
โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตวัของนํา้เคม็เข้า

แม่นํา้เจ้าพระยา (The Management Study of Salt Intrusion 

into Chao Phraya River) 

สรุปผลการลงสํารวจพืน้ที่  

ในช่วงธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 

19 พฤษภาคม 2560 



วัตถุประสงค์ของการสาํรวจภาคสนาม 

 เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย 

ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไขจากปัญหาการรุกลํา้ของ

นํา้เคม็และปัญหาภยัแล้ง ที่มีต่อภาคการเกษตร ครัวเรือน 

และอุตสาหกรรม ในพืน้ที่ 8 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา 

อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท  

 ระยะเวลาลงสาํรวจ ธค. 2558 - มีค. 2559  



พืน้ที่สาํรวจ 
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 พืน้ที่สาํรวจ       8 จงัหวัด 
 ภาคเศรษฐกจิ    3   ภาค 
 จาํนวนตวัอย่าง   978 ตวัอย่าง 

 

ภาคการเกษตร 

433 ตวัอย่าง  
ภาคอตุสาหกรรม 

114 ตวัอย่าง 
ภาคครวัเรือน 

401 ตวัอย่าง  
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การประสบภยัของกลุ่มตัวอย่าง 
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 ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน 

การประสบภยั รายภาคเศรษฐกจิ 



ผลสรุป 2 กลุ่ม 
กลุ่ม 1

กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ นนทบุรี 

ปทุมธานี 

กลุ่ม 2 

อยุธยา อ่างทอง 

สิงห์บุรี และชัยนาท  



สรุปผลการสาํรวจ 

1.     ผลกระทบ/ มูลค่าความเสียหาย/ วธีิการแก้ไขปัญหา 

2.    ข้อเสนอแนะ / มาตรการแก้ไขที่ต้องการ  

 

 



ภาคเกษตร  

กลุ่ม 1  

จังหวัด/ประสบปัญหา นํา้เคม็ ภัยแล้ง 
ทัง้นํา้เคม็

และภัยแล้ง  

ไม่ประสบ

ปัญหาทัง้สอง  
รวม 

กรุงเทพ 22 8 8 19 57 

สมุทรปราการ  0    23 16 0 39 

นนทบุรี 8 5 14 16 43 

ปทุมธานี  0    29 4 38 71 

รวม 30 65 42 73 210 



กลุ่ม 1 

อาชีพ ร้อยละ 

ข้าว          33  

ไม้ผล          34  

ทเุรียน           8  

ไม้ดอก ประดบั           6  

พืชผกั          19  

         100  



ข้าว ผลกระทบ/มลูคา่ความเสียหาย/แก้ไขปอ้งกนั/คา่ใช้จา่ย 

รายการ ภยันํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 50 เสียหายเกนิกว่า 50 % ร้อยละ 38 เสียหายโดยสิน้เชิง 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 3,468  

max. 6,500 min. 500 

เฉล่ีย 4,082  

Max. 7,500 Min. 300 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ขุดบ่อ / ก่อคันดินให้เป็นบ่อ 

ตดิตัง้ / เช่าเคร่ืองสูบนํา้ 

ทาํประตูกัน้นํา้เค็ม  

เสริมคันคลองให้สูงป้องกันนํา้เค็ม 

ขุดสระนํา้ /ขุดบ่อบาดาล/ ค่าสูบนํา้ 

 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 17,875 

Max. 50,000 min. 750 

เฉล่ีย 17,760 

Min. 80,000 min. 700 



ไม้ผล   ผลกระทบ/มลูคา่ความเสียหาย/แก้ไขปอ้งกนั/คา่ใช้จา่ย 

 
รายการ ภยันํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 41 เสียหายโดยสิน้เชิง 

ร้อยละ 53 เสียหายเพยีงเล็กน้อย 

ร้อยละ 82 เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 21,636  

max. 50,000 min. 5,000 

เฉล่ีย 25,485  

Max. 100,000 Min. 2,000 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 
ขุดร่องสวน         ใช้นํา้บาดาล 

