
การประชุม

ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะนํ้าแลง

และภาวะนํ้าทวม ครั้งท่ี 3/2561

วันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2561

เวลา 13:30 น.

หองประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ํา

ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ
“ศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม 

ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
- สภาพภูมิอากาศ

- ปริมาณฝนและคาความชื้นในดิน

- ปริมาณน้ําในแหลงน้ํา

- ปริมาณน้ําในลาํน้าํ

- ศักยภาพทรัพยากรน้ําบาดาล

ระเบียบวาระการประชุม:
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการบริหารจัดการน้ํา/เพาะปลูกพืชฤดูแลง และผลการประเมิน

สมดุลน้ําระดับอําเภอ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ป 2561/62

4.2 แผนการเตรียมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงของกรมทรัพยากรน้ํา

4.3 แผนการเตรียมความพรอมดานการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก – ดิน

ถลมในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต

4.4 การสนับสนุนใหความชวยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤติน้ํ า 

ระหวาง 1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562

4.5 การรายงานผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับอําเภอ ในพื้นที่นอก

เขตชลประทาน ป 2561-62

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

ระเบียบวาระการประชุม: (ตอ)  
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4

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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รับรองรายงานการประชุมศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหา

ภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวมครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3



บริเวณทีม่ีโอกาสเกดิอากาศหนาวและหนาวจัด

อากาศหนาว 

(8.0°ซ. – 15.9 °ซ.)

อากาศหนาวจัด (ต่ํา

กวา 8.0°ซ.)
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(1) การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาวของประเทศไทย :

ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี ้

• ประเทศไทยตอนบน เข้าสู่ฤดูหนาว วนัที ่27 ตุลาคม 61

• คาดวา่ จะส้ินสุด ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 62

• ช่วงเวลาทีม่อีากาศหนาวเยน็ทีสุ่ดจะเร่ิมในช่วงคร่ึงหลงัของ ธ.ค.  61 ถึง ปลาย ม.ค. 62

• สาํหรับปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูหนาว คาดว่าจะตํ่ากว่าปกติ 10 - 20%

เกือบตลอดทั้งฤดู

ข้อควรระวัง ฤดูน้ีมีอากาศเย็นและแห้ง กับมีลมแรง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมกัจะเกิดอคัคีภยัและไฟป่า  จึงควรระมดัระวงัไม่ให้เกิดอคัคีภยั และ

ป้องกนัอนัตรายจากการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองและหมอกควนัจากการเผาไหมด้้วย

นอกจากน้ีเกษตรกรท่ีตอ้งการปลูกพืชฤดูแลง้ ควรจดัหานํ้ าให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ

พืชดว้ย

บริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเยน็บางพ้ืนท่ีทางตอนบนของภาค และมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝ่ัง

ตะวนัออกของภาค (อ่าวไทย) โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจกิายนและธันวาคม
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(2) ปริมาณฝนสะสม:
สูง-ต่ํา กวาคาปกติ ปริมาณฝนสะสม (1 ม.ค. - 23 ต.ค. 2561)

ภาค

ปริมาณฝน

เปรียบเทียบ

กับคาปกติ

เหนือ + 6%

65.0 มม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ - 1%

10.7 มม.

กลาง + 8%

101.6 มม.

ตะวันออก + 3%

50.9 มม.

ใตฝงตะวันออก + 15%

156.4 มม.

ใตฝงตะวันตก + 7%

175.9 มม.

ท้ังประเทศ + 5%

76.1 มม.

ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา
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(2) ปริมาณฝนสะสม:

ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยนอยกวาป 2560 ทุกภูมิภาค



คา่ปกติ 30 ปี

2560

2561

Page 10ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา

(2) ปริมาณฝนสะสม:

2560

2561
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(2) การคาดหมายปริมาณฝน พ.ย. 2561–ม.ค 2562:

ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาค พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562

เหนือ
ต่ํากวาคาปกติ 

20%
ต่ํากวาคาปกต ิ

20%
ใกลเคียง
คาปกติ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่ํากวาคาปกติ 

20%
ต่ํากวาคาปกต ิ

20%
ใกลเคียง
คาปกติ

กลาง
ต่ํากวาคาปกติ 

20%
ต่ํากวาคาปกต ิ

20%
ใกลเคียง
คาปกติ

ตะวันออก
ต่ํากวาคาปกติ 

20%
ต่ํากวาคาปกต ิ

20%
ใกลเคียง
คาปกติ

ใตฝงตะวันออก (อาวไทย)
ใกลเคียง
คาปกติ

ต่ํากวาคาปกติ 
10%

สูงกวาคาปกติ 
10%

ใตฝงตะวันตก (อันดามัน)
ใกลเคียง
คาปกติ

ต่ํากวาคาปกติ 
10%

สูงกวาคาปกติ 
10%

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล
ต่ํากวาคาปกติ 

20%
ต่ํากวาคาปกต ิ

20%
ใกลเคียง
คาปกติ



Page 12
ขอมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม
ผลตางจากคาปกติ

ปริมาณฝนรวม

(2) การคาดหมายปริมาณฝน พ.ย. 2561–ม.ค 2562:
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(2) คาความชื้นในดิน:

Mekong River Commission Flash Flood Guidance

Average Soil Moisture Content (28 ก.ย. 61) Average Soil Moisture Content (28 ต.ค. 61)

0.8-1.0

ภาคกลาง

ภาคใต

ขอมูล: 28 ก.ย. และ 28 ต.ค. 2561



ขอมูล: สทนช

(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: ศักยภาพความจุ

1 ลาน ลบ.ม.

100 ลาน ลบ.ม.

ชป.

• 25 แหง
• 9,471 ลาน ลบ.ม.

กฟผ.

• 10 แหง
• 61,397 ลาน ลบ.

ม.

แหลงนํ้าอ่ืนๆ ขนาด
ใหญ

• 2 แหง
• 446 ลาน ลบ.ม.

ชป.

• 412 แหง
• 5,183 ลาน ลบ.

ม.

กฟผ.

• 2 แหง
• 75.26 ลาน ลบ.

ม.

พพ.

• 7 แหง
• 243 ลาน ลบ.ม.

แหลงนํ้าอ่ืนๆขนาด
กลาง

• อปท. (120 แหง)
• แหลงน้ําธรรมชาติอ่ืนๆ  

(668 แหง)
• 1,880 ลาน ลบ.ม.

ชป.

