การบริหารจัดการภัยแลงป 2553
ก. การคาดการณสถานการณภัยแลงป 2553
1. ประมวลความเสียหายจากภัยแลงในปที่ผานมา
สถิติ ภัย แล งใน ป 2535-2552 โดยสว นใหญจั งหวั ด ในประเทศไทยที่
ประสบภัยแลง พบวาจะอยูระหวาง 51-60 จังหวัด ซึ่งภาวะภัยแลงที่รุนแรง
เกิดขึ้นในป 2548 จังหวัดประสบภัยแลง มี 71 จังหวัด มูลคาความเสียหายสูง
ถึง 7.5 พันลานบาท ในป 2553 จังหวัดประสบภัยแลงมี 60 จังหวัด มูลคาความเสียหาย 672.50 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.)
- ปริมาณฝนในชวงตนฤดูฝนนี้ยังมีปริมาณนอย และไดเขาสูภาวะปกติของฤดูฝนในกลางเดือน สิงหาคม 2553ขณะนี้มีฝน
ตกกระจายทุกพื้นที่แลว
- ฝนสะสมป 2553 (มกราคม – ปจจุบัน) 732.6 มม. นอยกวาฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป 77.4 มม. (ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ป 810.0 มม.)
- ปริมาณน้ําทา ระดับน้ําในแมน้ําสายหลักมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตสวนใหญอยูในเกณฑนอย
- ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 8 ส.ค.53 มีปริมาณน้ําเก็บกัก 32,545
ลานลูกบาศกเมตรคิดเปน 47 % ของความจุเก็บกัก ซึ่งนอยกวาป 2552 อยู 16 % (ป 2552 มี 44,154 ลาน
ลูกบาศกเมตร) ขณะนี้อางเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําเก็บกักต่ํากวา 50 % มี 29 เขื่อน ไดแก เขื่อนปาสักชลสิทธ
จ.ลพบุรี (9%) เขื่อนแมกวง จ.เชียงใหม (11%) เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี (21%) เขื่อนหวยหลวง จ.อุดรธานี
(22%) เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลําปาง (23%) เขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธุ (24%) เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา (25%) เขื่อน
ขุนดานฯ จ.นครนายก (27%) เขื่อนแควนอย จ.พิษณุโลก (27%) เขื่อนน้ําอูน จ.สกลนคร (27%) เขื่อนปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ (27%) เขื่อนแกงกระจาน จ.เพชรบุรี (28%) เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา (29%)เขื่อนลําตะ
คอง จ.นครราชสีมา (29%) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก (30%)เขื่อนแมงัด จ.เชียงใหม (32%)เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน
(32%) เขื่อนลํานางรอง จ.บุรีรัมย (35%) เขื่อนกิ่วลม จ.ลําปาง(36%)เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี (38%) เขื่อนวชิราลง
กรณ จ.กาญจนบุรี(40%) เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ (41%) เขื่อนลําแซะ จ.นครราชสีมา (42%) เขื่อนจุฬาภรณ
จ.ชัยภูมิ (43%) เขื่อนน้ําพุง จ.สกลนคร (43%) เขื่อนบางลาง จ.ยะลา (44%) เขื่อนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา
(45%) เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (47%) และเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (48%)
- พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค-จุดจายบาดาล มี 24 จังหวัด ที่ยังขาดแคลนระบบประปาหมูบานเกิน 50%
3. จากขอมูลฝน น้ําทาและน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ําขนาดใหญ กรมทรัพยากรน้ํา ไดคาดการณสถานการณภัยแลง
ป 2553 ในรอบสัปดาห ( 10 - 16 ส.ค. 53) นาจะคลี่คลายและเขาสูภาวะปกติ
/4.กรมทรัพยากรน้ํา...
ศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( 9 ส.ค.53 )
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4. กรมทรัพยากรน้ํา ไดจัดเตรียม รถบรรทุกน้ําจํานวน 19 คัน รถผลิตน้ําดื่มจํานวน 6 คัน เครื่องสูบน้ําจํานวน 141 ชุด
และรถประปาสนาม จํานวน 12 คัน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงในป 2553
แห ง ซึ่ งใน
5. กรมทรั พ ยากรน้ํ า ได ดํ า เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู แ หล ง น้ํ าป ละไม น อ ยกว า 700
ป 2552 ไดการดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน 705 แหง และในป 2553 ไดจัดเตรียมแผนการเพื่อ
การดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา จํานวน 1,766 แหง และโครงการบริหารจัดการน้ําแบบ IWRM
“น้ําถึงไรนา ประปาถึงทุกบาน”
6. คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดจัดประชุม
ทุกวันจันทรเพื่อติดตามสถานการณภัยแลงของป 2553
การประชุมวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 มีผลสรุปของที่ประชุม ดังนี้
6.1 การคาดหมายลักษณะอากาศในชวงฤดูรอน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกวาคาปกติและสูงกวาปที่ผานมา
ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะนอยกวาคาปกติเล็กนอย ฤดูรอนปนี้แหงแลงมากพอสมควร ปริมาณฝนที่ตกจะ
ไมเพียงพอกับความตองการ หลายพื้นที่ประสบกับการขาดแคลนน้ํา ทั้งทางดานอุปโภค บริโภคและการ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่แลงซ้ําซากในบริเวณประเทศไทยตอนบน
6.2 ดานเตรียมการชวยแกปญหาภัยแลง ป 2553 หนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการในดานบรรเทาปญหา
ภัยแลงในภาวะเรงดวน เชนมาตรการแจกน้ําอุปโภค บริโภค การเตรียมแหลงน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําสํารอง
เปนตน ประชาสัมพันธเพื่อขอใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกตามแผนการจัดสรรน้ําที่ไดกําหนดไวโดยงดการปลูก
ขาวนาปรังครั้งที่2 ซึ่งจะชวยลดการใชน้ําได และสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฝน
หลวงรวม 5 ศูนย ครอบคลุมทั้งประเทศไทย
และจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 มีผลสรุปดังนี้
- ในชวงวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2553 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก
และภาคใตฝงตะวันตก สําหรับชวงวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2553 ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต
ตอนบน รวมถึงเขตกรุงเทพฯ ซึ่งทางกรุงเทพฯ ไดเฝาระวังและเตรียมการระบายน้ําไวแลว
- การประปาสวนภูมิภาค รายงานปจจุบันการประปาสวนภูมิภาคมีน้ําเพียงพอในการเดินระบบผลิต
น้ําประปาไดทุกสาขาแลว
- การบริหารจัดการน้ํา ในชวงนี้มีน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําขนาดใหญ และขนาดกลาง เพิ่มมากขึ้น เริ่มมี
การเก็บกักน้ํา สําหรับเขื่อนวชิราลงกรณยังอยูในภาวะน้ํานอยและตองเฝาระวังการขาดแคลนน้ําเนื่องจากแนวโนมน้ํา
เขาอางนอยลงตองบริหารจัดการน้ํารวมกับเขื่อนศรีนครินทร
- ในชวงสัปดาหที่ผานมาสถานีเตือนภัยน้ําหลากในพื้นที่เชิงเขาของกรมทรัพยากรน้ํามีการเตือนภัย
จํานวน 23 ครั้ง ในพื้นที่ 64 หมูบาน

/ ข. มาตรการบรรเทา...
ศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( 9 ส.ค.53 )
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ข. มาตรการบรรเทาภัยแลง ป 2553
1. การกําหนดพื้นที่ปลูกขาวนาปรังใหเหมาะกับปริมาณน้ําในอาง โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ไดวางแผน
กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง ในป 2552/2553 ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ประมาณ 12.28 ลานไร ลดลงจากปที่แลว 0.90 ลานไร (ปที่แลว 13.18 ลานไร)
2. การเตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นที่ประสบภัยแลง โดยสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไดเตรียมเครื่องบิน
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 31 เครื่อง แบงเปนเครื่องบินของกษ. 19 เครื่อง และเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ 12 เครื่อง
3. การบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ สํารวจปริมาณน้ําเก็บกักในแหลงน้ํา ณ ชวงสิ้นฤดูฝน และวางแผนการใชน้ํา
ใหตลอดชวงฤดูแลง
4. การกอสรางฝายตนน้ํา โดย กรมทรัพยากรน้ํา กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
5. การเจาะบอบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแลง โดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และองคการบริหารสวนทองถิ่น
6. การฟนฟูอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ ซอมแซม ปรับปรุงบอน้ําตื้น และระบบประปาหมูบาน โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
และองคการบริหารสวนทองถิ่น
7. บรูณาการจากหนวยงานตางๆ เตรียมน้ําสะอาดสําหรับแจกจายในพื้นที่ประสบภัยแลง และรวมสนับสนุน
รถยนต แ จกจ า ยน้ํ า และเครื่ อ งสู บ น้ํ า ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล ง โดย การประปาภู มิ ภ าค กรมทรั พ ยากรน้ํ า
กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กรมป อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย
กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิต องคการบริหารสวนทองถิ่น และกองบัญชาการกองทัพไทย
8. การประชาสัมพันธใหเลื่อนการปลูกขาวนาปเปนกลาง กรกฎาคม 2553 ตามสภาวะฝนคาดการณ
9. การสรางการมีสวนรวมของชุมชน
- รณรงคใหประชาชนตระหนักในปญหาภัยแลงและการประหยัดน้ํา
- ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลสถานการณน้ําในพื้นที่
- ประสานงานดานขอมูลปญหาภัยแลงจากพื้นที่
- ประชาสัมพันธการนําน้ําที่ใชแลวมาบําบัดเพื่อกลับมาใชประโยชน
- ประชาสัมพันธใหปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใชน้ํานอย
- รวมกันกําจัดวัชพืชเพื่อลดการระเหยของน้ํา
- รวมกันลดการกอใหเกิดมลพิษในน้ํา
- อบรมและเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขา
- แจงเตือนภัยคุณภาพน้ํา

/ค.สรุปผลการชวยเหลือ….
ศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( 9 ส.ค.53 )
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ค. สรุปผลการชวยเหลือภัยแลง ป 2553 ณ ปจจุบัน
- กรมทรัพยากรน้ํา แจกน้ําดื่มไปแลวทั้งสิ้น 1,690,000 ลิตร และประชุมชี้แจงคณะกรรมการลุมน้ํา
- กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช แจกน้ําดื่มไปแลวทั้งสิ้น 236,000 ลิตร
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล แจกน้ําจากจุดจายน้ําถาวร 100 แหง จํานวน 90.40 ลานลิตร เปาลางบอบาดาล 46 บอ
แจกน้ําดื่มจํานวน 170,890 ขวด จัดหาแหลงน้ําบาดาลใหกบั โรงเรียนและหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ 1,300 บอ
- กรมชลประทาน ไดสงน้ําในการปลูกพืชฤดูแลง 19.78 ลานไร เปนจํานวน 22,417 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 108 ของแผนจัดสรรน้ํา และมีการใชเครื่องสูบน้ํา 238 เครื่อง และรถบรรทุกน้ํา 33 คันใน แจกน้ํา
อุปโภค บริโภค 21.76 ลานลิตร ประกาศเลื่อนการทํานาปไปเปนเดือนกรกฎาคม 2553
- การประปาสวนภูมิภาค สนับสนุนน้ําดื่ม 549.23 ลานลิตร
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานมีการจัดสรรงบชวยเหลือจํานวน 672 ลานบาท แจกจายน้ํา
413.16 ลานลิตร ซอมสรางทํานบ/ฝายชัว่ คราว 5,120 แหง และขุดลอกแหลงน้ํา 5,707 แหง
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก แจกน้าํ อุปโภคบริโภค 21.36 ลานลิตรใน 25 จังหวัด
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระบายน้ําเพื่ออุปโภค 53 ลานลิตร และมีรถบรรทุกน้ํา 30 คัน
- สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการ 163 วัน จํานวน 4,953 เที่ยว ใน 63 จังหวัด

ศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( 9 ส.ค.53 )
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