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การบรหิารจัดการภัยแลงป 2553 
ก. การคาดการณสถานการณภัยแลงป 2553 
 

1. ประมวลความเสียหายจากภัยแลงในปท่ีผานมา 
สถิติภัยแลงใน ป 2535-2552 โดยสวนใหญจังหวัดในประเทศไทยที่

ประสบภัยแลง พบวาจะอยูระหวาง 51-60 จังหวัด ซ่ึงภาวะภัยแลงที่รุนแรง
เกิดขึ้นในป 2548 จังหวัดประสบภัยแลง มี 71 จังหวัด มูลคาความเสียหายสูง
ถึง 7.5 พันลานบาท ในป 2552 จังหวัดประสบภัยแลง มี53 จังหวัด มูลคาความเสียหาย 750 ลานบาท  

2. ประมวลจากสถานการณน้ําในปจจุบัน 
- ปริมาณฝนสะสมของประเทศในป 2552 มี 1,534 ม.ม. นอยกวาป 2551 อยู 110 ม.ม.(ป 2551 มี 1,644 ม.ม.) และ
นอยกวาฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป อยู 47 ม.ม. (ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป มี 1,581ม.ม.)  

- ปริมาณน้ําทา ระดับน้ําในแมน้ําสายหลัก ปจจุบันอยูในเกณฑนอย บริเวณพื้นที่ตนน้ําอยูในเกณฑนอยวิกฤติ 
- ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ ณ วันท่ี 20 มิ.ย.53 มีปริมาณน้ํา 32,434 ลานลูกบาศกเมตรคิดเปน 47 %  
ของปริมาณเก็บกัก ซ่ึงนอยกวาป 2552 อยู 9 % (ป 2552 มี 39,152 ลานลูกบาศกเมตร) ขณะนี้อางเก็บน้ําที่มี
ปริมาณน้ําเก็บกักต่ํากวา 50 % มี 27 เขื่อน ไดแก เขื่อนขุนดานฯ จ.นครนายก (9%) เขื่อนปาสักชลสิทธ  
จ.ลพบุรี (9%) เขื่อนแมกวง จ.เชียงใหม (15%) เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี (16%)  เขื่อนแควนอย จ.พิษณุโลก 
(16%) เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา (18%) เขื่อนหวยหลวง จ.อุดรธานี (23%) เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา 
(25%) เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน (25%)  เขื่อนน้ําอูน จ.สกลนคร (26%) เขื่อนแมงัด จ.เชียงใหม (27%) เขื่อน
กระเสียว จ.สุพรรณบุรี (29%) เขื่อนลําตะคอง จ.นครราชสีมา (29%) เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลําปาง (29%) เขื่อน
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ (31%) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก (31%) เขื่อนแกงกระจาน จ.เพชรบุรี (33%)เขื่อนลําปาว 
จ.กาฬสินธุ (34%) เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ (35%) เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี(37%) เขื่อนน้ําพุง จ.สกลนคร 
(38%) เขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ (38%) เขื่อนลํานางรอง จ.บุรีรัมย (39%) เขื่อนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา (40%) 
เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี (41%) เขื่อนลําแซะ จ.นครราชสีมา (41%) เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (44%)  

- พื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค-จุดจายบาดาล มี 24 จังหวัด ที่ยังขาดแคลนระบบประปาหมูบานเกิน 50% 
3. จากขอมูลฝน น้ําทาและน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําขนาดใหญ  

กรมทรัพยากรน้ํา ไดคาดการณสถานการณภัยแลงป 2553 ในรอบสัปดาห (22 - 28 มิ.ย. 53)  จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
แลง 27 จังหวัด  โดยเปนพื้นท่ี เสี่ยงภัยแลงมาก  รวม 3 จังหวัด  ภาคเหนือ 2  แมฮองสอน อุทัยธานี  ภาคตะวันออก 1 
สระแกว    เสี่ยงภัยแลงปานกลาง รวม 24 จังหวัด ภาคเหนือ 6  เชียงใหม ลําพูน  พะเยา เชียงราย สุโขทัย เพชรบูรณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12  นครราชสีมา บุรีรัมย  สุรินทร ศรีสะเกษ หนองคาย นครพนม ยโสธร ชัยภูมิ 
อํานาจเจริญขอนแกน มหาสารคาม เลย  
 /ภาคตะวนัออก...  
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ภาคตะวันออก 2  จันทบุรี ปราจีนบุรี   ภาคใต 4  ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ท้ังนี้ปริมาณฝนในชวงตนฤดูฝนนี้ยังมี
ปริมาณนอย คาดวาในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2553 จะเกิดภาวะฝนทิ้งชวง 
ฝนสะสมป 2553 (มกราคม – ปจจุบัน) 364.2 มม. นอยกวาฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป 128.2 มม. (ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป 492.4 มม.) 
กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดเตรียม รถบรรทุกน้ําจํานวน 19 คัน รถผลิตน้ําดื่มจํานวน 6 คัน เครื่องสูบน้ําจํานวน 141 ชุด 
และรถประปาสนาม จํานวน 12 คัน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงในป 2553 

