ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
เตือนชาวนาหว่านข้าวแห้งช่วงแล้ง ผลผลิตเสียหายไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา
นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อานวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
เกษตร ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการแล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
แจ้งเตือนเกษตรกรที่ทานาปลูกข้าวโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งผลิตข้ าวสาคัญของประเทศ
โดยบางส่วนหันมาปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวจากวิธีการทานาดาเป็นนาหว่านข้าวแห้งมากขึ้น เนื่องจากขาด
แรงงานปักดา อีกทั้งยังประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่จากสถานการณ์ที่มีปริมาณฝนตกน้อยหลายพื้นที่ใน
ระยะนี้ ปัญหาที่ตามมาจากวิธีการหว่านข้าวแห้งคือ ทาให้การกระจายและความลึกของเมล็ดข้าวที่ถูกฝังกลบ
ลงดินไม่สม่าเสมอ ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าวและอาจมีวัชพืชขึ้นแซมในนาข้าวด้วย ทาให้ผล
ผลิตและคุณภาพข้าวต่า หากฝนทิ้งช่วงนานเกินไปจะทาให้เมล็ดข้าวที่หว่านไม่งอกเลย ซึ่งการเกิดความ
เสียหายกรณีนี้จะไม่ได้รั บการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
สาหรับข้อแนะนาการปลูกข้าวช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เกษตรกรควรวางแผนช่วงเวลาเพาะปลูกข้าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์น้าและสภาพอากาศปั จจุบัน โตยติดตามสถานการณ์น้าและสภาพอากาศจาก
หน่วยงานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรม
ส่งเสริมการเกษตร หรือปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นการประหยัดน้า การปลูกพืชอายุ
สั้นใช้น้าน้อย การทาไร่นาสวนผสม หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ให้สารวจแหล่งน้าในพื้นที่ เพื่อประเมิน
น้าที่จะใช้ในพื้นที่ไร่นาของตนเอง การเก็บกักน้าไว้ในไร่นา และหาแหล่งน้าสารอง โดประสานหน่วยงานด้าน
แหล่งน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในแต่ละรอบการ
ผลิ ต กั บ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรแจ้ ง ข้ อ มู ล ได้ ณ ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ผ่ า น Mobile
Application Farmbook เพื่อให้ภาครัฐทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิตและเกษตรกรจะได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหาย หากมีข้อสงสั ยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอ หรือสานักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
คอลัมน์ สกูป๊ หน้า 1 : ปีนนี้ าน้
้ อยปล่อยหนัก “อีสาน” เผชิญ “ภัยแล้ง”
ในพื้ น ที่ “ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” หรื อ “อี ส าน”
ยังคงต้องเผชิญ “ภัยแล้ง” ขยายวงกว้าง มีฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน
เป็ น ระยะเวลายาวนานส่ ง ผลกระทบกับ “ชาวนา” ต้อ งทุ ก ข์
ระทมอย่า งแสนสาหัส เพราะต้ น ข้ า วที่ห ว่า น ปั ก ด าเอาไว้ มี
สภาพ “ขาดน้ า”...เริ่ ม ยืน ต้ น ตาย แห้ ง กรอบ ตามพื้ น ที่ ดิ น
แตกระแหงหนัก
ปีนี้ภาคอีสานปริมาณฝนเฉลี่ย 1,328 มม. ที่มีเกณฑ์ต่ากว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ 1,467 มม.
