
สถานการณความแหงแลงและผลกระทบตอภาคการเกษตรในสหรัฐอเมริกา 

จากขอมูล ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงจัดทํา
โดยคณะกรรมการ Word Agricultural Outlook ของกระทรวง
เกษตรแหงสหรัฐอเมริกา และศูนยบรรเทาภัยแลงแหงชาติ
พบวา สถานการณภัยแลงและขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตร
มีข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝงตะวันตกของสหรัฐฯ ในปนี้ท่ี
รุนแรงมากท่ีสุดเปนประวัติการณ 

หากวิเคราะหจากแผนท่ีแสดงชนิดสินคาเกษตรท่ี
สําคัญของสหรัฐฯ ท่ีประสบภัยแลงจะพบวาการเลี้ยงแกะและ
แพะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดเนื่องจากพ้ืนท่ีเลี้ยงถึงรอยละ 
61 อยูในบริเวณภัยแลง ในขณะท่ีสุกรไดรับผลกระทบนอย
ท่ีสุดเนื่องจากพ้ืนท่ีเลี้ยงสวนใหญอยูในตอนกลางคอนไปทาง
ฝงตะวันออกของประเทศ และมีเพียงรอยละ 27 ท่ีอยูใน
บริเวณภัยแลง สําหรับการปศุสัตวพบวา ท้ังโคเนื้อและโคนม
ไดรับผลกระทบกวาครึ่งของพ้ืนท่ีเลี้ยงท้ังหมดและอยูในระดับ 
ใกลเคียงกันเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 50 เนื่องจากพ้ืนท่ีหลักในการเลี้ยงอยูคอนมาทางฝงตะวันตกของประเทศ ท้ังนี้ 
ถ่ัวอัลฟลฟาและไรหญาแหงเลี้ยงสัตวไดรับผลกระทบปานกลางเนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกหลักท่ีคิดเปนรอยละ 75 
ของปริมาณผลผลิตในประเทศตั้งอยูตอนกลางคอนไปทางตะวันออกของประเทศ 

 

 

 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกถ่ัวอัลฟลฟา  รอยละ 43 

พ้ืนท่ีเลี้ยงโคเนื้อ  รอยละ 54 

พ้ืนท่ีไรหญาแหง  รอยละ 46 

พ้ืนท่ีเลี้ยงสุกร  รอยละ 27 

พ้ืนท่ีเลี้ยงโคนม รอยละ 46 

พ้ืนท่ีเลี้ยงแกะและแพะ รอยละ 61 

ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ท่ีประสบภัยแลง 
โดยคํานวณจากพ้ืนท่ีท้ังหมดในการเพาะปลูก
พืช/เลี้ยงสัตวชนิดนั้น  
ขอมูล ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
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สถานการณปริมาณการกักเก็บน้ําผิว
ดิน ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2565  
พบว าอ า ง เ ก็บน้ํ าส วน ใหญ ทา งฝ ง
ตะวันตกมีปริมาณน้ําต่ํากวาหรือต่ํากวา
ระดับปกติมากเนื่องจากภาวะภัยแลง
ยาวนาน อาทิ  

• Lake Powell (แอริโซนา/เนวาดา) มี
ปริมาณน้ํารอยละ 26  

• Lake Mead (แอริโซนา/ยูทาห)      มี
ปริมาณน้ํารอยละ 27 ของความจ ุ

• Lake Shasta ( แ ค ลิ ฟ อ ร เ นี ย )  
มีปริมาณน้ํารอยละ 38 ของความจ ุ

• Lake Oraville ( แ ค ลิ ฟ อ ร เ นี ย )  
มีปริมาณน้ํารอยละ 44 ของความจ ุ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของภาวะภัยแลง การกักเก็บน้ําผิวดินทําไดนอย และปริมาณน้ําไมเพียงตอการใชในภาคการเกษตร
ในสหรัฐฯ เปนผลมาจากสถานการณปญหาท่ีสะสมมานาน กลาวคือ 

• ปริมาณน้ําฝน (Precipitation) เปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอท้ังความเปนอยูของมนุษยและ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ปริมาณฝน หิมะ และชวงท่ีหิมะ
ละลายเชื่อมโยงกับปริมาณน้ําท้ังผิวดินและใตดินสําหรับ
บริโภค อุปโภค ใชทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลตอทางน้ําธรรมชาติซ่ึงจะกําหนด
พันธุสัตวและพืช (รวมถึงพืชอาหาร) ท่ีอยูในบริเวณนั้นๆ 
ดวยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนตกจึงกระทบ
กระบวนการธรรมชาติในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือ
เปนการเปลี่ยนแปลงกะทันหันท่ีสิ่งแวดลอมไมสามารถ
ปรับตัวไดทัน  

 ท้ังนี้ ทุก 10 ป ในชวงตั้งแตป ค.ศ. 1901 
- 2020 พบวาปริมาณน้ําฝนใน 48 มลรัฐของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 0.20 นิ้ว ในขณะท่ีท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 0.10 
นิ้ว แมวาบางพ้ืนท่ีในสหรัฐฯ จะมีปริมาณน้ําฝนเพ่ิมข้ึนมาก แตบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศมีปริมาณน้ําฝนลดลง (ภาพแสดงรอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนในสหรัฐฯ ในชวงดังกลาว) 

  
แนวโนมภัยแลงตามฤดูกาลใน
สหรัฐฯ ระหวางวันท่ี  
21 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 
2565 
 
 
 
 
• พ้ืนท่ีสถานการณภัยแลงตอเน่ือง 
• พ้ืนท่ีสถานการณภัยแลงดีขึ้น 

• พ้ืนท่ีมีแนวโนมสิ้นสุดภัยแลง 

• พ้ืนท่ีมีแนวโนมเริ่มภัยแลง 

• ศูนยบริการพยากรณสภาพอากาศของององคการบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติคาดการณวา
พ้ืนท่ีสวนใหญในฝงตะวันตกจะยังคงประสบภัยแลงจนสิ้นเดือนตุลาคม 

• คาดวาบางพ้ืนท่ีในมลรัฐไอดาโฮและมอนทานาจะเริ่มมีภาวะภัยแลง 

• แมภัยแลงในบางพ้ืนท่ีฝงตะวันตกเฉียงใตโดยเฉพาะมลรัฐแอริโซนาจะบรรเทาลง แตไมไดมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ในการจัดหาน้ําใหเพียงพอ 
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• ปริมาณทุงหิมะ (Snowpack) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมระดับน้ําในอางเก็บน้ํามีไมเพียงพอ 
แมวาในชวงป 2564 - 2565 หลังฤดูหิมะสิ้นสุดลง พบวาทางตะวันตกเฉียงเหนือและเทือกเขาร็อกก้ีตอนเหนือมี
ปริมาณทุงหิมะมากกวาระดับปกติ แตในแคลิฟอรเนียและตะวันตกเฉียงใตกลับประสบวิกฤตภัยแลง นอกจากนี้ 
แมจะมีมรสุมฤดูรอนตะวันตกเฉียงใตซ่ึงชวยระงับไฟปา มีน้ําหลอเลี้ยงพืชผล และฟนฟูระบบนิเวศไดบาง แตก็ไม
สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ํา Colorado River ในระยะยาวได 

