
 



 



 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
 

เรื่อง  
ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน  

: การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง 
 
 

ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
วุฒสิภา 

 
 
 
 
 

 
ส้านักกรรมาธิการ ๓   

ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 
 







ก 
 

    รายนามกรรมาธิการ 
  การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล ้า 

 

 

 

 นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

 

 

 
นายอ้าพล  จินดาวัฒนะ 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึง่ 
    นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 

  

 

นายค้านูณ  สิทธิสมาน 

รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สาม  

และโฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ   
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่ส่ี   

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ 

คนที่ห้า   

 

          
นายภาณุ  อุทัยรัตน ์

เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
นายธานี  สุโชดายน 

รองเลขานกุารคณะกรรมาธิการ 
นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 



ข 
 

 

 

        

   พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร                                                
   ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

 

          
 พลเอก ธงชัย  สาระสุข 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
พลเอก สกล  ช่ืนตระกูล 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ           
 พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

          
นายสุธี  มากบุญ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 
            กรรมาธิการ 

 นายจรินทร์  จักกะพาก 
กรรมาธิการ 

 
 

 

        

 นางสาวภัทรา  วรามติร  
กรรมาธิการ           

 

 
 
 
 
 



ค 
 

ที่ปรกึษากิตติมศกัดิค์ณะกรรมาธกิาร 
การแกป้ัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 

 

   
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒ ิ

 

   
นายสัญชัย  จุลมนต์ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน ์ นายด้ารงชัย  พุ่มสงวน 

 

   
นายโกวิทย์  ดอกไม ้ ว่าที่พันตรี สรชาติ  วิชย สุวรรณพรหม ศ.ศรีราชา  วงศารยางกูร 

 
 

           
 นายปริญญา  จุฑาสงฆ ์  นายมโน  เลาหวณิช       นายกนก  ยนต์ชัย   นายทววีัฒน์  ธีระกุลสถิตย์ 

 
 
 
 
 



ง 
 

 



จ 

 

 รายนามอนุกรรมาธิการ 
ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าเชิงโครงสร้าง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและที่ดิน 
 

 
 
 

นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 

 
 

 
  

              นายจรินทร์  จักกะพาก        นายฉตัรชัย  ใจดี 
        รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ         อนุกรรมาธิการ 
 
 

 
 

นางนิดาวรรณ  เพราะสุนทร       นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  ศุภจรรยา 
        อนุกรรมาธิการ                    อนุกรรมาธิการ                         อนุกรรมาธกิาร 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนิมิตร  พุกงาม      นายน้าพล  คารมปราชญ ์
       อนุกรรมาธิการ                        อนุกรรมาธิการ                      อนุกรรมาธกิาร 
 
 
 
 

นายชนศวรรตน์  ธนศุภรณ์พงษ์       นายภัทรพล  ณ หนองคาย       นางณตักิาญจน์  สูติพันธ์วิหาร 
       อนุกรรมาธิการ              อนุกรรมาธิการ       อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 



ฉ 

 

รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
           ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าเชิงโครงสร้าง 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและที่ดิน 

 
นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์   

 
 
 
 

  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์             นายพลเดช  ปิ่นประทีป            นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 

 
 
 
 

  นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน            พลเอก สกล  ชื่นตระกูล             พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ             

 
 
 
 

      นายสุธี  มากบุญ                  นางสาวภัทรา  วรามติร               นายรตันะ  สวามีชยั 

 
 
 

 

นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนดั     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี  เลาวกุล    นายสุภทัรดิศ  ราชธา 
 
 
 



ช 

 

รายนามคณะท้างาน 
ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน  

กรณีการป้องกันภาวะแล้ง 
 
 

 นายสังศิต  พิรยิะรังสรรค ์         นายปานเทพ  กลา้ณรงค์ราญ         นายอภชิาติ  โตดิลกเวชช์ 
   ที่ปรึกษาคณะท้างาน                  ที่ปรึกษาคณะท้างาน                 ที่ปรึกษาคณะท้างาน 
 
 

        

 

รองศาสตราจารย์สุจรติ  คณูธนกุลวงศ์ 
ประธานคณะท้างาน 

 

 

 

         นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร                            นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ       
                   คณะท้างาน                                               คณะท้างาน                           

 

  

 
 
 รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน     นางสาวเปี่ยมจันทร์ ดวงมณี        นางสาวสุภัทรา วิเศษศรี 
           คณะท้างาน                         คณะท้างาน                        คณะท้างาน 
 
 



ซ 

 

 
 



ฌ 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน  

: การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง 
ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า  

วุฒิสภา 
________________________ 

 
       ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  
ตามข้อบังคบัการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
โอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชน เพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘ ดังนี้ 
 ๑. การด้าเนินงาน             
 ๑.๑ คณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๒ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๑.๑.๓ นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๑.๑.๔ นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๑.๑.๕ นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
  และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๖ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๗ นายธานี  สุโชดายน เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๘ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 



  ญ  

  ๑.๑.๙ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๐ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๑ พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๒ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๓ นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๔ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๕ นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๖ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑.๑.๑๗ นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 
  ๑.๑.๑๘ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นกรรมาธิการ 
 อนึ่ง นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้ลาออกจาก
คณะกรรมาธิการ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ปัจจุบันคณะกรรมาธิการประกอบด้วย 
 ๑. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
   และโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 ๖. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
 ๗. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๘. นายธานี  สุโชดายน เป็นรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๙. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๒. พลเอก ธงชัย  สาระสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๓. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล  เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๕. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๖. นายจรินทร์  จักกะพาก เป็นกรรมาธิการ 
 ๑๗. นางสาวภัทรา  วรามิตร  เป็นกรรมาธิการ 

 



  ฎ  

 ๑.๒ คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ  สีเลิศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ และนายกวี  จันทจิราภา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ 
 ๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน 
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน 
จัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมาธิการ
มอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒ นายจรินทร์  จักกะพาก   เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
 ๑.๓.๓ นายฉัตรชัย  ใจดี เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๔ นางนิดาวรรณ  เพราะสุนทร  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๕ นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ   เป็นอนุกรรมาธิการ 
      ๑.๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  ศุภจรรยา เป็นอนุกรรมาธิการ  
                 ๑.๓.๗ รองศาสตราจารย์สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนิมิตร  พุกงาม  เป็นอนุกรรมาธิการ 
                 ๑.๓.๙ นายพงษ์ศักดิ์  วิทวัสชุติกุล  เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๐ นายน าพล  คารมปราชญ์  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๑๑ นายชนศวรรตน์  ธนศุภรณ์พงษ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๑.๓.๑๒ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร  เป็นอนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
 ๑.๓.๑๓ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์    เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๔ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๕ นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๖ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๗ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๑๘ พลเอก สกล  ชื่นตระกูล เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
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 ๑.๓.๑๙ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ            เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๐ นายสุธี  มากบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๑ นางสาวภัทรา  วรามิตร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๒ นายรัตนะ  สวามีชัย เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๓ นางพรรษมณฑ์  ศรีนวลนัด เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี  เลาวกุล เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๓.๒๕ นายสุภัทรดิศ  ราชธา เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑.๔ คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะท างานศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน กรณีการป้องกันภาวะแล้ง ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและที่ดิน  เพ่ือพิจารณาศึกษาการป้องกันภาวะแล้ง เพ่ือเสนอนโยบาย 
และมาตรการที่เหมาะสมต่อการจัดการภาวะแล้ง ตลอดจนการส่งเสริมด้านอุปสงค์ อุปทาน  
ต่อทรัพยากรน้ า เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในมิติ เชิงระยะสั้น และระยะยาว  
พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ  
และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งคณะท างานคณะนี้ ประกอบด้วย 
  ๑.๔.๑ รองศาสตราจารย์สุจริต คูณธนกุลวงศ์ เป็นประธานคณะท างาน 
  ๑.๔.๒ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๓ นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ   เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๔ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๕ นางสาวเปี่ยมจันทร์ ดวงมณี เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๖ นางสาวสุภัทรา วิเศษศรี เป็นคณะท างาน 
  ๑.๔.๗ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ๑.๔.๘ นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ๑.๔.๙ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 
 
 ๒. วิธีการพิจารณาศึกษา  
  คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน กรณีการป้องกันภาวะแล้ง  โดยการจัดประชุม  
หารือร่วมกัน การจัดประชุมเสวนา และด าเนินการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารจากหน่วยงาน 
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เอกสารวิชาการ รายงานวิจัย บทความ ข่าว และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และน าข้อมูลและข้อคิดเห็นดังกล่าวมาสรุปและวิเคราะห์ผล  
เพื่อก าหนดมาตรการจัดการภาวะแล้งที่เหมาะสมต่อไป 
 
 ๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่ งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ ง  
โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน ด าเนินการพิจารณา
ศึกษากรณีดังกล่าว และคณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว โดยถือเป็น
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

  จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้วุฒิสภา  
ได้พิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
  
  

 (นายภาณุ  อุทัยรัตน์) 
 เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
 วุฒิสภา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

        คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา ขอน้าเสนอ
รายงานผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน : 
การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ดังนี  
 การศึกษานี มี เป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่ เหมาะสม 
ต่อการบริหารและการจัดการน ้าภาวะแล้งของประเทศไทย  และเป็นมาตรการที่มีความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมการบริหารและการจัดการภาวะแล้งในด้านอุปสงค์ - อุปทานต่อทรัพยากรน ้า 
น้าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายในมิติเชิงเวลาสั นถึงยาว ในงานวิจัยนี ได้น้าผลวิเคราะห์ 
จากเอกสารการประชุม ข้อมูลสถิติ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย
และระดับสากล และข้อมูลจากงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการน ้าในภาวะแล้ง  
มาเป็นแนวทางในการก้าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือใช้ส่ งเสริมสนับสนุนการบริหาร 
และการจัดการภาวะแล้งที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงาน รวมถึงความคุ้มค่า
ของเชิงนโยบายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ นต่อสังคมทั งในเชิงระบบภาพรวมของประเทศ  
และมาตรการเพื่อช่วยลดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าของสังคม 

 
ผลการศึกษาโดยสรุป 
 ๑. สรุปข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับภาวะแล้ง 
 ในรอบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหลายครั ง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐, 
๒๕๑๑, ๒๕๑๕, ๒๕๒๐, ๒๕๒๒, ๒๕๒๙, ๒๕๓๐, ๒๕๓๓, ๒๕๓๗, ๒๕๔๒, ๒๕๔๕ ๒๕๔๘, 
๒๕๕๓, ๒๕๕๘, และ ๒๕๖๓ ทั งนี  ฝนแล้งเป็นภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝน 
ไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงฤดูฝน ส่วนฝนทิ งช่วงเกิดในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม 
พื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้เข้าไปไม่ถึง ภาวะแล้งในปัจจุบัน 
มีแนวโน้มที่เกิดขึ นเร็ว รุนแรง และยาวนานมากขึ น ส้าหรับสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูกาล  
ปี ๒๕๖๓ คาดว่ารุนแรงกว่าปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๒   
 ๑.๑ การวิเคราะห์สภาวะภัยแล้งของไทยในปี ๒๕๖๓ 
 สภาพความขาดแคลนน ้าของประเทศไทยที่น้ามาสู่ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ น 
ในปี ๒๕๖๓ เกิดต่อเนื่องมาจากปี ๒๕๖๒ ที่มีปริมาณน ้าฝนและน ้าท่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
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ในช่วงเวลา ๓๐ ปี ท้าให้ไม่มีน ้ามาเติมลงในอ่างเก็บน ้าและแหล่งน ้าต้นทุน ส่งผลให้เกิดการ 
ขาดแคลนน ้ามากกว่าค่าเฉลี่ย และต่อเนื่องมายังปี ๒๕๖๓ ทั งนี  พบว่าในช่วงเดือนมกราคม 
ปี ๒๕๖๓ ปริมาตรน ้าในอ่างเก็บน ้าลดลงเกือบทั งประเทศ ปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างลดลงต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ย นอกจากนี  แผนการจัดสรรน ้าที่ไม่สอดคล้องตามปัจจัยปริมาณน ้าที่มีในช่วง ๒ - ๓ ป ี
ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณต้นทุนไม่เพียงพอ รวมถึงเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Nino)  
ในปี ๒๕๖๒ ท้าให้ฝนตกน้อยและล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรง ในการศึกษา
พบว่า ผลการคาดการณ์ฝนของประเทศไทยตั งแต่ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ มีความ
สอดคล้องกับผลการคาดการณ์จากแบบจ้าลองการท้านายสภาพภูมิอากาศเจมเทค (JAMTEC) 
และ อีซี - เอ็มดับบิวเอฟ (ECMWF) กล่าวคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยในช่วง ๖ เดือนแรก
ของปี ๒๕๖๓ มีค่าต่้ากว่าค่าปกติในทุกภาคของประเทศ และปริมาณฝนรวมของทั งประเทศ  
มีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ 
 ความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดขึ นกับความต้องการน ้าที่มากขึ น ส่งผลต่อ
ความสามารถของระบบการจัดการน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ต้องปรับตัวให้สมดุลกับความเสี่ยง  
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด และจะเป็นภาวะแล้งจะเป็นเหตุการณ์ประจ้าที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
 ๑.๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง 
 จากการศึกษาทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ในระดับสากลและระดับประเทศ พบว่ามีที่สอดคล้องกับภาวะแล้ง จ้านวน ๕ แนวคิด ดังนี  
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑ 
ด้านความยากจน (SDGs 1) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๖ ด้านน ้าสะอาดและสุขาภิบาล 
(SDGs 6) 
 แนวคิดความมั่นคงด้านน ้า โดย Asian Development Bank (ADB) ดัชนี
ความมั่นคงทางน ้า (WSI) ประกอบด้วย มิติหลัก ๕ มิติ มิติที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
และการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ มิติที่ ๕ ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน ้า 
 แนวคิดการจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการ โดย World Bank เป็นแนวทาง 
การจัดการภัยแล้งเชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) การตรวจสอบและการคาดการณ์/
การเตือนภัยล่วงหน้า ๒) การประเมินความเสี่ยง/ความยืดหยุ่น การประเมินผลกระทบ  
และการติดตามผลกระทบ และ ๓) การบรรเทาผลกระทบ การวางแผน และมาตรการ
ตอบสนอง และอีก ๑ แนวทางคือแนวทางเพ่ือพัฒนาการการตอบสนองเชิงรุก 
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 กรอบการด้าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) มีเป้าหมาย 
ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
การบริหารจัดการน ้าต้องอยู่บนฐานของการพ่ึงตนเอง (แบบสร้างภูมิคุ้มกัน) คิดแก้ปัญหา  
อย่างองค์รวมหรือคิดให้เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร (ใช้หลักวิชาการ) และเน้นการแก้ปัญหา
ด้วยหลักใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติโดยการแก้ปัญหาต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื นที่  
(แบบประมาณตน) รวมทั งการน้าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการทรัพยากรน ้า 
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
 ๒. ปัญหาและความท้าทายในการบริหารจัดการภัยแล้ง 
 ๒.๑ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
 ภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดขึ นเป็นประจ้าทุกปี สร้างความเสียหายให้กับราษฎรในพื นที่
การเกษตร ปศุสัตว์ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียต่อประเทศที่สูง ดังตัวเลข  
ของ IDD-APDR, The Disaster Riskscape across South-East Asia, 2019 ซึ่งท้าการประเมิน
ความสูญเสีย (loss) จากภาวะแล้งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศไทย 
มีความสูญเสียเป็นอันดับสาม และเกิดในภาคเกษตรเป็นหลัก 
 ๒.๑.๑ ภาวะแล้งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 ภาวะแล้งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมีผลท้าให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง จากข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (๒๕๖๓) พบว่าประเทศไทยมีความสูญเสียจากภัยแล้งอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๘  
มีมูลค่าความเสียหายเท่ากับ ๗,๕๖๕ ล้านบาท และปี ๒๕๕๗ มีมูลค่าความสูญเสียเท่ากับ 
๑๘,๑๗๖ ล้านบาท ทั งนี  คาดการณ์ว่าความสูญเสียรุนแรงจะเกิดในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๓)  
จากการประมาณการความเสียหายเบื องต้นของพืชเศรษฐกิจส้าคัญได้แก่ ข้าวนาปรัง  
มันส้าปะหลัง และอ้อย ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ปี ๒๕๖๓ ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
พบว่ามีมูลค่าความสูญเสียจากภัยแล้งเท่ากับ ๑๗,๐๐๐ - ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อย
ละ ๐.๑๐ - ๐.๑๑ ของ GDP ส่วนผลจากการประมาณการมูลค่าความสูญเสียจากภัยแล้ง 
ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสินในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓ พบว่ามีมูลค่า 
ความเสียหายเท่ากับ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท 
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 ๒.๑.๒ ภาวะแล้งซ ้าเติมปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล ้าของประเทศ 
 ก้าลังแรงงานของไทยอยู่ในภาคการเกษตรในสัดส่วนที่สูง ความเสียหาย
จากผลผลิตในภาคการเกษตรท้าให้ปริมาณผลผลิตและรายได้เกษตรกรลดลง ภาคเกษตร 
เป็นแหล่งรายได้หลักของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ภาวะแล้งท้าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
ในการประกอบอาชีพและการด้ารงชีวิตส่งผลก่อให้เกิดภาระหนี สินต่อเนื่อง เป็นการซ ้าเติม 
ต่อปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้า 
 ถึงแม้ปัญหาความยากจนของประเทศลดลง แต่ปัญหาความเหลื่อมล ้า 
ยังมีอยู่สูง ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ ๕,๗๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในกลุ่มรายได้
ปานกลางระดับสูง (๔,๑๒๖ - ๑๒,๗๓๕ ดอลลาร์สหรัฐ) ตั งแต่ปี ๒๕๕๔ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ที่มีระดับ
รายได้ต่อหัวเท่ากับ ๑๒,๗๓๖ ดอลลาร์สหรัฐ ขึ นไป ในปี ๒๕๗๙ ทั งนี  ภัยแล้งที่เกิดขึ นทุกปี 
และมีแนวโน้มรุนแรงขึ น จะส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายรายได้ของประเทศ  
 ๒.๒ ความท้าทายที่ควรระวังในการบริหารจัดการ 
 ๒.๒.๑ ปัญหาความแตกต่างกันของพื นที่ จึงท้าให้แต่ละพื นที่มีสภาพปัญหา 
ที่แตกต่างกัน เช่น พื นที่แล้งซ ้าซาก พื นที่มีความเค็ม พื นที่มีความเสี่ยง พื นที่ขาดการบริหารจัดการน ้า
ที่ดี พื นที่มีน ้ากร่อย พื นที่มีน ้าเค็มรุกล ้าเข้ามาในพื นที่เกษตร พื นที่มีภาวะน ้าเสีย ดินเสีย  
หรือสภาพธรณีวิทยาไม่เอื อต่อการกักเก็บน ้า  
 ๒.๒.๒ ปัญหาการขาดการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่เหมาะสมและการด้าเนินการ 
ที่ถูกต้อง ทั งในด้านองค์ความรู้และการปฏิบัติ การเก็บน ้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนไม่มีแหล่งเก็บน ้าที่เพียงพอ  
 ๒.๒.๓ ปัญหาคุณภาพของทรัพยากรน ้า ได้แก่ น ้าเสีย น ้าเค็ม น ้ากร่อย ท่ีกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน ้า 
 ๒.๒.๔ ปัญหาสภาพพื นที่ที่เป็นปัญหาจากโดยมนุษย์สร้างขึ น เช่น พื นที่มีสิ่งก่อสร้าง
ขวางทางน ้าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ท้าให้น ้าไม่สามารถไหลไปสู่พื นที่ต่อเนื่องได้ ท้าให้เกิด 
ภาวะแล้ง  
 ๒.๒.๕ ปัญหาการก้าหนดและการใช้กฎหมาย ในปัจจุบันประเทศไทย 
มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อยู่ในช่วงเริ่มการประกาศใช้ เตรียมการออก 
กฎระเบียบล้าดับรองเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติ และยังมีประเด็นการกระจายอ้านาจและการ  
โอน/มอบอ้านาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจัดการแหล่งน ้า ในพื นที่ต่าง ๆ 
 ๒.๒.๖ ปัญหาการปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 ๓. สรุปข้อเสนอแนะ 
 ภาวะแล้งได้ส่งผลกระทบกว้างขวางทั งด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะต่อกลุ่มเกษตรกรยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น  ๆ จากภาวะวิกฤติภัยแล้ง 
ที่แล้งเร็ว รุนแรง และยาวนานมากขึ น ประเทศไทยควรปรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ดังนี  
 • ปรับจากการตามแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เป็นการแก้ไขเชิงรุก และพัฒนาสู่การจัดการ
ความเสี่ยงเชิงระบบ (เนื่องจากภาวะแล้ง จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ น ประจ้ามากขึ น) 
 • ปรับจากการแก้ไขปัญหาตามที่เคยท้ามา เป็นการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลและการ
คาดการณ์อนาคต 
 • ปรับจากการแก้ไขปัญหาเชิงเดี่ยว (การชดเชย) เป็นการแก้ไขให้ปรับตัวได้ 
เฉพาะเจาะจง และยั่งยืนมากขึ น (ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 นอกจากนี ควรแก้ไขปัญหาในองค์รวมมีแผนทั งในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว 
ทั งที่เป็นทั งมาตรการที่ใช้โครงสร้าง และมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง รวมถึงกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน และใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุน โดยความร่วมมือระหว่าง 
รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ดังนี  
 ๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๓.๑.๑ จัดแผนและจัดการภัยแล้งเชิงพื นที่ตามความเสี่ยงเพ่ือลดความเสียหาย 
และมีรายได้เสริม โดยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงพื นที่ เนื่องจากพื นที่มีสภาพปัญหา
ที่แตกต่างกัน ควรมีแนวทางแก้ปัญหาและด้าเนินการตามสภาพพื นที่ ด้วยกลไกผสมผสาน  
(รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) ที่เหมาะสมทั งในแง่ภารกิจและระดับการจัดการ (โดย ส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) และกระทรวงมหาดไทย) 
                 ๓.๑.๒  จัดท้าแผนจัดการน ้าด้านอุปสงค์ (จัดพื นที่ปลูกและชนิดพืชที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพน ้า การบริหารและใช้น ้าอย่างคุ้มค่า รวมการใช้น ้าซ ้า) โดยส่งเสริม 
การจัดการด้านอุปสงค์ (demand side) เพื่อการใช้น ้าอย่างคุ้มค่า เหมาะสมโดยเฉพาะในพื นที่
เขตพัฒนาพิเศษและมีข้อจ้ากัดด้านการจัดหา (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
 ๓.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่เหมาะสมในระดับพื นที่ และให้สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบกลางได้ โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าในรูปแบบที่ เหมาะสม 
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ในระดับพื นที่ และให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบล้าน ้า หรือแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่  
และขนาดกลางของประเทศ (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย) 
 ๓.๑.๔ ปรับปรุงกฎระเบียบให้แล้วเสร็จและมีการด้าเนินงานร่วมกันให้ได้ 
ตามเป้าหมายรวมทั งการพัฒนาด้านระเบียบล้าดับรองของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สมบูรณ์มากขึ น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงอื่น เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าแล้งในพื นที่ได้ทั งด้วยการกระจายอ้านาจและการ 
โอน/มอบอ้านาจ  (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย) 
 ๓.๑.๕ สร้างกลไกการเจรจาเพ่ือให้ เกิดข้อตกลงการจัดสรรน ้า การใช้น ้ า 
ระหว่างต่างประเทศ การขอความร่วมมือให้สามารถวางแผน และมีกลไกการบริหารทรัพยากรน ้า
ร่วมกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมระหว่างประเทศ (โดย สทนช. และกระทรวงการต่างประเทศ) 
 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
 ๓.๒.๑ ด้านการจัดการ 

 เตรียมพร้อม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและองค์กรผู้ใช้น ้าเพ่ือการ
ปรับตัวต่อภัยแล้ง (พัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกัน) โดย 

- จัดองค์กรผู้ใช้น ้าและกลุ่มผู้ใช้น ้าตามประเภทและระดับต่าง ๆ 
(ประเทศ ลุ่มน ้า จังหวัด ลุ่มน ้าย่อย) ให้มีระบบวางแผนและประเมิน/ทบทวนมาตรการ  
ที่ด้าเนินการแล้วอย่างเป็นระบบและเป็นประจ้า เพ่ือการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
(โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

- ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น ้า/กลุ่มผู้ใช้น ้าเพ่ือให้สามารถ
วางแผน/จัดการน ้าในพื นที่ด้วยตนเองในการปรับตัว ลดความเสียหาย/ความเสี่ยง  แบบอนุรักษ์น ้า 
โดยใช้กลไกหลากหลาย (รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) เพ่ือลดความเสียหาย ความเสี่ยง เพิ่มรายได้ 
บนฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

 พัฒนาเครื่องมือรองรับ (การท้านายสภาพอากาศเพ่ือเตือนภัย  
และระบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล กลไกการเจรจาจัดสรรน ้าโดยเฉพาะในช่วง
วิกฤติ, มีเหตุผล) (การจัดการด้านจัดสรรน ้า)  
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 ปรับปรุงการเตือนภัย (ทั งแล้งและท่วม) โดยการท้านายสภาพภูมิอากาศ
ในระยะยาว (เชิงฤดูกาล) มากขึ น มีความถูกต้อง และเข้าถึงได้มากขึ น เพ่ือการเตรียมตัวได้ทันเวลา 
ลดความเสียหายต่อชุมชน (โดย สทนช. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม) 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางดิจิทัล (digital platform) เพ่ือการจัดการ
ข้อมูล (เข้า ออก เก็บ ใช้ร่วม) การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายทาง หลายรูปแบบ 
เพื่อให้สามารถใช้งาน และเข้าถึงได้ในระดับต่าง ๆ และพัฒนาเป็นช่องทางการตลาด (ทั งขาเข้า
และขาออก) ได้ในอนาคต (โดย สทนช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 สร้างกลไกการจัดสรรน ้าในระดับต่าง ๆ (ลุ่มน ้า จังหวัด ลุ่มน ้าย่อย/
สายน ้า) อย่างมีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล อย่างมีข้อตกลง เพ่ือการวางแผน การใช้น ้า  
การแจ้งเตือน อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย เพิ่มรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ลดความยากจนและความเหลื่อมล ้าได้ (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 

 พิจารณาส่งเสริมกองทุนภัยแล้ง รวมระบบการประกันภัยพืชผล  
ช่วยให้ พ่ึงพาภาครัฐน้อยลง ลดเงินอุดหนุนจากภาครัฐได้ เ พ่ิมความมั่นคงทางรายไ ด ้
ของเกษตรกร ส้าหรับการรับมือกับภาวะภัยแล้ง (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงการคลัง) 

 ขอความร่วมมือของประเทศที่อยู่ตอนเหนือของแม่น ้าโขงในการ
เปิดเผยข้อมูล การปล่อยน ้า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน และสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรน ้า
ร่วมกัน (โดย สทนช. และกระทรวงการต่างประเทศ) (ตามข้อ ๕.๒.๓) 
 ๓.๒.๒ ด้านการจัดหา (supply) 

 ส่งเสริมแหล่งน ้าส้ารองในพื นที่ (ทรัพยากรน ้า) 
   โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก/ชุมชน (ทั งแหล่งน ้าผิวดิน

และแหล่งน ้าใต้ดิน) เป็นแหล่งน ้าส้ารอง (ลดแล้งและท่วม) โดยพิจารณาความเหมาะสม  
ตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบ)  เช่น ฝายต้นน ้า  
ฝายในล้าน ้าสาขา (แกนซอยซีเมนต์) สระซอยซีเมนต์และแก้ มลิงซอยซีเมนต์ ธนาคารน ้า  
๓ ประโยชน์ บ่อบาดาลน ้าตื น และชุดสูบน ้าโซลาร์เซลล์ ฯลฯ และให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ล้าน ้า แหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศเพ่ือเพิ่มความมั่นคงด้านน ้า ลดความเสี่ยง
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และความเสียหาย โดยมีการจัดผังน ้า สนับสนุนความรู้ด้านเกษตร การตลาด สินเชื่อ  
พัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอด และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ 
(ตามข้อ ๕.๒.๒) (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

        ๓.๒.๓ ด้านอุปสงค์ (demand) 
 ส่งเสริมการจัดการน ้าด้านอุปสงค์ (การใช้น ้าอย่างคุ้มค่า การใช้น ้าซ ้า 

ปรับปรุงกองทุนภัยแล้งพอประมาณ) 
   โดยส่งเสริมการจัดการด้านอุปสงค์ เ พ่ือการประหยัดน ้า ใช้น ้า 

อย่างคุ้มค่า ใช้น ้าซ ้า เสริมด้วยเทคโนโลยีเข้าช่วย (เช่น ส่งเสริมมาตรการประหยัดน ้า ส่งเสริม
การน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ของสถานประกอบการ ชุมชน และอุตสาหกรรม จัดเตรียม รถ recycle น ้า
เคลื่อนที่ได้ เพื่อลดการขาดแคลนน ้าเฉพาะพื นที่ เผยแพร่แผนที่เสี่ยงขาดแคลนน ้าในระดับพื นที่ 
การสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้น ้าเป็นระยะ เพ่ือรับทราบสถานการณ์ และเตรียมตัวรองรับมาตรการ
ฉุกเฉิน การคิดค้นนวัตกรรม และส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการใช้น ้า 
เช่น smart farming เป็นต้น) (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงมหาดไทย) 

 
๓.๓ ขอ้เสนอแนะเชิงการขับเคลื่อน 

 สร้าง Thailand team ให้แก้ไขปัญหาน ้าแล้งได้ ทั งในระดับประเทศ จังหวัด 
พื นที่ ที่ท้างานเป็นทีมกัน (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)   

 จัดบทบาท ทีมส่วนกลาง (สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้สนับสนุนทีมจังหวัดทางด้านปัจจัย วิชาการ
และเครือข่ายลุ่มน ้า (ในการพัฒนาทั งด้านโครงสร้าง ไม่ใช้โครงสร้าง การจัดการ  การพัฒนา
ศักยภาพ และการปรับปรุงกฏระเบียบ) ในการขับเคลื่อนทีมน ้าในชุมชนให้สามารถวางแผน 
และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื นที่ได้ 

 วุฒิสภาจัดท้าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ดังกล่าว โดยใช้กลไกการให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ้าปี การติดตามผลการด้าเนินงาน 
และกฎหมายที่จะเสนอจากรัฐบาล 
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 ข้อเสนอแนะเร่งด่วนจากคณะกรรมาธิการ 
  เนื่องจากภาวะแล้งได้สร้างผลกระทบต่อผู้ยากไร้และสร้างความเหลื่อมล ้า  

ในสังคมโดยเฉพาะสังคมชนบทเป็นอย่างมาก จึงควรปรับปรุงกลไกการสร้างปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะทรัพยากรน ้าขนาดเล็กที่มีรูปแบบเหมาะสมกับพื นที่ ให้สามารถสร้างให้เสร็จได้
โดยเร็วและมีระบบการถ่ายโอนและการมอบอ้านาจที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานระดับพื นที่
สามารถด้าเนินการพัฒนาได้โดยทันที เพ่ือสร้างรายได้เสริมส้าหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย  
อันจะสร้างความเป็นธรรม ลดความยากจนและความเหลื่อมล ้าในสังคมได้ดีและเร็วยิ่งขึ น 
  

*********************** 
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๑.๑ ควำมเป็นมำของกำรพิจำรณำศกึษำ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะแล้งในหลายพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
จึงเร่งพัฒนาและด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาวะแล้ง 
ในส่วนของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิจัยซึ่งมีส่วนสนับสนุนด้านงานวิจัยเองก็ได้
ท าการศึกษาและประเมินมาตรการที่มีศักยภาพช่วยบรรเทาภาวะแล้งได้เพ่ือเสนอต่อรัฐบาล
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ 
 ปัจจุบัน (เม.ย. ๒๕๖๓) ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพ้ืนที่  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๒๓ จังหวัด 
และคาดการณ์ว่าจะมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น๑ จากภาพรวมสถานการณ์ฝนของประเทศไทยในปีนี้ 
พบว่า มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนใหญ่และอ่างเก็บน้ ามีระดับน้ าน้อย 
ในขั้นวิกฤติ (น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ ของความจุอ่าง) จึงคาดการณ์ว่า ไทยจะต้อง
เผชิญกับภาวะฝนแล้งไปจนถึงมิถุนายน ๒๕๖๓๒ พ้ืนที่ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
โดย ปภ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังภาพท่ี ๑.๑ 

                                                           

 ๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ๒๕๖๓) ภัยแล้งของประเทศไทย. สืบค้นเมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://social.nesdb.go.th/ SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx? reported 
=3557&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=48 
 ๒ กรมอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๓. หนังสืออุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝน สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๓ จาก https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55 
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ภำพที ่๑.๑ พ้ืนที่เฝ้ำระวังและตดิตำมสถำนกำรณ์ภยัแล้ง (สัญลักษณส์ีแดง) 
 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ๒๕๖๓ 

 

 ภัยแล้งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากภัยแล้ง  
ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าส่งผลให้พืชที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการเพาะปลูก 
ท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้จากการผลิต 
และการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร สภาวะแล้งที่ยาวนาน ส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี ๒๕๖๒ มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยแล้ง 
ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประมาณการว่า 
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มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท๓ ส่วนในปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าเกิดความเสียหาย
รุนแรง จากการประมาณการความเสียหายเบื้องต้นของพืชเศรษฐกิจส าคัญได้แก่ ข้าวนาปรัง 
มันส าปะหลัง และอ้อย ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ปี ๒๕๖๓ ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
พบว่ามีมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๗,๐๐๐ - ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ - ๐.๑๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในภาคการเกษตร 
ส่วนผลจากการประมาณการมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ปี ๒๕๖๓ ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พบว่ามีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะแล้ง 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง  
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต  
และทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการ 
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศจะต้อง
เผชิญมีความแตกต่างกัน การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ าจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น 
 ประเทศไทยประสบกับภาวะแล้งเป็นประจ าทุกปี จากข้อมูลสถิติของส านักงานทรัพยากรน้ า 
แห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และข้อมูลจาก
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA (Geo-
Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) 
โดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ าซาก
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยง  
ภัยแล้งมีความรุนแรงในระดับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน และปริมาณฝน 
พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยในระดับรุนแรง จากข้อมูลพบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ าซากมีทั้งสิ้น ๗,๔๕๕ ต าบล
ทั่วประเทศ ของพ้ืนที่เสี่ยงแล้งในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทานทั้งหมด โดยมีรายละเอียด  
๓ ส่วน ดังนี้ 
 

                                                           

 ๓ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๖๓. วิกฤติภัยแล้ง ปี ๖๓ ส่อ...รุนแรง ยาวนานขึ้น. สืบค้นเมื่อวันที่  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social- media/ Pages/ FB_ 
2020020501.aspx 

https://www.gistda.or.th/main/th
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 ๑. พ้ืนที่แล้งซ้ าซากเสี่ยงแล้งสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่เสี่ยงรวม ๓๔๑ ต าบล 
๗.๗๑ ล้านไร่  
 ๒. พ้ืนที่เสี่ยงแล้งปานกลาง เป็นพ้ืนที่ซ้ าซากปานกลางและพื้นที่แล้งซ้ าซากสูงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่เสี่ยงรวม ๑,๒๑๔ ต าบล ๒๑.๔๙ ล้านไร่    
 ๓. พ้ืนที่เสี่ยงแล้งต่ าและพื้นที่เสี่ยงแล้งซ้ าซากปานกลางและสูง ไม่ถึงร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่
เสี่ยงรวม ๑,๗๓๙ ต าบล รวม ๑๘.๕๕ ล้านไร่ 
 

 
 

ภำพที่ ๑.๒ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
 ที่มา : ข้อมูลการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงแล้งจาก GISTDA ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ 
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 จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙)  
ถึงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 
๕๙ ปี ปัจจุบันยังคงมีปัญหาภาวะภัยแล้งในหลายพ้ืนที่จ านวนมาก จากข้อมูลของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การใช้น้ าและการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร 
ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตร ๑๔๙.๒ ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตร
มากที่สุด คือ ๖๓.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ รองลงมา คือ 
พ้ืนที่ภาคกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรรวม ๒๗.๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของพ้ืนที่การเกษตร 
ทั้งประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานรวม ๓๒.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๒๒ ของพ้ืนที่การเกษตร ที่เหลืออีก ๑๑๗ ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ ๗๘ เป็นพื้นที่ปลูกพืชโดยใช้
น้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ ามาจากความผันแปรของสภาพลม  
ฟ้า อากาศ อีกทั้งในบางพ้ืนที่ยังมีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออ านวยต่อการล าเลียงน้ าจากแหล่งน้ า
มาใช้ประโยชน์อีกด้วย สภาพการเพาะปลูกข้าวที่ผ่านมา สภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย  
มีความแตกต่างกันไปตามสภาพของระบบนิเวศในแต่ละภาค ขึ้นอยู่กับระบบชลประทาน  
เป็นส าคัญ กล่าวคือ หากพ้ืนที่ ใดมีระบบชลประทานที่ ไม่สมบูรณ์  เช่น ในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกษตรกรจะสามารถปลูกข้ าวได้ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง คือ  
ครั้งที่ ๑ นาปี และครั้งที่ ๒ นาปรัง โดยอาศัยน้ าฝน ส่วนพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ 
เช่น ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง เกษตรกรจะปลูกข้าว ได้ปีละ ๒ - ๓ ครั้ ง  
โดยเกษตรกรจะท านาปลูกข้าวต่อเนื่องทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครั้งที่ ผ่านมา ท าให้มี 
การท านาได้ถึงปีละ ๓ ครั้ง หรือ ๕ ครั้งใน ๒ ปี ท าให้ความต้องการน้ าสูงมากขึ้น  
 โดยสรุป ควำมต้องกำรน้ ำรวมทั้งประเทศ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)๕ ประมำณ ๑๔๗,๗๔๙ 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้ ำในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ แหล่งเก็บกักน้ ำ อำคำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ แหล่งน้ ำ/ล ำน้ ำธรรมชำติ และน้ ำบำดำล เป็นต้น จ ำนวน ๑๐๒,๑๔๐  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ที่เหลือยังไม่สำมำรถจัดสรรน้ ำให้กับพ้ืนที่กำรเกษตรนอกเขตชลประทำน 
และน้ ำอุปโภคบำงส่วนอีกประมำณ ๔๘,๙๖๑ ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

                                                           

 ๔ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ า, พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๕ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐), ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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 กล่ำวคือ จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 
๑,๔๕๕ มิลลิเมตร มีความผันแปรตามพ้ืนที่ระหว่าง ๙๐๐ - ๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี พบว่า 
มีฝนตกทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน้ าฝน ๗๔๗,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี๖ แต่ทั้งประเทศ
สำมำรถเก็บน้ ำได้ทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน ประมำณ ๑๐๒,๑๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
ดังน้ันมีควำมจ ำเป็นต้องหำบริเวณที่กักเก็บน้ ำเพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือเก็บน้ ำให้ได้อย่ำงน้อย 
๔๘,๙๖๑ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ถึงจะเพียงพอกับควำมต้องกำร 
 ส าหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยแล้ง และทรัพยากรน้ า เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ในประเทศไทย แผน/นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
ปริมาณน้ าที่ ได้รับในพ้ืนที่ประเทศ ปริมาณความต้องการใช้น้ า สมดุลน้ า รายละเอียด 
ปรากฏตาม ภำคผนวก ข ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยแล้ง และทรัพยำกรน้ ำ 
      คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมโอกาส  
สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึง
บริการ สวัสดิการ ของประชาชนและชุมชนเพ่ือบูรณาการในการแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมทั้งติดตามการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
อย่างยั่งยืน ในประเด็นการบริหารและจัดการภาวะแล้ง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
เชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดินขึ้น เพ่ือศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน โดยคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มอบหมายให้คณะท างานศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน กรณีการป้องกันภาวะแล้ง ท าหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูลน าเสนอ 
ต่อคณะอนุกรรมาธิการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

                                                           

 ๖ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า (บทสรุปผู้บริหาร), พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพื่อทราบสาเหตุของการเกิดภาวะแล้ง 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ในเชิงนโยบายและการด าเนินปฏิบัติ  
ที่ผ่านมา รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขบรรเทาภาวะแล้ง 
 ๑.๒.๓ เพื่อประเมินสถานการณ์ภาวะแล้ง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑.๒.๔ เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะแล้ง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑.๒.๕ เพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางส าหรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ภาวะแล้งในอนาคต 
 
๑.๓ ขอบเขตของกำรพิจำรณำ 
 ๑.๓.๑ ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 
 ๑.๓.๑.๑ ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ 
  ประเทศไทย โดยมีการวิเคราะห์เชิงอุทกวิทยาของพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ ามาก และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมาก 
  ๑.๓.๑.๒ ขอบเขตในเชิงประเด็น 
 ๑) สาเหตุและสถานการณ์ภาวะแล้ง นโยบาย กฎหมาย และงบประมาณ  
ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากสภาพน้ าในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา และน าไปประเมิน
สภาพการขาดแคลนน้ า ประกอบกับการวิเคราะห์การใช้น้ าและผลการปล่อยน้ าจากเขื่อนหลัก
ที่ผ่านมา 
 ๒) แนวโน้มภาวะแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากการคาดการณ์
ปริมาณฝน ความต้องการใช้น้ า และการปล่อยน้ าจากเขื่อน 
 ๓) มาตรการบรรเทาที่เป็นไปได้ในระยะสั้น ซึ่งครอบคลุมการทบทวน
มาตรการของรัฐบาล มาตรการด้านอุปสงค์และอุปทาน และมาตรการการจัดการและบรรเทาที่พึงมี 
 ๔) แนวทางการแก้ไขและป้องกันในระยะยาว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
มาตรการกับแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท และแนวทางเสริมทั้งด้านอุปสงค์ อุปทาน  
และการจัดการ 
 ๕) แนวทางการแก้ปัญหาภาวะแล้งในเชิงปฏิบัติ โดยเป็นการเสนอ 
แนววิธีการด าเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการและนักวิชาการ 
โดยสอดคล้องกับหลักภูมิปัญญา เพ่ือการจัดการบริหารทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
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 ๑.๓.๒ ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 
 มกราคม ๒๕๖๓ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๓.๓ ประชำกรที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมาธิการได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้  
ในการพิจารณาเป็นตัวแทนจากประชากรโดยก าหนด ดังนี้ บุคคลและงานวิจัยที่ปฏิบัติ 
หรือเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า กรณีภาวะแล้ง หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ า ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีภาวะแล้ง และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ า กรณีภาวะแล้ง 
ยุทธศาสตร์ นโยบายและกฎหมาย 
 กลุ่มเป้ำหมำย เน้นศึกษาเพื่อกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มทั่วไป 
 
๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ๑.๔.๑ นิยำมภำวะแล้ง (Drought) 
 นิยามของภัยแล้งในระดับประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ นิยามของกรมอุตุนิยมวิทยา 
และนิยามในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 ๑) ภาวะน้ าแล้ง (พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑) หมายความว่า 
สภาวะที่ปริมาณน้ า ปริมาณการไหลของน้ าหรือระดับน้ าลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
 ๒) ภาวะแล้งในภาวะปกติ หมายถึง ภาวะน้ าแล้งในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นประจ า  
 ๓) ภาวะแล้งในภาวะวิกฤติ หมายถึง ภาวะน้ าแล้งจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการด ารงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  
ของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง 
 ๑.๔.๒ นิยำมผลิตภำพของกำรใช้น้ ำ 
 ผลิตภาพของการใช้น้ า (Productivity) ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ าหนึ่งหน่วยสามารถ
สร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ านวนเงินเท่าใด โดยวัดจากมูลค่าจากผลิตภัณฑ์มวลรวม 
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ของประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณการใช้น้ าของประเทศ (Water total use)๗ ได้วิเคราะห์
ผลิตภาพของการใช้น้ ามีข้อสรุปดังนี้ ส าหรับผลิตภาพของการใช้น้ า (Productivity) ของประเทศ 
พบว่า ปริมาณน้ า ๑ ลูกบาศก์เมตร ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ ๓.๕๙ ดอลลาร์สหรัฐ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๖ 
 ส าหรับประเทศไทย ปริมาณการใช้น้ า ๑ ลูกบาศก์เมตร ในภาคเกษตรก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เท่ากับ ๐.๓๒ ดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในล าดับที่ ๑๒๔ ในระดับโลก (ค่าเฉลี่ย
ในระดับโลก ๓๙๒ ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ า ๑ ลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในล าดับที่ ๑๘ ในระดับเอเชีย 
(ค่าเฉลี่ยเอเชีย เท่ากับ ๓๓.๘ ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ า ๑ ลูกบาศก์เมตร) เมื่อเทียบกับประเทศ
อาเซียนพบว่า ไทย เป็นอันดับสุดท้าย ส าหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือ เวียดนาม ปริมาณการใช้น้ า 
๑ ลูกบาศกเ์มตร ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร เท่ากับ ๑๖๒.๕ ดอลลาร์สหรัฐ  

 

 
 

ภำพที่ ๑.๓ GDP เกษตร/กำรใช้น้ ำเกษตร ปี ๒๕๕๐ 
 ที่มา : Dr.Chokchai Suthidhummajit, Chulalongkorn University, Water Productivity, 
First Workshop on Water Security, Water Productivity and Water-related Disasters, 
Analysis of water security, water productivity and water related disaster for water 
resource master plan, October 2018. 
 
 ๑.๔.๓ นิยำมที่เกี่ยวข้องจำกพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑๘ 
 “น้ า” หมายความว่า น้ าในบรรยากาศ น้ าบนผิวดิน น้ าใต้ดิน และน้ าทะเล  
 “ทรัพยากรน้ า” หมายความว่า น้ า ทรัพยากรน้ าสาธารณะ แหล่งต้นน้ าล าธาร 
แหล่งกักเก็บน้ า คลองส่งน้ า พ้ืนที่ทางน้ าหลาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น 
                                                           

 ๗ สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ. ๒๕๕๖. แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า - ประเทศไทย 
กับนาน าชาติ . สื บ ค้ น เมื่ อ วันที่  ๒  มี น าคม  ๒ ๕๖๓  จาก http://project-wre.eng.chula.ac.th/ 
watercu_eng/sites/default/files/%E0%B8%A3%E0.pdf 
 ๘ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑, มาตรา ๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก 
(๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑), น. ๔๕ - ๔๖ 
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และสิ่งอื่นที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการน้ า และให้หมายความรวมถึงน้ าจากแหล่งน้ าระหว่างประเทศ
และแหล่งน้ าต่างประเทศที่ประเทศไทยอาจน ามาใช้ประโยชน์ได้  
 “ทรัพยากรน้ าสาธารณะ” หมายความว่า น้ าในแหล่งน้ าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้
ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึง
แม่น้ า ล าคลอง ทางน้ า บึง แหล่งน้ าใต้ดิน ทะเลสาบ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติอื่น ๆ แหล่งน้ าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันแหล่งน้ าระหว่างประเทศที่อยู่ภายในเขตประเทศไทยซึ่งประชาชนน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ทางน้ าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน และน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วย 
น้ าบาดาล  
 “การใช้น้ า” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมในทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน  
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะท าให้น้ ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม 
  “ลุ่มน้ า” หมายความว่า บริเวณพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่ง 
ที่รวมน้ าให้ไหลลงสู่ล าน้ าตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
 “ภาวะน้ าแล้ง” หมายความว่า สภาวะที่ปริมาณน้ า ปริมาณการไหลของน้ า 
หรือระดับน้ าลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคน สัตว์  
และพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
  “ภาวะน้ าท่วม” หมายความว่า สภาวะที่ปริมาณน้ าปริมาณการไหลของน้ า 
หรือระดับน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือไหลหลาก หรือฉับพลันจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบ  
ต่อการด ารงชีวิตของคน สัตว์ และพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง แต่ไม่รวมถึงภาวะน้ าขึ้น 
และน้ าลงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติตามธรรมชาติ  
  “ผังน้ า” หมายความว่า แผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้ าที่มีน้ าไหลผ่าน  
ซึ่งเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงทางออกสู่พ้ืนที่แหล่งน้ า ทะเล หรือทางออกทางน้ าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งระบบทางน้ า ดังกล่าวครอบคลุมทั้งแม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง กุด ป่าบุ่ง  
ป่าทาม พ้ืนที่ชุ่มน้ าพ้ืนที่แหล่งกัก เก็บน้ า พ้ืนที่ทางน้ าหลาก พ้ืนที่น้ านอง พ้ืนที่ลุ่มต่ า ทางน้ า
หรือพ้ืนที่อื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น 
โดยทางน้ าดังกล่าวอาจมีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปีหรือบางช่วงเวลาก็ได้ 
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 ๑.๔.๔ สรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพำะที่เกี่ยวข้อง 
ภำยใต้นิยำมตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑) องค์กรผู้ใช้น้ า๙ 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติรองรับให้บุคคลซึ่งใช้น้ าในบริเวณใกล้เคียงกัน
และอยู่ในเขตลุ่มน้ าเดียวกันมามีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าเพ่ือประโยชน์
ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า โดยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน
ขององค์กรผู้ใช้น้ า รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าจะมีลักษณะ
อย่างไรให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ในการจดทะเบียนก่อตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้ าตามพระราชบัญญัตินี้  คือ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ ามีสิ ทธิร่วมเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการลุ่มน้ า อย่างไรก็ดี โดยที่การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นไปด้วยความสมคัรใจ  ดังนั้น จึงไม่กระทบสิทธขิองบุคคลที่จะรวมตัวกันเพ่ือเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ า
หรือในรูปแบบอื่นตามจารีตประเพณี หรือที่ได้จัดตั้งไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
หรือตามที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น และไม่จ ากัดสิทธิกลุ่มผู้ใช้น้ าดังกล่าวในการจดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๒) การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ๑๐ 
  การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็น ๓ ประเภท คือ  
  (๑) การใช้น้ าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการ
ด ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม  
และการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย 
  (๒) การใช้น้ าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น 

                                                           

 ๙ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ...., น. ๗ - ๘ 
 ๑๐ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑, มาตรา ๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ 
๑๑๒ ก (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑), น. ๖๑ 
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                      (๓) การใช้น้ าประเภทท่ีสาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะ เพื่อกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ า หรือครอบคลุมพ้ืนที่
อย่างกว้างขวาง          
                       
๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ                                     
 ๑.๕.๑ ทราบสาเหตุและสถานการณ์ภาวะแล้ง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประเมิน 
สภาพการขาดแคลนน้ า ประกอบกับการวิเคราะห์การใช้น้ าและผลการปล่อยน้ าจากเขื่อนหลัก 
ที่ผ่านมา 
 ๑.๕.๒ ทราบแนวโน้มภาวะแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการในระยะสั้น
และเร่งด่วน โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ปริมาณฝน ความต้องการใช้น้ า และการปล่อยน้ า
จากเขื่อน 
 ๑.๕.๓ เสนอนโยบาย และมาตรการบรรเทาที่เป็นไปได้ในระยะสั้น มาตรการด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน และมาตรการการจัดการและบรรเทาที่พึงมี  รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านงบประมาณในอนาคต 
        ๑.๕.๔ แนวทางการแก้ไขและป้องกันในระยะยาวในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือให้มี
การบริหารจัดการให้ทรัพยากรน้ ามีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเป็นการเชื่อมโยง
มาตรการกับแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท และแนวทางเสริมทั้งด้านอุปสงค์ อุปทาน  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การด าเนินการปฏิบัติในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       
๑.๖ กรอบกำรพิจำรณำ 
 ๑.๖.๑ มิติที่เกี่ยวข้องกับภำวะแล้ง 
 การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในภาวะแล้ง มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับมิติส าคัญ ๓ มิติ ดังนี้ 
 มิติด้ำนที่ ๑ ด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา 
 น้ าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์
และพืช ทรัพยากรน้ าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่
โบราณกาล การด าเนินชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ ของคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวพัน 
และผูกพันกับทรัพยากรน้ า เช่น วิถีชีวิตชุมชนริมน้ า ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
พิธีสืบชะตาแม่น้ า นอกจากนี้ ในช่วงเกิดฝนแล้ง ปริมาณน้ าฝนน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
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มีการประกอบพิธีกรรมเพ่ือขอฝน เช่น พิธีแห่บั้งไฟ พิธีแห่นางแมว พิธีฟังธรรมปลาช่อน  
ตามความเชื่อในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา   
 มิติด้ำนที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ และผลิตภาพการใช้น้ า 
 น้ าเป็นปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ น้ ายังใช้ 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีความต้องการใช้น้ ามากที่สุด แต่กลับ
สร้างมูลค่าการผลิตให้กับประเทศต่ าที่สุด ประมาณร้อยละ ๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP)๑๑ ในขณะที่สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๙๒ แสดงให้เห็นว่าภาคการเกษตรมีผลิตภาพการใช้น้ าต่ าที่สุด  
(ผลิตภาพจากการใช้น้ า วัดจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หารด้วยปริมาณ 
การใช้น้ าของประเทศ หรืออธิบายได้ว่าทรัพยากรน้ า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสร้างมูลค่า
การผลิตให้เกิดขึ้นเป็นจ านวนเงินเท่าใด๑๒  
 อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพราะมีทั้งจ านวนประชากรและจ านวนแรงงานอยู่ในภาค
การเกษตรในสัดส่วนที่สูง โดยจ านวนประชากรที่อยู่ในภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔  
ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ และจ านวนแรงงานในภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๕ 
ของจ านวนแรงงานทั้งประเทศ๑๓ ภาวะแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชากร 
ปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง  ต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ าตามมา 
 มิติด้ำนที่ ๓ ด้านธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ า 

 ภาวะแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถบริหารจัดการได้โดยใช้แนวทาง มาตรการ 
การแก้ไข ป้องกัน ในระยะสั้น/กลาง และยาว การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
ในการจัดท านโยบายและการบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ที่ชัดเจน 
ในสิทธิ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ  
                                                           

 ๑๑ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ตารางที่ ๑.๔ 
จ านวนประชากร จ านวนแรงงานภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ สืบค้นเมื่อวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://www.oae.go.th/assets/ portals/1/files/journal/2561/indicator61.pdf 
 ๑๒ สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ. ๒๕๕๖. แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า - ประเทศไทยกับ
นานาชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://project- wre.eng.chula.ac.th/ watercu_eng/ 
sites/default/files/%E0%B8%A3%E0.pdf 
 ๑๓ เร่ืองเดียวกัน ๑๑ 
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ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับความเสียหาย 
และการสร้างสมดุลการใช้น้ าระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง  ๆ เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมไปถึงด้านงบประมาณที่ภาครัฐควรสนบัสนนุทางการเงิน
และการบังคับใช้กฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และเพ่ิมบทบาทของประชาชน 
ในการมีส่วนร่วม และการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Management) มาใช้ในการจัดสรรน้ า 
 ๑.๖.๒ กรอบควำมคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับภำวะแล้ง 
 ภาวะแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ใช้น้ าเป็นปัจจัยในการผลิตหลัก และมีประชากรและจ านวนแรงงาน
อยู่มาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องสั่งสมมานานในสังคมไทย ทั้งนี้  
การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนในประเด็นการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง จ าเป็นต้อง  
เป็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือเชื่อมโยงกับบริบทต่าง  ๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะน าไปสู่การรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ผลิตภาพในการใช้น้ า วิถีชีวิตชุมชน 
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมาภิบาลด้านน้ า และเทคโนโลยี นวัตกรรม 
 

 
 

ภำพที่ ๑.๔ กรอบควำมคิดเกี่ยวข้องกับภำวะแล้ง 
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 ๑.๖.๓ ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ในกรณีภำวะแล้ง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไว้
ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต 
และบริการที่หลากหลาย บนฐานของการเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม มีรายได้สูง  
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยเป็นคนคุณภาพที่มีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในด้านการบริหารจัดการ
เพื่อบรรเทาภาวะแล้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น คือ ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และ ๒) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตร 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  ภายใต้
หัวข้อ “มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน 
และลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา 
และปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง 
ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 ๒) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้
หัวข้อ “พัฒนาการจัดการน้ า เชิงลุ่มน้ า ทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ”  
โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง  
จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ า 

 ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีจะถ่ายทอดน าไปด าเนินงานต่อในแผนแม่บท 
ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ที่ครอบคลุมการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า ในประเด็น
การจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ของ สทนช.) 
 



บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิชาการที่เกี่ยวของกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง  
ไดน้าเสนอเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน
ประเด็นการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง   
  ๒.๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีในประเทศ 
  ๒.๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีในระดับสากล 
 ๒.๓ งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๔ แนวทางการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้างของทรัพยากรน ้า  
และการมีส่วนร่วมในกรณีภาวะแล้งอย่างยั่งยืน 
 ๒.๕ มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากล และในประเทศ 
 ๒.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะแล้ง 
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง๑ 
 การศึกษาครั งนี ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความแห้งแล้ง รูปแบบในการบริหารจัดการภัยแล้ง 
ของประเทศไทย แนวทางการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความแห้งแล้ง 
 ความแห้งแล้ง (Drought) เป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณฝน ความแห้งแล้งตามฤดูกาล 
เป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ นเป็นประจ้าทุกปี โดยความแห้งแล้งสามารถเกิดขึ นได้  
ในทุกสภาพภูมิอากาศและทุกพื นที่ แต่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ ความแห้งแล้ง  
มีสาเหตุส้าคัญจากปริมาณน ้าฝนไม่เพียงพอเนื่องจากฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท้าให้เกิด

                                                           

 ๑ ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา, “รายงานฉบับสมบูรณ์  
เร่ือง การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย”, สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา อนึ่ง ส้าหรับการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความแห้งแล้งในครั งนี  
จะประกอบด้วย สาเหตุของการเกิดความแห้งแล้งประเภทของความแห้งแล้ง ระดับความรุนแรง
ของการเกิดความแห้งแล้ง ผลกระทบของการเกิดความแห้งแล้ง และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 
ภัยแล้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 ๒.๑.๑.๑ สาเหตุของการเกิดความแห้งแล้ง 
  การเกิดความแห้งแล้งมีสาเหตุส้าคัญใน ๒ ประการ คือ สาเหตุจาก
ธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ โดยสาเหตุจากธรรมชาตินั น เกิดจาก  
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้าให้ฝนตกน้อยผิดปกติ
หรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม่สม่้าเสมอ เมื่อฝนตกจะตกมากแล้วทิ งช่วง 
เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของระดับ 
น ้าทะเล ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว หรือไฟป่า เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่เกิดจาก 
การกระท้าของมนุษย์นั น โดยส่วนมากเกิดจากการท้าลายชั นโอโซน ภาวะเรือนกระจก  
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การตัดไม้ท้าลายป่า การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้า หรือการตัดถนน
เนื่องมาจากการพัฒนารวมทั งการเพ่ิมขึ นของประชากร ทั งนี  ส้าหรับสาเหตุการเกิดความแห้งแล้ง
โดยทั่วไปในประเทศไทยนั น สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี  
 ๑) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ในฤดูฝน 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ งช่วง ไม่กระจายสม่้าเสมอ ท้าให้มีน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าน้อย  
น ้าและความชื นในดนิมีนอ้ย ในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดท้าให้การสูญเสียน ้าจากการระเหยมีมาก 
ท้าให้น ้าในแหล่งน ้าลดปริมาณลงจนถึงระดับที่เหือดแห้งไป 
 ๒) ปริมาณความต้องการใช้น ้าเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากการเพ่ิมขึ น 
ของจ้านวนประชากร ท้าให้ความต้องการปัจจัยพื นฐานในการด้ารงชีพ และการใช้ทรัพยากร 
มีมาก ความต้องการน ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีมากตามไปด้วย ในขณะที่แหล่งเก็บกักน ้า 
มีจ้ากัด ไม่ได้เพิ่มขึ นตามจ้านวนประชากร 
 ๓ ) แหล่งเก็บกักน ้ าตามธรรมชาติและที่ มนุษย์สร้างขึ นมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน ้าไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ้ากัดของภูมิประเทศที่ไม่มีล้าน ้า
ธรรมชาติ หรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน า้ หรือแหล่งน ้าไดร้ับการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม 
มีขนาดเล็กเกินไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เพียงพอ 
 ๔) แหล่งเก็บกักน ้าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ นเสื่อมสภาพ ตื นเขิน 
ช้ารุดท้าให้มีประสิทธิภาพต่้า เก็บกักน ้าไว้ได้น้อยจนถึงไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ได้ อีกทั ง 
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ในการรองน ้ าฝนเพ่ือเก็บเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถท้าได้ เพราะแร่ใยหินที่ ใช้ 
ผลิตกระเบื องมุงหลังคาเป็นสารก่อมะเร็งและมลภาวะทางอากาศที่มีอยู่ทั่วไป ประกอบกับ 
ในเขตเมืองก็จะมีปัญหาฝุ่นควันจากเครื่องยนต์รถมาก 
 ๕) การท้าลายป่าต้นน ้าล้าธาร ท้าให้ไม่มีต้นไม้ที่ท้าหน้าที่ดูดซับน ้าฝน
ลงสู่ใต้ผิวดิน อุ้มน ้าเอาไว้ และยึดดินให้มีความมั่นคง ก็จะขาดแคลนน ้าที่จะถูกปลดปล่อย
ออกมาสู่ล้าธารและล้าน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
 ๖) คุณภาพน ้าไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น ้าเค็ม  
น ้าขุ่นเป็นสนิม สกปรก หรือเน่าเสีย 
 ๗ ) การขาดจิตส้านึกในการใช้น ้าและการอนุรักษ์น ้า เช่น ใช้น ้ า 
ไม่ประหยัด ใช้น ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม การบุกรุกท้าลายแหล่งน ้าโดยการลงจับปลา  
ในแหล่งน ้าท้าให้น ้าขุ่น หรือการระบายน ้าออกจากแหล่งกักเก็บน ้าเพื่อจับปลา 
 ๘) การวางผังเมืองไม่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพื นที่เพ่ือการท้ากิจกรรม
ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งน ้าที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งน ้า  
ที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า 
 ๙) การบริหารจัดการน ้าที่ขาดการวางแผน เช่น เกิดความผิดพลาด 
ในการพร่องน ้า ระบายน ้า ท้าให้มีน ้าเหลือเก็บกักไว้น้อย 
 ๑๐ ) การพัฒนาแหล่งน ้ าที่ ไม่ เหมาะสม โดยการพัฒนาระยะแรก 
มักเป็นการเร่งรัดการด้าเนินการและมุ่งเน้นการก่อสร้าง โดยต้องการสร้างแหล่งน ้าจ้านวนมาก  
ใช้งบประมาณน้อยและด้าเนินการได้เสร็จเร็ว ซึ่งเป็นการเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ท้าให้
แหล่งน ้าจ้านวนมากมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็ มที่ เช่น  
มีขนาดเล็กท้าให้เก็บกักน ้าได้น้อย มีขนาดมาตรฐานเดียว ท้าให้ไม่เหมาะในแต่ละพื นที่  
และบางแห่งอยู่ไกลจากแหล่งชุมชนเกินไป 
 นอกจากนี  ปัญหาส้าคัญที่พบจากการพัฒนาแหล่งน ้า คือ การก่อสร้างฝาย
แต่ไม่สร้างประตรูะบายทราย ท้าให้มีตะกอนตกจมดา้นหนา้ฝายมาก ท้าให้ไม่สามารถระบายน า้
จากโครงการชลประทานขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ลงไปช่วยพื นที่ตอนล่างที่อยู่ไกลออกไป  
ที่มีฝายปิดกั นล้าน ้าอยู่เป็นระยะ ๆ ได้ เพราะจะต้องระบายน ้าลงไปในปริมาณมาก เพ่ือให้ 
ล้นข้ามสันฝายที่มีระดับสูงออกไป เกิดการสูญเสียจากการระเหย รั่วซึม และการไหลล้นออกไป
ปริมาณสูง ซึ่งหากมีประตูระบายทรายก็จะระบายน ้าได้ในปริมาณน้อย ไม่ต้องให้มีน ้าเต็มล้าน ้า
เพราะเปิดประตูระบายทรายได้ 
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 ๒.๑.๑.๒ ประเภทของความแห้งแล้ง 
  ธนาคารโลก (World Bank) ได้แบ่งความแห้งแล้งออกเป็น ๔ ประเภท 
โดยมีรายละเอียดดังนี ๒ 
 ๑) ความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) 
  เป็นความแห้งแล้งที่ เกิดขึ นจากสภาพฝนทิ งช่วงหรือมีฝนตก 
น้อยกว่าระดับที่ก้าหนด (Threshold) โดยช่วงที่เกิดความแห้งแล้ง (Period of Drought) 
พิจารณาจากจ้านวนวันที่มีฝนตกน้อยกว่าระดับที่ก้าหนด ความแห้งแล้งในทางอุตุนิยมวิทยา
เป็นจุดเริ่มต้นของความแห้งแล้งประเภทอื่น ๆ 
 ๒) ความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural Drought)  
  เป็นความแห้ งแล้ งที่ เป็นผลต่อเนื่ องมาจากความแห้ งแล้ ง 
ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยความแห้งแล้งทางการเกษตรจะมุ่งสนใจในเรื่องของการเกิดฝนทิ งช่วง  
ซึ่งท้าให้ดินขาดความชุ่มชื นและจะมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในที่สุด อนึ่ง ความแห้งแล้ง
ประเภทนี จะขึ นอยู่กับชนิด ความต้องการน ้า และล้าดับขั นตอน  การเจริญเติบโตของพืช  
ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้แตกต่างกันอีกด้วย 
 ๓) ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา (Hydrological Drought) 
  เป็นความแห้งแล้งที่เกิดจากช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณฝนตกน้อย
หรือไม่มีฝนตก ท้าให้ระดับน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน คือ น ้าในแม่น ้าแอ่งเก็บน ้า  ทะเลสาบ  
และน ้าบาดาลลดระดับลง ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยานี มักจะพิจารณาในระดับของลุ่มน ้า 
เป็นส้าคัญ โดยเป็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ นอย่างช้า ๆ ต่างจากความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา 
และความแห้งแล้งด้านการเกษตร 
 ๔) ความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socioeconomic 
Drought)  
  เป็นความแห้งแล้งที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่  (Supply)  
และความต้องการต่อทรัพยากรนั น  (Demand) แต่เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ้ากัด  
และน้อยเกินความต้องการที่มีอยู่ จึงท้าให้เกิดความขาดแคลนขึ นมา ทั งนี  ความแห้งแล้ง  
ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมแตกต่างจากความแห้งแล้งประเภทอื่น  ๆ เนื่องจากเป็นเรื่องของ
การขาดแคลนทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับความต้องการใช้
ทรัพยากรเป็นส้าคัญ  โดยความแห้ งแล้ งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจะหมดไปได้ 

                                                           

 ๒ “Wilhite, Donald; Darghouth, Salah; Dinar, Ariel. 2006. Investing in Drought Preparedness. 
Agricultural and Rural Development Notes; No. 7. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9639 License: CC BY 3.0 IGO.” 
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ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมความต้องการในการบริโภคน ้าให้อยู่ภายใต้ศักยภาพในการผลิตน ้า  
ของธรรมชาติได้ 
 ๒.๑.๑.๓ ระดับความรุนแรงของการเกิดความแห้งแล้ง 
  กรมอุตุนิยมวิทยา๓ ได้กล่าวถึงความรุนแรงของความแห้งแล้ งว่า 
มีความสัมพันธ์กับสภาวะฝนแล้ง ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติท้าให้ 
เกิดการขาดแคลนน ้าใช้ พืชต่าง ๆ ขาดน ้าหล่อเลี ยง ขาดความชุ่มชื น ท้าให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย 
โดยความรุนแรงของความแห้งแล้งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี  
 ๑) ความแห้งแล้งอย่างเบา หรือฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) 
  เป็นสภาวะความแห้งแล้งที่มีฝนตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ ๑ มิลลิเมตร 
เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง ๑๕ วัน ในช่วงฤดูฝนความแห้งแล้งแบบนี เกิดขึ นตามภาคต่าง  ๆ  
ในประเทศไทยเสมอ 
 ๒) ความแห้งแล้งปานกลาง หรือความแห้งแล้งชั่วระยะเวลา 
(Partial Drought)  
  เป็นช่วงฝนแล้งที่ มีฝนตกในฤดูฝนเฉลี่ยไม่ เกินวันละ ๐ .๒๕ 
มิลลิเมตร เป็นเวลานานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒๙ วัน ความแห้งแล้งในลักษณะนี อาจมี
ผลกระทบถึงขั นขาดแคลนน ้า ซึ่งจะมีผลต่อการท้าการเกษตรและการกสิกรรม ความเป็นอยู่
ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ โดยความแห้งแล้งประเภทนี เกิดขึ นไม่บ่อยมากนัก 
ในประเทศไทย 
 ๓) ความแห้ งแล้งอย่ างรุนแรง หรือความแห้ งแล้ งสัมบู รณ์ 
(Absolute Drought)  
  เป็นความแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน หรืออาจมีตกบ้างแต่ไม่มีวันใดที่มีฝนตกถึง ๐.๒๕ มิลลิเมตร นับเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด 
พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั นไม่มีผลผลิต โดยความแห้งแล้งในลักษณะนี 
ยังไม่เคยเกิดขึ นในประเทศไทย 
 ๒.๑.๑.๔ ผลกระทบของการเกิดความแห้งแล้ง 
  ความแห้งแล้งที่เกิดขึ นในประเทศไทยนั น กระทบโดยตรงกับการเกษตร
และแหล่งน ้า โดยได้สร้างความเสียหายและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี  

                                                           

 ๓ กรม อุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา. ๒๕ ๖๓ . ภั ยแล้ ง . สื บ ค้ น เมื่ อวั นที่  ๑๗  มกราคม  ๒ ๕๖ ๓  จาก  
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71 
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 ๑) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
  การเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให้แหล่งน ้าตามธรรมชาติตื นเขิน ระดับน ้าใต้ดินเปลี่ยนแปลง  
พื นที่ที่ เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน และการทิ งร้าง 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
 ๒) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  
  ท้าให้ผลผลิตด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมลดลง รวมทั ง
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่้า ท้าให้ราคา
ผลผลิตลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้จนเกิดปัญหาความยากจน และเกิดการสูญเสียจากการ 
ทิ งร้างที่ดิน 
 ๓) ผลกระทบทางด้านสังคม  
  เกิดการละทิ งถิ่นฐานเข้ามาท้างานในเมืองใหญ่เกิดผลกระทบ 
ในด้านสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่แย่ลง และเกิดความขัดแย้งในการใช้น ้า 
 ๒.๑.๑.๕ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้ง 
  ภัยแล้ งเป็ นภั ยธรรมชาติที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อผลผลิ ต 
ทางการเกษตรรวมทั งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยระดับความรุนแรงของการเกิดภัย 
จะมีความสัมพันธ์กับภาวะฝนทิ งช่วง ซึ่งฝนนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ และมีอิทธิพลต่อความแห้งแล้ง
ชัดเจนกว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้านอื่น ๆ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ นเนื่องจาก ปริมาณน ้าฝนรวม  
และการกระจายตัวของฝนน้อยกว่าปกติ ความชื นในดินมีน้อย ท้าให้ระดับน ้าใต้ดินและแหล่งน ้าผิว
ดินลดลง๔  
  โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง มีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณน ้าฝน 
 ๒ ) ปัจจัยด้านอุทกวิทยา ได้แก่ เขตชลประทาน แหล่งน ้าผิวดิน  
และแหล่งน ้าใต้ดิน 
 ๓) ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลดิน ข้อมูล 
พืชคลุมดิน หรือการใช้ที่ดิน 
 

                                                           

 ๔ เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ . (๒๕๕๓). การวิ เคราะห์พื นที่ เสี่ ยงภัยแล้งในจังหวัดนครนายก. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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 ในการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งนั น๕ ได้กล่าวถึงการก้าหนดปัจจัย 
ที่ใช้วิเคราะห์ในแบบจ้าลอง และให้ค่าน ้าหนักของแต่ละปัจจัย เพ่ือประเมินระดับของพื นที่ 
เสี่ยงภัยแล้งไว้ ดังนี  
 ๑) ปริมาณน้้าฝน 
  ก้าหนดเป็นปัจจัยและตัวแปรหลักที่ส้าคัญที่สุดในการก่อให้เกิด
ความแห้งแล้ง เพราะหากปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย (Average Rainfall) มีค่าต่้ากว่าปกติ หรือเกิด
ภาวะฝนทิ งช่วง โอกาสของการเกิดความแห้งแล้งจะมีมาก ดังนั น ในการวิเคราะห์ภาวะฝนแล้ง 
ณ พื นที่ใด ๆ จะท้าให้สามารถทราบถงึภาวะความแห้งแล้งของพื นที่นั น ๆ ด้วย ในการวิเคราะห์
และประเมินภาวะฝนแล้ง สามารถท้าได้ในหลายวิธี ซึ่งส่วนใหญ่มักพิจารณาในรูปของดัชนี  
ที่บ่งชี ความรุนแรงของภาวะฝนแล้ง โดยใช้ตัวแปรเดี่ยวเพียงตัวเดียว หรือหลายตัวแปรรวมกัน 
ส้าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน การวิเคราะห์และประเมินภาวะฝนแล้งใช้ตัวแปรเดี่ยวเพียงตัวเดียว 
คือ ปริมาณน ้าฝน ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่ดีที่สุดที่ใช้บ่งบอกภาวะการตกของฝนได้โดยตรง  
ทั งนี  ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะฝนแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ใช้ ๒ วิธี คือ การวิเคราะห์
ปริมาณฝนรายปี โดยใช้ Decile range และการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายเดือน ในช่วงฤดูฝน 
หรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยใช้ดัชนี GMI ZGeneralized Monsoon Index (GM)๖ 
 ๒) ชั้นข้อมูลดิน 
  ในการใช้ชั นข้อมูลดินเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงภัยในการเกิด 
ภัยแล้ง นั น จะพิจารณาจากคุณสมบัติการระบายน ้าของกลุ่มดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งถ้าดิน  
มีการระบายน ้าได้ดี ย่อมหมายความว่า ดินไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ได้ ท้าให้ความชื นในดินมีน้อย 
และอาจจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั งนี  บุญชุม เปียแดง และคณะ๗ ได้กล่าวถึง
การจ้าแนกประเภทของเนื อดินว่า สามารถจ้าแนกประเภทได้โดยคิดจากร้อยละโดยน ้าหนัก 
ของทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนื อดินมารวมกัน โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี  
  (๑) ดินเนื อหยาบ (Coarse Textured Soils) เป็นดินที่มีปริมาณ
อนุภาคทรายมากกว่าอนุภาคทรายแป้งและดินเหนียว ดินชนิดนี ไถพรวนได้ง่าย ไม่เหนียว
เหนอะหนะ และไม่จับกันเป็นก้อน เรียกดินชนิดนี ว่าดินเบา (light soil) เนื อดินในกลุ่มนี  ได้แก่ 
ทราย และทรายร่วน 
                                                           

 ๕ เร่ืองเดียวกัน 
 ๖ เร่ืองเดียวกัน 
 ๗ บุญชุม เปียแดง และคนอ่ืน ๆ (๒๕๒๖) วิชาปฐพีปทุมธานี. ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร  
บางพูน, ๑๓๓ หน้า 
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  (๒) ดินเนื อปานกลาง (Medium-Texture Soils) เป็นดินที่มีปริมาณ
อนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวไม่แตกต่างกันมากนักดินที่จัดอยู่ในกลุ่มนี  ได้แก่  
ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินร่วนปนดินทรายแป้ง ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนดินทรายแป้ง  
ดินร่วนปนดินทรายแป้ง และดินทรายแป้ง 
  (๓) ดินเนื อละเอียด (Fine-Texture Soils) หรือดินเหนียว เป็นดิน
ที่มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวมากกว่าอนุภาคทรายและดินทรายแป้งมีความเหนียวมาก 
เมื่อได้รับความชื น เนื อดินละเอียด ปกติจับกันเป็นก้อน เมื่อแห้งจะแข็ง เวลาไถพรวนต้องใช้
แรงมาก เราเรียกดินชนิดนี ว่า ดินหนัก (Heavy Soil) โดยดินที่จัดอยู่ในกลุ่มนี  ได้แก่ ดินเหนียว
ปนทราย ดินเหนียวปนดินทรายแป้ง และดินเหนียว 
  จากประเภทของเนื อดินสามารถก้าหนดระดับความเสี่ยงภัยแล้ง
จากสภาพการระบายน ้าของดินได้ ดังนี  
  ประเภทที่  ๑ ดินที่มีการระบายน ้าได้ดีมากจะท้าให้พื นที่ เสี่ยง 
ที่จะเกิดภัยแล้งมาก 
  ประเภทที่ ๒ ดินที่มีการระบายน ้าได้ดีจะท้าให้พื นที่เสี่ยงที่จะเกิด
ภัยแล้งปานกลาง 
  ประเภทที่  ๓ ดินที่มีการระบายน ้าได้น้อยจะท้าให้พื นที่ เสี่ยง 
ที่จะเกิดภัยแล้งน้อย 
  ประเภทที่ ๔ ดินที่มีการระบายน ้าได้น้อยมากจะท้าให้พื นที่ไม่เสี่ยง
ภัยแล้ง 
 ๓) ความลาดชันของพ้ืนที่ (Slope) 
  เส้นชั นความสูง (Contour Line) น้าเข้าจากแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วยเส้นชั นความสูง ๔ ประเภท ได้แก่ 
เส้นชั นดัชนี (Index Contour) เส้นชั นคั่นกลาง (Intermediate Contour) เส้นชั นแทรก 
(Supplemental Contour) และเส้นชั นบริเวณที่ต่้า (Depression Contour) โดยเส้นชั นความสูงนี  
สามารถสะท้อนถึงความลาดชันของพื นที่ได้ นั่นคือ เส้นชั นความสูงที่อยู่ใกล้กันแสดงว่า  
พื นที่มีความลาดเอียงมากหรือชันมาก และเส้นชั นความสูงที่อยู่ห่างกันแสดงว่า  พื นที่ 
มีความลาดชันน้อย ทั งนี  ในการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงภัยแล้งจากความลาดชันของพื นที่ มีเกณฑ์
ส้าหรับการวิเคราะห์ ดังนี  
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  ระดับที่ ๑ ความลาดชันของพื นที่ตั งแต่ร้อยละ ๐ - ๕  จัดเป็นพื นที่
เสี่ยงภัยแล้งมาก 
  ระดับที่ ๒ ความลาดชันของพื นที่ตั งแต่ร้อยละ ๕ - ๑๕ จัดเป็นพื นที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
  ระดับที่ ๓ ความลาดชันของพื นที่ตั งแต่ร้อยละ ๑๕ - ๓๐ จัดเป็นพื นที่
เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
  ระดับที่ ๔ ความลาดชันของพื นที่มากกว่าร้อยละ ๓๐ จัดเป็นพื นที่
ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 
 ๔) แหล่งน้้าใต้ดิน 
  ในการใช้แหล่งน ้าใต้ดินหรือน ้าบาดาลเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงภัย
ในการเกิดภัยแล้งจะพิจารณาจากอัตราการให้น ้า (Yield) และคุณภาพของน ้าบาดาล  
ซึ่งพิจารณาจากมวลสารละลายรวม (Total Dissolved Solid: TDS) ซึ่งอัตราการให้น ้ า
พิจารณาจากการจัดรูปแบบมาตรฐานระบบประปาของกรมโยธาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนคุณภาพ
ของน ้าบาดาลองค์การอนามัยโลก ได้ก้าหนดมาตรฐานไว้ดังนี  
  - น ้าดื่ม ค่า TDS อยู่ระหว่าง ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร 
  - น ้าส้าหรับพืช ค่า TDS ไม่ควรเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร 
 ๒.๑.๒ รูปแบบในการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย 
 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทยนั น  
จะประกอบด้วย แนวทางในการจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย และแนวทางในการ
จัดการภัยแล้งของประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 ๒.๑.๒.๑ แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศไทย 
  การจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน 
คือ๘ 
 การจัดการกับปริมาณน ้าต้นทุนตามธรรมชาติ และการจัดการกับ 
ความต้องการการใช้น ้าของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
 

                                                           

 ๘ ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา, “รายงานฉบับสมบูรณ์  
เร่ือง การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย”, น. ๒๐ - ๒๕  
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 ๑) การจัดการกับปริมาณน ้าต้นทุนตามธรรมชาติ 
 (๑) น ้าต้นทุนตามธรรมชาติ 
 ปริมาณน ้าต้นทุนตามธรรมชาติในประเทศไทยได้จาก ๒ แหล่ง 
คือ แหล่งน ้าจืดผิวดิน (Surface Water) และแหล่งน ้าใต้ดิน (Ground Water)  
 (๒) แนวทางการจัดการน ้าต้นทุนตามธรรมชาติ 
 เป็นการจัดการน ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อน้าน ้าจาก
แหล่งธรรมชาติ ได้แก่ แม่น ้า ล้าธาร ห้วยและคลอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น  
เขื่อนกักเก็บน ้า ฝายทดน ้า สระเก็บน ้า คลองส่ง การขุดลอกแหล่งน ้า การขุดลอกแหล่งน ้า 
ตามธรรมชาติ การใช้ระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  
 ๒) การจัดการกับความต้องการการใช้น ้าของประชาชน  
 ๒.๑.๓ แนวทางการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรของประเทศไทย๙ 
 การพัฒนาแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตรนั น จะต้องเลือกรูปแบบการก่อสร้าง 
และพัฒนาแหล่งน ้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั งรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน ้าจะต้องมี
ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยในการเลือกรูปแบบของการพัฒนา
แหล่งน ้านั น จะต้องพิจารณาข้อมูลใน ๓ ส่วน ได้แก่ ความต้องการใช้น ้า สภาพแหล่งน ้า  
และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 ๒.๑.๓.๑ ความต้องการใช้น้้า 
  ความต้องการใช้น ้าในภาคการเกษตรของประเทศไทยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๔ ประเภท คือ ความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูก ความต้องการน ้าเพ่ือการเลี ยงสัตว์ 
ความต้องการน ้ าเพ่ือเพาะเลี ยงสัตว์น ้ า และความต้องการน ้ าของราษฎรในหมู่บ้ าน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 ๑) ความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูก เป็นปริมาณน ้าที่พืชต้องการ 
เพื่อความเจริญเติบโต โดยพื นที่เพาะปลูกอาจได้รับน ้าจากฝน หรือได้รับน ้าจากฝนรวมกับน ้า  
ที่จัดหามาเพิ่มเติมจากการพัฒนาแหล่งน ้าที่สร้างขึ น หรือน ้าที่มาจากการพัฒนาแหล่งน ้าที่สร้าง
ขึ นเพียงอย่างเดียว ซึ่งปริมาณน ้าดังกล่าวเป็นน ้าที่พืชใช้เพื่อการเจริญเติบโตในแปลงเพาะปลูก 
รวมกับน ้าที่สูญเสียเนื่องจากซึมลงดิน และที่ไหลออกจากแปลงปลูกตามผิวดินด้วย ทั งนี   
ความต้องการน ้าเพื่อการเพาะปลูกสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ความต้องการน ้าในนาข้าว 
และความต้องการน ้าส้าหรับพืชไร่ ผัก และไม้ผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

                                                           

 ๙ เร่ืองเดียวกัน 
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 (๑) ความต้องการน า้ในนาขา้ว การปลูกข้าวในระยะแรกตอ้งการน า้
ในปริมาณไม่มาก แต่ความต้องการน ้าจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น จนถึงระดับสูงสุดในระยะที่  
ต้นข้าวออกรวง จนถึงระยะที่เมล็ดข้าวเริ่มแก่ จึงจะระบายน ้าออกจากพื นที่นา 
  (๒ ) ความต้องการน ้ าส้าหรับพืชไร่ ผัก และผลไม้  พืชไร่ ผัก  
และไม้ผล แต่ละชนิดนั น มีความต้องการน ้าในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยในแต่ละช่วงของการ
เจริญเติบโตส้าหรับพืชชนิดต่าง ๆ จะมีความต้องการน ้าในอัตราที่ไม่เท่ากันด้วย นั่นคือ 
ในระยะแรกปลูก พืชมีความต้องการน ้าในปริมาณน้อย และจะต้องการเพ่ิมมากขึ นจนถึงระดับ
สูงสุดในระยะที่พืชออกดอกและมีผล และเมื่อผลเริ่มแก่เต็มที่ ความต้องการน ้าจะลดลงมาก 
 ๒) ความต้องการน ้าเพ่ือการเลี ยงสัตว์ในท้องถิ่นที่มีการท้าปศุสัตว์  
หรือเลี ยงสัตว์แล้วมีการขาดแคลนน ้าเป็นประจ้า ในการด้าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน ้า 
เพ่ือการเกษตร ควรพิจารณารวมน ้าส้าหรับใช้เลี ยงสัตว์ด้วย ตามเกณฑ์โดยประมาณคือ  
โคและกระบือ ต้องการน ้าประมาณตัวละ ๕๐ ลิตรต่อวัน สุกร ต้องการน ้าประมาณตัวละ  
๒๐ ลิตรต่อวัน และเป็ดหรือไก่ ต้องการน ้าประมาณตัวละ ๐.๑๕ ลิตรต่อวัน เป็นต้น 
 ๓) ความต้องการน า้เพื่อเลี ยงปลา แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรโดยส่วนใหญ่ 
สามารถใช้เป็นแหล่งเลี ยงปลาได้ เช่น อ่างเก็บน ้า สระเก็บน ้า รวมทั งหนองและบึง ที่ขุดแล้ว 
มีน ้าตลอดปี ทั งนี  ในช่วงฤดูแล้ง หรือก่อนที่จะมีน ้าท่าไหลลงมาให้เก็บกักใหม่  ควรก้าหนดให้
เหลือน ้ าในแหล่งน ้ าโดยความลึกไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทั งนี  เพ่ือให้ปลาสามารถมีชีวิต 
และเจริญเติบโตได้ 
 ๔) ความต้องการน ้าของราษฎรในหมู่บ้าน ในพื นที่ซึ่งขาดแคลนน ้า 
ในหน้าแล้ง ประชาชนมักขาดน ้าอุปโภคบริโภค เป็นหลัก งานพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
ที่จะสร้างในบริเวณใกล้กับหมู่บ้าน จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชน ซึ่งจะท้าให้มีน ้า 
เพื่อการใช้สอยได้ตลอดทั งปี โดยทั่วไปประชาชนในพื นที่ขาดแคลนน ้าจะต้องการน ้าประมาณ
วันละ ๖๐ ลิตรต่อคน 
 ๒.๑.๓.๒ สภาพแหล่งน้้า 
  แหล่งน ้าที่มีความเหมาะสมส้าหรับงานพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร
ในแต่ละประเภท จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี  
 ๑) แหล่งน ้าที่ควรสร้างเป็นเขื่อนหรืออ่างกักเก็บน ้าต้องเป็นแหล่งน ้า
บนผิวดิน ประเภทล้าน ้า ได้แก่ ล้าน ้าที่มีน ้าไหลตลอดปี  มีน ้าไหลเฉพาะในฤดูฝน หรือไม่มี 
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น ้าไหลในฤดูแล้งก็ได้ โดยเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าที่สร้างจะเก็บน ้าที่ไหลลงมามากตอนช่วงฤดูฝน 
ให้เป็นแหล่งส้ารองน ้าส้าหรับใช้เพื่อการเกษตร ทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 ๒) แหล่งน ้าที่ควรสร้างเป็นฝายทดน ้า ควรเป็นล้าน ้า หรือล้าห้วยที่มี 
น ้าไหลตลอดปี หรือเกือบตลอดทั งปี โดยฝายจะสามารถทดและผันน ้าไปใช้เพ่ือเพาะปลูกพืชได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีน ้าไหล ส่วนในฤดูแล้ง เมื่อไม่มีน ้าไหล ฝาย 
จะท้าหน้าที่เก็บน ้าไว้ในล้าน ้า เพ่ือการอุปโภคบริโภค หรืออาจแบ่งไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัวได้บ้าง 
 ๓ ) แหล่งน ้ าที่ควรสร้างเป็นสระเก็บน ้ า เป็นแหล่งน ้ าบนผิวดิน
เช่นเดียวกับอ่างเก็บน ้า แต่สระเก็บน ้าเป็นงานขนาดเล็ก ซึ่งเก็บน ้าได้น้อย ตามจ้านวนดิน 
ที่ขุดขึ นไปจากสระ จึงไม่ต้องการแหล่งน ้าบนผิวดินที่เป็นล้าธาร หรือล้าห้วย เหมือนกับงาน  
อ่างเก็บน ้า แหล่งน ้าที่ควรเลือกสร้างงานสระเก็บน ้า ได้แก่ ร่องน ้าขนาดเล็ก บริเวณพื นที่  
ลาดเอียง ซึ่งมีน ้าไหลลงสู่ที่ต่้า พื นที่ราบ พื นที่ลุ่มมีน ้าท่วมเป็นครั งคราว ตลอดจนพื นที่บริเวณที่มี
ระดับน ้าใต้ผิวดินอยู่ตื น 
 ๔ ) แหล่งน ้ าที่ควรสร้างเป็นคลองส่งน ้ า เป็นแหล่งน ้ าบนผิวดิน 
ประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บน ้า ซึ่งเป็นแหล่งน ้าถาวรมีน ้าให้ใช้ตลอดปี แหล่งน ้าด้านหน้าฝาย
หรือเขื่อนระบายน ้า และล้าน ้าขนาดใหญ่ที่มีน ้าไหลมามากในฤดูกาลเพาะปลูก จนมีระดับ 
เสมอตลิ่งหรือใกล้เคียงกับตลิ่งทุกปี 
 ๕) แหล่งน ้าที่ควรขุดลอก โดยส่วนใหญ่จะเป็นทางน ้าคลองหรือบึง 
ที่มีสภาพตื นเขิน จนเก็บขังน ้าตอนช่วงฤดูฝนไว้ได้ไม่มากเท่าที่ควร และเป็นเหตุให้น ้าที่เก็บไว้  
มีไม่พอใช้ในฤดูแล้ง 
 ๖) แหล่งน ้าที่ควรใช้ระบบสูบด้วยไฟฟ้า เป็นแหล่งน ้าที่มีน ้าตลอดปี 
หรือมีน ้าให้สูบขึ นมาใช้เมือ่ตอ้งการ เช่น อ่างเก็บน ้า ในกรณีสูบน ้าขึ นเพ่ือใช้เพาะปลูกในบริเวณ
ของอ่างเก็บน ้า และล้าน ้าต่าง ๆ ซึ่งมีน ้าไหลในฤดูกาลเพาะปลูก เป็นต้น 
 ๒.๑.๓.๓ สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของบริเวณที่จะก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน ้าทุกประเภท
มีความส้าคัญที่จะต้องพิจารณา พร้อมกับสภาพแหล่งน ้าเสมอ ในบางท้องที่ แม้ว่าแหล่งน ้า  
จะเอื ออ้านวยให้ท้าการพัฒนาได้ แต่หากภูมิประเทศไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้
ต้นทุนในการก่อสรา้งโครงการสูงเกนิกว่าประโยชน์ทีค่วรจะได้รบั ซึ่งที่สุดแล้วอาจจะต้องยกเลิก
โครงการ เนื่องจากการก่อสร้างไม่คุ้มกับการลงทุน 
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๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน
ประเด็นการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง   
 ๒.๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีในประเทศ 
 ๒.๒.๑.๑ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ชาวไทย  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนา 
ที่ตั งบนพื นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค้านึงถึง การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง 
(ของผู้ใช้น ้า) ความมีเหตุผล (ใช้หลักวิชาการ) ความพอประมาณ (ในการตัดสินใจเลือก
ทางออก) ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื นฐาน หรือที่เรียกกันว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ได้แก่  (๑) บริหารจัดการน ้ าในลุ่มน ้ า 
อย่างบูรณาการ ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น
องค์กร ผู้น้าองค์กรลุ่มน ้า เครือข่ายจัดการน ้าในพื นที่ (๓) สนับสนุนการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในคุณค่าน ้า ความสัมพันธ์ของนิเวศน ้า การใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
และ (๔) พัฒนาระบบข้อมูลด้านน ้า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือป้องกันภัยน ้าท่วม  
น ้าขาดแคลน และน ้าเน่าเสีย  
                         ความมีเหตุผลในการบริหารจัดการน้้า ได้แก่ (๑) การใช้ความรอบรู้ 
ภูมิปัญญา เทคโนโลยีในการใช้น ้าและป้องกันภัยจากน ้า (๒) สนับสนุนภูมิปัญญา และเทคโนโลยี
เพื่อการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าน ้า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นน ้า เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน ้า 
ในทุกฤดูกาล และ (๓) จัดล้าดับความส้าคัญในการลงทุน เนื่องจากข้อจ้ากัดของงบประมาณ 
โดยให้ความส้าคัญต่อการฟ้ืนฟู เพ่ิมขีดความสามารถแหล่งน ้าที่มีอยู่ก่อนสร้างใหม่ซึ่งมีปัญหา 
ข้อขัดแย้งด้านพื นที่ การแก้ไขความยากจน และป้องกันอุทกภัยพื นที่ที่สร้างความเสียหายสูง 
                           ความพอประมาณในการบริหารจัดการน้้า ได้แก่  (๑ ) ใช้น ้ า 
อย่างพอประมาณ เหมาะสมกับทรัพยากรน ้าที่มีอยู่ ทั งน ้าบนดิน ใต้ดิน (๒) กระจายโอกาส 
การเข้าถึงทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรม และ (๓) ขยายการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยค้านึงถึง
ข้อจ้ากัดของน ้า 
  ทั งนี  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ได้แก่ ฝนหลวง  
อ่างเก็บน ้า ฝายทดน ้า การขุดลอกหนอง บึง ประตูระบายน ้า  สระเก็บน ้าตามทฤษฎีใหม่  
อุโมงค์ผันน ้า  
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ภาพที ่๒.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจดัการน้้า 
       ที่มา : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 
 
 ส้าหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการน ้า รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก ค แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในงานศึกษานี นา้แนวคิด และทฤษฎีในระดับสากล และในประเทศมาใช้เป็นกรอบในการเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี  
 ๒.๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีในระดับสากล 
 ในส่วนนี น้าแนวคิด และทฤษฎีในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนในประเด็นการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) แนวคิดความมั่นคงด้านน ้า (ADB) แนวคิดการจัดการภัยแล้ง 
แบบบูรณาการ โดย World Bank และกรอบการด้าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ 
 ๒.๒.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDG) 
  ประเทศไทยและนานาประเทศได้ร่วมกันด้าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) โดยน้าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ประกอบด้วยเป้าหมาย ๑๗ ด้านมาใช้เป็นกรอบในการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
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ทั งนี  เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนที่ ๑ ด้านความยากจน (SDGs 1 Poverty) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๖ 
ด้านน้้าสะอาดและสุขาภิบาล (SDGs 6 Clean water and Sanitary) 
  เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนที่  ๑  ด้านความยากจน (SDGs 1: 
Poverty) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื นที่ เป็นการวางเป้าหมายเพ่ือลดความยากจน  
ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัย โดยมีตัวชี วัดหลัก ๕ ตัวชี วัด ทั งนี  ตัวชี วัดเกี่ยวข้องกับ
การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ ตัวชี วัดที่ ๕ สร้างการป้องกันจากภัยพิบัติต่าง ๆ  
ทั งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ยากจนในสังคม 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่  ๖ ด้านน ้าสะอาดและสุขาภิบาล  
(SDGs 6: Clean water and Sanitary) เป็นเป้าหมายที่มุ่งสู่การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัด
ให้มีน ้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  ตัวชี วัดเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ ตัวชี วัดที่ ๖.๕.๑ ระดับการด้าเนินการจัดการ
ทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ (IWRM) เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่  ๖ .๔ สร้างหลักประกันว่า 
จะมีการใช้น ้าและจัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า รายละเอียดปรากฏตาม 
ภาคผนวก ง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDG) 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ท่ีมา : https://sustainabledevelopment.un.org 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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 ๒.๒.๒.๒ แนวคิดความมั่นคงด้านน้้า โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
  ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดท้าดัชนีความมั่นคงทางน ้า (Water 
Security Index-WSI) ซึ่งประกอบด้วย มิติหลัก ๕ มิติหลัก ได้แก่ มิติที่ ๑ ความมั่นคงของน ้า
ในครัวเรือน มิติที่ ๒ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มิติที่ ๓ ความมั่นคงของน ้าในเมือง มิติที่ ๔ 
ความมั่นคงทางน ้าสิ่งแวดล้อม และมิติที่ ๕ ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน ้า  
 ส้าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ มิติที่ ๕ 
ดัชนีภัยพิบัติทางน้้า ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน ้า (KD 5) ประกอบด้วย (๑) น ้าท่วม
และวาตภัย (๒) ภัยแล้ง และ (๓) พายุชายฝั่งและน ้าท่วมชายฝั่ง ในหัวข้อที่ (๒) การพิจารณา
ภัยแล้งมีตัวบ่งชี ย่อย ๒ หัวข้อที่น้ามาพิจารณาให้คะแนนคือ ร้อยละของมูลค่าของกิจกรรม 
ในภาคการเกษตรที่มีต่อ GDP ของประเทศ และร้อยละของความจุอ่างเก็บน ้าต่อพื นที่ 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก จ แนวคิดความมั่นคงด้านน้้า โดย Asian Development 
Bank (ADB) 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๓ ดัชนีความม่ันคงทางน้้า (Water Security Index-WSI) AWDO2016 
 ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.orgที่มา AWDO2016 
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 ๒.๒.๒.๓ แนวคิดการจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการ โดยธนาคารโลก (World Bank) 
  ธนาคารโลก (World Bank) (2016) ได้ เสนอแนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยงภัยแล้งแบบองค์รวมเพ่ือมุ่งสู่แนวทางการจัดการภัยแล้งเชิงรุก (Integrated drought 
risk management towards proactive drought management approaches) ประกอบด้วย 
๓ แนวทางเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการภาวะแล้ง ได้แก่ ๑) การตรวจสอบและการคาดการณ์/
การเตือนภัยล่วงหน้า ๒) การประเมินความเสี่ยง/ความยืดหยุ่น การประเมินผลกระทบ  
และการติดตามผลกระทบ และ ๓) การบรรเทาผลกระทบ การวางแผน และมาตรการตอบสนอง 
ดังภาพท่ี ๒.๔ 
             

 
 

ภาพที่ ๒.๔ แนวคิดการจดัการภัยแล้งแบบบูรณาการ โดยธนาคารโลก 
 ที่มา : WB’s Integrated Drought Management Approach (Nicolas G., Alisher M., 2017) 
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๒.๒.๒.๔ แนวคิดการบริหารจัดการภัยแล้งโดยนโยบายภัยแล้งแห่งชาติ 
ของยูเนสโก (UNESCO) 
  จากบทความวิจัยของ Kaveri Marathe และคณะ จากหน่วยงาน 
Hydrological Systems and Global Change Section, Division of Water Sciences, 
Natural Sciences Sector, UNESCO, Paris, France ก้าหนดองค์ประกอบส้าคัญส้าหรับ 
การก้าหนดนโยบายภัยแล้งแห่งชาติออกเป็น ๙ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑) การเปลี่ยนมุมมอง (Perspective Shift) 
 ๒) การเน้นการพึ่งพาตนเอง (Greater Emphasis on Self-Reliance) 
 ๓) ข้อมูลพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Basis) 
 ๔) การก้าหนดความรับผิดชอบ (Delineated Responsibilities) 
 ๕) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Cooperation between Sectors) 
 ๖) ระดับการสนับสนุน (Levels of Support) 
 ๗) กระบวนการทบทวน (Review Process) 
 ๘) การส่งข้อมูล (Information Delivery) 
 ๙) ระดับการแจ้งเตือน (Levels of Alert) 
   ประเทศที่ได้น้าองค์ประกอบในการก้าหนดนโยบายภัยแล้งแห่งชาติ 
มาเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายของประเทศตนเอง ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีน 
ซาฮิล สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ดังแสดงในตารางที่ ๒.๑ รายละเอียดปรากฏตาม  
ภาคผนวก ฉ แนวคิดการบริหารจัดการภัยแล้งโดยนโยบายภัยแล้งแห่งชาติของยูเนสโก 
(UNESCO) 
 
ตารางที่ ๒.๑ นโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติใน ๖ ประเทศ 

องค์ประกอบ 
ของนโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติ 

ประเทศ 
ออส 

เตรเลีย 
สหรัฐ จีน ซาฮิล สหภาพ

ยุโรป 
สหราช
อาณา
จักร 

การเน้นการพ่ึงพาตนเอง (Greater Emphasis 
on Self-Reliance) 

√      
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องค์ประกอบ 
ของนโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติ 

ประเทศ 
ออส 

เตรเลีย 
สหรัฐ จีน ซาฮิล สหภาพ

ยุโรป 
สหราช
อาณา
จักร 

ข้อมูล พื นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Basis) 

√ √ √ √ √ √ 

ตารางที่ ๒.๑ นโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติใน ๖ ประเทศ (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ของนโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติ 

ประเทศ 
ออส 

เตรเลีย 
USA จีน ซาฮิล สหภาพ

ยุโรป 
สหราช
อาณา
จักร 

การก้าหนดจ้าแนกความรับผิดชอบ 
(Delineated Responsibilities) 

  √ √ √ √ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Cooperation 
between Sectors) 

  √  √ √ 

ระดับการสนับสนุน (Levels of Support) √ √ √  √ √ 
กระบวนการทบทวนผลกระทบจากนโยบาย 
(Review Process) 

√    √ √ 

การส่งข้อมูล (Information Delivery) √ √ √  √  
ระดับการแจ้งเตือน (Levels of Alert) √ √ √    

 ที่ ม า  : National Drought Policy Guidebook, https://www.wrmjournal.com/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=195&limitstart=1 
 

๒.๒.๑.๕ กรอบการด้าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) 
  ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วย 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ให้การรับรอง 
กรอบการด้าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓  
หรือ  “กรอบ เซนได” (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030:  
The Sendai Framework) โดยมี เป้ าหมายในการลดความเสี่ ยงจากภัยพิบั ติกล่าวคือ  
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การป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม และเน้นมาตรการและวิธีการ 
ที่หลากหลายในการป้องกันและลดความล่อแหลม เปราะบางและเพ่ิมศักยภาพในการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุและการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสภาพได้อย่างรวดเร็วและดีขึ นกว่าเดิม  
โดยก้าหนดภารกิจส้าคัญที่ควรปฏิบัติ (Priorities for Action) ไว้ทั งสิ น ๔ ประการ ได้แก่ 
 ๑) เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
 ๒) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
 ๓) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือให้พร้อมรับมือ  
และฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๔ ) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟ้ืนฟู
ภายหลังเกิดภัยพิบัติ 

 
 

ภาพที่ ๒.๕ กรอบการดา้เนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ 
        ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาวะแล้ง 
 ทางคณะท้างานได้ศึกษายุทธศาสตร์/แผนหลัก/นโยบายการพัฒนาของประเทศไทย  
และนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในประเด็นการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง 
สามารถแบ่งแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี  
 แผนระดับ ๑ เป็นแผนในระดับนโยบายของประเทศได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 แผนระดับ ๒ ได้แก่ (๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ประเด็น ๑๙ และ (๒) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนระดับ ๓ ได้แก่ (๑) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และ (๒) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๖ แผน/ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของประเทศไทย ประเด็นการบริหาร 
และการจัดการภาวะแล้ง 

 
 ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี  (พ .ศ . ๒๕๖๑  - ๒๕๘๐ ) ประกอบด้ วย  
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 ส้าหรับหมวดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาวะแล้ง คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างบูรณาการบนพื นฐานการเติบโตร่วมกัน มีการสร้างสมดุล 
ทั งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพ่ือน้าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
โดยแผนระดับ ๑ จะถ่ายทอดลงสู่การด้าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ 
(แผนระดับ ๒ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๙) รายละเอียดปรากฏตาม 
ภาคผนวก ช ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ๒.๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็น ๑๙ 
ต้องการให้ประเทศมีระดับความมั่นคงทั งด้านน ้า พลังงานและอาหารเพ่ิมขึ น โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าและความมั่นคงด้านน ้าในประเด็นที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการ
น ้าทั งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเป้าหมายตัวชี วัดและแนวทางพัฒนาด้วยแผนย่อย  
๓ แผน ดังนี  
 (๑) แผนย่อยพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้า
ของประเทศ  
  (๒) แผนย่อยเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั งระบบในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล   
 (๓) แผนย่อยอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ  
 ทั งนี  ได้มีการก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายทุกช่วง ๕ ปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐ ของการเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้า การเพ่ิมผลิตภาพของน ้า และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่น ้าล้าคลองและแหล่งน า้ธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งตัวชี วัดจะมีการอ้างอิงจากกรอบการประเมิน
ความมั่นคงด้านน ้า AWDO 2016 (Asian Development Bank [ADB], 2016) รายละเอียด
ปรากฏตาม ภาคผนวก ซ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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 ๒.๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ประเทศไทยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ ก้าหนด 
อยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั งแต่ฉบับที่  ๑ - ๑๒ ในระยะแรก 
เน้นนโยบายด้านการพัฒนาประเทศเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายด้านทรัพยากรน ้า  
ในช่วงแรกจึงมุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าให้เพียงพอส้าหรับภาคการเกษตรกรรม  
โดยการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบชลประทานขนาดใหญ่  
 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ ๑) การรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ๒) เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ๓) การบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยง 
ด้านภัยพิบัติ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ฌ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ๒.๓.๔ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๖ ยุทธศาสตร์ โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(สทนช.) ดังนี   
  แผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค  
  แผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต  
  แผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  
  แผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้า  
  แผนแม่บทด้านที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกัน 
การพังทลายของดิน  
  แผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ  

 รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ญ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ๒.๓.๕ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางหลักในการด้าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของแผน และน้าไปสู่ความส้าเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็น
พื นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์การด้าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction: DRR)  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การบูรณาการ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน (Build Back Better 
and Safer)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 
 รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ฎ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒.๔ งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 สถานการณ์ภาวะแล้งที่เกิดขึ้นในระดับสากล และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๑) สถานการณ์ภาวะแล้งที่เกิดขึ้นในระดับสากล 
 ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรทั่วโลก ข้อมูลสถิติจาก CRED (2018) 
แสดงให้เห็นว่า ในปี ๒๕๖๑ มีประชากรจ้านวน  ๙.๓ ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยแล้ง และเมื่อเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ภัยแล้งเป็นภัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อจ้านวนประชากรเป็นอันดับ ๒ รองจากน ้าท่วม จากสถิติสะสมตั งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐ 
พบว่ามี ๕๘.๗ ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ดังแสดงในตารางที่ ๒.๒  
 
ตารางที่ ๒.๒ จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ (ปี ๒๕๖๑  

และเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐) 

เหตกุารณ ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย (๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐) 
น ้าท่วม ๓๕,๓๘๕,๑๗๘ ๘๖,๖๙๖,๙๒๓ 
ภัยแล้ง ๙,๓๖๘,๓๔๕ ๕๘,๗๓๔,๑๒๘ 
พายุ ๑๒,๘๘๔,๘๔๕ ๓๔,๐๘๓,๑๐๖ 

แผ่นดินไหว ๑,๕๑๗,๑๓๘ ๖,๗๘๓,๗๒๙ 
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เหตกุารณ ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย (๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐) 
อุณหภูมิสุดโต่ง ๓๙๖,๗๙๘ ๖,๓๖๘,๔๗๐ 
แผ่นดินถล่ม ๕๔,๙๐๘ ๒๖๓,๘๓๑ 

ภูเขาไฟ ๑,๙๐๘,๗๗๐ ๑๖๙,๓๐๘ 
ไฟป่า ๒๕๖,๖๓๕ ๑๙,๒๔๓ 

ตารางที่ ๒.๒ จ้านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ (ปี ๒๕๖๑  
และเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐) (ต่อ) 

เหตกุารณ ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย (๒๕๔๓ ถึง ๒๕๖๐) 
ดิน/หมิะถล่ม ๐ ๒๘๖ 

รวม ๖๑,๗๗๒,๖๑๗ ๑๙๓,๓๑๒,๓๑๐ 

 ที่มา : EM-DAT (International Disaster Database) 
 
 แม้ว่าภัยแล้งจะเป็นภัยที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรโลก รายงาน  
และข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งยังค่อนข้างจ้ากัด จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยแล้งและผลกระทบในพื นที่ต่าง  ๆ โดยเฉพาะในประเทศก้าลัง
พัฒนา การประเมินผลกระทบของภัยแล้งต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นั น 
มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งและต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการรู้รับ 
ปรับตัว และฟ้ืนคืนกลับจากภัยแล้ง แต่ประเด็นนี ยังคงเป็นความท้าทายต่องานวิจัยเนื่องจาก
ผลกระทบด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นั นยากที่จะประเมินค่าเป็นตัวเลข  
 ๒) ภัยแล้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (MRC) ประกาศเตือนสภาวะภัยแล้งทั่วลุ่มน ้าโขง ระบุว่า
ประเทศไทย และประเทศกัมพูชาจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด  ทั งนี  การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศขั นรุนแรงจะท้าให้ประเทศไทย รวมทั ง ๔ ประเทศในลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างทั งไทย 
ลาว กั ม พู ชา และ เวียดนาม  ต้ อ งประสบกับสภาวะภั ยแล้ งรุน แรงขึ น ในอนาคต 
(คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (MRC) ทั งนี  นักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศจากเบิร์กเลย์แลป 
(Lawrence Berkeley National Laboratory) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
เปิดเผยผลการศึกษาที่ชี ให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกต้องประสบกบัสภาวะภัยแล้งรุนแรงขึ น
ในอนาคต โดยศึกษาปริมาณฝนในปี ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน ้าฟ้าในอดีต ทั งนี 

https://greennews.agency/?p=19787
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ช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติมาก จากเหตุที่ปี  ๒๕๖๒ ลมมรสุมที่น้าฝนมาสู่ภูมิภาค
มาช้าและไปไวกว่าที่คาดการณ์ ผสมกับความแห้งแล้งจากสภาวะเอลนีโญ (El Nino) ที่ท้าให้
แหล่งน ้าในธรรมชาติมีอัตราการระเหยมากกว่าปกติ ส่งผลให้ประสบกับวิกฤติภัยแล้งนับตั งแต่
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยพื นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา เป็นพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ  
หนักที่สุดดังภาพท่ี ๒.๗ (https://greennews.agency/?p=19787, ๒๕๖๓) 

https://greennews.agency/?p=19787,%20๒๕๖๓
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ภาพที่ ๒.๗ แผนที่แสดงพ้ืนที่เสีย่งภยัแลง้จากการคาดการณ์ของคณะกรรมการแม่น้้าโขง (MRC) 
(เดือนธันวาคม ปี ๒๐๑๙) 
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 นอกจากนี  ผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศจากการจ้าลองโมเดลสภาพอากาศ  
ในสถานการณ์สภาวะโลกร้อนที่เลวร้ายที่สุด พบว่า ภายในช่วงสามสิบปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 
๒๑ ลมมรสุมเอเชียตะวันออกที่น้าฝนมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน จะเปลี่ยน
ทิศทางขยับลงใต้มากขึ น และท้าให้ Hadley cell หรือเขตแห้งแล้งจากการจมตัวของอากาศแห้ง
ในพื นที่กึ่งเขตร้อน (Subtropics) ขยายตัว ส่งผลให้พื นที่ตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และจีน อันเป็นพื นที่ เหนือน ้ าของแม่น ้ าโขง มีปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนในฤดูฝน 
(https://greennews.agency/?p=19787, ๒๕๖๓) 
 
๒.๕ แนวทางการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้างของทรัพยากรน้้า  
และการมีส่วนร่วมในกรณีภาวะแล้งอย่างยั่งยืน 
 ส้าหรับแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ประยุกต์แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster risk management) ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าของประเทศ แบ่งได้เป็น ๔ ด้านตามกรมทรัพยากรน ้า 
(๒๕๖๑) ได้แก่  
 ๑) ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  
 ๒) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)  
 ๓) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency response)  
 ๔) ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) 
 การด้าเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว (หลักการ 2P2R) จะเป็นการด้าเนินงาน 
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ ช่วยบรรเทา  
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ น และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึง
เป็นการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการด้าเนินงานในแต่ละด้าน 
โดยแบ่งเป็น 
 ๒.๕.๑ แนวทางการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง 
 เมื่อน้าหลักการ 2P2R มาจ้าแนกตามแนวทางการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง 
การด้าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี  
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ตารางที่ ๒.๓ หลักการ 2P2R กับการบริหารจัดการในเชิงโครงสร้าง 

หลักการ 2P2R ๒.๔.๑ เชิงโครงสร้าง 

๑) ด้านการปอ้งกนัและลดผลกระทบ 
(Prevention & Mitigation)  

๑) การขุดลอก ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน ้า  
๒) การซ่อมแซม ตรวจสอบ ระบบประปาหมูบ่้าน 
๓) การจัดหาแหล่งน ้าเพิ่มเติม 

๒) ด้านการเตรียมความพรอ้ม 
(Preparedness)  

๑) การเตรียมอุปกรณ์ ซ่อมแซม ยามฉุกเฉิน 
๒) การจัดเตรียมก่อสร้างศูนย์อพยพ 
  

๓) ด้านการจดัการภาวะฉกุเฉิน 
(Emergency response) 

๑) การสูบน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ เข้าสู่แหล่ง 
กักเก็บ 

๔) ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) 
๑) การตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหาย 
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโทรมาตร CCTV 
และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) 

 

 ๒.๕.๒ แนวทางการบริหารจัดการในเชิงไม่ใช้โครงสร้าง   
 ๒.๕.๒.๑ หลักการ 2P2R 
  เมื่อน้าหลักการ 2P2R มาจ้าแนกตามแนวทางการบริหารจัดการ 
ในเชิงไม่ใช้โครงสร้าง มีรายละเอียด ดังนี  
 

ตารางที่ ๒.๔ หลักการ 2P2R กับการบริหารจัดการในเชิงไม่ใช้โครงสร้าง 

หลักการ 2P2R ๒.๔.๒ ไม่ใช้โครงสรา้ง 

๑ ) ด้ านการป้ อ งกั น และลดผลกระท บ 
(Prevention & Mitigation) 

๑) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น ้า 

๒ ) ด้ า น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม 
(Preparedness) 

๑) การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเตรียมพร้อม 
รับสถานการณ์ 

๒) การเตรียมความพร้อมด้านการพยากรณ์  
การคาดการณ์และการรายงานสถานการณ์ 
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ตารางที่ ๒.๔ หลักการ 2P2R กับการบริหารจัดการในเชิงไม่ใช้โครงสร้าง (ต่อ) 

หลักการ 2P2R ๒.๔.๒ ไม่ใช้โครงสรา้ง 
๓ ) ด้ านการจัด ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น 
(Emergency response)  

๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง การคาดการณ์
ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ 
๒) การให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน ้า ส้าหรับ 
การอุปโภคและบริโภค 
๓ ) การประสานความร่ วมมื อกลุ่ มผู้ ใช้ น ้ า 
และคณะกรรมการลุ่มน ้า  

๔) ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ๑) การตรวจสอบความเสียหายของแหล่งน ้า 

 

 ๒.๕.๒.๒ การวิเคราะห์ด้วยแนวคิดวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(สวอท : SWOT Analysis) 
  การน้าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (สวอท) เข้ามาใช้
ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นแนวคิดที่ท้าให้เกิดการบริหารจัดการน ้า
อย่างยั่งยืน มีรายละเอียดในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี  
 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (สวอท) หมายถึง  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในลักษณะต่าง ๆ ๔ ประการ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ขององค์กร๑๐ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้าให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
รวมทั งผลลัพธ์ที่ เกิดขึ นจากสภาพแวดล้อมนั น  ๆ เพ่ือประเมินสถานการณ์ ในปัจจุบัน 
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีต่อองค์กร ซึ่งท้าให้สามารถหาจุดแข็งเพ่ือกลบจุดอ่อน 
ภายในองค์กร และพบโอกาสที่เกิดขึ นจากภายนอกองค์กรโดยสามารถน้าไปใช้วางแผนงาน 
เพ่ือท้าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมทั งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรค
ภายนอกองค์กร นอกจากนี  การวิเคราะห์สวอทยังท้าให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์ รวมทั ง
ปรับวิธีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptation) การใช้สภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Favorability) และการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้องค์กร (Environmental Shift) หรือน้า
องค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น 

                                                           

 ๑๐ Andrews, Kenneth J., “The Concept of Corporate Strategy”, Irwin, 1971 (Ch. 1 - 5) 
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 จุดแข็ง หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งน้าไปสู่ความได้เปรียบ
ขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 จุดอ่อน หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งน้าไปสู่ความเสียเปรียบ
ขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 โอกาส หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกองค์กรซึ่งสนับสนุนการด้าเนินงาน
ขององค์กรไปสู่ความส้าเร็จ และเอื อประโยชน์ต่อความส้าเร็จขององค์กร 
 อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ซึ่งขัดขวางการด้าเนินงาน
ขององค์กร และอาจท้าให้องค์กรประสบความล้มเหลว 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในลักษณะ ๔ ประการ ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถจ้าแนกออกเป็น ๒  ประเภท ได้แก่  การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังภาพท่ี ๒.๘  
 

 
 

ภาพที่ ๒.๘ องค์ประกอบของการวิเคราะห์สวอท 
         ที่มา : สาคร สุขศรีวงศ์ (๒๕๖๐) 
 
