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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด 
และ 2) เพ่ือนําเสนอแนวทางการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เปนการนําเอาวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชการสํารวจ สอบถามตัวแทนครัวเรือนชุมชนบานเปดจํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกผูใหญบาน ขอมูลที่นํามาศึกษาไดมาจากแบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณการวิจัยที่มีคุณภาพ [ตรวจสอบความตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน] ใชการเลือกสุมแบบหลายข้ันตอน 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี คือ 1) สภาพพืน้ท่ีของตําบลบานเปด ลักษณะภูมปิระเทศโดยท่ัวไปเปนทีร่าบสูง มีลาํนํา้ ลาํหวย 
1 แหง บงึ หนอง และอ่ืนๆ 11 แหง การจัดการปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด พบวา การจัดการปญหาภัยแลงระยะ
สั้นของชุมชนท่ีศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติมากท้ัง 3 ดาน [ไดแก มีการรองน้ําฝนไวใช รับนํ้าจากการแจกจาย และรับ
นํา้จากจดุบรกิารในหมบูาน] การจัดการปญหาภัยแลงระยะยาวของชมุชนทีศ่กึษา 3 ดาน มรีะดับปฎิบัติมากท้ัง 3 ดาน 
[หมูบานมโีครงการรณรงคการใชนํา้อยางประหยดั มโีครงการการเพิม่ปาและรกัษาปา และมโีครงการพฒันาลมุนํา้ เชน 
การสรางฝาย เข่ือน ขุดหลอกแหลงนํ้า] และ 3) แนวทางการแกปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
(1) ดานการเตรียมการ มีการจัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนที่มีความเส่ียงตอการประสบปญหาภัยแลง จัดทําแผนการ
ดําเนินงานทั้งระบบอยางชัดเจน เชน แผนแจกจายน้ํา การกําหนดจุดแจกจายนํ้าในแตละหมูบาน (2) ดานการเพาะ
ปลูก จัดทําแผนและแนวทางการจัดการพืชผลการเกษตร และทําความเขาใจใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชนํ้านอยหรือพืช
ฤดูแลง ประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของเพ่ือดูแลรักษาแหลงนํ้าสาธารณะ สถานท่ีเก็บกักน้ํา 

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 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 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
 ประเทศไทยเผชิญภัยแลงตอเนื่องมาราว 3 ป
ตดิตอกัน โดยในป 2559 นบัเปนวกิฤติภยัแลงคร้ังรุนแรง
และหนกัทีสุ่ดในรอบ 20 ป จะเหน็ไดวา ปรมิาณนํา้ตนทนุ
ที่ใชการไดใน 4 เขื่อนหลักของไทยในชวงฤดูแลงในป 
2559 (พ.ย.2558-เม.ย.2559) อยูที่ 4,247 ลานลูกบาศก
เมตร ซึ่งเปนระดับนํ้าท่ีไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 
สงผลตอพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรังลดลงกวา 2.4 ลานไรเมื่อ
เทียบกับปกอน ตลอดจนพืชอื่นอยางมันสําปะหลัง และ
ออย กไ็ดรับความเสียหายเชนกัน อยางไรก็ดี คาดวา ไทย
ไดผานจุดตํ่าสุดท่ีเกิดภัยแลงหนักที่สุดในป 2559 ไปแลว 
และในระยะตอไป ศนูยวจิยักสกิรไทย (2559) มองวา เร่ิม
มสีญัญาณบวกของการฟนตวัในดานสถานการณนํา้ทีอ่าจ
ชวยหนุนปริมาณนํ้าใชการไดในเขื่อนหลัก ตลอดจน
อทิธิพลของปรากฏการณลานญีาในชวงครึง่ปหลงั อาจชวย
เติมระดับนํ้าตนทุนในเข่ือนสําหรับแลงหนา (เริ่ม พ.ย.

