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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาซึ่งอากาศแห้งผิดปกติหรือขาด

ฝน โดยปัญหาจากการเกิดสภาวะความแห้งแล้งในปัจจุบันที่พบคือ การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค
และทําการเกษตรในพ้ืนที่ต่างๆ สภาวะความแห้งแล้งนอกจากจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยังอาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นผลจากการกระทําของมนุษย์ ทําให้เกิดความเสีย
สมดุลด้านระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ต้นนํ้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าและยัง
มีผลกระทบทางอ้อมกับปริมาณนํ้าฝน ประกอบกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยรวมของโลก (Climate Change) ที่มีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนส่งผลให้ปรากฏการณ์
เอลนีโญ่ (El Nino) มีความรุนแรงมากขึ้นทําให้ประเทศไทยประสบกับภาวะความแห้งแล้ง 

ในอดีตที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการจัดทําแผนที่แล้งซ้ําซาก ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการวางนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ เกษตรกรรม และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ ดินเชิงพ้ืนที่  
ซึ่งมีความถูกต้องในระดับหน่ึง แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบกับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน ทําให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นถี่ครั้งขึ้น 
ดังน้ันการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการสํารวจระยะไกล  
การใช้แบบจําลอง ข้อมูลทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แล้งซ้ําซาก จะทําให้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีความทันสมัย เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของประเทศต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ และขอ้มูลสํารวจระยะไกลในการปรบัปรุง

ขอบเขตพ้ืนที่ประสบสภาวะแห้งแล้งซ้ําซาก 
2. เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้ง 
 

1.3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องได้แก่ ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล

กลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นปัจจุบัน พ้ืนที่โครงการชลประทาน พ้ืนที่ป่าไม้ เป็นต้น 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาํใหเ้กิดความแห้งแล้ง ซึ่งประกอบด้วยปริมาณนํ้าฝนรายปี 
ความสามารถในการอุ้มนํ้าของดิน พ้ืนที่ชลประทาน แหล่งนํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าใต้ดิน การกระจายและ
ความหนาแน่นของแหล่งผิวดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และดัชนีความแห้งแล้ง พิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวข้อง เช่น ปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
รูปแบบการเกษตร เป็นต้น 

3. ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติของเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ข้อมูลสาํรวจ

ระยะไกล เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS วิเคราะห์พ้ืนที่ประสบสภาวะแห้งแล้ง 
โดยการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว รว่มกับการใช้แบบจําลองวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้ง เช่น 
Standardized Precipitation Index (SPI) เป็นต้น 

5. สํารวจข้อมลูภาคสนามในพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรบัแก้ไข 
6. จดัทําแผนที่พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก และรายงานผลการศึกษา 
 

1.4 สถานที่ดําเนนิการ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จงัหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  สุรินทร์  บุรีรมัย์  ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  อํานาจเจริญ  และอุดรธานี 
 

1.5 ระยะเวลา 
 ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณปี 2556 เริ่มเดือนตุลาคม 2555 – สิ้นสุดเดือนกันยายน 2556 

           

1.6 ประโยชนท์ี่ได้รับ 
 1.  สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดเขตและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มนํ้าเสี่ยงภัย 

2.  สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง และ
การเตือนภัยแก่เกษตรกรในการวางแผนเพาะปลูกพืชล่วงหน้า เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง 
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บทที่  2 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ 
 2.1.1 ขนาดและท่ีต้ัง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ ต้ังอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมปิระเทศ ทัง้ภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลาง
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เทือกเขาทิศตะวันตก มีความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณเฉลี่ย 500-1,000 เมตร มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ ยอดภูหลวง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,571 เมตร และภูกระดึง มีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,325 เมตร เป็นแหล่งต้นนํ้าของแม่นํ้าหลายสาย ได้แก่ แม่นํ้า
พอง แม่นํ้าเลย แม่นํ้าพรม แม่นํ้าชีและลําตะคอง ทางด้านทิศใต้มีเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนม
ดงรัก ก้ันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กับกัมพูชาและลาว มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลางประมาณเฉลี่ย 400-700 เมตร ยอดเขาเขียวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางตอนใต้ มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,292 เมตร ส่วนตอนกลางของภาคมีเทือกเขาภูพานทอดตัวจากเหนือ
ลงสู่ทิศใต้ แบ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น 2 ส่วน คือ แอ่งโคราช คือ บริเวณแถบลุ่มแม่นํ้าชี และ
แม่นํ้ามูล มีพ้ืนที่ 3 ใน 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด แอ่งสกลนคร คือ บริเวณตอนเหนือของ
เทือกเขาภูพาน และบรเิวณที่ราบลุ่มนํ้าโขง มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ แม่น้ําโขง ฝั่งตรงข้ามแม่นํ้าโขงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
     ประชาชนลาว 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันเขตแดน 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือ 
  

