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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

เร่ืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า 

*********************************** 

๑. พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในฤดูกาลหน้า คาดการณ์ว่า 

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงจ านวน 26 จังหวัด 

ภาค จ านวน 
(จังหวัด) 

รายละเอียด 

เหนือ 12 เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง อุตรดิตถ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
นครสวรรค์ ก้าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร  

กลาง 4 อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย 

ตะวันออก 1 สระแก้ว 
ตะวันตก 4 ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ใต ้ - - 
รวมทั้งสิ้น 26  

 

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางจ านวน 24 จังหวัด 

ภาค จ านวน 
(จังหวัด) 

รายละเอียด 

เหนือ 3 เชียงราย น่าน พะเยา  
กลาง 6 สมุทรสงคราม อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 

สิงห์บุรี สระบุรี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ 

ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ หนองบัวล้าภ ู
ตะวันออก 5 ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก 
ตะวันตก 1 นครปฐม 

ใต ้ - - 
รวมทั้งสิ้น 24  
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๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนของกรมทรัพยากรน้ าและกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

หน่วยงาน ปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้น 
 

(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

พื้นที่รับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

ครัวเรือนรับ
ประโยชน์
(ครัวเรือน) 

กรมทรัพยากรน้้า ๓๔๕.๗๗ ๕๖๐,๖๐๔ ๕๓๒,๔๕๒ 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 68.28 3๕,370 264,200 

รวม 414.05 595,974 796,652 
๓. การพิจารณาพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลาง ขนาดเล็กและแหล่งน้ าบาดาลเพ่ิมเติม 

แผนการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
๑) พัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ้านวน 1,285 แห่ง 
๒) พัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ้านวน 700 แห่ง 
๓) พัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค จ้านวน 683 แห่ง 
คาดการณ์ผลประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวมปี ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาลคือ น้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น

เพิ่มข้ึน 68.28 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 3๕,370 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์รวม 
264,200 ครัวเรือน 

 
๔. การเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 

สรุปจ านวนเครื่องจักร เครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ (กรมทรัพยากรน้ า) 
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กรมทรัพยากรน้ าบาดาล อุปกรณ/์เครื่องมือ/ยานพาหนะ รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน 

1 ชุดเจาะบ่อน้้าบาดาล 86 
2 ชุดเป่าล้างท้าความสะอาดบ่อน้้าบาดาล 85 
3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ 44 
4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้้าเคลื่อนที่ 18 
5 รถบรรทุกน้้า 93 
6 จุดจ่ายน้้า 6,161 แห่ง 
6.1 จุดจ่ายน้้าถาวร 87 แห่ง 
6.2 ระบบน้้าดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ (2,631 ระบบ) ที่

พร้อมเป็นจุดจ่ายน้้าสะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเม่ือเกิดพิบัติ
ภัย 

413 แห่ง 

6.3 บ่อน้้าบาดาลในโครงการจัดหาน้้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้้ายาก
ทั่วประเทศและโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 

5,661 แหง่ 

 

๕. มาตรการจ้างงานแก่เกษตรกร 

หน่วยงาน วงเงินจ้างงาน 

(ล้านบาท) 
คาดการณ์การจ้างงาน 

ในช่วง 2 เดือน (คน) 
หมายเหตุ 

กรมทรัพยากรน้ า ๒๔.๐๐ 1,333  
กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

- - สามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นช่วย
ท้าการขนย้าย แบกหาม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

กรมป่าไม้ 80.04 3,274 จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

2,063.33 114,630 จ้างเหมาเอกชนด้าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น 2,167.37 119,237  
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การเตรียมการป้องกันและแก้ไขวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า 

๑. พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในฤดูกาลหน้า 

 การส้ารวจและก้าหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พิจารณาจากข้อมูลของ ๓ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน ) โดยการน้า  ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geological Information 
System –  GIS) มาประยุกต์เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยเงื่อนไขของข้อมูลในการสร้างแผนที่เสี่ยงภัยแลง้
ของหน่วยงานต่างๆ พิจารณาจาก 

 กรมพัฒนาที่ดิน แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๒ ลักษณะตามลักษณะของดินและการใช้ที่ดิน ประกอบด้วยพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งสูงและเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งพื้นที่ตามการส้ารวจและสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจริงใน
พ้ืนที่ โดยแบ่งพ้ืนที่ตามความถ่ีของการเกิดภัยแล้ง แยกเป็น ๓ ลักษณะคือ เกิดภัยแล้ง ๑ ครั้ง เกิดภัยแล้ง ๒ 
ครั้ง และ เกิดภัยแล้ง ๓ ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๕๗ 

 ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน ) แบ่งพ้ืนที่ตามดัชนีความ
แตกต่างของความชื้นจากภาพถ่ายดาวเทียม ช่วงเมษายน ๒๕๕๗  
 กรมทรัพยากรน้้า จึงได้น้าชั้นข้อมูลจากทั้ง ๓ หน่วยงาน มาซ้อนทับกัน  (รายละเอียดดังรูปที่ ๑ และ
ภาคผนวก ก) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง คือพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง (กรมพัฒนาที่ดิน ) และ เกิดภัยแล้ง ๓ ครั้ง ในช่วง
ปี พ .ศ. ๒๕๕๕- ๕๗ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) และพ้ืนที่ตามดัชนีความชื้นจากจากภาพถ่าย
ดาวเทียม (GISTDA) 

1.2 และเสี่ยงภัยแล้งปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง คือพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง (กรมพัฒนาที่ดิน ) และ 
เกิดภัยแล้ง ๒ ครั้ง ในช่วงปี พ .ศ. ๒๕๕๕- ๕๗ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธ ารณภัย ) และพ้ืนที่ตามดัชนี
ความชื้นจากจากภาพถ่ายดาวเทียม (GISTDA) 

ตารางท่ี 1.1 สรุปพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง ประกอบด้วย 
ภาค จ้านวน (จังหวัด) รายละเอียด 

เหนือ 13 เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง อุตรดิตถ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
นครสวรรค์ ก้าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
พิจิตร และเพชรบูรณ์ 

กลาง 3 อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย 

ตะวันออก 1 สระแก้ว 
ตะวันตก 4 ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

ใต ้ - - 
รวมทั้งสิ้น 26  

  



กรมทรัพยากรน้้า/ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า/การเตรียมการภัยแล้ง2557 

-7- 
 

 
รูปที่ ๑ พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในฤดูกาลหน้า 
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๒. แผนการขุดลอกคูคลอง  ทางระบายน้ า  และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในพ้ืนที่เสี่ยง 

2.1 แผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 

1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการก้าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน ๔๔๓ โครงการ วงเงินรวม ๔,๑๐๕.๒๓ ล้านบาท คาดว่า
ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๑๓ .๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม ๙๙ ,๕๗๓  ไร่ ครัวเรือนรับ
ประโยชน์รวม ๓๕๐,๒๔๕ ครัวเรือน ดังรูปท่ี ๒ 

2) โครงการแก้ไขปัญหาน้้าอุปโภคบริโภคพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความเห็นของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกรมการทหารช่าง  
จ้านวน ๙๔ โครงการ วงเงินรวม ๙๙๗.๕๙ ล้านบาท คาดว่าความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นทีร่ับประโยชน์รวม ๔๕,๐๗๐ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์รวม ๓๖,๖๓๒ ครัวเรือน ดังรูปท่ี ๓  

3) โครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่น้้าหลาก ตามความเห็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกรมการทหารช่าง จ้านวน ๑๒๓ โครงการ วงเงินรวม 
๙๑๑ .๘๘ ล้านบาท คาดว่าความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๕ .๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 
๕๘,๙๑๔ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์รวม ๕๐,๙๑๔ ครัวเรือน ดังรูปท่ี ๔ 

ตารางท่ี 2.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ปีงบประมาณ 2557 

ภาค รวมทั้งสิ้น อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 
ปีงบประมาณ 57 

โครงการแก้ไข
ปัญหาน้้าอุปโภค

บริโภค 

โครงการเร่งด่วนแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีน้้าหลาก 

จ้านวน 
(แห่ง) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
(แห่ง) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
(แห่ง) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

จ้านวน 
(แห่ง) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

เหนือ 244 1,853.80 214 1,606.02 - - 30 247.77 
กลาง 58 550.33 28 394.59 - - 30 155.74 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 176 1,981.71 62 842.70 94 997.59 20 141.42 
ตะวันออก 30 278.40 19 172.55 - - 11 105.85 
ตะวันตก 108 846.41 76 585.32 - - 32 261.09 
ใต ้ 44 504.06 44 504.06 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 660 6,014.70 443 4,105.23 94 997.59 123 911.88 

 

