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แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 
 

1. บทน า 
 ตำมที่กรมอุตุนิยมวิทยำประกำศสิ้นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้ำสู่ฤดูหนำว เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562  
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนประสบควำมแห้งแล้งไปจนถึงเข้ำสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2563 โดยปกติ
จะเริ่มต้นประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์เป็นต้นไป ควำมชื้นในอำกำศมีน้อย และมีอำกำศร้อนจัด และกรม
อุตุนิยมวิทยำได้คำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ ENSO (เดือนพ.ย. 62 – ม.ค. 63) มีสถำนะเป็นภำวะปกติ และคำดว่ำ 
ปรำกฏกำรณ์ENSO จะมีสถำนะเป็นภำวะปกติและจะต่อเนื่องต่อไปถึงกลำงปี  2563 ส ำหรับสถำนกำรณ์น้ ำ
ของประเทศไทย ในปี 2562 มีปริมำณน้ ำต้นทุนใกล้เคียงกับปี 2558/59 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพำะใน 
ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ จึงคำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ภัยแล้งใน ปี 2562/63 แนวโน้มจะมีควำมรุนแรง หำกมีกำรใช้น้ ำ
ในแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับภำคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นทำงฝั่งตะวันออก
ของภำคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปโดยเฉพำะในช่วงเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม กับจะมีฝนตกหนักหลำยพื้นที่
และหนักมำกบำงแห่ง ซึ่งจะท่ำให้เกิดสภำวะน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก รวมทั้งน้ ำล้นตลิ่งได้ในบำงพ้ืนที่ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งที่
จะเกิดขึ้นต่อภำคกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำน
กำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63  ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยรำชกำรในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร และเตรียมกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของเกษตรกรที่อำจได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้งด้ำนกำรเกษตร
ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งอย่ำงเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบปัญหำภัยแล้งได้อย่ำงรวดเร็ว และทันต่อสถำนกำรณ์ 
 3.2 สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักแก่เกษตรกรในกำรปรับรูปแบบกำรผลิต เพ่ือลดควำมเสี่ย ง
จำกภัยแล้ง 
 3.3 บริหำรจัดกำรน้ ำให้เป็นไปตำมแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำกับ ติดตำม กำรเพำะปลูก
พืชฤดูแล้งให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน้ ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ
ภำคส่วนอื่นๆ   
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4. กรอบแนวคิด 

 4.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk) หมำยถึง โอกำสที่จะเกิดกำรสูญเสียจำกสำธำรณภัยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สิน ควำมเป็นอยู่ และภำคบริกำรต่ำงๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลำใดเวลำหนึ่งใน
อนำคต 
     ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย   = ภัย x ควำมล่อแหลม x ควำมเปรำะบำง 

                     ศักยภำพ 
 ภัย (Hazard) คือ เหตุกำรณ์หรืออันตรำยที่เกิดขึ้นจำกธรรมชำติหรือจำกกำรกระท ำของมนุษย์ ที่
อำจน ำมำซึ่งควำมสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท ำให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ควำมล่อแหลม (Exposure) คือ กำรที่สิ่งใดๆ ก็ตำมทีส่ถำนที่ตั้งอยู่ภำยในอำณำบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง
ที่อำจจะเกิดภัยและมีโอกำสได้รับควำมเสียหำยจำกภัยนั้นๆ 
  ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภำวะใดๆ ที่ท ำให้ชุมชนหรือสังคมขำด
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันตนเอง ท ำให้ไม่สำมำรถรับมือกับภัยอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น หรือไม่สำมำรถฟ้ืนฟู 
ได้อย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกภัย 
  ศักยภำพ (Capacity) คือ ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม หรือ
หน่วยงำนใดๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  เป็นกระบวนกำรที่ช่วยตรวจสอบระดับของควำมเสี่ยง
ที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อสำธำรณภัย ประกอบด้วย กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) กำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) และกำรประเมินผลควำมเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 4.2 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) 
 แนวคิดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Management) เป็นแนวคิดกำรน ำ
เรื่องควำมเสี่ยงมำเป็นปัจจัยหลักในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเชิงรุกไปสู่กำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย 
กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Reduction: DRR)  ได้แก่ กำรป้องกัน (Prevention) 
กำรลดผลกระทบ (Mitigation) และกำรเตรียมควำมพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับกำรจัดกำรในภำวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ กำรเผชิญเหตุ (Response) และกำรบรรเทำทุกข์ (Relief) รวมถึง
กำรฟ้ืนฟู (Recovery) ได้แก่ กำรฟ้ืนสภำพและกำรซ่อมสร้ำง (Rehabilitation and Reconstruction) กำรสร้ำงให้
ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม (Build Back Better and Safer) โดยวงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยตำม
แผนภำพ ดังนี้ 
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โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ดังนี้ 
  ก่อนเกิดภัย : การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) 
   การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  
   1) มำตรกำรที่ใช้โครงสร้ำง ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ระบบชลประทำนเพ่ือป้องกัน
อุทกภัย/ภัยแล้ง  กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำเพื่อป้องกันดินโคลนถล่ม  
   2) มำตรกำรที่ไม่ใช้โครงสร้ำง ได้แก่ วำงแผนกำรจัดสรรน้ ำ วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยง
เพ่ือก ำหนดพ้ืนที่เสี่ยงด้ำนพืช ด้ำนประมง ด้ำนปศุสัตว์ รวมทั้งพ้ืนที่ชุมชนพร้อมแผนบริหำรจัดกำรเพ่ือลด  
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว แผนปฏิบัติกำรฝนหลวงเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและเติมน้ ำในแหล่งน้ ำที่มี
ปริมำณน้อย  
   การเตรียมความพร้อม (Preparedness)  
   1) กำรปรับตัว ได้แก่ กำรให้ค ำแนะน ำกำรเพำะปลูกในช่วงฤดูแล้ง กำรส่งเสริมอำชีพเสริม
หรือวิสำหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกรเพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพ กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำกำรเกษตร
ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่  
   2) กำรเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ได้แก่ กำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์น้ ำ กำรเตรียมพร้อมด้ำน
เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ยำนพำหนะ กำรส ำรองเสบียงสัตว์ กำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้ำนพืช ด้ำน
ประมง ด้ำนปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้ำนกำรเกษตร 
เช่น แผนเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์เพ่ือป้องกันโรคระบำดพืชและสัตว์ แผนกำรจัดหน่วยเฉพำะกิจลง
พ้ืนที่เพ่ือให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภัย กำรดูแลสุขภำพสัตว์ แผนกำรส ำรวจ
และประเมินควำมเสียหำย วิธีกำรช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร และแผนสร้ำงกำรรับรู้ให้
เกษตรกรรู้จักเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ 
  ขณะเกิดภัย : การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
   การเผชิญเหตุ (Response) ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำ กำรแจ้ง
เตือนเกษตรกร 
   การบรรเทาทุกข์ (Relief) ได้แก่ แจกจ่ำยเสบียงสัตว์และดูแลสุขภำพสัตว์ จัดหน่วยเฉพำะ
กิจลงพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือเกษตรกร ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยเบื้องต้น 
รำยงำนสถำนกำรณ์ 
  หลังเกิดภัย : การฟื้นฟู (Recovery) และสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) 
   การซ่อมสร้าง (Reconstruction) ได้แก่ กำรประเมินควำมเสียหำยและซ่อมสร้ำงระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนชลประทำน กำรป้องกัน รักษำ และก ำจัดโรคระบำดหรือศัตรูพืชระบำด กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่
กำรเกษตร 
   การฟื้นสภาพ (Rehabilitation) ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำมเสียหำย (Damages) และ
ควำมสูญเสีย (Losses) ด้ำนกำรเกษตรที่เกิดจำกภัย กำรประเมินควำมต้องกำร/จ ำเป็นในกำรฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
กำรช่วยเหลือเยียวยำตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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5. แนวโน้มสถานการณ์  
 กรมอุตุนิยมวิทยำคำดกำรณ์สภำพอำกำศในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2562 ถึง กุมภำพันธ์ 2563  
บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนำวจะสิ้นสุดประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 2563  ส่วนบริเวณภำคใต้จะมี
อำกำศเย็นบำงแห่งในบำงวันส่วนมำกตอนบนของภำค และยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่นทำงฝั่งตะวันออกของภำค
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปโดยเฉพำะในช่วงเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม กับจะมีฝนตกหนักหลำยพ้ืนที่และ 
หนักมำกบำงแห่ง ซึ่งจะท ำให้เกิดสภำวะน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก รวมทั้งน้ ำล้นตลิ่งได้ในบำงพ้ืนที่ 
ส ำหรับคลื่นลมในทะเลอ่ำวไทยจะมีก ำลังแรงเป็นระยะๆ บำงช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดำมันมี 
คลื่นสูง 1-2 เมตร 
 คาดว่าในช่วง พ.ย. 62 – ม.ค. 63 ปรากฏการณ์ ENSO (El Niño/Southern Oscillation) คือ กำร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ ำทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและควำมผันแปรของระบบอำกำศในซีกโลกใต้  
จะยังคงสถานะเป็นกลาง (ไม่เป็นทั้งเอลนีโญและลานีญา) และมีแนวโน้มที่มีสถานะเป็นภาวะปกติและจะ
ต่อเนื่องต่อไปถึงกลางปี 2563 
 