ใช้นํา้ประปา        ทาํประตูกันนํา้ 

ขุดสระนํา้ /ใช้นํา้ประปา/ ใช้เคร่ือง

สูบนํา้ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 8,033 

Max. 22,000  Min. 500 

เฉล่ีย 20,028 

Max. 80,000 min. 300 



ทุเรียน ผลกระทบ/มลูคา่ความเสียหาย/แก้ไขปอ้งกนั/คา่ใช้จา่ย 

 
รายการ ภยันํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 54 เสียหายเกนิกว่า 50 % ร้อยละ 60 เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 32,800  

max. 50,000 min. 4,000 

เฉล่ีย 32,800  

max. 50,000 min. 4,000 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ทาํประตูกันนํา้เค็ม/  ใช้นํา้บาดาล/ ใช้

นํา้ประปา / ทาํบ่อพกันํา้ 
ใช้นํา้ประปา 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 12,169 

Max. 60,000  Min. 100 

เฉล่ีย 3,400 Max. 8,000 min. 400 



ไม้ดอก/ไม้ประดบั ผลกระทบ/มลูคา่ความเสียหาย/แก้ไขปอ้งกนั/คา่ใช้จา่ย 

รายการ ภยันํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ เสียหายเล็กน้อย เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 107 ต่อกก.  

max. 200 min. 33  

เฉล่ีย 40 บาท ต่อกก.   

การแก้ไข/ป้องกัน 

 
-ไม่มี ตดิตัง้เคร่ืองสูบ/ ซือ้นํา้จากรถ 

ค่าใช้จ่าย (บาท) -ไม่มี 1,400   



พชืผัก/สวนครัว ผลกระทบ/มลูคา่ความเสียหาย/แก้ไขปอ้งกนั/คา่ใช้จ่าย 

 
รายการ ภยันํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 25 เสียหายเกนิกว่า 50 % 

ร้อยละ 75 เสียหายเล็กน้อย 

ร้อยละ 62 เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 111 ต่อกก.  

max. 166 min. 67  

Na. 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 
ตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้ / ขุดบ่อบาดาล ใช้นํา้ประปา/ ใช้เคร่ืองสูบนํา้ 

 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 17,500 

Max. 20,000  Min. 15,000 

เฉล่ีย 3,250 Max. 50,000 min. 

15,000 



จังหวัด/ประสบปัญหา นํา้เคม็ ภัยแล้ง 
ทัง้นํา้เคม็และ

ภัยแล้ง  

ไม่ประสบปัญหา

ทัง้สอง  
รวม 

อยุธยา   0    69  0     0    69 

อ่างทอง  0    47  0     0    47 

สงิห์บุรี  0    46  0     0    46 

ชัยนาท  0    61  0     0    61 

รวม  0        223   0     0    223 

ภาคเกษตร  
กลุ่ม 2  



ข้าว ผลกระทบ/มูลค่าความเสียหาย/แก้ไขป้องกัน/ค่าใช้จ่าย 

รายการ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 35เสียหายเกนิกว่า 50 % 

 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 4,911  

Max. 8,267 Min. 1,000 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ขุดสระนํา้ /ขุดบ่อบาดาล/ ค่าสูบนํา้ 

 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 17,609 

Min. 100,000 min. 250 



พชืไร่  ผลกระทบ/มูลค่าความเสียหาย/แก้ไขป้องกัน/ค่าใช้จ่าย 

 
รายการ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 27 เสียหายสิน้เชิง 

ร้อยละ 40เสียหายเกนิกว่า 50 % 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 5,425  

Max. 12,825 Min. 1,000 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ขุดสระนํา้ / ใช้เคร่ืองสูบนํา้/ เจาะบ่อบาดาล 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 15,474 

Max. 40,000 min. 1,000 



ไม้ผล ผลกระทบ/มูลค่าความเสียหาย/แก้ไขป้องกัน/ค่าใช้จ่าย 

รายการ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 4,807 Max. 6,800 Min. 2,400 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ขุดบ่อบาดาล/ สูบนํา้จากคลอง/ ใช้นํา้ประปา 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 10,100 

Max. 20,000 min. 300 



พชืผัก/สวนครัว ผลกระทบ/มูลค่าความเสียหาย/แก้ไขป้องกัน/

ค่าใช้จ่าย 

รายการ ภยัแล้ง 

ผลกระทบ ร้อยละ 62 เสียหายเล็กน้อย 

มูลค่าเสียหายต่อไร่ (บาท) เฉล่ีย 7,808 Max. 18,000 Min. 1,000 

 

การแก้ไข/ป้องกัน 

 

