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ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: วิกฤตเศรษฐกิจของ
ชาวนาอีสาน1

โดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์2
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
ภูมิภาคที่มีสัดส่วนของครัวเรือนมีอาชีพ “การทานา” จานวนมากคงหนีไม่พ้น “ภาคอีสาน”นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาด
แหล่งน้าชลประทานการเพาะปลูกข้าวจึงอาศัยน้าฝนหรือการทานาน้าฝนเป็นสาคัญ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะอยู่ในระดับตากว่าใน
ภูมิภาคอื่นๆ ทาให้สมาชิกของครัวเรือนส่วนหนึ่งต้องออกไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นับจาก
ช่วงปลายปี 2562 ได้สร้างวิกฤตทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อครัวเรือนชาวนาในภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงมากขึ้นตามมา
บทความ e-newsletter ฉบับนี้จะได้นาเสนอวิกฤตปัญหาของภัยแล้งและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนชาวนาในภาคอีสาน โดยเนื้อหาในบทความเป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยของโครงการ
“การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
1

ข้อมูลในบทความเป็นส่ วนหนึ่งของโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่ อเกษตรกรชาวนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้สานักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจั ยจาก
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
2 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
* ขอขอบคุณ คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวขึ้นเป็นจดหมายข่าว (e-newsletter)
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แม้ว่าในภาคอีสานจะเกิดภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง แต่ในปี 2562
พบว่าในภูมิภาคได้ประสบปัญหาภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ
สี่ทศวรรษ ประมาณครึ่งหนึ่งของอ่างเก็บน้าหลักในประเทศมี
ความจุต่ากว่า 50% ระดับน้าในแม่น้าหลายแห่งต่ามากส่งผล
ต่อชาวนาหรือเกษตรกรในภาคเกษตรกว่า 11 ล้านคน โดยในปี
2562 มีพื้นที่ปลูกข้าวในภูมิภาคที่ประสบภัยแล้งจานวน 2.97
ล้านไร่ คิดเป็ น 10.31% ของพื้น ที่ป ลู กข้าวในภูมิภ าค หรือ
76.29% ของพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายทั้งประเทศ ซึ่ง
ผลจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่ว ง
หลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและมีความถี่มาก
ขึ้น ผลจากการสารวจข้อมูลชาวนาตัวอย่างจานวน 600 ราย
ในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคอีสาน พบว่า ในช่วงปี 2558-2563
ประมาณ 50% ประสบปัญหาภัยแล้งจานวน 2 ปี จาก 6 ปี
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของ
กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลพวงของภัยแล้งที่สาคัญที่สุดคือส่งผลให้เกษตรกรมี
ปัญหาการขาดแคลนน้าในการเพาะปลูกและส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณผลผลิตข้าว โดยในปี 2562 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อ
ไร่และต่อครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ประกาศภัยแล้งต่า
ก ว่ า ปี ที่ ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ ห า ภั ย แ ล้ ง ( ปี 2 5 6 3 ) ใ น ทุ ก
สภาพแวดล้ อ มการผลิ ต โดยปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วลดลง
ระหว่าง 1,757 - 4,661 กิโลกรัมต่อครัวเรือน หรือคิดเป็น
มูลค่าผลผลิตที่เสียหายระหว่าง 25,840 – 50,171 บาทต่อ
ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรรายเล็กได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
มากที่สุดในแง่ของผลผลิตเฉลี่ย (ผลผลิตเฉลี่ยในปีปกติ - ปี
2563 เท่ากับ 332 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือ เท่ากับ 172
กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2562 ที่ประสบภัยแล้ง) (ภาพที่ 1) หาก
วิเคราะห์ ในแง่ปริ มาณและมูล ค่า ผลผลิ ตข้ าวรวม พบว่ า
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานซึ่งอยู่ในเขตประกาศภัยแล้ง 3
มีปริมาณและมูลค่าผลผลิตข้าวเสียหายมากที่สุด (4,661
กิโลกรัมต่อครัวเรือน และ 42,378 บาทต่อครัวเรือน) โดยที่
ปริมาณผลผลิตและมูลค่าความเสียหายของผลผลิตข้าวจาก
ปั ญ หาภั ย แล้ ง แปรผั น ตรงกั บ ขนาดพื้ น ที่ เ พาะปลู ก 4 คื อ
ปริมาณผลผลิตข้าวของฟาร์มขนาดใหญ่เสียหายสูงที่สุดทั้ง
ในเชิงปริมาณและมูลค่า (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่และต่อครัวเรือนของเกษตรกรตัวอย่าง ปี 2562-2563 จาแนกตามการประสบภัยแล้ง สภาพแวดล้อมการ
ผลิต ประเภทของแหล่งน้า และขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ที่มา: อรวรรณ (2565)
3 พื้นที่ประกาศภัยแล้ง