 ผลการวิเคราะห์สวอทจะท้าให้องค์กรทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ข้อมูลเหล่านี มีประโยชน์ในการน้ามาใช้ก้าหนดกลยุทธ์เพ่ือท้าให้องค์กรประสบ
ความส้าเร็จ แม้ว่าการวิเคราะห์สวอทหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ นเพ่ือประเมินสถานการณ์ส้าหรับธุรกิจ แต่เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์นี 
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เป็นวิธีที่เข้าใจได้ง่าย น้าไปปฏิบัติได้อย่างไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวบรวมและสะท้อนปัจจัยที่ส้าคัญ
ต่อการด้าเนินธุรกิจได้ และน้าไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั งไว้ได้ จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายและมีการน้ามาประยุกต์ใช้
ส้าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์หรือมาตรการขององค์กรที่อยู่นอกภาคธุรกิจ เช่น มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness ม.ป.ป.) การลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตอาหรับ๑๑ การจัดการด้านจิตสังคมและจรรยาบรรณหลังภัยพิบัติสึนามิ 
ในศรีลังกา การเตรียมการฝึกอบรมระยะยาวและกลยุทธ์การสร้างความสามารถในการจัดการ
ภัยพิบัติในอินเดีย๑๒ (ตัวอย่างผลการวิเคราะห์สวอทของมาตรการด้านต่าง ๆ จากการศึกษา 
ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ฏ การวิเคราะห์สวอท 
 ส้าหรับมาตรการภัยแล้งในประเทศไทย การวิเคราะห์สวอทของมาตรการ
ภัยแล้งในประเทศไทย สามารถด้าเนนิการวเิคราะหไ์ด ้ดังแสดงในตารางที่ ๒.๕ ถึงตารางที่ ๒.๗  
 
ตารางที่ ๒.๕ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ด้านการเกษตร 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 แผนปฏิบัติการเป็นมาตรการที่ครอบคลุมตั งแต่
ระยะป้องกัน (Prevention) เตรียมความพร้อม 
(Preparation) เผชิญเหตุ (Response) และฟ้ืนฟู 
(Recovery) 

 

 การจัดท้าแผนปฏิบัติการเป็นการก้าหนดบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบอย่ างชั ด เจน 
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพบิัติด้านการเกษตร 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
อาจกระท้าได้ยาก 

 การติดตาม ประเมินผล และทบทวน
แผนปฏิบัติการยังไม่ได้รับความส้าคัญ
เท่าท่ีควร 

 
                                                           

 ๑๑ UNIASR. 2011. The 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. 
 ๑๒ NIDM. 2013. Strategic Disaster Risk Management in Asia. Springer 



- ๔๙ - 
 

ตารางที่ ๒.๕ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร (ต่อ) 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

 การจัดท้าแผนปฏิบัติการเป็นโอกาสให้แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและหารือกันในประเด็นต่าง ๆ  

 การด้าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องมี
การประสานงานที่ด ี

 

ตารางที่  ๒.๖ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือลด 
ความรุนแรงของภัยแล้ง 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดความรุนแรงของภัยแล้ง 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 อัต ราความส้ า เร็ จ ในการท้ าฝนหลวงสู ง  

มีค่าประมาณรอ้ยละ ๙๐ - ๙๕ 
 ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์

นักบิน และนักวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อ
จ้านวนการร้องขอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
หรือฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานานที่มีการร้องขอ
ฝนหลวงมากเป็นพิเศษในหลายพื นที่ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

 เทคนิคสมัยใหม่ส้าหรับการตรวจวัด การเก็บ
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถช่วยคาดการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยา 
และวางแผนการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 คน ไท ยจ้ าน วน มากต้ อ งการท้ างาน เพ่ื อ
ประเทศชาติ และเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชด้าริ
ฝนหลวงด้วย 

 พื นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ โดยขนาด
พื นที่ขั นต่้าคือพื นที่นอกเขตชลประทาน
ประมาณ ๑๑๔ ล้านไร่ ซึ่งอาศัยน ้าฝน 
เป็นหลักในการท้าการเกษตร อีกทั งยังมี
การขยายตัวของพื นที่การเกษตรเพ่ิมขึ น 
การปฏิบัติการฝนหลวงในทุกพื นที่ที่ได้รับ
การร้องขอจึงเป็นไปได้น้อย 

 เงินเดือนของบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน 
และนักบินผู้ช่วย อยู่ในอัตราที่ต่้ากว่าที่จะ
ได้รับจากสายการบินพาณิชย์มาก อีกทั ง
ภาระหน้าที่ที่หนักโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
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ตารางที่  ๒.๖ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือลด 
ความรุนแรงของภัยแล้ง (ต่อ) 

การจัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดความรุนแรงของภัยแล้ง 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี จึงมีอัตราการลาออกสูง 

และเป็นการยากที่องค์กรจะรักษาบุคลากร
ที่มีความส้าคัญไว้ในระยะยาวได้ 

 การขึ นบินให้ ได้ผลคุ้มค่างบประมาณ 
ต้องพิจารณาช่วงเวลาที่ค่าตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ เช่น ความชื นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลม การยกตัวของเมฆ อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี ไม่สามารถ
ควบคุมได ้

 ภ า ว ะ โล ก ร้ อ น ส่ ง ผ ล ให้ ภั ย แ ล้ ง ที่ 
ประเทศไทยเผชิญ อยู่ ในช่วงปั จจุบั น 
มีลักษณะที่ยากต่อการท้าฝนหลวงมากกว่า
หลายปีที่ผ่านมา อัตราความส้าเร็จในการท้า
ฝนหลวง 

 
ตารางที่ ๒.๗ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียม

ความพร้อมแก่เกษตรกร 

การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 การมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง  

ทั งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่น สภาพ
อากาศ สถานการณ์น ้ า เป็นไปได้อย่าง
กว้างขวาง 

 การมีหน่ วยงานด้านน ้ า สถาบันการศึกษา  
และบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
จ้านวนมากท่ีถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้ 

 ข้อมูลท่ีสื่อสารประชาสัมพันธ์บางชนิดยังมี
รูปแบบท่ีซับซ้อนและเข้าใจยาก อีกทั งช่วงเวลา
ของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยังไม่เหมาะสม 
และไม่ทันท่วงทีกับการน้าไปใช้ประโยชน์จริง 
เช่น การแจ้งเตือนภัยแล้งภายหลังเกษตรกร
ด้าเนินการเพาะปลูกไปแล้ว 

 การให้ความรู้ เกี่ ยวกับการปรับตัวมีน้อย แต่จะ 
มุ่งเน้นการรายงานเหตุการณ์และผลกระทบจาก
ภัยพิบัติมากกว่า 
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ตารางที่ ๒.๗ การวิเคราะห์สวอทส้าหรับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมแก่เกษตรกร (ต่อ) 

การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

 การมี เครือข่ ายสื่ อขนาดใหญ่  การมี
เทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องมือสื่อสาร
แบบดิจิตอล (Digital) ที่ท้าให้การสื่อสาร
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

 เกษตรกรหันมาสนใจการใช้เทคโนโลยี 
ในการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันและการ
ปฏิบัติงานมากขึ น เช่น การติดต่อภายใน
กลุ่มผู้ใช้น ้าผ่าน LINE application  

 โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานหลักด้านน ้า 
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็ น โครงสร้ างแบบกระจาย อ้ าน าจ 
ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
บริหารจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั น 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้
จึงเป็นไปได้ทั งอย่างเป็นทางการ เช่น  
การฝึกอบรม หรืออย่างไม่เป็นทางการ 
เช่น การพูดคุยสอบถาม 

 การมี เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั งในระดับชาติ
และนานาชาติที่มีบทบาทในการพัฒนา
ฐานความรู้ภัยพิบัติและกระตุ้นความตระหนักรู้
แก่สาธารณะ 

 การสื่อสารอย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือสื่อสาร
แบบดิจิตอลส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกจากข่าวลือได้ 

 เกษตรกรจ้านวนมากยังขาดการตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม 
ต่อภัยแล้ง 

 การสื่อสารผ่านโทรทัศน์  วิทยุ  สื่ อสิ่ งพิมพ์  
และสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  ยั งไม่ เพียงพอที่ จะ 
ไปถึ งเกษตรกรใน พื นที่  ต้ องเพ่ิมช่องทาง 
การสื่อสารที่ เข้าถึงระดับชุมชนมากขึ น เช่น 
ผู้ น้ าชุ มชน  หอกระจายข่ าว  วิ ท ยุ ชุ มชน 
รถกระจายเสียง โทรศัพท์  อี เมลล์  เคเบิ ล
ท้องถิ่น 
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  ๒.๕.๒.๓ งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการในเชิง 
ไม่ใช้โครงสร้าง การจัดการ และการมีส่วนร่วม  
  ๑) การประเมินโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร 
ตามที่รัฐบาลได้จัดท้าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  
ของเกษตรกรในพื นที่ชลประทาน พื นที่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าน่าน ปิง เจ้าพระยาตอนบน ของมาฆะศิริ  
เชาวกุล และคณะ  
  มาฆะศิริ  เชาวกุล และคณะ ประเมินผลโครงการบูรณาการ
มาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ที่ประกอบด้วย
มาตรการ ๘ มาตรการ ในวงเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาทของรัฐบาล รายละเอียด
ปรากฏตาม ภาคผนวก ฐ การประเมินโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร
ของรัฐบาล 
 ๒) โครงการการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว 
และฟ้ืนคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร (Strengthening Thailand’s agricultural drought 
resilience: STAR) ของสุภัทรา  วิเศษศรี และคณะ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ฏ  
การวิเคราะห์สวอท 
 ๓) ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง : กรณีศึกษาลุ่มน ้ากวงตอนบน อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่๑๓ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ฑ 
  ประเมินผลกระทบของภัยแล้งต่อสุขภาพสังคมด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการปฏิสัมพันธ์ของประชาชน และด้านวัฒนธรรม ในพื นที่ลุ่มน ้ากวงตอนบน อ้าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนะว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าเป็นแนวทางที่จะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืนและประสบความส้าเร็จ 
 ๔) ความเสื่อมสภาพของแม่น ้าลี และนโยบายสาธารณะ๑๔ รายละเอียด
ปรากฏตาม ภาคผนวก ฑ 
  ศึกษาความเสื่อมสภาพของแม่น ้าลี ซึ่งเป็นสาขาของแม่น ้าปิง ผู้วิจัย
เสนอแนะว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้าเป็นแนวทาง 
ที่จะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืนและประสบความส้าเร็จ 

                                                           

 ๑๓ สามารถ  ใจเตี ย และกฤษณา  ลางค้า (๒๕๖๑). ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้ง 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒: ๑๕๐ - ๑๕๘. 
 ๑๔ สามารถ  ใจเตี ย และชวลิต  วโรดมรังสิมันต์ (๒๕๕๖). ความเสื่อมสภาพของแม่น ้ าลี  
และนโยบายสาธารณะ วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖: ๑๓๒ - ๑๕๖. 
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 ๕) รายงานการศึกษาโครงการเครือข่ายอนุรักษ์แม่น ้าปิง๑๕ 
  คนึง  นาวงษ์ และคณะ (๒๕๔๕) ศึกษาวิถีชุมชนสองฝั่งแม่น ้าปิง 
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการดูแลแม่น ้าปิง ภายใต้โครงการเครือข่าย
การอนุรักษ์แม่น ้าปิง โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้วิจัยศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น ้าปิง 
 ๖) รายงานการศึกษาโครงการระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชน
ชาวนาเพ่ือรองรับภัยแล้ง บ้านหนองบัวแปะ ต้าบลสร้างแซ่ง อ้าเภอสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม๑๖ บุญฤทธิ์  ท้ามืด และคณะ (๒๕๕๘) ศึกษารูปแบบสวัสดิการส้าหรับชุมชนที่มี
ความเสี่ยงต่อความแปรปรวนของอากาศและความไม่มั่นคงทางอาหาร ๕ รูปแบบ ได้แก่  
๑) สวัสดิการกองทุน ซึ่งจะเก็บเงินเมื่อมีคนป่วยตามระเบียบของกองทุน ๒) สวัสดิการจัดสรร
พื นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์  โดยจัดสรรพื นที่สาธารณะให้แต่ละครอบครัวใช้ปลูกพืช  
๓ ) สวัสดิการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพืชอาหารไว้บริโภคทั งในปัจจุบัน 
และในอนาคตส้าหรับลูกหลาน ๔) สวัสดิการโรงทาน ท้าให้เกิดการแบ่งปัน สร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน และ ๕) สวัสดิการต้นบุญ สนับสนุนการปลูกพืชเพื่อบริโภคเอง แต่ไม่มีจ้านวน
เพียงพอ รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ฒ 
  การช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 
Academic Focus กรกฎาคม ๒๕๖๒  เอกสารวิชาการอิ เล็กทรอนิกส์  ส้ านั กวิชาการ  
ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://www.parliament.go.th/library สุภัทร  ค้ามุงคุณ 
กลุ่มงานบริการวิชาการ ๒ ส้านักวิชาการ 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๕ คนึง  นาวงษ์และคณะ ๒๕๔๕ รายงานการศึกษาโครงการเครือข่ายอนุรักษ์แม่น ้าปิง. 
[ออนไลน์]. โดย คนึง  นาวงษ์ และคณะ (๒๕๔๕). เข้าถึงได้จาก: https://elibrary.trf.or.th 
 ๑๖ บุญฤทธิ์  ท้ามืด และคณะ (๒๕๕๘). รายงานการศึกษาโครงการระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ชุมชนชาวนาเพื่อรองรับภัยแล้ง บ้านหนองบัวแปะ ต้าบลสร้างแซ่ง อ้าเภอสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://elibrary.trf.or.th 
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 ๒.๕.๒.๔ การจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙  
  การจัดการน ้ าในประเทศไทย ได้น้อมน้าแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการจัดการทรัพยากรน ้า๑๗ เนื่องจากลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ดังนั น การจัดการ
ทรัพยากรน ้าจึงมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นหรือชุมชน กระบวนการ 
สู่ความส้าเร็จของการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ ประกอบด้วย 
กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยี ดังนี  
 ๑) กรอบคิด 
 การพัฒนาต้องอยู่บนฐานของการพ่ึงตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างองค์รวม 
หรือคิดให้เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร และเน้นการแก้ปญัหาด้วยหลักใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
โดยการแก้ปัญหาต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื นที่ ท้าแล้วต้องไม่มีคนเสียประโยชน์  
เกิดความยั่งยืน และท้ายที่สุดคือ ต้องลงมือท้า สร้างตัวอย่างความส้าเร็จให้เห็น เพ่ือให้เกิด  
การขยายผลต่อไป 
 
ตารางที่ ๒.๘ ตัวอย่างกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง  

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
  มาตรการที่ใช้โครงสร้าง • พัฒนาแหล่งน ้า ระบบชลประทานเพ่ือปอ้งกนัและบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง  
• ปลูกพืชเกษตรเพ่ิมผืนป่าเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่

ระบบนิเวศ 
    
 
 
 
 
                                                           

 ๑๗ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๕๕๗ การจัดการทรัพยากร
น ้าชุมชน - แบบอย่างความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
มกราคม 
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ตารางที่  ๒.๘  ตัวอย่างกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
  มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง • วางแผนการจัดสรรน ้าเพ่ือให้เพียงพอแก่การเพาะปลูก

และไม่ให้ประสบปัญหาภัยแล้ง  
• จัดท้าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือลดความรุนแรงของ 

ภัยแล้ง  
• ส่งเสริมการจัดการน ้าในชุมชนให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

ในการเพาะ ปลกูและเลี ยงสัตว์ และจัดหาแหล่งน ้าส้ารอง
เพื่อป้องกันภัยแล้ง  

• ก้าหนดเขตพื นที่ (Zoning) ส้าหรับกิจกรรมทางการเกษตร
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน ้า 

มาตรการเตรยีมความพร้อม 
  การปรับตัว • พยากรณ์สภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้า และใช้นโยบาย

ด้านการเกษตรที่สมดลุกับดนิฟ้าอากาศ เช่น เลื่อนฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จ้ากัดการปลูกข้าวเพียงปีละ  
๑ - ๒ ครั งในพื นที่ประสบภัยแล้ง  

• พัฒนาพันธุ์พืชให้สามารถต้านทานสภาพแล้งได้ 
• ปรับเปลี่ยนวิธีการท้าการเกษตรให้เหมาะกับสภาพพื นที่ 

หรือวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  
• ส่งเสริมอาชีพเสริม หรือวิสาหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร

เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
แก่ชุมชน  

• ปรับเปลี่ยนวิถีการท้าเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ
ผสมผสาน ปลูกพืชและเลี ยงสัตว์หลากหลายชนิด ไม่ใช้
สารเคมี ช่วยให้มีผลผลิตตลอดปี ลดต้นทุน เพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ เพ่ิมความมั่นคงทางอาหาร 
และช่วยกระจายความเสี่ยงหากเกิดภัยจะได้ไม่เสียหาย
ทั งหมด 
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ตารางที่  ๒.๘  ตัวอย่างกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง (ต่อ) 

มาตรการเตรยีมความพร้อม 
  การเตรียมรับมือ กับภัยพิบัติ • ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ฝึกอบรมเกษตรกรให้รู้จัก

เตรียมความพร้อม เช่น การเตรียมความพร้อมยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ รถบรรทุก
น ้า เครื่องสูบน ้า อุปกรณ์สูบน ้า เตรียมการเก็บกักน ้า 
เตรียมอาหารสัตว์ และสิ่งจ้าเป็นต่าง ๆ ก่อนฤดูแล้ง 
และฤดูมรสุม  

• จัดท้าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้าน
การเกษตร เช่น แผนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
แผนการจัดหน่วยเฉพาะกิจลงพื นที่ เพ่ือให้ค้าแนะน้า 
และความช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ประสบภัย แผนการ
ส้ ารวจและประ เมิ นความ เสี ยห ายของเกษตรกร
ผู้ประสบภัย และวิธีการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร  

 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๕๕๗) 
 
 ๒) กรอบงาน 
  การด้าเนินงานอย่างมีระบบ โดยศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบด้าน 
แล้วสรุปเป็นผังความคิด จากนั นจึงเชื่อมโยงข้อมูลและผังงานเข้ากับพื นที่จริงก่อนลงมือปฏิบัติ 
โดยมีการท้างานแบบเชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายการท้างาน รวมทั งมีการทดลอง 
ติดตาม ประเมิน และขยายแนวความคิด ขยายผลความส้าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น ๆ  
 ๓) เทคโนโลย ี
  การน้าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการทรัพยากรน ้า
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการป ระยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า น ้าท่วม และน ้าเสีย ได้แก่ ฝนหลวง อ่างเก็บน ้า ฝายทดน ้า 
การขุดลอกหนอง บึง ประตูระบายน ้า สระเก็บน ้าตามทฤษฎีใหม่ อุโมงค์ผันน ้า เป็นต้น 
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  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร ได้น้อมน้าแนวพระราชด้าริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน ้า
ชุมชนในพื นที่ต่าง ๆ อย่างประสบความส้าเร็จ และสรุปแบบอย่างความส้าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมไว้ ๒๘ อย่าง ดังนี ๑๘  
  (๑) การบริหารจัดการแหล่งน ้า สระน ้าประจ้าไร่นา 
   (๒) ผลส้าเร็จจากการใช้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
   (๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
 (๔) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน ้า 
  (๕) การจัดสรรน ้าจากระบบชลประทาน 
  (๖) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
  (๗) การใช้น ้าเป็นพลังงานทดแทน 
  (๘) การบริหารจัดการน ้าในพื นที่ 
  (๙) การจัดสรรน ้าเพื่อผลผลิตทางการเกษตร 
  (๑๐) การรักษาสมดุลน ้า 
  (๑๑) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
  (๑๒) การจัดท้าฝายหินทิ ง 
  (๑๓) การจัดการป่าต้นน ้าเพื่อประโยชน์สูงสุด 
  (๑๔) ผังน ้าและระบบส่งน ้าชุมชน 
  (๑๕) การรักษาคุณภาพน ้า ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
  (๑๖) การรักษาป่าต้นน ้า ด้วยภูมิปัญญาและประเพณี ตามวิถีชุมชน 
  (๑๗) การปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาขั นบันได 
  (๑๘) การจัดท้าฝายน ้าล้น เป็นถนนลดระดับ 
  (๑๙) การบริหารน ้าระบบกาลักน ้า ด้วยท่อพีวีซี 
  (๒๐) การฟ้ืนฟูคุณภาพน ้า ด้วยน ้าหมักชีวภาพ 
  (๒๑) ทางข้ามน ้า 
  (๒๒) อาคารน ้าล้น 

                                                           

 ๑๘ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๕๕๗ การจัดการทรัพยากร
น ้าชุมชน - แบบอย่างความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
มกราคม 
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  (๒๓) ท่อพักแรงดันน ้า 
  (๒๔) การจัดสรรน ้าด้วยแตรรูปปากฉลาม 
  (๒๕) บ่อดักตะกอน 
  (๒๖) ถนนน ้าเดิน 
  (๒๗) ถังดักไขมันในครัวเรือน 
  (๒๘) ประปาใต้ทราย 
 
๒.๖ มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากลและในประเทศ 
 ๒.๖.๑ มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากล 
  จากบทความวิจัยของ Kaveri Marathe และคณะ จาก Hydrological Systems 
and Global Change Section, Division of Water Sciences, Natural Sciences Sector, 
UNESCO, Paris, France ก้าหนดองค์ประกอบส้าคัญส้าหรับการก้าหนดนโยบายภัยแล้ง
แห่งชาติออกเป็น ๘ แนวทาง โดยมีประเทศที่น้าองค์ประกอบในการก้าหนดนโยบายภัยแล้ง
แห่งชาติมาเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายของประเทศตนเอง ได้แก่ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา จีน ซาฮิล สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร รายละเอียดปรากฏตาม 
ภาคผนวก ณ มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากล 
 ๒.๖.๒ มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในประเทศ 
  จากสภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าที่เกิดขึ น มาตรการในการบริหาร
จัดการตามบริบทเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
และความเสี่ยงจากภัยแล้ง รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตามบริบทลักษณะพื นที่และเงื่อนไขด้านอุตุ - อุทกวิทยา (อ้างอิงจากเอกสาร
สรุปสัมมนาวิชาการ ภาวะแล้ง จัดโดย วช ๒๕๖๓) มีดังนี  
 ๒.๖.๒.๑ แนวทางระยะเร่งด่วน  
  ๑) มาตรการเชิงโครงสร้าง  
   (๑) พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง  
   (๒) พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
   (๓) ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ  
  (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน ๓๐ ปี)  
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  (๕) การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า 
ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระพวง)  

 ๒) มาตรการที่ไม่ใช้เชิงโครงสร้าง  
  (๑) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม  
  (๒) การจัดการด้านความต้องการน ้า (ปรับระบบการปลูกพืช)  
  (๓) จัดท้าฝนเทียม  
  (๔) จัดหาและแจกจ่ายน ้าต้นทุนให้กับพื นที่ที่ประสบภัยแล้ง  
 ๒.๖.๒.๒ แนวทางระยะสั้น  
  ๑) มาตรการเชิงโครงสร้าง  
   (๑) พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง  
   (๒) พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
   (๓) ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ  
   (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน ๓๐ ปี)  
   (๕) การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า 
ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระพวง)  
   (๖) พัฒนาระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย  
  ๒) มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง  
   (๑) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม  
   (๒) การจัดการด้านความต้องการน ้า (ปรับระบบการปลูกพืช)  
   (๓) จัดท้าฝนเทียม  
   (๔) การเตรียมพร้อมในการจัดหาน ้า (รถบรรทุกน ้า เครื่องสูบน ้า  
ถังเก็บน ้า) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   (๕) จัดท้าแผนปฏิบัติการและงบประมาณภายใต้แผนแม่บท  
เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ระยะ ๓ ป ี 
   (๖) พัฒนาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้งให้กับเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร ประชาชนในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง  
   (๗) รณรงค์ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
   (๘) พัฒนาระบบฐานเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลน ้า รวมถึง
จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื นที่ภัยแล้งซ ้าซาก  
   (๙) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
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  (๑๐) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศด้านภัยแล้ง 
และพัฒนาเครือขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาเซียน  
 ๒.๖.๒.๓ แนวทางระยะปานกลาง  
  ๑) มาตรการเชิงโครงสร้าง  
   (๑) พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง  
   (๒) พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
   (๓) ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ  
   (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน ๓๐ ปี)  
   (๕) การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า 
ระบบกระจายน ้า สระน ้าในไร่นา/สระ พวง เครือข่ายน ้า)  
   (๖) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บน ้าต้นทุนด้วยการ 
รองน ้าฝนจากหลังคา รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  
  ๒) มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง  
   (๑) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม  
   (๒) การจัดการด้านความต้องการน ้า (ก้าหนดกติกาการจัดสรรน ้า/
พิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)  
   (๓) ปรับปรุงการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น ้า รอบการปลูกพืช 
และพันธุ์พืชทนแล้ง  
   (๔) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดน ้า 
และการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่  
   (๕) ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหาร
จัดการภัยแล้ง  
   (๖) ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   (๗) การเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน (ศึกษาการผันน ้าข้ามลุ่มน ้า)  
   (๘) รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ  
   (๙) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 
   (๑๐) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประสานความร่วมมือต่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  
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  (๑๑) การศึกษาการพัฒนาระบบการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน 
(Groundwater and surface water conjunctive use) 
 ๒.๖.๒.๔ แนวทางระยะยาว  
  ๑) มาตรการเชิงโครงสร้าง  
   (๑) พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาเมือง  
   (๒) พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
   (๓) ฟ้ืนฟูทางน ้า/แหล่งน ้าธรรมชาติ  
   (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม (ที่มีอายุเกิน ๓๐ ปี)  
   (๕) การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า ฝาย ระบบส่งน ้า 
เครือข่ายน ้า)  
   (๖) การเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน (ศึกษาการผันน ้าข้ามลุ่มน ้าในประเทศ
และระหว่างประเทศ)  
   (๗) การพัฒนาระบบการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater 
and surface water conjunctive use)  
   (๘) การพัฒนาการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน (การผันน ้าข้ามลุ่มน ้า)  
  ๒) มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง  
   (๑) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้า 
   (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดท้าฝนเทียม  
   (๓) การจัดการด้านความต้องการน ้า (ก้าหนดกติกาการจัดสรรน ้า/
พิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)  
   (๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น ้า 
รอบการปลูกพืช และพันธุ์พืชทนแล้ง 
   (๕) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดน ้า 
และการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่  
   (๖) ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหาร
จัดการภัยแล้ง  
   (๗) ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   (๘) การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุนและการ
กระจายน ้า (ผันน ้าข้ามลุ่ม)  
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   (๙) รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น ้าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ  
  (๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย  
  (๑๑) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  
  (๑๒) การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าใต้ดินร่วมกับผิวดิน 
(Groundwater and surface water conjunctive use) 
 ๒.๖.๒.๕ กรณีศึกษา  
  ๑) การพัฒนาแหล่งน ้า๑๙ เพ่ือเป็นพื นที่กักเก็บน ้าฝนหรือน ้าหลาก  
และเป็นแหล่งส้ารองน ้าไว้ใช้ในเวลาหน้าแล้ง การพัฒนาแหล่งน ้าท้าได้หลายวิธี เช่น  
   (๑) ขุดลอกหนอง บึง หรือแหล่งน ้าอื่นภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บน ้า  
 (๒) จัดท้าสระเก็บน ้าตามการจัดพื นที่ตามทฤษฎีใหม่ ด้วยการ
จัดการแหล่งน ้าและที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ โดยเริ่มจากชาวบ้าน 
ท้าการขุดสระเพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือท้าการเกษตรตลอดปีในพื นที่ของตน โดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการจัดการร่วมกับแนวทางพระราชด้าริทฤษฎีใหม่  
 (๓) ปรับปรุงสภาพล้าน ้า เพ่ือเวลาน ้าหลาก น ้าจะไหลผ่านได้
โดยสะดวก ช่วยลดน ้าหลาก  
 (๔) จัดท้าพื นที่แก้มลิง หรือพัฒนาพื นที่ลุ่มเพ่ือกักเก็บน ้า เพ่ือพัฒนา
พื นที่เป็นพื นที่กักเก็บน ้าหลาก และส้ารองน ้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  
 (๕) จัดท้าระบบน ้าในพื นที่ เช่น ประตูระบายน ้า ทางส่งน ้าจากเขื่อน
กักเก็บน ้า 
 ตัวอย่างความส้าเร็จของการน้าการบริหารจัดการน ้าชุมชนไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น 
บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังภาพท่ี ๒.๙ 
   

                                                           

 ๑๙ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๕๖๐ กิจกรรมฟื้นฟูป่า  
เข้าถึงได้จาก https://www.utokapat.org/tag/ 
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ภาพที่ ๒.๙ ตัวอย่างการบริหารจัดการน้้าชุมชน บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรรีัมย์ (สสน. ๒๕๖๐) 

 
  ๒) การฟ้ืนฟูและรักษาพื นที่ป่าต้นน ้า๒๐ เพ่ือให้ป่าต้นน ้าที่ท้าหน้าที่
เสมือนอ่างเก็บน ้าตามธรรมชาติสามารถปล่อยน ้าให้ไหลลงสู่แม่น ้าล้าธาร หล่อเลี ยงสรรพชีวิต
อย่างสม่้าเสมอตลอดทั งปี การฟ้ืนฟูและรักษาพื นที่ป่าต้นน ้าท้าได้หลายวิธี เช่น 
   (๑) สร้างป่าเปียก นับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้โดยใช้ 
ความชุ่มชื นเป็นหลักส้าคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก และช่วย
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง  
  (๒) สร้างภูเขาป่า หมายถึง ภูเขาที่มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปกคลุมดิน
ในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั นจะมีผลช่วยรักษา
ระดับความชุ่มชื นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดพื นผิว
ดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน ้าเซาะทลายลงมายังพื นที่ราบอีกด้วย 
                                                           

 ๒๐ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๕๖๐ กิจกรรมฟื้นฟูป่า  
เข้าถึงได้จาก https://www.utokapat.org/tag/ 
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  (๓) สร้างฝายขนาดเล็กบริเวณล้าธารบนภูเขา ด้วยการสร้างฝาย
ขนาดเล็กปิดกั นร่องน ้าในเขตต้นน ้าล้าธาร เพ่ือแผ่กระจายความชุ่มชื นออกไปให้กว้างขวาง  
อันจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึ น ซึ่งเป็นวิธีที่จะท้าให้กลายเป็น “ภูเขาป่า” 
ในอนาคต  
  (๔) สร้างฝายชะลอความชุ่มชื นและฝายดักตะกอน คือสิ่ งก่อสร้าง
ขวางกั นทางเดนิของล้าน ้า ซึ่งปกติมักจะกั นห้วยล้าธารขนาดเล็กในบรเิวณที่เป็นต้นน ้าหรือพื นท่ี
ที่มีความลาดชันสูงท้าให้สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น ้าไหลแรงก็สามารถชะลอ  
การไหลของน ้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน ้าตอนล่าง  นับเป็น
วิธีการอนุรักษ์ดินและน ้าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 
 ตัวอย่างความส้าเร็จของการน้าการฟื้นฟูและรักษาพื นที่ป่าต้นน ้าไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
เช่น ชุมชนห้วยปลาหลด จังหวัดตาก ดังภาพท่ี ๒.๑๐ 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๑๐ ตวัอย่างการฟ้ืนฟูและรักษาพื้นที่ป่าต้นน้้า ชุมชนห้วยปลาหลด จังหวัดตาก 
(สสน. ๒๕๖๐) 
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  ๓) โครงการบริหารจัดการน ้าต่อสู้ วิกฤติภัยแล้ง องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลทับน ้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒๑ ตามสภาพภูมิศาสตร์พื นที่
ชุมชนรายล้อมไปด้วยพื นที่นาและพื นที่ เกษตรอื่น ๆ จากจ้านวนพื นที่ทั งสิ น ๗,๘๕๐ ไร่ 
ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบชนบทพ่ึงพาอาศัยการประกอบเกษตรกรรม คือ ท้านา และท้าไร่มัน  
เป็นหลัก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง คือ ตั งแต่
ประมาณปลายเดือนมกราคม และประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน ้าหลาก ช่วงเดือนตุลาคม 
ซ ้าซากทุกปี อันเนื่องจากพื นที่ท้าการเกษตรต้าบลทับน ้าและต้าบลบ้านม้าอยู่นอกเขต
ชลประทาน และคลองหลักที่ผ่านพื นที่นั นเป็นคลองทิ งน ้า ฉะนั น พื นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
จะเป็นพื นที่ท้าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน ้าจากน ้าฝน น ้าจากหนอง 
คลอง บึง ที่ได้รับการกักเก็บเอาไว้ เป็นหลัก หากน ้าตามธรรมชาติมี ไม่เพียงพอฝนแล้ง 
หรือฝนทิ งช่วง หรือน ้าที่ไหลผ่านคลองหลัก คือ  คลองทับน ้าไม่ได้รับการชะลอการไหล  
หรือกักเก็บเอาไว้ น ้าก็ไหลไปสู่แม่น ้าเจ้าพระยาจนหมดและแห้งคลอง พืชผลทางการเกษตร 
ก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่ต้องใช้น ้าปริมาณมากตลอดทั งปี  
จึงได้รวบรวมข้อมูลปัญหา วิธีการที่จะแก้ไข ด้วยการประชุม  ปรึกษาหารือกับผู้น้าชุมชน  
ผู้น้าทางการเมือง พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งหาวิธีการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมุ่งหวังให้สามารถบริหารจัดการน ้าและแก้ไขวิกฤติปัญหาภัยแล้ง
ในพื นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายพื นที่ในการกักเก็บน ้าการบริหารจัดการน ้า 
ให้เป็นเครือข่ายโยงใยกันในพื นที่  และให้เกษตรกรผู้ท้านาสามารถท้านาได้ปีละ ๒ ครั ง  
โดยวิธีการที่ได้ด้าเนินการและก่อให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการน ้าเพื่อต่อสู้วิกฤติภัยแล้ง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทับน ้า คือ  
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ได้ด้าเนินโครงการขุดลอกคลอง 
เพื่อขยายล้าคลอง และขุดลอกคลองที่ตื นเขิน รวมทั งก้าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน ้า 
 (๑) โครงการขุดคลองซอยขนาดเล็ก เพ่ือขยายทางเดินน ้าจาก 
แหล่งน ้าหลักเข้าสู่พื นที่ท้าการเกษตรของประชาชนที่ห่างไกลจากแหล่งน ้า 
 (๒) โครงการก่อสร้างฝายคันดินกนัน ้า ฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด - เปิด ระบายน ้า ฝาย เพ่ือใช้ชะลอการไหลของน ้า ในคลองต่าง ๆ 
และปิด - เปิด ระบายน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ส้าหรับการเกษตรและอุปโภค ส่งผลให้น ้าในคลอง 
ในแต่ละพื นที่มีการกักเก็บน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
                                                           

 ๒๑ องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน ้า ๒๕๖๓ โครงการบริหารจัดการน ้าต่อสู้วิกฤติภัยแล้ง เข้าถึงได้
จาก http://tubnum.go.th/public/activity/data/list/menu/141 
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 (๓) โครงการสูบน ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและการอุปโภคในภาวะ
วิกฤติภัยแล้ง โดยการตั งเครื่องสูบน ้าขนาดใหญ่ 
 (๔) การตั งกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น ้าเพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  
และท้าข้อตกลงส้าหรับการบริหารจัดการน ้าร่วมกันในภาวะวิกฤติภัยแล้ง 
 (๕) โครงการปรับปรุงพัฒนาคลองสาน และก่อสร้างโรงสูบน ้า
พลังงานไฟฟ้า 
 (๖) โครงการขุดลอกหนองปลากลาย พร้อมก่อสร้างประตูปิด - เปิด
ระบายน ้า เป็นโครงการที่ขยายการเชื่อมโยงแหล่งน ้าให้มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายติดต่อกัน
อย่างสมบูรณ์ และเป็นระบบเพ่ือขยายพื นที่ในการกักเก็บน ้า โดยให้สามารถขยายพื นที่ท้านา 
ปีละ ๒ ครั ง 
 (๗) โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริเวณ 
ปากคลองบางกุ้ง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ สามารถเพิ่มพื นที่ที่จะได้รับประโยชน์ให้แก่พื นที่
ท้าการเกษตรที่คลองบางกุ้งไหลผ่าน และระบายน ้าสู่คลองต่าง ๆ 
 (๘) โครงการเพ่ือเพิ่มรายได้ เพ่ิมอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
พ่ึงพาตนเอง 
 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จของโครงการนี  เกิดจากวิสัยทัศน์ของนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน ้าที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ นอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ด้าเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มจากโครงการ 
และงบประมาณที่ชุมชนสามารถด้าเนินการได้ก่อน แล้วจึงขยายขนาดโครงการให้มีขอบเขต
ใหญ่ขึ นเพ่ือแก้ปัญหาในวงกว้างขึ นได้ ปัจจัยส้าคัญอย่างอื่นที่จะท้าให้การแก้ปัญหาภัยแล้ง
ประสบความส้าเร็จ คือ ความร่วมมือจากประชาชนในพื นที่ ความเข้าใจสภาพพื นที่ เช่น  
ทราบต้าแหน่งของแหล่งน ้า และทิศทางการไหลของน ้า เป็นต้น และการขยายผลความส้าเร็จ
ไปยังชุมชนอื่น ๆ 
 ตัวอย่างการด้าเนินงานและความส้าเร็จของการโครงการบริหารจัดการน ้าต่อสู้วิกฤติภัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลทับน ้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังภาพท่ี ๒.๑๑  
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ภาพที่ ๒.๑๑ ตวัอย่างการด้าเนินการและความส้าเร็จจากโครงการบริหารจัดการน้้าต่อสู้
วิกฤติภัยแล้ง องค์การบริหารสว่นต้าบลทับน้้า อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(องค์การบริหารสว่นต้าบลทับน้้า ๒๕๖๓) 
 

  ๔) การจัดการห่วงโซ่อุปทานส้าหรับปัญหาภัยแล้ง (Supply chain in 
drought management)  
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประสบความส้าเร็จและยั่งยืน 
จ้าเป็นต้องมีความสอดคล้องกันของกระบวนการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติโดยหน่วยงาน และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งต้องท้างานประสานกันโดยเริ่มต้นแต่กระบวนการก้าหนดนโยบาย  
การวางแผน การจัดเตรียมทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน และเงินทุน การด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทางที่ก้าหนด การน้าไปใช้งาน รวมถึงการน้าเทคโนโลยีต่าง ๆ และสารสนเทศ
มาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ให้สามารถด้าเนินการประสานกันได้อย่างคล่องตัว 
หากมีการบริหารห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งประสบ
ความส้าเร็จ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เกษตรกรและประชาชนในพื นที่ที่ประสบภัย มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ นอกจากนี  ยังช่วยลดต้นทุน 
ของโซ่อุปทานจากการท้างาน โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งผลต่องบประมาณที่ลดลง 
ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง มีกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานและปัจจัยที่ท้าให้การแก้ไขปัญหา
ประสบผลส้าเร็จ ดังนี ๒๒  
                                                           

 ๒๒ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ๒๕๖๑ การรับมือภัยแล้ง เข้าถึงได้จาก https://www.nfc.or.th/ 
content/10568 
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 (๑) ด้านการจัดองค์กร  
  (๑.๑) ควรรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว 
มีความ ตระหนักในการพ่ึงตนเอง ริเริ่มด้าเนินการพัฒนาแหล่งน ้าของชุมชน พร้อมจัดระบบ
บริหารจัดการด้วยชุมชนเอง โดยไม่รอคอยการด้าเนินการจากภาครัฐเพียงประการเดียว  
  (๑.๒) ควรจัดตั งให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าระดับต่าง ๆ 
จากระดับชาติจนถึงระดับชุมชน โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วม  
เป็นคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการและก้ากับดูแลการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
  (๑.๓) ควรมีการกระจายอ้านาจการบริหารสู่ระดับชุมชน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา 
 (๒) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  - ลงทุนในโครงสร้างส้าหรับผันน ้าข้ามลุ่มน ้าผ่านระบบท่อ  
หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
 (๓) ก่อสร้างเขื่อน/อ่างเก็บน ้าและอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้
เพิ่มเติม (เช่น แก้มลิง) เพ่ือเพิ่มปริมาณเก็บกักน ้า 
 (๔) ด้านป่าไม้และระบบนิเวศ  
  - ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และระบบนิเวศ โดยควร
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ เช่น  
การส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่า 
 (๕) ด้านระบบการผลิต 
  (๕.๑) พัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ที่ต้องการใช้น ้าน้อยในการ
เจริญเติบโต 
  (๕.๒) จัดระบบการปลูกพืช เลี ยงสัตว์และท้าการประมง  
ให้เหมาะสม เช่น ในเรื่องการท้านาข้าว ไม่ควรเพาะปลูกเกิน ๒ รอบการผลิตในแต่ละปี  
เพ่ือตัดวงจรโรคและแมลงศัตรูพืช และในพื นที่เดียวกันควรเพาะปลูกพร้อมกัน  หรือปลูก
ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการน ้า และการจัดการด้านอื่น ๆ 
  (๕.๓) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือมีการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบน ้าหยด และระบบการผลิตแบบเปียก  
สลับแห้ง 
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 (๖) ด้านเทคโนโลยี 
 - การน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เซนเซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ มาช่วยในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการวางแผนศึกษาวิจัยแนวทาง  
การประมาณน ้าท่า 
 
๒.๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะแล้ง 
 กฎหมายเป็นกลไกส้าคัญในการจัดสรรประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้อง  
กับการพัฒนาประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในภาวะแล้ง อาทิ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๒.๗.๑ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกฎหมายกลาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๒ หน่วยงาน ๑๐ กระทรวง  
และบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู  
และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ ก้าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั นพื นฐานของประชาชน
ในการเข้าถึงทรัพยากรน ้าสาธารณะ ให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตั งแต่ระดับองค์กรผู้ใช้น ้า ระดับลุ่มน ้า และระดับชาติ 
สาระส้าคัญของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี  
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๙ หมวด ๑๐๖ มาตรา โดยมีหมวด
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะแล้ง ได้แก่ หมวดที่ ๕ ภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
 ส่วนที่ ๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน ้าตามผังน ้า ในมาตรา ๕๖ ก้าหนดไว้ว่า 
เมื่อมีการประกาศผังน า้ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ (๕) แล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่
ในระบบทางน ้าตามผังน ้าจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน ้าหรือกระแสน ้าหรือกีดขวาง
การไหลของน ้าในระบบทางน ้า อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไข  
ภาวะน ้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม 
 ส่วนที่  ๒  การป้องกันและแก้ไขภาวะน ้ าแล้ง ในมาตรา ๖๑ ก้าหนดไว้ว่า  
ให้คณะกรรมการลุ่มน ้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้งขึ นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้
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จัดท้าเป็นแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน ้าแล้ง
ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้า และกรณีที่เกิดภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง 
 แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้งตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี  
 (๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
 (๒) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ 
 (๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง 
 (๔) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
 (๕) วิธีการควบคุมการใช้น ้าในพื นท่ี 
 (๖) การหาแหล่งน ้าทดแทนและการขนส่งน ้าจากแหล่งน ้าทดแทนมายังพื นที่ 
ซึ่งเกิดภาวะน ้าแล้ง 
 (๗) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะน ้าแล้ง 
 ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง ให้มีการบูรณาการร่วมกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน  
ในเขตลุ่มน ้าตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ด พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.๗.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษเป็นการเฉพาะ มีการแบ่งกรอบอ้านาจหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยการแบ่งตามพื นที่ กฎหมายฉบับนี สอดคล้องกับกรอบ 
การด้าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ต 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐      
 
 
 
  
 



บทที่ ๓ 
วิธีการพิจารณาศึกษา 

 
 การก าหนด วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการจัดท าสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์   
โดยมี เป้ าหมายที่ ส าคัญคือ การได้มาซึ่ งข้อมูลที่ สามารถตอบปัญหาของการศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 การพิจารณาศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลข้อมูล การด าเนินการในพ้ืนที่ที่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อให้ทราบองค์ความรู้ของประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติที่ดี
ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษา เสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการได้ก าหนดให้มีวิธีการด าเนินการพิจารณา
ศึกษา ดังนี้ 
 
๓.๑ คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญของเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการท า
เกษตรกรรมของเกษตรกรนั้น “น้ า” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการ 
ทั้งในด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
แต่ภาวะแล้งไม่ว่าจะเป็นแล้งปกติหรือแล้งรุนแรงต่างก็เป็นปัญหาต่อการด าเนินกิจกรรม  
ของเกษตรกรและประชาชนโดยรวมทั้งสิ้น ดังนั้น การแก้ปัญหาภาวะแล้งจึงเป็นเรื่องส าคัญ  
และต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
 คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน 
พิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน :  
การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง โดยในชั้นการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการได้ตั้ง
คณะท างานศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน กรณี 
การป้องกันภาวะแล้งขึ้น เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง  และเสนอผลการศึกษา 
ต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
https://www.gotoknow.org/posts/tags/สถิติ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/การวิเคราะห์ข้อมูล
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 ในกระบวน การพิจารณ าศึกษาดั งกล่ าว เพ่ื อ ให้ เกิ ดความละเอี ยดรอบคอบ 
คณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ 
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการภาวะแล้ง มาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการเชิญมาชี้แจงแสดงความเห็น  
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
      ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
   ๑. นายส าเริง  แสงภู่วงค์  รองเลขาธิการ 
   ๒. นายทศพล  วงศ์วาร   ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์ 
   ๓. นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติ 
   ๔. นางสาวกีรติการ  นาคีสินธ์  วิศวกรโยธาช านาญการ 
   ๕. นายอุดมศักดิ์  มีโชค  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
   ๑. นายกุศล  โชติรัตน์     รองอธิบดี  
   ๒. นายวสุรัตน์  คงแย้ม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
 
  กระทรวงมหาดไทย 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   ๑. นายทวี  เสริมภักดีกุล     รองอธิบดี 
   ๒. นายเจษ  เสียงลือชา     ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๓. นายบุญฤทธิ์  เกตุจ านง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ๔. นายธราธิป  แย้มมณฑา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
  เครือข่ายศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม  
   ๑. นายชิษนุวัฒน์  มณีศรีข า   ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์ประสานงาน 
         วิจัยเพ่ือท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม 
   ๒. นางสาววีรวรรณ  ดวงแข  ผู้ติดตามผู้ประสานงานเครือข่าย 
   ๓. นายปัญญา  โตกทอง  รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลแพรกหนามแดง 
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๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการศึกษานี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะแล้ง และทรัพยากรทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ รวมถึงการจัดประชุมรับฟัง  
ความคิดเห็นในเรื่องภาวะแล้งจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การเก็บข้อมูลในขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวมรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๓.๒.๑.๑ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาจากงานวิจัยที่มีผู้ท าการศึกษาไว้แล้ว 
และได้ท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการที่เกี่ ยวข้อง เอกสารทางราชการ 
บทความ ข่าว หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ มาพิจารณาศึกษา 
 ๓.๒.๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ  
 ๓.๒.๒ การเก็บข้อมูลในขั้นตอนท่ี ๒ การเก็บรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ  
 ๓.๒.๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการขอข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงจากบุคคล  
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้เชิญบุคคล หน่วยงาน
มาชี้แจงให้ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง ได้แก่ ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ผู้แทน 
กรมชลประทาน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารน้ าใต้ดิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผู้แทนระดับจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ   
 ๒) ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและข้อมูลเทปบันทึกเสียง 
มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรปุความคิดเหน็  
 ๓.๒.๒.๒ การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยการจดั
สัมมนาโดยมีวิทยากรมาให้ข้อมูลและความรู้ 
 ๓.๒.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
 ๓.๒.๒.๔ การเก็บรวบรวมโดยการลงพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลจากโครงการตัวอย่าง
ของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.๒.๒.๕ ศึกษาน าข้อมูลที่ ได้จากการจดบันทึกและข้อมูลเทปบันทึกเสียง 
มาวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่รวบรวมมา และสรุปความคิดเห็น 
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๓.๓ การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓.๑ ประเภทการศึกษาตามชนิดของข้อมูล 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ท าไว้แล้ว  
ซึ่ งเป็นการวิจัยที่มี รูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology research) 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูล
ที่เป็นตัวเลขยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ นิยมใช้ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการจัดท าข้อมูล น าข้อมูล
และความคิดเห็นจากงานสัมมนาวิชาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหาร
จัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต” มาใช้ในการวิเคราะห์ 
 ๓) การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology research) การใช้เทคนิค
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (quantitative and qualitative method as technique) 
มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหว่างขั้นตอนภายใน
เรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธีการเชิงผสมในเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการวิจัยต่อเนื่องแยกจากกัน 
แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกัน 
 ๓.๓.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓.๒.๑ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓.๓.๒.๒ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓.๒.๓ การวิเคราะห์ผลการวิจัย และประเมินมาตรการจัดการภาวะแล้งที่มีอยู่
ในประเทศไทย ในการศึกษานี้ได้น าความคิดเห็นจากข้อมูลและความคิดเห็นจากงานสัมมนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายมาสรุปและวิเคราะห์ผล เพื่อก าหนดมาตรการจัดการภาวะแล้งที่เหมาะสม
ต่อไป 
 ๓.๓.๒.๔ ข้อมูลจากความเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
การน าเสนอจากสัมมนาวิชาการ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ผ่านการประชุมทางไกล และข้อเสนอแนะจากบุคคลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ข้อมูลจากงานสัมมนาวิชาการ 
“ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต” จัดขึ้นโดย
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ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอข้อมูลสภาพภาวะแล้งปี ๒๐๒๐ เพ่ือเสนอผลการวิจัย 
ที่สนับสนุนการบรรเทาภาวะแล้ง และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทางออกของการแก้ไข
และป้องกันปัญหาภาวะแล้ง ในงานสัมมนาแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ วิเคราะห์  
ท าไมถึงแล้ง ช่วงที่ ๒ แนวโน้มจากนีไ้ป จะวิกฤติแค่ไหน ช่วงที่ ๓ มาตรการบรรเทา ที่เป็นไปได้ 
ระยะสั้น และช่วงที่ ๔ เสวนาแนวทางแก้ไขและป้องกันในระยะยาว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า 
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ า
จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้สนใจทั่วไปตลอดจนนักข่าว ทั้งหมด ๑๔๐ คน  
 ๓.๓.๒.๕ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ศึกษานโยบาย ทางเลือกและมาตรการ 
ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิดข้อเสนอในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการภาวะแล้งในเชิงนโยบาย เชิงระบบ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ๓.๓.๒.๖ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ 
การประชุม ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และข้อมูลที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
๓.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น จึงใช้รูปแบบการพรรณนาในการวิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูล 
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บทที่ ๔ 
ผลการพิจารณา 

 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป    
 ผลการพิจารณาศึกษาจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ได้แก่ ๑) เพ่ือทราบสาเหตุของการเกิด
ภาวะแล้ง ๒) เพ่ือศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ในเชิงนโยบายและการด าเนินการ 
ที่ผ่านมา รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขบรรเทาภาวะแล้ง ๓) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
ภาวะแล้ง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะแล้ง ส าหรับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๕) เพ่ือเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวทางส าหรับการป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในอนาคต 
 จากข้อมูลและการด าเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปกรอบแนวคิด เพ่ื อน าไปสู่ 
ผลการพิจารณา การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะแล้ง และภัยแล้ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนนิงานของหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า กรณีภาวะแล้ง ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการจัดท านโยบาย 
เพื่อบริหารจัดการ และข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันได้  
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  
 ๔.๒.๑ สาเหตุของภาวะแล้ง 
 ความแห้งแล้ง (Drought) เป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก ส่งผลให้เป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ นเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ อนึ่ง ความแห้งแล้ง ประกอบด้วย ประเภทของความ
แห้งแล้ง ระดับความรุนแรงของการเกดิความแหง้แล้ง และผลกระทบของการเกดิความแหง้แลง้ 
ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยแล้ง มีสาเหตุ ๒ ประการ คือ เกิดจากธรรมชาติและการกระท า 
ของมนุษย์ มีรายละเอียดดังนี  
 ๑) สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่   
 ๑.๑) ความแห้งแล้งตามฤดูกาลเป็นสถานการณ์ทางธรรมชาติ 
 ๑.๒) ปริมาณน  าฝนไม่เพียงพอเนื่องจากฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานาน  
ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา 
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 ๑.๓) ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  
 (๑) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้ฝนตกน้อยผิดปกติหรือไม่ตกต้อง  
ตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดท าให้การสูญเสียน  าจากการระเหยมีมาก ส่งผลให้ 
น  าในแหล่งน  าลดปริมาณลงจนถึงระดับที่เหือดแห้งไป 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมในฤดูฝน  
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกน้อย ทิ งช่วง ไม่กระจายสม่ าเสมอ 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
 (๔) มีการกระจายของฝนไม่สม่ าเสมอเมื่อฝนตกจะตกมากแล้วทิ งช่วง 
เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง  
ของระดับน  าทะเล ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว หรือไฟป่า เป็นต้น 
 (๕) ระดับความรุนแรงของการเกิดความแห้งแล้ง 
 กรมอุตุนิยมวิทยา (๒๕๕๓) ได้กล่าวถึงความรุนแรงของความ 
แห้งแล้งว่ามีความสัมพันธ์กับสภาวะฝนแล้ง ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ  
ท าให้เกิดการขาดแคลนน  าใช้ พืชต่าง ๆ ขาดน  าหล่อเลี ยง ขาดความชุ่มชื น ท าให้ผลผลิต 
เกิดความเสียหาย โดยความรุนแรงของความแห้งแล้งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี  
 (๕.๑) ความแห้งแล้งอย่างเบา หรือฝนทิ งช่วง (Dry Spell) 
เป็นสภาวะความแห้งแล้งที่มีฝนตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ ๑ มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง  
๑๕ วัน ในช่วงฤดูฝนความแห้งแล้งแบบนี เกิดขึ นตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยเสมอ 
 (๕.๒) ความแหง้แล้งปานกลางหรอืความแห้งแล้งชั่วระยะเวลา (Partial 
Drought) เป็ นช่ วงฝนแล้ งที่ มี ฝนตกในฤดู ฝน เฉลี่ ย ไม่ เกิ น วันละ  ๐ .๒๕  มิ ลลิ เมต ร  
เป็นเวลานานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒๙ วัน ความแห้งแล้งในลักษณะนี อาจมีผลกระทบถึงขั น
ขาดแคลนน  า ซึ่งจะมีผลต่อการท าการเกษตรและการกสิกรรม ความเป็นอยู่ของประช าชน 
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยความแห้งแล้งประเภทนี เกิดขึ นไม่บ่อยมากนักในประเทศไทย 
 (๕ .๓) ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง หรือความแห้งแล้งสัมบูรณ์ 
(Absolute Drought) เป็นความแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
หรืออาจมีตกบ้างแต่ไม่มีวันใดที่มีฝนตกถึง ๐.๒๕ มิลลิเมตร นับเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุด  
พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั นไม่มีผลผลิต โดยความแห้งแล้งในลักษณะนี 
ยังไม่เคยเกิดขึ นในประเทศไทย 
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 ๑.๔) สภาพธรณี วิทยาที่ เป็นไปตามธรรมชาติ  อาจเกิดจากข้อจ ากัด 
ของภูมิประเทศที่ไม่มีล าน  าธรรมชาติ 
 ๑.๕) แหล่งเก็บกักน  าตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ  
 ๑.๖) มีน  ากักเก็บในแหล่งน  าน้อย น  าและความชื นในดินมีน้อย 
 ๑.๗) น  าที่เกิดโดยธรรมชาติมีคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น น  าเค็ม น  าขุ่นเป็นสนิม สกปรก หรือเน่าเสีย 
 ๑.๘) ความเสื่อมสลายของธรรมชาติ เช่น เกิดดินโคลนถล่มตามธรรมชาติ 
แผ่นดินไหว   
 ๒) สาเหตุที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  ได้แก่ 
 ๒.๑) ส่วนมากเกิดจากการท าลายชั นโอโซน ภาวะเรือนกระจก  
 ๒.๒) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน  า 
 ๒.๓) การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายป่าต้นน  าล าธาร ท าให้ไม่มีต้นไม้ที่ท าหน้าที่
ดูดซับน  าฝนลงสู่ใต้ผิวดิน ไม่มีอะไรอุ้มน  าเอาไว้ และยึดดินให้มีความมั่นคง ถ้ามีต้นไม้  
น  าจะถูกปลดปล่อยออกมาจากดินสู่ล าธารและล าน  าในช่วงฤดูแล้ง 
 ๒.๔) การพัฒนาแหล่งน  าที่ไม่เหมาะสมตามหลักลุ่มน  า โดยการพัฒนา
ระยะแรกมักเป็นการเร่งรัดการด าเนินการและมุ่งเน้นการก่อสร้าง โดยต้องการสร้างแหล่งน  า
จ านวนมาก ใช้งบประมาณน้อยและด าเนินการได้เสร็จเร็ว ซึ่งเป็นการเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ ท าให้แหล่งน  าจ านวนมากมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่  
 ๒.๕) การตัดถนนที่ขวางทางน  าและไม่มีทางระบายน  า 
 ๒.๖) การด าเนินการโดยไม่เจตนา หรือไม่เข้าใจความเป็นลุ่มน  า 
 ๒.๗) การเพ่ิมขึ นของประชากรท าให้มีความต้องการใช้น  ามากขึ น ท าให้ 
แหล่งน  ามีไม่เพียงพอ 
 ๒.๘) มนุษย์มีส่วนท าให้แหล่งเก็บกักน  าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ น
เสื่อมสภาพ ตื นเขิน ช ารุด ส่งผลให้การเก็บกักน  ามีประสิทธิภาพต่ า เก็บกักน  าไว้ได้น้อย 
จนถึงไม่สามารถเก็บกักน  าไว้ได้  
 ๒.๙) คุณภาพน  าไม่เหมาะสมจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้ไม่สามารถ 
จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น  าเค็ม น  าขุ่นเป็นสนิม สกปรก หรือเน่าเสีย 
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 สรุปว่าความแห้งแล้งที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้  
แต่สิ่งที่สามารถแก้ไข และด าเนินการป้องกันได้ คือ ความแห้งแล้งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมไม่ให้เกิดความแห้งแล้งได้ ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าของมนุษย์ 
 ๔.๒.๒ ผลกระทบของการเกิดความแห้งแล้ง 
 ความแห้งแล้งที่เกิดขึ นในประเทศไทยนั น ส่งผลกระทบโดยตรงกับการเกษตร
และแหล่งน  า โดยได้สร้างความเสียหายและผลกระทบใน ๓ ด้าน ได้แก่  
 ๑) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
  การเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท าให้แหล่งน  าตามธรรมชาติตื นเขิน ระดับน  าใต้ดินเปลี่ยนแปลง พื นที่ที่ เคย 
อุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน และการทิ งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์
ของที่ดิน 
 ๒) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

  ท าให้ผลผลิตด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมลดลง รวมทั งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ า ท าให้ราคาผลผลิต
ลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้จนเกิดปัญหาความยากจน และเกิดการสูญเสียจากการทิ งร้าง
ที่ดิน 
  การแก้ปัญหาด้านการบริหารและจัดการภาวะแล้งได้ จะส่งผลให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑ ด้านความยากจน (SDGs 1 Poverty) และเปาหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๖ ด้านน  าสะอาดและสุขาภิบาล (SDGs 6 Clean Water and Sanitary) ได้ 
 ๓) ผลกระทบทางด้านสังคม  

