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บทคัดย่อ (Abstract)
ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญเป็น
อย่างมาก ซึ่งปัญหาภัยแล้งส่งผลทางตรงและทางอ้อมกับปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา สาหรับหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักสาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้ง คือ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย” เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารนโยบายนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทความนี้จึงมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อน าเสนอแนวนโยบายการบริห ารจัด การภัย แล้ งตามแนวทางการป้ องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ผลการวิเคราะห์พบว่า (1) กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภัยแล้ ง
ได้แก่ (ก) จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ข) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหา
มาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค) จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย
และสถิติสาธารณภัย (ง) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงาน
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อบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ (ช) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการ (2) หลักการบริหารจัดการนโยบาย ประกอบด้วย (ก) การจัดการนโยบายเชิงบูรณาการ
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คาสาคัญ (Keywords) : แนวนโยบาย, การบริหารจัดการ, ภัยแล้ง, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Abstract
The drought problem is a problem that both government agencies and
relevant agencies are aware of as the top priorities. However, the drought may
directly and indirectly affect other problems. For agencies responsible for drought
management is the "Department of Disaster Prevention and Mitigation".
Consequently, in order to be the policy management guidelines leads to efficiency
and effectiveness, this article aims to present the drought management policy in
accordance with the disaster prevention and mitigation guidelines. The analyzed
results found that; (1) The drought management process includes (a) making the
plans of development national disaster prevention and mitigation, (b) arranging the
research to find measures for disaster prevention and mitigation, (c) creating the
database of risk areas, safety areas and disaster statistics, (d) operating, coordinating
operations, providing support and assistance to government agencies, (e) relieving for
victims or those injured or injured, (f) advising, consulting and training about disaster
prevention and mitigation, and (g) monitoring, inspecting, and evaluating the
operations. (2) The policy management principles consist of (a) Integrated policy
management, (b) developing an alarm communication system, (c) creating the public
sector participation, (d) developing the good governance system for management,
(e) set out a policy framework that aims to meet the needs, and (f) the holistic
protection policy framework.
Keywords : Policy guidelines, Management, Drought, Disaster Prevention and Mitigation
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บทนา (Introduction)
ภัยแล้งเกิดจากสภาพของลม ฟ้า อากาศ ไม่สมดุล เช่น มีฝนน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติจึงทาให้เกิดความแห้งแล้งครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้าง ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามปกติ เหล่า
จะจะส่งผลสุดท้ายของกิจกรรมมนุษย์ทั้งด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Department of
Disaster Prevention and Mitigation, 2004 : 1-10) อย่างไรก็ดีคาจากัดความของ “ความแห้งแล้ง
(Aridity)” กับ “ภัยแล้ง (Drought)” มีความแกตกต่างกัน กล่าวคือ ความแห้งแล้งจะถูกพิจารณาขาก
ผลการตกของฝนที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและมีลักษณะเกิดขึ้นอย่างถาวร (Permanent Feature) ใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ดังเช่น เขตทะเลทรายของโลกมีความแห้งแล้งแบบถาวรที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า
100 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนภัยแล้งมีลักษณะชั่วคราว (Temporary feature) ปรากฏปริมาณน้าฝนที่ตก
ลงมาน้อยกว่าปกติซึ่งเกิดจากความผันแปรของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นต่า ลมพัด
รุนแรง เป็นต้น ดังนั้นภัยแล้งไม่มีคาจากัดความที่แน่นอน (Kemp, 1994 : 41-42) เมื่อพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งเกิดภัยแล้งก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้น ๆ (Kovach, 1995 : 8895) อย่ างไรก็ตามภัยแล้ งอาจจ าแนกตามลั กษณะตามความต้องการทางเกษตร 4 ประเภท ดังนี้
