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    สักวา ทุกข์ใหญ่ จากภัยแล้ง
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ร้อนดุจไฟ  ไหม้รุม  สุมเชื้อฟืน

ยังหยัดยืน  ฝืนอยู่  สู้ทุกข์ทน

แม้ทั่วถิ่น  ดินแยก  แตกระแหง

เกิดภัยแล้ง พอมีทาง  แก้หวังผล

แต่แล้งใจ  ในช่องว่าง  ระหว่างคน

รวยกับจน  จะแก้ได้  เมื่อไหร่เอย
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ภัยแล้งคืออะไร
ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความ 
แห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน

 ทุกวันนี้ สภาวะของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสังเกต
ได้จากการที่มีอากาศที่แปรปรวน พายุที่แรงขึ้น ฝนที่ตกหนักมากขึ้นหรือฝนที่ตกน้อยลง 
กว่าปกติ อากาศท่ีร้อนมากข้ึน ซ่ึงก็รวมถึงการท่ีมีความแห้งแล้งมากข้ึนและยาวนานต่อเน่ืองมากข้ึนด้วย

 สําหรับสภาวะแห้งแล้งที่ประเทศไทยกําลังได้ประสบอยู่ หากเราได้ทําความรู้จักและ
เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความแห้งแล้งแล้ว  เราก็สามารถเอาตัวรอดไปจากภัยพิบัติที่  
แห้งแล้งนี้ได้

 เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเสริมความรู้ เล่มนี้แล้วท่านจะได้รับความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ 
ภัยแล้งทั้งหมด ตั้งแต่สาเหตุที่ เกิดภัยแล้ง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยแล้ง  
ช่วงเวลาที่จะเกิดภัยแล้งในประเทศไทย การเตรียมตัวรับกับภัยแล้งทั้งในภาคประชาชนและภาค
ชุมชน รวมถึงการเตรียมป้องกันโรคภัยที่มากับภัยแล้ง
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สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
 ภยัแลง้เกดิขึน้ทัง้จากธรรมชาตแิละทัง้จากฝมีอืของมนษุยเ์อง  โดยทัว่ ๆ  ไปภยัแลง้เกดิจาก
สาเหตุ ดังนี้

 1. โดยธรรมชาติ
  1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
  1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  1.3 การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล 
  1.4 ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว 

 2. โดยการกระทำาของมนุษย์
   2.1 การทําลายชั้นโอโซน
  2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
  2.3 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
  2.4  การตัดไม้ทําลายป่า

แต่ในประเทศไทย ภัยแล้งเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ 4 ประการ คือ
 1. ป ริ ม า ณ ฝ น ต ก น้ อ ย เ กิ น ไ ป 
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน  
หรอืการกระจายนํา้ฝนทีต่กไมส่ม่าํเสมอตลอด
ทั้งปี ซึ่งกรณีหลังจะทําให้การขาดแคลนนํ้า 
เปน็บางชว่งหรอืบางฤดกูาลเทา่นัน้ แตถ่า้หาก 
ฝนตกน้อยกว่าอัตราการระเหยของนํ้าก็จะ
ทําให้บริเวณนั้นเกิดสภาพการขาดแคลนนํ้า 
ที่ต่อเนื่องกันอย่างถาวร 
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 2. ขาดการวางแผนในการใช้น้ํา 
ที่ดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บนํ้า 
รองรั บนํ้ าฝนที่ ตก เพื่ อนํ า ไป ใช้ ในช่ ว ง 
ขาดแคลนนํ้า

 4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทําลาย 
โดย เฉพา ะ พ้ืน ท่ีป่า ต้น น้ํา ลํา ธ า ร  
การสํารวจทรัพยากรป่าไม้

 3 . ลักษณะภูมิประเทศไม่อํ านวย  
จึงทําให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
ขนาดใหญ่และถาวรหรืออยู่ใกล้ภูมิประเทศ 
ลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้ํา จึงทําให้การกักเก็บน้ํา 
ไวใ้ชท้าํไดย้าก เชน่ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศไทย 
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 นอกจากนัน้ ยงัสามารถแบง่ออกเปน็ภยัแลง้ทีเ่กดิขึน้ในสภาพพืน้ทีก่ารเกษตร
ที่ต้องพึ่งนำ้าฝนและภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรชลประทาน

