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ค าแถลงจากการจัดสัมมนาวิชาการ  

“ภาวะแล้ง 2020 และ แนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต” 

วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 - 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

1) เป้าหมายการจัดสัมมนา โดย ท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

จำกกำรที่เกิดภำวะแล้งขึ้นในปีนี้ มีแนวโน้มสร้ำงควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้ำง  

จึงควรกลับมำทบทวนถึง สำเหตุของภำวะแล้งที่เกิดขึ้นทำงวิชำกำร แนวทำงกำรแก้ไข บรรเทำภำวะดังกล่ำวว่ำ 

ควรจะมีประเด็นไหนที่ยังขำด หรือ ควรเพ่ิมเติม นอกจำกมำตรกำรที่รัฐบำลได้พยำยำมด ำเนินกำรอยู่แล้ว  

เพ่ือให้สำมำรถวำงมำตรกำรเสริมที่พึงมี จำกแง่วิชำกำร ซึ่งทำงวช.ได้จัดทีมวิชำกำรมำน ำเสนอผลงำนวิชำกำร

ดังกล่ำว ทีมงำนวิชกำรนี้เป็นทีมที่มีงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องท ำกำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งในแง่ กำรจัดหำน้ ำ 

กำรจัดสรรน้ ำ มำตรำกำรด้ำนผู้ใช้ และกำรบูรณกำรมำตรำกำรต่ำง ๆ ทั้งในระยะสั้นปีนี้ และมำตรกำรระยะยำว

เพ่ือแก้ไขบรรเทำปัญหำภัยแล้งได้ ที่ได้จำกควำมเห็นจำกทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนนโยบำย ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหำร

จำกพ้ืนที่ และนักวิชำกำร ซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องมีกำรศึกษำวิจัย พัฒนำเนื้อหำวิชำกำร และแนวทำง  

อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกภำวะแล้งดังกล่ำวในระยะยำว กำรจัดเสวนำครั้งนี้ จึงเป็นกำร

เสนอข้อมูลสภำพภำวะแล้งปี 2020 เสนอผลวิจัยที่สนับสนุนทำงบรรเทำภำวะแล้ง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อ

ทำงออกของกำรแก้ไขป้องกันปัญหำภำวะแล้ง ทำงวช. จะน ำเสนอข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมสู่กำรวำงแผนวิจัย

ในอนำคต และเสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกอบกำรปรับปรุงในอนำคต 

2) สาเหตุ แนวโน้ม และมาตรการระยะสั้น โดย รศ. ดร สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 

ผลกำรวิเครำะห์สำเหตุของภำวะแล้งในปีนี้ เกิดจำกสภำพฝนที่ลดลงอย่ำงต่อเนี่องในช่วงสำมปี 

ที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งอันเกิดจำกกำรแปรปรวนของฤดูกำลของสภำพอำกำศทั่วโลก ปริมำณน้ ำฝนในปี 2562  

น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 30% โดยเฉลี่ยฤดูแล้ง น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยถึง 43% และฤดูฝนน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 27% ท ำให้ไม่มี

ปริมำณน้ ำลงในอ่ำงเก็บน้ ำ และแหล่งน้ ำต้นทุน พ้ืนที่ที่ประสบกับสภำพขำดแคลนน้ ำในปี 2562 ส่วนใหญ่จะ

กระจำยตัวอยู่ในพื้นท่ีภำคกลำง ภำคตะวันตก และภำค ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่งอันเกิดจำกกำรแปรปรวน

ของฤดูกำลของสภำพอำกำศทั่วโลก ประกอบกำรแผนงำนปล่อยน้ ำและกำรปล่อยน้ ำจริง เทียบกับสภำพอำกำศ

ในอดีต ยังมีช่องว่ำงปรับปรุงในกำรก ำหนดแผนปลูกและปล่อยน้ ำ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของช่วงฤดูกำล 



ข 

ภำวะดังกล่ำว มีแนวโน้มของฝนที่น้อยอย่ำงต่อเนื่องในหลำยภูมิภำคของประเทศถึงเดือนมิถุนำยนปีนี้  

ท ำให้มีโอกำสสร้ำงผลกระทบต่อน้ ำอุปโภคบริโภค และเกษตรกร (ซึ่งจะต้องพ่ึงแหล่งน้ ำขนำดเล็กในพ้ืนที่

ประคองประมำณ ๒ ล้ำนไร่ และอีกประมำณ ๑.๕ ล้ำนไร่ในภำคกลำง อำจจะประสบภัยแล้ง เนื่องจำกข้อจ ำกัด

ของน้ ำในเขื่อนหลักท่ีมี) ในระยะสั้น 

2.1 ต้องแก้ไขปัญหำน้ ำอุปโภค บริโภคเป็นหลัก ซึ่งยังพ่ึงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ที่จัดสรรรองรับไว้ 

และต้องมีระบบกระจำยน้ ำที่มีประสิทธิภำพให้กับพ้ืนที่เขตนอกเขตเทศบำล 

2.2 ส ำหรับพ้ืนที่เกษตร โดยเฉพำะในพ้ืนที่ภำคกลำงและตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทำน จ ำต้องพ่ึงแหล่งน้ ำขนำดเล็ก รวมทั้งบ่อน้ ำบำดำล เป็ นหลัก ตำมสภำพ 

ควำมเป็นจริง และตำมลักษณะของพ้ืนที่ ซึ่งมีตัวอย่ำงชุมชน และอปท ตัวอย่ำงหลำยแห่ง  

ที่สำมำรถจัดกำรน้ ำได้ สำมำรถบรรเทำภำวะแล้งได้ดี เป็นที่ยอมรับอยู่จ ำนวนหนึ่ง  

(ท่ีมีกำรน ำเสนอในกำรเสวนำครั้งนี้) 

2.3 ผลกำรทบทวนมำตรำที่มี ยังพบช่องว่ำง ที่ควรปรับปรุง โดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อม

ระดับพ้ืนที่ และก ำหนดมำตรกำรลดกำรใช้น้ ำอย่ำงเป็นระบบ (กำรมีรอบเวร หรี่น้ ำ ลดควำม

ดัน รวมในเขตประปำ และภำคอุตสำหกรรม ฯลฯ) ตำมผลประเมินควำมเสี่ยง 

2.4 กำรจัดกำรและสื่อสำรข้อมูล ควรมีกำรเพ่ิมกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยให้พ้ืนที่ได้มี

ควำมรู้ องค์ควำมรู้ในกำรสังเครำะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือได้ทรำบสถำนกำรณ์ และ

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำในระยะสั้น และระยะยำวของพ้ืนที่ตนเองได้ ทั้งนี้รวมถึงกลไก  

กำรสั่งกำร กำรปล่อยน้ ำ และกำรเชื่อมโยงจำกส่วนกลำง ผ่ำนจังหวัด ลงสู่พื้นที่ 

2.5 ควรมีกลไกกำรติดตำมประเมินผลมำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพใน

กำรปรับตัวของชุมชนในอนำคตได้ดียิ่งขึ้น 
 

3) มาตรการระยะยาว โดย รศ. ดร บัญชา ขวัญยืน 

ส ำหรับทำงออกระยะยำว เนื่องจำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศท่ีมีอยู่ กอรปกับควำมต้องกำร

น้ ำที่มำกขึ้น ตำมภำวะกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม วิกฤติกำรณ์ด้ำนน้ ำยังคงมีควำมเสี่ยงอยู่อย่ำง

ต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ ำในแต่ละพ้ืนที่ให้มีควำมสมดุล เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงทำงน้ ำ  

และเพ่ิมผลิตผลของกำรใช้น้ ำไปด้วยกัน โดยใช้มำตรกำรด้ำนผู้ใช้ ไปพร้อม กับมำตรำกำรจัดหำ (ซึ่งมักใช้

เวลำนำน) และมำตรกำรจัดกำร (ก ำหนดโควตำกำรใช้น้ ำ ตำมพ้ืนที่และปีน้ ำ พร้อมตำรำงกำรลดน้ ำตำมภำวะน้ ำ

ในแต่ละรูปแบบ ที่ต้องตกลงร่วมกัน (โดยเฉพำะกำรก ำหนดพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปีและนำปลัง) ควรจะมีแผนกำร

ปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ ำในอนำคต ๑๐ ปี แต่ละลุ่มน้ ำ ลุ่มน้ ำย่อย และพ้ืนที่  เ พ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ  



ค 

และมีกระบวนกำรมีส่วนร่วม (ให้ข้อมูล ให้ควำมรู้ มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร) ทั้งในระดับชำติ ลุ่มน้ ำ  

ลุ่มน้ ำย่อย พ้ืนที่ ซึงกำรเสวนำครั้งนี้ได้มีตัวแทนทั้งจำกหน่วยงำนหลัก จังหวัด อบจ . และตัวแทนชุมชนที่มี

ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำภัยแล้งได้ดี เป็นตัวอย่ำงของกำรขยำยผลสู่พ้ืนที่อ่ืนได้อีกต่อไป 

อนึ่งแนวทำงเฉพำะเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำระยะยำวจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งในส่วน

ควำมต้องกำรน้ ำและน้ ำต้นทุน ส ำหรับในส่วนของน้ ำต้นทุนส ำหรับผู้ใช้น้ ำทุกภำคส่วน นอกจำกกำรพัฒนำแหล่ง

น้ ำของภำครัฐแล้ว ผู้ใช้น้ ำควรมีกำรส ำรองน้ ำเพ่ือรองรับควำมแปรปรวนของฝน โดยเกษตรกรควรมีแหล่งน้ ำ

ส ำรองในไร่นำ เช่น สระน้ ำ หรือบ่อน้ ำบำดำลตำมศักยภำพของพ้ืนที่ ส ำหรับระบบประปำทั้งขนำดใหญ่และ

ขนำดเล็กควรมีแหล่งน้ ำส ำรอง และปรับปรุงแหล่งน้ ำต้นทุนให้มีควำมมั่นคงยิ่งขึ้ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพ้ืนที่

เศรษฐกิจส ำคัญของประเทศ เช่น กำรประปำนครหลวง และกำรประปำในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค

ตะวั นออก  (EEC )  จ ะต้ อ งส ำมำรถลดผลกระทบของกำร รุ กตั ว ของน้ ำ เ ค็ ม ให้ ไ ด้ ใ น ระยะยำว  

ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมซึ่งในปัจจุบันมีกำรสร้ำงแหล่งน้ ำส ำรองไว้บ้ำงแล้ว อำจต้องมีกำรจัดหำแหล่งน้ ำส ำรอง

เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้มีควำมจ ำเป็นต้องประเมินกำรผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำเกี่ยวเนื่องมำกขึ้นเพ่ือเพ่ิมน้ ำต้นทุนในพ้ืนที่ขำดแคลน 

รวมถึงกำรผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำสำละวินมำช่วยลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำผ่ำนแม่น้ ำปิง 

ส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำรน้ ำ ต้องมีกำรลดกำรใช้น้ ำในทุกภำคส่วน ดังนี้ ภำคกำรเกษตร 

ควรทบทวนพืชที่ปลูกและวิธีกำรให้น้ ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฤดูแล้ง ภำคอุปโภคบริโภคควรรณรงค์กำรใช้น้ ำ  

อย่ำงประหยัดทั้งในส่วนครัวเรือนและสถำนประกอบกำร ท ำให้เกิดควำมเคยชินในกำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำและ

เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์น้ ำต้นทุน ภำคอุตสำหกรรมจะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีและระบบ 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) มำใช้อย่ำงจริงจังเพ่ือลดกำรใช้น้ ำ ทั้งนี้กำรเชื่อมโยงแหล่งน้ ำด้วยระบบท่อจะมีควำมจ ำเป้นมำกขึ้น 

เพ่ือลดกำรสูญเสีย และเพ่ิมโอกำสกำรกระจำยน้ ำในภำวะขำดแคลนน้ ำ ทั้งนี้แผนบูรณำกำรน้ ำเพ่ือกำรใช้น้ ำผิว

ดินร่วมกับน้ ำใต้ดินในแต่ละพ้ืนที่จะมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมมั่นคงและยั่งยืนของน้ ำในอนำคต 

นอกจำกนี้เพ่ือตอบสนองต่อกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำหรับด้ำนแหล่งน้ ำ 

ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณพ.ศ. 2563-2566 โดยเริ่มที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีควำมจ ำเป็น 

อย่ำงมำกที่หน่วยงำนส่วนกลำงจะต้องเชื่อมโยงงำนพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำร่วมกับส่วนท้องถิ่น  

โดยส่วนกลำงต้องกระจำยควำมรับผิดชอบและเป็นผู้สนับสนุนด้ำนวิชำกำรแก่ส่วนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งมีขีดควำมสำมำรถน้อยกว่ำท้องถิ่นประเภทอ่ืน ๆ  



ง 

4) แนวทางของอนุกรรมาธิการฯ โดย ท่านปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 

(แทนโดยท่ำนไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ) 

กระผมในนำมผู้แทนประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำ เสนอแนะ กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลด

ควำมเหลื่อมล้ ำเชิงโครงสร้ำง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและที่ดิน ภำยใต้คณะกรรมำธิกำร 

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ วุฒิสภำ มี ค ำสั่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน  

ปีพ.ศ. 2562 คณะนี้ประกอบด้วยอนุกรรมำธิกำร 12 ท่ำน และมีที่ปรึกษำจ ำนวน 9 ท่ำน โดยมีท่ำนปำนเทพ 

กล้ำณรงค์รำญ เป็นประธำนอนุกรรมำธิกำรฯ และมีท่ำน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธำนกรรมำธิกำร

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ที่ผ่ำนมำ ทำงอนุกรรมำธิกำรฯ และคณะกรรมำธิกำรฯ ได้เรียนเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ  

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและที่ดิน มำเพ่ือให้ข้อมูลทั้งในเชิงนโยบำย กำรบริหำรจัดกำรทั้งทำงน้ ำและที่ดิน  

กำรบริหำรและกำรสั่งกำรในระดับจังหวัด เพ่ือได้ทรำบสถำนกำรณ์และปัญหำต่ำง ๆ ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีกำร

ลงพ้ืนที่บ้ำง แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรเสนอแนะ จะด ำเนินงำนร่วมกับผู้เชี่ยวชำญและผู้แทนหลักของแต่ละ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งจ ำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงวิชำกำร ในกำรแก้ไขปัญหำได้ตรงจุดและถูกวิธี  

เพรำะกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งมีลักษณะเฉพำะในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่ำงกัน จ ำเป็นจะต้องให้ท้องถิ่นมีควำม

คล่องตัวในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วยตนเอง ภำยใต้กำรสนับสนุนเพ่ิมเติมจำกส่วนกลำงและจังหวัด ซึ่งจะเป็น

กำรเสริมพลังจำกข้อมูลทำงวิชำกำร กำรจัดท ำมำตรกำรจำกส่วนกลำง และกำรด ำเนินกำรของท้องถิ่นได้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ในกำรแก้ไขปัญหำระยะยำวจ ำจะต้องมีมำตรกำร กำรปรับปรุงกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่ยังเป็น

อุปสรรคเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและมรรคผลต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่อนุกรรมำธิกำร 

และคณะกรรมำธิกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ วุฒิสภำ ให้ควำมส ำคัญอยู่ กำรเสวนำครั้งนี้

จึงเป็น โอกำสอันดีที่จะได้รับฟัง ประเด็น ข้อสรุปทำงวิชำกำรและบทเรียนจำกภำคส่วนที่ประสบควำมส ำเร็จใน

กำรแก้ไขปัญหำเพ่ือน ำไปสู่ข้อเสนอกำรปรับปรุงระบบ กฎกติกำ และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องได้ ซึ่งทำง  

อนุกรรมำธิกำรก ำลังยกร่ำงรำยงำนและจัดท ำข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติ 

เพ่ือเป็นข้อเสนอและแนวทำงแก้ไขต่อภำวะแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะด ำเนินกำรและส่งผ่ำนคณะกรรมำธิกำรกำร

แก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพ่ือเสนอวุฒิสภำต่อไป 
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โครงการจัดสัมมนาวิชาการ  

“ภาวะแล้ง 2020 และ แนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต” 

วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 - 16.15 น. 

ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

หลักการและเหตุผล 

ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรน้ ำที่เป็นปัจจัยกำรผลิตเพ่ือกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอีกด้ำนคือทรัพยำกรที่

เป็นทั้งภัยภัยแล้งและภัยน้ ำท่วม โดยมีควำมเชื่อมโยงผลประโยชน์และควำมอยู่เย็นเป็นสุขของประชำชนร่วมด้วย 

ดังนั้นยุทธศำสตร์ทุกระดับจึงเน้นกำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนน้ ำและวำงระบบบริหำรจัดกำรในลุ่มน้ ำหลักและลุ่มน้ ำ

สำขำทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำนเพ่ือให้เกิดควำมอยู่เย็นเป็นสุขของประชำชน  

ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำจึงเป็นประเด็นท้ำทำยและมีควำมส ำคัญ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนงบประมำณ จึงได้จัดสัมมนำ เพ่ือให้ หน่วยงำน

ภำควิชำกำร ภำคกำรวิจัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้งภำคประชำชน ได้รับข้อมูล สภำพ

ฝน น้ ำต้นทุน ควำมต้องกำรใช้น้ ำ แนวทำงกำรบรรเทำภำวะแล้ง มำตรกำร กำรแก้ไข ป้องกัน ปัญหำภำวะแล้ง 

และสภำวะแล้ง ที่เกิดขึ้นในปี 2020 รวมถึงก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรแผนงำนกำรบริหำรงำนวิจัยแบบใหม่ 

เพ่ือให้เกิดเป้ำหมำยกำรผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำจำกงำนวิจัยที่มีรูปธรรมและชัดเจน จนน ำไปสู่

แผนงำนที่ตั้งเป้ำประสงค์ไว้ และสร้ำงวัฒนธรรมรักษ์น้ ำและกำรประหยัดน้ ำ เพ่ือให้สำมำรถผลักดัน ขับเคลื่อน

งำนวิจัยให้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เสนอข้อมูลสภำพภำวะแล้งปี 2020 

2. เสนอผลวิจัยที่สนับสนุนทำงบรรเทำภำวะแล้ง 

3. แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อทำงออกของกำรแก้ไขป้องกันปัญหำภำวะแล้ง 
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ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา 
เร่ือง “ภาวะแล้ง 2020 และ แนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพื่อป้องกันในอนาคต” 

โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 09.10 น. 

ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

********************************* 
กรำบเรียนศำสตรำจำรย์  นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิ ไล เ ลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ   

ท่ำนปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ สมำชิกวุฒิสภำ อนุกรรมำธิกำรศึกษำเสนอแนะกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำเชิงโครงสร้ำง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและที่ดิน ภำยใต้คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำม
ยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ วุฒิสภำ ท่ำนวิทยำกร และผู้ร่วมสัมมนำทุกท่ำน  

หลำยท่ำนคงทรำบดีว่ำประเทศไทยประสบปัญหำำภำวะแล้งขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่ำน และมีแนวโน้มที่จะ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนนี้ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จึงเห็นว่ำควรมีกำรประมวลเหตุกำรณ์ วิเครำะห์ เสนอแนะ เชิงวิชำกำรในแง่ของมำตรกำรต่ำง 
ๆ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบกับอนุกรรมำธิกำรของวุฒิสภำก็ได้มีกำรวำงแผนจัดท ำ
ร่ำงข้อเสนอต่อรัฐบำลเช่นกัน จึงได้รับกำรติดต่อเพ่ือให้เตรียมกำร และมีระดมนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องมำท ำ 
จิตอำสำในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ โดยใช้สถำนที่ ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในกำรระดม
ควำมคิดเห็น เพ่ือจะหำค ำตอบต่อ 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ท ำไมถึงแล้ง? 2) ประเมินสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง 
3) ระยะสั้น : แนวทำงกำรเตรียมตัว/ปรับตัว 4) ระยะยำว : แนวทำงกำรป้องกันและรับมือ ซึ่งจำกกำรท ำงำนมำ
รอบ 1 เดือน โดยกำรปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี ได้ทบทวนมำตรกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำล ในส่วนของ
นักวิชำกำรมีประเด็นเสริม เพ่ิมเติมหรือปรับปรุง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำวในเชิงวิชำกำร
มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ประเด็นที่พบมี 4 ประเด็น คือ 1) แผนกำรเก็บ-ส่งน้ ำของเขื่อนใหญ่มีควำมแปรปรวน  
2) ควรมีกลไกกำรถ่ำยทอด สร้ำงควำมรู้ระหว่ำงชุมชน 3) เกิดช่องว่ำงในกำรจัดกำรระดับชำติกับระดับพ้ืนที่ และ 
4) กำรด ำเนินกำรระยะสั้น และระยะยำวควรสอดคล้องกัน นี่ก็เป็นประเด็น 4 ปัญหำจำกกำรศึกษำที่พบในรอบ 
1 เดือน ในวันนี้ทำงเรำจึงได้จัดให้นักวิชำกำรน ำเสนอในช่วงเช้ำและช่วงบ่ำยได้เรียนเชิญกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่ำง  ๆ 
มำอภิปรำยเพ่ือระดมสมองและให้ควำมเห็นต่อสิ่งที่เรำพบ เพ่ือจะได้สำมำรถวิเครำะห์ ประมวล แล้วจัดท ำเป็น
ข้อเสนอที่เป็นทำงกำร และเสนอเป็นประเด็นวิจัยที่จะท ำต่อไปในอนำคตได้ หวังว่ำกำรจัดสัมมนำครั้งนี้จะช่วยใน
กำรบรรเทำปัญหำ ลดควำมเสียหำย และช่วยในกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ค ากล่าวเปิดในพิธีเปิดการสัมมนา 
เร่ือง “ภาวะแล้ง 2020 และ แนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพื่อป้องกันในอนาคต” 

โดย  
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.10 – 09.25 น. 

ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

********************************* 
เรียน ท่ำนปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ สมำชิกวุฒิสภำ ท่ำนกรรมำธิกำร ท่ำนอนุกรรมำธิกำร รอง

ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้บริหำรหน่วยงำน และผู้เข้ำร่วมงำนทุกท่ำน 
ในนำมของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ต้องขอขอบคุณทำงวุฒิสภำโดยเฉพำะท่ำนอนุกรรมกำรศึกษำเสนอแนะกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ เชิงโครงสร้ำง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและที่ดิน ภำยใต้คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำม
ยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ ที่ได้ร่วมกับทำงเครือข่ำยวิชำกำร จัดงำนในครั้งนี้ 

ทำง วช. เป็นหน่วยงำนบริหำรหลัก และสนับสนุนกำรวิจัยของประเทศ ซึ่งกลไกในกำรด ำเนินงำน วช. 
ได้ร่วมงำนกับเครือข่ำยต่ำงๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของกลไกกำรวิจัย สิ่งที่แตกต่งอ
อกไปคือ แต่เดิมกำรวิจัยและกำรสนับสนุนกำรวิจัยจะใช้ควำมต้องกำรและควำมประสงค์ของนักวิชำกำรเป็นหลัก 
คือจะเป็นโครงกำรวิจัยที่นักวิชำกำรมีควำมประสงค์ที่จะท ำ ซึ่งอำจจะไม่ตรงกับเป้ำประสงค์ของประเทศ ในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ทำง วช. ได้เริ่มโครงกำรวิจัยที่มีเป้ำหมำยชัดเจน เป็นโครงกำรที่ท้ำทำยระบบวิจัยของประเทศ 
โครงกำรลักษณะนี้ได้มีกำรก ำหนดว่ำประเทศต้องกำรอะไร จำกนั้นเมื่อประเทศมีควำมต้องกำรแล้ว เรำจะ
ขับเคลื่อนนักวิจัยให้ด ำเนินงำนต่ำงๆเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร โดยลักษณะโครงกำรที่ว่ำนี้ สิ่งที่ส ำคัญจะเห็นถึงกำร
เชื่อมโยงว่ำผลงำนวิจัยจะสำมำรถเอำไปใช้ได้ตรงกับควำมต้องกำร ที่น่ำยินดีคือ นักวิจัยได้เข้ำมำร่วมโครงกำรใน
กลุ่มนี้อย่ำงมำก ในฐำนะนักวิจัยเอง ท่ำนก็ได้ท ำงำนอย่ำงที่ท่ำนอยำกจะท ำอยู่แล้ว แต่ก็จะเห็นชัดว่ำสิ่งที่
อยำกจะท ำนั้นก็ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ด้วย  

สิ่งที่ส ำคัญที่เป็นประเด็นในครั้งนี้คือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญของประเทศ ประเทศไทย
มีบำงพ้ืนที่มีน้ ำมำก บำงพ้ืนที่มีน้ ำน้อย ควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำจึง
เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก ที่จะท ำให้ประเทศพัฒนำต่อไป มีประชำชนจ ำนวนมำกบอกว่ำน้ ำเป็นปัจจัยส ำคัญ ทั้งในแง่
กำรด ำเนินชีวิตและเศรษฐกิจ กำรขับเคลื่อนว่ำจะไปส่งเสริมอำชีพอะไรต่ำงๆเหล่ำนี้ บำงครั้งไม่ต้องส่งเสริมก็ได้
ขอให้มีน้ ำเพียงพอ กลไกต่ำงๆก็จะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน กำรบริหำรจัดกำรน้ ำจึงเป็นหัวข้อส ำคัญ
มำกในกลไกท่ีทำง วช. ขับเคลื่อน เรำได้ขับเคลื่อนโครงกำรอยู่หลำยมิติด้วยกัน และท่ีส ำคัญก็มีในช่วง 2 ปีที่ผ่ำน
มำ ได้มีโครงกำร Spearhead ทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ซึ่งมีเป้ำหมำยจ ำเพำะว่ำเรำจะเห็นภำพอย่ำงไร
ในแง่ของน้ ำ ต้องขอบคุณอย่ำงมำกที่ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ได้เป็นผู้บริหำรแผนงำนในเรื่องนี้ จำกผลกำร
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ด ำเนินงำนคงเห็นว่ำ มีงำนต่ำงๆเหล่ำนี้เกิดขึ้นมำกมำย ทั้งในแง่ของกำรวิจัยว่ำจะบริหำรจัดกำรอย่ำงไร มีกำร
วิจัยในเชิงเทคโนโลยี ร่วมทั้งมีข้อเสนอในเชิงนโยบำยต่ำง ๆ 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรำคงได้ยินแล้วว่ำ สถำนกำรณ์เรื่องน้ ำในปี 2563 นี้ หลำยภำคส่วนมีควำมเป็นห่วง 
ที่มีควำมเป็นห่วงคือ เรำได้รับทรำบว่ำ อำจจะมีปัญหำเรื่องแล้งในปีนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำ 
เพ่ือให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องนี้ได้ดี วันนี้ก็เป็นโอกำสดีที่ทำงทีมคณะผู้วิจัยจำกทุกภำคส่วนจะได้
น ำเสนอข้อมูล ว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ในควำมเห็นของภำควิชำกำรเป็นอย่ำงไร ข้อเท็จจริงในเชิงประจักษเป็นอย่ำงไร 
และจำกข้อเท็จจริงนี้ เรำจะน ำเข้ำไปสู่ในเชิงนโยบำย และน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลจริงอย่ำงไร ในกำร
เชื่อมโยงนี้สิ่งที่ส ำคัญคือ ภำควิชำกำรไม่สำมำรถจะด ำเนินกำรด้วยตัวเอง กำรที่น ำเอำผลงำนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
แท้จริงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือ อำศัยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เป็นผู้ปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรขับเคลื่อน
ในเชิงกฎหมำย ในเชิงนโยบำย และในเชิงภำพใหญ่ของประเทศ โอกำสดีมำกที่ทำงวุฒิสภำได้เห็นควำมส ำคัญใน
เรื่องนี้  

ผมต้องขอกรำบขอบพระคุณ ท่ำนปำนเทพ เป็นอย่ำงมำกที่ได้ช่วยด ำเนินกำรในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ต้อง
กรำบขอฝำกท่ำนด้วยว่ำ งำนวันนี้ก็เป็นตัวอย่ำงของกำรที่ภำควิชำกำรได้ปรับตัว และหวังว่ำทำงวุฒิสภำ สภำ
ผู้แทนรำษฎร จะให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป  

ในโอกำสนี้ได้เวลำอันสมควรแล้ว ในนำมของ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ และเครือข่ำยทำงวิชำกำร
ขอขอบคุณท่ำนวิทยำกรทุกท่ำนที่ได้ปฏิบัติงำนท ำกำรวิจัยในเรื่องนี้ และขอเปิดกำรประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ 
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ค ากล่าวน าในพิธีเปิดการสัมมนา 
เร่ือง “ภาวะแล้ง 2020 และ แนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพื่อป้องกันในอนาคต” 

โดย  
ท่านปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 

สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการน้ าและที่ดิน  

ภายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วฒุิสภา 
วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.10 – 09.25 น. 

ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

********************************* 
นโยบำยเกี่ยวกับเรื่อง “น้ ำ” เป็นเรื่องที่ท้ำทำยกับประเทศไทยเป็นอันมำก ซึ่งในระยะเวลำประมำณ 

2-3 เดือนนี้ประเทศคงจะล ำบำกมำก กำรน ำเสนอในวันนี้เป็นกำรน ำเสอนในเชิงบนโยบำย จะต้องมีกำรบริหำร
จัดกำร ประเทศไทยยังขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส ำคัญ โดยจะท ำอย่ำงไรจะท ำให้เกิดน้ ำอย่ำง
พอเพียงและยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องท่ีส ำคัญมำก ในกรณีที่เกิดปัญหำภำวะภัยแล้งขึ้นมำจะต้องดูในด้ำนนี้เป็นอย่ำงมำก  

ต้องขอบพระคุณทำง ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ที่ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้มำก และได้ให้ควำม
สนับสนุนกับทำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำฯ ท ำกำรวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งยังเป็นร่ำงกำรวิจัยอยู่ โดยในช่วงเช้ำจะ
เป็นทำงด้ำนวิชำกำร ช่วงบ่ำยจะเป็น best practice ของกลุ่มน้ ำในพื้นที่ เช่น จังหวัดแพร่ และขอนแก่น เป็นต้น 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ยังเป็นร่ำงของกำรน ำเสนอต่ำงๆ แต่ถ้ำในเชิงวิชำกำรที่ทำง รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 
และคณะ ได้ท ำข้ึนครบวงจร เป็นระบบวิชำกำรในเชิงของกำรวิจัยอย่ำงครบถ้วนตอบโจทย์ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ได้เป็นอย่ำงดี เพรำะว่ำดูในเชิงของพ้ืนที่ทั้งหมด ภูมิภำค ลุ่มน้ ำ เป็นต้น  

นอกจำกนั้นยังไม่ได้ละเลยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้มีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนต่ำงๆ และได้มีกำรระดมควำมคิดเห็น ซึ่งจะเห็นว่ำข้อเสนอของทำง รศ.ดร.สุจริต คูณธน
กุลวงศ์ และคณะ เป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคณะกรรมำธิกำรชุดนี้ คือ คณะกรรมกำรกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำของวุฒิสภำ ซึ่งจะท ำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก  

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ควรให้มีกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
ทรัพยำกรน้ ำ มีกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และเรื่องของกฎหมำยก็ส ำคัญมำก โดยกำรน ำเสนอครั้ง
นี้ได้มีกำรดูเกี่ยวกับกฎหมำยเรื่องของทรัพยำกรน้ ำ เรื่องของพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน เพ่ือจะน ำมำผนวกรวมกันทั้งหมด 
กำรน ำเสนอข้อมูลในระดับของร่ำงก็มีควำมสมบูรณ์มำกเพียงพอแล้ว ดังนั้นจึงมีกำรสัมมนำเพ่ือระดมควำม
คิดเห็นเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจำกได้มีกำรปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทำง
คณะกรรมำธิกำรนี้จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำเพ่ือควำม
เห็นชอบ และน ำเสนอต่อวุฒิสภำ เพ่ือน ำเสนอต่อรัฐบำลต่อไป 
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ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในตอนท้ำย ทำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำฯ ได้มีกำรจัดท ำประเด็น
ข้อพิจำรณำที่จะน ำเสนอซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก และประเด็นที่จะเสนอแนะให้รัฐบำลเห็นถึง
ควำมส ำคัญ มีอยู่ 9 ประเด็น เช่น 1) เรื่องนโยบำยของภำครัฐ ต้องมีกำรทบทวนให้เกิดควำมต่อเนื่องต่ำงๆ 2) 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของภำครัฐ กำรบริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ ำ ให้ควำมส ำคัญกับผู้ว่ำรำชกำรของแต่
ละจังหวัด เงินป้องกัน เงินเร่งด่วน แต่เรื่องภัยแล้งจะเกิดเป็นลุ่มน้ ำที่ข้ำมจังหวัด จึงท ำให้เกิดช่องว่ำง จึง
เสนอแนะให้มีผู้รับผิดชอบที่ดูสภำพลุ่มน้ ำ 3) เรื่องของประชำชน ทำงรัฐบำลต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน 
โดยเฉพำะกับเกษตรกร ต้องให้ข้อมูลพยำกรณ์เกี่ยวกับปริมำณน้ ำฝน ควำมสัมพันธ์กำรปล่อยน้ ำจำกเขื่อน 4) 
เรื่องกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ต้องมีกำรวำงแผนเป็นระยะๆ เช่น ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว ใน
เรื่องของศักยภำพของน้ ำผิวดิน และน้ ำใต้ดินก็มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก 5) กำรสื่อสำรไปสู่สำธำรณะ ต้อง
สื่อสำรไปถึงประชำชนให้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรขำดแคลนน้ ำ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงเก่ียวกับเรื่องภัยแล้ง 6) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนส ำนึกถึงควำมมั่นคงในกำรใช้น้ ำให้เกิดควำม
ยั่งยืน water security 7) กำรท ำ check list ล ำดับควำมส ำคัญต่ำงๆ จะมีมำตรฐำนสำกล เช่น เรื่องน้ ำอุปโภค
บริโภคต้องมำก่อน น้ ำเพื่อกำรเกษตร กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปลูกพืช และน้ ำอุตสำหกรรม 8) กำรบริหำร
จัดกำรองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่ องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่นก็ส ำคัญมำก และ 9) กำร
บริหำรจัดกำรน้ ำในเชิงพ้ืนที่ จะต้องให้ควำมส ำคัญ เช่น งบประมำณในเชิงพ้ืนที่จะต้องมี เพ่ือให้ควำมส ำคัญกับ
กำรลงทุนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นต้น 

ทั้งนี้ เรื่อง “น้ ำ” เป็นสิ่งส ำคัญที่สุด ควรต้องน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเกิดจำกพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 เป็นศำสตร์ที่ได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลกในกำรแก้ปัญหำดิน น้ ำ ป่ำ 
และกำรพัฒนำคน ที่ส ำคัญศำสตร์พระรำชำยังสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนขององค์กำร
สหประชำชำติ อีกด้วย 
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สรุปผลการน าเสนอผลงาน 
“ภาวะแล้ง 2020 และแนวทาง มาตรการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต” 

วันพฤหัสที่ 13 กมุภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 

จัดโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ในงำนสัมมนำฯ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 วิเครำะห์ ท ำไมถึงแล้ง ช่วงที่ 2 แนวโน้มจำกนี้ไป 
จะวิกฤติแค่ไหน ช่วงที่ 3 มำตรกำรบรรเทำ ที่เป็นไปได้ ระยะสั้น และช่วงที่ 4 เสวนำแนวทำงแก้ไขและป้องกัน
ในระยะยำว กำรจัดงำนครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนนักข่ำว ทั้งหมด 170 คน ประเด็นส ำคัญในกำรจัดสัมมนำแต่ละช่วงสรุปได้ดังนี้  

 
ช่วงที่ 1  วิเคราะห์ ท าไมถึงแล้ง 
 

1.1  สภาพการขาดแคลนน้ า โดย ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 
 

กำรขำดแคลนน้ ำที่น ำมำสู่ปัญหำภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2563 พิจำรณำจำกสมดุลน้ ำที่เกิดจำกควำม
แตกต่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้ ำ (demand) และอุปทำนน้ ำ (supply) ในช่วงเวลำ 30 ปี (พศ. 2530 -2563)  

จำกกำรวิเครำะห์สภำพฝนน ำมำสู่ภำพของควำมขำดแคลนน้ ำในปี 2562 ดังนี้ 
ปริมำณฝน ในปี 2562 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 30% เมื่อแยกพิจำรณำตำมฤดูกำลพบว่ำ ฤดูแล้ง น้อยกว่ำ

ค่ำเฉลี่ย 43% และฤดูฝนน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 27% 
ปริมำณน้ ำท่ำ ในปี 2562 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 15%  เมื่อแยกพิจำรณำตำมฤดูกำลพบว่ำ ฤดูแล้ง น้อย

กว่ำค่ำเฉลี่ย 24% และฤดูฝนน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ย 13% 
ควำมขำดแคลนน้ ำในปี 2562 พบว่ำในปีนี้มีปริมำณน้ ำขำดแคลนมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 3% ส ำหรับพ้ืนที่

ขำดแคลนน้ ำ พบว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมำภำคกลำง  คิดเป็นร้อยละ 32 
ของน้ ำขำดแคลนทั้งหมด 

กล่ำวโดยสรุป จำกปริมำณน้ ำฝนและน้ ำท่ำที่น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำ 30 ปี ท ำให้ไม่มีน้ ำมำเติมลง
ในอ่ำงเก็บน้ ำและแหล่งน้ ำต้นทุน ส่งผลในปี 2562 เกิดกำรขำดแคลนน้ ำมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
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1.2.  วิเคราะห์การใช้น้ า และการปล่อยน้ าจากเขื่อน โดย รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 
 

สถำนกำรณ์น้ ำต้นทุน (Water Supply)  
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2563 ปริมำตรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำลดลงเกือบทั้งประเทศ (26%) ดังรูปที่ 1 ทั้งนี้ 

เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณน้ ำต้นทุนในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำใหญ่ซึ่งประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน 
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ พบว่ำปริมำตรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำลดลง 21%) 

 

 
รูปที่ 1 ปริมำตรและสัดส่วนน้ ำใช้กำรได้ในอ่ำงเก็บน้ ำ 

 
ปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ ำ 
เขื่อนภูมิพล หลังแหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ปริมำณน้ ำ ไหลเข้ำอ่ำงลดลงเฉลี่ย 1,677 ล้ำน ลบ.ม.  
เขื่อนสิริกิติ์ หลังเหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่มีปริมำณ น้ ำไหลเข้ำอ่ำงเฉลี่ยลดลง 495 ล้ำน ลบ.ม.  
พบว่ำทั้ง 2 เขื่อนมีปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำง มีแนวโน้มลดลงต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยซึ่ง ส่งผลต่อกระทบต่อน้ ำ

ต้นทุนปี 2563 แต่ปริมำณกำรระบำยน้ ำจำกเขื่อนมีดังนี้ 
เขื่อนภูมิพล ข้อมูลปี 2561-2562 : มีกำรระบำยน้ ำอยู่  ที่ค่ำเฉลี่ยตำมแผนกำรระบำยน้ ำซึ่งไม่

สอดคล้องตำมปริมำณน้ ำไหลเข้ำ 
เขื่อนสิริกิติ์ิ ข้อมูลปี 2561-2562 : มีกำรระบำย น้ ำสูงขึ้นตำมแผนกำรระบำยน้ ำซึ่งไม่ สอดคล้องตำม

ปริมำณน้ ำไหลเข้ำ 
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แผนกำรจัดสรรน้ ำ 
มีกำรปรับเพ่ิมปริมำณกำรจัดสรรน้ ำในปี 2561 ในลักษณะของกำรปฏิบัติกำรในภำวะปกติ โดยปี 

2561 มีกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรจัดสรรน้ ำซึ่งไม่สอดคล้องตำมปัจจัยปริมำณน้ ำ ไหลเข้ำ และมีกำรระบำยน้ ำสูง
กว่ำแผนกำรจัดสรรน้ ำอยู่อีกถึง 18.80% 

ประเด็นที่ส ำคัญ :  
 สัดส่วนกำรระบำยน้ ำจริงในช่วงฤดูฝน : ฤดูแล้ง 37%:63%  
 สัดส่วนแผนกำรจัดสรรน้ ำในช่วงฤดูฝน : ฤดูแล้ง 40%:60%  
 ผลกำรระบำยน้ ำจริงในช่วงฤดูแล้งสูงกว่ำแผน  ผลกำรระบำยน้ ำจริงในช่วงฤดูแล้งสูงกว่ำช่วง

ฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปรับแผนกำรจัดสรรน้ ำให้สอดคล้องตำมปัจจัยน้ ำต้นทุน และปรับเปลี่ยน

แนวทำงกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปตำมแผน  
 ดึงฐำนข้อมูลพยำกรณ์เช่น ฝนพยำกรณ์ปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำงพยำกรณ์มำช่วยสนับสนุนใน

กำรก ำหนดแผนกำรจัดสรรน้ ำและ กำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน้ ำ 
 แผนกำรจัดสรรน้ ำ 
 ปริมำณกำรระบำยน้ ำจำกเข่ือน 
 ปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ ำ 

 
ช่วงที่ 2  แนวโน้มจากนี้ไป จะวิกฤติแค่ไหน 
 

2.1  ปริมาณฝนคาดการณ์ในช่วงเวลาที่เหลือ โดย คุณจรูญ เลาหเลิศชัย ดร.กนกศรี ศรินนภากร และ 
Mr.Tony Song Guiting 

 
คุณจรูญ เลำหเลิศชัย กล่ำวถึงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น MJO, El Nino, La Nina ที่มีผล

ต่อสภำพภูมิอำกำศ กำรเกิดน้ ำแล้งและน้ ำท่วมในบริเวณต่ำง ๆ ของโลก ส ำหรับปี 2563 ผลกำรคำดกำรณ์ฝน
จำกแบบจ ำลองของ Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) ที่แสดงไว้ใน
รูปที่ 2 และแบบจ ำลองของ The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ที่
แสดงไว้ในรูปที่ 3 เป็นไปแนวทำงที่สอดคล้องกัน คือ ในปี 2563 นี้ เป็นปีที่มีปรำกฏกำรณ์ El Nino จึงท ำให้ฝน
ตกน้อยและล่ำช้ำกว่ำปกติ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก ำลังอ่อน และไม่มีพำยุเกิดขึ้น ทั้งนี้ แบบจ ำลองทั้งสองมี
ควำมแตกต่ำงกันในกำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนที่ตกกระจำยในแต่ละบริเวณของประเทศไทยในแต่ละช่วงเดือน 
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รูปที่ 2 ผลกำรคำดกำรณ์ฝนจำกแบบจ ำลองของ JAMSTEC 

 
 

 
รูปที่ 3 ผลกำรคำดกำรณ์ฝนจำกแบบจ ำลองของ ECMWF 
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ดร.กนกศรี ศรินนภำกร น ำเสนอผลกำรคำดกำรณ์ฝนของประเทศไทยตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 2563  
ซึ่งมึควำมสอดคล้องกับกำรผลกำรณ์คำดกำรจำก JAMTEC และ ECMWF กล่ำวคือ ปริมำณฝนของประเทศไทย
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีค่ำต่ ำกว่ำค่ำปกติในทุกภำคของประเทศ และปริมำณฝนรวมของทั้งประเทศมี
ค่ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 15% ดังแสดงในรูปที่ 4  
 

 
รูปที่ 4 กำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนเดือนมกรำคม-มิถุนำยน ปี 2563  

 
Mr.Tony Song Guiting เสนอระบบกำรพยำกรณ์อำกำศ EnWeather ซึ่งให้ผลกำรพยำกรณ์ด้วย

ควำมละเอียดในเชิงพ้ืนที่ 1 x 1 กม. และควำมละเอียดเชิงเวลำ 15 นำที ใช้ข้อมูลหลำยตัวแปร เช่น  
รังสีอำทิตย์ (GHI) ปริมำณน้ ำฝน อุณหภูมิ อุณหภูมิควำมชื้นมหำสมุทร ร่วมกับกำรน ำปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence)  แ ล ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ค รื่ อ ง  ( Machine learning)  เ ข้ ำ ม ำ ช่ ว ย ใ น ก ำ ร พ ย ำ ก ร ณ์   
ดังขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 5 จึงส่งผลให้ควำมควำมถูกต้องในกำรพยำกรณ์สูงและมีควำมสำมำรถดีกว่ำกำร
พยำกรณ์อำกำศเชิงตัวเลข (Numerical weather prediction: NWP) ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 5 ระบบกำรพยำกรณ์อำกำศ EnWeather 

 
 

 
รูปที่ 6 ประสิทธิภำพของระบบกำรพยำกรณ์อำกำศ EnWeather เปรียบเทียบกับ NWP 
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2.2  การปล่อยน้ าจากเขื่อนหลัก โดย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง 
 
ผศ.ดร.ภำณุวัฒน์ ปิ่นทอง ชี้ให้เห็นว่ำประเทศไทยประสบภำวะแล้งและน้ ำท่วมสลับกันอยู่เป็นระยะ 

ดังนั้น จึงมีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรกำรจัดสรรน้ ำจำกเขื่อนเนื่องจำกต้องคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำฝน น้ ำต้นทุน 
และควำมต้องกำรใช้น้ ำโดยเฉพำะในภำคกำรเกษตรที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำสูง หำกพิจำรณำสถำนกำรณ์ของลุ่ม
น้ ำเจ้ำพระยำซึ่งเป็นลุ่มน้ ำหลักส ำหรับกำรปลูกข้ำวตั้งแต่ปี 2560-2562 ดังรูปที่ 7 พบว่ำ ในปี 2560/61 น้ ำใน
อ่ำงเก็บน้ ำหลัก 2 อ่ำง ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำภูมิพลและสิริกิติ์มีปริมำณรวมกันมำกและมีกำรปลูกข้ำวนำปรังถึง 5.45 
ล้ำนไร่ ซึ่งเกินกว่ำแผนถึง 105% จึงมีกำรระบำยน้ ำมำกเพ่ือพร่องน้ ำและกำรปลูกข้ำว ในปี 2561/2562 มีกำร
ปลูกข้ำวนำปรังมำกถึง 5.85 ล้ำนไร่ และมีกำรระบำยน้ ำมำกคล้ำยคลึงกับปี 2560/61 แต่ในปี 2561/2562 มี
ฝนตกน้อยจึงท ำให้น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำ 2 อ่ำงหลักมีปริมำณลดลงอย่ำงมำก ส่งผลให้มีกำรประกำศงดส่งน้ ำแก่พ้ืนที่
เพำะปลูก ส ำหรับปี 2562/63 นั้น มีแนวโน้มว่ำฝนจะตกช้ำกว่ำฤดูกำลปกติช่วงประมำณเดือนกรกฎำคมและ
ในช่วงต้นฤดูฝนจะตกบริเวณใต้อ่ำงเก็บน้ ำ แต่ปลำยฤดูฝนช่วงเดือนตุลำคมจะมีฝนตกเหนืออ่ำงเก็บน้ ำและคำด
ว่ำจะท ำให้สถำนกำรณ์น้ ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้ ำสำมำรถฟ้ืนตัวเข้ำสู่สภำพปกติได้ 

 

 
รูปที่ 7 สถำนกำรณ์ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตั้งแต่ปี 2560-2562 และแนวโน้มปี 2563 

 
2.3  สภาพความต้องการใช้น้ า และแหล่งน้ าที่มีอยู่ โดย ดร.ชูพันธ์ ชมภูจันทร์ 

 
ดร.ชูพันธ์ ชมภูจันทร์ น ำเสนอกำรประเมินสภำพกำรปลูกพืชและควำมต้องกำรใช้น้ ำ ในพ้ืนที่รำบภำค

กลำงด้วยข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม ณ วันที่ 25 มกรำคม 2563 พบว่ำ พ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรังตั้งแต่ใต้อ่ำงเก็บน้ ำ
ภูมิพลและสิริกิติ์มีประมำณ 3.4 ล้ำนไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทำน 668,500 ไร่ และนอกเขต
ชลประทำน 2,725,600 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรังประมำณ 2 ล้ำนไร่ อยู่ในทุ่งรับน้ ำนองสองพ่ีน้อง-ผักไห่-เจ้ำ
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เจ็ด ซึ่งบริเวณนี้มีน้ ำค้ำงทุ่งหรือน้ ำนอนคลองหรือมีน้ ำจำกบ่อบำดำลหรือบ่อตอกที่น ำมำใช้ปลูกข้ำวได้ จึงไม่ได้
รับผลกระทบจำกภำวะแล้งมำกนัก แต่ยังมีพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำน ประมำณ 1.4 ล้ำนไร่ ที่เสี่ยงต่อกำรขำด
แคลนน้ ำ แบ่งเป็น ภำคกลำงตอนบน ประมำณ 311,000 ไร่ และภำคกลำงตอนล่ำงประมำณ 1,124,000 ไร่ ดัง
แสดงในรูปที่ 8 ส ำหรับพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจำกภำวะแห้งแล้งนอกเขตพ้ืนที่ชลประทำน ริมฝั่งแม่น้ ำน่ำน 
หำกมีกำรปล่อยน้ ำเพ่ือบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำให้แก่ข้ำวในพื้นที่เสี่ยงนี้โดยยอมให้ขำดน้ ำบ้ำงแต่ผลผลิต
ไม่เสียหำยจะต้องระบำยน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำประมำณ 639 ล้ำน ลบ.ม. 

 

 
รูปที่ 8 พ้ืนที่ที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกภำวะแล้ง 

 
ช่วงที่ 3  มาตรการบรรเทาที่เป็นไปได้ ระยะสั้น 
 

3.1  ทบทวนมาตรการของรัฐบาล และเสนอแนะระยะสั้น โดย ผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี 
 
ผศ.ดร.สุภัทรำ วิเศษศรี เสนอกำรทบทวนมำตรกำรภำวะภัยแล้งของประเทศไทย โดยพิจำณำเทียบกับ

เกณฑ์กำรจัดกำรภำวะแล้งอย่ำงบูรณำกำรของ World Bank Group พบว่ำประเทศไทยมีมำตรกำรภำวะแล้ง
ค่อนข้ำงครอบคลุม โดยมำตรกำรในปี 2562/2563 มีกำรพัฒนำจำกปี 2557/58 และมีควำมครอบคลุมมำก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังขำดกำรติดตำมประเมินผลของมำตรกำรเพ่ือพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และควรผลักดัน
มำตรกำรให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้น จำกผลกำรประเมินมำตรกำรที่แสดงไว้ดังรูปที่ 9 จึงเสนอแนะมำตรกำรส ำหรับ
กำรจัดกำรภำวะแล้ง โดยแบ่งเป็นมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมและมำตรกำรช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ ดังนี้ 
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มำตรกำรเตรียมควำมพร้อม 
- ด้ำนกำรติดตำม พยำกรณ์ และแจ้งเตือน 

 กำรพยำกรณ์สภำพภูมิอำกำศและปริมำณน้ ำ 
 กำรศึกษำดัชนีภัยแล้งและเชื่อมโยงต่อผลกระทบ 

- ด้ำนกำรประเมินควำมเปรำะบำงและผลกระทบ 
 กำรติดตำมประเมินผลมำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร 
 กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปรับตัว 

มำตรกำรช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ 
 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมแก่ประชำชน  
 กำรยกระดับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนและควำมสอดคล้องของแผนงำน 
 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรน้ ำในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและกำรกระจำยอ ำนำจกำร

บริหำร 
 กำรเพ่ิมมำตรกำรด้ำนควำมต้องกำรใช้น้ ำ  

 

 
รูปที่ 9 กำรวิเครำะห์มำตรกำร 
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3.2  แนวทางด้าน Supply โดย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง และ รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 
 

 ปรับแผนกำรเพำะปลูกให้สัมพันธ์กับปริมำณฝนและน้ ำท่ำคำดกำ รณ์ ปี  2563 คำดว่ำ 
จะเพำะปลูกนำปีได้ 6.8 ล้ำนไร่ และสำมำรถเพำะปลูกนำปรังได้ 5.2 ล้ำนไร่  

 เดือน พ.ค. Inflow มีปริมำณน้อยที่จะไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ ำในลุ่มเจ้ำพระยำ แต่จะมีฝนตกกระจำยทั่ว
พ้ืนที่ สำมำรถท ำฝนเทียมช่วยพื้นที่เหนืออ่ำงเก็บน้ ำได้  

 ช่ ว ง เ ดื อน  พ . ค .  ถึ ง  มิ . ย .  ยั ง ค งต้ อ ง ใช้ น้ ำ จ ำก อ่ ำ ง เ ก็ บน้ ำ เ พ่ื อกำรอปุ โ ภคบริ โ ภ ค  
ส่วนเกษตรกรรมใช้น้ ำฝนเป็นหลัก  

 พ้ืนที่เกษตรกรรมทั่วไป ควรเก็บน้ ำฝนในแหล่งเก็บกักตำมธรรมชำติ หรือในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือ
ส ำรองกำรใช้น้ ำในช่วงหลังฝน  

 พ้ืนที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่ ควรร่วมกลุ่มกันเพ่ือจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำร่วมกัน  
 ควร พัฒนำ เชื่ อ มต่ อ โ ค ร งข่ ำ ยทำ งน้ ำ ธ ร รมช ำติ เ ข้ ำ กั บ พ้ื นที่ แ ก้ มลิ ง ธ ร รมช ำติ เ พ่ื อ  

บริหำรจัดกำรน้ ำหลำก และส ำรองน้ ำใช้หลังฝน  
 ควรมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ิมมำกขึ้น เน้นกำรส่งน้ ำตำมใช้จริง เพ่ือควำม

ประหยัดน้ ำและคุ้มค่ำ  
 ควรเจรจำขอควำมร่วมมือและเข้ำใจให้ใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำและสอดคล้องกับปริมำณน้ ำต้นทุน  

โดยนำปีปลูกได้ต่ ำสุด 5 ล้ำนไร่ และนำปรังท ำได้ต่ ำสุด 2.5 ล้ำนไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนได้รับกำรชดเชย
หรือทดแทน 

 ควรมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยแบบจ ำลอง
คณิตศำสตร์ + Sensors + IoT ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ + Sensors +  

IoT ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในกำรบรรเทำภัยแล้งระยะ กลำง/ยำว ประกอบด้วย 
1. กำรลดกำรระเหย  
 กำรพัฒนำ Floating Solar Power Generation ในเขื่อน  
 ส่งเสริมให้มีกำรปลูกต้นไม้ในบริเวณท่ีมีผิวน้ ำเปิดใน แหล่งเก็บนำ 

2. กำรลดน้ ำที่ไหลออกทะเล/ เพิ่มกำรเติมน้ ำลงสู่ใต้ดิน  
 พัฒนำแก้มลิงในพ้ืนที่ที่น้ ำท่วมถึงซ้ ำซำก  
 เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้  
 พัฒนำกำรเติมน้ ำในรูปแบบต่ำงๆ  
 บริหำรจัดกำรพื้นที่ Land use Management เพ่ือลด น้ ำท่วม  
 กำรส่งเสริมให้มี Rain Posthavest เช่น กำรมีท่ีเก็บกัก น้ ำในบ้ำน โอ่ง ฯลฯ 

3. กำรเติมน้ ำสู่น้ ำบำดำล 
กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลได้ทดลองกำรเติมน้ ำ 3 รูปแบบ  
 ระบบกำรเติมน้ ำฝนผ่ำนหลังคำ  
 ระบบกำรเติมน้ ำผ่ำนบ่อ  
 ระบบเติมน้ ำผ่ำนสระ  
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4. กำรศึกษำ Recharge 
5. กำรบริหำรจัดกำรร่วมน้ ำผิวดินและน้ ำบำดำล/ธนำคำรน้ ำใต้ดิน 

 
3.3  แนวทางด้าน Demand โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ และ รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 
มำตรกำรที่ไม่ใช้โครงสร้ำงส ำหรับกำรจัดกำรวิกฤตภัยแล้ง 
ในกำรวิเครำะห์น ำกรณีภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่รัฐแคลลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ มำใช้เป็นกรณีศึกษำ 

ทั้งนี้ในรัฐแคลลิฟอเนียมีภำวะแล้งที่ยำวนำนคิดต่อกันในช่วงระหว่ำงปี 2012 – 2019 จึงท ำให้มำตรกำรป้องกัน
ภัยแล้งเป็นวำระแห่งชำติ 

 
 
ในกำรด ำเนินกำร รัฐแคลิฟอเนียมีกำรจัดกำรวิกฤตภัยแล้ง โดยเริ่มจำกข้อมูลภัยแล้งที่เกิดขึ้น มำ

ด ำเนินกำรหำมำตรกำรแก้ไข และศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มำตรกำรที่ดีที่จะสำมำรถลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้มำจำกกำรตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดี  

มำตรกำรด้ำน Demand ส ำหรับวิกฤตภัยแล้ง  
กำรจัดกำรด้ำนน ้ำที่เข้มข้นขึ้นด้วยข้อมูลและกำรสื่อสำรกับผู้ได้รับผลกระทบ  
 ข้อมูลตรวจวัดเรียลไทม์ น ำไปสู่แบบจ ำลองพยำกรณ์ เพ่ือหำมำตรกำรแก้ไข ติดตำมและ

ประเมินผลกระทบ  
เซทล ำดับควำมส ำคัญของกำรเข้ำถึงน ้ำภำยใต้ปริมำณน ้ำที่จ ำกัด  

 เศรษฐกิจ (ควำมเสียหำยที่เป็นตัวเงิน) สังคม (สุขภำพ กลุ่มเปรำะบำง) สิ่งแวดล้อม  
(กำรรุกล ้ำน ้ำเค็ม)  