• มวลอากาศรอนสุดข้ัว (Extreme heat) ทําใหดินและพืชพันธุตางๆ แหงซ่ึงนําไปสูภาวะภัยแลงหรือ
ทําใหสถานการณเลวรายลงได พ้ืนท่ีสวนใหญทางตะวันตกของสหรัฐฯมีอุณหภูมิสูงข้ึนกวาปกติตั้งแตเขาสูฤดูรอน
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอีกดวย ท้ังนี้ จากสถิติยอนหลัง 120 ป พบวาสภาพอากาศมีแนวโนมรอนข้ึนตอเนื่องโดย
รูปแบบสภาพอากาศจะเปลี่ยนไป (new normal) ทุก 10 ป จากภาพดานลางแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
สหรัฐสูงข้ึนจากเดิมในป ค.ศ. 1901 - 2001 ท่ียังคงพบสีน้ําเงินเขมซ่ึงแสดงถึงอากาศเย็นมากกวาและมีพ้ืนท่ี
อากาศรอนไมมากนัก แตในชวงศตวรรษท่ี 20 พบวาเกือบท้ังประเทศเปลี่ยนเปนสีแดงหรืออากาศรอนและ
ภูมิภาคตะวันตกเปนพ้ืนท่ีสีแดงเขมซ่ึงหมายถึงมีอากาศรอนแบบสุดข้ัวมากท่ีสุด 

 

 
 

 สําหรับสถานการณในมลรัฐแคลิฟอรเนียพบวา ไตรมาสแรกของป 2565 เปนชวงท่ีน้ํานอยท่ีสุดในรอบ 
100 ป โดยมีปริมาณน้ําเพียง 6 นิ้ว ท่ัวท้ังเทือกเขา Sierra Nevada และปริมาณน้ําฝนท่ัวท้ังมลรัฐในปน้ําปจจุบัน
สะสมเพียงรอยละ 73 ของคาเฉลี่ย นอกจากนี้ทุงหิมะ Sierra-Cascades สะสมในปน้ําปจจุบันมีเพียงรอยละ 10 
ของคาเฉลี่ย ลดลงจากเดิมท่ีเคยพบกอนหนารอยละ 18 และอางเก็บน้ําท่ัวมลรัฐมีปริมาณน้ํารวมรอยละ 71 ของ
คาเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา สงผลใหตองประกาศภาวะภัยแลงฉุกเฉินใน 58 เขต ของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับการแจงใหลดการใชน้ําลงรอยละ 15 ของปริมาณท่ีใชเม่ือป 
2563 
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สรุปนโยบาย: ความแหงแลงและการเกษตรในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

ขอมูลเดน 

 ภาคการเกษตรของมลรัฐแคลิฟอรเนียซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ สรางรายเกวา 5 หม่ืนลานเหรียญ
สหรัฐตอป และกอใหเกิดการจางงานกวา 420,000 คน 
 ภัยแลงท่ีกําลังดําเนินอยางตอเนื่องทําใหปริมาณน้ําลดลงในขณะท่ีตองการใชน้ํามากข้ึน สงผลการ

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมและภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแลงท่ีมีตอมลรัฐ

ในภาพรวมนับวาเล็กนอย แตกอใหเกิดความเสียหายสูง
มากในเมืองแซคราเมนโตและชายฝงตอนเหนือของมลรัฐ 
และจะยิ่งรุนแรงข้ึนเนื่องจากคาดวาความแหงแลงจะ
ดําเนินไปตลอดท้ังป 2565  
 การเพ่ิมการปรับตัวและฟนฟูภาคเกษตรจากภัย

แลงกระทําไดโดยการเนนใหเห็นผลกระทบเชิงลบของการ
ใชน้ําบาดาล การเรงรัดบริการจัดการความตองการน้ํา 
และปรับปรุงการกักเก็บน้ํา  

ภาคการเกษตรแคลิฟอรเนียซ่ึงใหญท่ีสุดในสหรัฐฯ แตน้ํากลับเปนประเด็นท่ีนากังวล 

ภาคการเกษตรใชแรงงานกวา 420,000 คน และสรางรายไดตอปกวา 5 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ เกษตรกร
สามารถเพ่ิมผลผลิตไดอยางตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนไปสูการเพาะปลูกพืชท่ีสามารถสรางรายไดและแรงงานมากข้ึน
เม่ือคํานวณตออัตราการใชน้ําตอหนวย เชน ผลไม ลูกนัตตางๆ และผัก ในขณะท่ียังคงรักษาสัดสวนการตลาดใน
ประเทศท่ีมีตอผลผลิตนมและเนื้อโคไวได 

อยางไรก็ตาม ฟารมในแคลิฟอรเนียพ่ึงพาการชลประทานอยางมาก จึงทําใหความพรอมของน้ําใชกลายเปนขอ
กังวลมาโดยตลอดแมวาจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการชลประทานอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ในชวงสิบปท่ีผานมา
ขอจํากัดดานสภาพอากาศและระเบียบตางๆ สงผลตอน้ําผิวดินใหมีอยูอยางจํากัดเชนเดียวกัน การใชน้ําบาดาลท่ี
มากเกินไปก็สงผลใหบอน้ําแหงเหือดลงและทําลายโครงสรางอาคาร จึงนําไปสูการออกรัฐบัญญัติวาดวยการบริหาร
จัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืนในป 2557 

น้ําแลงเร็วข้ึนเนื่องจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ทําใหตองจํากัดการใชน้ําและความตองการใชน้ําในภาค
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหแคลิฟอรเนียท่ีสภาพอากาศแปรปรวนอยูแลวนั้นมีความผันผวนมาก
ข้ึน อีกท้ังยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศโดยเฉพาะการมีปริมาณฝนมากและรุนแรงกวา
ปกติ หรือท่ีเรียกวา “precipitation whiplash”  ในขณะเดียวกัน แคลิฟอรเนียก็กําลังประสบกับภัยแลงครั้งใหญ
เชนเดียวกับภูมภาคฝงตะวันตก โดยมีปริมาณน้ําฝนต่ําอยางตอเนื่องและอุณหภูมิสูงข้ึน 