6. พื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร ปี 2562/63  

 6.1 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าด้านการเกษตร 
    ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ได้คำดกำรณ์สภำพอำกำศ ปริมำณน้ ำต้นทุน เพื่อวิเครำะห์
พ้ืนที่เสี่ยงขำดแคลนน้ ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทำน ดังนี้ 
    พื้นที่ในเขตชลประทาน  

- น้ าไม่พอต่อท าการเกษตร จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี  
เขื่อนทับเสลำ จ. อุทัยธำนี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ เขื่อนล ำนำงรอง จ.บุรีรัมย์  
เขื่อนจุฬำภรณ์ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ 

- น้ าพอท าเกษตรต่อเนื่อง จ านวน 28 จังหวัด ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน 
แควน้อยฯ เขื่อนป่ำสักฯ พ้ืนที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ ล ำพูน เขื่อนมูลบน เขื่อนล ำ
พระเพลิง จ.นครรำชสีมำ เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี 

- น้ าเพียงท านาปรัง (นารอบ 2) บางพื้นที่  จ านวน 7 จังหวัด  ได้แก่  เขื่อนแม่งัด  
จ.เชียงใหม่ เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมำ จ.ล ำปำง เขื่อนน้ ำอูน จ.สกลนคร เขื่อนน้ ำพุง จ.สกลนคร นครพนม เขื่อน
ล ำตะคอง เขื่อนล ำแซะ จ.นครรำชสีมำ เขื่อนบำงพระ จ. ชลบุรี เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง 
   พื้นทีน่อกเขตชลประทาน จ านวน 20 จังหวัด 54 อ าเภอ 109 ต าบล  
    ภำคเหนือ 9 จังหวัด 35 อ ำเภอ 84 ต ำบล ได้แก่ เชียงรำย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
ก ำแพงเพชร สุดขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธำนี 
    ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด 13 อ ำเภอ 16 ต ำบล ได้แก่ ยโสธร หนองบัวล ำภู 
ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เลย 
    ภำคกลำง 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 7 ต ำบล ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี 
    ภำคตะวันตก 1 จังหวัด 2 อ ำเภอ 2 ต ำบล ได้แก่ กำญจนบุรี 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก 
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 6.2 พื้นที่เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ า 
 กรมชลประทำนกำหนดมำตรกำรหลักและมำตรกำรเสริม เพ่ือป้องกันและมีแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ ดังนี้ 

แม่น้ า มาตรการหลัก มาตรการเสริม 
การบริหารจัดการน้ า การควบคุมความเค็ม 

1. เจ้าพระยา 1. วำงแผนจัดสรรน้ ำเพื่อรักษำระบบนิเวศน์และ
ป้องกันน้ ำเค็มตลอดฤดูแล้ง  

2. กำหนดเกณฑ์ระบำยน้ ำผำ่นเขื่อเจำ้พระยำ 
และเขื่อนพระรำมหก ควบคุมปรมิำณน้ ำไหล
ผ่ำนสถำนีวดัน้ ำ C.29 เหนือปำกคลองส ำแล 
(คลองประปำ) ให้มีอัตราการไหลเฉลี่ย 80-
100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสำมำรถ
ควบคุมควำมเค็มไม่ให้ไหลย้อนถึงปำกคลอง
ส ำแลได ้

