
 1 

ภัยแลงกับเศรษฐกิจประเทศไทย 

 
                    เรียบเรียงโดย สวรรยา   เชื้อพันธุ 

คําสําคัญ : เอลนีโญ  (El Niño) ปรากฏการณท่ีอุณหภูมิมหาสมุทรอุนข้ึนผิดปกติ ประกอบกับความดัน

บรรยากาศสูงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวนัตก 

จากปญหาภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในป  2558 นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนจนกลายเปนปจจัยเส่ียงจาก

ภายในประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยางยิ่ง  โดยเฉพาะสงผลกระทบตอรายได

และการใชจายของเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะชาวนาผูปลูกขาวท่ีมีจํานวนถึง 3.7 ลานครัวเรือน ตอง

ประสบปญหาภัยแลง นํ้าในเข่ือนไมเพียงพอสําหรับการทํานาปรัง   และเมื่อเร่ิมเขาสูฤดูนาปนํ้าในเข่ือนก็มี

ไมเพียงพอตอการทํานาปเสียแลว   ถึงแมวาระดับนํ้าในเข่ือนในปน้ีจะนอยกวาปกอนไมมากนัก  แตปญหา

สําคัญคือ ภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณนํ้าฝนท่ีมีนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ทําใหชาวนาท่ี

อยูในเขตชลประทานท่ีมีเพียงหน่ึงในส่ีของชาวนาท้ังหมดไมสามารถรอฝนไดตองไปเอานํ้าท่ีจากเข่ือนมาใช  

ขณะท่ีชาวนากลุมท่ีเหลือจํานวนสามในส่ีอยูนอกเขตชลประทานไมมีทางเลือกก็ตองรอฝนกันตอไป  ภัย

แลงเกิดจากอะไร และกอใหเกิดความเส่ียงตอเศรษฐกิจไทยอยางไร  

ภัยแลง คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเปนเวลานาน จนกอใหเกิดความ

แหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน สาเหตุของการเกิดภัยแลงจะแบงเปนภัยแลงโดยธรรมชาติและภัยแลง

ท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 

ภัยแลงโดยธรรมชาติ เกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเล  ภัยธรรมชาติ  

ภัยแลงท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เกิดจากการทําลายชั้นโอโซน  ผลกระทบของภาวะเรือน

กระจก  การพัฒนาดานอุตสาหกรรม   การตัดไมทําลายปา 

สําหรับภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญเปนภัยแลงโดยธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สวนใหญเกิดจากฝนแลงและท้ิงชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไม

ตกตองตามฤดูกาล 

ฝนท้ิงชวง หมายถึง ชวงท่ีมปีริมาณฝนตกไมถึงวนัละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วันในชวงฤดู

ฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูงคือ เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 

 เมื่อมีคําถามท่ีเกี่ยวกับฝนท้ิงชวงหรือภัยแลง  ปรากฏการณเอลนีโญ (El Niño) จะเปนคําตอบยอด

นิยม ท่ีไมสามารถปฏิเสธไดและในปน้ีก็เชนกัน   
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โดยปกติ บริเวณเสนศูนยสูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟก ลมสินคาตะวันออก (Eastery trade winds) 

จะพัดจากประเทศเปรู (ชายฝงทวีปอเมริกาใต) ไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก แลวยกตัวข้ึนบริเวณ

เหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําใหมีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ 

กระแสลมสินคาพัดใหกระแสนํ้าอุนบนพ้ืนผิวมหาสมุทรแปซิฟกไปกองรวมกันทางตะวันตก จนมีระดับสูง

กวาระดับนํ้าทะเลปกติประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร แลวจมตัวลง กระแสนํ้าเย็นใตมหาสมุทรซีกเบื้องลาง

เขามาแทนท่ีกระแสนํ้าอุนพ้ืนผิวซีกตะวันออก นําพาธาตุอาหารจากกนมหาสมุทรข้ึนมา ทําใหปลาชุกชุม 

เปนประโยชนตอนกทะเลและการทําประมงชายฝงของประเทศเปรู (ภาพท่ี 1) 

                                                ภาพท่ี 1 สภาวะปกติ                                                                     

(ท่ีมา : http://www.pacificclimatefutures.net/en/help/climate-projections/understanding-climate-

variability-and-change/) 

   ปรากฏการณเอลนีโญ เปนปรากฏการณท่ีอุณหภูมิมหาสมุทรอุนข้ึนผิดปกติ ประกอบกับความดัน

บรรยากาศสูงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวนัตก กระแสลมสินคาตะวันออกออนกําลังลง กระแสลม

พ้ืนผิวเปล่ียนทิศทาง พัดจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แลวยกตัว