หมายถึง หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลผลิตข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับความ
เสียหายจากภัยแล้ง และได้รับการชดเชยภัยแล้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2562
4 ฟาร์มขนาดเล็ก (พื้นที่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่) ฟาร์มขนาดกลาง (พื้นที่ถือครอง 10-30 ไร่) ฟาร์มขนาดใหญ่ (พื้นที่ถือครองมากกว่า 30 ไร่)
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มูลค่าผลผลิตที่ลดลง (บาท)

ภาพที่ 2 ผลกระทบของปัญหาภัยแล้งในปี 2562 ต่อปริมาณและมูลค่าผลผลิตข้าว จาแนกตามการประสบภัย แล้ง สภาพแวดล้อม
การผลิต ประเภทของแหล่งน้า และขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ที่มา: อรวรรณ (2565)
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การปลูกข้าวของครัวเรือนชาวนาในภาคอีสานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภค
และมั่นใจแล้วว่าผลผลิตข้าวในปีต่อไปจะเพียงพอต่อการบริโภคจึงจะนาผลผลิตข้าวที่เหลือไปขาย ดังนั้น การลดลงของผลผลิต
ข้าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้แต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า
ชาวนา 30.12% ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งมีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคของครัวเรือนและมีสัดส่วนของชาวนาที่มีผลผลิต
ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคมากกว่าพื้นที่อื่นๆ 5 โดยเฉพาะชาวนาหรือเกษตรกรในพื้นที่ประกาศภัยแล้งที่อาศัยน้าฝนในการ
ปลูกข้าวเป็นหลัก นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดพื้นที่เพาะปลูกพบว่า แม้ว่า ปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรตาม
ขนาดพื้นที่เพาะปลูกจะไม่แตกต่างกันมากนักและผลผลิตข้าวของชาวนารายเล็กจะมีปริมาณความเสียหายน้อยกว่าชาวนาราย
ใหญ่ (ภาพที่ 2) แต่ชาวนารายเล็กเป็นกลุ่มที่เมื่อมีปัญหาภัยแล้งแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
ครัวเรือนมากที่สุด (ภาพที่ 3)

