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บทนํา (Introduction) 

  ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากต่อการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ําและ
ภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนท่ี และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้น้ํา ท่ีมากข้ึน การขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรม สําหรับการกําหนดนิยามของภัยแล้งนั้น ได้มีอยู่กว้างขวางและมีความแตกต่างกันไปตามบริบท
ของลักษณะทางภูมิภาค ปัจจัยด้านอุตุ-อุทกวิทยา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน The U.S. National Drought 
Policy Commission (NDPC) (2543) ได้ให้ความหมายภัยแล้ง คือ “การขาดความชื้นในอากาศ หรือบนผิวดิน
อย่างผิดปกติและต่อเนื่อง ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ หรือมนุษย์” (WMO, 2000) และกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้กําหนดนิยาม ภัยแล้ง คือ “ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิด
ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน” (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) นอกจากนั้น ภัยแล้ง ยังหมายถึง “ภัย
ท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําด่ืม น้ําใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ําไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ในพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม” (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย, 2558) อย่างไรก็ตาม จากคําจํากัดความภัยแล้ง
ท่ีมีอย่างหลากหลายนั้น แต่โดยรวมแล้ว ความหมายของภัยแล้งมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ “ภัยธรรมชาติ 
อันเกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ําในพ้ืน ท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง
ท้ังด้านน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ซ่ึงเป็นสาเหตุให้พืชพรรณต่างๆได้รับผลกระทบ ทําให้พืช
ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2558) 
 
สาเหตุของการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา (Causes of drought and water shortage) 
    
  สําหรับสาเหตุของการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย
หลายปัจจัย เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและน้ําทะเลหรือมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยสาเหตุการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํานั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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  1. จากสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกว่าปกติ หรือความผิดปกติของตําแหน่งร่องมรสุม
และการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
  2. การเกิดฝนตกในพ้ืนท่ีไม่ต่อเนื่องหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมท้ังการเกิดภาวะฝนท้ิงช่วง
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  
  3. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนท่ีผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ 
  4. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์ เช่น การเผาพลาสติก 
น้ํามัน และถ่านหิน ทําให้เกิดรูโหว่ในชั้นโอโซน  
  5. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ํา ลอยข้ึนไปเคลือบชั้นล่างของชั้นโอโซน ทําให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลก
มากข้ึน ทําให้อากาศร้อนกว่าปกติ 
  6. การเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัว
ของเมืองหลวงและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
  7. การตัดไม้ทําลายป่า การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําและการขยายพ้ืนท่ีทํากิน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อม เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ 
และความชื้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) 
  8.แหล่งเก็บกักน้ําตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึน มีน้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ําไว้ใช้
ประโยชน์ ซ่ึงอาจเกิดจาก ข้อจํากัดของภูมิประเทศท่ีไม่มีลําน้ําธรรมชาติ สภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนา
เป็นแหล่งน้ํา แหล่งน้ําท่ีได้รับการพัฒนา มีขนาดเล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่เพียงพอ เก็บกักน้ําได้น้อย และ
อยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน 
  9. แหล่งเก็บกักน้ําตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึนเสื่อมสภาพ ต้ืนเขิน ชํารุด ทําให้ มี
ประสิทธิภาพตํ่า เก็บกักน้ําไว้ได้น้อยจนถึงไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ การรองน้ําฝนจากหลังคาบ้านเพ่ือเก็บ
เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถทําได้ เพราะแร่ใยหินท่ีใช้ผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาเป็นสารก่อมะเร็ง อีกท้ัง 
ในเขตเมืองมีฝุ่นควันและมลพิษจากเครื่องยนต์จํานวนมาก 
  10. คุณภาพน้ําไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ําเค็ม น้ําขุ่น เป็นสนิม สกปรก หรือ
เน่าเสีย 
  11. การขาดจิตสํานึกในการใช้น้ําและการอนุรักษ์น้ํา  เช่น ใช้น้ําไม่ประหยัด ใช้น้ําอย่างไม่ถูกต้อง
เหมาะสม  การบุกรุกทําลายแหล่งน้ํา  
  12. การวางผังเมืองไม่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํากิจกรรมไม่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแหล่งน้ําท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําท่ีเหมาะสมไว้ล่วงหน้า 
  13. การบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ การประมาณการ กักเก็บและ
ระบายน้ํา เป็นต้น (กรมชลประทาน, 2547) 
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การเกิดภัยแล้งของประเทศ (Drought in Thailand) 