ปน้ํา 2563 และ 2564 นับเปนชวงสองปท่ีมีน้ํานอยท่ีสุดเปนอันดับสองนับตั้งแตมีการบันทึกในป 2441 
และนอยท่ีสุดนับตั้งแตฤดูแลงป 2519 - 2520 ท้ังนี้ ประเมินวาอุณหภูมิท่ีอบอุนผิดปกติในป 2564 ซ่ึงสูงกวา
คาเฉลี่ยในศตวรรษท่ี 20 เกือบ 3.5 องศาฟาเรนไฮต ทําใหการคายระเหยของพืชและดินเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3 - 4 
นิ้ว หรือเทียบเทาความตองการน้ําสําหรับพืชผลท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8  
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น้ําแลงสงผลใหเพ่ิมตนทุนและลดทอนรายไดจากการทําฟารม 

 ความแหงแลงทําใหการสงน้ําดินไปยังฟารมลดลงในป 2564 การสงน้ําเขาพ้ืนท่ีลดลงเนื่องจากระดับ
การกักเก็บน้ําท่ีต่ําและการลดทอนสิทธใชน้ํา ซ่ึงนํามาใชเพ่ือปกปองผูใชน้ํารายอ่ืนและรักษาสภาพแวดลอม ในบาง
กรณีพบวา เกษตรกรบางรายไมไดรับการจัดสรรน้ําจากท้ังโครงการ Central Valley และโครงการน้ําของมลรัฐ ใน
ป 2564 การสงมอบน้ําผิวดินท้ังหมดสําหรับฟารมในพ้ืนท่ี Central Valley และชายฝงตอนเหนือลดลงประมาณ 
5.5 ลานเอเคอร-ฟุต (ต่ํากวาคาเฉลี่ยชวงป 2545 - 2559 ท่ีรอยละ 41%) 
การขาดแคลนน้ําผิวดินเพ่ิมการสูบน้ําบาดาลและตนทุนการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือลดผลกระทบจากภัยแลง 

เกษตรกรเพ่ิมการสูบน้ําข้ึนเกือบ 4.2 เอเคอร-ฟุต (เม่ือเทียบกับชวงป 2545 - 2559) ซ่ึงไมเพียงพอตอการ
ทดแทนน้ําผิวดินท่ีสูญเสียไปท้ังหมด ไมใชเกษตรกรทุกคนเขาถึงน้ําบาดาลหรือเครื่องมือในการสูบน้ําบาดาล ท้ัง 
พบวามีการขาดแคลนน้ําสุทธิประมาณ 1.4 เอเคอร-ฟุต หรือรอยละ 6.3 ของการใชน้ําตามปกติ (ภาพดานลาง) 
และยังพบวาตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการสูบน้ํามากข้ึนทําใหคาไฟฟาของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนประมาณ 184 
ลานดอลลาร เกษตรกรบางรายตองซ้ือน้ําจากคนอ่ืนท่ีเต็มใจใชนอยลง และตนทุนอาหารสัตวยังเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

การขาดแคลนน้ํานําไปสูท่ีดินวางเปลา และ “การใหน้ําแบบขาดแคลน (deficit irrigation)” ซ่ึงสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจ เกษตรกรปรับตัวกับภาวะขาดแคลนน้ําโดยปลอยพ้ืนท่ีเพาะปลูกรกรางวางเปลา โดยมักจะ
เลือกพืชท่ีใหกําไรนอยเพ่ือลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได แมวาการปลอยท่ีดินวางเปลาจะสืบเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ แตประมาณการณไดวาภาวะภัยแลงในป 2564 เปนสาเหตุของกรณีดังกลาวรวมเปนพ้ืนท่ีถึง 
395,000 เอเคอร โดยสวนใหญเกิดข้ึนใน Sacramento Valley นอกจากนี้ ในลุมน้ํา Russian River Basin ซ่ึง
เพาะปลูกองุนสําหรับทําไวนเปนพืชหลักพบวามีผลผลิตลดลงเนื่องจากความแหงแลง รวมท้ังผลผลิตเสียหายจาก
ควันไฟปาทําใหรายไดลดลง 148 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเกือบรอยละ 24 

   นอกจากนี้ เพ่ือใหสามารถใชน้ําท่ีมีใหนานข้ึน เกษตรกรอาจลดการใหน้ําใหนอยลงกวาท่ีพืชนั้นตองการ 
หรือ “การใหน้ําแบบขาดแคลน” ซ่ึงจะสงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง ในภูมิภาคท่ีไดรับผลกระทบ การสูญเสีย
รายไดจากพืชผลและตนทุนการสูบน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ีประมาณ 1.1 พันลานดอลลาร และสูญเสียการจางงานประจํา
และงานพารทไทมประมาณ 8,700 คน 

การสูญเสียรายไดของพืชผลทางการเกษตรมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง ความเสียหายของพืชผล
เกิดข้ึนและสงผลกระทบตลอดท้ังหวงโซการผลิต เชน หลายอุตสาหกรรมตนน้ําสงสินคาและบริหารเขาสูภาค
การเกษตร ดังนั้น ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของภัยแลงจึงไดรับการประเมินวากอใหเกิดการสูญเสียราบไดถึง 1.7 
พันลานเหรียญสหรัฐ และลดการจางงานกวา 14,600 คน 

ภาพแสดงภาวะภัยแลงและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
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ปจจุบันภาวะน้ําแลงสงผลรุนแรงในเมืองแซคราเมนโต และชายฝงตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอรเนียมากท่ีสุด 

ขณะท่ีป 2564 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแลงท่ีมีตอมลรัฐในภาพรวมนับวาเล็กนอย แตกอใหเกิดความ
เสียหายสูงมากใหกับเศรษฐกิจของภาคการเกษตรในระดับทองถ่ิน San Joaquin Valley ไดรับผลกระทบรุนแรง
ในชวงภัยแลงท่ีผานมา เมืองแซคราเมนโตและชายฝงตอนเหนือของมลรัฐซ่ึงปกติจะมีน้ํามากกลับประสบกับภาวะ
น้ํานอยและแลงท่ีสุด ท้ังนี้ พบวาการสงน้ําผิวดินใน Sacramento Valley อยูในระดับต่ํากวาชวงภัยแลงในชวงป 
2555 - 2559 และสูญเสียรายไดจากพืชผลทางการเกษตรรอยละ 11 ในขณะท่ีลุมน้ํา Russian River มีความ
สูญเสียรอยละ 24 ในทางตรงกันขามพบวา ลุมน้ํา San Joaquin River และ Tulare Lake กลับไดรับผลกระทบ
คอนขางนอย (ประมาณรอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ) และในขณะท่ีป 2566 แคลิฟอรเนียกําลังเขาสูภาวะภัยแลง
เปนปท่ีสามโดยมีการลดปริมาณน้ํามากข้ึน และคาดวาผลกระทบก็จะเขมขนและขยายวงออกไปมากข้ึนดวย 

ภาวะภัยแลงยกระดับความทาทายในการบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางย่ังยืน 

