สถานการณความแหงแลงและผลกระทบตอภาคการเกษตรในสหรัฐอเมริกา
จากขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดทํา ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่ประสบภัยแลง
โดยคณะกรรมการ Word Agricultural Outlook ของกระทรวง โดยคํานวณจากพื้นที่ทั้งหมดในการเพาะปลูก
เกษตรแหงสหรัฐอเมริกา และศูนยบรรเทาภัยแลงแหงชาติ พืช/เลี้ยงสัตวชนิดนั้น
พบวา สถานการณภัยแลงและขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
มีขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝงตะวันตกของสหรัฐฯ ในปนี้ที่
พืน้ ที่เพาะปลูกถั่วอัลฟลฟา
รอยละ 43
รุนแรงมากที่สุดเปนประวัติการณ
หากวิ เ คราะห จ ากแผนที่ แสดงชนิ ด สิน คาเกษตรที่ พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ
รอยละ 54
สําคัญของสหรัฐฯ ที่ประสบภัยแลงจะพบวาการเลี้ยงแกะและ
พื้นที่ไรหญาแหง
รอยละ 46
แพะไดรับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่เลี้ยงถึงรอยละ
61 อยูในบริเวณภัยแลง ในขณะที่สุกรไดรับผลกระทบนอย พื้นที่เลี้ยงสุกร
รอยละ 27
ที่สุดเนื่องจากพื้นที่เลี้ยงสวนใหญอยูในตอนกลางคอนไปทาง
พื้นที่เลี้ยงโคนม
รอยละ 46
ฝ งตะวั น ออกของประเทศ และมี เ พี ย งร อยละ 27 ที่อยูใน
บริเวณภัยแลง สําหรับการปศุสัตวพบวา ทั้งโคเนื้อและโคนม พื้นที่เลี้ยงแกะและแพะ
รอยละ 61
ไดรับผลกระทบกวาครึ่งของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดและอยูในระดับ
ใกลเคียงกันเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 50 เนื่องจากพื้นที่หลักในการเลี้ยงอยูคอนมาทางฝงตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้
ถั่วอัลฟลฟาและไรหญาแหงเลี้ยงสัตวไดรับผลกระทบปานกลางเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกหลักที่คิดเปนรอยละ 75
ของปริมาณผลผลิตในประเทศตั้งอยูตอนกลางคอนไปทางตะวันออกของประเทศ
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สถานการณ ปริ มาณการกั กเก็ บน้ํ า ผิ ว
ดิน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
พบว า อ า งเก็ บ น้ํ า ส วนใหญ ทางฝ ง
ตะวันตกมีปริมาณน้ําต่ํากวาหรือต่ํ ากวา
ระดั บ ปกติ มากเนื่ องจากภาวะภั ย แล ง
ยาวนาน อาทิ
• Lake Powell (แอริโซนา/เนวาดา) มี
ปริมาณน้ํารอยละ 26
• Lake Mead (แอริโซนา/ยูทาห) มี
ปริมาณน้ํารอยละ 27 ของความจุ
• Lake Shasta ( แ ค ลิ ฟ อ ร เ นี ย )
มีปริมาณน้ํารอยละ 38 ของความจุ
• Lake Oraville ( แ ค ลิ ฟ อ ร เ นี ย )
มีปริมาณน้ํารอยละ 44 ของความจุ

แนวโนมภัยแลงตามฤดูกาลใน
สหรัฐฯ ระหวางวันที่
21 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม
2565

•
•
•
•

พื้นที่สถานการณภัยแลงตอเนื่อง
พื้นที่สถานการณภัยแลงดีขึ้น
พื้นที่มีแนวโนมสิ้นสุดภัยแลง
พื้นที่มีแนวโนมเริ่มภัยแลง

• ศูนยบริการพยากรณสภาพอากาศของององคการบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติคาดการณวา
พื้นที่สวนใหญในฝงตะวันตกจะยังคงประสบภัยแลงจนสิ้นเดือนตุลาคม
• คาดวาบางพื้นที่ในมลรัฐไอดาโฮและมอนทานาจะเริ่มมีภาวะภัยแลง
• แมภัยแลงในบางพื้นที่ฝงตะวันตกเฉียงใตโดยเฉพาะมลรัฐแอริโซนาจะบรรเทาลง แตไมไดมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ในการจัดหาน้ําใหเพียงพอ

