ความพร้อมและการเตรียมรับมือกับภัยแล้งด้านการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
ภัยแล้งทางด้านการเกษตร เกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทาให้เกิดสภาวะ
การขาดแคลนน้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทั้งด้านน้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพรรณ
ต่างๆ ได้รับผลกระทบทาให้พืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ภัยแล้งมีสาเหตุและปัจจัยสาคัญอยู่ ๒ สาเหตุคือ คือ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น ฝนทิ้งช่วงปริมาณ
น้าฝนน้อย ดินมีความสามารถในการเก็บกักความชื้นต่า ปริมาณน้าใต้ดินมีน้อย เป็นต้น และสาเหตุจากการ
กระทาของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทาลายป่าการใช้ประโยชน์จากน้าทาให้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าลดลง ระบบ
การเพาะปลูก ความถี่ของการเพาะปลูก เป็นต้น
ภัยแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อย
กว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล โดยแต่ละปีจะเกิดขึ้นได้ ๒ ช่วง ได้แก่
๑) ช่ ว งฤดู ห นาวต่ อ เนื่ อ งถึ งฤดู ร้ อ น ซึ่งจะเริ่ม จากครึ่งหลั งของเดื อ นตุ ล าคมเป็ น ต้ น ไป บริ เวณ
ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝน
ลดลงเป็นลาดับ ยกเว้นภาคใต้ จนกว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้ง
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ
๒) ส่ ว นภั ย แล้ งอี ก ช่ ว งหนึ่ งมั ก เกิด ขึ้ น ในช่ ว งกลางฤดู ฝ น คื อ ประมาณปลายเดือ นมิ ถุน ายนถึ ง
กรกฎาคม จะเป็ น ลั กษณะของฝนทิ้งช่ว ง ซึ่ งอาจเกิด ขึ้นเฉพาะท้ องถิ่ นหรือบางบริเวณ แต่ บ างครั้งก็ อาจ
ครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบทั่วประเทศไทย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสาหรับประเทศไทย
นอกจากฝนยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบ อี ก หลายอย่ า ง เช่ น ระบบการหมุ น เวี ย นของ
บรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับน้า
ทะเลหรือมหาสมุทร ดังนันการเกิดภัยแล้ง จึงมิใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งพอจะสรุป
สาเหตุของการเกิดภัยแล้งได้ ดังนี
๑. สภาพภูมิอากาศ
ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนแล้ง ไม่ตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยน้อย ร่องความกดอากาศต่้ามีก้าลังอ่อน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก้าลังอ่อน เกิดสภาวะฝนทิงช่วง
เป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรง ท้าให้ฝนน้อยกว่าปกติ สภาพอากาศที่ร้อนจัดท้าให้การ
สูญเสียน้าจากการระเหยมีมาก ท้าให้ น้าในแหล่งน้าลดปริมาณลงจนถึงเหือดแห้งไป ส่งผลทางด้านการเกษตร
ท้าให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน้า เหี่ยวเฉา แห้งตายในที่สุด โรคพืชระบาด คุณภาพด้อยลง

รูปที่ 1 ปรากฏการณ์แอลนีโญ
๒. การท้าลายป่าต้นน้าล้าธาร
การตัดไม้ท้าลายป่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้า ให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกทังเมื่อฝนตกลงไม่ต้นไม้
ช่วยดูดซับน้าท้าให้เกิดน้าไหลบ่าบริเวณผิวดิน เกิดการชะล้างพังทลายของดิน การกัดเซาะหน้าดิน ดินตะกอน
ไหลลงไปสะสมในพืนที่ลุ่มต่้าและแหล่งน้าตามธรรมชาติ ท้าให้เกิดความตืนเขิน นอกจากนี ยังมีการบุกรุกพืนที่
แหล่งน้าตามธรรมชาติ มีการถมคู คลอง หรือทางน้าตามธรรมชาติ ท้าให้ ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า เพื่อใช้
ประโยชน์ลดลง
๓. ความต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึน
ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากความผันแปรทางธรรมชาติ จากจ้านวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ น ความต้อ งการปั จ จั ย พื นฐานในการด้ ารงชี พ และการใช้ ท รัพ ยากรจึ งมี มาก ความต้ อ งการน้ าเพื่ อ
กิจกรรมต่างๆ จึงมีมากตามไปด้วย ประกอบกับการกระท้าของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนน้าสะอาด
เพื่อการบริโภคและอุปโภค การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขึน
เช่น ปัญหามลภาวะทางน้า ปริมาณน้าทิงและความสกปรกจะเพิ่มขึนอย่างเป็นสัดส่วน ท้าให้เกิดความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรน้า ขาดน้าใช้ในด้านต่างๆ ท้าให้มีน้าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในชุมชน ท้าให้เกิดเป็น
ปัญหาการขาดแคลนน้า

