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ภัยพิบัติธ รรมชำติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปี
ท ำให้ พื้ นที่ กำรเกษตรได้ รั บควำมเสี ยหำย และส่ งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงผลผลิตกำรเกษตรและรำยได้ของเกษตรกร ทำให้
เกษตรกรได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นในกำรประกอบอำชี พ และ
กำรดำรงชีวิต ดัง นั ้น รัฐ จึง ได้ส นับ สนุน งบประมำณเป็ น
จ ำนวนมำก เพื่ อให้ ควำมช่ วยเหลื อแก่ เกษตรกรผู้ ประสบภั ย
ที่ไ ด้รับ ควำมเสีย หำยจำกภัย พิบัติธ รรมชำติ โดยจำกสถิติ
ในปี 2547-2557 รัฐได้ใช้งบประมำณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย (อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง วำตภัย ภัยหนำว
ศั ต รู พื ช ระบำด อั ค คี ภั ย พำยุ ลู ก เห็ บ ช้ ำ งป่ ำ ท ำลำยพื ช ผล
ทำงกำรเกษตร) รวมเป็นจำนวนเงินกว่ำ 86,219.76 ล้ำนบำท
(สภำปฏิรูปแห่งชำติ, 2558, น. 10)
ส ำหรั บ ภั ย แล้ ง เป็ น ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชำติ ป ระเภทหนึ่ ง
ที่ได้สร้ำงควำมเสี ยหำยให้แก่พื้นที่กำรเกษตรเป็นประจ ำทุ กปี
โดยภั ยแล้ งเกิ ดขึ้ นได้ ใน 2 ช่ วง คื อ ช่ วงฤดู หนำวต่ อเนื่ องถึ ง
ฤดูร้อน เริ่มจำกกลำงเดือนตุลำคมถึงพฤษภำคม ในบริเวณพื้นที่
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก
และช่วงกลำงฤดูฝน ประมำณปลำยเดือนมิถุนำยนถึงกรกฎำคม
ซึ่งจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น โดยเกิดขึ้นในบำงพื้นที่หรือบำงครั้ง
อำจครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ป็ น บริ เ วณกว้ ำ ง (กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ,
ม.ป.ป.)
จำกข้อมูลกำรสำรวจภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
พบว่ำมีพื้นที่กำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยเป็นประจำต่อเนื่อง
ทุ กปี และมี มู ล ค่ ำควำมเสี ยหำยเป็ นจ ำนวนหลำยล้ ำนบำท
ตำมระดับควำมรุนแรงของภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละปี (ตำรำงที่ 1)
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ตารางที่ 1 พื้นทีก่ ารเกษตรที่ได้รับความเสียหายและมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงปี 2545-2560
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย (ไร่)
2,071,560
484,189
1,480,209
13,736,660
578,753
1,350,118
524,999
594,434
1,716,853
811,680
1,486,512
2,406,665
1,571,929
2,393,460
2,047,864
64,373

มูลค่าความเสียหาย (บาท)
508,781,944
174,329,410
190,668,884
7,565,861,139
495,275,738
198,304,732
103,900,841
108,346,716
1,415,223,466
131,864,730
399,178,544
2,914,986,854
9,055,193
637,982,948
145,396,739
73,481,373

ที่มา: “สถำนกำรณ์ภัยแล้งของประเทศไทย” โดย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, ศูนย์อำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย, 2562,
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=3557&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=48

ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ ำ นมำรั ฐ ได้ ใ ห้ ก ำรช่ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ประสบภัย แล้ ง ด้ว ยกำรจ่ ำยเงิน ชดเชยบำงส่ ว น
แม้ว่ำเกษตรกรแต่ละรำยจะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนต่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิต แต่รัฐ ต้องรับภำระงบประมำณ
เป็นจำนวนมำก เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยภำระงบประมำณในกำร
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู้ ป ระสบภัย แล้ ง ในรอบ 10 ปี (ปี 2547-2557) ในรำยงำนวำระปฏิ รู ปพิ เ ศษ 12 :
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรประกันภัยพืชผลของสภำปฏิรูปแห่งชำติ รัฐได้ใช้งบประมำณในกำรช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยโดยเฉพำะภัยแล้ง รวมเป็นจำนวนกว่ำ 3,801.15 ล้ำนบำท (สภำปฏิรูปแห่งชำติ, 2558, น. 10)

ภาพที่ 1 ภำระงบประมำณในกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2547-2557

