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สถานการณ์น า้ประเทศไทย
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แผนทีแ่สดงปรมิาณฝนเฉลีย่รายปี 2549-2558



กลายเป็นน ้าทา่ 
210,570 ลา้น ลบ.ม./ปี

การระเหยจากพืน้ดนิ

การระเหย
จากทะเล

ศักยภาพน ้าบาล
ทีน่ าไปใชไ้ด ้

41,123 ลา้น ลบ.ม./ปี

น ้ากักเก็บในชัน้น ้าบาดาล
1.13 ลา้นลา้น  ลบ.ม.

ฝนตก
ลงทะเล

ถกูน ้าไปใช ้
3,504 ลา้น ลบ.ม./ปี

ฝนเฉลีย่ 1,467 มม./ปี
คดิเป็นปรมิาณน ้า 754,730 ลา้น ลบ.ม./ปี 

เรากกัเก็บน า้ไดเ้ฉลีย่ 5.7% ของฝน แตป่รมิาณน า้ทีไ่หลลงอา่งเก็บน า้

มคีวามแปรปรวนมากในแตล่ะปี โดยเฉพาะในภาคเหนอื

น ้าฝนเตมิลงสู่

ชัน้น ้าบาดาล
46,173

ลา้น ลบ.ม./ปี

มนี ้าไหลเขา้อา่งฯ ขนาดใหญเ่ฉลีย่
43,189 ลา้น ลบ.ม./ปี

ความจรุวมของอา่งฯ ขนาดใหญ ่33 แหง่
70,370 ลา้น ลบ.ม.

น า้ทีก่กัเก็บไดค้ดิเป็น 5.7% ของฝน

วงจรน า้ของประเทศ
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5

มนี า้เพยีง 

5.7%
ทีไ่หลลงอา่งเก็บน ้า

8.6%

11.4%

3.3%

1.7%

4.0%

% น า้ฝนที่
ไหลลงอา่งเก็บน า้

ปรมิาณฝนตก
เฉลีย่ในประเทศ ปีละ 

754,000
ลา้น ลบ.ม. 

ความแปรปรวน
ของฝน

เพิม่ขึน้จาก 9%

เป็น 24%



ปรมิาณฝนเฉลีย่ ปี 2558 นอ้ยกวา่คา่เฉลีย่ 14.83%
และไหลเป็นน า้ผวิดนิ ประมาณ 210,000 ลา้น ลบ.ม. ตอ่ปี 

เปอรเ์ซ็นตป์รมิาณฝนทีต่า่งไปจากคา่ปกตบิรเิวณประเทศไทย

ปี 2558
1,251 มม.
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โครงสรา้งน ้าหลกัไมย่ดืหยุน่พอทีจ่ะรับมอืกบัสถานการณ์ฝนในปัจจบุนั

โดยเฉพาะภาคเหนอื  ทีม่คีวามแปรปรวนของฝนและน ้าไหลเขา้อา่งสงูทีส่ดุ  

ภาค
ปรมิาณฝน

(ลา้น 
ลบ.ม.)

ปรมิาณ
น า้ทา่
(ลา้น 
ลบ.ม.

ความ
แปรปรวน
สงูสดุของ

ฝน

ปรมิาณน า้
ไหลลงอา่ง

(ลา้น 
ลบ.ม.)

ความจรุวม
ของอา่งฯ

(ลา้น 
ลบ.ม.)

ปรมิาณน า้
ไหลลงอา่ง
(รอ้ยละของ
ปรมิาณฝน)

ความแปรปรวน
สงูสดุของ

ปรมิาณน า้ไหล
ลงอา่ง

เหนอื 167,639 42,077 33% 14,438 24,715 8.6 107%

กลางและตะวนัตก 120,112 32,793 16% 13,653 27,965 11.4 48%

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 243,388 48,434 21% 8,087 8,323 3.3 69%

ใต้ 147,202 58,734 27% 5,888 8,194 4.0 26%

ตะวนัออก 66,302 25,659 23% 1,123 1,173 1.7 60%

ภาพรวมท ัง้ประเทศ 754,730 210,570 24% 43,189 70,370 5.7 67%

ขอ้มลูรายปีเฉลีย่ ปี 2548-2558

ความแปรปรวนของฝนและปรมิาณน า้ไหลลงอา่งฯ

ความแปรปรวน

สงูสดุของฝน

ความแปรปรวนสงูสดุ

ของปรมิาณน ้า
ไหลลงอา่ง
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การใชน้ า้ของประเทศไทย
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ประชากรไทย กบั ความม ัน่คงดา้นน า้

Source: www.tradingeconomics.com

ความตอ้งการน า้เพิม่ข ึน้ 35% ภายในปี พ.ศ. 2567 (ปี ค.ศ. 2024)

แหลง่ขอ้มลูจากกรมทรัพยากรน ้า ประเทศไทย

การคาดการณ์
ประชากรไทย

ปี พ.ศ. ประชากรไทย

ไตรมาส 2 ปี 2559 67.31

2563 67.52
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มลูนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ® 10

ความจรุวม
ของอา่งเก็บน า้
ขนาดใหญ ่33 แหง่ 

70,400
ลา้น ลบ.ม. 

ปรมิาณน า้
ไหลลงอา่งฯ
เฉลีย่แตล่ะปี

42,400
ลา้น ลบ.ม. 

ความตอ้งการ

ใชน้ า้
แตล่ะปี มากกวา่

100,000
ลา้น ลบ.ม. 