2559) ที่คาดวา ระดับน้ําในเขื่อนอาจเพิ่มข้ึนมากกวาป 
2559 สงผลใหเกษตรกรอาจมีรายไดดีขึ้นในป 2560 
อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตาสถานการณนํ้าในแลงหนา 
ท่ีทุกภาคสวนยังตองระมัดระวังในการใชนํ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร เน่ืองจากสถานการณ
นํ้ายังคงข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนวาจะตกเหนือเขื่อนใน
ปริมาณที่เพียงพอตอการเก็บสะสมเพียงใด ตลอดจน
อิทธิพลของพายุจร (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)
 กรมชลประทาน (2559) แสดงใหเหน็วาปริมาณ
นํ้าในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางของแตละ
ภมูภิาคในชวงเวลาเดยีวกันจะมปีริมาณนอยกวาป 2558 
ทกุภูมิภาค ภาคใต และภาคตะวนัออก ในป 2559 นี ้คาด
วาจะมีปริมาณนํา้เพยีงพอ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ
ภาคเหนอื ยงัคงมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะประสบปญหาภัยแลง
ในป 2559 เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าในเขื่อนหลักนอย โดย
พ้ืนที่ภาคกลาง (ฝงตะวันออก) กรมชลประทาน ได
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วางแผนจัดสรรนํ้าไวเฉพาะสําหรับการอุปโภค บริโภค 
และการรักษาระบบนิเวศ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ไวประมาณ 3,500 ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยไมไดมีการจัดสรรน้ําเผ่ือไวสําหรับ
การเกษตร ซึ่งภาครัฐไดขอความรวมมือใหประชาชน
งดการทํานาปรังในป 2559 แตในปจจุบันยังคงมีการปลูก
ขาวอยใูนพืน้ทีลุ่มแมนํา้เจาพระยา และคาดวามีการใชน้ํา
จากการปลูกขาว ประมาณ 1,0000 ลานลูกบาศกเมตร 
จึงอาจมีปญหาในภาพรวมจากการมีปริมาณนํ้าไมเพียง
พอในป 2559 ในสวนของพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ยังคงเปนภูมิภาคหนึ่งที่อาจประสบปญหาภัยแลงอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังประสบปญหาดินและนํ้าเค็ม
 แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนน้ําท่ีสําคัญ
นั้นมี 4 แนวทางหลัก คือ จัดหาแหลงกักน้ําใหมๆ โดย
เฉพาะการสรางเขือ่นขนาดเลก็ตามความเหมาะสม พรอม
กบัการซอมแซมปรับปรุงสระน้ําชมุชนซ่ึงมอียกูวา 1 หมืน่
แห งท่ัวประเทศมาลอกและขุดใหม ให ลึกลงไปอีก
จะสามารถกกัน้ําไวใชในฤดแูลงไดอีกแนวทางหนึง่คอืรณรงค
ใหเกษตรกรหันมาปลูกพชืทนแลงใหมากข้ึน ปจจุบนัมพีชื
เศรษฐกิจรวมถึงขาวท่ีมีสายพันธุทนแลง และที่สําคัญ
จะแกปญหาการขาดแคลนน้ําไดเปนอยางด ีคือ ดึงนํา้จาก
ภายนอกคือผันนํ้าจากแมน้ําโขง และสาละวิน ดวยการ
สํารวจพ้ืนท่ีเหมาะสม ขุดสระขนาดใหญผันนํ้าแมนํ้าโขง
เขามาใชในชวงฤดนูํา้หลาก หรอืผนัน้ําจากสาละวนิมา แต
ทัง้นีต้องมกีารหารอืในละเอียดเนือ่งจากมคีวามเกีย่วเนือ่ง
กับประเทศเพื่อนบานดวย (คมชัดลึก, 2558) ดาน
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
กรมชลประทาน แสดงมมุมองบนเวทเีสวนา “ใชนํา้อยาง
รูคุณคา ปวงประชาถวายพอของแผนดิน” ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ กอนหนานีว้า ปจจบัุนนํา้ทาจากธรรมชาติ
มท้ัีงหมด 258,230 ลาน ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในจาํนวน
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. ฉะนัน้ตองวางแผนการบรหิารจดัการนํา้ใหสอดคลอง
กับปรมิาณน้ําตนทุน ตองเกบ็นํา้สํารองไวสวนหน่ึงสาํหรบั
การเพาะปลูกในฤดูฝน และจัดลําดับความสําคัญในการ
จัดสรรน้ําใหกิจกรรมตางๆเปนตน
 ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ลักษณะภูมปิระเทศโดยท่ัวไปเปนทีร่าบสงู มลํีาน้ํา ลาํหวย 
1 แหง บึง หนอง และอื่นๆ 11 แหง ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางไดรับปญหาภัย
แลงเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการ
แกไขปญหาภัยแลงในระยะสั้น และระยะยาวของชุมชน
เพือ่นําขอมูลทีไ่ด ไปหาแนวทางแกไขปญหาภยัแลงตอไป
ในภายภาคหนา