3
ส ำหรั บ สถำนกำรณ์ ภั ย แล้ ง ในปี 2561/62 คำดกำรณ์ ว่ ำ จะไม่ รุ น แรง แต่ ยั ง มี พื้ น ที่ บ ำงส่ ว นที่ มี
ควำมเสี่ยงจะเกิดภัยแล้ง โดยเฉพำะในพื้นที่นอกเขตชลประทำน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป., น. 1)
โดยจำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้ำนกำรเกษตร ทั้งในเขตชลประทำน
และนอกเขตชลประทำน และกำรประเมินควำมล่อแหลม รวมถึงกำรประเมินควำมเปรำะบำงในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ด้ำนกำรเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทำน คำดว่ำพื้นที่ส่งเสริมกำรเพำะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2561/62
ในเขตชลประทำน ไม่มีพื้นที่เสี่ยงขำดแคลนน้ำด้ำนกำรเกษตร สำหรับนอกเขตชลประทำนมีกำรวิเครำะห์ว่ำ
จะมีพื้นที่คำดกำรณ์เสี่ยงภัยแล้งด้ำนกำรเกษตรใน 11 จังหวัด รวมพื้นที่ 151,552 ไร่ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, ม.ป.ป., น. 5) โดยจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร (ภัยแล้ง) ช่วงมกรำคม–มิถุนำยน 2562
จังหวัดได้ประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือภัยแล้งไปแล้ว 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
นครรำชสีมำ มหำสำรคำม ตรำด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงรำย และสุโขทัย เนื่องจำกขำดแคลนน้ำเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อกำรเกษตรกรรม โดยได้มีกำรประกำศยุติสถำนกำรณ์แล้วในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2562) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัย พิ บัติ
ด้ำนกำรเกษตร, 2562, น. 5) แม้ว่ำกรมอุตุนิยมวิทยำได้ประกำศกำรเริ่มต้นเข้ำสู่ฤดูฝนในวันที่ 20 พฤษภำคม 2562
แต่บำงช่วงของฤดูฝนในปี นี้ โดยเฉพำะปลำยเดือนมิถุนำยนถึงกลำงเดือนกรกฎำคม จะมีปริมำณฝนน้อย
และมี ก ำรกระจำยของฝนไม่ ส ม่ ำเสมอ จึ ง ส่ ง ผลให้ มี น้ ำไม่ เ พี ย งพอส ำหรั บ กำรเกษตรในหลำยพื้ น ที่
(กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2562) ทั้งนี้ ได้มีกำรคำดกำรณ์ถึงผลกระทบเบื้องต้นจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งในปี 2562
ส่งผลกระทบต่อควำมเสียหำยของข้ำวนำปรังและอ้อยเป็นหลัก และอำจทำให้เกิดมูลค่ ำควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจรำว 15,300 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562, น. 3)
จำกเหตุภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรที่เกิดขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทำง
กำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ จั ด กำรกั บ ภัย พิ บั ติ ท ำงกำรเกษตร โดยอำศั ย หลั ก กำร 2P2R ในกำรด ำเนิ น งำน ดั งนี้
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร, 2556, น. 69)
การป้องกัน (Prevention) ได้แก่ กำรกำหนดให้มีแผนงำน/โครงกำร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร โดยอำจกำหนดเป็นแผนงำน/โครงกำรระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว
การเตรี ย มความพร้ อ ม (Preparation) ได้ แ ก่ กำรคำดกำรณ์ ส ภำพอำกำศ สถำนกำรณ์ น้ ำ
กำรจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยง กำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน กำรจัดทำแผนกำรจัดสรรน้ำ
และกำรเพำะปลูกพืช กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ฝนหลวง กำรส ำรองปั จ จั ย กำรผลิ ต เสบี ย งสั ตว์และเวชภัณ ฑ์ กำรเตรียมควำมพร้ อ มด้ ำนเครื่ อ งจั ก รกล
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ
การเผชิ ญ เหตุ (Response) ได้ แ ก่ กำรติ ด ตำมสถำนกำรณ์ กำรแจ้ ง เตื อ นและประชำสั ม พันธ์
กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง กำรปรับแผนกำรจัดสรรน้ำ กำรจัดชุดเฉพำะกิจลงพื้นที่ประสบภัย กำรสนับสนุน
เครื่องจักร อุปกรณ์ กำรสนับสนุนเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ กำรสนับสนุนสำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์
หรืออินทรียวัตถุ
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การฟื้นฟู (Recovery) ได้แก่ กำรสำรวจและประเมินควำมเสียหำยเพื่อให้กำรช่วยเหลือตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กำรฟื้นฟูอำชีพ
โดยกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนหนี้สินแก่สมำชิกสถำบันเกษตรกร กำรซ่อมแซม
ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบชลประทำน
แนวทางป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2561/62
ส ำหรั บในปี 2561/62 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ก ำหนดแนวทำงเพื่ อป้ องกั นและเผชิ ญเหตุ
ภัยแล้งด้ำนกำรเกษตร ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป., น. 11-12)
การป้องกันและลดผลกระทบ
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อลดควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรติดตำมสถำนกำรณ์น้ำในและนอกเขตชลประทำน
กำรปลูกพืชน้ำน้อย กำรปรับลดขนำดกำรผลิต หรื องดเว้นกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรเฝ้ำระวังโรคระบำดพืช และ
สัตว์ ตลอดจนกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ
2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร โดยกำหนดโครงกำร ประกอบด้วย
1) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำยฤดูนำปรังปี 2562 โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้เกษตรกร
ไร่ละ 1,000 บำท ไม่เกิน 15 ไร่
2) โครงกำรสำนพลัง ประชำรัฐ เพื่อ สนับ สนุน กำรปลูก ข้ำ วโพดหลัง ฤดูทำนำ โดยให้สิน เชื่ อ
ผ่ำนธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงินไร่ละ 2,000 บำท
ไม่เกิน 15 ไร่ สนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บำทต่อไร่ เมื่อได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ โดยชดเชยไร่ละ
1,500 บำท รวมถึงให้สินเชื่อสถำบันเกษตรกรในกำรรวบรวม/รับซื้อผลผลิต ผ่ำน ธ.ก.ส. ในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปี
3) โครงกำรปรับ เปลี่ย นพื้น ที่สำหรับกำรปลูกพืช อำหำรสัตว์ ปี 2562 โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ให้เกษตรกร ไร่ละ 2,000 บำท ไม่เกิน 15 ไร่
4) กำรจ้ำงงำนชลประทำน
3. กำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุน
1) กำรปฏิบัติกำรฝนหลวงป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง โดยจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสร้ำง
ควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ำไม้ และเพิ่มปริมำณน้ำฝนในพื้นทีก่ ำรเกษตร
2) กำรเพิ่ม ปริม ำณน้ำต้น ทุน เพื่อ กำรเกษตรให้ทั่ว ถึง และเพีย งพอ ได้แ ก่ กำรขุด ลอกคลอง
และกำรกำจัดวัชพืช
การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย กำรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ รถยนต์
บรรทุกน้ำ เป็นต้น กำรสำรองเสบียงสัตว์ กำรสำรองเมล็ดพันธุ์ กำรประเมินแนวโน้มข้อพิพำทปัญหำกำรแย่งน้ำ
กำรประเมินข่ำว กำรรำยงำนวิกฤตและกำรเข้ำสู่กำรเผชิญเหตุ
การเผชิญเหตุ ประกอบด้วย กำรสนั บสนุนน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค กำรรั กษำระบบนิเวศ และ
กำรเกษตร กำรแจกจ่ำยเสบียงสัตว์และเวชภัณ ฑ์ กำรเฝ้ำระวังโรคและดูแลสุขภำพสัตว์ กำรส่งกำลังบำรุง
กำรบริหำรจุดอพยพ กำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และกำรปฏิบัติกำรข่ำวสำร
การฟื้น ฟู ประกอบด้ว ย กำรประเมินมูล ค่ำควำมเสียหำยในภำคกำรเกษตรจำกภัยพิบัติ กำรลด
ภำระหนี้ สิ น สมำชิ ก สถำบั น เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกร กำรลดภำระหนี้ สิ น สมำชิ ก กองทุ น ปฏิ รู ป ที่ ดิ น
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กำรสนับสนุนเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยต่ำจำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้สหกรณ์ที่ประสบสำธำรณภัย กำรช่วยเหลือ
เกษตรกรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ และกำรถอดบทเรียน
มาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอดีต (ปี 2557-2561)
ตำมที่ ภั ย แล้ ง ได้ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยเป็ นประจ ำทุก ปี และได้ ส่ ง ผลกระทบต่อ ภำคกำรเกษตร
ก่อให้เกิดกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง มีผลต่อกำรประกอบอำชีพของเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