 2.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะแยกตัวออกจากภาคเหนือ 
และภาคกลางอย่างเด่นชัด ทั้งน้ีเพราะการยกตัว ของแผ่นดินสองด้าน คือ ด้านตะวันตก และด้านใต้  
ทําให้ภูมปิระเทศตะแคงลาดเอียงไปทางตะวันออก การยกตัวของแผ่นดิน ด้านตะวันตกทําให้เกิดขอบสูง
ชันตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อไปยังแนวเทือกเขาดงพญาเย็น โดยท่ีด้านขอบชันหันไปทางตะวันตก
ต่อบริเวณท่ีราบภาคกลาง ภูมิประเทศทางด้านใต้ตามแนวเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาดงรัก 
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แผ่นดินยกตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับทางด้านตะวันตก โดยที่หันด้านขอบชันไปทางประเทศกัมพูชาคล้ายๆ 
กับพ้ืนที่ตะแคงหรือเอียงไปทางเหนือ บริเวณทางตอนกลางของภาค มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะทาง
ลุ่มแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูล ทั้งน้ีเพราะแนวเทือกเขาภูพานทอดยาวค่อนไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของภาคในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนทางตอนบน เป็นแอ่งหนองหารและท่ี
ราบลาดเอียงไปทางแม่นํ้าโขง ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยทั่วๆ ไปของภาคน้ีส่วนใหญ่
ประกอบด้วยหินช้ัน ซึ่งมีหินทรายและช้ันเกลือแทรกอยู่ในบางบริเวณ จากการสํารวจพบว่า บางแห่ง
ความหนาของช้ันเกลือนับเป็นร้อยเมตร หินดานที่เป็นหินทรายเหล่าน้ีเมื่อสึกกร่อนสลายตัวไปเป็นดิน
ทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บนํ้า ทําใหเ้กิดปัญหาความแห้งแล้งซึ่งปรากฏอยู่ทั่วๆไปในภูมิภาค
น้ี ทั้งๆที่บางบริเวณมีปริมาณฝนมากกว่าภาคกลางของประเทศ 
  ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเขตย่อยตามลักษณะและโครงสร้าง
ได้ 4 บริเวณด้วยกัน คือ  
  1. บริเวณภูเขาและที่สูงด้านตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ใน
เขตจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น ทอดยาวมาเช่ือมต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศบริเวณน้ี ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาหินทราย ชุดพระวิหาร 
ภูพานและชุดภูกระดึง การกัดเซาะสึกกร่อนบางแห่งยังคงลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาที่มีด้านราบและ
มีขอบชัน (mesa or table land) เช่น ภูกระดึง เขาใหญ่ เป็นต้น เทือกภูเขาสูงเป็นแหล่งเกิดของแม่นํ้า
ลําธารสายสําคัญๆ ที่ไหลไปทางตะวันออก ตามแนวลาดเอียงของภูมิประเทศ ได้แก่ แม่นํ้าชี แม่นํ้าพอง 
แม่นํ้าพรม แม่นํ้าเชิญ และลําธารสายสั้นๆ อีกมากมายบางบริเวณภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับลูกเนินเต้ียๆ 
มีทีร่าบแคบๆ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เขตนี้บางแห่งยังมีป่าดงดิบที่สมบูรณ์แห่งหน่ึงของประเทศ ปัจจุบันป่า
ดังกล่าวถูกก่นถาง เพ่ือทําไร่ 
  2. บริเวณเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาดงรัก ภูมิประเทศทางด้านใต้ของภาคน้ี  
ด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชา พ้ืนที่ถูกยกตัวสูงขึ้นขนานไปตามแนวละติจูดบริเวณประเทศไทย เป็นที่สูง
ลาดเอียงไปทางเหนือ ส่วนในประเทศกัมพูชาเป็นที่ราบตํ่า จึงมักจะเรียกกันว่า เขมรสูงและเขมรตํ่า  
แนวเทือกเขาสูงดังกล่าวเป็นแหล่งของต้นนํ้าลําธารหลายสาย เช่น ลําตะคอง ลําพระเพลิง แม่นํ้ามูล  
ลําปลายมาศ ห้วยขะยูง ลําโคมใหญ่และลําโคมน้อย สาขาเหล่าน้ีไหลลงสู่แม่นํ้ามูลและแม่นํ้าโขงในที่สุด 
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีการกัดเซาะสึกกร่อน บางแห่งเป็นภูมิประเทศมีทั้งที่สูงที่ตํ่าสลับกันไป
เช่นเดียวกับที่ราบลูกฟูก นอกจากหินช้ันแล้ว บางแห่งยังมีหินอัคนี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลท์ ยุคเทอร์
เชียรี แทรกดันตัวขึ้นมาเป็นหย่อมๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ  
บางบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้าชี และแม่นํ้ามูล จัดเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางที่สุด 
ในภูมิภาคน้ี บางแห่งภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกฟูก สลับลูกเนิน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ที่ราบลุ่ม
แม่ นํ้าทั้ งสองน้ี เ น่ืองจากเป็นที่ลุ่ม ตํ่า ประกอบกับบางบริ เวณแม่ นํ้าไหลคดเคี้ยว โค้งตะวัด 
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(meangers) และบางแห่งแม่นํ้าลัดทางเดิน จึงมีทะเลสาบรูปแอกปรากฏอยู่ทั่วๆไป ประชากรต้ัง
บ้านเรือนอยู่ในเขตน้ีหนาแน่นกว่าเขตอ่ืนๆของภาค ส่วนใหญ่มักจะรวมกันอยู่บน ที่ดอนเป็นกลุ่มๆ  
ซึ่งลักษณะการต้ังบ้านเรือนดังกล่าวแตกต่างไปจากการต้ังบ้านเรือนในบริเวณภาคกลางของประเทศ 
สาขาของแม่นํ้าชีในส่วนที่เกิดจากเทือกเขาภูพาน เช่น ลําเซ ห้วยเซบก ไหลลงสู่แม่นํ้าชี และไปรวมกับ
แม่นํ้ามูลระหว่าง อําเภอเขื่องใน กับอําเภอวารินชําราบ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และแม่นํ้ามูลไหลลง
สูแ่ม่นํ้าโขงในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกัน 
  3. แอ่งที่ราบโคราช (Korat basin) เป็นที่ราบตํ่าที่อยู่ทางตอนล่าง (ด้านใต้) ของภาค 
เริ่มต้ังแต่บริเวณชายขอบของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ขึ้นไปทางเหนือจดเชิงเขาภูพานและ
ชายขอบของเทือกเขาพญาเย็น ซึ่งอยู่ทางตะวันตกไปทางตะวันออกจนจดแม่นํ้าโขง บริเวณแอ่งโคราชน้ี 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกระนาดสลับกับลุ่มแม่นํ้า โดยมีที่สูงอยู่ทางด้านตะวันตกและ 
จะลาดตํ่าลงไปทางตะวันออก มีแม่นํ้าไหลลงสู่แม่นํ้าโขง คือ แม่นํ้าชี กับแม่นํ้ามูล  
  4. แอ่งที่ราบสกลนคร (Sakon Nakorn basin) เป็นแอ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของภาค  
มีพ้ืนที่เล็กกว่าแอ่งที่ราบโคราช เริ่มต้ังแต่บริเวณชายขอบเทือกเขาภูพานขึ้นไปทางเหนือจนจดริมฝั่ง
แม่ นํ้าโขงในจังหวัดหนองคาย  และเริ่ม ต้ังแต่ภูกระดึงทางตะวันตกไปจนจดฝั่ งแม่ นํ้าโขงใน 
จังหวัดนครพนม แอ่งที่ราบน้ีจะสูงทางตอนใต้ซึ่งติดกับภูพานแล้วลาดตํ่าไปทางเหนือและทางตะวันออก 
แม่นํ้าสายต่างๆท่ีไหลผ่านลงสู่แม่นํ้าโขง คือ แม่นํ้าสงคราม แอ่งนํ้าจืดหรือทะเลสาบนํ้าจืด คือ หนองหาน 
ที่จงัหวัดสกลนคร กับหนองหาน ที่อําเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน
สลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูเมื่อถึงช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจัดโดยทั่วไป อุณหภูมิ
สงูสุด 43.9 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดอุดรธานี ฤดูหนาวอากาศเย็นจัดโดยทั่วไป อุณหภูมิตํ่าสุด 0.1 องศา
เซลเซียส ที่จังหวัดเลย ทั้งน้ีเพราะเป็นลักษณะอากาศแบบภาคพ้ืนทวีป ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รูปที่ 2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดทําโดย  กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2556
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ได้รับฝนอย่างเด่นชัด 2 ทางด้วยกัน คือ ฝนจากมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับน้อยและไม่สม่ําเสมอ เพราะ
มีทิวเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น สันกําแพง และพนมดงรักก้ันฝนเอาไว้ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนมากจึงเป็นด้านปลายลมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุ ดีเปรสชันที่เคลื่อนที่เข้ามา
ในทิศทางตะวันออก ไปทางตะวันตก ปีละ 3-4 ลูก ทําให้ได้รับฝนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจังหวัดทางด้านตะวันออก 
ก็จะได้รับฝนมากกว่าจังหวัดทางด้านตะวันตกเช่นเดียวกัน จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคคือ 
จงัหวัดนครพนม จังหวัดที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 

ฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
แบ่งออก ได้เป็น 3 ฤดู ดังน้ี 
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตุลาคมเป็น
ระยะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือ ลิ่มความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนเริ่ม
แผ่ลงมาปกคลุมโดยทั่วไป ซึ่งได้นําความเย็นและแห้งแล้งมาลงสู่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาค ทําให้อุณหภูมิ
ค่อยๆ  ลดลง จังหวัดทางตอนเหนือของภาคได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นหรือลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือน้ีมากที่สุด จึงมีอุณหภูมิตํ่ากว่าจังหวัดทางตอนกลางและตอนใต้ของภาค  
จงัหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปตํ่าที่สุดของภาคและของประเทศ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่ม
ได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจากอ่าวไทย แต่เน่ืองจากภูมิภาคน้ีอยู่ห่างไกลทะเล 
อุณหภูมิจงึสูงโดยทั่วไปและแห้งแล้ง 
  ฤดูฝน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือน
ตุลาคม ฝนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุดีเปรสชันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในปีที่ฝนเร่ิมเร็วฝนอาจหยุดไประยะหน่ึงซึ่งจะ
ทําให้พืชผลเสียหาย 
 

 2.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรดิน 

 หินเปลือกโลกส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหินทราย ซึ่งเมื่อสลายตัว 
จะเป็นดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บนํ้า ทําให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งปรากฏอยู่
ทั่ ว ๆ ไ ป ใน ภู มิ ภ า คนี้  ทั้ ง ๆที่ มี ป ริ ม าณฝน เ ฉ ล่ี ย ม ากก ว่ าภ าคกล า ง ขอ งป ร ะ เ ทศ  ดิ น ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะต่างกัน ดังน้ี 

 - ดินตะกอน พบในบริเวณ 3 ฝั่ง แม่นํ้าสายใหญ่ ได้แก่ แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี แม่นํ้าโขง 
บริเวณดังกล่าวจะได้รับตะกอนใหม่ทุกปี มีเน้ือดินต้ังแต่ละเอียดปานกลาง ที่เหมาะสําหรับใช้ทํานา  
มีสภาพการระบายนํ้าเลว ส่วนตามคันดินที่มีระบายนํ้าดีหรือค่อนข้างดี ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชสวนครัวได้ 
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 - ดินลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ
ระหว่าง 120-150 เมตร มีเน้ือดินละเอียดปานกลางจนถึงหยาบ เป็นดินที่เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถม 
พ้ืนที่บางแห่งพบศิลาแลงโผล่งขึ้นมาที่ผิวดิน ดินช้ันล่างบางแห่งมีเกลือการระบายนํ้าค่อนข้างเลว และใช้
ในการทํานาได้ 

 - ดินลานตะพักลํานํ้าระดับกลางและสูง พบตามภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่น เป็นดินสี
เทา เน้ือดินละเอียดปานกลางจนถึงหยาบมาก บางแห่งพบเส้นกรวดลูกรังอยู่ตอนล่าง มีปฏิกิริยาเป็นกรด 
สว่นใหญ่ใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพ้ืนที่เป็นป่าไม้ 