4. กรมทรัพยากรน้ํา ไดดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําปละไมนอยกวา 700 แหง ซ่ึงใน 
ป 2552 ไดการดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน 705 แหง และในป 2553 ไดจัดเตรียมแผนการเพื่อ
การดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน 1,766 แหง  และโครงการบริหารจัดการน้ําแบบ IWRM  
“น้ําถึงไรนา ประปาถึงทุกบาน” 

5. คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา  ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดจัดประชุม
ทุกวันจันทรเพื่อติดตามสถานการณภัยแลงของป 2553  

การประชุมวันจันทรที่ 22 ก.พ. 2553 มีผลสรุปของที่ประชุม ดังนี ้
6.1 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในชวงฤดูรอน ดังนี้ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกวา 

คาปกติและสูงกวาปที่ผานมา ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะนอยกวาคาปกติเล็กนอย ฤดูรอนปนี้แหงแลงมาก
พอสมควร ปริมาณฝนที่ตกจะไมเพียงพอกับความตองการ หลายพื้นที่ประสบกับการขาดแคลนน้ํา ทัง้ทางดาน
อุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่แลงซ้ําซากในบริเวณประเทศไทยตอนบน 

6.2 ดานเตรียมการชวยแกปญหาภัยแลง ป 2553 หนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการในดานบรรเทาปญหา
ภัยแลงในภาวะเรงดวน เชนมาตรการแจกน้ําอุปโภค บริโภค การเตรียมแหลงน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําสํารอง 
เปนตน นอกจากนี้กรมชลประทานยังเรงรัดประชาสัมพันธ เพื่อขอใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกตามแผนการ
จัดสรรน้ําที่ไดกําหนดไวโดยงดการปลูกขาวนาปรังครั้งที่2 ซ่ึงจะชวยลดการใชน้ําได และสํานักฝนหลวงและ 
การบินเกษตร ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฝนหลวงรวม 5 ศูนย ครอบคลุมทั้งประเทศไทย  

และในการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 21 มิ.ย. 2553 มีผลสรุปของท่ีประชุมดังนี้ 
- การคาดการณฝนในชวง 21 – 23 มิถุนายน 2553 รองความกดอากาศต่ําพาดอยูตอนบนของภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําใหมีฝนฟาคะนองกระจายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ในชวงนี้ จะไมมีพายุหมุนเขตรอนเขาใกลประเทศไทย และคาดวา หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 
2553 ฝนจะตกมากขึ้นเขาสูภาวะปกติของฤดูฝน 

- หากยังไมมีฝนเติมน้ําในเขื่อนภูมิพล จะมีน้ําใชการไดอีก 316 ลาน ลบ.ม. (37 วัน) และเขื่อนสิริกิติ์ จะ
มีน้ําใชไดอีก 438 ลาน ลบ.ม. (46 วัน) 

- การประปาสวนภูมิภาค ประสบปญหาขาดแคลนน้ําดิบ ตองหยุดน้ําประปา 2 แหง คือ สาขากุมภวาป 
จ . อุ ดรธานี  และสาขา เก าะสมุ ย  จ . สุ ร าษฎร ธ านี  และผลิ ต เป น เ วลาอี ก  6  แห ง  คื อ  คลองใหญ  
จ.ตราด กาญจนดิษฐและเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด สวางแดนดิน จ.สกลนคร และอํานาจเจริญ จ.
อํานาจเจริญ /- ใหเฝาระวัง... 
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- ให เฝ าระวังการเกิดอุทกภัยดินถลมในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ประสบภัยแลงมานาน ทําให 