 กำรแชร์ควำมเสียหำยร่วมกัน  
แผนกำรเตรียมพร้อมวิกฤตภัยแล้ง(Drought Preparedness Plan)  
 มำตรกำรที่ไม่ใช่โครงสร้ำง  
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 ต้องทันต่อสถำนกำรณ์ (ต้องมีข้อมูล)  
 ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกร (ไม่ใช่ output เรำต้องกำร outcome)  
 กำรเข้ำถึงเงินทุนโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง เช่น เกษตรกรที่เป็นหนี้ ธกส.  
 มองภั ย แล้ ง ว่ ำ ไ ม่ ใ ช่ ค ว ำม เ สี่ ย ง ด้ ำนภู มิ อ ำ ก ำศ  แต่ คื อ ค ว ำม เ สี่ ย ง ด้ ำ นก ำ ร เ งิ น  

ต้องใช้มำตรกำรกำรเงิน 
 

 
 

การจัดการน้ าด้านอุปสงค์: ข้อเสนอแนะแผนระยะสั้น ระยะยาว ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรน้ ำด้ำนอุปสงค์ ประกอบด้วย ส่งเสริมมำตรกำร 3Rs เสนอแนวทำงลดกำรใช้

น้ ำ ส่งเสริมกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   ใช้หลักกำรเทคโนโลยีสะอำดในกำรจัดกำรน้ ำใช้ กำรพัฒนำแนวทำง 
Smart Water Utilities และกำรส่งเสริมกำรน ำน้ ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่ 
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มาตรการระยะสั้นที่เสนอแนะ 
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มาตรการระยะยาวที่เสนอแนะ 
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3.4  มาตรการจัดการบรรเทา โดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช 
 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรน้ ำของครัวเรือนเกษตรไทย 
ในปี 2560ครัวเรือนเกษตรเพียงร้อยละ 42 สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรน้ ำ และมีเพียง 26% ของ

ครัวเรือนเกษตรเท่ำนั้นที่ สำมำรถเข้ำถึงระบบกำรชลประทำนได้ 
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อภำคเกษตรไทย 
พ้ืนที่นอกเขตชลประทำนจะได้รับควำม เสียหำยมำกกว่ำพื้นที่ในเขตชลประทำน ควำมเสียหำยสะสม

ในช่วง ค.ศ. 2011-2045 เท่ำกับ 0.609 –2.850 ล้ำนล้ำนบำท 
ข้อเสนอแนะมำตรกำรจัดกำรบรรเทำ 
ให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Transfer) 
เกษตรกร ต้องปรับเปลี่ยนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกัน เข้ำอบรมรับควำมรู้เพ่ิมเติม เช่น เรื่องผลกระทบ

และกำรปรับตัว ควำมรู้ด้ำนตลำด กำรปลูกพืชอ่ืนที่ใช้น้ ำน้อยแทนข้ำว กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ และกำรใช้
เครื่องจักรกลสมัยใหม ่

นโยบำยเกษตรไทย 
 นโยบำยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบเพียงระยะสั้น  
 นโยบำยส่วนใหญ่เน้นให้กำรช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ  
 เกษตรกรได้รับควำมช่วยเหลือเฉลี่ยครัวเรือนละ 17,000 บำท/ปี 

Attavanich et al. (2019) และ Chantarat et al. (2019) ชี้ ให้ เห็นว่ำกำรช่วยเหลือดั งกล่ำว  
1) ลดแรงจูงใจในกำรปรับตัว 2) เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรผลติ 

ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกำรท ำเกษตร 
 เกษตรผสมผสำนหลำยรูปแบบให้ผลตอบแทนสูงกว่ำใน ระดับควำมเสี่ยงเดียวกับเกษตร

เชิงเดี่ยว 
 กำรท ำเกษตรแบบหลำกหลำยจะให้ผลตอบแทนต่อควำมเสี่ยง สูงกว่ำกำรปลูกข้ำวอย่ำงเดียว 
 ร้อยละ 92 ของกำรปลูกข้ำวร่วมกับพืชหลักอ่ืน ๆ ให้ ผลตอบแทนที่ปรับด้วยควำมเสี่ยงสูง

กว่ำกำรปลูกข้ำวเชิงเดี่ยว 
ข้อเสนอแนะมำตรกำรจัดกำรบรรเทำ 
ชุมชนและเกษตรกร  
 ส่งเสริมกำรท ำบ่อจิ๋ว  
 ธนำคำรน้ ำใต้ดิน  
 พัฒนำระบบประกันภัยพืชผล ภำคธุรกิจ 
 ให้แรงจูงใจด้ำนภำษีเพ่ือกำรลงทุนในเทคโนโลยีที่ประหยัดน้ ำ  
 ให้เงินช่วยเหลือ/แรงจูงใจแบบมีเงื่อนไขให้ลงทุนเพ่ือปรับตัวเพ่ิมภูมิคุ้มกัน ภำครัฐ  
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 ส่งเสริมกำรวิจัยพืชทนแล้ง  
 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรใช้น้ ำกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ระบบอำหำร (Food System) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมกำรผลิตจนถึงกำรบริโภค  
 ควำมมั่นคงทำงอำหำรจะเกิดขึ้นไม่ได้หำกระบบอำหำรขำดเสถียรภำพ 

 

 
 

3.5  ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- ควรมีกำรน ำศำสตร์พระรำชำและภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรด้วย 
- ควรท ำให้งำนวิจัยไปใช้งำนได้จริง เช่น ท ำอย่ำงให้ผลกำรคำดกำรณ์ฝนจำกแบบจ ำลองมีควำม

น่ำเชื่อถือและถูกน ำไปใช้งำน 
- ควรพิจำรณำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและผังเมืองร่วมกัน 
- ควรพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลขนำดใหญ่และกำรใช้งำนให้ถึงระดับเกษตรกร 

 
  



24 

ช่วงท่ี 4  เสวนาแนวทางแก้ไขและป้องกันในระยะยาว 
 

4.1  อภิปรายแนวทางการแก้ไขและป้องกันระยะยาว โดยมีผู้ร่วมอภิปรายบนเวที ดังนี้ 
 

คุณบุษบงก์ ชาวกัณหา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
กรณีตัวอย่ำงห้วยโสมง เมื่อเกิดประสบปัญหำภำวะแล้ง แสดงได้ดังรูปที่ 11  

 

 
รูปที่ 11 ปัญหำที่เกิดข้ึน หน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำภำวะแล้งของห้วยโสมง 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรแก้ไขและป้องกันภำวะแล้งในระยะยำว มีดังนี้  

1. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในเขตนิเวศขนำดเล็กที่มีควำมเชื่อมโยงกับกลไกที่มีอยู่พร้อมกับ  
กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน/กำรใช้ข้อมูลส ำคัญ 

2. เพ่ิมบทบำทกำรเป็น facilitator/coach ของหน่วยงำน กลไกที่ท ำงำนกับเกษตรกร/ 
ผู้ใช้ แบบที่เรียกว่ำ local stakeholders  

3. โครงกำรน ำร่อง (Sandbox) สร้ำง start-up  
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คุณชูชาติ สายถิ่น กรรมการสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทอมตะ วอเตอร์ จ ากัด 
ในภำวะภัยแล้ง ภำคอุตสำหกรรมีแหล่งน้ ำทำงเลือกที่สำมำรถน ำน้ ำมำใช้ได้จำก 4 แหล่ง ได้แก่  

น้ ำผิวดิน น้ ำใต้ดิน กำรรีไซเคิลน้ ำเสียกลับมำใช้ใหม่ กำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล โดยกำรรีไซเคิลน้ ำเสียกลับมำใช้
ใหม่ตำมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แสดงได้ดังรูปที่ 12 น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดสำมำรถน ำมำผลิตน้ ำประปำได้
โดยมกี ำลังกำรผลิตปัจจุบัน 13 ล้ำน ลบ.ม./ปี ข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในภำคอุตสำหกรรม แสดงได้ดัง
รูปที่ 13 กล่ำวคือ ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถลดกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติโดยใช้กำรรีไซเคิลน้ ำเสียมำใช้
ใหม่ ซึ่งช่วยให้พ้ืนที่ท้ำยน้ ำมีน้ ำใช้มำกขึ้น น้ ำเสียจำกอุตสำหกรรมควรบ ำบัดให้มีคุณภำพที่ดีพอที่จะน ำไปใช้
ปล่อยลงสู่ทะเลได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่ำนพื้นที่ท้ำยน้ ำ 

 

 
รูปที่ 12 ระบบกำรรีไซเคิลน้ ำเสียกลับมำใช้ใหม่ตำมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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รูปที่ 13 ข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในภำคอุตสำหกรรม 

 
คุณสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรเสวนำ สรุปได้ดังนี้ 
- กำรประเมินปริมำณน้ ำบำดำลเชิงพ้ืนที่ควรท ำในระดับ grid เพ่ือให้ทรำบว่ำปริมำณท่ีสำมำรถ

น ำมำใช้ได ้
- กำรแก้ปัญหำน้ ำท่วม ควรเป็นแบบ area-based และแก้ปัญหำทีละขั้น 
- ปัญหำน้ ำหลำกท่ีรำบเชิงเขำยังคงมีช่องว่ำงในกำรแก้ไขปัญหำอยู่ 
- ปัญหำน้ ำเสียต้องมีกำรปรับปรุงเนื่องจำกเป็นประเด็นที่ท ำให้มีควำมม่ันคงด้ำนน้ ำต่ ำ 
- นโยบำยกำรน้ ำพื้นที่กลับมำเพ่ือพัฒนำป่ำต้นน้ ำยังขำดควำมชัดเจน 
- กำรส่งเสริมน้ ำชุมชน 

 
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  
ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรเสวนำ สรุปได้ดังนี้ 
- กำรสร้ำงวินัยกำรลดกำรใช้น้ ำภำคครัวเรือน 
- กำรใช้น้ ำผิวดินร่วมกับน้ ำใต้ดิน 
- กำรลงทุนในระบบผันน้ ำผ่ำนระบบท่อ 
- 3R 
- กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร 
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4.2  สรุปผลการสัมมนา โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 
 

มำตรกำรภำวะภัยแล้งที่เสนอแนะในระยะยำวมี 3 มำตรกำร ดังนี้ 
- กำรลดกำรใช้น้ ำในทุกภำคส่วน ส ำหรับภำคเกษตรกรรมต้องยกระดับเป็นเกษตรทันสมัย 
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดกำรสูญเสียในกำรกระจำย/ส่งน้ ำ 
- กำรเชื่อมโยงแหล่งน้ ำให้น ำน้ ำมำใช้ร่วมกันได้  ตัวอย่ำงเช่น กำรเชื่อมโยงแหล่งน้ ำ 

ในภำคตะวันออก 



 
 
 
 
 
 

บทความประกอบการสัมมนา 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 1 

วิเคราะห์ ท าไมถึงแล้ง 
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การศึกษาสภาพความขาดแคลนน  าของประเทศไทยจากการจัดท าบัญชีสมดุลน  า 
The Study of Water Deficit of Thailand by Using Water Accounting 

Implementation 
 

ดร.วินัย เชาวนว์ิวัฒน์  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 

อีเมล: winai@hii.or.th 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ทรัพยากรน ้า
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ มีการใช้สูงเพ่ิมขึ นตามไปด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าจึงมี
ความจ้าเป็นต้องเข้าใจถึงสมดุลน ้าของประเทศไทย ในระดับต่าง ๆ ทั งนี เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน ้าอย่าง
เป็นธรรม และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาถึงที่มาของแหล่งน ้าส้าหรับการจัดสรรโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะท้าให้ผู้บริหารน ้าของประเทศมีความเข้าใจถึงสถานะภาพและความพอเพียงของน ้าในพื นที่ของ
ตนเอง โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้เผชิญกับสภาพปัญหาภัยแล้งจากสภาวะที่ฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
มาก และมีการขาดแคลนน ้าในภาคอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรในหลายพื นที่เป็นวงกว้าง ข้อมูล
สภาพความขาดแคลนน ้าจึงเป็นข้อมูลที่จ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในประกอบการตัดสินในใช้
มาตรการที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการในเชิงพื นที่ จากเหตุผลดังกล่าว การศึกษาในครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์สภาพความขาดแคลนน ้า รายอ้าเภอ ด้วยการจัดท้าบัญชีน ้าของประเทศไทย โดยอาศัยกระบวนการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพอุตุ-อุทกวิทยา ปริมาณน ้าท่า ปริมาณน ้าจัดหา และ
จัดสรรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดหาน ้าใช้เองของภาคเอกชน และการใช้น ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผล
การวิเคราะห์บัญชีสมดุลน ้านี จะน้าไปสู่การเข้าใจถึงปริมาณการใช้น ้า และปริมาณน ้าขาดแคลนที่ใกล้เคียงกับ
สภาพความเป็นจริง จากการวิเคราะห์สภาพความขาดแคลนน ้าในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณน ้าขาด
แคลนทั งปี (ไม่รวมเกษตรนอกเขตชลประทาน) รวมทั งสิ น 5,176 ล้านลบ.ม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 3% ขาดแคลนน ้า
ในภาคอุปโภคบริโภค 37 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 32% ภาคอุตสาหกรรม 482 ล้านลบ.ม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 
182% และภาคเกษตรกรรม 4,657 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3% ซึ่งสามารถน้าข้อมูลเหล่านี ไปใช้
ประกอบการด้าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในเชิงพื นที่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้น ้า
อย่างแท้จริง  

ค าส าคัญ:  การจัดหาน ้า; การจัดสรรน ้า; การใช้น ้า; บัญชสีมดุลน ้า; สภาพความขาดแคลนน ้า 
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1.  บทน า 

ในการประเมินสภาพความขาดแคลนน ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วสามารถวิเคราะห์ได้
จากบัญชีสมดุลน ้าที่วิเคราะห์ปริมาณน ้าขาดแคลนได้จากปริมาณน ้าจัดสรร กับปริมาณน ้าใช้ อย่างไรก็ตาม  
การวิเคราะห์สมดุลน ้าของประเทศไทยมีข้อจ้ากัดอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น การขาดการเก็บข้อมูลการใช้น ้า
ในบางกิจกรรมจากการตรวจวัดของภาครัฐ การใช้น ้าบาดาลจากบ่อบาดาลที่ไม่ขออนุญาต การวิเคราะห์สมดุล
น ้าภายใต้ความจ้ากัดของข้อมูลดังกล่าวนี  สามารถน้ามาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงสภาพการใช้น ้าและสภาพ 
ความขาดแคลนน ้าในเชิงพื นที่อย่างคร่าว ๆ ที่พอจะบอกถึงขนาดของความรุนแรงของปัญหาความขาดแคลนน ้า 
ในหลาย ๆ ครั ง ผู้คนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับภัยแล้งกับปัญหาความขาดแคลนน ้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  
การขาดแคลนน ้านั นอาจจะมาจากสภาพภัยแล้ง หรือไม่มีฝน หรือไม่ก็ได้ ในกรณีของฝนแล้ง ก็จะเกิดภาวะที่ไม่มี
น ้าต้นทุนเติมลงในแหล่งน ้าเก็บกัก หรือท้าให้ผืนดินขาดความชุ่มชื น ส่งผลให้เกิดสภาพความขาดแคลนน ้าทาง
การเกษตรเกิดขึ น 

ในทางกลับกัน การขาดแคลนน ้าอาจจะมาจากการจัดการที่ไม่ดีพอ เช่น ในกรณีที่ปล่อยน ้ามากเกินไป
ในบางช่วงเวลาหรือบางฤดู (ฤดูฝน) ส่งผลท้าให้แหล่งน ้าต้นทุนไม่มีน ้าพอที่จะใช้ส้าหรับท้าการเกษตรในฤดูกาล
ต่อมา ส้าหรับการวิเคราะห์บัญชีสมดุลน ้าถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์สถานะการณ์ความขาดแคลน
น ้าในเชิงพื นที่ ซึ่งในทางปฏิบัติหรือการติดตามผลแบบเรียลไทม์จะท้าได้ยากมาก เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นปริมาณ
มหาศาล การจัดท้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับการใช้น ้า การจัดสรรน ้า และสภาพ
อุตุ-อุทกวิทยา กระบวนการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน และหลากหลายขั นตอนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนกับสภาพ  
การใช้น ้าจริง หรือการขาดแคลนน ้าจริงในพื นที่ มาถึงจุดนี  จะเห็นได้ว่า สภาพความขาดแคลนน ้าที่เกิดจาก 
การวิเคราะห์นี จ้าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐแทบทั งสิ น โดยบูรณาการข้อมูลแต่ละส่วนเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลการเพาะปลูกจากกรมชลประทาน และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูล
การจัดสรรน ้าของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น แล้วจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะพิเศษของเรื่องน ้านี  คือ การไหลของน ้าที่เป็นไปตามหลักการแรงดึงดูดของโลก 
กล่าวคือน ้าจะไหลจากที่สูงไปสูงไปสู่ที่ต่้ากว่า การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าส่วนใหญ่จึงจ้าเป็นต้องค้านวณจาก
ปริมาณน ้าฝนตกลงบนผิวดินมาไหลผ่านหุบเขา หรือพื นต้นน ้า ซึมลงสู่ผิวดินจนกระทั่งดินอ่ิมตัวไปด้วยน ้าน ้า
รวมตัวกันจนก่อให้เกิดน ้าท่า ซึ่งเป็นไปตามหลักอุทกวิทยาทั่วไป ซึ่งการวิเคราะห์น ้าท่าจึงต้องใช้ขอบเขตพื นที่ลุ่ม
น ้าเป็นหลักในการพิจารณา แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว น ้าท่าที่เกิดขึ นได้ผ่านกระบวนมากมายกว่าที่จะ
กลายเป็นน ้าส้าหรับใช้เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนที่ว่านี  การจัดการอยู่ภายใต้ขอบเขตการปกครอง  
ระดับต่าง ๆ ตั งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัด และภาค ดังนั นการท้าบัญชีน ้าที่ดีจึงจ้าเป็นต้องตอบโจทย์
การจัดการน ้าในเชิงพื นที่ลุ่มน ้าสาขา และระดับอ้าเภอ  

การจัดท้าบัญชีน ้าสามารถใช้ในการตอบโจทย์การบริหารจัดการว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อีกด้วย  
ทั งนี  การวิเคราะห์การใช้น ้าในแต่ละกระบวนการตั งแต่ต้นทางไปยังผู้ใช้น ้า จะมีการพิจารณาถึงปริมาณน ้า
สูญเสียที่เกิดขึ นแต่ละกระบวนอีกด้วย ซึ่งจะน้าไปการตัดสินใจในการแก้ไขน ้าสูญเสียที่เกิดขึ นได้อย่างตรงจุด 
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หรือรู้ว่าเกิดขึ นที่พื นที่ใด นอกจากนี แล้ว การจัดท้าบัญชีน ้ายังท้าให้เราเข้าใจถึงกระบวนการจัดสรรน ้าของ
หน่วยงานของรัฐว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่ เช่น การจัดสรรน ้าสอดคล้องกับการใช้น ้าในการเพาะปลูกหรือไม่  
ถ้าจะจัดสรรน ้าน้อยถ้าจะการขาดแคลนน ้าขึ น มาถึงจุดนี  ก็จะเห็นได้ว่า การท้าสมดุลน ้านี ไม่ได้มองในมิติของ
อุทกวิทยาเท่านั น แต่มองถึงมิติของการจัดการของรัฐเข้ามาด้วย  

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดท้าบัญชีน ้าได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของรัฐที่มี
การเก็บข้อมูลที่ลงรายละเอียดมากขึ น และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมากขึ น การวิเคราะห์จะลงรายละเอียด
ได้มากขึ นตามไปด้วย แม้ว่าบางข้อมูลยังตามอาศัยการประมาณการณ์อยู่บ้างก็ตาม ผลการวิเคราะห์ในการศึกษา
ครั งนี จึงสะท้อนให้เห็นสภาพความขาดแคลนน ้าที่ชัดเจนขึ นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั งนี ในอดีตข้อมูลส่วนใหญ่มา
จากการประมาณการณ์มากกว่าครึ่งนึงของข้อมูลที่ต้องใช้ทั งหมด แต่ในปัจจุบันข้อมูลประมาณการณ์จะใช้เพียง
ร้อยละ 15-20 ของข้อมูลทั งหมดเท่านั น มาถึงจุดนี  จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์หรือสภาพความขาดแคลนน ้าขึ นอยู่กับ
ความละเอียดของข้อมูลจริงที่น้ามาใช้ ซึ่งจะน้าไปสู่ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์บัญชีน ้านี   

นอกจากนี  เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของน ้าในทางเศรษฐมิติจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บัญชีสมดุลน ้าเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์การใช้น ้าจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด ทั งนี เพ่ือน้าตัวเลขปริมาณการใช้น ้า
ในแต่ละกิจกรรมไปเชื่อมโยงกับต้นทุนค่าน ้า การใช้น ้าในกระบวนการผลิต (การเพาะปลูก การอุตสาหกรรม  
การบริการ) และการลงทุนโครงการน ้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต่อไป 

บัญชีสมดุลน ้านี อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานสมดุลน ้าในมิติของอุทกวิทยา และ
กระบวนการจัดการน ้าเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการใช้บัญชีน ้าเสมือนหนึ่งบัญชีทางการเงิน โดยเปรียบน ้าที่อยู่ในแหล่ง
เก็บกักน ้าเป็นเงินคงคลัง น ้าที่ผู้ใช้น ้าได้รับจากหน่วยงานจัดสรรก็เสมือนกับเป็นรายรับ ส่วนน ้าที่หน่วยงาน
จัดสรรก็เสมือนเป็นรายจ่าย เมื่อพิจารณาเช่นนี แล้วก็จะน้าไปสู่การใช้อย่างรู้คุณค่า และใช้น ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การใช้น ้าอย่างมีวินัยก็จะท้าให้เกิดสมดุลน ้าที่เป็นไปทางที่ควรจะเป็น กล่าวคือ การเกิดความขาดแคลนน ้า
ลดลง หรือไม่ขาดแคลนน ้าเลยในที่สุด 

2.  แนวทางการศึกษา 

ในการศึกษาครั งนี ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรน้าเข้าของบัญชีสมดุลน ้า 4 ส่วนหลักด้วยกัน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่า การวิเคราะห์ปริมาณน ้าจัดหา การวิเคราะห์ปริมาณน ้าผลิตจ่าย และปริมาณ
น ้าจัดสรร และการวิเคราะห์การใช้น ้า โดยจะน้าตัวแปรน้าเข้าที่ได้ไปวิเคราะห์สมดุลน ้าในแต่ละอ้าเภอต่อไป  
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์บัญชีสมดุลน ้านี สามารถน้ามาวิเคราะห์หาการใช้น ้าจริง (ใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็นจริง) การจัดสรรน ้าจริง และสภาพความขาดแคลนน ้า รายเดือน ในแต่ละอ้าเภอ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี จะ
น้าไปหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน ้าขาดแคลน และเปรียบเทียบปีที่ขาดแคลนน ้ามากในปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2562 
เพ่ือศึกษาถึงสภาพความรุนแรงของการขาดแคลนน ้าในแต่ละอ้าเภอ ซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการวิเคราะห์
ดังนี  
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2.1 การวิเคราะห์ปริมาณน  าท่า 

1) รวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายเดือนของสถานีวัดน ้าท่าในลุ่มน ้ าหลักของประเทศไทย  
จากกรมชลประทาน ช่วงปี พ.ศ.2550-2562 โดยมีรายละเอียดของสถานีวัดน ้าท่า จ้านวน 466 สถานี ครอบคลุม
พื นที่ลุ่มน ้าสาขาของประเทศไทย 

2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลปริมาณน ้าท่า รายเดือน และต่อเติมข้อมูลปริมาณน ้าท่า  
รายเดือนช่วงที่ข้อมูลขาดหายไป ด้วย HEC-4 แสดงรายละเอียดของสถานีที่น้ามาต่อข้อมูล จ้านวน 149 สถานี 
ซึ่งจะน้ามาใช้เป็นสถานีดัชนี ส้าหรับวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าต่อไป 

3) คัดเลือกสถานีวัดน ้าท่าตัวแทนในแต่ละลุ่มน ้าสาขา  
4) วิเคราะห์ปริมาณน ้าท่ารายปีของลุ่มน ้าสาขา จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปี 

และพื นที่รับน ้า โดยการน้าค่าพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแทนค่าลงในสมการความสัมพันธ์ (กรมชลประทาน, 2552) ดัง
สมการ 

                  QM = k x An      (1) 

โดยที ่ QM คือ ปริมาณน ้าท่ารายปี, ล้านลบ.ม.  
k และ n คือค่าสัมประสิทธิ์  
A คือ พื นที่ลุ่มน ้าสาขา, ตร.กม. 