   

  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 517,008 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 321.2 ล้านไร่ โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยท่ัวประเทศประมาณ 1,455 มิลลิเมตร/ปี โดยการเกิด

ภาวะภัยแล้งนั้น ประเทศไทยจะประสบปัญหาดังกล่าวใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 

 

 1) ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซ่ึงเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณ

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนตก

ลดลงเป็นลําดับจนกระท่ังเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซ่ึงภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดข้ึน

ประจําทุกปี  

 

 2) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีสถานการณ์ฝนท้ิง

ช่วงเกิดข้ึน ทําให้เกิดภัยแล้งครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างเกือบท่ัวประเทศ โดยระดับความรุนแรงของภัยแล้ง

ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านอุทกวิทยาเป็นสําคัญ ได้แก่ ปริมาณน้ําฝนรายปีเฉลี่ย ความชื้นในดินและในอากาศ 

รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การใช้ท่ีดิน และการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา (กรมอุตุนิยมวิทยา 2557) 

 

  พ้ืนท่ีในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแตกต่างกันตามฤดูกาลและลักษณะพื้นท่ี 

โดยภัยแล้งในประเทศไทยส่วนมากจะมีผลกระทบต่อการผลิตในด้านเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นภัยแล้งท่ีเกิดจาก

การขาดฝนหรือฝนแล้ง ในฤดูฝน และฝนท้ิงช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยพ้ืนท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบด้านภัยแล้งมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ี

อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และความรุนแรงของภัยแล้งจะเพ่ิมมากข้ึน ในปีท่ีไม่มีพายุเขตร้อน 

พาดผ่านในพ้ืนท่ีดังกล่าว สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาล สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีประสบภัยแล้งตามฤดูกาลในประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) 

 

พ้ืนท่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ภาคเหนือ   ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง 
ภาคกลาง  ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง 
ภาคตะวันออก   ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ฝนแล้ง     
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง   
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ภัยแล้งในประเทศไทยอาจจะเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีเนื่องจากฝนท้ิงช่วงกลางฤดูฝนเป็น
ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้ังแต่กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณท่ีได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง คือ 
ภาคเหนือ ต่อภาคกลางท้ังหมด ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของ
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เช่น ลุ่มน้ํายม (แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก) ลุ่มน้ําชี (ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร) ลุ่มน้ําสะแกกรัง (อุทัยธานี นครสวรรค์) ลุ่มน้ํามูล (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง) ลุ่มน้ําโตนเลสาบ (สระแก้ว) และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด) เป็นต้น 

ผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง (Impact and damage from drought) 

  ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม การเกิดภาวะภัยแล้ง
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
การเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูก
และการอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและมีคุณภาพตํ่า ปริมาณน้ําท่ีหล่อเลี้ยงระบบนิเวศมีจํานวน
น้อยลง ดินมีความเค็ม เกิดการรุกตัวของน้ําเค็มในพ้ืนท่ีปากแม่น้ํา และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ํา 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2548 มีประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งถึงสองล้านครัวเรือน มูลค่าความเสียหายโดยรวมประมาณ 7.5 พันล้านบาท จากการ
รวบรวมข้อมูลและสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2553 ได้แสดงผล
กระทบและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยแล้ง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความเสียหายจากภัยแล้ง 

ปี 
พ.ศ. 

จํานวน 
(จังหวัด) 

ความเสียหาย 
ราษฎร 

ประสบภัย (คน) 
ราษฎรประสบภัย 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนท่ีการเกษตร 

(ไร่) 
ปศุสัตว์  
(ตัว) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

2532 29 1,760,192 496,062 1,294,240 197 121.97 

2533 48 2,107,100 436,550 1,970,703 872 92.17 

2534 59 4,926,177 1,221,416 1,037,271 290 262.17 

2535 70 8,100,916 2,430,663 5,334,471 417 176.18 

2536 68 9,107,675 2,533,194 2,040,443 726 198.76 

2537 66 8,763,014 2,736,643 1,7923,817 510 98.76 

2538 72 12,482,502 2,661,678 3,001,437 462 177.62 

2539 61 10,967,930 2,277,787 101,900 573 289.16 
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ตารางท่ี 2  ตารางสรุปความเสียหายจากภัยแล้ง (ต่อ) 
 

ปี 
พ.ศ. 

