เอกสารเกร็ดความรูส้ าหรับประชาชนเรือ่ งภัยพิบัติ
ชุดที่ 3 ภัยแล้ง

ความหมาย ปัจจัยเสีย่ ง ผลกระทบ และการเตรียมตัว1
ความหมาย

อุ่นเรือน เล็กน้อย2 และ อรรณพ เยืองไธสง3

ภัยแล้ง

หมายถึง การขาดแคลนนาในพืนที่เป็นระยะเวลานาน เช่น ปริมาณนาฝนที่ตกน้อยลง หรือ
การทิงช่วงเป็นระยะเวลานาน และส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน

ภัยแล้ง เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจากในอดีต มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น

การพัฒนาอุตสาหกรรม การบุกรุกทาลายป่า การเผาผลาญเชือเพลิงจากฟอสซิล ถ่านหิน และพลาสติก ซึ่งปัจจัย
เหล่านีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะอากาศ อุณหภูมิ และความชืนที่
สูงขึน รวมทังการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และความผิดปกติของร่องลมมรสุม ที่ทาให้เกิดภาวะฝนทิง
ช่วง เช่น ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มักพัดพาเข้าไม่ถึง ทาให้
ปริมาณนาฝนลดลงและเกิดการทิงช่วงของฝนในพืนที่ จึงทาให้เกิดปัญหาภัยแล้งในพืนที่เป็นประจาทุกปี

ปัจจัยเสี่ยง

โดยปกติแล้วจากเงื่อนไขทางลักษณะทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่าน ซึ่งมักส่งผลให้
ประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยแล้งใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่ว งกลางเดื อ นตุ ล าคมเป็ น ต้ น ไป โดยภูมิ ภ าคที่ ได้ รั บผลกระทบ ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยปริมาณนาฝนจะลดระดับลงจนถึงขัน
ของการทิงช่วงของฝน และจะกลับมาตกอีกครังในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป การเกิด
ในลักษณะดังกล่าวมักเกิดขึนเป็นประจาในทุกปีโดยเฉพาะพืนที่ตอนบนของประเทศ
ช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ซึ่งอยู่ในช่วงของกลางฤดูฝนที่ในบางพืนที่อาจเกิดภาวะ
ฝนทิงช่วง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งได้ ลักษณะดังกล่าวนีอาจเกิดขึนในบางพืนที่ หรือ
อาจขยายวงกว้างในหลายพืนที่ ขึนอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน
1สรุปความจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหนังสืออุตนุ ิยมวิทยา และเอกสารเผยแพร่ โดยกรม

อุตุนิยมวิทยา เข้าถึงจาก : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71
2อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.)
3นิสิต หลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยผู้ช่วยศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้ านภัยพิบัติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.)

1

ผลกระทบจากภัยแล้ง
ภัยแล้งนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่ส่งผลกระทบในแบบที่แผ่กระจายเป็นวงกว้าง เหมือนกับการเกิด
อุทกภัย จึงทาให้ผู้คนคิดว่าภัยแล้งเป็นภัยที่ไกลตัว และแทบไม่ได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในสังคมเมือง ที่แม้ว่าพืนที่
โดยรอบจะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง แต่คนในเขตเมืองก็ยังคงมีนากินนาใช้ที่เพียงพอเสมอ แต่ทว่าสังคมไทยนันเป็น
สังคมที่มีภาคเกษตรกรรมเป็นพืนฐานทางเศรษฐกิจ ดังนันนาจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้สาหรับหล่อเลียงวิถีชีวิตของ
เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากเกิดภัยแล้งรุนแรง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวง
กว้าง ซึ่งนั่นหมายความว่าความเสียหายจะรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึนตามไปด้วย

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จาแนกได้ 6 ประการ คือ
ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค ทาให้สินค้าขาดแคลนและมี
ราคาที่เพิ่มสูงขึน ซึ่งส่งผลและมีความสัมพันธ์กับปัญหา
ความอดอยาก ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาวะ และการ
เข้าถึงปัจจัยพืนฐานของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ผลผลิตทางปศุสัตว์และการประมงได้รับความเสียหาย จาก
สาเหตุของการขาดแคลนนาในการเลียงสัตว์ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพของสัตว์เลียง เกิดโรคระบาด และผลผลิตทางปศุ
สัตว์และประมงไม่ได้คุณภาพ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อ ม เพราะการเกิ ด ภัย แล้ งในหลาย
พืนที่มัก เป็นตัว เร่งในการเกิดไฟป่ าที่ยากต่อการควบคุม
ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน การคมนาคม การดาเนิน
ชีวิต ตลอดจนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภู มิ อ ากาศ และภั ย พิ บั ติ ที่ ท วี ค วามรุ น แรงและมี
แนวโน้มที่จะเกิดถี่มากยิ่งขึน

การขาดแคลนนาสาหรับการอุปโภค บริโภค และระบบ
อุตสาหกรรม เพราะในระบบอุตสาหกรรมหลายชนิ ด
อาศั ย น าเป็ น พลั ง งานและช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการผลิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและระบบการจ้างงานของพนักงาน
ในพืนที่
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างทางเคมีของดิน จากสภาพ
ความแห้งแล้งของผิว ดิน และการระเหยของน าใต้ดิน
ทาให้พืนที่ทางการเกษตรกลายสภาพเป็นดินเค็ม ที่ไม่
สามารถทาการเกษตรได้ หรือได้ผลผลิตต่า ไม่คุ้มค่า
การสูญเสีย งบประมาณของภาครัฐสาหรับการเยีย วยา
และการแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึนในทุกปี
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การเตรียมตัวรับมือ
จากการคาดการณ์และสถิติการเกิดปัญหาภัยแล้งของประเทศไทย สามารถจาแนกการเตรียม
รับมือและการแก้ปัญหาที่เกิดขึนออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
การเตรียมรับมือป้องกันโดยอาศัยระบบ
โครงสร้างพืนฐานเป็นเครือ่ งมือ

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ การเตรียมการเพือ่ ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง

การสร้างฝายชะลอนา

การแจกจ่ายนาดื่ม

พืนที่กักเก็บนา

การขุดเจาะนาบาดาลสาหรับการบริโภค อุปโภค

ระบบระบายนาที่มีคุณภาพ

การทาฝนเทียม

การเตรียมรับมือและแก้ปญั หาในระยะยาว
เป็นการแก้ปญั หาภายใต้แนวคิดของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อการสร้างสมดุลทางธรรมชาติทเี่ หมาะสม
การปลูกป่า
การรักษาสมดุลธรรมชาติ
การลดใช้พลังงานเชือเพลิงที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
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