3. กำรบรหิำรจดักำรน้ ำจะพจิำรณำใหส้ัมพันธ ์
กับกำรขึ้นลงของน้ ำทะเล 

4. ควบคุมกำรปิดเปิดประตูระบำยน้ ำตำมคลอง
ต่ำงๆ ไม่ให้น้ ำเค็มไหลเข้ำพื้นที่กำรเกษตร 

เฝ้ำระวังและควบคุมค่ำ
ควำมเค็มที่สถำนีสูบน้ ำส ำแล
ของกำรประปำนครหลวง 
ให้มีค่ำควำมเค็มไม่เกิน 
0.25 กรัมต่อลิตร 

1. ท ำกำรตรวจวดัค่ำควำม
เค็มที่จุดเฝ้ำระวังและ
ควบคุมเป็นรำยชั่วโมง 
ทุกวนัจนกว่ำจะสิ้นสุด 
ฤดูแล้ง 

2. ส ำรองน้ ำในเขื่อน 
ป่ำสักชลสิทธ์ิไว้ใช้กรณี
ฉุกเฉินเกิดปัญหำควำม
เค็มเพิ่มขึ้นมำผดิปกติ  
จะระบำยน้ ำจำกเขื่อน 
ป่ำสักชลสิทธ์ิลงมำได้
รวดเร็วสำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ทันเวลำ 

2. แม่กลอง 1. วำงแผนจัดสรรน้ ำเพื่อรักษำระบบนิเวศน์และ
และป้องกันน้ ำเค็มตลอดฤดูแล้ง 

2. ระบำยน้ ำผ่ำนเขื่อนแม่กลองในอัตรำเฉลีย่  
ไม่ต่ ำกว่ำ 70-90 ลูกบำศก์เมตรตอ่วินำที 

3. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงท ำนบดินช่ัวครำวปิด 
ปำกคลองต่ำงๆ ท่ีเชื่อมต่อกับแมน่้ ำแม่กลอง 

เฝ้ำระวังและควบคุมค่ำ
ควำมเค็มที่ปำกคลองด ำเนิน
สะดวก ให้มีคำ่ควำมเคม็ 
ไม่เกิน 2.00 กรัมต่อลิตร 

ท ำกำรตรวจวดัค่ำควำมเค็ม
ทีจุ่ดเฝ้ำระวังและควบคุม 
เป็นรำยชั่วโมง ทุกวันจนกว่ำ
จะสิ้นสุดฤดูแล้ง 

3. ท่าจีน 1. ควบคุมโดยกำรระบำยน้ ำผ่ำนประตูระบำยน้ ำ
โพธิ์พระยำ คลองจระเขส้ำมพัน และคลองท่ำ
สำร - บำงปลำ ในอัตรำกำรรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 
50 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
- ระบำยน้ ำผ่ำนประตรูะบำยน้ ำโพธิพ์ระยำ

ลงสู่แม่น้ ำท่ำจีน ในอัตรำ 5 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำท ี

- ผันน้ ำจำกแม่น้ ำแม่กลองผำ่นคลองจระเข้
สำมพัน ลงสู่แม่น้ ำท่ำจีน ในอัตรำเฉลี่ย 20 
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำท ี

- ผันน้ ำจำกแม่น้ ำแม่กลองผำ่นคลอง 
ท่ำสำร-บำงปลำ ลงสู่แม่น้ ำท่ำจีน ในอัตรำ
เฉลี่ย 25 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 

2. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงท ำนบดินช่ัวครำวปิด 
ปำกคลองต่ำงๆ ที่เช่ือมต่อกับแม่น้ ำแม่ท่ำจีน 

เฝ้ำระวังและควบคุมค่ำ
ควำมเค็มที่ปำกคลองจินดำ 
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม ไม่ให้เกิน 0.75 
กรัมต่อลิตร 

1. ด ำเนินกำรช่วยเหลือ
รถบรรทุกน้ ำ เพื่อขนส่งน้ ำ
ช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้มี
กำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องหมุนเวียนในพื้นที่ 

2. ท ำกำรตรวจวดัค่ำ 
ควำมเค็มที่จดุเฝ้ำระวัง
และควบคมุเป็น 
รำยชั่วโมง ทุกวันจนกว่ำ
จะสิ้นสุดฤดูแล้ง 

4. ลุ่มน้ า 
บางปะกง – 
ปราจีนบุรี 

ระบำยน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำท้ัง 5 แห่งในลุ่มน้ ำ 
บำงปะกง-ปรำจนีบุรี ประกอบด้วย อ่ำงฯคลองสียดั 
อ่ำงฯคลองระบม อ่ำงฯขุนด่ำนปรำกำรชล  
อ่ำงฯนฤบดินทรจินดำ และอ่ำงฯพระสทึง  

1. ควบคุมควำมเค็มที่  
ปตร.หำดยำง อ ำเภอศรี
มหำโพธ์ิ จังหวัด
ปรำจีนบรุี ไม่ใหเ้กิน  

1. ด ำเนินกำรช่วยเหลือ
รถบรรทุกน้ ำเพื่อขนส่ง
น้ ำช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยก ำหนดให้มีกำร
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แม่น้ า มาตรการหลัก มาตรการเสริม 
การบริหารจัดการน้ า การควบคุมความเค็ม 

1 กรัมต่อลิตร ตลอดป ี
2. ควบคุมค่ำควำมเค็มที่

อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปรำจีนบุรี ไม่ให้เกิน 1 
กรัมต่อลิตร จนถึงเดือน
มีนำคม 

3. ควบคุมค่ำควำมเค็มที่ 
ปตร.บำงขนำก อ ำเภอ
บำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ไม่ใหเ้กิน 1 
กรัมต่อลิตร จนถึง
กลำงเดือนมกรำคม  

4. ควบคุมบำนประตูเขื่อน
ทดน้ ำบำงปะกง ให้ระดับ
น้ ำด้ำนเหนือน้ ำและดำ้น
ท้ำยน้ ำไม่ให้แตกต่ำงกัน
เกิน 1.50 เมตร 

ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
หมุนเวียนในพ้ืนท่ี 

2. ท ำกำรตรวจวดัค่ำควำม
เค็มที่จุดเฝ้ำระวังและ
ควบคุมเป็นรำยชั่วโมง 
ทุกวันจนกว่ำจะสิ้นสุด
ฤดูแล้ง 
 