5) หาแฟ็กเตอร์ปรับแก้ปริมาณน ้าท่า จากสัดส่วนของปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้าสาขารายปีกับปริมาณ
น ้าท่าของสถานีวัดน ้าท่า 

6) น้าค่าแฟ็กเตอร์จากข้อ 5) คูณกับปริมาณน ้าท่ารายเดือนของสถานีตรวจวัดน ้าท่าตัวแทนในแต่ละ
ลุ่มน ้าสาขา ซึ่งจะได้ปริมาณน ้าท่ารายเดือนของลุ่มน ้าสาขา 

7) วิเคราะห์ปริมาณน ้าท่ารายเดือน รายลุ่มน ้าสาขา ช่วงปี 2550-2562 น้าข้อมูลปริมาณน ้าสูบนี มา
วิเคราะห์ในเชิงพื นที่ตามเขตการปกครอง ระดับอ้าเภอ 

2.2 การวิเคราะห์ปริมาณน  าจัดหา 

1) รวบรวม และวิเคราะห์ปริมาณน ้าจัดหาจากแหล่งน ้าผิวดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี  
พ.ศ.2550-2562   

- ปริมาณน ้าจัดสรรของโครงการส่งน ้า และบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน  
- ปริมาณน ้าสูบที่จุดสูบน ้าแรงต่้าของการประปานครหลวง 
- ปริมาณน ้าสูบที่จุดสูบน ้าแรงต่้าของการประปาส่วนภูมิภาค 

2) รวบรวม และวิเคราะห์ปริมาณน ้าจัดหาจากแหล่งน ้าบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี  
พ.ศ.2550-2562   
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- ปริมาณน ้าสูบจากบ่อบาดาลเอกชนจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล โดยประเมินจากปริมาณน ้า
ที่ขออนุญาตในการสูบคูณกับจ้านวนชั่วโมงที่สูบ (8 ชั่วโมง) คูณกับสัมประสิทธิ์การสูบน ้า
บาดาล (ค่าเฉลี่ย ประมาณ 0.60) (สถาบันน ้าเพื่อความยั่งยืน, 2560) 

- ปริมาณน ้าสูบจากบ่อบาดาลเอกชนจากกรมทรัพยากรน ้ าบาดาลในภาคครัว เรือน 
ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร โดยประเมินจากปริมาณน ้าที่ขออนุญาตในการสูบคูณกับ
จ้านวนชั่วโมงที่สูบ (8 ชั่วโมง) คูณกับสัมประสิทธิ์การสูบน ้าบาดาล (สถาบันน ้าเพ่ือความ
ยั่งยืน, 2560) 

- ปริมาณการสูบน ้าของบ่อน ้าตื น และบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร  
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลกชช.2ค. จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ปริมาณน ้ าสูบของประปาหมู่บ้าน พิจารณาจาก โดยวิ เคราะห์จากข้อมูลกชช .2ค  
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประปา
หมู่บ้านทั่วประเทศไทยจากฐานข้อมูลกชช.2ค ปี 2558 ร่วมกับผลการส้ารวจภาคสนามของ
โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น ้าใต้ดิน เพ่ือการจัดการน ้าใต้ดินในพื นที่ด้าน
เหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง (สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ, 2545)  

- ปริมาณน ้าสูบของประปาเทศบาล พิจารณาจากจ้านวนครัวเรือนในแต่ละเทศบาลตามขนาด
ของเทศบาลคูณอัตราการใช้น ้าต่อรายต่อวัน 

2.3 การวิเคราะห์ปริมาณน  าผลิตจ่าย และปริมาณน  าจัดสรร 

1) รวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณน ้าผลิตจ่ายของแหล่งน ้าผิวดิน และบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ. 2550 – 2562 

- ปริมาณน ้าจัดสรรระดับหัวงานโครงการของกรมชลประทาน 
- ปริมาณน ้าผลิตจ่ายของประปานครหลวง 
- ปริมาณน ้าผลิตจ่ายของประปาภูมิภาค 
- ปริมาณน ้าผลิตจ่าย ของประปาเทศบาล 
- ปริมาณน ้าผลิตจ่ายของประปาหมู่บ้าน 

2) รวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณน ้าจัดสรรของแหล่งน ้าผิวดิน  และบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ. 2550 – 2562 
- ปริมาณน ้าจัดสรรเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมชลประทาน  
- ปริมาณน ้าจ้าหน่ายเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของประปานครหลวง 
- ปริมาณน ้าจ้าหน่ายเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ของประปาภูมิภาค 
- ปริมาณน ้าสูบของโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
- ปริมาณน ้าจ้าหน่ายของประปาเทศบาล 
- ปริมาณน ้าผลิตจ่ายของประปาหมู่บ้าน 
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3) สรุปปริมาณน ้าผลิต และปริมาณน ้าจัดสรรในแต่ละอ้าเภอให้อยู่ในรูปของอนุกรมเวลา รายเดือน  

2.4 การวิเคราะห์การใช้น  า 

2.4.1 การวิเคราะห์การใช้น  าอุปโภคบริโภค 

1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลประชากรรายต้าบลจากกรมการปกครอง โดยจ้าแนก
ออกเป็นจ้านวนประชากรรายต้าบลในเขต และนอกเขตเทศบาล ในปี พ.ศ.2550-2562 และอัตราการใช้น ้าในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล (กรมชลประทาน, 2546, กรมชลประทาน, 2553) โดยก้าหนดให้อัตราการใช้น ้า
ต่อคนในเขตต่าง ๆ ดังนี  

- เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน 
- เขตเทศบาลนคร  เท่ากับ   250 ลิตร/คน/วัน 
- เขตเทศบาลเมือง  เท่ากับ   200 ลิตร/คน/วัน 
- เขตเทศบาลต้าบล  เท่ากับ   50 ลิตร/คน/วัน 

2) ค้านวณการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน (Present domestic water demand, 
WDpr) รายต้าบล ในปี พ.ศ.2550-2562 โดยน้าจ้านวนประชากรรายต้าบลคูณกับอัตราการใช้น ้า และสรุปเป็น
การใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภค รายอ้าเภอ รายเดือนต่อไป 

2.4.2 การวิเคราะห์การใช้น  าอุตสาหกรรม 

1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพื นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตเปิด
กิจการ และข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการในปี พ.ศ.2550-2562 และข้อมูลโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมปี พ.ศ.2562 สรุปข้อมูลพื นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตเปิดกิจการ และเลิกกิจการ 
รายต้าบล จ้าแนกออกเป็นรายประเภทโรงงาน 107 ประเภท และจ้านวนแรงม้ารายโรงงาน 

2) ค้านวณการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรมในปัจจุบัน (Present industrial water demand, WIpr)  
ปี พ.ศ.2550-2562 รายอ้าเภอ แยกตามประเภทโรงงาน จากจ้านวนแรงม้ารายต้าบล (สถาบันน ้าเพื่อความยั่งยืน
, 2562) และสรุปเป็นการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม รายอ้าเภอ รายเดือนต่อไป 

2.4.3 การวิเคราะห์การใช้น  าอุตสาหกรรม 

1) รวบรวมข้อมูลพื นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขต และนอกเขตชลประทานชลประทาน รายปี 
ในช่วงปี 2550-2562 ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง พืชไร่ และอ้อย จากกรมชลประทาน และส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ ปฏิทินการเพาะปลูก ปริมาณการรั่วซึมในแปลงเพาะปลูก 
สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแต่ละชนิด และอัตราการคายระเหยของพืชอ้างอิง 

2) วิเคราะห์อัตราการคายระเหยของพืชอ้างอิง รายวัน และรายสัปดาห์ จากสมการของ 
Penman-Montient (Penman, 1948) 
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3) วิเคราะห์หาปริมาณน ้าที่พืชต้องการที่หักฝนใช้การแล้ว รายวัน และรายสัปดาห์ จากปริมาณ
การรั่วซึมในแปลงเพาะปลูก สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืชแต่ละชนิด และอัตราการคายระเหยของพืชอ้างอิง  

4) ค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน รายวัน และรายสัปดาห์ จากการ
น้าพื นที่เพาะปลูกแต่ละชนิดรายจังหวัด รายเดือน คูณกับปริมาณน ้าที่พืชต้องการที่หักฝนใช้การแล้ว  

5) สรุปปริมาณการใช้น ้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน รายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 

2.5 การวิเคราะห์สมดุลน  า 

ในการวิเคราะห์สมดุลเพ่ือวิเคราะห์สภาพขาดแคลนน ้าในครั งนี เป็นการวิเคราะห์ผลต่างระหว่าง
ปริมาณน ้าจัดสรร และปริมาณการใช้น ้าของแต่ละกิจกรรม รายเดือน ในปี พ.ศ.2550-2562 โดยจะพิจารณาถึง
กิจกรรมการใช้น ้าหลัก ได้แก่ การใช้น ้าอุปโภคบริโภค การใช้น ้าอุตสาหกรรม และการใช้น ้าเกษตรกรรม ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์สภาพความขาดแคลนน ้าได้ของแต่ละกิจกรรม รายอ้าเภอ ดังสมการ 

   Dn   =   WSn – WUn     (2) 

โดย  Dn    คือ ปริมาณน ้าขาดแคลนในแต่ละกิจกรรม รายเดือน หน่วยเป็นล้านลบ.ม./เดือน  
 WSn คือ ปริมาณน ้าจัดสรรในแต่ละกิจกรรม รายเดือน หน่วยเป็นล้านลบ.ม./เดือน  
 WUn คือ ปริมาณการใช้น ้าในแต่ละกิจกรรม หน่วยเป็นล้านลบ.ม./เดือน  

3.  ผลการศึกษา 

3.1 ปริมาณน  าท่า 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณน ้าท่า  
รวมทั งสิ น 213,118 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นฤดูแล้ง 64,041 ล้านลบ.ม. และฤดูฝน 150,613 ล้านลบ.ม. แสดงผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าท่าในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 1 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 
มีปริมาณน ้าท่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 8.23% ฤดูแล้งมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4.90% และฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 
14.76% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณน ้าท่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 15.84% ฤดูแล้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 23.91% และ
ฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 13.26% 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าท่าในปี พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. %ผลต่างปี 2557 %ผลต่างปี 2562 

ฤดแูล้ง ฤดฝูน รวม ฤดแูล้ง ฤดฝูน รวม ฤดแูล้ง ฤดฝูน รวม 

ภาคเหนือ 6,904 27,140 33,391 -27.98 -22.19 -21.87 6.37 -31.25 -22.13 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,863 43,667 50,009 -3.66 5.84 5.64 -39.13 -15.52 -17.88 

ภาคกลาง 6,593 18,670 25,344 2.45 -51.71 -37.78 -34.11 5.66 -5.03 

ภาคตะวันออก 2,016 14,554 16,264 -38.87 -14.30 -15.74 11.14 -27.31 -21.18 

ภาคตะวันตก 3,864 10,548 14,203 19.86 -35.24 -19.30 10.92 -25.73 -14.67 

ภาคใต้ 37,801 36,035 73,907 13.69 -9.15 2.45 -30.33 2.55 -14.37 

รวม 64,041 150,613 213,118 4.90 -14.76 -8.23 -23.91 -13.26 -15.84 

3.2 ปริมาณน  าจัดสรร 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าจัดสรรของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และกลางของประเทศไทย รายอ้าเภอ 
พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณน ้าจัดสรร รวมทั งสิ น 48,509 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นฤดูแล้ง 20,642 ล้านลบ.ม. และ
ฤดูฝน 27,812 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าจัดสรรของอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่และกลางในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 2 ซึ่งในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณน ้าจัดสรรน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 7.91% ฤดูแล้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.38% และฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 11.09% และปี พ.ศ.2562  
มีปริมาณน ้าจัดสรรน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 6.02% ฤดูแล้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 17.41% และฤดูฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 
2.62% 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าจัดสรรของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และกลางในปี   
 พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. % ผลตา่งปี 2557 % ผลตา่งปี 2562 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม 

ภาคเหนือ 1,140 2,090 3,264 5.32 -29.07 -17.79 -6.40 20.94 10.14 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,575 4,563 7,081 2.96 -15.34 -8.00 -14.48 -16.33 -14.98 
ภาคกลาง 9,270 13,324 22,598 -18.40 -3.58 -9.68 -36.46 0.39 -14.74 
ภาคตะวันออก 1,894 2,547 4,406 -7.93 -4.95 -5.48 -3.00 -17.93 -10.86 
ภาคตะวันตก 3,165 2,635 5,801 14.61 -26.06 -3.88 10.28 0.39 5.77 
ภาคใต ้ 2,597 2,652 5,359 21.56 -18.33 -0.68 -1.42 53.94 23.95 

รวม 20,642 27,812 48,509 -3.38 -11.09 -7.91 -17.41 2.62 -6.02 
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3.3 ปริมาณการใช้น  าบาดาล 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้าบาดาลของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณ
การใช้น ้าบาดาลรวมทั งสิ น 2,392 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นฤดูแล้ง 1,233 ล้านลบ.ม. และฤดูฝน 1,146 ล้านลบ.ม. 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าบาดาลในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 3 
ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้น ้าบาดาลมากกว่าค่าเฉลี่ย 5.63% ฤดูแล้งมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4.83% และฤดู
ฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 7.69% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณการใช้น ้าบาดาลมากกว่าค่าเฉลี่ย 13.16% ฤดูแล้ง
มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 12.80% และฤดูฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 14.83% 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าบาดาลในปี พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. % ผลต่างปี 2557 % ผลต่างปี 2562 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม 
ภาคเหนือ 227 190 416 2.70 4.10 3.34 -0.35 0.01 -0.19 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 290 297 591 6.87 10.74 8.02 18.35 19.12 17.86 
ภาคกลาง 417 354 776 5.90 5.64 5.15 13.14 17.05 14.25 
ภาคตะวันออก 72 74 147 4.52 13.50 8.15 21.32 21.78 20.53 
ภาคตะวันตก 71 70 143 5.29 11.29 7.29 23.63 24.10 22.73 
ภาคใต ้ 156 162 319 1.19 6.61 3.45 11.82 12.28 11.52 

รวม 1,233 1,146 2,392 4.83 7.69 5.63 12.80 14.83 13.16 

3.4 ปริมาณการใช้น  าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ 

จากการวิเคราะห์สมดุลน ้าเพ่ือหาปริมาณการใช้น ้าอุปโภคบริโภคจริงของประเทศไทย รายอ้าเภอ 
พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณการใช้น ้าอุปโภคบริโภครวมทั งสิ น 3,636 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตเทศบาล  
2,516 ล้านลบ.ม. และนอกเขตเทศบาล 1,120 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบ
ปริมาณการใช้น ้าอุปโภคบริโภคในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 4 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้น ้า
อุปโภคบริโภคมากกว่าค่าเฉลี่ย 7.33% ในเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 6.92% และนอกเขตเทศบาลมากกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง 8.26% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณการใช้น ้าอุปโภคบริโภคมากกว่าค่าเฉลี่ย 17.75% ในเขตเทศบาล
มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 20.30% และนอกเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 12.03% 

  



 

37 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าอุปโภคบริโภคในปี พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. %ผลต่างปี 2557 %ผลต่างปี 2562 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

ภาคเหนือ 193 130 322 11.12 4.77 8.57 26.69 4.19 17.65 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 392 397 789 8.40 8.56 8.48 19.22 12.41 15.79 
ภาคกลาง 1,259 247 1,506 4.06 11.79 5.33 16.37 18.82 16.77 
ภาคตะวันออก 312 84 396 13.25 11.89 12.96 35.78 16.08 31.60 
ภาคตะวันตก 108 54 162 10.86 15.06 12.25 20.04 23.94 21.34 
ภาคใต ้ 252 208 460 6.11 2.42 4.44 17.70 3.41 11.23 

รวม 2,516 1,120 3,636 6.92 8.26 7.33 20.30 12.03 17.75 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า ประเทศไทยมี
ปริมาณการใช้น ้าอุตสาหกรรมรวมทั งสิ น 2,860 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตเทศบาล 1,856 ล้านลบ.ม.  
และนอกเขตเทศบาล 1,004 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้า
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 5 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้น ้าอุตสาหกรรมน้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 0.65% ในเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 0.52% และนอกเขตเทศบาลน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 0.65% 
และปี พ.ศ.2562 มีปริมาณการใช้น ้าอุตสาหกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ย 7.49% ในเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 
10.93% และนอกเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 1.12% 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. % ผลต่างปี 2557 % ผลต่างปี 2562 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

ภาคเหนือ 90 29 120 0.40 1.36 0.63 4.38 1.47 3.67 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 85 45 130 -5.69 2.68 -2.81 22.20 9.67 17.89 

ภาคกลาง 848 838 1,686 -1.72 0.28 -0.73 13.93 0.57 7.29 

ภาคตะวันออก 654 10 664 -0.92 9.99 -0.76 3.19 11.33 3.31 

ภาคตะวันตก 95 9 104 1.94 1.55 1.90 20.34 5.88 19.11 

ภาคใต ้ 83 73 157 -0.61 0.13 -0.26 26.15 0.13 13.95 

รวม 1,856 1,004 2,860 -1.28 0.52 -0.65 10.93 1.12 7.49 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้าเกษตรกรรมของประเทศไทย (รวมน ้าปศุสัตว์) รายอ้าเภอ พบว่า 
ประเทศไทยมีปริมาณการใช้น ้าเกษตรกรรมรวมทั งสิ น 79,352 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตชลประทาน  
28,213 ล้านลบ.ม. และนอกเขตชลประทาน 51,140 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบ
ปริมาณการใช้น ้าเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 6 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้น ้า
เกษตรกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ย 17.53% ในเขตชลประทานมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 25.67% และนอกเขตชลประทาน
มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 13.04% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณการใช้น ้าเกษตรกรรมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.65%  
ในเขตชลประทานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 18.40% และนอกเขตชลประทานมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4.49% 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. % ผลต่างปี 2557 % ผลต่างปี 2562 

ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม 

ภาคเหนือ 1,845 3,607 5,452 21.35 20.56 20.83 5.11 10.16 8.45 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,872 31,538 35,410 14.33 12.06 12.30 -18.54 4.19 1.71 
ภาคกลาง 14,848 12,193 27,041 26.85 13.42 20.79 -22.69 6.53 -9.51 
ภาคตะวันออก 2,088 2,046 4,134 30.75 12.16 21.55 -17.16 -12.12 -14.67 
ภาคตะวันตก 2,679 1,353 4,032 10.96 16.12 12.69 -18.54 7.11 -9.93 
ภาคใต้ 2,882 403 3,285 47.61 6.08 42.51 -11.97 -9.56 -11.67 

รวม 28,213 51,140 79,352 25.67 13.04 17.53 -18.40 4.49 -3.65 

3.5 ผลวิเคราะห์สมดุลน  า 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุปโภคบริโภคของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า  
ประเทศไทยมีปริมาณน ้าขาดแคลนรวมทั งสิ น 54.47 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตเทศบาล 20.23 ล้านลบ.ม. และ
นอกเขตเทศบาล 34.67 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลนภาค
อุปโภคบริโภคในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 4 ซึ่งในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุปโภค
บริโภคน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 34.67% ในเขตเทศบาลน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 69.70% และนอกเขตเทศบาลน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง 15.03% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุปโภคบริโภคน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 32.21%  
ในเขตเทศบาลน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 61.39% และนอกเขตเทศบาลน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 16.03% 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุปโภคบริโภคในปี พ.ศ.2557  
 และ 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. % ผลต่างปี 2557 % ผลต่างปี 2562 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

ภาคเหนือ 1.63 1.99 3.63 -62.90 -29.98 -44.90 -71.76 4.55 -29.92 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.04 17.19 24.07 -56.84 2.62 -14.10 -66.95 -11.94 -27.45 

ภาคกลาง 3.33 7.26 10.23 -89.82 -67.66 -73.74 -44.76 -63.83 -56.37 

ภาคตะวันออก 1.63 2.08 3.72 -93.75 20.08 -30.11 -60.92 4.61 -24.36 

ภาคตะวันตก 0.79 2.79 3.50 -78.79 -58.18 -61.92 -92.74 -36.23 -47.61 

ภาคใต้ 5.80 3.37 9.32 -67.68 31.20 -32.48 -57.12 57.92 -16.25 

รวม 20.23 34.67 54.47 -69.70 -15.03 -34.67 -61.39 -16.03 -32.21 

จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า  
ประเทศไทยมีปริมาณน ้าขาดแคลนรวมทั งสิ น 171.04 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตเทศบาล 137.12 ล้านลบ.ม. 
และนอกเขตเทศบาล 32.36 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลน
ภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่  4 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณน ้าขาดแคลน
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ย 11.68% ในเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 5.54% และนอกเขตเทศบาล
มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 43.09% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุตสาหกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ย 
181.87% ในเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 213.21% และนอกเขตเทศบาลมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 62.69% 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลนภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2557 และ  
 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. %ผลต่างปี 2557 %ผลต่างปี 2562 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

ภาคเหนือ 4.88 1.32 6.33 -10.77 -96.82 -30.53 91.37 124.15 94.40 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.75 1.96 12.90 7.72 -8.45 3.67 235.46 126.39 213.89 

ภาคกลาง 51.08 27.33 79.49 78.01 54.69 67.56 145.59 51.75 109.96 

ภาคตะวันออก 56.33 0.64 56.95 -46.75 116.58 -44.88 297.03 -41.78 293.34 

ภาคตะวันตก 5.71 0.67 6.37 -59.86 4.16 -53.04 64.31 -25.71 55.19 

ภาคใต้ 8.38 0.43 9.00 -33.45 -78.28 -36.99 205.83 573.88 216.94 

รวม 137.12 32.36 171.04 5.54 43.09 11.68 213.21 62.69 181.87 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณน ้าขาดแคลนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย รายอ้าเภอ พบว่า ประเทศ
ไทยมีปริมาณน ้าขาดแคลนรวมทั งสิ น 9,867 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 4,817 ล้านลบ.ม. และนอก
เขตชลประทาน 5,050 ล้านลบ.ม. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลนภาค
เกษตรกรรมในปี พ.ศ.2557 และ 2562 ในตารางที่ 4 ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 มีปริมาณน ้าขาดแคลนภาคเกษตรกรรม
มากกว่าค่าเฉลี่ย 205.50% ในเขตชลประทานมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 172.89% และนอกเขตชลประทานมากกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง 236.62% และปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณน ้าขาดแคลนภาคเกษตรกรรมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.82% ในเขต
ชลประทานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.33% และนอกเขตชลประทานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 6.24% 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบปริมาณน ้าขาดแคลนภาคเกษตรกรรมในปี พ.ศ.2557 และ  
 2562 

ภาค 
ค่าเฉลี่ย, ล้านลบ.ม. %ผลต่างปี 2557 %ผลต่างปี 2562 

ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม 

ภาคเหนือ 286 382 668 145.01 317.78 243.76 -6.22 13.61 5.11 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 731 3,174 3,905 95.98 246.07 217.97 38.87 -3.52 4.42 

ภาคกลาง 2,413 1,120 3,533 213.65 210.02 212.50 -19.81 -5.17 -15.17 

ภาคตะวันออก 412 202 614 209.38 162.55 193.97 28.84 -78.49 -6.46 

ภาคตะวันตก 456 123 579 152.69 218.94 166.77 -65.23 -7.11 -52.88 

ภาคใต้ 518 49 567 95.77 -51.14 83.12 44.36 -62.25 35.18 

รวม 4,817 5,050 9,867 172.89 236.62 205.50 -3.33 -6.24 -4.82 

4.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

ในการประยุกต์ ใช้บัญชีน ้ า ในการประเมินสถานะการณ์น ้ า ในภาวะภัยแล้ งปี  พ.ศ .256 2  
สามารถพิจารณาถึงปริมาณน ้าขาดแคลน และการใช้น ้าที่เกิดขึ นในช่วงปีที่ผ่านเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ.
2550-2562 จะเห็นได้ว่า ปริมาณน ้าฝน รวมทั งปีน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30% ฤดูแล้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 43% และ
ฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 27%  

และปริมาณน ้าท่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 15% ฤดูแล้งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 24% และฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
13% ส่งผลท้าให้ไม่มีปริมาณน ้าเติมลงในอ่างเก็บน ้า และแหล่งน ้าต้นทุน โดยมีปริมาณน ้าขาดแคลนน ้า (ไม่รวม
พื นที่นอกเขตชลประทาน) รวมทั งสิ น 5,176 ล้านลบ.ม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 3% ขาดแคลนน ้าในภาคอุปโภคบริโภค 
37 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 32% ภาคอุตสาหกรรม 482 ล้านลบ.ม. มากกว่าค่าเฉลี่ย 182% และภาค
เกษตรกรรม 4,657 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3% และพื นที่ขาดแคลนน ้า (รวมนอกเขตชลประทาน) ส่วน
ใหญ่กระจายตัวอยู่ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4,136 ล้านลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 42 ของน ้าขาดแคลน
ทั งหมด ภาคกลาง (3,169 ล้านลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 32 ของน ้าขาดแคลนทั งหมด ภาคใต้ (803 ล้านลบ.ม.)  
คิดเป็นร้อยละ 8 ของน ้าขาดแคลนทั งหมด ภาคตะวันออก (801 ล้านลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 8 ของน ้าขาดแคลน
ทั งหมด 
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เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเกิดขาดแคลนน ้า พบว่า การขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค  
และอุตสาหกรรม มาจากการขาดแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา และขาดแคลนน ้าตามขีดความสามารถ
ของจัดสรรในแต่ละปี หรือตามปริมาณน ้าที่มีอยู่ แต่การขาดแคลนน ้าในกลุ่มนี จะมีปริมาณน ้าไม่มากนักเม่ือเทียบ
กับการใช้น ้าเกษตรที่ใช้น ้าในการเพาะปลูกมากกว่า ส้าหรับการขาดแคลนน ้าในเขตชลประทาน การขาดแคลน
น ้ามาจากการจัดสรรน ้าที่น้อยเกินไป ในขณะที่พื นที่เพาะปลูกก็มากเกินกว่าแผนการเพาะปลูกที่วางแผนไว้ 
โดยเฉพาะการท้านาปรังรอบที่ 2 ที่ใช้น ้ามากกว่าแผนการเพาะปลูก ส่วนนอกเขตชลประทานที่อาศัยน ้าฝน  
และแหล่งน ้าอ่ืน ๆ มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงเกิดสภาพการขาดแคลนน ้าดังกล่าว 
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(ก) ในเขตเทศบาล 

 
(ข) นอกเขตเทศบาล 

 
(ค) รวมในและนอกเขตเทศบาล 

 
(ง) %ผลตา่งในเขตเทศบาล 

 
(จ) %ผลตา่งนอกเขตเทศบาล 

 
(ฉ) %ผลต่างรวมในและนอกเขต
เทศบาล 

 
(ช) %ผลต่างในเขตชลประทาน 

 
(ซ) %ผลตา่งนอกเขตชลประทาน 

 
(ฌ) %ผลต่างรวมในและนอกเขต
ชลประทาน 

รูปที่ 1 สภาพความขาดแคลนน า้ภาคอุปโภคบรโิภค และเปอร์เซ็นต์ผลตา่งเทียบกับปพี.ศ. 2557 และพ.ศ. 2562 
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(ก) ในเขตเทศบาล 

 
(ข) นอกเขตเทศบาล 

 
(ค) รวมในและนอกเขตเทศบาล 

 
(ง) % ผลตา่งในเขตเทศบาล 

 
(จ) % ผลตา่งนอกเขตเทศบาล 

 
(ฉ) % ผลตา่งรวมในและนอกเขต

เทศบาล 

 
(ช) % ผลต่างในเขตเทศบาล 

 
ซ) % ผลต่างนอกเขตเทศบาล 

 
(ฌ) % ผลต่างรวมในและนอกเขต
เทศบาล 

รูปที่ 2 สภาพความขาดแคลนน า้ภาคอุตสาหกรรม และเปอร์เซ็นต์ผลตา่งเทียบกับปพี.ศ. 2557 และพ.ศ. 2562 
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(ก) ในเขตชลประทาน 

 
(ก) นอกเขตชลประทาน 

 
(ค) รวมในและนอกเขตชลประทาน 

 
(ง) % ผลตา่งในเขตชลประทาน 

 
(จ) % ผลตา่งนอกเขตชลประทาน 

 
(ฉ) % ผลตา่งรวมในและนอกเขต

ชลประทาน 

 
(ช) % ผลต่างในเขตชลประทาน 

 
(ซ) % ผลตา่งนอกเขตชลประทาน 

 
(ฌ) % ผลต่างรวมในและนอกเขต
ชลประทาน 

รูปที่ 3 สภาพความขาดแคลนน า้ภาคเกษตรกรรม และเปอร์เซ็นต์ผลตา่งเทียบกับปี พ.ศ.2557 และพ.ศ.2562 
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5.  รายการอ้างอิง และบรรณานุกรม 

กรมชลประทาน. 2546. โครงการศึกษาเพ่ือท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานส้าหรับแผนฯ 9.เมษายน 2546. 

กรมชลประทาน. 2550 มาตรฐานการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาลุ่มน ้าโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ของส้านักบริหาร
โครงการ ฉบับปรับปรุงครั งที่ 1 ปี 2550 

สถาบันน ้าเพ่ือความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2560, โครงการศึกษาและจัดท้าแนวทางการ
บริหารจัดการน ้าส้าหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม, สถาบันน ้าเพื่อความยั่งยืน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ส่วนอุทกวิทยา ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน ้า กรมชลประทาน ธันวาคม, 2552, การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์น ้าท่า 
และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย 

ส้านักบริหารโครงการ. 2553. โครงการจัดท้าแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน ้าอย่างเป็นระบบ.กันยายน 
2553. 

สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ, 2545, โครงการศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ าใต้ดินเพ่ือการจัดการน้ าใต้
ดินในพื นที่ภาคเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง : รายงานฉบับสมบูรณ์ , เสนอต่อส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

Penman, H. L., (1948) Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. 
London A(194), S.: 120-145. 
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สถานการณ์น  าต้นทุน การวางแผน และการปฏิบัติการอ่างเก็บน  า 
Water Supply Side, Planning and Reservoir Operation 

 
รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อีเมล: areeya.rit@mahidol.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี น้าเสนอภาพรวมของสถานการณ์น ้าต้นทุนจากอ่างเก็บน ้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 
และสถานการณ์ของปริมาณน ้าใช้การของอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ รวมทั งท้าการวิเคราะห์สถานะของ
น ้าต้นทุนจากปัจจัยปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างและแนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าทั งในระยะสั นและระยะยาวจาก
ข้อมูลปริมาณการระบายน ้าของเขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ โดยได้ท้าการเปรียบเทียบกับ
แผนการจัดสรรน ้าของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือรายงานข้อมูลเบื องต้นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับน้าไปสู่ทางออกและมาตรการรับมือกับ
วิกฤตภัยแล้งที่ประเทศไทยก้าลังเผชิญอยู่ในขณะนี  

ค าส าคัญ:  น ้าต้นทุน; การวางแผน; การปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า 

1.  บทน า 

ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2563) ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในพื นที่หลายจังหวัด
ของประเทศ รัฐบาลได้ออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ้านวนกว่า  
14 จังหวัด (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2563) และสถานการณ์คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ น  
เนื่องจากปริมาณน ้าต้นทุนในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ทั่วทั งประเทศมีปริมาณน ้าใช้การเหลืออยู่ค่อนข้างน้อย 
ปริมาณน ้าต้นทุนในอ่างเก็บน ้าที่เหลือน้อยนี เป็นภาพสะท้อนถึงแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมา  
ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นส่วนของงานด้านการวางแผน (Planning) และงานทางด้าน
การปฏิบัติการ (Operation) รวมทั งการจัดการระบบฐานข้อมูลทั งในส่วนของข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลพยากรณ์
เพ่ือน้ามาสนับสนุนงานทางด้านการวางแผนและงานทางด้านการปฏิบัติการ อ่างเก็บน ้าให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาว 
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2.  ภัยแล้ง 2020 กับสถานการณ์น  าต้นทุน การวางแผน และการปฏิบัติการอ่างเก็บน  า ท าไมถึงวิกฤต ? 

