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บทน้า (Introduction) 

  ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และแนวทาง
การบริหารจัดการน  าแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการประสาน การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ร่วมกับทรัพยากรอื่นที่เก่ียวข้อง ด้วยการค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เพ่ือน าไปสู่ผลตอบแทน
สูงสุดด้านเศรษฐกิจและสังคม  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ในการ
จัดตั งกรมทรัพยากรน  า ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  และตามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 

   กรมทรัพยากรน  าในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ในด้านการเสนอแนะ การจัดท า
นโยบาย แผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  า รวมถึงการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน  า ในระดับภาพรวมของประเทศและในระดับลุ่มน  า โดยได้ประยุกต์แนวคิดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) มาด าเนินการ เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ น และได้จัดตั งศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า (Water Crisis Prevention Center) เพ่ือท าหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตามและประมวลผลข้อมูลด้านภูมิศาสตร์กายภาพและอุตุ-อุทกวิทยา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติทางน  าและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ภัยพิบัติทางน  าของประเทศ  
 
เครื่องมือและระบบการติดตามสถานการณ์น ้ากรมทรัพยากรน ้า 
(Tools and water monitoring systems of Department of Water Resources) 
 
  ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาด้านน  ามาอย่างต่อเนื่อง ทั งปัญหาด้านอุทกภัย ซึ่งเกิดจาก
การหลากของน  าในปริมาณมากหรือน  าล้นตลิ่ง (Flood) และปัญหาน  าป่าไหลหลาก น  าท่วมฉับพลันและดินถล่ม 
(Flash flood) รวมถึงปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและปัญหาภัยแล้ง โดยจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมทรัพยากรน  า
ได้ด าเนินการติดตั งเครื่องมือและระบบเพ่ือติดตาม วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ปัญหาด้านน  า 
ที่เกิดขึ น ประกอบด้วย 1.ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และ 2.ระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกล
อัตโนมัติ (Telemetering System) 
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1. ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  
  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2547 ที่ ได้ ให้ความเห็นชอบให้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน  า ด าเนินการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชันและพื นที่ราบเชิงเขา เพ่ือเป็นกลไกในการติดตาม
สถานการณ์ เฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากนาท่วมฉับพลัน โดยกรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการติดตั งระบบ
เตือนภัยเริ่มตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2555 ได้ติดตั งสถานีเตือนภัย 1,052 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้าน
เสี่ยงภัย 3,207 หมู่บ้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด าเนินการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ิมเติม 
และมีแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1,509 หมู่บ้าน ซึ่งจะครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย 
ทั่วประเทศทั งหมดจ านวน 6,300 หมู่บ้าน 
 

 หลักการท้างานของระบบเตือนภัย 
 ในการเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต สามารถท าได้ใน 3 กรณี ดังนี  

  1) กรณีสั่งการเพ่ือเตือนภัยจากสถานีหลัก : เป็นการสั่งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวัง
และเตือนภัยน  าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม ตั งอยู่ที่ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน  า 
   2) กรณีสั่งการเพ่ือเตือนภัยจากสถานีหลักรอง : เป็นการสั่งเตือนภัยจากส่วนอุทกวิทยา ส านัก
ทรัพยากรน  าภาค 1 ถึง 10 ซึ่งสามารถสั่งการเตือนภัยไปยังสถานีเตือนภัยในเขตพื นที่รับผิดชอบได้ 
  3) กรณีสั่งการเตือนภัยอัตโนมัติของสถานีเตือนภัย : โดยใน RTU ของสถานีเตือนภัยทุกสถานี
ได้รับการตั งติดโปรแกรมให้สามารถแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ หากกรณีการสั่งการทั ง 2 กรณีข้างต้นไม่มีการสั่งการ
เพ่ือเตือนภัย อาจเกิดจากการสื่อสารขัดข้อง สถานีเตือนภัยจะเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนภัย โดยอุปกรณ์
ตรวจวัดจะส่งค่าท่ีตรวจวัดได้ให้กับโปรแกรมเพ่ือเตือนภัยตามเกณฑ์ที่ตั งไว้ 
       การท างานของระบบเตือนภัยจะประกอบด้วยอุปกรณ์สัญญาณไฟเตือนภัยสามระดับ คือ สีเขียว 
สีเหลือง และสีแดง พร้อมเสียงเตือนภัยจากล าโพง ทั งหมดจะรับค าสั่งจากตู้อุปกรณ์ (RTU) โดยมีการตั งค่าในการ
เตือนภัย ดังนี  

