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น ำ้กบัควำมแห้งแล้งในภำคอีสำน 
WATER WITH DROUGHT IN THE NORTHEAST 
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บทคัดย่อ 
ความแห้งแล้งท่ีเกิดข้ึนในไทยส่งผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้ าต่าง ๆ ในภาค

อีสาน เช่น เข่ือนแม่กวง ภูมิพล สิริกิต์ิ แม่มอก ทบัเสลา กระเสียว จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ล าพระเพลิง ล าแซะ 
ล านางรอง ป่าสักฯ คลองสียดั และหนองปลาไหล ส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาด
ความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้ า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพต ่า รวมถึงปริมาณลดลง ความแห้ง
แลง้ท่ีเกิดมีผลต่อการเกษตร มกัเกิดในฤดูฝนท่ีมีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้ และทิ้ง
ช่วงโดยแต่ละปีจะเกิดข้ึนได ้2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน โดยเร่ิมจากปลายเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นท่ีภาคอีสาน จะมีปริมาณฝนลดลงไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะเขา้สู่ฤดูฝน
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซ่ึงความแห้งแล้งลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี และมี
แนวโนม้ท่ีจะทวคีวามรุนแรงข้ึนเป็นล าดบั ส่วนความแห้งแลง้อีกช่วงหน่ึงมกัเกิดข้ึนในช่วงกลางฤดูฝน คือ 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ิน หรือบางบริเวณ แต่
บางคร้ังก็อาจครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งเกือบทัว่ในภาคอีสาน 
ค ำส ำคัญ: ความแหง้แลง้, น ้า, ภาคอีสาน 

Abstract 
Drought that occurs in Thailand has a direct impact on agriculture and water sources in the 

Northeast, such as Mae Kuang Dam, Bhumibol, Sirikit, Mae Mok, Thap Salao, Chulabhorn, Ubonrat, Lam 
Phra Ploeng Lam Sa, Lam Nang Rong, Pasak. Khlong Si Yat and Nong Plalai This will damage 
agricultural activities such as lack of soil moisture, lack of water, plant growth interruption the output is of 
low quality. Including the quantity has decreased the drought affects agriculture. Usually occurs in the 
rainy season with a long period of rain. Most of them are caused by drought. And leave the period, with 
each year occurring in two periods: winter and summer Starting from the end of October onwards 
Especially in the northeast area the rainfall will continue to decline until the rainy season in mid-May of 
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the following year. This kind of drought will occur every year. And tends to deteriorate accordingly 
Another period of drought usually occurs in the middle of the rainy season, which is around the end of 
June to July. There will be rain during Which may happen locally or some area but sometimes it may 
cover a wide area almost all over the northeast 
Keywords: drought, water, northeastern region 

บทน ำ 
น ้ าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของผิวโลก และมีอยู่ในส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย ์สัตว ์พืช และ

จุลินทรีย ์ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของมนุษย ์น ้ ามีความจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษยซ่ึ์ง
จ าเป็นต้องใช้น ้ าในการอุปโภคบริโภค มนุษยบ์ริโภคน ้ าเขา้ไปในร่างกายและปล่อยน ้ าออกจากร่างกาย
มากกวา่สารอ่ืน ๆ น ้าเป็นส่วนส าคญัของเน้ือเยื่อเกือบทุกชนิด มีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางส าหรับล าเลียงถ่ายเท
สารอาหารและของเสีย นอกจากน้ียงัช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี ร่างกายมนุษยป์ระกอบดว้ยน ้ า
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์ของน ้าหนกัตวั นอกจากน้ีการใชป้ระโยชน์ของน ้ าส าหรับมนุษยน์ั้นยงัมีอีกมากมาย
หลายอย่าง ได้แก่ การใช้เพื่อช าระล้างร่างกาย ท าความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่ม ใช้ในการประกอบอาหาร 
การเกษตร การลา้งท าความสะอาดถนนและสาธารณสถานอ่ืนๆ การพกัผอ่นหยอ่นใจ การอุตสาหกรรม การ
ขบัเคล่ือนส่ิงสกปรก การผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน ้ า การคมนาคม และการป้องกนัอคัคีภยั จึงนบัว่าน ้ าเป็น
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์มากมายต่อมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2554) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม ไทยไดรั้บน ้ าฝนจากธรรมชาติ เน่ืองจากร่อง
มรสุมหรือร่องความกดอากาศต ่าท่ีพาดผา่นในช่วงฤดูฝน หากปีใดมีก าลงัอ่อนหรือเคล่ือนผา่นเร็วกวา่ปกติ  
ก็จะเป็นสาเหตุหน่ึงท าใหฝ้นตกนอ้ย นอกจากน้ียงัมีพายดีุเปรสชัน่และพายุไตฝุ้่ นท่ีช่วยให้ฝนตกเป็นบริเวณ
กวา้ง หากไม่มีพายุเคล่ือนเขา้มาหรือเคล่ือนเขา้มาน้อยก็จะท าให้ปริมาณน ้ าฝนลดน้อยลงไปดว้ย ซ่ึงเป็น
สาเหตุใหเ้กิดความแหง้แลง้ได ้นอกจากน้ีปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึนดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อเน่ืองคือ ท าให้น ้ าแข็งขั้วโลกละลาย ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน ท าให้เกิดอุทกภยั/ความแห้งแล้ง 
พื้นท่ีท่ีเคยอุดมสมบูรณ์จะเกิดการแห้งแลง้ลงสลบักบัการเกิดน ้ าท่วม อุณหภูมิของผิวน ้ าเกิดเปล่ียนแปลงจึง
ส่งผลท าใหอุ้ณหภูมิเหนือน ้าเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหเ้กิดความร้อนและความแห้งแลง้ในบริเวณท่ีเคย
มีฝนชุก และเกิดฝนตกหนกัในบริเวณท่ีเคยแห้งแลง้ ลมพายุเปล่ียนทิศทาง เกิดภาวะฝนตกนอ้ย หรือฝนไม่
ตอ้งตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วงยาวนานหรือฝนตกไม่กระจายอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ปริมาณน ้ าท่ีกกัเก็บไวใ้น
อ่างเก็บน ้ามีนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนต่าง ๆ มีปริมาณน ้ านอ้ยลงไปจากเดิมมาก เกิดการ
ขาดแคลนในพื้นท่ีชลประทานเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค (BBC NEWS, 2020) 

จากการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมและมีการใชน้ ้ าต่อเน่ืองตลอดปีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ท าให้มีความ
ตอ้งการใช้น ้ าเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีตน้น ้ า จึงท าให้ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ าหรือปริมาณ
น ้าท่าตอนล่างลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีตอนล่างก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรง
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ทั้งด้านการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และความรุนแรงอาจเพิ่มมากข้ึนไม่เฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น 
ดงันั้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินจึงตอ้งค านึงถึงประเภทของการใชท่ี้ดินและปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหผ้ลผลิตเกิดความเสียหายและการขาดแคลนน ้า ดงันั้นปัญหาภยัแลง้ เป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจากความผนั
แปรทางธรรมชาติ ประกอบกบัการกระท าของมนุษย ์ส่งผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนน ้ าสะอาด เพื่อการ
บริโภคและอุปโภค ขาดแคลนน ้ าเพื่อการเกษตร ซ่ึงยงัคงเป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ใน
ชนบท ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการแกไ้ข หรือป้องกนัปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน พร้อมทั้ง
หามาตรการและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าท่ีดินมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึน 

ทรัพยำกรน ำ้ในไทย 
กรมทรัพยากรน ้ า (2563) น ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเ่หลือเฟือไม่หมดส้ิน เช่น น ้ าทะเลมีอยู่

บนผิวโลกประมาณร้อยละ 71 ของผิวโลกทั้งหมด น ้ าฝนและน ้ าในดิน นอกจากน้ีน ้ ายงัเป็นทรัพยากรท่ีใช้
แลว้เส่ือมคุณภาพ แต่บูรณะให้กลบัมีสภาพดีดงัเดิมและนกลบัมาใชใ้หม่ได ้ เช่น น ้ าเสียท่ีออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ทรัพยากรน ้ามีการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรของน ้า โดยพลงังานจากดวงอาทิตยเ์ป็นตวัการท่ีท า
ใหเ้กิดน ้าฝน น ้าบนดิน น ้าใตดิ้น หรือน ้าบาดาล น ้าจ  าแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ  

1. น ้าฝน (Precipitation) คือ น ้าท่ีเกิดจากการกลัน่ตวัของไอน ้า 
2. น ้าผวิพื้นหรือน ้าท่า (Surface water) คือ น ้าท่ีเกิดจากน ้าฝนและขงัอยูต่ามผวิดิน หว้ย หนอง  

คลอง บึง น ้าในแม่น ้า หรือตามท่ีอ่ืนๆ 
3. น ้าใตดิ้น ( Ground) มี 2 ชนิด คือ 
   1) น ้ าใตดิ้นเกิดจากน ้ าฝน หรือน ้ าท่ีอยู่บนดิน หรือหิมะ หรือกอ้นน ้ าแข็งละลายซึมลงไปในดิน 

และตามช่องวา่งระหวา่งชั้นหิน น ้ าในดินมีระดบัไม่ลึกนกัโดยชั้นบนสุดมกัจะอยูร่ะดบัเดียวกบัน ้ าในแม่น ้ า
ล าคลอง 

   2) น ้ าในชั้นดินหรือน ้ าบาดาล เป็นน ้ าท่ีเกิดจากน ้ าฝนและน ้ าบนดินซึมลึกลงไปตามชั้นหิน
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ น ้ าบาดาลท่ีเกิดจากน ้ าฝนไหลซึมผา่นชั้นหินทรายต่าง ๆ พบมากในแอ่งท่ีลุ่มท่ีมีแนว
ชั้นหินทรายต่อเน่ืองไปถึง เช่น น ้ าฝนท่ีซึมผ่านชั้นหินในภาคเหนือของประเทศไทยตามแนวโครงสร้าง
ต่อเน่ืองลดลงมาจนถึงท่ีราบภาคกลาง เม่ือเจาะผา่นชั้นหินไปลึกๆ ก็พบน ้ าขงัอยูใ่นชั้นหินทรายขา้งล่างและ
น ้ าบาดาลท่ีไหลผ่านหินชั้นต่างๆ และไปขงัรวมตวักนัในตอนบนของชั้นดินดาน เน่ืองจากซึมผ่านไปไม่
สะดวก น ้าบาดาลน้ีผา่นการกลัน่ทางธรรมชาติแลว้ จึงสะอาดกวา่น ้าในดินมาก 

แหล่งน ำ้ทีส่ ำคัญของไทย  
ฉลอง เกิดพิทกัษ์ (2561) แหล่งน ้ า หมายถึง บริเวณท่ีรองรับน ้ าทั้งหมด ไดแ้ก่ ตน้น ้ าล าธาร ห้วย 