ขุดบ่อบาดาล/ สูบนํา้จากคลอง 

ค่าใช้จ่าย (บาท) เฉล่ีย 12,420 Max. 24,000 min. 170 



ข้อมลูการใช้นํา้ในปีปรกติ  
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กลุ่ม 1  

ภาคครัวเรือน 

ประสบปัญหา/ จังหวัด  นํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ทัง้นํา้เคม็

และภยัแล้ง  

ไม่ประสบปัญหา

นํา้เคม็และภยัแล้ง   รวม 

กรุงเทพ 9 2 1 62 74 

ปทุมธานี 28 29 2 2 61 

สมุทรปราการ 37 3 - 21 61 

นนทบุรี 43 - 5 7 55 

รวม 117 34 8 92 251 



มูลค่าความเสียหายจากปัญหานํา้เคม็ 

เดือดร้อน,  69.1  

เดือดร้อน,  30.9  

เสียหาย, 0 

เสียหาย, 0 

 -     10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0  

นํา้บริโภค 

นํา้อปุโภค 



ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหานํา้เคม็ 

การแก้ปัญหา ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ซือ้นํา้ขวดดื่ม 200 - 600 

ซือ้นํา้ใช้ 400 

เคร่ืองกรองนํา้ 30000 

เปล่ียนไส้กรองนํา้ 800 

สารส้ม 40 



มูลค่าความเสียหาย ปัญหาภยัแล้ง 

เดือดร้อน,  45.8  

เดือดร้อน,  54.2  

เสียหาย, 0 

เสียหาย, 0 

 -     10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0  

นํา้บริโภค 

นํา้อุปโภค 



กลุม่ 2 ภาคครัวเรือน 

 

ประสบปัญหา/ จังหวัด  นํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ทัง้นํา้เคม็

และภยัแล้ง  

ไม่ประสบปัญหา

นํา้เคม็และภยัแล้ง   รวม 

ชัยนาท 2 30 7 2 41 

สิงห์บุรี - - - 36 36 

อ่างทอง - 27 - 5 32 

อยุธยา - 5 - 16 21 

รวม 2 62 7 59 130 



มูลค่าความเสียหาย ปัญหาภยัแล้ง 

เดือดร้อน,  45.8  

เดือดร้อน,  54.2  

เสียหาย, 0 

เสียหาย, 0 

 -     10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0  

นํา้บริโภค 

นํา้อุปโภค 



สรุป การใช้นํา้เพ่ืออปุโภค และนํา้เพ่ือบริโภค  

มูลค่าความเสียหาย 

 
- ได้รับเพียงความเดือดร้อน หรือความไมส่ะดวกสบายจากปัญหาท่ี

เกิดขึน้ 



ภาคอุตสาหกรรม  

ประเภทโรงงาน จาํนวนตัวอย่าง 

อาหาร  65 

เคร่ืองดื่ม  18 

เคร่ืองหนัง  10 

การเกษตร  9 

สิ่งทอ  9 

อ่ืนๆ  33 

รวม 144 

จังหวัด จาํนวนตัวอย่าง 

สมุทรปราการ 83 

กทม. 12 

ชัยนาท 12 

พระนครศรีอยุธยา 10 

สิงห์บุรี 10 

ปทุมธานี 9 

นนทบุรี 5 

อ่างทอง 3 

รวม 144 



จาํนวนตัวอย่าง ประสบปัญหา 
ประเภทโรงงาน จาํนวนตัวอย่างนํา้เคม็ จาํนวนตัวอย่างนํา้แล้ง 

อาหาร  7 4 

เคร่ืองดื่ม  3 4 

สิ่งทอ  2 - 

การเกษตร 3 3 

อ่ืนๆ 2 3 

รวม 14 14 

ประสบปัญหา      28 ตัวอย่าง 

ไม่ประสบปัญหานํา้เคม็และภัยแล้ง  116 ตัวอย่าง 

รวม      144 ตัวอย่าง 



กลุ่ม 1 จาํนวนตวัอย่าง 

จังหวัด การเกษตร  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  สิ่งทอ  อ่ืนๆ 

จาํนวน

ตัวอย่าง 

กทม 

                                  

1  

                               

3  

                   

1  

                   

1  

                   

6  

                                 

12  

สมุทรปราการ 

                                 

-    

                             

44  

                   

9  

                   

7  

                

23  

                                 

83  

นนทบุรี 

                                 