 - ดินในที่สูงและภูเขา เป็นดินเขตร้อนที่มีสีแดงเหลือง เน้ือดินหยาบจนถึงเป็นลูกรัง  
ช้ันดินบางมีหินทราย หินกรวดหรือหินดินดาน อยู่ช้ันล่าง พบบริเวณทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาภูพาน  
ทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรัก ส่วนบริเวณภูเขาทางตอนใต้ของภาคมีหินบะซอลต์ โผล่แทรก
ขึ้นมาเป็นหย่อมๆ บริเวณที่มีดินธรรมชาติจะมีดินแลเตอริติกสีแดงและดินป่าสีนํ้าตาล (brown soil) 
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2) ทรัพยากรน้ํา 
 - นํ้ าบน ผิ ว ดิน  คื อ  นํ้ าที่ ขั ง อ ยู่ ต ามแม่ นํ้ า  หนอง  บึ ง  หรื อ กุ ด  แ ต่สภาพ 

ทางธรณีวิทยาที่มีภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น ผิวดินบางและเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มนํ้าน้ัน เมื่อฝนตกน้ํา 
ก็จะไหลลงสู่แม่นํ้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมในที่ตํ่า และในฤดูแล้งนํ้าจะมีการระเหยออกจาก
ผิวดินได้ง่าย จึงมักเกิดความแห้งแล้งขึ้นโดยทั่วไป การพัฒนาแหล่งนํ้าบนผิวดินสามารถกระทําได้โดย 

 
รูปที่ 2.2 กลุ่มชุดดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดทําโดย  กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2556
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การสร้างเข่ือน และอ่างเก็บนํ้า ขุดลอกกุดและขุดบ่อเก็บนํ้า โดยรองก้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกหรือ  
วัสดุอ่ืนที่กันการไหลซึมของนํ้า เพ่ือให้สามารถเก็บกักนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - นํ้าใต้ดิน มีการเจาะน้ําบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณี สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง เป็นต้น ประมาณ 25,000 บ่อ ร้อยละ 30 เป็นแหล่งนํ้าใต้ดินที่มี 
ความเค็มจนใช้การไม่ได้ เพราะมีหินเกลืออยู่ในระดับต้ืนและปริมาณน้ําฝนที่จะไหลซึมลงไปเติมช้ันนํ้า
บาดาล มเีพียงร้อยละ 3 ของปริมาณนํ้าฝนที่ได้รับเท่าน้ัน 

3) ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุดตามลําดับคือ จังหวัดชัยภูมิ (3.011 ตารางกิโลเมตร)  
จังหวัดเลย (2,889 ตารางกิโลเมตร) จังหวัดที่มีป่าไม้น้อยที่สุดของภาค คือ จังหวัดมหาสารคาม  
(32 ตารางกิโลเมตร) จังหวัดที่มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นที่สุดของภาค คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  

(ร้อยละ 32.7 ของพ้ืนที่จังหวัด) จังหวัดที่มีป่าไม้เบาบางที่สุด คือ จังหวัดมหาสารคาม (ร้อยละ 0.6  

ของพ้ืนที่จงัหวัด) 
 ประเภทของป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

  1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบหรือป่าดิบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีป่าดิบที่สมบูรณ์เหมือน
ป่าดิบในภาคใต้หรือภาคตะวันออก และปา่ดิบที่มีอยู่ในภาคจะมีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง (Dry-evergreen 