2.1 สถานการณ์น  าต้นทุน (ปี พ.ศ. 2563) 

2.1.1 สถานการณ์น  าต้นทุนของอ่างเก็บน  าในประเทศไทย 

จากข้อมูลปริมาณน ้าเก็บกักของเขื่อนหลักในประเทศไทยที่รายงานโดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 พบว่า เปอร์เซ็นต์ปริมาณน ้าใช้การของ 
อ่างเก็บน ้าลดลงเกือบทั งประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26% ของปริมาตรเก็บกักใช้การ หรือคิดเป็นปริมาตรน ้า 
18,541 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั น ซึ่งน้อยกว่าปริมาตรน ้าของปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนถึงปริมาณน ้าต้นทุนจากอ่างเก็บน ้าที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือและภาคกลางที่
มีปริมาณน ้าใช้การอยู่เพียงแค่ 16% หรือมีปริมาณน ้าต้นทุนจากอ่างเก็บน ้ารวมกันเพียง 4,175 ล้านลูกบาศก์
เมตร เท่านั น ในขณะเดียวกัน ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างสะสมตั งแต่ต้นปีถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลดปริมาณการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้าลงดังแสดงในรูปที่ 1-2 ซึ่งนี่เป็นสัญญาณ
ของภัยแล้งในปี พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงและก้าลังเร่งหามาตรการรับมือที่เหมาะสม
อยู่ในขณะนี  

 

 
รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ปริมาณน า้ใชก้ารของอ่างเก็บน ้าในประเทศไทยแยกรายภาค เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (2563) 
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รูปที่ 2 ปริมาณน า้ใช้การของอ่างเก็บน ้าในประเทศไทยแยกรายภาค เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (2563) 

2.1.2 สถานการณ์น  าต้นทุนของอ่างเก็บน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาใหญ่ 

ส้าหรับในส่วนของสถานการณ์น ้าต้นทุนในลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่จากเขื่อนหลักที่ส้าคัญ ได้แก่  
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งรายงานตัวเลขไว้โดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่า เปอร์เซ็นต์ปริมาณน ้าใช้การ
ของอ่างเก็บน ้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.5% ของปริมาตรเก็บกักใช้การ หรือคิดเป็นปริมาตรน ้าเพียง 3,794 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากการคาดการณ์ว่าปีนี จะเกิดฝนตกน้อยและช้ากว่าปกติ และปัจจัยความต้องการน ้ายังคงสูง 
ย่อมหมายถึงผลกระทบที่จะมีต่อการใช้น ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมในพื นที่โครงการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่ที่มีพื นที่กว่า 7 ล้านไร่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่อาจเป็นสัญญาณของภัยแล้งที่อาจสร้างความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาหลังจากนี  

 
รูปที่ 3 ปริมาณน า้ใช้การของอ่างเก็บน ้าในลุ่มน า้เจ้าพระยาใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (2563) 
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รูปที่ 4 ปริมาณน า้ใช้การของอ่างเก็บน ้าในลุ่มน า้เจ้าพระยาใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (2563) 

2.1.3 ปริมาณน  าไหลเข้าอ่างเก็บน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้ารายปีของเขื่อนหลักได้แก่ เขื่อนภูมิพล 
ตั งแต่ปี พ.ศ.2512-2562 และเขื่อนสิริกิติ์ ตั งแต่ปี พ.ศ.2517-2562 เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์น ้าต้นทุนทั งใน
ระยะสั นและระยะยาวให้รายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี   

 (1) เขื่อนภูมิพล : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวพบว่า ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้ารายปีมี
แนวโน้มคงที่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,637 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะสั นหลัง
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 พบว่า ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างรายปีลดลงเฉลี่ย 1,677 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555-2562 ข้อมูลปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ยิ่งไปกว่านั น  
ในช่วง 3 ปีหลังระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างของเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มลดลง และคาดว่าจะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานะของน ้าต้นทุนในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี  จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์น ้าต้นทุนของเขื่อนภูมิพลในปี พ.ศ.2560-2562 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับปี พ.ศ.2555-2558 ซึ่งพื นที่
โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งมาแล้ว 

 (2) เขื่อนสิริกิติ์ : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวพบว่า ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้ารายปีของ
เขื่อนสิริกิติ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,678 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเขื่อนภูมิพล อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลระยะสั นพบว่า ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2543-2562 ภาพรวมปริมาณน ้าต้นทุนจากปัจจัยปริมาณน ้า
ไหลเข้าของเขื่อนสิริกิติ์สูงขึ นกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งมีค่าอยู่ที่ 6,179 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 6 แต่หลัง
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างรายปีลดลงเฉลี่ย 495 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี  ในปี พ.ศ.
2562 ที่ผ่านมา ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์มีแนวโน้มลดลงต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อกระทบต่อปริมาณน ้าต้นทุนและวิกฤตภัยแล้งในปี พ.ศ.2563 
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รูปที่ 5 ปริมาณน า้ไหลเข้าอ่างรายปีของเข่ือนภูมิพลตั งแต่ปี พ.ศ. 2512-2562 
 

 
 

รูปที่ 6 ปริมาณน า้ไหลเข้าอ่างรายปีของเข่ือนสิริกิติ์ตั งแต่ปี พ.ศ. 2517-2562 

2.2 ผลการปฏิบัติการอ่างเก็บน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ในส่วนของผลการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าระยะยาวที่ผ่านมาในลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ของเขื่อนภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติใ์ห้รายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี   

(1) เขื่อนภูมิพล : จากข้อมูลปริมาณการระบายน ้ารายปีของเขื่อนภูมิพลพบว่า หลังเหตุการณ์น ้าท่วม
ใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 มีการปรับลดปริมาณการระบายน ้าของเขื่อนภูมิพลลงให้สอดคล้องตาม
แผนการจัดสรรน ้า อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2561-2562 ปริมาณการระบายน ้าอยู่ที่ค่าเฉลี่ยโดยเป็นไปตามแผนการ
จัดสรรน ้าที่ปรับเพิ่มขึ น ซ่ึงพบว่าแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณน ้าไหลเข้าที่มี
แนวโน้มลดลง และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อสถานะน ้าต้นทุนในปี พ.ศ. 2563  
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(2) เขื่อนสิริกิติ์ : จากข้อมูลปริมาณการระบายน ้ารายปีของเขื่อนสิริกิติ์พบว่า หลังเหตุการณ์น ้าท่วม
ใหญ่มีการระบายน ้ารายปีเพ่ิมขึ นเฉลี่ย 77 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2561-2562 ที่มีการ
ระบายน ้าสูงขึ นตามแผนการระบายน ้าซึ่งไม่สอดคล้องตามปริมาณน ้าไหลเข้า  และคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องต่อปริมาณน ้าต้นทุนในปี พ.ศ. 2563 ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ 

 

 
รูปที่ 7 ปริมาณการระบายน ้ารายปีของเข่ือนภูมิพลตั งแต่ปี พ.ศ. 2512-2562 

 

 
รูปที่ 8 ปริมาณการระบายน ้ารายปีของเข่ือนสิริกิติ์ตั งแต่ปี พ.ศ. 2517-2562 
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2.3 ผลการเปรียบเทียบแผนการจัดสรรน  ากับปริมาณการระบายน  าในลุ่มน  าเจ้าพระยาใหญ่  

2.3.1 ข้อมูลรายเดือน 

 ผลการเปรียบเทียบแผนการจัดสรรน ้า (แผนการระบายน ้า) และปริมาณการระบายน ้ารายเดือน
ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระยะยาวตั งแต่ปี พ.ศ. 2549-2561 พบว่า รูปแบบการระบายน ้ารายเดือน
สอดคล้องตามแผนการจัดสรรน ้าของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังรูปที่ 9 โดยค่า
ผลต่างแผนการระบายน ้าและปริมาณการระบายน ้ารายเดือนของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ผันแปรตามรูปที่ 
10 ซึ่งแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแผนการจัดสรรน ้ามีส่วนส้าคัญต่อปัจจัยปริมาณน ้า
ต้นทุนที่มีมากหรือน้อยของปีถัดไปนั่นเอง 

 
 

รูปที่ 9 แผนการระบายน า้และปริมาณการระบายน ้ารายเดือนของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ 
 

 
 

รูปที่ 10 ผลต่างแผนการระบายน ้าและปริมาณการระบายน า้รายเดือนของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ 
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2.3.2 ข้อมูลรายปี 

ผลการเปรียบเทียบแผนการระบายน ้าและปริมาณการระบายน ้ารายปีของเขื่อนภูมิพลและเขื่อน
สิริกิติ์ระยะยาวตั งแต่ปี พ.ศ.2549-2561 พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับลดปริมาณการจัดสรรน ้าตั งแต่ปี 
พ.ศ.2556-2559 หลังเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ อย่างไรก็ดี มีการปรับเพ่ิมปริมาณการจัดสรรน ้าในปี พ.ศ.2561 
ในลักษณะของการปฏิบัติการในภาวะปกติดังแสดงในรูปที่ 11 ยิ่งไปกว่านั น ยังพบอีกว่า มีการระบายน ้ารายปี
ส่วนใหญ่สูงกว่าแผนการจัดสรรน ้าของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่โอกาสความ
น่าจะเป็น 62% และในปี พ.ศ.2561 มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน ้าซึ่งไม่สอดคล้องตามปัจจัยปริมาณน ้า
ไหลเข้า และมีการระบายน ้าสูงกว่าแผนการจัดสรรน ้าอยู่อีกถึง 18.80% ดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13 ซึ่งนี่เป็นภาพ
สะท้อนที่แสดงให้เห็นว่า การมีการวางแผนที่ดีและจัดท้าแผนการจัดสรรน ้าที่ถูกต้องสอดคล้องกับปัจจัยน ้าต้นทุน
ที่แท้จริง ประกอบกับการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังจะเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
เกิดความยั่งยืนในระยะยาว 

 

 
 

รูปที่ 11 แผนการระบายน า้และปริมาณการระบายน ้ารายปีของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ระยะยาว 

 
 

รูปที่ 12 ความแตกต่างแผนการระบายน า้และปริมาณการระบายน า้รายปีของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ 
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รูปที่ 13 โอกาสความนา่จะเปน็ในการระบายน ้าเมื่อเทียบกับแผนการจัดสรรน า้ของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ 

2.3.3 ข้อมูลรายฤดูกาล 

ผลการเปรียบเทียบแผนการระบายน ้าและปริมาณการระบายน ้ารายฤดูกาลของเขื่อนภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติ์ระยะยาวตั งแต่ปี พ.ศ. 2549-2561 พบว่า สัดส่วนการจัดสรรน ้าในช่วงฤดูฝน : ฤดูแล้งตามแผนการ
จัดสรรน ้าอยู่ที่ 40%:60% อย่างไรก็ดี สัดส่วนการระบายน ้าจริงในช่วงฤดูฝน : ฤดูแล้งอยู่ที่ 37%:63% ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผลการระบายน ้าจริงในช่วงฤดูแล้งสูงกว่าแผนการจัดสรรน ้า รวมทั งผลการระบายน ้าจริงในช่วงฤดูแล้ง
ยังสูงกว่าช่วงฤดูฝนอีกด้วยดังแสดงในรูปที่ 14 

 
 

รูปที่ 14 แผนการระบายน า้และปริมาณการระบายน ้ารายฤดูกาลของเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิรกิิติ์ระยะยาว 
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3.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากสถานการณ์น ้าต้นทุนในลุ่มน ้าเจ้าพระยาใหญ่ที่มีค่อนข้างน้อยตั งแต่ปี พ.ศ.2561 และต่อเนื่องมา
ในปี พ.ศ. 2562 และยิ่งปรากฏชัดเจนในปี พ.ศ. 2563 จากปัจจัยปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าที่มีแนวโน้มลดลง 
ประกอบกับการปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน ้าและผลการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าของเขื่อนหลักที่สูงกว่าแผน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2561 อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบค้าถามที่ว่า “สถานการณ์จนถึงวันนี  (ท้าไมถึง
แล้งขนาดนี ) ?” และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปรับแผนการจัดสรรน ้าให้สอดคล้อง
ตามปัจจัยน ้าต้นทุน และปรับเปลี่ยนแนวทางการระบายน ้าในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปตามแผน (2) ดึงฐานข้อมูล
พยากรณ์ เช่น ฝนพยากรณ์ ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างพยากรณ์ ที่พัฒนาขึ นด้วยเทคนิคการพยากรณ์สมัยใหม่ที่มี
ความถูกต้องและแม่นย้าสูงมาช่วยสนับสนุนในการก้าหนดแผนการจัดสรรน ้าและการปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าใน
อนาคต  

4.  เอกสารอ้างอิง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2563). http://www.disaster.go.th. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน). (2563). https://www.thaiwater.net. 

 



 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 2 

แนวโน้มจากนี้ไป จะวิกฤตแค่ไหน ? 
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ดร. กนกศรี ศรินนภากร 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) 
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นักวิจัย ข้าราชการบ้านาญ กรมอุตุนิยมวิทยา 

อีเมล: charoon_lao@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

ภาวะแล้ง 2020 ของประเทศไทยเป็นสถานการณ์ที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ทั งนี เนื่องจากสถานการณ์น ้าต้นทุนของ 
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศเหลือน ้าใช้การได้เพียงประมาณ 25% ของความจุทั งหมด และปริมาณน ้าใน 
ล้าน ้าสายส้าคัญบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับน้อยถึงน้อยวิกฤต (ข้อมูล ณ วันที่ 
13 กุมภาพันธ์  ค.ศ.2020) ดังนั นการคาดการณ์ปริมาณฝนจึงมีความส้าคัญส้าหรับการวางแผนและ 
เตรียมความพร้อมในการรับมือเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ นจากภาวะแล้ง การวิจัยและพัฒนาวิธีการ
คาดการณ์ปริมาณฝนให้มีความถูกต้องแม่นย้าทั งในเชิงเวลาและพื นที่นับเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างมาก บทความนี 
น้าเสนอผลการคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนของปี ค.ศ.2020 หรือปี พ.ศ.2563 โดยหลักในการคาดการณ์ฝน 
รายเดือน รายฤดูกาล ตลอดจนถึงรายปีที่ใช้นั น จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียที่มีผลต่อการเกิดฝนบริเวณประเทศไทย ซึ่งผลการคาดการณ์ปริมาณฝน
ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2020 มีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าระดับปกติทั่วประเทศประมาณ 15% และ
คาดการณ์ว่าฤดูฝนจะมาช้ากว่าปกติ โดยเดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มหน้าฝนจะมีปริมาณฝนน้อย
กว่าปกติประมาณ 11% อย่างไรก็ดีสถานการณ์น ้าจะดีขึ นเมื่อผ่านช่วงหกเดือนแรกของปี เพราะปริมาณฝนช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าระดับปกติอยู่ 15% นอกจากนั นบทความนี ยังน้าเสนอผลการ
วิเคราะห์การคาดการณ์ฝนของ Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) 
และ European Centre for Medium-Range Weather Forecasts  (ECWMF) เพ่ือเปรียบเทียบด้วย 

ค าส าคัญ:  การคาดการณ์ฝน; ภาวะแล้ง; ปริมาณฝนรายฤดูกาล  
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1.  บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาท้าให้สภาพฝนในปัจจุบัน  
มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากกราฟแสดงปริมาณฝนรายปีจากสถานีของกรม
อุตุนิยมวิทยาทั่วทั งประเทศปี ค.ศ.1951-2019 ที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยปกติ 30 ปี (ค.ศ.1981-2010) ในรูปที่ 1  
ที่แสดงว่าปริมาณฝนรายปีในปี ค.ศ.2019 มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ 15% ส้าหรับสถานการณ์น ้า
ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020) อ้างอิงข้อมูลจากคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) สามารถสรุปสถานการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักได้ว่าภาคเหนือมีระดับน ้า
น้อยถึงน ้าน้อยวิกฤต ภาคตะวันออก เฉียงเหนือมีระดับน ้าน้อยโดยเฉพาะต้นน ้าของแม่น ้าชี ภาคตะวันออกและ
ภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้าน้อย โดยรูปที่ 2 a) แสดงสีบอก
สถานะของล้าน ้าสายหลักทั่วประเทศ และรูปที่ 2 b) แสดงสถานการณ์ของปริมาณน ้าในเขื่อนขนาดใหญ่  
35 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันปริมาณน ้ากักเก็บคงเหลือ 40,801 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ของความจุ
เขื่อน โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การ 17,404 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 25% จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงภาวะแล้งที่
จะเกิดขึ นในปี 2020 นี  ดังนั นจึงน่าสนใจว่าสภาพการณ์ฝนในปี 2020 เป็นอย่างไร จะช่วยท้าให้ภาวะแล้งมีความ
รุนแรงมากขึ นหรือน้อยลง  การคาดการณ์ปริมาณฝนในปี 2020 ให้มีความถูกต้องแม่นย้าจึงเป็นสิ่งส้าคัญอย่าง
มากในการเตรียมการรับมือกับภาวะแล้ง บทความนี กล่าวถึงผลการคาดการณ์ฝนด้วยวิธีการต่าง ๆ ของหลาย
หน่วยงาน 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณฝนรวมทั่วทั งประเทศปี 1951-2019 ที่มีค่าสูง-ต่า้กว่าคา่เฉลี่ยปกติ 30 ปี (1981-2010)   

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2019 
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(a) 

 
(b) 

รูปที่ 2 (a) สถานการณ์ระดับน า้ในแม่น า้สายส้าคัญ (b) สถานการณ์ปริมาณน า้ของเข่ือนขนาดใหญ่ 35 แห่ง  
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020   

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน), 2020 

2.  การคาดการณ์ฝน 

การคาดการณ์ฝนช่วงเวลาต่อไปของปี 2020 ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรับมือภาวะแล้งนั น 
ต้องอาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้าระยะนานพอสมควร ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานที่คาดการณ์
สภาพอากาศรายเดือน รายสามเดือน หรือรายปี เช่น Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology ( JAMSTEC)  แ ล ะ  European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECWMF)  
ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์หลายแบบจ้าลองมาผสานกัน (Ensemble) เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการ
คาดการณ์ของแบบจ้าลอง วิธีคาดการณ์โดยทั่วไปจะอาศัยความสัมพันธ์ของการเกิดฝนกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิผิวน ้าทะเลที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ปรากฏการณ์ El Niño-Southern Oscillation 
(ENSO)  และ Indian Ocean Dipole ( IOD)  รวมทั ง ใช้ดัชนีความเชื่อมโยงระยะไกลอ่ืน ๆ เป็นปัจจัย 
ในการคาดการณ์ฝน ในส่วนวิธีการที่ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) พัฒนาขึ น  
เป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 12 เดือน จากปีที่มีดัชนีสภาพอากาศ และอุณหภูมิผิวน ้าทะเลบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก (ONI, PDO) และ มหาสมุทรอินเดีย (DMI) 12 เดือนก่อนหน้าค่าใกล้เคียงกันมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาข้อมูลในอดีตตั งแต่ปี 1981-2019 โดยเป็นวิธีทาง Machine Learning และ มีการปรับปรุงผล 
การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าทุกเดือน (Sarinnapakorn et al., 2013-2016) วิธีนี เป็นวิธีการที่ทาง สสน. 
ได้มีการพัฒนาขึ นอย่างต่อเนื่องซึ่งให้ผลคาดการณ์ที่มีความถูกต้องมากกว่า 70% ส้าหรับการคาดการณ์ปริมาณ
ฝนสะสม 12 เดือนล่วงหน้าว่าปริมาณน ้าฝนจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าปกติ (Sarinnapakorn et al., 2015) 
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ต่อไปนี เป็นการน้าเสนอผลการคาดการณ์ฝนจากการวิเคราะห์ของ Japan Agency for Marine-Earth 
Science and Technology ( JAMSTEC) , European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECWMF) และวิธีอ่ืน ๆ 

2.1 การคาดการณ์ฝนจาก Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology  
 (JAMSTEC) 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเล (Sea Surface Temperature Anomaly, 
SSTA)  โดยใช้รูปแบบเป็น El Nino Modoki ที่มีค่า SSTA สูงบริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์
สูตรและขนาบด้วย SSTA ที่มีค่าต่้ากว่าบริเวณหัวท้าย และจะปรับเป็นแบบปกติตั งแต่ฤดูร้อนเป็นต้นไป 

 
รูปที่ 3 ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเล (SSTA) เฉลี่ยรายสามเดือน (มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2020)  
มีรูปแบบเป็น El Nino Modoki ที่มีค่า SSTA สูงบริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรและขนาบด้วย 
SSTA ที่มีค่าต่้ากว่าบริเวณหัวท้าย 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของสามเดือน (precipitation anomaly) มีนาคม 
เมษายน และพฤษภาคม 2020 บริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าความผิดปกติของฝนน้อยกว่าค่าปกติ 0.1 ถึง 
0.3 มิลลิเมตรต่อวัน เว้นแต่ในภาคเหนือมีค่าความผิดปกติของฝนมากกว่าค่าปกติ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรต่อวัน 
(รูปที่ 4) 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2020 
บริเวณประเทศไทยมีค่าความผิดปกติของฝนมากกว่าค่าปกติ 0.3 ถึง 1.2 มิลลิเมตรต่อวัน โดยเฉพาะในภาคใต้ 
มีค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายสามเดือนมากกว่าภาคอ่ืน ๆ (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2020 

 
รูปที่ 5 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของสามเดือน (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2020) 

 
การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2020  
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีค่าความผิดปกติของฝนมากกว่าค่าปกติ 0.1 ถึง 0.6 มิลลิเมตรต่อวัน เว้นแต่ใน
ภาคใต้มีค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันน้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ 
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รูปที่ 6 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายวันของสามเดือน (กันยายน ตลุาคม พฤศจิกายน 2020) 

ที่มา : http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/sintexf/e/seasonal/outlook.2017.html 

2.2 การคาดการณ์ฝนจาก European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECWMF) 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเล (SSTA) มีรูปแบบปกติ 

 
รูปที่ 7 ค่าความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเล (SSTA) เฉลี่ยรายเดือนของสามเดือน (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2020) 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือนของสามเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 
2020 บริเวณทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีค่าความผิดปกติของฝนน้อยกว่าค่าปกติ -50 ถึง -100 มิลลิเมตรต่อ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน  
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รูปที่ 8 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือนของสามเดือน (มนีาคม เมษายน พฤษภาคม 2020) 

การวิ เคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายสามเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2020  
บริเวณประเทศไทยมีค่าความผิดปกติของฝนน้อยกว่าค่าปกติ 0 ถึง -50 มิลลิเมตรต่อค่าเฉลี่ยรายเดือนของ 
สามเดือน ในภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า
ปกติ  

 
รูปที่ 9 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือนของสามเดือน (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2020) 

 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือนสามเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2020  
ในเกือบทุกภาคของบริเวณประเทศไทยมีค่าปกติ เว้นแต่ในภาคใต้มีค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือน
มากกว่าค่าปกติ 0 ถึง +50 มิลลิเมตรต่อค่าเฉลี่ยรายเดือน 
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รูปที่ 10 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายเดือนของสามเดือน (พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2020) 

การวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายสามเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2020  
ในเกือบทุกภาคของบริเวณประเทศไทยมีค่าปกติ เว้นแต่ในภาคใต้มีค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายสามเดือน
มากกว่าค่าปกติ 0 ถึง +50 มิลลิเมตรต่อค่าเฉลี่ยรายเดือน 

 
รูปที่ 11 ค่าความผิดปกติของฝนเฉลี่ยรายสามเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2020 

ที่มา : http://www.ecmwf.int 
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2.3 การคาดการณ์ฝนจากความคล้ายคลึงของความเชื่อมโยงระยะไกล (SimIDX)   

วิธีการคาดการณ์ฝนรายเดือน รายฤดูกาล หรือรายปี นี เป็นวิธีที่ทาง สสน. ได้พัฒนาขึ นอย่างต่อเนื่อง
ตั งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับรูปแบบและฐานข้อมูลเมื่อมีข้อมูลใหม่เพ่ือให้สามารถคาดการณ์ด้วย
ความแม่นย้าสูงขึ น Sarinnapakorn et al. , (2013-2016) คาดการณ์ด้วยหลักการเชื่อมโยงระยะไกล 
(Teleconnection) ของค่าดัชนีภูมิอากาศ กล่าวคือ ปีที่มีความคล้ายคลึงกันตามเกณฑ์ดัชนีภูมิอากาศที่ก้าหนด 
จะมีสถานการณ์ฝนที่ใกล้เคียงกัน จากการใช้วิธีการทาง Machine Learning ศึกษาค่าดัชนีภูมิอากาศต่าง ๆ 
พบว่า ค่าดัชนีที่เป็นปัจจัยช่วยในการคาดการณ์ฝนล่วงหน้าได้ประกอบด้วย 1) Ocean Nino Index (ONI)  
เป็นค่าเฉลี่ย SSTA 3 เดือน ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณ 5oN-5oS, 120o-170oW, 2) Pacific Decadal 
Oscillation (PDO) เป็นค่าดัชนีสภาพอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 20oN, 3) Dipole Mode Index 
(DMI) เป็นผลต่าง SSTA บริเวณ 50-70oE, 10oS-10oN และ 90-110oE, 10oS-0oN (รูปที่ 12a) วิธีการคือ 
ใช้ข้อมูลดัชนีรายเดือนทั งสามตั งแต่ปี ค.ศ.1981 ถึง 2019 สร้างฟังก์ชันเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนของดัชนีจาก
ข้อมูล 12 เดือนก่อนหน้า และท้าการจัดกลุ่มค่าฟังก์ชันดัชนีนี โดยใช้วิธี Hierarchical clustering ซึ่งเป็นเทคนิค
หนึ่งทางด้าน Machine Learning ผลลัพธ์ที่ได้เป็นกลุ่มปีที่มีสภาพของดัชนี ONI, PDO และ DMI 12 เดือนก่อน
หน้าใกล้เคียงกัน ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณฝนของปี ค .ศ.2020 นี  พบว่าค่าดัชนีทั งสามในช่วง  
12 เดือนก่อนหน้า (มกราคม ถึง ธันวาคม 2019) มีความใกล้เคียงที่สุดกับปี ค.ศ.1995 (หรือปี พ.ศ.2538) ดัง
แสดงในรูปที่ 12a และ 12b  

 
รูปที่ 12  a) แผนที่แสดงอุณหภูมิผิวน ้าทะเลและบริเวณมหาสมุทรของค่าดัชนี ONI, DMI และ PDO 

b) แผนภาพแสดงปทีี่มีค่าดชันี ONI, DMI และ PDO 12 เดือนก่อนหน้าใกล้เคียงกัน 
c) กราฟแสดงดัชนีภูมิอากาศ ONI, DMI, PDO ของปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2538 ที่มีค่าดัชนีทั งสาม

ใกล้เคียงกันที่สุด  
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แผนที่คาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือนตั งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2020 แสดงในรูปที่ 13 โดยรูป 
13a แสดงปริมาณฝนรายเดือน ส่วนรูป 13b แสดงแผนที่ปริมาณฝนที่ แตกต่างจากค่าปกติ  30 ปี   
(ช่วงค.ศ. 1981-2010) จะเห็นได้ว่าปริมาณฝนช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายนซึ่งถือว่าเป็นช่วงฤดูแล้งของ
ประเทศไทยนั น มีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติตั งแต่ 29% - 56% ยกเว้นภาคใต้ ส่วนเดือนพฤษภาคม ซึ่งโดยปกติ
แล้วกลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย (ยกเว้นภาคใต้) ยังมีปริมาณฝนที่ต่้ากว่าค่าปกติ  
11% จึงคาดการณ์ได้ว่าฤดูฝนอาจมาล่าช้า ปริมาณฝนทั งหกเดือนแรกของปี 2020 จะน้อยว่าค่าปกติ 15% 
ปริมาณฝนที่สูง/ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยในรายภาคแสดงในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 13 a) ปริมาณฝนคาดการณ์เชิงพื นที่รายเดือน เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2020 

 b) ผลต่างของปริมาณฝนคาดการณ์รายเดือนจากค่าปกติที่ค้านวณจากค่าเฉลี่ย 30 ปี ชว่ง 1981-2010 

 
รูปที่ 14 ค่าปริมาณฝนเชิงพื นทีแ่ละเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าปกติเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2020 แยก

ตามภาค  
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แผนที่คาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือนตั งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2020 แสดงในรูปที่ 15  
โดย รูป 15a แสดงปริมาณฝนรายเดือน ส่วนรูป 15b แสดงแผนที่ปริมาณฝนที่แตกต่างจากค่าปกติ 30 ปี  
(ช่วงค.ศ. 1981-2010) จะเห็นได้ว่าปริมาณฝนช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน และเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณ
มากกว่าค่าปกติตั งแต่ 3% - 38% ส่วนเดือนตุลาคมและธันวาคม มีปริมาณฝนต่้ากว่าค่าปกติ 16% และ 36% 
ตามล้าดับ  ปริมาณฝนทั งหกเดือนหลังของปี 2020 จะมากกว่าค่าปกติ 15% ปริมาณฝนที่สูง/ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยใน
รายภาคแสดงในรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 a) ปริมาณฝนคาดการณ์เชิงพื นที่รายเดือน เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2020 

 b) ผลต่างของปริมาณฝนคาดการณ์รายเดือนจากค่าปกติที่ค้านวณจากค่าเฉลี่ย 30 ปี ชว่ง 1981-2010 
 

