
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 6   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแลง 103 

บทที่  6 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากภยัแลง 
 
6.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดภัยแลง 
 ภัยแลง (Drought) หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน
จนกอใหเกิดความแหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน ฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนทิ้งช วง เปนระยะเวลา
นานกวาปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช  
 ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลย มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน
ประเทศไทยนอย รองความกดอากาศต่ํามีกําลังออน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิดสภาวะฝน
ท้ิงชวงเปนเวลานาน  
 ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดตอกันเกิน 15 วัน 
ในชวงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม (จะใชเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น) 

สาเหตุของการเกิดภัยแลง  
 การเกิดภัยแลงจะมีปจจัยท่ีเปนองคประกอบหลายอยาง เชน ระบบการหมุนเวียนของ
บรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสวนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบรรยากาศ 
กับน้ําทะเล หรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแลงจึงมิใชเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอยางเดียว ซึ่ง
พอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัยแลงได ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3. การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอันเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของภูมิอากาศ เชน ฝน อุณหภูมิและความชื้น 
 4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่ผานประเทศไทยนอยกวาปกติ เกิดฝนแลง 
 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล 
 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

104 บทที่ 6   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแลง 

 
 
 ภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญจะเกิดจากขาดฝนแลง หรือฝนทิ้งชวง โดยจะเกิดข้ึนใน 2 
ชวง ไดแก  
 ชวงท่ี 1 ชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝน
ลดลงเปนลําดับ จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะ
เกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
 ชวงท่ี 2 ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวง
เกิดข้ึน ภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวางเกือบทั่วประเทศ 
 ภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตรกรรม โดยเปนภัยแลงท่ีเกิดจากขาด
ฝนหรือฝนแลง ในชวงฤดูฝน และเกิดฝนทิ้งชวงเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม พื้นที่ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนว ดังกลาว
แลวจะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมาก  
 ท้ังนี้ สามารถแบงตามความรุนแรงได 3 สภาวะ คือ 
 1. สภาวะความแหงแลงอยางเบา เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่มีฝนตกเฉลี่ยไมถึง
วันละ 1 มม. เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 15 วัน ในฤดูฝน 
 2. สภาวะความแหงแลงปานกลาง เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่มีฝนตกเฉลี่ยไม
เกินวันละ 0.25 มม. เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 29 วัน ในฤดูฝน 
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 3. สภาวะความแหงแลงรุนแรง เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่ไมมีฝนตกเลย
ตอเนื่องกันไมนอยกวา 15 วัน ในฤดูฝนหรืออาจจะมีตกบางแตไมมีวันใดเลยแมแตวันเดียวท่ีฝนตกถึง 
0.25 มม. และถารุนแรงมากอาจจะไมมีฝนตกนานนับเปนเดือนๆ 

 
 

6.2   พื้นที่เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากภัยแลง 
 พื้นที่ของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแก บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
เขาไปไมถึง หากปใดไมมีพายุเคลื่อนที่ผานเลยก็จะกอใหเกิดความแหงแลงรุนแรง เนื่องมาจากฝนทิ้งชวง
ยาวนาน นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว ยังมีพื้นที่อื่นๆ ท่ีมักจะประสบปญหาภัยแลงเปนประจําอีกดังตาราง  

ใต เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 
ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

ม.ค.      ฝนแลง 
ก.พ.  ฝนแลง ฝนแลง   ฝนแลง 
มี.ค. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง 
เม.ย. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง  ฝนแลง 
พ.ค.      ฝนแลง 
มิ.ย. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง   
ก.ค. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง   

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแลง 
 เกณฑพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแลง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการปองกันและบรรเทาสถานการณภัยแลง  
 

1. ปริมาณน้ําฝนรายป (มม.) 
  

- < 500  
- 501 –1,000   
- 1,001 – 1,200  
- > 1,200 

แหงแลงมาก 
คอนขางแหงแลง 
กึ่งแหงแลง 
ไมแหงแลง 

2.จํานวนวันที่ฝนตก (กี่วันใน 1 ป)  
  

-< 50 วัน  
- 51-70 วัน  
- 71- 90 วัน  
- > 90 วัน   

แหงแลงมาก 
คอนขางแหงแลง 
กึ่งแหงแลง 
ไมแหงแลง 

 ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 
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ปญหาและผลกระทบจากภัยแลง 
 ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
 1. การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค 
 2. การที่ผลผลิตพืชลดลง ทุงหญาเลี้ยงสัตวและปศุสัตวไดรับความเสียหายและลมตาย ซึ่ง
อาจกลาวโดยรวมไดวา ภัยแลงมีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของผลผลิตทางดานการเกษตรทั้งหมด 
ไมเพียงพอตอการบริโภค  
 

 
 