 6.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ 
  พื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 89 จุด ดังนี้ 
  เพชรบุรี มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 6 จุด  
   พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณฝั่งซ้ำย ของแม่น้ ำเพชรบุรี (1. บริเวณ อ ำเภอบ้ำนลำด , 2. บริเวณ 
อ ำเภอเมือง, 3. บริเวณ อ.บ้ำนแหลม)  
   พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณฝั่งขวำ ของแม่น้ ำเพชรบุรี (1. บริเวณ อ ำเภอบ้ำนลำด , 2. บริเวณ 
อ ำเภอเมือง, 3. บริเวณ อ.บ้ำนแหลม) 
  ประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 6 จุด (1. บริเวณสวนน้ ำวำนำนำวำ อ. หัวหิน 2. 
บริเวณก่อนขึ้นสะพำนต่ำงระดับข้ำมทำงรถไฟ เข้ำ อ. หัวหิน 3. บริเวณวัดเขำลั่นทม อ. หัวหิน 4. บริเวณ
ต ำบลเขำน้อย อ.ปรำณบุรี 5. บริเวณ รร.บ้ำนปำกเหมือง อ.กุยบุรี 6. บริเวณชุมชนหลังเทสโก้ โลตัส 
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ 7. บริเวณหลังโรงพยำบำลบำงสะพำน และในเขตเทศบำล อ.บำงสะพำน) 
  ชุมพร มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 5 จุด (1. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณ ต.นำกระตำม อ.ท่ำแซะ  
2. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณ ต.บ้ำนนำ ต.ขุนกระทิง ต.ตำกแดด ต.บำงหมำก ต.ทุ่งคำ อ.เมืองชุมพร 3. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำ
บริเวณ ต.ครน อ.สวี 4. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณ ต.ทุ่งตะโก ต.ช่องไม้แก้ง อ.ทุ่งตะโก 5. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำบริเวณ ต.วังตะกอ  
ต.นำขำ ต.พ้อแดง ต.นำพญำ ต.บ้ำนครวญ ต.ท่ำมะพลำ ต.บำงมะพร้ำว อ.หลังสวน) 
  ระนอง มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 3 จุด (1. บริเวณคลองหัวสุย (ชุมชนระนองแลนด์) เขำ
นิเวศน์ เมืองระนอง 2. บริเวณคลองโรงหัด (ถนนหน้ำส ำนักงำนสำธำรณะสุข) เขำนิเวศน์ เมืองระนอง 3. 
บริเวณคลองน้ ำจืด ชุมชนหน้ำตลำด ต.น้ ำจืด อ.กระบุรี) 
  สุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 3 จุด (1. บริเวณเทศบำลตลำดไชยำ คลองท่ำโพธิ์ 
คลองไชยำใน อ.ไชยำ 2. บริเวณลุ่มริมแม่น้ ำตำปีตั้งแต่ อ.พระแสง อ.เคียนซำ อ.พุนพิน 3. บริเวณพ้ืนที่
โครงกำรฝำยคลองท่ำทอง ต.ไชยครำม ต.ชลครำม ต.ท่ำอุแท ต.ท่ำทอ) 
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  นครศรีธรรมราช  มี พ้ืนที่ เฝ้ำระวัง ทั้ งหมด 11 จุด (1 . บริเวณในเขต อ.เชียรใหญ่  
2. บริเวณในเขต อ.ชะอวด ลุ่มน้ ำปำกพนังตอนล่ำง 3. บริเวณในเขต อ.ร่อนพิบูลย์ 4. บริเวณในเขต อ.หัวไทร 
5. บริเวณในเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ 6. บริเวณในเขต อ.เมือง 7. บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำคลองกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน  
8. บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำคลองดินแดง ต.เขำพระ อ.พิปูน 9. บริเวณเทศบำลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง 10. บริเวณ
เทศบำลขนอม (บ้ำนคลองท่ำหิน) ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม 11. บริเวณอบต.ท่ำศำลำ (บ้ำนสระบัว) ม.6 ต.ท่ำศำลำ 
อ.ท่ำศำลำ 
  พังงา มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 4 จุด (1. เทศบำลเมืองตะกั่วป่ำ , ต.บำงไทร, ต.โคกเคียน,  
ต.ต ำตัว ต.บำงม่วง และ ต.บำงนำยสี อ.ตะกั่วป่ำ 2. เทศบำลต ำบลคุระบุรี ต.คุระ และ ต.แม่นำงขำว อ.คุระบุรี
3. บ้ำนเขำทอย ต.ถ้ ำผุด อ.เมือง 4. บ้ำนลุ่ม ต.นำเคย, ต.บำงทอง และ ต.ล ำภี อ.ท้ำยเหมือง) 
  ภูเก็ต มีพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 5 จุด (1. สถำนี X.190A บ้ำนเก็ตโฮ่ ต.กะทู้  อ.กะทู้  
2. สถำนี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง 3. ฝำยคลองบำงใหญ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ 4. สถำนีสูบน้ ำ
บำงใหญ-่บำงวำด ต.กะทู้ อ.กะทู้ 5. ฝำยคลองพระแทวอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง) 
  กระบี่ มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 4 จุด (1. วัดมะม่วงเอน บ้ำนรำโพธิ์ (สะพำนคลองสินปุน) 
ม.5 ต.สินปุน อ.เขำพนม 2. ชุมชนบ้ำนตลำดเก่ำ (คลองกระบี่ใหญ่) ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง 3. เทศบำลคลองท่อม 
(สะพำนคลองท่อม) ม.1 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 4. บ้ำนเกำะไทร ม.9 ต.ปกำสัย อ.เหนือคลอง) 
  ตรัง มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 3 จุด (1. บริเวณตลำดนำโยง ต.นำโยงเหนือ อ.นำโยง  
2. บริเวณวัดท่ำจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 3. บริเวณตลำดเทศบำลต ำบลย่ำนตำขำว ต.ย่ำนตำขำว อ.ย่ำนตำขำว) 
  พัทลุง มีพ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 4 จุด (1. ปตร. ท่ำแนะ ต.เขำย่ำ อ.ศรีบรรพด 2. ชุมชน  
กุโบ ต ำบลแม่ขรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 3. บ้ำนโคกยำ หมู่ที่ 1 ต.เขำชัยสน อ.เขำชัยสน 4. พื้นที่บริเวณขอบ
ทะเลสำบ อ.เมือง) 
  สตูล พ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 6 จุด (1. บริเวณในเขต อ. ควนโดน 2. บริเวณในเขต อ.เมือง 
3. บริเวณในเขต อ.ละงู 4. บริเวณในเขต อ.ทุ่งหว้ำ 5. บริเวณในเขต อ.มะนัง 6. บริเวณในเขต อ.ท่ำแพ) 
  สงขลา พ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 3 จุด (1. เฝ้ำระวังพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบำลนครหำดใหญ่  
2. เฝ้ำระวังพ้ืนที่ชุมชนริมคลองธรรมชำติ อ.หำดใหญ่ 3. เฝ้ำระวังพ้ืนที่บริเวณคำบสมุทรสทิงพระ) 
  ปัตตานี พ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 9 จุด (1. สถำนี X.275 บ้ำนบริดอ 2. สถำนี X.272 บ้ำนลำคอ 
3. บริเวณพ้ืนที่ ต.เขำตูม 4. ชุมชุนริมฝั่งแม่น้ ำปัตตำนี อ.เมืองปัตตำนี 5. ชุมชุนริมฝั่งแม่น้ ำสำยบุรี อ.สำยบุรี 6. 
ชุมชุนริมฝั่งคลองยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง 7. โรงพยำบำลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก 8. หน้ำวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี 
และ หน้ำโรงเรียนเทศบำล 4 ต.สะบำรัง อ.เมือง 9. โรงเรียนพีระยำนำวินคลองหินวิทยำ ต.ปำกล่อ  
อ.โคกโพธิ์) 
  นราธิวาส พ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด10 จุด (1. บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำบำงนรำ 2. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำ 
ในเขตชุมชน 3. พื้นที่ลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำโก-ลก บริเวณอ ำเภอแว้ง และอ ำเภอสุไหงโก-ลก 4. พ้ืนที่ลุ่มต่ ำริมแม่น้ ำ
สำยบุรี) 
  ยะลา พ้ืนที่เฝ้ำระวัง ทั้งหมด 7 จุด (1. พ้ืนที่ลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ ำปัตตำนี 2. พ้ืนที่ในเขต  
อ.รำมัน 3. พื้นที่ชุมชุนริมฝั่งแม่น้ ำลุ่มน้ ำสำยบุรี 4. พ้ืนที่เทศบำลนครยะลำ ต.สะเตง และ ต.ยุโป อ.เมืองยะลำ) 

