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แนวทางจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด
และ 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เปนการนําเอาวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยใชการสํารวจ สอบถามตัวแทนครัวเรือนชุมชนบานเปดจํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Quantitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกผูใหญบาน ขอมูลที่นํามาศึกษาไดมาจากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณการวิจัยที่มีคุณภาพ [ตรวจสอบความตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน] ใชการเลือกสุมแบบหลายขั้นตอน
ผลการวิจยั สรุปไดดังนี้ คือ 1) สภาพพืน้ ทีข่ องตําบลบานเปด ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเปนทีร่ าบสูง มีลาํ นํา้ ลําหวย
1 แหง บึง หนอง และอืน่ ๆ 11 แหง การจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด พบวา การจัดการปญหาภัยแลงระยะ
สั้นของชุมชนที่ศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติมากทั้ง 3 ดาน [ไดแก มีการรองนํ้าฝนไวใช รับนํ้าจากการแจกจาย และรับ
นํา้ จากจุดบริการในหมูบาน] การจัดการปญหาภัยแลงระยะยาวของชุมชนทีศ่ กึ ษา 3 ดาน มีระดับปฎิบตั มิ ากทัง้ 3 ดาน
[หมูบานมีโครงการรณรงคการใชนํา้ อยางประหยัด มีโครงการการเพิม่ ปาและรักษาปา และมีโครงการพัฒนาลุมนํา้ เชน
การสรางฝาย เขื่อน ขุดหลอกแหลงนํ้า] และ 3) แนวทางการแกปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด มี 2 แนวทาง ดังนี้
(1) ดานการเตรียมการ มีการจัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลง จัดทําแผนการ
ดําเนินงานทั้งระบบอยางชัดเจน เชน แผนแจกจายนํ้า การกําหนดจุดแจกจายนํ้าในแตละหมูบาน (2) ดานการเพาะ
ปลูก จัดทําแผนและแนวทางการจัดการพืชผลการเกษตร และทําความเขาใจใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชนํ้านอยหรือพืช
ฤดูแลง ประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของเพื่อดูแลรักษาแหลงนํ้าสาธารณะ สถานที่เก็บกักนํ้า
คําสําคัญ : ภัยแลง แนวทางจัดการปญหาภัยแลง
Abstract
The purposes of this research were : 1) to study the drought situation of Ban-ped community
and 2) to present guidelines for drought management of Ban-ped community, Muang district,
Khon Kaen province. This research was mixed methods research. This research was application of
1
2
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อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการโครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแกน
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quantitative research approach and qualitative research approach. The data were collected from
400 questionnaires of household representatives in Ban-ped community and in-depth interviews
with village headman. The data were collected from questionnaires and quality research interviews
[checking validity by 3 experts] using multistage random sampling. The research results were as
follows: 1) the area of Ban-ped sub-district was generally high plateau with 1 creek, 11 of marshes,
lakes and others. The result of drought management of Ban-ped community was found that the
short-term drought management of the community was rated at high level in three aspects[including
reserving rainwater for using, receiving water from distribution and receiving water from service points
in village]. The long-term drought management of the community was rated at high level in three
aspects [the village had campaign project to use water economically, forestation project and forest
conservation project and river basin development project like dike, dam and river excavation ]and
2) the guidelines for drought management of Ban-ped community consisted of two guidelines : (1)
preparation, performing accounts of village and community at risks of drought, making a clear
operation system plan such as water distribution plan, setting water distribution points in each
village (2) planting, making guidelines for the management of agricultural crops and making
understanding how farmers plant less water or drought crops, coordinating with related organization
to maintain public water resources, water reservoirs.