จํานวน 
(จังหวัด) 

ความเสียหาย 
ราษฎร 

ประสบภัย (คน) 
ราษฎรประสบภัย 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนท่ีการเกษตร 

(ไร่) 
ปศุสัตว์  
(ตัว) 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

2540 64 14,678,373 3,094,280 1431296 197 249.16 

2541 72 6,510,111 1,531,295 1,789,285 1,107 69.17 

2542 58 6,127,165 1,546,107 3,144,932 980 1,520.50 

2543 59 10,561,526 2,830,297 472,700 2,071 641.71 

2544 51 18,933,905 7,334,816 1,712,691 192 71.96 

2545 68 12,841,110 2,939,139 2,071,560 - 508.78 

2546 63 5,939,282 1,399,936 484,189 - 174.33 

2547 64 8,388,728 1,970,516 1,480,209 - 190.67 

2548 71 11,147,627 2,768,919 13,736,660 - 7,565.86 

2549 61 11,862,358 2,960,824 578,753 - 495.26 

2550 66 16,754,980 4,378,225 1,350,118 - 198.30 

2551 61 135,298,895 3,531,570 524,999 - 103.90 

2552 62 17,353,358 4,500,861 594,434 - 108.35 

2553 64 15,740,824 4,077,411 1,716,853 - 1,415.22 

รวม 14,729.96 

ท่ีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 
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2.4 พ้ืนท่ีประสบภัยแล้งของประเทศไทย 

 
รูปท่ี 1 ภาพแสดงพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งซํ้า 3 ปี (2556-2558) และ 5 ปี (2554 – 2558) 

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติแล้งของประทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบ้ืองต้น ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถ่ิน จากการซ้อนทับพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (แล้งซํ้า 3 ปี) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งซํ้า โดยมีพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ภัยแล้ง จํานวน 32 จังหวัด และเม่ือซ้อนทับพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2554-2558 (แล้งซํ้า 5 ปี)  
จะพบว่ามีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งซํ้า จํานวน 17 จังหวัด ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภัย
แล้งเบ้ืองต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 

  สําหรับการประกาศพ้ืนท่ีประสบภัย
พิบัติแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ใน ปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประสบ
ภัยแล้ง จํานวนท้ังสิ้น 40 จังหวัด (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558) โดยพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง 
ส่วนมากท่ีจะอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
และภาคใต้บางส่วน โดยพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง
ดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีท่ีซํ้ากับพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแล้ง
ซํ้า 5 ปี  จํ านวน 17 จั งหวัด ซ่ึง เ ป็นพ้ืน ท่ี
คาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงภัยแล้งเบ้ืองต้น 

รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีประกาศภัยแล้ง 2558 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 



ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (Strategies of water resources management) 

   ปัจจุบัน รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
โดยได้จัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ปี พ.ศ. 2558 – 2569 และกําหนดกรอบนโยบายและ
แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงได้มุ่งเน้นไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ํา และการสร้างโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากรน้ําอย่างเหมาะสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการบริหารจัดการ
น้ําแบบผสมผสาน และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการสร้างความม่ันคงด้านน้ําและการสร้าง
สมดุลในการใช้ทรัพยากรน้ําสําหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
   2. ยุทศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
   3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย 
   4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ํา 
   5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

   จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแล้งท่ีเกิดข้ึน กรอบยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําได้เชื่อมโยงไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ให้ความสําคัญต่อ          
ความจําเป็นในการดํารงชีวิตพ้ืนฐาน ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีสูงและห่างไกลแหล่งน้ํา จะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภค เม่ือเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงและเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรง  การจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง และในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเท่ียว
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็น รวมถึงการสร้างความม่ันคงด้านน้ําสําหรับการผลิตด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงการผลิตในด้านดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาและเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในระดับภูมิภาคนั้น ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานหลัก ของประเทศ การสร้างความม่ันคง
ด้านน้ํา ไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ําและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งเท่านั้น แต่ยัง
สามารถเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนและสนับสนุนความม่ันคงของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

การบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster management) 

   จากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงได้กําหนดกรอบในการดําเนินงานและการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําด้วยการกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ มีระบบข้อมูล
เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับลุ่มน้ํา รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและสาธารณภัยนั้น 
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รูปท่ี 3 วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย (Disaster Management Cycle) 

   ปัจจุบันกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการสาธารณภัยของโลกได้เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดใน
อดีตท่ีเคยมุ่งเน้นการจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) ไปสู่การดําเนินการเชิงรุก โดยใช้แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) ซ่ึงเป็นการจัดการกับปัจจัยท่ีทํา
ให้เกิดความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยทําให้ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากสาธารณภัยให้ลดน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได้ โดยให้ความสําคัญกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบมาตรการเตรียมความพร้อม และ
มาตรการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงมากข้ึน 

   จากแนวทางตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) ท่ีสนับสนุน
ต่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสท่ีจะเกิดการสูญเสียจากสาธารณภัย 
ท้ังต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต สําหรับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) แบ่งการ
ดําเนินงาน ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

   1) ระยะก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
    -  การป้องกัน (Prevention) คือ การปฏิบัติท่ีถูกออกแบบเพ่ือต้านทานการเกิดข้ึน 
ของสาธารณภัยหรือผลกระทบจากสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือท่ีตั้งสิ่งสําคัญ 
    -  การลดผลกระทบ (Mitigation) คือ มาตรการท่ีใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 
เพ่ือจํากัดผลกระทบจากสิ่งท่ีเป็นอันตรายทางธรรมชาติ การทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และอันตรายเก่ียวกับ
เทคโนโลยี 
    - การเตรียมความพร้อม (Preparedness) คือ มาตรการท่ีทําให้รัฐบาล องค์กรต่างๆ 
ชุมชนและปัจเจกชน สามารถรับมือกับสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 

สาธารณภัย 
(Disaster 

การตอบโต้และบรรเทาทุกข ์(การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน) 

การฟื้นฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่ 
(Rehabilitation and 

Reconstruction) 

การป้องกันและลด
ผลกระทบ 

การเตรียมความ
พร้อม 

ระหว่าง

หลัง

ก่อน
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   2) ระยะเกิดภัย ประกอบด้วย 
    - การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
    - การเผชิญเหตุ คือ การดําเนินการท่ีเป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็ว 
เม่ือเกิดสาธารณภัย เพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน จัดการกับความสับสนวุ่นวาย และผลกระทบที่เกิดจาก
สาธารณภัยโดยปรับเปลี่ยนจากการเผชิญเหตุตามสถานการณ์ (Reactive) มาเป็นการควบคุมสถานการณ์ 
(Proactive) 
    - การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน คือ การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ประสบภัยในขณะท่ีภัยเกิดข้ึน 

   3) ระยะหลังเกิดภัย ประกอบด้วย 
    - การฟ้ืนฟู (Recovery) ประกอบด้วย 
    - การฟ้ืนคืนสภาพ (Rehabilitation) คือ การดําเนินการรับมือกับผลท่ีตามมาภายหลัง
การเกิดสาธารณภัย การปรับปรงุบริการข้ันพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเรว็ท่ีสุด การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้ประสบภยัสามารถช่วยเหลือตัวเอง เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ของชุมชน การคืนสภาพทางเศรษฐกิจ และการจัดหาการส่งเสริมให้ผู้ท่ีรอดชีวิตจากสาธารณภัยมีสภาพจิตใจ
และสังคมท่ีดี รวมท้ังการพัฒนาในระยะยาว 
    - การก่อสร้างใหม่ (Reconstruction) คือ การฟ้ืนคืนสภาพสาธารณประโยชน์ท้ังหมดและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีอย่างเต็มรูปแบบ การแทนท่ีโครงสร้างท่ีเสียหายทางกายภาพ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สภาพ
ความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความเสี่ยงสาธารณภัยในอนาคต 

แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (Guideline for drought solutions) 

   สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ประยุกต์แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) ซ่ึงสอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศ แบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

    1. ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  
    2. ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
    3. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
    4. ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery)  

   จากการดําเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว (หลักการ 2P2R) จะเป็นการดําเนินงานในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ ช่วยบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการบูรณาการการทํางานของหน่วงงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง มีแนวทางการดําเนินงานในแต่ละด้าน มีดังนี้    
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  1. ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention & Mitigation)  

