ผลกระทบภาวะฝนแล้ง / ฝนทิ้งช่วง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
1. ข้อเท็จจริง
สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ในฤดู ปี 2563 เกิ ด ขึ้ น เร็ ว กว่ า ปี 2562 (ฤดู ร้ อ นปี 2562 ตามประกาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา คือ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) และ ถ้าหากย้อนกลับไปในปี 2562 พบว่า ประเทศไทย
ประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงฤดูแล้ง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และเมื่อถึงฤดูฝน
ก็มีฝ นตกน้ อย จนท้าให้ ร ะดับ น้้าต้น ทุนในเขื่อนที่กักเก็บเอาไว้ใช้ส้าหรับฤดูแล้ งปี 2563 น้อยตามไปด้วย
สัญญาณการขาดแคลนน้้าจึงเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายัง
ในปี 2563 ที่ส่อเค้าความรุนแรงและยาวนานมากขึ้นกว่าปีก่อน จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่ยังคงมีอยู่
พิจารณาได้จาก ระดับน้้าในเขื่อน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่มีปริมาตรน้้าใช้การได้ในเขื่อนทั้งประเทศ
8,509 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2562 จ้านวน 5,736 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการลดลงในทุกภาค
ของประเทศ อีกทั้งยั งเป็ น ระดับ น้้ าที่ต่้ากว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้ งรุนแรง (ระดับน้้า 17,271 ล้าน ลบ.ม.)
นอกจากนี้ กรมอุตุนิ ย มวิ ทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้ องเผชิ ญฝนแล้ งยาวนานจนถึ งเดื อน มิ ถุ น ายน
โดยคาดว่ า ปริ มาณฝนจะต่้ ากว่ าค่ าปกติ 3 – 5 เปอร์ เซ็ นต์ แม้ ว่ ากรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาจะประกาศเข้ าสู่ ฤดู ฝ น
อย่างเป็นทางการ สถานการณ์ภัยแล้ งยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ในปี 2563 ยั ง มี ความรุ นแรงมากกว่ าปี 2562 จนกระทบต่ อผลผลิ ต
ทางการเกษตรที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง
2. สถานการณ์ภัยแล้ง
2.1 ผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร
จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 30 จังหวัด 183 อ้า เภอ
1,004 ต้าบล 4 เทศบาล 8,805 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(15) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8)
อุตรดิตถ์(4) สุโขทัย(4) พะเยา(8) พิษณุโลก(3) นครสวรรค์(6) เชียงใหม่(5) ตาก(1) นครพนม(3) มหาสารคาม
(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(11) กาฬสินธุ์(1) นครราชสีมา(8) ขอนแก่น(18) สกลนคร(8) ชัยภูมิ(16)
ศรีสะเกษ(8) กาญจนบุรี(6) ฉะเชิงเทรา(3) ชัยนาท(4) สุพรรณบุรี(6) ปราจีนบุรี(2) จันทบุรี(6) ชลบุรี(1) และ
จังหวัดสงขลา(1) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
กรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 จากปริมาณน้้าต้นทุนที่เก็บกักใน 35 เขื่อนหลัก
และอ่างต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย จึงท้าให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ส่งผลให้มีน้าไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม รวมทั้งอาชีพ
อื่น ๆ ที่ใช้น้ามาก ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ติดตามรายงานสถานการณ์
ของศู น ย์ ติ ด ตามและแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ด้ า นการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้ อ มู ล
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 รายงานพบความเสียหายสิ้นเชิงครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่รวม 1.78 ล้านไร่
เกษตรกรได้รับผลกระทบ 185,782 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พื้นที่เสียหายสิ้นเชิงจากภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง
ช่วงภัย
ก.ย. 62 – ปัจจุบัน

เกษตรกร (ราย)

ข้าว (ไร่)

พืชไร่ (ไร่)

พืชสวน (ไร่)

