ห่างไกลชมุชน 15,000 ครัวเรือน 

งบประมาณด้าเนินการ 
ข้อ 1) เป็นเงนิ 24,200.0 ล้านบาท 
ข้อ 2) เป็นเงนิ   3,000.0 ล้านบาท 
รวมทั งสิ น      27,200.0 ล้านบาท 
ผลลัพธ์: 
ปริมาณน า้ที่ได้ 210 ล้าน ลบ.ม. 
ครัวเรือนท่ีได้  1.4 ล้านครัวเรือน 