ขนาดฟาร์ม

ภาพที่ 3 สัดส่วนเกษตรกรตัวอย่างที่ปัญหาภัย แล้งส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่เพีย งพอต่อการบริโภคในครัวเรือน จาแนกตามพื้นที่ประกาศ
ภัยแล้ง สภาพแวดล้อมการผลิต และขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ที่มา: อรวรรณ (2565)
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การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในประเทศไทยนับแต่ช่วง
ปลายปี 2562 เป็นต้นมาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการดารง
ชีวิตประจาวันของประชากรทั้งประเทศในวงกว้างแล้ว ในภาค
อีสานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะชาวนาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาค ซึ่งข้อมูลการสารวจ พบว่า รายได้รวมและรายได้จาก
ทุกแหล่งรายได้ของครัวเรือนชาวนาตัวอย่างในปี 2563 ต่ากว่า
รายได้ครัวเรือนในปี 2562 (แม้ว่าในปี 2563 ปัญหาภัยแล้งจะ
ไม่รุนแรงเหมือนเช่นปี 2562) ทั้งนี้ผลกระทบเนื่องมาจากการ
จากัดพื้นที่และการเดินทาง การจากัดการเคลื่อนย้าย การปิด
ตลาดสดและการมีมาตรการให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องหยุด
การให้บริการ โดยเฉพาะในภาคบริการ ทาให้ธุรกิจร้านอาหาร
และตลาดการค้าจานวนมากต้องปิดตัวลง ความต้องการสินค้า
เกษตรที่ ห ดตั ว ลง ส่ ง ผลให้ ร าคาผลผลิ ต ในตลาดตกต่ าลง
ตามมา ซึ่งผลจากการที่ราคาสินค้าเกษตรลดต่าลงโดยเฉพาะ
ข้าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากภาคเกษตรของครัวเรือนเกือบ
ทุกลักษณะ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับรายได้ครัวเรือนของ
ชาวนาที่ พึ่ ง พิ ง แหล่ ง รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยชาวนาหรื อ
เกษตรกรที่มีแหล่งรายได้หลักจากเงินช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ

เกษตรในฟาร์ม

เด็ก (skip generation) มีรายได้ครัวเรือนต่าที่สุดเฉลี่ย
เพียง 60,556 และ 47,446 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2562
และ 2563 ตามล าดั บ ซึ่ ง ต่ ากว่ า ระดั บ รายได้ เ ฉลี่ ย ของ
ครั ว เรื อ นใน ลั ก ษณะอื่ น และต่ ากว่ า เส้ น ความยากจน
ในขณะที่ค รัว เรือ นที่มี แหล่ งรายได้ห ลั กมาจากนอกภาค
การเกษตร มีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุด โดยรายได้รวมและรายได้
จากทุกแหล่ งรายได้ของครัว เรือนเกษตรกรตั ว อย่างในปี
2563 ต่ากว่ารายได้ครัวเรือนในปี 2562
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผล
ให้ครัวเรือนชาวนาตัวอย่าง 48.10% มีรายได้ลดลง โดย
ครั ว เรื อ นที่ไ ด้ รับ ผลกระทบมี ร ายได้ล ดลงเฉลี่ ย 51,428
บาท และครั ว เรื อ นที่ มี แ หล่ ง รายได้ ห ลั ก จากนอกภาค
การเกษตรมี ร ายได้ ล ดลงมากที่ สุ ด จาก 287,431 ในปี
2562 เหลื อ 250,866 ในปี 2563 หรื อ ลดลงประมาณ
9.61% ของรายได้ ทั้ ง หมด (ภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5)
โดยเฉพาะครัวเรือนชาวนารุ่นใหม่ที่พึ่งพิงรายได้จากนอก
ภาคการเกษตร นอกจากนี้ แม้ว่าอัตราการอพยพกลับของ
แรงงานในพื้นที่ศึกษาจะอยู่ในระดับต่า แต่รายได้จากเงิน
ส่ ง กลั บ ของครั ว เรื อ นในทุ ก ลั ก ษณะลดลงเนื่ อ งจากบุ ต ร
หลานที่ อพยพไปทางานต่ างพื้น ที่ ตกงาน พัก งาน หรื อ มี
รายได้จากการทางานลดลง หลายครัวเรือนต้องให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินกับลู กหลานหรือสนับสนุนข้าวสาร
และอาหารในช่วงระยะเวลาของการล็อคดาวน์หรือตกงาน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิกฤตซ้อนวิกฤต
ต่อครัวเรือนชาวนาอีสาน

สภาพแวดล้อมCOVID-19 รวม

รายได้คร ัวเรือนปี 2563

ภาพที่ 4 จานวนและสัดส่วนรายได้ที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จาแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ลักษณะครัวเรือน
แหล่งรายได้หลัก และสภาพแวดล้อมการผลิต
หมายเหตุ: เกษตรกรรุ่นใหม่ (อายุน้อยกว่า 40 ปี); เกษตรกรรุ่นกลาง (อายุ 41-60 ปี); เกษตรกรรุ่นใหญ่ (อายุมากกว่า 60 ปี)
ที่มา: อรวรรณ (2565)