อันอำจทำให้ก่อภำระหนี้สิน ต่อเนื่ องตำมมำ หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำจะมีผลทำให้เกษตรกรผู้ประสบ
ภัยแล้งได้รับควำมทุกข์ยำกและอำจไม่สำมำรถกลับมำฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจได้ ดังนั้น รัฐจึงได้กำหนดมำตรกำร
และมีโครงกำรต่ำง ๆ เกิดขึ้น เพื่อช่ว ยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โดยที่ผ่ำนมำในช่วง
ปี 2557-2561 ได้มีมำตรกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ดังนี้
 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/58
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมำตรกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งในปี 2557/58 โดยดำเนินโครงกำร ดังนี้
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561, น. 28)
1. โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรงดส่งน้ำเพื่อกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง
พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วย
มำตรกำรหลัก ได้แก่ กำรจ้ำงแรงงำนเพื่อซ่อมแซมคูคลองในฤดูแล้ง
มำตรกำรเสริม ได้แก่ กำรส่งเสริมอำชีพปศุสัตว์ กำรส่งเสริมอำชีพด้ำ นประมง กำรสนับสนุน
เมล็ด พัน ธุ์ พืช ตระกูล ถั่ว กำรสนับ สนุน เมล็ด พัน ธุ์พืช ปุ๋ย สด (บำรุง ดิน ) กำรอบรมอำชีพ ด้ำ นกำรเกษตร
และกำรฝึกอำชีพนอกภำคกำรเกษตร
2. โครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้ง (ตำบลละ 1 ล้ำนบำท)
ดำเนินกำรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) กำรจัดกำรแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรของชุมชน
2) กำรผลิตทำงกำรเกษตรและกำรแปรรูปผลผลิตเกษตร
3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
4) กำรจัดกำรเพื่อลดควำมสูญเสียผลผลิตเกษตร
 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งในปี 2558/59 ได้มีกำรบูรณำกำรเพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยแล้ง
โดยมีมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนในด้ำนกำรลดรำยจ่ำยและเพิ่มคุณภำพชีวิต ด้ำนสร้ำงรำยได้
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และด้ำนกำรขยำยโอกำสเพื่อพัฒนำอำชีพ ซึ่งมีโครงกำรบูรณำกำรมำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกร 8 มำตรกำร และบู ร ณำกำรร่ วมกั บหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง 9 มำตรกำร รวม 17 มำตรกำร ดั งนี้
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ก, น. 1-5; กรมทรัพยำกรน้ำ, ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ, ม.ป.ป.ก, น. 63-65)
1. มำตรกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเพื่อลดรำยจ่ำยในครัวเรือน ได้แก่
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตและอบรม และจัดจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค “ธงฟ้ำสู้ภัยแล้ง”
2. มำตรกำรชะลอหรือขยำยระยะเวลำชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภำระหนี้กับสถำบันกำรเงิน ได้แก่
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- กำรยกเว้นค่ำเช่ำที่ดิน ลดดอกเบี้ยค่ำเช่ำซื้อที่ดิน และขยำยระยะเวลำกำรชำระหนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนำคำรออมสิน ให้สินเชื่อ
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
- ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อชุมชน 17 กลุ่ม
- ธ.ก.ส. และธนำคำรออมสิน ชดเชยดอกเบี้ยผู้ได้รับผลกระทบ
- กำรช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ โดยกองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน และ 1 ปี
- สหกรณ์ชดเชยดอกเบี้ยสมำชิกสหกรณ์
- กำรช่วยเหลือของสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอควำมร่วมมือสหกรณ์)
3. มำตรกำรจ้ำงงำนเพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร
4. มำตรกำรเสนอโครงกำรพัฒนำอำชีพตำมควำมต้องกำรของชุมชน
5. มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำ ได้แก่ สร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
ลดขนำดกำรผลิต ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง 100 แปลง
6. มำตรกำรเพิ่ม ปริม ำณน้ำต้น ทุน ได้แ ก่ กำรปฏิบัติก ำรฝนหลวง กำรพัฒ นำแหล่ง น้ำ
และกำรทำแก้มลิง
7. มำตรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและควำมปลอดภัย ได้แก่ สร้ำงระบบสนับสนุนน้ำเพื่อกำรแพทย์
ในโรงพยำบำล กำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมีเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจลงพื้นที่
8. มำตรกำรสนั บสนุ น อื่น ๆ ได้แก่ กำรช่ว ยเหลื อพื้นที่ กำรเกษตรที่ได้รับควำมเสียหำยด้วย
เงินทดรองรำชกำร กำรใช้จ่ำยเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้ง กำรอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
9. โครงกำรตำมมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยำกจน (กยจ.)
10. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดหำเครื่องจักรกลกำรเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
11. โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้ำน)
12. มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำล (โครงกำรละไม่เกิน 1 ล้ำนบำท) เฉพำะ
กระทรวงมหำดไทย
13. โครงกำรสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร
14. โครงกำรชุมชนปรับเปลี่ยนกำรผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง
15. โครงกำรสินเชื่อเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/59
16. โครงกำรรำษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง แจกจ่ำยน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
17. โครงกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวทำงประชำรัฐ
 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559/60
กำรบริ ห ำรจั ดกำรภัย แล้ งในปี 2559/60 ได้ กำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้ง
ด้ำนกำรเกษตร ประกอบด้วย 6 มำตรกำร 29 โครงกำร ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559ข, น. 3-4;
กรมทรัพยำกรน้ำ, ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ, ม.ป.ป.ข, น. 137-141)
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1. มำตรกำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้ง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสร้ำง
ควำมตระหนักให้เกษตรกรสำมำรถประเมินควำมเสี่ยง และปรับตัว โดยปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้เหมำะสม กับ
สภำพพื้นที่และปริมำณน้ำต้นทุน
2. มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรใช้น้ำเพื่อกำรเพำะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชน้ำน้อย หรือกิจกรรมอื่น
เพื่อทดแทนกำรปลูกข้ำวนำปรัง
3. มำตรกำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุน โดยกำรก่อสร้ำงและพัฒนำแหล่งน้ำในพื้นที่ในและนอก
เขตชลประทำน กำรขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล และกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนและบรรเทำ
ปัญหำภัยแล้ง
4. มำตรกำรฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่กำรเกษตรที่ประสบภัย โดยเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
และกำรจ้ ำ งงำนเพื่ อ สร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ภั ย แล้ ง ทั่ ว ประเทศ
โดยเฉพำะบริเวณพื้นที่รอบอ่ำงเก็บน้ำที่ไม่ได้สนับสนุนน้ำเพื่อกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5. มำตรกำรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ละประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรให้
สำธำรณชนได้รับทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ภัยแล้ง ปี 2559/60
6. มำตรกำรจัดแผนชุมชนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกภัยแล้ง ซึ่งเป็นมำตรกำรที่จัดทำขึ้น
เพื่อให้ชุมชนได้เตรียมกำรรองรับและปรับตัว เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร เพื่อลดควำมเสี่ยงและ
บรรเทำผลกระทบจำกภัยแล้ง โดยมีกำรบูรณำกำรงบประมำณของหน่วยงำนที่มีอยู่ภำยในจังหวัด
ตารางที่ 2 โครงการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2559/60
มาตรการ
มาตรการส่งเสริมความรู้
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
(7 โครงกำร)