-    

                               

3  

                  

-    

                  

-    

                   

2  

                                   

5  

ปทุมธานี 

                                  

2  

                               

3  

                   

1  

                   

1  

                   

2  

                                   

9  

รวม 

                                  

3  

                             

53  

                

11  

                   

9  

                

33  

                              

109  

 อ่ืนๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี   อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์โลหะ  

อุตสาหกรรมไฟฟ้า 



กลุม่อาหาร  ประสบการรุกลํา้ของนํา้เคม็/ ภยัแล้ง  

32 

จังหวัด นํา้เค็ม ภยัแล้ง 

สมุทรปราการ 7 1 

ปทุมธานี - 1 

รวม 7 2 

 -    
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ประปา ประปา * บาดาล 

 85.7  

 -    
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 100.0  

กระบวนการผลิต สนบัสนนุการผลติ สํานกังาน/หอพกั 

 85.7  

 100.0   100.0  

 14.3  

 -     -    

ประปา 

บาดาล 

นํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ความเสียหาย กระบวนการ

ผลิต 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ การผลิต ค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) 30,000 ซือ้เคร่ืองกรองใหม่ 20,000 - - 

การรับมือ/แก้ไข  ซือ้นํา้ดบิ/ เป่าบ่อบาดาล/ ตดิตัง้เคร่ืองทาํนํา้ซอฟท์ / ซือ้อุปกรณ์ลดการใช้นํา้ เช่น

หวัฉีดนํา้ 

การใช้นํา้ (แหล่งนํา้)  
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จังหวัด นํา้เค็ม ภยัแล้ง 

สมุทรปราการ 3 - 

ปทุมธานี - 1 

รวม 3 1 
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การใช้นํา้ (แหล่งนํา้)  

กลุม่เคร่ืองด่ืม    ประสบการรุกลํา้ของนํา้เคม็/ ภยัแล้ง  

การใช้นํา้ในการผลิต 

นํา้เคม็ ภยัแล้ง 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

กําจดัคลอไรด์ในนํา้ 

- - - 



กลุม่สิง่ทอ   ประสบการรุกลํา้ของนํา้เคม็ 
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จังหวัด จาํนวนตัวอย่าง 

สมุทรปราการ 2 

รวม 2 
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 50.0   50.0  

 -    

 50.0   50.0  

ประปา 

ประปา * บาดาล 

นํา้เคม็ 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) - - 

การใช้นํา้ในการผลิต 



กลุม่อ่ืนๆ    ประสบการรุกลํา้ของนํา้เคม็ 
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จังหวัด 
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สมุทรปราการ 1 
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ประปา ประปา * บาดาล  
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การใช้นํา้(แหล่ง) 

ประเภทโรงงาน 

กระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  1 

อ่ืนๆ 1 

รวม 2 

นํา้เคม็ 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) - - 



กลุม่ 2 จาํนวนตวัอย่าง 

จังหวัด การเกษตร  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  อ่ืนๆ จาํนวนตัวอย่าง 

อยุธยา 
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 อ่ืนๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมเคมี   อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์  อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์โลหะ  อตุสาหกรรมไฟฟ้า 



กลุ่มอาหาร ประสบปัญหาภยัแล้ง 
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จังหวัด จาํนวนตัวอย่าง 

สิงห์บุรี 1 

อ่างทอง 1 

รวม 2 
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การใช้นํา้ (แหล่งนํา้)  

การใช้นํา้ในการผลิต 

ภยัแล้ง 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) หยดุผลิต / หยดุกิจการ - 



กลุ่มเคร่ืองดื่ม ประสบปัญหาภยัแล้ง 
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จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง 

ชัยนาท 1 

สิงห์บุรี 1 

อ่างทอง 1 

รวม 4 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

ประปา บาดาล ผิวดิน 

50.0 

25.0 25.0 

การใช้นํา้ 
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 25.0  

 33.3  
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 25.0  

ประปา 

บาดาล 

ผิวดิน 

อ่ืนๆ นํา้กรอง RO 

การใช้นํา้ในการผลิต 

ภยัแล้ง 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) - - 

การรับมือ/แก้ไข  ปรับระบบการผลิตให้ใช้นํา้น้อยลง / สบูนํา้ /มีถงัเก็บนํา้สํารอง/ 

พฒันาบอ่บาดาลหรือบอ่นํา้ตืน้ เช่น เป่าล้างบอ่บาดาล หรือซอ่มเคร่ือง / ร้องเรียนไปยงั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   



