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สถานการณ์ปัจจุบัน



ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (18 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 63)

ภาค
ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย

(มม.)
เทียบค่าปกติ 

มม. (%)

เหนือ 269 -69 (21%)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 358 -60 (14%)

กลาง 259 -57 (18%)

ตะวันออก 481 -59 (11%)

ใต้ฝั่งตะวันออก 369 121 (49%)

ใต้ฝั่งตะวันตก 672 8 (1%)

ทั้งประเทศ 371 -28 (7%)
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ช่วงวันที่



การคาดการณ์ปริมาณฝนเปรียบเทียบปริมาณน้้าต้น-ปัจจุบัน

ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

ภาค

ปริมาณน้้าเก็บกัก
เปรียบเทียบ ปริมาณน้้าไหล

เข้าอ่างสะสม
(18 พ.ค. 63 –
28 ก.ค. 63)

ปริมาณน้้า
ระบายสะสม
(18 พ.ค. 63 –
28 ก.ค. 63)

ต้นฤดู
(1 พ.ค.63)

ปัจจุบัน
(28 ก.ค.63) ปริมาณน้้า %

เหนือ 8,765 7,529 -1,177 13 872 1,614

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,637 2,471 -172 7 484 292

กลาง 184 147 -39 21 36 45

ตะวันออก 268 368 67 25 224 68

ตะวันตก 17,920 15,787 -2,030 11 561 1,853

ใต้ 3,984 3,751 -291 7 567 661

ทั้งประเทศ 33,758 30,053 -3,705 11 2,744 4,533

เปรียบเทียบปริมาณน้้าอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
ต้นฤดู (1 พ.ค. 63) กับ ปัจจุบัน (28 ก.ค. 63)

หมายเหตุ : ปริมาณน้้า - ล้าน ลบ.ม.

13%

7%
21%

25%
11%

7%
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ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563

สถานการณก์ารเพาะปลูกข้าว

ขอบเขต
พื้นที่

พื้นที่แหล่งน้้า

แผนการเพาะปลูก สถานการณ์การเพาะปลูก

ข้าวนาปี
พืชไร่
พืชผัก

รวม
ข้าว
นาปี

พืชไร่
พืชผัก

รวม

ทั้ง
ประเทศ

ในเขต
ชลประทาน

16.79 0.54 17.33 8.09 0.12 8.21

นอกเขต
ชลประทาน

43.10 - 43.10 24.26 5.65 29.91

รวม 59.89 0.54 60.43 32.35 5.77 38.12

22 จังหวัด
ลุ่มน้้า

เจ้าพระยา

ในเขต
ชลประทาน

8.10 0.13 8.23 3.01 0.04 3.05

นอกเขต
ชลประทาน

5.09 - 5.09 2.28 1.85 4.13

รวม 13.19 0.13 13.32 5.29 1.89 7.18

(48%)

(56%)

(54%)

(37%)

(45%)

(40%)

(22%)

(31%)

(44%)

(37%)

หน่วย : ล้านไร่
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การจัดการในระยะกลางถึงยาว

การวางแผนแม่บทในระยะยาว



การแก้ปัญหาระยะยาว
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พัฒนาระบบประปาเมือง

พื นที่เศรษฐกิจ 388 เมือง/

แหล่งน ้าส้ารอง 346 ล้าน 
ลบ.ม.

จัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน า้ฝน

13,860 ล้าน ลบ.ม. 

พื นที่ 15 ล้านไร่

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน ้าฯ

การบริหารจัดการ 
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(ปี 2561 - 2580)
เป้าหมายตามแผนแม่บทน้้าฯ 20 ปี

เพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมู่บ้าน

14,534 หมู่บ้าน

จัดการ
น ้าอุปโภคบริโภค 1

มีน ้าดื่มได้มาตรฐานราคา
เหมาะสม

ทุกหมู่บ้าน

ทุกภาคส่วนประหยัดน ้าได้ 

215 ลิตร/คน/วัน

2 สร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต 

พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ระบบส่งน ้าใหม่

13,439 ล้าน ลบ.ม. 

18 ล้านไร่

3
จัดการคุณภาพน ้า
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้า4 5 6

พัฒนาระบบผันน ้า 
ระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า
2,596 ล้าน ลบ.ม.

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

สิ่งกีดขวางทางน ้า 562 แห่ง

ล้าน ้าธรรมชาติ 6,271 กม.

ป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง

เมืองส้าคัญ 764 แห่ง   

บรรเทาอุทกภัย
พื นที่วิกฤต 
ร้อยละ 60

สถ./กปภ. ชป./ทน.

Area Based 
แล้ง 8 ท่วมแล้ง 25 พื นที่
23.38 ล้านไร่

ยผ./สทนช. คพ./อจน.

ระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม ่741 แห่ง
น้าน ้ากลับไปใช้ประโยชน์ 

132 ล้าน ลบ.ม./ปี

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 13 ลุ่มน ้า

ฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลอง 
แหล่งน ้าธรรมชาติ

อส./ปม. สทนช.

ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่

เส่ือมโทรม 3.52
ล้านไร่

การป้องกัน/ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื นทีต่้นน ้า

21.45 ล้านไร่ 

องค์กร กฎหมาย 
แผนแม่บท 

ระบบฐานข้อมูล ระบบติดตาม
ประเมินผล 

พัฒนาวิจัย นวัตกรรม เพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการและ
การผลิต 

การจัดการน ้าท่วม
อุทกภัย

Area Based 
ท่วม 18 ท่วมแล้ง 25 พื นท่ี
27.75 ล้านไร่

Area Based พื นท่ีพัฒนา 13 พื นท่ี

Area Based 
น ้าเค็ม 2 พื นท่ี 1,000 ไร่
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(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ลุ่ม
น า้เจ้าพระยา 20 ปี



ประเด็นปัญหาลุม่น้้าเจ้าพระยา

1. ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ชุมชน
ยังไม่ได้มาตรฐานน้า้ประปา ทั้งที่ใช้

แหล่งน้้าผิวดิน และน้้าบาดาล
ชัยนาท ลพบุรี อยุธยา สิงห์บุรี

2. ขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตร
พื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัด
ชัยนาท นครสรรค์ สิงห์บุรี

4. น้้าหลากขนาดใหญ่กระทบตั้งแต่
ตอนบนถึงปากแม่น้า้เจ้าพระยา 

และชุมชนริมล้าน้้าสายหลัก ได้รับ
ผลกระทบจากน้้าเอ่อล้นตลิ่ง 
นครสรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี

อยุธยา สมุทรปราการ6. คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะ
ตอนล่างลุ่มน้้าเจ้าพระยา

5. กรุงเทพและปริมณฑล มีการ
ขยายตัวสูง จึงต้องวางแผน

จัดหาน้้าต้นทุนรองรับในอนาคต

3. เสี่ยงขาดแคลนน้้าชลประทาน
อุปโภคบริโภค และน้้าเพ่ือนิเวศใน

ปีที่น้้าต้นทุนในอ่างน้อย 

7. ผลกระทบจากระดับน้า้ทะเลขึ้น
สูง ดันน้้าเค็มเข้ามาในล้าน้้า

11



ทิศทางการการพัฒนาลุ่มน้้าเจ้าพระยา

4. พัฒนาขยายเขตประปาเมืองหลัก/รอง/
เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยวที่ขยายตัว เช่น 
อยุธยา สระบุรี กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นมหานครอันดบัหนึง่ของ
ประเทศ

3. พัฒนาแหล่งน้้าต้นทุน การประหยัดน้้า 

เพ่ือสนับสนุนการเป็นฐานการผลติ

อุตสาหกรรม และเกษตรมูลค่าสูงในพ้ืนที่

ตอนกลางและตอนล่างลุ่มน้้าเจ้าพระยา

5. ปรับปรุงล้าน้้าสายหลกั เพ่ือการ
คมนาคม สร้างความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน  

7. การจัดการคุณภาพน้้า และฟื้นฟูแม่น้้า   
ล้าคลอง โดยเฉพาะกรุงเทพ ที่มุ่งเน้นสู่การ
เป็นเวนิสแห่งภูมิภาคอาเซียน

2. การบริหารจัดการน้้า (จัดสรรน้้า)
การบริหารอ่างเก็บน้้า ให้สมดุลกับน้้า
ต้นทุนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้้า

6. วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในเมืองที่
จะถูกพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

1. การวางแผนพัฒนาระบบจัดการน้า้ในพื้นที่
ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง เพ่ือรองรับการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 20 ปี

12



ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

ความสอดคล้องของนโยบาย
แผนงาน/โครงการแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 

สอดคล้องกับนโยบาย 

• แผนงาน/โครงการมีความสอดคลอ้งเชือ่มโยงต่อเป้าหมายของแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรพัยากรน้้า รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้า้ทั้งระบบ (แผนระดับ 2) 

• ยังไม่บรรลุเป้าหมายของแผนงาน เช่น การบรรลุเป้าหมายน้้าดื่มสะอาด
ที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม โครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้า้
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้า
(การรักษาสภาพการไหลน้้าท่า)
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ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ

ความสอดคล้องของนโยบาย (ต่อ)

• กลยุทธ์/แนวทางใหม่ยังไม่มีแนวทางการด้าเนนิการ

• ต้องมีการศึกษา วิจัยนวัตรกรรม มาปรับปรุงการด้าเนินการ 
เช่น การประหยัดน้้าในภาคการใช้น้้าต่าง ๆ 
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1 การจัดการน ้าชลประทาน

2 การพยากรณ์เพื่อการระบายน ้าจากอ่างเก็บน ้า

3 การประหยัดน ้าภาคการผลิตและบริการ

4 การจัดการชุมชน