 1. ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตร 
นํ้ าฝน เป็นสภาวะที่ เกิดจากการขาด
แคลนนํ้ าสําหรับการเพาะปลูกในช่วง 
ฤดูฝน หรือช่วงฤดูแล้งมีผลกระทบต่อ 
การเจริญเติบโตของพืชในช่วงระยะเวลา 
ต่าง ๆ เป็นผลให้พืชชะงัก

 2. ภัยแล้งที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เกษตรชลประทาน ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่งนํ้าสําหรับ 
การเพาะปลูกแต่สภาวะที่เกิดการขาดแคลนนํ้าสําหรับการเพาะปลูกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ของชว่งการเพาะปลกูพชืสามารถเกดิขึน้ไดเ้ชน่กนั เชน่ ปรมิาณนํา้ในอา่งเกบ็นํา้มนีอ้ย หรอืสดัสว่น
การใช้นํ้าด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบให้การเจริญเตบิโตของพืชชะงักทําให้ผลผลิตพืชลดลง
หรือตายไปในที่สุด
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ภัยแล้งสร้างความเสียหายและผลกระทบในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

 2. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
ทํ า ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม
แล ะอุ ต ส าหกรรมลดลง  ร วมทั้ ง
ก ร ะทบต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร 
คุณภาพต่ํา ทําให้ราคาผลผลิตลดลง  
เกิดความยากจน และเกิดการสูญเสีย
จากการทิ้งร้างที่ดิน

 1. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกิด 
ภัยแล้งอย่างต่อเนื่ องทํา ให้ เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้แหล่งนํ้า
ตามธรรมชาติตื้นเขิน ระดับนํ้าใต้ดินเปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแล้ง เกิดการ
กัดเซาะของหน้าดิน และการทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์
ของที่ดิน

 3. ผลกระทบทางด้านสังคม เกิดการ
ล ะ ทิ้ ง ถิ่ น ฐ า น เ ข้ า ม า ทํ า ง า น ใ น เมื อ ง ใหญ่   
เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย การจัดการ
คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขัดแย้งในการ 
ใช้นํ้า
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ภาค/
เดือน

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก ใต้
 ฝ่ังตะวันออก     ฝ่ังตะวันตก

ม.ค. ฝนแล้ง
ก.พ. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง
มี.ค. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง
เม.ย. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง
พ.ค. ฝนแล้ง
มิ.ย. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง
ก.ค. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง

ภัยแล้งในประเทศไทยสามารถเกิดช่วงเวลาใดบ้าง
 ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่
 1. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลําดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปี 
ถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี

 2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วง 
เกิดขึ้น ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่ 
เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ 
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ภัยซ้ำาซ้อนที่เกิดจากภัยแล้ง
 1. เกิดไฟป่าขึ้น เช่น ต้นไผ่ 
เสียดสีกัน หรือฟ้าผ่าทุ่งหญ้าแห้ง 
หรื อ เกษตรกรจุด ไฟเผาฟางข้ าว  
เผาหญ้า ทําให้เกิดลุกลามกว้างขวาง 
บางทีอาจลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือน  
ไร่นา เสียหาย ควันไฟที่ เผาไหม้ 
ข้างทางมีผลเสียต่อทัศนวิสัย ทําให้เกิด
อุบัติเหตุทางจราจรขึ้นได้ และปัญหา
หมอกควัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
สุขภาพ เป็นต้น

             
 2. มีลักษณะสภาวะของอากาศแปรปรวน เนื่องมาจากอากาศร้อนจัดติดต่อกัน 
หลาย ๆ  วัน ทําให้เกิดการสะสมความร้อนในบรรยากาศบริเวณหนึ่งไว้มาก เกิดลมสองกระแสพัด
สอบเข้าหากัน ทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นแนวตีบของลมจะเกิดพายุฤดูร้อน หรือพายุฟ้าคะนองข้ึน 
มีลมกระโชกแรงเป็นพัก ๆ มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่า เกิดในระยะสั้นไม่เกิน 2 ชั่วโมง บางครั้งกําลังลม
ทําให้พัดอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สินเสียหายได้ อาจมีลูกเห็บตกเกิดร่วมด้วย