  ท าให้เกิดการละทิ งถิ่นฐานเข้ามาท างานในเมืองใหญ่ เกิดผลกระทบในด้าน
สุขภาพอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง และเกิดความขัดแย้งในการใช้น  า 
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 ๔.๒.๓ การศึกษา ทบทวน รวบรวม การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 แนวทางส่งเสริมการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแล้ง สามารถกระท าได้ และจาก
ข้อมูลที่กล่าวมาแล้วสรุปโดยใช้แนวคิดดังนี   
 ๑) แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) การปลูกจิตส านึกในการใช้น  าและการอนุรักษ์น  า  เช่น ใช้น  าอย่างประหยัด  
ใช้น  าอย่างถูกต้องเหมาะสม การไม่ท าลายแหล่งน  า การระบายน  าออกจากแหล่งกักเก็บน  า  
เพื่อจับปลา 
 ๓) การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) แนวคิดความมั่นคง
ด้านน  า (ADB) และแนวคิดการจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการของ World Bank 
 ๔) ต้องใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ความรู้ การสังเกต การหลอมรวมศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน ไม่เกิดความแห้งแล้ง เกิดการพัฒนา 
แหล่งน  าที่เหมาะสมกับชุมชน รวมถึงการฟ้ืนฟูแหล่งน  าเดิม ให้เชื่อมโยงกับลุ่มน  าสาขา  
หรือแหล่งน  าอื่น ตลอดจนการบริหารโดยการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๔.๑) การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการทรัพยากรน  า 
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน 
 ๔.๒) การท าฝนหลวง อ่างเก็บน  า ฝายทดน  า การขุดลอกหนอง บึง ประตูระบายน  า 
สระเก็บน  าตามทฤษฎีใหม่ และอุโมงค์ผันน  า  

 ๔.๓) การปลูกต้นไม้ การฟ้ืนฟูและรักษาพื นที่ป่าต้นน  า ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้และระบบนิเวศ โดยควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ เช่น การส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่า 

 ๔.๔) การพัฒนาแหล่งน  าท าได้หลายวิธี เพ่ือเป็นพื นที่กักเก็บน  าฝนหรือน  าหลาก 
และเป็นแหล่งส ารองน  าไว้ใช้ในเวลาหน้าแล้ง เช่น การน าแนวพระราชด าริไปปรับใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชนในพื นที่ต่าง ๆ อย่างประสบความส าเร็จ และสรุปแบบอย่างความส าเร็จ 
ในการจัดการทรัพยากรน  าชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมไว้ ๒๘ อย่าง ดังนี ๑  

                                                           

 ๑ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๕๕๗. การจัดการทรัพยากรน  า
ชุมชน - แบบอย่างความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ มูลนิธิอุทกพัฒน์ . 
มกราคม 
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 (๑) การบริหารจัดการแหล่งน  า สระน  าประจ าไร่นา 
  (๒) ผลส าเร็จจากการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

 (๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
 (๔) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน  า 
 (๕) การจัดสรรน  าจากระบบชลประทาน 
 (๖) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 (๗) การใช้น  าเป็นพลังงานทดแทน 
 (๘) การบริหารจัดการน  าในพื นที่ 
 (๙) การจัดสรรน  าเพื่อผลผลิตทางการเกษตร 
 (๑๐) การรักษาสมดุลน  า 
 (๑๑) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

 (๑๒) การจัดท าฝายหินทิ ง 
 (๑๓) การจัดการป่าต้นน  าเพื่อประโยชน์สูงสุด 
 (๑๔) ผังน  าและระบบส่งน  าชุมชน 
 (๑๕) การรักษาคุณภาพน  า ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
 (๑๖) การรักษาป่าต้นน  า ด้วยภูมิปัญญาและประเพณี ตามวิถีชุมชน 
 (๑๗) การปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาขั นบันได 
 (๑๘) การจัดท าฝายน  าล้น เป็นถนนลดระดับ 
 (๑๙) การบริหารน  าระบบกาลักน  า ด้วยท่อพีวีซี 
 (๒๐) การฟ้ืนฟูคุณภาพน  า ด้วยน  าหมักชีวภาพ 
 (๒๑) ทางข้ามน  า 
 (๒๒) อาคารน  าล้น 
 (๒๓) ท่อพักแรงดันน  า 
 (๒๔) การจัดสรรน  าด้วยแตรรูปปากฉลาม 
 (๒๕) บ่อดักตะกอน 
 (๒๖) ถนนน  าเดิน 
 (๒๗) ถังดักไขมันในครัวเรือน 
 (๒๘) ประปาใต้ทราย 
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 แนวคิดและปัจจัยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในภาวะภัยแล้ง 
 ๑) การตั งกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มสหกรณ์ หรือองค์กรผู้ใช้น  าเพื่อให้เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และท าข้อตกลงส าหรับการบริหารจัดการน  าร่วมกันในภาวะวิกฤติ
ภัยแล้ง 
 ๒) การมีผู้น าองค์กร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไข
ปัญหาวิฤตภัยแล้ง 
 ๓) ความร่วมมือจากประชาชนในพื นที่ และการขยายผลความส าเร็จไปยัง 
ชุมชนอื่น ๆ 
 ๔) ความเข้าใจสภาพพื นที่  เช่น ทราบต าแหน่งของแหล่งน  า ทิศทางการไหล 
ของน  า และปริมาณน  า โดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพน  า เป็นต้น  
 ๕) ความสอดคล้องกันของกระบวนการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งต้องท างานประสานกันโดยเริ่มต้นตั งแต่กระบวนการก าหนดนโยบาย  
การวางแผน การจัดเตรียมทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน และเงินทุน การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนด การน าไปใช้งาน รวมถึงการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ และสารสนเทศ
มาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการประสานกันได้อย่างคล่องตัว  
 ๖) ควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการน  าระดับต่าง ๆ ตั งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับชุมชน โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
เพื่อบริหารจัดการและก ากับดูแลการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 ๗) ควรมีการกระจายอ านาจการบริหารสู่ระดับชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการแก้ปัญหา 
 ๘) มีโครงสร้างพื นฐานที่เอื อต่อพื นที่และการสนบัสนุนระบบการผลิตของเกษตรกร 
 ๙) จัดระบบการปลูกพืช เลี ยงสัตว์และท าการประมง ให้เหมาะสม  เช่น การท า 
นาข้าว ไม่ควรเพาะปลูกเกิน ๒ รอบการผลิตในแต่ละปี เพ่ือตัดวงจรโรคและแมลงศัตรูพืช  
และในพื นที่เดียวกันควรเพาะปลูกพร้อมกัน  หรือปลูกติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือสะดวก 
ต่อการบริหารจัดการน  า และการจัดการด้านอื่น ๆ 
 ๑๐) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตทางการเกษตร เพ่ือมีการใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบน  าหยด และระบบการผลิตแบบเปียกสลับแห้ง 
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 ๔.๒.๔ การประเมินสถานการณ์ภาวะแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 การประเมินสถานการณ์ภาวะแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถจ าแนกความแห้งแล้ง
ตามที่ธนาคารโลกก าหนดได้ ๔ ประเภท คือ ความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแล้ง
ทางการเกษตร ความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา และความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคม  
 ๑) สถานการณ์ภาวะแล้งที่เกิดขึ นในระดับสากล  
  ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรทั่วโลก ข้อมูลสถิติจาก 
CRED (2018) แสดงให้เห็นว่า ในปี ๒๕๖๑ มีประชากรจ านวน ๙.๓ ล้านคน ทั่วโลกที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง และเมื่อเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติประเภทอื่น  ๆ ภัยแล้งเป็นภัย 
ที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนประชากรเปน็อันดับ ๒ รองจากน  าท่วม จากสถิติสะสมตั งแต่ปี ๒๕๔๓ 
ถึง ๒๕๖๐ พบว่ามี ๕๘.๗ ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
 ๒) สถานการณ์ภัยแล้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  IDD-APDR, The Disaster Riskscape across South-East Asia, 2 0 1 9  
ได้ท าการประเมินความสูญเสีย (loss) จากภาวะแล้งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่า ประเทศไทยมีความสูญเสียเป็นอันดับสาม และเกิดในภาคเกษตรเป็นหลัก รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ 
  คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง (Mekong River Commission: MRC) ประกาศ
เตือนสภาวะภัยแล้งทั่วลุ่มน  าโขงระบุว่า ประเทศไทย และประเทศกัมพูชาจะได้รับผลกระทบ
หนักที่สุด ทั งนี  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั นรุนแรงส่งผลให้ทั ง ๔ ประเทศ 
ในลุ่มแม่น  าโขงตอนล่าง ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ต้องประสบกับสภาวะ
ภัยแล้งรุนแรงขึ นในอนาคต ประกอบกับความแห้งแล้งจากสภาวะเอลนิญโญ (El Nino) ท าให้
แหล่งน  าในธรรมชาติมีอัตราการระเหยมากกว่าปกติ ส่งผลให้ประสบกับวิกฤติภัยแล้งนับตั งแต่
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยพื นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา เป็นพื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ  
หนักที่สุด  
  ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ  ได้ให้ข้อมูลว่า บริเวณจังหวัด 
ริมแม่น  าโขงแห้งเป็นเรื่องน  าระหว่างประเทศ โดยปัญหาแม่น  าโขงแห้งเกิดจาก ๒ สาเหตุหลัก 
คือ มีปริมาณน  าฝนน้อย และมีการสร้างเขื่อนกั นน  า ซึ่งในประเทศจีนและประเทศลาว มีการ
สร้างเขื่อนกั นแม่น  าโขงเพ่ือเก็บกักน  าไว้ใช้ แต่ในประเทศไทยไม่สามารถสร้างเขื่อนกั นน  าได้ 
เนื่องจากแม่น  าโขงเป็นแม่น  าระหว่างชายแดน ประเทศไทยจึงท าได้เพียงขอความอนุเคราะห์  
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ให้มีการระบายน  ามาให้ประเทศไทย ซึ่งการระบายน  าของทั งสองประเทศนั นเป็นการระบายน  า
เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงท าให้มีการะบายน  าไม่ต่อเนื่อง ชาวบ้านไม่สามารถวางแผน  
การบริหารจัดการน  าได้และการปล่อยน  าเป็นระลอกอาจส่งผลกระทบต่อริมตลิ่งด้วย ทั งนี  
สทนช. ได้มีการประชุมร่วมกับทั งสองประเทศดังกล่าวเพ่ือประสานและบูรณาการข้อมูล 
ร่วมกันด้วย ส าหรับวิกฤติการณ์ภัยแล้งประเทศไทยอาจพ้นวิกฤติเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 
 ๓) สถานการณ์ภัยแล้ง ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓๒ 
  กล่าวโดยสรุป จากปริมาณน  าฝนและน  าท่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา  
๓๐ ปี ท าให้ไม่มีน  ามาเติมลงในอ่างเก็บน  าและแหล่งน  าต้นทุน ส่งผลให้ปี ๒๕๖๒ เกิดการ 
ขาดแคลนน  ามากกว่าค่าเฉลี่ย ในส่วนของการวิเคราะห์การใช้น  าและการปล่อยน  าจากเขื่อน  
สรุปได้ว่าผลการระบายน  าจริงในช่วงฤดูแล้งสูงกว่าแผน และสูงกว่าช่วงฤดูฝน 
  นอกจากนี  ผลการคาดการณ์ฝนของประเทศไทยตั งแต่เดือนมกราคม - 
มิถุนายน  ๒๕๖๓  มีความสอดคล้องกับผลการคาดการณ์จากแบบจ าลองการท านาย 
สภาพภูมิอากาศเจมเทค (JAMTEC) และ อีซี - เอ็มดับบิวเอฟ (ECMWF) กล่าวคือ ปริมาณฝน 
ของประเทศไทยในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีค่าต่ ากว่าค่าปกติในทุกภาคของประเทศ 
และปริมาณฝนรวมของทั งประเทศมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ 
  ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลสรุปสาระส าคัญได้ดังนี  
  ๓.๑) ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.)  
   รายงานสถานการณ์ น  า  ผลการรวบรวมข้อมู ลส าหรับข้อมู ล 
สถานการณ์น  า และแนวทางในการบริหารจัดการน  าในปี ๒๕๖๒ มีปริมาณน  าจากอ่างเก็บน  า 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันปริมาณ ๒๒,๖๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๘ ซึ่งในแผนการบริหาร
จัดการน  ามีอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ทั งหมด ๓๕ แห่ง เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน 
ป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน  าทั งหมด ๔๖,๑๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๖๕ มีปริมาณน  า
ใช้การได้ ๒๒,๖๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๘ มีอ่างเก็บน  าขนาดกลางจ านวน  
๔๑๒ แห่ง มีปริมาณน  าทั งหมด ๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๖๐ มีปริมาณน  าใช้การได้ 
๒,๖๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๕๑ และมีอ่างเก็บน  าขนาดเล็กจ านวน ๙๔๒ แห่ง  
มีปริมาณน  าทั งหมด ๓๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๙ มีปริมาณน  าใช้การได้  

                                                           

 ๒ เอกสารสัมมนาวิชาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน 

ในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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๑๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๘ รวมปริมาณน  าทั งประเทศ จ านวน ๔๙,๐๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน  าใช้การได ้๒๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๙ ส าหรับแผน
ในการจัดสรรน  า มีการจัดสรรน  าเพ่ืออุปโภคบริโภคทั งหมด ๒ ,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
จัดสรรไปแล้ว ๓๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม ๕๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร รักษา 
ระบบนิเวศ ๖,๙๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และเกษตรกรรม ๗,๘๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
   ส าหรับแผนการเพาะปลูกพืชรวมทั งประเทศ มีแผนในการปลูกข้าว 
จ านวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ ไร่ เป็นพืชไร่ จ านวนประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ไร่ รวมทั งสิ น ๖,๘๔๕,๐๐๐ ไร่ 
  ๓.๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   แนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีดังนี  
   ระดับชาติ มีการจัดตั งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดบูรณาการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ภัยแล้งของรัฐบาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติการภายใต้กฎหมาย และแผน  
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ระดับพื นที่  มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดปรับแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 
ทั งในภาพรวมและเฉพาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยก าหนด
แนวทางให้แต่ละจังหวัดด าเนินการ ดังนี  
   (๑) ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ๓ กลุ่ม 
ดังนี  
    (๑.๑) กลุ่มพยากรณ์ โดยมีคณะท างานท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวดั ซึ่งประกอบด้วยหนว่ยงานดา้นการคาดการณ์สภาพอากาศ 
และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน  า ตลอดจนฝ่ายปกครองในพื นที่ ท าหน้าที่ติดตาม 
สภาพอากาศ สภาพน  าท่า และระดับน  า ในแหล่งเก็บน  าขนาดต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
และประเมินสถานการณ์ น  าต้นทุน และความต้องการใช้น  าในด้านต่าง ๆ โดยหากมีแนวโน้มว่า
จะเกิดการขาดแคลนน  า ในกรณีต่าง ๆ ให้เร่งเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัดด าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 



- ๘๗ - 
 

 

        
 

    (๑ .๒ ) กลุ่ มบริ หารจั ดการน  า มี การด าเนิ นการในรู ปแบบ 
ของคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือวางแผนการใช้น  าในลักษณะต่าง ๆ ทั งน  าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั งการก าหนดแนวทาง
ในการระบายน  า และกักเก็บน  าไว้ใช้ประโยชน์ให้ เป็นไปอย่างครอบคลุมสอดคล้องกับ
สถานการณ์น  าในพื นที่ 

     (๑.๓) กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า โดยมีการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน ทั งหน่วยปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน  
เข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหากรณีน  า  
เพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นอันดับแรก พร้อมทั งก าหนดแบ่งพื นที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบ และมอบหมายหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยสนับสนุนให้ด าเนินการให้ครอบคลุม  
ในแต่ละพื นที่ 
   (๒) ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค
โดยการส ารวจ ตรวจสอบพื นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า โดยเฉพาะน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
พร้อมทั งก าหนดมาตรการรองรับ 
   (๓) การจัดสรรน  าเพ่ือการเกษตร มีการสนับสนุนมาตรการควบคุม 
การใช้น  าในพื นที่ เพ่ือลดผลกระทบการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภค ประสานการท าฝนหลวง
เมื่อสภาวะอากาศเอื ออ านวย เพื่อกักเก็บน  าในแหล่งน  าต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 
   (๔) การใช้น  าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ โดยการเฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้
มีการปล่อยน  าเสียลงแม่น  า คู คลอง หรือแหล่งน  าต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น  าดีไล่น  าเสีย 
   (๕) การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการประหยัดน  า โดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงมาตรการบริหารจัดการน  าของภาครัฐ 
รวมถึงเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซม  
แหล่งกักเก็บน  าขนาดเล็ก เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใช้น  าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
   ทั งนี  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการสั่งการให้ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมที่มีอยู่ในภูมิภาคทั ง ๑๘ ศูนย์เขต 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดทั งด้านก าลังพล และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งซึ่งในขณะนี  มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่ออกปฏิบัติการแล้ว  
หลายศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา มีการสนับสนุน 
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การปฏิบัติงานในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ส าหรับศูนย์อื่น ๆ 
จะมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื นที่รับผิดชอบของศูนย์ 
   ส าหรับการด าเนินการด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีการจัดท าแผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร  
ได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับวิธีการดูแลและให้ความช่วยเหลือ รวมถึง  
ขอความร่วมมือมายังเกษตรกรในการงดปลูกข้าวนาปรังด้วย นอกจากนี  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ยังมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือก  
เพ่ือเสริมรายได้ การบรรเทาภาระหนี สินเกษตรกรกับสถาบันการเงิน และการเข้าถึงสินเชื่อ  
เพื่อการบรรเทาภัยแล้ง การพัฒนาแหล่งน  าต้นทุน และการเผชิญเหตุ ส าหรับมาตรการให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน  
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงมีแผนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้
ถึงการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า อันจะท าให้ระยะเวลาในการเถิดภัยแล้งยืดออกไปได้ ซึ่งโดยปกติ
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม จะเริ่มเกิดวิกฤติในการใช้น  าเพื่อการอุปโภคบริโภค และบางช่วงเวลา 
ที่เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแต่ก็ช่วยในการเพ่ิมปริมาณน  า  
อุปโภคบริโภคด้วยเช่นกัน ส าหรับสถานการณ์น  าฝน ในปีที่ผ่านมาฝนจะเริ่มตกช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมแต่ในปีนี มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกล่าช้า 
  ส าหรับการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาภัยแล้ง  กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย มีการด าเนินการใน ๒ หลักใหญ่ คือ 
  (๑) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งเป็นแผนหลักที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยในแต่ละจังหวัดจะมีแผน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งออกภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 
 (๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ส าหรับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะ
พิเศษเป็นการเฉพาะ มีการแบ่งกรอบอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยการแบ่ง
ตามพื นที่ ส าหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขต  
ของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่ งการส่วนราชการ 
และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื นที่ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกัน  
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และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมี
อ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัตหินา้ที่ของเจ้าพนักงาน เช่นเดียวกับเมืองพัทยา
ท่ีมีนายกเมืองพัทยาเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น ในส่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดนั น ๆ ส าหรับความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ จะมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการอ าเภอ 
ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย และในเขตท้องถิ่นจะมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่นั นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่ วนจังหวัดจะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
รองผู้อ านวยการจังหวัด เช่น เมื่อภัยเกิดขึ นในท้องถิ่นใดจะเป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ขอบเขตที่ท้องถิ่น  
ก ากับดูแล 
  ระดับความรุนแรงของภัยพิบั ติ  ตามพระราชบัญญั ติป้ องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้มี ๔ ระดับ คือ ระดับ ๑ เป็นภัยพิบัติทั่วไป 
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่และอ าเภอ ถ้าเกิดภัยพิบัติ 
ที่เกินขอบเขตในการก ากับดูแลจะยกระดับเป็นภัยพิบัติระดับ ๒ ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และหากภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ น  
จนยกระดับเป็นภัยพิบัติระดับ ๓ เช่น พายุโพดุล และคาจิกิ ซึ่งเป็นภัยที่มีความรุนแรงและเกิด
ความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จึงจะเป็นหน้าที่และอ านาจของกองบัญชาการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในฐานะผู้อ านวยการกลางเป็นผู้รับผิดชอบ และหากเป็นภัยพิบัติระดับ ๔ ซึ่งเป็นสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ส าหรับกลไกการบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย ในเบื องต้น 
หากเกิดภัยพิบัติจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์ก่อน กรณีเกิดภัย
ซ  าซ้อนจะมีการขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการในการแก้ปัญหา 
นอกจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจ 
ในการจัดการภัยพิบัติอื่นอีกด้วย  
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  ส าหรับการบริหารจัดการสาธารณภัย แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ 
ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
  ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจะอยู่ในระยะก่อนเกิดภัย โดยมี 
การเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การฝึกจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  
ด้วยการลงพื นที่เพ่ือฝึกอบรมชาวบ้านและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เรียนรู้วัฏจักร  
ของภัยในพื นที่ของตนเอง การฝึกอบรมการเขยีนแผนที่ชุมชนเพ่ือให้เห็นพื นที่โดยรวมว่าพื นที่ใด
ประสบภัยเป็นประจ า และพื นที่ใดเป็นพื นที่ปลอดภัยเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกัน  
โดยจัดตั งคณะท างานขึ น มีตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านเป็นผู้น าในการด าเนินการ มีการแบ่ง  
การด าเนินงานออกเป็นฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายป้องกัน และฝ่ายปฏิบัติการ แต่เนื่องจากข้อจ ากัด  
ในเรื่องของงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้มากนัก 
  การเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้าง ในการบริหารจัดการน  าแล้ง  
และน  าท่วมจะมีการวางแผนงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพื นที่ โดยท าการ
ส ารวจพื นที่ของตนว่ามีความจ าเป็นต้องพัฒนาหรือไม่ 
  ๓.๓) กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
 กรมทรัพยากรน  าบาดาลใช้หลักการธรณี ฟิสิกส์ คือ การเติมน  า 
จากบนดินสู่ชั นน  าบาดาลระดับตื น โดยใช้ค าว่าการเติมน  าใต้ดิน กล่าวคือ จ าเป็นต้องขุดดิน 
ให้ถึงชั นน  าบาดาลระดับตื นก่อนจึงเติมน  าลงไปสู่ชั นน  าใต้ดิน จากปริมาณน  าฝนที่มีในแต่ละปี
ประมาณ ๗ แสนล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน  าที่ซึมลงสู่ชั นน  าบาดาลเพียงประมาณร้อยละ 
๑๐ คือ ประมาณ ๗ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือเป็นการไหลหลากลงสู่ทะเล ไหลลงสู่
อ่างเก็บน  า และระเหย โดยปกติแล้วน  าบาดาลจะเป็นน  าที่ขัง อยู่ใต้ดินในชั นน  าบาดาลอยู่แล้ว
จ านวนประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร การค านวณการเติมน  าสู่ชั นน  าใต้ดินจ านวน
ประมาณ ๗ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรดังกล่าว ค านวณจากการประมาณการการสูบน  าจากใต้ดิน
ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ นมาใช้ในแต่ละปี หากมีปัญหาภัยแล้งเกินเจ็ดปีติดต่อกันจึงจะมีการสูบ  
น  าบาดาลส่วนที่ เกิน  ๗ หมื่นล้านลูกบาศก์ เมตรขึ นมาใช้ประทศไทยมีแอ่งน  าบาดาล 
อยู่ทั่วประเทศจ านวน ๒๗ แอ่ง โดยแต่ละแอ่งอยู่ในระดับความลึกที่ไม่เหมือนกัน และมี 
ขนาดแอ่งที่แตกต่างกัน โดยหลักการไหลของน  าบาดาลเมื่อไม่ถูกใช้จะมีการไหลลงสู่ทะเล  
ผ่านชั นใต้ดิน โดยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าเช่นเดียวกัน 
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 เหตุผลและความจ าเป็นในการเติมน  าใต้ดิน คือ 
 (๑) การเติมน  าโดยธรรมชาติลดลงเนื่องจากพื นที่ป่าลดลง 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดเวลาและโอกาสในการเติม 
น  าธรรมชาติลง เช่น ภัยแล้ง 
 (๓) เพ่ิมปริมาณน  าต้นทุน ส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้กับเกษตรกรรม 
 (๔) ยกระดับน  าใต้ดินให้สูงขึ น เป็นการคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ 
 (๕) เพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและปัญหา 
น  าท่วมขัง 
 ปัจจัยในการคัดเลือกพื นที่เติมน  า 
 (๑) พื นที่ที่มีการใช้น  าบาดาลเป็นจ านวนมาก 
 (๒) ระดับน  าบาดาลมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 (๓) ขาดแคลนน  าในช่วงฤดูแล้ง และน  าท่วมในฤดูฝน 
 (๔) ความลึกของชั นน  าใต้ดิน (ความลึกต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร) มีคุณสมบัติ
การซึมผ่านที่ดี หลีกเลี่ยงพื นที่ที่เป็นดินเหนียว 
 (๕) มีแหล่งน  าดิบที่สามารถใช้เติมน  าลงสู่ชั นน  าบาดาล 
 (๖) พื นที่มีความเหมาะสม ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงาน
ในพื นที่การเติมน  าใต้ดินระดับตื นที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยส าหรับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๓ รูปแบบ ดังนี  
  (๖.๑) ระบบเติมน  าฝนจากหลังคาลงสู่บ่อคอนกรีต เพ่ือป้องกัน 
เศษขยะหรือฝุ่นละอองอาจจะกรองด้วยชั นทรายก่อนปล่อยลงบ่อ โดยความลึกของบ่อคอนกรีต
ขึ นอยูก่ับลักษณะของชั นดิน ต้นทุนไม่รวมรางน  าฝนชายคาประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท 
  (๖.๒) ระบบเติมน  าผ่านบ่อคอนกรีต คือ การขุดบ่อวงหรือบ่อน  าตื น
ในที่ต่ าโดยผ่านกระบวนการกรองน  าก่อนปล่อยลงบ่อ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการซึมของน  า 
  (๖.๓) ระบบเติมน  าผ่านสระ วิธีนี ต้องพิจารณาลักษณะของดินด้วย 
ตามที่กรมทรัพยากรน  าบาดาลออกแบบไว้ ขนาด ๓๘ x ๑๕ X ๔ เมตร งบประมาณจ านวน 
๒๓๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งแห่ง 
 ปัญหาที่พบคือ การตั งโครงการหรือด าเนินการโดยการของบประมาณ
จากภาครัฐจะได้รับการอนุมัติค่อนข้างยากกว่าประชาชนหรือท้องถิ่นด าเนินการเอง เนื่องจาก
ต้องพิจารณาเรื่องของความคุ้มทุนประกอบด้วย 
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 ผู้แทนกรมทรัพยากรน  าบาดาล ให้ข้อมูลว่าเมื่อชาวบ้านเติมน  า 
ในปริมาณที่มากก็จะสามารถเจาะและสูบน  าบาดาลขึ นมาใช้ในหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ ส าหรับ
ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับน  าประปาแล้วจะมีต้นทุนที่ต่ ากว่า (กรณี ชาวบ้านและท้องถิ่น
ร่วมกันด าเนินการเอง) เรื่องความสะอาดต้องมีกระบวนการกรอง และตรวจสอบคุณภาพน  า
ด้วย 
 นอกจากนี  การขุดสระเพ่ือเติมน  าใต้ดินอยู่ในระดับนโยบาย กรม
ทรัพยากรน  าบาดาลได้มีการศึกษาไว้นานแล้วและเคยทดลองน ามาใช้กับบางพื นที่แล้ว รวมถึง
เมื่อกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน  าก็เข้าลักษณะการเติมน  าได้เช่นเดียวกัน ดังนั น เมื่อมีการตั ง
คณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติขึ นประกอบกับได้มีการให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว  
จึงท าให้การของบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการต่าง ๆ มีความสะดวกและง่ายขึ น ประกอบกับ
การส ารวจน  าบาดาลของกรมทรัพยากรน  าบาดาลมีแผนที่แอ่งน  าบาดาลในภาพกว้าง  
แต่ถ้าต้องใช้จริงต้องมีการเจาะส ารวจเพ่ือให้ เกิดความชัดเจน  ส่วนกรณี พื นที่ดินเค็ม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื นที่  จะไม่แนะน าให้มีการขุดเจาะน  าบาดาลขึ นมาใช้ 
ด้วยเกรงว่าจะท าให้การไหลเวียนของน  าที่เค็มกระจายเพ่ิมพื นที่ไปด้วย ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อเท็จจริง ทั งนี  ข้อมูลเกี่ยวกับน  าใต้ดินบางส่วนมี การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานด้วย 
  ๓.๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารน  าใต้ดิน 
 ผู้ เชี่ยวชาญด้านธนาคารน  าใต้ดิน ได้ให้ข้อมูล ว่า จากการศึกษา 
อารยธรรมโบราณ  และการสร้าง เมืองในอดีตจะพบว่าน  าที่พบในบ่อพื นที่ ตั ง เมือง 
หรือบนปราสาทหินต่าง ๆ ไม่เหือดแห้งตลอดระยะเวลากว่าพันปีมาแล้ว จึงได้มีการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริงในภูมิปัญญาโบราณ ทั งจากแผนที่และช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
และพยายามศึกษาเครือข่ายของน  าใต้ดินดังกล่าว ท าให้ค้นพบว่ามีเส้นทางน  าและเครือข่ายที่มี
ความเชื่อมโยงกันโดยได้มีการทดลองขุดเป็นหลุมหรือบ่อในความลึกที่แตกต่างกันตามสภาพ
ของพื นที่ให้ถึงชั นหินอุ้มน  าเพ่ือค้นหาตาน  าและเติมน  าซึ่ งจะท าให้เกิดแรงดันน  าจากใต้ดิน 
โดยพบว่า น  าในพื นที่ทดสอบนั นมีตลอดทั งปี รวมถึงได้มีการค้นพบและทดสอบแล้วในหลาย ๆ 
พื นที่ 
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 เครือข่ายของธนาคารน  าใต้ดินจากภูมิปัญญาปัจจุบัน 
 - สระน  า 
 - คลอง 
 - ฝาย 
 - อ่างเก็บน  า 
 - เขื่อน 
 เครือข่ายของธนาคารน  าใต้ดินจากภูมิปัญญาโบราณ 
 - บาราย 
 - สระพัง/ตระพัง 
 - คลองน  า/คูเมือง 
 - บ่อน  าโบราณ 

 เครือข่ายบาราย ระบบมหภาค คือ การวางต าแหน่งบ่อบารายให้มี
ต าแหน่งเชื่อมกันกับน  าในแม่น  า น  าในล าน  า น  าในล าห้วย น  าในล าคลอง น  าในหนอง - บึง  
โดยเชื่อมกันเป็นธนาคารน  าใต้ดิน ดังนั น บารายทุกบารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จึงเชื่อมโยงกับแหล่งน  าจากธรรมชาติทุกพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
กว่าพันปีบนยอดเขาที่มีปราสาทหินทุกแห่งก็ยังมีน  าให้เห็นไม่เคยพร่อง การส่งน  าจากแม่น  า  
ล าห้วยขึ นยอดเขาเป็นเทคนิคอันชาญฉลาดที่บรรพบุรุษเลือกใช้ โดยใช้ “ใต้ดิน” เก็บน  า 
จ านวนมหาศาลจากแม่น  าให้มีจ านวนมากพอแล้วเหวี่ยงขึ นสู่ยอดเขาด้วยระบบ “น  าสูบน  า” 
จากพลังงานของเอกภพ น  าที่บารายบนยอดเขาไม่มีวนัเหอืดแห้ง จะแห้งได้ก็ต่อเมื่อแม่น  าสายนั น
แห้งขอด และทุกกลไกของเอกภพหยุดการเคลื่อนที่ 
 ต าแหน่งของน  ากับชุมชน กับการเชื่อมเครือข่ายน  าใต้ดินมหภาค 
ที่ค้นพบ เช่น 
 (๑) บ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 (๒) บ่อน  าโบราณพันปี บ้านหัวชา จังหวัดปราจีนบุรี 
 (๓) โบราณสถานสระสี่ เหลี่ยม สระน  าให้ไก่ของพระรถ ในต านาน 
พระรถเมรี อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 (๔) บ่อน  าโบราณที่เวียงเจ้าเงาะ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (๕) เมืองบาราย ศรีเทพนคร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 (๖) บ่อน  าแสน อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 



- ๙๔ - 
 

 

        
 

 (๗) หลุมหิน จังหวัดก าแพงเพชร 
 (๘) สระพังทอง จังหวัดสกลนคร 
 (๙) บ่อน  าพันปี หน้าปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 (๑๐) บารายเมืองต่ า ปราสาทเมืองต่ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 (๑๑) บารายปราสาทหินพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 บารายระบบชลประทานใต้ดิน เกิดระบบการส่งน  าไปตามชั นหินอุ้มน  า
ตามทิศทางที่โลกหมุนไป 
 ขั นตอนมาตรฐานธนาคารน  าใต้ดิน 
 (๑) เก็บข้อมูลแหล่งน  าธรรมชาติในชุมชน/ผิวดิน/การตั งชุมชน/แหล่งน  า
ชุมชน คือ การเก็บข้อมูลแหล่งน  าทุกประเภทในพื นที่ศึกษานั น ๆ ทั งบ่อน  า แหล่งน  า แม่น  า 
สายหลัก สายรอง ทั งอดีตและปัจจุบัน 
 (๒) วิเคราะห์ข้อมูล คือ น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลและส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับน  ามาวิเคราะห์ให้ทราบโครงข่าย การสอดคล้องกับทิศทาง และแรงเหวี่ยงน  า  
ของใต้ดิน 
 (๓) เจาะส ารวจชั นดิน คือ เพ่ือให้มีความชัดเจนต้องมีการเจาะส ารวจ
ชั นหิน ชั นดิน ตาน  า และเส้นทางน  า ทั งนี  เพ่ือไมให้เกิดความผิดพลาดและให้คุ้มกับการลงทุน 
 (๔) วางแผนก าหนดระบบเติมน  าคือ จุดไหนที่มีปัญหาน  าท่วม ภัยแล้ง
ต้องมีการวางแผนการเติมน  าในแต่ละระบบตามความเหมาะสม ทั งนี  เพ่ือเก็บน  าไว้ใต้ดิน  
เพื่อรีชาร์จน  าเพ่ือเพ่ิมแรงดันน  าเข้าไปในเครือข่ายน  าใต้ดิน ให้ระบบการไหลเวียนของน  าใต้ดิน
ท างาน 
 (๕) ออกแบบตามบรบิทของชุมชน คือ การออกแบบรูปแบบการเตมิน  า
แต่ละระบบให้เกิดความเชื่อมโยงกับบ่อน  าแหล่งน  า ห้วย หนอง คลอง บึง ในชุมชนพื นที่นั น ๆ 
อย่างเป็นเครือข่าย ทั งนี  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของพื นที่และความต้องการของแต่ละชุมชน 
 (๖) ด าเนินการ คือ การทดลองจากภูมิปัญญาในพื นที่ทดลองของตนเอง
แล้วขยายไปยังพื นที่ที่มีปัญหาโดยการท าความเข้าใจและทดลอง ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
ทั งโดยงบประมาณส่วนบุคคล หน่วยงาน หรือการใช้ระบบดินแลกน  าเข้ามาช่วยเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานภาครัฐในพื นที่ 
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 (๗) ติดตามประเมินผล คือ การติดตามผลการด าเนินการที่ได้ท าไปแล้ว
ว่าได้ผลตามที่วางแผนและตั งใจไว้หรือไม่ โดยปกติจะเห็นผลได้ในระยะเวลาหนึ่งปี 
 (๘) วิเคราะห์/แก้ไข/ขยายผล คือ เมื่อท าไปแล้วมาวิเคราะห์ดูว่า 
ผลที่เกิดขึ นเป็นอย่างไร ประสบผลส าเร็จมากน้อยอย่างไร จ าเป็นต้องแก้ไขส่วนใดให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ นหรือไม่ เมื่อประสบผลส าเร็จจะขยายผลต่อไปในลักษณะไหนอย่างไร 
 (๙) การดูแล/บ ารุงรักษา คือ ทุกโครงการจ าเป็นต้องมีการดูแล  
และบ ารุงรักษาเพื่อให้เครือข่ายและระบบการหมุนเวียนของน  าใต้ดินไม่เสียสมดุลไป 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านน  าใต้ดินกล่าวว่า น  าที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
น  าใต้ดินเป็นน  าที่สะอาด เนื่องจากได้รับการกรองจากชั นดิน ชั นหินต่าง ๆ ประกอบกับผู้จัดท า
โครงการมีเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพน  าด้วย 
 ธนาคารน  าใต้ดินมี ๒ แบบ ดังนี  
 แบบที่หนึ่ง ระบบปิด เป็นการไล่ลมออกจากดินแล้วเอาน  าไปแทนที่ดิน
สามารถท าได้ทุกครัวเรือน คือ มีฝนตกที่ไหนสามารถท าได้ที่นั่นซึ่งเป็นกระบวนการเร่งน  าลงสู่  
ใต้ดิน และเป็นการป้องกันน  าท่วมได้ด้วยแต่ต้องท าหลาย ๆ จุด เพ่ือให้เป็นลักษณะเปิดอากาศ
ออกจากดินแล้วเติมน  าเข้าไปแทนที่ เปรียบได้กับการเจาะกระป๋องนมซึง่ต้องเจาะมากกว่าหนึ่งรู
จึงจะสามารถเอานมออกจากกระป๋องได้โดยการแทนที่ด้วยอากาศ 
 แบบที่สอง ระบบเปิด คือ การขุดหลุม บ่อ แอ่งน  า แล้วดึงน  าใต้ดิน 
ด้วยแรงเหวี่ยงจากแม่น  าหรือล าน  ามาเติมเก็บไว้ โดยท าไว้อย่างน้อยประมาณ ๓ บ่อ เพ่ือให้ 
แต่ละบ่อเติมน  าซึ่งกันและกัน แต่ท าได้เฉพาะบางมุมหรือบางพื นที่เท่านั น 
 ประเด็นความต้องการจากหน่วยงานภาครัฐด าเนินการ คือ ให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องช่วยด าเนินการบูรณาการร่ วมกันจึงท าให้ เกิดผลในวงกว้างและรวดเร็วขึ น  
ทั งการป้องกันปัญหาน  าท่วมและปัญหาภัยแล้ง  
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
       ๔.๓.๑ ข้อมูลสภาพความขาดแคลนน  า 
 การวิเคราะหส์ภาวะแล้งของไทยในปี ๒๕๖๓ พิจารณาจาก ๒ ประเด็นส าคัญ คือ 
(๑) สภาพการขาดแคลนน  า และ (๒) วิเคราะห์การใช้น  า และการปล่อยน  าจากเขื่อน 
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 ๔.๓.๑.๑ สภาพการขาดแคลนน  า 
 สภาพการขาดแคลนน  าของประเทศไทยที่น ามาสู่ปัญหาภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ นในปี ๒๕๖๓ พิจารณาจากสมดุลน  าที่วัดจากความแตกต่างของปริมาณน  า (อุปทาน - 
จัดหา (supply)) กับความต้องการใช้น  า (demand) โดยใช้ข้อมูลปริมาณน  าฝนที่ตกในช่วงเวลา 
๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๖๒) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
 จากการวิเคราะห์สภาพฝนน ามาสู่ภาพของการขาดแคลนน  าในปี ๒๕๖๒ 
ดังนี  
 ปริมาณฝน ในปี ๒๕๖๒ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ เมื่อแยกพิจารณา 
ตามฤดูกาลพบว่า ฤดูแล้ง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๔๓ และฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๗  
 ปริมาณน  าท่า ในปี ๒๕๖๒ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ เมื่อแยกพิจารณา
ตามฤดูกาลพบว่า ฤดูแล้ง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๔ และฤดูฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๓ 
 การขาดแคลนน  าในปี ๒๕๖๒ พบว่า ในปีนี มีปริมาณน  าขาดแคลน
มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓ แบ่งตามภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี  ภาคอุตสาหกรรม ขาดแคลนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๘ ส่วนภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ภาคอุปโภค น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๒  
ส่วนภาคเกษตรกรรม น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓ ส าหรับพื นที่ขาดแคลนน  า พบว่า ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒ รองลงมาภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของน  าขาดแคลน
ทั งหมด 
 กล่าวโดยสรุป จากปริมาณน  าฝนและน  าท่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ในช่วงเวลา ๓๐ ปี ท าให้ไม่มีน  ามาเติมลงในอ่างเก็บน  าและแหล่งน  าต้นทุน ส่งผลในปี ๒๕๖๒ 
เกิดการขาดแคลนน  ามากกว่าค่าเฉลี่ย 
            ๔.๓.๑.๒ วิเคราะห์การใช้น  า และการปล่อยน  าจากเขื่อน 
 ๑) สถานการณ์น  าต้นทุน (Water Supply Side)  
  เมื่ อ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ปริมาตรน  าในอ่ างเก็บน  าลดลง 
เกือบทั งประเทศ (ร้อยละ ๒๖) ดังภาพท่ี ๔.๑ ทั งนี  เมื่อพิจารณาสถานการณ์น  าต้นทุนในลุ่มน  า
เจ้าพระยาใหญ่ซึ่งประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
พบว่า ปริมาตรน  าในอ่างเก็บน  าลดลงประมาณร้อยละ ๒๑ 
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ภาพที ่๔.๑ ปริมาตรน  าเกบ็กักในอ่างเก็บน  า 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๒) ปริมาณน  าไหลเข้าอ่างเก็บน  า  
  หลังแหตุการณ์ น  าท่ วมใหญ่ ทั งเขื่ อนภูมิพลและเขื่ อนสิริกิ ติ์  
มีปริมาณน  าไหลเข้าอ่างลดลง โดยเขื่ อนภูมิพลมีปริมาณน  า ไหลเข้าอ่างลดลงเฉลี่ย  
๑ ,๖๗๗ ล้ านลูกบาศก์ เมตร  ส่วน เขื่ อนสิ ริกิ ติ์  มี ป ริมาณ น  า ไหลเข้ าอ่ างเฉลี่ ยลดลง  
๔๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั ง ๒ เขื่อนมีแนวโน้มปริมาณน  าไหลเข้าอ่างลดลงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
ซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อน  าต้นทุนปี ๒๕๖๓ แต่ปริมาณการระบายน  าจากเขื่อนมีดังนี  
  เขื่อนภูมิพล ข้อมูลปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีการระบายน  าอยู่ที่ค่าเฉลี่ย
ตามแผนการระบายน  าซึ่งไม่สอดคล้องตามปริมาณน  าไหลเข้า 
  เขื่อนสิริกิติ์  ข้อมูลปี  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีการระบายน  าสูงขึ น 
ตามแผนการระบายน  าซึ่งไม่สอดคล้องตามปริมาณน  าไหลเข้า 
 ๓) แผนการจัดสรรน  า 
  มีการปรับเพิ่มปริมาณการจัดสรรน  าในป ี๒๕๖๑ ในลักษณะของการ
ปฏิบัติการในภาวะปกติ โดยปี ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน  าซึ่งไม่สอดคล้อง 
ตามปัจจัยปริมาณน  าไหลเข้า และมีการระบายน  าสูงกว่าแผนการจัดสรรน  าอยู่อีกถึง ร้อยละ 
๑๘.๘๐ 
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 ๔) ประเด็นที่ส าคัญ  
  - สัดส่วนการระบายน  าจริงในช่วงฤดูฝนต่อฤดูแล้ง คิดเป็นอัตราร้อยละ 
๓๗ : ๖๓  
  - สัดส่วนแผนการจัดสรรน  าในช่วงฤดูฝนต่อฤดแูล้ง คิดเป็นอัตราร้อยละ 
๔๐ : ๖๐  
  สรุปได้ว่า ผลการระบายน  าจริงในช่วงฤดแูล้งสูงกว่าแผน และสูงกว่า
ช่วงฤดูฝน 
 ๔.๓.๒ ปริมาณฝนคาดการณ์ในช่วงเวลาที่เหลือ 
 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง  ๆ เช่น MJO, El Nino, La Nina มีผลต่อ 
สภาพภูมิอากาศ การเกิดน  าแล้งและน  าท่วมในบริเวณต่าง ๆ ของโลก ส าหรับปี ๒๕๖๓ ผลการ
คาดการณ์ฝนจากแบบจ าลองของ Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
(JAMSTEC) ที่แสดงไว้ดังภาพที่  ๔ .๒ และแบบจ าลองของ The European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ที่แสดงไว้ดังภาพที่ ๔.๓ เป็นไปในแนวทาง
ที่สอดคล้องกัน คือ ในปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ El Nino จึงท าให้ฝนตกน้อยและล่าช้า
กว่าปกติ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังอ่อน และไม่มีพายุเกิดขึ น ทั งนี  แบบจ าลองทั งสอง  
มีการคาดการณ์ปริมาณฝนที่ตกกระจายในแต่ละบริเวณของประเทศไทยในแต่ละช่วงเดือน
แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๒ ผลการคาดการณ์ฝนจากแบบจ าลองของ JAMSTEC 
     ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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การคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนมกราคม - มิถนุายน ปี 2563 

 
 

  ภาพที่ ๔.๓ ผลการคาดการณฝ์นจากแบบจ าลองของ ECMWF 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 นอกจากนี  ผลการคาดการณ์ฝนของประเทศไทยตั งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 
๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับการผลการคาดการณ์จาก JAMTEC และ ECMWF กล่าวคือ 
ปริมาณฝนของประเทศไทยในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีค่าต่ ากว่าค่าปกติในทุกภาค 
ของประเทศ และปริมาณฝนรวมของทั งประเทศมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ดังภาพท่ี ๔.๔ 
 
 

 
     ภาพที ่๔.๔ การคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี ๒๕๖๓ 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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 ๔.๓.๓ การปล่อยน  าจากเขื่อนหลัก 
 ประเทศไทยประสบภาวะแล้งและน  าท่วมสลับกันอยู่เป็นระยะ ดังนั น จึงมี 
ความท้าทายในการบริหารจัดการน  าจากเขื่อนเนื่องจากต้องคาดการณ์ปริมาณน  าฝน ต้นทุน 
และความต้องการใช้น  าโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่มีความต้องการใช้น  าสูง หากพิจารณา
สถานการณ์ของลุ่มน  าเจ้าพระยาซึ่งเป็นลุ่มน  าหลักส าหรับการปลูกข้าวตั งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
ดังภาพท่ี ๔.๕ พบว่า  
 ในปี ๒๕๖๐/๖๑ น  าในอ่างเก็บน  าหลัก ๒ อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน  าภูมิพลและสิริกิติ์
มีปริมาณรวมกันมากและมีการปลูกข้าวนาปรังถึง ๕.๔๕ ล้านไร่ ซึ่ งเกินกว่าแผนถึง 
ร้อยละ ๑๐๕ จึงมีการระบายน  ามากเพ่ือพร่องน  าและการปลูกข้าว  
 ในปี ๒๕๖๑/๖๒ มีการปลูกข้าวนาปรังมากถึง ๕.๘๕ ล้านไร่ และมีการระบายน  ามาก
คล้ายคลึงกับปี ๒๕๖๐/๖๑ แต่ในปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ มีฝนตกน้อยจึงท าให้น  าในอ่างเก็บน  า  
๒ อ่างหลัก มีปริมาณลดลงอย่างมาก ส่งผลให้มีการประกาศงดส่งน  าแก่พื นที่เพาะปลูก  
 ในปี ๒๕๖๒/๖๓ มีแนวโน้มว่าฝนจะตกช้ากว่าฤดูกาลปกติช่วงประมาณเดือน
กรกฎาคมและในช่วงต้นฤดูฝนจะตกบริเวณใต้อ่างเก็บน  า แต่ปลายฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคม 
จะมีฝนตกเหนืออ่างเก็บน  าและคาดว่าจะท าให้สถานการณ์น  าต้นทุนในอ่างเก็บน  าสามารถ  
ฟ้ืนตัวเข้าสู่สภาพปกติได้ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๕ สถานการณ์ในลุ่มน  าเจ้าพระยาตั งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และแนวโนม้ปี ๒๕๖๓ 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวิชาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการบริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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 ๔.๓.๔ สภาพความต้องการใช้น  า และแหล่งน  าที่มีอยู่ 
 การประเมินสภาพการปลูกพืชและความต้องการใช้น  าในพื นที่ราบภาคกลาง 
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า พื นที่ปลูกข้าวนาปรังตั งแต่
ใต้อ่างเก็บน  าภูมิพล และสิริกิติ์มีประมาณ ๓.๔ ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื นที่ในเขตชลประทาน 
๖๖๘,๕๐๐ ไร่ และนอกเขตชลประทาน ๒,๗๒๕,๖๐๐ ไร่ ซึ่งพื นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ  
๒ ล้านไร่ อยู่ในทุ่งรับน  านองสองพ่ีน้อง - ผักไห่ - เจ้าเจ็ด ซึ่งบริเวณนี มีน  าค้างทุ่งหรือน  านอนคลอง
หรือมีน  าจากบ่อบาดาลหรือบ่อตอกที่น ามาใช้ปลูกข้าวได้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง
มากนัก แต่ยังมีพื นที่ในเขตพื นที่ชลประทาน ประมาณ ๑.๔ ล้านไร่ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า 
ดังภาพที่ ๔.๖ หากมีการปล่อยน  าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน  าให้แก่ข้าวในพื นที่เสี่ยงนี  
โดยยอมให้ขาดน  าบ้างแต่ผลผลิตไม่เสียหายจะต้องระบายน  าจากอ่างเก็บน  าประมาณ  
๖๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๖ พื นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวิชาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการบริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ๔.๓.๕ การทบทวนมาตรการของรัฐบาล 
 คณะท างานได้ทบทวนมาตรการของรัฐบาลโดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่ภาครัฐ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน ากรอบมาตรการการจัดการ
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ภาวะแล้งแบบบูรณาการของ World Bank มาเป็นแนวทางในการทบทวน ทั งนี  กรอบ
มาตรการการจัดการภาวะแล้งแบบบูรณาการของ world bank ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
ดังนี  
 ๑) มาตรการเตรียมความพร้อม 
 (๑) ด้านการติดตาม พยากรณ์ และแจ้งเตือน 
 (๒) ด้านการประเมินความเปราะบางและผลกระทบ 
 ๒) มาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบ 
 (๑) ด้านการอุปโภค - บริโภค 
 (๒) ด้านการเกษตร 
     ๓) การทบทวนและเสนอแนะมาตรการ 
 จากการทบทวนมาตรการของรัฐบาลไทย ในช่วงที่ผ่านมามีการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรการฯ ของ World Bank ดังนี   
 ๓.๑) มาตรการเตรียมความพร้อม ทางหน่วยงานของรัฐบาลมีการด าเนินงาน 
ได้แก่  
 (๑) การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น  า 
 (๒) การระบุพื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  า 
 (๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ๓.๒) มาตรการช่วยเหลือด้านการอุปโภค - บริโภค 
     (๑) การส ารวจ และประเมินปริมาณน  าดิบ รวมถึงการวางแผนบริหาร
จัดการแหล่งน  าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน  าประปา 
     (๒) การส ารวจแหล่งน  าดิบเพิ่มเติม 
     (๓) การเตรียมทรัพยากรส าหรับเพ่ิมก าลังการผลิต และส่งน  าประปา 
ไปยังพื นที่ที่ขาดแคลน 
     (๔ ) การสนับสนุ นน  าป ระปาโดยไม่ คิ ดมู ลค่ าแก่ รถบรรทุ กน  า 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่น าไปช่วยเหลือประชาชน 
     (๕) การให้บริการน  าประปาดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ส านักงานประปา
สาขาในพื นที่ 
    (๖) การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับติดตามข้อมูลคุณภาพน  า 
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 ๓.๓) มาตรการช่วยเหลือด้านการเกษตร ทางหน่วยงานของรัฐบาลมีการ
ด าเนินงาน ได้แก่ 
    (๑) การพัฒนาแหล่งน  า และระบบชลประทาน 
    (๒) การจัดหาแหล่งน  าส ารอง 
    (๓) การปรับแผนการระบายน  าจากเขื่อน 
    (๔) การก าหนดเขตพื นที่ (Zoning) ส าหรับการเกษตร 
    (๕) การปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร 
    (๖) การพัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง 
  (๗) การส่งเสริมการจัดการน  าในชุมชน 
   (๘) การจัดตั งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๗ มาตรการเตรยีมความพร้อม ด้านการอุปโภค บริโภค 
    ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ภาพที่ ๔.๘ มาตรการเตรยีมความพร้อม ด้านการเกษตร 
    ที่มา : เอกสารสัมมนาวิชาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการบริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
  (๙) การสนับสนุนด้านการเงิน เช่น การชะลอหรือขยายเวลาช าระหนี  
การให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน การจ่ายเงินชดเชย 
 ทั งนี  เมื่อพิจารณาเทียบเกณฑ์การจัดการภาวะแล้งอย่างบูรณาการของกลุ่ม
ธนาคารโลก (World Bank Group) กับมาตรการภาวะภัยแล้งของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทย
มีมาตรการภาวะแล้งค่อนข้างครอบคลุม ตั งแต่ ปี ๒๕๕๗/๕๘ ปี ๒๕๕๘/๕๙ และต่อเนื่องมาถึง
ปี ๒๕๖๒/๖๓ โดยมีการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ น ดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑  
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ตารางที่ ๔.๑ มาตรการจัดการภาวะแล้งของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๓ 

แจ้งสถานการณ์น  า 
แจ้งสถานการณ์น  าและสภาพ
อากาศ 

แจ้งสถานการณ์น  าและสภาพอากาศ
โดยหน่วยงานระดับกรมและจงัหวัด 

ซ่อมแซมประตูน  า ซ่อมแซมประตูน  า ซ่อมแซมประตูน  า 
บ ารุงรักษาคลองส่งน  า บ ารุงรักษาคลองส่งน  า บ ารุงรักษาคลองส่งน  า 

ปรับแผนการส่งน  า ปรับแผนการส่งน  า ปรับแผนการส่งน  า 

เพิ่มปริมาณน  าต้นทุน เพิ่มปริมาณน  าต้นทุน 
เพิ่มปริมาณน  าต้นทุน  
และประสิทธิภาพการใช้น  า 

แนะน าการปลูกพืช 
ที่เหมาะสม 

แนะน าการปลูกพืชที่เหมาะสม แนะน าการปลูกพืชที่เหมาะสม 

 
ให้ความรู้การท าการเกษตร 
และสนับสนุนปัจจัยการผลติ 

ให้ความรู้การท าการเกษตร 
และสนับสนุนปัจจัยการผลติ 

 
จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเพิ่มผลติ
ภาพการผลิตของเกษตรกร 

จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเพิ่มผลติภาพ
การผลิตของเกษตรกร 

 
พัฒนาอาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน 

พัฒนาอาชีพตามความต้องการ 
ของชุมชน 

 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 
เสริมสร้างสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

เสริมสร้างสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

 ชะลอหรือขยายเวลาช าระหนี  ชะลอหรือขยายเวลาช าระหนี  

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 ในการศึกษานี ได้น าหลักการวิเคราะห์สวอท มาใช้ในการวิเคราะห์มาตรการ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรของรัฐบาล ทั งนี  การวิเคราะห์สวอท หมายถึง การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของมาตรการช่วยเหลือในลักษณะต่าง ๆ ๔ ประการ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ขององค์กร (Andrews, 
1971) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท าให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
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รวมทั งผลลัพธ์ที่ เกิดขึ นจากสภาพแวดล้อมนั น ๆ เพ่ือประเมินสถานการณ์ ในปัจจุบัน 
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
 ส าหรับมาตรการ ๖ มาตรการของรัฐบาลที่น ามาวิเคราะห์สวอท ได้แก่  
 ๑) การพัฒนาแหล่งน  า และระบบชลประทาน   
 ๒) การจัดหาแหล่งน  าส ารอง  
 ๓) การก าหนดเขตพื นที่ (Zoning) ส าหรับการเกษตร  
 ๔) การปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร  
 ๕) การพัฒนาพันธุ์พืชให้ต้านทานสภาพแล้งได้ และ  
 ๖) การส่งเสริมการจัดการน  าในชุมชน  
       สรุปดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ถึง ตารางที่ ๔.๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒ การพัฒนาแหล่งน  า และระบบชลประทาน 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ตารางที่ ๔.๓ การจัดหาแหล่งน  าส ารอง 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓๓ 

 
ตารางที่ ๔.๔ การก าหนดเขตพื นที่ (Zoning) ส าหรับการเกษตร    

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพ่ือป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ตารางที่ ๔.๕ การปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
ตารางที่ ๔.๖ การพัฒนาพันธุ์พืชให้ต้านทานสภาพแล้งได้ 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ตารางที่ ๔.๗ การส่งเสริมการจัดการน  าในชุมชน 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกนัในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

 ผลการประเมินการบูรณาแผนต่อภาวะแล้งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ธนาคารโลก 
 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ทาง สทนช. ได้รายงาน
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน  าฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ให้กับคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมการคาดการณ์และชี เป้าเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  า 
การประมาณปริมาณฝนเพ่ือการจัดสรร แผนการเพาะปลูก มาตรการแก้ไขที่ส าคัญ การช่วยเหลือ 
และโครงการเร่งด่วนในการเก็บกักน  า ฯลฯ 
 จากการทบทวนมาตรการในการจัดการภัยแล้งเทียบกับเกณฑ์ธนาคารโลกพบว่า 
ประเด็นที่ประเทศไทยยังขาด คือ  
 ๑) ความสามารถในการท านายสภาพอากาศในอนาคต (เชิงฤดูกาล) 
 ๒) การน าผลดังกล่าวมาวางแผนความเสี่ยง   
 ๓) การถ่ายทอดให้หน่วยงานถึงระดับชุมชน 
 ๔) การถ่ายทอดให้ชุมชนเพื่อปรับตัวเอง   
 ๕) การติดตามประเมิน สรุปบทเรียน  (หลังเหตุการณ์เพ่ือท าการปรับปรุง 
ในปีถัดไป) 
 นอกจากนี  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้การจัดการน  า 
มีความเสี่ยงมากขึ น เนื่องจากไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีตเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ 
ประกอบกับความรู้ ความสามารถในการท านายยังมีข้อจ ากัดอยู่ จึงจ าเป็นต้องมีการวิจัย  
พัฒนา และการส่งผ่านข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของชุมชนในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 ความแปรปรวนของธรรมชาติที่เกิดขึ นกับความต้องการน  าที่มากขึ น ส่งผลต่อ
ความสามารถของระบบการจัดการน  าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ต้องปรับตัวให้สมดุลกับความเสี่ยง  
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด และภาวะแล้งต่อไป จะเป็นเหตุการณ์ประจ าที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
 ๔.๓.๖ ข้อเสนอแนะส าหรับมาตรการในการแก้ไขและการป้องกันปัญหาภาวะแล้ง  
ทั งมาตรการระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว  
 ๑) มาตรการระยะสั น ด้านจัดหา (supply) และด้านความต้องการใช้น  า (demand) 
 