โครงการ
(1) กำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้งตำม
แผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60
(2) โครงกำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกร
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ในน้ำช่วงฤดูแล้ง
(3) โครงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสำนในเกษตรกรรำยย่อย
(4) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมเปรำะบำงด้ำนน้ำ
เพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่แล้งซ้ำซำก 6 ปี
(5) โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซำกประเทศไทย
(6) กำรจัดทำแผนที่เตือนภัยแล้งในพื้นที่ทำกำรเกษตรก่อนฤดูน้ำหลำก
(7) เฝ้ำระวังเตือนภัยจำกดินถล่ม น้ำป่ำหลำก น้ำท่วม และ
ควำมแห้งแล้ง
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มาตรการ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าเพื่อการเกษตร
(5 โครงกำร)

โครงการ

(1) โครงกำรปุ๋ยพืชสด
(2) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง
(3) โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่นำไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริม
อำชีพปศุสัตว์
(4) โครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชหลำกหลำย
ฤดูนำปรัง ปี 2560
(5) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
(ทดแทนกำรปลูกข้ำว รอบที่ 2 ปี 2559/60)
มาตรการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
(1) กำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนเพื่อกำรเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
(8 โครงกำร)
(2) โครงกำรก่อสร้ำงขุดลอก/ปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป
(3) ปฏิบัติกำรฝนหลวงป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
(4) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
(5) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำชุมชน
(6) โครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน
(7) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง
(8) โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
มาตรการฟื้นฟูและพัฒนา
(1) กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ
พื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
(2) กำรจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ชลประทำน
(7 โครงกำร)
(3) โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้แก่เกษตรกร กิจกรรม
หน่วยบริกำรชำวนำเคลื่อนที่
(4) โครงกำรสำรองเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อเตรียมสนับสนุน
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตภัยแล้ง
(5) กำรประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยในภำคกำรเกษตร
จำกสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ
(6) โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะและแกะ ในพื้นที่แล้งซ้ำซำก
นอกเขตชลประทำน
(7) โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
มาตรการสร้างการรับรู้และ
(1) กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ป้องกันภัยแล้งด้ำนกำรเกษตร
ประชาสัมพันธ์
(2) โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้แก่
(2 โครงกำร)
เกษตรกรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้ง
 มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61
มำตรกำรเพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งจำกภั ย แล้ ง ด้ ำ นกำรเกษตร ปี 2560/61 ประกอบด้ ว ย
4 มำตรกำร จำนวน 18 โครงกำร ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป., น. 6-7)
1. มำตรกำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้ง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสร้ำง
ควำมตระหนักให้เกษตรกรสำมำรถประเมินควำมเสี่ยง และปรับตัวเพื่อลดควำมเสี่ยง
2. มำตรกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตร มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ใช้น้ำเพื่อกำรเพำะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61
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3. มำตรกำรเพิ่ มปริ ม ำณน้ ำต้ น ทุน โดยกำรก่อ สร้ ำงและพั ฒ นำแหล่ งน้ ำในพื้ นที่ ใ นและ
นอกเขตชลประทำน และกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนและบรรเทำปัญหำภัยแล้ง
4. มำตรกำรฟื้นฟูและพัฒนำพื้นที่กำรเกษตรที่ประสบภัย โดยเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ตารางที่ 3 โครงการตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2560/61
มาตรการ
มาตรการส่งเสริมความรู้
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
(4 โครงกำร)

โครงการ
(1) กำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้ง
ตำมแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61
(2) โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซำกประเทศไทย
(3) กำรจัดทำแผนที่เตือนภัยแล้งในพื้นที่ทำกำรเกษตรก่อนฤดูเพำะปลูก
(4) เฝ้ำระวังเตือนภัยจำกดินถล่ม น้ำป่ำหลำก น้ำท่วม และควำมแห้งแล้ง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าเพื่อการเกษตร
(4 โครงกำร)

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย ฤดูนำปรัง ปี 2561
(2) โครงกำรปุ๋ยพืชสด ฤดูนำปรัง ปี 2561
(3) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ ฤดูนำปรัง ปี 2561
(4) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนำ
ปี 2560/61

มาตรการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
(6 โครงกำร)

(1) กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง
(2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
(3) โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำชุมชน
(4) โครงกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน
(5) โครงกำรก่อสร้ำง ขุดลอก/ปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป
(6) โครงกำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนเพื่อกำรเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

มาตรการฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
(4 โครงกำร)

(1) กำรสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ เสบียงสัตว์
(2) กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ
(3) กำรประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ
(4) กำรสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์
ให้สหกรณ์ที่ประสบสำธำรณภัย

