การบริหารจัดการภัยแล้งปี 2555
สรุปสถานการณ์ภยั แล้งปี 2555
สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในปีทผี่ ่านมา
สถิติจังหวัดในประเทศไทย ที่ประสบภัยแล้งภัยแล้งในระหว่างปี 25352554 โดยเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 51-60 จังหวัด และในปี 2548 ได้เกิดภาวะ
ภัยแล้งที่รุนแรงมาก โดยมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งถึง 71 จังหวัด มีมูลค่าความ
เสียหายสูงถึง 7.5 พันล้านบาท ในปี 2552 จังหวัดประสบภัยแล้ง มี62 จังหวัด
ในปี 2553 จังหวัดประสบภัยแล้ง มี 64 จังหวัด และในปี 2554 จังหวัดประสบภัยแล้ง มี 54 จังหวัด
สําหรับสถานการณ์ภัยแล้งสูงสุดในปี 2554 เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2554 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง จํานวนทั้งสิ้น 54 จังหวัด 543 อําเภอ 4,220 ตําบล 42,443
หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 5,140,316 ครัวเรือน 17,688,304 คน ภาคเหนือมี 17 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชียงราย ลําพูน พะเยา น่าน ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี เพชรบูรณ์
นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี มุกดาหาร
หนองบัวลําภู ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ อํานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
นครพนม บุรีรัมย์ ยโสธร ภาคกลางมี 5 จังหวัด สระบุรี สมุทรปราการ กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาค
ตะวันออกมี 8 จังหวัด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคใต้มี 3 จังหวัด
ตรัง สตูล ชุมพร
1.สรุปสถานการณ์น้ําในช่วงภัยแล้งสูงสุดของปี ๒๕๕๔
- ปริมาณฝนสะสมของประเทศในช่วง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 8 พฤษภาคม ในปี 2554 อยู่ที่ ๔๑๐.๑๔ มม.มากกว่าปี
2553 อยู่ 23๗.1๓ มม. (ปี 2553 มี 1๗๓.๐๑ มม.) และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 1๘๐.๐๘ มม. (ฝนสะสม
เฉลี่ย 30 ปี มี 2๓๐.๐๖ มม.)
สําหรับฝนสะสมของประเทศในปี2554 อยู่ที่ 1,928. มม. มากกว่าปี 2553 อยู่ 289 มม. (ปี 2553 มี 1,639 มม.)
และมากกว่าฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี อยู่ 347 มม. (ฝนสะสมเฉลี่ย 30 ปี มี 1,581 มม.)
- ปริมาณน้ําท่า ระดับน้ําในแม่น้ําสายหลัก ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้อย บริเวณพื้นที่ต้นน้ําอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤติ
- ปริมาณน้ําในเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 8 พ.ค.54 มีปริมาณน้ํา 37,174 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53 %
ของปริมาณเก็บกัก ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 อยู่ 2 % (ปี 2553 มี 35,593 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนเก็บน้ําที่มี
ปริมาณน้ําเก็บกักต่ํากว่าร้อยละ 30 มี 4 เขื่อน ได้แก่ 1.เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (12%) 2.เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล จ.นครนายก (23%) 3.เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี (26%) 4.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (28%) สําหรับ
เขื่อนเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีน้ําอยู่ระหว่างร้อยละ 30 - 50 % มี 12 เขื่อน ได้แก่
1.เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี (31%) 2 เขื่อนน้ําอูน จ.สกลนคร (31%) 3.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (31%) 4.เขื่อน
แควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก (32%) 5.เขื่อนลําปาว จ.กาฬสินธุ์ (33%) 6.เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี(39%)
7.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ (41%) 8.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (41%) 9.เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
(43%) 10.เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (45%) 11.เขื่อนภูมิพล จ.ตาก (46%) 12.เขื่อนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา
(48%)

/2.สรุปสถานการณ์...
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2.สรุปสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน
- สถานการณ์น้ําฝน

- ฝนทิ้งช่วง ข้อมูลพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน
อุตรดิตถ์ พิษณุโลกพิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ราชบุรี สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาครชลบุรี ระยอง
ฝนขาดช่วงมากกว่า 10 อาทิตย์ ไม่มี
ฝนขาดช่วง 6 อาทิตย์ ไม่มี
ฝนขาดช่วง 4 อาทิตย์ ไม่มี