- ระดับสีเขียว เตือนเมื่อมีฝนตกและ/หรือระดับน  าถึงเกณฑ์ที่จะต้องติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง  
ซึ่งจะท าการเตือนทุก 20 นาที โดยจะเตือนทั งแสงและเสียงเป็นเวลา 10 วินาที   

- ระดับสีเหลือง เตือนเมื่อมีฝนตกและ/หรือระดับน  าถึงเกณฑ์ที่จะต้องท าการเตือนภัยและ
เตรียมพร้อม  ซึ่งจะท าการเตือนทุก 15 นาที โดยจะเตือนทั งแสงและเสียงเป็นเวลา 10 วินาที 

- ระดับสีแดง เตือนเมื่อมีฝนตกและ/หรือระดับน  าถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งจะ
ท าการเตือนทุก 3 นาที โดยจะเตือนทั งแสงและเสียงเป็นเวลา 10 วินาที  

 
 
 
 

 
รูปที่  1  ไฟสัญญาณเตือนภัยและล าโพง 
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ส าหรับการตั งค่าเตือนภัย สามารถตั งให้เตือนภัยจากปริมาณน  าฝนสะสมและ/หรือค่าระดับน  าในล าน  า 
ซึ่งค่าของน  าฝนสะสมและ/หรือระดับน  าที่ก าหนดไว้ จะเป็นค่าพื นฐานที่สามารถปรับค่าได้ตามความเหมาะสม
ของสภาพพื นที่ 

รูปแบบของสถานีเตือนภัย 

  รูปแบบที่ 1 :   สถานีเตือนภัยแบบเตือนด้วยปริมาณน  าฝนวิกฤต สถานีเตือนภัยรูปแบบนี จะใช้
ข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ที่ตรวจวัดได้เป็นหลักในการพิจารณาเตือนภัย การติดตั งสถานีจะติดตั งในพื นที่ต้นน  า 
รูปแบบของสถานีเตือนภัยแบบที่ 1 แสดงดังรูปที่ 2 

              (1) เครื่องวัดปริมาณน  าฝนแบบอัตโนมัติ 

 (2) กระบอกวัดปริมาณน  าฝน 

 (3) เครื่องวัดความชื นในดิน    

 (4) เครื่องวัดอุณหภูมิ 

              (5) สัญญาณเตือนภัยและล าโพง 

              (6) ตู้อุปกรณ์ 

 

       รูปที่ 2  รูปแบบสถานีเตือนภัยแบบที่ 1 

  รูปแบบท่ี 2 :   สถานีเตือนภัยแบบเตือนด้วยระดับน  าวิกฤตและปริมาณน  าฝนวิกฤติ โดยสถานี
เตือนภัยรูปแบบนี จะติดตั งเพ่ือวัดระดับน  าในล าน  า โดยจะติดตั งบริเวณสะพานที่มั่นคงแข็งแรงในต าแหน่งต้นน  า
เพ่ือเตือนภัยไปยังหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน  า ซึ่งหมู่บ้านครอบคลุมที่อยู่ท้ายน  าจะอยู่ห่างจากสถานีเตือนภัยในระยะที่
สามารถแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง โดยสถานีรูปแบบนี จะวัดระดับน  าในล าน  า ณ จุดติดตั งสถานีและ 
ใช้ระดับน  าที่วัดได้มาพิจารณาเตือนภัย ส่วนหมู่บ้านครอบคลุมที่ไม่ได้ตั งอยู่ริมน  า จะใช้ข้อมูลปริมาณฝนที่ตก
ในพื นที่ที่ตรวจวัด เป็นหลักในการพิจารณาเตือนภัยเช่นเดียวกับแบบที่หนึ่ง โดยรูปแบบของสถานีเตือนภัย
แบบที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3 