หนอง บึง ทะเลสาบ น ้ าใตดิ้น และแม่น ้ า แหล่งน ้ าท่ีส าคญัในภาคต่าง ๆ ของไทย ไดแ้ก่ ภาคเหนือซ่ึงมี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบักบัท่ีราบหุบเขา จึงมีบริเวณตน้น ้ าล าธาร และมีแม่น ้ าไหลผ่าน ไดแ้ก่     
แม่น ้ า ปิง  แม่น ้ าว ัง  แม่น ้ ายม แม่น ้ า น่าน แม่น ้ า อิง  แม่น ้ ากก กว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา  ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมีพื้นท่ีกวา้งขวางและไม่มีทิวเขากั้นจึงมีแม่น ้านอ้ย ไดแ้ก่ แม่น ้ าชี แม่น ้ ามูล แม่น ้ าล า
พระเพลิง แม่น ้ าล าตะคอง แม่น ้ าล าปลายมาศ แม่น ้ าล าเซ แม่น ้ าล าโดมน้อย ล าปาว นอกจากน้ีมีบึงน ้ าจืด
หลายแห่ง ไดแ้ก่ หนองหานจงัหวดัสกลนคร หนองหานกุมภวาปีจงัหวดัอุดรธานี และหนองญาติจงัหวดั
นครพนม ภาคกลางมีลกัษณะเป็นแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศ เพราะมีทั้งแหล่งน ้ าบนผิวดิน
และใตดิ้น น ้ าบนผิวดิน ไดแ้ก่ แม่น ้ าสายต่างๆ เช่น แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าแม่กลอง แม่น ้ าสะแกกรัง แม่
น ้ าท่าจีน แม่น ้ าลพบุรี แม่น ้ าป่าสัก นอกจากน้ีมีบึงน ้ าจืดหลายแห่ง ไดแ้ก่ บึงบอระเพ็ดจงัหวดันครสวรรค ์
บึงสีไฟจงัหวดัพิจิตร บึงสรรพยาจงัหวดัชยันาท และทะเลแกว้จงัหวดัพิษณุโลก ภาคตะวนัตกมีแม่น ้ าไม่มาก
นกั ไดแ้ก่ แม่น ้ าแควน้อยและแม่น ้ าแควใหญ่ ซ่ึงไหลไปภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกมีแม่น ้ าสายสั้ น ๆ 
ไดแ้ก่ แม่น ้ าประแส แม่น ้ าเวฬุ แม่น ้ าจนัทบุรี แม่น ้ าตราด และแม่น ้ าระยอง และภาคใตจ้ะมีแม่น ้ าสายสั้น ๆ 
ไดแ้ก่ แม่น ้าตาปี แม่น ้าปากจัน่ แม่น ้าตรัง แม่น ้าหลงัสวน แม่น ้าปัตตานี แม่น ้าคีรีรัฐ แม่น ้าชุมพร แม่น ้าสายบุรี 

ประโยชน์ของน ้ า ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ใช้ในกิจกรรมการผลิต เช่น การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์
การประมง ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็กกลา้ ท าเบียร์ ยางเทียม กระดาษ และอ่ืนๆ 
รวมทั้งใชใ้นการจ่ายแจกผลผลิต เช่น การคมนาคมทางน ้ า เพื่อน าผลผลิตไปสู่ตลาดหรือน าวตัถุดิบมาป้อน
โรงงาน นอกจากน้ียงัใช้ในการบริโภคในชีวิตประจ าวนั คือ ใช้ด่ืม ท าอาหาร ช าระล้างร่างกายและส่ิง
สกปรก ดบัเพลิง และผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน ้ า ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์มกัจะเลือกใน
บริเวณลุ่มน ้า เพราะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ต่อการด ารงชีวิต เช่น ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ลุ่มแม่น ้ ามูล ลุ่มชี เป็น
ตน้ และดา้นการเมือง ไดแ้ก่ การใชแ้ม่น ้าเป็นพรมแดนธรรมชาติ 

การอนุรักษน์ ้า มีวธีิการ ไดแ้ก่ วางแผนการพฒันาแหล่งน ้ าและการจดัการลุ่มแม่น ้ าของแม่น ้ าสาย
ส าคญั ๆ ของประเทศ เพื่อให้ผูอ้ยู่อาศยัในลุ่มน ้ าได้รับประโยชน์จากทรัพยากรน ้ าได้อย่างทัว่ถึง ออก
กฎหมายเก่ียวกบัการใช้น ้ า เน่ืองจากประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มีความตอ้งการใช้น ้ ามากข้ึน ควรมี
กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของการใชน้ ้ าเพื่อเป็นการควบคุมการแจกจ่ายน ้ า ทั้งท่ีอยูบ่นพื้นดินและน ้ าใตดิ้น ซ่ึง
ท าให้เกิดความยุติธรรม เป็นการประหยดั และป้องกนัการสูญเสียน ้ าโดยเปล่าประโยชน์ ปรับปรุงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหถู้กตอ้งตามหลกัการอนุรักษดิ์นและน ้ า เพื่อป้องกนัมิให้น ้ าฝนท่ีตกลงมาไหลบ่าลงสู่ทะเล 
โดยปราศจากการใช้ประโยชน์และจดัอตัราการพงัทลายของดินให้ลดลง ปรับปรุงระบบชลประทานและ
คลองส่งน ้ าต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้ าในการส่งน ้ าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น ้ าจาก คลอง
ชลประทานให้ดียิ่งข้ึน หาวิธีการลดการระเหยจากแหล่งน ้ าต่าง ๆ เช่น ตามบริเวณอ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือน 
ส ารวจเสาะหาแหล่งน ้าใหม่ๆ เพื่อใหไ้ดน้ ้าเพิ่มข้ึน เช่น คน้ควา้หาวธีิท าน ้าเคม็ให้เป็นน ้ าจืด และเพิ่มค่าใชน้ ้ า
ใหแ้พงข้ึน เพื่อป้องกนัการใชน้ ้าอยา่งฟุ่มเฟือย ซ่ึงเป็นวธีิช่วยใหป้ระชาชนใหน้ ้าอยา่งประหยดัไดว้ธีิหน่ึง 

 

 

ภำคอสีำนของไทย 
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Isan Culture Blog (2020) จงัหวดัในภาคอีสาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน 
ประกอบดว้ย 20 จงัหวดั ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ์มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี 
อุบลราชธานี และน้องใหม่ บึงกาฬ มีพื้นท่ีประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีทั้ง
ประเทศ ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงโคราช ภูมิประเทศทั้งภาคยกตวัสูงเป็นขอบแยกตวัออกจากภาคกลางอยา่งชดัเจน 
ประกอบดว้ยเทือกเขาสูงทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้เทือกเขาทิศตะวนัตกมีความสูงเฉล่ีย 500 -1,000 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง มีความสูง 1,571 เมตร และภูกระดึงสูง 
1,325 เมตร เป็นแหล่งตน้น ้ าของแม่น ้ าหลายสาย ไดแ้ก่ แม่น ้ าพอง แม่น ้ าเลย แม่น ้ าพรม แม่น ้ าชี และล าตะคอง 
ทางดา้นทิศใตมี้เทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหวา่งภาคอีสานของไทยกบักมัพูชาและ
ลาว มีความสูงเฉล่ีย 400-700 เมตร ยอดเขาเขียวเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูท่างตอนใต ้สูงประมาณ 1,292 เมตร 
ท าให้ภาคอีสานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) แอ่งโคราช ไดแ้ก่ บริเวณแถบลุ่มแม่น ้ าชีและแม่น ้ ามูล กิน
บริเวณ 3 ใน 4 ของภาคอีสานทั้งหมด และ (2) แอ่งสกลนคร ไดแ้ก่ บริเวณตอนเหนือของเทือกเขาภูพาน 
และบริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าโขง การแบ่งในภาคอีสานโดยแบ่งจงัหวดัออกตามกลุ่มอนุภาคเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย กลุ่มย่อยท่ี 1 อุดรธานี หนองบวัล าภู 
หนองคาย เลย บึงกาฬ กลุ่มย่อยท่ี 2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ กลุ่มย่อยท่ี 3 ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย กลุ่มย่อยท่ี 1 
นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์ และกลุ่มยอ่ยท่ี 2 อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร แมว้า่ชาว
อีสานจะมีพื้นเพมาจากคนหลายกลุ่ม มาตั้งบา้นเรือนอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ เช่น ชาวส่วย(กุย) ยอ้ ผูไ้ทย ชาวโซ ้
รวมทั้งไทยโคราช แต่ดว้ยวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ยดึมัน่ในจารีตประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีเรียกวา่ ฮีตสิบสอง  
คองสิบส่ี 