ปัญหาและอุปสรรค
จำกกำรดำเนินงำนเพื่อจัดกำรภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร พบว่ำมีปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ดังนี้
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559, น. 6-7)
1. ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง พบว่ำกำรแก้ไขปัญหำจำกภัยแล้ง
ไม่ทันสถำนกำรณ์ และทำให้ประสิทธิผลของมำตรกำรโครงกำรไม่ได้ผลตำมที่กำหนด อีกทั้งศักยภำพของ
เกษตรกรในกำรเสนอขอควำมต้องกำรตำมโครงกำร ขำดควำมสมบูรณ์ ทำให้โครงกำรไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
และไม่ได้รับงบประมำณทันกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำรเข้ำถึงสินเชื่อหรือเงินทุนผ่ำนสถำบันกำรเงิน
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ธ.ก.ส. ของเกษตรกรมีควำมจำกัด เนื่องจำกเกษตรกรมีภำระหนี้สินเดิมกับสถำบัน กำรเงิน กำรสร้ำงภำระ
สินเชื่อเพิ่มจึงมีควำมเสี่ยงต่อสถำบันกำรเงิน
2. ด้ำนควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงของภัยแล้ง กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลกในอนำคตจะมี
ควำมรุนแรงและมีควำมถี่เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งมีผลต่อควำมแม่นยำในกำรประเมินควำมเสี่ยงในอนำคต รวมถึง
ผลกำรประเมินที่มีควำมเป็นเอกภำพ
3. ด้ำนกำรเผชิญเหตุ กำรบัญชำกำรและเผชิญเหตุในภำพรวมระดับเขตและประเทศยังมีน้อยกว่ำ
ที่ควรจะเป็น และมีทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเผชิญเหตุไม่เพียงพอ
4. ด้ำนกำรฟื้นฟู กำรทบทวน ปรับปรุงระเบียบกำรช่วยเหลือฯ และระเบียบที่สนับสนุนกำรฟื้นฟู
ให้ ส ำมำรถช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ภำยใต้ ข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นงบประมำณ ด้ ำ นบุ ค ลำกร
ด้ำนระยะเวลำ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบ อนุมัติ และกำรชดใช้เงินทดรองรำชกำร วงเงิน
ทดรองรำชกำรจะต้องสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ควำมถูกต้องของระเบียบและกฎหมำย
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพภู มิ อ ำกำศซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ถึ ง ควำมต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม ควำมรุ น แรง
ในอนำคต และส่งผลกระทบต่อสภำพกำรผลิตรวมถึงกำรดำรงชีวิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรเกิดกำรตื่นตัว
และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เกษตรกรบำงส่วนได้มีกำรปรับตัวเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเกษตรกร
ในแต่ล ะรำยมีศักยภำพในกำรปรั บ ตัว ต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศแตกต่ำงกัน จำกตัว อย่ำง
รำยงำนกำรศึกษำ พบว่ำมีหลำยปัจจัยที่มคี วำมเกี่ยวข้องต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร (ตำรำงที่ 4) ดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รายงานการศึกษา
ปัจจัยเชิงบวก
กำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต่อสถำนกำรณ์ภัยแล้งฯ - กำรศึกษำ
(เพ็ญฑิตำ เอี่ยมชม, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนำ สุขประเสริฐ, และ
- พื้นที่ปลูก
สุวิสำ พัฒนเกียรติ, 2560, น. 196)
- กำรปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจำกกำรปลูกข้ำว
- กำรมีรำยได้นอกภำคกำรเกษตร
- ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
- กำรรับรู้ถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
กำรปรับตัวของเกษตรกรเพื่อพัฒนำชุมชนต้นแบบภำยใต้
บริบทกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศฯ

- กำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
- จุดเด่นของชุมชนด้ำนกำรอนุรักษ์
(นิโรจน์ สินณรงค์, กฤษดำ พงษ์กำรัณยภำส, บุญเศรษฐ์ มีมำนะ, - ลักษณะพื้นที่นำ
ประเจต อำนำจ, และ สุกนั ธนูแก้ว,
- กำรใช้น้ำในคลองชลประทำน
2559, น. 121)
- กำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
- ควำมรวดเร็วในกำรเตือนภัยสภำพอำกำศ
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รายงานการศึกษา
ผลกระทบด้ำนกำรผลิตข้ำวจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและกำรปรับตัวของเกษตรกรชำวนำฯ
(ศันสนีย์ กระจ่ำงโฉม, อำชว์บำรมี มณีตระกูลทอง,
นคเรศ รังควัต, และ ปทิตตำ ธรรมิรัตนเกษม, 2558, น. 58)

กำรประเมินผลโครงกำรบูรณำกำรมำตรกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง ปี 2558/59
(สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2559, น. 38)

ปัจจัยเชิงบวก
- จำนวนสมำชิกในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรชำวนำ
- รำยได้ทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือน
- กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรจำก
แหล่งต่ำง ๆ
- ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- กำรมีแหล่งน้ำเพียงพอในกำรเกษตร
- รำยได้หรือผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ
- กำรจัดกำรหรือควำมยำกง่ำยในกำรผลิต
- ตลำดรับซื้อผลผลิต
- ต้นทุนกำรผลิตไม่สูงมำก

โดยเกษตรกรมีลักษณะกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลำย ๆ ด้ำนประกอบกัน
ดังนี้ (ณัฐวุฒิ อุปปะ, 2554, น. 66; ศันสนีย์ กระจ่ำงโฉม และคณะ, 2558, น. 68; สุวรรณำ ตุลยวศินพงศ์,
2559, น. 13; เพ็ญฑิตำ เอี่ยมชม และคณะ, 2560, น. 197)
- ด้ำนกำรผลิต ได้แก่ เกษตรกรได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำกำรเกษตร กำรปรับเปลี่ยนพันธุ์พืช
ที่ปลูก กำรเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก กำรหำแหล่งน้ำเป็นของตนเอง กำรเข้ำโครงกำรประกันควำมเสี่ยงของ
ธ.ก.ส. กำรติดตำมข้อมูลสภำพอำกำศ
- ด้ำนกำรเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน กำรหำรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพเสริม
กำรเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตโดยกำรแปรรูป กำรเปลี่ยนอำชีพ
- ด้ำนสังคม ได้แก่ กำรสร้ำงควำมร่วมมือของคนในชุมชน เช่น กำรรวมกลุ่มในระดับชุมชน/ท้องถิ่น
เพื่อของบประมำณหรือควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนในกำรจัดหำแหล่งน้ำในระดับชุมชน รวมถึงกำรจัดสรร
น้ำเพื่อลดควำมขัดแย้ง
แม้ว่ำเกษตรกรจะมีกำรรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ แต่ ยังมีกำรปรับตัวเพื่อจัดกำร
และแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรเกษตรยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (ฤทธิ์เดช สุตำ, สำยบัว เข็มเพ็ชร, และ ศักดิ์ดำ จงแก้ววัฒนำ,
2557, น. 196) และมีระดับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่แตกต่ำงกันด้วย (จิรวัฒน์ ชนะ,
2559, น.3) ซึ่งจำกรำยงำนกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำอุปสรรคหลำยประกำรต่อกำรปรับตัว ได้แก่
กำรขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต กำรขำดเงินทุน กำรไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทำให้
ไม่มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำที่ดินทำกิน กำรขำดตลำดรองรับผลผลิ ต ข้อจำกัดของพื้นที่ในกำรปรับเปลี่ ยน
กำรผลิต และกำรขำดข้อมูลเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะปริมำณน้ำเพื่อกำรเกษตร (สุวรรณำ ตุลยวศินพงศ์,
2559, น. 18-19) รวมถึงกำรขำดควำมร่วมมือของคนในชุมชนด้วย (เพ็ญฑิตำ เอี่ยมชม และคณะ, 2560, น. 197)
นอกจำกนั้นแล้ว พบว่ำ เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะมีกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต หำกรัฐมีมำตรกำรส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือ (ร้อยละ 47.91) มำกกว่ำกำรที่ไม่มีมำตรกำรช่วยเหลือ (ร้อยละ 30.67) (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร,
2559, น. 38)
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การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เผชิญกับภำวะภัยแล้งในหลำยครั้ง และได้สร้ำงผลกระทบต่อชุมชน
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สำธำรณสุข และระบบนิเวศน์ โดยส่งผลกระทบต่อจำนวนปศุสัตว์ และทำให้ พืชผล
ได้รับควำมเสียหำย เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ตลอดจนส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อกำรจ้ำงงำนในภูมิภำค
และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงรำคำอำหำรภำยในประเทศและรำยได้จำกกำรส่งออกอีกด้วย ซึ่งมีผลทำให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง (Climate Council, 2018, p. 8)
จำกผลกระทบภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้รัฐบำลออสเตรเลียได้มีกำรประกำศอุดหนุนในด้ำนกำรเงินและ
ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ในด้ ำ นสั ง คมแก่ ชุ ม ชนเกษตรที่ ป ระสบภั ย แล้ ง โดยได้ มี ก ำรก ำหนดมำตรกำรเพื่ อ ให้
ควำมช่วยเหลือแก่ครอบครัวเกษตรกร ธุรกิจเกษตร และชุมชนในชนบท สำหรับเตรียมพร้อมในกำรจัดกำร
และฟื้นฟูจำกภัยแล้งที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรช่วยเหลือค่ำครองชีพ กำรบริกำรให้คำแนะนำปรึกษำในด้ำนกำรเงิน
และโครงกำรส่งเสริม โครงสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง (Drought Communities
Program) นอกจำกนั้ น ยั ง ได้ เพิ่มกำรสนั บ สนุน ในด้ ำนสั ง คมและชุ มชน โดยให้ คำแนะน ำปรึก ษำในด้ ำ น
สุขภำพจิตแก่ครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง (Department of Agriculture, 2019a)
โดยมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนชนบทที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
กำรเตรี ย มพร้ อ ม กำรจั ดกำร และกำรฟื้น ฟู จำกภำวะภัย แล้ ง ได้แก่ (Department of Agriculture and
Water Resources, 2018)
1. การสนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ ส าหรั บ ครั ว เรื อ นเกษตรกร (Farm Household
Allowance : FHA) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคู่สมรสที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยจะทำให้
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จ ำกเงินช่วยเหลื อดังกล่ำวได้มีโ อกำสที่จะพัฒนำสภำพแวดล้ อมและสร้ำงควำมเชื่ อ มั่น
ในตนเอง ด้วยกำรสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพจนถึง 4 ปี ซึ่งไม่ได้จ่ำยในครำวเดียว แต่จะมีกำรจ่ำย
ทุก 2 สัปดำห์ ตำมเงื่อนไขที่ ได้กำหนด เพื่อเป็น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับค่ำเช่ำ ค่ำโทรศัพท์ และค่ำรักษำพยำบำล
รวมถึงจัดหำบัตรดูแลสุขภำพ เพื่อลดค่ำรักษำพยำบำล และสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในกำรพัฒนำทักษะ
และกำรฝึกฝน โดยจะมีกำรประเมิน ด้ำนกำรเงินของธุรกิจฟำร์มด้ว ย (Department of Agriculture and
Water Resources, 2019b)
2. การให้บริ การแนะน าปรึ กษาในด้า นการเงิน (Rural Financial Counselling Service) โดยมี
หน่วยงำน (Rural Financial Counselling Service : RFCS) สำหรับให้บริกำรแนะนำปรึกษำในด้ำนกำรเงิน
ให้แก่เกษตรกร วิสำหกิจประมง ผู้ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตจำกป่ำ รวมถึงธุรกิจขนำดเล็ก ที่เกี่ยวข้องที่ ได้รับ
ควำมเดือดร้อนในด้ำนกำรเงิน โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
3. การจัดการวัชพืชและศัตรู จากสัตว์ (Managing Weeds and Pest Animal) โดยรัฐบำลกลำง