รำยละเอียดตำมภำคผนวก ข 
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 จำกกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงในพ้ืนที่ล่อแหลมและเปรำะบำง จะน ำไปสู่กำรวำงแผน
และแนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงและควำมต้องกำรจำกพ้ืนที่ โดยก ำหนดมำตรกำรหรือกิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร ควรมุ่งเน้นในกำรลดโอกำสในกำรเกิดภัย ลดควำมล่อแหลม และลดควำม เปรำะบำง เพ่ือช่วย
จัดกำรกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและท ำให้ระดับควำมเสี่ยงที่มีจำกสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ประกอบด้วย 1) กำรป้องกันและลดผลกระทบ 2) กำรเตรียมควำมพร้อม 3) กำรเผชิญเหตุ และ 
4) กำรฟื้นฟูให้ดีกว่ำเดิม 
 
7. แผนการจัดสรรน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 62 – 30 เม.ย. 63) 
 กรมชลประทำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ช่วงนับระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชฤดู
แล้งในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึง 30 เมษำยน ของปีถัดไป ยกเว้น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นับ
ช่วงระยะเวลำเพำะปลูกพืชฤดูแล้งตังแต่วันที่ 1 ธันวำคม ถึง 31 พฤษภำคม และภำคใต้ ฝั่งตะวันออกนับช่วง
ระยะเวลำกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม ถึง 15 มิถุนำยนปีเดียวกัน ส ำหรับแผนกำรจัดสรรน้ ำ
และกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 ในลุ่มน้ ำต่ำง ๆ มีดังนี้ 
 1. ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
  ณ วันที่  1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้รวมกัน  
จ ำนวน 4,579 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำจ ำนวน 6,825 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนแควน้อย
บ ำรุงแดน มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 452 ล้ำนลูกบำศก์เมตร น้อยกว่ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ประมำณ 245 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 346 ล้ำนลูกบำศก์เมตร น้อยกว่ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ประมำณ 
393 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 จึงก ำหนดแผนกำรระบำยน้ ำจำกเขื่อนภูมิพลและ 
เขื่อนสิริกิติ์ รวมจ ำนวน 3,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน จ ำนวน 250 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จ ำนวน 250 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำแม่กลอง 500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ส ำหรับ
กำรพิจำรณำจัดสรรน้ ำจำกเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ให้แก่
กิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
  กำรใช้น้ ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้ำพระยำ 590 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  กำรใช้น้ ำทุ่งฝั่งตะวันตกตอนบน 560 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  กำรใช้น้ ำทุ่งฝั่งตะวันออกตอนบน 365 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  กำรใช้น้ ำทุ่งฝั่งตะวันออกและตะวันตกตอนล่ำง 555 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  กำรประปำนครหลวง 900 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
  รักษำระบบนิเวศและผลักดันน้ ำเค็มปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงและปำกแม่น้ ำท่ำจีน
1,030 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ส ำหรับแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำฤดูแล้งในเขตชลประทำนปี 2562/63 พ้ืนที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ  
มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวนประมำณ 5,377 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (เขื่อนภูมิพล 
2,134 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ 2,444 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน 452 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์  346 ล้ำนลูกบำศก์เมตร) ได้ก ำหนดแผนกำรระบำยน้ ำจำกเขื่อนทั้ง 4 แห่ง  
ตำมกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำง ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งสิ้น 4,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็นเพ่ือกำรอุปโภค -บริโภค 
1,150 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศและอ่ืน ๆ 2,335 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พืชต่อเนื่อง 400  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร และทุ่งบำงระก ำ 115 ล้ำนลูกบำศก์เมตร นอกจำกนี้ ปริมำณน้ ำใช้กำรได้ที่เหลือจำกกำร
จัดสรรอีกจ ำนวน 1,877 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จะส ำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนกรกฎำคม 
2563  
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 2. ลุ่มน้ าแม่กลอง 
  วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรำลงกรณ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้
รวมกันประมำณ 10,058 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่ำวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 920 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
วำงแผนจัดสรรน้ ำไว้ทั้งหมด 5,700 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็นเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 460ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
เพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศและผลักดันน้ ำเค็มปำกแม่น้ ำแม่กลองและแม่น้ ำท่ำจีน 2,060 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
เพ่ือกำรเกษตร 3,180 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 3. ลุ่มน้ าภาคเหนือ 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ประมำณ 
58 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
ปี 2562/63 ทั้งสิ้นประมำณ 39 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็น ส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และ
อุปโภค-บริโภค 9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่เพำะปลูกไม้ผล 25,055 ไร่ 
  (2) ณ วันที่  1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนกิ่ วลม มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ประมำณ 51  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก เขื่อนกิ่วคอหมำมีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้
ประมำณ 109 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำ 
ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 รวมทั้งสิ้นประมำณ 146 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แยกเป็น ส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 68  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร อุปโภค-บริโภค 2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระบบนิเวศและอ่ืนๆ 76 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่
เพำะปลูกพืช จ ำนวน 60,800 ไร่ แยกเป็นข้ำวนำปรัง 52,000 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 8,800 ไร่ 
 4. ลุ่มน้ าชี 
  - พ้ืนที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ แหล่งน้ ำต้นทุน ได้แก่ เขื่อนจุฬำภรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 
2562 มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ประมำณ 14 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก และ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ได้พิจำรณำวำงแผนระบำยน้ ำจำกอ่ำงฯ ทั้งสิ้นประมำณ 11  ล้ำนลูกบำศก์เมตร  
เพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค 11 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
  - พ้ืนที่ท้ำยเข่ือนอุบลรัตน์ 
   (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ประมำณ  
7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
ปี2562/63 เพ่ือกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้นเพื่อกำรเกษตร ทั้งสิ้นประมำณ 166 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
   (2) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนล ำปำว มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ประมำณ 
