
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดสภาวะความแหงแลงในป 2551  
 

  ภัยแลง เปนภยัธรรมชาติหรือปรากฏการณท่ีเกดิในชวงเวลาซ่ึงอากาศแหงผิดปกติ
หรือขาดฝน โดยปญหาจากการเกดิสภาวะความแหงแลงในปจจุบันท่ีพบคือ การขาดแคลนน้าํเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในพ้ืนท่ีตางๆ สภาวะความแหงแลงนอกจากจะเกดิข้ึนเองตาม
ธรรมชาติแลว  ยังอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเปนผลจากการกระทําของ
มนุษย  ทําใหเกิดความเสียสมดุลดานระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีตนน้ําซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณนํ้าในพ้ืนท่ีลุมน้ําและยังมีผลกระทบทางออมกับปริมาณนํ้าฝน ประกอบกับสภาวะของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก (Climate Change) ท่ีมีความแปรปรวนและมีความ
ซับซอนสงผลใหปรากฏการณเอลนีโญ (El Nino) มีความรุนแรงมากข้ึน 

โดยปกติแลวความรุนแรงของสภาวะความแหงแลงจะมีความสัมพันธสอดคลอง
กับสภาวะฝนแลงหรือความแหงแลงของภมิูอากาศ โดยเกิดจากการท่ีฝนตกนอยกวาปกติ หรือฝน
ไมตกตามฤดกูาล ความรุนแรงของสภาวะความแหงแลงข้ึนอยูกับ ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนใน
ดิน ระยะเวลาท่ีเกิดความแหงแลง และความกวางของพ้ืนท่ีท่ีเกิดความแหงแลง จะเห็นไดวาสภาวะ
ความแหงแลง จะเกิดจากการที่ปริมาณฝนท่ีไดรับไมเพยีงพอตอความตองการ จึงนับไดวา ฝนเปน
องคประกอบสําคัญ และมีอิทธิพลตอความแหงแลงชัดเจนกวาองคประกอบทางอุตนุิยมวิทยาอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ลักษณะทางกายภาพของแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนการใชประโยชนท่ีดนิ ก็เปนปจจยัสําคัญท่ี
ทําใหสภาวะความแหงแลงทวีความรุนแรงและขยายวงกวางข้ึน 
  สําหรับในป 2551 จากการคาดการณของกรมอุตุนิยมวทิยา ฤดูรอนของประเทศ
ไทยป 2551 จะเร่ิมประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ และส้ินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
สําหรับฤดูรอนปนี้ คาดวาจะไมรุนแรงมากนัก แตขอมูลปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญของ
ประเทศโดยภาพรวมแลวนอยกวาป 2550 ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวทําใหสามารถคาดการณพืน้ท่ีท่ีมี
โอกาสเกิดสภาวะความแหงแลงของประเทศไทยในป 2551 ไดโดยใชปจจัยทางดานกายภาพ และ
ปจจัยแวดลอมท่ีสําคัญในการวิเคราะห ไดแก 

1. ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายป 2550    
2. ปริมาณนํ้าฝนที่ตางจากคาปกติ     
3. พื้นที่ชลประทาน       
4. ความสามารถในการอุมน้ําของดิน      
5. การใชประโยชนท่ีดิน     
6. พื้นที่ท่ีเคยเกิดภาวะแลงซํ้าซาก      



 ทําการวิเคราะหพื้นท่ี ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) โดยวิธีการ
ซอนทับขอมูลหลายช้ัน พรอมดวยเงื่อนไข ตามท่ีไดกําหนดไว จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดสภาวะความแหงแลง โดยพิจารณารวมกับขอมูลแวดลอมท่ีเกี่ยวของ เชน ปฏิทินการเพาะปลูก
พืชและรูปแบบการเกษตรและและปริมาณนํ้าในอางเก็บน้ําขนาดใหญ เปนตน และจําแนกความ
รุนแรงของความแหงแลงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงสัมพันธกับความรุนแรงท่ีจะมีผลกระทบตอพืช 
ดังตอไปนี้ 
 

 หมายถึง สภาพพื้นที่ท่ีมีลักษณะทางกายภาพเปนภูเขา 
สภาพการใชประโยชนท่ีดนิสวนใหญเปนพื้นท่ีปาไมท่ีมีความอุดมสมบูรณ พื้นที่ลุม และพ้ืนท่ีท่ีทํา
การเกษตรแบบประณีต (Intensive Agriculture) และพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทานท่ีสมบูรณ เปนตน 
คิดเปนเนื้อท่ี 110,412,351 ไร 