• 942 แหง
• 570 ลาน ลบ.ม.

ทน.

• 472 แหง
• 110 ลาน ลบ.ม.

พพ.

• 1 แหง
• 0.78 ลาน ลบ.ม.

อื่น ๆ

• พด., อปท. (4,346 แหง), 
กปน., แหลงน้ําธรรมชาติอ่ืนๆ 

• รวม 141,739 แหง
• 5,003 ลาน ลบ.ม.

37 แหง

71,314
ลาน ลบ.ม.

รวมความจุ

1,209 แหง

7,381
ลาน ลบ.ม.

รวมความจุ

143,154 แหง

5,684

ลาน ลบ.ม.

รวมความจุ

รวมความจุแหลงน้ํา 

84,379 ลาน ลบ.ม.
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ขอมูล: สทนช

(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: ขนาดใหญ 37 อาง

Page 15



ขอมูล: กรมชลประทาน

(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: ขนาดกลาง 412 อาง
เหนือ

กลาง

ใต

ตะวันออก

3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต

ตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณน้ําและการคาดการณอางเก็บน้ําขนาดกลาง

86

ปริมาณน้ําเก็บกัก

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ําใชการ

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ําคาดการณ
1 พ.ย. 61

(ลาน ลบ.ม.)
แหงภาค

รวม

811 692 719

3,651 3,264 3,190

เหนือ

412

ตะวันออกเฉียงเหนือ 218 1,325 1,176 1,239

กลาง 34 393 365 312

ตะวันออก

ใต

3 จังหวัดภาคใต

51 893 840 683

22 227 189 236

1 1.99 1.94 1.06

ปริมาณนํ้าใชการ ป 2561

ปริมาณนํ้าใชการ ป 2560

ลาน ลบ.ม.

ลาน ลบ.ม.3,463

3,264

- 199 ลาน ลบ.ม.
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(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: นอกเขตชลประทาน

ขอมูล: ต.ค. 2561

ปริมาณน้ําในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.)

ภาค ต.ค. 61 ต.ค. 60 ผลตาง

เหนือ 1,788.02 3,164.96 -1,376.93

อีสาน 1,950.01 4,958.87 -3,008.86

กลาง 778.48 2,214.60 -1,436.12

ตะวันออก 575.23 474.40 100.83

ตะวันตก 576.41 272.69 303.72

ใต 805.35 497.75 307.60

รวม 6,473.50 11,583.27 -5,109.76



Page 18ขอมูล: ต.ค. 2561

ตุลาคม 2561

6,473.50 MCM
ผลตาง 2561 กับ 2560

-5,109.76  MCM

ตุลาคม 2560

11,583.27  MCM

(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: นอกเขตชลประทาน



ภาค
ขนาดใหญ

(ลาน ลบ.ม.)

ขนาดกลาง

(ลาน ลบ.ม.)

ขนาดเล็ก

(ลาน ลบ.ม.)
รวม

เหนือ 19,335 692 1,788 21,815

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,905 1,176 1,950 8,031

กลาง 894 365 779 2,038

ตะวันตก 24,264 - 576 24,840

ตะวันออก 1,462 840 575 2,877

ใต 6,806 191 805 7,802

รวม 57,666 3,264 6,743 67,673

(3) ปริมาณน้ําในแหลงน้าํ: รวมทั้งประเทศ
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ศักยภาพความจุ

84,379 ลาน ลบ.ม.

ปจจุบันมีปริมาณน้ํา

67,673 ลาน ลบ.ม. (80%)

ขอมูล: ต.ค. 2561
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(4) ปริมาณน้ําในลําน้ํา:

ขอมูล: กรมชลประทาน



ข้อมลูบอ่น้ําบาดาล

บ่อน้ําบาดาลทัง้ประเทศ

165,613 บ่อ (15.85 ล้าน ลบ.ม./วนั)

 บอ่ราชการ 106,766 บอ่

ปริมาณน้ํา 13,501,343 ลบ.ม.ต่อวนั

 บอ่เอกชน 58,847 บอ่

ปริมาณน้ํา 2,353,392 ลบ.ม.ต่อวนั

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 ตลุาคม 2561

(5) ศักยภาพทรัพยากรน้ําบาดาล:
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 4
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แนวทางการแกไขปญหาภัยแลงของรัฐบาล:



ผลการดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวม/ภัยแลงของรัฐบาล:

1) พ้ืนที่การเกษตรเสียหายจากน้ําทวมลดลง ตัวอยางเชน ปริมาณฝนในป 2560 ซ่ึงใกลเคียงกับป 2554 

แตป 2560 มีพ้ืนที่เสียหาย 4.83 ลานไร ขณะที่ป 2554 มีพ้ืนที่เสียหาย 12.23 ลานไร (2.5 เทา) 

2) พ้ืนที่ประกาศเขตการใหการชวยเหลือภัยแลงลดลง โดยในป 2559/60 มี 1 จังหวัด ไดแก จ.สระแกว 

และในป 2560/61 ไมมีพ้ืนที่ประกาศเขตการใหการชวยเหลือภัยแลง

3) งบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาน้ําทวม-ภัยแลง ทั้งดานการเกษตรและอื่นๆ ซ่ึงเปนงบประมาณ

ตามระเบียบทางราชการ ในชวงรัฐบาลนี้ใชงบประมาณนอยกวาชวงกอนหนา 2.7 - 4.8 เทา

ชวง หวงเวลา
งบประมาณชวยเหลือ/เยียวยา (ลานบาท) หมายเหตุ

นํ้าทวม นํ้าแลง/ฝนท้ิงชวง รวม

1 ม.ค. 51 - มิ.ย. 54 39,052 11,229 50,281

2 ก.ค. 54 - มิ.ย. 57 75,954 13,082 89,755

3 ก.ค. 57 - ก.ย. 61 16,460 (2.3-4.6) 2,134 (5.3-6.1)
18,594 

(2.7-4.8)
รัฐบาลน้ี

ขอมูล: สทนช Page 24
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การติดตามขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี:

ขอมูล: สทนช

ขอส่ังการ 12 ขอ แยกเปน 
• คาดการณ 4 ขอ

• บริหารจัดการน้ํา 7 ขอ

• เตือนภัย    1 ขอ

ดําเนินการแลว 10 ขอ

อยูระหวางดําเนินการ 2 ขอ
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รายการ ผลที่ได การดําเนินการ