forest) ซึ่งเป็นป่าดิบที่มีต้นไม้ ไม่ผลัดใบซึ่งมีความสูงปานกลาง มีใบหนาแข็ง เรือนยอดมีใบหนาแน่น 
เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้กระเบากลัก ไม้คงคาเดือด ไม้มะพลับดง ไม้ตะเคียนหิน ไม้ตะแบกต่างๆ เป็นต้น 
สว่นไม้เล็กและไม้ระดับพ้ืนดินมีไม่หนาแน่นเท่าป่าดิบช้ืน 
  2. ป่าไม้ผลัดใบ คือป่าที่มีต้นไม้ซึ่งจะผลัดใบในฤดูแล้งเมื่อต้นไม้ขาดน้ํา มักพบ 
ในบริเวณที่ไม่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า 1,000 เมตร แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 2.1 ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าไม้ เ น้ือแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็น
แหล่งกําเนิดไม้สัก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าเบญจพรรณเป็นหย่อมๆ บริเวณจังหวัดขอนแก่น  
ถึงจังหวัดเลย สันนิษฐานว่า เป็นป่าไม้ที่มีผู้นําพันธ์ุไม้ไปปลูกไว้มากกว่าจะเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ป่าสัก 
จะมีลักษณะโปร่ง มีไม้สักขึ้นอยู่ห่างๆกันหรือปะปนกับไม้ทิ้งใบชนิดอ่ืน นอกจากไม้สักแล้ว ป่าเบญจ
พรรณยังเป็นแหล่งไม้เน้ือแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างได้ดี เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้มะค่า ไม้พยุง 
เป็นต้น 
 2.2 ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ เป็นป่าไม้ที่มีมากที่สุดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ ประมาณร้อยละ 75 ของป่าไม้ในภาค พบในเขตเดียวกับป่าเบญจพรรณ ในบริเวณที่เป็นที่ราบหรือ
เชิงเขาที่มีดินแห้งหรือเป็นดินลูกรังหรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเป็นดินโปร่งถ่ายเทนํ้าได้ดี ป่าแดงมีลักษณะ
เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดความสูง ปานกลางหรือตํ่าและมีหญ้าสูงเป็นพันธ์ุไม้ปกคลุมดินกับมีไม้พุ่มชนิด
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ต่างๆ ตัวอย่างไม้ในป่าแดง ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้กราดหรือสะแบง ไม้เขลง ส่วนพ้ืนที่
อุดมสมบูรณ์จะมีไม้ป่าเบญจพรรณด้วย เช่น ไม้แดง ไม้มะค่าโมง เป็นต้น 

 

2.1.5 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  การเพาะปลูกพืชที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ข้าว มันสําปะหลัง ปอ 
ข้าวโพด ภาคน้ีมี พ้ืนที่ทํานามากกว่าภาคอ่ืนๆ แต่ผลิตผลที่ ได้ ตํ่า เพราะดินของใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินปนทรายไม่อุ้มนํ้า และการทํานาส่วนใหญ่ต้องอาศัยนํ้าฝนซึ่งไม่ค่อย
แน่นอน บางปีมีนํ้ามาก บางปีไม่มีนํ้าเลย พอถึงฤดูแล้งนํ้าในแม่นํ้าลําธารจะเหือดแห้งไปเสียส่วนใหญ่  
จงึพบว่าพอถึงหน้าแล้งประชาชนจะอพยพไปหางานทําต่างถิ่นเป็นจํานวนมาก ถึงฤดูฝนประชาชนก็ไม่ได้
เตรียมการเก็บกักนํ้าฝนไว้ใช้ เว้นแต่เก็บนํ้าฝนไว้ด่ืมกินเท่าน้ัน การขาดแคลนนํ้าในภาคน้ีทําให้ไม่ค่อย 
มีการปลูกพืชหลังการเก็บเก่ียวข้าว ทําให้ผลผลิตมีน้อย เป็นเหตุให้ประชากรในภูมิภาคน้ีมีความยากจน
เป็นส่วนมาก 
  ปัญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร ทําให้เกิดโครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง หรือที่
รู้จักกันในนาม โครงการอีสานเขียว ความมุ่งหมายของโครงการน้ีเพ่ือหวังจะยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น โดยการหาและสร้างแหล่งนํ้า ปรับปรุงวิธีการประกอบ
อาชีพ ปรับปรุงด้านสุขภาพอนามัย แต่ปัญหาหลักที่สําคัญ คือ พ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาย
แห่งไม่เหมาะสําหรับปลูกข้าว เพราะข้าวต้องการนํ้ามาก แต่เหมาะสําหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ 
การเลี้ยงวัว แต่การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโดยการปลูกหญ้าให้เป็นอาหารสัตว์น้ันยังทํากันไม่ค่อยแพร่หลาย
ในภาคน้ี การเลี้ยงสัตว์จึงไม่ค่อยได้ผล สําหรับงานฝีมือ เช่น การทอผ้าไหมและการจักสานในภาคน้ี  
ทํากันได้ดีมีฝีมือประณีต แต่การทําในลักษณะที่เป็นกิจการใหญ่โตทําครั้งละมากๆ เพ่ือการค้ายังไม่เป็น 
ที่นิยมกันในหมู่ประชาชน เน่ืองจากความขัดสนในพื้นที่ ผู้คนในภาคนี้จึงได้ด้ินรนไปหางานทํากันใน 
ภาคอ่ืน ส่วนมากไปในลักษณะการบุกเบิกหาที่ทํากินใหม่ เรียกว่า "หานาดี" ในภายหลังการหานาดีก็ทํา
ได้ยาก เพราะไม่มีพ้ืนที่จะให้บุกเบิกใหม่ ส่วนใหญ่จึงไปทํางานรับจ้างในพ้ืนที่ต่างๆ ปัญหาของภูมิภาคน้ี 
คือ การหาหนทางปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาค สร้างอาชีพใหม่ๆให้เข้ากับสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์และต้ังโรงงานที่รองรับผลิตผลเหล่าน้ีจะสามารถแก้ปัญหาในภูมิภาคน้ีได้มาก 
  แต่ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการขยับขยายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากขึ้น ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในภูมิภาคน้ี ทําให้ประชากรไม่ต้องจากถ่ินฐานไปหางานทํา
ต่างถิ่นเหมือนที่ผ่านมา แต่โรงงานอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ก็เข้ามาพร้อมกับการก่อปัญหาต่างๆมากมาย ต่อ
ชุมชน ทั้งปัญหามลพิษ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป และได้ทําลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบเดิมๆของประชากรในภูมิภาคน้ี โครงการต่างๆท่ีรัฐพยายามดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในภูมิภาคน้ี 
คือ โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่มากนัก ทั้งน้ีเพราะส่วนใหญ่แล้ว
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โครงการต่างๆเหล่าน้ีจะขาดการช่วยเหลือหรือสนับสนุนที่ต่อเน่ืองจากหน่วยงานราชการ แต่ก็มีอีกหลาย
โครงการที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดําริต่างๆ เช่น โครงการบ้านเล็ก 
ในป่าใหญ่ โครงการศิลปาชีพ ซึ่งได้พลิกพ้ืนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการให้ดีย่ิงขึ้นควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมไว้ 