(Kemp, 1994 : 45-47; Department of Disaster Prevention and Mitigation, 2004) (1) ภัยแล้ง
แบบถาวร (Permanent Drought) หมายถึง ลั กษณะพื้นที่ซึ่งมีความชื้นไม่พอเพียงต่อพืชทุกชนิ ด
ยกเว้นพืชทนแล้ งที่ปรั บตัวเข้ากับสภาพแห้ งแล้ งได้ (2) ภัยแล้ งตามฤดูกาล (Seasonal Drought)
หมายถึง ลักษณะพื้นที่ซึ่งมักเกิดขึ้นช่วงหนึ่งของปี ดังเช่นฤดูแล้งที่แตกต่างจากช่วงฤดูฝนได้ชัดเจน (3)
ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ (Contingent Drought) พบในพื้นที่ที่ปกติมีความชื้นเพียงพอต่อความต้องการ
ของพืชอยู่แล้ว แต่มีช่วงหนึ่งที่มีปริมาณน้าฝนไม่พอเพียงต่อพืชทาให้พืชไม่เจริญเติบโตหรือตายได้
และ (4) ภัยแล้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (Invisible Drought) ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยใช้เครื่องมือวัด
และเทคนิคทางสถิติพบว่าพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะขาดแคลนน้าก็ตาม
ภัยแล้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในหลายด้าน เช่น ด้าน
เศรษฐกิจทาให้เกิดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง ป่าไม้ และเศรษฐกิจทั่วไป
ด้านสิ่งแวดล้อมทาให้ขาดแคลนน้า ระดับน้ามีปริมาณลดลง พื้นที่ชุ่มน้าลดลง การเกิดโรคกับสัตว์
คุณภาพน้าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ปัญหาไฟป่าเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาวะอากาศ ด้านสังคมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยทาให้เกิด
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โรคระบาดต่าง ๆ เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการใช้น้าทาให้การจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนลดลง
(Meteorological Department, 2014)
สาหรับภัยแล้งของประเทศไทยเกิดจากปริมาณน้าฝนที่น้อยกว่าปกติและมีปัจจัยเชิงสาเหตุ
หลายประการเป็นต้นว่า ระบบการหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของอากาศ การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศกับน้าทะเลหรือมหาสมุทร นอกจากนั้นผลการศึกษาของศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมได้สังเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยแล้ง ดังนี้ (1) เกิดจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่า
ปกติ (2) เกิดจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (3) ความผิดปกติของตาแหน่งร่องมรสุม ทา
ให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง (4) ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อย
กว่าปกติ (5) การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานของดวงอาทิตย์จากการกระทาของมนุษย์ เช่น
การเผาพลาสติก น้ามัน และถ่านหิน (6) ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกเนื่องจาก
ส่วนผสมของอากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้าลอยขึ้นไปเคลือบชั้นล่างของชั้นโอโซนทาให้ความ
ร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้นทาให้อากาศร้อนกว่าปกติ (7) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ (8) การตัดไม้ การเผาป่าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น
(Environmental Information Center Department of Environmental Quality Promotion and
Regional Environment Office Ministry of Natural Resources and Environment, 2008)
ประเทศไทยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 320 ล้ านไร่ มีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม แม้
กระนั้นหลายพื้นที่มีข้อจากัดเกี่ยวกับทรัพยากรน้าและทรัพยากรดิน ขณะที่ในปัจจุบันประเทศไทยมี
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นจานวนมาก
โดยมีพื้นที่ชลประทานมากเป็ นอันดั บ 8 ของโลก แต่ยังปรากฏว่ ายั งขาดประสิ ทธิภาพในการใช้
ประโยชน์จากโครงการชลประทานดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องระบบและกลไกของการบริหารจัดการภาครัฐไทย
ได้บริหารจัดการแบบแยกส่วนทั้งการจัดการน้า การเกษตร การผลิต และการตลาด ดังนั้นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบจาเป็นต้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการโดย
มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า น้ าในการผลิ ต การใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และวางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และคุณภาพน้า อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามการเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าเพื่อปัญหาปัญหาภัย
แล้งที่เหมาะสมทั้งภูมิประเทศและภูมิสังคม เช่น ผลการศึกษาของ กมลวรรณ แซ่ตั้ง และธีระพงษ์
ปงปิงกา (Somransook, Seakseuk. and Petcharanon, Moncicha, 2017 : 611) พบว่า การจัดการ
ปัญหาภัยแล้งที่เหมาะสมในพื้นที่โดยกาหนดแนวหลายวิธี ได้แก่ (1) การจัดทาบ่อน้าตื้น (2) การขุด