ขอมูลการคาดการณ
1.การติดตั้งระบบโทรมาตรวัดนํ้าฝนบริเวณพ้ืนที่ตนนํ้าสําคัญๆ ซ่ึงอยูในเขตอุทยาน เพ่ือติดตามสภาพนํ้าในเขตพ้ืนที่ตนนํ้า สสนก ไดดําเนินการติดตั้งโทรมาตรแลว 4 แหง (เหนือ

เขื่อนแกงกระจาน 2 แหง เขื่อนขุนดาน 2 แหง)

2.ใหตรวจสอบระบบโทรมาตรใหพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการติดตามสถานการณนํ้าที่มีความแมนยํา ทน. ชป. สสนก

3.ใหหนวยงานคาดการณรวมกันพัฒนาเปนแผนที่ One Map เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกันในการคาดการณ อุตุ  สสนก  GISDA กฟผ  ชป. พพ. ทน. สถ. ได

ดําเนินการเรียบรอยแลว

4.ใหเชื่อมโยงระบบ Early Warning กับ สทนช และ ปภ เพ่ือความรวดเร็วในการเตือนภัย สทนช. ไดเชื่อมโยงเขา One Map แลว

การบริหารจัดการและบํารุงรักษา
5.ใหทุกหนวยงานที่มีการบูรณาการขอมูลปริมาณนํ้าและจัดทาํแผนการบริหารจัดการนํ้า  โดย

บูรณาการในทุกดาน

เพ่ือใหมีการใชนํ้ามีความสมดุลยและมีประสิทธภิาพ กฟผ. และ ชป. นําไปปฏิบตัิ

6.ใหทุกหนวยงานตรวจสอบอาคารชลศาสตรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เพ่ือใหการควบคุมบังคับนํ้ามีประสิทธิภาพ ชป./พพ./ทน./กฟผ./สถ. ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

7.ใหจัดทําคูมือการตรวจสอบความมั่นคงและการบํารุงรักษาอาคารชลศาสตร ใหครอบคลุมทุก

แหลงนํ้า

เพ่ือใหมีการถายทอดความรูในการบริหารจัดการ ทน./ชป. ไดดําเนินการจัดทําคูมือและแนะนําใหความรู 

อปท. แลว

8.ใหหนวยงานจัดทําแผนเผชิญเหตุ และคูมือการตรวจสอบอาคาร เพ่ือใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุ ทน./ชป./กฟผ./พพ./สถ ไดดําเนินการจัดทําแผน

เรียบรอยแลว

9.ให ทน.ปรับปรุงแกไขอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก จํานวน 15 แหง และที่ใหคําแนะนํากับ อปท.กับ

แหลงนํ้าขนาดเล็ก

ให ทน. เปนพ่ีเลี้ยงใหกับ อปท.ในการดแูลอาคาร

ชลประทานขนาดเล็ก
ทน. อยูระหวางทําแผนงานซอมแซมอางที่ชํารุด

การเตือนภัย

10.การแจงเตือนภัยขอใหยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550

เพ่ือใหการควบคุมการใชกฎหมายมีประสิทธิภาพบน

มาตรฐานเดียวกัน

สทนช.ไดกําชับใหหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติ

การติดตามขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี:
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การติดตามขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี:

รายการ ผลท่ีได การดําเนินการ

การบริหารจัดการและบํารุงรักษา

11. สทนช. เรงรัดรวบรวมขอมูลแหลงนํ้าท้ังหมดให

ครบถวน
เพ่ือใชเปนขอมูลการบริหาร

จัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมขอมูลแหลงนํ้ายังขาด

ในสวนแหลงนํ้าขนาดเล็กกําลัง

ดําเนินการ

12. ใหเตรียมการจัดทําแผนการจัดสรรนํ้าฤดูแลง 61/62

สําหรับกิจกรรมการใชนํ้าทุกภาคสวน

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

จัดทําแผนจัดสรรนํ้าฤดูแลง และ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน

กษ/ชป./ทน./กฟผ/กปภ./สถ. 

ไดดําเนินการรวมกันคาดวาจะแลว

เสร็จปลายเดือน ตุลาคม 2561

ข้อสัง่การท่ีกําลงัดําเนินการจดัทํา 2 ข้อ

ขอมูล: สทนช Page 27



(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน
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แผนการบริหารจัดการน้ําและเพาะปลกูพชืฤดูแลง 61/62

ภาค

พ้ืนที่เพาะปลูก (พ.ย. ถึง เม.ย.) (ลาน ไร)

ขาว ขาวโพด ออย
มัน

สําปะหลัง
รวม

เหนือ 2.393 0.224 0.759 0.404 3.782

อีสาน 0.705 0.035 1.626 1.028 3.395

กลาง 0.099 0.002 0.429 0.081 0.612

ตะวันออก 0.082 0.001 0.085 0.123 0.291

ตะวันตก 0.006 0.001 0.183 0.067 0.257

ใต 0.024 - - - 0.025

รวม 3.310 0.263 3.084 1.705 8.364
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แผนการใชน้ําและเพาะปลูกพชืฤดูแลง 61/62

ภาค

ปริมาณความตองการใชนํ้า (พ.ย. ถึง เม.ย.) (ลาน ลบ.ม.)

เกษตร
อุปโภค-

บริโภค
อุตสาหกรรม

ระบบ

นิเวศ
รวม

เหนือ 2,830.33 174.81 122.37 162.72 3,290.23

อีสาน 1,453.84 317.35 222.15 163.80 2,157.14

กลาง 230.27 131.58 92.11 68.57 522.53

ตะวันออก 143.75 71.00 49.70 71.47 335.91

ตะวันตก 72.88 40.00 28.00 85.53 226.41

ใต 24.86 134.49 94.14 259.32 512.82

รวม 4,755.93

(67%)

869.23

(12%)

608.46

(9%)

811.41

(12%)
7,045.03

(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน
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(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน

ภาค
ปริมาณน้ําตนทุน

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณความตองการน้ํา

(ลาน ลบ.ม.)

เหนือ 1,788.02 3,290.23

อีสาน 1,950.01 2,157.14

กลาง 778.48 522.53

ตะวันออก 575.23 335.91

ตะวันตก 576.41 226.41

ใต 805.35 512.82

รวม 6,473.50 7,045.03

ขอมูล: ต.ค. 2561



อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน
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ระดับความขาด

แคลน

ปริมาณความขาด

แคลน (ลาน ลบ.ม.)