แนวคิดสถำนกำรณ์ภัยแล้ง 
สิตาวร์ี ธีรวรุิฬห์ (2558) ความแห้งแลง้ของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจากการท่ีมีฝนนอ้ยกวา่ปกติ หรือ

ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวา้งท าให้การขาดแคลน
น ้ าด่ืมน ้ าใช ้พืชพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ขาดน ้ าท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติเกิดความเสียหายและความ
อดอยากทัว่ไป ความแห้งแลง้เป็นภยัธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางของไทย เพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่
ถึง ท าให้เกิดความอดอยากแร้นแค้นซ่ึงหากปีใดท่ีไม่มีพายุเคล่ือนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
รุนแรงมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภยัแล้งท่ีเกิดข้ึนทุกปี จะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน
ต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงดงักล่าวพืชไร่ท่ีเพาะปลูกจะขาดน ้ า ไดรั้บความเสียหาย มนุษยแ์ละสัตว์
ขาดแคลนน ้าด่ืมน ้าใช ้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพรวมถึงดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีความรุนแรงจะมาก
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หรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น เช่น ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาท่ีเกิดความแห้ง
แลง้ และขนาดของพื้นท่ีท่ีมีความแหง้แลง้ เป็นตน้  

ศุภกร ชินวรรโณ และคณะ (2555) ภยัท่ีเกิดจากความแห้งแลง้ในภาคอีสานในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง
เป็นเวลานาน ฝนแลง้ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลจนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน มีสาเหตุ
จากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นไทยนอ้ยหรือไม่มีผา่นเขา้มาเลย ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลงัอ่อน มรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตมี้ก าลงัอ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงท าให้
ฝนน้อยกว่าปกติ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ขาดน ้ า เห่ียวเฉาแห้งตายในท่ีสุด โรคพืชระบาด คุณภาพ
ดอ้ยลงอุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนน ้ าในการอุปโภคบริโภค กระทบกบัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า 
สภาวะอากาศของฝนแล้งและมกัเกิดช่วงคร่ึงหลงัเดือนตุลาคมถึงกลางพฤษภาคม ส้ินฤดูฝนถึงฤดูร้อน      
ฝนนอ้ยกวา่ปกติในฤดูฝนและ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางกรกฎาคม ฝนทิ้งช่วงมากกวา่ 2 สัปดาห์ 
ภยัท่ีเกิดจากความแห้งแลง้ในภาคอีสาน  ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดภยัแลง้ และส่งผล
กระทบต่อชุมชน ภยัแลง้เกิดจากฝนแลง้และฝนทิ้งช่วงซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติหรือ
ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ หรือสภาวะระดบัน ้ าบนดินและใตดิ้นลดลง หรือน ้ าในแม่น ้ าล าคลอง
นอ้ยลง การเกิดความแห้งแลง้มี 3 ลกัษณะ คือ (1) สภาวะอากาศแห้งแลง้จากการท่ีมีการระเหยของน ้ าจาก
ดินและพืชมากกวา่ปริมาณน ้าฝนรายปี (2) สภาวะขาดน ้ าจากการมีฝนตกนอ้ยเฉล่ียต ่ากวา่ปกติเป็นเวลานาน
ต่อเน่ืองกนั และ (3) สภาวะแห้งแลง้ส าหรับการเกษตรจากการลดลงของปริมาณฝน ระดบัน ้ าใตดิ้น หรือ
ความช้ืนในดินจนพืชไม่สามารถดึงน ้ ามาใช้ได้ ภยัท่ีเกิดจากความแห้งแลง้ในภาคอีสาน ในพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หน่ึงเป็นเวลานาน ฝนแลง้ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล จนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ส าหรับภยัแลง้ในไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และทิ้งช่วง ซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติ
หรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล กบัการเคล่ือนผ่านของพายุหมุนเขตร้อนน้อยกว่าปกติ อนัเกิดจากการท่ีมี
ปริมาณฝนนอ้ยและฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง ท าให้การขาดแคลน
น ้าด่ืม น ้าใชพ้ืชพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ขาดน ้าไม่สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ
อยา่งกวา้งขวางรุนแรงต่อประชาชนโดยภยัแลง้เกิดจากสาเหตุ ดงัน้ี (1) ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอ้ย
หรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงตามปกติจะตอ้งมีฝน ภาวะท่ีปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติหรือไม่ตกตอ้ง
ตามฤดูกาลโดยข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ และ (2) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตก
ไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกนัเกิน 15 วนั ในช่วงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงสุดคือเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม ดงันั้นผูเ้ขียนบทความสามารถสรุปไดว้่า ภยัแลง้ หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากความแห้ง
แลง้ในภาคอีสาน ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วง ฝนตกในปริมาณน้อยกว่า
ปกติ และฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลจนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ 