สถานการณภัยแลงสอดคลองกับการบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืนใน
ชวงแรกซ่ึงกําหนดใหผูใชน้ําบาดาลหลีกเลี่ยงผลอันไมพึงประสงคจากการสูบน้ํา อยางไรก็ตาม ในป 2564 ยังคง
พบวาเกือบ 1,000 หลังคาเรือนไดรายงานถึงบอน้ําท่ีแหงหรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสูบน้ํามากข้ึนและการเติม
น้ําธรรมชาติลดลง (ภาพดานลาง) นอกจากนี้ การทรุดตัวของพ้ืนดินยังเพ่ิมข้ึนในป 2564 แมวาจะอยูในอัตราท่ีต่ํา
กวาในชวงแลงท่ีผานมาก็ตาม 

  
 

แมวาหนวยงานระดับทองถ่ินและมลรัฐตอบสนองตอปญหาบอน้ําบาดาลแหงดังกลาวไดรวดเร็วข้ึนกวาชวงภัย
แลงปกอนหนา แตแผนงานเบื้องตนในพ้ืนท่ี San Joaquin Valley ลมเหลวในการสรางการรับรูถึงผลกระทบอันไม
พึงประสงคของการสูบน้ําบาดาลมากเกินไป อยางไรก็ตามหนวยงานระดับทองถ่ินบางแหงไดเริ่มบังคับใชมาตรการ
จํากัดการสูบน้ําบาดาลแลว 

การเปล่ียนแปลงนโยบายสามารถชวยเกษตรกรแคลิฟอรเนียปรับตัวได 
เพ่ิมการเนนถึงผลกระทบอันไมพึงประสงคของการสูบน้ําบาดาล โดยใชมาตรการจํากัดการสูบน้ําบาดาล

ในทองถ่ินและแผนบรรเทาอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดในการหลีกเลี่ยงปญหาบอน้ําแหงและดินทรุด เชน หนวยงาน

บอน้ําประมาณ 1,000 บอ  
แหงลงในป 2564 โดยสวนใหญ
ตั้งอยูในบริเวณ Central Valley 
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ดานน้ําบาดาลทองถ่ินสามารถสรางแรงจูงใจโดยมีคาใชจายใหแกเกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนการใชน้ําบาดาลในพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอผลกระทบดังกลาว ซ่ึงอาจชวยใหมีน้ําบาลใชและยังคงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถ่ินดวย 
เรงรัดบริหารจัดการความตองการใชน้ํา อํานวยความสะดวกการคา และปรับวัตถุประสงคการใชท่ีดิน 

เปนแนวทางยกระดับการปรับตัวตอภาวะภัยแลงและชวยใหสามารถบริหารจัดการน้ําไดยืดหยุนยิ่งข้ึน อาทิ การ
ทบทวนการเพาะปลูกผสมผสานระหวางพืชลมลุกและยืนตน การจัดสรรน้ําบาดาล (กําหนดปริมาณใชน้ําบาดาล
สูงสุดตอคนจะชวยใหมีการวางแผนใชน้ําลวงหนา) การปรับปรุงใหเขาใชงานและเรียกดูขอมูลการใชน้ําบาดาล
โดยเฉพาะการวัดปริมาณและการจัดสรรน้ําไดดียิ่งข้ึนเพราะขอมูลดังกลาวเปนองคประกอบเบื้องตนสําหรับตลาด
คาน้ําบาดาล ตลาดคาน้ําบาดาลและน้ําผิวดินของทองถ่ินท่ีดําเนินงานโปรงใสจะชวยใหการคาราบรื่นและชวยลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไดอยางมาก หนวยงานระดับรัฐและรัฐบาลกลางสามารถใหการสนับสนุนหลักดานวิชาการ
และการเงิน ซ่ึงรวมถึงโปรแกรมการใหทุนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการลดละการปลูกพืชและปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค
การใชท่ีดินอยางสรางสรรคเพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน เปนตน 
ปรับปรุงการกักเก็บน้ํา การเพ่ิมน้ําลงไปในพ้ืนดินสามารถชวยเติมแองน้ําบาดาลและสรางแหลงสํารองท่ี

สําคัญไวได นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรและติดตามน้ําบาดาลท่ีเขมงวดจะชวยอํานวยความสะดวกในการขยาย
ธนาคารน้ําบาดาลซ่ึงเปนโครงการเติมน้ําโดยกักเก็บน้ําในนามของบุคคล/กลุมบุคคล การเพ่ิมน้ําใหไดมากข้ึนตอง
อาศัยการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการจัดเก็บและการขนสง เชนเดียวกับการปฏิบัติท่ีดีตามหนาท่ีและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงานอางเก็บน้ําเพ่ือใหน้ําผิวดินท่ีเก็บไวมากข้ึนลงไปในพ้ืนดินในชวงฤดู
ใบไมรวง สนับสนุนการนําระบบการดําเนินงานของอางเก็บน้ําตามการคาดการณ (Forecast-informed Reservoir 
Operations: FIRO) และการเรงรัดขออนุญาตโครงการเติมน้ํา 

 
ผลกระทบของภัยแลงและการจํากัดปริมาณน้ําใชในการเกษตร 

แมวาภัยแลงรุนแรงจะเกิดข้ึนในฝงตะวันตกของสหรัฐฯ แตสงผลกระทบในวงกวางตอชาวอเมริกันท้ังประเทศ 
เนื่องจากไดกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยทาทายตอหวงโซการผลิตและความตองการดานอาหาร นอกเหนือจากสถานการณ
ทางการเมืองระหวางประเทศระหวางรัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงมีผลตอความเสถียรของการผลิตและการคาสินคาเกษตรท่ัว
โลก ปจจัยการผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึนผนวกกับวิกฤตดานพลังงานและหวงโซการผลิต ท้ังหมดนี้สงผลใหเกิดภาวะเงิน
เฟอและดัชนีราคาอาหารสูงถึงรอยละ 9 ในป 2565 นี้ 
เม่ือไมมีน้ําใชทางการเกษตรก็เทากับลดปริมารอาหารท่ีวางจําหนายในราน เกษตรกรจํานวนมากพ่ึงพิง

น้ําใชเพ่ือการเกษตรจากโครงการชลประทานของสํานักฟนฟูท่ีดินสหรัฐอเมริกา (The United State Bureau of 
Reclamation) ซ่ึงเปนเวลากวาทศวรรษแลวท่ีการดําเนินงานโครงการเหลานี้ไดรับผลกระทบจากนโยบายและการ
ตัดสินใจจากรัฐบาลกลางท่ีจัดสรรน้ําในสัดสวนท่ีไมเหมาะสมตอสภาพสิ่งแวดลอมท่ีปรากฏ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรแตละเอเคอรท่ีตองละเลิกการปลูกพืชไปเนื่องจากไมมีชลประทานเทากับสูญเสียอาหารท่ีจะนําไปวาง
จําหนายในรานชํา (นายบิล ดีดริคช เกษตรกรและประธานพันธมิตรน้ําเพ่ือฟารมในแคลิฟอเนียรไดคาดวาเทากับ
ผักสลัด 50,000 ถุง) 
เม่ือไมสามารถเพาะปลูกไดจึงกอใหเกิดการวางงานในภาคการเกษตร การศึกษาของมหาวิทยาลัย UC 