จํานวน

(จังหวัด)

จํานวน

(อําเภอ)

ใกลวิกฤต

(เสี่ยงภัยแลงมาก)
ขาด > 50 1 2

เฝาระวัง

(เสี่ยงภัยแลงปานกลาง)
5 ≤ ขาด < 50 26 82

ปกติ

(เสี่ยงภัยแลงนอย/ปกติ)
ขาด < 5 - -

รวม 26 84

แผนการบริหารจัดการน้ําและเพาะปลกูพชืฤดูแลง

ป พ.ศ. 2561/2562

รวมอําเภอนอกเขตชลประทานที่คาดวาจะขาดน้ํา

ในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. 2561/2562

จํานวณ 84 อําเภอ จาก 928 อําเภอ (9%)
ใกลวิกฤต ไดแกจังหวัด นครสวรรค

อ. หนองบัว และ อ.ไพศาลี

(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน
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(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน

ภาคเหนือ 8 จังหวัด 39 อําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด 26 อําเภอ ภาคกลาง 5 จังหวัด 13 อําเภอ

กําแพงเพชร

3 อําเภอ

ขาณุวรลักษบุรี

เพชรบูรณ

4 อําเภอ

บึงสามพัน กาฬสินธุ

2 อําเภอ

กุฉินารายณ ศรีสะเกษ 1 อําเภอ กันทรลักษ

นครสวรรค

5 อําเภอ

ตากฟา

คลองขลุง วิเชียรบุรี ยางตลาด
หนองคาย

3 อําเภอ

ทาบอ ตาคลี

พรานกระตาย ศรีเทพ

ชัยภูมิ

6 อําเภอ

เกษตรสมบูรณ โพนพิสัย ทาตะโก

เชียงราย

7 อําเภอ

เชียงของ หนองไผ แกงครอ เมืองหนองคาย พยุหะคีรี

เชียงแสน

สุโขทัย

8 อําเภอ

กงไกรลาศ จัตุรัส หนองบัวลําภู

2 อําเภอ

นากลาง ลาดยาว

เทิง คีรีมาศ เทพสถิต ศรีบุญเรือง ปทุมธานี 1 อําเภอ สามโคก

พญาเม็งราย ทุงเสลีย่ม เมืองชัยภูมิ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 3 อําเภอ
ลพบุรี

3 อําเภอ

โคกสําโรง

พาน บานดานลานหอย หนองบัวแดง ฉะเชิงเทรา 1 อําเภอ สนามชัยเขต ชัยบาดาล

เมืองเชียงราย เมืองสุโขทัย นครพนม

2 อําเภอ

โพนสวรรค ชลบุรี 1 อําเภอ พนัสนิคม หนองมวง

แมจัน ศรีสัชนาลัย เมืองนครพนม สระแกว 1 อําเภอ ตาพระยา สุพรรณบุรี

2 อําเภอ

ดานชาง

พะเยา 1 อําเภอ จุน ศรีสําโรง

มหาสารคาม

4 อําเภอ

กันทรวิชัย ภาคตะวันตก 1 จังหวัด 1 อําเภอ หนองหญาไซ

พิจิตร

6 อําเภอ

ดงเจริญ สวรรคโลก นาเชือก กาญจนบุรี 1 อําเภอ เลาขวัญ อุทัยธานี

2 อําเภอ

บานไร

ตะพานหิน

อุตรดิตถ

5 อําเภอ

ตรอน บรบือ ลานสัก

ทับคลอ ทองแสนขัน วาปปทุม

บางมูลนาก พิชัย ยโสธร 1 อําเภอ เลิงนกทา

วังทรายพูน เมืองอุตรดิตถ

รอยเอ็ด

5 อําเภอ

เกษตรวิสัย

สากเหล็ก ลับแล จตุรพักตรพิมาน

พิษณุโลก

5 อําเภอ

ชาติตระการ ปทุมรัตต

นครไทย เมืองรอยเอ็ด

เนินมะปราง สุวรรณภูมิ

พรหมพิราม

วังทอง



Page 34

ดาวโหลดขอมูลพื้นที่เสีย่งภัยแลง ป 61/62 ไดที่

http://mekhala.dwr.go.th/download-cate.php?txtdoccate=31
- แผนที่

- ตารางขอมูลพื้นที่เพาะปลูก-ปรมิาณน้าํตนทนุ-ความตองการน้ํา-สมดุลน้าํ

ระดับอําเภอ (พ.ย. 61 – เม.ย.62)

(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน



1. ปริมาณน้ําในแหลงน้ําขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ําประเมินได  

2,295 ลาน ลบ.ม. และ GISTDA ประเมินได 2,650 ลาน ลบ.ม. (-355 

ลาน ลบ.ม./-15%)

2. ปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากรน้ํา ประเมินได 

869 ลาน ลบ.ม. และการประปาสวนภูมิภาคประเมินได 999 ลาน ลบ.ม. 

(-130 ลาน ลบ.ม./-15%)

3. ผลการวิเคราะหพื้นท่ีสมดุลน้ํานอกเขตชลประทานระดับอําเภอ ป

2561/62 สอดคลองกับพื้นท่ี Area-Based ของ สทนช. 87%

ความสอดคลองของผลการวิเคราะหกับขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ 

(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน
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(4.1) การบริหารจัดการน้าํ/เพาะปลกูพืชฤดูแลงป 2561/62: นอกเขตชลประทาน

พื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงป 61/62 เทียบ ปริมาณน้ําฝนสะสม สูง-ต่ํา กวาคาปกติ 
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จํานวนเครื่องสบูน้าํและรถบรรทุกในความรับผิดชอบของ สทภ.1-11

สทภ. เคร่ืองสูบน้ํา

8 นิ้ว

เคร่ืองสูบน้ํา

10 นิ้ว

เคร่ืองสูบน้ํา

12 นิ้ว

เคร่ืองสูบน้ํา

20 นิ้ว

เคร่ืองสูบน้ํา

26 นิ้ว

เคร่ืองสูบน้ํา

30 นิ้ว

รถบรรทุก

6 ลอ

รถบรรทุก

6 ลอพรอมเครน

รถบรรทุก

10 ลอพรอมเครน

รวม

สทภ.1 4 5 15 - - - 1 1 - 26

สทภ.2 - 2 30 10 2 5 1 2 1 53

สทภ.3 2 9 14 - 1 - 1 1 1 29

สทภ.4 3 4 14 - 1 - 1 1 1 25

สทภ.5 2 3 15 - - - 1 1 - 22

สทภ.6 2 3 20 - 2 5 1 1 1 35

สทภ.7 2 3 25 - 2 5 1 2 1 41

สทภ.8 - 1 20 - 1 - 1 1 1 25

สทภ.9 4 6 27 - 2 5 1 2 1 48

สทภ.10 - 1 15 - 1 4 1 1 1 24

สทภ.11 1 1 12 - - - - 1 - 15

รวม 20 38 207 10 12 24 10 14 8 343

311 เครื่อง 32 คัน

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงของกรมทรพัยากรน้ํา:
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จํานวนบุคลากรและศกัยภาพการใหบริการดานการสบูน้าํของ สทภ.1-11

สทภ. บุคลากร (คน) ศักยภาพการสูบนํ้า (ลาน ลบ.ม.)