จั ดเตรี ย มงบประมำณ เพื่อ ช่ว ยบริ ห ำรจั ดกำรผลกระทบศัตรู จำกสั ตว์และวัช พืชในพื้นที่ที่ ประสบภัยแล้ง
เงินทุนนี้จะไปสนับสนุนโครงกำร ได้แก่ กำรบรรเทำผลกระทบศัตรูจำกสัตว์ กำรจัดกำรกับวัชพืช กำรลดควำมเสี่ยง
ที่จะเกิดกำรแพร่กระจำยในอนำคต และกำรพัฒนำพืชคลุมดินและคุณภำพน้ำ รวมถึงวิกฤตอำหำรสัตว์สำรอง
โดยประโยชน์ ที่เกิดจำกโครงกำรนี้ จ ะช่ว ยก่ อ ให้ เ กิด กำรจ้ำ งงำนในท้อ งถิ่ น และเกิดกำรกระตุ้น กิจ กรรม
ทำงเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ไปสู่ชุมชนในระยะยำว
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4. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงฟาร์ม (Managing Farm Risk Program) โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ธุรกิจฟำร์มได้มี ทำงเลื อกในกำรทำประกันภัยส ำหรั บกำรคุ้มครองควำมเสี่ ยงจำกภัยแล้งและภัยพิบัติ อื่น ๆ
โดยโครงกำรนี้ ได้ส นับสนุนส่ วนลด (one-off rebates) สำหรับกำรแนะนำและกำรประเมินเพื่อช่วยเหลื อ
เกษตรกรในกำรเตรียมพร้อมและสมัครเข้ำร่วมกับนโยบำยประกันภัยใหม่ ๆ เพื่อจัดกำรกับภำวะภัยแล้งและ
ควำมเสี่ยงในกำรผลิตและกำรตลำด
5. มาตรการด้านภาษี
1) การเร่ งค่า เสื่อมราคา (Accelerated Depreciation) เพื่อสนับสนุนกำรลงทุน เช่น
กำรติดตั้งสิ่งอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับน้ำ ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้ำงที่ใช้ในกำรจัดเก็บอำหำรสัตว์ และกำรทำรั้ว
ซึ่งสำมำรถน ำมำหักลบมำกกว่ำหนึ่ งปี เพื่อเป็นกำรช่วยเหลื อเกษตรกรในกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
ภำวะภัยแล้ง และช่วยให้เกิดกำรหมุนเวียนกระแสเงินสด รวมถึงเป็นกำรสนับสนุนกำรลงทุนในฟำร์มด้วย
2) โครงการเงินฝากเพื่อการจัดการฟาร์ม (Farm Management Deposits Scheme)
โครงกำรนี้จะอนุญำตให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ สำมำรถสำรองเงินรำยได้ก่อนหักภำษีจำกปีที่มี
รำยได้ สู ง ไปใช้ ล่ ว งหน้ ำ ได้ โดยเกษตรกร (primary producers) สำมำรถฝำกเงิ น เพื่ อ กำรจั ด กำรฟำร์ ม
ไม่เกิน 800,000 เหรียญออสเตรเลีย และหำกเกษตรกรได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง สำมำรถที่จะนำเงินฝำก
เพื่อกำรจัดกำรฟำร์มมำใช้จ่ำยได้เมื่อจำเป็นโดยไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ในด้ำนภำษี ทั้งนี้ เกษตรกรสำมำรถ
กู้เงินมำใช้โดยหักลบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยออกจำกดอกเบี้ยที่ได้รับจำกเงินฝำก รวมถึงสำมำรถกู้เงินเพื่อกำรจัดกำร
ปัญหำภัยแล้งได้เร็วขึ้น (สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ, 2561, น. 2)
3) ภาษีเงินได้เฉลี่ย (Income Tax Averaging) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถเฉลี่ย
รำยได้และภำษีที่ต้องชำระ โดยจะอนุญำตสำหรับในปีที่มีรำยได้มำกและรำยได้ตกต่ำ โดยส่วนหนึ่งมีกำรคำนวณ
จำกรำยได้สุทธิพื้นฐำน 5 ปี (เช่น ปี 2014-2015 ถึง ปี 2017-2018) ซึ่งทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ำจะไม่จ่ำย
ภำษีล่วงหน้ำมำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรมีรำยได้คงที่
6. บริษัทการลงทุนแห่งภูมิภาค (Regional Investment Corporation : RIC) เป็นองค์กรที่
สนั บ สนุ น เงิ น กู้ เ พื่ อ ธุ ร กิ จ เกษตรและเงิ น กู้ ส ำหรั บ กำรสร้ ำ งโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนน้ ำแห่ ง ชำติ โดยเงิ น กู้ เ พื่ อ
ธุรกิจเกษตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เงินกู้สำหรับกำรลงทุนเพื่อกำรเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มี
คุณสมบัติตำมหลั กเกณฑ์ สำหรับสร้ำงและสนับสนุน กำรตลำดให้ เกิด ควำมหลำกหลำย และสร้ำงโอกำส
ในตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 2) เงินกู้สำหรับภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกำรเตรียมพร้อม
และฟื้นฟูเมื่อประสบกับภำวะภัยแล้ง โดยสนับสนุนเงินกู้ระยะยำว 10 ปี เป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ซึ่งเกษตรกรสำมำรถกู้ยืมได้ตลอดเวลำ โดยเงินกู้ยืมนี้สำมำรถนำมำปรับอัตรำดอกเบี้ย หนี้ที่มีอยู่
หรื อเข้ำถึง กำรกู้ยื ม หนี้ สิ น ใหม่ เพื่อเป็ น ทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน ขณะที่ เงินกู้ส ำหรับกำรสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนน้ำแห่งชำติ เป็นเงินกู้ที่ให้กับโครงกำรของรัฐบำล รวมถึงโครงกำรที่เอกชนร่วมลงทุน กับรัฐ
เพื่อกำรจัดกำรน้ำ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ฝำย ท่อส่งน้ำ และกำรบำบัดน้ำเสียเพื่อ นำน้ำกลับมำใช้ใหม่
โดยบริษัทกำรลงทุนแห่งภูมิภ ำคให้ กู้ยืมเงินเป็นระยะเวลำ 15 ปี วงเงิน 50 ล้ำนเหรียญออสเตรเลี ย หรื อ
มำกกว่ำ ซึง่ รัฐบำลแห่งรัฐและเขตปกครองสำมำรถกู้ยืมเงินได้ตลอดเวลำ
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นอกจำกนั้ น แล้ ว รั ฐ บำลออสเตรเลี ย ยัง ได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนภัยแล้งเพื่อ
อนำคต โดยได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2018 โดยกำรจัดตั้งกองทุนนี้
เพื่อจัดหำรำยได้ที่มั่นคง สำหรับกำรรับมือกับภำวะภัยแล้งให้สำมำรถคืนกลับสู่สภำพเดิม กำรเตรียมควำมพร้อม
และกำรเผชิญเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยกองทุนเริ่มต้น 3.9 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย และคำดว่ำจะมีกำรเติบโต
5 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลีย (คำดกำรณ์ในปี 2028-2029) ในปี 2020-2021 จะมีกองทุน 100 ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ซึ่งจะมีกำรลงทุนในโครงกำรสำคัญเกี่ยวกับภัยแล้ง เพื่อสนับสนุน กำรลงทุนในด้ำนกำรวิจัยและ
นวั ต กรรม กำรขยำยงำนวิ จั ย กำรน ำเทคโนโลยี ใ หม่ ม ำใช้ กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรสภำพแวดล้ อ มและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรคิดริเริ่มของชุมชน ซึ่งกำรลงทุนนี้จะช่วย
ยกระดับผลิตภำพและผลประโยชน์ให้กับภำคกำรเกษตร ตลอดจนกำรส่งเสริมในด้ำนสุขภำพและควำมยั่งยืน
ของภำคกำรเกษตร (Department of Agriculture, 2019c)
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
ภัยแล้งนับเป็นอีกภัยพิบัติหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี โดยเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนำวต่อเนื่องถึง
