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คอลมัน์รกัษ์เกษตร : ปัจจยัในการกลายเป็นทะเลทราย 

 
ค าถาม การกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทย มีระดับ
ความเสีย่งเป็นอยา่งไร และอะไรคอืปจัจยัส าคญั ครบั 

นนัทวตัร สารภมูพิงษ์, อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
 
ค าตอบ ประเทศไทย อยู่ในขอบข่ายที่จะเกิดสภาพการเป็น
ทะเลทราย เน่ืองจากอตัราสว่นน ้าฝนในรอบปีต่อการระเหยและ

คายน ้านัน้ มคี่าต ่ากว่า 0.5 ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและอสีาน นัน่คอื ปรมิาณน ้าฝนน้อยกว่าการ
สูญเสียของน ้ า เมื่อเป็นดงัน้ีไปเรื่อยๆ อย่างต่อเน่ือง คงหลีกไม่พ้นสภาพทะเลทรายในอนาคต จึง
จ าเป็นตอ้งตระหนักในเรื่องน้ีก่อนทีจ่ะสายเกนิไป และควรหามาตรการแกไ้ขทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
มาชว่ยกนัเฝ้าระวงัและป้องกนัระดบัความเสีย่งของประเทศไทย ถงึแมว้า่ประเทศไทย จะไมไ่ดอ้ยูใ่นขัน้ที่
แหง้แลง้เป็นทะเลทราย แต่กไ็ดร้บัผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นโดยตรง ประกอบกบัการเป็นประเทศทีม่ี
การพฒันาอยา่งเรง่รดั มกีารขยายตวัไปทุกๆ ดา้น การเรง่รดัการพฒันาและขยายเมอืงอยา่งรวดเรว็แบบ
ทีเ่ป็นอยูน้ี่ ยอ่มเป็นปจัจยัเร่งใหเ้กดิสภาพความแหง้แลง้คบืคลานเขา้มา จงึนับไดว้่า ประเทศไทยเราได้
อยูใ่นระดบัความเสีย่ง ปจัจยัเรง่ใหเ้กดิสภาพทะเลทรายอยา่งรวดเรว็ คอื 

1.ความแหง้แลง้ซ ้าซาก อาจท าใหป้ระเทศไทยสู่สภาวะการเป็นทะเลทราย โดยมพีืน้ที่ส่วนใหญ่
อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุด 
ไดแ้ก่ กลุ่มพืน้ทีด่นิเคม็ จะมผีลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อสภาวะการเป็นทะเลทราย 
ซึง่จะท าใหม้ผีลผลติพชืลดลง การปญัหาทีต่รงจุดคอื การปลกูพชืทีห่ลกีเลีย่งสภาวะการทิง้ช่วงของฝนใน
เขตเพาะปลกูเกษตรน ้าฝน 

2.การท าเกษตรกรรมอย่างเร่งรดั ท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดิน และยงัมีการชะล้ าง
พงัทลายของดนิโดยธรรมชาต ิการสูญเสยีการอุม้น ้าของดนิ การหกัรา้งถางพงท าลายพชืคลุมดนิ ท าให้
ดนิแหง้แขง็สญูเสยีการดดูซบัน ้า ความแหง้แลง้ซ ้าซาก และสภาวะภูมอิากาศเปลีย่นแปลงจากภาวะโลก
ร้อน น ้าระเหยไปได้มากขึ้น นอกจากน้ี ยงัมีการการลกัลอบตดัไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายการ
เพาะปลูก ไฟป่า การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การท ารีสอร์ทและสวนสตัว์ ท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.การพฒันาเมอืงและขยายตวัของเมอืง กเ็ป็นสาเหตุอกีอนัหน่ึงที่ท าใหเ้กดิความแหง้แลง้ขึน้ได ้
ในตวัเมอืงซึง่พืน้ผวิดนิตามธรรมชาต ิถูกคลุมทบัดว้ยคอนกรตี น ้าฝนไมส่ามารถซมึลงสู่ใตด้นิได ้แต่ไหล
บ่าไปตามถนนลงสู่ท่อระบายน ้า ออกสู่แม่น ้าล าคลอง ดนิส่วนที่เหลอืขาดสารอนิทรยีท์ี่จะช่วยในการอุม้
น ้า เมื่อดนิไมส่ามารถดดูซบัหรอืถ่ายเทความชืน้สูอ่ากาศได ้จงึเกดิความเสื่อมโทรมของดนิ 