นฤมล ค าวงษ์ (2563) สาเหตุของการเกิดภยัแลง้มีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) เกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงของ
ระดบัน ้าทะเล และเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผน่ดินไหว และ (2) เกิดข้ึนโดยการกระท าของมนุษย ์
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ไดแ้ก่ การท าลายชั้นโอโซน ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม และการตดัไม้
ท าลายป่า ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปล่ียนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปล่ียนแปลง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศ น ้ าทะเล มหาสมุทร ภยัแลง้เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุสามารถจ าแนกได้
ดงัน้ี (1) เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแ้ก่ จากสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกวา่ปกติ เกิดจากการลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้ฝนตกในพื้นท่ีไม่ต่อเน่ือง ความผิดปกติ เน่ืองจากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตวัผ่าน
ไทยนอ้ยกวา่ปกติ การเปล่ียนแปลงความสมดุลของพลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตย ์เช่น การเผาขยะจ าพวก
ถุงพลาสติก น ้ ามนัและถ่านหิน การเกิดช่องโหวใ่นชั้นโอโซน และผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือน
กระจกเน่ืองจากส่วนผสมของบรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน ้ า ลอยข้ึนไปเคลือบชั้นล่างของชั้น
โอโซน ท าให้ความร้อนสะสมอยูใ่นอากาศใกลผ้ิวโลกมากข้ึน ท าให้อากาศร้อนกวา่ปกติ และ (2) เกิดข้ึน
โดยการกระท าของมนุษยภ์ยัแลง้ท่ีมีสาเหตุจากการกระท า ของมนุษย ์ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความช้ืนดงันั้นผูเ้ขียน
บทความสามารถสรุปไดว้่าสาเหตุของการเกิดภยัแลง้มีดว้ยกนั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 
และเกิดข้ึนโดยการกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศข้ึนภายในชุมชน 

ผลกระทบของภัยแล้ง 
จนัทวนั เบ็ญจวรรณ์ (2021) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของภยัแลง้ มีดว้ยกนั 2 ดา้น ผลกระทบดา้นท่ี 

(1) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียผลผลิตดา้นเกษตร ปศุสัตว ์ป่าไม ้
การประมง เศรษฐกิจทัว่ไป เช่น ท าให้ราคาท่ีดินลดลง โรงงานแปรรูปผลผลิตเสียหายเกิดการว่างงาน 
อุตสาหกรรมขนส่งซบเซา เป็นตน้ ผลกระทบดา้นท่ี (2) ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผล
กระทบต่อสัตวต่์าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ า เกิดโรคระบาดในสัตว ์สูญเสียความหลากหลายสายพนัธ์ุ รวมถึง
ผลกระทบด้านอุทกวิทยาท าให้ระดับน ้ า และปริมาณน ้ าลดลง พื้นท่ี ชุ่มน ้ าลดลง ความเค็มของน ้ า
เปล่ียนแปลง ระดบัน ้ าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ า เปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มข้ึน 
ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทศันียภาพ เป็นตน้ ผลกระทบดา้นสังคม เม่ือเกิดภยัแลง้จะส่งผลกระทบ
ในดา้นสุขภาพอนามยั เกิดความขดัแยง้ในการใชน้ ้ า และการจดัการคุณภาพชีวิตลดลง การยา้ยถ่ินฐาน เป็น
ตน้ 

ขวญัใจ เปือยหนองแข  ้ ภกัดี โพธ์ิสิงห์ และสัญญา เคณาภูมิ (2563)ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของภยั
แล้งว่า สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้แหล่งน ้ า 
ธรรมชาติ  ต้ืนเขิน ระดบัน ้ า ใตดิ้นเปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของหนา้ดินและการทิ้งร้างท่ีดินผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น จ านวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรต ่าท าให้ราคาผลผลิตลดลง และ
ผลกระทบทางดา้นสังคม เกิดการละทิ้งถ่ินฐานเขา้มาท างานในเมืองใหญ่ คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความ
ขดัแยง้ในการใชน้ ้า 



74 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

วิเชียร เกิดสุข และคณะ (2555)ไดก้ล่าวถึงผลกระทบภยัแลง้วา่ประกอบดว้ยผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม เช่น ผลผลิตการเกษตรไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากความแห้งแลง้ใน
ภาคอีสาน เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นท่ีนาขา้วและพืชไร่ เกิดโรคระบาดทั้งพืชท่ีปลูก คนและสัตวเ์ล้ียง 
เน่ืองจากความร้อนแห้งแลง้และความแห้งแลง้ในภาคอีสาน น ้ าสะอาดท่ีใช้อุปโภคและบริโภค ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น เน่ืองจากสมาชิกครัวเรือนตอ้งละทิ้งครอบครัวไปท างานนอกพื้นท่ี และเกิดภยัซ ้ าซ้อนจาก
ภาวะภยัแลง้ เช่น ไฟป่า หมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาตอซงัขา้ว ลมกรรโชกแรง ท าให้บา้นเรือนไดรั้บความ
เสียหาย ตน้ไมใ้หญ่โดยเฉพาะไมผ้ล ไมย้นืตน้โค่นลม้ เป็นตน้ 
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ความแหง้แลง้ท าใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีภาคอีสานมีน ้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 

ท าให้ตอ้งหันมาซ้ือน ้ าถงัเพื่อน ามาด่ืมหรือใช้ในการประกอบอาหาร ดงับทเพลงของ ครูเตย้ อภิวฒัน์ บุญเอนก   
ท่ีไดถ่้ายทอดเร่ืองราวความเดือดร้อน ความยากจนของประชาชนในพื้นท่ีและปัญหาภยัแลง้ผ่านบทเพลง 
“เป็นจัง่ได๋อีนาง” ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของครอบครัวหน่ึงท่ีมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพส่งน ้ าด่ืมชนิดถงัให้แก่
ชาวบา้นในหมู่บา้นต่อมาแฟนสาวป่วยหนกั ดว้ยความท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล 
ท าใหแ้ฟนสาวตดัสินในคิดสั้นจนน าไปสู่เร่ืองราวน่าเศร้าเกิดข้ึนกบัครอบครัวน้ี 