ลักษณะของครัวเรือน

จานวนรายได้ทล
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บาท/คร ัวเรือน/ปี

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ครัวเรือนขยาย ครัวเรือนพ่อ /แม่เลี้ยงเดี่ยว มีสัดส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากกว่าครัวเรือนในลักษณะอื่น กล่าวคือ รายได้ครัวเรือนในปี 2563 ลดลงจากปี
2562 เฉลี่ย 33,889 บาทต่อครัวเรือนหรือลดลงประมาณ 21.83% ของรายได้ครัวเรือน ในขณะที่เกษตรกรเพศหญิงมีสัดส่วน
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชาย (ภาพที่ 5) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเพศหญิงซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นอีกกลุ่มที่พึ่งพารายได้
จากนอกภาคการเกษตรเป็นหลักและมีรายได้มาจากบริการหรือหัตกรรมนอกภาคการเกษตร เช่น แม่บ้าน หรือการทางานหัต
กรรม เช่น การทอเสื่อ ทอผ้า โดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่ค่อนข้างมีราคาสูง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาให้ มีการยกเลิ กการจัดการแสดงสิน ค้าในเกือบทุกพื้นที่ แม้ว่าเกษตรกรกลุ่มนี้จะหันมาปรับตัวในการขายผ่านระบบ
ออนไลน์ แต่ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ เพราะผ้าไหมเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อจาเป็นต้องเห็นสินค้าของจริงและสัมผัสคุณภาพของผ้าก่อน
ผู้บริโภคจึงนิยมซื้อผ่านออนไลน์น้อยกว่าสินค้าหรือเสื้อผ้าชนิดอื่น นอกจากนี้มาตรการล็อคดาวน์และการทางานที่บ้าน (work
from home) ส่งผลให้อุปสงค์ต่อผ้าไหม/ผ้าทอมือ ลดลง สาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายได้ตามกลุ่มอายุของชาวนาหรือ
เกษตรกร โดยพบว่า เกษตรกรอายุน้อย ระดับการศึกษาระดับสูงจะมีสัดส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 มากกว่าชาวนาหรือเกษตรกรสูงวัย (ภาพที่ 5) เนื่องจากเกษตรกรหรือชาวนาอายุน้อยเป็นกลุ่มที่มีรายได้จาก
นอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะการรับจ้างแรงงาน การค้าขายและทาธุรกิจส่วนตัว

รายได้ทล
ี่ ดลงจาก COVID-19 (บาท/คร ัวเรือน/ปี )

ั วนของรายได้ทล
สดส่
ี่ ดลง (% ต่อรายได้ทงหมด)
ั้

ภาพที่ 5 จานวนและสัด ส่ ว นรายได้ ที่ ล ดลงจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 จาแนกตามเพศ กลุ่ ม อายุ ลั ก ษณะ
ครัวเรือน แหล่งรายได้หลัก และสภาพแวดล้อมการผลิต
หมายเหตุ: เกษตรกรรุ่นใหม่ (อายุน้อยกว่า 40 ปี); เกษตรกรรุ่นกลาง (อายุ 41-60 ปี); เกษตรกรรุ่นใหญ่ (อายุมากกว่า 60 ปี)
ที่มา: อรวรรณ (2565)

ความยากจนและความเปราะบางสู่ความยากจนใน
วิกฤตภัยแล้งและโควิด-19
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิด -19 จะส่ งผลกระทบต่อภาคการเกษตรน้อยกว่าภาคการผลิ ตอื่น แต่
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดผลผลิตและการลดลงของราคาผลผลิต ซึ่งส่งผลให้
ครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอนได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนในภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนชาวนาที่พึ่งพิงรายได้จาก
เงินส่งกลับ