  1) การขุดลอก ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา 

    1.1 สํารวจตรวจสอบสภาพโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา/พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา และแหล่งเก็บกัก

น้ําธรรมชาติ ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งว่ามีความสามารถในการเก็บกักน้ําสําหรับเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือการอุปโภค

และบริโภคในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    1.2 ปรับปรุง ดูแล และบํารุงรักษาโครงการแหล่งน้ํา/พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

มีศักยภาพท่ีจะรองรับน้ํา (ใช้งบประมาณจังหวัดและท้องถ่ิน) 

    1.3 การเสนอบรรจุแผนงาน โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม ต้ืนเขิน 

เพ่ือเป็นแหล่งรองรับน้ําในพ้ืนท่ี ประจําปีงบประมาณ (ใช้งบประมาณส่วนกลาง) 

    1.4 การอนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ต้นน้ําลําธาร ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้มี

การใช้ทรัพยากรน้ําได้อย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ การปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือลดการกัดเซาะ

และการสร้างฝายชะลอน้ํา เป็นต้น 

   2) การซ่อมแซม ตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน 

   2.1 การก่อสร้างระบบประปาชุมชนให้ครบและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน พร้อมท้ังแหล่งน้ํา

ต้นทุนสําหรับระบบประปาในอนาคตท่ีม่ันคง รวมท้ังจัดหา/ปรับปรุงแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับระบบประปา

ปัจจุบันท่ียังขาดแคลนหรือไม่พอเพียง 

   3) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ํา 

   3.1 การจัดสรรน้ํา ต้องทําการจัดสรรน้ําต้นทุนท่ีเก็บกักไว้ในลุ่มน้ําเพ่ือกิจกรรมการ

ใช้น้ําต่างๆ ตามลําดับความสําคัญ กําหนดสัดส่วนการใช้น้ําในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ํา

ต้นทุนปกติ น้ําต้นทุนน้อยและน้ําต้นทุนวิกฤติ เม่ือสิ้นสุดฤดูฝนของทุกปี โดยผ่านกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่างๆ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้มีความชัดเจน โปร่งใส 

เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีกระบวนการควบคุม กํากับการใช้น้ําในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไป

ตามสัดส่วนท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 

   3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ํา ในกิจกรรมต่างๆ ท้ังด้านการเกษตร อุปโภค

บริโภค และอุตสาหกรรม เป็นต้น  

   4) การจัดหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติม 

   4.1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้

กระจายไปในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําสาขาอย่างท่ัวถึง การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีมี

ศักยภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ี มีน้ําใช้เพ่ือความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาด้านวิกฤติภัยแล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา

  

    10 



  2. ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness)  

    1) การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

    1.1 เตรียมข้อมูลและสภาพเครื่องสูบน้ํา จํานวน สถานท่ีจัดเก็บ สภาพเครื่องสูบน้ํา อัตรา

การสูบน้ํา อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหล่อลื่น ผู้รับผิดชอบในการดูแลและเบอร์โทรติดต่อ โดยปรับปรุง

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   1.2 เตรียมวางแผนงบประมาณในการเผชิญเหตุ กําหนดหน่วยงานท่ีมาของ

งบประมาณ และผู้ประสานงานงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน 

   1.3 วางแผนปฏิบัติการ จํานวนชนิดของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่อส่งน้ํา กําลังคน 

อุปกรณ์ยังชีพ เส้นทางขนส่งเครื่องมือ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นและซ่อมบํารุง กําหนดข้ันตอนวิธีการ

ประสานงานและรายงาน   

   1.4 เตรียมเจ้าหน้าท่ี ควบคุมเครื่อง ควบคุมการจ่ายและส่งน้ํามันเชื้อเพลิง

น้ํามันหล่อลื่น ขับรถเครนและยานพาหนะต่างๆ ซ่อมบํารุง พลาธิการ ทํารายงานและประสานงาน 

    2) การเตรียมความพร้อมด้านการพยากรณ์ การคาดการณ์และการรายงาน

สถานการณ์ 

   2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ณ กรมทรัพยากรน้ํา 

โดยกรมทรัพยากรน้ําเป็นผ่ายเลขานุการ โดยมีหน่วยงานต่างท่ีเก่ียวข้องเสนอสถานการณ์น้ําต่อท่ีประชุม ในส่วน 

ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 

   2.2 ศึกษาบทเรียนการเกิดภัยแล้งและการดําเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

   2.3 ติดตามสถานการณ์และข้อมูล การใช้น้ําของภาคส่วนต่าง  ๆการเพาะปลูกพืช การประปา 

การนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด รวมท้ังคุณภาพน้ําท่ีสามารถนําไปใช้ได้  

   2.4 ศึกษาการไหลของน้ํา แหล่งน้ํา น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีภัยแล้งโดยใช้แผนท่ีเส้นทางน้ํา 

แผนท่ีน้ําบาดาลและลําคลอง เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินการ 

   2.5 ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้คําปรึกษาจังหวัด อําเภอ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการกําหนดตําแหน่งและระยะเวลาในการติดต้ังเครื่องสูบน้ําและดําเนินการสูบน้ํา โดยใช้

แผนท่ีประกอบ รวมท้ังประเมินความสามารถในการบรรเทาภัยแล้ง โดยเรียงลําดับความสําคัญ ด้านอุปโภคบริโภค 

ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม  ตามลําดับ 

   2.6 ประสานงานงบประมาณและความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆในการดําเนินการ

ดําเนินการสูบน้ํา จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   2.7 จัดเจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์น้ําในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และรายงานสถานการณ์ 

ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ และในกรณีฉุกเฉินต้องรายงานให้ทราบโดยทันที 
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  การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําแล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําต่างๆ ของประเทศไทยมีหน่วยงานหลัก  ๆ

ท่ีดําเนินการอยู่หลายแห่ง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น โดยในราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี เม่ือรู้

ปริมาตรเก็บกักน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ําจากฤดูฝนที่ผ่านมาแล้ว 

ทางกรมชลประทานจะจัดประชุมจัดสรรน้ําต้นทุนท่ีมีอยู่ เพ่ือจัดสรรการใช้น้ําในฤดูแล้งร่วมกับหน่วยราชการ

และภาคเอกชน โดยกิจกรรมท่ีใช้น้ําต้นทุนมากท่ีสุดคือการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ซ่ึงกรมชลประทาน 

จะประกาศพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนล่วงหน้าทุกปี 

  สําหรับกรมทรัพยากรน้ํา โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ํานั้น จะทําหน้าท่ีประเมินสถานการณ์           

น้ําแล้งล่วงหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆท่ีสําคัญ เช่น ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ปริมาณฝน

สะสมในปีนั้นๆเทียบกับค่าฝนเฉลี่ย 30 ปี ปริมาณน้ําเก็บกักในอ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําในลําน้ํา สายหลัก เป็นต้น 

แล้วทําการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยแล้งกับพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งจริงเพ่ือเตือนภัยน้ําแล้งล่วงหน้า 

ซ่ึงจะทําให้หน่วยราชการและเอกชนได้มีเวลาสําหรับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเร่งจัดทําแผนปฏิบัติการ

ภายใต้วิกฤติน้ําแล้ง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยได้อย่างทันท่วงที และตรง

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให้ประหยัดน้ํา 

   3. ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

    1)  การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง การคาดการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ 

   1.1 ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ปริมาณฝน จํานวนวันท่ีฝนท้ิงช่วง ปริมาณน้ํา

ในเข่ือน พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ 

   1.2 ติดตามสถานการณ์และข้อมูล การใช้น้ําของภาคส่วนต่าง  ๆ การเพาะปลูกพืช การประปา 

การนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด รวมท้ังคุณภาพน้ําท่ีสามารถนําไปใช้ได้  

   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

ท่ีรับผิดชอบ  

    2) การให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ํา สําหรับการอุปโภคและบริโภค 
   2.1 ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ท้ังในด้านการแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภค 
(ถ้ามีถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน โดยให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้บริหารน้ํา) การจัดสร้างทํานบก้ันน้ําชั่วคราวตาม
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
   2.2 ให้ทุกฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการทันทีเม่ือเกิดภัย สํารวจ
ความเดือดร้อน ความเสียหายของประชาชนท่ีขาดแคลนน้ํา หากเกิดภัยเป็นบริเวณกว้าง ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยมากท่ีสุดท่ีได้สํารวจไว้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก 
   2.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใช้น้ําอย่างประหยัด 
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    3) การสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เข้าสู่แหล่งเก็บกัก 