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการปญหาภัยแลง
ของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
  2)  เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการปญหาภัย
แลงของชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ทัง้วิธกีารวิจยัเชงิปริมาณ (Quan-
titative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจและ
พรรณนา (Survey and Descriptive Research Stud-
ies) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) 
โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คอื ประชาชน จาก 23 หมบูาน ในเขต
ตําบลบานเปด จํานวนรวม 40,969 คน และกรรมการ
บริหารหมูบาน
 กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนครัวเรือนของแตละ
หมูบานในเขตตําบลบานเปด และกรรมการบริหาร
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หมบูาน จํานวน 23 หมูบาน อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน 
โดยการเลือกสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Ran-
dom Sampling) และกําหนดขนาดของกลมุตวัอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอรแกน อางถึงใน 
สุทธนู ศรีไสย (2551) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ประกอบดวย (1) การจัดการปญหาภัยแลงระยะ
สั้นของชุมชน 3 ดาน ดังนี้ การรองน้ําฝน การแจกจาย 
และ จุดบริการในหมูบาน และ (2) การจัดการปญหาภัย
แลงระยะยาว 3 ดาน ดังน้ี การรณรงคการใชนํ้าอยาง
ประหยัด การเพิ่มปาและรักษาปา และการเพิ่มพ้ืนที่เก็บ
กักนํ้า
 กรอบแนวคิดการวิจัย จากการศึกษาและ
ทบทวนองคความรูเชิงทฤษฎี และ แนวคิดเก่ียวกับการ
จดัการปญหาภยัแลงของชมุชน กรอบแนวคดิการวจิยัเปน
ไปตามภาพท่ี 1

การจัดการปญหาภัยแลงระยะยาว
(1) การรณรงคการใชนํ้าอยางประหยัด 
(2) การเพิ่มปาและรักษาปา
(3) การเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา

การจัดการปญหาภัยแลงระยะสั้น
(1) การรองนํ้าฝน 
(2) การแจกจาย 
(3) จุดบริการในหมูบาน

แนวทางการจัดการ
ปญหาภัยแลงของชุมชน

บานเปด 
อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีลักษณะดังนี้ 
 1)  แบบสอบถาม แบบสอบถามทีผู่วจัิยไดสราง
และพัฒนาข้ึน จากการสังเคราะหขอมูลและแนวคิด
ทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยที่เก่ียวของ มีลักษณะเปนแบบวัด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating Scales) หลัง
จากนั้นไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ในดาน เน้ือหา ภาษา ขอความ 
ความหมายและ โครงสราง สําหรับขั้นตอไปผูวิจัยไดนํา
ขอเสนอแนะตางๆ ของผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไข 
และไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูล 
นําขอมูลทั้งหมดไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง
หรือความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือชุดนี้ ไดคาสัมประสิทธิ์
ความเท่ียงแบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) 
ท้ังฉบับเปน 0.979 สรุปไดวา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ครัง้นีมี้การพัฒนาคณุภาพทัง้ในดานความตรง (Validity) 
และความเท่ียง (Reliability) อยูในระดับสูงขึ้นไป (มีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.80 ขึ้นไป ถือวาเครื่องมืออยูใน
ขั้นสูงหรือดีข้ึนไป) สามารถนําไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ได
อยางเหมาะสม
 2)  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางประกอบดวยขอคําถาม 3 ดาน คือ (1) ปญหา
ภัยแลงในหมูบาน (2) แนวทางการจัดการปญหาภัยแลง
ในหมบูานระยะสัน้ (3) แนวทางการจดัการปญหาภยัแลง
ในหมูบานระยะยาว 
  ขอมูลท้ังหมดจากแบบสอบถามถูกนําไป
วิเคราะหดวยโปรแกรมการคํานวณคาสถิติสําเร็จรูปดวย
คอมพิวเตอร แบงเปน 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชคือ จํานวน และ รอยละ 
ตอนท่ี 2 ระดับการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชน 
คาสถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมี
เกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
ดังน้ี คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = ระดับปฎิบัติมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = ระดับปฎิบัติมาก คาเฉลี่ย 2.51 
- 3.50 = ระดับปฎิบัติปานกลาง คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 = 
ระดับปฎิบัติต่ํา คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 = ระดับปฎิบัติ
ต่ําท่ีสุด และ ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการจัดการ
ปญหาภัยแลงของชุมชนบานเปด นําผลท่ีไดจากการ
วเิคราะหแบบสัมภาษณ ถกูนาํไปพัฒนาแนวทางในเบ้ืองตน
สวนในขั้นตอไปไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 
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ชวยกันวิพากษและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับรูปแบบดัง
กลาวใหมีความเหมาะสมและเปนรูปธรรม โดยการจัด
สนทนากลุม (Focus Group) และในข้ันสุดทาย ผูวจัิยได
ปรบัแกไขตามคาํแนะนาํของผทูรงคณุวฒิุและนาํไปเขยีน
ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอไป สําหรับแนวทางการ
อธิบายผูวิจัยไดใชแนวทางการอธิบายของ กนกอร บุญมี 
(อางถึงใน วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร, 2559)