8



การเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้ง  
สำาหรับประชาชนทั่วไป

 1. เตรียมกักเก็บนํ้าสะอาดเพื่อการ
บริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีนํ้า 
ให้กักเก็บ

 2. ขุดลอกคู คลอง และบ่อนํ้า
บาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บนํ้า

 3. วางแผนใช้นํ้าอย่างประหยัด เพื่อให้
มีนํ้าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง
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 4. การใช้นํ้าเพื่อการเกษตร ควรใช้ใน
ช่วงเช้า และเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยนํ้า

 5. การใช้นํ้ าจากฝักบัวเพื่อชําระ
ร่างกายจะประหยัดนํ้ามากกว่าการตักอาบ

 6. กาํจดัวสัดเุชือ้เพลงิรอบทีพ่กั เพือ่ปอ้งกนั
การเกิดไฟป่า และการลุกลาม

 7.  เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
เพื่อการขอนํ้าบริโภค และการดับไฟป่า
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วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งสำาหรับเกษตรกร

 2.  ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟาง  
เปลือกถ่ัว เศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืช
ตระกูลถั่วรอบบริเวณโคนต้น โดยเริ่ม 
คลุมในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงต้น 
ฤดูแล้ง พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว แกลบสด 
พลาสติก เป็นต้น

 3. ปลูกหญ้าแฝกรอบ ๆ ต้นไม้ผล  หรือรอบแปลงปลูกผัก  ตัดใบหญ้าแฝกใน   
ช่วงหน้าแล้ง ลดการคายนํ้า ลดการใช้นํ้าของหญ้าแฝก และนําใบมาใช้ใบคลุมโคนต้นไม้ 
และแปลงผัก

 1. ตดิตามสภาวะอากาศ ฟงัคาํเตอืนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา
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สำาหรับระดับชุมชน ควรวางแนวทางการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหา ภัยแล้งได้ดังน้ี

 1. จัดการวางแผนการใช้นํ้าที่ดี เช่น 
ในช่วงฤดูฝนตก ควรเตรียมภาชนะ บ่อ 
หรืออ่างเก็บนํ้าเพื่อรวบรวมนํ้าฝนไว้ใช้ใน 
ยามขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 
ฤดู แ ล้ ง  ก า รกั ก เ ก็ บ นํ้ า ไ ว้ ใ ช้ ส่ ว น ตัว
ควรจัดหาโอ่งน้ํา หรือภาชนะเก็บกักน้ํา 
ไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ส่วนการวางแผน  
เก็บกักนํ้าสําหรับส่วนรวม ควรจัดสร้างอ่าง
เก็บนํ้าหรือสระนํ้าขนาดใหญ่ เพื่อเก็บนํ้าไว้ใช้
อย่างเพียงพอสําหรับการใช้ของชุมชน

 2. การสํารวจนํ้าใต้ดินมาใช้ เป็นการ 
จัดหานํ้ามาใช้ที่ดีวิธีหนึ่งการสํารวจและขุดเจาะ
นํา้ใตด้นิ หรอืนํา้บาดาลมาใชน้อกจากเพือ่บรโิภค
อุปโภคแล้ว ยังใช้เพื่อการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมด้วย

 3. การนํานํ้ามาใช้หมุนเวียน เป็นวิธีการ 
นํานํ้าที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่าน 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า เช่น นํ้า
ที่นํามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม  
โรงพยาบาล ชมุชนใหญ ่ๆ  ทีม่ปีญัหาขาดแคลน 
นํ้าหรือมีนํ้าเสียเป็นจํานวนมาก