185,782 1,561,112.41 214,293.50

4,955.76

รวม (ไร่)
1,780,361.67

ที่มา : ศูน ย์ ติดตามและแก้ไขปั ญหาภัย พิบั ติ ด้านการเกษตร สรุป โดย ศูนย์ ข้อมูล เกษตรแห่งชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (การส้ารวจยังไม่เสร็จสิ้น)
2.2 ผลกระทบเศรษฐกิจการเกษตร
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12
ได้ประมาณการมูลค่าความเสียหายจากกรณีพื้นที่ท้าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงดังกล่าว
โดยคาดการณ์พืชที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ ปาล์มน้้ามัน และยางพารา
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล้าไย ยางพารา ทุเรียน
พริก และสวนผลไม้ที่ปลูกใหม่
- ภาคกลาง ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก
- ภาคตะวันตก ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา
- ภาคตะวันออก ได้แก่ ข้าว และสับปะรด
- ภาคใต้ ได้แก่ ข้าว
ทั้งนี้ จากการรายงานพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
สามารถประมาณการมูลค่าความเสียหาย คิดเป็น 8,824.79 ล้านบาท เมื่อพิจารณาโดยแยกตามภูมิภาค พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบมากที่สุด มูลค่าความเสียหาย 3,652.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
41.39 ของมูลค่าความเสียหายรวม รองลงมา คือ ภาคเหนือ มูลค่าความเสียหาย 2,801.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
31.74 ของมูลค่าความเสียหายรวม (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 มูลค่าความเสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภาค

เกษตรกร พื้นที่เสียหาย
(ราย)
(ไร่)
ภาคเหนือ
45,861
513,128.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111,862
872,866.75
ภาคกลาง
16,621
255,124.50
ภาคตะวันตก
8,277
93,566.50
ภาคตะวันออก
562
5,182.75
ภาคใต้
2,599
40,492.23
รวม
185,782 1,780,361.67

มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)
ข้าว
พืชไร่ พืชสวน
รวม
2,082.14 702.14 16.73 2,801.01
3,497.28 145.54
9.38 3,652.20
291.99 182.63
0.10 474.71
1,143.91 576.30
3.33 1,723.55
2.99
2.99
170.34
- 170.34
7,188.65 1,606.61 29.53 8,824.79

หมายเหตุ : มูลค่าความเสียหาย = (ผลผลิตเสียหาย = พื้นที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง x ผลผลิตต่อไร่) x ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

ที่มา : ค้านวณโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ, ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
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3. มาตรการและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี แนวทางการดาเนินงานตามแผนป้องกันภัย และเผชิญเหตุภัยแล้ง
ด้านการเกษตร ปี 2562/63 ดังนี้
การป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่ การสร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงของ 77 จังหวัด เช่น การติดตาม
สถานการณ์น้าทั้งในและนอกเขตชลประทาน การส่งเสริมปลูกพืชใช้น้าน้อย การปรับลดขนาดการผลิตหรือ
งดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้า เป็นต้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าเพื่อการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
แบ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น โครงการจัดการดินเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ ปลูกไม้ผล 38 จังหวัด
และการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย เช่น โครงการส่งเสริมการ ปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา) 24 จังหวัด
18,000 ไร่ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท้านา 27 จังหวัด 1,904 ราย เป็นต้น การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน
ส้ารวจแหล่งน้้า เช่น เหมืองหิน บ่อทราย การปฏิบัติการฝนหลวง 77 จังหวัด และการเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุน
เพื่อการเกษตร 1,263 โครงการ เป็นต้น
การเตรียมความพร้อม เช่น การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้้า) การส้ารองเสบียงสัตว์
เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ การปรับปรุงบ้ารุงดิน เป็นต้น
การเผชิ ญ เหตุ เช่ น การสนั บ สนุ น น้้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค รั ก ษาระบบนิ เ วศน์ การเกษตร
การสนับสนุนเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการด้านการดุแลสุขภาพสัตว์ ให้ค้าแนะน้า
การเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรคพืชและโรคสัตว์ รวมถึงดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้น
การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม เช่น ประเมินมูลค่าความเสียหายในภาคการเกษตรจากภัยพิบัติ โครงการ
สนับสนุนเงินกู้ แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ช่วยเหลือสหกรณ์ และ
สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ และการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งรัดดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถ
ด ารงชี วิ ต ผ่ า นวิ ก ฤตภั ย แล้ ง ไปได้ ซึ่ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ระสบภั ย แล้ ง
ปี 2562/63 ดังนี้
1) ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานพื้นที่ ที่
เข้าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
กรณีพื้นที่ท้าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง
ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่น ๆ
ไร่ละ 1,690 บาท ซึ่งส้ารวจพบความเสียหายแล้วดังตาราง 1 สรุปผลการด้าเนินงาน ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
ช่วงภัย ก.ย. - ปัจจุบัน
- ด้าเนินการช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว
- อยู่ระหว่างด้าเนินการช่วยเหลือ
รวม

เกษตรกร (ราย)
175,292
10,490

พื้นที่ (ไร่)

งบประมาณ (ล้านบาท)