Davis เก่ียวกับผลกระทบฝนเชิงเศรษฐกิจของภัยแลงตอเนื่องในป 2565 ตอพ้ืนท่ี Sacramento Valley ใน
แคลิฟอรเนียระบุวา จะมีการวางงานกวา 14,000 ตําแหนง และธุรกิจดานการเกษตรจะไดรับความเสียหายคิด
เปนมูลคาประมาณ 1.315 พันลานเหรียญสหรัฐ  
การจัดสรรน้ําใหกับเกษตรกรในลุมน้ําแคลมัทไมเหมาะสมและสงผลกระทบตอภาพรวมผลผลิตหาร

ของชาติ เกษตรกรจํานวนมากในพ้ืนท่ีดังกลาวอยูระหวางเริ่มปลูกพืชโดยอาศัยการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรงวดแรก 
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อยางไรก็ตาม มีปริมาณน้ําผิวดินเพียง 50,000 เอเคอร-ฟุต ดังนั้น เกษตรกรจึงคาดวาผลผลิตจะยังคงต่ําเชนเดิมในปนี้
และชุมชนรวมท้ังภาคอุตสาหกรรมเกษตรก็จะไดรับผลกระทบเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบกรณีการบริหารจัดการน้ํา
จากรัฐบาลกลางท่ีไมยืดหยุนในบางพ้ืนท่ีของแคลิฟอรเนียและตอนกลางของออริกอน ท่ีตองปนสวนน้ําเพ่ือใช
อนุรักษพ้ืนท่ีอาศัยของกบลายจุดออริกอน (Oregon spotted frog) ตามรัฐบัญญัติวาดวยสิ่งมีชิตใกลสูญพันธุ จึง
ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุมน้ํา Deschutes River Basin มีน้ําไมเพียงพอในการเพาะปลูก 
การตื่นตัวและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหความชวยเหลือดานน้ําเปนครั้งแรก พรรคการเมืองท้ังดีโมแครต

และรีพับรีกันตางก็เห็นชอบท่ีจะผลักดันกฎหมายและมาตรการเพ่ือจัดหาน้ําเพ่ิมเติมและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ชลประทานในแคลิฟอรเนียและพ้ืนท่ีอ่ืนฝงตะวันตกใหทันสมัย อาทิ รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
และการจางงานซ่ึงประกาศใชเม่ือพฤศจิกายนท่ีผานมา รางกฎหมาย RENEW WIIN Act ซ่ึงขยายขอบเขตอํานาจ
ของหนวยงานรัฐบาลกลางบางแหงใหสามารถชวยเหลือดานโครงสรางพ้ืนฐานชลประทานในฝงตะวันตกและ
คําปรึกษาโครงการในแคลิฟอรเนีย รางกฎหมาย Support to Rehydrate the Environment, Agriculture and 
Municipalities Act (STREAM Act) ซ่ึงมุงหมายจะจัดหาน้ําเพ่ิมเติมและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการแจกจาย
น้ําในฝงตะวันตก 
 

การดําเนินงานในประเด็นภัยแลงของรัฐบาลกลาง 

ระบบสังเกตการณภัยแลงและโครงการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  
ระบบนี้เปนเครื่องมือสําคัญท่ีสหรัฐฯ ใชในการติดตามสถานการณความแหงแลง โดยแสดงในรูปแบบแผนท่ี

บริเวณประสบภัยแลงซ่ึงจําแนกความรุนแรงเปน 4 ระดับ ท้ังนี้ เม่ือกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดเริ่มนําแผนท่ี
ดังกลาวมาบูรณาการกับการดําเนินโครงการความชวยเหลือทางการเกษตรตางๆ จึงทําใหชวง 2 - 3 ปหลังนี้ 
รัฐสภาสหรัฐฯ มีความสนใจและพ่ึงพาในระบบสังเกตการณภัยแลงมากข้ึน 
ในชวงป 2546 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ใชระบบสังเกตการณภัยแลงในการกําหนดวามลรัฐหรือเขตใดจะ

สามารถจําหนายสตอกสวนเกินของนมผงขาดมันเนยสําหรับอาหารสัตวในพ้ืนท่ีประสบภัยแลงรุนแรงหรือผิดปกติ 
โดยอาศัยความตามรัฐบัญญัติวาดวยอาหาร การอนุรักษ และพลังงาน ป 2551 รัฐสภากําหนดใหตีพิมพ

ระดับความรุนแรงของภัยแลงในระบบสังเกตการณภัยแลงและใชเปนเง่ือนไขสําหรับการพิจารณาจายเงินชวยเหลือ
ภายใตโครงการ Livestock Forage Disaster Program (LFP) และยงัคงกลไกนี้ไวกระท่ังปจจุบัน 
ในป 2555 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับแกกระบวนการกําหนดพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติท่ีใชสําหรับใหเงินกู

ฉุกเฉินแกฟารม โดยเพ่ิมกระบวนการเรงดวน หรือ “fast-track designation” สําหรับพ้ืนท่ีประสบภัยแลงรุนแรง 
ซ่ึงจะพิจารราจากรับความรุนแรงตามท่ีปรากฏในแผนท่ีของระบบสังเกตการณภัยแลง สงผลใหกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ สามารถกําหนดพ้ืนท่ีภัยแลงรุนแรงไดรวดเร็ว เรงรัดกระบวนการใหความชวยเหลือ และลดทอนภาระกร
จัดทํารายงานในระดับเจาหนาท่ีจากหนวยงานบริการฟารม (FSA)  
รัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงการเกษตร ป 2561 ไดแกไขโครงการอนุรักษ (Conservation Reserve 

Program: CRP) เพ่ืออนุญาตใหดําเนินการแปลงทําหญาแหงและแปลงสําหรับแทะเล็มหญาในกรณีฉุกเฉินในบาง
พ้ืนท่ีภายใตโครงการ CRP ในกรณีท่ีเขตประสบภัยแลงรนุแรงระดับ 2 หรือสูงกวา 
ในปงบประมาณ 2563 รัฐสภาปรับวัตถุประสงคโครงการกองทุนเพ่ือชดใชคาเสียหายจากไฟปาและเฮอร