Keywords : Drought, Guidelines for Drought Management
บทนํา
2559) ที่คาดวา ระดับนํ้าในเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นมากกวาป
ประเทศไทยเผชิญภัยแลงตอเนื่องมาราว 3 ป 2559 สงผลใหเกษตรกรอาจมีรายไดดีขึ้นในป 2560
ติดตอกัน โดยในป 2559 นับเปนวิกฤติภยั แลงครัง้ รุนแรง อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตาสถานการณนํ้าในแลงหนา
และหนักทีส่ ดุ ในรอบ 20 ป จะเห็นไดวา ปริมาณนํา้ ตนทุน ที่ ทุ ก ภาคสวนยั ง ตองระมั ด ระวั ง ในการใชนํ้ า เพื่ อ การ
ที่ใชการไดใน 4 เขื่อนหลักของไทยในชวงฤดูแลงในป อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร เนื่องจากสถานการณ
2559 (พ.ย.2558-เม.ย.2559) อยูที่ 4,247 ลานลูกบาศก นํ้ายังคงขึ้นอยู กับปริมาณนํ้าฝนวาจะตกเหนือเขื่อนใน
เมตร ซึ่งเปนระดับนํ้าที่ไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ปริมาณที่เพียงพอตอการเก็บสะสมเพียงใด ตลอดจน
สงผลตอพื้นที่ปลูกขาวนาปรังลดลงกวา 2.4 ลานไรเมื่อ อิทธิพลของพายุจร (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
เทียบกับปกอน ตลอดจนพืชอื่นอยางมันสําปะหลัง และ
กรมชลประทาน (2559) แสดงใหเห็นวาปริมาณ
ออย ก็ไดรับความเสียหายเชนกัน อยางไรก็ดี คาดวา ไทย นํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลางของแตละ
ไดผานจุดตํ่าสุดที่เกิดภัยแลงหนักที่สุดในป 2559 ไปแลว ภูมภิ าคในชวงเวลาเดียวกันจะมีปริมาณนอยกวาป 2558
และในระยะตอไป ศูนยวิจยั กสิกรไทย (2559) มองวา เริม่
ทุกภูมภิ าค ภาคใต และภาคตะวันออก ในป 2559 นี้ คาด
มีสญ
ั ญาณบวกของการฟนตัวในดานสถานการณนํา้ ทีอ่ าจ วาจะมีปริมาณนํา้ เพียงพอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ชวยหนุนปริมาณนํ้าใชการไดในเขื่อนหลัก ตลอดจน ภาคเหนือ ยังคงมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะประสบปญหาภัยแลง
อิทธิพลของปรากฏการณลานีญาในชวงครึง่ ปหลัง อาจชวย ในป 2559 เนื่องจากมีปริมาณนํ้าในเขื่อนหลักนอย โดย
เติมระดับนํ้าตนทุนในเขื่อนสําหรับแลงหนา (เริ่ม พ.ย. พื้นที่ภาคกลาง (ฝงตะวันออก) กรมชลประทาน ได
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วางแผนจัดสรรนํ้าไวเฉพาะสําหรับการอุปโภค บริโภค
และการรักษาระบบนิเวศ ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ไวประมาณ 3,500 ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยไมไดมีการจัดสรรนํ้าเผื่อไวสําหรับ
การเกษตร ซึ่งภาครัฐไดขอความรวมมือใหประชาชน
งดการทํานาปรังในป 2559 แตในปจจุบนั ยังคงมีการปลูก
ขาวอยูในพืน้ ทีล่ มแมนํ
ุ
า้ เจาพระยา และคาดวามีการใชนํา้
จากการปลูกขาว ประมาณ 1,0000 ลานลูกบาศกเมตร
จึงอาจมีปญหาในภาพรวมจากการมีปริมาณนํ้าไมเพียง
พอในป 2559 ในสวนของพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงเปนภูมิภาคหนึ่งที่อาจประสบปญหาภัยแลงอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งประสบปญหาดินและนํ้าเค็ม
แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนนํ้าที่สําคัญ
นั้นมี 4 แนวทางหลัก คือ จัดหาแหลงกักนํ้าใหมๆ โดย
เฉพาะการสรางเขือ่ นขนาดเล็กตามความเหมาะสม พรอม
กับการซอมแซมปรับปรุงสระนํา้ ชุมชนซึง่ มีอยูกวา 1 หมืน่
แห งทั่ ว ประเทศมาลอกและขุ ด ใหม ให ลึ ก ลงไปอี ก
จะสามารถกักนํา้ ไวใชในฤดูแลงไดอีกแนวทางหนึง่ คือรณรงค
ใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชทนแลงใหมากขึน้ ปจจุบนั มีพชื
เศรษฐกิจรวมถึงขาวที่มีสายพันธุ ทนแลง และที่สําคัญ
จะแกปญหาการขาดแคลนนํา้ ไดเปนอยางดี คือ ดึงนํา้ จาก
ภายนอกคือผันนํ้าจากแมนํ้าโขง และสาละวิน ดวยการ
สํารวจพื้นที่เหมาะสม ขุดสระขนาดใหญผันนํ้าแมนํ้าโขง
เขามาใชในชวงฤดูนาํ้ หลาก หรือผันนํา้ จากสาละวินมา แต
ทัง้ นีต้ องมีการหารือในละเอียดเนือ่ งจากมีความเกีย่ วเนือ่ ง
กั บ ประเทศเพื่ อ นบานดวย (คมชั ด ลึ ก , 2558) ดาน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารจั ด การนํ้ า และอุ ท กวิ ท ยา
กรมชลประทาน แสดงมุมมองบนเวทีเสวนา “ใชนํา้ อยาง
รูคุณคา ปวงประชาถวายพอของแผนดิน” ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ กอนหนานีว้ า ปจจุบนั นํา้ ทาจากธรรมชาติ
มีทงั้ หมด 258,230 ลาน ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในจํานวน
นี้ความตองการนํ้ารวมนิเวศ 151,750 ลาน ลบ.ม. แต
จัดการไดเพียง 102,140 ลาน ลบ.ม. ยังจัดการไมได
49,610 ลาน ลบ.ม. คาดวาในป 2570 ความตองการรวม
นิเวศ 156,820 ลาน ลบ.ม. จะจัดการไมได 45,200 ลาน

ลบ.ม. ฉะนัน้ ตองวางแผนการบริหารจัดการนํา้ ใหสอดคลอง
กับปริมาณนํา้ ตนทุน ตองเก็บนํา้ สํารองไวสวนหนึง่ สําหรับ
การเพาะปลูกในฤดูฝน และจัดลําดับความสําคัญในการ
จัดสรรนํ้าใหกิจกรรมตางๆเปนตน
ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเปนทีร่ าบสูง มีลาํ นํา้ ลําหวย
1 แหง บึง หนอง และอื่นๆ 11 แหง ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางไดรับปญหาภัย
แลงเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหาภั ย แลงของชุ ม ชนบานเปด อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแกน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการ
แกไขปญหาภัยแลงในระยะสั้น และระยะยาวของชุมชน
เพือ่ นําขอมูลทีไ่ ด ไปหาแนวทางแกไขปญหาภัยแลงตอไป
ในภายภาคหนา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการปญหาภัยแลง
ของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
2) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการปญหาภัย
แลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ทัง้ วิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจและ
พรรณนา (Survey and Descriptive Research Studies) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research)
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชาชน จาก 23 หมูบาน ในเขต
ตําบลบานเปด จํานวนรวม 40,969 คน และกรรมการ
บริหารหมูบาน
กลุ มตัวอยาง คือ ตัวแทนครัวเรือนของแตละ
หมู บานในเขตตํ า บลบานเปด และกรรมการบริ ห าร
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หมูบาน จํานวน 23 หมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โดยการเลือกสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอรแกน อางถึงใน
สุทธนู ศรีไสย (2551) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย (1) การจัดการปญหาภัยแลงระยะ
สั้นของชุมชน 3 ดาน ดังนี้ การรองนํ้าฝน การแจกจาย
และ จุดบริการในหมูบาน และ (2) การจัดการปญหาภัย
แลงระยะยาว 3 ดาน ดังนี้ การรณรงคการใชนํ้าอยาง
ประหยัด การเพิ่มปาและรักษาปา และการเพิ่มพื้นที่เก็บ
กักนํ้า
กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย จากการศึ ก ษาและ
ทบทวนองคความรูเชิงทฤษฎี และ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการปญหาภัยแลงของชุมชน กรอบแนวคิดการวิจยั เปน
ไปตามภาพที่ 1

การจัดการปญหาภัยแลงระยะสั้น
(1) การรองนํ้าฝน
(2) การแจกจาย
(3) จุดบริการในหมูบาน
การจัดการปญหาภัยแลงระยะยาว
(1) การรณรงคการใชนํ้าอยางประหยัด
(2) การเพิ่มปาและรักษาปา
(3) การเพิ่มพื้นที่เก็บกักนํ้า

แนวทางการจัดการ
ปญหาภัยแลงของชุมชน
บานเปด
อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะดังนี้
1) แบบสอบถาม แบบสอบถามทีผ่ วิู จยั ไดสราง
และพัฒนาขึ้น จากการสังเคราะหขอมูลและแนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีลักษณะเปนแบบวัด
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มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating Scales) หลัง
จากนั้นไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ในดาน เนื้อหา ภาษา ขอความ
ความหมายและ โครงสราง สําหรับขั้นตอไปผูวิจัยไดนํา
ขอเสนอแนะตางๆ ของผู ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไข
และไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูล
นําขอมูลทั้งหมดไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
หรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือชุดนี้ ไดคาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefﬁcient)
ทั้งฉบับเปน 0.979 สรุปไดวา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครัง้ นีม้ กี ารพัฒนาคุณภาพทัง้ ในดานความตรง (Validity)
และความเที่ยง (Reliability) อยูในระดับสูงขึ้นไป (มีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.80 ขึ้นไป ถือวาเครื่องมืออยูใน
ขั้นสูงหรือดีขึ้นไป) สามารถนําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ได