 

              (1) เครื่องวัดระดับน  าแบบอัตโนมัติ (ภายในตู้อุปกรณ์)
              (2) เครื่องวัดปริมาณน  าฝนแบบอัตโนมัติ  
              (3) เครื่องวัดอุณหภูมิ 
              (4) ตู้อุปกรณ์ 
              (5) สัญญาณเตือนภัยและล าโพง 
              (6) เสาวัดระดับน  า 
 
  

 
       รูปที่ 3  รูปแบบสถานีเตือนภัยแบบที่ 2 
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ขั นตอนการด้าเนินงานเมื่อเกิดการเตือนภัย 
(1) เมื่อเครื่องเตือนภัยส่งสัญญาณสีเขียว (เฝ้าระวัง) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบปริมาณ

น  าฝน และประสานเจ้าหน้าในท้องที่ ผู้รู้ตรวจสอบปริมาณน  าฝนและเฝ้าติดตามสถานการณ์ 
(2) เมื่อเครื่องเตือนภัยส่งสัญญาณสีเหลือง (เตือนภัย) เจ้าหน้าส่วนกลางตรวจสอบปริมาณ

น  าฝน และประสานเจ้าหน้าในท้องที่  ผู้รู้สอบถามสถานการณ์น  าในพื นที่ พร้อมทั งเฝ้าติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด และหน่วยงานในท้องที่ประสานแจ้งปริมาณน  าฝนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

(3) เมื่อเครื่องเตือนภัยส่งสัญญาณสีแดง (อพยพ) ประสานผู้รู้เพ่ือสอบถามสถานการณ์น  าในพื นที่ 
พร้อมทั งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานแจ้งปริมาณน  าฝนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมทั งแจ้งผู้รู้ เครือข่าย และผู้น าชุมชน เพ่ือตัดสินใจสั่งให้
ประชาชนที่จะได้รับอันตราย อพยพ ออกจากพื นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย  

 

 
รูปที่ 4 รูปแบบการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชน 

 
2 ระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 

 ระบบตรวจวัดสถานภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบตรวจวัดข้อมูล
ทางไกลอัตโนมัติ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

GPRS (AIS/IP-STAR)

กรมทรพัยากรน า้

(สวพ., สทภ. 1-10)
กรมทรพัยากรน า้

(สวพ., สทภ. 1-10)

2

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัเป้าหมายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัเป้าหมาย

3
หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

และประชาชนทัว่ไป

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

และประชาชนทัว่ไป
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  แผนผงัการเตือนภยัแผนผงัการเตือนภยั

INTERNET

สถาน ีEarly Warningสถาน ีEarly Warning

1

 เตอืนภยั
 อพยพ

 เฝ้าระวงั

ผูร้ ู/้อาสาสมคัร/ผูน้ าชมุชนผูร้ ู/้อาสาสมคัร/ผูน้ าชมุชน
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รูปที่ 5 ระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ 

 
  ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ 

  1) สถานีหลัก ตั งอยู่ภายในพื นที่ห้องควบคุมระบบ 
(Server Room) ของศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า ชั น 11 อาคารกรมทรัพยากรน  า 
กรุงเทพฯ ท าหน้าที ่ควบคุมระบบตรวจวัดสถานภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ 
ในลุ่มน  าต่างๆ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 ลุ่มน  า มีลุ่มน  าโขง ชี มูล ยม  
น่าน บางปะกง ปราจีนบุรี เจ้าพระยา ท่าจีน และทะเลสาบสงขลา  
ผ่านโครงข่ายการสื่อสารด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ จัดเก็บข้อมูลตรวจวัด
จากโครงข่ายสถานีตรวจวัดในระบบฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั ง
ประมวลผลแบบจ าลองคณิตศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