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

281

เจาะบ่อบาดาล (3) การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (4) การขุดสระน้าในไร่นา (5 )การใช้เครื่องสูบน้า
เพื่อสูบน้าในช่วงฤดูฝนมากกักเก็บไว้ (6) การขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้า และ (7) การใช้
รถบรรทุกน้าเพื่อแจกจ่ายน้า นอกจากนั้นผลงานการศึกษาที่เสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมแก้ปัญหา
อย่างผลงานของ Vawklang (1991 : 98) ยังพบว่า การให้เกษตรกรผู้ใช้น้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เข้ามามีส่วนร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งได้
ตามแต่ละสภาพพื้นที่ นอกจากนั้นการแก้ปัญหาระยะยาวควรดาเนินการโครงการพระราชดาริต่าง ๆ ที่
วางไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wongsamut (2010) และ ผลงานของ Wises (1997) โครงการ
แก้มลิงสามารถดาเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งได้และควรดาเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับน้าฝนให้มี
น้าเก็บไว้ทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้งรวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้าโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า ศึกษาถึงบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป่าต้นน้าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งต้นน้าจึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งต้องร่วมกันอย่างมีระบบเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนั้นผลการศึกษาของ
Phetburunil (2010) พบว่า โดยหลักทฤษฎีและหลักวิชาการนั้นสถานการณ์ภัยแล้งที่มีความรุนแรง
ขึ้นทุกปี ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจาเป็นต้องกาหนดแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อที่จะหาหลายวิธีที่
สามารถนามาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่และสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้งบประมาณจากทางภาครัฐเพื่อช่ วยเหลื อในเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง
จะปฏิเสธไม่ได้ว่าการแก้ปัญหาเชิงระบบระดับมหภาคจาเป็นต้องกาหนดและขับเคลื่อนผ่าน
นโยบายภาครัฐ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนเข้า
มาร่วมด้วยช่วยกันดาเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม
ระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ดาเนินงานตามกรอบภารกิจตามที่กาหนดไว้เป็นประจาแต่ยัง
ขาดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคประชาชน จึงจาเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์และวิธีการทางานเพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นดังที่ผลการศึกษาของ Chaipranop (2013 : 365-367) ที่พบว่า
หน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ขาดการประสานงานความร่วมมือและขาด
การทาความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมในชุมชนจึงทาให้พื้นที่ที่ได้รับภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซ้าซาก
การแก้ปัญหาภัยแล้งโดยใช้นโยบายสาธารณะจึงได้ถูกนามาใช้เป็นมาตรสาคัญ แต่ทั้งนี้ปัญหา
ของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จมักไม่สอดคล้องกับกรอบทฤษฎีหรือตัวแบบที่
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สมบูรณ์เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งมักเกิดขึ้นในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (Chantasorn,
1997) นอกจากนี้การทาความเข้าใจในนโยบายจะช่วยทาให้เข้าใจนโยบายและขอบเขตของนโยบายแต่
ละประเภทเพื่อกาหนดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ (Phosing, 2017) ประกอบกับการจัดโครงสร้าง
การบริหารงานส่วนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงการทับซ้อนกัน
ของอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้พื้นที่เดียวกัน ดังนั้นภายใต้สภาพการณ์ที่มีบริบทและ
เงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเหล่านี้อาจเป็นเป็นปัญหา
การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกเหนือจากประเด็นปัญหาในเชิง