2.2 แผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จ้านวน ๖๐๓ โครงการ วงเงินรวม ๕,๓๔๒.๙๑ ล้านบาท คาดว่าความจุเก็บกักเพ่ิมข้ึน ๒๐๔.๗๖ 
ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม ๓๕๗,๐๔๗ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์รวม ๙๔,๘๔๗ ครัวเรือน ดัง
รูปที่ ๕  
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ตารางท่ี 2.2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ปีงบประมาณ 2557 

ภาค จ้านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) 
เหนือ 110 984.48 
กลาง 104 1,199.23 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 181 1,357.70 
ตะวันออก 49 359.18 
ตะวันตก 56 746.02 
ใต ้ 103 696.30 
รวมทั้งสิ้น 603 5,342.91 

 

สรุปคาดการณ์ผลประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้้าคือ ความจุเก็บกักเพิ่มขึ้น ๓๔๕.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์
รวม ๕๖๐,๖๐๔ ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์รวม ๕๓๒,๔๕๒ ครัวเรือน (รูปที่ 6) 
 
 
 



กรมทรัพยากรน้้า/ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า/การเตรียมการภัยแล้ง2557 

-10- 
 

 
รูปที่ 2 แผนที่แสดงต าแหน่งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าปี พ .ศ. ๒๕๕๗ (443 โครงการ) 
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงต าแหน่งโครงการแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงต าแหน่งโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่น้ าหลาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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รูปที่ 5 แผนที่แสดงต าแหน่งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าปี พ .ศ. ๒๕๕8 
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รูปที่ 6 แผนที่แสดงต าแหน่งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าที่ด าเนินการ ปี พ .ศ. 2557 และ ๒๕๕8 
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๓. แผนการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ิมเติมในพื้นที่เสี่ยง 

๓.๑ แผนระยะเร่งด่วน เร่งรัดด้าเนินเจาะบ่อน้้าบาดาลเพ่ือเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง จ้านวน 15  จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปาน
กลาง จ้านวน 6 จังหวัด และพ้ืนที่อาจเกิดภัยแล้ง จ้านวน 9 จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 
ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ้านวน 1,285 แห่ง 
(รูปแบบที่ 1 จ้านวน 22 แห่ง รูปแบบที่ 2 จ้านวน 671 แห่ง) โดยจะด้าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจ้านวน 
693 แห่ง คาดว่าจะได้น้ าต้นทุนจ านวน 24.28 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 35,750 ไร่ 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ รวม 138,600 ครัวเรือน รูปที่ 7 

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ้านวน 
700 แห่ง (รูปแบบที่ 1 จ้านวน 94 แห่ง รูปแบบที่ 2 จ้านวน 229 แห่ง) โดยจะด้าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งจ้านวน 323 แห่ง คาดว่าจะได้น้ าต้นทุนจ านวน 22.63 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
รวม 64,600 ครัวเรือน รูปที่ 8 

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค จ้านวน 683 
แห่ง โดยจะด้าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจ้านวน 305 แห่ง คาดว่าจะได้น้ าต้นทุนจ านวน 21.37 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ รวม 61,000 ครัวเรือน รูปที่ 9 
 สรุปคาดการณ์ผลประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวมปี ของกรมทรัพยากรน้้า บาดาลคือ น้ าต้นทุน
เพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึน 68.28 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 3๕,370 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์
รวม 264,200 ครัวเรือน 

 
๓.๒ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล มีแผนการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยร่วมจัดท้า

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล ที่เสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (กลุ่ม 1) และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  (กลุ่ม 2) เพ่ือแก้ไขปัญหา ในระยะเร่งด่วน ระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว จ้านวน 10 แผนงาน/โครงการ 
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รูปที่ 7 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
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รูปที่ 8 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 
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รูปที่ 9 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
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๔. การเตรียมการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 
4.1 จุดจ่ายน้ าและน้ าบาดาล 

1) กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ร่วมกับกรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ด้าเนินงานโครงการ ราษฏร์ 
รัฐ ร่วมใจ เพื่อช่วยภัยแล้ง เป็นประจ้าทุกปี เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้้า
การอุปโภคบริโภค โดยการแจกจ่ายน้้าสะอาด จากจุดจ่ายน้้าถาวร จ้านวน 87  แห่ง จ้านวน 10,513,525 
ลิตร (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 26 กันยายน  2557)   