ข้อมูลจากการสารวจพบว่าในปี 2562 รายได้ต่อหัวของชาวนาในพื้นที่ศึกษามีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,186.78 บาท/คน/เดือน
ได้ลดลงเหลือ 3,570.90 บาท/คน/เดือน ในปี 2563 หรือลดลงประมาณ 14.70% ของรายได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าในปีที่มี
ปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด -19 เกษตรกรมีรายได้ลดลงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาภัยแล้ง โดยเกษตรกรตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งมี
รายได้ต่อหัวต่ากว่าเส้นความยากจน (ภาพที่ 6)

่ ต่อห ัว (บาท/เดือน)
รายได้เฉลีย

การกระจายต วั ของรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ ห วั ของเกษตกรต วั อย่ า ง ปี 2563
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การกระจายต วั ของรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ ห วั ของเกษตกรต วั อย่ า ง ปี 2562
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ภาพที่ 6 การกระจายตัวของรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนของชาวนาตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา ปี 2562 และ 2563
ที่มา: คานวณจากฐานข้อมูลการสารวจ และ: อรวรรณ (2565)

ในขณะที่ สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นจาก 43.64% ในปี 2562 เป็น 49.59% ในปี 2563 โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีแหล่งรายได้หลัก
จากการรับจ้างแรงงานในภาคเกษตรและครัวเรือนผู้สูงอายุมีสัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 11.76% และ 10.38%
ตามลาดับ (ภาพที่ 7)
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COVID-19 ภ ัยแล้งสภาพแวดล้อรวม
ม

ั วนคนจน ปี 2563
สดส่

ภาพที่ 7 สั ด ส่ ว นของคนจนในปี 2562 และ 2563 ของชาวนาตั ว อย่ า ง จ าแนกตามเพศ อายุ ลั ก าณะครั ว เรื อ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก
สภาพแวดล้อมการผลิต การได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภัยแล้ง
หมายเหตุ : เส้ นความยากจนของครั วเรื อนประชากรในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ นอกเขตเทศบาล ปี 2561 เท่ากั บ 2,262 บาทต่ อ
คนต่อเดือน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
ที่มา: อรวรรณ (2565)
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นอกจากนี้ผลการศึกษาได้พบว่าความน่าจะเป็นของความเปราะบางต่อความยากจนเทียบกับเส้นความยากจนในปี 2561
(2,262 บาท/คน/ปี) นั้น สัดส่วนชาวนาหรือเกษตรกรที่เปราะบางต่อความยากจนเพิ่มขึ้นจาก 40.83% ในปี 2562 เป็น 59.17%
ในปี 2563 โดยชาวนาตัวอย่างที่จ น ในปี 2562 มีความเปราะบางต่อความยากจนเพิ่มขึ้นในปี 2563 (สั ดส่ว นเพิ่มขึ้นจาก
39.67% เป็น 47.27% ตามลาดับ) สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ชาวนากลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจน มีความเปราะบางต่อความยากจนมากขึ้นหรือความน่าจะเป็นของการเข้าสู่ความยากจน
ของชาวนาที่ยากจนอยู่แล้วมีสูงกว่าครัวเรือนทั่วไป นอกจากนี้ ชาวนาที่มีรายได้หลักจากเงินส่งกลับมีสัดส่วนชาวนาที่เปราะบาง
ต่อความยากจนสูงที่สุด (ภาพที่ 8)

COVID-19 ภ ัยแล้งสภาพแวดล้อรวม
ม

ั วนคนทีเ่ ปราะบางต่อความยากจน
สดส่

ภาพที่ 8 ความเปราะบางต่ อ ความยากจนและความยากจนของชาวนาตั ว อย่ า ง จ าแนกตามเพศ อายุ ลั ก าณะครั ว เรื อ น
แหล่งรายได้หลัก สภาพแวดล้อมการผลิต การได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภัยแล้ง
ที่มา: อรวรรณ (2565)

เครื่องมือเชิงนโยบายส้าหรับการลดผลกระทบจาก
ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จากวิกฤตปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ในบทความนี้ขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ลดผลกระทบดังนี้

แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
1. การพิ จ ารณาชดเชยความเสี ย หายจากภั ย แล้ ง
จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มด้ ว ย
นอกเหนือจากการอ้างอิงข้อมูลการประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัย
แล้ง) ในภาพรวม และควรนาประเด็นด้านความไม่เท่าเทียมกัน
ด้านลักษณะประชากรเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
2. การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ให้กับครัวเรือนชาวนาน่าจะ
เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสารวจความต้องการชนิดสัตว์
ที่เ กษตรกรต้ องการเลี้ ย งเพื่ อ พิจ ารณาสนั บ สนุ น พัน ธุ์ สั ต ว์ ที่
เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร
3. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ม าตรการพิ เ ศษเพื่ อ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็ก (พื้นที่ถือครองน้อยกว่า 10 ไร่) ใน
การรับมือหรือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น การอบรม
อาชีพ การสร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริ มนอกภาค
เกษตร การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร การส่งเสริมความ
ต่อเนื่องของโครงการธนาคารข้าวชุมชน หรือการส่งเสริมการ
ปรับตัวไปสู่อาชีพที่ได้รับผลตอบแทนสูงในภาคอุตสาหกรรม
หรือบริการ
4. ธ.ก.ส. จ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจและสร้ า งความ
ตระหนักต่อความจาเป็นและผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
จากการทาประกันภัยพืชผล ลดขั้นตอนในการทาประกันภัย
และสร้างช่องทางให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก
สามารถเข้าถึงการทาประกันภัยพืชผลได้ง่ายขึ้น เช่น การทา
ประกันผ่าน application ในสมาร์ทโฟน รวมทั้ง ปรับรูปแบบ
การประกันภัยพืชผลที่เน้นเป้าหมายการประกันภัยของกลุ่ม
เกษตรกรหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการจ่ า ยเบี้ ย
ประกัน ซึ่งการเข้าสู่ระบบการประกันภัยพืชผลเป็นกลไกสาคัญ
ในการบรรเทาความเสี ย หายต่ อ รายได้ จ ากภาคเกษตรของ
ครัวเรือน

5. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ งต้องมีการพิจารณาเพื่อลด
ผลกระทบตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และจ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
วางแผนระยะยาว รวมทั้งการลงทุนในการจัดการภัยแล้งใน
วงกว้าง ดังนั้นควรส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกรเพื่ อ รั บ มื อ กั บ สภาวะภั ย แล้ ง อย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น
สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม
กับ สภาพภูมิ อากาศในแต่ล ะช่ ว งเวลา การถ่า ยทอดองค์
ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืช การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรสมัยใหม่ที่เหมาะสม การบริหารจัดการน้า
อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในสถานการณ์ ภั ย แล้ ง และน้ าท่ ว ม เป็ น
มาตรการเชิงโครงสร้างที่จาเป็นที่ต้องดาเนินการควบคู่ไป
กับ มาตรการอื่ น และการส่ ง เสริม องค์ ความรู้ ใ นการวาง
แผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม (การปลูกพืชที่ใช้น้า
น้อยในพื้นที่แล้งซ้าซาก การปลูกพืชที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง ) ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่เน้นการ
เพิ่มผลิตภาพในระยะยาว นอกจากนี้ กระบวนการจัดสรร
งบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งควรเริ่มต้นจากการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านภัย
แล้งในแต่ละพื้นที่

แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
1. การก าหนดมาตรการทางสั ง คมเพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด จ าเป็ น ต้ อ ง
คานึงถึงความแตกต่างของลั กษณะทางประชากร รวมถึง
การพิจารณาปริมาณหรือระดับความช่วยเหลือตามขนาด
ของครัวเรือน
2. การสร้างโอกาสหรือตาแหน่งงานในพื้นที่ เช่น การ
ส่ งเสริมการขยายตัว ของโรงงานอุตสาหกรรมไปยังพื้น ที่
ประสบภัยแล้ง และ การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก
ทางการเกษตร เป็นมาตรการในระยะยาวที่สาคัญต่อการ
เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรทั้งใน
และนอกภาคเกษตร
3. การเสริ ม สร้ า งความสามารถในการรั บ มื อ กั บ
เหตุก ารณ์ค วามเสี่ ย งและความไม่ แน่ นอนในระยะยาวมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง เช่น การส่งเสริมการออมเงิน การทา
ประกันชีวิต หรือบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน

4. สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน โดยการจัดหา
แหล่งน้าของชุมชนเพื่อให้มีน้าในการเพาะปลูกพืช จะทาให้
เกษตรกรปรับตัวสู่การทาเกษตรผสมผสานได้
5. ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส โควิด -19 มี
ความจาเป็นเร่ งด่ว นในการพิจ ารณาให้ ความช่ว ยเหลื อด้าน
อาหารและโภชนาการต่ อ ครั ว เรื อ นแม่ / พ่ อ เลี้ ย งเดี่ ย ว ซึ่ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลแหล่งรายได้ของครัวเรือน
เข้ า มาร่ ว มในการก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่
แตกต่างกัน

บทสรุป
ภัยแล้ งและการแพร่ร ะบาดของไวรั ส โควิด -19 ได้ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ครัวเรือนเกษตรกรในภาคอีสานซึ่งมีความเปราะบางต่อความ
ยากจนสูง ในปี 2562 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงใน
ภูมิภ าค พื้ นที่ เพาะปลู กข้ าวของเกษตรกรหลายพื้น ที่ไ ด้รั บ
ความเสี ย หายจากภั ย แล้ ง และส่ ว นใหญ่ ก ว่ า 80% เป็ น
เกษตรกรรายเล็ ก โดยปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า วและรายได้ ใ นปี
2562 ลดลงจากปั ญ หาภั ย แล้ ง และส่ ง ผลให้ เ กษตรกร
30.12% ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งมีผลผลิตข้าว ไม่เพียงพอต่อ
การบริโภคและมีแหล่งอาหารลดลง แม้ว่าสถานการณ์ภัยแล้ง
ในปี 2563 ได้ปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ครัวเรือนชาวนาตัวอย่าง
มี ร ายได้ ล ดลง โดยเฉพาะครั ว เรื อ นที่ พึ่ ง พารายได้ จ ากการ
รับจ้างแรงงาน รายได้จากเงินส่งกลับและครัวเรือนเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่พึ่งพิงรายได้จากนอกภาคการเกษตร กลุ่มครัวเรือน
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรเพียงส่ว นน้อยที่
ตัดสินใจกลับบ้านแบบถาวรเนื่องจากในพื้นที่ขาดตาแหน่งงาน
รองรับ ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาที่มี
รายได้หลักจากการรับจ้างแรงงานภาคเกษตรและครัวเรือน
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ชาวนาตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อหัว
ต่ากว่าเส้นความยากจน สะท้อนให้เห็ นว่าครัวเรือนกลุ่มที่มี
รายได้น้อยและไม่แน่นอนได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคมากกว่าชาวนากลุ่มอื่น

แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดาเนินนโยบายและมาตรการ
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง และลดผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อกาหนดของ
บางโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวนา หรือ
การแก้ ปั ญ หาไม่ ต รงจุ ด ซึ่ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาวและการลงทุนในการ
จัดการในวงกว้าง และปรับกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกระบวนการจัดสรรงบประมาณใน
การแก้ปัญหาหรือลดผลกระทบควรเริ่มต้นจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ปัญหาในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้การกาหนดมาตรการทาง
สังคมเพื่อบรรเทาผลกระทบควรต้องคานึงถึงความแตกต่าง
ของลักษณะทางประชากร โครงสร้างครัวเรือน และแหล่ง
รายได้ของครัวเรือน และควรเน้นมาตการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชาวนาในการรับมือกับเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ความไม่แน่นอนในอนาคต
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