 
 
รูปที่ 16 ค่าปริมาณฝนเชิงพื นทีแ่ละเปอร์เซ็นต์ความสูงต่้าจากค่าปกติ เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2020 แยกตามภาค  
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3.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

การคาดการณ์ฝนล่วงหน้ารายเดือนของปี ค.ศ.2020 แยกเป็น 2 ช่วงคือ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง
ของปี ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2020 พบว่ามีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าระดับปกติ
ทั่วประเทศประมาณ 15% และคาดการณ์ว่าฤดูฝนจะมาล่าช้ากว่าปกติ โดยเดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งเป็นเดือน
ที่เริ่มหน้าฝนจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติประมาณ 11% สถานการณ์น ้าจะดีขึ นเมื่อผ่านช่วงหกเดือนแรกของปี
ไปแล้ว เพราะปริมาณฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าระดับปกติอยู่ 15% อย่างไรก็ตาม
การคาดการณ์ล่วงหน้าในระยะยาวยังมีความคลาดเคลื่อนบ้าง การคาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือน รายฤดูกาล 
และล่วงหน้า 12 เดือนในเชิงพื นที่และเชิงเวลายังต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เกิดความแม่นย้าสูงยิ่งขึ น
อีก  
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บทความนี น้าเสนอการวิเคราะห์พื นที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ในพื นที่ราบภาคกลาง
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั งวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งทางการเกษตรและค้านวณ  
ความต้องการน ้าชลประทานส้าหรับเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื นที่ ผลการศึกษาพบว่าในเขตชลประทาน
มีพื นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 3.4 ล้านไร่ โดยส่วนมากเป็นพื นที่ทุ่งรับน ้านองและพื นที่ที่มีน ้าท่วมขังช่วง
ปลายปี 2562 ซึ่งเกษตรกรมีการใช้น ้าค้างทุ่งในการเตรียมแปลงและปลูกข้าวนาปรัง รวมถึงพื นที่ที่มีแหล่งน ้า
ส้ารอง เช่น บ่อน ้าตื น (บ่อตอก) บ่อบาดาล บ่อทรายเก่า หนองน ้า และพื นที่ที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน ้าชลประทานที่
ยังมีน ้านอนคลอง เมื่อค้านวณความต้องการน ้ากรณีจัดส่งน ้าชลประทานให้เฉพาะพื นที่เสี่ยงความแห้งแล้งใน
ระดับปานกลาง-มาก (ประมาณ 1.4 ล้านไร่) โดยยอมให้เกิดการขาดน ้าบางส่วนโดยไม่ท้าให้ผลผลิตนาข้าวเกิด
ความเสียหาย จะต้องส่งน ้าชลประทานให้กับพื นที่ดังกล่าวประมาณ 639 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม 
พบว่ามีพื นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานอีกเป็นจ้านวนมากซึ่งมีการใช้น ้าจากแม่น ้า สายหลัก (ปิง ยม 
น่าน) จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปประสานงานกับพื นที่ดังกล่าวให้มากขึ น เพ่ือน้าข้อมูลกิจกรรม  
ความต้องการใช้น ้ามาร่วมวางแผนจัดสรรน ้าและสร้างกติการ่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ค าส าคัญ:  ข้าวนาปรัง;  ความต้องการน ้าชลประทาน;  ภาพถ่ายดาวเทียม  
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1.  บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์น ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เมื่อสิ นสุดฤดูฝนปี 2562 พบว่ามีปริมาณน ้าใช้การ
เหลืออยู่น้อย ดังนั นในการวางแผนจัดสรรน ้าของกรมชลประทานในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 จะให้ความส้าคัญกับ
การส่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า จึงได้ขอความร่วมมือเกษตรกรโดยเฉพาะใน
พื นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาให้งดการท้านาต่อเนื่อง/นาปรังในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีการปลูกข้าวนาปรังซึ่ง
ไม่เป็นไปตามแผนของกรมชลประทานที่วางไว้ กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรน ้าให้กับพื นที่เพาะปลูกทั งหมด
ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนในปี 2563 อาจจะตกน้อยกว่าปกติและมี
แนวโน้มว่าจะมาล่าช้าถึงเดือนกรกฎาคม ท้าให้หลายพื นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปรังมีโอกาสประสบกับภาวะเสี่ยง
ต่อความแห้งแล้ง  

วิธีการส้ารวจระยะไกลด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม (satellite remote sensing data) เป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถสนับสนุนข้อมูลเพ่ือส้ารวจกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาซึ่งมีพื นที่บริเวณ
กว้างและช่วยในการติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องได้ ซึ่งจะสามารถประเมินได้ว่ามี
พื นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณก่ีไร่ และบริเวณใดบ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้ง  

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ใช้ในการส้ารวจ ได้แก่ MOD09A1 (Land Surface Reflectance) และ 
MOD11A2 (Land Surface Temperature) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภาพผสมราย 8 วัน (8-day composite) จาก
ดาวเทียม Terra/MODIS ช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2563 น้ามา
วิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณแบบ NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ค่าดัชนีน ้าท่วมขัง NDFI 
(Normalized Difference Flood Index) และดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI (Temperature-Vegetation 
Dryness Index) [1]  ทั งนี ได้ก้าหนดค่าขีดแบ่ง (Threshold Value) ส้าหรับค่าดัชนีต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

1) ดัชนีพืชพรรณแบบ NDVI ใช้ค่าขีดแบ่ง NDVI > 0.5 ก้าหนดให้เป็นพื นที่ท่ีมีการปลูกพืช [2]  
2) ดัชนีน ้าท่วมขัง NDFI ใช้ค่าขีดแบ่ง NDFI > -0.1 ก้าหนดให้เป็นพื นที่ท่ีมีน ้าเตรียมแปลง/น ้าท่วมขัง [3] 
3) ดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI ใช้ค่าขีดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 TVDI < 0.5 มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตรในระดับน้อย 
 0.5 ≤ TVDI ≤ 0.6 มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตรในระดับปานกลาง 
 TVDI > 0.6 มีความเสี่ยงต่อภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตรในระดับมาก 

2.  สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ความเสี่ยงต่อภาวะแล้ง และความต้องการน้ าชลประทาน 

2.1 พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/63 

สถานการณ์การท้านาต่อเนื่อง/นาปรังในฤดูแล้งปี 2562/63 จากการส้ารวจและแปลผลข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 พบว่า พื นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบนมีพื นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขต
ชลประทานประมาณ 668,500 ไร่ พื นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนกลางมีพื นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน
ประมาณ 2,725,600 ไร่ รวมพื นที่นาปรังทั งสิ น ประมาณ 3.4 ล้านไร่ (รูปที่ 1) นอกจากนี  สังเกตว่ามีพื นที่ปลูก
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ข้าวนาปรังนอกเขตพื นที่ชลประทานอีกเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะในพื นที่ภาคกลางตอนบนริมฝั่ งแม่น ้าปิง  
แม่น ้ายม และแม่น ้าน่าน รวมทั งบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 

 
 

รูปที่ 1 พื นที่ปลูกข้าวต่อเนื่อง/ข้าวนาปรังในพื นที่ภาคกลางตอนบน (ซ้าย) และภาคกลางตอนล่าง (ขวา) 
แปลผลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 25 ม.ค. 63 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) พื นที่เพาะปลูก (รูปที่ 2) พบว่า พื นที่ปลูกข้าวในพื นที่
ราบลุ่มภาคกลางตอนบนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 1.6 ล้านไร่ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เหลือประมาณ  
0.6 ล้านไร่ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิทินการปลูกข้าวส่วนใหญ่ในพื นที่ภาคกลางตอนบนโดยจะ
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี และหากพื นที่ใดที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าหรือมีแหล่งน ้า
ส้ารองในพื นที่ก็จะมีการท้านาต่อเนื่อง/นาปรัง ส่วนในพื นที่ราบภาคกลางตอนล่างมีพื นที่ปลูกข้าวลดลง 
อย่างช้า ๆ จากเดิม 3.5 ล้านไร่ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เหลือ 2.7 ล้านไร่ในเดือนมกราคม 2563 เนื่องจาก
พื นที่ราบภาคกลางตอนล่างหลายพื นที่มีปฏิทินการปลูกข้าวนาปีที่ไม่พร้อมกัน และบางพื นที่มีการท้านาต่อเนื่อง
โดยไม่สามารถก้าหนดปฏิทินเพาะปลูกได้อย่างชัดเจน แม้ว่าพื นท่ีปลูกข้าวจะลดลง แต่โดยภาพรวมแล้วยังมีพื นที่
ปลูกค่อนข้างมาก จึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุต่อไปว่าพื นที่ใดท่ียังมีการปลูกข้าวนาปรัง 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงพื นทีป่ลูกข้าวและพื นที่เตรียมแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2563 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงวันที่ 1-7พฤศจิกายน 2562 โดยการแปลผลจากดัชนี
น ้าท่วมขัง NDFI (ภาพที่ 3 ซ้าย) พบว่า พื นที่บางส่วนในโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา (คบ.) โพธิ์พระยา ผักไห่ 
สองพ่ีน้อง บางบาล เจ้าเจ็ด-บางยี่หนและพระยาบรรลือเป็นพื นที่ที่มีน ้าท่วมขัง และเมื่อแปลผลจากดัชนีพืช
พรรณ NDVI ในช่วงวันที่ 17 - 25 มกราคม 2563 (รูปที่ 3 ขวา) จะพบว่าพื นที่ที่มีน ้าท่วมขังในเดือนพฤศจิกายน 
2562 ได้เปลี่ยนเป็นพื นที่เพาะปลูก ทั งนี  มีสาเหตุส้าคัญที่เก่ียวข้องสองประการได้แก่ 

1) ในพื นที่ทุ่งสองพ่ีนอง บริเวณเขต อ.สองพ่ีนองและ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี (คบ.โพธิ์พระยา 
และ คบ.สองพ่ีน้อง) เป็นพื นที่ท่ีมีปัญหาการระบายน ้าในช่วงปลายฤดูฝน ท้าให้เกิดน ้าท่วมขังเป็น
ประจ้าเกือบทุกปีโดยเฉลี่ยน ้าท่วมจะยาวนานถึงสามเดือนคือตั งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม เมื่อ
น ้าท่วมขังในพื นที่ระบายออกไปแล้ว เกษตรกรจึงเริ่มปลูกข้าวนาปรังโดยอาศัยปริมาณน ้า
บางส่วนที่ค้างในทุ่งเป็นน ้าเตรียมแปลง จากนั นเมื่อสิ นสุดช่วงนาปรัง (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
เกษตรกรก็จะท้านาปีต่อเนื่องจนสิ นสุดในช่วงประมาณเดือนกันยายน แล้วจึงปล่อยพื นที่เพ่ือ
รองรับน ้าท่วมขังในเดือนตุลาคมต่อไป 

2) ในพื นที่ทุ่งรับน ้านอง ได้แก่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งผักไห่ ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก (คบ.เจ้าเจ็ด-
บางยี่หน คบ.ผักไห่ คบ.บางบาล) เป็นพื นที่ที่มีการด้าเนินนโยบายปรับเปลี่ยนปฏิทินการ
เพาะปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรฯ โดยก้าหนดให้การปลูกข้าวในพื นที่ลุ่มต่้า ให้เร็วขึ นกว่าปกติ 
(ปลูกข้าวเหลื่อมเวลา) ซึ่งกรมชลประทานจะเริ่มส่งน ้าตั งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมและก้าหนดให้เก็บ
เกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายนจากนั นจะเริ่มผันน ้าเข้าพื นที่ลุ่มต่้าในวันที่ 25 กันยายน 
ส้าหรับการระบายน ้าออกจากทุ่งจะเริ่มด้าเนินการเมื่อเกษตรกรจะท้าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประชาชนในพื นที่ของแต่ละทุ่ง (ประมาณเดือนพฤศจิกายน -
มกราคม) ทั งนี ได้เริ่มด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา 
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รูปที่ 3 พื นที่ที่มีน า้เตรียมแปลง (น ้าทว่มขัง) ช่วงวันที่ 1 - 7 พ.ย. 62 แปลผลจากดชันนี ้าท่วมขัง NDFI (ซ้าย) 
และพื นทีท่ี่มีการปลูกข้าว ช่วงวนัที่ 17 - 25 ม.ค. 63 แปลผลจากดัชนีพชืพรรณ NDVI (ขวา) 

เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์การปลูกข้าวในพื นที่ลุ่มต่้าที่ถูกก้าหนดให้เป็นพื นที่รับน ้านอง จะพบว่า
ตั งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา สามารถปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกได้ตามที่ก้าหนด โดยในช่วงปลายเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคมของปี พ.ศ.2559-2561 เกษตรกรจะหยุดการเพาะปลูกและปล่อยพื นที่ไว้ส้าหรับรับ
น ้านอง ท้าให้กรมชลประทานสามารถใช้พื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่แก้มลิงส้ารองส้าหรับผันน ้าในช่วงน ้าหลากไปเก็บ
ไว้เพ่ือรอการระบาย เป็นการช่วยลดปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองในพื นที่เจ้าพระยาตอนล่างได้ดี อย่างไรก็ตามในปี
ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอุทกภัย กรมชลประทานก็ยังคงมีการผันน ้าเข้าทุ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
เกษตรกรและเป็นการจัดระบบการปลูกข้าวให้ได้ปีละ 2 ครั ง นอกจากนี ทางภาครัฐได้จัดโครงการ “ปล่อยน ้า 
เข้านา-ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” เพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเข้าทุ่งรับน ้าให้เกษตรกรได้ท้าการประมงเป็นอาชีพเสริมให้มี
รายได้ในช่วงที่ไม่ได้ท้านา 

ในที่นี ยกตัวอย่างพื นที่บริเวณโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนเป็นพื นที่ตัวแทนของพื นที่
รับน ้านอง เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 (ขวา) จะเห็นว่าค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เพาะปลูกและสอดคล้องการเจริญเติบโตของข้าว โดยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นช่วงที่รับน ้าเข้า
ทุ่ง ค่า NDVI มีค่าค่อนข้างต่้า (ต่้ากว่า 0.4) แสดงให้เห็นว่าพื นที่ดังกล่าวไม่มีพืชพรรณปกคลุมอยู่ จากนั นในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน ค่า NDVI ค่อย ๆ เพ่ิมสูงขึ น สอดคล้องกับการปลูกข้าวที่เริ่มมีการเพาะปลูกและข้าวเริ่ม
เติบโต จนมีค่า NDVI สูงสุดประมาณ 0.8 ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ข้าวโตเต็มที่ 
จากนั นค่า NDVI ลดต่้าลงจนถึง 0.4 ในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งคาดว่าเป็นช่วงที่ข้าวออกรวงจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
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ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จจะเห็นว่าค่า NDVI เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องอีกครั ง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรน่าจะมีการท้า
นาปีต่อเนื่อง  

จากนั นเมื่อสิ นสุดช่วงฤดูนาปีในปลายเดือนสิงหาคม 2562 จะเห็นว่าค่า NDVI เฉลี่ยอยู่ที่ 0.4 ไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน 2562 จากการส้ารวจข้อมูลพบว่าในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พื นที่บางส่วนของ
โครงการฯ ทางฝั่งตะวันออกของโครงการฯ (ติดแม่น ้าเจ้าพระยา) ไม่มีน ้าท่วมขัง เกษตรกรเริ่มท้านาต่อเนื่อง  
ได้ก่อน ในขณะที่ทางฝั่งตะวันตก (ติดแม่น ้าท่าจีน) มีน ้าท่วมขังบางส่วนในพื นที่  เกษตรกรจึงเริ่มท้านาปรัง 
ล่าช้ากว่า ทั งนี  เกษตรกรบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลว่าช่วงเวลาดังกล่าวกรมชลประทานจะมีการผันน ้าเข้าทุ่ง
เหมือนในปี พ.ศ. 2559-61 หรือไม่ จึงปล่อยทิ งพื นที่ไว้ ท้าให้ท้านาปรังล่าช้า รวมทั งไม่ทราบถึงการรณรงค์ให้ 
งดท้านาต่อเนื่อง/นาปรังในฤดูแล้งปี 2562/63 อีกด้วย โดยเฉลี่ยในพื นที่โครงการฯ เริ่มท้านาปรังในเดือน
พฤศจิกายน 2562 ท้าให้ผลการส้ารวจข้อมูลในเดือนมกราคม 2563 จึงเป็นช่วงที่ NDVI มีค่าสูงสุด (ข้าวเติบโต
เต็มที่)  

  
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย NDVI ที่สัมพันธ์กับการปลูกข้าวและการผันน ้าเข้าทุง่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 (ซ้าย)  
และปี พ.ศ. 2561-2563 (ขวา) บริเวณโครงการส่งน า้และบา้รุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

เมื่อเทียบเคียงสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังปี 2562/63 จะเห็นว่าปฏิทินการเพาะปลูกข้าวในพื นที่
โครงการฯ มีช่วงเวลาเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับในฤดูแล้งปี 2558/59 ซึ่งเป็นปีที่ประสบภัยแล้งขั นรุนแรงในพื นที่ภาค
กลาง ทั งนี เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 (ซ้าย) จะเห็นว่าช่วงมกราคม ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวมีการเจริญเติบโต
เต็มที่ (NDVI มีค่าสูงสุด) จะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเดือนมกราคม ปี 2563 (รูปที่ 4 ขวา) ทั งนี เมื่อสิ นสุดช่วงนา
ปรังปี 2559 แล้ว ทางกรมชลประทานได้หยุดการส่งน ้า ท้าให้ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 ค่า NDVI  
อยู่ต่้ากว่า 0.4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีกิจกรรมการเพาะปลูกในพื นที่โครงการฯ จากนั นเดือนพฤษภาคม 2559  
เมื่อกรมชลประทานเริ่มส่งน ้าเข้าโครงการฯ จะเห็นว่ารูปแบบของค่า NDVI เข้าสู่การเพาะปลูกช่วงนาปีต่อไป 
ดังนั น หากในฤดูแล้งปี 2562/63 นี  ทางกรมชลประทานหยุดการส่งน ้าเข้าโครงการฯ สามารถคาดการณ์ได้ว่า
เกษตรกรจะหยุดการท้านาต่อเนื่องตั งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

จากการส้ารวจภาคสนามในพื นที่โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่  
4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (รูปที่ 5) จะเห็นว่าในหลายพื นที่ที่ภาพถ่ายดาวเทียมแปลผลว่าเป็นพื นที่นาปรัง  
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มีการเพาะปลูกจริงและสอดคล้องกับข้อมูลผลการคาดการณ์ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของส้านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) ทั งนี  จากข้อมูลภาคสนามสังเกตว่าหลาย
พื นที่ที่ท้านาปรังจะอยู่ใกล้แหล่งน ้า (เช่น บึงกระจับใหญ่ บึงฉวาก แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าน้อย คลองระบายธรรมชาติ 
เป็นต้น) หรือใช้เครื่องสูบน ้านอนคลอง/ บ่อน ้าตื น (บ่อตอก)/ บ่อทรายร้าง  

 

  
(A) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี (คบ.ท่าโบสถ์) 

(B) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี (คบ.ดอนเจดีย์) 

  
(C) ต.บางปลามา้ อ.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี (คบ. โพธิ์พระยา) 

(D) ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน 
จ.สิงห์บุรี (คบ.บรมธาตุ) 

  
(E) ต.หน้าโคก อ.ผักไห่  
จ.พระนครศรีอยุธยา (คบ. ยางมณี) 

(F) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี (คบ. พระยาบรรลือ) 

 

รูปที่ 5 ข้อมูลคาดการณ์วันเก็บเก่ียวข้าวนาปรัง (ที่มา: GISTDA วันที่ 31 ม.ค. 63) และภาพการส้ารวจภาคสนามใน
พื นที่โครงการสง่น า้และบ้ารุงรักษาเจ้าพระยาฝั่งตะวนัตกระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ภาพ A – E) 

2.2 พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 25 มกราคม 
2563 โดยจัดแบ่งระดับความแห้งแล้งทางการเกษตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และ
ระดับมาก พบว่าในเขตพื นที่ชลประทานมีพื นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในระดับปานกลาง -มาก รวมประมาณ  
1.4 ล้านไร่ โดยอยู่ในพื นที่ราบภาคกลางตอนบนประมาณ 311,000 ไร่ ส่วนมากอยู่ในเขตพื นที่โครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาท่อทองแดง ก้าแพงเพชร (วังยาง) ดงเศรษฐีและท่าบัว และพื นที่ราบภาคกลางตอนล่างประมาณ 
1,124,000 ไร่ ส่วนมากอยู่ในเขตพื นที่โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลเทพ บรมธาตุ  ท่าโบสถ์ ชัณสูตร  
ดอนเจดีย์ ยางมณี โคกกระเทียม มหาราช นครหลวง รังสิตเหนือ รังสิตใต้ ชลหารพิจิตร พระยาบรรลือและ  
พระพิมล (รูปที่ 6)  
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รูปที่ 6 พื นที่เสี่ยงความแห้งแลง้ในพื นที่ภาคกลางตอนบน (ซ้าย) และภาคกลางตอนลา่ง (ขวา) 
แปลผลจากดัชนีความแห้งแลง้แบบ TVDI ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทยีม วันที่ 25 ม.ค. 63 

นอกจากนี ยังมีพื นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานอีกจ้านวนมากที่มีความเสี่ยงต่อความ
แห้งแล้ง โดยเฉพาะพื นที่ที่เพ่ิงเริ่มเตรียมแปลงในช่วงเดือนมกราคม จากการแปลผลภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 
25 มกราคม 2563 โดยใช้ดัชนีน ้าท่วมขัง NDFI พบว่ามีพื นที่นาข้าวที่ก้าลังเตรียมแปลงเพาะปลูกอยู่บริเวณริม
สองฝั่งแม่น ้าน่านโดยเฉพาะในเขต อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ตรอน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (รูปที่ 7) ซึ่งคาดว่าใช้น ้าจาก
แม่น ้าน่านโดยการสูบน ้าจากสถานีสูบน ้าภายใต้ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หากพื นที่ดังกล่าวมี
การปลูกข้าวนาปรังจะมีความต้องการใช้น ้าต่อเนื่องถึง 16 สัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม หากมีน ้าไม่เพียงพอจะท้าให้นาข้าวเกิดความเสียหายได้ ทั งนี กรมชลประทานควรมีการประสานงาน
กับทางพื นที่เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดสรรน ้าในช่วงฤดูแล้งต่อไป 
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รูปที่ 7 พื นที่ที่มีการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานในพื นทีบ่ริเวณริมฝั่งแม่น ้านา่น  
แปลผลจากดัชนีความแห้งแลง้แบบ TVDI ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทยีม วันที่ 25 ม.ค. 63 

2.3 ความต้องการน้ าชลประทาน 

ส้าหรับการค้านวณความต้องการใช้น ้าพืช (Crop Water Requirement, CWR) และความต้องการน ้า
ชลประทาน ( Irrigation Water Requirement, IWR) ส้าหรับช่วงฤดูแล้งตั งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563  
เป็นต้นไป ใช้สมมติฐานการค้านวณดังต่อไปนี  

1) ค้านวนเฉพาะความต้องการน ้าของข้าว โดยเลือกใช้ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าพืช (Crop 
Coefficient, Kc) ของข้าวนาหว่านน ้าตมจากกรมชลประทาน ระยะเวลาปลูก 16 สัปดาห์ [4]  
ซึ่งค่าเฉลี่ยอายุข้าวในวันที่ 25 มกราคม 2563 อยู่ที่ประมาณ 10 สัปดาห์ จึงเหลืออายุข้าวเฉลี่ย 
6 สัปดาห์ส้าหรับค้านวณความต้องการใช้น ้าพืชไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 

2) ปริมาณการใช้น ้าพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration, ETo) ใช้ค่าเฉลี่ยข้อมูล
ภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ในพื นที่ราบภาคกลาง ค้านวณโดยวิธี 
Penman-Monteith [5] 

3) ปริมาณความต้องการใช้น ้ า พืช  (Crop Evapotranspiration, ETc)  ค้ านวณจากสมการ  
ETc = Kc x ETo 

4) ค้านวณเทียบสัดส่วนความต้องการน ้าของข้าว โดยพิจารณาจากกรณีปกติ (ให้น ้าพืชสูงกว่าค่า 
Field Capacity) ข้าวต้องการน ้าเฉลี่ย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และกรณีการปลูกแบบเปียก
สลับแห้ง ซึ่งจะยอมให้เกิดการขาดน ้าแต่ไม่ท้าให้ผลผลิตเสียหาย (ให้น ้าพืชอยู่ในช่วงระหว่าง 
Field Capacity ถึง Critical Point) ข้าวจะใช้น ้าเฉลี่ย 860 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ คิดเป็น 71.67% 
ของความต้องการน ้ากรณีปกติ [6] 
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5) ค้านวณความต้องการน ้าชลประทาน ( Irrigation Water Requirement, IWR) โดยคิดปริมาณ
การรั่วซึมในแปลงนา (Deep Percolation) ที่ อัตรา 1 มิลลิ เมตรต่อวัน และก้าหนดค่า
ประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency) ในช่วงฤดูแล้งเฉลี่ย 60% โดยสมมติให้ไม่มี
ฝนใช้การ (Effective Rainfall) ตลอดช่วงฤดูแล้ง 

จากข้อมูลพื นที่ปลูกข้าว ณ วันที่ 25 มกราคม 2563 มีพื นที่นาปรังในที่ราบภาคกลางทั งตอนบนและ
ตอนล่างอีก 3.4 ล้านไร่ ซึ่งจากสมมติฐานการค้านวณพบว่าหากเป็นกรณีปกติที่มีการให้น ้าเต็มที่โดยไม่ขาดน ้า 
ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม 2563 จะต้องส่งน ้าชลประทานให้กับพื นที่ปลูกข้าวทั งหมดประมาณ 
2,289 ล้านลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 1) แต่หากส่งน ้าชลประทานให้กับพื นที่ปลูกข้าวทั งหมดภายใต้สมมติฐานว่า
ยอมให้เกิดการขาดน ้าบางส่วนโดยผลผลิตไม่เสียหาย จะต้องส่งน ้าชลประทานประมาณ 1,511 ล้านลูกบาศก์
เมตร อย่างไรก็ตาม หากตั งสมมติฐานว่า พื นที่เพาะปลูกที่ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง (ประมาณ 2  
ล้านไร่) สามารถใช้น ้าจากแหล่งน ้าอื่นที่มีอยู่ในพื นท่ีตนเองได้โดยไม่จ้าเป็นต้องได้รับน ้าชลประทาน และพิจารณา
ส่งน ้าให้เฉพาะพื นที่เสี่ยงความแห้งแล้งในระดับปานกลาง-มาก (ประมาณ 1.4 ล้านไร่) โดยยอมให้เกิดการขาดน ้า
บางส่วน จะต้องส่งน ้าชลประทานให้กับพื นที่ดังกล่าวประมาณ 639 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ตารางที่ 1 ความต้องการน ้าส้าหรับพื นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ช่วงปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนมีนาคม 2563  

ความต้องการน้ า (หน่วย: ล้าน ลบ.ม.) 
กรณีปกต ิ

(ให้น้ าเต็มที)่ 
กรณียอมขาดน้ าบางส่วน 
โดยผลผลติไม่เสียหาย 

ส่งน้ าให้พื้นที่ปลูกข้าวทัง้หมด 
ข้าวต้องการน ้า (CWR) 1,373 906 

ชลประทานต้องส่งน ้า (IWR) 2,289 1,511 
ส่งน้ าให้เฉพาะพื้นที่เสี่ยง 

ความแห้งแล้ง 
ข้าวต้องการน ้า (CWR) 581 383 

ชลประทานต้องส่งน ้า (IWR) 968 639 

3.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จากการส้ารวจการเพาะปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ในพื นที่ในเขตชลประทาน พบว่า 
ยังมีพื นที่ปลูกข้าวอีก 3.4 ล้านไร่ ส่วนมากเป็นพื นที่ทุ่งรับน ้านองที่มีน ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นประจ้าทุกปี  
โดยหลายพื นที่มีแหล่งน ้าส้ารอง เช่น บ่อน ้าตื น (บ่อตอก) บ่อบาดาล บ่อทรายเก่า หนองน ้า รวมไปถึงอยู่ใกล้กับ
คลองส่งน ้าชลประทานที่ยังมี “น ้านอนคลอง” ซึ่งเกษตรกรยังคงมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังตามปกติ  
โดยเกษตรกรบางส่วนยอมรับความเสี่ยงเอง ทั งนี เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกหลายแห่งเป็นพื นที่ “นาเช่า” 
เกษตรกรจ่ายค่าเช่าเฉลี่ย 2,000-3,000 บาทต่อไร่ จึงมีความต้องการรายได้จากการปลูกข้าวให้มากที่สุด  
อย่างไรก็ตามในพื นที่นาเช่าไม่สามารถขุดบ่อกักเก็บน ้า/เจาะบ่อบาดาลมาใช้เองได้ จึงเป็นพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
ความแห้งแล้งค่อนข้างสูง 