2) มีบ่อน้้าบาดาล /แหล่งน้้าบาดาลที่ กรมทรัพยากรน้้าบาดา ล ได้ด้าเนินการในการจัดหาน้้า
สะอาดในโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการจัดหา
น้้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้้ายากทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่
ประสบภัยแล้ง ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2551-2557 จ้านวน 8,292 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งน้้าสะอาดส้าหรับ
แจกจา่ยน้้าในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้ 
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4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ 
กรมทรัพยากรน้ า มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการสนับสนุนรับการเผชิญเหตุภัยแล้ง ดังนี้  
1) รถบรรทุก จ้านวน 42 คัน ประกอบด้วย  

 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ้านวน 10 คัน 
 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบมีเครน จ้านวน 14 คัน 
 รถยนต์บรรทุก 10 ล้อแบบมีเครน จ้านวน 8 คัน 

2) รถผลิตน้้าประปาเคลื่อนที่ ชนิด RO (ดื่มได้) จ้านวน 3 คัน 

  
การเตรียมความพร้อม รถบรรทุกน้ า 

  
รถบรรทุก 6 และ 10 ล้อ แบบมีเครน รถผลิตน้ าประปาเคลื่อนที่ ชนิด RO (ดื่มได้) 

3) เครื่องสูบน้้า 270 เครื่อง ประกอบด้วย 
 เครื่องสูบน้้าขนาด 8 นิ้ว  จ้านวน 15 เครื่อง 
 เครื่องสูบน้้าขนาด 10 นิ้ว  จ้านวน 25 เครื่อง  
 เครื่องสูบน้้าขนาด 12 นิ้ว  จ้านวน 184 เครื่อง  
 เครื่องสูบน้้าขนาด 20 นิ้ว  จ้านวน 10 เครื่อง  
 เครื่องสูบน้้าขนาด 26 นิ้ว  จ้านวน 12 เครื่อง  
 เครื่องสูบน้้าขนาด 30 นิ้ว  จ้านวน 24 เครื่อง 
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เครื่องสูบน้ า ขนาด 10 นิ้ว เครื่องสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว  

อัตราการสูบ 0.45 ลบ.ม/วินาที 

  
เครื่องสูบน้ า ขนาด 26 นิ้ว  

อัตราการสูบ 0.92 ลบ.ม/วินาที 
เครื่องสูบน้ า ขนาด 30 นิ้ว  

อัตราการสูบ 1.50 ลบ.ม/วินาที 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปจ านวนเครื่องจักร เครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลือ (กรมทรัพยากรน้ า) 

 
 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล อุปกรณ/์เครื่องมือ/ยานพาหนะ รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน 

1 ชุดเจาะบ่อน้้าบาดาล 86 
2 ชุดเป่าล้างท้าความสะอาดบ่อน้้าบาดาล 85 
3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ 44 
4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้้าเคลื่อนที่ 18 
5 รถบรรทุกน้้า 93 
6 จุดจ่ายน้้า 6,161 แห่ง 
6.1 จุดจ่ายน้้าถาวร 87 แห่ง 
6.2 ระบบน้้าดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ (2,631 ระบบ) ที่

พร้อมเป็นจุดจ่ายน้้าสะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเม่ือเกิดพิบัติ
ภัย 

413 แห่ง 

6.3 บ่อน้้าบาดาลในโครงการจัดหาน้้าสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้้ายาก
ทั่วประเทศและโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรใน
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 

5,661 แหง่ 

 
 
  



กรมทรัพยากรน้้า/ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้้า/การเตรียมการภัยแล้ง2557 

-23- 
 

4.3 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
กรมทรัพยากรน้้า 

ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า 
สทภ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร Email address 
1 ล้าปาง 054 218 602 054 422 2988 Dwr1@dwr.mail.go.th 
2 สระบุรี 036 225 241 036 225 241 

ต่อ 107 
Water2_sb@yahoo.com 

3 อุดรธานี 042 290 350 
ต่อ 14-22 

042 290 349 Dwr3@dwr.mail.go.th 

4 ขอนแก่น 043 221 714 043 222 811 Dwr4@dwr.mail.go.th 
5 นครราชสีมา 044 920 255-7 044 920 254 Dwr5@dwr.mail.go.th 
6 ปราจีนบุรี 037 213 638-9 037 213 638-10 