1,679,942.74
100,418.93

1,877.86
54.34

185,782 1,780,361.67

1,932.20

หมายเหตุ : พื้นที่ไม่ตรงตามรายงานเนื่องจากบางแห่งไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร, สรุป โดย ศูนย์ ข้อมูล เกษตรแห่ งชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (การช่วยเหลือยังไม่เสร็จสิ้น)
2) จัดท้าแผนการจัดสรรน้้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง
ปี 2562/63 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2563) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปริมาตรน้้าต้นทุน
สามารถใช้การได้ จ้านวน 26,666 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้้าทั้งประเทศ จ้านวน 17,699 ล้าน ลบ.ม.
ผลการจัดสรรน้าทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน ใช้น้าไปแล้ว 17,053 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนจัดสรรน้้า มีปริมาณน้้าส้ารองต้นฤดูฝนปี 2563 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)
11,340 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีการใช้น้าตลอด
ฤดูแล้งรวม 4,595 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนจัดสรรน้้า และมีปริมาณน้้าส้ารองต้นฤดูฝ น
ปี 2563 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) 2,227 ล้าน ลบ.ม.
3) จั ดท้าแผนการเพาะปลู ก พื ช ฤดู แล้ ง ปี 2562/63 ทั้งประเทศ จ้านวน 7.21 ล้ านไร่ แบ่งเป็ น
ข้ า ว 4.54 ล้ านไร่ พื ชไร่ - พื ชผั ก 2.67 ล้ านไร่ ลุ่ มเจ้ าพระยา จ้ านวน 1.64 ล้ านไร่ แบ่ งเป็ น ข้ าว 1.05 ล้ านไร่
พืชไร่ - พืชผัก 0.59 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
ทั้งประเทศ จ้านวน 8.85 ล้านไร่ มากกว่าแผนร้อยละ 22.75 แบ่งเป็น ข้าว (รอบที่ 2,3) 6.75 ล้านไร่ (เก็บเกี่ยวแล้ว
5.51 ล้านไร่) พืชไร่-พืชผัก 2.10 ล้านไร่ ในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา จ้านวน 3.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 139.02 ของแผน
แบ่งเป็น ข้าว (รอบที่ 2,3) 3.41 ล้านไร่ (เก็บเกี่ยวแล้ว 3.23 ล้านไร่) พืชไร่ – พืชผัก 0.51 ล้านไร่ ทั้งนี้
พบพื้นที่ปลูกข้าว รอบที่ 2,3 เกินกว่าแผน รวม 52 จังหวัด แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 41 จังหวัด จ้านวน
3.34 ล้านไร่ (เก็บเกี่ยวแล้ว 2.89 ล้านไร่) และนอกเขตชลประทาน 28 จังหวัด จ้านวน 1.6 ล้านไร่ (เก็บเกี่ยวแล้ว
1.49 ล้านไร่)
4) การปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจ้าปี 2563
(ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันที่ 24 พฤษภาคม 2563) โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จ้านวน 6 หน่วย ได้แก่ หน่วย
ปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ระยอง ขอนแก่น บุรีรัมย์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการ 11 หน่วย จากการปฏิบัติการฝนหลวง จ้านวน 100 วัน มีวันที่ฝนตก
จากการปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 98.00 (ขึ้นปฏิบัติงาน จ้านวน 2,343 เที่ยวบิน)
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5) ด้าเนินการโครงการแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้้า
ท้าการเกษตรในช่วงแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ได้ด้าเนินการแล้วในปี 2562 จ้านวน 46,526 บ่อ
และในปี 2563 มีเป้าหมายด้าเนินการ 40,000 บ่อ
6) ส้ารวจพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้้าทุกสัปดาห์ พร้อมให้ค้าแนะน้าการดูแลคลุมดิน ตัดแต่งกิ่ง
เพื่อเพิ่มความชื้นในดินและลดการระเหยน้้าทางใบของพืช ส้าหรับในพื้นที่วิกฤตได้ด้าเนินการสนับสนุนน้้า
3.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทาโครงการเพิ่มน้าต้นทุนและระบบกระจายน้า
เพื่ อ สนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ก ารฟื น ฟู เยี ย วยา เกษตรกรผู้ ป ระสบภั ย ฝนทิ้ ง ช่ ว งและอุ ท กภั ย ปี 2562
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1) จัดหาและติดตั้งระบบส่ งกระจายน้้าให้ กลุ่ มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนด้ว ยการ
ปรับปรุงแหล่งน้้าให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่น้าร่องจ้านวน 120 แปลงใหญ่
ใน 41 จังหวัด รวมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น จ้านวน 80,000 ไร่
2) น้า Solar sell (พลังงานแสงอาทิตย์ ) มาใช้ในระบบผลิตน้้าและกระจายน้้าแหล่งน้้าผิวดินและ
น้้าบาดาล โดยเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมระบบกระจายน้้า 700 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย 86,000 ไร่
***************************
ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
สรุปรายงาน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