ดังนั้ นผูเ้ขียนบทความสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบของภัยแล้งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เช่น ราคาผลผลิตลดลง ปริมาณการผลิตลดลง ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนรายจ่ายเพิ่ม
สูงข้ึน และรายไดล้ดลง ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสินในครัวเรือน ผลกระทบดา้นสังคมท าให้คุณภาพชีวิตลดลง 
และเกิดความขัดแย้งในการใช้น ้ ามีการยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู่เพื่อหาแหล่งท ากินใหม่และผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหแ้หล่งน ้าธรรมชาติต้ืนเขิน ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนสูญเสียระบบนิเวศน์ 

วธีิกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง 
Vawklang (1991) ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาภยัแล้ง คือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่น แจกน ้ าให้

ประชาชน ขุดเจาะน ้ า บาดาล สร้างศูนยจ่์ายน ้ า จดัท าฝนเทียม การแกปั้ญหาระยะยาวโดยพฒันาลุ่มน ้ า เช่น 
สร้างฝาย เข่ือน ขุดลอกแหล่งน ้ า รักษาป่าและปลูกป่า ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมมือในการจดัท า และ
พฒันาชลประทานศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม วิธีการแกปั้ญหาภยัแลง้คือ การติดตามสภาวะอากาศ ฟังค า
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เตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฝึกซ้อมการป้องกนัภยัพิบติั เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น
วิธีการแกปั้ญหาภยัแลง้ คือ เตรียมเก็บน ้ าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพอ ขุดลอกคลอง และบ่อน ้ า เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกกัเก็บน ้ า เพียงพอต่อครัวเรือนวางแผนการใช้น ้ าอย่างประหยดั ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อ
การเกษตร และควรใชน้ ้าในช่วงเชา้และเยน็เพื่อลดอตัราการระเหยของน ้ า ก าจดัวสัดุเช้ือเพลิงรอบท่ีพกั เพื่อ
ป้องกนัการเกิดไฟป่า และการลุกลาม เตรียมเบอร์โทรศพัทห์มายเลขฉุกเฉินต่าง ๆ หากพบเห็นการเกิดไฟป่า
เน่ืองจากภาวะแหง้แลง้ใหรี้บแจง้เจา้หนา้ท่ี ดงันั้นผูเ้ขียนบทความสามารถสรุปไดว้า่ วิธีการแกปั้ญหาภยัแลง้ 
แบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า คือ การขุดบ่อบาดาล ขุดลอกคลอง และบ่อน ้ าเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกกัเก็บน ้ าเพียงพอต่อครัวเรือน และการแก้ปัญหาระยะยาว คือ การพฒันาลุ่มน ้ าและให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมมือในการจดัท า และพฒันาชลประทาน 

 

 
ท่ีมา : ภาพประกอบมิวสิควิดีโอเพลง “เป็นจัง่ได๋อีนาง” 

 
มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

อจัฉรี สิงโต (2563) ปัจจุบนัไทยประสบปัญหาภยัแล้งในหลายพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นเกษตรกรรม กองอ านวยการน ้ าแห่งชาติ ไดมี้ขอ้สั่งการเพื่อการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปี 2563 ตามแนวทางการบริหารจดัการน ้ าของรัฐบาล ในการน้ี นายธนาคม จงจิระ 
อธิบดีกรมการปกครอง ไดเ้น้นย  ้าให้ทุกหน่วยงานในพื้นท่ีบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ไดแ้ก่ รณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัหาภาชนะเก็บกกัน ้ าและใช้
น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยดั ถูกวิธี และถูกสุขลกัษณะ การประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้และ
ความเขา้ใจกบัประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น ้ าในพื้นท่ี รวมถึงมาตรการบริหารจดัการน ้ าของภาครัฐ 
ให้เขา้ใจง่ายและรับทราบอยา่งทัว่ถึง สร้างการรับรู้ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
เกษตรกรในพื้นท่ี ในการปรับตวัและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้อาทิ การปลูก
พืชน ้ าน้อย หรือการส่งเสริมอาชีพอ่ืนเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการเพาะปลูก ให้อ าเภอจดัท าแผนบริหาร
จดัการน ้ า และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ก าหนดมาตรการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดข้ึนในช่วงฤดูแลง้ เพื่อลดการซ ้ าเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และระมดัระวงัอย่าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งกรณีการแย่งชิงน ้ า  หรือน าประเด็นความแห้งแล้งในภาคอีสานไปใช้เพื่อสร้าง
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สถานการณ์ความขดัแยง้ในพื้นท่ี ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยท าความเขา้ใจกบัผูใ้ห้เช่านา และ
ก าหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดเก็บค่าเช่านา ขอความร่วมมือสถานธนานุ
เคราะห์ สถานธนานุบาล และโรงรับจ าน าของเอกชน ในการปรับลดอตัราดอกเบ้ียรับจ าน า ผอ่นผนั หรือยืด
ระยะเวลาในการช าระหน้ีแก่ผูจ้  าน า ในห้วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอน
ทรัพยจ์  าน าไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนบัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (4 เดือน 30 วนั) และ
ก าชบันายอ าเภอในพื้นท่ี ถือปฏิบติัตามแนวทางการเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ปี 2563 และ
การบริหารจดัการน ้ าดว้ยวิธีการ ขุดดินแลกน ้ า ทั้งน้ีขอให้ทุกหน่วยงานไดบู้รณาการประสานการปฏิบติัใน
พื้นท่ี เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน โดยถือเป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ปี 2563 น้ี 

กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง โดยแบ่งเป็นมำตรกำรเร่งด่วน มำตรกำรระยะส้ันและมำตรกำรระยำว 
ryt9-hm (2019) การแก้ปัญหาภยัแล้ง ประกอบดว้ยมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะสั้ น และ 

มาตรการระยาว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
หกมำตรกำรเร่งด่วน ไดแ้ก่ (1) ปฏิบติัการฝนหลวงในพื้นท่ีเหนือและทา้ยอ่างเก็บน ้ า (2) ส ารวจ