ดินแหง หากมีฝนตกหนัก จะเปนสาเหตุใหเกิดดินถลมไดงาย 
 

 ข.  มาตรการบรรเทาภัยแลง ป 2553  
1. การกําหนดพื้นท่ีปลูกขาวนาปรังใหเหมาะกับปริมาณน้ําในอาง โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ไดวางแผน

กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง ในป 2552/2553 ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง 
ทั้งประเทศ ประมาณ 12.28 ลานไร ลดลงจากปที่แลว 0.90 ลานไร (ปที่แลว 13.18 ลานไร) 

2. การเตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นท่ีประสบภัยแลง โดยสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไดเตรียมเครื่องบิน
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 31 เคร่ือง แบงเปนเครื่องบินของกษ. 19 เครื่อง และเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ 12 เครื่อง 

3. การบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ สํารวจปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ํา ณ ชวงสิ้นฤดูฝน และวางแผนการใชน้ํา
ใหตลอดชวงฤดูแลง 

4. การกอสรางฝายตนน้ํา โดย กรมทรัพยากรน้ํา กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
5. การเจาะบอบาดาลในพื้นท่ีประสบภัยแลง โดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
6. การฟนฟูอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ ซอมแซม ปรับปรุงบอน้ําตื้น และระบบประปาหมูบาน  โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

และองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
7. บรูณาการจากหนวยงานตางๆ เตรียมน้ําสะอาดสําหรับแจกจายในพื้นท่ีประสบภัยแลง และรวมสนับสนุน 

รถยนตแจกจายน้ําและเครื่องสูบน้ําในพื้นท่ีประสบภัยแลง โดย การประปาภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิต องคการบริหารสวนทองถ่ิน และกองบัญชาการกองทัพไทย 

8. การสรางการมีสวนรวมของชุมชน 
- รณรงคใหประชาชนตระหนักในปญหาภัยแลงและการประหยัดน้ํา 
- ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลสถานการณน้ําในพื้นที่ 
- ประสานงานดานขอมูลปญหาภัยแลงจากพื้นที่ 
- ประชาสัมพันธการนําน้ําที่ใชแลวมาบําบัดเพื่อกลับมาใชประโยชน 
- ประชาสัมพันธใหปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใชน้ํานอย 
- รวมกันกําจัดวัชพืชเพื่อลดการระเหยของน้ํา 
- รวมกันลดการกอใหเกิดมลพิษในน้ํา 
- อบรมและเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบอาชีพเล้ียงปลา 
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลกั และลําน้ําสาขา 
- แจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา  

/ค.สรุปผลการชวยเหลือ.. 
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ค. สรุปผลการชวยเหลือภัยแลง ป 2553 ณ ปจจุบัน 
- กรมทรัพยากรน้ํา แจกน้ําดื่ม 1,690,000 ลิตร 
- กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช แจกน้ําดื่ม 236,000 ลิตร 
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล แจกน้ําจากจุดจายน้ําถาวร 100 แหง จํานวน 90.40 ลานลิตร เปาลางบอบาดาล 46 บอ 
แจกน้ําดื่มจํานวน 180,890 ขวด จัดหาแหลงน้ําบาดาลใหกับโรงเรียนและหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ 1,197 บอ 

- กรมชลประทาน ไดสงน้ําในการปลูกพืชฤดูแลง 19.78 ลานไร เปนจํานวน 22,417 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
108 ของแผนจัดสรรน้ํา เกษตรกรขอเครื่องสูบน้ําชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแลง 30 จังหวัด 238 เครื่อง 
และรถบรรทุกน้ํา 33 คันในพื้นที่ 11 จังหวัด  แจกน้ําอุปโภค บริโภค 21.76 ลานลิตร 

- การประปาสวนภูมิภาค สนับสนุนน้ําดื่ม 491 ลานลิตร 
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานมีการจัดสรรงบชวยเหลือเฉพาะจังหวดัที่ประกาศภัยแลงจํานวน 

670 ลานบาท แจกจายน้ํา 413.16 ลานลิตร ซอมสรางทํานบ/ฝายช่ัวคราว 5,210 แหง และขุดลอกแหลงน้ํา 5,707 แหง 
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก แจกน้ําอุปโภคบริโภค 21.36 ลานลิตรใน 25 จังหวัด 
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระบายน้ําเพื่ออุปโภค 40.79 ลานลิตร และมีรถบรรทุกน้ํา 30 คัน 
- สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการ 113 วัน  จํานวน 3,129 เที่ยว ใน 63 จังหวัด     
 
    