 
รูปที่ 2.3 การใช้ประโยชนท์ีดิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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2.2 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.2.1 จังหวัดขอนแก่น 

1) สภาพท่ัวไปของพื้นที่ 
 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง 
เส้นรุ้งที่ 15-17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-103 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ 10,880 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ มอีาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัด    

หนองบัวลําภู 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ และจงัหวัดมหาสารคาม 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจงัหวัดเพชรบูรณ์  

 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่น มีสภาพพ้ืนที่ทั้งหมดลาดเอียงจากทิศตะวันตก 
ไปทิศตะวันออก และทศิใต้  
 จงัหวัดขอนแก่น สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศที่สําคัญได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตก เร่ิมต้ังแต่อําเภอภูผาม่าน ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเขาหินปูน
ตะปุ่มตะปํ่า เช่น ภูผักหนาม ภูซําดีหมี เป็นต้น สลับกับพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 250 เมตร จากน้ันพ้ืนที่จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดไปทาง
อําเภอสีชมพู อําเภอชุมแพ และอําเภอหนองเรือ ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  

200-240 เมตร โดยมีภูเขารูปแอ่ง หรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอําเภอภูเวียง 
 2. บริเวณท่ีสูงตอนกลางและด้านเหนือ สภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขาของภูเก้า ภูเม็ง ภูพาน
คํา เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยไหล่เขาด้านนอกมีความสูง และ
ลาดชันมาก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 300-660 เมตร ส่วนไหล่เขาด้านใน 
มีความลาดชันน้อย มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 220-250 เมตร สภาพพ้ืนที่น้ี
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอกระนวน อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอนํ้าพอง อําเภออุบลรตัน์ อําเภอบ้านฝาง และ
อําเภอโคกโพธ์ิชัย 
 3. บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพ้ืนที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนินที่มี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 170-250 เมตร และลาดตํ่าไปหาที่ราบลุ่มที่ขนานกับลํา
นํ้าชี ซึ่งมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 130-150 เมตร พ้ืนที่บริเวณน้ีได้แก่ ด้านใต้



14 
 

 

 

 