ตารางที่ ๔.๘ ข้อเสนอแนะส าหรับมาตรการระยะสั น ด้านจัดหา และด้านอุปสงค ์

มาตรการ ข้อเสนอแนะ 

ระยะสั น ด้านจัดหา (supply) 
ด้านความต้องการใช้น  า 

(demand) 
 ๑) การช่วยเหลือ ควรให้ความรูแ้ก่เกษตรกรว่า

ควรปลูกพืช (ลดการใช้น  า) ชนิดใดตาม
ความเหมาะสมของพื นที่ พร้อมสนับสนุน
ด้านตลาดของพืชที่แนะน าให้ปลูกด้วย 
ในภาวะน  าน้อย 

๒) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีบ่อกักเก็บน  า
ของตัวเอง (มีความลึกเหมาะสม) หรือ
ส่งเสริมธนาคารน  าใต้ดิน (แบบถูกต้อง) 

๓) จัดเตรียมบัญชีน  า (ต้นทุน และการใช้) 
ในแต่ละพื นที่เพ่ือก าหนดมาตรการของ
แต่ละพื นที่ (ศูนย์กระจายน  า อุปกรณ์ 
ยานพาหนะ กติกา) 

๑) ควบคุมและตรวจสอบการสูญเสียน  า
ในระบบประปา 

๒) ส่งเสริมมาตรการประหยัดน  าของ
อาคาร ชุมชน อุตสาหกรรม 

๓) ส่งเสริมการน าน  ากลับมาใช้ใหม่ 
ของสถานประกอบการชุมชน 
และอุตสาหกรรม 

๔) จัดเตรียมรถ recycle น  าเคลื่อนที่ได้ 
เพ่ือลดการขาดแคลนน  าเฉพาะพื นที่ 

๕) เผยแพร่แผนที่เสี่ยงขาดแคลนน  า 
ในระดับพื นที่ 

๖) เตรียมมาตรการลดความดัน  
และส่งน  าเป็นเวลา กรณีวิกฤติ 

๗) มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้น  าเป็นระยะ 
เพ่ือรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัว
รองรับมาตรการฉุกเฉิน (ถ้าจ าเป็น) 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ 
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



- ๑๑๑ - 
 

 

        
 

          ๒) มาตรการระยะกลาง ด้านจัดหา (supply) และด้านอุปสงค์ (demand) 
 

ตารางที ่๔.๙ ข้อเสนอแนะส าหรับมาตรการระยะกลาง ด้านจัดหา และดา้นอุปสงค ์

มาตรการ ข้อเสนอแนะ 
ระยะกลาง ด้านจัดหา (supply) ด้านอุปสงค์  (demand) 
 ๑) ควรมองปัญหาทั งระบบ ทั งน  าแล้ง 

และน  าท่วม ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ 
ไปพร้อมกัน 

๒) ควรยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม 
ความแม่นย าของการพยากรณ์  
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันล่วงหน้า 
ในระยะยาว เช่น ๑ ปีล่วงหนา้ ข้อมูล
ดาวเทียมใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูล
เท่านั น ส่วนความแม่นย ามาจากข้อมูล
ในพื นที่เป็นส าคัญ 

๓) การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล 
ช่วยให้พึ่งพาภาครัฐน้อยลง ลดเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐได้ 

๔) การกระจายอ านาจการด าเนินงาน 
ไปยังพื นที่ให้มีความพร้อมมากขึ น 

๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน  า 
ในระบบชลประทาน ลดการสูญเสีย 
ในระบบส่งน  า 

การจัดการด้านอุปสงค์ให้การใช้น  ามี
ประสิทธิภาพมากขึ น การคิดราคาค่าน  า
แต่ละภาคส่วนที่มีความแตกต่างกัน 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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 ๓) มาตรการระยะยาว แนวทางด้านจัดหา (supply) และด้านอุปสงค์ (demand) 
 

ตารางที ่๔.๑๐ ข้อเสนอแนะส าหรับมาตรการระยะยาว ดา้นจัดหา และด้านอุปสงค ์

มาตรการ ข้อเสนอแนะ 
ระยะยาว ด้านจัดหา (supply) ด้านอุปสงค์ (demand) 

 ๑) บูรณาการการใช้น  ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การวางผังเมือง 

๒) การวิจัยพืชทนแล้ง ควรมีการพัฒนา
สายพันธุ์พืชทนแล้ง ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาและงบประมาณ  
ซึ่งงบประมาณวิจัยและพัฒนา 
ภาคเกษตรของไทยยังมีน้อย 

๓) การน าเทคโนโลยีการใช้น  าให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ น  

๔) พัฒนาเทคโนโลยีการลดการระเหย 
๕) การเติมน  าในแอ่งน  าบาดาลในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามสภาพพื นที่ 

๑) การหาและสร้างระบบจัดเก็บ 
แหล่งน  าดิบส ารอง 

๒) การสร้างบ่อเก็บน  าฝนได้ในช่วง
วิกฤติของอุตสาหกรรม 

๓) ระบบเก็บน  าฝนของอาคาร 
และสถานประกอบการ 

๔) การส่งเสริมระบบ recycle น  า 
๕) การน า AI/Big data มาใช้จัดการ

วิกฤติน  า 
๖) การท าน  าเค็มเป็นน  าจืด 
๗) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
๘) การส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศ  

ที่มีความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม 
๙) การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริม

การน าน  ามาใช้ใหม่ 
 

 นอกจากนี  ควรมีการบริหารจัดการน  าด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ + เซนเซอร์ + ไอโอที ส าหรับการบริหารจัดการน  า 
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ภาพที ่๔.๙ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหมด่้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ + เซนเซอร ์+ ไอโอท ี
ส าหรับการบริหารจัดการน  า 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ๔.๓.๗ ข้อเสนอแนะแนวทางด้านอุปสงค์ (Demand Management) 
 ๔.๓.๗.๑ มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือการบรรเทาภัยแล้งในด้าน Demand 
มีข้อเสนอแนะโดยใช้มาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างส าหรับการจัดการวิกฤติภัยแล้ง ในการศึกษา
วิเคราะห์ คณะผู้ศึกษาได้น ากรณีภัยแล้งที่เกิดขึ นที่ รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา  
มาใช้เป็นกรณีศึกษา ทั งนี  เพราะในรัฐแคลิฟอร์เนียมีภาวะแล้งที่ยาวนานติดต่อกันในช่วง
ระหว่างปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๙ จึงท าให้มาตรการป้องกันภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติ 
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 ๔.๓.๗.๒ ตัวอย่างการด าเนินการ  
 รัฐแคลิฟอร์เนียมีการจัดการวิกฤติภัยแล้ง โดยเริ่มจากข้อมูลภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ นน ามาด าเนินการหามาตรการแก้ไข และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ น ทั งนี  มาตรการที่ดี 
และสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ นได้ ควรมาจากการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดี  
 ๔.๓.๗.๓ มาตรการด้านอุปสงค์ (Demand) 
 ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง สรุปได้ดังนี  
 ๑) การจัดการด้านน  าที่เข้มข้นขึ นด้วยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ ข้อมูลตรวจวัดตามเวลาจรงิ (Real time) น าไปสู่แบบจ าลองพยากรณ์ เพื่อหา
มาตรการแก้ไข ติดตามและประเมินผลกระทบ  
 ๒) ก าหนดล าดับความส าคัญของการเข้าถึงน  าภายใต้ปริมาณน  าที่จ ากัด  
  (๑ ) เศรษฐกิจ (ความเสียหายที่ เป็นตัวเงิน ) สังคม (สุขภาพ  
กลุ่มเปราะบาง) สิ่งแวดล้อม (การรุกล  าของน  าเค็ม)  
  (๒) การรับผิดชอบความเสียหายร่วมกัน  
 ๓) แผนการเตรียมพร้อมวิกฤติภัยแล้ง (Drought Preparedness Plan)  
  (๑) มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง  
  (๒) ต้องทันต่อสถานการณ์ (ต้องมีข้อมูล)  
  (๓ ) ตรงตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร (ไม่ ใช่  Output  
เราต้องการ Outcome)  
  (๔) การเข้าถึงเงินทุนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เกษตรกรที่เป็น
หนี  ธกส.  
  (๕) มองภัยแล้งว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ แต่คือความเสี่ยง 
ด้านการเงิน ต้องใช้มาตรการการเงิน 
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ภาพที่ ๔.๑๐ การจัดการในช่วงวิกฤติภัยแล้งด้วยมาตรการด้าน Demand และด้าน Supply 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ๔.๓.๗.๔ ข้อเสนอแนะแผนระยะสั น ระยะยาว ด้านอุปสงค์ 
 เป้าหมายของการจัดการน  าด้านอุปสงค์ ประกอบด้วย ส่งเสริม
มาตรการ ๓Rs (ลด ประหยัด ใช้ใหม่) เสนอแนวทางลดการใช้น  า ส่งเสริมการใช้น  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน  าใช้  การพัฒนาแนวทาง
สาธารณูปโภคฉลาด (Smart Water Utilities) และการส่งเสริมการน าน  า เสียมาบ าบัด 
แล้วกลับมาใช้ใหม่ ส าหรับมาตรการระยะสั นที่เสนอแนะ ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑ 
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ตารางที่ ๔.๑๑ มาตรการระยะสั นในการจัดการและการบริหารภาวะแล้ง 

 มาตรการ 
หน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง 
๑. การจัดท าระบบแผนที่ข้อมูลขาดแคลนของประเทศไทย 

เชิงพื นที่ที่มีการพยากรณ์ที่แม่นย า เพื่อให้เป็นข้อมูล 
การแจ้งเตือนระดับความเสี่ยงในการแก้ปัญหาเชิงพื นที่ 

สทนช./ สกสว./ วช. /กรมทรัพยากรน  า/ 
กรมชลประทาน 

๒.  พัฒนาแนวทางเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการใช้น  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั งมาตรการประหยัดน  า/ ส าหรับอาคาร 
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

กนอ./ กรอ./ อปท./ สกสว./ วช. 

๓.  การจัดหาระบบเก็บน  าดบิส ารองส าหรับระบบประปาชุมชน 
รวมทั งการวางแผนการส ารองน  าใช้ของชุมชน 

กปน./ อปท./ กองทัพบก 

๔. การบริหารจัดการระบบโลจสิตกิส์ส าหรับขนสง่น  าไปยัง
พื นที่ขาดแคลนน  า พื นที่เกษตรกรรมที่ต้องใช้น  า 

กปน./ กปภ./ อปท./ กรมทรัพยากร
น  า/ กองทัพบก 

๕.  ก ากับ ตรวจสอบ และควบคุม water loss ในระบบประปา
ชุมชนและระบบน  าชลประทาน ระบบประปาอุตสาหกรรม 

กปน./ กปภ./ กรมชลประทาน/ 
กนอ./ กรอ. 

๖.  พัฒนาแนวทางสง่เสริมมาตรการการน าน  ากลับมาใช้ใหม่
ส าหรับชุมชน อุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

อจน./ กนอ./ กรอ./ อปท./ 
สกสว./ วช. 

๗. จัดหา/พัฒนาระบบบ าบัดน  าแบบเคลื่อนที่ส าหรับผลิตน  าจดื
จากทะเล/ ระบบรไีซเคิลน  าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน  า 
เชิงพื นที่ในช่วงวิกฤต ิ

กนอ./ กรอ./ อปท. 

๘. จัดหาแหล่งน  าบาดาลและจัดท า/ พัฒนาระบบกรองน  า
บาดาลทีส่ามารถกรองความกระด้าง ความเค็ม เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล/ ปภ. 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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 ๔.๓.๗.๕ มาตรการจัดการบรรเทาเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 ผลกระทบจากภัยแล้งและมาตรการจัดการบรรเทา : มุมมอง 
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
 ๑) การเข้าถึงทรัพยากรน  าของครัวเรือนเกษตรไทย ในปี ๒๕๖๐ 
ครัวเรือนเกษตรเพียงร้อยละ ๔๒ สามารถเข้าถึงทรัพยากรน  า และมีเพียงร้อยละ ๒๖  
ของครัวเรือนเกษตรเท่านั น ที่สามารถเข้าถึงระบบการชลประทานได้ 
 ๒) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย 
พื นที่นอกเขตชลประทานจะได้รับความเสียหายมากกว่าพื นที่ในเขตชลประทาน ซึ่ งความ
เสียหายสะสมในช่วง ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๔๕ เท่ากับ ๐.๖๐๙ - ๒.๘๕๐ ล้านล้านบาท 
 ๓) ข้อเสนอแนะมาตรการจัดการบรรเทา 
 ๓.๑) ให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Transfer) 
 ๓.๒) เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อเพ่ิมภูมิคุ้มกัน เข้าอบรม
รับความรู้เพ่ิมเติม เช่น เรื่องผลกระทบและการปรับตัว ความรู้ด้านตลาด การปลูกพืชอื่น 
ที่ใช้น  าน้อยแทนข้าว การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ 
 ๔) นโยบายเกษตรไทย 
 ๔.๑) นโยบายส่วนใหญ่ส่งผลกระทบเพียงระยะสั น  

 ๔.๒) นโยบายส่วนใหญเ่นน้ให้การชว่ยเหลอืแบบให้เปลา่  
 ๔.๓) เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท/ปี 
ชี ให้เห็นว่าการช่วยเหลือดังกล่าวส่งผล ๑) ลดแรงจูงใจในการปรับตัว และ ๒) เพ่ิมความเสี่ยง 
ในการผลิต 
 ๕) ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการท าเกษตร 
 ๕.๑) เกษตรผสมผสานหลายรูปแบบให้ผลตอบแทนสูงกว่าในระดับ
ความเสี่ยงเดียวกับเกษตรเชิงเดี่ยว 
 ๕.๒) การท าเกษตรแบบหลากหลายจะให้ผลตอบแทนตอ่ความเสี่ยง 
สูงกว่าการปลูกข้าวอยา่งเดยีว 
 ๕.๓) ร้อยละ ๙๒ ของการปลูกข้าวร่วมกับพืชหลักอื่น ๆ ให้ผลตอบแทน
ที่ปรับด้วยความเสี่ยงสูงกว่าการปลูกข้าวเชิงเดี่ยว 
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 ๖) ข้อเสนอแนะมาตรการจัดการบรรเทา ส าหรับชุมชนและเกษตรกร  
 ๖.๑) ส่งเสริมการท าบ่อจิ๋ว 
 ๖.๒) ธนาคารน  าใต้ดิน  
 ๖.๓) พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล ภาคธุรกิจ 
 ๖.๔) ให้แรงจูงใจด้านภาษีเพ่ือการลงทุนในเทคโนโลยีที่ประหยัดน  า  
 ๖.๕) ให้เงินช่วยเหลือ/แรงจูงใจแบบมีเงื่อนไขให้ลงทุนเพ่ือปรับตัว
เพิ่มภูมิคุ้มกัน ภาครัฐ  
 ๖.๖) ส่งเสริมการวิจัยพืชทนแล้ง  
 ๖.๗) ส่งเสริมการบูรณาการการใช้น  ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ๖.๘) ระบบอาหาร (Food System) ซึ่งครอบคลุมตั งแต่กิจกรรม
การผลิตจนถึงการบริโภค  
 ๖.๙) ความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ นไม่ได้  หากระบบอาหาร 
ขาดเสถียรภาพ 

 

 
 

ภาพที ่๔.๑๑ เสถยีรภาพของระบบอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ๔.๓.๗.๖ แนวทางแก้ไขและป้องกันระยะยาว ด้านอุปสงค์ (demand management) 
 ๑) มาตรการระยะยาว ส าหรับมาตรการระยะยาว แสดงดังในตารางที่ 
๔.๑๒ 
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ตารางที่ ๔.๑๒ มาตรการระยะยาวในการจัดการและการบริหารภาวะแล้ง 

 มาตรการ 
หน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง 
๑. การส่งเสริมมาตรการการสร้างบ่อเก็บน  าฝนของพื นที่

อุตสาหกรรมในพื นที่มีความเสี่ยงน  าขาดแคลนให้สามารถ 
กักเก็บน  าส ารองยามวิกฤติได ้

สผ./ กนอ./ กรอ. 

๒.  การส่งเสริมมาตรการสร้างบ่อเก็บน  าฝนของอาคาร 
และระบบกรองน  าให้สามารถกักเก็บน  าส ารองยามวิกฤติได ้

สผ./ อปท. 

๓.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบน าน  ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับชุมชน 
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในพื นที่วิกฤติน  าและมี
ศักยภาพด้านการน าน  ากลบัมาใช้ใหม่ 

กนอ./ กรอ./ อปท./BOI 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Smart Water Utility เพื่อช่วยให้
จัดการน  าของกระบวนการใชน้  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

กนอ./ กรอ./ อปท./BOI 

๕.  ส่งเสริม/ พัฒนาระบบ IOT/ AI/ Big data มาบริหารจัดการน  า
ในพื นที่วิกฤติ การคาดการณป์ญัหาน  าขาดแคลนเชงิพื นที่
แบบแม่นย า การควบคุมการใชน้  า และการจัดสรรการใช้น  า 

กปน./ กปภ./ กรมชลประทาน/ 
กนอ. 

๖.  ส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชนัส าหรับการแจ้งเตือนชุมชน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ให้เตรียม 
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ภยัแล้ง 

กปน./ กปภ./ กรมชลประทาน/ 
กนอ. 

๗. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการน าน  าทิ ง
กลับมาใช้ใหม ่

คพ./ สผ./ กนอ./ กรอ. 

๘. ส่งเสริมการลงทนุระบบผลิตน  าจืดจากน  าทะเลโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรมติดทะเล 

กนอ./ กรอ. 

๙. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองแบบ Eco และ Smart city  
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

สผ./ กนอ./ กรอ. 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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 ๒) มาตรการระยะยาวของแต่ละภาคส่วน 
 ๒.๑) ภาคเกษตร 
 ในภาคเกษตรแนวทางปฎิบัติในการแก้ปัญหาภาวะแล้ง  
ควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื นที่  ในการศึกษานี น ากรณีตัวอย่างห้วยโสมง  
เมื่อครั งเกิดประสบปัญหาภาวะแล้งมาศึกษา ดังภาพท่ี ๔.๑๑ 
 

 
 

ภาพที ่๔.๑๒ ปัญหาที่เกดิ หน่วยงาน และผู้มีสว่นเกีย่วข้อง 
ในการแก้ไขปัญหาภาวะแล้งของห้วยโสมง 

 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการแก้ ไขและป้องกันภาวะแล้ ง 
ในระยะยาวในภาคเกษตร มีดังนี   
 (๑) การบริหารจัดการน  าในเขตนิเวศขนาดเล็กที่มีความเชื่อมโยง
กับกลไกที่มีอยู่พร้อมกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน/การใช้ข้อมูลส าคัญ 
 (๒) เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวก/ผู้ให้ชี แนะ 
(facilitator/coach) ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานวิสาหกิจเชิงสังคม ที่มีกลไกที่ท างานกับ
เกษตรกร/ผู้ใช้ แบบที่เรียกว่า local stakeholders  



- ๑๒๑ - 
 

 

        
 

 (๓) โครงการน าร่อง (Sandbox) สร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น 
(start-up) 
 ๒.๒) ภาคอุตสาหกรรม 
 ในภาวะภัยแล้ง ภาคอุตสาหกรรมมีแหล่งน  าทางเลือกที่สามารถ
น าน  ามาใช้ได้จาก ๔ แหล่ง ได้แก่ น  าผิวดิน น  าใต้ดิน การรีไซเคิลน  าเสียกลับมาใช้ใหม่ การผลิต
น  าจืดจากน  าทะเล โดยการรีไซเคิลน  าเสียกลับมาใช้ใหม่ตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังภาพท่ี 
๔.๑๒ น  าเสียที่ผ่านการบ าบัดสามารถน ามาผลิตน  าประปาได้โดยมีก าลังการผลิต ในปัจจุบัน  
๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน  าในภาคอุตสาหกรรม ดังภาพท่ี  
๔.๑๓ กล่าวคือ ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้น  าจากแหล่งน  าธรรมชาติโดยใช้การน าน  า
บ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยให้พื นที่ท้ายน  ามีน  าใช้มากขึ น น  าเสียจากอุตสาหกรรมควรบ าบัด
ให้มีคุณภาพท่ีดีพอที่จะน าไปปล่อยลงสู่ทะเลได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพื นที่ท้ายน  า 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑๓ ระบบการรีไซเคิลน  าเสียกลับมาใช้ใหม่ตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
 ท่ีมา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ภาพที่ ๔.๑๔ ข้อเสนอแนะการบริหารจดัการน  าในภาคอุตสาหกรรม 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 ๔.๓.๘ การวิเคราะห์ผลการวิจัย และประเมินมาตรการจัดการภาวะแล้ง 
 การวิเคราะห์ผลการจัดการกับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาของรัฐบาลพบว่า มาตรการ
ของรัฐบาล ยังขาดการติดตามประเมินผลของมาตรการตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น และขาดมาตรการในเชิงรุก ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๓ 



- ๑๒๓ - 
 

 

        
 

ตารางที่ ๔.๑๓ การวิเคราะห์มาตรการจัดการภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ 

 
 ที่มา : เอกสารสัมมนาวชิาการ “ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการ
เพื่อป้องกันในอนาคต”, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 ดังนั น การศึกษาประเมินครั งนี  จึงเสนอแนะมาตรการส าหรับการจัดการ 
ภาวะแล้ง โดยแบ่งเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ 
ดังนี  
 มาตรการเตรียมความพร้อม 
 ๑) ด้านการติดตาม พยากรณ์ และแจ้งเตือน 
  ๑.๑) การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและปริมาณน  าท่า เพ่ือการวางแผนปรับตัว 
  ๑.๒) การศึกษาดัชนีภัยแล้งและความเชื่อมโยงต่อการประเมินผลกระทบ 
และแผนลดความเสี่ยง 
 ๒) ด้านการประเมินความเปราะบาง และผลกระทบ 
  ๒.๑) การติดตามประเมินผลมาตรการที่ได้ด าเนินการเพ่ือการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๒) การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว (รวมองค์กร/กลุ่มผู้ใช้น  า) 
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 มาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ 
 ๑) การสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนเพ่ือลดความเสียหาย
และเพิ่มรายได้ 
 ๒) การยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานและความสอดคล้อง 
ของแผนงาน 
 ๓) การส่งเสริมการจัดการน  าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการกระจายอ านาจ
การบริหาร 
 ๔) การส่งเสริม และการเพ่ิมมาตรการด้านอุปสงค์ ในพื นที่ พัฒนาเฉพาะ 
และในยามวิกฤติ 
 
๔.๔ ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการศึกษา คณะท างานพบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี   
 ๔.๔.๑ ด้านข้อมูล  
 การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ภาวะแล้งในปัจจุบัน ตลอดจนการพยากรณ์
แนวโน้มการเกิดภาวะแล้งในอนาคต จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เพียงพอ เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
เพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างเที่ยงตรง น าไปสู่ข้อเสนอแนะ และนโยบายที่สะท้อนปัญหา  
ที่เกิดขึ นได้อย่างแท้จริง แต่เนื่องจากข้อมูล แนวคิด มาตรการบริหารจัดการ และนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะแล้ง และด้านทรัพยากรน  า ทั งในระดับสากล และระดับประเทศมีอยู่มากมาย 
โดยกระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั น ข้อมูลที่น ามาใช้ศึกษาทบทวนอาจมีบางส่วน 
ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน หรืออาจมีความซ  าซ้อนกันของข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
คณะผู้ศึกษาจะได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศต่อไป  
 ๔.๔.๒ ด้านระยะเวลา 
 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายของภาวะแล้ง เพื่อน ามาสู่การจัดท าข้อเสนอแนะ 
และมาตรการในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาวนั น มีขั นตอนการท างานทั งในส่วนของ
การศึกษา ทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย จ าเป็นต้องใช้เวลา นอกจากนี  ยังมีการจัดประชุม
เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม แต่เนื่องด้วยระยะเวลาการท างานที่จ ากัด 
จึงอาจส่งผลให้การศึกษา ทบทวน ไม่สามารถครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั งหมดได้ 
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๔.๕ บทสรุป 
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  าด้านการบริหารจัดการน  า  มีประเด็น 
และเป้าหมายในการพิจารณาที่ เกี่ยวข้อง คือ การพิจารณาเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และแผนการปฏิรูปประเทศ  
ส่วนเป้าหมายของแผนแม่บทของส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นการท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  ๒๐ ปี  โดยมีการก าหนดพื นที่ เป็น ๖๖ พื นที่  
เป็นพื นที่น  าท่วมซ  าซาก ในประเด็นการขับเคลื่อนยังมีช่องว่างในการบริหารจัดการ เนื่องจาก 
ยังไม่มีความชัดเจน และในส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๓ จะมีการก าหนดงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาล ส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นงบประมาณส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี ยังมีบทเฉพาะกาล 
ในเรื่องของผังน  า การจัดสรร การใช้น  า และการขออนุญาต ซึ่งต้องด าเนินการภายใน ๒ ปี 
(ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยองค์กรที่จะเข้ามารองรับในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล  า 
แก้ปัญหาน  า การส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการจัดความสัมพันธ์ ได้แก่  จังหวัด  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอยู่ในช่วงของการปรับตัวในระยะเปลี่ยนผ่าน 
 ผลการลงภาคสนามพบว่า การบริหารจัดการด้านน  าในระดับพื นที่ระดับจังหวัด ยังพบว่า 
ไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับพื นที่จังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้การด าเนินการแก้ปัญหา  
ไม่สัมฤทธิ์ผล จึงควรศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาของพื นที่ระหว่างจังหวัด 
เพื่อแก้ไขปัญหาน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 สาเหตุของภาวะแล้งปี ๒๕๖๒ ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณน  าฝนและน  าท่าที่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ๓๐ ปี ท าให้ไม่มีน  ามาเติมลงในอ่างเก็บน  าและแหล่งน  าต้นทุน นอกจากนี  
ยังพบว่า มีการปรับเพ่ิมปริมาณการจัดสรรน  าในปี ๒๕๖๑ ในลักษณะของการปฏิบัติการ 
ในภาวะปกติ โดยปี ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน  าซึ่งไม่สอดคล้องตามปัจจัย
ปริมาณน  าไหลเข้า และมีการระบายน  าสูงกว่าแผนการจัดสรรน  าอยู่อีกถึง ร้อยละ ๑๘.๘๐  
ส่งผลให้ปี ๒๕๖๒ เกิดการขาดแคลนน  ามากกว่าค่าเฉลี่ย  
 แนวโน้ม การคาดการณ์ฝนของประเทศไทยตั งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓  
มีความสอดคล้องกับผลการคาดการณ์จากแบบจ าลองท านายสภาพภูมิอากาศเจมเทค 
(JAMTEC) และ อีซี - เอ็มดับบิวเอฟ (ECMWF) กล่าวคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยในช่วง 
๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีค่าต่ ากว่าค่าปกติในทุกภาคของประเทศ และปริมาณฝนรวม 
ของทั งประเทศมคี่าต่ ากวา่ค่าเฉลีย่ร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๒/๖๓ จึงมีแนวโนม้ว่าฝนจะตกช้ากว่า
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ฤดูกาลปกติช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมและในช่วงต้นฤดูฝนจะตกบริเวณใต้อ่างเก็บน  า  
แต่ปลายฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกเหนืออ่างเก็บน  าและคาดว่าจะท าให้สถานการณ์  
น  าต้นทุนในอ่างเก็บน  าสามารถฟ้ืนตัวเข้าสู่สภาพปกติได้ 
 ความแปรปรวนของธรรมชาติที่ เกิดขึ นกับความต้องการน  าที่มากขึ น  ส่งผลต่อ
ความสามารถของระบบการจัดการน  าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต้องปรับตัวให้สมดุ ลกับความเสี่ยง 
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด และจะเป็นเหตุการณ์ประจ าที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
 จากการวิเคราะห์ผลของมาตรการการจัดการกับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาของรัฐบาลพบว่า 
มาตรการของรัฐบาลยังขาดการติดตามประเมินผลของมาตรการต่าง  ๆ ที่ด าเนินการ 
ไปแล้วเป็นประจ าและเป็นระบบเพ่ือเรียนรู้ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และขาด
มาตรการเชิงรุก ในการศึกษาประเมินครั งนี  จึงเสนอแนะมาตรการส าหรับการจัดการภาวะแล้ง 
ควรมีมาตรการเตรียมความพร้อม (แจ้งเตือนและประเมินความเปราะบาง) และมาตรการ
ช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบความเสียหาย และเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรผู้ใช้น  า และกลุ่มผู้ใช้น  า 
ที่ด้อยโอกาส 



บทที่ ๕ 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ บทสรุปผลการศึกษา 
 ประเทศไทยประสบกับภาวะแล้งที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น  ภาวะแล้ง 
ส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
เมื่อพิจารณาในภาคสังคมประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรายได้ 
ด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน และปัญหาการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของภาครัฐ๑  
ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะแล้งจึงสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
อันประกอบด้วยเกษตรกรยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ 
มีความสามารถในการรับรู้ ปรับตัว และฟ้ืนคืนกลับจากปัญหาภัยแล้งได้น้อยกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 
รัฐบาลมีบทบาทส้าคัญในการจัดการแกไ้ข ช่วยเหลือตามยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ในเรื่องการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรม 
และเข้มแข็ง” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๒  
 ในการเข้าถึงทรัพยากรน้้าของครัวเรือนเกษตรไทย  มีเพียงร้อยละ ๔๒ ของครัวเรือน
เกษตรสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้้า และมีเพียงร้อยละ ๒๖ ของครัวเรือนเกษตรเท่านั้น 
ที่สามารถเข้าถึงระบบการชลประทานได้๓ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรที่ยากจน  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทานได้รับความเสียหายจากผลกระทบของภาวะแล้ง 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่ากลุ่มที่มีพ้ืนที่อยูใ่นเขตชลประทาน 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙)  
ถึงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) การบริหารจัดการทรพัยากรน้า้ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 
๕๙  ปี  ปั จจุบั นยังคงเกิดปัญหาภาวะภัยแล้ งในหลายพ้ืนที่ จ้ านวนมาก  จากข้อมู ล 
ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การใช้น้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่
การเกษตร ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตร ๑๔๙.๒ ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
                                                           

 ๑ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๖๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content 
/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ.pdf 
 ๒ เร่ืองเดียวกัน 
 ๓ ก รม ช ล ป ระ ท าน  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก รม ช ล ป ระ ท าน  ๒ ๐  ปี  ๒ ๕ ๖ ๐ . เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171121-rid-thailand-4.pdf 
 ๔ คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า , แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้้า, พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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การเกษตรมากที่สุด คือ ๖๓.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ 
รองลงมา คือ พ้ืนที่ภาคกลาง มีพื้นที่การเกษตรรวม ๒๗.๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานรวม ๓๒.๗๕ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของพ้ืนที่การเกษตร ที่เหลืออีก ๑๑๗ ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ ๗๘ เป็นพ้ืนที่
ปลูกพืชโดยใช้น้้าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้ามาจากความผันแปร 
ของสภาพลม ฟ้า อากาศ อีกทั้งในบางพ้ืนที่ยังมีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออ้านวยต่อการ 
ล้าเลียงน้้าจากแหล่งน้้ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย  
 สภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย มีความแตกต่างกันไปตามสภาพของระบบนิเวศ  
ในแต่ละภาค ขึ้นอยู่กับระบบชลประทานเป็นส้าคัญ กล่าวคือ หากพ้ืนที่ใดมีระบบชลประทาน  
ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกษตรกรจะปลูกข้าว
ได้ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง โดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก ส่วนพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์  
เช่น ในเขตภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เกษตรกรจะปลูกข้าว ได้ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง  
โดยเกษตรกรจะท้านาปลูกข้าวต่อเนื่องทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครั้งที่ผ่านมา ท้าให้มีการ 
ท้านา ได้ถึงปีละ ๓ ครั้ง หรือ ๕ ครั้งใน ๒ ปี ท้าให้มีความต้องการใชน้้้าสูงมากขึ้น  
 โดยสรุป ความต้องการน้้ารวมทั้งประเทศ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)๕ ประมาณ ๑๔๗,๗๔๙  
ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเข้าถึงแหล่งน้า้ในรปูแบบต่าง ๆ อาทิ แหล่งเก็บกักน้้า อาคารพัฒนา
แหล่งน้้า แหล่งน้้า/ล้าน้้าธรรมชาติ และน้้าบาดาล เป็นต้น จ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ที่เหลือยังไม่สามารถจัดสรรน้้าให้กับพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และน้้าอุปโภค
บางส่วนอีกประมาณ ๔๘,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร  
 กล่าวคือ จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 
๑,๔๕๕ มิลลิเมตร มีความผันแปรตามพ้ืนที่ระหว่าง ๙๐๐ - ๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี พบว่า  
มีฝนตกทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน้้าฝน ๗๔๗,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี๖ แต่ทั้งประเทศ
สามารถเก็บน้้าได้ทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดิน ประมาณ ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น  
มีความจ้าเป็นต้องหาบริ เวณที่ กักเก็บน้้ าเพ่ิมขึ้น เพ่ือเก็บน้้ าให้ ได้มากกว่า ๔๘ ,๙๖๑  
ล้านลูกบาศก์เมตร  

                                                           

 ๕ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐), ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒   
 ๖ คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า (บทสรุปผู้บริหาร), พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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 แหล่งกักเก็บน้้าจะมีเพ่ิมมากขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการ
ช่วยเหลือกัน และหากจะท้าให้ประสบความส้าเร็จได้ต้องพ่ึงพาหน่วยงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งประเทศไทยมี ๗ พันกว่าแห่ง มาช่วยในการผลักดัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
และเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นเอง เพ่ือให้เกิดแหล่งน้้าชุมชน การสร้างรายได้ การประกอบอาชีพ
ของประชาชนมีความยั่งยืน การมีแหล่งน้้ามีความส้าคัญและเป็นฐานรากส้าคัญในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก  และเหมาะกับมาตุภูมิของประเทศ 
ที่ตั้งเป้าหมายให้เป็นครัวของโลกที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานเพ่ือเป็นเกียรติภูมิของคนในชาติ 
แหล่งน้้าขนาดเล็กจึงมีความส้าคัญมากเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถแก้ปัญหา 
ความยากจน เป็นการเพ่ิมเศรษฐสถานะให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ข้อเสนอนี้จึงเป็นการกระจายรายได้ให้ไปสู่ท้องถิ่นโดยการได้ผันเงินอย่างเร่งด่วนให้ไปสู่พ้ืนที่ 
ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้แรงงานประชาชนคนในพื้นที่เป็นหลัก 
 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก ในระดับครัวเรือน ชุมชน และหมู่บ้าน รวมถึง 
การกระจายน้้าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ท้าให้เกิดศักยภาพของแหล่งน้า้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตติั้งแต่ดั้งเดิม 
เป็นการบูรณาการต่อยอดของเดิมให้มีทรัพยากรน้้า ท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการกักเก็บน้้าในพ้ืนที่
ชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพของการกักเก็บน้้าไว้ในดินตามศาสตร์พระราชา  
เมื่อพิจารณาปริมาณน้้าบาดาลท่ียังสามารถน้ามาใช้ได้มีถึง ๑๙๔,๗๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร๗  
ซึ่งจะสามารถช่วยขจัดปัญหาภัยแล้งที่ท้าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 
๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และการพัฒนานี้จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและรายได้
ประชาชาติในภาคการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องเพ่ิมมูลค่ามากยิ่งขึ้น มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความสุขกับประชาชนและประเทศไทย ตลอดจนให้มีรายได้
ประชาชาติที่มากกว่า ๑.๒๘๖ ล้านล้านบาท (พ.ศ. ๒๕๖๐)๘  
 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต๙ิ ได้จัดท้า “บัญชีแหล่งน้้า” ของประเทศ โดยแยกประเภท
แหล่งน้้าใหม่ยึดตามขนาดความจุ ดังนี้ 

                                                           

 ๗ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ยุทธศาสตร์บริหาร 
การจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
 ๘ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
และรายได้ประชาชาติสุทธิ จ้าแนกตามราคาประจ้าปีและสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐, รายงาน 
สถิติรายปี ประเทศไทย ๒๕๖๒ 
 ๙ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ , บัญชีแหล่งน้้า - บัญชีผู้ใช้น้้า : ฐานข้อมูลบริหารจัดการน้้า 
ของประเทศ, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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 แหล่งน้้าขนาดใหญ่ ความจุ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จ้านวน ๓๘ แห่ง ความจุรวม 
๗๑,๔๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย แหล่งน้้าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
๒๕ แห่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ๑๑ แห่ง และแหล่งน้้าสาธารณะภายใต้
กรมประมง ๒ แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ดและหนองหาร 
 แหล่งน้้าขนาดกลาง ความจุ ๒ - ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จ้านวน ๖๖๒ แห่ง ความจุรวม 
๕,๘๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย กรมชลประทาน ๓๔๗ แห่ง กฟผ. ๓ แห่ง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ ๖ แห่ง กรมทรัพยากรน้้า ๖๕ แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๙ แห่ง 
กรมประมง ๑ แห่ง กรมเจ้าท่า ๑ แห่ง แหล่งน้้าธรรมชาต ิ๕๐ แห่ง และยังมีรอการยืนยันข้อมูล
เพิ่มเติม ๑๖๐ แห่ง 
 แหล่งน้้าขนาดเล็ก ความจุน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร มีจ้านวน ๑๔๒,๓๐๔ แห่ง 
ความจุรวม ๕ ,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์ เมตร ประกอบด้วย กรมชลประทาน ๙๗๕ แห่ ง  
กรมทรัพยากรน้้า ๓๘๗ แห่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ๑ แห่ง  
การประปาส่วนภูมิภาค ๗๕ แห่ง กรมพัฒนาที่ดิน ๔,๐๑๕ แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑,๘๒๕ แห่ง ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๑๐๕ แห่ง กฟผ. ๒ แห่ง รอข้อมูล
ยืนยันอีก ๓๖,๕๓๕ แห่ง และอยู่ระหว่างตรวจสอบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อมูลและการวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นข้อเสนอเชิงการบริหารและการปฏิบัติได้ 
โดยจะมีการเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย ซึ่งจะน้าไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารในภาพรวม  
และในการเสนอแนะนี้ ผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่และแนวทาง 
ในการแก้ไขเพ่ือเพิ่มแหล่งกักเก็บน้้ามีความส้าคัญ จึงแบ่งข้อเสนอแนะ ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑) ข้อเสนอแนะการจัดการภาวะแล้งอย่างบูรณาการเชิงนโยบาย 
 ๒) ข้อเสนอต่อการด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือแหล่งน้้าขนาดเล็ก 
 ๓) ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการแหล่งน้้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแม่น้้าโขง  
ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ประเทศไทย 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะการจัดการภาวะแล้งอย่างบูรณาการเชิงนโยบาย 
 ประเด็น 
 ปัจจุบัน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ประเทศไทยก้าลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง 
ท่ีเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ มีความรุนแรงมากขึ้น และคาดว่าจะต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งที่ยาวนาน
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ไปจนถึงกลางปี (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) จากภาพรวมสถานการณ์ฝนของไทยที่พบว่ามีปริมาณ
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้มีปริมาณน้้ าไหลเข้าเขื่อนน้อยลง ท้าให้ เขื่อนขนาดใหญ่ 
และอ่างเก็บน้้ามีระดับน้้าท่ีน้อยจนเข้าขั้นวิกฤติ ปัจจุบันพบว่าไทยมีพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้วจ้านวน ๒๐ จังหวัด และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น๑๐  
 จากการศึกษาสภาพน้้าในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา สามารถประเมินสภาพ 
การขาดแคลนน้้าของประเทศไทยในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ ทั้งนี้ พบว่าปริมาณน้้าฝนรวมทั้งปี
ของประเทศมีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓๐ ส่งผลท้าให้ไม่มีปริมาณน้้า 
เติมลงในอางเก็บน้้าและแหลงน้้าตนทุน จึงเกิดการขาดแคลนน้้าทั่วประเทศทั้งในภาคเกษตร 
ภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม โดยพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้้า (รวมนอกเขตชลประทาน)  
ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของน้้าขาดแคลน
ทั้งหมด รองลงมาในพื้นที่ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของน้้าขาดแคลนทั้งหมด 
 ส้าหรับปริมาณฝนคาดการณ์ในช่วงเวลาที่ เหลือ โดยใช้แบบจ้าลองท้านาย 
สภาพภูมิอากาศเจมเทค (JAMTEC) และ อีซี - เอ็มดับบิวเอฟ (ECMWF) คาดการณ์ว่า ฤดูฝน
มาล่าช้ากว่าปกติ และปริมาณฝนในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ในทั่วทุกภาคของประเทศ 
มีโอกาสที่ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๑๕ 
 สถานการณ์น้้าต้นทุนในเขื่อน (Water Supply Side) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
พบว่าปริมาตรน้้าในอ่างเก็บน้้าลดลงเกือบทั้งประเทศ (ร้อยละ ๒๖) และปริมาณน้้าไหล 
เข้าอ่างสะสมตั้งแต่ต้นปีน้อย (ร้อยละ ๑.๐๔) ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องลดปริมาณการระบายน้้า 
จากอ่างเก็บน้้า 
 ส้าหรับแผนการจัดสรรน้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ ในช่วงปี ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ 
พบว่า มีการระบายน้้ารายปีส่วนใหญ่มากกว่าแผนการจัดสรรน้้าของกรมชลประทาน  
และ กฟผ. มีโอกาสความน่าจะเป็นในการระบายน้้ารายปี คิดเป็นร้อยละ ๖๒ และในปี ๒๕๖๑ 
มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดสรรน้้าซึ่งไม่สอดคล้องตามปัจจัยปริมาณน้้าไหลเข้า และมีการ
ระบายน้้าสูงกว่าแผนการจัดสรรน้้าอยู่อีกถึงร้อยละ ๑๘.๘๐  
 การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้้าในประเด็นด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้ าและที่ดิน จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีนโยบายและแผน 

                                                           

 ๑๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ๒๕๖๓ ภัยแล้งของประเทศไทย. สืบค้นเมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://social.nesdb.go.th/ SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx? reported 
=3557&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=48  
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ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค ลุ่มน้้า และพ้ืนที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ครอบคลุม
เรื่องการจัดการภาวะแล้งหลายฉบับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ - ๑๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และในปัจจุบัน 
มีกฎหมายที่กี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า ได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทส้าหรับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า  
และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า  
 ทั้ งนี้  การจัดการกับภาวะแล้งของประเทศ  ในช่วงปี  ๒๕๕๗ /๕๘  จนถึง 
ปี ๒๕๖๒/๖๓ เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์การจัดการภาวะแล้งอย่างบูรณาการของ World 
Bank Group ซึ่ งประกอบด้วย ๓  มาตรการ ได้แก่  ๑ ) มาตรการเตรียมความพร้อม  
๒) มาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ และ ๓) การทบทวนและเสนอแนะมาตรการ พบว่า 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมาตรการที่ตรงกับเกณฑ์ของธนาคารโลก (World Bank) ยกเว้น
มาตรการติดตามประเมินผล และมาตรการเชิงรุก 
 ๕.๒.๑.๑ ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง 
 ในระดับประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายและแผนที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้ามากมาย รวมถึงมีโครงการพระราชด้าริที่เกี่ยวกับดินและน้้า  
ในการจัดการลุ่มน้้า มีการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ขององค์กรลุ่มน้้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้้า ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการ
ป่าต้นน้้า ความต้องการใช้น้้าจนถึงการจัดการน้้าเสียที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในท้องถิ่น  
ทั้งระดับจังหวดั กลุ่มจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้า้ การจัดการพื้นที่วิกฤติภัยแล้ง 
และน้้าท่วม  
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรส่งเสริมการติดตามประเมินผลเพ่ือให้
มาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรผลักดันมาตรการให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ได้แก่ 
๑) มาตรการเตรียมความพร้อม ในด้านการติดตาม พยากรณ์ การแจ้งเตือน และด้านการ
ประเมินความเปราะบางและผลกระทบ และ ๒) มาตรการช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ 
ด้านการอุปโภค - บริโภค และด้านการเกษตร 

   นอกจากนี้  ในปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านกฎหมายที่สมบูรณ์ 
มากขึ้นในเรื่องการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่เนื่องจากกฎหมายเพ่ิงเริ่มมีผลใช้บังคับ ซึ่งการปฏิบัติการตามกฎหมายยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
ของการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นหัวใจ
ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกฎหมายล้าดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พร้อมกันนี้ ควรมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาภาวะน้้าแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน โดยจะต้องมีกระบวนการเชิงนโยบายที่น้าไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน  
 ๕.๒.๑.๒ ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการน้้า ท่ีน้าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาภาวะแล้ง 
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางด้านการจัดการ ด้านจัดหา 
และด้านอุปสงค์ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะสั้น แนวทางด้านการจัดการ (management) 
 ๑) การจัดท้าบัญชีน้้า เพ่ือระบุพ้ืนที่ขาดแคลน และก้าหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 
 ๒) การจัดการด้านจัดหา การจัดสรร การกระจาย (กฎ กติกา ตรวจสอบ 
ติดตาม (รวมน้้าในพื้นที่ และน้้าบาดาล)) 
 ๓) การเผยแพร่แผนที่น้้าใต้ดิน (Groundwater mapping) พร้อมก้าหนด
อัตราสูบน้้าปลอดภัย (Safe yield) และมีการขุดบ่อสังเกตการณ์และติดตามระดับน้้าใต้ดิน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๔) การจัดท้าศูนย์กระจายน้้ าตามพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิมการกระจายน้้ า  
ลดระยะเวลาส่งยามฉุกเฉิน 
 ๕) การจัดการด้านอุปสงค์ (การลด ประหยัด เลิก ปันส่วน และใช้น้้า
ร่วมกัน) 
 ๖) การบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่  และลักษณะพ้ืนที่ ในระดับ 
และแบบต่าง ๆ (ประเทศ ลุ่มน้้า พ้ืนที่ ชุมชน ในเขตและนอกเขตชลประทาน ระบบช่วยเหลือ 
และบรรเทา) 
 ๗) การรณรงค์ลดการใช้น้้าในภาคส่วนที่จ้าเป็น (อุปโภค บริโภค 
เศรษฐกิจ) รณรงค์การประหยัดน้้า 
 ๘) การรณรงค์ ละเว้นการใช้น้้าในภาคส่วนที่ยังไม่จ้าเป็นและรอได้ 
 ๙) การรณรงค์เลิกการใช้น้้าในภาคส่วนและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
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 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะสั้น แนวทางด้านจัดหา (supply) 
 ๑) การช่วยเหลือ ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรว่าควรปลูกพืช (ลดการใช้น้้า) 
ชนิดใดตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมสนับสนุนด้านตลาดของพืชที่แนะน้าให้ปลูกด้วย 
 ๒) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีบ่อกักเก็บน้้าของตัวเอง (มีความลึก
เหมาะสม) หรือส่งเสริมธนาคารน้้าใต้ดิน (แบบถูกต้อง) 
 ๓) จัดเตรียมบัญชีน้้า (ต้นทุน และการใช้) ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือก้าหนด
มาตรการของแต่ละพื้นที่ (ศูนย์กระจายน้้า อุปกรณ์ ยานพาหนะ และกติกา) 
 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะสั้น แนวทางด้านอุปสงค์ (demand) 
 ๑) ควบคุมและตรวจสอบการสูญเสียน้้าในระบบประปา 
 ๒) ส่งเสริมมาตรการประหยัดน้้าของอาคาร ชุมชน และอุตสาหกรรม 
 ๓) ส่งเสริมการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ของสถานประกอบการ ชุมชน  
และอุตสาหกรรม 
 ๔) จัดเตรียมรถบ้าบัดน้้ าเสียเพ่ือน้าน้้ ากลับมาใช้ใหม่  (recycle) 
เคลื่อนที่ได้เพื่อลดการขาดแคลนน้้าเฉพาะพ้ืนที่ 
 ๕) เผยแพร่แผนที่เสี่ยงขาดแคลนน้้าในระดับพื้นที่ 
 ๖) เตรียมมาตรการลดความดัน และส่งน้้าเป็นเวลา กรณีวิกฤติ 
 ๗) มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้น้้าเป็นระยะ เพ่ือรับทราบสถานการณ์ 
และเตรียมตัวรองรับมาตรการฉุกเฉิน (ถ้าจ้าเป็น) 
 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะกลาง แนวทางด้านการจัดการ 
(management) 
 ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้การจัดการน้้า 
มีความเสี่ยงมากขึ้น ไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีตอย่างเดียวในการตัดสินใจ ต้องเพ่ิมแหล่ง  
ส้ารองน้้า และพัฒนาความรู้และความสามารถในการท้านายที่ยังมีข้อจ้ากัดอยู่ ต้องวิจัย พัฒนา
ระบบเตือนภัย เทคนิค บุคลากร ปรับโครงสร้างการใช้น้้า พร้อมกับการส่งผ่านสารสนเทศ 
ต่อการตัดสินใจของชุมชนในการปรับตัว          
 ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ข้อมูล เช่น ข้อมูลฝน ข้อมูล 
น้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้า ให้มีความแม่นย้าและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยอาจมีการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ (Rating) เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาหรือน้าข้อมูลไปใช้ 
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 ๓) การน้าน้้าเสียชุมชุนหรืออุตสาหกรรมมาบ้าบัดใช้ใหม่ ซึ่งเป็น
มาตรการที่ควรลงทุนด้านโครงสร้าง สนับสนุนให้เกิดการด้าเนินการอย่างจริงจั ง และรณรงค์
หรือผลักดันด้วยกฎหมาย เช่น Code of practice ให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือว่าน้้ า 
ที่บ้าบัดแล้วเป็นน้้าสะอาดและสามารถน้ามาใช้ได้อย่างปลอดภัย 
 ๔) การท้าน้้าเค็มให้เป็นน้้าจืด (Desalination) ซึ่งปัจจุบันนี้ มีต้นทุน 
ที่ต่้าลงกว่าในอดีต   
 ๕) การสร้างค่านิยมในการพ่ึงพาตนเองและส้ารองทรัพยากรส่วนตัว 
เช่น การส้ารองน้้าโดยใช้ตุ่ม/โอ่ง 
 ๖) การสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมศักยภาพ
ของเกษตรกรในการพึ่งพาตนเองและปรับตัว 
 ๗) การพัฒนาความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับภาวะแล้ง เช่น แม้ในภาวะแล้ง
ที่ไม่สามารถปล่อยน้้าจากเขื่อนเพื่อการเกษตรได้ แต่ยังคงต้องปล่อยน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
 ๘) การก้าหนดกติกาสังคมในการใช้น้้าช่วงภาวะแล้ง และให้ชุมชน 
เป็นผู้บังคับใช้เอง 
 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะกลาง แนวทางด้านจัดหา (supply) 
 ๑) ควรมองปัญหาทั้ งระบบ ทั้ งน้้ าแล้งและน้้ าท่วม ต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน 
 ๒) ควรยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความแม่นย้าของการพยากรณ์  
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันล่วงหน้าในระยะยาว เช่น ๑ ปีล่วงหน้า ข้อมูลดาวเทียมใช้ส้าหรับ
ตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ส่วนความแม่นย้ามาจากข้อมูลในพื้นที่เป็นส้าคัญ 
 ๓) การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล ช่วยให้พ่ึงพาภาครัฐน้อยลง 
ลดเงินอุดหนุนจากภาครัฐได้ 
 ๔) การกระจายอ้านาจการด้าเนินงานไปยังพ้ืนที่ให้มีความพร้อมมากขึ้น 
 ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้้าในระบบชลประทาน ลดการสูญเสีย
ในระบบส่งน้้า 
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 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะกลาง แนวทางด้านอุปสงค์ (demand) 
 ๑) การจัดการด้านอุปสงค์ ให้การใช้น้้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
การคิดราคาค่าน้้าแต่ละภาคส่วนที่มีความแตกต่างกัน 
 ๒) การสร้างเกษตรทางเลือก  หรืออาชีพทางเลือกให้ เกษตรกร 
เพื่อเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะในหน้าแล้ง 
 ข้อ เสนอแนะต่อมาตรการระยะยาว แนวทางด้ านการจัดการ 
(management) 
 ๑) ควรมีความต่อเนื่องด้านนโยบายการแก้ไขปัญหา และปรับการแก้ไข
ปัญหาจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้ประสานกับการแก้ไขปั ญหาทางโครงสร้าง 
และระยะยาวมากขึ้น 
 ๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่สามารถบริหารข้ามเขตจังหวัดได้ 
ให้มีผู้รับผิดชอบในระดับภูมิภาค  
 ๓) ปรับระบบการใช้ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลให้ทั่วถึง เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ทัน เพราะเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่ทราบข้อมูลการปล่อยน้้า  
หรือการงดปลูกพืชฤดูแล้ง จึงได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
 ๔) การวางแผนในการบริหารจัดการน้้ าในระยะสั้น ระยะกลาง  
ระยะยาว ควรน้าเรื่องการใช้น้้าร่วมระหว่างน้้าผิวดินและใต้ดินเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  
 ๕) การสื่อสารไปสู่สาธารณะในเรื่องการเกิดภัยแล้ง เพ่ือให้ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวรับมือ เนื่องจากโอกาสการเกิดภัยแล้ง สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าจากข้อมูลที่มี เช่น ปริมาณน้้าในเขื่อน 
 ๖) การสร้างความตระหนักในเรื่อง ความมั่นคงด้านน้้ า (water 
security) เนื่องจากประชาชนอาจยังไม่ได้ตระหนักว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การใช้น้้า เพื่อให้มีปริมาณน้้าใช้เพียงพอ 
 ๗) การจัดท้ ารายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ เป็นมาตรฐาน 
โดยเรียงล้าดับความส้าคัญของข้อเสนอส้าหรับนโยบายในการป้องกันภาวะแล้งของไทย  
(เทียบกับเกณฑ์สากล) 
 ๘) จัดท้าข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงานบริหารจัดการและโครงสร้าง
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า : กรณีภาวะแล้ง 
 ๙) จัดท้าแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาภาวะแล้งของแต่ละพื้นที่  
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 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะยาว แนวทางด้านจัดหา (supply) 
 ๑) บูรณาการการใช้น้้ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง 
 ๒) การวิจัยพืชทนแล้ง ควรมีการพัฒนาสายพันธุ์พืชทนแล้ง ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาและงบประมาณ ซึ่งงบประมาณวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของไทยยังมีน้อย 
 ๓) การน้าเทคโนโลยีการใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 ๔) พัฒนาเทคโนโลยีการลดการระเหย 
 ๕) การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิม 
การเก็บกักน้้าในดินในพื้นที่ต้นน้้า 
  ข้อเสนอแนะต่อมาตรการระยะยาว แนวทางด้านอุปสงค์ (demand) 
 ๑) การหาและสร้างระบบจัดเก็บแหล่งน้้าดิบส้ารอง 
 ๒) การสร้างบ่อเก็บน้้าฝนได้ในช่วงวิกฤติของอุตสาหกรรม 
 ๓) ระบบเก็บน้้าฝนของอาคารและสถานประกอบการ 
 ๔) การส่งเสริมระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ (water recycle) 
 ๕) การน้าปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (AI/Big data)  
มาใช้จัดการวิกฤติน้้า 
 ๖) การท้าน้้าเค็มเป็นน้้าจืด 
 ๗) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อกระจายข่าวและสื่อสาร 
 ๘) การส่งเสริมการพัฒนาเมืองนิเวศที่มีความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๙) การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการน้าน้้าบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ้้า 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอต่อการด้าเนินการบริหารและจัดการแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
 การบริหารและการจัดการแหล่งน้้าขนาดเล็กสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า
ในพ้ืนที่ที่จะก่อให้เกิดภาวะแล้งได้ ซึ่งภาวะแล้งมีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติและการกระท้า 
ของมนุษย์ การศึกษาจึงเลือกน้าประเด็นที่มนุษย์สามารถด้าเนินการเพ่ือแก้ไขได้ ประเด็นที่
ค้นพบหลักในการอธิบายข้อเสนอที่มีต่อพ้ืนที่ ขนาดของแหล่งน้้า และองค์กรผู้ใช้น้้า มาก้าหนด
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ 
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กรณีภาวะแล้ง ได้ดังนี้ 
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 แหล่งน้้าขนาดเล็กมีความจุน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก งานพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีน้้าส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานของราษฎรในชนบท  
หรือพ้ืนที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้้าเค็ม 
ที่ขึ้นถึงพ้ืนที่เพาะปลูก  
 การบริหารจัดการแหล่งน้้าขนาดเล็ก ต้องพิจารณารายละเอียดในเชิงพ้ืนที่  
กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้้า และหน่วยงานที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการ โดยก้าหนดเป้าหมายของผู้ใช้ คือ 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้้า ในแหล่งน้้าเดียวกัน 
 ข้อเสนอการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมที่แหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรภาคประชาชน สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
 ๒. การบริหารจัดการบุคลากรเชิงองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
 ๓. การบริหารจัดการด้านงบประมาณทั้งภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
 ๔. การบริหารจัดการด้านการการตลาดทั้งภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
            ๕.๒.๒.๑ ข้อเสนอการบริหารจัดการทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
  การบริหารและการจัดการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งน้้าขนาดเล็กให้สามารถ 
กักเก็บน้้าให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต และให้ประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกและง่ายที่สุด  
  เป้าหมาย  
  ๑) เพ่ือจัดท้าผังน้้ าที่ เชื่อมโยงกับความเป็นลุ่ มน้้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
แหล่งกักเก็บน้้าขนาดเล็กให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 
  ๒) เนื่องจากองค์ความรู้ของการจัดท้าแหล่งน้้าขนาดเล็ก ยังต้องมีการ
ส่งเสริมมากขึ้นในระดับพ้ืนที่ เพราะที่ผ่านมาเน้นการจัดท้าแหล่งน้้าขนาดใหญ่ซึ่งมีองค์ความรู้
จ้านวนมากและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว จึงมีความจ้าเป็นต้องจัดท้าองค์ความรู้จัดหา
หน่วยงาน และกลไกหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของแหล่งน้้าขนาดเล็ก รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ 
การพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้าให้สามารถวางแผน จัดการ ดูแล ตลอดจนการน้าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการลุ่มน้้าและที่ดิน  
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  ๓) เพ่ือจัดท้าแผนเศรษฐกิจการเกษตรและการตลาดการเกษตร 
ในระดับพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เมื่อมีน้้าแล้ว  
ควรใช้น้้าให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืชที่ เหมาะสมกับ 
การเพาะปลูกในพ้ืนที่และเป็นที่ต้องการของตลาด 
  ๔) การจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เพ่ือให้ประชาชน 
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี น้้าที่ใช้อุปโภคและบริโภคจะต้องเป็นน้้าที่เหมาะสมต่อการผลิต
การเกษตร และเป็นน้้าที่ถูกสุขลักษณะต่อการบริโภค 
   การบริหารส่วนกลาง 
  ๑) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดท้าผังน้้าเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักการลุ่มน้้า สภาพธรณีวิทยา  
ชั้นข้อมูลดิน ความลาดชันของพ้ืนที่  คุณภาพของดิน สภาพและศักยภาพของน้้าใต้ดิน  
(กรมทรัพยากรน้้าบาดาล) (แหล่งน้้าตื้นที่ระดับความลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร และชั้นน้้าบาดาล 
ที่ระดับความลึกเกินกว่า  ๑๕ เมตร) และผังเมือง (กระทรวงมหาดไทย) รวมถึงการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และกระทรวงมหาดไทย) และส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย) ได้ใช้ประโยชน์  โดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขององค์กรผู้ใช้น้้า (กรมพัฒนาที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง) และค้านึงถึงเกณฑ์ 
สุขภาพอนามัยของน้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค น้้าทิ้ง การบ้าบัด (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
ชลประทาน (พื้นที่ที่มีแหล่งน้้าขนาดเล็กอยู่ในความรับผิดชอบ))  
   เป้ าหมาย  : เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔  ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๑ 
  ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   (๑ ) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้ านจัดท้ าแหล่งน้้ าขนาดเล็ก 
เพื่อเศรษฐกิจการเกษตรที่เหมาะสมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ของแหล่งน้้าผิวดิน และแหล่งน้้าใต้ดิน 
ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้้า รวมถึงองค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือเศรษฐกิจการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่และการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมถึงการท้าการประมง (กรม
ประมง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน (การให้ความรู้เรื่องดินและแหล่งน้้า)  
กรมการพัฒนาชุมชน (การพัฒนาชุมชน การเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน : กระทรวงมหาดไทย) 