1,492 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
ปี 2562/63 ทั้งสิ้นประมำณ 831 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำง ๆ ในเขตโครงกำรฯ  
ล ำปำว และกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 261,790 ไร่ แยกเป็น เพ่ือกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง 252,900 ไร่ 
พืชไร่-พืชผักและอ่ืนๆ 8,890 ไร่ 
 5. ลุ่มน้ ามูล 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนล ำตะคอง มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 153 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 49 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 86 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ ล ำตะคอง และ 
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 3,361 ไร่ แยกเป็นอ้อย 1,070 ไร่ ไม้ผล -ไม้ยืนต้น 136 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 
และอ่ืนๆ 2,155 ไร่ 
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  (2) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนล ำพระเพลิง มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 31 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 
ทั้งสิ้นประมำณ 9 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ืออุปโภค-บริโภค 4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระบบนิเวศและอ่ืนๆ 5 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 
  (3) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนมูลบน มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 45 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 32 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 16 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ืออุปโภค-บริโภค 4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระบบนิเวศและอ่ืนๆ 12 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 
  (4) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนล ำแชะ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 91 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 33 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 37 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ืออุปโภค-บริโภค 13 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ระบบนิเวศและอ่ืนๆ 24 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 
  (5) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนล ำนำงรอง มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 22 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ ล ำนำงรอง และ  
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 1,320 ไร่ แยกเป็นอ้อย 80 ไร่ ไม้ผล -ไม้ยืนต้น 344 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 
และอ่ืนๆ 896 ไร่ 
  (6) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนสิรินธร มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 1,017 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 248 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ โดมน้อย และกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 120,000 ไร่ แยกเป็น นำข้ำว 115,000 ไร่ พืชไร่-พืชผักและอ่ืน ๆ 5,000 ไร่ 
 6. ลุ่มน้ าโขง 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนห้วยหลวง มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 68 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 55 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และสนับสนุนพ้ืนที่เพำะพืชไร่ -
พืชผัก 5,500 ไร่ 
  (2) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนน้ ำอูน มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 261 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 200 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯน้ ำอูน โดยมีกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ประมำณ 65,207 ไร่ แยกเป็น นำข้ำว 50,800 ไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 4,197 ไร่ พืชไร่-พืชผัก
และอ่ืนๆ 10,210 ไร่ 
 7. ลุ่มน้ าภาคตะวันออก 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 205 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง ปี  
2562/63 ทั้งสิ้นประมำณ 188 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ และ
กำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งประมำณ 111,925 ไร่ แยกเป็นข้ำวนำปรัง 51,524 ไร่ ไม้ผล -ไม้ยืนต้น 28,600 ไร่  
พืชไร่-พืชผักและอ่ืนๆ 31,801 ไร่ 
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  (2) ณ วันที่  1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนคลองสียัด มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 115 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 
ทั้งสิ้นประมำณ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ และกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้งประมำณ 27,172 ไร่ แยกเป็นอ้อย 616 ไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 17,981 ไร่ พืชไร่-พืชผักและ
อ่ืนๆ 8,575 ไร่ 
  (3) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนบำงพระ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 54 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 35 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ และสนับสนุนพ้ืนที่เพำะปลูกไม้ผล - 
ไม้ยืนต้น 225 ไร่ 
  (4) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนประแสร์ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 126 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 118 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ และสนับสนุนพ้ืนที่เพำะปลูกไม้ผล   
ไม้ยืนต้น 137,772 ไร่ 
 8. ลุ่มน้ าภาคกลาง 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนกระเสียว มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 36 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 12 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 13 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ ำน้อย ได้แก่ อ้อย 25,000ไร่  
พืชไร่-พืชผัก และอ่ืนๆ ประมำณ 1,280 ไร่ 
  (2) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนทับเสลำ มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 19 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 12 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเพ่ือสนับสนุนกำรเพำะปลูกข้ำวนำปรัง 4,500 ไร่ 
 9. ลุ่มน้ าภาคใต้ 
  (1) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนแก่งกระจำน มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 484 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำ ในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2562/63 ทั้งสิ้นประมำณ 476 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ 
และกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง แยกเป็น ข้ำวนำปรัง 100,000 ไร่ พืชไร่-พืชผักและอ่ืนๆ ประมำณ 3,100 ไร่ 
  (2) ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เขื่อนปรำณบุรี มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้ 283 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งสิ้น
ประมำณ 308 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ และกำรเพำะปลูก
พืชฤดูแล้ง แยกเป็น ข้ำวนำปรัง 17,500 ไร่ พืชไร่-พืชผักและอ่ืนๆ ประมำณ 85,265 ไร่ 
  (3) ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของภำคใต้ตอนล่ำง เขื่อนบำงลำง มีปริมำตรน้ ำใช้กำรได้   
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวน 586 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของควำมจุที่ระดับเก็บกัก  
โดยมีแผนกำรระบำยน้ ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ทั้งสิ้นประมำณ 290 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมกำรใช้น้ ำต่ำงๆ ในเขตโครงกำรฯ และกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง แยกเป็น ข้ำวนำปรัง 60,000 ไร่ พืชไร่-
พืชผักและอ่ืนๆ ประมำณ 112,402 ไร่ 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ค 