   3.1 การสูบน้ําจากแหล่งน้ําเข้าแหล่งเก็บกัก ควรมีการสํารวจแหล่งน้ําต้นทุนและ

แหล่งเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ  

    4) การประสานความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้น้ํา และคณะกรรมการลุ่มน้ํา 

    4.1 ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้ําและคณะกรรมการลุ่มน้ําในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือแจ้งสถานการณ์ในขณะปัจจุบัน ทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้องค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ําช่วยกระจายข่าว 

เพ่ือให้เตรียมการรับมือสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และจัดทําแผนการใช้น้ําในช่วงฤดูแล้ง โดยการจัดทํารายชื่อ 

ผู้ติดต่อประสานงานท้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําและคณะกรรมการลุ่มน้ํา เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และทําการ

ปรับปรุงรายชื่อให้ใหม่อยู่เสมอ  

   4. ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery)  

    1) การตรวจสอบความเสียหายของแหล่งน้ํา 

1.1 การปรับปรุงฟ้ืนฟูและเยียวยาโครงการท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ

การปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพการบรรเทาอุทกภัยท่ีดีข้ึนกว่าสภาพเดิมของโครงการ โดยมีหลักการ

ตรวจสอบเบ้ืองต้นเหมือนกับการดําเนินงานในส่วนการบริหารจัดการอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

    2) การตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโทรมาตร 

CCTV และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

มาตรการการบริหารจัดการภัยแล้ง (Measures of drought management) 

  จากสภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําท่ีเกิดข้ึน มาตรการในการบริหารจัดการตาม

บริบทเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงจากภัยแล้ง รวมถึง

การเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามบริบทลักษณะพ้ืนท่ีและ

เง่ือนไขด้านอุตุ-อุทกวิทยา มีดังนี้ 

 1. มาตรการในระยะเร่งด่วน (Measures in Urgent Phase) 

  มาตรการเชิงโครงสร้าง 

 1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 

 2. พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 3. ฟ้ืนฟูทางน้ํา/แหล่งน้ําธรรมชาติ 

 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ท่ีมีอายุเกิน 30 ปี) 

 5.  การพัฒนาโครงการแหล่งน้ํา (อ่างเก็บน้ํา ฝาย ระบบส่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา สระน้ํา

ในไร่นา/สระพวง) 
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 มาตรการท่ีไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 

  1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําเสื่อมโทรม 

 2. การจัดการด้านความต้องการน้ํา (ปรับระบบการปลูกพืช) 
 3. จัดทําฝนเทียม 

 4. จัดหาและแจกจ่ายน้ําต้นทุนให้กับพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแล้ง  

 2  มาตรการในระยะส้ัน (Measures in short term) 
 มาตรการเชิงโครงสร้าง 

 1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 

 2. พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 3. ฟ้ืนฟูทางน้ํา/แหล่งน้ําธรรมชาติ 

 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ท่ีมีอายุเกิน 30 ปี) 
 5. การพัฒนาโครงการแหล่งน้ํา (อ่างเก็บน้ํา ฝาย ระบบส่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา สระน้ํา

ในไร่นา/สระพวง) 

   6. พัฒนาระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 

  มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
 1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําเสื่อมโทรม 

 2. การจัดการด้านความต้องการน้ํา (ปรับระบบการปลูกพืช) 

 3. จัดทําฝนเทียม 

   4. การเตรียมพร้อมในการจัดหาน้ํา (รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา ถังเก็บน้ํา) เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

  5. จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณภายใต้แผนแม่บท เพ่ือเป็นกลไกในการ

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ระยะ 3 ปี 

  6. พัฒนาและอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

ให้กับเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร ประชาชน ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
  7. รณรงค์ในเรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

  8.. พัฒนาระบบฐานเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลน้ํา รวมถึงจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 

พ้ืนท่ีภัยแล้งซํ้าซาก 

  9. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   10. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศด้านภัยแล้ง และพัฒนา

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียน 
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 3 มาตรการในระยะปานกลาง (Measures in medium Phase) 
 มาตรการเชิงโครงสร้าง 

 1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาชนบท/เมือง 
 2. พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 3. ฟ้ืนฟูทางน้ํา/แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ท่ีมีอายุเกิน 30 ปี) 
 5. การพัฒนาโครงการแหลง่น้ํา (อ่างเก็บน้ํา ฝาย ระบบส่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา สระน้ําใน