- ๑๔๐ - 
 

 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (องค์ความรู้และศักยภาพน้้าในบ่อน้้าตื้นและน้้าบาดาล) รวมถึง 
การปลูกพืชเพื่อการเศรษฐกิจ (กรมส่งเสริมการเกษตร และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
   เป้ าหมาย : เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายที่  ๒ , ๓ , ๔ ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๒ 
   (๒) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยมีผลิตผลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์น้้า และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
จนไปถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในพ้ืนที่ รวมถึงหาช่องทางการตลาดในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมถึง 
การท้าการประมง (เศรษฐกิจการประมง) ร่วมกับหน่วยงานการเกษตร (เศรษฐกิจการเกษตร)  
ที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน (การให้ความรู้เรื่องชนิดของพืชที่ เหมาะสมกับดิน)  
กรมการพัฒนาชุมชน (การพัฒนาชุมชน การเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน  : งบประมาณ 
กองทุน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้า การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ 
การปฏิบัติ  หาช่องทางการตลาด แหล่งค้าขาย) รวมถึงการปลูกพืชเพ่ือกา รเศรษฐกิจ  
และการตลาดของเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
กรมชลประทาน (ดูแลพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้า ตามขนาดแหล่งน้้า 
ขนาดเล็ก) 
   เป้ าหมาย : เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายที่  ๒ , ๓ , ๔ ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๓ 
   การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๑) การบริหารราชการส่วนจังหวัด ในเรื่องการวางแผนการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน การเกษตรและการตลาดในภาพรวมของจังหวัด  และสุขอนามัยของเกษตรกร 
ในการอุปโภคและบริโภคน้้า 
   เป้าหมาย : เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ภารกิจหลัก ๓, ๔  
  ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ควรมีนโยบาย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ้านาจ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (๑) ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงผังน้้า 
กับความเป็นลุ่มน้้า เพ่ือก้าหนดต้าแหน่งของแหล่งน้้าขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่โดยเฉพาะไร่นา การเกษตร จัดหาพ้ืนที่ตลาดให้สามารถขายผลผลิตได้ และมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการตลาด รวมถึงการตลาดแบบออนไลน์ เชื่อมโยงระบบการส่งออก  
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การมีความรู้เรื่องไอที ตลอดจนการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้กับเกษตรกร  
และกลุ่มผู้ใช้น้้าเพือ่ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงภัย และมีรายได้เสริมจากหลายแหล่ง 
   เป้ าหมาย : เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๑ 
   (๒) เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้้า  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดท้า เช่น กรมพัฒนาที่ดิน (หมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน) 
กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่ส่งเสริมการตลาด  
   เป้ าหมาย : เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๓ 
   (๓) ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับเกษตรกร ซึ่งอาจจะเป็นการ
กู้ยืมเงินที่มีดอกเบีย้ต่้า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเชื่อมโยงกับกรมการพัฒนาชุมชน 
และระบบกองทุนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
   เป้ าหมาย : เพ่ื อบรรลุ เป้ าหมายที่  ๑ ,๒ ,๓ , ภารกิจหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๓ 
   (๔) สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมายให้มากที่สุด 
   เป้ าหมาย : เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ภารกิ จหลัก  
ตามเป้าหมายที่ ๑, ๒ 
   (๕) อาสาสมัครสาธารสุขประจ้าหมู่บ้าน  (อสม.) ควรเผยแพร่ 
วิธีการจัดท้าเพ่ือให้ได้น้้าอุปโภค บริโภค ส้าหรับองค์กรผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่ให้มีน้้าอุปโภคบริโภค  
ที่ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยอาจมีส้านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ดูแลความถูกต้องของข้อมูล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ้าจังหวัดและในพ้ืนที่คอยช่วย
แนะน้าความพิเศษเฉพาะทางที่อาจมี เพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังของสภาพพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่  
และเพื่อให้มีการแนะน้าข้อมูล องค์ความรู้กับ อสม. ในการปฏิบัติงาน 
   เป้าหมาย : เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ๔ 
                      การบริหารโดยภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้้า 
    ๑) ภาครัฐควรให้ความรู้กับภาคประชาชนในฐานะองค์กรผู้ใช้น้้า เพื่อให้
เกิดการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มแหล่งน้้าขนาดเล็กประจ้าครัวเรือน หมู่บ้าน และต้าบล  
    ๒) ภาครัฐและภาคประชาชนในฐานะองค์กรผู้ใช้น้้า ควรมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาครัฐในการก้าหนดต้าแหน่งและรูปแบบที่เหมาะสมในการเพิ่มแหล่งน้้า
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ขนาดเล็ก ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักการบริหารจัดการลุ่มน้้าและแหล่งน้้าเพ่ือให้เกิด
แหล่งน้้าขนาดเล็กโดยการใช้หลักกาบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน 
    ๓) ภาครัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งที่จ้าเป็นในการส่งเสริมให้องค์กรผู้ใช้น้้าได้สามารถลงมือปฏิบัติเพ่ือให้มี 
แหล่งเก็บน้้าขนาดเล็กอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการเก็บน้้า 
 ๕.๒.๒.๒ ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการบุคลากรเชิงองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กร
ผู้ใช้น้้า 
    ๑) ภาครัฐควรเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนจังหวัดเห็นความส้าคัญของการพัฒนาและเพิ่มแหล่งน้้าขนาดเล็ก 
    ๒) ภาครัฐควรมีบุคลากร ผู้ เชี่ยวชาญให้ความรู้กับองค์กรผู้ใช้น้้ า  
ในการก้าหนดต้าแหน่งและรูปแบบของการเพ่ิมแหล่งน้้าขนาดเล็กในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน 
และต้าบล 
    ๓) ภาคประชาชนโดยองค์กรผู้ใช้น้้า ควรสร้างเสริมและมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงทราบความต้องการของผู้ใช้น้้า และก้าหนดต้าแหน่งแหล่งน้้า  
ขนาดเล็กเพ่ือให้สอดคล้องตามความต้องการและถูกหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
และลุ่มน้้า 
    ๔) ภาครัฐก้าหนดโครงสร้างเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง
และไม่ใช่เชิงโครงสร้างโดยทั้งสองรูปแบบนั้นเน้นให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบาย และการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่ 
    ๕) ภาคประชาชนโดยองค์กรผู้ใช้น้้า มีการก้าหนดผู้จัดการทรัพยากรน้้า
ประจ้าในระดับลุ่มน้้าย่อย ลุ่มน้้าสาขา และลุ่มน้้าหลัก 
               ๕.๒.๒.๓ การบริหารจัดการด้านงบประมาณทั้งภาครัฐ และองค์กรผู้ใช้น้้า 
    ๑) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กให้มากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เช่น การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และเทศบาล) หน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้้าบาดาล  
กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้้า ฯลฯ 



- ๑๔๓ - 
 

 

    ๒) ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความรู้ 
กับประชาชนในการเขียนข้อเสนอความต้องการรวมถึงงบประมาณให้ถูกต้องตามแบบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓) ภาครัฐควรด้าเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณโดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และสามารถให้ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลในการใช้งบประมาณและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๕.๒.๒.๔ การบริหารจัดการด้านการการตลาดทั้งภาครัฐและองค์กรผู้ใช้น้้า 
    ๑) ภาครัฐควรจัดบริหารจัดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้า  
การพัฒนาลุ่มน้้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยเฉพาะ
การเกษตร และการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่ากับแหล่งน้้าให้กับแต่ละพ้ืนที่ทั้งระดับหมู่บ้าน 
ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด 
    ๒) ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจัดหาท้าเลในการค้า รวมท้ังการตลาดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
    ๓) ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้้า
ขนาดเล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึง โดยเน้นประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งน้้า
ขนาดเล็ก และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมดังกล่าว เน้นการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม และเน้นการท้าประโยชน์เพื่อสาธารณะส่วนรวมด้วย 
    ๔) ภาครัฐควรสนับสนนุให้เกิดการวจิัยและพัฒนา รูปแบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
รูปแบบของแหล่งน้้า รูปแบบการมีส่วนร่วม การพัฒนาและใช้ประโยชน์ของที่ดินและพ้ืนที่  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้้า 
 ๕.๒.๓ ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการแหล่งน ้าระหว่างประเทศ 
         (โดยเฉพาะแม่น้้าโขง ที่ไหลผ่านขอบชายแดนประเทศไทย) 
 ข้อเสนอ : ขอให้ส้านักงานทรัพยากรน้้ าแห่ งชาติ  ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ด้าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขอความร่วมมือจากประเทศที่อยู่ตอนเหนือของแม่น้้าโขง ได้แก่ ประเทศจีน 
และประเทศลาวในการเปิดเผยข้อมูล ในการปล่อยน้้า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 
ด้านการคมนาคม การใช้น้้า การใช้ประโยชน์ด้านการประมงจากแม่น้้าโขง และการเตรียมการ
ส้าหรับภาวะแล้ง และน้้าท่วม 
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 ๒) เจรจาให้เกิดกลไกการบริหารทรัพยากรน้้าร่วมกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วม 
ระหว่างประเทศตามขอบเขตที่ประเทศไทยได้ท้าสัญญาร่วมกันกับประเทศสมาชิก Mekong 
River Commission: MRC ดังนี้ 
 (๑ ) Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development 
of the Mekong River Basin   
 (๒) Procedures for Data and Information Exchange and Sharing (PDIES) 
 (๓) Procedures for Water Use Monitoring 25 Section   
 (๔) Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNP) 
 
๕.๓ สรุปข้อเสนอแนะ 
 ภาวะแล้งได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ จากภาวะวิกฤติภัยแล้ง 
ที่แล้งเร็ว รุนแรง และยาวนานมากขึ้น ประเทศไทยควรปรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ดังนี้ 
 • ปรับจากการตามแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เป็นการแก้ไขเชิงรุก และพัฒนาสู่การจัดการ
ความเสี่ยงเชิงระบบ (เนื่องจากภาวะแล้ง จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจ้ามากขึ้น) 
 • ปรับจากการแก้ไขปัญหาตามที่เคยท้ามา เป็นการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลและการ
คาดการณ์อนาคต 
 • ปรับจากการแก้ไขปัญหาเชิงเดี่ยว (การชดเชย) เป็นการแก้ไขให้ปรับตัวได้เฉพาะเจาะจง 
และยั่งยืนมากขึ้น (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 นอกจากนี้ ควรแก้ไขปัญหาในองค์รวม มีแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ทั้งที่เป็นทั้งมาตรการที่ใช้โครงสร้าง และมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง รวมถึงกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน และใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุน โดยความร่วมมือระหว่าง 
รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๕.๓.๑.๑ จัดแผนและจัดการภัยแล้งเชิงพื้นที่ตามความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหาย 
และมีรายได้เสริม โดยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพปัญหา
ที่แตกต่างกัน ควรมีแนวทางแก้ปัญหาและด้าเนินการตามสภาพพ้ืนที่ ด้วยกลไกผสมผสาน  
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(รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) ที่เหมาะสมทั้งในแง่ภารกิจและระดับการจัดการ (โดย ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) และกระทรวงมหาดไทย) 
                 ๕.๓.๑.๒ จัดท้าแผนจัดการน้้าด้านอุปสงค์ (จัดพ้ืนที่ปลูกและชนิดพืชที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพน้้า การบริหารและใช้น้้าอย่างคุ้มค่า รวมการใช้น้้าซ้้า) โดยส่งเสริม  
การจัดการด้านอุปสงค์ (demand side) เพื่อการใช้น้้าอย่างคุ้มค่า เหมาะสมโดยเฉพาะในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษและมีข้อจ้ากัดด้านการจัดหา (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
 ๕.๓.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเก็บน้้าที่เหมาะสมในระดับพ้ืนที่  และให้
สามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางได้ โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเก็บน้้าในรูปแบบที่เหมาะสม  
ในระดับพ้ืนที่  และให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบล้าน้้า หรือแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่  
และขนาดกลางของประเทศ (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย) 
 ๕.๓.๑.๔ ปรับปรุงกฎระเบียบให้แล้วเสร็จและมีการด้าเนินงานร่วมกันให้ได้ 
ตามเป้าหมายรวมทั้งการพัฒนาด้านระเบียบล้าดับรองของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงอื่น เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าแล้งในพ้ืนที่ได้ทั้งด้วยการกระจายอ้านาจและการ  
มอบอ้านาจ  (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย) 
 ๕.๓.๑.๕ สร้างกลไกการเจรจาเพ่ือให้เกิดข้อตกลงการจัดสรรน้้า การใช้น้้า
ระหว่างต่างประเทศ การขอความร่วมมือให้สามารถวางแผน และมีกลไกการบริหารทรัพยากรน้้า
ร่วมกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมระหว่างประเทศ (โดย สทนช. และกระทรวงการต่างประเทศ) 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
  ๕.๓.๒.๑ ด้านการจัดการ 

• เตรียมพร้อม พัฒนาศักยภาพ บุคลากร และองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือการ
ปรับตัวต่อภัยแล้ง (พัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกัน) โดยจัดองค์กรผู้ใช้น้้าและกลุ่มผู้ใช้น้้าตามประเภท
และระดับต่าง ๆ (ประเทศ ลุ่มน้้า จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย) ให้มีระบบวางแผนและประเมิน/ทบทวน
มาตรการที่ด้าเนินการแล้วอย่างเป็นระบบและเป็นประจ้า เพ่ือการเรียนรู้และปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง  (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และส่งเสริมการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้า/กลุ่มผู้ใช้น้้าเพ่ือให้
สามารถวางแผน/จัดการน้้าในพ้ืนที่ด้วยตนเองในการปรับตัว ลดความเสียหาย/ความเสี่ยง  
แบบอนุรักษ์น้้า โดยใช้กลไกหลากหลาย (รัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) เพ่ือลดความเสียหาย  
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ความเสี่ยง เพ่ิมรายได้ บนฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

• พัฒนาเครื่องมือรองรับ (การท้านายสภาพอากาศเพ่ือเตือนภัย  
และระบบดิจิตัลเพื่อการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล กลไกการเจรจาจัดสรรน้้าโดยเฉพาะในช่วง
วิกฤติ, มีเหตุผล) (การจัดการด้านจัดสรรน้้า) โดยปรับปรุงการเตือนภัย (ทั้งแล้งและท่วม)  
โดยการท้านายสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (เชิงฤดูกาล) มากขึ้น มีความถูกต้อง และเข้าถึง
ได้มากขึ้น เพ่ือการเตรียมตัวได้ทันเวลา ลดความเสียหายต่อชุมชน (โดย สทนช. กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางดิจิทัล (digital 
platform) เพ่ือการจัดการข้อมูล (เข้า ออก เก็บ แชร์) การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง 
หลายทาง หลายรูปแบบ เพ่ือให้สามารถใช้งาน และเข้าถึงได้ในระดับต่าง ๆ และพัฒนาเป็น
ช่องทางการตลาด (ทั้งขาเข้าและขาออก) ได้ในอนาคต (โดย สทนช. และกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

• สร้างกลไกการจัดสรรน้้าในระดับต่าง ๆ (ลุ่มน้้า จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย/
สายน้้า) อย่างมีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล อย่างมีข้อตกลง เพ่ือการวางแผน การใช้น้้ า  
การแจ้งเตือน อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย เพ่ิมรายได้ ซึ่ งจะส่งผลต่อ 
การลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าได้ (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

• พิจารณาส่งเสริมกองทุนภัยแล้ง รวมระบบการประกันภัยพืชผล  
ช่วยให้ พ่ึงพาภาครัฐน้อยลง ลดเงินอุดหนุนจากภาครัฐได้ เพ่ิมความมั่นคงทางรายได้ 
ของเกษตรกร ส้าหรับการรับมือกับภาวะภัยแล้ง (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงการคลัง) 

• ขอความร่วมมือของประเทศที่อยู่ตอนเหนือของแม่น้้าโขงในการ
เปิดเผยข้อมูล ในการปล่อยน้้า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน และสร้างกลไกการบริหาร
ทรัพยากรน้้าร่วมกัน (โดย สทนช. และกระทรวงการต่างประเทศ) (ตามข้อ ๕.๒.๓) 
 ๕.๓.๒.๒ ด้านการจัดหา (supply) 
           ส่งเสริมแหล่งน้้าส้ารองในพ้ืนที่ (ทรัพยากรน้้า) โดยส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งน้้าขนาดเล็ก/ชุมชน (ทั้งแหล่งน้้าผิวดินและแหล่งน้้าใต้ดิน) เป็นแหล่งน้้าส้ารอง (ลดแล้ง
และท่วม) โดยพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภูมิปัญญา
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ชาวบ้านประกอบ) เช่น ฝายต้นน้้า ฝายในล้าน้้าสาขา (แกนซอยซีเมนต์) สระซอยซีเมนต์  
และแก้มลิงซอยซีเมนต์ ธนาคารน้้า ๓ ประโยชน์ บ่อบาดาลน้้าตื้น และชุดสูบน้้าโซล่าเซลล์ ฯลฯ 
และให้สามารถเชื่อมโยงกบัระบบล้าน้า้ แหล่งน้้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศเพ่ือเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้้า ลดความเสี่ยงและความเสียหาย โดยมีการจัดผังน้้า สนับสนุนความรู้ด้าน
เกษตร การตลาด สินเชื่อ พัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอด และพัฒนาเกษตรกรให้
มีความมั่นคงในอาชีพ (ตามข้อ ๕.๒.๒) (โดย สทนช. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 
        ๕.๓.๒.๓ ด้านอุปสงค์ (demand) 
           ส่งเสริมการจัดการน้้าด้านอุปสงค์ (การใช้น้้าอย่างคุ้มค่า การใช้น้้าซ้้า 
ปรับปรุงกองทุนภัยแล้งพอประมาณ) โดยส่งเสริมการประหยัดน้้า ใช้น้้าอย่างคุ้มค่า ใช้น้้าซ้้า 
เสริมด้วยเทคโนโลยีเข้าช่วย (เช่น ส่งเสริมมาตรการประหยัดน้้า ส่งเสริมการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่
ของสถานประกอบการ ชุมชน และอุตสาหกรรม จัดเตรียม รถ recycle น้้าเคลื่อนที่ได้ เพ่ือลด
การขาดแคลนน้้าเฉพาะพ้ืนที่ เผยแพร่แผนที่เสี่ยงขาดแคลนน้้าในระดับพ้ืนที่ การสื่อสาร  
กับกลุ่มผู้ใช้น้้าเป็นระยะ เพ่ือรับทราบสถานการณ์ และเตรียมตัวรองรับมาตรการฉุกเฉิน  
การคิดค้นนวัตกรรม และส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการใช้น้้า เช่น 
smart farming เป็นต้น) (โดย สทนช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงมหาดไทย) 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเชิงการขับเคลื่อน 
                 ๕.๓.๓.๑ สร้างทีมประเทศไทย (Thailand team) ให้แก้ไขปัญหาน้้าแล้งได้  
ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด พ้ืนที่ ที่ท้างานเป็นทีมร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน (โดย สทนช. 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)   
                 ๕.๓.๓.๒ จัดบทบาท ทีมส่วนกลาง (สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้สนับสนุนทีมจังหวัดทางด้านปัจจัย วิชาการ 
และเครือข่ายลุ่มน้้า (ในการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้าง ไม่ใช้โครงสร้าง การจัดการ  การพัฒนา
ศักยภาพ และการปรับปรุงกฏระเบียบ) ในการขับเคลื่อนทีมน้้าในชุมชนให้สามารถวางแผน  
และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ 
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                 ๕.๓.๓.๓ เสนอให้วุฒิสภาจัดท้าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานดังกล่าว โดยใช้กลไกการให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ้าปี การติดตาม  
ผลการด้าเนินงาน และกฎหมายที่จะเสนอจากรัฐบาล 
                 ๕.๓.๓.๔ ข้อเสนอแนะเร่งด่วนจากคณะกรรมาธิการ 
  เนื่องจากภาวะแล้งได้สร้างผลกระทบต่อผู้ยากไร้และสร้างความเหลื่อมล้้า
ในสังคมโดยเฉพาะสังคมชนบทเป็นอย่างมาก จึงใคร่เสนอปรับปรุงกลไกการสร้างปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะทรัพยากรน้้าขนาดเล็กที่มีรูปแบบเหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้สามารถสร้างให้เสร็จได้
โดยเร็วและมีระบบการถ่ายโอนและการมอบอ้านาจที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานระดับพ้ืนที่
สามารถด้าเนินการไดโ้ดยทันที เพื่อสร้างรายได้เสริมส้าหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย อันจะสร้าง
ความเป็นธรรม ลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าในสังคมได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 
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site7/cms-download_content.php?did=11664 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ยุทธศาสตร์บริหาร 
การจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

กรมอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๓. หนังสืออุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝน สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
   จาก https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55 
กรมอุ ตุนิ ยมวิทยา. ๒๕๖๓ . ภั ยแล้ ง . สืบค้น เมื่ อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  จาก  

https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71  
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ภาวการณ์เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ภาวะความ

ยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก  ๒๕๕๖/๕๗ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ จาก http://www.oae.go.th/view/1/% /31802/TH-TH 

คะนึง  นาวงษ์ และคณะ ๒๕๔๕. รายงานการศึกษาโครงการเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ าปิง. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://elibrary.trf.or.th  

คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า (บทสรุปผู้บริหาร), พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

http://122.155.1.141/site7/cms-download_content.php?did=11664
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55
https://elibrary.trf.or.th/
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คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ า, พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการปฏิรูปกฎหมายไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.), กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มาฆะศิริ  เชาวกุล และคณะ ๒๕๖๓. การประเมินโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือ
เกษตรกร จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน พื้นที่ในเขตพ้ืนที่
ลุ่มน้ าน่าน ปิง เจ้าพระยาตอนบน  

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ๒๕๖๓. แนวคิดความมั่นคงดา้นน้ า (Water Security Index-WSI) 
ธรณ์  ธ ารงนาวาสวัสดิ์. ๒๕๔๘. ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดามัน. กรุงเทพฯ: 

บ้านพระอาทิตย์. 
นิพนธ์  วิสารทานนท์ และจักรพงษ์  เจิมศิริ. ๒๕๔๑. โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: ส านักวิจัย  

และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖. 
บุญชุม เปียแดง และคนอื่น ๆ. ๒๕๒๖. วิชาปฐพีปทุมธานี. ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร  

บางพูน, ๑๓๓ หน้า 
บุญฤทธิ์  ท ามืด และคณะ ๒๕๕๘. รายงานการศึกษาโครงการระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับ

ชุมชนชาวนาเพื่อรองรับภัยแล้ง บ้านหนองบัวแปะ ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม. [ออนไลน์]. โดย เข้าถึงได้จาก: https://elibrary.trf.or.th. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ๒๕๖๐ การพัฒนาแหล่งน้ า  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๓. เอกสารสรุปสัมมนาวิชาการ 

ภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการ บริหารจัดการเพื่อป้องกันในอนาคต 
สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ๒๕๖๑. กระบวนการในห่วงโซ่อุปทานและปัจจัยที่ท าให้การแก้ไขปัญหา

ประสบผลส าเร็จ  
สุภัทร  ค ามุงคุณ ๒๕๖๒. การช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 

Academic Focus กรกฎาคม ๒๕๖๒ เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://www.parliament.go.th/library  

สามารถ  ใจเตี้ย และกฤษณา  ลางค า ๒๕๖๑. ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง: กรณีศึกษาลุ่มน้ ากวงตอนบน อ าเภอดอย
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สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒: ๑๕๐ - ๑๕๘. 

สามารถ  ใจเตี้ย และชวลิต  วโรดมรังสิมันต์ ๒๕๕๖. ความเสื่อมสภาพของแม่น้ าลี้และนโยบาย
สาธารณะ. วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖: ๑๓๒ - ๑๕๖.  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๓. แล้งหนักกระทบ 
ทั้งลุ่มน้ าโขง นักวิจัยเบิร์กเลย์เตือนโลกร้อนจะท าให้ยิ่งแล้ง  สืบค้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๓ จาก http://www.onep.go.th/env_data/2019/21- 99-2562- % 97/ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้ง บันทึก 
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า  
กรณีการเกิดภัยพิบัติน้ าแล้ง น้ าท่วม และแนวทางแก้ไข รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา , บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
เชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดิน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ...., น. ๗ - ๘ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๖๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้ งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สืบค้น 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp- content/ uploads/ 
2019/04/19-การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ.pdf 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๖๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จาก http://nscr.nesdb.go.th/ 

   wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ.pdf 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ . ๒๕๖๓. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จาก http://www.onwr.go.th/? 
page_id=4174 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ. ๒๕๖๓. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ สืบค้น 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จาก http://www.onwr.go.th/?page_id=4184  

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ.pdf
http://www.onwr.go.th/?page_id=4174
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เสาวณีย์ จ าเดิมเผด็จศึก. ๒๕๓๔. การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา                   
ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรีตู้จินดา (บรรณาธิการ),  อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. 

(น. ๙๙ - ๑๐๓). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย 

สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ. ๒๕๕๖. แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า - ประเทศไทยกับ
นานาชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://project-wre.eng.chula.ac.th/ 
watercu_eng/sites/default/files/%E0%B8%A3%E0.pdf 

รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องภาวะแล้ง ๒๐๒๐ และแนวทาง มาตรการบริหาร
จัดการเพ่ือป้องกันในอนาคต. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

วิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๖๓ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก https://workpointnews.com/ 
  2020/01/07/drought-4/ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า. ๒๕๖๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ.  กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๖๓. วิกฤติภัยแล้ง ปี ๖๓ ส่อ...รุนแรง ยาวนานขึ้น. สืบค้นเมื่อวันที่  

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social- media/ 
Pages/FB_2020020501.aspx 

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน. ๒๕๖๓. 'ศูนย์วิจัยออมสิน ' ชี้ปี ๖๓ ไทยเจอภัยแล้งรุนแรงหนัก  
คาดพืชเศรษฐกิจเสียหาย ๒.๖ หมื่นล้าน สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878789 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน ๒๕๖๓. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ จาก http://wmsc.rid.go.th/ 

เศวตฉัตร ศรีสุ รัตน์ . ๒๕๕๓. การวิ เคราะห์ พ้ืนที่ เสี่ ยงภัยแล้งในจังหวัดนครนายก. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ. ๒๕๖๓. บัญชีแหล่งน้ า - บัญชีผู้ใช้น้ า : ฐานข้อมูลบริหาร
จัดการน้ าของประเทศ, ๘ พฤษภาคม.  

http://project-/
http://wmsc.rid.go.th/
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๓. ปริมาณความต้องการ
ใช้น้ าทั้งประเทศต่อปี สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก http://www.onep.go.th/ 

   env_data/01_02/35-/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.  สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๓ จาก https://www.hrdi.or.th/Activities/detail/287 
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานฉบับสมบูรณ์  

เรื่อง การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

และรายได้ ประชาชาติสุทธิ จ าแนกตามราคาประจ าปีและสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
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ภาคผนวก ข 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยแล้ง และทรัพยากรน ้า 

 
๑.๑ ปัญหาการขาดแคลนน ้าในประเทศไทย 
 จากปัญหาการขาดแคลนน ้าพบว่า ในรอบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา๑ ประเทศไทยประสบปัญหา 
ภัยแล้งหลายครั ง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐, ๒๕๑๑, ๒๕๑๕, ๒๕๒๐, ๒๕๒๒, ๒๕๒๙, ๒๕๓๐, 
๒๕๓๓, ๒๕๓๗, ๒๕๔๒, ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
และความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากทั งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
ที่ต้องอาศัยผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ภัยแล้งครั งรุนแรงที่เกิดขึ นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒, 
๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดเป็นบริเวณกว้างในเกือบทุกภาคของประเทศ ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗) มีพื นที่แล้งซ ้าซากเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากฝนตกน้อยกว่าปกติ 
หรือฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งพื นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่าง ๆ ขึ นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพดิน ปริมาณฝน โดยพื นที่เสี่ยงภัยในระดับรุนแรง (เกิดมากกว่า ๖ ครั ง/ ๑๐ ปี) และระดับ
ปานกลาง (เกิด ๔ - ๕ ครั ง/ ๑๐ปี) มีพื นที่รวมประมาณ ๒๖.๘ ล้านไร่ ส้าหรับปัญหาการ 
ขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พบว่าหมู่บ้านทั งประเทศไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จ้านวน 
๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน มีปัญหาหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ๒๕๖ หมู่บ้าน ระบบประปาช้ารุด 
และขาดประสิทธิภาพ ๒๐,๐๓๔ หมู่บ้าน ดังภาพท่ี ข - ๑ 

                                                           

 ๑ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) แผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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ภาพที ่ข - ๑ พื นที่เสี่ยงภัยแล้งซ ้าซาก (ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน, ๒๕๔๘ - ๒๕๕๖) 
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๑.๒ แผน/นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 แผนและนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ใช้น ้าอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เช่น 
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และที่ส้าคัญคือ การก้าหนดในตัวบทกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ตามความหมายของค้าว่า ความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งทรัพยากรน ้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ หากมีการ
บริหารจัดการที่ดีจะท้าให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ โดยความมั่นคง หมายถึง การมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับ  
ทั งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การเมือง และความมั่นคงในชีวิต ตลอดจน 
มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน ้า ส้าหรับความมั่งคั่งในความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี นั น ทรัพยากรน ้าเป็นส่วนหนึ่ง หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะท้าให้ประเทศไทย 
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต  
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง นอกจากนี  ทรัพยากรน ้ายังมีความส้าคัญโดยเป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย ในส่วนของความยั่งยืน เนื่องจาก 
ค้านิยามของค้าว่าความยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโต  
ของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ  
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื ออาทร เสียสละ  
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
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ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  ดังนั น  
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าควรบริหารจัดการให้สอดคล้องกับค้านิยามดังกล่าวด้วย 
 
๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
 ศาสตราจารย์นิพนธ์  ตั งธรรม ได้กล่าวว่าการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรน ้ามีความจ้าเป็น
จะต้องพิจารณาระบบนิเวศแหล่งน ้าควบคู่ด้วย รวมถึงการสนับสนุนบริการระบบนิเวศที่ส้าคัญ 
เช่น การผลิตสัตว์น ้า การจัดหาน ้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การเกษตร การพักผ่อนหย่อนใจ  
การท่องเที่ยว และการคมนาคม บริการระบบนิเวศที่ส้าคัญยังเชื่อมโยงกับวงจรอุทกวิทยา  
ในลุ่มน ้า ตัวอย่างเช่น การท้าให้น ้าสะอาด การกักเก็บน ้า  และการควบคุมสภาพอากาศ 
ส่วนใหญ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน ้าเหล่านี  ผู้คนสัมผัสด้านปริมาณได้โดยตรง แต่บางส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลการให้บริการของระบบนี มักจะมองเห็นกันไม่ชัดเจน  
อย่างไรก็ตามบริการของระบบนิเวศทั งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณารักษา  
เ พ่ือให้การใช้และจัดการแหล่งน ้าเกิดความอย่างยั่งยืน การรักษา คุณภาพ ปริมาณ  
และระยะเวลาการไหลของน ้า เป็นสิ่งที่จ้าเป็นในการรักษา ทั งองค์ประกอบทางโครงสร้าง 
สมรรถนะทางหน้าที่ และความยืดหยุ่นของระบบนิเวศในน ้า ตลอดจนวิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ซึ่งขึ นอยู่กับระบบนิเวศเหล่านี  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ทรัพยากรน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญของโลก เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศ ประเทศที่มีทรัพยากรน ้าจึงถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคง 
 สรุปคุณประโยชน์ของน ้ากับมนุษย์๒ สามารถอธิบายดังภาพที่ ข - ๒ และสามารถจ้าแนก
คุณประโยชน์ของน ้าออกเป็น ๔ ด้านที่ส้าคัญ ได้แก่ 
 ๑) น ้าเพ่ือการบริโภค การอุปโภค ซึ่งเป็นการใช้น ้าเพื่อด้ารงชีวิต เพ่ือการบรรเทาภัยแล้ง 
เพ่ือการชะล้าง เพ่ือสุขภาพ และสันทนาการ ตลอดจนเพ่ือการจรรโลงศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณี 
 ๒) น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการใช้น ้าเพ่ือหล่อเลี ยงล้าน ้า เพื่อบรรเทาความรุนแรง
จากน ้าเสีย เพ่ือป้องกันการบุกรุกของความเค็ม เพ่ือเชื่อมโยงระบบนิเวศบกกับทะเล เพ่ือใช้  

                                                           

 ๒ ความส้าคัญของน ้า, วาระน ้าแห่งชาติ, ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
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ดับไฟป่า เพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ เพ่ือให้สัตว์และพืชสามารถด้ารงอยู่ได้และมีความเชื่อมโยง
ต่อการประกอบอาชีพของมนุษย์ เป็นต้น  
 ๓) น ้าเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การคมนาคม
ทางน ้า และการท่องเที่ยว 
 ๔) น ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งเป็นการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูก การปศุสัตว์ การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
และการอนุรักษ์ดิน 
 

 
 

ภาพที ่ข - ๒ ประโยชน์ของน ้าจ้าแนกออกเป็น ๔ ประเภท  
 จากข้อนี จะเห็นได้ว่ามนุษย์มีความจ้าเป็นต้องใช้น ้าเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายจึงต้องมีการจัดการน ้าที่สมดุลและเพียงพอ ดังนั น การบริหารจัดการน ้าเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั น มีความจ้าเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับไปการบริหารตั งแต่ต้นน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า เพื่อให้มีทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๑.๔ วัฏจักรน ้าของประเทศไทย๓  
 น ้าในโลกมีพื นผิวทั งหมด ๑๙๖ ,๘๖๐ ,๐๐๐ ตารางไมล์ มีพื นที่ผิวปกคลุมด้วยน ้า  
๑๓๙,๓๔๖,๐๐๐ ตารางไมล์ และดินแดนพ้นน ้า ๕๗,๕๑๔,๐๐๐ ตารางไมล์ มหาสมุทร 
และทะเล มี ๕๒๐,๓๒๘,๐๐๐ ตารางไมล์ และน ้าจืด (แม่น ้า และทะเลสาบ) ๘๘,๗๘๐ ตารางไมล ์ 
 น ้าที่เห็นกันอยู่ทั่วไปเป็นรูปแบบหนึ่งของวงจรน ้า (วัฏจักรของน ้า) น ้าบนผิวโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยจะเคลื่อนไหวอยู่บนพื นดิน ใต้ดิน ในอากาศ และในทะเล 
เป็นกระบวนการที่เรียกว่าวงจรของน ้า (Water Cycle) หรือวัฎจักรของน ้า (Hydrologic Cycle) 
ดังภาพที่ ข - ๓ วัฏจักรของน ้า พื นผิวของน ้าเมื่อถูกความร้อน เช่น ดวงอาทิตย์จะมีการระเหย
กลายเป็นไอ ไอน ้าที่ระเหยจากทะเล อ่างเก็บน ้า สระเก็บน ้า ห้วย หนอง คลอง บึง  
และแหล่งน ้าต่าง ๆ จะลอยตัวขึ นสู่บรรยากาศชั นที่สูงขึ น แล้วรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเรียกว่า 
เมฆ เมฆจะถูกลมพัดพาไปในพื นที่ต่าง ๆ ตามทิศทางของกระแสลม เมื่อเกิดภาวะที่เหมาะสม 
เมฆจะเปลี่ยนสภาพกลั่นตัวเป็น ฝน ลูกเห็บ หิมะ ตกลงบนที่สูง แล้วน ้าดังกล่าวจะไหลลงที่ต่้า 
บางส่วนระเหยกลับสู่บรรยากาศ บางส่วนถูกพืชดูดไปใช้และคืนสู่บรรยากาศโดยการคายทางใบ
ของพืช (Transpiration) บางส่วนไหลซึมลงไปในดิน ทั งในระดับตื น และระดับลึก เรียกว่า 
น ้าใต้ดิน (น ้าบาดาล) ไหลอยู่ใต้ดินในชั นน ้าใต้ดิน เป็นชั น ๆ หลายชั นบางส่วนก็ไหลขึ นมาบนผิวดิน
กลายเป็นน ้าท่าด้วย น ้าใต้ดินส่วนที่เหลือจากการที่คนขุดเจาะน ้าขึ นมาใช้งานก็จะไหลตามชั น
น ้าใต้ดินลงสู่ทะเลต่อไป น ้าส่วนที่ไหลบนดินเรียกว่า น ้าท่า (น ้าผิวดิน) บางส่วนจะถูกซึมซับ 
อยู่ในเนื อดินแล้วค่อยไหลออกจากเนื อดินลงสู่ล้าห้วย ในเวลาต่อมา น ้าท่าบางส่วนจะไหลลงสู่
หนองบึง และบางส่วนจะไหลลงสู่ล้าห้วยแล้วรวมตัวกันเป็นล้าน ้าสายใหญ่แล้วจึงไหลลงสู่แม่น ้า 
มนุษย์จะสร้างอ่างเก็บน ้าและอาคารต่าง ๆ เก็บน ้าไว้ใช้ในบริเวณที่เหมาะสม สร้างฝายทดน ้า 
และสูบน ้าขึ นจากแหล่งน ้า เพ่ือน้ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ และน ้าส่วนที่เหลือจากการใช้งานจะไหลลงสู่ทะเลต่อไป 
 
 
 

                                                           

 ๓ กรมทรัพยากรน ้า, แนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน ้า, มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๑.๕ สมดุลมวลน ้าของทั งประเทศไทย๔ 
 หากดูสมดุลมวลน ้าของทั งประเทศไทยจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมโดยคณะกรรมการ
ก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ นั น โดยสรุป๕  
ความต้องการน ้าทั งประเทศประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเข้าถึงแหล่งน ้า 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แหล่งกักเก็บน ้า อาคารพัฒนาแหล่งน ้า แหล่งน ้า/ล้าน ้าธรรมชาติ  
และน ้าบาดาล เป็นต้น จ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยต้องจัดสรรเพ่ิมเติมส้าหรับ
พื นที่นอกเขตชลประทานและน ้าอุปโภคบริโภคบางส่วนอีก ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

 
 

ภาพที่ ข - ๓ วัฏจักรของน ้า 
 

 การเกิดน ้าท่าในประเทศไทยเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม - ตุลาคม) 
และพายุโซนร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พฤษภาคม - ธันวาคม) ที่พัดพาน้าความชื นมาสู่ประเทศไทย ข้อมูลจากคณะกรรมการก้าหนด

                                                           

 ๔ ณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าและการปฏิรูปกฎหมายไทย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ๕ คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า , แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า (บทสรุปผู้บริหาร), พฤษภาคม ๒๕๕๘, น. ๒ - ๖ 
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นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
ทั่วประเทศประมาณ ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร มีความผันแปรตามพื นที่ระหว่าง ๙๐๐ - ๔,๐๐๐ 
มิลลิเมตรต่อปี พบว่ามีฝนตกทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน ้าฝน ๗๔๗,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี แต่ปริมาณน ้าดังกล่าวได้สูญหายไปด้วยการระเหย และด้วยการซึมลงไปในพื นดิน ท้าให้
เหลือเป็นปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติที่ไหลบนผิวดิน ซึ่งเป็นปริมาณน ้าบนผิวดิน (น ้าท่า)  
ที่เกิดจากฝน โดยหักการซึมลงใต้ดิน และการระเหยแล้ว มีปริมาณรวมทั่วประเทศ ๒๘๕,๐๒๔ 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของน ้าท่าธรรมชาติ โดยลุ่มน ้าที่มีปริมาณน ้าท่า 
(Runoff) สูงได้แก่ ลุ่มน ้าโขง (อีสาน) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และแม่กลอง ตามล้าดับ ในขณะที่  
ลุ่มน ้าที่มีปริมาณน ้าท่าน้อยที่สุด ได้แก่ ลุ่มแม่น ้าสะแกกรัง วัง และโตนเลสาบ ตามล้าดับ  
ส้าหรับลุ่มน ้าที่มีปริมาณน ้าท่ารายปีต่อพื นที่ลุ่มน ้ามากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
น้อยที่สุดได้แก่ ลุ่มน ้าวัง 
 ปริมาณน ้าบาดาลหรือน ้าใต้ดิน ประเทศไทยมีแอ่งน ้าบาดาลทั งหมด ๒๗ แอ่งน ้าบาดาล 
ประกอบด้วย ๓๖ แอ่งน ้าบาดาลย่อยมีปริมาณการกักเก็บในชั นน ้าบาดาลรวมประมาณ  
๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณ 
น ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามในการพัฒนาน ้าบาดาล
ขึ นมาใช้นั น มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในการสูบน ้าอีก
ทั งก่อนท้าการเจาะบ่อน ้าบาดาลต้องมีการส้ารวจเพ่ือให้ได้ปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาลที่ดี
โดยเฉพาะพื นที่ที่เป็นหินแข็งและพื นที่น ้าเค็มซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการส้ารวจค่อนข้างสูง 
ดังภาพท่ี ข - ๔ 

                                                           

 ๖ คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า , แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า (บทสรุปผู้บริหาร), พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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ภาพที่ ข - ๔ สมดลุของระบบน ้า 
 

 สรุป รวมน ้าฝน ๗๔๗,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นน ้าที่ระเหยและไหลซึมลงไป 
ใต้ดินประมาณ ๔๖๒,๖๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณน ้ารวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
    ดังนั น มีปริมาณน ้าที่เก็บกักไว้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ มีดังนี  
 ๑. น ้าที่เก็บกักไว้ในรูปของน ้าท่าที่กักเก็บไว้ ปริมาณ ๖๑,๒๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๒. น ้าที่เก็บไว้ในรูปน ้าใต้ดินอีก ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (แต่สูบมาใช้หมดไม่ได้
เพราะอาจจะเกิดผลกระทบเรื่องดินทรุดในบางพื นที่) 
 ๓. น ้าที่มีระบบจัดการโดยชลประทาน ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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๑.๖ ปริมาณความต้องการในการใช้น ้าของไทย 
 จากข้อมูลของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๗  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าความต้องการใช้น ้าของภาคส่วนต่าง ๆ มีดังนี  
 ๑) พื นที่การเกษตร ประเทศไทยมีพื นที่การเกษตร ๑๔๙.๒ ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื นที่การเกษตรมากที่สุด คือ ๖๓.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพื นที่การเกษตรทั งประเทศ 
รองลงมา คือ พื นที่ภาคกลาง มีพื นที่การเกษตรกรรม ๒๗.๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของพื นที่
การเกษตรทั งประเทศ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการพัฒนาพื นที่ชลประทานรวม ๓๐.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐  
ของพื นที่การเกษตร ได้จัดสรรน ้าให้รวมทั งปีเฉลี่ย ๖๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลืออีก 
๑๒๐ ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นพื นที่ปลูกพืชโดยใช้น ้าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน ้าอันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพลม ฟ้า อากาศ อีกทั งในบางพื นที่ยังมี 
สภาพทางกายภาพไม่เอื ออ้านวยต่อการล้าเลียงน ้าจากแหล่งน ้ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย 
 ๒) การใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว (ปี พ.ศ.  ๒๕๕๗) รวมถึงน ้าที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นปัจจัยในการผลิตอาหาร น ้าส้าหรับใช้สอยประจ้าวัน น ้าที่ใช้เป็นสื่อกลาง
ในการช้าระสิ่งโสโครก น ้าที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และน ้าที่ใช้ประโยชน์ในการ
คมนาคมและการขนส่ง มีความต้องการใช้น ้า ๖,๔๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
นั นคาดการณ์ว่าต้องใช้น ้าจ้านวน ๘,๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓) การใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น ้า 
๔,๒๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ความต้องการน ้าในอนาคต (ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) จ้านวน 
๗,๕๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔) การใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ  
ในฤดูแล้งรวมทั งประเทศปีละมากกว่า ๒๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

                                                           

 ๗ คณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า , แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน ้า, พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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ภาคผนวก ค 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย  
ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม  
เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ 
“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข  
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
 (๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  
 (๓) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต 
 โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ 
ดังนี้  
 (๑) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน  
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
 (๒) เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม   
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการน้ ายึดทางสายกลาง 
ที่ประกอบด้วยหลักการ ๓ หลักการและเงื่อนไข ๒ ประการ หรือที่เรียกกันว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยพิจารณา
ร่วมกับเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
 ความพอประมาณในการบริหารจัดการน้ า ได้แก่  
 (๑) ใช้น้ าอย่างพอประมาณ เหมาะสมกับทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ ทั้งน้ าบนดิน และน้ าใต้ดิน 
 (๒) กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรน้ าอย่างเป็นธรรม 
 (๓) ขยายการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของน้ า 
 มีเหตุผลในการบริหารจัดการน้ า ได้แก่ การใช้ความรอบรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีในการใช้น้ า
และป้องกันภัยจากน้ า 
 (๑) สนับสนุนภูมิปัญญา และเทคโนโลยีเพ่ือการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าน้ า   
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูต้นน้ า เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ าในทุกฤดูกาล 
 (๒) จัดล าดับความส าคัญในการลงทุน เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณ โดยให้
ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟู เพ่ิมขีดความสามารถแหล่งน้ าที่มีอยู่ก่อนสร้างใหม่ซึ่งมีปัญหา 
ข้อขัดแย้งด้านพ้ืนที่ การแก้ไขความยากจน และป้องกันอุทกภัยพ้ืนที่ที่สร้างความเสียหายสูง 
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 (๑) บริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าองค์กรลุ่มน้ า 
เครือข่ายจัดการน้ าในพื้นที่ 
 (๓) สนับสนุนการเรียนรู้  ความเข้าใจความตระหนักในคุณค่าน้ า ความสัมพันธ์ 
ของนิเวศน้ า การใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
 (๔) พัฒนาระบบข้อมูลด้านน้ า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือป้องกันภัยน้ าท่วม 
น้ าขาดแคลน และน้ าเน่าเสีย 
 ทั้งนี้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ได้แก่ ฝนหลวง อ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า 
การขุดลอกหนอง บึง ประตูระบายน้ า สระเก็บน้ าตามทฤษฎีใหม่ อุโมงค์ผันน้ า เป็นต้น 
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 การจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
 การจัดการน้ าในประเทศไทย ได้น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในการจัดการทรัพยากรน้ า (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน), ๒๕๕๗) เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ าจึงมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม  
ของท้องถิ่นหรือชุมชน กระบวนการสู่ความส าเร็จของการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน
ตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย กรอบคิด กรอบงาน และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 กรอบคิด 
 การพัฒนาต้องอยู่บนฐานของการพ่ึงตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างองค์รวม หรือคิด 
ให้เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร และเน้นการแก้ปัญหาด้วยหลักใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 
โดยการแก้ปัญหาต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ ท าแล้วต้องไม่มีคนเสียประโยชน์  
เกิดความยั่งยืน และท้ายที่สุดคือ ต้องลงมือท า สร้างตัวอย่างความส าเร็จให้เห็น เพ่ือให้เกิด  
การขยายผลต่อไป 
 กรอบงาน 
 การด าเนินงานอย่างมีระบบ โดยศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน และรอบด้าน แล้วสรุป 
เป็นผังความคิด จากนั้นจึงเชื่อมโยงข้อมูลและผังงานเข้ากับพ้ืนที่จริงก่อนลงมือปฏิบัติ โดยมีการ
ท างานแบบเชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายการท างาน รวมทั้งมีการทดลอง ติดตาม ประเมิน 
และขยายแนวความคิด ขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น ๆ  
 เทคโนโลย ี
 การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ  
ที่เหมาะสมกับชุมชน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และน้ าเสีย ด้วยการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า ได้แก่ ฝนหลวง  
อ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า การขุดลอกหนอง บึง ประตูระบายน้ า สระเก็บน้ าตามทฤษฎีใหม่   
อุโมงค์ผันน้ า เป็นต้น 

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) ได้น้อมน าแนวพระราชด าริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
อย่างประสบความส าเร็จ และสรุปแบบอย่างความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน  
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ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมไว้ ๒๘ อย่าง ดังนี้ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน), ๒๕๕๗) 
 ๑) การบริหารจัดการแหล่งน้ า สระน้ าประจ าไร่นา 
 ๒) ผลส าเร็จจากการใช้ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
 ๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
 ๔) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน้ า 
 ๕) การจัดสรรน้ าจากระบบชลประทาน 
 ๖) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 ๗) การใช้น้ าเป็นพลังงานทดแทน 
 ๘) การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ 
 ๙) การจัดสรรน้ าเพื่อผลผลิตทางการเกษตร 
 ๑๐) การรักษาสมดุลน้ า 
 ๑๑) การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ๑๒) การจัดท าฝายหินทิ้ง 
 ๑๓) การจัดการป่าต้นน้ าเพื่อประโยชน์สูงสุด 
 ๑๔) ผังน้ าและระบบส่งน้ าชุมชน 
 ๑๕) การรักษาคุณภาพน้ า ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
 ๑๖) การรักษาป่าต้นน้ า ด้วยภูมิปัญญาและประเพณี ตามวิถีชุมชน 
 ๑๗) การปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันนาขั้นบันได 
 ๑๘) การจัดท าฝายน้ าล้น เป็นถนนลดระดับ 
 ๑๙) การบริหารน้ าระบบกาลักน้ า ด้วยท่อพีวีซี 
 ๒๐) การฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ด้วยน้ าหมักชีวภาพ 
 ๒๑) ทางข้ามน้ า 
 ๒๒) อาคารน้ าล้น 
 ๒๓) ท่อพักแรงดันน้ า 
 ๒๔) การจัดสรรน้ าด้วยแตรรูปปากฉลาม 
 ๒๕) บ่อดักตะกอน 
 ๒๖) ถนนน้ าเดิน 
 ๒๗) ถังดักไขมันในครัวเรือน 
 ๒๘) ประปาใต้ทราย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) 
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ภาคผนวก ง 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) 

 
 แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศได้ค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น โดยหลายประเทศได้ลงนามในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDG) ภายใต้ ๒๐๓๐ UN Agenda for Sustainable Development 
โดยมีเป้าหมาย SDG ๖. น้ า (Water), ๗. พลังงาน (Energy), และ ๒. ความมั่นคงด้านอาหาร 
(Food security) ที่มีความเชื่อมโยงกันและเป็นส่วนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Water-Energy-Food Nexus)  
 ประเทศไทยและนานาประเทศได้ร่วมกันด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยประเทศไทยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDG) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้น้อมน าหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกอบด้วยเป้าหมาย ๑๗ ด้าน  
ดังภาพที่ ง - ๑ โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๖ เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
การป้องกันภาวะแล้ง โดยมุ่งสู่การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย  
ส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที่ ง - ๑ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รายงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในรายงานผลการทบทวนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจ 
(Thailand's Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development) ซึ่ งประเทศไทยได้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และ SDGs กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ซึ่งเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ในรายงาน Thailand's Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 
Agenda for Sustainable Development ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รายงานในเชิงลึก
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๖ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถหาซื้อได้  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 ๒. บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติ 
การขับถ่ายในที่โล่ง 
 ๓. ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหม่  
ทั่วโลกภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 ๔. สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 ๕. การด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 ๖. ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖ .๑ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสนับสนุนการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่ เกี่ยวข้องกับน้ า 
และสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
  ๖ .๒ สนับสนุนและเ พ่ิมความเข้มแข็ งในการมีส่ วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่ น 
ในการพัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แนวคิดความมั่นคงดา้นน ้า โดยธนาคารพัฒนาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) 
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ภาคผนวก จ 
แนวคิดความมั่นคงด้านน ้า โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
 
 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้น าเสนอแนวคิดความมั่นคง
ด้านน  า และจัดท าดัชนีความมั่นคงทางน  า (Water Security Index-WSI) มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการน  ามาตั งแต่ปี ๒๕๕๐ (Asian Water Development Outlook, AWDO 
2007) และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปีล่าสุด ปี ๒๕๕๙ (AWDO 2016)  
 ดัชนีความมั่นคงทางน  า (WSI) ประกอบด้วย มิติหลัก ๕ มิติ และดัชนีย่อย ๒๕ ดัชนี ดังนี   
 มิติที่ ๑ ความมั่นคงของน  าในครัวเรือน ประกอบด้วยดัชนีย่อยจ านวน ๓ ดัชนี ได้แก่  
การเข้าถึงระบบประปา การเข้าถึงสุขาภิบาลที่ดี และการมีสุขอนามัยที่ดี 
 มิติที่  ๒ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยดัชนีย่อยจ านวน ๓ ดัชนี ได้แก่  
๒.๑ ด้านการเกษตร ๒.๒ ด้านอุตสาหกรรม และ ๒.๓ ด้านพลังงาน 
 มิติที่ ๓ ความมั่นคงของน  าในเมือง ประกอบด้วยดัชนีย่อยจ านวน ๓ ดัชนี ได้แก่   
๓.๑ น  าประปา ๓.๒ การบ าบัดน  าเสีย และ ๓.๓ การระบายน  า 
 มิติที่ ๔ ความมั่นคงทางน  าสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยดัชนีย่อยจ านวน ๔ ดัชนี ได้แก่  
๔.๑ พื นที่ลุ่มน  า ๔.๒ มลพิษ ๔.๓ การพัฒนาทรัพยากรน  า และ ๔.๔ ปัจจัยด้านชีวภาพ   
 มิติที่ ๕ ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน  า ประกอบด้วยดัชนีย่อยจ านวน ๓ ดัชนี 
ได้แก่ ๕.๑ ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเนื่องจากน  า ๕.๒ ความเปราะบางต่อภัยพิบัติอันเนื่องจากน  า 
และ ๕.๓ ความสามารถด้านโครงสร้างและเครื่องมือในการรับมือต่อภัยพิบัติอันเนื่องจากน  า 
 ส าหรับดัชนีภัยพิบัติทางน  า หรือมิติที่ ๕ ความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน  า   
(KD 5) ประกอบด้วย (๑) น  าท่วมและวาตภัย (๒) ภัยแล้ง และ (๓) พายุชายฝั่งและน  าท่วม
ชายฝั่ง ในการพิจารณาภัยแล้งมีตัวบ่งชี ย่อย ๒ หัวข้อที่น ามาพิจารณาให้คะแนนคือ ร้อยละ 
ของมูลค่าของกิจกรรมในภาคการเกษตรที่มีต่อ GDP ของประเทศ และร้อยละของความจุ 
อ่างเก็บน  าต่อพื นท่ี  
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ภาพที่ จ - ๑ ดัชนีความม่ันคงทางน ้า (Water Security Index-WSI) 
 ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org 
 
 ผลการประเมินความมั่นคงด้านน  าของประเทศไทยภายใต้กรอบ AWDO 2016 พบว่า
ประเทศไทยมีคะแนนประเมินอยู่ในระดับ ๒ จากระดับทั งหมด ๕ ระดับ (เท่ากับ ๕๔.๕  
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) อธิบายได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายการบริหาร
จัดการน  าจากทางภาครัฐ มีการพัฒนาขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐาน  
 หมายเหตุ: การให้คะแนนความมั่นคงด้านน  าในระดับประเทศมี ๕ ขั น คะแนนเท่ากับ 
“๑” หมายถึงความมั่นคงด้านน  าอยู่ ในระดับอันตราย  คะแนนเท่ากับ “๒” หมายถึง  
การมีส่วนร่วม คะแนนเท่ากับ “๓” หมายถึง มีความสามารถในการจัดการ คะแนนเท่ากับ “๔” 
หมายถึง มีประสิทธิภาพ และคะแนนเท่ากับ “๕” หมายถึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอืน่   
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แนวคิดการบริหารจัดการภยัแล้งโดยนโยบายภัยแล้งแห่งชาติของยูเนสโก (UNESCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



- ๑๙๙ - 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
แนวคิดการบริหารจัดการภัยแล้งโดยนโยบายภัยแล้งแห่งชาติของยูเนสโก (UNESCO) 

 
 Marathe K. and S. Demuth จาก Hydrological Systems and Global Change Section, 
Division of Water Sciences, Natural Sciences Sector, UNESCO, Paris, France  
ก าหนดองค์ประกอบส าคัญส าหรับการก าหนดนโยบายภัยแล้งแห่งชาติออกเป็น ๙ แนวทาง  
โดยน าไปใช้กับ ๖ ประเทศเพื่อเป็นกรณีศึกษา  
 องค์ประกอบของนโยบายป้องกันภัยแล้งแห่งชาติ ๙ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑) การเปลี่ยนมุมมอง (Perspective Shift) 
  การเปลี่ยนมุมมองภัยแล้งจากภัยธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ จากเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้ ดังนั้น   
จึงต้องมีการวางแผนส าหรับบรรเทาภัยแล้ง โดยต้องมีการวางแผนภัยแล้งในเชิงรุกและวางแผน 
การจัดการความเสี่ยงมากกว่าการจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดภัยแล้งขึ้นแล้ว ตัวอย่างเชน่ 
การจัดการภัยแล้งของออสเตรเลีย 
 ๒) การเน้นการพึ่งพาตนเอง (Greater Emphasis on Self-Reliance) 
  การท าให้ผู้ใช้น้ าเข้ามาเป็นผู้ก าหนด และมีส่วนร่วมในการวางแผนในการใช้น้ า 
ในช่วงเกิดภัยแล้ง โดยเฉพาะเกษตรกร เมื่อเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการจากการฝึกอบรมในการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนทางการเงิน  
จะท าให้การขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลลดลง  
 ๓) พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Basis) 
  ในการบริหารจัดการน้ า สิ่งส าคัญคือ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ าในประเทศ เช่น แม่น้ า  
คู คลอง เขื่อนเก็บน้ า และอีกประการหนึ่งคือ การตรวจสอบแหล่งน้ า  (monitoring) ท าให้ 
ผู้ก าหนดนโยบายเข้าใจเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง  
ของทรัพยากรในอนาคต และแนวโน้ม ข้อมูลในการพัฒนาตัวชี้วัด และการเตือนภัยล่วงหน้า 
  การตรวจสอบจะครอบคลุมสภาพบรรยากาศ เช่น ปริมาณฝน สภาพอุทกวิทยา  
ระดับน้ าผิวดินและระดับน้ าใต้ดิน และสภาพดินและการเพาะปลูกพืชพันธุ์ (Redmond, 2011) 
การพัฒนาดัชนีภัยแล้งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์และเข้าใจง่ายในการตรวจสอบสภาพ 
ความแห้งแล้งของพ้ืนที่  ดัชนีความแห้งแล้งหลักที่ใช้ในปัจจุบันคือดัชนีความแห้งแล้ง 
ของพาลเมอร์ (Palmer’s Drought Index) (Heim Jr., 2011) 