  ทั้งนี้ กรมชลประทำนจะก ำกับและบริหำรแผนกำรจัดสรรน้ ำในลุ่มน้ ำต่ำงๆ ให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถมีน้ ำใช้ได้ตลอดฤดูแล้งปี 2561/62 
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8. แผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63  
 ทั้งประเทศรวม 7.21 ล้ำนไร่ แบ่งเป็น ข้ำวนำปรัง (รอบที่ 2) 4.54 ล้ำนไร่ และพืชไร่ - พืชผัก 
2.67 ล้ำนไร ่
 ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ในเขตชลประทำนไม่ส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืช นอกเขตชลประทำน 1.64  
ล้ำนไร่ แบ่งเป็น 1.05 ล้ำนไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.59 ล้ำนไร่ 
 ลุ่มน้ ำแม่กลอง 1.12 ล้ำนไร่ แบ่งเป็น ข้ำว 0.86 ล้ำนไร่ พืชไร่ - พืชผัก 0.26 ล้ำนไร่  

จังหวัด เขตเพาะปลูก แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ล้านไร่) 
ข้าวนาปรัง 
(รอบท่ี 2) 

พืชไร่ พืชผัก รวมพืชไร่ 
พืชผัก 

รวมท้ังหมด 

รวมท้ังประเทศ 
ในเขต ชป. 2.31 0.34 0.18 0.52 2.83 

นอกเขต ชป. 2.23 1.61 0.54 2.15 4.38 
รวม 4.54 1.95 0.72 2.67 7.21 

ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ในเขต ชป. - - - - - 

นอกเขต ชป. 1.05 0.52 0.07 0.59 1.64 
รวม 1.05 0.52 0.07 0.59 1.64 

ลุ่มน้ าแมก่ลอง 
รวม 7 จังหวัด 

ในเขต ชป. 0.84 0.06 0.11 0.17 1.01 
นอกเขต ชป. 0.02 0.05 0.04 0.09 0.11 

รวม 0.86 0.11 0.15 0.26 1.12 

รำยละเอียดตำมภำคผนวก ง 

  ทั้งนี้  กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนก ำกับและบริหำรแผนกำร
เพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เป็นไปแผนทีก่ ำหนด  

  พื้นที่การเกษตรต่อเนื่อง ทั้งประเทศ จ ำนวน 4,535,842 ไร่ จ ำแนกเป็น อ้อย 1,011,802 ไร่ ไม้ผล 
1,119,397 ไร่ ไม้ยืนต้น 888,739 ไร่ บ่อปลำ 469,631 ไร่ บ่อกุ้ง 222,987 ไร่ และอ่ืนๆ 302,293 ไร่  
 
9. แผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร  
 แผนงำน/โครงกำร เพ่ือกำรป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้ำนกำรเกษตร ประกอบด้วย  
กำรป้องกันและลดผลกระทบ  กำรเตรียมควำมพร้อม กำรเผชิญเหตุ และกำรฟ้ืนฟูให้ดีกว่ำเดิม ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

การป้องกันและลดผลกระทบ   
1. สร้ำงกำรรับรู้เพื่อลดควำมเสี่ยง  
   1.1 กำรติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำ ทั้งในและนอก เขตชลประทำน (ชป. พด.) 
   1.2 กำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อย กำรรักษำควำมชุ่มชื้นในดิน (กสก. พด.) 
   1.3 กำรปรับลดขนำดกำรผลิต หรือ งดเว้นกำรเลี้ยงสตัว์น้ ำ (ปม. ปศ. กสก.) 
   1.4 กำรเฝ้ำระวังโรคระบำดพืช สัตว์ สัตว์น้ ำ (กวก. กสก. กข. ปม. ปศ.) 
   1.5 กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและรู้คณุค่ำ (ทุกส่วนรำชกำร) 

77 จังหวัด งบปกติ 

2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย (หลังนำ) ปี 2563 (กสก.) 

- จัดท ำแปลงเรียนรู้กำรปลูกพืชหลำกหลำย 

 
พื้นที ่24 จังหวัด

18,000 ไร่ 

 
44.80  
งบปกติ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโดยวิธีเปยีกสลับแห้งเพื่อกำร 
     ประหยัดน้ ำ (นำปรัง) ฤดูกำลผลิต 2563/64 
 

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
  ภูมิอำกำศ 
- กิจกรรมส่งเสรมิกำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่ปลูกข้ำวรอบที่ 2 

พื้นที่ 35 จังหวัด
9,810 รำย  
3.54 ล้ำนไร ่

พื้นที่ 6 จังหวัด 
2,560 รำย 

พื้นที่ 29 จังหวัด 
7,250 รำย พ้ืนท่ี 

3.54 ล้ำนไร ่

7.32 
(งบปกติ) 

3. กำรเพิม่ปริมำณน้ ำต้นทุน 
3.1 ปฏิบัติกำรฝนหลวงป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง (ฝลษ.) 

 
77 จังหวัด 

 
งบปกต ิ

3.2 กำรเพิ่มปริมำณน้ ำต้นทุนเพ่ือกำรเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ (ชป.) 
- ขุดลอกคลอง 
- ก ำจัดวัชพืช  

 
 

งบปกต ิ
 

การเตรียมความพร้อม   
1. กำรเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณต์ำ่งๆ 

- เครื่องสูบน้ ำ (ชป. สปก.) 
- รถยนต์บรรทุกน้ ำ  ชป.) 