3

สาเหตุของภาวะภัยแลง การกักเก็บน้ําผิวดินทําไดนอย และปริมาณน้ําไมเพียงตอการใชในภาคการเกษตร
ในสหรัฐฯ เปนผลมาจากสถานการณปญหาที่สะสมมานาน กลาวคือ
• ปริมาณน้ําฝน (Precipitation) เปนปจจัย
สําคัญที่สงผลกระทบตอทั้งความเปนอยูของมนุษยและ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ปริมาณฝน หิมะ และชวงที่หิมะ
ละลายเชื่อมโยงกับปริมาณน้ําทั้งผิวดินและใตดินสําหรับ
บริโภค อุปโภค ใชทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลตอทางน้ําธรรมชาติซึ่งจะกําหนด
พันธุสัตวและพืช (รวมถึงพืชอาหาร) ที่อยูในบริเวณนั้นๆ
ดวยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนตกจึงกระทบ
กระบวนการธรรมชาติในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
เปนการเปลี่ยนแปลงกะทันหันที่สิ่งแวดลอมไมสามารถ
ปรับตัวไดทัน
ทั้งนี้ ทุก 10 ป ในชวงตั้งแตป ค.ศ. 1901
- 2020 พบวาปริมาณน้ําฝนใน 48 มลรัฐของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.20 นิ้ว ในขณะที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.10
นิ้ว แมวาบางพื้นที่ในสหรัฐฯ จะมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นมาก แตบางพื้นที่โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศมีปริมาณน้ําฝนลดลง (ภาพแสดงรอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในสหรัฐฯ ในชวงดังกลาว)

• ปริ มาณทุ งหิ มะ (Snowpack) ซึ่งเปน ปจ จัย สําคัญ ในการเพิ่มระดับน้ําในอางเก็บ น้ํามีไมเพียงพอ
แมวาในชวงป 2564 - 2565 หลังฤดูหิมะสิ้นสุดลง พบวาทางตะวันตกเฉียงเหนือและเทือกเขาร็อกกี้ตอนเหนือมี
ปริมาณทุงหิมะมากกวาระดับปกติ แตในแคลิฟอรเนียและตะวันตกเฉียงใตกลับประสบวิกฤตภัยแลง นอกจากนี้
แมจะมีมรสุมฤดูรอนตะวันตกเฉียงใตซึ่งชวยระงับไฟปา มีน้ําหลอเลี้ยงพืชผล และฟนฟูระบบนิเวศไดบาง แตก็ไม
สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของพื้นที่ลุมน้ํา Colorado River ในระยะยาวได
• มวลอากาศรอนสุดขั้ว (Extreme heat) ทําใหดินและพืชพันธุตางๆ แหงซึ่งนําไปสูภาวะภัยแลงหรือ
ทําใหสถานการณเลวรายลงได พื้นที่สวนใหญทางตะวันตกของสหรัฐฯมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกติตั้งแตเขาสูฤดูรอน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ จากสถิติยอนหลัง 120 ป พบวาสภาพอากาศมีแนวโนมรอนขึ้นตอเนื่องโดย
รูปแบบสภาพอากาศจะเปลี่ยนไป (new normal) ทุก 10 ป จากภาพดานลางแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
สหรัฐสูงขึ้นจากเดิมในป ค.ศ. 1901 - 2001 ที่ยังคงพบสีน้ําเงินเขมซึ่งแสดงถึงอากาศเย็นมากกวาและมีพื้นที่
อากาศรอนไมมากนั ก แตในชวงศตวรรษที่ 20 พบวาเกือบทั้งประเทศเปลี่ยนเปนสีแดงหรืออากาศร อ นและ
ภูมิภาคตะวันตกเปนพื้นที่สีแดงเขมซึ่งหมายถึงมีอากาศรอนแบบสุดขั้วมากที่สุด
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สําหรับสถานการณในมลรัฐแคลิฟอรเนียพบวา ไตรมาสแรกของป 2565 เปนชวงที่น้ํานอยที่สุดในรอบ
100 ป โดยมีปริมาณน้ําเพียง 6 นิ้ว ทั่วทั้งเทือกเขา Sierra Nevada และปริมาณน้ําฝนทั่วทั้งมลรัฐในปน้ําปจจุบัน
สะสมเพียงรอยละ 73 ของคาเฉลี่ย นอกจากนี้ทุงหิมะ Sierra-Cascades สะสมในปนํ้าปจจุบันมีเพียงรอยละ 10
ของคาเฉลี่ย ลดลงจากเดิมที่เคยพบกอนหนารอยละ 18 และอางเก็บน้ําทั่วมลรัฐมีปริมาณน้ํารวมรอยละ 71 ของ
ค าเฉลี่ ยในช วงเวลาเดี ยวกั นของป ก อนหน า ส งผลให ต องประกาศภาวะภั ยแล งฉุ กเฉิ น ใน 58 เขต ของมลรั ฐ
แคลิฟอรเนีย ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวไดรับการแจงใหลดการใชน้ําลงรอยละ 15 ของปริมาณที่ใชเมื่อป
2563