 หมายถึง สภาพพื้นที่ท่ีมีลักษณะทางกายภาพของดิน 
เปนดินท่ีมีความสามารถในการอุมน้ําสูง ถึง สูงมาก พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตชลประทาน สวนพืน้ท่ี
นอกเขตชลประทานจะมีแหลงน้ํากระจายอยูท่ัว ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียมีคาสูงกวาคาปกติ การใช
ประโยชนท่ีดนิเปน นาปรังในพื้นท่ีชลประทาน ไมผลและไมยืนตน และพ้ืนท่ีปา ประเภทปาพลัด
ใบเส่ือมโทรม ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ เปนตน ดังนั้นจะมีโอกาสเกิดการขาดแคลนนํ้า ท้ังดาน
อุปโภค บริโภค และการเกษตรต่ํา  ซ่ึงเปนสภาวะความแหงแลงปกติในฤดูแลง   คิดเปนเนื้อท่ี        
67, 998,989 ไร 

 หมายถึง สภาพพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพของดิน 
เปนดินท่ีมีความสามารถในการอุมน้ําปานกลาง ถึง สูง  พื้นที่สวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน และ
มีบางสวนอยูในเขตชลประทาน ปริมาณน้าํฝนเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติ ทําใหคาดวาพื้นท่ีดังกลาวจะมี
ปริมาณนํ้าไมเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแลงท่ีใชน้ํามาก การใชประโยชนท่ีดินเปน ขาวนา
ปรัง  ขาวโพด ขาวไร  ออย  มันสําปะหลัง พืชผัก ไมผล เปนตน ซ่ึงอาจมีโอกาสเกิดสภาวะความ
แหงแลงปานกลาง เกิดการขาดแคลนน้ํา ท้ังดานอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซ่ึงอาจทําใหพชื
ชะงักการเจริญเติบโตเปนเหตุใหผลผลิตลดลง   คิดเปนเนื้อท่ี 55,940,149 ไร 

 สภาพพื้นที่ท่ีมีลักษณะทางกายภาพของดิน เปนดินท่ีมี
ความสามารถในการอุมน้ํา ต่ํา ถึง ปานกลาง ไมมีแหลงน้ําชลประทาน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตํ่ากวาคา
ปกติ  การใชประโยชนท่ีดนิ เปน พืชไร เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน ดังนั้นจึงมีโอกาส
สูงตอการเกิดสภาวะแหงแลง และปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภคประชาชนไดรับความ
เดือดรอน พื้นที่เกษตรไดรับความเสียหายรุนแรงทําใหพชืชะงักการเจริญเติบโตและอาจตายได แต



บางพื้นท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีท่ีนาขาวท่ีเก็บเกีย่ว
ไปแลวและปจจุบันไมไดทําการเพาะปลูก ดังนั้นจะมีโอกาสเกิดการขาดแคลนน้ํา สําหรับอุปโภค 
บริโภคเปนสวนใหญ  คิดเปนเนื้อท่ี 67,415,271 ไร 

 หมายถึงพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพของดิน เปนดนิท่ี
มีความสามารถในการอุมน้ํา ต่ํา ถึง ต่ํามาก ไมมีแหลงน้ําชลประทาน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตํ่ากวาคา
ปกติ  การใชประโยชนท่ีดนิ สวนใหญ เปน พืชไร เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง  เปนตน ดังนั้น
จึงมีโอกาสสูงมากตอการเกดิสภาวะแหงแลง และปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค
ประชาชนไดรับความเดือดรอน พื้นที่เกษตรเสียหายรุนแรงมาก พชืขาดน้ําอยางรุนแรงชะงักการ
เจริญเติบโตและตายในท่ีสุด คิดเปนเนื้อท่ี 14,833,102 ไร  
 จังหวดัท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษแยกตามภาคไดดงันี้ ภาคเหนือประกอบดวย จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค นาน พะเยา เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย 
อุตรดิตถ อุทัยธานี ภาคกลางประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี  
สุพรรณบุรี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบดวย จังหวัดขอนแกน นครพนม บุรีรัมย มุกดาหาร 
ยโสธร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี ภาคตะวันออกประกอบดวย 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว และภาคใตประกอบดวย จังหวัดกระบ่ี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี 
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