ริเคน ตามรัฐบัญญัติการจัดสรรรวม (Consolidated Appropriations Act) ใหครอบคลุมผูไดรับความเสียหาย
จากภัยแลงดวยโดยมีเง่ือนไขวาจะตองประสบภัยแรงระดับ 3 หรือ ระดับ 4 ในชวงปปฏิทิน 2561 - 2562 
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การดําเนินงานของรัฐบาลกลาง 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไบเดน-แฮริสไดแถลงรายงานสรุปผลการดําเนินงานระยะเวลา 1 ป ของ

คณะทํางานรวมดานการรูรับ ปรับตัว และฟนคืนกลับจากภัยแลง (Drought Resilience Interagency Working 
Group) เพ่ือใหความชวยเหลือท้ังการเงินและวิชาการแกพัฒนาชุมชนประสบภัยแลงใหมีการปรับตัวและฟนฟูใน
ระยะยาว โดยอาศัยโครงการความชวยเหลือท่ีมีในปจจุบันและโครงการใหม รวมท้ังใชทรัพยากรภายใตกฎหมาย
โครงสรางพ้ืนฐานฉบับใหม (Bipartisan Infrastructure Law: BIL) ดวย ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานรวมกัน และหนวยงานรัฐบาลกลางท่ีเขารวมในคณะทํางาน ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุขและ
บริการ สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม และทบวงทหารบก คณะทํางานฯ จะใชงบประมาณ 1.3
หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ ในการลงทุนท่ีเก่ียวเนื่องกับน้ําโดยแบงเปน กระทรวงมหาดไทย จํานวน 1.23 หม่ืนลาน
เหรียญสหรัฐ และกระทรวงเกษตร จํานวน 918 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

“ภาวะภัยแลงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนภัย
คุกคามตอเน่ืองตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนชนบท 
ทําลายระบบอาหารและแหลงนํ้า กอใหเกิดอันตรายตอ
สาธารณสุข ลายความตอเน่ืองของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
และเปนตัวเรงใหเกิดไฟปาและนํ้าทวม”  
นายทอม วิลแซ็ค  
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา  
 

“พ้ืนท่ีท่ัวสหรัฐฯ ตางก็ไดรับอันตรายจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแลง กระทรวงมหาดไทย
เปนสวนหน่ึงท่ีสนับสนุนทุกแนวทางของรัฐบาล และรวมมือ
กับชนเผา ภาคชลประทาน ภาคธุรกิจและชุมชนขางเคียง 
เพ่ือจัดการกับผลกระทบของวิกฤตภัยแลงและทํางานรวมกัน
ในการแกปญหาในระยะยาว”  
นางเด็บ ฮาแลนด รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญนับแตกอตั้งคณะทํางานฯ 
 ในปงบประมาณ 2564 สํานักฟนฟูท่ีดินสหรัฐอเมริกา (Bureau of Reclamation: BOR) และกระทรวง

เกษตร รวมกันบรรเทาภาวะภัยแลงในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดทางฝงตะวันตกของประเทศ เชน การลง
งบประมาณรวมกัน จํานวน 38 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและชนเผาในภูมิภาคตามลุมน้ําแคลมัท  
 มกราคม 2565 รัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร พรอมดวยท่ีปรึกษาดานสภาพ

อากาศแหงชาติ และสํานักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางไดหารือกับสมาคมผูวาการรัฐตะวันตก
และลงนามในบันทึกความเขาใจรวมวาดวยการจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ สําหรับผูแทนจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ 
และดินแดนในปกครองสหรัฐฯ ในการดําเนินงานเพ่ือสนองตอบตอความทาทายทางบก น้ํา และสัตวปาในบริบท
ของภูมิประเทศและผูคนในฝงตะวันตก 
 ตลอดท้ังปงบประมาณ 2565 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร องคการบริหารมหาสมุทรและชั้น

บรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic Atmospheric Administration: NOAA เดินหนาอยางแข็งขันในการ
เขารวมประชุมรับฟงขอคิดเห็น การสัมมนาออนไลนหัวขอภัยแลง และประชุมโตะกลมเพ่ือเผยแพรขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับภัยแลง การอภิปรายวิกฤตการณในปจจุบัน และอธิบายการลงทุนดานน้ําและการปรับตัวตอความแหงแลง
ท่ีอาศัยงบประมาณจากกฎหมาย BIL 
 สํานักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานรัฐบาลกลางตอสถานการณภัยแลงและแนวคิดใหมๆ เพ่ือสรางการปรับตัว
และฟนฟูจากภัยแลงในระยะยาว โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูมีอํานาจตัดสินใจ และผูเชี่ยวชาญดานภัยแลง 
 ในบริเวณลุมน้ําโคโลราโดตอนบน คณะกรรมการท่ีปรึกษาของรัฐบาลกลางไดรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือให

คําปรึกษาแกคณะทํางานบริหารจัดการการปรับตัว (Adaptive Management Work Group) ซ่ึงประกอบดวย 
ผูแทนจากชนเผาตางๆ หนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับชนเผาอินเดียนแดง อุทยานแหงชาติ หนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม ภาคอุตสาหกรรมการสันทนาการ ผูไดรับสัมปทานรับซ้ือพลังงานจากรัฐ และหนวยงานระดับมลรัฐ 
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 Climate Hubs ภายใตกระทรวงเกษตร ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางงานวิจัยและ
หนวยงานเจาของโครงการตางๆ เพ่ือใหความชวยเหลือท้ังในดานเครื่องมือและขอมูลท่ีเชื่อถือไดอยางทันทวงทีแก
เกษตรกรและสายงานอาชีพในภาคการเกษตรในภูมิภาค ยังคงดําเนินงานโดยมุงเนนปญหาภัยแลง เชน การ
รวมมือกับองคการ NOAA เพ่ือจัดทําระบบบูรณาการขอมูลภัยแลงแหงชาติ และระบบเตือนภัยลวงหนาภัยแลง 
ศูนยบรรเทาภัยแลงแหงชาติ เปนตน 
 