2) สถานีรอง ตั งอยู่ภายในพื นที่ที่รับผิดชอบดูแลลุ่มน  าหลักของ 
ส านักงานของส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 2, 3, 4, 5 และ 9 
ซ่ึงจะรับผิดชอบ ท าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น  าในพื นที่ลุ่มน  ายม
และน่านอย่างต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real Time) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแจ้งเตือนภัยและวางแผนบริหารจัดการ
กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต นอกจากนั น เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีรองยังรับผิดชอบ
การดูแลบ ารุงรักษาสถานีสนาม 
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3) สถานีสนาม ท าหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลระดับน  า ปริมาณน  าฝน ข้อมูล
คุณภาพน  า และภาพ CCTV แล้วส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก สถานีสนามต้องมีจ านวน
สถานีที่เพียงพอ ครอบคลุมทั่วทั งพื นที่ลุ่มน  า โดยคัดเลือกสถานีที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
สภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณภาพน  าของพื นที่ลุ่มน  า โครงข่ายสถานีสนาม
ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อุปกรณ์หลักที่ติดตั งที่สถานีสนาม 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล กล้อง CCTV อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ระบบไฟฟ้า 
และระบบสื่อสาร 

 
  แบบจ้าลองคณิตศาสตร์  
   แบบจ าลองคณิตศาสตร์ถูกน ามาใช้ในการจ าลองสภาพลุ่มน  า 
ให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์เชิงตัวเลข เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าฝน 
กับน  าในแม่น  า เมื่อทราบปริมาณฝนจากสถานีสนามก็สามารถน ามาค านวณ 
ได้ว่าจะมีน  าในแม่น  าเท่าไร จะก่อให้เกิดน  าท่วมหรือไม่ เป็นต้น แบบจ าลอง 
คณิตศาสตร์ ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ 
เพ่ือช่วยในการประเมินสภาพน  าภาพรวมของพื นที่ทั งในปัจจุบันและอนาคตให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
และทันต่อเหตุการณ์ ประกอบด้วย แบบจ าลองคณิตศาสตร์ ส าหรับการค านวณด้านน  าท่วมแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ ส าหรับค านวณด้านคุณภาพน  า และแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ส าหรับค านวณด้านการใช้น  า  
 
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนจัดการวิกฤติน  าเป็นการติดตามสภาพน  าจากระบบ
ตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติ แล้วน าข้อมูลสภาพน  า ณ ปัจจุบัน ไปใช้ในการตัดสินใจคัดเลือกแนวทาง การบริหาร
จัดการน  า โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าหน้าที่คัดเลือกแนวทางบริหารจัดการน  าจากเงื่อนไขสภาพน  า 
ณ ขณะนั นโดยอัตโนมัติ พร้อมทั งประยุกต์ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ให้ท าการจ าลองสภาพน  าของพื นที่ลุ่มน  า 
แล้วจัดส่งผลการค านวณและแนวทางการบริหารจัดการน  าไปยังระบบน าเสนอผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นรายงานสรุป
เพ่ือให้หน่วยงานทั่วไป และประชาชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรวจวัด และผลการ
พยากรณ์ได้สะดวกผ่านทางเว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th  (กรมทรัพยากรน  า, 2557) 
     
ภัยแล้งและผลการด้าเนินการ  (Drought and results of implementation) 

  ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ จากยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน  าที่มุ่งเน้น 
ในการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน  า เพ่ือจัดหา 
น  าต้นทุน รวมถึงการพัฒนา ติดตั ง ระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะภูมิอากาศ  และได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดังนี  
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 1.การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation) 

กรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการโครงการปรับปรุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน  า แหล่งน  าธรรมชาติ 
ที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพ่ิมปริมาณน  าต้นทุน และวางระบบการกระจายน  า 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้น  า บรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื นที ่

 

        

           

รูปที่ 6 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน  า กรมทรัพยากรน  า 

 2 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

  การเตรียมการโดยการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ น  
เพ่ือป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยการจัดตั งศูนย์ติดตามสถานการณ์น  า ทั งในส่วนกลาง 
(ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า กรมทรัพยากรน  า) และส่วนภูมิภาค (ส านักงานทรัพยากรน  า ภาค 1 - 11) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  า มาบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ที่อาจจะเกิดขึ นไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รูปที่ 7 ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนกลาง ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน  า กรมทรัพยากรน  า 