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
 1. ไดแนวทางการจัดการปญหาภัยแลงของ
ชุมชนบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่จะใชเปน
แบบอยางสําหรับชุมชนอื่น
 2.  หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําแนวทางการ
วจิยัเปนแนวทางการจดัการปญหาภยัแลงในพืน้ท่ีอ่ืนและ
ใชเปนตัวอยางในการขยายผลองคความรูใหกวางขวาง
ตอไป

ผลการวิจัย
 1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา 
ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.25 
มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 33.5 มีสถานภาพโสด 
รอยละ 48.5 มีระดับการศึกษามัธยมปลาย เปนรอยละ 
43.25 มีรายไดเฉลีย่ตอเดอืน 5,000-10,000 บาท รอยละ 
31.25 มีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 43.25
 2)  สภาพการจัดการปญหาภัยแลงของชุมชน
บานเปด อาํเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน พบวา ในภาพรวม
การจัดการปญหาภัยแลงระยะสั้นของชุมชนที่ศึกษามีระ
ดับปฎิบัติมาก จําแนกเปนรายดาน ดังน้ี
  (1)  มกีารรองนํา้ฝนไวใช มรีะดบัปฎบัิติมาก
  (2) รับน้ําจากการแจกจาย มีระดับปฎิบัติ
มาก
  (3)  มีกําหนดจุดบริการนํ้าในหมูบาน มีระ
ดับปฎิบัติมากในภาพรวมการจัดการปญหาภัยแลงระยะ
ยาวของชมุชนทีศ่กึษามรีะดบัปฎบัิติมาก จาํแนกเปนราย
ดาน ดังน้ี

  3.1 หมบูานมโีครงการรณรงคการใชนํา้อยาง
ประหยัด มีระดับปฎิบัติมาก
  3.2 มโีครงการการเพิม่ปาและรกัษาปา มีระ
ดับปฎิบัติมาก
  3.3 มีการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา เชน มีการขุด
ลอก มีการทําฝายชะลอนํ้า เปนตน มีระดับปฎิบัตินอย
 3)  แนวทางการแกปญหาภัยแลงของชุมชน
บานเปด ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณกรรมการ
บรหิารหมูบาน มาวเิคราะหขอมูลเชงิเน้ือหา และจดักลมุ
ขอมูล จากน้ันนําไปพัฒนาแนวทางการแกปญหาภัยแลง
ของชุมชนบานเปด หลังจากพัฒนาในข้ันแรกแลว 
ข้ันตอไปผูวิจัยไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของคือ กรมชลประทาน วพิากษและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับแนวทางใหมีความเหมาะสมและเปนรูปธรรม 
ประกอบดวย 2 แนวทาง ดังนี้ 
  (1) ดานการเตรียมการ มีการจัดทําบัญชี
หมบูานและชุมชนท่ีมีความเส่ียงตอการประสบปญหาภัย
แลง จัดทําแผนการดําเนินงานทั้งระบบอยางชัดเจน เชน 
แผนแจกจายนํ้า การกําหนดจุดแจกจายนํ้าในแตละ
หมูบาน 
  (2) ดานการเพาะปลูก จัดทําแผนและ
แนวทางการจัดการพืชผลการเกษตร และทําความเขาใจ
ใหเกษตรกรปลูกพืชที่ใชนํ้านอยหรือพืชฤดูแลง ประสาน
งานกับองค กรท่ีเ ก่ียวข องเพ่ือดูแลรักษาแหล งนํ้า
สาธารณะ สถานที่เก็บกักนํ้า 