ในขณะทีป่รมิาณน ้าฝนรายปีอยูใ่นชว่งทีต่ ่า และมกีารระเหยหรอืคายน ้าสงูกวา่การไดร้บัน ้าฝน จดัว่าเป็น
ความแหง้แลง้ และจะกระจายอยูใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวดัทางภาคเหนือและอสีาน เป็นไปในวงกวา้ง หากไม่
มมีาตรการป้องกนัอยา่งจรงิจงั กจ็ะเกดิผลเป็นความแหง้แลง้ซ ้าซากถาวร พชืคลุมดนิเปลีย่นไปเพราะดนิ
เสื่อมโทรม เมื่อประกอบกบัภาวะโลกร้อน และการพฒันาที่เร่งรดั ก็จะขยายเป็นวงของพื้นที่แห้งแล้ง 
ทะเลทราย กวา้งออกไปเรื่อยๆ 

นาย รตัวิ 
 

 
ศพก.ทัว่ประเทศเคล่ือนงานเข้าเป้า  

เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ได้จริง-ช่วยลดต้นทนุผลิต 
 

พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหทุ้ก
หน่วยงานบูรณาการขบัเคลื่อนการท างานให้สอดรบัเป้าหมายปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดบัคนการ
บรหิารจดัการมาตรฐานสนิคา้เกษตรสูเ่กษตร 4.0 โดยการปฏริูปภาคการเกษตรภายใตก้ารเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้น ใช้ศูนย์เรยีนรู้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ของเกษตรกร
ตน้แบบทัว่ประเทศเป็นกลไกส าคญัในภาคการเกษตร และเป็นอนาคตภาคการเกษตรของประเทศไทย 

นายสมชาย ชาญณรงคกุ์ล อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิม่เตมิวา่ ศพก. เป็นแหลง่เรยีนรู้
ของเกษตรกร ทีต่อ้งการใหเ้กษตรกรมแีหล่งเรยีนรูจ้ากของจรงิ เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ จากเกษตรกร
ดว้ยกนัเอง กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ศพก. 882 ศูนย์ เป็นรูปธรรมและสามารถแบ่งพชืไดต้ามลกัษณะพื้นที ่
ดงัน้ี 1) ขา้ว 450 ศูนย์ 2) พชืไร่ 78 ศูนย์ 3) พชืผกั 31 ศูนย์ 4) ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 78 
ศูนย ์5) ไมผ้ล 139 ศูนย ์6) ยางพารา 52 ศูนย ์7) ปาล์มน ้ามนั 44 ศูนย ์และ 8)อื่นๆ 10 ศูนย ์และได้
ขยายผลเป็นแปลงใหญ่ ทัง้หมด ซึ่งปจัจุบนัม ีศพก. 882 ศูนย์ และเครอืข่าย 10,523 ศูนย์ อาท ิศูนย์
จดัการศตัรพูชืชุมชน ศูนยจ์ดัการดนิปุ๋ ยชุมชน ศูนยเ์รยีนรูด้า้นการจดัการดนิ ศูนยเ์รยีนรูด้า้นประมง เป็น
ต้น ไดอ้บรมใหก้บัเกษตรกรผูน้ าทัว่ประเทศ จ านวน 44,100 ราย ในการสรา้งความเขม้แขง็และความ
เชื่อมัน่ใหก้บัรฐับาลวา่ เกษตรกรมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นแกนน าภาคการเกษตรในชุมชนได ้โดยพฒันาใน
รปูแบบเครอืขา่ย มกีารเลอืกประธาน ศพก. ระดบั จงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ ซึ่งระดบัประเทศ 
จะมกีารประชุมกนั ทุกเดอืน สลบัหมุนเวยีนกนัไปตามพืน้ที่ 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71 น าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ 84 เรื่องการลดต้นทุน รอ้ยละ 4 ท ากจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง รอ้ยละ 4 การปลูกพชืปุ๋ ย
สดเพื่อการปรบัปรุงบ ารุงดนิ รอ้ยละ 3 การเพิม่รายได้ดว้ยกจิกรรมอื่นๆ เช่น การแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรต่างๆ รอ้ยละ 2 การท าบญัช ีรอ้ยละ 1 การใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการปลูกพชื เช่น การใชร้ะบบ
น ้าหยด เป็นต้น นอกจากน้ี ความส าเรจ็ที่เกิดขึน้จากการพฒันา ศพก. ท าให ้ศพก. อ.เมอืง จ.ราชบุร ี
ได้ร ับรางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี 2560 ประเภทรางวัล
พฒันาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ระดบัดโีดยไดเ้ขา้รบัรางวลัเมื่อ 11 กนัยายนทีผ่า่นมาดว้ย 


