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Water Management

Policy and Direction  



วางแผนจัดสรรสอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทนุ

จัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า
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สรุปผลการวิเคราะห์สมดุลน ้า รวมทั งประเทศ (77 จังหวัด 928 อ้าเภอ)

รวมอ้าเภอที่คาดว่าจะขาดน ้า
เพื่อการเกษตร

ในช่วง 2 เดือน (มี.ค. – เม.ย.)

74 อ้าเภอ (8%)

นอกเขตชลประทานในเขตชลประทาน ปี 2560/61

0 – 2 ล้าน ลบ.ม.
2 – 20 ล้าน ลบ.ม.

>20 ล้าน ลบ.ม.

739
189

0 – 2 ล้าน ลบ.ม.
2 – 20 ล้าน ลบ.ม.

>20 ล้าน ลบ.ม.

628
226
73
1







คาดการณ์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร 23 จังหวัด 74 อ้าเภอ

ภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกภาคเหนือ

ก้าแพงเพชร

เชียงราย

ตาก

นครสวรรค์

พะเยา

พิจิตร

พิษณุโลก

สุโขทัย

ลพบุรี

สระบุรี

สุพรรณบุรี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

เลย

หนองคาย

หนองบัวล้าภู

อุดรธานี

กาญจนบุรี สระแก้วคลองขลุง,คลองลาน,
ไทรงาม,ปางศิลา,

ลานกระบือ

เทิง

พบพระ

ชุมตาบง,ตากฟ้า,
ท่าตะโก,ไพศาลี,
แม่เปิน, แม่วงก์

จุน

บึงนาราง,โพทะเล,
โพธิ์ประทับช้าง,

วชิรบารมี,สามง่าม

วังทอง

คีรีมาศ, ทุ่งเสลี่ยม,
ศรีส้าโรง

โคกเจริญ,โคกส้าโรง
,ท่าหลวง,พัฒนานิคม,
เมืองลพบุรี,ล้าสนธิ,

หนองม่วง

มวกเหล็ก

ด่านช้าง

บ้านไร่, ลานสัก,
สว่างอารมณ์,

หนองขาหย่าง,ห้วยคต

กระนวน,ภูผาม่าน,
สีชมพู,หนองเรือ

แก้งคร้อ,บ้านแท่น,
เทพสถิต,หนองบัวแดง

ศรีสงคราม

ครบุรี,ด่านขุนทด,
โนนไทย,ปากช่อง,สีคิ ว
,เสิงสาง,ห้วยแถลง, 

หนองบุญมาก

ล้าปลายมาศ,หนองกี่,
หนองหงส์

หนองหิน,เอราวัณ,
ผาขาว

โพนพิสัย

ศรีบุญเรือง,นากลาง

วังสามหมอ,บ้านผือ

บ่อพลอย,เลาขวัญ,
หนองปรือ,

เมืองกาญจนบุรี

เขาฉกรรจ์,
คลองหาด,วังสมบูรณ์,

วัฒนานคร,
อรัญประเทศ

4 จังหวัด 14 อ้าเภอ 1 จังหวัด 5 อ้าเภอ9 จังหวัด 28 อ้าเภอ 1 จังหวัด 4 อ้าเภอ8 จังหวัด 23 อ้าเภอ

การคาดการณ์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับอ้าเภอ (มีนาคม – เมษายน 2561)



 สิ นฤดูแล้ง 1 พ.ค. 2561
กรณีน ้ำเฉลี่ย

ปริมาณน ้าสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุด

ปริมาณน ้าต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักต่้าสุด

85%

51%

81%

58%

67%33%

แม่งัดสมบูรณ์ชล

น ้ำพุง

จุฬำภรณ์

อุบลรัตน์

ป่ำสักชลสิทธิ์ สิรินธร

 กลางฤดูฝน 1 ก.ค. 2561  ปลายฤดฝูน 1 พ.ย. 2561
กรณีน ้ำเฉลี่ย

ปริมาณน ้าสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุด

ปริมาณน ้าต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักต่้าสุด

5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน / เข่ือนแม่มอก /

เขื่อนนฤบดินทรจินดา / เข่ือนแก่งกระจาน / เข่ือนรัชชประภา

83%

50%

82%

48%

61%30%

น ้ำพุง

จุฬำภรณ์

อุบลรัตน์

ป่ำสักชลสิทธิ์ สิรินธร

102%

ก่ิวลม

6% นฤบดินทรจินดำ

65%

รัชชประภำ

82%

บำงลำง

กรณีน ้ำเฉลี่ย

ปริมาณน ้าสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุด

ปริมาณน ้าต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักต่้าสุด

17 เขื่อน ได้แก่ เข่ือนสิริกิติ์ / เข่ือนแม่กวงอุดมธารา /

เข่ือนก่ิวลม / เข่ือนก่ิวคอหมา / เข่ือนแควน้อยบ้ารุงแดน/
เข่ือนแม่มอก / เข่ือนห้วยหลวง / เข่ือนน ้าอูน / 
เข่ือนอุบลรัตน์ / เข่ือนมูลบน /เข่ือนสิรินธร /
เข่ือนศรีนครินทร์ / เข่ือนคลองสยีัด /เข่ือนหนองปลาไหล/
เข่ือนนฤบดินทรจินดา / เข่ือนแก่งกระจาน /
เข่ือนรัชชประภา

100%

100%

92%

42%

75%

ล้ำปำว

ปรำณบุรี

อุบลรัตน์

รัชชประภำ 

100%
ก่ิวลม

86% บำงลำง

การประเมินสภาพน ้าเทียบกับเกณฑ์การเก็บกัก เพื่อวิเคราะห์หาพื นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง
ในช่วงฤดูฝน ปี 2561

- เข่ือนก่ิวลม จ.ล้าปาง (22% รนก.)