อภิปรายผล
  1.  จากการศึกษา การจัดการปญหาภัยแลง
ระยะส้ันของชุมชนท่ีศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติมากทั้ง 
3 ดาน [ไดแก มกีารรองนํา้ฝนไวใช รบันํา้จากการแจกจาย
และรับนํา้จากจุดบริการในหมูบาน] การจัดการปญหาภัย
แลงระยะยาวของชุมชนที่ศึกษา 3 ดาน มีระดับปฎิบัติ
มาก 2 ดาน [หมูบานมีโครงการรณรงคการใชนํ้าอยาง
ประหยัด มีโครงการการเพิ่มปาและรักษาปา] และมี
ระดับปฎิบัตินอย 1 ดาน คือ มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่
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เก็บกักนํ้า เชน การสรางฝาย เข่ือน ขุดหลอกแหลงน้ํา] 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการ
ศกึษาของ สิตาวรี ธรีวิรฬุห (2558) ทีว่าประชาชนสวนใหญ
มคีวามพรอมในการจดัการปญหาภยัแลงโดยรวมทกุดาน
อยูในระดับดี สวนการกักเก็บนํ้าสวนใหญทั่วประเทศ
ซึ่งไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก
 2.  จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาภัย
แลงของชุมชนบานเปด มี 2 แนวทาง ดังนี้ (1) ดานการ
เตรยีมการ มกีารจดัทําบญัชหีมบูานและชมุชนทีม่คีวามเสีย่ง
ตอการประสบปญหาภยัแลง จัดทาํแผนการดาํเนนิงานทัง้
ระบบอยางชัดเจน เชน แผนแจกจายน้ํา การกําหนดจุด
แจกจายนํา้ในแตละหมบูาน (2) ดานการเพาะปลกู จัดทาํ
แผนและแนวทางการจัดการพืชผลการเกษตร และ
ทําความเขาใจใหเกษตรกรปลูกพืชท่ีใชนํ้านอยหรือพืช
ฤดูแลง ประสานงานกับองคกรท่ีเกี่ยวของเพ่ือดูแลรักษา
แหลงน้ําสาธารณะ สถานท่ีเก็บกักน้ํา สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ สติาวีร ธรีวิรฬุห (2558) ทีว่า การแกไข
ปญหาภัยแลงอยางย่ังยืน การดําเนินการของรัฐบาล
ในการเตรยีมความพรอมรบัสถานการณภยัแลง พ.ศ. 2558
ทกุฝายจงึตองดาํเนนิการแกปญหาภยัแลงอยางยัง่ยืนโดย
ตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางธรรมชาติและการ
พฒันาดวย ดังนี ้1) สภาปฏรูิปแหงชาตคิวรตอบสนองตอ
การเสนอใหมีกระทรวงทรัพยากรนํ้าที่ทําหนาที่หลักใน
การบรหิารจดัการนํา้ 2) สนับสนนุการปลกูปาและปาชุมชน
เพื่อสรางใหเกิดแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 3) จัดใหมี
งบประมาณในการสรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็กในชุมชน 
และจดัทําระบบชลประทาน ครอบคลุมพืน้ทีเ่กษตรกรรม
ทั่วประเทศ เพื่อใหเกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ําได
ดวยตนเอง 4) มีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง 5) มีแนวทางในการจัดการนํ้าท่ียั่งยืน คือ ควรมี
การนํากฎหมายท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับระบบนํ้า 
ทั้งหมด เชน การบริหารทรัพยากรนํ้า การสงเสริมและ
รักษาสิ่งแวดลอม การชลประทานน้ําบาดาล การปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร มาบูรณาการบริหารจัดการน้ํา

ที่ยั่งยืน

กิติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางจัดการปญหาภัยแลงของ
ชมุชนบานเปด อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน สําเรจ็ลุลวง
ไปไดดวยดกีเ็พราะไดรบัการสนบัสนนุจาก อธกิารบด ีคอื 
ดร.เอกอนนัต สมบติัสกลุกจิ ทีไ่ดใหทนุสนบัสนนุการวจิยั
และคําแนะนํา รวมท้ังขอเสนอแนะอ่ืนๆ จนกระท่ังงาน
วิจัยคร้ังนี้สําเร็จไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงมาในท่ีนี้ดวย คุณประโยชนใดๆ อันเกิดจากการ
วจัิยในคร้ังนี ้ขอนอมบชูาพระคณุบดิา มารดา คร ูอาจารย
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดใหชีวิต สติปญญา และ
คุณธรรม อันเปนเครื่องชี้นําและสงเสริมสิ่งท่ีดีงาม ผูวิจัย
ขอระลกึถึงและขอขอบคณุเปนอยางยิง่ไวในโอกาสนีด้วย
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