โครงสร้างและการบริหารของไทยในปัจจุบันแล้ว ยังปรากฎมีตัวแสดงหน้าใหม่นอกเหนือจากภาครัฐมา
ปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่หรือกระบวนนโยบายหนึ่ง ๆ อีกเป็นจานวนมาก (Luengpraphat, 2010 : 62-64)
ได้ก่อให้เกิดสภาพของการกระจายทางการบริหาร หรือเรียกว่า “การรวมศูนย์อานาจแบบกระจัด
กระจาย (fragmented centralization)” (Laothamatas, 2000 : 2-3) แม้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะพยายามหาวิธีการ แนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยอาศัยนโยบายภาครัฐเป็นตัว
ขับเคลื่อน และจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทาให้หน่วยงานภาครัฐจาเป็ นต้ อง
ปรั บตั ว และแสวงหาความเป็ นหุ้ นส่ ว นการท างานร่ ว มกั นระหว่ างองค์ กรจึ งจะส่ งผลท าให้ เกิ ด
ความส าเร็ จ ในการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย ความไว้ ว างใจระหว่ า งองค์ ก าร การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประชาชนในพื้นที่
นั่นเอง เพื่อให้การนานโยบายไปปฏิบัติประสบความสาเร็จจึงจาเป็นต้องวางกรอบการศึกษาเ การ
วิเคราะห์ ตัว แปรที่อาจส่ งผลต่อความส าเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติได้
อย่างไร (Thamrongthanyawong, 2014 : 396) หากพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย
สาธารณะของประเทศไทยจะพบว่าการดาเนิ นงานของภาครัฐมี ความเคยชินกับการวางแผนจาก
ส่วนกลางหรือการสั่งการจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียว ทาให้การจัดสรรงบประมาณ การอนุญาต การ
ออกฎระเบี ย บ เป็ น ต้ น ซึ่ ง มั ก เป็ น กระบวนการตั ด สิ น ใจแบบรวมศู น ย์ อ านาจไว้ ที่ ส่ ว นกลาง
(Rattanachai, 2010 : 1) จึงส่งผลโดยตรงต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ผู้กาหนดนโยบายจึงต้องเป็น
ศูนย์กลางการควบคุมนานโยบายไปปฏิบัติและเชื่อว่าสามารถกาหนดความสาเร็จในการนานโยบายไป
ปฏิบัติภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนนโยบายได้
บทความนี้จึงพยายามนาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกัน
และการแก้ ปั ญหาภั ยแล้ งซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการประยุ กต์ การวงแนวทางในการน านโยบาย
สาธารณะไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา (Study Objectives)
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการภัยแล้งตามแนวทางการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วิธีการศึกษา (Study Methods)
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary research method) แล้ว
ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เรียบเรียงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. แหล่งข้อมูลการศึกษา ได้แก่ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้า การ
บริหารจัดการภัยแล้งทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตารา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ฯลฯ
2. เครื่องมือการวิจัย ผู้เขียนใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร
(Kenaphoom, 2019A) และระเบียบวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Kenaphoom, 2019B)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้ เขียนใช้วิธีการสื บค้ นหาเอกสารจากห้ องสมุ ดทั่วไป ห้ องสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดตนสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยทพการรวบรวมและจัดไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล ผู้เขียนวางลาดับของการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ (1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสั งเคราะห์ (Objectives Defining) (2) การวาง
ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร น า เ ส น อ ( Conceptual Framework Making) (3) ก า ร สั ง เ ข ป ข้ อ มู ล
(Condensation) (4) การวางลาดับประเด็นการสังเคราะห์ (Birth Order Defining) (5) การอธิบาย
ความ (Explanation) (6) การตี ค วาม (Interpretation) และ (7) สรุ ป เป็ น องค์ ร วมใหญ่ (Unity
Package Synthesis) (Kenaphoom, 2019B : 123-124) จากนั้นจะนาเสนอเชิงพรรณนาความ