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยทางด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
ปี 2561 ประกอบด้ ว ย 4 มาตรการ ได้ แ ก่ 1) ส่ ง เสริ ม ความรู้ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย แล้ ง 2) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าเพื่อการเกษตร 3) การเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน และ 4) การฟื้นฟูและพัฒนาพืนที่เกษตร
ที่ประสบภัย โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ด้าเนินการตามมาตรการดังกล่าวผ่านโครงการต่างๆดังนี
๑) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
๑.๑) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่พืนที่แล้งซ้าซากประเทศไทย
๑.๒) โครงการจัดท้าแผนที่เตือนภัยแล้งในพืนที่ท้าการเกษตรก่อนฤดูกาลเพาะปลูก
๑.๓) โครงการเฝ้าระวังเตือนภัยความแห้งแล้ง

รูปที่ 2 แผนที่พืนที่เสี่ยงภัยแล้ง และการติดตามเฝ้าระวังพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๒) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าเพื่อการเกษตร
๒.๑) โครงการพื ช ปุ๋ ย สด ฤดู น าปรัง ปี ๒๕๖๑ (โครงการปรับ เปลี่ ยนพื นที่ ก ารปลู กพื ช ให้
เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ ด้านการผลิต)

รูปที่ 3 ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสันหลังนาเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดินและลดการใช้น้า
๓) มาตรการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
๓.1) การกักเก็บน้าไว้บนผิวดิน
เป็ น การสร้างแหล่งกักเก็บ น้าผิวดิน เพื่อให้ เกษตรกรกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงแล้ง เป็นแหล่งน้า
ส้ารองในระยะฝนทิงช่วง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินมากขึน และเป็นการช่วยเพิ่มระดับน้าใต้ดินอีกด้วย
ประกอบด้วย
๓.1.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
๓.1.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชน
- โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

รูปที่ 4 แหล่งกักเก็บน้าผิวดินเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
๓.2) การเก็บน้าไว้ในดิน
๓.๒.1) การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยให้ดินเก็บกักน้าได้มากขึน
๓.2.2) การรณรงค์ ไถกลบตอซั งแทนการเผาในพื นที่ เกษตร เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ยน้ าและ
สามารถใช้เศษวัสดุทางกาเกษตรส้าหรับคลุมดินลดการระเหยของน้า

๓.2.3) รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื นให้กับดินโดยการปลูก
หญ้าแฝกรอบๆ ต้นไม้ผล หรือ รอบแปลงปลูกผัก ในช่วงหน้าแล้งให้ตัดใบหญ้าแฝก เพื่อลดการคายน้า ลดการ
ใช้น้าของหญ้าแฝก ใช้ใบคลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก
๓.2.4) การฟื้น ฟูและป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้าใน
พืนที่ต้นน้า ชะลอความเร็วของน้าท้าให้น้าซึมลงดินเป็นน้าใต้ดินเพื่อเติมให้กับแหล่งน้าในพืนที่ตอนล่าง ลด
ปริมาณตะกอนดินที่จะไปสะสมในแหล่งน้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า

รูปที่ 5 การกักเก็บน้าไว้ในดินโดยการเพิ่มศักยภาพการ
อุ้มน้าและลดการระเหยของน้าในดิน
4) มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพืนที่เกษตรที่ประสบภัย
ให้ความช่วยเหลือและฟืนฟูพืนที่เกษตรกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในพืนที่

แนวทางการดาเนินงานในอนาคตของกรมพัฒนาที่ดิน
ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้า ให้เกิดภัยแล้งบ่อยครังและ
รุนแรงมากขึนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจ้านวนมาก ดังนันเพื่อแก้ไขและรองรับปัจจัยเสี่ยงของภาคการเกษตร
ควรน้าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ในการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน

ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิ จ คือ รูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงพืนที่ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน

รูปที่ 6 ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการท้าการเกษตรให้เหมาะสมตาม Zoning
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ทังนีเพื่อรักษาดุลยภาพใน
ด้านการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
มกราคม 2561