สทภ.1 20 0.10

สทภ.2 39 6.81

สทภ.3 14 2.08

สทภ.4 6 2.14

สทภ.5 19 2.52

สทภ.6 20 4.81

สทภ.7 13 6.92

สทภ.8 14 1.45

สทภ.9 8 5.68

สทภ.10 10 0.40

สทภ.11 8 0.41

รวม 171 33.31

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงของกรมทรพัยากรน้ํา:
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การปฏิบัติงานใหความชวยเหลอืพืน้ทีป่ระสบภัยแลง

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงของกรมทรพัยากรน้ํา:
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มาตรการบรรเทาปญหาสภาวะภัยแลง ในระดบัเสี่ยงภัยแลง:
(1) จัดต้ังศูนยติดตามสถานการณทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

(2) การแจกจายน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค: ดําเนินการแจกจายน้ําประปา 

พรอมกําหนดจุดแจกจายน้ําใหกับพื้นที่วิกฤติ และติดตามสถานการณน้ําอยาง

ใกลชิด

(3) การประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนของหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
- สนับสนุนศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยแลงจังหวัด 

ทั้งดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และกําลังคน เปนตน

- สงเสริมการสรางรายได และสงเสริมอาชีพระยะสั้น

- การประชาสัมพันธ/รณรงคดานการเตรียมความพรอมพิชิตภัยแลง รวมถึง

มาตรการใชนํ้าอยางประหยัดในชวงหนาแลง 

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงของกรมทรพัยากรน้ํา:
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1. ดานการจัดสรรน้ํา จัดลําดับความสําคัญ ดังนี้
1.1 เพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการประปา

1.2 เพ่ือการรักษาระบบนิเวศนทางน้ํา เชน การผลักดันน้ําเค็ม การขับไลน้ําเสีย

1.3 เพ่ือการเกษตรกรรม

1.4 เพ่ือการอุตสาหกรรม

2. ดานการเกษตร

2.1 วางแผนการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน

2.2 กํากับติดตามสถานการณการเพาะปลูกฯ ใหเปนไปตามแผนฯ ที่กําหนดไว

2.3 ประชาสัมพันธ สรางการรับรู และดานการตลาด

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง: นโยบายระดับประเทศ
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1. ดานการจัดสรรน้ํา
1.1 เขตลุมน้ําเจาพระยา สถานการณน้ําอยูในเกณฑปปกติ วางแผนจัดสรรน้ําสอดคลองกับ

ปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู สนับสนุนการเพาะปลูก ป 2561/62 ได รวมถึงสามารถสนับสนุนการปลูกขาวนาป 
ป 2562 ได

1.2 เขตลุมน้ําแมกลอง ปริมาณน้ําอยูในเกณฑปน้ํามาก วางแผนจัดสรรน้ําสอดคลองกับปริมาณ
น้ําตนทุนที่มีอยู สนับสนุนการเพาะปลูก ป 2561/62 ได รวมถึงสามารถสนับสนุนการปลูกขาวนาป ป 
2562 ได 

1.3 เขตลุมน้ําอื่นๆ ใหวางแผนสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน ยกเวนใน 2 พ้ืนที่ ไดแก
1) ไมสนับสนุนน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2561/62  ไดแก เขื่อน

แมมอก จ.ลําปาง  และเขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนไมเพียงพอ
2) สนับสนุนเฉพาะพืชไร – พืชผัก ป 2561/62  ไดแก เขื่อนลํานางรอง 

จ.บุรีรัมย  เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี และเขื่อนหวยหลวง  จ.อุดรธานี 
เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนไมเพียงพอ

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง: มาตรการระดับประเทศ
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ไมสนับสนุนน้ําเพ่ือการเพาะปลูก

เข่ือนแมมอก 

เข่ือนอุบลรัตน 

สนับสนุนน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชใชน้ํานอย

เข่ือนลํานางรอง

เข่ือนกระเสียว เข่ือนทับเสลา

เข่ือนหวยหลวง

อางเก็บน้ํา จังหวัด อําเภอ ตําบล พื้นที่ (ไร)

แมมอก สุโขทัย ทุงเสลี่ยม 5 42,536            

เมือง 10 85,355            

ซําสูง 2 11,832            

น้ําพอง 9 53,277            

จังหาร 3 12,393            

ธวัชบุรี 1 3,010              

โกสุมพิสัย 7 59,120            

เชียงยืน 5 26,368            

กุดจับ 4 48,752            

เมือง 7 38,419            

เฉลิมพระเกียรติ 1 1,564              

นางรอง 1 8,850             

โนนดินแดง 2 11,567            

ปะคํา 2 6,629              

ละหานทราย 4 39,965            

เดิมบางนางบวช 5 18,928            

สามชุก 3 20,357            

หนองหญาไซ 3 34,332            

ทัพทัน 5 27,106            

ลานสัก 5 16,702            

หนองขาหยาง 1 97                  

หนองฉาง 9 81,392            

รวมทั้งหมด 94 648,551           

อุบลรัตน ขอนแกน

รอยเอ็ด

มหาสารคาม

หวยหลวง อุดรธานี

ลํานางรอง บุรีรัมย

กระเสียว สุพรรณบุรี

ทับเสลา อุทัยธานี

พ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ

ท่ีมา : กรมชลประทาน

- ไมสนับสนุนนํ้าในการเพาะปลูก ไดแก พ้ืนท่ีเข่ือนแมมอก จ.ลําปาง เข่ือนอุบล

รัตน จ.ขอนแกน 
- สนับสนุนเฉพาะพืชไร –พืชผัก ไดแก พ้ืนท่ีเข่ือนหวยหลวง จ.อุดรธานี เข่ือน