ไร่นา/สระพวง เครือข่ายน้ํา) 
  6. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการเก็บน้ําต้นทุนด้วยการรองน้ําฝนจากหลังคา 

รวมถึงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือใช้ในการอุปโภคบรโิภค 
 มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
  1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ําเสื่อมโทรม 

 2.  การจัดการด้านความต้องการน้ํา (กําหนดกติกาการจัดสรรน้ํา/ พิจารณา
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง) 

  3. ปรับปรุงการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น้ํา รอบการปลูกพืช และพันธ์พืชทนแล้ง 
  4. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกับการประหยัดน้ําและการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่  

 5. ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง 
 6. ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 7. การเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน (ศึกษาการผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา) 
 8. รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 
 10. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสานความร่วมมือต่างประเทศ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
  11. การศึกษาการพัฒนาระบบการใช้น้ําใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater and 

surface water conjunctive use) 

 4 มาตรการในระยะยาว (Measures in Long term) 
 มาตรการเชิงโครงสร้าง 
  1. พัฒนา/ปรับปรุง ขยาย ระบบประปาเมือง 
  2. พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  3. ฟ้ืนฟูทางน้ํา/แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการเดิม (ท่ีมีอายุเกิน 30 ปี) 
  5. การพัฒนาโครงการแหล่งน้ํา (อ่างเก็บน้ํา ฝาย ระบบส่งน้ํา เครือข่ายน้ํา) 
  6. การเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน (ศึกษาการผันน้ําข้ามลุ่มน้ําในประเทศและระหว่างประเทศ) 
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  7. การพัฒนาระบบการใช้น้ําใต้ดินร่วมกับผิวดิน (Groundwater and surface water 
conjunctive use) 

  8. การพัฒนาการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน (การผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา) 
  มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
   1. ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ํา 

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดทําฝนเทียม 
 3.  การจัดการด้านความต้องการน้ํา (กําหนดกติกาการจัดสรรน้ํา/ พิจารณา

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง) 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชให้สอดคล้องกับการใช้น้ํา รอบการปลูกพืช 

และพันธ์พืชทนแล้ง 
 5. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกับการประหยัดน้ําและการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่  
 6. ปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง 
 7. ปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 8. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนและการกระจายน้ํา (ผันน้ําข้ามลุ่ม) 
 9. รณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องการใช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 10. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคาดการณ์ และการเฝ้าระวังการเตือนภัย 
 11. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพประสานความร่วมมือต่างประเทศ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
  12. การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําใต้ดินร่วมกับผิวดิน  (Groundwater 

and surface water conjunctive use) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 



อ้างอิง (References) 
 
กรมชลประทาน, 2547, ภัยแล้ง, สาเหตุท่ัวไปของการเกิดภัยแล้ง (ขาดแคลนน้ํา), กรมชลประทาน, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, อ้างอิงจากเว็บไซต์: http://ridceo.rid.go.th/buriram/drought_problem.html 
 
กรมทรัพยากรน้ํา, 2558, “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา”, สํานักส่งเสริมและประสานมวลชน,  
กรมทรัพยากรน้ํา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กรมทรัพยากรน้ํา, 2558, “แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 -2564”, ฉบับทบทวน
มิถุนายน 2558, สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา, กรมทรัพยากรน้ํา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558, แนวทางจัดการพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง, นิยามภัยแล้ง, กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและ
ความเสี่ยงทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อ้างอิงจากเว็บไซต์: http://irw101.ldd.go.th/lib/topic4_old.php?page=12 
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558, “แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง, กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551, ข้อมูลทางวิชาการ, ภัยแล้ง, สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง, 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อ้างอิงจากเว็บไซต์: 
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=72 
 
กรมอุตุนิยมวิทยา 2557, หนังสืออุตุนิยมวิทยา, ภัยแล้ง (Drought), สาเหตุของการเกิดภัยแล้งมีอะไรบ้างกรม
อุตุนิยมวิทยา, เว็บไซต์: http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71 
 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก, World Meteorological Organization (WMO), 2000, “Early Warning 
Systems for Drought Preparedness and Drought Management, Proceedings of an Expert 
Group Meeting held 5-7 September, 2000, in Lisbon, Portugal 
 
 
 
 
 

17 