กลุ่มการเกษตร    ประสบปัญหาภยัแล้ง 

แหล่งนํา้หลัก บาดาล 

แหล่งนํา้รอง ผิวดนิ (แม่นํา้) 
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จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง 

ชัยนาท 3 

รวม 3 
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กระบวนการผลิต สนบัสนนุการผลติ สํานกังาน/หอพกั 
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0 0 

1 
ประปา 

บาดาล*นํา้ผิวดิน 

การใช้นํา้ในการผลิต 

ภยัแล้ง 

ความเสียหาย กระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

มูลค่า (บาท) 300,000 ค่าขุดบ่อ 30,000 บาท/บ่อ 

การรับมือ/แก้ไขปัญหา  ขุดบ่อบาดาล  



ขอ้เสนอแนะ / 
มาตรการแกไ้ขทีต่อ้งการ  



กลุ่ม 1 

ภาคเกษตร 
 



สมุทรปราการ  

-สร้างประตูระบายนํา้ไม่ให้นํา้เคม็ไหล

เข้าคลอง 

นนทบุรี  

-สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเก็บ

นํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายงั

พืน้ที่ที่ผลิตนํา้ประปา(สาํแล) 

กทม. ขุดบ่อบาดาลชุมชน 

ปทุมธานี  

-สร้างเข่ือนกัน้นํา้เคม็ที่ปากแม่นํา้ 

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้ 

ใช้สิ่งก่อสร้าง 



สมุทรปราการ ผันนํา้จากแหล่งนํา้

ข้างเคียงเข้าพืน้ที่ เพื่อเจือจางค่า

ความเคม็ให้อยู่ในระดับปกต ิ

นนทบุรี  

-มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการแจ้งเตือนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กทม.  

-ตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้ 

ปทุมธานี  

-ผันนํา้จากแหล่งนํา้ข้างเคียงเข้าพืน้ที่ เพื่อเจือ

จางค่าความเคม็ให้อยู่ในระดับปกต ิ
-ตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้  

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
ด้านเทคนิควศิวกรรม 



สมุทรปราการ  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

นนทบุรี  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

กทม.  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้ 

- ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม  

ปทุมธานี  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

-ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
ด้านเศรษฐกจิ สังคม 



กลุ่ม 1,2  

ภาคเกษตร 
 



สมุทรปราการ  

-ขุดลอกคลองส่งนํา้ 

นนทบุรี  

-สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเก็บนํา้จืดด้าน

ต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายังพืน้ที่ที่ผลิตนํา้ประปา

(สาํแล) 

ชัยนาท  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้  

อ่างทอง ขุดบ่อบาดาลชุมชน  

กทม.  

-สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเก็บนํา้จืดด้าน

ต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายังพืน้ที่ที่ผลิตนํา้ประปา

(สาํแล)  

สิงห์บุรี  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้  

อยุธยา  

-ขุดลอกคลองส่งนํา้  

ปทุมธานี ขุดลอกคลองส่งนํา้  

ใช้สิ่งก่อสร้าง 



ไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 

ด้านเทคนิควศิวกรรม 

สมุทรปราการ หาพืน้ที่/

แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้เป็น

แหล่งสาํรองนํา้ 

นนทบุรี มีระบบการ

พยากรณ์นํา้ และการแจ้ง

เตือนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชัยนาท หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่

สามารถใช้เป็นแหล่งสาํรอง

นํา้  

อ่างทอง . ผันนํา้จากแหล่ง

นํา้ข้างเคียงเข้าพืน้ที่   

กทม. มีระบบการพยากรณ์นํา้ 

และการแจ้งเตือนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

สิงห์บุรี หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่

สามารถใช้เป็นแหล่งสาํรองนํา้ 

อยุธยา หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถ

ใช้เป็นแหล่งสาํรองนํา้  

ปทุมธานี ตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้ 



สมุทรปราการ  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

นนทบุรี ชดเชยค่าเสียหาย /

เพิ่มรายได้  

ชัยนาท  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้   

อ่างทอง  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้   

กทม.  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนในพืน้ที่  

สิงห์บุรี  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้   

อยุธยา  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  
ปทุมธานี  

-มีการจัดประชุมเป็นประจาํในช่วง

หน้าแล้ง 

ไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 

ด้านเศรษฐกจิ สังคม 



กลุ่ม 1 

ภาคครัวเรือน 

 



สมุทรปราการ  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้ 

นนทบุรี  

-สร้างเข่ือนหรืออ่างนํา้เพื่อกักเก็บนํา้ 

กทม. 

-สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเก็บนํา้จืด

ด้านต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายงัพืน้ที่ที่

ผลิตนํา้ประปา(สาํแล) 

ปทุมธานี  

-สร้างเข่ือนหรืออ่างนํา้เพื่อกักเก็บนํา้ 

ชัยนาท  

-ขุดบ่อบาดาลชุมชน 

ใช้สิ่งก่อสร้าง 



สมุทรปราการ  

-มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการแจ้ง

เตือนอย่างมีประสิทธิภาพ 

นนทบุรี  

-ปิดประตูระบายนํา้ในช่วงเวลานํา้ขึน้ 

กทม.  

-มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการ

แจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปทุมธานี  

-ควรมีข้อมูลที่ทนัสมัยและเช่ือถือ 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
ด้านเทคนิควศิวกรรม 

ชัยนาท  

-ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. ปภ. 



สมุทรปราการ  

-ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

แก่ประชาชนในพืน้ที่ 

นนทบุรี  

-มีการจัดประชุมเป็นประจาํในช่วงหน้าแล้ง 

กทม.  

-ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

แก่ประชาชนในพืน้ที่ 

ปทุมธานี  

-ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนในพืน้ที่ 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

ชัยนาท  

-ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 



กลุ่ม 1, 2 

ภาคครัวเรือน 

 



ใช้สิ่งก่อสร้าง 

สมุทรปราการ  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้ 

ชัยนาท  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้  

อ่างทอง  

-ขุดบ่อบาดาลชุมชน  

กทม.  

- สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่ง

เก็บนํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) 

มายังพืน้ที่ที่ผลิตนํา้ประปา(สาํแล)  

อยุธยา  

-สร้างสระเก็บนํา้ชุมชนเพื่อสาํรองนํา้ไว้ใช้  

ปทุมธานี  

-ขุดลอกคลองส่งนํา้  

สิงห์บุรี 

-ขุดบ่อบาดาลชุมชน  



ไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 

ด้านเทคนิควศิวกรรม 

สมุทรปราการ  

-ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. ปภ. 

ชัยนาท  

-หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งสาํรองนํา้  

-มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการแจ้งเตือนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อ่างทอง .  

-ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. ปภ. 

กทม.  

-มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการ

แจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ  

อยุธยา  

-ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. ปภ. 

ปทุมธานี  

-ควรมีข้อมูลที่ทนัสมัยและเช่ือถือได้ 

- ปิดประตูระบายนํา้ในช่วงเวลานํา้ขึน้ 

สิงห์บุรี .  

-ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. ปภ. 



ไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 

ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

สมุทรปราการ  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

นนทบุรี  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

ชัยนาท  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้   

อ่างทอง  

-ให้คาํแนะนําในการจัดหานํา้เพิ่มเตมิ

จากแหล่งนํา้ภายนอก 

กทม.  

-ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

เข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ที่  

อยุธยา  

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

ปทุมธานี  

-ให้คาํแนะนําในการจัดหานํา้เพิ่มเตมิ

จากแหล่งนํา้ภายนอก 

สิงห์บุรี 

-ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  



กลุ่ม 1, 2

ภาคอุตสาหกรรม 



 สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเกบ็นํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือน

เจ้าพระยา) มายังพืน้ที่ที่ผลตินํา้ประปา(สาํแล) 

อุตสาหกรรมอาหาร   

มาตรการแก้ไขปัญหา การรุกลํา้ของนํา้เคม็ 

ใช้สิ่งก่อสร้าง 

     ด้านเทคนิควศิวกรรม 
 ผันนํา้จากแหล่งนํา้ข้างเคียงเข้าพืน้ที่ เพ่ือเจือจางค่าความเคม็ให้

อยู่ในระดับปกต ิ
    ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม  

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 



 สร้างเข่ือนหรืออ่างนํา้เพื่อกักเกบ็นํา้ 

 ขุดบ่อบาดาลโรงงาน 

อุตสาหกรรมอาหาร   

มาตรการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  

ใช้สิ่งก่อสร้าง 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

   ด้านเทคนิควศิวกรรม 
 หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งสาํรองนํา้ 

   ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม  



 สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเกบ็นํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือน

เจ้าพระยา) มายังพืน้ที่ที่ผลตินํา้ประปา(สาํแล) 

 สร้างเข่ือนหรืออ่างนํา้เพ่ือกักเกบ็นํา้ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

มาตรการแก้ไขปัญหาการรุกของนํา้เคม็ 

ใช้สิ่งก่อสร้าง 

   ด้านเทคนิควศิวกรรม 
 พจิารณาเล่ือนตาํแหน่งจุดเฝ้าระวังความเค็ม 

   ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 กรมโยธาฯ กรมชลฯและสาํนักงานเขตร่วมมือประสานงาน 

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 



 สร้างเข่ือนหรืออ่างนํา้เพื่อกักเก็บนํา้ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

มาตรการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  

ใช้สิ่งก่อสร้าง 

   ด้านเทคนิควศิวกรรม 
 มีระบบการพยากรณ์นํา้ และการแจ้งเตือนอย่างมีประสทิธิภาพ 

 ควรมีข้อมูลที่ทันสมัยและเช่ือถือได้ 

 หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งสาํรองนํา้ดบิ 

   ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 

 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ที่  

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 



สรุปต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ  



 38.2  

 23.8  

 54.5  

 -     10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0  

เกษตร_สร้างเข่ือนกัน้นํา้เคม็ที่ปากแม่นํา้ 

ครัวเรือน_สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่งเก็บ

นํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายงัพืน้ที่ที่

ผลิตนํา้ประปา(สาํแล) 

อุตสาหกรรม_สร้างท่อ หรือคลองผันนํา้จากแหล่ง

เก็บนํา้จืดด้านต้นนํา้ (เข่ือนเจ้าพระยา) มายังพืน้ที่

ที่ผลิตนํา้ประปา(สาํแล) 

ภยันํา้เคม็ 

 
มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง 



มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ด้านเทคนิควศิวกรรม 

 21.7  

 23.3  

 25.9  

 19.0   20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0  

เกษตร_ผันนํา้จากแหล่งนํา้ข้างเคียงเข้าพืน้ที่ เพื่อเจือ

จางค่าความเคม็ให้อยู่ในระดับปกต ิ

ครัวเรือน_ใช้รถบรรทุกนํา้จาก อบจ. อบต. กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยั 

อุตสาหกรรม_ควรมีข้อมูลที่ทนัสมัยและเช่ือถือได้ 

ภยันํา้เคม็ 



มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง  ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 25.7  

 29.3  

 33.3  

 -     5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0  

เกษตร_ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 

ครัวเรือน_ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนในพืน้ที่ 

อุตสาหกรรม_กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม

ชลประทานและสาํนักงานเขตมีความร่วมมือ 

ภยันํา้เคม็ 



มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 

 27.8  

 32.9  

 26.1  

 -     5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0  

เกษตร_ขุดลอกคลองส่งนํา้ 

ครัวเรือน_สร้างสระเกบ็นํา้ชุมชนเพื่อสาํรอง

นํา้ไว้ใช้ 

อุตสาหกรรม_ขุดลอกคลองส่งนํา้ 

ภยัแล้ง 



มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ด้านเทคนิควศิวกรรม 

 32.8  

 29.4  

 20.0  

 -     5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0  

เกษตร_หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้เป็น

แหล่งสาํรองนํา้ดบิ 

ครัวเรือน_หาพืน้ที่/แหล่งนํา้ ที่สามารถใช้

เป็นแหล่งสาํรองนํา้ดบิ 

อุตสาหกรรม_ควรมีข้อมูลที่ทนัสมัยและ

เช่ือถือได้ 

ภยัแล้ง 



มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

 32.0  

 34.1  

 24.1  

 -     5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   40.0  

เกษตร_ชดเชยค่าเสียหาย /เพิ่มรายได้  

ครัวเรือน_ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึและ

เป็นธรรม  

อุตสาหกรรม_ควรมีการจัดสรรนํา้อย่างทั่วถงึ

และเป็นธรรม  

ภยัแล้ง 



จบการนําเสนอ 

ขอบคุณค่ะ 
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