ต่อ 103 
Dwr6@dwr.mail.go.th 

7 ราชบุรี 032 370 405-6 032 370 408 Dwr7@dwr.mail.go.th 

8 สงขลา 074 251 156-8 074 251 157 Dwr8@dwr.mail.go.th 

9 พิษณุโลก 055 266 251-4 055 266 251 Off_water@hotmail.com 

10 สุราษฎร์ธานี 077 287 491 077 272 446 Dwr10@dwr.mail.go.th 

11 อุบลราชธานี 045 311 969 045 316 289 Hydro6_tp@hotmail 
 
 พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์อ้านวยการ ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนหน้า กรมทรัพยากรน้้า 
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 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ได้จัดตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ เพื่อรับเรื่องขอความ
ช่วยเหลือ ในการการแจกจ่ายน้้าสะอาดให้กับประชาชนในพื้นท่ีประสบภัย ดังนี้ 

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อประสานงาน 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (ส่วนกลาง) 02 793 1005 
1. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 1 ล้าปาง 054 282 326 
2. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุร ี 035 494 674 
3. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 3 สระบุร ี 036 389 430 
4. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 043 236 663 
5. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 5 นครราชสีมา 044 953 687 
6. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 6 ตรัง 075 224 991 
7. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 7 ก้าแพงเพชร 032 736 084 
8. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 8 ราชบุร ี 032 736 084 
9. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 9 ระยอง 038 672 506 
10. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 10 อุดรธาน ี 042 290 231 
11. ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 11 อุบลราชธาน ี 045 311 025 
12 ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 1 สงขลา 074 447 106 
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๕. มาตรการจ้างงานแก่เกษตรกรในท้องถิ่นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ 
5.1 มาตรการจ้างงานโดยกรมทรัพยากรน้ า 

 การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในฤดูกาลที่ขาดแคลนน้้าท้าการเกษตร  การจ้างงานรายวันเพื่อ
บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้้า  โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ คือ โครงการบ้ารุงรักษาประจ้าปี 
โครงการพัฒนาแหล่งน้้า  วงเงินรวม 31.0634 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าประจ้าปี  โครงการพัฒนาแหล่งน้้า เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้น้้าของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ด าเนินการ  36  แห่ง (ในพ้ืนที่ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1 - 10) 
กิจกรรมหลัก  ประกอบด้วย งานก้าจัดวัชพืช  งานปลูกต้นหญ้าต้นไม้ งานลูกรังบดอัด  งานหินทิ้ง  

และ งานซ่อมแซมประตูน้้า 
คาดหมายการจ้างงาน  จ้านวน ๘๐,๐๐๐ คน-วัน (300 บาทต่อคน) หรือ ๑,๓๓๓ คน ในช่วง ๒ 

เดือน 
ภาค จ้านวน (แห่ง) จังหวัด วงเงิน (ล้านบาท) 

เหนือ 16 7 13.15 
กลาง 1 1 0.98 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 8 15.25 
ตะวันออก 1 1 0.94 
ตะวันตก 1 1 0.74 
ใต ้ - - - 
รวมทั้งสิ้น 36 18 31.06 

5.2 มาตรการจ้างงานโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ด้าเนินการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล โดยการเจาะบ่อน้้าบาดาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ้านวน 2,628 บ่อ ซึ่งมีพ้ืนที่ด้าเนินการทั่วประเทศสามารถจ้างแรงงานท้องที่ช่วยท้า
การขนย้าย แบกหามเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงเกิดสภาวะภัยแล้งหรือ
ว่างงานได ้

5.3 มาตรการจ้างงานโดยกรมป่าไม้ 
 โครงการที่เก่ียวข้องกับมาตรการการจ้างงาน ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการรักน้้า รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน  จ้านวน 
15,000 ไร่ งบประมาณรวม 57.00 ล้านบาท 

2) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก จ้านวน 6,062 ไร่ งบประมาณรวม 23.03 ล้านบาท 

วงเงินรวมทั้งสิ้น 80.03 ล้านบาท คิดเป็นค่าจ้างแรงงาน 58.94 ล้านบาท 

คาดหมายการจ้างงาน  จ้านวน 196,473 คน-วัน  (300 บาทต่อคน) หรือ 3,274 คน ในช่วง 
๒ เดือน 
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5.4 มาตรการจ้างงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 

 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีแผนการด้าเนินงานเพื่อการจ้างงานในกิจกรรม /
โครงการต่างดังนี้ 

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  93,811,500 

2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 8,820,000 

3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 218,333,200 

4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,653,854,460 

5. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 480,000 

6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 88,032,100 

รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 2,063,331,260 

 โดยคาดหมายว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจ้างงานในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งได้ 
 

 