อยางเหมาะสม
2) แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางประกอบดวยขอคําถาม 3 ดาน คือ (1) ปญหา
ภัยแลงในหมูบาน (2) แนวทางการจัดการปญหาภัยแลง
ในหมูบานระยะสัน้ (3) แนวทางการจัดการปญหาภัยแลง
ในหมูบานระยะยาว
ขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามถูกนําไป
วิเคราะหดวยโปรแกรมการคํานวณคาสถิติสําเร็จรูปดวย
คอมพิวเตอร แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชคือ จํานวน และ รอยละ
ตอนที่ 2 ระดั บ การจั ด การปญหาภั ย แลงของชุ ม ชน
คาสถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
เกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = ระดับปฎิบัติมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = ระดับปฎิบัติมาก คาเฉลี่ย 2.51
- 3.50 = ระดับปฎิบัติปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 =
ระดับปฎิบัติตํ่า คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = ระดับปฎิบัติ
ตํ่าที่สุด และ ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการจัดการ
ปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด นําผลที่ไดจากการ
วิเคราะหแบบสัมภาษณ ถูกนําไปพัฒนาแนวทางในเบือ้ งตน
สวนในขั้นตอไปไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
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ชวยกันวิพากษและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับรูปแบบดัง
กลาวใหมีความเหมาะสมและเปนรูปธรรม โดยการจัด
สนทนากลุม (Focus Group) และในขัน้ สุดทาย ผูวิจยั ได
ปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒแิ ละนําไปเขียน
ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอไป สําหรับแนวทางการ
อธิบายผูวิจัยไดใชแนวทางการอธิบายของ กนกอร บุญมี
(อางถึงใน วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร, 2559)
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดแนวทางการจัดการปญหาภัยแลงของ
ชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่จะใชเปน
แบบอยางสําหรับชุมชนอื่น
2. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถนําแนวทางการ
วิจยั เปนแนวทางการจัดการปญหาภัยแลงในพืน้ ทีอ่ นื่ และ
ใชเปนตัวอยางในการขยายผลองคความรูใหกวางขวาง
ตอไป
ผลการวิจัย
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.25
มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 33.5 มีสถานภาพโสด
รอยละ 48.5 มีระดับการศึกษามัธยมปลาย เปนรอยละ
43.25 มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 5,000-10,000 บาท รอยละ
31.25 มีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 43.25
2) สภาพการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชน
บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ในภาพรวม
การจัดการปญหาภัยแลงระยะสั้นของชุมชนที่ศึกษามีระ
ดับปฎิบัติมาก จําแนกเปนรายดาน ดังนี้
(1) มีการรองนํา้ ฝนไวใช มีระดับปฎิบตั มิ าก
(2) รับนํ้าจากการแจกจาย มีระดับปฎิบัติ
มาก
(3) มีกําหนดจุดบริการนํ้าในหมูบาน มีระ
ดับปฎิบัติมากในภาพรวมการจัดการปญหาภัยแลงระยะ
ยาวของชุมชนทีศ่ กึ ษามีระดับปฎิบตั มิ าก จําแนกเปนราย
ดาน ดังนี้

3.1 หมูบานมีโครงการรณรงคการใชนํา้ อยาง
ประหยัด มีระดับปฎิบัติมาก
3.2 มีโครงการการเพิม่ ปาและรักษาปา มีระ
ดับปฎิบัติมาก
3.3 มีการเพิ่มพื้นที่เก็บกักนํ้า เชน มีการขุด
ลอก มีการทําฝายชะลอนํ้า เปนตน มีระดับปฎิบัตินอย
3) แนวทางการแกปญหาภั ย แลงของชุ ม ชน
บานเปด ผู วิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณกรรมการ
บริหารหมูบาน มาวิเคราะหขอมูลเชิงเนือ้ หา และจัดกลุม
ขอมูล จากนั้นนําไปพัฒนาแนวทางการแกปญหาภัยแลง
ของชุ ม ชนบานเปด หลั ง จากพั ฒ นาในขั้ น แรกแลว
ขั้นตอไปผู วิจัยไดนําไปใหผู ทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของคือ กรมชลประทาน วิพากษและใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับแนวทางใหมีความเหมาะสมและเปนรูปธรรม
ประกอบดวย 2 แนวทาง ดังนี้
(1) ดานการเตรียมการ มีการจัดทําบัญชี
หมูบานและชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ งตอการประสบปญหาภัย
แลง จัดทําแผนการดําเนินงานทั้งระบบอยางชัดเจน เชน