ข้ึนเหนือชายฝงทวีปอเมริกาใต กอใหเกิดฝนตกหนักและแผนดินถลมในประเทศเปรูและเอกวาดอร 

กระแสลมพัดกระแสนํ้าอุนบนพ้ืนผิวมหาสมุทรแปซิฟกไปกองรวมกันบริเวณชายฝงประเทศเปรู ทําให

กระแสนํ้าเย็นใตมหาสมุทรไมสามารถลอยตัวข้ึนมาได สงผลกระทบใหบริเวณชายฝงขาดธาตุอาหาร

สําหรับปลาและนกทะเล ชาวประมงจึงขาดรายได (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
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                               ภาพท่ี 2 ปรากฏการณเอลนีโญ                                                                   

(ท่ีมา : http://www.pacificclimatefutures.net/en/help/climate-projections/understanding-

climate-variability-and-change/) 

ปรากฏการณเอลนีโญทําใหฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต แตยังกอใหเกิดความแหง

แลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและออสเตรเลียตอนเหนือ การท่ีเกิดไฟใหมปาอยางรุนแรงในประเทศ

อินโดนีเซีย ก็เปนเพราะปรากฏการณเอลนีโญน่ันเอง 

ปจจุบันความรุนแรงของปรากฏการณเอลนีโญ เร่ิมปรับตัวสูงข้ึนเขาสูระดับปานกลาง  ทําใหฝนตก

ในประเทศไทยนอยลงมากโดยเฉพาะในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูตนฤดูฝน เชน ในเดือนพฤษภาคม ท่ี

ผานมา แตเมื่อเขาสูชวงกลางและปลายฤดูฝนอิทธิพลของปรากฏการณเอลนีโญจะเบาบางลง สังเกตได

จากปริมาณฝนจะคอยๆ ตกมากข้ึนไป  

สําหรับประเทศไทยผูท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงโดยตรงหนีไมพนชาวนาและเกษตรกรท่ีเคย

เพาะปลูกพืชในฤดูแลง จํานวน 398,347 ราย รวมเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูก  11.97 ลานไร  โดยแบงเปนเขตลุม

นํ้าเจาพระยา 345,161 ราย พ้ืนท่ีเพาะปลูก 10.70 ลานไร แลเขตลุมนํ้าแมกลอง 53,186 ราย พ้ืนท่ี

เพาะปลูก 1.27 ลานไร หากคิดเปนการประเมินมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวราว 5,600 ลานบาท และ

ชาวนาผูปลูกขาวอาจสูญเสียรวมกวา 14,000 ลานบาท เมื่อส้ินสุดฤดูรอน นับเปนมูลคาความเสียหายมาก

ท่ีสุดในคาเฉล่ียรอบ 5 ป คิดโดยการประเมินมูลคาอยูท่ีราว 11,900 ลานบาท  จากสถานการณน้ีกินเวลา

ยาวนานกวาท่ีคาดการณไวจะยิ่งเปนการฉุดกําลังซื้อภาคครัวเรือนในชนบท และสงผลตอเน่ืองไปยังธุรกิจท่ี

เกี่ยวเน่ืองและซ้ําเติมชาวนาและเกษตรกรใหมีภาวะยากลําบากอยูแลวใหแยลงไปอีก   

จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจทางเกษตร (สศก.) ไดทําการวิเคราะหสถานการณสินคาเกษตรคร่ึง

ปแรก และแนวโนมคร่ึงปหลังท้ังในสวนของพืชเศรษฐกิจ พบวาสวนใหญจะมีผลผลิตท่ีลดลง ท้ังน้ีในสวน

ของขาวเปลือกนาปรังป 2558 ท่ัวประเทศ คาดจะใหผลผลิต 5.5 ลานตัน ซึ่งผลผลิตลดลงจากป 2557 ท่ีมี

ผลผลิต 7.7 ลานตัน หรือลดลง 41.1% สวนขาวนาปป 2558/59 คาดจะมีผลผลิต 26.5 ลานตัน ลดลงจาก

นาป 2557/58 ท่ีมีผลผลิต 26.8 ลานตัน (ตารางท่ี 1)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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                                               ตารางท่ี 1  ผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญ 

 (ท่ีมา: http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_web/download/bapp/2558/half2-2558.pdf) 

 จากปญหาภัยแลงท่ีเกิดในป  2558 ทําใหปริมาณน้ําฝนมีนอยสงผลใหชาวนาปลูกขาวลาชาและ

ประกอบกับราคาขาวมีแนวโนมลดลงอยางมาก ชาวนาบางสวนจึงปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เชน ออย 

โรงงานท่ีไดราคาดีกวา จากราคาขาวไทยชวง 5 เดือนแรกท่ีปรับตัวลดลง คาดวาในปน้ีประเทศไทยจะ

สงออกขาวสารไดประมาณ 9 ลานตัน จากป 2557 สงออกได 10.9 ลานตัน ลดลงรอยละ  17.9  สินคา