- เขื่อนแม่งัดสมบูรณช์ล จ.เชียงใหม่ (87% รนก.) 
- เข่ือนก่ิวลม จ.ล้าปาง (81% รนก.)
- เข่ือนน ้าพุง จ.สกลนคร (52% รนก.)
- เข่ือนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (83% รนก.)
- เขื่อนอุบลรัตน ์จ.ขอนแกน่ (60% รนก.)
- เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (68% รนก.)
- เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี (36% รนก.)
- เข่ือนบางลาง จ.ยะลา (92% รนก.)

- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ (89% รนก.) 
- เข่ือนก่ิวลม จ.ล้าปาง (104% รนก.) 
- เข่ือนก่ิวคอหมา จ.ล้าปาง (77% รนก.
- เข่ือนน ้าพุง จ.สกลนคร (55% รนก.) 
- เข่ือนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (86% รนก.)
- เขื่อนอุบลรัตน ์จ.ขอนแกน่ (51% รนก.)
- เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (63% รนก.)
- เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี (41% รนก.) 
- เข่ือนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (73% รนก.) 
- เข่ือนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก (54% รนก.) 
- เข่ือนบางลาง จ.ยะลา (93% รนก.)

ได้แก่ เข่ือนภูมิพล / เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล /
เข่ือนก่ิวลม / เข่ือนแม่มอก / เข่ือนอุบลรัตน/์ 
เข่ือนล้าปาว / เข่ือนล้าตะคอง / เข่ือนศรีนครินทร์ /
เข่ือนวชิราลงกรณ / เข่ือนนฤบดินทรจินดา / 
เข่ือนแก่งกระจาน / เข่ือนปราณบุรี / เข่ือนบางลาง

8 แห่ง

11 แห่ง 13 แห่ง



ต้นฤดูฝน 1 พ.ค. 2561 กลางฤดูฝน 1 ก.ค. 2561

การบริหารจัดการน ้าในอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ช่วงฤดูฝน ปี 2561

 กรณีน ้าเฉลี่ย มี 6 เข่ือน ได้แก่ เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
จ.เชียงใหม/่ เข่ือนน ้าพุง จ.สกลนคร / 
เข่ือนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ / เข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น / 
เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 
จ.สระบุรี ควรปรับแผนการระบายน ้า เพ่ือควบคุมให้
ปริมาตรน ้าอยู่ต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกกัน า้สูงสดุ

 กรณีน ้ามาก มี 6 เข่ือนดังกล่าว รวมเขื่อนกิ่วลม 
จ.ล้าปาง และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

 กรณีน ้าเฉลี่ย มี 7 เข่ือน ได้แก่ เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
จ.เชียงใหม่ / เข่ือนกิ่วลม จ.ล้าปาง / เข่ือนน ้าพุง 
จ.สกลนคร / เข่ือนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ /  เข่ือนอุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น / เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี / และเข่ือน
ป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ควรปรับแผนการระบายน ้า 
เพ่ือควบคุมให้ปริมาตรน ้าอยู่ต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักน า้
สูงสุด

 กรณีน ้ามาก มี 7 เข่ือนดังกล่าว รวม เข่ือนกิ่วคอหมา 
จ.ล้าปาง เข่ือนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี / เข่ือนขุนด่าน
ปราการชล จ.นครนายก / เข่ือนบางลาง จ.ยะลา ที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

คาดการณ์กรณี ปริมาณน ้าสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุด



ต้นฤดูฝน 1 พ.ค. 2561 กลางฤดูฝน 1 ก.ค. 2561

การบริหารจัดการน ้าในอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ช่วงฤดูฝน ปี 2561

 กรณีน ้าน้อย เข่ือนกิ่วลม จ.ล้าปาง ควรจัดสรรน ้าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอ /
เก็บกักน ้าในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักน ้า
ต่้าสุด และการเพาะปลูกฤดฝูนให้ใช้น ้าฝนเป็นหลัก 

 กรณีน ้าเฉลี่ย มี 5 เข่ือน ได้แก่ เข่ือนแควน้อยบ้ารุงแดน 
/ เข่ือนแม่มอก / เข่ือนนฤบดินทรจินดา / 
เข่ือนแก่งกระจาน และเข่ือนรัชชประภา ควรจัดสรรน ้า
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้
เพียงพอ /เก็บกักน ้าในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่้ากว่า
เกณฑ์เก็บกักน ้าต่้าสดุ และการเพาะปลูกฤดฝูนให้ใช้
น ้าฝนเป็นหลัก

คาดการณก์รณีปริมาณน ้าต่้ากว่าเกณฑ์เก็บกักต่้าสุด



Water Management

Next steps



ระบบสารสนเทศน ้า
• Real time and Standardisation

• พัฒนำสำรสนเทศในเชิงพื นที่และเชิงเวลำทั งในอดีตและปัจจุบัน
• กำรกระจำยน ้ำและกำรใช้น ้ำ

บัญชีน ้าและการประเมินผล

การคาดการณ์และพยากรณ์น ้า
• ขยำยขอบข่ำยกำรคำดกำรณ์ด้ำนอุทกวิทยำจำกฝนคำดกำรณ์เท่ำนั น โดยเพิ่ม น ้ำท่ำ และพื นที่น ้ำท่วม

การใช้อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet Things: IoTs)
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
• ประหยัดกำรใช้น ้ำ

การบริหารจัดการน ้าร่วมกันของน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน
• เพิ่มปริมำณ Water Supply

การน้า Big Data มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า
• Digital revolution and Data-driven technologies 



Water Research

Solutions for science and society