ผลการศึกษา (Study Results)
นโยบายภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้อาจ
มีสาเหตุมาหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับทรัพยากรและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หรือสาเหตุจากผู้นาคิดว่าแนว
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ทางการแก้ปัญหาอาศัยมุมมองจากรัฐบาลฝ่ายเดียว แต่หลายนโยบายถูกกาหนดโดยคนไม่กี่คนหรือคน
คนเดียวกาหนดนโยบาย นโยบายที่กาหนดขึ้นมาไม่ตรงกับความจาเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริง เมื่อแนว
นโยบาส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดีและเป็ นต้นเหตุส าคัญของวิกฤติตามมา ซึ่งถือว่าประเทศไทยกาลั ง
บกพร่องนโยบายอย่างรุนแรง (Wasi, 2004 : A9) อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายและการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ าโดยได้ จั ดท ายุ ทธศาสตร์ การบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรน้าปี พ.ศ. 2558–2569 และกาหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากร
น้า เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าและการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากรน้า
อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการบริหารจัดการน้าแบบผสมผสานและ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านน้าและการสร้างความสมดุลในการ
ใช้ทรัพยากรน้าสาหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรั พยากรน้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การ
จั ดการน้ าอุ ปโภคบริ โภค (2) ยุ ทศาสตร์ การสร้ างความมั่ นคงของน้ าภาคการผลิ ต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) (3) ยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย (4) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า
(5) ยุทธศาสตร์ การอนุ รั กษ์ฟื้นฟูสภาพป่ าต้นน้ าที่เสื่ อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิ นและ
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นมีความสาคัญไม่น้อยเพราะการดาเนินการ
จะต้องทาพร้อมกันทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการบริหารจัดการภัยแล้ง ผู้เขียนเห็นว่าการดาเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งจะ
ประสบความสาเร็จได้ต้องดาเนินการไปพร้อมกันใน 2 หลักการใหญ่ คือ (1) กระบวนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการภัยแล้ง และหลักการบริหารจัดการนโยบาย ดังนี้
1. กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภัยแล้ง
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ของการบริหารจัดการภัยแล้ง ได้แก่ (1) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ
เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ (2) เพื่อเป็น
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะ
ก่ อ นเกิ ด ภั ย ขณะเกิ ด ภั ย และภายหลั ง ที่ ภั ย ได้ ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว ( Department of Disaster
Prevention and Mitigation, 2007 : 103-111)
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อย่างไรก็ตามกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภัยแล้งจากกฎหมายหลักในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบัน นั่นก็คือ “พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550” ซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) ที่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนในระดับชาติ โดยให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของประเทศ และให้มีคณะกรรมการกาหนดนโยบายและแผนในระดับจังหวัด (รวมถึง
กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ) ให้สอดคล้องกับแผนฯ ระดับชาติ โดยให้มีผู้อานวยการรับผิดชอบและ
มีอานาจสั่ งการตามล าดับ ชั้น ตั้งแต่ร ะดับ ชาติล งไปถึงท้องถิ่น ทั้งนี้พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้ ก รมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย สั งกั ด ของ
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี (2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ (3) จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และสถิติสาธารณภัย (4) ปฏิบัติการ
ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานภาคเอกชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (5) ให้ ก ารสงเคราะห์ แ ก่
ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (6) แนะนา ให้คาปรึกษา
และอบรมเกี่ยวกับการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่ ว ยงานภาคเอกชน (7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ
2. หลักการบริหารจัดการนโยบาย
สาหรับการบริหารจัดการนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นประกอบไปด้วย
หลักการหลายประการ ได้แก่ (1) การจัดการนโยบายเชิงบูรณาการ (2) พัฒนาระบบการสื่อสารการ
เตือนภัย (3) สร้ างการมีส่ วนร่ วมจากภาคประชาชน (4) ธรรมาภิบาลส าหรับการจัดการ (5) การ
สนองตอบความต้องการจาเป็นอย่างตรงจุด และ (6) การป้องกันภัยแบบองค์รวม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1. การจัดการนโยบายเชิงบูรณาการ องค์กรภาครัฐบาล หน่วยงานราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญต่อประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานที่เป็น