2. กำรส ำรองเสบียงสตัว์ (ปศ.) 
- เสบียงสตัว์ (หญ้ำแห้ง หญำ้หมัก อำหำรครบส่วน(TMR)) 

 
1,851 เครื่อง 

324 คัน 
 

5,459.14 ตัน 

 
งบปกต ิ
งบปกต ิ

 
งบปกต ิ

3. กำรส ำรองเมล็ดพันธ์ุพืช (กวก.) 
- พืชไร่ 
- พืชสวน 

 - พืชผัก 

 
8,500 ถุง 
2,950 ต้น 

14,700 ซอง 

 
งบปกต ิ
งบปกต ิ
งบปกต ิ

4. กำรประเมินแนวโน้มข้อพิพำทปัญหำกำรแย่งน้ ำ (สป.กษ. (กษ.จงัหวัด)) 
5. กำรประเมินกำรข่ำว (สป.กษ. (กษ.จังหวัด)) 
6. กำรรำยงำนสภำวะวิกฤติและกำรเข้ำสู่กำรเผชิญเหตุ (สป.กษ. (ศูนย์ติดตำมฯจังหวัด)) 

 
 

 

การเผชิญเหตุ 
1. กำรสนับสนุนน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค รักษำระบบนเิวศน์ กำรเกษตร (ชป.) 
2. กำรแจกจ่ำยเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ (ปศ.) 
3. กำรเฝ้ำระวังโรคและดูแลสุขภำพสัตว์ (ปศ. ปม. กวก. กสก. กข.) 
4. กำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรบริหำรจุดอพยพ ฯ (กสก. ปม. ปศ. พด. ชป. ฝลษ.) 
5. กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท (กษ.จังหวัด) 
6. กำรปฏิบัติกำรข่ำวสำร (สป.กษ. (สผง./ศูนย์ติดตำมฯ) 

 งบปกต ิ

การฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม 
1. ประเมินมลูค่ำควำมเสียหำยในภำคกำรเกษตรจำกภัยพิบัติ (สศก.) 
2. สนับสนุนเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยต่ ำจำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์ใหส้หกรณ์ที่ประสบ 

สำธำรณภัย (กสส.) 
3. กำรช่วยเหลือเกษตรกรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ (กสก. ปม. ปส. สป.กษ.) 
 

- งบปกต ิ
 

เงินกองทุนฯ 
 

งบทดรอง
รำชกำรฯ 
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10. กลไกการบริหาร  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร เพ่ือ
ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรในภำพรวมของประเทศอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 
 ส่วนกลาง 

- คณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขำนุกำร 

- คณะอนุกรรมกำรวำงแผนติดตำมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ ำนกำรเกษตร โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ สป.กษ. เป็น
เลขำนุกำร 

- ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมำย  เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนแผนงำน
และโครงกำรพิเศษ เป็นเลขำนุกำรศูนย์  
 ส่วนภูมิภาค 

- ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงกำรพิเศษ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เป็นเลขำนกุำรศูนย์ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ และศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสำนข้อมูลและกำรปฏิบัติกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง 
(ปภ.) และคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ/คณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ส ำหรับส่วนภูมิภำค ให้ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด 
ประสำนข้อมูลและกำรปฏิบัติกับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/อ ำเภอ เพ่ือให้ 
กำรช่วยเหลือเกษตรกรและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้ง  
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11. แหล่งงบประมาณ  งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของหน่วยงำน  
 
12. ระยะเวลาด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 – เดือนพฤษภำคม 2563 
 
13. การติดตามและรายงาน 

ข้อมูล หน่วยงาน ระยเวลา 
1. สถำนกำรณ์น้ ำ   
  1.1 ในเขตชลประทำน กรมชลประทำน ทุกวัน ภำยในเวลำ 11.00 น. 
  1.2 นอกเขตชลประทำน กรมพัฒนำท่ีดิน ทุกวันศุกร์ ภำยในเวลำ 11.00 น. 
2. สถำนกำรณ์กำรเพำะปลูกพืช 
   ฤดูแล้ง 

กรมส่งเสรมิกำรเกษตร  
กรมชลประทำน 

ทุกวันพุธ 

3. กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร  ทุกวัน ภำยในเวลำ 11.00 น. 
4. กำรแจ้งเตือน ทุกส่วนรำชกำร เมื่อมีกำรแจ้งเตือน 
5. ผลกระทบด้ำนกำรเกษตร 
  4.1 ด้ำนพืช 
 
 
  4.2 ด้ำนประมง 
  4.3 ด้ำนปศุสัตว์ 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
กรมกำรข้ำว 
กรมวิชำกำรเกษตร 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์  

 
ภำยใน 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดภัย และปรับปรุง
ทุกวันศุกร์ ภำยในเวลำ 11.00 น. 

4. ข้อพิพำท สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภำยใน 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดภัย 
5. ผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนงำน/
โครงกำร 

ทุกส่วนรำชกำร ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 

  
14. กำรติดต่อ ประสำน ช่องทำงกำรสื่อสำร 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
- ศูนยต์ิดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กษ.  0-2281-9959 0-2629-9660 
กรมชลประทาน   
- ศูนย์ปฏิบัติกำรน้ ำอัจฉริยะ 0-2669-2560 0-2243-1098 
- ส ำนักบริหำรจัดกำรน้ ำและอุทกวิทยำ  0-2669-5025 0-2241-3348 
กรมประมง    
- กองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ 0-2558-0218 0-2558-0218 
กรมปศุสัตว ์   
- กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 0-2653-4444 

ต่อ 2273 
0-2653-4928 

กรมพัฒนาที่ดิน   
- กองแผนงำน 1760 ต่อ 1624 0-2579-0923 
- กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 1760 ต่อ 1320 0-2579-3504 
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หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
กรมวิชาการเกษตร   
- กองแผนงำน 0-2579-6535 

ต่อ 11 
0-2940-7399 

กรมส่งเสริมการเกษตร   
- กองแผนงำน 0-2579-9523 0-2940-7026 
- กองส่งเสริมโครงกำรพระรำชด ำริกำรจัดกำรพ้ืนที่และวิศวกรรม
เกษตร 

0-2940-6059 0-2940-6059 

- กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 0-2955-1514 0-2955-1514 
กรมการข้าว   
- ส ำนักส่งเสริมกำรผลิตข้ำว 0-2561-2533 0-2561-2533 
- ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ข้ำว 0-2561-2182 0-2561-3624 
กรมส่งเสริมสหกรณ์   
- กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ 0-2282-5848 0-2628-5537 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   
- กองแผนงำน 0-2109-5100  

ต่อ 811 
0-2109-5143 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   
- ส ำนักพัฒนำพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 0-2278-5420 0-2278-5420 
- ส ำนักบริหำรกองทุน 0-2281-1525 0-2281-1525 
ส านักเศรษฐกิจการเกษตร   
- ศูนย์ปฏิบัติกำรเศรษฐกิจกำรเกษตร 0-2579-8161 0-2579-8162 




