ตั้งแต่ ต.ค.47 ถึง 21 เม.ย.48

ตั้งแต่ ต.ค.53 ถึง 21 เม.ย.54

ตั้งแต่ ต.ค.54 ถึง ปัจจุบัน

- สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํา

/-อ่างที่มีปริมาณ...
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- อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักมากกว่า 80% ของความจุ มี 1 อ่าง คือ 1.บางลาง (82%)
- อ่างที่มีปริมาณน้ําเก็บกักระหว่าง 50% - 80% ของความจุ มี 17 อ่าง คือ 1.สิรินธร (51%) 2.ลําตะคอง
(52%) 3.ภูมิพล (52%)4.มูลบน (52%) 5.น้ําอูน (53%) 6.สิริกิติ์ (54%) 7.วชิราลงกรณ (54%) 8.แม่งัดฯ
(55%) 9.หนองปลาไหล (57%) 10.กิ่วคอหมา (58%) 11.กระเสียว (59%) 12.กิ่วลม (64 %) 13.ลํานางรอง
(65%) 14.บางพระ (68%) 15.รัชชประภา (68%) 16.ลําแซะ (70%) 17.ศรีนครินทร์ (75%)
- อ่างที่มีปริมาณต่ํากว่า 50% ของความจุ มี 15 อ่างคือ 1.ห้วยหลวง (18%) 2.ขุนด่านฯ (18%) 3.ปราณบุรี
(25%) 4.ทับเสลา (27%) 5.แควน้อย (28%) 6.จุฬาภรณ์ (30%) 7.ป่าสักฯ (30%) 8. คลองสียัด (35%)
9.ลําปาว (36%) 10.ลําพระเพลิง (36%) 11.แก่งกระจาน (37%) 12.อุบลรัตน์ (39%) 13.น้ําพุง (42%)
14.แม่กวง (46%) 15.ประแสร์ (48%)
3.การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 255๕
- กรมทรัพยากรน้ํา ได้รวบรวมข้อมูลข้อมูลฝน น้ําท่าและน้ําเก็บกักในเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่ พบว่าช่วงที่จะเกิดภัยแล้ง
สูงสุดอยู่ในเดือนมีนาคม และได้คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งปี 255๕ ตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ดังนี้
พื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งมาก จํานวน 1 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จ.อุทัยธานี
พื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง จํานวน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน จ.พะเยา จ.เชียงราย
จ.แม่ฮ่องสอน จ.นครสวรรค์ จ.กําแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์
จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.ชัยภูมิ จ.อํานาจเจริญ จ.ขอนแก่น จ.เลย จ.หนองคาย จ.มหาสารคาม
จ.นครพนม ภาคกลาง ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว
ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในปี 255๕
เมื่อเปรียบเทียบกับปี255๔ จะมีภาวะที่ไม่รุนแรง และมีพื้นที่เกิดภาวะภัยแล้ง
น้อยกว่า เนื่องจากสภาวะของข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นตัวแปรที่สําคัญ เช่น ปริมาณน้ําในเขื่อนในปี2554 มีมากกว่าปี2553
ภาวะฝนทิ้งช่วงไม่รุนแรง ปริมาณฝนสะสมในปี 2554 มีปริมาณมากกว่าปี2553 และฝนสะสม 30ปี
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันมีพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน จํานวน 48 จังหวัด 432 อําเภอ 3,471 ตําบล 31,981 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร
ลําปาง ลําพูน สุโขทัย น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์
แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ ขอนแก่น อํานาจเจริญ มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุดรธานี กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายกและจังหวัดภูเก็ต
4.กรมทรัพยากรน้ํา ได้จัดเตรียม รถบรรทุกน้ําจํานวน 19 คัน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 19 คัน รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อม
เครน 8 คัน เครื่องสูบน้ําจํานวน 353 ชุด เครื่องผลิตน้ําดื่มจํานวน 8 เครื่อง และชุดประปาสนาม จํานวน 3 ชุด เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในปี 255๕
5.กรมทรัพยากรน้ํา ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําปีละไม่น้อยกว่า 700 แห่ง ซึ่งในปี 2552 ได้ดําเนิน
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา จํานวน 705 แห่ง ในปี 2553 ดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา จํานวน
1,766 แห่ง และในปี 2554 ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา จํานวน 1,949 แห่ง
6.คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขเรื่องน้ํา ได้จัดประชุมวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
ของปี 2555 โดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ สําหรับการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
สถานการณ์ภัยแล้งใน ปี 2555 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งแล้ว ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการดังนี้ การบริหารจัดการน้ําในเขื่อนหลักต้องปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของฝนเป็นสําคัญ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ําฝนปีนี้จะอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ไม่มากเหมือนปีที่แล้ว สําหรับพื้นที่ในบริเวณอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําน้อย การประปาส่วน
ภูมิภาค ต้องประสานกับกรมชลประทาน ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปํญหาการขาดแคลนน้ํา
/ข.มาตรการ...
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ข.มาตรการบรรเทาภัยแล้ง ปี 2554
1.การกําหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังให้เหมาะกับปริมาณน้ําในอ่าง โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ได้กําหนดแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในปี 2554/2555 ไว้จํานวน 19.23 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก
2.53 ล้านไร่ และมีแผนการใช้น้ําทั้งสิ้น 31,900 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีผลการเพาะปลูกแล้ว 18.12 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 94 และใช้น้ําแล้ว 27,336 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86
2.การเตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมเครื่องบิน
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 31 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องบินของกษ. 19 เครื่อง และเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ 12 เครื่อง
3.การบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ สํารวจปริมาณน้ําเก็บกักในแหล่งน้ํา ณ ช่วงสิ้นฤดูฝน และวางแผนการใช้น้ําให้
ตลอดช่วงฤดูแล้ง
4.การก่อสร้างฝายต้นน้ํา โดย กรมทรัพยากรน้ํา กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
5.การเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
6.การฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ่อน้ําตื้น และระบบประปาหมู่บ้าน โดยกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
7.บรูณาการจากหน่วยงานต่างๆ เตรียมน้ําสะอาดสําหรับแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และร่วมสนับสนุน รถยนต์
แจกจ่ายน้ําและเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดย การประปาภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการกองทัพไทย
8.การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาภัยแล้งและการประหยัดน้ํา
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ําในพื้นที่
- ประสานงานด้านข้อมูลปัญหาภัยแล้งจากพื้นที่
- ประชาสัมพันธ์การนําน้ําที่ใช้แล้วมาบําบัดเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์
- ประชาสัมพันธ์ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อย
- ร่วมกันกําจัดวัชพืชเพื่อลดการระเหยของน้ํา
- ร่วมกันลดการก่อให้เกิดมลพิษในน้ํา
- อบรมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่นํา้ สายหลัก และลําน้ําสาขา
- แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ํา
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