ต่อปี และฝนที่ตกลงมานั้นมีการกระจายตัวไม่สม่าเสมออีก โดยบริเวณริมแม่น้าโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้า
กลับมีปริมาณฝนตกลงมามากที่สุด ที่เหมาะกับการสร้างเขื่อน แต่ก็สร้างเขื่อนไม่ได้ เพราะความขัดแย้งทาง
ความคิด พื้นที่ต้นน้า มีที่รับน้า หรืออ่างเก็บน้า กลับมีปริมาณฝนตกลงมาน้อย แต่ว่า...ภาคอีสานมีพื้นที่อยู่
ประมาณ 103.5 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่รับน้าได้ 32 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ...แต่ด้วยปริมาณน้าฝนมีน้อย
ทาให้มีน้าท่าเก็บไว้ได้เพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ หรือ 60,790 ล้าน ลบ.ม. ซ้าร้าย...กลับมีอ่าง
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้าได้เพียง 13,850 ล้าน ลบ.ม. นั่นหมายความว่า ฝน
ตกลงมาก็ น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ เ หลื อ เพี ย ง 1,328 มม. ในจ านวนนี้ แ ปลงออกมาเป็ น ปริ ม าณ หรื อ วอลลุ่ ม
(volume) ของพื้นที่ทั้งหมด 60,790 ล้าน ลบ.ม. แต่มีพื้นที่กักเก็บได้เพียง 13,850 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่
เหลือไม่มีกระบวนการกักเก็บ ต้องปล่อยลงดิน หรือปล่อยระเหยทิ้งไป
วิเคราะห์พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด มีความต้องการใช้น้า ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค และรักษา
ระบบนิเวศต่างๆ ประมาณ 28,000 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ทาให้น้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทว่า...การ
บริหารจัดการน้าในเขื่อนต้องคานวณการปล่อยน้า ให้ภาคการเกษตร ภาคการอุปโภคบริโภค ตามความ
เหมาะสม ผนวกกับการพยากรณ์ปริมาณฝน ทั้งในรายวัน รายเดือน และรายฤดู สามารถทราบแนวโน้มของ
ปริมาณน้าฝนมากหรือน้าน้อย? จากนั้นค่อยมาบริหารน้า หรือการปล่อยส่งน้า ให้เกิดความสมดุลกัน
ปีนี้ฝนกลับมาไม่ตามคาดการณ์จนเกิดภัยแล้งแล้ว กลับปล่อยน้าออกมากเกินไป ทาให้ปริมาณน้าที่มี
อยู่น้อยลงอีก ณ วันที่ 29 ก.ค. 2562 มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคอีสาน ปริมาณน้า
เก็บกักเฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์ น้าที่ใช้การได้จริง 11 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่ างเก็บน้าเท่านั้น และมี “เขื่อน
วิกฤติ” แล้ว...คือ เขื่อนลาพระเพลิง มีปริมาณน้าใช้จริง 20.98 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนจุฬาภรณ์ มีน้าใช้ได้จริง
5.01 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนอุบลรัตน์ มีน้าใช้จริง–36.67 ล้าน ลบ.ม.
หนาซ้า...ในแม่น้าโขงยังมีปริมาณน้าฝนไหลมาเติมน้อย ประกอบกับเขื่อนประเทศจีนมีการปรับลด
การระบายน้า ดาเนินการบารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้า และมีเขื่อนของ สปป.ลาว มีการ
ทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทาให้ระดับน้าท้ายน้าของเขื่อนในแม่น้าโขงลดลงในช่วงที่ผ่านมานี้ อีกสาเหตุ
ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก “ภาครัฐ” ยังขาดการสื่อสารพูดคุยภาคประชาชนให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น

ว่า ในปีนี้มีน้าน้อย ต้องลดใช้น้าให้เหมาะสม แต่ภาครัฐไม่สื่อสารกับประชาชน มีการเพาะปลูกตามปกติ ทา
ให้เกิดการร้องขอปล่อยน้าหล่อเลี้ยงภาคการเกษตร จนปริมาณน้าในเขื่อนน้อยลงอีก
“ในพื้นที่เขื่อนมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ และน้าเข้าอ่างน้อยไปด้วย เพราะการคาดการณ์มองว่า
ในช่วงฤดูฝนปี 2562 จะมีปริมาณน้ามาเติมเขื่อน แต่ปีนี้กลับเผชิญเอลนีโญตั้งแต่เดือน ก.ย.2561 ถือเป็น
สัญญาณบ่งชี้ว่า จะมีปริมาณน้าฝนน้อยต้องเตรียมบริหารน้านับแต่นั้น...แต่กลับมีการปล่อยน้าออกไป” ดร.