สรุปนโยบาย: ความแหงแลงและการเกษตรในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ขอมูลเดน
 ภาคการเกษตรของมลรัฐแคลิฟอรเนียซึ่งมีขนาดใหญที่สุดของสหรัฐฯ สรางรายเกวา 5 หมื่นลานเหรียญ
สหรัฐตอป และกอใหเกิดการจางงานกวา 420,000 คน
 ภั ย แล งที่ กํา ลั งดํ า เนิ น อย า งต อเนื่ องทําให ป ริม าณน้ํ าลดลงในขณะที่ต องการใชน้ํามากขึ้น สงผลการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมและภาคสวนที่เกี่ยวของ
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแลงที่มีตอมลรัฐ
ในภาพรวมนับวาเล็กนอย แตกอใหเกิดความเสียหายสูง
มากในเมืองแซคราเมนโตและชายฝงตอนเหนือของมลรัฐ
และจะยิ่ ง รุ น แรงขึ้ น เนื่ อ งจากคาดว า ความแห ง แล งจะ
ดําเนินไปตลอดทั้งป 2565
 การเพิ่มการปรับตัวและฟนฟูภาคเกษตรจากภัย
แลงกระทําไดโดยการเนนใหเห็นผลกระทบเชิงลบของการ
ใชน้ําบาดาล การเรงรัดบริการจัด การความต องการน้ํ า
และปรับปรุงการกักเก็บน้ํา
ภาคการเกษตรแคลิฟอรเนียซึ่งใหญที่สุดในสหรัฐฯ แตน้ํากลับเปนประเด็นที่นากังวล
ภาคการเกษตรใชแรงงานกวา 420,000 คน และสรางรายไดตอปกวา 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนไปสูการเพาะปลูกพืชที่สามารถสรางรายไดและแรงงานมากขึ้น
เมื่อคํานวณตออัตราการใชน้ําตอหนวย เชน ผลไม ลูกนัตตางๆ และผัก ในขณะที่ยังคงรักษาสัดสวนการตลาดใน
ประเทศที่มีตอผลผลิตนมและเนื้อโคไวได
อยางไรก็ตาม ฟารมในแคลิฟอรเนียพึ่งพาการชลประทานอยางมาก จึงทําใหความพรอมของน้ําใชกลายเปนขอ
กังวลมาโดยตลอดแมวาจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการชลประทานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในชวงสิบปที่ผานมา
ขอจํากัดดานสภาพอากาศและระเบียบตางๆ สงผลตอน้ําผิวดินใหมีอยูอยางจํากัดเชนเดียวกัน การใชน้ําบาดาลที่
มากเกินไปก็สงผลใหบอน้ําแหงเหือดลงและทําลายโครงสรางอาคาร จึงนําไปสูการออกรัฐบัญญัติวาดวยการบริหาร
จัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืนในป 2557
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น้ําแลงเร็วขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทําใหตองจํากัดการใชน้ําและความตองการใชน้ําในภาค
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหแคลิฟอรเนียทีส่ ภาพอากาศแปรปรวนอยูแลวนั้นมีความผันผวนมาก
ขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศโดยเฉพาะการมีปริมาณฝนมากและรุนแรงกวา
ปกติ หรือที่เรียกวา “precipitation whiplash” ในขณะเดียวกัน แคลิฟอรเนียก็กําลังประสบกับภัยแลงครั้งใหญ
เชนเดียวกับภูมภาคฝงตะวันตก โดยมีปริมาณน้ําฝนต่ําอยางตอเนื่องและอุณหภูมิสูงขึ้น
ปน้ํา 2563 และ 2564 นับเปนชวงสองปที่มีน้ํานอยที่สุดเปนอันดับสองนับตั้งแตมีการบันทึกในป 2441
และนอยที่สุดนับตั้งแตฤดูแลงป 2519 - 2520 ทั้งนี้ ประเมินวาอุณหภูมิที่อบอุนผิดปกติในป 2564 ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยในศตวรรษที่ 20 เกือบ 3.5 องศาฟาเรนไฮต ทําใหการคายระเหยของพืชและดินเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 - 4
นิ้ว หรือเทียบเทาความตองการน้ําสําหรับพืชผลที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8