ส้าหรับพื นที่นอกเขตชลประทาน พบว่ามีพื นที่ปลูกข้าวนาปรังตามริมฝั่งแม่น ้าสายหลัก (ปิง ยม น่าน) 
ซึ่งเป็นสถานีสูบน ้า ส่วนมากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งนี พบว่า เกษตรกรบางพื นที่
ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่เคยได้รับการประสานงานจากเขื่อน/กรมชลประทานว่าให้งดสูบน ้าท้านาปรัง สะท้อนให้
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เห็นว่าการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางพื นที่มองว่าพื นที่ตนเองจ่าย
ค่าสูบน ้าเองได้ จึงควรมีสิทธิ์ใช้น ้าในการเพาะปลูก ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประสานงานกับพื นที่
เพาะปลูกนอกเขตชลประทานให้มากขึ น เพ่ือน้าข้อมูลกิจกรรมความต้องการใช้น ้ามาร่วมวางแผนจัดสรรน ้าและ
สร้างกติการ่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ น 
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ช่วงที่ 3 

มาตรการบรรเทา ที่เป็นไปได้ ระยะสั้น 
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จึงสังเกตเห็นการเกิดขึ้นของภาวะแล้งได้ยาก การบริหารจัดการภาวะแล้งมีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ลักษณะทางธรรมชาติของภาวะแล้งเองและปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทย
ประสบภาวะแล้งบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลได้พัฒนามาตรการส าหรับแก้ไขป้องกันปัญหาภาวะ
แล้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการมุ่งเน้นในประเด็นที่แตกต่างกันและมีการพัฒนา  
ให้มีความครอบคลุมมากขึ้นในระยะหลัง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนมาตรการที่ผ่านมาของรัฐบาล
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะแล้งเป็นระยะอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2563 และเสนอแนะมาตรการ
ระยะสั้นส าหรับแก้ไขป้องกันปัญหาภาวะแล้งได้อย่างทันท่วงที การด าเนินการศึกษาใช้ข้อมูลจากวรรณกรรม
แหล่งต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์สวอทและการวิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งแบบ  
องค์รวมเพ่ือมุ่ งสู่แนวทางการจัดการภัยแล้งเชิงรุก ( Integrated drought risk management towards 
proactive drought management approaches) ของ World Bank ผลการศึกษาพบว่า มาตรการส าหรับ
ภาวะแล้งในประเทศไทยค่อนข้างมีความครอบคลุมและสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่ เกิดขึ้นได้ 
ทั้งนี้ ยังคงขาดมาตรการด้านการประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบ และการติดตามผลกระทบ และควร
ด าเนินการมาตรการต่าง ๆ แบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ:  แล้ง;  มาตรการ;  ภาวะแล้ง;  ภัยแล้ง  
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1.  บทน า 

เนื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภาวะแล้งในหลายพ้ืนทั่วประเทศ
บ่อยครั้งมากขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แม้ว่ารัฐบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพยายามด าเนินการมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ภาวะแล้ง แต่การบริหารจัดการภาวะแล้งยังมีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะของภาวะแล้งเองที่
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จึงสังเกตเห็นการเกิดขึ้นของภาวะแล้งได้ยาก และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร 
งบประมาณ ที่อาจยังมีข้อจ ากัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินมาตรการส าหรับภาวะภัยแล้งและ
เสนอแนะแนวทางมาตรการในระยะที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขภาวะภัยแล้ง 

 

2.  ทฤษฎีและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 นิยามของภาวะแล้งหรือภัยแล้ง 

นิยามของภาวะแล้งหรือภัยแล้งนั้นมีความหลากหลายและถูกก าหนดโดยนักวิจัยหลายคณะฯ เช่น 
Vlachos and James (1983) ให้นิยามภัยแล้งว่า เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ าประเภทหนึ่งเมื่อพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ด้านกระบวนการเกิด (Process) และบริบท (Context) โดยเกณฑ์ด้านกระบวนการเกิดจะพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงชองสภาวะแวดล้อมซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางธรรมชาติหรือกระบวนการที่เกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ก็ได้ ส่วนเกณฑ์ด้านบริบทจะพิจารณาระยะเวลาการคงอยู่ของสภาวะแวดล้อมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวหรือถาวร ตามนิยามของ Vlachos and James (1983) ภัยแล้งเป็นสภาวะ
ความไม่สมดุลของน้ าที่เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าชั่วคราว Wilhite and 
Glantz (1985) ให้นิยามภัยแล้งโดยพิจารณาภัยแล้งใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตามกรอบแนวคิด (Conceptual) 
และรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Operational) นิยามของภัยแล้งบนรูปแบบตามกรอบแนวคิดหมายถึง ความเข้าใจ
และนโยบายเกี่ยวกับภัยแล้ง ส่วนนิยามของภัยแล้งบนรูปแบบเชิงปฏิบัติการ หมายถึง เกณฑ์ในการก าหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของภัยแล้ง และระดับความรุนแรงของภัยแล้งส าหรับการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในประเทศไทย พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 ก าหนดความหมายของภาวะน้ าแล้งว่าคือ 
สภาวะที่ปริมาณน้ า ปริมาณการไหลของน้ าหรือระดับน้ าลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หนึ่ง 

จากการศึกษานิยามของภัยแล้งทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในแง่
ของความคลาดแคลนน้ า ซึ่งมักเกิดจากปริมาณฝนน้อย หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง  
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2.2 สาเหตุ ลักษณะ ประเภท และผลกระทบของภาวะแล้งหรือภัยแล้ง 

ภาวะแล้งเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุโดยธรรมชาติ (เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ  
การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศกับน้ าทะเลหรือมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ 
เช่น วาตภัย และแผ่นดินไหว) และสาเหตุโดยการกระท าของมนุษย์ (เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การท าลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก) โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะแล้งจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ภาวะแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา ภาวะแล้งด้านการเกษตร ภาวะแล้งด้านอุทกวิทยา และภาวะแล้งด้านเศรษฐศาสตร์ 
ภาวะแล้งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางเป็นลูกโซ่ได้ เช่น ช่วงปลายฤดูฝนปี 2557 ที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาปริมาณฝนน้อยและปริมาณน้ าในเขื่อนอยู่ในภาวะวิกฤต คณะท างานฯ ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ า
ในช่วงฤดูแล้งจึงขอความร่วมมือเกษตรในลุ่มน้ าแม่กลองและเจ้าพระยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดสรรน้ าจาก
เขื่อนภูมิพลในลุ่มน้ าปิงให้งดท านาปรัง เพราะต้องเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค รวมถึงเหลือน้ า
ส่วนหนึ่งไว้เป็นต้นทุนส าหรับการท านาปีในช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาน้ าเพ่ือมาปลูกข้าว
สูงขึ้น ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยและคุณภาพไม่ดีท าให้ขายได้ราคาต่ า (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557) 
เกษตรกรมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ ประสบปัญหาความเครียด แม้ในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้ประสบภาวะแล้งก็อาจ
ได้รับผลกระทบไปด้วย 

2.3 การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สวอท หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ 4 ประการ ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) (Andrews, 1971) ที่มีผลต่อ
การด าเนินมาตรการภาวะภัยแล้ง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท าให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ซึ่งท าให้สามารถหาจุดแข็งเพ่ือกลบ
จุดอ่อน และพบโอกาสที่เกิดขึ้นส าหรับผลักดันมาตรการให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิด
จากอุปสรรคได้ ผลการวิเคราะห์สวอทมาตรการภัยแล้งด้านการเกษตรที่ส าคัญ แสดงได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สวอทมาตรการภัยแล้งด้านการเกษตรที่ส าคัญ 
มาตรการการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุและกักเก็บปริมาณน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้ง และกระจายน้ าไปยังพื้นที่ตา่งๆ ได้ทั่วถึง   

• การใช้เงินลงทนุสงูและต้องมีการบ ารุงรักษา 
อย่างต่อเนื่อง 

• ประสิทธิภาพของระบบชลประทานที่ใช้งานอยู่
ปัจจุบนัค่อนข้างต่ า 

โอกาส อุปสรรค 

• การมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

• การใช้ประโยชน์ดา้นอ่ืนจากการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น 
การพัฒนาอ่างเก็บน้ าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

• ยุทธศาสตรช์าติที่ระบุเปา้หมายในการพัฒนาแหล่งน้ า
ไว้อย่างชัดเจน 

• การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้มีพื้นที่ที่
เหมาะสมส าหรับการพฒันาแหล่งน้ าใหม่ลดลง 
โดยเฉพาะแหล่งน้ าขนาดใหญ ่

• คุณภาพของแหล่งน้ าที่อาจเสื่อมโทรม เป็นผลมาจาก
การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ 

• บุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าและระบบชลประทานมีจ านวนค่อนข้างน้อย 
และอาจมีจ านวนลดลง 

 
การจัดหาแหล่งน้ าส ารอง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• การเพิ่มปริมาณน้ าต้นทนุและกักเก็บปริมาณน้ าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้งได้ โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่ไมส่ามารถเข้าถึง
แหล่งน้ าผวิดินได ้

• การมีกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ซึ่งเป็นกลไกสนบัสนนุ
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าบาดาล 

• ความท้าทายในการรักษาแหล่งน้ าบาดาลให้มีปริมาณ
การใช้อย่างสมดลุและมีคุณภาพน้ าที่ดี  

• การเก็บค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลที่อาจจะยังไม่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพียงพอ 

โอกาส อุปสรรค 

• การมีแหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพเป็นแหล่งน้ าส ารอง
หรือทดแทนแหล่งน้ าผวิดิน 

• การใช้น้ าบาดาลเชงิอนุรักษ์ เพื่อให้มีน้ าบาดาลใช้
อย่างเพียงพอแม้ในช่วงภาวะแลง้ 

• พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน 
ภาคเกษตรกรรมจึงเป็นภาคที่มีอัตราการใช้น้ าบาดาล
สูง 

• การปรับเปลี่ยนกฎหมายและขอ้บังคับ เช่น 
พระราชบญัญัติน้ าบาดาล ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดและการ
ควบคุมการใช้น้ าบาดาลที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่วิกฤตการณ์น้ าบาดาล 
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การก าหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ส าหรับการเกษตร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

• การมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแลง้
ค่อนข้างน้อย และมโีอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้น 

• การมีข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และมีแผนที่ความ
เหมาะสมในการปลูกพืชส าคัญ (Agri-Map) ในระดบั
ต าบล 

• เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปลกูพืชในพื้นที่เหมาะสม
จะได้รับการชดเชยและอุดหนุนตามชนิดพืชที่ปลูก
หากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

• การสร้างความเชื่อมัน่และการยอมรับแก่เกษตรกรยัง
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ าเปลี่ยนไปท าการเกษตรรูปแบบ
ใหม่ 

• กฎระเบียบในการจ่ายเงนิชดเชยและอุดหนุนแก่
เกษตรกรที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีช่องว่างในการใช้
ประโยชน์จากการสวมสทิธิ์และการทุจริต 

โอกาส อุปสรรค 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายน ากลยุทธ์การ
จัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมมาขับเคลื่อนในระดับพืน้ที่ให้
เกิดผลส าเร็จ 

• นโยบายการจา่ยเงินชดเชยและอุดหนุนสามารถจูงใจ
เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการปลกูพืชได้ 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตรเป็นไปได้สะดวก
มากข้ึน  

• พื้นที่ขาดความพร้อมในการรองรับการพัฒนาตั้งแต่ตน้
น้ าถึงปลายน้ า  

• การจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมให้ประสบความส าเร็จ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

 
การส่งเสริมการจัดการน้ าในชมุชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนท าให้เข้าใจสภาพ
ปัญหา หาแนวทางการจัดการโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และภูมิปญัญาท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสม  

• ตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการขยาย
ผล  

• เกษตรกรในชุมชนอาจไม่คุน้เคยกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยตี่างๆ  

• ชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อย จะต้องอาศัยการเพิ่มพูน
องค์ความรู ้

• การขาดการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
practices) ยังมีไม่เพียงพอ 

โอกาส อุปสรรค 

• การสนับสนนุของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้ า และเครือข่าย 

• ความเสี่ยงภัยพิบตัิและภัยแลง้ทีสู่งขึ้น ท าให้ชุมชนที่มี
ความเปราะบางปรับตัวไม่ทนั 
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2.4 แนวทางการจัดการภาวะแล้งแบบบูรณาการ ( Integrated Drought Management Approach) ของ 
World Bank 

World Bank (2016) ได้เสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงภัยแล้งแบบองค์รวมเพ่ือมุ่งสู่แนวทาง 
ก า ร จั ด ก า ร ภั ย แ ล้ ง เ ชิ ง รุ ก  ( Integrated drought risk management towards proactive drought 
management approaches) ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่  
1) การตรวจสอบและการคาดการณ์/การเตือนภัยล่วงหน้า  2) การประเมินความเสี่ยง/ความยืดหยุ่น การ
ประเมินผลกระทบ และการติดตามผลกระทบ และ 3) การบรรเทาผลกระทบ การวางแผน และมาตรการ
ตอบสนอง และอีก 1 แนวทางคือแนวทางเพ่ือพัฒนาการการตอบสนองเชิงรุก จากการทบทวนมาตรการภาวะ
ภัยแล้งของประเทศไทยพบว่า มาตรการที่ใช้อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมีความครอบคลุม โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 
2558/2559 ที่รฐับาลได้ด าเนินการมาตรการที่หลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากภาวะแล้งได้ ทั้งนี้ ยังคงมีช่องว่างด้านการประเมินความเสี่ยง/ความยืดหยุ่น การประเมินผลกระทบ 
และการติดตามผลกระทบ และควรด าเนินการมาตรการต่างๆ แบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น การ
วิเคราะห์มาตรการตามแนวทางการจัดการภาวะแล้งแบบบูรณาการ ( Integrated Drought Management 
Approach) ของ World Bank สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์มาตรการตามแนวทางการจัดการภาวะแล้งแบบบูรณาการ ( Integrated Drought  
  Management Approach) ของ World Bank 
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3.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินมาตรการที่แสดงไว้ดังตารางที่ 2 จึงเสนอแนะมาตรการส าหรับการจัดการภาวะ
แล้ง โดยแบ่งเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ ดังนี้ 

มาตรการเตรียมความพร้อม 
- ด้านการติดตาม พยากรณ์ และแจ้งเตือน 

 การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ า 

 การศึกษาดัชนีภัยแล้งและเชื่อมโยงต่อผลกระทบ 

- ด้านการประเมินความเปราะบางและผลกระทบ 

 การติดตามประเมินผลมาตรการที่ได้ด าเนินการ 

 การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว 

มาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ 

 การสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน  

 การยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานและความสอดคล้องของแผนงาน 

 การส่งเสริมการจัดการน้ าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการกระจายอ านาจการบริหาร 

 การเพ่ิมมาตรการด้านความต้องการใช้น้ า 
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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นปัญหาที่จะใหญ่มากส าหรับประเทศไทย ทั้งยังจะ
ซ้ าเติมเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และอนาคต ภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดซ้ าซากในประเทศไทย ภัยแล้งในปี 
2563 นี้ มาเร็วกว่าปกติซึ่งมันมีผลกระทบต่อน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค และบริ โภค ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อน ผู้ใช้น้ าประปาในกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกต้องใช้น้ าประปาที่มีความ
เค็มกว่ามาตรฐาน ค าถามที่เกิดกับประชาชนทั้งประเทศเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยให้ยั่งยืน  
ได้อย่างไร ในบทความนี้จะพูดในแง่ปริมาณน้ าที่เป็นอุปทาน เพราะมีบทความอ่ืน ๆ ได้พูดถึงสาเหตุของภัยแล้ง
แล้ว เมื่อพิจารณาในแง่ของอุปทาน จะต้องพิจารณาสมดุลน้ าของประเทศไทยซึ่งพบว่าฝนตกเฉลี่ยในประเทศไทย 
1425.72 มิลลิเมตร ท าให้เกิดน้ าท่า 719,500 ล้านลูกบาศก์เมตร จากน้ าท่าส่วนนี้จะระเหยไป 63 เปอร์เซ็นต์ 
ซึมลงใต้ดิน 7 เปอร์เซ็นต์ ไหลออกทะเล 20 เปอร์เซ็นต์ และกักเก็บไว้ในระบบทั้งหมด 10 เปอร์เซ็นต์ (อ่างเก็บ
น้ า เขื่อน และระบบชลประทาน) เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานก็มีน้อยกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน จากข้อมูลของสมดุลน้ าจะเห็น
ได้ว่า ปริมาณน้ าในระบบสมดุลน้ าของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาและต้องบริหารจัดการ คือในส่วนน้ าที่ไหล
ออกทะเล 20 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่าในระยะสั้นควรมีการวิจัยเพ่ือหามาตรการทั้งที่ไม่ใช้และใช้การ
ก่อสร้างเพ่ือ (1) ลดการระเหย (2) การเพ่ิมการซึมสู่ระบบชั้นน้ าบาดาล (3) การจัดหาที่เก็บกักน้ าฝนในบ้านเรือน 
มาตรการระยะกลาง และยาว คือ (1) ในพ้ืนที่ต้นน้ า การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ต้นน้ า หรือการเพ่ิมการซึมน้ าสู่ชั้น
ใต้ดิน (2) พ้ืนที่กลางน้ าท าการสร้างพ้ืนที่แก้มลิงในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก การพัฒนาการเติมน้ าในรูปแบบต่างๆที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ การวิจัยการใช้น้ าร่วมผิวดิน และบาดาล และ การพัฒนาระบบชลประทานน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรส าหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน และ (3) การสร้างประตูน้ าปิดแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีเป้าที่จะลดน้ า
ไหลลงทะเลอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ใน 10 ปีข้างหน้าจะท าให้ประเทศไทยลดน้ าท่วมลง แต่เพ่ิมปริมาณน้ าขึ้น
เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภค และบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งจะท าให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และ
น้ าท่วมในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน   

 

ค าส าคัญ:  มาตรการบรรเทาภัยแล้ง; ที่ยั่งยืน; ประเทศไทย 
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1.  บทน า 
 

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาภัยแล้ง ดังจะเห็นได้ว่ารายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติ  
3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน 
ขณะที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวงมีการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งพบว่าน้ าใน 14 เขื่อน
หลักของประเทศไทยมีปริมาณน้อย เช่น เขื่อนภูมิพล (น้ าใช้การมี 9 เปอร์เซ็นต์: 6 มีนาคม 2563) และ  
เขื่อนสิริกิติ์ (น้ าใช้การมี 15 เปอร์เซ็นต์: 6 มีนาคม 2563) เป็นต้น ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ประกาศภัยแล้งใน 14 จังหวัด ในภาคเหนือ 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด และภาคกลาง  
3 จังหวัด (7 มกราคม 2563) อย่างไรก็ตามบทความนี้จะกล่าวถึงการบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาภัยแล้งในแง่ของ
อุปทาน เพ่ือที่จะอธิบายถึงการบริหารจัดการดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องเข้าสมดุลน้ าของประเทศไทย เพ่ือที่จะได้
เห็นถึงน้ าในส่วนไหนของประเทศไทยที่ยังสามารถจัดการได้ในการเพ่ิมปริมาณน้ า เพ่ือที่จะน ามาบรรเทาภัยแล้ง 
เมื่อทราบปริมาณน้ าดังกล่าวแล้วจะน าไปสู่การน าเสนอมาตรการที่ควรด าเนินการวิจัย หรือพัฒนาส าหรับ
มาตรการการบรรเทาภัยแล้งที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

2.  การบรรเทาภัยแล้งท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
 

2.1 สมดุลน้ าของประเทศไทย 
 

เมื่อพิจารณาถึงสมดุลน้ าของประเทศไทย โดยใช้สมการสมดุลน้ าทั่วไป จะสามารถเขียนเป็นสมการได้
ดังนี้ 

𝑃 = 𝑃𝑃 +𝑃 +𝑃𝑃 + ∆𝑃 
 

โดย 𝑃  คือปริมาณฝนตก (มิลลิเมตร) 

 𝑃𝑃  คือปริมาณการซึมลงดิน (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 𝑃  คือปริมาณการระเหย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 𝑃𝑃  คือปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงทะเล (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 ∆𝑃  คือปริมาณเก็บกักในระบบ 
 

เมื่อพิจารณาสมการที่ 1 โดยคิดที่ระยะเวลา 1 ปี จะพบว่าประเทศไทยมีสมดุลน้ าดังนี้ คือ ปริมาณฝน
ตกเฉลี่ย 1,425 มิลลิเมตรต่อปี เมื่อน าปริมาณน้ าฝนนี้มาค านวณเป็นปริมาณน้ าท่าจะได้ 719,500 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ซึ่งปริมาณน้ าท่านี้จะระเหยไปในอากาศเป็นปริมาณ 455 ,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็น
ประมาณ 63 เปอร์เซนต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด ส่วนปริมาณการซึมลงดินมีค่า 50,600 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 7 เปอร์เซนต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงทะเลมี
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ค่าประมาณ 159,998 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมดและ
ปริมาณที่เก็บกักในระบบชลประทาน เขื่อน หรืออ่ืนๆ มีค่า 76,003 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 
10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ าท่าท้ังหมด (รูปที่ 1 ปรับปรุงจาก สัญญา แสงพุ่มพวง, กรมชลประทาน) จากตัวเลข
สมดุลน้ าจะเห็นได้ว่าน้ าสูญเสียมีปริมาณมากโดยเฉพาะจากการระเหย และการไหลลงทะเลคิดเป็น 83 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ าท่ารวม นอกจากนั้นปัจจุบันรัฐบาลได้ลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ าในปี 2563 
ประมาณ 250,000 ล้านบาท โดยงบประมาณมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินในระบบ
ชลประทาน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ 29.78 ล้านไร่ ขณะที่พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีประมาณ 
86 เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทย (ไม่รวมพ้ืนที่ป่าไม้) จากสัดส่วนการลงทุน และพ้ืนที่การใช้ประโยชน์จะเห็นว่าถ้า
ยังเน้นการพัฒนาหลักในพ้ืนที่ระบบชลประทาน อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ าโดยการเพ่ิม
อุปทานได้ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะเน้นการวิจัย ศึกษา และพัฒนา คือการลดปริมาณการระเหยซึ่งมีอัตรา
สูญเสียถึง 67 เปอร์เซ็นต์ และการปล่อยน้ าลงอ่าวไทยซึ่งมีปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสามารถลดปริมาณน้ าที่
สูญเสียทั้งสองส่วนลงให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าท่าทั้งหมดจะท าให้มีน้ าในแง่ของอุปทานเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
70,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือจะมีปริมาณน้ ารวมเพ่ือที่จะใช้ใน 1 ปี ประมาณ 140 ,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร ถ้ารัฐบาลเน้นการลดการสูญเสียทั้งสองนี้น่าจะเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมอุปทานหรือปริมาณของน้ าที่ได้จาก
ปริมาณฝนตกในประเทศไทย ดังนั้นผู้เขียนเสนอว่าควรที่จะก าหนดเป้าหมายลดปริมาณการสูญเสียจากการ
ระเหย และการไหลลงอ่าวไทยลงให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา 10 ปี 
 

 
รูปที่ 1 สมดุลน้ าของประเทศไทย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สัญญา แสงพุ่มพวง, กรมชลประทาน 
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2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการบรรเทาภัยแล้งระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) 
 

เพ่ือที่จะบริหารจัดการน้ าในการบรรเทาภัยแล้งระยะสั้น ทางผู้เขียนแนะน าให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

2.2.1 การลดปริมาณการระเหย จากการศึกษาของ Youssef and  Khodzinskaya (2019) ได้
รวบรวมงานวิจัยตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2018 พบว่าการใช้วัสดุปกคลุมผิวน้ า หรือลอยในน้ าจะ
ช่วยลดการระเหยได้ 70 – 95% เช่นการติดตั้งโซลาเซลล์เหนือคลองส่งน้ า (รูปที่ 2) ซึ่งได้มี
การทดลองพัฒนาในประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์ หรือการใช้
สารเคมี หรือใช้สารเคมีสามารถลดเพ่ือลดการระเหยจากพลศาสตร์ควรปลูกพืชที่มีร่มเงารอบ
แหล่งน้ า และบังลม หรือเพ่ือลดผลของรังสีแสงอาทิตย์ที่จะมากระทบผิวน้ า และท าให้เกิด
การระเหย 

2.2.2 การศึกษา ออกแบบการท าแพของโซลาเซลล์เหนืออ่างเก็บน้ า หรือเขื่อนเพื่อลดการระเหยของ
น้ าจากอ่างเก็บน้ า หรือเขื่อน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
หลักได้ 

 

 
รูปที่ 2 โครงการติดตั้งโซลาเซลล์เหนือคลองส่งน้ าขนาด 1 เมกกะวัตต์แห่งแรกของประเทศอินเดีย 

ที่มา : Youssef and  Khodzinskaya (2019) 
 

2.2.3 การลดปริมาณน้ าท่าที่ไหลออกอ่าวไทย สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
2.2.3.1   การจัดหาที่เก็บกักน้ าฝนในบ้านเรือน (Rain Harvesting) เป็นการเก็บเกี่ยว

น้ าฝนมาใช้ประโยชน์โดยน าน้ าฝนที่ตกมาจากหลังคาน ามาเก็บกักไว้เพ่ือใช้ในยามที่
จ าเป็น (รูปที่ 3) ซึ่งในอดีต บ้านในประเทศไทยจะมีภาชนะเก็บน้ าจากหลังคา
บ้านเรือน เช่น โอ่ง หรือแท็งค์น้ า ซึ่งจะสามารถน าน้ าดังกล่าวมาใช้ในการอุปโภค 
บริโภค หรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง
ของน้ าในครัวเรือน ซึ่งจะท าให้น้ าฝนที่ตกบน 
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รูปที่ 3 การเก็บเกี่ยวน้ าฝนมาใช้ประโยชน์ 

ที่มา : Rainbank: https://rainbank.info/why-is-rainwater-collection-important/ 
 

หลังคาบ้านจะไม่กลายไปเป็นน้ าท่า และท่วมพ้ืนผิวดินต่อไป และทุกครัวเรือนยังมีน้ าส ารองไว้ใช้ในฤดู
แล้งอย่างเพียงพอในครัวเรือน 

2.2.3.2   การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการการเติมน้ าสู่น้ าบาดาล (Managed Aquifer 
Recharge, MAR) ซึ่งเป็นการเติมน้ าไปสู่ชั้นน้ าบาดาลเพ่ือจะน าน้ าบาดาลนั้นมาใช้
ในอนาคต หรือเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ข้อดึของการบริหารจัดการเติมน้ าสู่น้ า
บาดาลประกอบด้วย 
1) เป็นการเติมน้ าเข้าไปในชั้นน้ าบาดาล ซึ่งจะเสริมความมั่นคงให้น้ าส าหรับใช้

เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ 

2) เป็นการปรับปรุงคุณภาพตามธรรมชาติ 

3) เป็นวิธีการจัดหาแหล่งน้ าในราคาถูก และใช้พลังงานต่ า 

4) ช่วยฟื้นฟูระดับน้ าในชั้นน้ าบาดาล 

5) การเก็บน้ าในชั้นน้ าบาดาลไม่มีการสูญเสียจากการระเหย 
 ซึ่งวิธีการการบริหารจัดการเติมน้ าสู่น้ าบาดาลมีหลายวิธี  Netherland 
National Committee-IAH (2002) ได้จัดท ารายงาน การบริหารจัดการเติมน้ าสู่
น้ าบาดาล และความจุของชั้นน้ าบาดาล และได้สรุปวิธีการเติมน้ าสู่น้ าบาดาลใน
ประเทศอินเดียตามรูปที่ 4 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ (1) เทคนิคการเติม
น้ าโดยตรงสู่ชั้นน้ าบาดาล (Direct Recharge Techniques)  เช่น วิธีการปล่อยให้
น้ าท่วมทุ่ง (Flooding) ซึ่งน้ าที่ท่วมจะไหลลงสู่ชั้นน้ าบาดาลตื้น (รูปที่ 5) หรือ บ่อ
เติมน้ า (Recharge Shaft) ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้เรียกว่า ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ปิดที่มีการก่อสร้างอย่างแพร่หลายตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 6) เป็น
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ต้น (2) เทคนิคการเติมน้ าโดยอ้อม (Indirect Recharge Techniques) และ (3) 
เทคนิคเติมน้ าผสมผิวดิน และใต้ผิวดิน (Combination of Surface and Sub-
surface Techniques) 