         

รูปที่ 8 ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนภูมิภาค (ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1 - 11) 

           

รูปที่ 9 เจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งส่วนภูมิภาค และการปฏิบัติงาน 
 

 3. การเผชิญเหตุหรือการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

กรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์เบื องต้นจากภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน  า 
โดยได้จัดเตรียมชุดเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ (Mobile Pump Unit) สูบน  าจากแหล่งน  าสายหลักหรือล าน  าสาขาไป
เก็บไว้ในแหล่งน  าธรรมชาติ เพ่ือผลิตน  าประปา และช่วยเหลือการเกษตร พร้อมทั งแจกจ่ายน  าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค พร้อมทั งการบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ เพ่ือให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือ
และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน  าและภัยแล้งให้กับประชาชนที่ เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรมการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

             

รูปที่ 10 ชุดเครื่องสูบน  าเคลื่อนที่ (Mobile Pump Unit) 

             

รูปที่ 11 รถบรรทุกน  า และเครื่องผลิตน  าประปา 

             

รูปที่ 12 การสูบน  าเพ่ือช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยแล้ง 

             

รูปที่ 13 การแจกจ่ายน  าเพ่ือช่วยเหลือพื นที่ประสบภัยแล้ง 
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ตารางที่ 1 ผลการด าเนินการช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (15 ก.ย.57 – 10 ส.ค.58) 

หน่วย 
ด าเนิน 
งาน 

จังหวัด 
จุด

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
สูบน  า 
(ลบ.ม.) 

จ านวนผูไ้ด้รับประโยชน์ ปริมาณ
แจกจ่ายน  า 

 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 
พื นที่

การเกษตร
(ไร่) 

สทภ.1 ตาก 3 466,270 1,678 7,302 4,520 - 

สทภ.2 

พระนครศรีอยุธยา 1 414,720 689 2,763 - - 

นครสวรรค์ 5 3,132,089 2,955 9,218 18,500 858,000 

สระบุร ี 3 3,871,800 13,542 51,202 - 66,000 

สทภ.3 

หนองคาย 2 389,560 2,709 11,061 - - 

อุดรธาน ี 8 1,506,100 3,233 13,342 4,624 - 

นครพนม 1 60,000 85 350 - - 

สกลนคร 1 88,000 - - 1,400 - 

สทภ.4 
ขอนแก่น 15 2,502,560 5,478 20,515 700 90,000 

ชัยภูมิ 1 109,200 57 265 - - 

สทภ.5 

นครราชสีมา 24 2,066,249 9,159 41,203 4,512 42,000 

บุรีรัมย์ 8 1,086,200 2,529 10,622 - 14,000 

สุรินทร ์ 5 288,900 1,524 6,063 300 - 

สทภ.6 
จันทบุร ี 2 885,000 110 800 1,500 - 

สระแก้ว 3 198,440 550 2,800 8,800 - 

สทภ.7 นครปฐม 2 2,091,240 5,596 12,814 1,000 - 

 ราชบุร ี 15 7,478,640 9,527 30,683 46,550 6,000 

 กาญจนบุร ี 2 116,640 138 820 72 - 

 เพชรบุร ี 1 302,400 120 400 600 - 

 สุพรรณบุรี 4 920,160 3,944 15,297 57 - 

สทภ.8 นครศรีธรรมราช 3 8,054,060 595 2,647 11,695 - 

 สงขลา 2 581,640 290 1,156 5,000 - 

 สตูล 1 955,800 - - 4,500 - 
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ตารางที่ 1 ผลการด าเนินการช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (15 ก.ย.57 – 10 ส.ค.58) 

 หน่วย 
ด าเนิน 
งาน 

จังหวัด 
จุด

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
สูบน  า 
(ลบ.ม.) 