น้ําแลงสงผลใหเพิ่มตนทุนและลดทอนรายไดจากการทําฟารม
 ความแหงแลงทําใหการสงน้ําดินไปยังฟารมลดลงในป 2564 การสงน้ําเขาพื้นที่ลดลงเนื่องจากระดับ
การกักเก็บน้ําที่ต่ําและการลดทอนสิทธใชน้ํา ซึ่งนํามาใชเพื่อปกปองผูใชน้ํารายอื่นและรักษาสภาพแวดลอม ในบาง
กรณีพบวา เกษตรกรบางรายไมไดรับการจัดสรรน้ําจากทั้งโครงการ Central Valley และโครงการน้ําของมลรัฐ ใน
ป 2564 การสงมอบน้ําผิวดินทั้งหมดสําหรับฟารมในพื้นที่ Central Valley และชายฝงตอนเหนือลดลงประมาณ
5.5 ลานเอเคอร-ฟุต (ต่ํากวาคาเฉลี่ยชวงป 2545 - 2559 ที่รอยละ 41%)
การขาดแคลนน้ําผิวดินเพิ่มการสูบน้ําบาดาลและตนทุนการผลิตอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากภัยแลง
เกษตรกรเพิ่มการสูบน้ําขึ้นเกือบ 4.2 เอเคอร-ฟุต (เมื่อเทียบกับชวงป 2545 - 2559) ซึ่งไมเพียงพอต อการ
ทดแทนน้ําผิวดินที่สูญเสียไปทั้งหมด ไมใชเกษตรกรทุกคนเขาถึงน้ําบาดาลหรือเครื่องมือในการสูบน้ําบาดาล ทั้ง
พบวามีการขาดแคลนน้ําสุทธิประมาณ 1.4 เอเคอร-ฟุต หรือรอยละ 6.3 ของการใชน้ําตามปกติ (ภาพดานลาง)
และยังพบวาตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสูบน้ํามากขึ้นทําใหคาไฟฟาของเกษตรกรเพิ่มขึ้นประมาณ 184
ลานดอลลาร เกษตรกรบางรายตองซื้อน้ําจากคนอื่นที่เต็มใจใชนอยลง และตนทุนอาหารสัตวยังเพิ่มขึ้นอีกดวย
การขาดแคลนน้ํานําไปสูที่ดินวางเปลา และ “การใหน้ําแบบขาดแคลน (deficit irrigation)” ซึ่งสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจ เกษตรกรปรับตัวกับภาวะขาดแคลนน้ําโดยปลอยพื้นที่เพาะปลูกรกรางวางเปลา โดยมักจะ
เลือกพืชที่ใหกําไรนอยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได แมวาการปลอยที่ดินวางเปลาจะสืบเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ แต ป ระมาณการณ ได ว าภาวะภัยแลงในป 2564 เปน สาเหตุของกรณีดังกลาวรวมเป นพื้ นที่ถึง
395,000 เอเคอร โดยสวนใหญเกิดขึ้นใน Sacramento Valley นอกจากนี้ ในลุมน้ํา Russian River Basin ซึ่ง
เพาะปลูกองุนสําหรับทําไวนเปนพืชหลักพบวามีผลผลิตลดลงเนื่องจากความแหงแลง รวมทั้งผลผลิตเสียหายจาก
ควันไฟปาทําใหรายไดลดลง 148 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเกือบรอยละ 24
นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถใชน้ําที่มีใหนานขึ้น เกษตรกรอาจลดการใหน้ําใหนอยลงกวาที่พืชนั้นตองการ
หรือ “การใหน้ําแบบขาดแคลน” ซึ่งจะสงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง ในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบ การสูญเสีย
รายไดจากพืชผลและตนทุนการสูบน้ําที่เพิ่มขึ้นอยูที่ประมาณ 1.1 พันลานดอลลาร และสูญเสียการจางงานประจํา
และงานพารทไทมประมาณ 8,700 คน
การสูญเสียรายไดของพืชผลทางการเกษตรมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง ความเสียหายของพืชผล
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตลอดทั้งหวงโซการผลิต เชน หลายอุตสาหกรรมตนน้ําสงสินคาและบริหารเขาสูภาค
การเกษตร ดังนั้น ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของภัยแลงจึงไดรับการประเมินวากอใหเกิดการสูญเสียราบไดถึง 1.7
พันลานเหรียญสหรัฐ และลดการจางงานกวา 14,600 คน
ภาพแสดงภาวะภัยแลงและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
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ปจจุบันภาวะน้ําแลงสงผลรุนแรงในเมืองแซคราเมนโต และชายฝงตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอรเนียมากที่สุด
ขณะที่ป 2564 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแลงที่มีตอมลรัฐในภาพรวมนับวาเล็กนอย แตกอใหเกิดความ
เสียหายสูงมากใหกับเศรษฐกิจของภาคการเกษตรในระดับทองถิ่น San Joaquin Valley ไดรับผลกระทบรุนแรง
ในชวงภัยแลงที่ผานมา เมืองแซคราเมนโตและชายฝงตอนเหนือของมลรัฐซึ่งปกติจะมีน้ํามากกลับประสบกับภาวะ
น้ํานอยและแลงที่สุด ทั้งนี้ พบวาการสงน้ําผิวดินใน Sacramento Valley อยูในระดับต่ํากวาชวงภัยแลงในชวงป
2555 - 2559 และสูญเสียรายไดจากพืชผลทางการเกษตรรอยละ 11 ในขณะที่ลุมน้ํา Russian River มีความ
สูญเสียรอยละ 24 ในทางตรงกันขามพบวา ลุมน้ํา San Joaquin River และ Tulare Lake กลับไดรับผลกระทบ
คอนขางนอย (ประมาณรอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ) และในขณะที่ป 2566 แคลิฟอรเนียกําลังเขาสูภาวะภัยแลง
เปนปที่สามโดยมีการลดปริมาณน้ํามากขึ้น และคาดวาผลกระทบก็จะเขมขนและขยายวงออกไปมากขึ้นดวย
ภาวะภัยแลงยกระดับความทาทายในการบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืน
สถานการณภัยแลงสอดคลองกับการบังคับ ใชรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางยั่ งยืนใน
ชวงแรกซึ่งกําหนดใหผูใชน้ําบาดาลหลีกเลี่ยงผลอันไมพึงประสงคจากการสูบน้ํา อยางไรก็ตาม ในป 2564 ยังคง
พบวาเกือบ 1,000 หลังคาเรือนไดรายงานถึงบอน้ําที่แหงหรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสูบน้ํามากขึ้นและการเติม
น้ําธรรมชาติลดลง (ภาพดานลาง) นอกจากนี้ การทรุดตัวของพื้นดินยังเพิ่มขึ้นในป 2564 แมวาจะอยูในอัตราที่ต่ํา
กวาในชวงแลงทีผ่ านมาก็ตาม