อางอิง 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/05/DroughtIWGReport_Final_Embargoed-Until-June-1-

at-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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	สถานการณ์ความแห้งแล้งและผลกระทบต่อภาคการเกษตรในสหรัฐอเมริกา
	สรุปนโยบาย: ความแห้งแล้งและการเกษตรในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
	ข้อมูลเด่น
	( ภาคการเกษตรของมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ สร้างรายเกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 420,000 คน
	( ภัยแล้งที่กำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำลดลงในขณะที่ต้องการใช้น้ำมากขึ้น ส่งผลการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
	( ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแล้งที่มีต่อมลรัฐในภาพรวมนับว่าเล็กน้อย แต่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงมากในเมืองแซคราเมนโตและชายฝั่งตอนเหนือของมลรัฐ และจะยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากคาดว่าความแห้งแล้งจะดำเนินไปตลอดทั้งปี 2565
	( การเพิ่มการปรับตัวและฟื้นฟูภาคเกษตรจากภัยแล้งกระทำได้โดยการเน้นให้เห็นผลกระทบเชิงลบของการใช้น้ำบาดาล การเร่งรัดบริการจัดการความต้องการน้ำ และปรับปรุงการกักเก็บน้ำ
	ภาคการเกษตรแคลิฟอร์เนียซึ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ แต่น้ำกลับเป็นประเด็นที่น่ากังวล
	ภาคการเกษตรใช้แรงงานกว่า 420,000 คน และสร้างรายได้ต่อปีกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนไปสู่การเพาะปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้และแรงงานมากขึ้นเมื่อคำนวณต่ออัตราการใช้น้ำต่อหน่วย เช่น ผลไม้ ลูกนัตต่างๆ แ...
	อย่างไรก็ตาม ฟาร์มในแคลิฟอร์เนียพึ่งพาการชลประทานอย่างมาก จึงทำให้ความพร้อมของน้ำใช้กลายเป็นข้อกังวลมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการชลประทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและระเบียบต่างๆ ส่งผลต่อน้ำผิวดิ...
	น้ำแล้งเร็วขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องจำกัดการใช้น้ำและความต้องการใช้น้ำในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้แคลิฟอร์เนียที่สภาพอากาศแปรปรวนอยู่แล้วนั้นมีความผันผวนมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศโดยเฉพาะการมีปริมาณฝนมากและรุนแรงกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า “precipitation whiplash”  ในขณะเดียวกัน แ...
	ปีน้ำ 2563 และ 2564 นับเป็นช่วงสองปีที่มีน้ำน้อยที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี 2441 และน้อยที่สุดนับตั้งแต่ฤดูแล้งปี 2519 - 2520 ทั้งนี้ ประเมินว่าอุณหภูมิที่อบอุ่นผิดปกติในปี 2564 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่ 20 เกือบ 3.5 องศาฟาเรนไฮ...
	น้ำแล้งส่งผลให้เพิ่มต้นทุนและลดทอนรายได้จากการทำฟาร์ม
	( ความแห้งแล้งทำให้การส่งน้ำดินไปยังฟาร์มลดลงในปี 2564 การส่งน้ำเข้าพื้นที่ลดลงเนื่องจากระดับการกักเก็บน้ำที่ต่ำและการลดทอนสิทธ์ใช้น้ำ ซึ่งนำมาใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้น้ำรายอื่นและรักษาสภาพแวดล้อม ในบางกรณีพบว่า เกษตรกรบางรายไม่ได้รับการจัดสรรน้ำจากทั้งโค...
	(การขาดแคลนน้ำผิวดินเพิ่มการสูบน้ำบาดาลและต้นทุนการผลิตอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรกรเพิ่มการสูบน้ำขึ้นเกือบ 4.2 เอเคอร์-ฟุต (เมื่อเทียบกับช่วงปี 2545 - 2559) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทดแทนน้ำผิวดินที่สูญเสียไปทั้งหมด ไม่ใช่เกษตรกรทุกคนเข้าถึงน้ำบา...
	(การขาดแคลนน้ำนำไปสู่ที่ดินว่างเปล่า และ “การให้น้ำแบบขาดแคลน (deficit irrigation)” ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ เกษตรกรปรับตัวกับภาวะขาดแคลนน้ำโดยปล่อยพื้นที่เพาะปลูกรกร้างว่างเปล่า โดยมักจะเลือกพืชที่ให้กำไรน้อยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ แม้ว่าก...
	นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถใช้น้ำที่มีให้นานขึ้น เกษตรกรอาจลดการให้น้ำให้น้อยลงกว่าที่พืชนั้นต้องการ หรือ “การให้น้ำแบบขาดแคลน” ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ การสูญเสียรายได้จากพืชผลและต้นทุนการสูบน้ำที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมา...
	(การสูญเสียรายได้ของพืชผลทางการเกษตรมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ความเสียหายของพืชผลเกิดขึ้นและส่งผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่น หลายอุตสาหกรรมต้นน้ำส่งสินค้าและบริหารเข้าสู่ภาคการเกษตร ดังนั้น ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของภัยแล้งจึงได้รับการประเมินว่าก...
	ภาพแสดงภาวะภัยแล้งและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
	ปัจจุบันภาวะน้ำแล้งส่งผลรุนแรงในเมืองแซคราเมนโต และชายฝั่งตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมากที่สุด
	ขณะที่ปี 2564 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากภัยแล้งที่มีต่อมลรัฐในภาพรวมนับว่าเล็กน้อย แต่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงมากให้กับเศรษฐกิจของภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น San Joaquin Valley ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงภัยแล้งที่ผ่านมา เมืองแซคราเมนโตและชายฝั่งตอนเหนือของม...
	ภาวะภัยแล้งยกระดับความท้าทายในการบังคับใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
	สถานการณ์ภัยแล้งสอดคล้องกับการบังคับใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในช่วงแรกซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหลีกเลี่ยงผลอันไม่พึงประสงค์จากการสูบน้ำ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ยังคงพบว่าเกือบ 1,000 หลังคาเรือนได้รายงานถึงบ่อน้ำที่แห้งหรื...
	แม้ว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นและมลรัฐตอบสนองต่อปัญหาบ่อน้ำบาดาลแห้งดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้นกว่าช่วงภัยแล้งปีก่อนหน้า แต่แผนงานเบื้องต้นในพื้นที่ San Joaquin Valley ล้มเหลวในการสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ของการสูบน้ำบาดาลมากเกินไป อย่างไรก็ตาม...
	การเปลี่ยนแปลงนโยบายสามารถช่วยเกษตรกรแคลิฟอร์เนียปรับตัวได้
	(เพิ่มการเน้นถึงผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ของการสูบน้ำบาดาล โดยใช้มาตรการจำกัดการสูบน้ำบาดาลในท้องถิ่นและแผนบรรเทาอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาบ่อน้ำแห้งและดินทรุด เช่น หน่วยงานด้านน้ำบาดาลท้องถิ่นสามารถสร้างแรงจูงใจโดยมีค่าใช้จ่ายให้แก่เ...
	(เร่งรัดบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ อำนวยความสะดวกการค้า และปรับวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน เป็นแนวทางยกระดับการปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งและช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น อาทิ การทบทวนการเพาะปลูกผสมผสานระหว่างพืชล้มลุกและยืนต้น การจัดสรรน้...
	(ปรับปรุงการกักเก็บน้ำ การเพิ่มน้ำลงไปในพื้นดินสามารถช่วยเติมแอ่งน้ำบาดาลและสร้างแหล่งสำรองที่สำคัญไว้ได้ นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรและติดตามน้ำบาดาลที่เข้มงวดจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายธนาคารน้ำบาดาลซึ่งเป็นโครงการเติมน้ำโดยกักเก็บน้ำในนามของบุคคล/กลุ...