 

 
รูปที่ 4 เทคนิคการเติมน้ าน้ าบาดาลในระดับหมู่บ้านของประเทศอินเดีย 

ที่มา : Netherland National Committee-IAH (2002) 
 

 
รูปที่ 5 การเติมน้ าสู่ชั้นน้ าบาดาลจากน้ าท่วมในพ้ืนที่ต าบลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 25 กันยายน 2555 
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รูปที่ 6 บ่อเติมน้ า 

ที่มา : Civil Engineering Portal: https://www.engineeringcivil.com/artificial-recharge-of-
groundwater.html 

 

ประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาว่าในลักษณะภูมิประเทศ 
ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ทั้งประเทศไทย 
ควรที่จะใช้วิธีการจัดการเติมน้ าสู่น้ าบาดาลแบบไหนที่เหมาะสมเป็นพิมพ์เขียวของ
ทั้งประเทศ เพ่ือที่จะได้ท าเป็นนโยบายของประเทศ และให้รัฐบาลก าหนดเป็น
นโยบายให้กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งการศึกษาควรมีการพิจารณาในประเด็นปริมาณน้ าที่จะเติม
ลงสู่ชั้นน้ าบาดาลเท่าไร ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม 

2.2.3.3  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปริมาณสูบน้ าบาดาลได้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Groundwater Yield) Arlai et.al. (2018) ได้ศึกษาปริมาณสูบน้ าบาดาลได้อย่าง
ยั่งยืนส าหรับลุ่มน้ าบาดาลเวียงป่าเป้า จากการศึกษาพบว่าสามารถสูบน้ าบาดาลได้
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าบาดาลเวียงป่าเป้าที่อัตรา 168,220 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
ได้มีการค านวณปริมาณสูบน้ าบาดาลที่ยั่งยืนในรายต าบลของลุ่มน้ านั้นด้วย 
การศึกษาปริมาณสูบน้ าบาดาลได้อย่างยั่งยืนนี้จะท าให้สามารถประมาณน้ าบาดาล
ที่สามารถใช้ได้ในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการส าหรับการบรรเทาภัย
แล้งได ้

2.2.3.4  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน หรือประตูน้ าที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยา
เพ่ือกักน้ าจืดไว้ใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการบรรเทาภัยแล้งระยะกลาง/ยาว 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการบรรเทาภัยแล้งระยะกลาง/ยาว ควรน าผลการศึกษาในระยะ

สั้นมาสร้าง หรือพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในระยะกลาง และยาว ผู้เขียนเชื่อว่าปัญหาภัยแล้งจะบรรเทาลงเป็นอย่าง
มากและประเทศไทยจะมีน้ าเพียงพอเพ่ือการพัฒนาอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม หรือเพ่ือ
การอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วมเช่นเดียวกัน 
 

3.  สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการค านวณสมดุลน้ าของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการสูญเสียน้ าจากการระเหย และจากการไหล
ของน้ าท่าออกสู่อ่าวไทยมีค่า 87 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด ดังนั้นรัฐบาลควรจะมามุ่งเน้นในการลงทุน
งบประมาณส าหรับการศึกษาวิจัย และการพัฒนาเพ่ือการลดการสูญเสียจากสองปัจจัยนี้ โดยควรมีเป้าหมายลด
การสูญเสียจากทั้งสองปัจจัยนี้ให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด ซึ่งจะท าให้มีปริมาณน้ าในแง่
อุปทานเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีในระบบชลประทาน เพ่ิมขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ าท่าทั้งหมด ซึ่งจะช่วย
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในด้านอุปทาน และยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วมจากการลดการไหลออกไปสู่อ่าวไทยโดย
ใช้วิธีการดังที่ได้อธิบายไว้ในระยะสั้น กลางและระยะยาว ผู้เขียนมีความเชื่อว่าการลงทุนตามโครงการที่ได้กล่าว
มาทั้งหมด จะใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ผ่านมา แต่จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ว 
และน้ าท่วมได้อย่างยั่งยืน 
 

4.  รายการอ้างอิง และบรรณานุกรม 
 

สัญญา แสงพุ่มพวง (…….), ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน ,  
กรมชลประทาน 

 

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (2555),  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ วันที่ 25 กันยายน 2555 บันทึกจาก 
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Civil Engineering Portal( … … ) :  Artificial Recharge of Groundwater, retrieved from 
https://www.engineeringcivil.com/artificial-recharge-of-groundwater.html   

 

Yara  Waheep Youssef and  Anna Khodzinskaya (2019) , A Review of Evaporation Reduction 
Methods from Water Surface, E3S Web of Conferece 97.  

 

Rainbank ( …… ) :  Rainbank Rainwater Systems, retrieved from  https: / / rainbank. info/why- is-
rainwater-collection-important/  

 

Netherland National Committee- IAH (2002) , Management of Aquifer Recharge and Subsurface 
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การจัดการน้ าด้านอุปสงค์:  ข้อเสนอแนะด้านมาตรการในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบ าบัดของเสียและการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อีเมล: dr_chawalit@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 

ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวส่งผลให้ปริมาณน้ าในแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอต่อการ
น ามาผลิตน้ าประปา การผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเลก็ยังมีราคาแพง การจัดการอุปสงค์ของการใช้น้ าแต่ละภาคส่วน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องการใช้น้ า การประหยัดน้ า การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วให้สามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ในชุมชน ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในชุมชนเมืองจึงเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน บทความนี่ยังได้เสนอแนว
ทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของต่างประเทศซึ่งจะใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับประเทศไทยต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ภัยแล้ง; การจัดการน้ าด้านอุปสงค;์ ประหยัดการใช้น้ า; การน าน้ ากลับมาใช้ใหม;่ น้ ารีไซเคิล 
 

1.  บทน ำ 

ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนมักประสบปัญหาภัยแล้ง มีปัญหา
น้้าขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวส่งผลให้ปริมาณน้้าในแหล่งน้้า อ่าง
เก็บน้้ามีปริมาณน้้าที่ไม่เพียงพอต่อการน้ามาผลิตน้้าประปา นอกจากนั้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ิมขึ้น การสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ของชุมชนจ้าเป็นต้องมีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งในหลายพ้ืนที่อาจไม่ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชน เป็นผลท้าให้
การจัดหาแหล่งน้้าสะอาดเป็นไปได้ยากขึ้น  ดังนั้นชุมชนเมืองมีความจ้าเป็นในการส่งเสริมแนวทางการจัดการน้้า
ด้านอุปสงค์เช่นการใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) ในการใช้ทรัพยากรน้้าและสามารถประหยัด
การใช้น้้าและส่งเสริมการน้าน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วให้สามารถน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ได้ในชุมชน ภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในชุมชนเมือง เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้้า ปริมาณน้้าต้นทุนและรักษา
คุณภาพน้้า โดยจะเป็นการแก้ปัญหาเมื่อภัยแล้งเกิดข้ึนในระยะยาว 

2.  เป้าหมายของการจัดการน้ าด้านอุปสงค์ (Demand side management) 
 ส่งเสริมมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
 เสนอแนวทางลดการใช้น้ า การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้ าใช้ 
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 การพัฒนาแนวทาง Smart Water Utilities 
 ส่งเสริมการน าน้ าทิ้งหลังบ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 
 การจัดการอุปสงค์ของการใช้น้ าแต่ละภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องการ

ใช้น้ า 
 

ตัวอย่างต้นแบบระบบรีไซเคิลน้ าอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนาด 8 ,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้
เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ าแบบ Membrane Bioreactor, MBR แบบประหยัดพ้ืนทีที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย 
ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียอาคาร กรองและการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ในสวนของจุฬาฯ แสดงในรูปที่ 1 

 
 

  

  
น้้าก่อนบ้าบัด น้้ารีไซเคิลที่ได้หลังบ้าบัด 

รูปที่ 1 ต้นแบบระบบรีไซเคิลน้้าอาคารแบบ Membrane Bioreactor System 
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ส าหรับมาตรการระยะสั้นที่เสนอแนะส าหรับการจัดการน้ าด้านอุปสงค์ แสดงดังในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 มาตรการระยะสั้นที่เสนอแนะ 

 มำตรกำรที่เสนอแนะ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1 การจัดท้าระบบแผนที่ข้อมูลน้้าขาดแคลนของประเทศไทย

เชิงพ้ืนที่ที่มีการพยากรณ์ท่ีแม่นย้า เพ่ือให้เป็นข้อมูลการ
แจ้งเตือนระดับความเสี่ยงในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

สทนช./ สกสว./วช. /กรม
ทรัพยากรน้้า/กรมชลประทาน 
 

2 พัฒนาแนวทางเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรการประหยัดน้้า/ ส้าหรับอาคาร 
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ เกษตรกรรม 

กนอ./กรอ./อปท./สกสว./วช. /
กรมชลประทาน 
 

3 การจัดหาระบบเก็บน้้าดิบส้ารองส้าหรับระบบประปา
ชุมชน  รวมทั้งการวางแผนการส้ารองน้้าใช้ของชุมชน  

กปน. / อปท. /กองทัพบก 
 

4 พัฒนาระบบแอพพลิเคชันการแจ้งเตือนสถานการณ์น้้าขาด
แคลนเชิงพ้ืนที่แบบ Real time หรือแบบทันต่อเหตุการณ์
ไปยังชุมชนแต่ละภาคส่วนในพื้นท่ีขาดแคลนน้้า  

กปน. / กปภ./อปท./กรม
ทรัพยากรน้้า/สกสว./วช.  
 

5 ก้ากับ ตรวจสอบและควบคุม water loss ในระบบประปา
ชุมชนและระบบน้้าชลประทาน ระบบประปาอุตสาหกรรม 

กปน. / กปภ./กรมชลประทาน/ 
กนอ./กรอ. 

6 พัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรการการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่
ส้าหรับชุมชน อุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

อจน./ กนอ./กรอ./อปท./สกสว./
วช. 

7 จัดหา/พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าแบบเคลื่อนที่ส้าหรับผลิตน้้า
จืดจากน้้าทะเล/ระบบรีไซเคิลน้้าเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้าเชิงพ้ืนที่ในช่วงวิกฤติ 

กนอ./กรอ./อปท. 
 

8 จัดหาแหล่งน้้าบาดาลและจัดท้า/พัฒนาระบบกรองน้้า
บาดาลที่สามารถกรองความกระด้าง ความเค็ม เพ่ืออุปโภค
บริโภค 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล/ ปภ. 
 

9 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับ
การขนส่งน้้าไปยังพ้ืนที่ขาดแคลนน้้า พ้ืนที่เกษตรกรรมที่
ต้องใช้น้้า ให้ทันต่อความจ้าเป็นในการใช้น้้า 

กปน. / กปภ./อปท./กรม
ทรัพยากรน้้า/กองทัพบก 
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ตำรำงท่ี 2 มาตรการระยะยาวที่เสนอแนะ 
 มำตรกำรที่เสนอแนะ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
1 การส่งเสริมมาตรการสร้างบ่อเก็บน้้าฝนของพ้ืนที่อุตสาหกรรม

ในพ้ืนที่มีความเสี่ยงน้้าขาดแคลนให้สามารถกักเก็บน้้าส้ารอง
ยามวิกฤติได้ 

สผ. /กนอ./กรอ. 
 
 

2 การส่งเสริมมาตรการสร้างบ่อเก็บน้้าฝนของอาคารและระบบ
กรองน้้าให้สามารถกักเก็บน้้าส้ารองยามวิกฤติได้  

สผ. /อปท. 
 

3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ส้าหรับชุมชน 
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในพ้ืนที่วิกฤติน้้าและมี
ศักยภาพด้านการน้าน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

กนอ./กรอ./อปท./BOI 
 
 

4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Smart Water Utility 
เพ่ือช่วยให้จัดการน้้าของกระบวนการใช้น้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กนอ./กรอ./อปท./BOI 
 
 

5 ส่งเสริม/พัฒนาระบบ IOT/AI/ Big data มาบริหารจัดการน้้า
ในพ้ืนที่วิกฤติ การคาดการณ์ปัญหาน้้าขาดแคลนเชิงพ้ืนที่แบบ
แม่นย้า การควบคุมการใช้น้้า การจัดสรรการใช้น้้า 

กปน. / กปภ./กรมชลประทาน/ 
กนอ. 
 
 

6 ส่งเสริมการพัฒนาแอพพลิเคชันส้าหรับการแจ้งเตือนชุมชน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานประกอบการ  ให้เตรียมความ
พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในระยะเวลาต่างๆ ตามระดับ
แผนงาน 

กปน. / กปภ./กรมชลประทาน/ 
กนอ. 
 

7 ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งกลับมาใช้
ใหม่ 

คพ./สผ. /กนอ./กรอ. 

8 จัดหาแหล่งน้้าบาดาลและจัดท้า/พัฒนาระบบกรองน้้าบาดาลที่
สามารถกรองความกระด้าง ความเค็ม เพื่ออุปโภคบริโภค 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล/ ปภ. 
 

9 ส่งเสริมการลงทุนระบบผลิตน้้าจืดจากน้้าทะเลโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับภาคอุตสาหกรรมติดทะเล เพ่ือส่งเสริม
ความม่ันคงด้านน้้าส้าหรับภาคอุตสาหกรรม 

กนอ./กรอ. 
 

10 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองแบบ Eco และ Smart city ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

สผ. /กนอ./กรอ. 
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3.  กรณีศึกษาการด าเนินการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ในต่างประเทศ 
 

 ประเทศญี่ปุ่น 
 

มีการส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของอาคารสูงในกรุงโตเกียวเพ่ือลดการใช้น้ าของอาคาร  
การน าน้ าทิ้งหลังการบ าบัดของระบบบ าบัดของชุมชนเพ่ือมาจ าหน่ายเป็นน้ าประปาเกรด 2 ส าหรับชุมชนและ
อุตสาหกรรมในเมืองฟูกุโอกะในราคาถูกกว่าน้ าประปา เนื่องจากเมืองฟูกุโอกะเคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่าง
รุนแรงในอดีต ท าให้ด าเนินมาตรการการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 
 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของกรุงโตเกียว 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับน้ าชักโครกของเมืองฟูกุโอกะ 
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 ประเทศอิสราเอล 
 

มีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากชุมชนแล้วมาใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้ถึง 75% เพ่ือแก้ปัญหา  
น้ าขาดแคลน มีการปรับกฎหมาย Water Law of 1959 และนโยบายให้น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากชุมชนเป็น
ส่วนหนึ่งของแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ของประเทศ  รัฐมนตรีเกษตรได้มีการพัฒนาแนวทาง (Guideline) ของการน า
น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากชุมชนแล้วมาใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม และได้รับการตอบรับจากชุมชนเกษตรกรเป็น
อย่างดี 

 

 ประเทศออสเตรเลีย 
 

ในบางเมืองเช่นเมือง Wagga ได้มีการเดินระบบท่อน าน้ ารีไซเคิลมาจ่ายน้ าใช้ในสวนต่างๆในเมือง 
ส าหรับชุมชน New Haven ได้มีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากชุมชนแล้วมาผสมกับน้ าฝนเพ่ือใช้สอยในชุมชน
ได้แก่ส าหรับพ้ืนที่เกษตร สวน พ้ืนที่เปิดในชุมชน และใช้ในชักโครก นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียได้สร้าง
โรงงานรีไซเคิลน้ าเพ่ือการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่โดยได้เก็บน้ าไว้ในอ่างเก็บน้ าและได้ติดตั้งระบบท่อส่งน้ ารีไซเคิลยัง 
Olympic park และ Newington Estate โดยน้ ารีไซเคิลนี้น ามาใช้หลากหลายวัตถุประสงค์ 

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

- รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่มีพ้ืนที่มากที่สุด มีประชากรมาก ท าให้มีปัญหาน้ าขาดแคลน แหล่งน้ ามี
ปริมาณไม่เพียงพอ จึงได้มีโครงการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่หลายโครงการ มีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชลประทาน การพักผ่อนหย่อนใจ การเติมในชั้นน้ าใต้ดิน การน าน้ ากลับมาใช้ใน
อาคารส าหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดของ
เมืองเพ่ือส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

- รัฐฟลอริดาก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีการส่งเสริมน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับอุตสาหกรรม (สูงถึง 15%) 
เกษตรกรรมและชลประทาน สนามกอล์ฟ การเติมในชั้นน้ าใต้ดิน การน าน้ ากลับมาใช้ในอาคารส าหรับ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

 

 ประเทศจีน 
 

มีการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลน้ าขนาดใหญ่ 50,000 m3/d ที่เมืองเทียนสิน โดยรับน้ าทิ้งจากโรง
บ าบัดน้ าเสีย Jizhuangzi และเดินระบบท่อจ่ายน้ ารีไซเคิลความยาว 52 กิโลเมตรไปยังชุมชน ซึ่งน้ ารีไซเคิลนี้
สามารถจ่ายน้ าให้กับชุมชน 158,000 ครัวเรือนและการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นน้ าหล่อเย็น  
เป็นต้น ราคาค่าน้ ารีไซเคิลอยู่ที่ 0.3 US dollar ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถูกกว่าราคาค่าน้ าประปา 

 
 



 

100 

 ประเทศสิงคโปร์ 
 

ประเทศสิงคโปร์ได้ออกนโยบาย "Singapore  Green Plan 2012" ส าหรับระยะเวลา 10 ปี โดยมีการ
ส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่และการน าน้ าทะเลมาเป็นน้ าจืดของประเทศ รวมกันตั้งเป้าอยู่ท่ี 25% และจัดให้
มีมาตรการกระตุ้นหลายแนวทางด้วยกันเพ่ือส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ มีการให้ความรู้กับประชาชน  
ได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  น้ ารีไซเคิลที่ได้มีคุณภาพน้ าดีกว่าน้ าประปา มีการเดินระบบท่อจ่าย
น้ าประปาความยาว 130 กิโลเมตร น ามาใช้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยมีการน ามาใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมถึง 90,000 m3/d 
 

4.  สรุปผล 
 

ในภาวะน้ าขาดแคลนในระยะยาว การจัดการอุปสงค์ของการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณา
ความจ าเป็นที่ต้องการใช้น้ าของแต่ละภาคส่วน การส่งเสริมแนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ในชุมชน  
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในชุมชนเมือง ดังตัวอย่างของของต่างประเทศในหลายประเทศที่
ด าเนินการได้อย่างประสบความส าเร็จและก้าวข้ามปัญหาน้ าขาดแคลนในระยะยาว ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจถึงศักยภาพความเป็นไปได้และมีการผลักดันด้านนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในหลายประเทศพบว่าน้ าที่
ผ่านการบ าบัดมีคุณภาพดี สามารถน ามาปรับปรุงให้เป็นน้ าใช้ น้ าต้นทุนส ารองส าหรับภาวะขาดแคลนน้ าต่อไป 
ทั้งนี้ยังจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการส่งเสริมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของแนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
เอกสารน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดของเอกสารได้ทาง  

http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/?q=node/56



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 1 
 

สภาพการขาดแคลนน ้า 
โดย 

ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 2 
 

วิเคราะห์การใช้น ้า และการปล่อยน ้าจากเขื่อน 
โดย  

รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 3 
 

ปริมาณฝนคาดการณ์ในช่วงเวลาท่ีเหลือ  
โดย  

คุณจรูญ เลาหเลิศชัย, ดร.กนกศรี ศรินนภากร และ Mr.Tony Song Guiting 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 4 
 

การปล่อยน ้าจากเขื่อนหลัก  
โดย  

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ป่ินทอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 5 
 

สภาพความต้องการใช้น ้า และแหล่งน ้าท่ีมีอยู่ 
โดย  

ดร.ชูพันธ์ ชมภูจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 6 
 

ทบทวนมาตรการของรัฐบาล และเสนอแนะระยะสั น 
โดย  

ผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 7 
 

แนวทางด้าน Supply 
โดย  

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ป่ินทอง และ รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 8 
 

แนวทางด้าน Demand 
โดย  

ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ และ รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 9 
 

มาตรการจัดการบรรเทา 
โดย  

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 10 
 

อภิปรายแนวทางการแก้ไขและป้องกันระยะยาว 
โดย  

คุณบุษบงก์ ชาวกัณหา 
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน ้าปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก – 11 
 

อภิปรายแนวทางการแก้ไขและป้องกันระยะยาว 
โดย  

คุณชูชาติ สายถิ่น 
กรรมการสถาบันน ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมตะ วอเตอร์ จ้ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 



ภาคผนวก ข 

กําหนดการ การสัมมนาวชิาการ 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. กลาวรายงาน 

โดย  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09.10  – 09.25 น. กลาวเปด 

โดย  ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศวิิไล  

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

ทําหนาที่ ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

09.25 – 09.40 น. กลาวนํา 

โดย  คุณปานเทพ กลาณรงคราญ  

สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะ 

การแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสราง  

ดานการบริหารจัดการน้ําและที่ดิน ภายใตคณะกรรมาธิการ 

การแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา 

ชวงท่ี 1 วิเคราะห ทําไมถึงแลง  (09.40 – 10.20 น.) 

 สภาพการขาดแคลนน้ํา - ดร.วินัย เชาวนววิัฒน 

 วิเคราะหการใชน้ํา และการปลอยน้ําจากเขื่อน – รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

ชวงท่ี 2 แนวโนมจากนี้ไป จะวิกฤติแคไหน  (10.40 – 12.00 น.) 

 ปริมาณฝนคาดการณในชวงเวลาที่เหลือ  

คุณจรูญ เลาหเลิศชัย, ดร.กนกศรี ศรินนภากร และ Mr.Tony Song Guiting 

 การปลอยน้ําจากเข่ือนหลัก - ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง 

 สภาพความตองการใชน้ํา และแหลงน้ําที่มีอยู - ดร.ชูพันธุ ชมภูจันทร 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบขอซักถาม 

ชวงท่ี 3 มาตรการบรรเทา ที่เปนไปได ระยะสั้น  (13.00 – 14.15 น.) 

 ทบทวนมาตรการของรัฐบาล และเสนอแนะระยะสั้น - ผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศรี 

 แนวทางดาน supply - ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง และ รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย 

 แนวทางดาน demand - ดร.พงษศักดิ์ สุทธินนท และ รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 มาตรการจัดการบรรเทา - รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช 



ชวงท่ี 4 เสวนาแนวทางแกไขและปองกันในระยะยาว  (14.30 – 16.30 น.) 

 เสวนาแนวทางการแกไขและปองกันในระยะยาว 

o คุณบุษบงก ชาวกัณหา – ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุมน้ําปราจีนบุร ี

o คุณประสงค คงเคารพธรรม – รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

o คุณชูชาติ สายถิ่น – กรรมการสถาบันน้ําและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

และกรรมการผูจัดการ บริษัท อมตะ วอเตอร จํากัด 

o คุณสราวุธ ชีวะประเสริฐ – ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

o รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน – ขอเสนอดานวิชาการ 

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบขอซักถาม 

 สรุปผลการสัมมนา – ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต 

 

 

 



ภาคผนวก ค 

รายนามหนวยงานเขารวมสัมมนาวิชาการ 

 

การจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ภาวะแลง 2020 และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพ่ือปองกัน

ในอนาคต” ในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน ซี ชั้น 1 สามยาน กรุงเทพฯ  

มีผูเขารวมสัมมนารวมทั้งหมด 175 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน (คน) 

1 กรมชลประทาน 1 คน 

2 กรมทรัพยากรธรณี 1 คน 

3 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 6  คน 

4 กรมอนามัย 3 คน 

5 กรมอุตุนิยมวิทยา 1 คน 

6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 4 คน 

7 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 คน 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 คน 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7 คน 

10 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  1 คน 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน 

12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 คน 

13 บันฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 1 คน 

14 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) 1 คน 

15 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด 1 คน 

16 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส จํากัด 1 คน 

16 บริษัท พารากอนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท 1 คน 

17 บริษัท แพลนเน็ต จํากัด 1 คน 

18 บริษัท อิออนธนสินทรัพย ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) 1 คน 

19 บริษัท เอกไพบูลย จํากัด 2 คน 

20 บจก.จงเทียน 1 คน 

21 บจก.เอก9เอนเตอรไพรซ 1 คน 

22 โปรเฟชชั่นแนล โปรเจค แมนเนจเมนต บจก. 1 คน 



ลําดับ หนวยงาน จํานวน (คน) 

23 ผูทรงคณุวุฒิคณะกรรมการลุมน้ําปราจีนบุรี 1 คน 

24 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1 คน 

25 ภาควิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 คน 

26 มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 คน 

27 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 คน 

28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  6 คน 

29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 4 คน 

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 คน 

31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน 

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 คน 

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 1 คน 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันนทา 1 คน 

35 มูลนิธิเพ่ือการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 1 คน 

36 วิทยาลัยการชลประทาน 1 คน 

37 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand 1 คน 

38 วุฒิสภา 1 คน 

39 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ National Nanotechnology Center (NANOTEC) 

 

1 คน 

40 ศูนยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) 1 คน 

41 ศูนยเรียนรูการปลูกพืช จ.นครสวรรค 1 คน 

42 ศูนยสื่อสารองคกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1 คน 

43 สถาบันน้ําและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

1 คน 

44 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) (สสน.)  2 คน 

45 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 1 คน 

46 สภาวิศวกร 1 คน 

47 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4 คน 

48 สมาคมนักเรียนเกาเทพศิรินทรฯ 1 คน 

49 สมาคมนักวิชาการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย 1 คน 

50 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย 1 คน 



 

 

 

 

 

 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน (คน) 

51 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 7  คน 

52 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 คน 

53 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 1 คน 

54 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2 คน 

55 สํานักงานทนายความธนณัฏฐ 1 คน 

56 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ 2 คน 

57 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 2 (ภาคกลาง) 1 คน 

58 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2 คน 

59 สํานักนายก 1 คน 

60 สื่อมวลชน 27 คน 

61 หนวยงานอื่นๆ 5 คน 

62 อิสระ 5 คน 

63 AMATA WATER 1 คน 

64 Asian Institute of Technology 1 คน 

65 Eastwater 1 คน 

66 Envision Digital International Pte Ltd 2 คน 

67 FarmD Asia 1 คน 

68 Green economy News 1 คน 

69 Kochi University of Technology 1 คน 

70 Science Lab 1 คน 

71 T. A. M. PROMOTION CO., LTD (warehouse) 1 คน 

72 Tsighua University 1 คน 

 รวมทั้งสิ้น 175 คน 



ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการ 

 

 
กลาวรายงาน 

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
กลาวเปด 

โดย ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

ทําหนาที่ ผูอํานวยการสาํนักงานการวิจัยแหงชาต ิ

 

 

 
กลาวนํา 

โดย คุณปานเทพ กลาณรงคราญ 

สมาชิกวฒุิสภา  

ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะ 

การแกปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําเชิง

โครงสราง ดานการบริหารจัดการน้ําและที่ดนิ ภายใต

คณะกรรมาธิการ การแกปญหาความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ํา วุฒิสภา 

 
ชวงที่ 1 วิเคราะห ทําไมถึงแลง 

โดย ดร.วินัย เชาวนวิวฒัน และ รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 

 



 
ชวงที่ 2 แนวโนมจากนี้ไป จะวิกฤติแคไหน 

โดย คุณจรูญ เลาหเลิศชัย, ดร.กนกศรี ศรินนภากร, 

Mr.Tony Song Guiting, ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง และ 

ดร.ชูพันธุ ชมภูจันทร 

 
ชวงที่ 3 มาตรการบรรเทา ที่เปนไปได ระยะสั้น 

โดย ผศ.ดร.สุภัทรา วิเศษศร,ี  

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง, รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย,  

ดร.พงษศักดิ์ สุทธินนท, รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล และ 

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช 

 

 
ชวงที่ 4 เสวนาแนวทางแกไขและปองกัน 

ในระยะยาว 

โดย คุณบุษบงก ชาวกัณหา, คณุชูชาติ สายถิ่น,  

คุณสราวุธ ชีวะประเสริฐ และ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 

 

 
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ 

  
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ 

 

 



ภาคผนวก จ 

คอลัมนขาวประชาสัมพันธ 

 

 
โปสเตอรประชาสัมพันธเชิญรวมสัมมนา 

 

 

 
ศูนยเชื่อมโยงความรูและ 

การวิจัยนวัตกรรมดานภัยพิบัต ิ

 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 
ThaiPBS 

 

  



 

 
ที่นี่มีเรื่อง (Cable Channel 37HD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cable Channel 37HD 

 
คมชัดลึก 

 
Thin Siam 

 

  



 

 
ผูจัดการออนไลน 

 

 

 

 

 
เดลินิวส 

 
Post up news 

 
พิมพไทย 

 

 

 

 

 

 