บอน้ําประมาณ 1,000 บอ
แหงลงในป 2564 โดยสวนใหญ
ตั้งอยูในบริเวณ Central Valley
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แมวาหนวยงานระดับทองถิ่นและมลรัฐตอบสนองตอปญหาบอน้ําบาดาลแหงดังกลาวไดรวดเร็วขึ้นกวาชวงภัย
แลงปกอนหนา แตแผนงานเบื้องตนในพื้นที่ San Joaquin Valley ลมเหลวในการสรางการรับรูถึงผลกระทบอันไม
พึงประสงคของการสูบน้ําบาดาลมากเกินไป อยางไรก็ตามหนวยงานระดับทองถิ่นบางแหงไดเริ่มบังคับใชมาตรการ
จํากัดการสูบน้ําบาดาลแลว
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสามารถชวยเกษตรกรแคลิฟอรเนียปรับตัวได
เพิ่มการเนนถึงผลกระทบอันไมพึงประสงคของการสูบน้ําบาดาล โดยใชมาตรการจํากัดการสูบน้ําบาดาล
ในทองถิ่นและแผนบรรเทาอื่นๆ เพื่อประโยชนสูงสุดในการหลีกเลี่ยงปญหาบอน้ําแหงและดินทรุด เชน หนวยงาน

