


สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืน ไดรั้บน ้ าฝนจากอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พายุไตฝุ้่ น และดีเปรสชัน่ ท่ีพดัผา่น คิดเป็นปริมาณน ้ าฝนประมาณ 732,512 
ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซ่ึงร้อยละ 82.86 ของปริมาณน ้าฝนไดรั้บในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีปริมาณฝนน้อยจึงจดัว่าเป็นช่วงแล้งปกติในรอบปี  
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  บางพื้นท่ีก็อาจไดรั้บผลกระทบจากกรณีฝนทิ้งช่วง 
ท่ีอาจท าใหพ้ืชเสียหาย ผลผลิตลดลง 

 จากผลการศึกษาและจดัท าแผนท่ีพื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก พบวา่ ประเทศไทยมีพื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก
จ านวน 59,926,411 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีภาคเหนือจ านวน 10,628,777 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 
40,666,410 ไร่ ภาคตะวนัออกจ านวน 3,654,433 ไร่ ภาคกลางจ านวน 4,909,517 ไร่ และภาคใตจ้  านวน 
67,274 ไร่  แบ่งระดบัความแลง้ซ ้ าซากเป็น 3 ระดบั คือ  
           1. พื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก เกิดซ ้ า 1-3 ปีต่อคร้ัง มีเน้ือท่ีประมาณ 43,307,710 ไร่ พบมากท่ีสุด
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 26,572,673 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 10,519,595 ไร่ 
ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 4,755,300 ไร่ และภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 1,460,142 ไร่ 
  2. พื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก เกิดซ ้ า 4-5 ปีต่อคร้ัง มีเน้ือท่ีประมาณ 9,294,775 ไร่ พบมากท่ีสุด
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 8,385,481 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 760,930 ไร่ 
ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 77,994 ไร่ ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 69,652 ไร่และภาคใต ้มีเน้ือท่ี 718 ไร่ 

  3. พื้นท่ีแลง้ซ ้ าซาก เกิดซ ้ า 6-10 ปีต่อคร้ัง มีเน้ือท่ีประมาณ 7,323,926 ไร่ พบมากท่ีสุด
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 5,708,256 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 1,433,361 ไร่ 
ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 84,565 ไร่ ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 66,556 ไร่ และภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 31,188 ไร่ 

 แนวทางการพฒันาพื้นท่ีแลง้ซ ้ าซากเพื่อการเกษตร มีดงัน้ี 
1.  การรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม ้ป่าไมช่้วยในการเก็บกกัน ้ าฝน ช่วยให้เกิดการสะสม

น ้ าในดินและน ้ าใตดิ้น  ป่าท่ีมีสภาพความหนาแน่นทึบมาก  จะช่วยให้มีการเก็บกกัน ้ าไวใ้ช้ไดม้ากข้ึน
ดว้ย  และช่วยชะลอการไหลของน ้ า  ไม่ให้ไหลลงสู่ท่ีต ่าอย่างรวดเร็วและรุนแรง  ป่าไมท่ี้สมบูรณ์จะ
ช่วยให ้มีน ้าไหลในล าธารตลอดทั้งปี 



2.  การสร้างแหล่งเก็บกกัน ้ า  เพื่อรักษาน ้ าไวใ้ชป้ระโยชน์  เป็นแหล่งทุนน ้ าส ารองใน
ฤดูแล้งหรือในระยะฝนทิ้งช่วง แหล่งเก็บกักมีหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่        
อ่างเก็บน ้ าขนาดกลาง และอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก  การสร้างฝายทดน ้ า  การขุดลอก  คู  คลอง  หนองบึง   
ท่ีต้ืนเขิน  การสร้างสระเก็บน ้าในไร่นา  การสร้างถงัเก็บน ้าฝน   

3. การจดัระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม โดยทัว่ไปฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศไทย  
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต่มีบางพื้นท่ีอาจมีระยะเวลาก่อนหรือหลังจากน้ีได ้      
ดงันั้นการจดัระบบการปลูกพืชจึงตอ้งค านึงถึง สภาพพื้นท่ี ปริมาณน ้าฝน การกระจายของฝน     

4.  การปลูกหญา้แฝก หญา้แฝกเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว  แตกเป็นกอแน่น  ตั้งตรง  
มีระบบรากฝอยท่ียาว  แข็งแรง  และยึดสานกนัแน่น  รากหญา้แฝกจึงเปรียบเสมือนก าแพงใตดิ้น  ท า
หนา้ท่ีเกาะยดึดิน  เก็บรักษาน ้ าในดิน   

5. การเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน อนุภาคของอินทรียวตัถุประกอบกนัเป็นโครงสร้างมี
ลกัษณะคลา้ยฟองน ้า  มีช่องวา่งขนาดเล็ก  ท าใหมี้พื้นท่ีผิวในการดูดซบัน ้าไดม้ากเป็นพิเศษ  จึงช่วยให้
ดินสามารถเก็บกกัน ้าไวไ้ดม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

พื้นท่ีแลง้ซ ้ าซากเป็นพื้นท่ีขาดแคลนน ้า ดงันั้นการจดัการเร่ืองน ้ าจึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ี
จะตอ้งให้มีการเก็บกกัน ้า การชะลอการไหลของน ้า และการเพิ่มระยะเวลาการไหลของน ้าให้ยาวนาน
ข้ึน  ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาการเก็บกกัน ้าฝน น ามาพฒันาพื้นท่ีแลง้ซ ้ าซากใหใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน  มี
ดงัน้ี 

1. จดัท าแผนแม่บทการบริหารการจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งเป็นระบบ และเช่ือมโยง
ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า 

2. เร่งรัดจดัหาแหล่งเก็บกกัน ้า หรือการปรับปรุงแหล่งน ้าท่ีมีอยูใ่หส้ามารถเก็บกกัน ้ า
ไดม้ากข้ึน 

3. จดัล าดบัความส าคญัส าหรับความตอ้งการใชน้ ้าในสาขาต่าง ๆ เช่น เพื่อการบริโภค 
การอุปโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว เป็นตน้  

4. ใหมี้การจดัสรรน ้าตามความตอ้งการและเป็นธรรม 
5. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการใชน้ ้าให้เกิดประโยชน์อยา่งประหยดั 