7/10/58

ภาค จ านวน
ความจุ

(ลา้น ลบ.ม.)

เหนอื 7 24,715

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 12 8,323

กลาง 5 27,965

ตะวนัออก 5 1,173

ใต ้ 4 8,194

ท ัง้ประเทศ 33 70,370

11

อา่งเก็บน า้ขนาดใหญ ่
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เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก กลาง ใต้

พื นที่เก ตรของประเทศไทย (ล้านไร)่

ภาค

พืน้ทีเ่กษตร (ลา้นไร)่
%ในเขต
ชลประทานรวม

ในเขต
ชลประทาน

นอกเขต
ชลประทาน

เหนอื 28.71 3.80 24.91 13.2%

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 66.69 3.99 62.70 6.0%

ตะวนัออก 5.52 0.41 5.11 7.5%

กลาง 29.29 15.27 14.01 52.1%

ใต ้ 24.31 2.99 21.32 12.3%

รวม 154.52 26.46 128.05 17.1%

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

พืน้ทีเ่ก ตร นอกเขตชลประทาน 83%
หรอื 128 ลา้นไร่
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พืน้ทีเ่ก ตรในเขตและนอกเขตชลประทาน



แนวพระราชด ารดิา้นน า้

13



มลูนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ® 14



การบรหิารจัดการน ้า จากภผูาสูม่หานที
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ตวัอยา่งความส าเร็จ
การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าชมุชน 

ตามแนวพระราชด าริ
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อดตี

ปจัจบุนั

เครอืขา่ยลุม่น า้แมล่าว อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย

ระบบจดัการป่าตน้น า้ และป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง 
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ฟ้ืนฟแูละรกั าป่าตน้น า้
18



พฒันารปูแบบ ป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง ตามแนวพระราชด าร ิ
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ป่าตน้น า้ด ีคณุภาพน า้ดี
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ป่าตน้น า้ด ีมนี า้ส ารองใชเ้พือ่อปุโภค
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จากฝายตน้น า้ ระบบส ารองน า้ สูน่ า้เพือ่อปุโภคและบรโิภค 22
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ปลกูป่าในใจคน เยาวชนสบืสานงานอนรุกั ป่์าตน้น า้
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ป่าด ีน า้ด ีชวีติมคีวามสขุ 
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25

แผนที ่ผงัน า้ บรหิารจดัการน า้ชุมชนอยา่งเป็นระบบ
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26

แผนที ่ผงัน า้ บรหิารจดัการน า้ชุมชนอยา่งเป็นระบบ
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27

ชุมชนบา้นลิม่ทอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์

จดัการน า้แลง้ น า้หลาก
27

อดตี

ปจัจบุนั
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คลองดกัน า้หลากและคลองซอย เชือ่มตอ่แกม้ลงิและสระพวง
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29

สระเก็บน า้ประจ าไรน่า แกม้ลงิส ารองน า้
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30

ถนนน า้เดนิ ระบายน า้ทว่มหลาก เก็บส ารองยงัแกม้ลงิ
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31

เก ตรทฤ ฎใีหม ่ลดรายจา่ย เพิม่รายได ้
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32

เก ตรทฤ ฎใีหม ่ลดรายจา่ย เพิม่รายได ้
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ม ัน่คงเรือ่งน า้ ม ัน่คงทางอาหาร และความสขุครวัเรอืน
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34

ส ารวจและจดัท าแผนที ่วเิคราะหต์นเอง วางแผนจดัการน า้ชุมชน
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แผนทีเ่ครอืขา่ยบรหิารจดัการน า้ชุมชนบา้นลิม่ทอง
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ชุมชนบา้นศาลาดนิ ต.มหาสวสัดิ ์
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

บรหิารจดัการ 4 น า้
36

อดตี

ปจัจบุนั
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สภาพคลองเดมิ
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เก ตรทฤ ฎใีหม่ 39



สระน า้ในนาขา้ว เลีย้งปลา และ หมนุเวยีนน า้เพือ่ท านา 
รอบสระน า้และนาขา้ว ท าทฤ ฎใีหม ่เพิม่ผลผลติและรายได้

ท านา 1 คร ัง้ แตไ่ดผ้ลผลติขา้ว ปีละ 3 ถงึ 5 คร ัง้ (ตามภาพ ผลผลติ ครัง้ที ่3)
ในพืน้ที ่16 ไร ่เกดิรายไดจ้ากนาขา้ว รวม 2,520,000 บาท ตอ่ ปี  40



ส ารวจและเก็บขอ้มลูชุมชน
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ปรบัปรงุโครงสรา้งน า้ของชุมชน
43



ตดิต ัง้ถงัดกัไขมนัทีชุ่มชนประยกุตเ์อง
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ตดิต ัง้ระบบเตมิออกซเิจนในน า้ดว้ยพลงังานทดแทน
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ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา
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ผลจากการบรหิารจดัการ
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ขยายผลความส าเร็จ 
บรหิารจัดการน ้า ตามแนวพระราชด าริ
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60 ชุมชนแกนน า

ในพืน้ที ่19 ลุม่น า้

ขยายผล 543 หมูบ่า้น

รวม 603 หมูบ่า้น

10 พพิธิภณัฑธ์รรมชาติ

จดัการน า้ชุมชน ตามแนวพระราชด าร ิ

1 เครอืขา่ยจดัการน า้ชุมชน ตามแนวพระราชด าร ิ
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