ข้อเท็จจริง และ สถานการณ์ภัยแล้ง
• ระดับน้ำในเขื่อน ณ วันที่ 26 มิถุนำยน 2563 มีปริมำตรน้ำใช้กำรได้ในเขื่อนทังประเทศ 8,509 ล้ำน ลบ.ม.
น้อยกว่ำปี 2562 จ้ำนวน 5,736 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งเป็นกำรลดลงในแทบทุกภำคของประเทศ
• กรมอุตุนิยมวิทยำ คำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยำวนำนจนถึงเดือนมิถุนำยน โดยคำดว่ำปริมำณ
ฝนจะต่้ ำกว่ำค่ ำปกติ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่ำกรมอุตุ นิ ยมวิทยำจะประกำศเข้ำสู่ ฤดู ฝนอย่ำงเป็ นทำงกำร
ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ภัยแล้งในปี 2563 ยังมีควำมรุนแรงมำกกว่ำ
ปี 2562 จนกระทบต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง

พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยสิ้น เชิ ง
ช่วงภัย
ก.ย. 62 - ปัจจุบัน

เกษตรกร (ราย)
185,782

ข้าว (ไร่)
1,561,112

พืชไร่ (ไร่)
214,294

พืชสวน (ไร่)
4,956

รวม (ไร่)
1,780,362

ที่มำ : ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร ค้ำนวณโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนำยน 2563 (กำรส้ำรวจยังไม่เสร็จสิน)

o เกษตรกร 45,861 ราย
o พื้นที่เสียหาย 513,129 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 2,801.01 ล้านบาท

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
มูลค่าความเสียหาย 8,824.79 ล้านบาท
 ข้าว 7,188.65 ล้านบาท
 พืชไร่ 1,606.61 ล้านบาท
 พืชสวนและอื่น ๆ 29.53 ล้านบาท

o เกษตรกร 16,621 ราย
o พื้นที่เสียหาย 255,125 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 474.71 ล้านบาท

o เกษตรกร 8,277 ราย
o พื้นที่เสียหาย 93,567 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 1,723.55 ล้านบาท

o เกษตรกร 2,599 ราย
o พื้นที่เสียหาย 40,492 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 170.34 ล้านบาท

o เกษตรกร 111,862 ราย
o พื้นที่เสียหาย 872,867 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 3,652.20 ล้านบาท

o เกษตรกร 562 ราย
o พื้นที่เสียหาย 5,183 ไร่
o มูลค่าความเสียหาย 2.99 ล้านบาท
รำยงำนข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนำยน 2563

จัดทาโดย ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบตั ิทางการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 แนวทางการดาเนินงานตามแผนป้องกันภัยและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63
• สรุปแผนปฏิบัติการแผนป้องกันและเผชิญเหตุฯ โดยดาเนินการป้องกันและลดผลกระทบ เตรียมความพร้อม เผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ดังนี้
1) โครงกำรจัดกำรดินเพื่อบรรเทำภำวะภัยแล้งในพืนที่ปลูกไม้ผลและปลูกพืชไร่สนับสนุนปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้ เพื่อรักษำควำมชืนในดิน
2) โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้งและเฝ้ำระวังเตือนภัยธรรมชำติและศัตรูข้ำว
3) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดหลังนำผ่ำนสหกรณ์
4) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร
5) โครงกำรรักษำระดับปริมำณและคุณภำพข้ำว ปี 2563/2564 6) โครงกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพประมงจำกแหล่งน้ำชุมชน
7) โครงกำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อกำรพัฒนำอำชีพสมำชิกสหกรณ์
8) แผนกำรปฏิบัตกิ ำรฝนหลวงแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
9) กำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนเพื่อกำรเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
10) โครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน (ควำมจุ 1,260 ลบ.ม.)
11) โครงกำรสร้ำงพัฒนำแหล่งน้ำและระบบกระจำยน้ำในเขตปฏิรปู ที่ดนิ และโครงกำรแผนงำนบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในเขตฯ
12) กำรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ

 ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562/63
1) การช่ วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลั งฯ ด้ ำนกำรเกษตรผู้ ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพืนที่
กำรเกษตรมีพืชตำยหรือเสียหำยสินเชิง โดยมีผลกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ดังนี
ผลการดาเนินงาน
ช่วงภัย ก.ย. - ปัจจุบัน
- ดาเนินการช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว
- อยู่ระหว่างดาเนินการช่วยเหลือ
รวม

เกษตรกร (ราย)
175,696
8,814
184,510

พื้นที่ (ไร่)

งบประมาณ (ล้านบาท)

1,661,010
49,830
1,710,840

1,856.01
128.68
1,984.69

ที่มำ : ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร, ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภำคม 2563 (กำรช่วยเหลือยังไม่เสร็จสิน)

2) จัดทาแผนการจัดสรรน้าของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63
• ผลการจัดสรร
ทั้งประเทศ ใช้น้ำไปแล้ว 17,053 ล้ำน ลบ.ม.
(96% ของแผนจัดสรรน้า)

• แผนการจัดสรร
น้ำต้นทุนสำมำรถใช้กำรได้ 26,666 ล้ำน ลบ.ม.
วำงแผนจัดสรรน้ำทังประเทศ 17,699 ล้ำน ลบ.ม.
(วันที่ 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63)

3) จัดทาแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63

แผน-ผล

(วันที่ 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63)
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

แผนทั้งประเทศ จานวน 7.21 ล้านไร่  8.85 ล้านไร่
• ข้ำว (รอบที่ 2,3) 4.54 ล้ำนไร่  6.75 ล้านไร่
• พืชไร่ - พืชผัก 2.67 ล้ำนไร่  2.10 ล้ำนไร่

แผนลุ่มเจ้าพระยา จานวน 1.64 ล้านไร่  3.92 ล้านไร่
• ข้ำว (รอบที่ 2,3) 1.05 ล้ำนไร่  3.41 ล้ำนไร่
• พืชไร่ - พืชผัก 0.59 ล้ำนไร่  0.51 ล้านไร่

4) กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง เริ่มปฏิบัติฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจ้ำปี 2563 (11 หน่วย) ตังแต่วันที่ 3 ก.พ. – 24 พ.ค. 63
ปฏิบัติกำร จ้ำนวน 100 วัน (จ้ำนวน 2,343 เที่ยวบิน) มีวันทีฝ่ นตกจำกกำรปฏิบัติกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 98.00
5) ด้ำเนินกำรโครงกำรแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน โดยกำรขุดสระน้ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลูกบำศก์เมตร
ด้ำเนินกำรแล้วในปี 2562 จ้ำนวน 46,526 บ่อ และในปี 2563 มีเป้ำหมำยด้ำเนินกำร 40,000 บ่อ
6) ส้ำรวจพืนที่ไม้ผลเสี่ยงขำดแคลนน้ำทุกสัปดำห์ ให้ค้ำแนะน้ำกำรดูแล คลุมดิน ตัดแต่งกิ่ง และสนับสนุนน้ำในพืนที่วิกฤต

 บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) จั ดหำและติ ดตั งระบบส่ งกระจำยน้ ำให้ กลุ่ ม เกษตรแปลงใหญ่ /กลุ่ มวิ สำหกิ จชุ มชน จ้ ำนวน 120 แปลง 80,000 ไร่
2) น้ำ Solar sell (พลังงำนแสงอำทิตย์) มำใช้ในระบบผลิตน้ำและกระจำยน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำบำดำล โดยเจำะบ่อน้ำ
บำดำล พร้อมระบบกระจำยน้ำ 700 แห่ง พืนที่เป้ำหมำย 86,000 ไร่

รำยงำนข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนำยน 2563

จัดทาโดย ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