ดานน้ําบาดาลทองถิ่นสามารถสรางแรงจูงใจโดยมีคาใชจายใหแกเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการใชน้ําบาดาลในพื้นที่
เสี่ยงตอผลกระทบดังกลาว ซึ่งอาจชวยใหมีน้ําบาลใชและยังคงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถิ่นดวย
เรงรัดบริหารจัดการความตองการใชน้ํา อํานวยความสะดวกการคา และปรับวัตถุประสงคการใชที่ดิน
เปนแนวทางยกระดับการปรับตัวตอภาวะภัยแลงและชวยใหสามารถบริหารจัดการน้ําไดยืดหยุนยิ่งขึ้น อาทิ การ
ทบทวนการเพาะปลูกผสมผสานระหวางพืชลมลุกและยืนตน การจัดสรรน้ําบาดาล (กําหนดปริมาณใชน้ําบาดาล
สูงสุดตอคนจะชวยใหมีการวางแผนใชน้ําลวงหนา) การปรับปรุงใหเขาใชงานและเรียกดูขอมูลการใชน้ําบาดาล
โดยเฉพาะการวัดปริมาณและการจัดสรรน้ําไดดียิ่งขึ้นเพราะขอมูลดังกลาวเปนองคประกอบเบื้องตนสําหรับตลาด
คาน้ําบาดาล ตลาดคาน้ําบาดาลและน้ําผิวดินของทองถิ่นที่ดําเนินงานโปรงใสจะชวยใหการคาราบรื่นและชวยลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไดอยางมาก หนวยงานระดับรัฐและรัฐบาลกลางสามารถใหการสนับสนุนหลักดานวิชาการ
และการเงิน ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการใหทุนเพื่อสรางแรงจูงใจในการลดละการปลูกพืชและปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค
การใชที่ดินอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น เปนตน
ปรับปรุงการกักเก็บน้ํา การเพิ่มน้ําลงไปในพื้นดินสามารถชวยเติมแองน้ําบาดาลและสรางแหลงสํารองที่
สําคัญไวได นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรและติดตามน้ําบาดาลที่เขมงวดจะชวยอํานวยความสะดวกในการขยาย
ธนาคารน้ําบาดาลซึ่งเปนโครงการเติมน้ําโดยกักเก็บน้ําในนามของบุคคล/กลุมบุคคล การเพิ่มน้ําใหไดมากขึ้นตอง
อาศัยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บและการขนสง เชนเดียวกับการปฏิบัติที่ดีตามหนาที่และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงานอางเก็บน้ําเพื่อใหน้ําผิวดินที่เก็บไวมากขึ้นลงไปในพื้นดินในชวงฤดู
ใบไมรวง สนับสนุนการนําระบบการดําเนินงานของอางเก็บน้ําตามการคาดการณ (Forecast-informed Reservoir
Operations: FIRO) และการเรงรัดขออนุญาตโครงการเติมน้ํา
ผลกระทบของภัยแลงและการจํากัดปริมาณน้ําใชในการเกษตร
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แมวาภัยแลงรุนแรงจะเกิดขึ้นในฝงตะวันตกของสหรัฐฯ แตสงผลกระทบในวงกวางตอชาวอเมริกันทั้งประเทศ
เนื่องจากไดกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยทาทายตอหวงโซการผลิตและความตองการดานอาหาร นอกเหนือจากสถานการณ
ทางการเมืองระหวางประเทศระหวางรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งมีผลตอความเสถียรของการผลิตและการคาสินคาเกษตรทั่ว
โลก ปจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นผนวกกับวิกฤตดานพลังงานและหวงโซการผลิต ทั้งหมดนี้สงผลใหเกิดภาวะเงิน
เฟอและดัชนีราคาอาหารสูงถึงรอยละ 9 ในป 2565 นี้
เมื่อไมมีน้ําใชทางการเกษตรก็เทากับลดปริมารอาหารที่วางจําหนายในราน เกษตรกรจํานวนมากพึ่งพิง
น้ําใชเพื่อการเกษตรจากโครงการชลประทานของสํานักฟนฟูที่ดินสหรัฐอเมริกา (The United State Bureau of
Reclamation) ซึ่งเปนเวลากวาทศวรรษแลวที่การดําเนินงานโครงการเหลานี้ไดรับผลกระทบจากนโยบายและการ
ตั ด สิ น ใจจากรั ฐ บาลกลางที่ จั ดสรรน้ํ า ในสั ด สว นที่ไมเหมาะสมต อสภาพสิ่ง แวดลอมที่ป รากฏ ทั้ งนี้ พื้ น ที่ ทาง
การเกษตรแตละเอเคอรที่ตองละเลิกการปลูกพืชไปเนื่องจากไมมีชลประทานเทากับสูญเสียอาหารที่จะนําไปวาง
จําหนายในรานชํา (นายบิล ดีดริคช เกษตรกรและประธานพันธมิตรน้ําเพื่อฟารมในแคลิฟอเนียรไดคาดวาเทากับ
ผักสลัด 50,000 ถุง)
เมื่อไมสามารถเพาะปลูกไดจึงกอใหเกิดการวางงานในภาคการเกษตร การศึกษาของมหาวิทยาลัย UC
Davis เกี่ยวกับผลกระทบฝนเชิงเศรษฐกิ จ ของภั ยแลงตอเนื่องในป 2565 ตอพื้นที่ Sacramento Valley ใน
แคลิฟอรเนียระบุวา จะมีการวางงานกวา 14,000 ตําแหนง และธุรกิจดานการเกษตรจะไดรับความเสียหายคิด
เปนมูลคาประมาณ 1.315 พันลานเหรียญสหรัฐ
การจัดสรรน้ําใหกับเกษตรกรในลุมน้ําแคลมัทไมเหมาะสมและสงผลกระทบตอภาพรวมผลผลิตหาร
ของชาติ เกษตรกรจํานวนมากในพื้นที่ดังกลาวอยูระหวางเริ่มปลูกพืชโดยอาศัยการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรงวดแรก

อยางไรก็ตาม มีปริมาณน้ําผิวดินเพียง 50,000 เอเคอร-ฟุต ดังนั้น เกษตรกรจึงคาดวาผลผลิตจะยังคงต่ําเชนเดิมในปนี้
และชุมชนรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบกรณีการบริหารจัดการน้ํา
จากรัฐบาลกลางที่ไมยืดหยุนในบางพื้นที่ของแคลิฟอรเนียและตอนกลางของออริกอน ที่ตองปนสวนน้ําเพื่อใช
อนุรักษพื้นที่อาศัยของกบลายจุดออริกอน (Oregon spotted frog) ตามรัฐบัญญัติวาดวยสิ่งมีชิตใกลสูญพันธุ จึง
ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ํา Deschutes River Basin มีน้ําไมเพียงพอในการเพาะปลูก
การตื่นตัวและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือดานน้ําเปนครั้งแรก พรรคการเมืองทั้งดีโมแครต
และรีพับรีกันตางก็เห็นชอบที่จะผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อจัดหาน้ําเพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ชลประทานในแคลิฟอรเนียและพื้นที่อื่นฝงตะวันตกใหทันสมัย อาทิ รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
และการจางงานซึ่งประกาศใชเมื่อพฤศจิกายนที่ผานมา รางกฎหมาย RENEW WIIN Act ซึ่งขยายขอบเขตอํานาจ
ของหนวยงานรัฐบาลกลางบางแหงใหสามารถชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐานชลประทานในฝงตะวันตกและ
คําปรึกษาโครงการในแคลิฟอรเนีย รางกฎหมาย Support to Rehydrate the Environment, Agriculture and
Municipalities Act (STREAM Act) ซึ่งมุงหมายจะจัดหาน้ําเพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการแจกจาย
น้ําในฝงตะวันตก
การดําเนินงานในประเด็นภัยแลงของรัฐบาลกลาง
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ระบบสังเกตการณภัยแลงและโครงการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ระบบนี้เปนเครื่องมือสําคัญที่สหรัฐฯ ใชในการติดตามสถานการณความแหงแลง โดยแสดงในรูปแบบแผนที่
บริเวณประสบภัยแลงซึ่งจําแนกความรุนแรงเปน 4 ระดับ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดเริ่มนําแผนที่
ดังกลาวมาบูรณาการกับการดําเนินโครงการความชวยเหลือทางการเกษตรตางๆ จึงทําใหชวง 2 - 3 ปหลังนี้
รัฐสภาสหรัฐฯ มีความสนใจและพึ่งพาในระบบสังเกตการณภัยแลงมากขึ้น
ในชวงป 2546 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ใชระบบสังเกตการณภัยแลงในการกําหนดวามลรัฐหรือเขตใดจะ
สามารถจําหนายสตอกสวนเกินของนมผงขาดมันเนยสําหรับอาหารสัตวในพื้นที่ประสบภัยแลงรุนแรงหรือผิดปกติ
โดยอาศัยความตามรัฐบัญญัติวาดวยอาหาร การอนุรักษ และพลังงาน ป 2551 รัฐสภากําหนดใหตีพิมพ
ระดับความรุนแรงของภัยแลงในระบบสังเกตการณภัยแลงและใชเปนเงื่อนไขสําหรับการพิจารณาจายเงินชวยเหลือ
ภายใตโครงการ Livestock Forage Disaster Program (LFP) และยังคงกลไกนี้ไวกระทั่งปจจุบัน
ในป 2555 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับแกกระบวนการกําหนดพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ใชสําหรับใหเงินกู
ฉุกเฉินแกฟารม โดยเพิ่มกระบวนการเรงดวน หรือ “fast-track designation” สําหรับพื้นที่ประสบภัยแลงรุนแรง
ซึ่งจะพิจารราจากรับความรุนแรงตามที่ปรากฏในแผนที่ของระบบสังเกตการณภัยแลง สงผลใหกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ สามารถกําหนดพื้นที่ภัยแลงรุนแรงไดรวดเร็ว เรงรัดกระบวนการใหความชวยเหลือ และลดทอนภาระกร
จัดทํารายงานในระดับเจาหนาที่จากหนวยงานบริการฟารม (FSA)
รัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงการเกษตร ป 2561 ไดแกไขโครงการอนุรักษ (Conservation Reserve
Program: CRP) เพื่ออนุญาตใหดําเนินการแปลงทําหญาแหงและแปลงสําหรับแทะเล็มหญาในกรณีฉุกเฉินในบาง
พื้นที่ภายใตโครงการ CRP ในกรณีที่เขตประสบภัยแลงรุนแรงระดับ 2 หรือสูงกวา
ในปงบประมาณ 2563 รัฐสภาปรับวัตถุประสงคโครงการกองทุนเพื่อชดใชคาเสียหายจากไฟปาและเฮอร
ริเคน ตามรัฐบัญญัติการจัดสรรรวม (Consolidated Appropriations Act) ใหครอบคลุมผูไดรับความเสียหาย
จากภัยแลงดวยโดยมีเงื่อนไขวาจะตองประสบภัยแรงระดับ 3 หรือ ระดับ 4 ในชวงปปฏิทิน 2561 - 2562
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การดําเนินงานของรัฐบาลกลาง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไบเดน-แฮริสไดแถลงรายงานสรุปผลการดําเนินงานระยะเวลา 1 ป ของ
คณะทํางานรวมดานการรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับจากภัยแลง (Drought Resilience Interagency Working
Group) เพื่อใหความชวยเหลือทั้งการเงินและวิชาการแกพัฒนาชุมชนประสบภัยแลงใหมีการปรับตัวและฟนฟูใน
ระยะยาว โดยอาศัยโครงการความชวยเหลือที่มีในปจจุบันและโครงการใหม รวมทั้งใชทรัพยากรภายใตกฎหมาย
โครงสรางพื้นฐานฉบับใหม (Bipartisan Infrastructure Law: BIL) ดวย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานรวมกัน และหนวยงานรัฐบาลกลางที่เขารวมในคณะทํางาน ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุขและ
บริการ สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม และทบวงทหารบก คณะทํางานฯ จะใชงบประมาณ 1.3
หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับน้ําโดยแบงเปน กระทรวงมหาดไทย จํานวน 1.23 หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐ และกระทรวงเกษตร จํานวน 918 ลานเหรียญสหรัฐ
“ภาวะภัยแลงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนภัย
คุกคามตอเนื่องตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนชนบท
ทํ า ลายระบบอาหารและแหล ง น้ํ า ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ
สาธารณสุข ลายความตอเนื่องของโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
และเปนตัวเรงใหเกิดไฟปาและน้ําทวม”
นายทอม วิลแซ็ค
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา

“พื้นที่ทั่วสหรัฐฯ ตางก็ไดรับอันตรายจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแลง กระทรวงมหาดไทย
เปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนทุกแนวทางของรัฐบาล และรวมมือ
กับชนเผา ภาคชลประทาน ภาคธุรกิจและชุมชนขางเคี ยง
เพื่อจัดการกับผลกระทบของวิกฤตภัยแลงและทํางานรวมกัน
ในการแกปญหาในระยะยาว”
นางเด็บ ฮาแลนด รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ผลการดําเนินงานที่สําคัญนับแตกอตั้งคณะทํางานฯ
 ในปงบประมาณ 2564 สํานักฟนฟูที่ดินสหรัฐอเมริกา (Bureau of Reclamation: BOR) และกระทรวง
เกษตร รวมกันบรรเทาภาวะภัยแลงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดทางฝงตะวันตกของประเทศ เชน การลง
งบประมาณรวมกัน จํานวน 38 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและชนเผาในภูมิภาคตามลุมน้ําแคลมัท
 มกราคม 2565 รัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร พรอมดวยที่ปรึกษาดานสภาพ
อากาศแหงชาติ และสํานักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางไดหารือกับสมาคมผูวาการรัฐตะวันตก
และลงนามในบันทึกความเขาใจรวมวาดวยการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ สําหรับผูแทนจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ
และดินแดนในปกครองสหรัฐฯ ในการดําเนินงานเพื่อสนองตอบตอความทาทายทางบก น้ํา และสัตวปาในบริบท
ของภูมิประเทศและผูคนในฝงตะวันตก
 ตลอดทั้งปงบประมาณ 2565 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร องคการบริหารมหาสมุทรและชั้น
บรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic Atmospheric Administration: NOAA เดินหนาอยางแข็งขันในการ
เขารวมประชุมรับฟงขอคิดเห็น การสัมมนาออนไลนหัวขอภัยแลง และประชุมโตะกลมเพื่อเผยแพรขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับภัยแลง การอภิปรายวิกฤตการณในปจจุบัน และอธิบายการลงทุนดานน้ําและการปรับตัวตอความแหงแลง
ที่อาศัยงบประมาณจากกฎหมาย BIL
 สํานักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและข อมู ล
เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานรัฐบาลกลางตอสถานการณภัยแลงและแนวคิดใหมๆ เพื่อสรางการปรับตัว
และฟนฟูจากภัยแลงในระยะยาว โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีอํานาจตัดสินใจ และผูเชี่ยวชาญดานภัยแลง
 ในบริเวณลุมน้ําโคโลราโดตอนบน คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่ อให
คําปรึกษาแกคณะทํางานบริหารจัดการการปรับตัว (Adaptive Management Work Group) ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจากชนเผาตางๆ หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับชนเผาอินเดียนแดง อุทยานแหงชาติ หนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม ภาคอุตสาหกรรมการสันทนาการ ผูไดรับสัมปทานรับซื้อพลังงานจากรัฐ และหนวยงานระดับมลรัฐ

 Climate Hubs ภายใตกระทรวงเกษตร ซึ่งเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางงานวิจัยและ
หนวยงานเจาของโครงการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือทั้งในดานเครื่องมือและขอมูลที่เชื่อถือไดอยางทันทวงทีแก
เกษตรกรและสายงานอาชีพในภาคการเกษตรในภูมิภาค ยังคงดําเนินงานโดยมุงเนนปญหาภัยแลง เชน การ
รวมมือกับองคการ NOAA เพื่อจัดทําระบบบูรณาการขอมูลภัยแลงแหงชาติ และระบบเตือนภัยลวงหนาภัยแลง
ศูนยบรรเทาภัยแลงแหงชาติ เปนตน
อางอิง

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/05/DroughtIWGReport_Final_Embargoed-Until-June-1at-6AM-ET.pdf
https://www.drought.gov/states/california
https://www.drought.gov/sites/default/files/2022-07/Western-Drought-Status-Update-July-2022.pdf
https://www.ppic.org/publication/policy-brief-drought-and-californias-agriculture/
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-and-global-precipitation

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2565
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