ลํานางรอง จ.บุรีรัมย  เข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี เข่ือนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง: มาตรการระดับประเทศ
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2. ดานการเกษตร 
โครงการที่เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนขาวนาปรัง

2.1 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 

2.2 โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562
2.3 โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว
2.4 สงเสริมอาชีพในพ้ืนที่วิกฤติ 6 อางฯ

3. ดานการประชาสัมพันธ สรางการรับรู และดานการตลาด
3.1 ใหเกษตรกรรับทราบขอมูลขาวสาร 

- พ้ืนที่สงน้ําใหกับพืชฤดูแลง
- ความตองการผลผลิต ราคาและแหลงรับซ้ือ

(4.2) การเตรยีมการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง: มาตรการระดับประเทศ
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3.2 สรางการรับรู
- พื้นท่ีปลูกขาว ควบคุมไมใหเกินจํานวนท่ีกําหนด
- พื้นท่ีปลูกพืชไร พืชผัก สงเสริมใหเปนไปตามเปาหมาย

3.3 แนะนําใหเกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในชวงฤดูแลง

3.4 ดานการตลาด เพื่อกํากับดแูล และชวยเหลือในการจัดหา

ชองทางการตลาดใหกับผลผลิตพืชฤดูแลง

- ผลผลิตขาว โดย กรมการขาว

- ผลผลิตพืชไร พืชผัก โดย กรมสงเสริมการเกษตร

(4.2) การเตรยีมการบรหิารจัดการน้ําในฤดูแลง: มาตรการระดับประเทศ



(4.3) ความพรอมดานการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก–ดินถลม: ภาคตะวันตก/ใต
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พ้ืนที่เฝาระวังในเขตพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 

ทั้งหมด 75 จุด

พ้ืนที่เตือนภัยน้ําหลาก – ดินถลม กรมทรัพยากรน้ํา 

ทั้งหมด 326 แหง (Early Warning System)

พ้ืนที่เสี่ยงน้ําหลาก-ดินโคลนถลม 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหมด 576 แหง

สิ่งกีดขวางทางน้ําที่ยังไมไดดาํเนินการ ทั้งหมด 45 แหง

• กรมทางหลวง 10 แหง

• การรถไฟแหงประเทศไทย 1 แหง

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 34 แหง

สิ่งกีดขวางทางน้ําเพ่ิมเติมจากการสาํรวจพ้ืนที่ 

ทั้งหมด 56 แหง
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1.จ.พัทลุง อ.เมือง ควรขนุน ปากพะยูน

2.จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด หัวไทร ปากพนัง

3.จ.สงขลา อ.ระโนด จะนะ หาดใหญ

4.จ.ปตตานี อ.ทุงยาแดง สายบุรี

5.จ.ยะลา อ.รามัน

6.จ.นราธิวาส อ.บาจะ เมือง

7.จ.สุราษฎธานี
อ.พุนพิน บานนาสาร เคียนชา 

พระแสง

8. จ.ชุมพร อ.หลังสวน ทาแซะ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย เดือนธันวาคม
เสี่ยงมาก (เกิดมากกวา 4 ครั้ง/7ป) 68,658.38 ไร

เสี่ยงปานกลาง (เกิด3-4ครั้ง/7ป) 138,772.19 ไร

เสี่ยงนอย (1-2ครั้ง/7ป) 2.15 ลานไร

รวมทั้งหมด 2.36 ลานไร
พ้ืนที่เฝาระวัง

(4.3) ความพรอมดานการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก–ดินถลม: ภาคตะวันตก/ใต



สทภ. พ้ืนท่ีเส่ียงน้ําทวม (ไร) 

นอย (1-2 ป) ปานกลาง (3-4 ป) 
มาก (มากกวา 

4 ปข้ึนไป) 
ผลรวมท้ังหมด 

สภท.1 28,771.05 28,771.05

สภท.2 803,493.24 803,493.24

สภท.3 12.81 12.81

สภท.4 646.21 646.21

สภท.5 24,049.88 24,049.88

สภท.6 109,558.27 35,430.90 144,989.16

สภท.7 98,436.24 98,436.24

สภท.8 554,856.86 128,953.80 68,658.38 752,469.04

สภท.9 403,851.08 403,851.08

สภท.10 64,132.71 9,818.40 73,951.10

สภท.11 2,404.29 2,404.29

(4.3) ความพรอมดานการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก–ดินถลม: ภาคตะวันตก/ใต

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย (เดือนธันวาคม)
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พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนราย สทภ.1-11:

ดาวโหลดขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ไดที่ 
http://mekhala.dwr.go.th/download-cate.php?txtdoccate=16

- แผนที่

- ตารางขอมูลพื้นที่เสีย่งภัยระดับตําบล-อําเภอ-จังหวัด (มิถุนายน-ธันวาคม)

สทภ. 2



(4.4) การสนับสนุนใหความชวยเหลือในพื้นท่ีประสบภาวะวิกฤติน้ํา:

1) จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตภัยแลงให สทภ.1-11 สําหรับ

คาใชจายในการเตรียมความพรอมอุปกรณ การชวยเหลือประชาชนที่ประสบ

ปญหาภัยแลง  โดยป พ.ศ.2562 ไดรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 20,000,000 บาท 

ประกอบดวย

1.1) คาใชจายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา  สําหรับ

สนับสนุนการดําเนินงานของ สทภ.1-11 จํานวน 19,306,000 บาท โดยจัดสรร    

งบประมาณ งวดที่ 1 เม่ือวันที่ 8 ต.ค. 2561 เปนเงิน 9,653,000 บาท เรียบรอย

แลว

1.2) คาใชจายในการติดตามประเมินผลโครงการ จํานวน 694,000 บาท 

สําหรับ สบจ.และ ศปว. ใชบริหารจัดการโครงการฯ รวมกัน โดยไดรับการจัดสรร 

งบประมาณ งวดที่ 1 เปนเงิน 347,000 บาท เรียบรอยแลว
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(4.4) การสนับสนุนใหความชวยเหลือในพื้นท่ีประสบภาวะวิกฤติน้ํา:

ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณดําเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ํา ภายใตคาใชจายใน

การบริหารจัดการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตน้ํา ประจําปงบประมาณ 2562