แผนแจกจายนํ้า การกําหนดจุดแจกจายนํ้าในแตละ
หมูบาน
(2) ดานการเพาะปลู ก จั ด ทํ า แผนและ
แนวทางการจัดการพืชผลการเกษตร และทําความเขาใจ
ใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชนํ้านอยหรือพืชฤดูแลง ประสาน
งานกั บ องค กรที่ เ กี่ ย วข องเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาแหล งนํ้ า
สาธารณะ สถานที่เก็บกักนํ้า
อภิปรายผล
1. จากการศึกษา การจัดการปญหาภัยแลง
ระยะสั้นของชุมชนที่ศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติมากทั้ง
3 ดาน [ไดแก มีการรองนํา้ ฝนไวใช รับนํา้ จากการแจกจาย
และรับนํา้ จากจุดบริการในหมูบาน] การจัดการปญหาภัย
แลงระยะยาวของชุมชนที่ศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติ
มาก 2 ดาน [หมูบานมีโครงการรณรงคการใชนํ้าอยาง
ประหยัด มีโครงการการเพิ่มปาและรักษาปา] และมี
ระดับปฎิบัติน อย 1 ดาน คือ มีโครงการพัฒนาพื้นที่
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เก็บกักนํ้า เชน การสรางฝาย เขื่อน ขุดหลอกแหลงนํ้า]
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ สิตาวีร ธีรวิรฬุ ห (2558) ทีว่ าประชาชนสวนใหญ
มีความพรอมในการจัดการปญหาภัยแลงโดยรวมทุกดาน
อยู ในระดับดี สวนการกักเก็บนํ้าสวนใหญทั่วประเทศ
ซึ่งไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
2. จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาภัย
แลงของชุมชนบานเปด มี 2 แนวทาง ดังนี้ (1) ดานการ
เตรียมการ มีการจัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตอการประสบปญหาภัยแลง จัดทําแผนการดําเนินงานทัง้
ระบบอยางชัดเจน เชน แผนแจกจายนํ้า การกําหนดจุด
แจกจายนํา้ ในแตละหมูบาน (2) ดานการเพาะปลูก จัดทํา
แผนและแนวทางการจั ด การพื ช ผลการเกษตร และ
ทําความเขาใจใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชนํ้านอยหรือพืช
ฤดูแลง ประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของเพื่อดูแลรักษา
แหลงนํ้าสาธารณะ สถานที่เก็บกักนํ้า สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ สิตาวีร ธีรวิรฬุ ห (2558) ทีว่ า การแกไข
ปญหาภัยแลงอยางยั่งยืน การดําเนินการของรัฐบาล
ในการเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลง พ.ศ. 2558
ทุกฝายจึงตองดําเนินการแกปญหาภัยแลงอยางยัง่ ยืนโดย
ตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางธรรมชาติและการ
พัฒนาดวย ดังนี้ 1) สภาปฏิรปู แหงชาติควรตอบสนองตอ
การเสนอใหมีกระทรวงทรัพยากรนํ้าที่ทําหนาที่หลักใน
การบริหารจัดการนํา้ 2) สนับสนุนการปลูกปาและปาชุมชน
เพื่ อ สรางใหเกิ ด แหลงนํ้ า ตามธรรมชาติ 3) จั ด ใหมี
งบประมาณในการสรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็กในชุมชน
และจัดทําระบบชลประทาน ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ทั่วประเทศ เพื่อใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการนํ้าได
ดวยตนเอง 4) มีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง 5) มีแนวทางในการจัดการนํ้าที่ยั่งยืน คือ ควรมี
การนํ า กฎหมายที่ เ กี่ ย วของและสั ม พั น ธกั บ ระบบนํ้ า
ทั้งหมด เชน การบริหารทรัพยากรนํ้า การสงเสริมและ
รักษาสิ่งแวดลอม การชลประทานนํ้าบาดาล การปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร มาบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การนํ้ า
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ที่ยั่งยืน
กิติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องแนวทางจัดการปญหาภัยแลงของ
ชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดีกเ็ พราะไดรับการสนับสนุนจาก อธิการบดี คือ
ดร.เอกอนันต สมบัตสิ กุลกิจ ทีไ่ ดใหทุนสนับสนุนการวิจยั
และคําแนะนํา รวมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ จนกระทั่งงาน
วิจัยครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงมาในที่นี้ดวย คุณประโยชนใดๆ อันเกิดจากการ
วิจยั ในครัง้ นี้ ขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดใหชีวิต สติปญญา และ
คุณธรรม อันเปนเครื่องชี้นําและสงเสริมสิ่งที่ดีงาม ผูวิจัย
ขอระลึกถึงและขอขอบคุณเปนอยางยิง่ ไวในโอกาสนีด้ วย
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