พื้นท่ีท่ีขาดแคลนน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร พร้อมสนบัสนุนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือเพื่อแกไ้ข
ปัญหาในพื้นท่ีไดท้นัที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ให้มีการใชน้ ้ าอยา่งประหยดั (3) ปรับ
แผนการระบายน ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้ าท่ีมีปริมาณน ้ านอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของความจุ และ
เพิ่มความเขม้งวดติดตาม ก ากบั การจดัสรรน ้ าในระดบัพื้นท่ีเพื่อให้ใช้น ้ าอย่างประหยดั และมีปริมาณน ้ า
เพียงพอส าหรับอุปโภค และบริโภค (4) ปรับลดแผนการระบายน ้ าจาก (5) เข่ือนแบบขั้นบนัไดเพื่อประหยดั
น ้ า (6) วางแผนการใช้น ้ าจากลุ่มน ้ าแม่กลอง และ (7) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์น ้ าและแนว
ทางการแกไ้ขใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและประชาชนในพื้นท่ีรับทราบในภาพรวม 

ส่ีมำตรกำรระยะส้ัน ไดแ้ก่ (1) เร่งรัดงานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน ้ าบริเวณตน้น ้ าให้ทนั
ต่อการรับน ้ าในฤดูฝน ปี 2562 และงานขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน ้ าธรรมชาติ อ่างเก็บน ้ าและแหล่งน ้ าอ่ืน ๆ     
(2) ปรับแผนการขดุเจาะบ่อบาดาล และซ่อมแซมบ ารุงรักษาลา้งบ่อน ้าบาดาล ในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกนอ้ย
กวา่ปกติ (3) จดัท าแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนบัสนุนงบประมาณ สนบัสนุนการปฏิบติังานตามล าดบั
ความส าคญั เนน้น ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นหลกั ควบคู่กบัการเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้ าอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ 60 มิลลิเมตรต่อเดือน และ (4) ก าหนดนโยบายช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภยั เช่น สินเช่ือเงินด่วนหรือฉุกเฉินเพื่อสร้างอาชีพ ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผูป้ระสบภยั พกั
ช าระหน้ีเงินตน้ สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุเพื่อการเพาะปลูก และการชดเชยเยียวยา รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม 
เป็นตน้ 

สำมมำตรกำรระยะยำว ไดแ้ก่ (1) หน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณบูรณาการเร่งรัดการปฏิบติังาน
โครงการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ (Area Based) และโครงการแหล่งน ้ าตามแผนแม่บทการ
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บริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 20 ปี ให้เป็นไปตามแผน (2) จดัท าทะเบียนแหล่งน ้ า ทะเบียนผูใ้ช้น ้ า แผนท่ี
แสดงพื้นท่ีชลประทาน และพื้นท่ีรับประโยชน์จากแหล่งน ้ า และ (3) ปรับแผนการเพาะปลูกพืชและปฏิทิน
การเพาะปลูกเป็นการล่วงหนา้โดยเฉพาะในฤดูแลง้ปี 2562/63 ใหส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์สถานการณ์น ้า 

สรุป 
การจดัตั้งศูนยน์ ้าเฉพาะกิจ บูรณาการ 4 กระทรวงหลกัแกภ้ยัแลง้ คลอด 6 มาตรการเร่งด่วน พร้อม

ระยะสั้น 4 เร่ือง-ระยะยาว สถานการณ์ภยัแลง้ในช่วงฤดูฝนและมาตรการแกไ้ข ตามท่ีส านกังานทรัพยากร
น ้ าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยเห็นชอบเปิดศูนยอ์  านวยการน ้ าเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าท่ีติดตาม วิเคราะห์
สถานการณ์  ซ่ึง เ ป็นการบูรณาการข้อมูล ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยใน 4  กระทรวง คือ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อบูรณาการแกไ้ขปัญหาและการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ พร้อมเสนอมาตรการแกไ้ข
สถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกนัน้ีไดอ้นุมติัมาตรการป้องกนัและบรรเทาภยัแลง้ 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะ
เร่งด่วน 6 เร่ือง ระยะสั้น 4 เร่ือง และระยะยาว 3 เร่ือง ส าหรับ 6 มาตรการเร่งด่วน ประกอบดว้ย (1) กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร เร่งปฏิบติัการฝนหลวงเหนืออ่างเก็บน ้ า และพื้นท่ีเกษตร (2) กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ง
ส ารวจพื้นท่ีขาดแคลนน ้ า พร้อมสนบัสนุนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ (3) กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ไทย และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ปรับแผนการระบายน ้ า โดยเฉพาะแหล่งน ้ าท่ีมี
ปริมาณน ้ าน้อยกว่า 30%  (4) กรมชลประทาน และ กฟผ. ปรับลดแผนระบายน ้ า 4 เข่ือนหลักในลุ่ม
เจา้พระยาแบบขั้นบนัได กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เตรียมมาตรการรองรับ (5) 
การประปานครหลวงวางแผนการใช้น ้ าจากลุ่มน ้ าแม่กลองร่วมกบั กฟผ.และกรมชลประทาน และ (6) 
หน่วยงานระดบักรมและจงัหวดั เร่งสร้างความเขา้ใจสถานการณ์น ้ าและแนวทางแกไ้ข ให้ ส.ส. ในพื้นท่ี
รับทราบภาพรวม ส่วน 4 มาตรการระยะสั้น ไดแ้ก่ (1) เร่งรัดหน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณงบกลาง รายการ
เงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ปี 2562 ก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน ้ าให้ทนัต่อการ   รับน ้ าในฤดูฝน 
ปี 2562 และงานขดุลอกเพิ่มความจุแหล่งน ้า (2) กองทพับกปรับแผนการขดุเจาะบ่อบาดาลและซ่อมแซมลา้ง
บ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ีฝนตกน้อยกว่าปกติ (3) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท าแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณ ตามความส าคญั
เร่งด่วน เนน้น ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขณะเดียวกนัตอ้งเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน ้ าอุปโภค-บริโภค 
โดยเฉพาะพื้นท่ีปริมาณฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือน และ (4) บูรณาการ 4 กระทรวง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงการคลงั ก าหนดนโยบายช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เช่น สินเช่ือเงินด่วนหรือฉุกเฉินเพื่อสร้างอาชีพ 
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติฯ พกัช าระหน้ีเงินตน้ สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุ ชดเชยเยยีวยา การสร้างอาชีพเสริม ฯลฯ  
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ขณะท่ี 3 มาตรการระยะยาว คือ (1) ให้หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณบูรณาการ เร่งรัดการ
ปฏิบติังานโครงการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ และโครงการแหล่งน ้ าตามแผนแม่บทการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้า 20 ปี ให้เป็นไปตามแผน (2) สทนช. บูรณาการจดัท าทะเบียนแหล่งน ้ า ทะเบียนผูใ้ชน้ ้ า 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีชลประทาน และพื้นท่ีรับประโยชน์จากแหล่งน ้ า 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการ
ปรับแผนการเพาะปลูกพืช และปฏิทินการเพาะปลูกเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะในฤดูแลง้ปี 2562/63 ให้
สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์สถานการณ์น ้ า ปัญหาภยัแลง้ในพื้นท่ีอีสานตอนบนท่ี จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วหอมมะลิ ในทุ่งกุลาร้องไห้ เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง ท าให้นาขา้ว
ไดรั้บความเสียหายจ านวนมาก ทั้งน้ี จะดูสถานการณ์น ้าภาพรวมของภาคอีสานตอนบน รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภยัแลง้ เร่งจดัหาพืชอ่ืน ปลูกพืชใชน้ ้ านอ้ย ท าปศุสัตว ์เพื่อทดแทนการท านา 
ให้กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการ
ขา้ว กรมปศุสัตว ์สปก. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท้่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ตอ้งลงไปร่วมรับฟังและเนน้
ย  ้าแนวทางแกปั้ญหาในพื้นท่ีอยา่งเร่งด่วน ทั้งปัญหาน ้ าไม่มีพอเพียงและการช่วยเหลือทางดา้นผลผลิตทาง
การเกษตร สนบัสนุนปัจจยัการผลิตในรอบเพาะปลูกถดัไปอยา่งทนัเหตุการณ์ ส าหรับสถานการณ์ภาพรวม
การท าฝนหลวงในภาคอีสานท่ีผ่านมา ไดข้ึ้นปฏิบติัการแลว้ทั้งหมด 17 จงัหวดั มีฝนตกในพื้นท่ีลุ่มน ้ ารับ
เข่ือนและอ่างเก็บน ้ ารวม 19 แห่ง ส าหรับจงัหวดัท่ีมีรายงานฝนตกแลว้ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น กาฬสินธ์ุ 
ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ มหาสารคาม และยโสธร นอกจากน้ี มีเข่ือนรวมถึงอ่างเก็บน ้ าท่ีสามารถรับน ้ าฝนจากการ
ปฏิบติัของฝนหลวง อาทิ เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนห้วยหลวง เข่ือนล านางรอง เข่ือนล าแซะ เป็นตน้ ยงัพบว่า
ปริมาณน ้าเพิ่มข้ึนหลงัจากท าปฏิบติัการฝนหลวงจ านวน 2 แห่งคือเข่ือนล าน ้าพุงและเข่ือนจุฬาภรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
ความแห้งแลง้ในภาคอีสาน สามารถแกไ้ขไดห้ลายแนวทาง ไดแ้ก่ การกกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