	ผลกระทบของภัยแล้งและการจำกัดปริมาณน้ำใช้ในการเกษตร
	แม้ว่าภัยแล้งรุนแรงจะเกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ แต่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชาวอเมริกันทั้งประเทศ เนื่องจากได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท้าทายต่อห่วงโซ่การผลิตและความต้องการด้านอาหาร นอกเหนือจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งม...
	(เมื่อไม่มีน้ำใช้ทางการเกษตรก็เท่ากับลดปริมารอาหารที่วางจำหน่ายในร้าน เกษตรกรจำนวนมากพึ่งพิงน้ำใช้เพื่อการเกษตรจากโครงการชลประทานของสำนักฟื้นฟูที่ดินสหรัฐอเมริกา (The United State Bureau of Reclamation) ซึ่งเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่การดำเนินงานโครงการ...
	(เมื่อไม่สามารถเพาะปลูกได้จึงก่อให้เกิดการว่างงานในภาคการเกษตร การศึกษาของมหาวิทยาลัย UC Davis เกี่ยวกับผลกระทบฝนเชิงเศรษฐกิจของภัยแล้งต่อเนื่องในปี 2565 ต่อพื้นที่ Sacramento Valley ในแคลิฟอร์เนียระบุว่า จะมีการว่างงานกว่า 14,000 ตำแหน่ง และธุรกิจด้า...
	(การจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ำแคลมัทไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลผลิตหารของชาติ เกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างเริ่มปลูกพืชโดยอาศัยการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรงวดแรก อย่างไรก็ตาม มีปริมาณน้ำผิวดินเพียง 50,000 เอเคอร์-ฟุต ดังนั้น เกษ...
	(การตื่นตัวและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านน้ำเป็นครั้งแรก พรรคการเมืองทั้งดีโมแครตและรีพับรีกันต่างก็เห็นชอบที่จะผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อจัดหาน้ำเพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชลประทานในแคลิฟอร์เนียและพื้นที่อื่นฝั่งตะวันตกให้ทันสม...
	การดำเนินงานในประเด็นภัยแล้งของรัฐบาลกลาง
	ระบบสังเกตการณ์ภัยแล้งและโครงการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
	ระบบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐฯ ใช้ในการติดตามสถานการณ์ความแห้งแล้ง โดยแสดงในรูปแบบแผนที่บริเวณประสบภัยแล้งซึ่งจำแนกความรุนแรงเป็น 4 ระดับ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้เริ่มนำแผนที่ดังกล่าวมาบูรณาการกับการดำเนินโครงการความช่วยเหลือทางการเกษต...
	(ในช่วงปี 2546 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ใช้ระบบสังเกตการณ์ภัยแล้งในการกำหนดว่ามลรัฐหรือเขตใดจะสามารถจำหน่ายสต๊อกส่วนเกินของนมผงขาดมันเนยสำหรับอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรงหรือผิดปกติ
	(โดยอาศัยความตามรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร การอนุรักษ์ และพลังงาน ปี 2551 รัฐสภากำหนดให้ตีพิมพ์ระดับความรุนแรงของภัยแล้งในระบบสังเกตการณ์ภัยแล้งและใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ Livestock Forage Disaster Program (LFP) และยัง...
	(ในปี 2555 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับแก้กระบวนการกำหนดพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ใช้สำหรับให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่ฟาร์ม โดยเพิ่มกระบวนการเร่งด่วน หรือ “fast-track designation” สำหรับพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง ซึ่งจะพิจารราจากรับความรุนแรงตามที่ปรากฏในแผนที่ของระ...
	(รัฐบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงการเกษตร ปี 2561 ได้แก้ไขโครงการอนุรักษ์ (Conservation Reserve Program: CRP) เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการแปลงทำหญ้าแห้งและแปลงสำหรับแทะเล็มหญ้าในกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่ภายใต้โครงการ CRP ในกรณีที่เขตประสบภัยแล้งรุนแรงระดับ 2 หรื...
	(ในปีงบประมาณ 2563 รัฐสภาปรับวัตถุประสงค์โครงการกองทุนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากไฟป่าและเฮอร์ริเคน ตามรัฐบัญญัติการจัดสรรรวม (Consolidated Appropriations Act) ให้ครอบคลุมผู้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องประสบภัยแรงระดับ 3 หรือ ระดั...
	การดำเนินงานของรัฐบาลกลาง
	เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไบเดน-แฮริสได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานระยะเวลา 1 ปี ของคณะทำงานร่วมด้านการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้ง (Drought Resilience Interagency Working Group) เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการเงินและวิชาการแก่พัฒนาชุ...
	“ภาวะภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อเนื่องต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนชนบท ทำลายระบบอาหารและแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณสุข ลายความต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นตัวเร่งให้เกิดไฟป่าและน้ำท่วม”
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	รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
	“พื้นที่ทั่วสหรัฐฯ ต่างก็ได้รับอันตรายจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนทุกแนวทางของรัฐบาล และร่วมมือกับชนเผ่า ภาคชลประทาน ภาคธุรกิจและชุมชนข้างเคียง เพื่อจัดการกับผลกระทบของวิกฤตภัยแล้งและทำงานร่...
	นางเด็บ ฮาแลนด์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
	ผลการดำเนินงานที่สำคัญนับแต่ก่อตั้งคณะทำงานฯ
	( ในปีงบประมาณ 2564 สำนักฟื้นฟูที่ดินสหรัฐอเมริกา (Bureau of Reclamation: BOR) และกระทรวงเกษตร ร่วมกันบรรเทาภาวะภัยแล้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกของประเทศ เช่น การลงงบประมาณร่วมกัน จำนวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล...
	( มกราคม 2565 รัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านสภาพอากาศแห่งชาติ และสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางได้หารือกับสมาคมผู้ว่าการรัฐตะวันตกและลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ สำหรับผู้แ...
	( ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2565 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic Atmospheric Administration: NOAA เดินหน้าอย่างแข็งขันในการเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การสัมมนาออนไลน์หัวข้อภัยแล้ง และประชุมโต๊ะกล...
	( สำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางต่อสถานการณ์ภัยแล้งและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างการปรับตัวและฟื้นฟูจากภัยแล้งในระยะยาว โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอำนาจต...
	( ในบริเวณลุ่มน้ำโคโลราโดตอนบน คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานบริหารจัดการการปรับตัว (Adaptive Management Work Group) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชนเผ่าต่างๆ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับชนเผ่าอินเดีย...
	( Climate Hubs ภายใต้กระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านเครื่องมือและข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างทันท่วงทีแก่เกษตรกรและสายงานอาชีพในภาคการเกษตรในภูมิภาค ยังคงด...