12



 4. การแปรสภาพนํ้าทะเลเป็นนํ้าจืด วิธีนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าจืด 
ในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งติดชายฝั่งทะเล ซึ่งทําได้โดยการใช้วิธีการกลั่น ถึงแม้ว่าการผลิต 
นํ้าจืดจากนํ้าเค็มจะต้องลงทุนสูงกว่าการทํานํ้าจืดให้บริสุทธิ์ถึง 4 เท่า แต่ก็เป็นสิ่งจําเป็น
เพียงบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนนํ้าในบริเวณนั้น และมีแนวโน้มว่าต้องใช้ 
นํ้าเค็มเป็นวัตถุดิบในการผลิตนํ้าจืดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดแคลนแหล่งนํ้าจืด

5. การขอทําฝนเทียม มีวิธีการแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนนํ้าจืด ที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งโดย
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักใช้ในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนและ 
พื้นที่สําคัญในการเพาะปลูก
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ระวัง 5 โรคอันตรายแฝงมาในช่วงฤดูแล้ง

 โรคอันตรายซึ่งมี 5 โรคสำาคัญ ที่มักระบาดในช่วงที่เกิดภาวะแล้งจัด คือ 

 1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาการที่แสดงถ้าเป็นเชื้อไวรัส อาจมีไข้ต่ํา ๆ เป็นหวัด ต่อ
มามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระเหลวตามมา ส่วนเชื้อแบคทีเรีย  อาการถ่ายอุจจาระ
มีหลายลักษณะ ตั้งแต่ถ่ายเหลว  มีมูกปนเลือด รายที่รุนแรงถ่ายอุจจาระเป็นเลือดปนหนอง
 2. โรคอาหารเป็นพิษ อาการที่แสดงจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน    
ถ่ายเป็นนํ้า อาจมีมูกเลือดปน 
 3. โรคบิด อาการของบิดไม่มีตัว มีอาการน้อย จะถ่ายเหลวเป็นมูกเลือด และ 
ปวดบิดแต่ไม่มาก ถ้ามีอาการรุนแรง จะปวดท้องบิดอย่างรุนแรง มีไข้สูง อาเจียน ถ่ายมี 
มูกเลือดและหนองปน ถ่ายน้อยแต่บ่อยมาก ถ้าร่างกายอ่อนแอ อาจจะมีการช็อคได้ อาการ
ของบิดมีตัว มีอาการชนิดเฉียบพลัน ปวดบิด ถ่ายอุจจาระเหลว อุจจาระมีกลิ่นคล้าย 
หัวกุ้งเน่า อาการไม่แรงเท่าบิดไม่มีตัว ถ้าผู้ป่วยต้านทานโรคได้น้อย อาจจะมีไข้สูงและ 
ถ่ายเป็นมูกเลือดมาก 
 4. ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย จะมีอาการไข้สูงคงตัวที่ประมาณ 40 ํ °C (104 ํ °F) 
เหงื่อออกมาก กระเพาะและลําไส้อักเสบ และท้องเสียไม่มีเลือด
 5. โรคอหิวาตกโรค  อาการไม่รุนแรง จะถ่ายอุจจาระเหลวเป็นนํ้า วันละหลายครั้ง  
ในผู้ใหญ่อาจมีปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียนได้ และเป็นอย่างรุนแรง อาการระยะแรก  
มีท้องเดิน มีเน้ืออุจจาระมาก ต่อมามีลักษณะเป็นน้ําซาวข้าว เพราะว่ามีมูกมาก มีกล่ินเหม็นคาว ถ่าย
อุจจาระได้โดยไม่มีอาการปวดท้อง  บางครั้งไหลพุ่งออกมาโดยไม่รู้สึกตัว มีอาเจียนโดยไม่คลื่นไส้ 
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 สําหรับการป้องกันขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดอาหาร นํ้าดื่ม ภาชนะใส่อาหาร ใช้ส้วม
ทีถ่กูสขุลกัษณะ กาํจดัขยะมลูฝอย แยกเขยีงและมดีหัน่อาหารดบิกบัอาหารสกุ กนิอาหารทีป่รงุสกุ
และปรุงเสร็จใหม่ ๆ  หากอาหารข้ามมื้อให้อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อน ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ล้างมือ
ฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม ก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้ง หาก
มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นนํ้าติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ขอให้ดื่มนํ้าละลายผงนํ้าตาลเกลือแร่
ดื่มแทนนํ้า หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้าน
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