- ๒๐๐ - 
 

 
 

 ๔) การก าหนดจ าแนกความรับผิดชอบ (Delineated Responsibilities) 
  หลังจากภัยแล้งในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ - ๑๙๗๗ ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางได้จัด
งบประมาณ ๕ พันล้านดอลลาร์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนไปยังมลรัฐ ๑๖ แห่ง โดยผ่าน
โครงการความช่วยเหลือ ๔๐ โครงการ (Wilhite, 2011) ทั้งนี้ ระบบการบรรเทาทุกข์ต้องมี 
การอธิบายอย่างชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน และการสูญเสียเงินทุน  
โดยการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละแห่งอย่างชัดเจนในแผนภยัแลง้
ของชาติ จึงท าให้สามารถใช้จ่ายเงินทุนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
ควรถูกก าหนดตามระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับรัฐ/จังหวัด 
และระดับท้องถิ่น ดังนั้น การเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้น าในระดับภูมิภาค ระดับรัฐ  
และระดับท้องถิ่น จะช่วยลดแรงกดดันจากรัฐบาลกลางและปรับปรุงความพยายามในการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่น 
 ๕) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Cooperation between Sectors) 
  เมื่อเกิดภัยแล้ง หลายภาคส่วนจะได้รับผลกระทบ เช่น ภาคพลังงาน ภาคการเกษตร 
ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรได้รับโอกาสที่จะแสดง
ความกังวล และควรมีส่วนร่วมในการเจรจาแก้ไขปัญหาความขาดแคลน  
 ๖) ระดับการสนับสนุน (Levels of Support) 
  การบริหารจัดการน้ าในระดับชาติ ควรก าหนดระดับการสนับสนุนตามความรุนแรง
ของภัยแล้ง ส าหรับประเทศออสเตรเลีย ก าหนดนโยบายในเรื่องเงินพิเศษส าหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก “สถานการณ์พิเศษ” ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันผลกระทบ 
ที่เกิดจากภัยแล้งได้อย่างเพียงพอ การสนับสนุนดังกล่าวควรเป็นทางเลือกสุดท้าย ส าหรับ  
ระดับการป้องกันอื่น ๆ อาจรวมถึงความพยายามในการอนุรักษ์น้ า และการปันส่วนการใช้น้ า 
เช่น การจ ากัดการอาบน้ า การรดน้ ากลางแจ้ง และการติดตั้งมาตรวัดน้ าในครัวเรือน ตัวอย่าง  
ในประเทศจีน จีนจ าแนกความรุนแรงของภัยแล้งเป็น รุนแรงมาก ปานกลาง หรือเล็กน้อย  
โดยพิจารณาจากจ านวนจังหวัด หรือเมืองใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ (Zhang, 2011) ระดับเหล่านี้
ช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถเขา้ใจถึงความรุนแรงของภัยแล้งและด าเนินการอย่างเหมาะสม 
 ๗) กระบวนการทบทวน (Review Process) 
  การทบทวนผลกระทบของนโยบายเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของนโยบายภัยแล้งของชาติ กระบวนการนี้ควรประกอบด้วย (๑) การประเมินผลทางเศรษฐกิจ 
ในเรื่องการใช้เงินทุนอย่างไร และ (๒) การประเมินทางสังคม เพ่ือดูว่านโยบายมีผลกระทบ 
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ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมอย่างไร ข้อมูลผลกระทบ
เหล่านี้ ควรได้รับการพิจารณาทบทวน เมื่อได้มีการปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัย 
 ๘) การส่งข้อมูล (Information Delivery) 
  ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ควรเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจ ดังนั้น  ระบบ 
การจัดส่งทางอินเทอร์เน็ตจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะช่วยให้แม้แต่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงการพยากรณ์และการอ่านค่ามิเตอร์ล่าสุดได้ นอกจากนี้ ข้อมูลจะต้องเปิดเผยต่อผู้ก าหนด
นโยบายทันที เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพ่ือบรรเทา 
ผลเสียหายได้ 
 ๙) ระดับการแจ้งเตือน (Levels of Alert) 
  ระดับการแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นและระดับทรัพยากรน้ าที่ได้จาก
ข้อมูลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ระดับการเตือนภัยที่แตกต่างกันควรก าหนดไว้เพ่ือกระตุ้นปฏิกิริยา  
ที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ 
  ในประเทศสเปน มีการก าหนดระดับการแจ้งเตือนเป็น ๔ ระดับ ได้แก่  

 (๑) ปกติ (Normal)  
  (๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Pre-Alert)  
  (๓) การแจ้งเตือน (Alert)  
  (๔) การแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency) 
  ระดับปกติ หมายถึง กรณีที่ไม่มีความเสี่ยงจากน้ าในอนาคตอันใกล้  
  ระดับการแจ้งเตือนล่วงหน้า หมายถึง ในสภาวะภัยแล้งมีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 
๑๐ ที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ า  
  ระดับการแจ้งเตือน หมายถึง ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ในทันทีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  ระดับเหตุฉุกเฉิน ควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
อย่างต่อเนื่อง (Lglesias and Garrote, 2011)  
  ระบบเหล่านี้ ท าให้ประชาชนมีข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมการและส่งสัญญาณไปยัง
ผู้ก าหนดนโยบาย 
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ภาคผนวก  ช 
ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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ภาคผนวก ช 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่ 
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม 
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม  
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง  
กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี
มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  
ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถ 
ในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
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รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาท  
ที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ  
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์
ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทาง
การเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ 
การรักษา และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
จนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา 
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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ภาคผนวก ซ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ต้องการให้ประเทศ 
มีระดับความมั่นคงทั้งด้านน้้า พลังงานและอาหารเพ่ิมขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้้าและความมั่นคงด้านน้้าในประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนาด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้ 
 (๑) แผนย่อยพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า 
ของประเทศ  
 (๒) แผนย่อยเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) แผนย่อยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่ วประเทศ
 ทั้งนี้ ได้มีการก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทุกช่วง ๕ ปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
ของการเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า การเพ่ิมผลิตภาพของน้้า และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้า   
ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏดังแสดงในตาราง ซ - ๑ ถึง  

ซ - ๓ ซึ่งตัวชี้วัดจะมีการอ้างอิงจากกรอบการประเมินความมั่นคงด้านน้้า AWDO 2016  
(Asian Development Bank (ADB), 2016) 
 ตัวชี้วัดแผนย่อยพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า 
ของประเทศ ประกอบด้วย 
 (๑) ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
 (๒) ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้า 
 (๔) สัดส่วนความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้้าเทียบกับกรณีปกติ (ร้อยละของกรณีปกติ) 
 (๕) ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้า 
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 ตัวชี้วัดแผนย่อยเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า  
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 (๑) ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 
 (๒) ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 (๓) ผลิตภาพจากการใช้น้้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
 ตัวชี้วัดแผนย่อยอนุรักษ์และฟื้นฟแูม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
 (๑) สัดส่วนพื้นที่ล้าคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
 (๒) สัดส่วนพื้นที่ล้าน้้าที่ได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมาย) 
 (๓) สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและแหล่งน้้าที่ได้รับการฟ้ืนฟู (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมาย) 
 (๔) สัดส่วนพ้ืนที่ชุมชน (นอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า   
ล้าคลอง  
 (๕) แหล่งน้้าธรรมชาติ (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมาย) 
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ตารางที่ ซ - ๑ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนย่อยพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้้าของประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑ .  ระดับความมั่ นคง ด้ านน้้ า    

อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔  (สูงสุด
ที่ระดับ ๕) 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภค (ระดับ) 

ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับ ๓.๒๕ 

ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับ ๓.๗๕ 

ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับ ๔ 

ดัชนีความมั่นคงด้านน้้ า  เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม (ระดับ) 

ความมั่นคงด้านน้้า เพื่อสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับ ๒.๕ 

ความมั่นคงด้านน้้า เพื่อสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับ ๓ 

ความมั่นคงด้านน้้า เพื่อสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

ความมั่นคงด้านน้้า อุปโภคบริโภค 
อยู่ในระดับ ๔ 

๒. ระดับการรับมือกับพิบัติภัย
ด้านน้้าเพิ่มขึ้น 

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้า 
(ระดับ) 

การรับมือกับพิบัติภัย ด้านน้้า 
อยู่ในระดับ ๓.๐ 

การรับมือกับพิบัติภัย  ด้านน้้า 
อยู่ในระดับ ๓.๕ 

การรับมือกับพิบัติภัย ด้านน้้า 
อยู่ในระดับ ๔.๐ 

การรับมือกับพิบัติภัย ด้านน้้า 
อยู่ในระดับ ๔.๐ 

๓. ยกระดับธรรมาภิบาล ในการ 
บริหารจัดการน้้า เพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน ๖๔ คะแนน ให้เป็น  
๘๐ คะแนน 

ดัชนีธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการน้้า (ระดับ) 

ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า 
๗๐ คะแนน  

ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า 
๗๕ คะแนน  

ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า 
๘๐ คะแนน  

ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า 
๘๐ คะแนน 

 ที่มา : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
       http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ.pdf 
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ตารางที่ ซ - ๒  เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. ระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขต

เมืองเพิ่มขึ้น 
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าในเขต
เมือง (ระดับ) 

ความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง 
อยู่ในระดับ ๑.๕ 

ความมั่นคงด้านน้้า ในเขตเมือง 
อยู่ในระดับ ๒ 

ความมั่นคงด้านน้้า ในเขตเมือง 
อยู่ในระดับ ๓ 

ความมั่นคงด้านน้้า ในเขตเมือง 
อยู่ในระดับ ๔ 

๒. ระดับความมั่นคงด้านน้้า เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 

ดัชนีระดับความมั่นคงด้านน้้า เพื่อ
การพัฒนา เศรษฐกิจ (ระดับ) 

ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ๔.๒ 
  

ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ๔.๔ 
  

ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ๔.๘ 
  

ความมั่นคงด้านน้้า เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ๕.๐ 

๓. ผลิตภาพจากการใช้น้้าเพิ่มขึ้น
  

ผลิตภาพจากการใช้น้้า (บาท/
ลูกบาศก์เมตร) 

เพิ่ม ๓ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพิ่ม ๕ เท่าจากค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่ม ๗ เท่าจากค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่ม ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ที่มา : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
       http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ.pdf 
  
 
 
 
 
 
 

- ๒๑๒ - 
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ตารางที่ ซ - ๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

แม่ น้้ าล้ าคลอง และแหล่ งน้้ า

ธรรมชาติ ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ 

และทัศนียภาพที่ดี  มี คุณภาพ 

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่ล้าคลองที่ได้รับการ

ฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

คลองสายหลักในเขต กรุงเทพมหานคร

ความส้าเร็จร้อยละ ๕๐ 

คลองสายหลักในเขต กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่เหลือความส้าเร็จร้อยละ 

๗๕ 

กรุงเทพมหานคร คลองส่วนที่

เหลือ ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐ 

 

สัดส่วนพื้นที่ล้าน้้า  ที่ ได้รับการ

ฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

ล้าน้้าสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้้ า  

ความส้าเร็จร้อยละ ๒๐  

ล้ าน้้ าสายหลั กใน ๒๕ ลุ่ มน้้ า  

ความส้าเร็จ ร้อยละ ๕๐ 

ล้ าน้้ าสายหลั กใน ๒๕ ลุ่ มน้้ า  

ความส้าเร็จร้อยละ ๗๕  

 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้้าและ แหล่งน้้า 

ที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่

เป้าหมาย) 

- พื้นที่ชุ่มน้้า Ramsar Site ความส้าเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ 

-  พื้ นที่ ชุ่ มน้้ า ที่ มี ค ว ามส้ า คัญ

ระดับชาติความส้าเร็จร้อยละ ๙๐ 

-  ล้ าน้้ า ส าขา ใน  ๒๐ ลุ่ มน้้ า  

ความส้าเร็จ ร้อยละ ๒๐ 

- แหล่งน้้าธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ผิวน้้า

เกิน ๑ ,๐๐๐ ไร่ ความส้าเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ 

ล้ า น้้ า ส า ข า ใ น  ๒ ๕  ลุ่ ม น้้ า  

ความส้าเร็จ ร้อยละ ๕๐ 

 

 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. 

ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้้า 

ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

ความส้าเร็จร้อยละ ๕๐ ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐   

 ที่มา : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
       http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ.pdf 
 

- ๒๑๓ - 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/19-การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ.pdf
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ภาคผนวก  ฌ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



- ๒๑๗ - 
 

ภาคผนวก ฌ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ จนถึงฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็น 
ฉบับปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยได้ก้าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า ทั้งนโยบาย 
การจัดการน้้าเพื่อการบรรเทาอุทกภัย สภาพภูมิอากาศ และสาธารณภัย ทั้งนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้้า เช่น การขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง ภัยแล้ง น้้าเค็มรุกล้้า คุณภาพน้้า  
การเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า ซึ่ งมีแนวโน้มการเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในประเทศไทย ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ในระยะหลังจึงให้ความส้าคัญต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย และงานวิจัยมากขึ้น โดยภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑  
ออกบังคับใช้ 
 ส้าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ ได้เร่งรัดการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ  
เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน 
โดยปรับปรุงกลไกการจัดการน้้าแบบองค์รวมด้วยการปรับปรุงกฎหมายการจัดการน้้า   
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้้า  และองค์กรในท้องถิ่นในการจัดการน้้า  
และการจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าในแต่ละลุ่มน้้าอย่างบูรณาการตั้งแต่การจัดการป่าต้นน้้า 
ความต้องการใช้น้้าจนถึงการจัดการน้้าเสียที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้้า การจัดการพ้ืนที่วิกฤตภัยแล้งและน้้าท่วม  
การพัฒนาระบบโครงข่ายน้้า การพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านน้้า และการพยากรณ์น้้า
เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรน้้าที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการป้องกันภัยและเตือนภัย 
น้้าแล้งและน้้าท่วม โดยการบังคับใช้ผังเมือง และการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้้า และการปรับวิถีการด้ารงชีวิตให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับ ลดผลกระทบจากอุทกภัย และภัยแล้ง ตลอดจนการป้องกัน 
และเฝ้าระวังคุณภาพน้้าให้มีมาตรฐานเหมาะสม และปลอดภัยส้าหรับการบริโภค การด้าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน และบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการน้้า  



- ๒๑๘ - 
 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎหมาย 
ที่ท้าให้การบริหารจัดการน้้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  ก้าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ในแผนพัฒนาฯ นี้ ตระหนัก
ถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก้าหนดให้การสร้างความมั่นคง ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  เป็ นประ เ ด็น พัฒนาหลั ก 
ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(สุภัทรา  และคณะ, ๒๕๖๒) 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบัน
คือฉบับที่สิบสองพบว่า๑ มีนโยบายการบริหารจัดการน้้าในแต่ละประเด็นที่ยังไม่ได้วางแผน
แบบต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
จัดการน้้าร่วมกัน ท้าให้นโยบายและแผนได้ถูกเขียนไว้อย่างไม่ต่อเนื่อง  และยังไม่เข้าถึง
ความส้าคัญของการบริหารจัดการการเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพิ่งเริ่มจะมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้้า เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จากที่ได้รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับแรกจนถึงฉบับที่สิบสองนั้นท้าให้เกิดนโยบายต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า   
โดยผู้ศึกษาคัดแยกออกมาพบว่ามีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายทรัพยากรน้้าอยู่ถึง ๑๘ เรื่อง 
แต่ส่วนใหญ่แล้วการวางนโยบายไม่น้าไปสู่การปฏิบัติ บางครั้งนโยบายของแต่ละหมวดนั้น  
ก็ท้าได้อย่างไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการแก้ไขในเชิงองค์รวมหรือเป็นระบบของทรัพยากรน้้า  
ของประเทศยังไม่เกิดขึ้น  

                                                           

 ๑ ณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าและการปฏิรูปกฎหมายไทย, ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



- ๒๑๙ - 
 

 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการด้านกฎหมายที่สมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกฎหมายเพ่ิงเริ่ม 
มีผลใช้บังคับ ซึ่งการปฏิบัติการตามกฎหมายยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการปรับปรุงกระบวนการ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นหัวใจส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกกฎและระเบียบล้าดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ 
ควรมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาภาวะน้้าแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยจะต้องมีกระบวนการเชิงนโยบายที่น้าไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้อง
กับภาวะปัจจุบัน  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีแนวทาง 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ ๑) การรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ๓) การบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
และได้จัดท้าทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การก้าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพภูมิสังคม  
ของแต่ละภาค ทั้ง ๖ ภาค ซึ่งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ก้าหนดทิศทางการพัฒนา
ด้านน้้าในแต่ละภาคไว้ให้สอดคล้องและสนับสนุนกัน ดังแสดงในตารางที่ ฌ - ๑  
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ตารางที่ ฌ - ๑ ทิศทางการพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

๑) ภาคเหนือ 
(๑) พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง 
(๒) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมกับโครงการ ความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค 
(๓) เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย เช่ือมสู่อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป เพิ่มมูลค่า 
(๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน 
(๕) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้า จัดระบบการบริหารจัดการน้้า และป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

๑) ภาคเหนือ 
(๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้้าและการจัดการการใช้ประโยชน์ในเขตต้นน้้า เพื่อสร้างความสมดุล และลด

ผลกระทบจากทรัพยากรน้้า และรักษาสภาพธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นด้านการท่องเท่ียว ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 

(๒) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนส้าหรับเมืองหลัก พื้นที่เ ศรษฐกิจพิเศษ  
และสนับสนุนชุมชนที่มีรายได้ต่้า 

(๓) การบรรเทาอุทกภัยน้้าหลากฉับพลันที่ลาดเชิงเขา ดินโคลนถล่ม โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการ
เตือนภัย การปรับตัว และเผชิญเหตุ 

(๔) การวางแผนระยะยาว สร้างความสมดุลระหว่างการใช้ที่ดิน ต้นน้้า และท้ายน้้า เพื่อลด
ผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย 

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๑) จัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อม  

การพัฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคต เช่นชีวภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
(๒) แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 
(๓) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ  ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(๔) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) 
(๕) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๑) พัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนและผันน้้าสนับสนุนภาคเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ภาคการเกษตร 

และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๒) การพัฒนาในพื้นที่เกษตรน้้าฝนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น แหล่งน้้าขนาดเล็ก แหล่งน้้าธรรมชาติ 

แหล่งน้้าบาดาล ให้สามารถท้าการเกษตรยังชีพ และฤดูแล้งได้บางส่วน 
(๓) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ในพื้นที่เกษตรอาศัยน้้าฝนที่ไม่มีศักยภาพพัฒนาแหล่งน้้า 
(๔) การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการบริหารจัดการพื้นที่  

น้้าท่วมซ้้าซาก การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร 
(๕) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (Zoning) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาด้านน้้าต่้าหรือศักยภาพ

ของดินไม่เหมาะสม 

 

- ๒๒๐ - 
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ตารางท ี่ ฌ - ๑ ทิศทางการพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท ี่ ๑๒ และแผนแม ่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (ต่อ)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

๓) ภาคกลาง 

(๑) พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก 

(๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ นานาชาติ และเช่ือมโยงกระจายแหล่งท่องเที่ยว 

(๓) ยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ 

(๔) บริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และความสมดุลของระบบนิเวศ 

(๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว เช่ือมโยงทวาย - ภาคกลาง - EEC 

(๖) พัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค 

๓) ภาคกลาง 

(๑) พัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนและระบบการจัดสรรน้้า เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ  

อันดับหนึ่งของประเทศและการขยายตัวในอนาคต 

(๒) วางแผนและขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง รวมถึง 

การป้องกันเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 

(๓) ปรับปรุงล้าน้้าสายหลัก เพื่อการคมนาคมและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า  

(๔) การบริหารจัดการน้้า ให้สมดุลกับน้้าต้นทุน (การวางแผนจัดสรรน้้ารายฤดู) 

(๕) การวางแผนพัฒนาระบบจัดการน้้าในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ในระยะ ๓๐ ปี (ค.ศ. ๒๐๕๐) 

๔) ภาคตะวันออก 

(๑) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

(๒) เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ มาตรฐานสากล 

(๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเท่ียว 

(๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ให้เป็นประตูเศรษฐกิจ เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(๕) เร่งแก้ปัญหาจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ 

๔) ภาคตะวันออก 

(๑) พัฒนาแหล่งน้้า โครงข่ายน้้า และจัดหาน้้าทางเลือกใหม่เพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ  

ภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๒) พัฒนาระบบประปาเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคการท่องเท่ียว 

(๓) บริหารจัดการน้้าเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการวางแผนจัดสรรน้้า 

รายภาคการผลิตและรายฤดู 

(๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้ า  ปรับโครงสร้างการใช้น้้ า  เพิ่มผลิตภาพการใช้น้้ า  

ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการลดและการน้ากลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 

 
 

- ๒๒๑ - 
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ตารางท ี่ ฌ - ๑ ทิศทางการพัฒนาภาคตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท ี่ ๑๒ และแผนแม ่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (ต่อ)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

๕) ภาคใต้ 

(๑) พัฒนาการท่องเท่ียวของภาค ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นน้าของโลก 

(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา และปาล์มน้้ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

(๓) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงการค้า 

ในอาเซียน 

 

๕) ภาคใต้ 

(๑) พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อเมืองท่องเที่ยวส้าคัญ และพื้นที่เกาะ 

(๒) พัฒนาแหล่งน้้าเฉพาะพื้นที่ เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป  และพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๓) บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ และที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

ได้แก่ เมืองหลัก เมืองท่องเที่ยวส้าคัญ และพื้นที่น้้าท่วมเสียหายรุนแรง 

(๔) จัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งปี  

(ค.ศ. ๒๐๕๐) 

๖) ภาคใต้ชายแดน 

(๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สร้างความมั่นคงภาคการผลิต 

(๒) พัฒนาเมือง สุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้า และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

๖) ภาคใต้ชายแดน 

(๑) พัฒนาแหล่งน้้า เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรม 

(๒) พัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาแหล่งการค้า และท่องเที่ยวชายแดน (เมืองสุไหงโก-ลก  

เมืองเบตง เมืองปัตตานี และเมืองนราธิวาส) 

(๓) ป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง เมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียว และพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ 

 

- ๒๒๒ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
แผนการบริหารจัดการทรพัยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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ภาคผนวก ญ 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 
 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๖ ยุทธศาสตร์ โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(สทนช.) ดังนี   
 แผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค  
 แผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต  
 แผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  
 แผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้า  
 แผนแม่บทด้านที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน  
 แผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ  
 โดยมีเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดของแผนแม่บทแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ ญ - ๑ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บท 
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ตารางที่ ญ - ๑ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่บ้านที่ก่อสร้างระบบประปา ๒๕๖ ๒๕๖ - - 

มท. สถ./ อปท. 
ทน./ทบ./ 

กปภ./นทพ. 
จ้านวนครัวเรือน ๑๑,๔๔๑ ๑๑,๔๔๑ - - 

หมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบประปา 

๑๔,๕๓๔ ๕,๔๗๒ ๕,๑๕๗ ๓,๙๐๕ 

๒. พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 

๒.๑ การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน า้ จ้านวนแห่ง/สาขา ๑๐,๐๗๐ ๒,๕๗๐ ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

สทนช. 

กปน./กปภ. ชป./ทน./ทบ. 
จ้านวนครัวเรือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ 

๒.๒ แผนระบบประปาเมืองหลัก/ 
      พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 

จ้านวนแห่ง ๓๘๘ ๕๕ ๑๐๓ ๒๓๐ 
กปภ. - 

จ้านวนครัวเรือน ๔,๒๓๙,๙๘๐ ๗๘๙,๙๘๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ 

๒.๓ จัดหาแหล่งน ้าส้ารอง/จัดหา 
      น า้ต้นทุน 

จ้านวนแห่ง ๑๙๖ ๕๙ ๓๗ ๑๐๐ 
กปน./กปภ. - 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๓๔๖ ๗๒ ๑๕๔ ๑๒๐ 

๒.๔ ลดการสูญเสียน ้าในระบบ 
      ทอ่ส่งจ่ายน า้ประปา 
 ร้อยละการควบคุมการสูญเสีย 

การสูญเสีย 
ไม่เกินร้อยละ 

๒๐ 

 - จัดท้าแผน 
(ปี ๖๕) 

 - ไม่เกินร้อยละ  
๒๕ 

ไม่เกินร้อยละ ๒๓ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ กปน./กปภ. - 

  

- ๒๒๖ - 
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ตารางที่ ญ - ๑ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนนุ 

๓. พัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 

๓.๑ การปรับปรุงระบบประปา 
      หมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) 

ร้อยละหมู่บา้นที่ได้รับการ ปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน 

ครบทุกหมู่บ้าน ๒๐ ๓๐ ๕๐ 

มท. 

สถ. 
ทบ./อน./ 

สป.ทส./กปภ./ 
ทน. ร้อยละของระบบประปาที่ผา่น 

มาตรฐานประปาดื่มได้ 
๙๐ ๑๘ ๒๗ ๔๕ 

๓.๒ พัฒนาน ้าดื่มสะอาดที่ได้ 
      มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 

จ้านวนแห่ง ๔,๐๑๕ ๒,๙๑๑ ๑,๑๐๔ - 
ทบ. ศธ. 

ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๓๖๖,๗๐๐ ๒๗๔,๓๐๐ ๙๒,๔๐๐ - 

ร้อยละการลดลงของผู้ป่วย 
จากน ้าดื่ม 

๑๐ ๒ ๓ ๕ อน.  

๔. การประหยัดน ้าทุกภาคส่วน 

๔.๑ ลดการใช้น ้าภาคครัวเรือน/บริการ ปริมาณการใช้น ้า  
(ลิตร/คน/วัน) 

ไม่เกิน ๒๑๕ ไม่เกิน ๒๓๔ ไม่เกิน ๒๒๙ ไม่เกิน ๒๑๕ 

สทนช. 

กปภ./กปน. 
ทุกหน่วยงาน/ 
ภาคเอกชน 

๔.๒ ลดการใช้น ้าภาคราชการ ร้อยละหนว่ยงานรัฐที่ลดการใช้น ้า
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

๑๐๐ ๒๐ ๓๐ ๕๐ สทนช. 
ทุกหน่วยงาน/ 
ภาคเอกชน 

 ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 
 

- ๒๒๗ - 
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ตารางที่ ญ - ๒ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หนว่ยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. การจัดการด้านความต้องการ 

๑.๑ ลดการใช้น ้าภาคเกษตร  
      และน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ 
      ในเขตพื นที่ชลประทาน 

พื นที่ด้าเนินการ (ไร่) ๖๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

สทนช. ชป. กษ. ปริมาณน ้าที่ประหยัดได้  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

๑๕๒ ๓๘ ๓๘ ๗๖ 

 ๑.๒ การลดการใช้น ้า 
       ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณน ้าที่ประหยัดได้  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

๓๐ ๓ ๔.๕ ๒๒.๕  
กรอ./กนอ./ 

BOI 
สภา 

อุตสาหกรรม 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้า และระบบส่งน ้าเดิม 

๒.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพ แหล่งน ้า/
ระบบส่งน ้าเดิม ปริมาณการใช้น ้า (ลา้น ลบ.ม.) ๖,๓๕๖ ๖,๑๑๔ ๑๖๗ ๗๕ 

สทนช. ชป./ทน./อปท. 

มูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ 

๒.๒ เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน  
      ในโครงการแหล่งน ้าเดมิ 

จ้านวนแห่ง ๑๔๖ ๕๕ ๖๐ ๓๑ 
- 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๕๐๗ ๓๕๖ ๑๒๓ ๒๘ 

 
 
 
 

- ๒๒๘ - 
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ตารางที่ ญ - ๒ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนนุ 

๓. การจัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 
๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน ้า 

เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการ 
ใช้น ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน 

 ปริมาณการใช้น ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๑๒,๓๘๘ ๒,๗๐๑ ๓,๗๒๒ ๕,๙๖๕ 

สทนช. 

ทน./สปก./ 
อปท. 

มูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ 

๓.๒ พัฒนาระบบกระจายน ้าในพื นที่
เกษตรน ้าฝน 

พื นที่รับประโยชน ์(ไร่) ๑๓,๑๓๓,๔๙๐ ๒,๗๒๕,๓๘๙ ๓,๒๗๑,๙๗๕ ๗,๑๓๖,๑๒๖ - 

๓.๓ พัฒนาแหล่งน ้า เพื่อการอนุรักษ์ดนิ
และน ้า/ แหล่งน ้าชุมชน/สระน ้า 
ในไร่นา 

     
พด./สปก./ 

อปท. 

มูลนิธิปิดทอง  
หลังพระฯ/ 
กองทัพบก* 

๓.๓.๑ แหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน ้า 

จ้านวนแห่ง ๓,๙๖๓ ๙๖๓ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
พด. อปท. 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๑๑๒ ๒๘ ๒๘ ๕๖ 
๓.๓.๒ แหล่งน ้าชุมชน จ้านวนแห่ง ๑๙๔ ๔๔ ๕๐ ๑๐๐ 

พด./อปท. 
มูลนิธิปิดทอง  
หลังพระฯ/ 
กองทัพบก* 

ปริมาณน ้าที่เพิ่มขึ น  
(ล้าน ลบ.ม.) 

๕ ๑ ๑ ๓ 

๓.๓.๓ สระน ้าในไร่นา จ้านวนแห่ง ๓๘๒,๗๐๒ ๒๒๔,๓๑๔ ๑๕๑,๐๐๐ ๗,๓๘๘ 
พด./สปก./

อปท. 
- ปริมาณน ้าที่เพิ่มขึ น  

(ล้าน ลบ.ม.) 
๔๙๗ ๓๐๑ ๑๘๖ ๑๐ 

๓.๔ พัฒนาน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๘๕๘ ๑๘๖ ๒๔๙ ๔๒๓ 
ทบ/อปท. สปก. 

พื นที่รับประโยชน ์(ไร่) ๑,๕๕๕,๗๙๐ ๓๑๐,๖๗๐ ๔๖๑,๘๐๐ ๗๘๓,๓๒๐ 

 

- ๒๒๙ - 
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ตารางที่ ญ - ๒ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๔. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า /ระบบส่งน ้าใหม่ 
๔.๑ พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า/ อาคาร

บังคับน ้า/ระบบส่งน ้าใหม่ 
      (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
       

จ้านวนแห่ง ๗,๓๓๒ ๒,๓๑๒ ๒,๕๙๑ ๒,๔๒๙ 

สทนช. 

ชป. 
ทน./ทบ./
มท./สปก./

กปร. 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๑๓,๒๔๓ ๑,๑๔๐ ๓,๖๐๙ ๘,๔๙๔ 

ปริมาณน ้าที่บริหารจัดการได้ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

๘,๓๙๗ ๗๑๓ ๑,๑๕๙ ๖,๕๒๕ 

จ้านวนพื นที่ที่มีระบบส่งน ้า (ไร่) ๑๗,๙๔๕,๒๓๒ ๒,๑๖๓,๐๐๓ ๓,๔๕๓,๙๓๓ ๑๒,๓๒๘,๒๙๖ 

๔.๒ พัฒนาแหล่ งน ้ าทางเลือก  เช่น 
พัฒนาแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ 
น้าน ้าทะเลมาผลิตเป็นน ้าจืด 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๑๙๖ ๘๔ ๓๓ ๗๙ 

สทนช./ทบ. ทุกหน่วยงาน 
พื นที่เป้าหมายด้าเนินการ 

พื นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และ

พื นที่ท่องเท่ียว
ส้าคัญ 

พื นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ ตาก 
มุกดาหาร 

สระแก้ว ตราด 
หนองคาย 

สงขลา และ 
EEC เกาะสมยุ  

เกาะช้าง 

พื นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 

นราธิวาส 
เชียงราย 
นครพนม 
กาญจนบุร ี

พื นที่ท่องเท่ียว
ส้าคัญที่มี 

การขยายตวั 

 
 
 

- ๒๓๐ - 
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ตารางที่ ญ - ๒ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๕. พัฒนาระบบผันน ้า และระบบเชื่อมโยง
แหล่งน ้า 

ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๒,๕๙๖ ๔๒๒ ๒,๐๑๔ ๑๖๐ สทนช. ชป. พน. 

๖. การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต 
- พื นที่พัฒนาใหม่ 
- พื นที่พัฒนาเดิม 

พื นที่ด้าเนินการต้นแบบ  
และพื นที่ขยายผลไปในพื นที ่
ที่พัฒนาแหล่งน ้า  
และระบบส่งน ้า (แปลง) 

๑,๒๔๒ ๕๑๐ ๒๕๐ ๔๘๒ 

กษ. 

กสก./กข. มท. 
พื นที่ด้าเนินการต้นแบบ  
และพื นที่ขยายผลไปในพื นที ่
ที่พัฒนาแหล่งน ้า 
และระบบส่งน ้า (ไร่) 

๖,๒๑๐ ๒,๕๕๐ ๑,๒๕๐ ๒,๔๑๐ 

๗.  เพิ่ มน ้ า ต้ นทุน โดยการปฏิ บั ติ กา ร 
ฝนหลวง 

ร้อยละพื นที่การเกษตร 
ที่ประสบภัยแล้งได้รับ 
การช่วยเหลือตามแผนงาน
ปฏิบัติการฝนหลวง 

๙๘ ๘๐ ๙๓ ๙๘ 

ฝล. มท./กษ. 
ร้อยละความสา้เร็จของการ
ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน ้า 
ในเขื่อนตามที่ร้องขอ 

๙๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ 

 ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 
 

- ๒๓๑ - 
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ตารางที่ ญ - ๓ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
๑.๑ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า จ้านวนแห่ง 

๕๖๒ ๕๖๒ 
ปรับปรุง 

สิ่งกีดขวางทาง
น ้าให้แล้วเสร็จ 

- 

สทนช. 

ชป./จท./ทล./
ทช./รฟท./
สถ./ทน./

กทม. 

- 

๑.๒ ปรับปรุงล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขิน 
ให้สามารถระบายน ้าได้มปีระสิทธิภาพ    

จ้านวนแห่ง ๑,๒๓๔ ๔๙๙ ๓๔๐ ๓๙๕ จท./ทน./สถ./
ปภ./อปท. 

- 
ระยะทาง (กม.) ๖,๒๗๑ ๒,๑๒๒ ๑,๖๗๑ ๒,๔๗๘ 

 ๑.๒.๑ ล้าน ้าหลัก จ้านวนแห่ง ๕๖๕ ๑๕๖ ๑๓๖ ๒๗๓ 
จท. - 

ระยะทาง (กม.) ๓,๗๑๑ ๘๖๑ ๘๘๑ ๑,๙๖๙ 
 ๑.๒.๒ ล้าน ้าสาขา/ย่อย จ้านวนแห่ง ๑๕๔ ๑๐ ๕๗ ๘๗ จท./ ทน./

อปท. 
- 

ระยะทาง (กม.) ๗๗๐ ๕๐ ๒๘๕ ๔๓๕ 
 ๑.๒.๓ ล้าน ้าย่อย จ้านวนแห่ง ๕๑๕ ๓๓๓ ๑๔๗ ๓๕ 

ปภ./อปท. - 
ระยะทาง (กม.) ๑,๗๙๐ ๑,๒๑๑ ๕๐๕ ๗๔ 

๑.๓ การก้าจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย  
ในแม่น ้ าสายหลัก  แม่น ้ าสาขา  
และแหล่งน ้าปิด 

ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอย 
ที่ก้าจัด (ตันต่อปี) ไม่น้อยกวา่ ๗,๔๐๐,๐๐๐ 

ยผ./ชป./
อปท./จท./
กทม./ทน. 

กองทัพบก*/
ปภ./ปค./
อปท.ฯลฯ 

 

 

- ๒๓๒ - 
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ตารางที่ ญ - ๓ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๒. การป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง 
๒.๑ ระบบป้องกันชุมชนเมือง จ้านวนแห่ง ๗๖๔ ๑๕๓ ๒๑๑ ๔๐๐ 

มท. ยผ./กทม. อปท. 
พื นที่ได้รับการป้องกัน (ไร่) ๑,๗๔๕,๘๘๑ ๓๐๔,๑๖๕ ๕๓๘,๑๕๕ ๙๐๓,๕๖๑ 

๒.๒ จัดท้ าผั งน ้ า ในผั ง เมือ ง/ผั งการ 
ระบายน ้าในระดับลุ่มน ้าจังหวัด 

     

สทนช. 

สทนช./ยผ./
กทม. 

- 

๒.๒.๑ ผังน ้า 
จ้านวนผังน ้า 

ทุกล้าน ้าหลกั
และสาขา 

ทุกล้าน ้าสาย
หลัก 

ทุกล้าน ้าสาขา 
ทบทวน
ปรับปรุง 
ทุก ๕ ป ี

  

๒.๒.๒ ผังการระบายน ้า 
จ้านวนผังการระบายน า้ 
ที่ด้าเนินการในผังเมือง 

ผังเมือง 
รวมจังหวัด  
๗๗ จังหวัด 

ผังเมือง 
รวมจังหวัด  
๔๔ จังหวัด 

ผังเมืองรวมจังหวัด  
๓๓ จังหวัด 

ยผ./กทม. - 

๒.๓ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทางที่ด้าเนินการ ๑,๖๘๑ ๕๓๙ ๕๓๐ ๖๑๒ มท. ยผ./จท./อปท. - 

  
 
 
 
 

- ๒๓๓ - 
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ตารางที่ ญ - ๓ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๓ การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๓. จัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า 

๓.๑ การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่  
     ชะลอน ้า 

จ้านวนแห่ง ๘๔ ๑๓ ๗๑ - 

สทนช. ชป. ทล./ทช./ปภ. 
ปริมาณน ้า (ล้าน ลบ.ม.) ๔,๖๑๒ ๒,๐๕๐ ๒,๕๖๒ - 

๓.๒ การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
อาคารบั งคับน ้ าและสถานีสูบน ้ า 
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื นที่เฉพาะจุด 

จ้านวนแห่ง ๓,๓๑๙ ๙๑๕ ๑,๑๕๓ ๑,๒๕๑ 

พื นที่รับประโยชน ์(ไร่) ๑๓,๑๔๘,๒๐๑ ๓,๙๐๖,๘๙๗ ๔,๕๓๐,๐๕๑ ๔,๗๑๑,๒๕๓ 

๔. บรรเทาอุทกภยัในเชิงพื นที่อย่างเปน็
ระบบในระดบัลุ่มน ้า/พื นที่วิกฤต ิ

ร้อยละการจัดท้าแผน บรรเทา
อุทกภยัในเชิงพื นที่อย่างเป็นระบบ 
ในระดับลุ่มน ้า/พื นที่วิกฤต ิ

จัดท้าแผน 
บรรเทาอุทกภยั 

 ในเชิงพื นที่ 
อย่างเป็นระบบ
ในระดับลุ่มน ้า/

พื นที่วิกฤต ิ

จัดท้าแผนร้อยละ ๑๐๐ - 
สทนช. 

สทนช. 
ปภ./ชป./

ยผ./ทน./จท. 

ร้อยละพื นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ๖๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ 
ปภ./ชป./ยผ./

ทน./จท. 
 

๕. การสนับสนุนการปรับตัว และเผชิญเหตุ ร้อยละพื นที่เสี่ยงจาก อุทกภยั
ได้รับการจัดการ ดว้ยการปรับตัว 
และเผชิญเหตุ 

๗๕ ๑๐ ๒๕ ๔๐ มท. 
ปภ./สถ./

อปท. 
ทธ./ทน./ยผ./
สสน./สทอภ. 

 ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 

- ๒๓๔ - 
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ตารางที่ ญ - ๔ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. การป้องกัน และลดการเกิดน า้เสีย 
ที่ต้นทาง 

ร้อยละความสา้เร็จในการติดตั ง
ระบบบ้าบัดน า้เสียที่ได้มาตรฐาน
ส้าหรับครัวเรือน (ครัวเรือนที่เกิด 
ขึ นใหม่) 

ทุกครัวเรือน 
ในชุมชนเมือง
ได้รับการติดตั ง
ระบบบ้าบัด 

น ้าเสีย 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ มท. 
สถ./คพ./สมอ./
อปท./สส./จท. 

สผ./ยผ. 

๒. การเพิ่มประสิทธภิาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๒.๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ รวบรวม และระบบบา้บัด  
น ้าเสียรวมของชุมชน 

จ้านวนระบบบ้าบัดทีก่่อสร้างใหม ่ ๗๔๑ ๑๐๐ ๑๘๕ ๔๕๖ 

มท. 
 

สถ./คพ./
อจน./กทม./

อปท. 
สผ. 

จ้านวนระบบบ้าบัดที่เพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบเดิม 

๑๐๑ ๓๔ ๒๓ ๔๔ 

ร้อยละของปริมาณน ้าเสียที่รับ  
การบ้าบัดได้ตามมาตรฐาน 

ร้อยละ ๕๗ ร้อยละ ๑๙ ร้อยละ ๒๗ ร้อยละ ๑๑ 

๒.๒ เพิ่มประสิทธภิาพในการควบคุม 
ก้ากับ และบังคับการกับแหล่ง 
ก้าเนิดมลพิษทางน ้าในพื นที่เปา้หมาย 

จ้านวนแห่ง ๑๙,๐๐๐ แห่ง ๙,๐๐๐ แห่ง ๕,๐๐๐ แห่ง ๕,๐๐๐ แห่ง 
กรอ./สป.ทส./ 
สถ./อปท./คพ. 
(กรอ.ด้าเนินการ  

๕ ปี แรก) 

ปศ./กปม./ 
จท. 

ร้อยละของแหล่งกา้เนิดมลพิษ  
ทางน ้าที่ตรวจสอบได้รับการ
จัดการ 

ร้อยละ ๘๐  
ของแหล่งก้าเนิด
มลพิษทางน ้า 
ที่ตรวจสอบ 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

 
 

- ๒๓๕ - 
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ตารางที่ ญ - ๔ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๒.๓ ก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับ 
มลพิษของแหล่งน ้า (carrying 
capacity) เพื่อควบคุมมลพิษ 

     จากแหล่งก้าเนิด 
 
 
 
 

จ้านวนลุ่มน ้า ๒๐ ลุ่มน ้า (๙ ลุ่มน ้า) 
ป่าสัก ชายฝั่ง

ทะเลตะวันออก 
ปิง วัง ยม น่าน 
สะแกกรัง มูล ช ี

 
 
 
 

(๖ ลุ่มน ้า) 
เพชรบุรี ชายฝั่ง

ทะเล 
ประจวบคีรีขันธ ์

ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 

ทะเลสาบสงขลา 
ตาปี ภาคใต้ฝั่ง 

ตะวันตก 

(๕ ลุ่มน ้า) 
ปัตตานี โตนเล
สาป สาละวิน 

โขง กก 
 
 
 
 

มท. 

คพ. - 

๒.๔ การน้าน า้ที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
กลับไปใช้ประโยชน ์

ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด 
ถูกน้ากลับมาใช้ประโยชน ์
ล้าน ลบ.ม./ป ี

๑๓๒ ๔๑ ๒๔ ๖๗ 
สถ./กทม./

อจน. 
- 

๓. การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
 
 
 

จ้านวนลุ่มน ้าที่มวีางแผน 
จัดสรรน ้าเพื่อระบบนิเวศ 
 
 
 
 

๑๓ ลุ่มน ้า (๕ ลุ่มน ้า) 
เจ้าพระยา 

ท่าจีน 
แม่กลอง 

บางปะกง- 
ปราจีนบุร ี

(๓ ลุ่มน ้า) 
ชายฝั่งทะเล 
ตะวันออก 
เพชรบุร ี

ชายฝั่งทะเล 
ตะวันตก 

(๕ ลุ่มน ้า) 
ภาคใต้ฝั่ง 

ตะวันออก ตาป ี
ทะเลสาบสงขลา 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ปัตตานี 

สทนช. คพ./ชป.กฟฝ. สผ. 

 

- ๒๓๖ - 
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ตารางที่ ญ - ๔ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลอง 
    และแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 
 

สัดส่วนพื นที่ล้าคลอง 
ที่ได้รับการฟื้นฟ ู

คลองในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๑๕ 

สทนช./มท./
ทส. 

สทนช./กทม./
มท./ทด./ชป./
พม./จท./คพ./

ทน. 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 

สัดส่วนพื นที่ล้าน ้าที่ได้รับ 
การฟื้นฟ ู

ล้าน้าสายหลัก 
ทุกลุ่มน ้า 

ความส้าเร็จ  
ร้อยละ ๗๕ 

- ล้าน ้าสายหลัก
ทุกลุ่มน ้า 
ความส้าเร็จ 

 ร้อยละ ๒๐ 
- ส้ารวจรังวัด

พิสูจน์ และ
สอบแนวแม่น า้ 

  ล้าคลอง 
- จัดท้า  

ข้อก้าหนด 
 มาตรฐานการ 
ออกแบบการ 
ขุดลอกแม่น ้า 

   ล้าคลอง 

- ล้าน ้าสายหลัก
ทุกลุ่มน ้า 
ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๓๐ 

- ล้าน ้าสายหลัก
ทุกลุ่มน ้า 
ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๒๕ 

  
 

- ๒๓๗ - 

 



- 238 - 
 

 
 

 
ตารางที่ ญ - ๔ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 

อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลอง 

    และแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
 
 

สัดส่วนพื นที่ชุ่มน ้า 

และแหล่งน ้าที่ได้รับการฟื้นฟ ู
 
 
 
 

พื นที่ชุ่มน ้า 
(Ramsar Site ) 
และพื นที่ชุ่มน ้า 
ที่มีความส้าคัญ 

ระดับชาติ 
ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๙๐ 

พื นที่ชุ่มน ้า 
(Ramsar Site) 
และพื นที่ชุ่มน ้าที่

มีความส้าคัญ 
ระดับชาติ 

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๔๐ 

พื นที่ชุ่มน ้า 
(Ramsar Site) 

และพื นที่ชุ่มน ้าที่
มีความส้าคัญ 
ระดับชาติ 

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๕๐ 

- 

สทนช./มท./
ทส. 

สทนช./กทม./
มท./ทด./ชป./
พม./จท./คพ./

ทน. 

สผ./ยผ./ปม./
ธร./อปท. 

แหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

ที่มีพื นที่ผิวน ้า 
เกิน ๑,๐๐๐ ไร ่

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๙๐ 

แหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

ที่มีพื นที่ผิวน ้า 
เกิน ๑,๐๐๐ ไร ่

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๒๐ 

แหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

ที่มีพื นที่ผิวน ้า 
เกิน ๑,๐๐๐ ไร ่

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๒๐ 

แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
ที่มีพื นที่ผิวน ้า 
เกิน ๑,๐๐๐ ไร ่

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๔๐ 

ล้าน ้าสาขา
ความส้าเร็จร้อย

ละ ๕๐ 

- ล้าน ้าสาขา
ความส้าเร็จร้อย

ละ ๒๐ 

ล้าน ้าสาขา
ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๓๐ 

สัดส่วนพื นที่ชุมชน (นอกเขต 
กทม. ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)  
ริมแม่น ้า ล้าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติ (ร้อยละของพื นที่
เป้าหมาย) 

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๙๐ 

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๕๐ 

ความส้าเร็จ 
ร้อยละ ๔๐ 

- 

 ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

- ๒๓๘ - 
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ตารางที่ ญ - ๕  เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกัน 
การพังทลายของดิน 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสือ่มโทรม 
๑.๑ ฟื้นฟูปา่ต้นน ้า (พื นที่ป่าต้นน ้าในเขต

ป่าอนุรักษ์/ปา่สงวนฯ) 
จ้านวนพื นทีป่่าที่ ได้รับการปลูก
ฟื้นฟู (ไร่) ๓,๕๒๔,๒๔๑ ๗๓๔,๐๐๐ ๘๕๓,๕๐๐ ๑,๙๓๖,๗๔๑ ทส. อส./ปม. 

สผ./มท./
สทอภ./

ภาคเอกชน 
๒. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ต้นน ้า 
๒.๑ การป้องกันและลดการชะล้าง

พังทลายของดิน (พื นทีป่่า ต้นน า้ 
      ในเขตปา่อนุรักษ์/ปา่สงวนฯ 

จ้านวนพื นที ่(ไร่) 
๑,๔๕๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ 

ทส./กษ. 
 

อส./ปม. 
สผ./ชป./

อปท./เอกชน ๒.๒ การป้องกันและลดการชะล้าง
พังทลายของดิน (พื นที่เกษตรนอก
พื นที่อนุรักษ์) 

จ้านวนพื นที ่(ไร่) 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ พด. 

 ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 
 
 
 
 

- ๒๓๙ - 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๑. จัดทา้ปรบัปรงุกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
๑.๑ การจัดทา้ปรับปรุง ทบทวนกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับด้านทรัพยากรน ้า 
 
 
 

๑. การจัดท้า ปรับปรุง ทบทวน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านทรัพยากรน ้า 
๑.๑ จัดท้าอนุบญัญต ิ
      ทรัพยากรน ้า 
๑.๒ ปรับปรุงกฎหมาย 
      ระเบยีบ ข้อบังคับ  
      และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

๓๕ เร่ือง/
ประกาศบังคับใช้ 

จัดท้า/
ประกาศใช้

กฎหมายล้าดับ
รอง๓๕ เร่ือง 

ติดตาม และปรับปรุงการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างต่อเนื่อง 

สทนช. 

สทนช./มท./
ทส./กษ./อปท. 

ทุกหน่วยงาน/
ภาค

ประชาชน 

๑.๒ ส่งเสริม พัฒนาองค์กรการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน ้าในระดับชาติ/
ระดับลุ่มน ้า/ระดับชุมชน 

 
 

ระดับความส้าเร็จของการจัดตั ง 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ระดับชาติ/
ระดับลุ่มน ้า/ระดับชุมชนตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 

มีองค์กรท้า
หน้าที่บริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากรน า้ 
ในระดับชาติ/
ระดับลุ่มน ้า/
ระดับชุมชน 

- กนช 
- สทนช. 
- คกก 
  (ทุกลุ่มน ้า)  
- องค์กรผู้ใช้น ้า 

ด้าเนินการต่อเนื่อง สทนช. 

ทุกหน่วยงาน 
๑.๓ พัฒนากลไกความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศด้านทรัพยากรน า้ 
ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า
ความร่วมมือ/ แผนปฏบิัติการ
ระหว่างประเทศและองค์กร
ระหว่างจัดการทรัพยากรน ้า 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

มีข้อตกลง/  
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

- มีแผนปฏิบัติ      
การระหวาง 
ประเทศ 

  และองค์กร 
- ขับเคลื่อน 
  ร้อยละ ๑๐ 

ขับเคลื่อน  
ร้อยละ ๔๐ 

ขับเคลื่อน 
ร้อยละ ๓๐ 

สทนช. 

- ๒๔๐ - 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๒. การจัดท้าแผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
 
 

มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ทุกระดับเป็นมาตรฐานสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ 

แผนแม่บท/
แผนปฏิบัติ/

แผนการ 
จัดสรรน ้า/แผน

ภาวะวกิฤต ิ
ทั งลุ่มน ้าหลัก

และสาขาจัดท้า
เสร็จตามก้าหนด 

จัดท้าแผนครบ
ทุกลุ่มน ้า 

ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก  
๕ ป ี

สทนช. 

สทนช. ทุกหน่วยงาน 

๓. การตดิตามและประเมินผล 
 

ระดับความส้าเร็จในการติดตาม
และประเมินผลการด้าเนินงาน
  

เป้าหมาย
สามารถวัดได้ถึง
ระดับผลกระทบ 

เป้าหมายระดับ
ผลผลิต 

และผลลัพธ ์

เป้าหมายระดับ
ผลผลิต 

และผลลัพธ ์

เป้าหมายระดับ
ผลผลิต 

และผลลัพธ ์
สทนช. ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๔๑ - 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๔. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนบัสนุนการตัดสินใจ 
๔.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพระบบ

ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า 
ที่ทันสมัยถูกต้อง และบูรณาการ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
ครอบคลุมทั งระดับชาติ ลุ่มน ้า 
และชุมชน 

มีระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน า้ 

ที่ทันสมัย  
ถูกต้อง 

และบูรณาการ
เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
ทุกหน่วยงาน
ครอบคลุม 

ทั งระดับชาติ  
ลุ่มน ้าและชุมชน
อย่างบูรณาการ
และมธีรรมาภิบาล 

- พัฒนา/
เช่ือมโยง
ระบบ
ฐานข้อมูล
ระหว่าง
มาตรฐาน
เดียวกัน
(Bigdata) 

- มีระบบ
ตรวจวัด 
และเตือนภัย
ครอบคลุม 
ลุ่มน ้าหลัก 

- มีศูนย ์
  ข้อมูลกลาง 
  ที่ครอบคลุม 
  ลุ่มน ้าหลกั 

- มีศูนย์ข้อมูลกลางครอบคลุม 
  ทกุจังหวัด 
- ชุมชนมีระบบสารสนเทศ 

ด้านทรัพยากรน ้าของชุมชน 
ใช้งานโดยใช้ข้อมูลระดับชุมชน
จากศูนย์ขอ้มูลระดับจังหวัด 

- มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
(platform) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้อยา่งบูรณาการ 

  และมธีรรมาภิบาล 

สทนช. 
สทนช./อว./

ดศ./ทส./กษ./
มท. 

ทุกหน่วยงาน 

 
 

- ๒๔๒ - 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ (ต่อ)  

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๕. การศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน ้า 
 
 

ระดับความส้าเร็จของการจัดท้า 
งานศึกษาวิจยัและนวัตกรรม 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน ้า
ของประเทศที่ถูกน้าไป 
ใช้ประโยชน ์

มีงาน วิจยั 
ศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 
ที่ได้น้ามา
ประยุกต์ใช้

ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการน า้

ของประเทศ 

- กา้หนด
ประเด็นและ
จัดท้าแผนงาน 

- น้าผลการวิจยั
มาขยายผล ด้าเนินการอยา่งต่อเนื่อง สทนช. 

อุดมศึกษาวจิัย
และนวัตกรรม/

อว. 
ทุกหน่วยงาน 

๖. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรว่ม 

๖.๑ เสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
นโยบาย/แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

จ้านวนช่องทางของการ
ประชาสัมพันธ ์ 
๑. โทรทัศน์ 
 ๒. วิทย ุ 
๓. หนังสือพิมพ์  
๔. สิ่งพิมพ์  
๕. เว็ปไซต์  
๖. เครือข่ายสังคมออนไลน์  
๗. ประชุม/สัมมนา  
๘. นิทรรศการ  
๙. กิจกรรม  
๑๐. สื่อบุคคล  

สร้างการรับรู้
นโยบายแผน
แม่บทการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 
ทั ง ๖ ด้าน  

อันจะน้าไปสู่
ความร่วมมือ 
ในการพัฒนา
และบริหาร
จัดการน ้า 

ของประเทศ 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๗๐ ของ
ช่องทางทั งหมด 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๙๐ ของ
ช่องทางทั งหมด 

ประชาสัมพันธ ์
ในทุกช่องทาง

ทั งหมด 
สทนช. 

สทนช./กรม
ประชาสัมพันธ ์

ทุกหน่วยงาน 

- ๒๔๓ - 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที ่๖ การบริหารจัดการ (ต่อ)   

 
กลยุทธ ์/แผนงาน 

 
ตัวชี วดั 

เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 
อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๖. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรว่ม 

๖.๑ เสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพนัธ์
นโยบาย/แผนแมบ่ทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

ร้อยละของหนว่ยงานด้านน า้ที่มี
การประชาสัมพันธ ์
แผนแม่บทฯ  

สร้างการรับรู้
นโยบายแผน
แม่บทการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 
ทั ง ๖ ด้าน  

อันจะน้าไปสู่
ความร่วมมือ 
ในการพัฒนา
และบริหาร
จัดการน ้า 

ของประเทศ 

ด้าเนินการให้ได้
ร้อยละ ๗๐  

ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ ๙๐ ของ

หน่วยงานดา้นน ้า 

ทุกหน่วยงาน 
ด้านน ้าที่ต้อง 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แผนแม่บทฯ 

สทนช. 

สทนช./ 
กรม

ประชาสัมพันธ ์

ทุกหน่วยงาน 

ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน
ที่มีต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ ๖๐ ของ
กลุ่มตัวอยา่ง 

ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ ๗๐ ของกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๘๐ ของ

กลุ่มตัวอยา่ง 

๖.๒ บูรณาการการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

จ้านวนเร่ือง/กิจกรรม จัดท้ากรอบงาน

และสนับสนุน 

การมีส่วนร่วม

ขององค์กร 

ผู้ใช้น ้าในการใช้ 
 

จัดกิจกรรม 
การมีส่วนร่วม
ให้แก่ภาคส่วน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ด้าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ด้าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

สทนช. 
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ตารางที่ ญ - ๖ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี วัดแผนแม่บทตามแผนแม่บทด้านที่ ๖ การบริหารจัดการ (ต่อ)  
 

กลยุทธ ์/แผนงาน 
 

ตัวชี วดั 
เป้าหมาย (ป)ี หน่วยงาน 

อ้านวยการ 
ขับเคลื่อน 

หน่วยงานปฏิบตั ิ

๒๐ ป ี ๖๑ - ๖๕ ๖๖ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ หลัก สนับสนุน 

๖. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรว่ม 

๖.๓ ผลักดันให้เกิดกลไกขยายผล
ความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการน ้า
ในระดับชุมชน/ระดับท้องถิ่น 
(ประเด็นการปฏิรูปประเทศ)
  

จ้านวนหมูบ่้านที่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าได้ด้วยตนเอง
และสามารถขยายผลความส้าเร็จ
ไปยังพื นที่อื่น  

ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 
ในพื นที่ได ้
ด้วยตนเอง 

ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  

และเกิด
เครือข่ายการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้

ชุมชน ตามแนว
พระราชด้าริ 
ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

เกิดความยั่งยืน 
ในทุกมิติ 

 (๖,๐๐๐ หมู่บ้าน) 

๘๐๐ หมู่บา้น ๒,๒๐๐ หมู่บ้าน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน สทนช. 
สทนช./มท./

อปท. 