ภาพพืชที่ไดรับความเสียหายบริเวณที่เกิดฝนแลง 
 
 3. รัฐตองสูญเสียงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนเปนจํานวนมาก เพราะภัยแลงเกิดใน
พื้นที่บริเวณกวาง นอกจากนี้ยังสูญเสียงบประมาณไปในเรื่องของการขนสงน้ําไปยังพื้นที่ท่ีประสบปญหา 
การกอสรางและจัดหาแหลงน้ํา  
 4. ประชาชนไมสามารถปลูกพืชได ทําใหตองอพยพเขามาทํางานในเมืองใหญ ทําใหเกิด
ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 
 5. ขาดแคลนน้ําจืดท่ีจะเปนกันชนน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ํา ทําใหน้ําทะเลไหลเขามาใน
แมน้ํามากเกิดสภาวะดินเค็ม 
 6. เกิดไฟปา อาจลุกลามไหมอาคารบานเรือน ไรนา เสียหาย ควันไฟที่เผาไหมขางทางมี
ผลเสียตอทัศนวิสัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางจราจรขึ้นได  
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

108 บทที่ 6   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแลง 

 7. สภาวะของอากาศแปรปรวน เนื่องมาจากอากาศรอนจัดติดตอกันหลาย ๆ วัน ทําใหเกิด
การสะสมความรอนในบรรยากาศบริเวณหนึ่งไวมาก เปดลมสองกระแสพัดสอบเขาหากัน ทําใหบริเวณ
ดังกลาวเปนแนวตีบของลมจะเกิดพายุฤดูรอน หรือพายุฟาคะนองขึ้น มีลมกระโชกแรงเปนพัก ๆ มีฝนตก
หนัก ฟาผา เกิดในระยะสั้นไมเกิน 2 ช่ัวโมง บางครั้งกําลังลมทําใหพัดอาคารบานเรือนทรัพยสินเสียหาย
ได อาจมีลูกเห็บตกเกิดรวมดวย 
 

 
 

 
 

ภาพลูกเห็บ 
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6.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแลง 
 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยแลงนั้น เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค 
2 ประการ 
 1) เปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยรวมปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2) เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของไวใหพรอมตอการ
ปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยแลง แบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 6.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดภัยแลง 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนา กอนที่ภัยแลงจะเกิดข้ึน  
  1)  การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตองติดตามขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง
ตอเนื่อง  
   1.2) ประชาชนในพื้นที่ ท่ีประสบภัยแลงซ้ําซากตองซอมแซมภาชนะรองรับน้ํา 
จัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค โดยพิจารณาวามีความตองการใชน้ําเทาใด โค กระบือ 
สัตวเลี้ยง จํานวนเทาใด  
   1.3) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตองจัดเตรียมการเพาะปลูกพืชท่ีตองใชน้ํานอย
หรือปลูกพืชท่ีมีอายุสั้น 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสถานที่เก็บกักน้ําในพื้นที่เพื่อ
เตรียมการรับสถานการณภัยแลง ดังนี้ 
   2.1 สํารวจอางเก็บน้ํา เขื่อน สระน้ํา ฝาย เพื่อการเตรียมแหลงน้ําไวใชในชวงฤดู
แลงตามความเหมาะสมของจํานวนประชาชนที่ตองการใชน้ําในการอุปโภคบริโภค 
   2.2 สํารวจจํานวนประชากรและพื้นที่ท่ีอาจประสบภัยแลงในเขตทองท่ีนั้นๆ เพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย 
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   2.3 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงข้ึน ณ กอง
อํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีทุกทองท่ี เพื่อรับรายงานสถานการณและเตรียมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
   2.4 จัดเตรียมอุปกรณในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง ประสานขอ
ทราบขอมูลแหลงน้ําจากพื้นที่ใกลเคียง  

 
 
 6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 
  1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเงินสํารองจาย ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลว ไป
ใชจายเปนอันดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอ ใหโอนงบประมาณรายการที่เหลือจาย หรือ 
ไมมีความจําเปนตองจายไป โดยการขออนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณ หรืออาจนําเงินสะสมมาดําเนินการกรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแลงข้ึน ซึ่งเปนอํานาจ 
อนุมัติของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
  2) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีท่ีเกิดภัยแลง จัดเจาหนาท่ีออก
สํารวจสถานการณการเกิดภัยแลง โดยจัดทําขอมูลความเสียหาย จํานวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร 
และรายงานสถานการณใหอําเภอ/จังหวัดทราบ  
  3) ใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีดําเนินการใหความชวยเหลือ
ดานตางๆ ไดแก แจกจายน้ํา การชวยเหลือดานการเกษตร การสาธารณสุข และดานอื่นๆ ตามระเบียบใน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
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  4) กรณีเกินขีดความสามารถในการชวยเหลือ ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนชั้นเหนือข้ึนไป  
  5) ประชาสัมพันธ ใหมีการใชน้ําอยางประหยัด และระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัย 
เพื่อปองกันโรคระบาดตางๆ อันเนื่องมาจากภัยแลง 
 6.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยแลงใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเกิด
เหตุการณ โดยใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนทองท่ีดําเนินการดังนี้ 
  1) สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัยแลง โดยจัดทํา
บัญชีไว และใหความชวยเหลือผูท่ีเจ็บปวยตามความเหมาะสม 
  2) ใหการชวยเหลือผูประสบภัยแลงดานเกษตรกรรม ปศุสัตว ตามหลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
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