หนวยงาน

จํานวนเงินที่โอน

(งวดที่1)
สทภ.1 557,000

สทภ. 2 1,323,000

สทภ. 3 799,000

สทภ. 4 653,000

สทภ. 5 580,000

สทภ. 6 1,019,000

สทภ. 7 1,471,000

สทภ. 8 844,500

สทภ. 9 1,121,000

สทภ. 10 885,000

สทภ. 11 400,500

สบจ./ศปว. 347,000

รวม 10,000,000
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(4.4) การสนับสนุนใหความชวยเหลือในพื้นท่ีประสบภาวะวิกฤติน้ํา:
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4.4  การสนับสนุนใหความชวยเหลือในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤติน้ํา:

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 สนับสนุนใหความชวยเหลือและรายงานผลการดําเนินงาน

การใหความชวยเหลือในพ้ืนที่ประสบภาวะวิกฤติน้ําใหศูนยปองกันวิกฤติน้ําทราบ และขอใหสงรายงาน

ความชวยเหลือไปที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดวย เพ่ือที่จะไดนําความชวยเหลือ

ดังกลาว รายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(4.5) การรายงานผลการวิเคราะหวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงระดับอําเภอ:
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4.5 การรายงานผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับอําเภอ 

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ป 2561-62:

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 รายงานผลการวิเคราะหพ้ืนที่ เสี่ยงภัยแลงนอกเขต

ชลประทาน ในระดับอําเภอ ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

แลงทราบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ผูประสานงาน: 

สุประภาพ พัฒนสิงหเสนีย  

โทร: 0897724611 Email: supapap.p@dwr.mail.go.th

จิรวัฒน ประชีพฉาย

โทร: 0863388212 Email: anspalo@gmail.com 



Thank You
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วาระการประชุม 
ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน  าแล้งและภาวะน  าท่วม ครั งที่ 3/2561 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน  า 

และระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
‘---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

. 
ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมศูนย์อ้านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะ
น ้าท่วม ครั งที่ 2/2561  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 สภาพภูมิอากาศ 
 การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 
 - ประเทศไทยตอนบนเข้าสู่ฤดูหนาวจะเริ่มต้น วันที่ 27 ตุลาคม 2561 
 - คาดว่าจะสิ นสุด ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 - ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึง 
ปลายมกราคม 2562 
 - บริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางพื นที่ทางตอนบนของภาค และมีฝนตกชุกหนาแน่น
ทางฝั่งตะวันออกของภาค โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
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 3.2 ปริมาณฝนและค่าความชื นในดิน 
• ปริมาณฝนสะสม ตั งแต่ 1 มกราคม – 23 ตุลาคม 2561  

 - ภาคเหนือ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 6% 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ 1% 
 - ภาคกลาง มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 8% 
 - ภาคตะวันออก มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 3% 
 - ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 15% 
 - ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 7% 
 - ทั งประเทศ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 5% 

• คาดหมายปริมาณฝนในเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  
 - ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คาดว่าจะมีปริมาณฝนต่้ากว่าค่าปกติ 20% ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม และมีปริมาณฝน
ใกล้เคียงค่าปกติ ในช่วงเดือนมกราคม 62 
 - ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ 
ในเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน ้าฝนต่้ากว่าค่าปกติ 10% ในเดือนธันวาคม และมีค่าปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 
10% ในเดือนมกราคม 2562 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 3.3 ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า 

• ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า: ขนาดใหญ่ 35 อ่างฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561) 
- ปี 61 มีปริมาณน ้า 57,179 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าใช้การ 33,637 ล้าน ลบ.ม. 
- ปี 60 มีปริมาณน ้า 58,816 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าใช้การ 35,274 ล้าน ลบ.ม. 
- ปี 61 มีปริมาณน ้าใช้การน้อยกว่าปี 60 เท่ากับ 1,637 ล้าน ลบ.ม. 

• ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า: ขนาดกลาง 412 อ่างฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561) 
- ปี 61 มีปริมาณน ้า 3,264 ล้าน ลบ.ม. 
- ปี 60 มีปริมาณน ้า 3,463 ล้าน ลบ.ม.  
- ปี 61 มีปริมาณน ้าใช้การน้อยกว่าปี 60 เท่ากับ 199 ล้าน ลบ.ม. 

• ปริมาณน ้าในแหล่งน ้า: นอกเขตชลประทาน (ข้อมูล: ตุลาคม 2561) 
- ปี 61 มีปริมาณน ้า 6,473 ล้าน ลบ.ม.  
- ปี 60 มีปริมาณน ้า 11,583 ล้าน ลบ.ม.  
- ปี 61 มีปริมาณน ้าน้อยกว่าปี 60 เท่ากับ 5,109 ล้าน ลบ.ม. 
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............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................ .................. 

................................................................................................................ .............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................... ............................... 

................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................... ........................................... 

....................................................................................... ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 3.4 ปริมาณน ้าในล้าน ้า  
  - ปริมาณน ้าในล้าน ้าทั งประเทศอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย (ต่้ากว่ากว่า 30% ของความจุล้าน ้า) 
ยกเว้น ลุ่มน ้ายม (สถานี Y.16) ช่วงอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์น ้าปกติ (สูงกว่า 30.1% - 50% 
ของความจุล้าน ้า) และลุ่มน ้าตาปี (สถานี X.37A) ช่วงอ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในเกณฑ์น ้าดี 
(สูงกว่า 50.1% - 80% ของความจุล้าน ้า) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 3.5 ศักยภาพทรัพยากรน ้าบาดาล  

• บ่อน ้าบาดาลทั งประเทศ 165,613 บ่อ ปริมาณน ้า 15.85 ล้าน ลบ.ม./วัน 
- บ่อราชการ 106,766 บ่อ ปริมาณน ้า 13,501,343 ลบ.ม./วัน 
- บ่อเอกชน 58,847 บ่อ ปริมาณน ้า 2,353,392 ลบ.ม./วัน 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ......................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 แผนการบริหารจัดการน ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื นที่นอกเขตชลประทานปี 2561/62 
และผลการประเมินสมดุลน ้าระดับอ้าเภอในพื นที่นอกเขตชลประทาน 

• แผนการบริหารจัดการน ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 61/62 

ภาค 
พื นที่เพาะปลูก (พ.ย. 61 – เม.ย. 62) (ล้านไร่) 

ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง รวม 
เหนือ 2.393 0.224 0.759 0.404 3.782 
อีสาน 0.705 0.035 1.626 1.028 3.395 
กลาง 0.099 0.002 0.429 0.081 0.612 

ตะวันออก 0.082 0.001 0.085 0.123 0.291 
ตะวันตก 0.006 0.001 0.183 0.067 0.257 

ใต ้ 0.024 -  -  -  0.025 
รวม 3.310 0.263 3.084 1.705 8.364 

• แผนการใช้น ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 61/62 
 

ภาค 
ปริมาณความต้องการใช้น ้า  (พ.ย. 61 – เม.ย. 62) (ล้าน ลบ.ม.) 

เกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม ระบบนิเวศ รวม 
เหนือ 2,830.33 174.81 122.37 162.72 3,290.23 
อีสาน 1,453.84 317.35 222.15 163.80 2,157.14 
กลาง 230.27 131.58 92.11 68.57 522.53 

ตะวันออก 143.75 71.00 49.70 71.47 335.91 
ตะวันตก 72.88 40.00 28.00 85.53 226.41 

ใต ้ 24.86 134.49 94.14 259.32 512.82 

รวม 
4,755.93 
(67%)  

869.23 
(12%)  

608.46 
(9%)  

811.41 
(12%)  

7,045.03  

• ปริมาณน ้าต้นทุน และปริมาณความต้องการน ้า 
 

ภาค ปริมาณน ้าต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม.) 
เหนือ 1,788.02 3,290.23  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,950.01  2,157.14  
กลาง 778.48  522.53  

ตะวันออก 575.23  335.91  
ตะวันตก 576.41  226.41  

ใต ้ 805.35  512.82  
รวม 6,473.50  7,045.03  
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• แผนการบริหารจัดการน ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561/2562  

ระดับความขาดแคลน 
ปริมาณความขาดแคลน 

(ล้าน ลบ.ม.) 
จ้านวน (จังหวัด) จ้านวน (อ้าเภอ) 

ใกล้วิกฤต 
(เสี่ยงภัยแล้งมาก) 

ขาด > 50 1 2 

เฝ้าระวัง 
(เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง) 

5 ≤ ขาด < 50 26 82 

ปกติ 
(เสี่ยงภัยแล้งน้อย/ปกต)ิ 

ขาด < 5 - - 

รวม  26 84 

 -  รวมอ้าเภอนอกเขตชลประทานที่คาดว่าจะขาดน ้าในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561/2562 จ้านวน 
84 อ้าเภอ จาก 928 อ้าเภอ (9%) 

 - ใกล้วิกฤต ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอหนองบัว และ อ้าเภอไพศาลี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
. 4.2 แผนการเตรียมการบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้งของกรมทรัพยากรน ้า 
  มาตรการบรรเทาปัญหาสภาวะภัยแล้ง ในระดับเสี่ยงภัยแล้ง:  
   (1) จัดตั งศูนย์ติดตามสถานการณ์ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   (2) การแจกจ่ายน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค: ด้าเนินการแจกจ่ายน ้าประปา พร้อมก้าหนด
จุดแจกจ่ายน ้าให้กับพื นท่ีวิกฤติ และติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ชิด 
   (3) การประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - สนับสนุนศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัด ทั งด้าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และก้าลังคน เป็นต้น 
   - ส่งเสริมการสร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพระยะสั น 
   - การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ด้านการเตรียมความพร้อมพิชิตภัยแล้ง ร่วมถึงมาตรการ
ใช้น ้าอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................
 4.3 แผนการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าหลาก – ดินถล่มในพื นที่ ภาค
ตะวันตก และภาคใต ้   
  - พื นที่เฝ้าระวังในเขตพื นที่ชลประทาน กรมชลประทาน ทั งหมด 75 จุด 
  - พื นที่เตือนภัยน ้าหลาก – ดินถล่ม กรมทรัพยากรน ้า ทั งหมด 326 แห่ง (Early Warning 
System) 
  - พื นที่เสี่ยงน ้าหลาก-ดินโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั งหมด 576 แห่ง 
  - สิ่งกีดขวางทางน ้าท่ียังไม่ได้ด้าเนินการ ทั งหมด 45 แห่ง  

• กรมทางหลวง 10 แห่ง 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 1 แห่ง 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 แห่ง 

- สิ่งกีดขวางทางน ้าเพ่ิมเติมจากการส้ารวจพื นที่ ทั งหมด 56 แห่ง 
  - พื นที่เฝ้าระวัง 4 จังหวัด (เดือนพฤศจิกายน) 
   1. จังหวัดนครสวรรค์ : อ้าเภอเมือง ชุมแสง ท่าตะโก โกรกพระ บรรพตพิสัย 
   2. จังหวัดพิจิตร : อ้าเภอโพทะเล โพธิ์ประทับช้าง บึงนารา สามง่าม 
   3. จังหวัดพิษณุโลก : อ้าเภอบางระก้า บางกระทุ่ม พรหมพิราม 
   4. จังหวัดสุโขทัย : อ้าเภอกงไกรลาส เมือง ศรีส้าโรง สวรรคโลก 
  -  พื นที่เฝ้าระวัง 7 จังหวัด (เดือนธันวาคม) 
   1. จังหวัดพัทลุง : อ้าเภอเมือง ควรขนุน ปากพะยูน 
   2. จังหวัดนครศรีธรรมราช : อ้าเภอชะอวด หัวไทร ปากพนัง 
   3. จังหวัดสงขลา : อ้าเภอระโนด จะนะ หาดใหญ่ 
   4. จังหวัดปัตตานี : อ้าเภอทุ่งยาแดง สายบุรี 
   5. จังหวัดยะลา : อ้าเภอรามัน 
   6. จังหวัดนราธิวาส : อ้าเภอบาจะ เมือง 
   7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : อ้าเภอพุนพิน บ้านนาสาร เคียนชา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.  4.4 การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในพื นที่ประสบภาวะวิกฤติน ้า 
 ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและรายงานผลการด้าเนินงาน
การให้ความช่วยเหลือในพื นที่ประสบภาวะวิกฤติน ้าให้ศูนย์ป้องกันวิกฤติน ้าทราบ และขอให้ส่งรายงานความ
ช่วยเหลือไปที่ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย เพ่ือที่จะได้น้าความช่วยเหลือดังกล่าว 
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
 4.5 การรายงานผลการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับอ้าเภอ ในพื นที่นอกเขตชลประทาน ปี 
2561-62 
  ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 รายงานผลการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งนอกเขต
ชลประทานในระดับอ้าเภอ ให้ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่อยู่ในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ทราบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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