ทส./กษ./
สสน./สกว./
มูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ/
กองทัพบก* 

  
      

หมายเหตุ : * มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สนับสนุนเชิงเทคนิคให้กองทัพบกและใช้แบบอย่างความส้าเร็จของเครือข่ายจัดการน ้าชุมชน ตามแนวพระราชด้า ริของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ฯ ขยายผลต่อไป 

ที่มา : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
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ภาคผนวก  ฎ 
แผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ภาคผนวก ฎ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นการลดโอกาส 
ที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ีอลดความล่อแหลม ลดปัจจัยท่ีท าให้เกิด 
ความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการ  
ปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    
 (๑) เป้าประสงค์ 
      (๑.๑) เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลดความ
เปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับ  
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
      (๑.๒) เพือ่ให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัตกิารป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ    
 (๒) กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
      (๒.๑) สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน 
     (๒.๒) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
       (๒.๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและจัดการ 
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร 
และภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    (๑) เป้าประสงค์ 
      (๑.๑) เพ่ือให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน 
เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       (๑.๒) เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  
และทันต่อเหตุการณ์ 
       (๑.๓) เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด 
    (๒) กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน 
       (๒.๑) สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      (๒.๒) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
      (๒.๓) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน เป็นการปรับสภาพระบบ 
สาธารณปูโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ที่ประสบภัยให้กลับสู่
สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  
ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการ 
ในการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
    (๑) เป้าประสงค์ 
      (๑.๑) เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ตอ่เนื่อง เป็นธรรม และสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้ตามปกติ 
      (๑.๒) เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่า  
และปลอดภัยกว่าเดิม 
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    (๒) กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
      (๒.๑) พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster 
Need Assessment: PDNA) 
      (๒.๒) พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
      (๒.๓) เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better 
and Safer)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ 
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
    (๑) เป้าประสงค์ 
      (๑.๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
      (๑.๒) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค  
อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค 
    (๒) กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
      (๒.๑) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
      (๒.๒) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
      (๒.๓) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 
      (๒.๔) ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน าดา้นการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๒ - 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฏ 
การวิเคราะห์สวอท 

สุภัทรา  วเิศษศรี และคณะ 
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ภาคผนวก ฏ 
การวิเคราะห์สวอท 

สุภัทรา  วิเศษศรี และคณะ 
 
 การวิเคราะห์สวอท หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรในลักษณะต่าง ๆ  
๔ ประการ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) ขององค์กร (Andrews, 1971) 
 
ตารางที่ ฏ - ๑ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติระดับชุมชน 
ในเขตอาหรับ (UNISDR 2011) 

การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติของชุมชนในเขตอาหรับ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• ความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า และ

ฤดูกาลการเกิดน ้าท่วม 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจในการ

บริหารจัดการ 

• การขาดผู้รับผิดชอบระบบการเตือนภัย 
(การรวบรวมข้อมูล การติดตาม  การสื่อสาร 
และการรับมือ) 

• ความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนการพัฒนา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนโยบายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

• การพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการน ้าท่วม 
มาเป็นระยะเวลายาวนาน 

• การมีอ้านาจก้าหนดแผนพัฒนาและนโยบาย
ต่าง ๆ ระดับท้องถิ่นได้ โดยไม่ถูกก้าหนดจาก
ระดับประเทศ  

• องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญ
เพียงเล็กน้อยต่อการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

 ที่มา : UNISDR (2011) 
 
 



- ๒๕๖ - 
 

ตารางที่ ฏ - ๒ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการเตรียมการฝึกอบรมและกลยุทธ์การสร้าง
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติในอินเดีย (NIDM 2013) 

การเตรียมการฝึกอบรมและกลยุทธ์ 
การสร้างความสามารถในการจัดการภัยพิบัติในอินเดีย 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

• กรอบข้อบังคับทางกฎหมายและนโยบาย 
ที่มุ่ ง เน้นและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 
และสร้างความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ
ตั งแต่ระดับประเทศถึงชุมชน 

• การมีโครงสร้างพื นฐานขององค์กรที่สนับสนุน
การฝึกอบรมตั งแต่ระดับประเทศถึงชุมชน เช่น 
ศูนย์ฝึกอบอรม 

• การมีตัวอย่างโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) 

• การมีเงินทุนสนับสนุนการจัดโปรแกรมฝึกอบรม 
 

• การขาดวิสัยทัศน์ กรอบการด้าเนินงาน 
มุมมอง แผนงาน และเกณฑ์การวัดผล 
ของการฝึกอบรม 

• การขาดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย 
และการน้าไปปฏิบัติจริง 

• รัฐบาลให้การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์
มากกว่าการฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับภัยพิบัต ิ

• การฝึกอบรมมักถูกจัดขึ นแบบครั งเดียวจบ 
และไม่มีการประเมินความจ้าเป็น ผลท่ีได้รับ 
หรือความสอดคล้องกับนโยบาย จึงไม่
สามารถสนับสนุนการด้าเนินงานตาม
นโยบายได้เท่าท่ีควร 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

• การมีโปรแกรมส้าคัญระดับชาติจ้านวนมาก 
ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมและสร้างความสามารถ
ในการจัดการ  

• การมีโครงสร้างพื นฐานและบุคลากรจ้านวนมาก
ส้าหรับจัดการฝึกอบรม 

• การให้เครือข่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติที่มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม 

• การเติบโตอย่ างรวดเร็วของกลุ่มส่ ง เสริม 
ความเป็นผู้น้าในผู้หญิงเป็นโอกาสส่งเสริม 
ให้ผู้หญิงเป็นผู้น้าชุมชนและผู้จัดการภัยพิบัติ 

• การก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสสูง เนื่องจาก 
ภัยพิบัติอาจมีความรุนแรงและมีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างพื นฐาน สิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของประชาชน หรือ
การฝึกอบรมโดยไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
อาจท้าให้เกิดการสูญเปล่าหรือใช้ทรัพยากร
ไม่คุ้มค่า 

• ความเสี่ยงภัยพิบัติที่สูงขึ นมีผลต่อการพัฒนา
ทั งในแง่เศรษฐกิจและสังคม 

 

 ที่มา : UNISDR (2011) 



- ๒๕๗ - 
 

 การวิเคราะห์สวอทของมาตรการภัยแล้งในประเทศไทยสามารถด้าเนินการได้ในลักษณะ  
ที่คล้ายคลึงกับการประเมินมาตรการดังแสดงในตารางข้างต้น ผลการวิเคราะห์ ดังแสดง 
ในตารางดังต่อไปนี  
 
ตารางที่ ฎ - ๓ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติด้านการเกษตร 

การจัดท าแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
•  แผนปฏิบัติการเป็นมาตรการที่ครอบคลุม 

ตั งแต่ระยะป้องกัน (Prevention) เตรียมความ
พร้อม (Preparation) เผชิญเหตุ (Response) 
และฟ้ืนฟู (Recovery) 

• การจัดท้าแผนปฏิบัติการเป็นการก้าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของแต่ ละหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

• การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
อาจกระท้าได้ยาก 

• การติดตาม ประเมินผล และทบทวน
แผนปฏิบัติการยังไม่ ได้รับความส้าคัญ
เท่าท่ีควร 

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

• การจัดท้าแผนปฏิบัติการเป็นโอกาสให้แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและหารือกันในประเด็นต่าง ๆ  

• การด้าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องมี
การประสานงานที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕๘ - 
 

ตารางที่ ฎ - ๔ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือลด 
ความรุนแรงของภัยแล้ง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดความรุนแรงของภัยแล้ง 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
•  อัตราความส้ า เ ร็ จ ในการท้ า 

ฝ น ห ล ว ง สู ง  มี ค่ า ป ร ะ ม า ณ 
ร้อยละ ๙๐ - ๙๕ 

• ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นักบิน  
และนักวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อจ้านวนการร้องขอ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ งหรือฝนทิ งช่วงเป็นระยะ
เวลานานที่มีการร้องขอฝนหลวงมากเป็นพิเศษในหลาย
พื นที ่
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
• เทคนิคสมัยใหม่ส้าหรับการตรวจวัด 

การเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
ช่วยคาดการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยา 
และวางแผนการบินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

• คนไทยจ้านวนมากต้องการท้างาน
เพ่ือประเทศชาติ และเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการ
พระราชด้าริฝนหลวงด้วย  

• พื นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ โดยขนาดพื นที่ขั นต่้าคือ
พื นที่นอกเขตชลประทานประมาณ ๑๑๔ ล้านไร่   
ซึ่งอาศัยน ้าฝนเป็นหลักในการท้าการเกษตร อีกทั งยังมี
การขยายตัวของพื นที่การเกษตรเพ่ิมขึ น การปฏิบัติการ
ฝนหลวงในทุกพื นที่ที่ได้รับการร้องขอจึงเป็นไปได้น้อย 

• เงินเดือนของบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน และนักบินผู้ช่วย 
อยู่ในอัตราที่ต่้าว่าที่จะได้รับจากสายการบินพาณิชย์มาก 
อีกทั งภาระหน้าที่ที่หนักโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ ง 
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี จึงมีอัตราการลาออกสูง และเป็น 
การยากที่องค์กรจะรักษาบุคลากรที่มีความส้าคัญไว้ 
ในระยะยาวได้ 

• การขึ นบินให้ได้ผลคุ้มค่างบประมาณต้องพิจารณา
ช่วงเวลาที่ค่าตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาต่าง  ๆ เช่น 
ความชื นสัมพัทธ์ ความเร็วลม การยกตัวของเมฆ อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี ไม่สามารถควบคุมได้ 

• ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภัยแล้งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่
ในช่วงปัจจุบันมีลักษณะที่ยากต่อการท้าฝนหลวง
มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา อัตราความส้าเร็จในการท้า 
ฝนหลวง  

 



- ๒๕๙ - 
 

ตารางที่ ฎ - ๕ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการ 
เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 

การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
•  การมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง  

ทั ง โทรทัศน์  วิ ทยุ  หนั งสื อ พิมพ์  และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่น สภาพอากาศ 
สถานการณ์น ้า เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง 

• การมีหน่วยงานด้านน ้า สถาบันการศึกษา  
และบุ ค ล าก รผู้ มี ค ว าม รู้ ค ว ามส าม า รถ 
จ้านวนมากที่ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้ 

• ข้อมูลทื่สื่อสารประชาสัมพันธ์บางชนิด 
ยังมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก อีกทั ง 
ช่วงเวลาของการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ยังไม่เหมาะสมและไม่ทันท่วงทีกับการ
น้าไปใช้ประโยชน์จริง เช่น การแจ้งเตือน 
ภัยแล้ งภายหลั ง เกษตรกรด้า เนินการ
เพาะปลูกไปแล้ว 

• การให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับตัวมีน้อย  
แต่ จ ะมุ่ ง เ น้ นการ ร าย ง าน เหตุ ก า รณ์ 
และผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่า 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

• การมีเครือข่ายสื่อขนาดใหญ่ การมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่และเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิตอล 
(Digital) ที่ท้ าให้การสื่ อสารเป็นไปได้อย่ าง
รวดเร็ว 

• เกษตรกรหันมาสนใจการ ใช้ เทคโนโลยี 
ในการสื่ อสารในชี วิตประจ้ าวันและการ
ปฏิบัติงานมากขึ น เช่น การติดต่อภายในกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าผ่าน LINE application  

• โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานหลักด้านน ้า 
เช่น  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  
เป็นโครงสร้างแบบกระจายอ้านาจให้หน่วยงาน 

• การสื่อสารอย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือ
สื่อสารแบบดิจิตอลส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล หรืออาจสร้างความตื่นตระหนก
จากข่าวลือได้ 

• เกษตรกรจ้านวนมากยังขาดการตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม
ต่อภัยแล้ง 

• การสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่เพียงพอที่จะ 
ไปถึงเกษตรกรในพื นที่ ต้องเพ่ิมช่องทาง 
การสื่อสารที่เข้าถึงระดับชุมชนมากขึ น เช่น 
ผู้น้าชุมชน หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  
รถกระจายเสียง โทรศัพท์ อีเมล์ เคเบิ ล
ท้องถิ่น 



- ๒๖๐ - 
 

ตารางที่ ฎ - ๕ การวิเคราะห์สวอทส าหรับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการ 
เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร (ต่อ) 

การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

   ในส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจึงมี
ความใกล้ชิดกับชุมชน ดังนั น การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้จึงเป็นไปได้
ทั งอย่างเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม หรือ
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยสอบถาม 

• การมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั งในระดับชาติ และนานาชาติ
ที่มีบทบาทในการพัฒนาฐานความรู้ภัยพิบัติ
และกระตุ้นความตระหนักรู้แก่สาธารณะ  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฐ 
การประเมินโครงการบูรณาการมาตรการความชว่ยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล 

มาฆะศิริ  เชาวกลุและคณะ 
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ภาคผนวก ฐ 
การประเมินโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล 

มาฆะศิริ  เชาวกุลและคณะ 
 
 จากปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๕๘/๕๙ รัฐบาลจัดท าโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในวงเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ในมาตรการ ๘ มาตรการ ได้แก่  
 มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการสร้างรายได้จาก
การปลูกพืชใช้น  าน้อย ปศุสัตว์ ประมง และปรับปรุงดิน 
 มาตรการที่ ๒ ชะลอหรือขยายเวลาช าระหนี  ได้แก่ การลดค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื อที่ดิน  
และขยายระยะเวลาการช าระหนี ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
 มาตรการที่  ๓ การจ้างงานและด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
 มาตรการที่ ๔ โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน  
 มาตรการที่ ๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น  า และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลักคิดในการการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น  าน้อย  
 มาตรการที่ ๖ การเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุน ได้แก่ การปฏิบัติการฝนหลวง การขุดเจาะ 
บ่อบาดาล  
 มาตรการที่ ๗ การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 มาตรการที่ ๘ การสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน 
 มาฆะศิริ   เชาวกุลและคณะ (๒๕๖๑) ได้ประเมินโครงการบูรณาการมาตรการ 
ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่รัฐบาลได้จัดท าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ส าหรับเกษตรกรในพื นที่ชลประทาน ในเขตพื นที่ลุ่มน  าน่าน  
ปิง และเจ้าพระยาตอนบนจ านวน ๘ จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก นครสวรรค์ 
ชัยนาท ขอนแก่น และนครราชสีมา โดยส ารวจเกษตรกรจ านวน ๑,๑๗๓ คน ผู้น าชุมชน  
จ านวน ๔๙ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการบูรณาการฯ จ านวน  
๓๒ หน่วยงาน ทางคณะผู้วิจัย ได้ประเมินโครงการฯ ใน ๒ มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ ๑ 
ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการสร้างรายได้จากการปลูกพืช  



- ๒๖๔ - 
 

 
 

ใช้น  าน้อย ปศุสัตว์ ประมง และปรับปรุงดิน  และมาตรการที่  ๔ โครงการพัฒนาอาชีพ 
ตามความต้องการของชุมชน (ในส่วนการเกษตร) ในการพิจารณาผลสัมฤทธ์ของโครงการนั น 
พิจารณาจากรายได้ที่ได้รับต่อครัวเรือนจากการท ากิจกรรมนั น ๆ เปรียบเทียบกับงบประมาณ
ต่อหัวที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ ดังนี   
 รายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมกับโครงการฯ จากกิจกรรมการปลูกพืช 
ใช้น  าน้อย เช่น ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ และผักต่าง ๆ ทดแทนข้าวนาปรัง สูงกว่าเงินงบประมาณ 
ที่ใช้ในการท ากิจกรรมนั น ส่วนการเลี ยงสัตว์เล็ก เช่น ไก่เนื อ ไก่ไข่ และประมง สามารถ 
ลดค่าใช้จา่ยของครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ท าข้าวนาปรัง และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
 ความเหมาะสมของพื นที่ และตัวแปรทางการตลาด เป็นตัวแปรที่ส าคัญท าให้ผลผลิตต่อไร่ 
และราคาที่ได้รับอยู่ในระดับต่ ากว่ารายได้ที่ได้รับจากการปลูกข้าวนาปรัง ทั งนี  ในการด าเนิน
โครงการฯ ได้เน้นเรื่องการสนับสนุนการผลิตมากกว่าการสนับสนุนด้านการตลาด ท าให้ 
การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ไม่ได้เพ่ิมอ านาจต่อรองด้านการตลาดให้กับกลุ่ม นอกจากนี  
ความรู้ในเรื่องวิธีการผลิต การตลาด และการสนับสนุนเรื่องการแก้ปัญหาระหว่างช่วงการผลิต
และการตลาดนั น ยังไม่ประสบผลส าเร็จ   
 เกษตรกรในพื นที่ศึกษามีความตระหนักเรื่องภัยแล้งว่า เป็นภาวะที่จะเกิดขึ นอีกในอนาคต 
แต่ยังคงต้องการปลูกข้าวนาปรังมากกว่าพืชอื่นในช่วงหน้าแล้งถ้าหากมีน  าเพียงพอ   
 เมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง การปรับตัวของเกษตรกรคือ การเก็บข้าวที่ตนเองปลูก 
เอาไว้บริโภค และท าเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่การลดต้นทุนด้วยการปรับการใช้
ปัจจัยการผลิตอื่น ได้แก่ การเพิ่มใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารชีวภาพก าจัดแมลงมีไม่มาก   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฑ 
ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไข 

ผลกระทบจากภัยแล้ง : กรณีศึกษาลุ่มน ้ากวงตอนบน อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ 
สามารถ  ใจเตี ย และกฤษณา  ลางค้า (๒๕๖๑) 

ความเสื่อมสภาพของแม่น า้ลี และนโยบายสาธารณะ วารสารร่มพฤกษ์ ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖ : ๑๓๒ - ๑๕๖. 

สามารถ  ใจเตี ย และชวลติ  วโรดมรังสิมันต์ (๒๕๕๖). 
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ภาคผนวก ฑ 
ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไข 

ผลกระทบจากภัยแล้ง : กรณีศึกษาลุ่มน ้ากวงตอนบน อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถ  ใจเตี ย และกฤษณา  ลางค้า (๒๕๖๑) 

ความเสื่อมสภาพของแม่น ้าลี และนโยบายสาธารณะ วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖ : ๑๓๒ - ๑๕๖. 

สามารถ  ใจเตี ย และชวลิต  วโรดมรังสมิันต์ (๒๕๕๖). 
 
 สามารถ  ใจเตี้ย และชวลิต  วโรดมรังสิมันต์ (๒๕๕๖) และสามารถ  ใจเตี้ย และกฤษณา  
ลางค า (๒๕๖๑) เสนอแนะว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า 
เป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืนและประสบความส าเร็จ โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนอาจยังมีข้อจ ากัดด้านอ านาจ
และหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรน ้ายังเป็นนโยบายที่ผลักดันโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ประชาชนยังขาด
ความตระหนัก และขาดจิตส านึกในคุณค่าของทรัพยากรน ้า ขาดแหล่งสนับสนุนด้านเงินทุน 
และงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน ้า 
การสร้างมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้เครือข่ายภาคประชาชนให้ได้รับการยอมรับเป็นสิ่งส าคัญ
ต่อการจัดการภัยแล้ง และพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน ้าเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมี
แนวทางอื่น ๆ ที่ควรน ามาใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น การสร้างองค์ความรู้โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งผลการวิจัย การศึกษาภาคสนาม และผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ การแสวงหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ า 
การสร้างจิตส านึกเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การสร้างกฎกติกาซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นกรอบการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ า 
การก าหนดแผนการจัดการน้ าในอนาคต ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านน้ าแบบ 
บูรณาการ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพโดยใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การจัดการป่าต้นน้ าภายใต้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ เช่น การจัดการน้ าแบบระบบเหมืองฝาย  
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ซึ่งประชาชนในล าเหมืองเดียวกันจะร าลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษที่เสียสละชีวิต และแรงกาย
แรงใจสร้างเหมืองฝายขึ้นมา จึงมีความสามัคคีในการร่วมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในล าเหมือง  
การจัดการน้ าแบบระบบเหมืองฝายช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจปัญหา สามารถหาแนวทาง 
การแก้ไข รู้สึกภูมิใจ และเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา (Lebel et al. 2009)  
การผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  
ซึ่งจะน าไปสู่การถอดองค์ความรู้มาเป็นบทเรียนเพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพ 
ของแต่ละพื้นที่ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฒ 
รายงานการศกึษาโครงการระบบสวัสดกิารทีเ่หมาะสมกับชุมชนชาวนาเพ่ือรองรบัภัยแล้ง 

บ้านหนองบัวแปะ ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอสสีุราช จังหวัดมหาสารคาม 
บุญฤทธิ์  ท ามดื และคณะ (๒๕๕๘) 
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ภาคผนวก ฒ 
รายงานการศึกษาโครงการระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชนชาวนาเพื่อรองรับภัยแล้ง 

บ้านหนองบัวแปะ ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
บุญฤทธิ ์ ท ามืด และคณะ (๒๕๕๘) 

 
 บุญฤทธิ์  ท ำมืด และคณะ (๒๕๕๘) ศึกษำรูปแบบสวัสดิกำรส ำหรับชุมชนที่มีควำมเสี่ยง 
ต่อควำมแปรปรวนของอำกำศและควำมไม่มั่นคงทำงอำหำร ๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑) สวัสดิกำร
กองทุน ซึ่งจะเก็บเงินเมื่อมีคนป่วยตำมระเบียบของกองทุน เพ่ือแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย 
และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว มีจุดแข็งคือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรแบ่งปัน
ในชุมชน จุดอ่อนคือกำรส่งมอบเงินล่ำช้ำ ไม่มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน ๒) สวัสดิกำร
จัดสรรพ้ืนที่สำธำรณะให้เกิดประโยชน์ โดยจัดสรรพื้นที่สำธำรณะให้แต่ละครอบครัวใช้ปลูกพืช 
โดยมีกำรติดตั้งระบบอ ำนวยควำมสะดวกและระบบกำรจัดกำรน้ ำส่วนกลำง เกิดกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรผลิตและระบบผลิตร่วมกัน เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำ แต่มีข้อเสีย
คือ ระบบกำรจัดกำรที่ไม่เข้มแข็งและกำรขำดควำมตระหนักรับผิดชอบต่อส่วนรวมในบำงส่วน 
๓) สวัสดิกำรต้น ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้และพืชอำหำรไว้บริโภคทั้งในปัจจุบัน 
และในอนำคตส ำหรับลูกหลำน เพ่ือสร้ำงฐำนอำหำรธรรมชำติ ข้อดีคือมีกำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่  
ในสังคมในกำรแบ่งปัน ช่วยลดรำยจ่ำยชุมชน ข้อเสียคือกำรท ำลำยต้นอ่อนจำกสัตว์ในชุมชน 
เช่น เป็ด ไก่ รูปแบบกิจกรรมยังไม่หลำกหลำยและไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำที่ควร ๔) สวัสดิกำร
โรงทำน ท ำให้เกิดกำรแบ่งปัน สร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชุมชน ข้อเสียคือไม่มีเครือข่ำย
ภำยนอกเข้ำร่วมกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมยังไม่หลำกหลำย ๕) สวัสดิกำรต้นบุญ สนับสนุน
กำรปลูกพืชเพ่ือบริโภคเอง แต่ไม่มีจ ำนวนเพียงพอ ผลกำรศึกษำพบว่ำสวัสดิกำรกองทุน 
สวัสดิกำรกำรจัดสรรพ้ืนที่สำธำรณะให้เกิดประโยชน์ สวัสดิกำรต้น เป็นสิ่งที่ ชุมชนเห็นว่ำ  
มีควำมจ ำเป็นในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเปรำะบำงด้ำนควำมมั่นคงอำหำรทั้งในภำวะปกติ 
และเมื่อเกิดภัยแล้ง รูปแบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมส ำหรับชุมชนที่มีพ้ืนที่น้อยต้องเป็นวิธีกำร  
ที่ง่ำย สะดวก ไม่มีค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรปลูกผักสวนครัวข้ำงบ้ำน โดยขุดร่องน้ ำจำกแหล่งน้ ำทิ้ง
ของห้องน้ ำให้ไหลตำมร่องมำข้ำง ๆ แปลงปลูกพืช  

กำรบรรเทำผลกระทบจำกภัยพิบัติซึ่งครอบคลุมถึงภัยแล้งกระท ำได้โดยใช้มำตรกำร 
เชิงรุก ตั้งแต่กำรวำงแผนจัดกำรภัยแล้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่กับกำรติดตำมและแจ้งเตือน
ล่วงหน้ำ ตัวอย่ำงเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้มีกำรปรับกระบวนทัศน์กำรป้องกันหรือแก้ไข  
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ภัยพิบัติใหม่ (Paradigm shift) จำกแบบเดิมซึ่งเป็นแบบตั้งรับคือ เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็จะเร่ง
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูบูรณะให้ทุกอย่ำงกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ
โดยเร็ว เป็นแบบเชิงรุกมำกขึ้น โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยเฉพำะชุมชุนในพ้ืนที่
ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรรับมือกับภัยพิบัติ และมีกำรผลักดันให้กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบตัิ 
และกำรปรับตัวต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศอยู่ในแผนกำรพัฒนำประเทศ 
รวมทั้งจัดตั้งองค์กรและกลไกสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ  
ภัยพิบัติ เนื่องจำกผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลกำรเกิดภัยพิบัติที่ผ่ำนมำ รวมทั้งบทเรียน
จำกโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ชี้ให้เห็นว่ำ ภัยพิบัติจะส่งผลกระทบที่รุนแรงแตกต่ำงกันไป
ขึ้นอยู่กับแต่ละสภำพพ้ืนที่  และระดับของควำมเปรำะบำงในท้องที่นั้น  ๆ โดยที่ขนำด 
และระดับควำมรุนแรงของภัยพิบัติเป็นสิ่งที่สำมำรถหลีกเลี่ยงและท ำให้ลดน้อยลงได้   
ด้วยกำรลดควำมเปรำะบำงดังกล่ำว (อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ ๒๕๕๖, กรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ๒๔๔๗) ส ำหรับประเทศไทยนั้น มีโครงกำรและกำรศึกษำเกี่ยวกับดัชนีภัยแล้ง
จ ำนวนมำก (ทนงศักดิ์  อะโน และคณะ ๒๕๕๖, นุชนำรถ  ศรีวงศิตำนนท ์๒๕๕๗, อภิรัฐ  ปิ่นทอง 
และบัญชำ  ขวัญยืน ๒๕๕๗, พัฒนำ  วิจิตรพงษ์สกุล และคณะ ๒๕๕๙, ศศิธร  เพียนเลิศ และคณะ 
๒๕๖๑ ) แต่ไม่มี โครงกำรใดที่น ำดัชนีภัยแล้งไปใช้ ในงำนปฏิบัติกำรติดตำมภัยแล้ง 
หรือพยำยำมท ำควำมเข้ำใจและหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพของภัยแล้ง  
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น (Homdee et al. 2016) ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะข้อมูลที่สำมำรถ
น ำมำใช้พัฒนำดัชนีภัยแล้งได้นั้นมีจ ำกัด เมื่อน ำข้อมูลดัชนีภัยแล้งดังกล่ำวมำใช้ในระบบติดตำม
และแจ้งเตือนล่วงหน้ำจึงไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรรู้รับ ปรับตัว และฟ้ืนคืน
กลับจำกภัยแล้งได้ (CRED 2018) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ณ 
มาตรการป้องกัน นวตักรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากล 
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ภาคผนวก ณ 
มาตรการป้องกัน นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแล้งในระดับสากล 

 
 ในบทความวิจัยของ Kaveri Marathe และคณะ จากหน่วยงาน Hydrological Systems 
and Global Change Section, Division of Water Sciences, Natural Sciences Sector, 
UNESCO, Paris, France ก าหนดองค์ประกอบส าคัญส าหรับการก าหนดนโยบายภัยแล้ง
แห่งชาติออกเป็น ๙ แนวทาง โดยประเทศที่ได้น าองค์ประกอบในการก าหนดนโยบายภัยแล้ง
แห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของประเทศตนเอง ได้แก่ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา จีน ซาฮิล สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑. ออสเตรเลีย 
 ๑.๑ สภาพปัญหา  
  ออสเตรเลียมีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดของทวีป และมีแนวโน้มที่จะเกิดความแห้งแล้ง
บ่อยครั้ง ทั้งนี้ ออสเตรเลียท ากิจกรรมการเกษตรครอบคลุมร้อยละ ๖๐ ของทวีป 
 ๑.๒ มาตรการเชิงนโยบาย (Policy measures) 
  ปี ๒๕๓๕ มีการประกาศใช้นโยบายภัยแล้งแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
ในการวางแผนภัยแล้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ 
เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น โดยมีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร เกี่ยวกับการจัดการ 
ทางการเงิน และค าแนะน าในการวางแผนธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุน  
ทางการเงินใน “สถานการณ์พิเศษ” ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร รวมถึงโปรแกรม
การปรับโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของฟาร์ม ทั้งนี้  ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ 
กับภาวะภัยแล้ง จึงเป็นนโยบายฯ หนึ่งเพ่ือให้มีการจัดการน้ าที่ดีขึ้น (Nicholson et al., 2011) 
 ๑.๓ ผลลัพธ์  (Outcome) 
  ในช่วงเริ่มต้นมีการตอบรับการใช้นโยบายที่แตกต่างกันไป ต่อมารัฐบาลได้ทบทวน
นโยบายและพยายามปรับปรุงนโยบายทุกสองสามปี การปรับปรุงดังกล่าว รวมถึงการจ่าย
เงินทุนฉุกเฉินที่รวดเร็วขึ้น ปรับปรุงโครงการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร และปรับปรุง
กระบวนการสมัครกองทุนฉุกเฉินด้วย 
 ๑.๔ ขั้นตอนถัดไป (Next Steps) 
  การประเมินผลกระทบทางการเงินจากนโยบายภัยแล้ งแห่งชาติเป็นเรื่องยาก  
แต่ข้อบกพร่องหลายประการจากระยะเริ่มต้นของโครงการท าให้มีความต้องการในการสื่อสาร
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ที่มากขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
ของ “สถานการณ์พิเศษ” และการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างระดับของรัฐบาล (O'Meagher 
และคณะ, ๒๐๐๐) 
 
๒. สหรัฐอเมริกา 
 ๒.๑ สภาพปัญหา 
  บางส่วนของภาคใต้และตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะเกิดสภาวะ 
แห้งแล้งอย่างมาก ส าหรับสหรัฐอเมริกาความรับผิดชอบในการจัดการภัยแล้งขึ้นอยู่กับ  
ความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ 
 ๒.๒ มาตรการเชิงนโยบาย  
  ปี ๑๙๙๖ สภาผู้ว่าการได้มีการประชุม เพ่ือจัดท านโยบายระดับภูมิภาคเพ่ือให้
ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่รัฐที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง สองปีต่อมา สภาคองเกรส 
ผ่านพระราชบัญญัติภัยแล้งแห่งชาติ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้ค าแนะน า  
แก่สภาคองเกรสในประเด็นส าคัญ ๆ ที่อยู่ในนโยบายแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการได้เตรียม
ความพร้อมเรื่องการบรรเทาทุกข์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐ 
นอกจากนี้  ยังพบว่านโยบายต้องรองรับกลุ่มผู้ใช้น้ าต่าง  ๆ และการใช้น้ าที่หลากหลาย  
และจ าเป็นต้องแยกแยะระหว่างความแห้งแล้งที่เป็นวัฏจักรปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คณะกรรมาธิการ ก าหนดให้องค์ประกอบหลักของนโยบายระดับชาติ ประกอบด้วย  
๑) การวางแผนและการศึกษาการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ๒) การประกันและกองทุนฉุกเฉิน  
และ ๓) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพของโครงการ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ 
จะถูกร่างไว้ในนโยบายเพ่ือเสนอต่อสภาคองเกรสในปี ๒๐๐๐ แต่นโยบายนี้ยังไม่ผ่านการอนุมัติ 
 ๒.๓ ผลลัพธ์ 
  ปี ๒๕๔๙ สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งระบบข้อมูลภัยแล้งแบบบูรณาการระดับชาติ (NIDIS) 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการประสานงานและความสามารถในการติดตามตรวจสอบ  
การเกิดภาวะภัยแล้ง NIDIS และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภัยแล้งของสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลที่ทันสมัย
เกี่ยวกับสภาพภัยแล้งของประเทศ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และรัฐบาลกลาง 
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 ๒.๔ ขั้นตอนถัดไป  
  สภาคองเกรสได้เลื่อนการพิจารณาปัญหาภัยแล้งออกไป  แต่เนื่องจากสภาพ 
ความแห้งแล้งที่รุนแรงที่สุดในปี ๒๐๑๒ ท าให้การทบทวนนโยบายภัยแล้งอื่น ๆ อาจจะเกิดขึ้น 
(Motha, 2011) 
 
๓. จีน 
 ๓.๑ สภาพปัญหา 
  ปี ๒๕๕๔  ในประเทศจีนเกิดภาวะฝนไม่ตก ท าให้อ่างเก็บน้ าแห้ง โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
และประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าหรือน้ าดื่ม ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อน้ า  
ในทะเลสาบและการผลิตข้าวและฝ้าย จีนเกิดภัยแล้งมากขึ้นและรุนแรงขึ้น (Sivakumar, 
2011) 
 ๓.๒ มาตรการเชิงนโยบาย  
  กฎหมายน้ าและกฎหมายอุตุนิยมวิทยาได้รับการพัฒนามากขึ้น ในยุค ๒๐๐๐  
เพ่ือวางแผนรองรับภัยแล้ง ในระดับรัฐและท้องถิ่นมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับอันตราย  
จากภัยธรรมชาติ จีนตรวจสอบความชื้นในดินและระดับน้ าโดยใช้  hydro probes and 
remote sensing จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหล่านี้  ท าให้สามารถจ าแนก 
ความรุนแรงของความแห้งแล้งออกเป็นพ้ืนที่ปราศจากความแห้งแล้ง พ้ืนที่แห้งแล้งเล็กน้อย 
พ้ืนที่ปานกลาง พ้ืนที่รุนแรง และพ้ืนที่สุดขั้ว การพยากรณ์ความแห้งแล้งท าได้บ่อยทุก ๆ  
๑ - ๓ วันเพ่ือให้เป็นรายปี  
 ในกรณีที่เกิดภัยแล้งเจ้าหน้าที่ของจีนมีมาตรการรับมือ ดังต่อไปนี้ ๑) การประกาศผ่านสื่อ 
๒) การส ารองระบบการแบ่งปันข้อมูลภายใน ๓) กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
และ ๔) การตอบสนองฉุกเฉิน นอกจากนี้ จีนมีระบบที่ก าหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน  
เพื่อป้องกันการทับซ้อน (Zhang, 2011) 
 ๓.๓ ผลลัพธ์ 
  กลยุทธ์ปัจจุบันของจีน เน้นการท างานในระยะสั้นมากกว่าการจัดการภัยแล้ง 
ในระยะยาว การมุ่งสู่แนวทางเชิงรุกที่ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรเป็นเรื่องยาก 
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือวิธีการกระจายความเสี่ยง (ABARES, 
2012) 
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 ๓.๔ ขั้นตอนถัดไป 
  มาตรการป้องกันก าลังด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งในอนาคต เช่น
การฝึกอบรมเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาเทคนิคใหม่ และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(จาง ๒๐๑๑) 
 
๔. ซาฮิล ภูมิภาคแอฟริกา 
 ๔.๑ สภาพปัญหา 
  ภัยแล้งที่รุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อ Sahel มาตั้งแต่ปี ๑๙๗๐ ท าให้คนและสัตว์
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก มูลค่าของกิจกรรมทางการเกษตรเป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP  
ของแอฟริกาและการจ้างงานในชนบท ดังนั้น การปรับปรุงภาคเกษตรมีผลกระทบที่ส าคัญ 
ต่อคุณภาพชีวิตของชาวแอฟริกัน อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรก าลังเผชิญกับ
ความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดี การขาดการสนับสนุนทางการเมือง  
การขาดการพัฒนาในเรื่องการตลาด การขาดการเข้าถึงทางการเงิน และปัญหาความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาเหล่านี้มากขึ้น ยกเว้น
ปัญหาของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  ปัญหาหลักที่สอง ในการจัดการกับปัญหา 
ภัยแล้ง รัฐบาลขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนและระดับความชื้นของประเทศ 
 ๔.๒ มาตรการเชิงนโยบาย  
  Sahel มีหน่วยงานระดับภูมิภาค ๒ แห่ง โดยหน่วยงานที่ ๑ จัดการในเรื่องการผลิต
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์  (AGRHYMET) และหน่วยงานที่  ๒  
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ส าหรับภาวะฉุกเฉินทางด้านอาหารกับองค์กรอื่น ๆ 
(PREGEC) ในระดับชาติแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานที่สร้างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์   
และมีการเตือนล่วงหน้า การประเมินจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยแนวโน้มตามฤดูกาล  
จากนั้นจะมีการตรวจสอบทุก ๆ ๑๐ วันเพ่ือรับการอัปเดต ทั้งนี้  มีการเก็บรักษาอาหารไว้ 
เ พ่ือ เตรียมพร้อมส าหรับภัยแล้ ง  หน่วยงาน  African Drought Monitor ถูกจัดตั้ งขึ้ น 
ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เพ่ือจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น (Traore, 
2011) 
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 ๔.๓ ผลลัพธ์ 
  แม้จะมีการเปิดตัวหน่วยงานระดับภูมิภาคและเทคโนโลยีการตรวจสอบภัยแล้ง  
แต่จุดอ่อนที่ส าคัญยังคงอยู่ในการประสานงานและการจัดสรรทรัพยากร มีการประสานงาน
น้อยมากระหว่างหน่วยงานรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้  การสื่อสารยังอ่อนแอระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศมักจะมีการผิดพลาดหรือยักยอก
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต การหมุนเวียนพนักงานที่สูงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน 
ดังนั้น ระบบของหน่วยงานจึงไม่ประสบความส าเร็จ สุดท้ายยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดการวิกฤต
มากกว่าการบริหารความเสี่ยง (Tadesse et al., 2008) 
 ๔.๔ ขั้นตอนถัดไป 
  เนื่องจากขาดข้อมูล ที่ส าคัญท่ีจะพัฒนาระบบการตรวจสอบในระดับประเทศ  
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนจากการท างานเชิงรับเป็นการคิดเชิงรุก และการเสริมสร้าง 
การประสานงานระหว่างสถาบันตลอดจนลดการคอร์รัปชั่นก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน (Traore, 
2005) 
 
๕. สหภาพยุโรป 
 ๕.๑ สภาพปัญหา 
  ยุโรปไม่ได้เป็นภูมิภาคที่แห้งแล้ง แต่มีแหล่งน้ าที่จ ากัด ประกอบกับการกระจาย 
ของทรัพยากรเหล่านั้นไม่สม่ าเสมอ จ านวนและความรุนแรงของความแห้งแล้งเพ่ิมขึ้น 
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๙ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยแล้งเพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ ๒๐ ยิ่งไปกว่านั้น ประมาณร้อยละ ๔๐ ของน้ าในสหภาพยุโรป 
จะสูญเปล่าโดยการรั่วไหลและการจัดการที่ไม่ดี (คณะกรรมาธิการยุโรป, ๒๐๑๐) 
 ๕.๒ มาตรการเชิงนโยบาย  
  การน ากรอบการท างานของน้ า (Direct Framework Directive: WFD) มาใช้ 
ในปี ๒๐๐๐ ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ าตามข้อก าหนดของ WFD คือ  
การบริหารจัดการน้ าแบบพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งเริ่มตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ า ลุ่มน้ าสาขา ไปจนถึงปากแม่น้ า  
โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับมิติของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีอาณาเขตร่วมกัน  
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีรายงานเพ่ิมเติมอีก ๔ เรื่อง ในช่วง ๒๐๐๗ - ๒๐๑๑ ได้แก่ 
รายงานส าคัญที่น ามาใช้เป็นประเด็นการก าหนดราคาน้ า การวางแผนการใช้ที่ดิน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ า  และแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศสมาชิก และรายงานนโยบาย 
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อีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องความส าคัญของการอนุรักษ์และลดปริมาณขยะในการกักเก็บน้ า งานวิจัยนี้
น าไปสู่เอกสารที่เรียกว่าพิมพ์เขียวเพ่ือปกป้องทรัพยากรน้ าของยุโรป ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ 
การประเมินและปรับปรุงนโยบายน้ าของสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป ๒๕๕๔) 
 ๕.๓ ผลลัพธ์ 
  รายงานการด าเนินงานปี ๒๐๐๙ เปิดเผยว่า มีสถานีตรวจวัดมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง 
ที่เปิดด าเนินการในสหภาพยุโรป โดยมีสถานีในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มากที่สุด  
ส่วนในฟินแลนด์และสวีเดนมีน้อยที่สุด นอกจากนี้ ระบบการรายงานแบบออนไลน์ประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในการสนับสนุนการส่งรายงานที่ตรงเวลาและหลีกเลี่ยงการรายงานซ้ า 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงอยู่ที่การประสานงานการติดตามน้ าที่ใช้ร่วมกันระหว่าง 
รัฐสมาชิก และสถานีตรวจวัดในแหล่งน้ ายังคงเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ (คณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรป, ๒๐๐๙) 
 ๕.๔ ขั้นตอนถัดไป  
  การบรรยายสรุปนโยบาย ที่เรียกว่า XEROCHORE จัดท าขึ้นระหว่างปี ๒๐๐๘  
และ ๒๐๑๐ ภายใต้ WFD เพื่อประเมินช่องว่างการวิจัยและความต้องการด้านนโยบายในพ้ืนที่
ที่แห้งแล้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน าเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ๔ ด้าน 
ส าหรับการวางแผนนโยบาย ได้แก่ ๑) นิเวศวิทยา ๒) วิทยาศาสตร์ ๓) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ ๔) ผลกระทบต่อมนุษย์ อ้างอิงจาก XEROCHORE นโยบายควรค านึงถึงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา 
ตามธรรมชาติไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกิดจากมนุษย์  
 ดังนั้น นโยบายต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง  
และต้องมีการอัปเดตนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นโยบายต้องมีรากฐานที่มั่นคง  
ในด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการติดตามการพยากรณ์และแบบจ าลองที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เพ่ือช่วย
ในการบรรเทาความแห้งแล้ง นอกจากนี้ นโยบายควรค านึงถึงประเด็นจากแง่มุมทางเศรษฐกิจ
ของการใช้น้ า การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการอนุรักษ์กับแผนการ
ก าหนดราคาน้ าไปสู่การเปรียบเทียบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง และความพยายาม
บรรเทาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม นโยบายต้องค านึงถึงผลกระทบอื่น  ๆ เช่น คุณภาพน้ าท่ี 
เสื่อมโทรม รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า เช่น การเข้าถึง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเกษตรและชนบท  
และการมีส่วนร่วมของผู้น าทางการเมือง (รายงาน XEROCHORE, 2009, 2010) 
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๖. สหราชอาณาจักร 
 ๖.๑ สภาพปัญหา 
  ภัยแล้งเป็นลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศของอังกฤษมาโดยตลอด ในขณะที่แนวโน้ม
ในเรื่องความถี่ หรือความรุนแรงของความแห้งแล้งตั้งแต่ ๑๘๐๐ ยังไม่ปรากฏชัดเจน แนวโน้ม
ของฤดูหนาวที่ชื้นขึ้นได้รับการสังเกต ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ าฝนในฤดูหนาวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๐ จากค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้ และปริมาณน้ าฝนในฤดูร้อนลดลงร้อยละ ๑๐ จากอัตรา
การระเหยต่ าในฤดูหนาว ดังนั้น น้ านี้จึงถูกส่งกลับไปยังที่เก็บน้ าใต้ดินมากขึ้น (Marsh et al., 
2007) อย่างไรก็ตาม ฤดูหนาวมักจะเป็นตัวท านายความแห้งแล้งที่ก าลังจะมา ถึงแม้ว่า  
จะตามด้วยฤดูร้อนที่ชุ่มชื้น ในบางสถานการณ์ฤดูร้อนที่แห้งแล้งได้ถูกผนวกเข้ากับฤดูหนาว 
ที่แห้งแล้ง น ามาสู่ความแห้งแล้งที่รุนแรงมากขึ้น (Marsh, 2004) 
 ๖.๒ มาตรการเชิงนโยบาย  
  หน่วยงานอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร สร้าง  และปรับปรุง 
แผนภัยแล้งทุกปีและหารือกับบริษัทน้ าทุก ๆ ๓ ปี เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับปีต่อ ๆ ไป  
บริษัทสร้างแผน ๗ แผนส าหรับ ๖ ภูมิภาคในอังกฤษ และอีกหนึ่งแผนส าหรับเวลส์ เป้าหมาย
ของแผนเหล่านี้คือ การตรวจสอบน้ าประปาและท าให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วน (สาธารณะ 
อุตสาหกรรม ฯลฯ) ได้รับการจัดสรรน้ าที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ หน่วยงานฯ จัดจ าหน่ายใบอนุญาตภัยแล้งให้กับบริษัทน้ าซึ่งมีรายละเอียดปริมาณน้ า 
ที่พวกเขาสามารถขุดมาใช้   
 ๖.๓ ผลลัพธ์ 
  ถึงแม้ว่าแผนภัยแล้งจะมีผลในระดับหนึ่ง แต่บริษัทน้ าต้องตัดสินใจอีกหลายประการ 
และมีข้อแนะน าอื่น ๆ เช่น การใช้น้ า grey water ในห้องน้ า และการใช้งานรองอื่น ๆ 
(http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-18342309) 
 ๖.๔ ขั้นตอนถัดไป 
  แผนงานปัจจุบัน ก าหนดให้บ้านเรือนมีน้ าประปาเข้าถึงร้อยละ ๘๐ ในช่วงปลาย 
ปี ๒๐๒๐ แต่รัฐบาลอาจผลักดันให้เร็วขึ้นกว่านั้น นอกจากนี้ในรายงานอื่น ๆ แนะน าการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในระดับท้องถิ่น เช่น  ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ ( sensor 
networks) และการปรับปรุงเพ่ือประเมินรูปแบบปริมาณน้ าฝน และระดับน้ าฝนในครัวเรือน 
และฟาร์มแทนการสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 
(State of the Nation, 2011) 
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ภาคผนวก ด 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 การยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑  มีมาตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยใช้
เวลายกร่างถึง ๒  ปี แต่ เมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
ได้มีผู้คัดค้านท้าให้ร่างดังกล่าวตกไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากนั นได้มีการน้าร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับเดิมมาปรับปรุงใหม่ในวาระของรัฐบาลในสมัยนั น (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) โดยเข้าวาระ ๑ ขั นรับหลักการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และมีการพิจารณา 
ในวาระที่ ๒ โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ นพิจารณารวม ๒๖ คน โดยมี 
ภาคประชาชนเป็นตัวแทน ๒ คน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ฉบับนี เป็นกฎหมาย
ที่ใช้ เวลาพิจารณารวมทั งสิ น ๕๗๖ วัน และได้ด้าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ๑๐ เวทีทุกภาค 
กระทั่งผ่านวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศเป็นพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๕ 
ตอนที่ ๑๑๒ ก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นับเป็นกฎหมายปฏิรูปฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๒ หน่วยงาน ๑๐ กระทรวง และบูรณาการเกี่ยวกับ 
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
ให้เกิดความเป็นเอกภาพ ก้าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน ้าแล้ง 
และภาวะน ้าท่วม วางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั นพื นฐานของประชาชนในการเข้าถึง
ทรัพยากรน ้าสาธารณะ ให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มีองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าตั งแต่ระดับองค์กรผู้ใช้น ้า ระดับลุ่มน ้า และระดับชาติ สาระส้าคัญ
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี  
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๙ หมวด ๑๐๖ มาตรา  
 พระราชบัญญัตินี  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า และมาตรา ๑๐๔ 
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี  ใช้บังคับเป็นต้นไป 
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 หมวดที่ ๑ ทรัพยากรน ้า ก้าหนดอ้านาจของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดที่ ๒ สิทธิในน ้า ก้าหนดสิทธิในการใช้ หรือกักเก็บน ้า 
 หมวดที่ ๓ องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
  ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  
  มาตรา ๙ ก้าหนดไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” ประกอบด้วย ๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
๓) กรรมการโดยต้าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และผู้อ้านวยการ
ส้านักงบประมาณ ๔) กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน ้า จ้านวนหกคน ซึ่งได้รับการคัดเลือก
มาจากกรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ ๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี
ในด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรน ้า ด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอุตสาหกรรม 
   ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั งข้าราชการ
ของส้านักงานอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส่วนที่ ๒ ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ  
   มาตรา ๒๔ ก้าหนดไว้ว่า ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน ้าจนอาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนสัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
ของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรงให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจจัดตั งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการอ้านวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน ้าเป็นการชั่วคราว จนกว่า
ปัญหาวิกฤติน ้าจะผ่านพ้นไป ทั งนี  ให้ส้านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์
บัญชาการเฉพาะกิจ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจออกค้าสั่งให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
หรือต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระท้าหรือห้าม
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กระท้าการใด ๆ เพ่ือการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหาย  
ที่เกิดขึ นได้อย่างทันท่วงที  
  เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ออกค้าสั่งตามวรรคสองแล้ว  และค้าสั่งนั น มีสภาพ 
อย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อประชาชนที่ เกี่ยวข้อง ให้ประกาศค้าสั่งดังกล่าว 
ในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 
  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
หรือการปฏิบัติตามค้าสั่งของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการ
เฉพาะกิจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
หรือต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ด้าเนินการไปตามหน้าที่
และอ้านาจ และได้กระท้าไปพอสมควรแก่เหตุ และมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ให้ผู้นั นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั งปวง 
  เมื่อการด้าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติน ้าแล้วเสร็จ ให้ส้านักงานรายงาน 
และจัดท้าสรุปผล การด้าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติน ้าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบโดยมิชักช้า 
  ส่วนที่ ๓ ลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้า  
  มาตรา ๒๗  ก้ าหนดไว้ ว่ า  เมื่ อ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก้ าหนดลุ่ มน ้ า 
ตามมาตรา ๒๕ แล้วให้มีคณะกรรมการลุ่มน ้าประจ้าลุ่มน ้านั น ประกอบด้วย ๑) กรรมการลุ่มน ้า 
โดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน ้านั น ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทน  
กรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน ้า ผู้แทนกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมป่าไม้ 
ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  ในกรณีที่ลุ่มน ้าใดมีพื นที่ติดต่อกับชายแดน ให้มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน ้า หรือในกรณีที่ลุ่มน ้าใดมีพื นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ให้มีผู้แทน  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน ้า หรือในกรณีที่ลุ่มน ้าใดอยู่ใน
พื นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ให้มีผู้แทนศูนย์อ้านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นกรรมการลุ่มน ้าด้วย ๒) กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้านั น  จังหวัดละ 
หนึ่งคน และในกรณีที่ลุ่มน ้าใดอยู่ในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั นเป็นกรรมการลุ่มน ้าด้วย ๓) กรรมการ
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ลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้านั นที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
พาณิชยกรรม ภาคละสามคน ๔) กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า จ้านวนสี่คน 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม ๑) เลือกกันเองเพ่ือเป็นประธานกรรมการลุ่มน ้า 
และให้คณะกรรมการลุ่มน ้าเลือกกรรมการลุ่มน ้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการ 
ลุ่มน ้า ทั งนี  การเลือกประธานกรรมการลุ่มน ้าและรองประธานกรรมการลุ่มน ้าให้กระท้า  
ทุกสามปี 
  ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาคแต่งตั งข้าราชการ 
ของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาคเป็นกรรมการลุ่มน ้าและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
อีกไม่เกินสองคน 
 หมวดที่ ๔ การจัดสรรน ้าและการใช้น ้า 
  มาตรา ๔๑ ก้าหนดไว้ว่า การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท 
คือ ๑) การใช้น ้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะเพ่ือการด้ารงชีพ  
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรม  
ในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม  
และการใช้น ้าในปริมาณเล็กน้อย ๒) การใช้น ้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้า
สาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา
และกิจการอื่น ๓) การใช้น ้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะเพ่ือกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ใช้น ้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้า หรือครอบคลุมพื นที่
อย่างกว้างขวาง 
  ลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น ้าแต่ละประเภทตาม ๑) ๒) และ ๓)  
ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. 
  การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชนก่อน 
  มาตรา ๔๒ ก้าหนดไว้ว่า การใช้น ้าประเภทที่หนึ่งไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
การใช้น ้าและไม่ต้องช้าระค่าใช้น ้า 
  ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าข้อมูลการใช้น ้า
ประเภทที่หนึ่งท่ีอยู่ในพื นที่รับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อส้านักงาน ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนช. ประกาศก้าหนด 
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  มาตรา ๔๓ ก้าหนดไว้ว่า การใช้น ้าประเภทที่สองต้องได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน ้าที่ทรัพยากรน ้าสาธารณะนั นตั งอยู่ 
  มาตรา ๔๔ ก้าหนดไว้ว่า การใช้น ้าประเภทที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล แล้วแต่กรณี 
โดยความเห็นชอบของ กนช. 
  มาตรา ๔๘ ก้าหนดไว้ว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงก้ าหนดอัตราค่ าธรรม เนียมใบอนุญาตการใช้น ้ าประ เภทที่ สอง 
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น ้าประเภทที่สามไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี  
  มาตรา ๔๙ ก้าหนดไว้ว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงก้าหนด ๑) หลักเกณฑ์การก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าส้าหรับการใช้น ้าประเภทที่
สองและการใช้น ้าประเภทที่สาม ๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน 
หรือยกเว้นค่าใช้น ้า ทั งนี  จะก้าหนดให้แตกต่างกันโดยค้านึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณ
ของการใช้น ้าในแต่ละประเภทและในแต่ละลุ่มน ้าก็ได้ 
   มาตรา ๕๐ ก้าหนดไว้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าใช้น ้าประเภทที่สองและประเภทที่
สามที่ไม่ใช่น ้าจากทางน ้าชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและไม่ใช่น ้าบาดาล
ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล และให้อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าเรียกเก็บค่าใช้น ้าดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดตามมาตรา ๔๙ 
  มาตรา ๕๑ ก้าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้
ทรัพยากรน ้าสาธารณะ ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น ้าประเภทที่สองและประเภทที่สามต้องติดตั ง
เครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน ้าที่ใช้ และเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ที่
แต่งตั งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ตรวจสอบ ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล แล้วแต่กรณี ก้าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 หมวดที่ ๕ ภาวะน ้าแล้งและภาวะน ้าท่วม 
  ส่วนที่ ๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน ้าตามผังน ้า 
  มาตรา ๕๖ ก้าหนดไว้ว่า เมื่อมีการประกาศผังน ้าในราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา ๑๗ (๕) แล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน ้าตามผังน ้าจะต้องไม่ก่อให้เกิด
การเบี่ยงเบนทางน ้าหรือกระแสน ้าหรือกีดขวางการไหลของน ้าในระบบทางน ้า อันเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม 
  ส่วนที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง  
  มาตรา ๖๑ ก้าหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการลุ่มน ้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน ้าแล้งขึ นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้จัดท้าเป็นแผนเพ่ือเตรียมการรองรับทั งกรณีปกติ  
ซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน ้าแล้งในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้า  
และกรณีที่เกิดภาวะน ้าแล้งอย่างรุนแรง 
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้งตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี  
  ๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  ๒) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ 
  ๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง 
  ๔) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
  ๕) วิธีการควบคุมการใช้น ้าในพื นที่ 
  ๖) การหาแหล่งน ้าทดแทนและการขนส่งน ้าจากแหล่งน ้าทดแทนมายังพื นที่
ซึ่งเกิดภาวะน ้าแล้ง 
  ๗) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน ้าแล้ง 
  ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง ให้มีการบูรณาการร่วมกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 
ในเขตลุ่มน ้าตามความเหมาะสม 
  ส่วนที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม  
  มาตรา ๖๔ ก้าหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการลุ่มน ้าจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไข
ภาวะน ้าท่วมขึ นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้จัดท้าเป็นแผนเพ่ือเตรียมการรองรับทั งกรณีปกติ  
ซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน ้าท่วมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป็นประจ้า  
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และกรณีฉุกเฉินที่มีน ้าท่วมเกิดขึ นโดยฉับพลัน โดยในการจัดท้าแผนต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อม ผังน ้า ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื นที่นั นประกอบด้วย 
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี  
  ๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  ๒) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ 
  ๓) การจัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม 
  ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากภาวะน ้าท่วม 
  ๕) การจัดท้าระบบเตือนภัยน ้าท่วม 
  ๖) การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
  ๗) วิธีการระบายน ้ารวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการให้น ้าระบายไป  
ตามแนวทางที่ก้าหนด 
  ๘) วิธีการกักเก็บน ้าเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  ๙) การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ที่อาจได้รับภัยพิบัติจากน ้าท่วม 
  ในการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม ให้มีการบูรณาการร่วม 
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 
ในเขตลุ่มน ้าตามความเหมาะสม 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากภาวะน ้าท่วมและการจัดท้า
ระบบเตือนภัยน ้าท่วมตามวรรคสอง ๔) และ ๕) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ กนช. ประกาศก้าหนด 
 หมวดที่  ๖  การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน ้ าสาธารณะ ก้าหนดอ้านาจ 
การออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบ  
กับทรัพยากรน ้าสาธารณะ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะ  
 หมวดที่ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ ก้าหนดอ้านาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี  
 หมวดที่ ๘ ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน ้า
สาธารณะ ก้าหนดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรัฐ 
 หมวดที่ ๙ บทก้าหนดโทษ ก้าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ  
หรือข้อบัญญัติ 



- ๒๙๒ - 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ต 
พระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ภาคผนวก ต 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ๑. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาล
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงได้ตราพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น เพ่ือให้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยในปัจจุบัน และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
 ๒. กําหนดนโยบายในการจัดทําแผน มาตรา ๖ กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกชื่อโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 
ในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และปฏิบัติการอื่นใดตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ๓. กําหนดให้มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ  มาตรา ๑๑ กําหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลาง
ของรัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้   
  (๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขอ
อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี   
  (๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้มีประสิทธิภาพ   
  (๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหาย 
จากสาธารณภัย   
  (๔) แนะนํา ให้คําปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน   
  (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ   
  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ 
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   



- ๒๙๖ - 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ถ 
ฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
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ฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร 

จัดท าโดย 

เจ้าหนา้ที่ประจ ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๕ โทร ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๖๐๐ 

๑. นายประเสรฐิ  สเีลิศ   ผูบ้ังคับบัญชากลุ่มงาน 

๒. นายกว ี จนัทจิราภา   นิติกรช านาญการพิเศษ 

๓. นางปิยาภา  ชระธีระคุปต ์  นิติกรช านาญการ 

๔. วา่ที่ ร.ต.ปฐมภณณ ์ แปน้จรัสธรีม ี นิติกรช านาญการ 

๕. นางสาววรนนัต ์ มงคลน าสุวิทย์  นิติกรช านาญการ 

๖. นายธารณ์ธรรม ์ ธรรมวงศ ์  วิทยากรช านาญการ 

๗. นายเทียนชัย  พันธ์เลิศ   วิทยากรปฏิบตัิการ 

๘. นางสาวสิริลักษณ ์ เหมชาติลือชัย วิทยากรปฏิบตัิการ 

๙. นางสาวอาดีบะห์  อูบ ี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๐. นางสาววัลย์ณภัสร์  ยอดแยม้  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๑๑. นางสาวองัสณา  เนตรทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 
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- ๓๐๑ - 

รายงานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา 
เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน :  
การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง 
 
ผู้รับผดิชอบ : 
 คณะกรรมาธิการการแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา 
 
ปีที่พิมพ์ : 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เบอร์โทร : 
 ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๖๐๐ 
 
จัดพิมพ์โดย : 
 กลุ่มงานการพิมพ์ ส้านกัการพิมพ์ 
 ส้านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๒, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๘ – ๙ 
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