นโยบายสาธารณะมากขึ้นโดยควรผลักดันมาตรการการป้องกันภัยพิบัติ แนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการ
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การบริหารจัดการภัยแล้งทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้สามารถบูรณาการ
วิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2. พัฒนาระบบการสื่อสารการเตือนภัย การดาเนินงานควรจะให้ความสาคัญในเรื่องการ
สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ ดังนั้นควรพัฒนาระบบเครื อข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านภัยแล้ ง ให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหลัก และหน่วยงานในพื้นที่
2.2.1 พัฒนาศักยภาพในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือน
ภัยได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ (1) ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีให้สามารถรองรับกับการแจ้ง
เตือนภัย ในปัจจุบันและต่างประเทศได้ (2) บารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถแจ้ งเตือนภัยได้ ทันทีเมื่อเกิดภัย (3) จัดทาระเบียบปฏิบัติประจา (Standard
Operating Procedure: SOP) และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2.2.2 การเสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภัย ดังนี้ (1) เร่งเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย
ให้รวดเร็วทั่วถึง (2) จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ภัย (3) จัดทา Web Service ในการ
นาเสนอข้อมูล และMobile Application เพื่อเป็นช่องทางให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้ แก่
ประชาชนผ่ านสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) หรื อแท็บเล็ ต (Tablet) (4) ประชาสั มพันธ์การใช้งาน
Mobile Application DPM Reporter แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป และ (5) ให้บริการข้อมูลสา
ธารณภัยและแจ้ งเตือนภัย เช่น การประกาศพื้นที่ประสบภัย การแจ้งเตือนสาธารณภัย และการ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจาวัน ผ่าน Mobile Application DPM Reporter
2.3 สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่
เพื่อให้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทาให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ประสบความสาเร็จตามที่
ประชาชนต้องการมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน และการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2.4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลสาหรั บการจัดการ นาหลักเอาธรรมาภิบาลและหลั กการ
บริหารจั ดการที่ดี มาเป็ นกรอบการดาเนิ นงานในพื้ นที่เพื่อให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ ง
ประสบความสาเร็จ กระบวนการเอาจริงเอาจังกับมาตรการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เช่น การกาหนดโครงสร้าง การสั่งการ
การประเมินความเสียหาย และการประเมินผล เป็นต้ น ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรม
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ทรัพยากรน้า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างเคร่งครัด
2.5. วางกรอบนนโยบายมุ่งผลสัมฤทธิ์สนองตอบความต้องการจาเป็นตรงจุด การจัดการ
ด้านความต้องการ เพื่อลดความต้องการในการจัดหาน้าทางการเกษตรมีระบบการจัดสรรน้าและลด
ความต้องการใช้น้าด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการพัฒนา โดยบริหารจัดการน้าโดยเน้นการ
พึ่งพาตนเองระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
และขับเคลื่ อนให้ เกิ ดผลในเชิ งปฏิ บั ติ รองรับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและเพื่ อตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การวางลาดับความสาคัญของการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
การบริ หารจั ดการน้ า การรั กษาระบบนิ เวศ การปล่ อยน้ าเพื่ อรั กษาระดับการรุ กล้ าของน้าทะเล
การเกษตร การอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดลาดับอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพใน
การใช้น้าในแต่ละลุ่มน้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้กาหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสาหรับแต่
ละพื้นที่ซึ่งไม่เป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้นมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นของประชาชนเองซึ่งจะ
เป็นการลดการสูญเสียปริมาณน้า เป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่กักเก็บน้า ปรับพฤติกรรมการใช้น้าให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมมาตรการการใช้ทรัพยากรน้าอย่างคุ้มค่าที่สุด
2.6 กรอบนโยบายการป้องกันภัยแบบองค์รวม เป็นการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวม มีการ
เชื่ อมโยงทุ กมิ ติ และ เกิ ดการบู รณาการระหว่ างหน่ วยงาน ให้ สามารถตอบสนองการขั บเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจั ดการภัยแล้ งระดับชาติ ในระดับลุ่ มน้า ระดับท้องถิ่น และชุมชนได้ อย่ าง
เหมาะสมและเป็นเอกภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการพัฒนา ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้ อมวิถีชีวิต ความแตกต่างทางกายภาพของลุ่ มน้า เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการภัยแล้ง
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จัดทาแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