ยางพารา คาดปน้ีผลผลิตท่ัวประเทศจะลดลงเหลือ 3.9 ลานตัน จากป 2557 มีผลผลิต 4.2 ลานตัน จาก

ภัยแลงทําใหการกรีดยางในบางพ้ืนท่ีไดน้ํายางนอย รวมถึงชาวสวนไดทําการโคนตนยางเพ่ือรับเงิน

สงเคราะหจากรัฐบาล ซึ่งในปน้ีคาดไทยจะสงออกยางพาราในรูปวัตถุดิบไดประมาณ 3.7 ลานตัน หรือ

ลดลงจากปท่ีแลว รอยละ 1.6  ปาลมน้ํามัน คาดปน้ีจะมีผลผลิต 12.5 ลานตัน ลดลงจากปท่ีแลวท่ีมี

ผลผลิต 13 ลานตัน จากผลกระทบภัยแลง ขณะท่ีในปน้ีคาดการสงออกน้ํามันปาลม และผลิตภัณฑของ

ไทยจะสงออกได 1 หมื่นตัน มูลคา 3 พันลานบาท ลดลงจาก 3.7 แสนตันในปท่ีผานมา  ทุเรียนคาดปน้ีจะมี

ผลผลิตปริมาณ 6.1 แสนตัน ลดลงจากปท่ีแลวท่ีมีผลผลิต 6.3 แสนตัน เน่ืองจากชวงท่ีทุเรียนกําลังออก

ดอกกระทบสภาพอากาศรอน ทําใหออกดอกไมเต็มท่ี ประกอบกับเกิดพายุฤดูรอนในเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคมท่ีผานมา ทําใหทุเรียนแตกยอดออนแทนการออกดอก และสวนท่ีออกดอกติดผลแลว ดอกและ

ลูกทุเรียนรวงเสียหาย ถึงแมจะมีผลผลิตลดลง แตดานการสงออกทุเรียนคร่ึงปหลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก

คร่ึงปแรก ซึ่ง 4 เดือนแรกสงออกปริมาณ 7.1 หมื่นตัน มูลคา 2.66 พันลานบาท เน่ืองจากตลาดมีความ

ตองการตอเน่ือง  ลําไย คาดปน้ีจะมีผลผลิตประมาณ 8.7 แสนตัน ลดลงจากปท่ีแลวท่ีมีผลผลิต 9.9 แสน

ตัน แตแนวโนมการสงออกในชวงคร่ึงหลังคาดจะเพ่ิมข้ึนจากคร่ึงปแรก ซึ่ง 4 เดือนแรกสงออกแลว 1.8 แสน

ตัน มูลคา 4.49 พันลานบาท สินคามันสําปะหลังคาดไวปน้ีจะมีผลผลิต 30 ลานตัน ซึ่งใกลเคียงกับปท่ีแลว

แมจะไดรับผลกระทบจากภัยแลง เน่ืองจากในปท่ีผานมาราคาหัวมันอยูในเกณฑดี สงผลใหเกษตรกรปลูก

มันทดแทนพ้ืนท่ีออยโรงงานท่ีร้ือตอท้ิง แทนพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว หรือนาดอนบางสวน และการสงออกจะยังไปได
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ดี สวนสับปะรดปน้ีคาดจะมีผลผลิตประมาณ 1.70 ลานตันจากปท่ีแลว 1.74 ลานตัน เน่ืองจากภัยแลงและ

พ้ืนท่ีเชาปลูกสับปะรดโรงงานบางสวนลดลง และบางพ้ืนท่ีไดปรับเปล่ียนจากการปลูกสับปะรดโรงงานเปน

สับปะรดบริโภค พันธุตราดสีทอง และพันธุอื่นท่ีมีราคาดีมากข้ึน สศก.จะปรับคาดการณขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของภาคเกษตรป 2558 จากเบื้องตนคาดจะมีมูลคาประมาณ 

1.3 ลานลานบาท ขยายตัวลดลงรอยละ 1.1 จากป 2557  จีดีพีภาคเกษตรของไทยมีมูลคา 1.4 ลานลาน

บาท ซึ่งคาดจะปรับลดลงอีกจากปจจัยหลักเปนผลกระทบจากภัยแลง 
จากขอมูล สศก. เปนตัวบงชี้อยางชัดเจน วาภัยแลงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทําใหผลผลิตดาน

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพืชเศรษฐกิจท่ีประสบปญหาผลผลิตลดลงซึ่ง

สงผลกระทบอยางมากตอรายไดและการใชจายของเกษตรกร และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ ภัยแลงไดสงผล

กระทบตอการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)ของภาคเกษตรลดลง  ซึ่งอาจกลาวได

วาภัยแลงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจประเทศไทย 
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