เช่น การสร้างฝาย เข่ือน อ่างน ้ า สระน ้ า เป็นตน้ เชิญชวนให้แต่ละครัวเรือนน าภาชนะมากกัเก็บน ้ าในฤดูฝน 
เพื่อใช้ในฤดูแล้ง ส ารวจ ขุดเจาะน ้ าบาดาลข้ึนมาใช้ การหมุนเวียนน ้ าท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย การแปรสภาพน ้ าเค็มให้เป็นน ้ าจืด แต่จะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายสูง การท าฝนเทียม
ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนช่วยประหยดัน ้ า เห็นคุณค่าของการใช้น ้ า เม่ือ
ปัญหาภยัแล้งยงัคงเกิดข้ึนทุกปีและเป็นปัญหาหลักของไทยเน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยงัตอ้งด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการอาศยัทรัพยากรธรรมชาติคือแหล่งน ้ า อนัเป็น
ปัจจยัหลกัในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวอ์นัเป็นผลผลิตอาหารแก่ประชากรของประเทศ การอาศยัน ้ าฝน
ตามฤดูกาลอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทุกฝ่ายจึงตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาภยัแลง้อย่างย ัง่ยืนโดยตอ้ง
ค านึงถึงความสอดคลอ้งระหวา่งธรรมชาติและการพฒันาดว้ย ไดแ้ก่ สภาปฏิรูปแห่งชาติควรตอบสนองต่อ
การเสนอให้มีกระทรวงทรัพยากรน ้ าท่ีท าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการน ้ า สนบัสนุนการปลูกป่าและป่า
ชุมชนเพื่อสร้างใหเ้กิดแหล่งน ้าตามธรรมชาติ จดัให้มีงบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กในชุมชน 
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และจดัท าระบบชลประทานครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรมทัว่ประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจดัการ
น ้ าไดด้ว้ยตนเอง มีการบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งแทจ้ริง มีแนวทางในการจดัการน ้ าท่ีย ัง่ยืน คือ ควรมีการน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัระบบ
น ้ าทั้งหมด เช่น การบริหารทรัพยากรน ้ า การส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม การชลประทาน น ้ าบาดาล การ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร มาบูรณาการบริหารจดัการน ้ าท่ีย ัง่ยืนและจดัท าแผนบริหารจดัการน ้ าเพื่อผลใน
ระยะยาวควบคู่ไปกบัการพิจารณาจดัตั้งกระทรวงทรัพยากรน ้า เพราะภยัแลง้เป็นปัญหาภยัธรรมชาติท่ีมนุษย์
ไม่อาจควบคุมได้แต่จะสามารถบริหารจัดการน ้ าท่ีมีอยู่ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการ
เกษตรกรรมไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพโดยไม่ขาดแคลน 

บทเพลง เป็นจ่ังได๋อนีำง 
 สามารถเขา้รับชมบทเพลงเต็มไดผ้า่นช่องทาง  
Youtube Chanel “Kuentin Studio / คืนถ่ิน สตูดิโอ” 
https://www.youtube.com/watch?v=hd1rfFm4cfk  
หรือ สแกน QR Code 
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