ศิริลักษณ์ ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว...แนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคงต้องหวัง “พึ่งพาการทาฝนหลวง” และ
รัฐบาลต้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนอกเขตพื้นที่ชลประทาน และส่งน้าแบบรอบเวียนในเขตพื้นที่ชลประทาน
เพื่อเลี้ยงนาข้าวที่เหลืออยู่ให้รอด และลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้ง รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน
ช่วยกันประหยัดน้า
จากนั้นตั้งตารอ “น้าฝน” ที่คาดกันว่า เดือน ส.ค.-ก.ย.62 จะเริ่มมีฝนตก และมีพายุเข้าประเทศ
ไทย 1 ลูก เคลื่อนมายังภาคอีสานตอนบน ใน จ.หนองคาย ทาให้ มีน้าไหลเติมแม่น้าโขง และอาจเคลื่อนสู่
ภาคเหนือตอนล่าง ช่วยเติมเขื่อนสิริกิติ์ รวมทั้งอาจรับอิทธิพลดีเปรสชันอีก 7 ลูก ในการช่วยบรรเทาภัยแล้ง
ในระดับหนึ่ง ในการช่วยเหลือตัวเองของประชาชนเบื้องต้น อาจต้องทาสระเก็บน้าในพื้นที่ตนเอง ด้วยร้องขอ
“กรมพัฒนาที่ดิน ตามโครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน” ขุดสระน้าในไร่นา 1,260 ลูกบาศก์
เมตร และเกษตรกรออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ จากค่าขุดบ่อ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือรัฐบาลจะ
เป็นผู้สนับสนุน มีวัตถุประสงค์การบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้าในพื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกร นอกเขตชลประทานมีแหล่งน้าที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็น
การสนับสนุนการทาเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในระยะยาว
รัฐบาลต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือพื้นที่ภาคอีสาน ด้วยการผันน้าจากแม่น้าโขง...ผ่านอุ โมงค์ส่งน้าใต้ดินในช่วง
ฤดูฝน เพราะช่วงนี้มีปริมาณน้าไหลหลากมาก และผันน้าเข้ามาเก็บไว้ในเขื่อนอุบลรัตน์ หรือในอ่าง ลาคลอง
ระบบส่งน้าต่างๆ ในการเตรียมน้าช่วยในช่วงฤดูแล้ง เช่น กรมชลประทานจัดทาโครงการจัดการน้าโขง เลย
ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ผันน้าจากปากแม่น้าเลย กระจายน้ามาช่วยพื้นที่ภาคอีสาน แต่นี่ถือว่าเป็น “เมกะ
โปรเจกต์” ต้องใช้งบประมาณสูงมาก
สิ่งสาคัญ...ต้องมีการจัดทาระบบพยากรณ์สภาพอากาศรายฤดูที่แม่นยา มีการพัฒนาให้เกิดความ
ทันสมัยแม่นยา และพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถหลากหลายในการมาระดมความคิ ด
ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้าตั้งแต่ต้นฤดูฝน เพื่อลดความเสียหายต่อการปลูกพืช ต้อง
เข้าใจว่าโลกกาลังเผชิญกับ “Climate Change” พฤติกรรมของธรรมชาติ มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
มาก ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เกินความคาดหมาย ทาให้การพยากรณ์อากาศยากกว่าเดิม และทิศทางพายุเคย
เกิดขึ้นซ้าๆก็ไม่แน่นอนเหมือนอดีต จาเป็นต้องให้ความสาคัญ อย่าหยุดการเรียนรู้และพัฒนา นาเทคโนโลยี
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในการพยากรณ์อากาศ และการบริหารน้า อนาคตจะสามารถชี้เป้าได้เลยว่า พื้นที่
บริเวณใดมีความเสี่ยงต่อภัยแล้ง และจะต้องมีมาตรการควบคุมการเพาะปลูกของเกษตรกรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์น้าในแต่ละปี ทั้งมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ชัดเจนในกรณีที่ให้ชะลอการเพาะปลูก หรือมี
การลดการเพาะปลูก
“พื้นที่อีสาน” ทาเขื่อนลาบาก ฝนก็มีน้อย ยิ่งมีอากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ และการพยากรณ์ลาบาก
ขึ้น ทางออกที่ดี ทุกคนต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยเช่นกัน