การจัดการนโยบายเชิง
บูรณาการ

จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหา
มาตรการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาระบบการสื่อสาร
การเตือนภัย

จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่ปลอดภัย และสถิติสา
ธารณภัย

1.กระบวนการ
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการภัย
แล้ง

ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ
ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐ

2. หลักการบริหาร
จัดการนโยบาย

การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย ผู้
ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับ
ความเสียหาย

แนะนา ให้คาปรึกษา และ
อบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการ

สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
สาหรับการจัดการ
วางกรอบนนโยบายมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สนองตอบ
ความต้องการจาเป็นตรง
จุด
การกรอบนโยบายการ
ป้องกันภัยแบบองค์รวม

ภาพที่ 1 แนวนโยบายการจัดการภัยแล้งตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อภิปรายผลการศึกษา (Study Discussion)
จากสถานการณ์ รั ฐบาลไทยได้ แก้ ปั ญหาภั ยแล้ งตามแผนระยะเร่ งด่ วนในแต่ ล ะปี มี ก าร
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยวิธีให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้า จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง และ
การทาฝนหลวง ฯลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งรัฐบาลสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นใน
แต่ละปีได้เป็นอย่างดี แต่การบริหารจัดการน้าที่ยั่งยืนในทางปฏิบัติยังไม่เกิดผลเท่าที่ควรและยังส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ดังนั้น เมื่อปัญหาภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นทุกปีและเป็น
ปัญหาหลักของไทยเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังต้อง
ดารงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ คือแหล่งน้าอันเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลู กและ
เลี้ยงสัตว์อันเป็นผลผลิตอาหารแก่ประชากรของประเทศ การอาศัยน้าฝนตามฤดูกาลอาจไม่เพียงพอต่อ
การเพาะปลูก ทุกฝ่ายจึงต้องดาเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยต้องคานึงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาควบคู่ด้วย ดังนี้ (1) รัฐบาลควรตอบสนองต่อการเสนอให้มีกระทรวง
ทรัพยากรน้าที่ทาหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้า (2) สนับสนุนการปลูกป่าและป่าชุมชนเพื่อสร้าง
ให้เกิดแหล่งน้าตามธรรมชาติ (3) จัดให้มีงบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็กในชุมชน และ
จัดทาระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
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น้าได้ด้วยตนเอง (4) มีการบริ หารจั ดการน้ าอย่างบูรณาการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริ งและ (5) มีแนวทางในการจัดการน้าที่ยั่งยืน คือ ควรมีการนากฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องและสั มพั นธ์ กั บระบบน้ าทั้ งหมด เช่ น การบริ หารทรั พยากรน้ า การส่ งเสริ มและรั กษา
สิ่งแวดล้อม การชลประทาน น้าบาดาล การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มาบูรณาการบริหารจัดการน้าที่
ยั่งยืนและจัดทาแผนบริหารจัดการน้ าเพื่อผลในระยะยาวควบคู่ไปกับการพิจารณาจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้าเพราะภัยแล้ งเป็ นปั ญหาภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้แต่จะสามารถบริหาร
จัดการน้าที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่
ขาดแคลน

ข้อเสนอแนะการศึกษา (Study Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาพบประเด็นที่ท้าทายต่อการขับเคลื่ อนนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ ง
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจึงควรรีบเร่งปรับ
กระบวนทัศน์ตลอดจนแนวปฏิบัติให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงสร้างสรรกับประชาชนในพื้นที่
ที่ปรสบภัยแล้งอย่างทันท่วงที
2. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบว่าการดาเนินการเป็นเพียงหลักการทั่วไป (General Principle) ดังนั้นจึง
เหมาะสมทาการศึกษาวิจัยในภาคสนามเพื่อเป็นการทดสอบยืนยันแนวนโยบายการจัดการภัยแล้งตาม
แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าเกิดผลดีมากน้อยเพียงใดหรือส่งผลกระทบข้างเคียง
อย่างไร
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