จ านวนผูไ้ด้รับประโยชน์ ปริมาณ
แจกจ่ายน  า 

 (ลิตร) ครัวเรือน ประชากร 
พื นที่

การเกษตร
(ไร่) 

 
สทภ.9 

พิษณุโลก 3 2,778,000 2,196 4,798 8,900 21,591 

อุตรดิตถ์ 2 7,173,900 1,041 3,614 50,000 3,842,120 

แพร ่ 4 761,390 430 1,720 2,469 - 

สุโขทัย 3 608,700 - - 2,818 - 

น่าน 1 66,244 40 60 - - 

สทภ.
10 

สุราษฏร์ธาน ี 4 367,360 1,010 4,325 3,710 - 

ชุมพร 1 97,600 155 650 4,500 - 

กระบี่ 1 339,200 350 1,700 2,550 - 

ภูเก็ต - - 150 700 - 480,000 

สทภ.
11 

อุบลราชธาน ี 1 64,000 334 1,433 - - 

อ านาจเจริญ 2 131,200 263 1,570 - - 

 รวมทั งสิ น 134 50,099,062 70,477 261,893 189,277 5,419,711 

ส าหรับการด าเนินการด้านอื่นๆ กรมทรัพยากรน  า โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1-11 
ได้จัดกิจกรรมการประชุมและประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และให้ความรู้ในการใช้น  าอย่างรู้คุณค่าแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในจังหวัดพื นที่ภาคเหนือและภาคใต้ 

              

รูปที่ 14 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า และการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. การฟื้นฟู (Recovery) 

  นอกจากการด าเนินการในด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุ และการเตรียมความพร้อมแล้ว 
กรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการในการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น  าในพื นที่ลุ่มน  า 
รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามล าดับความเร่งด่วน การเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าและภัยแล้งพื นที่แล้งซ  าซาก การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการพัฒนาแหล่งน  า 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื นที่ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน  าต้นทุน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

                 

          

รูปที่ 15 การตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 
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ภาคผนวก (Appendix) 
 
1. ผลการด้าเนินงานบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
 

 1.1 การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  พื นที่ บ้านวังหงส์ หมู่ 6, 5 ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยส านักทรัพยากรน  าภาค 2 สนับสนุนเครื่องสูบน  าขนาด 12 นิ ว 
จ านวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง/เครื่อง สูบน  าจากแม่น  ายมช่วยเหลือพื นที่เกษตรกรรม 
(ข้าวนาปี) ครอบคลุมพื นที่กว่า 4,000 ไร่ 
 

 1.2 การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื นที่ บ้านโคกล่าม หมู่ 7 ต าบลโคกล่าม อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค 5 สนับสนุนเครื่องสูบน  า
ขนาด 10 นิ ว จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบเครื่องละ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง/เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 248 หลังคาเรือน 974 คน รวมปริมาณการสูบน  า 42,000 ลบ.ม. 

 
 1.3 การช่วยเหลือพื นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื นที่ หมู่ 6 ต าบลดงคู่, หมู่ 8 ต าบลป่างิ ว และหมู่ 9 

ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 6 มกราคม 2558 โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค 9 
สนับสนุนเครื่องสูบน  า ขนาด 12 นิ ว จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบเครื่องละ 1 ,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
เพ่ือช่วยเหลือภัยแล้ง ท าให้พื นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จ านวน 1,000 ไร่เศษ 
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2. ผลการด้าเนินงานการรณรงค์และการให้ความรู้ในการใช้น ้า 

 1. การรณรงค์และการให้ความรู้ในการใช้น  า สถานที่ ณ. งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 บริเวณถนนสัมพันธ์ เจริญเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1 ส่วนประสานละบริหารจัดการลุ่มน  าสาละวิน           
 

 
 2. การรณรงค์และการให้ความรู้ในการใช้น  า สถานที่ ณ. อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย จัดอบรบ
ความรู้ เรื่อง “การจัดการน  าภายในโรงเรียน และการใช้น  าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” ให้กับครูประจ าศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ของพื นที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทั ง 26 ศูนย์การเรียนฯ 
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