ฤดูร้อน และในช่วงกลำงฤดูฝนซึ่งอำจมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ในแต่ละปีภัยแล้งได้สร้ำงควำมเสียหำย และส่งผลกระทบ
ต่อภำคกำรเกษตร โดยทำให้เกิดกำรขำดแคลนน้ำเพื่อใช้ในกำรเกษตรและส่งผลให้พื้นที่กำรเกษตรและผลผลิต
ได้รับควำมเสียหำย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อกำรประกอบอำชีพและรำยได้ของเกษตรกรตำมมำ ทำให้
เกษตรกรได้รั บ ควำมเดือดร้ อนและอำจส่งผลก่อให้ เกิดภำระหนี้สิน ต่อเนื่อง รวมถึง ภัยแล้ ง ได้ สร้ำงมูลค่ำ
ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมำกตำมระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้น
ดังนั้น รัฐจึงได้สนับสนุนงบประมำณเป็นจำนวนมำกสำหรับกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ทั้งกำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ และกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
ซึ่งในแต่ละปีรั ฐได้กำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยแล้งด้ำนกำรเกษตรที่เกิดขึ้น โดยมี แนวทำง
กำรจั ดกำรภัย พิบั ติด้ำนกำรเกษตร ประกอบด้ว ย กำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้ อ ม
กำรเผชิญเหตุ และกำรพื้นฟู โดยในแต่ละปี (2557-2561) มีมำตรกำรที่ดำเนินกำรประจำ ได้แก่ มำตรกำรเพิ่ม
ปริมำณน้ำต้นทุน มำตรกำรส่งเสริมควำมรู้ มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำ มำตรกำรฟื้นฟูและพัฒนำ
พื้นที่ประสบภัย โดยมีโครงกำรที่ดำเนินกำรเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อลดควำมเสี่ยง
กำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชให้หลำกหลำย กำรพัฒนำแหล่งน้ำ กำรจ้ำงแรงงำน กำรให้ควำมช่วยเหลื อเงิน
ทดรองตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ฯ เป็นต้น ตลอดจนได้มีพัฒนำกำรของแนวทำงกำรช่วยเหลือ เช่น
กำรจั ดทำโครงกำรตำมควำมต้องกำรของชุ มชน กำรจัดทำโครงกำรประกันภัยพืช ผล โครงกำรเกี่ยวกั บ
กำรเตือนภัย และกำรประเมินแนวโน้มข้อพิพำทและกำรไกล่เกลี่ย เป็นต้น
สำหรับกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในต่ำงประเทศดังตัวอย่ำงของออสเตรเลีย ได้ มีกำร
กำหนดมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกำรสนับสนุนในด้ำนกำรเงิน เช่นกัน ได้แก่ กำรช่วยเหลือค่ำครองชีพ
กำรให้ ค ำแนะน ำปรึ ก ษำด้ ำ นกำรเงิ น กำรจั ด ท ำบั ญ ชี เ งิ น ฝำกเพื่ อ กำรจัด กำรฟำร์ ม ซึ่ งเป็ น บัญ ชี เงิ น ฝำก
ที่เกษตรกรไม่ต้องเสียภำษี และมำตรกำรทำงด้ำนภำษีอื่น ๆ รวมถึงมีกำรจัดตั้งบริษัทกำรลงทุนแห่งภูมิภำค
ที่ให้เงินกู้แก่ธุรกิจเกษตรที่ประสบปัญหำภำวะภัยแล้งโดยเฉพำะ (Drought loans) ซึ่งจะเป็นกำรช่วยบรรเทำ
ภำระกำรเงิ นให้ กั บธุ รกิ จเกษตรที่ ประสบกั บภำวะภั ยแล้ ง รวมถึงได้ เพิ่ มกำรสนั บสนุ นด้ ำนสั งคมและชุ มชน
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เช่น กำรให้คำแนะนำปรึกษำในด้ำนสุขภำพจิตให้กับเกษตรกรและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง เป็นต้น
นอกจำกนั้นแล้ว ออสเตรเลียยังมีกำรสนับสนุนในมำตรกำรด้ำนกฎหมำย โดยมีกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เกี่ยวกับกองทุนภัยแล้งในอนำคต สำหรับเป็นกองทุนในระยะยำวเพื่อนำมำแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำภัยแล้งจะเป็นภัยพิบัติธรรมชำติที่มีควำมแปรปรวนและมีแนวโน้มเพิ่มควำมรุนแรง
มำกขึ้น อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยให้กับภำคกำรเกษตรในอนำคต รัฐบำลต่ำงให้ควำมช่วยเหลือ เกษตรกร
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน กำรลดผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่เกิดจำก
ปัญหำภัยแล้งในระยะยำว นอกจำกกำรสนับสนุน ควำมช่วยเหลือจำกรัฐแล้ว เกษตรกรควรเพิ่มกำรเรียนรู้
ควบคู่กันเพื่อปรับตัวรองรับสถำนกำรณ์ ซึ่งเกษตรกรบำงส่วนเกิดกำรตื่นตัวและเรียนรู้เพื่อปรับตัว โดยมีกำร
ปรับตัวทั้งด้ำนกำรผลิต ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคม แต่อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรบำงส่วนไม่สำมำรถปรับตัว
ถึงแม้ว่ำเกษตรกรจะรับรู้ถึงผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่เกิดขึ้น ซึ่งจำกกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำ
มีหลำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรจูงใจในกำรปรับตัวของเกษตรกร โดยเฉพำะในเรื่องของควำมรู้ในด้ำนกำรปรับเปลี่ยน
กำรผลิต ควำมมั่นใจในรำยได้หรือผลตอบแทนที่จะได้รับ กำรมีตลำดรองรับที่แน่นอน และเงินทุนในกำรผลิต
ตลอดจนควำมร่วมมือของชุมชน
ดังนั้ น กำรสนั บ สนุ น ให้ เกษตรกรได้ พัฒ นำควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงของ
สภำพภูมิอำกำศจะเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับ
เกษตรกร จึงควรส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำถึงควำมรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนกำรตลำด จัดหำตลำดรองรับผลผลิตที่แน่นอน โดยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน สนับสนุนด้ำนเงินทุนโดยสำมำรถกู้ยืมในบัญชีเงินฝำกของตนได้โดยไม่เสีย
ดอกเบี้ย ส่งเสริมพัฒนำเทคโนโลยีระบบกำรเตือนภัยอย่ำงแม่นยำและเพิ่มกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรเตือนภัยให้กับ
เกษตรกรอย่ ำงรวดเร็ ว ส่ งเสริ มวิจั ย และพัฒ นำพั นธุ์พืช และพันธุ์สั ตว์ ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อ มและ
เป็นที่ต้องกำรของตลำด รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำภัยแล้งในระยะยำว ตลอดจนสนับสนุนกำรลงทุนในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนน้ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ให้ครอบคลุมพื้นที่กำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง และกำรสนับสนุนมำตรกำรด้ำนกฎหมำย โดยกำหนดให้มีกฎหมำย
ที่ให้ควำมคุ้มครองภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรและขยำยกำรคุ้มครอง กำหนดให้ครอบคลุมในส่วนของภัยแล้ง
ให้ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมเสี่ยงให้กับเกษตรกรและบรรเทำควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น
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