อําเภอกระนวน อําเภอนํ้าพอง อําเภอเมือง อําเภอพระยืน อําเภอมัญจาคีรี แล้วพ้ืนที่จะลาดชันขึ้นไป
ทางตะวันออก เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 200-250 เมตร 
และค่อนข้างมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 170 -180 เมตร ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอชนบท 
อําเภอบ้านไผ่ อําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง อําเภอเปือยน้อย อําเภอ
บ้านแฮด และอําเภอโนนศิลา 
 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดขอนแก่น อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิอากาศแบบมรสุม ดังน้ัน
ฤดูกาลต่างๆ รวมทั้งพืชพรรณธรรมชาติจึงมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน  
ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดูดังน้ี 
 ฤดูหนาว ได้รบัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้พ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่น  
มีอุณหภูมิตํ่าและหนาวเย็น ซึ่งเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวมาก
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม 
 ฤดูรอ้น เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วทุก
เขตพ้ืนที่ เพราะเป็นช่วงปลอดมรสุม และรอ้นจัดที่สุดในเดือนเมษายน 
 ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมฝน) ทําให้มีลมพัดแรงบางครั้ง
เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อากาศชุ่มช้ืนทั่วไป ซึ่งเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ  

 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดขอนแก่น สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มดินคละ เป็นกลุ่มดินที่สามารถแบ่งย่อยได้ ดังน้ี 

 - กลุ่มดินทั่วไปคละกับดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอําเภอหนองเรือ และบางส่วนของอําเภอมัญจาคีรี 
อําเภอกระนวน อําเภอนํ้าพอง อําเภอสีชมพู อําเภอภูเวียง อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอ 
พระยืน และอําเภอเปือยน้อย 
 - กลุ่มดินต้ืนคละกับดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 13 ของพ้ืนที่
จงัหวัด อยู่ในพ้ืนที่ของอําเภอภูเวียง อําเภอหนองเรือ อําเภอนํ้าพอง และอําเภอเขาสวนกวาง 
 - กลุ่มดินนาดีคละกับดินไร่ทั่วไป มีอยู่ประมาณร้อยละ 2 ของพ้ืนที่จังหวัด  
อยู่บริเวณตอนกลางของเขตติดต่อระหว่างอําเภอนํ้าพอง และอําเภอกระนวน 
 2. กลุ่มดินนา สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังน้ี 
 - กลุ่มดินนาทั่วไป มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ครอบคลุม
พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอําเภอหนองสองห้อง และบางส่วนของอําเภอพล อําเภอชนบท อําเภอแวงน้อย 
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อําเภอแวงใหญ่ อําเภอบ้านฝาง อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอมัญจาคีรี อําเภอภูเวียง อําเภออุบลรัตน์ 
และอําเภอเขาสวนกวาง 
 - กลุ่มดินนาดี มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่จังหวัด อยู่บริเวณลุ่มนํ้าชี  
ลุม่นํ้าเซิน ลุ่มนํ้าพอง และในเขตอําเภอชนบท อําเภอพระยืน อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอนํ้าพอง อําเภอ
อุบลรัตน์ อําเภอสีชมพู อําเภอชุมแพ อําเภอหนองเรือ และพ้ืนที่ส่วนน้อยของอําเภอหนองสองห้อง 
 - กลุ่มดินนาเค็ม มีปริมาณเล็กน้อย และอยู่ในบริเวณตอนล่างสุดของอําเภอหนองสองห้อง 
 3. กลุ่มดินไร่ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มดินได้ ดังน้ี 
 - กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่จังหวัด อยู่ในพ้ืนที่
บางส่วนของอําเภอแวงใหญ่ อําเภอแวงน้อย อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบ้านไผ่ อําเภอพระยืน อําเภอหนอง
สองห้อง อําเภอชนบท อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอนํ้าพอง อําเภอกระนวน อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอ
อุบลรตัน์ และบางส่วนด้านทิศตะวันตกของอําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ 

 - กลุ่มดินไร่ต้ืน มีพ้ืนที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของอําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอกระนวน 
 - กลุ่มดินไร่ดี มีพ้ืนที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จังหวัด อยู่ทางทิศตะวันตก
แถบอําเภอภูผาม่าน อําเภอสีชมพู และอําเภอชุมแพ ซึ่งอยู่ในเขตที่สูงด้านตะวันตกของจังหวัด 
 - กลุ่มดินทราย มีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณตอนบน ตอนกลาง และบริเวณ 

ทางตอนล่างด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณอําเภอบ้านไผ่ อําเภอเปือยน้อย อําเภอชนบท 
อําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง อําเภอบ้านฝาง อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน 
อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภออุบลรตัน์ 
 4. กลุ่มดินภูเขาและที่สูง มีอยู่ทางด้านตะวันตกตอนเหนือ และบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่จังหวัด และอยู่ในเขตอําเภอเขาสวนกวาง 
อําเภออุบลรัตน์ อําเภอภูผาม่าน อําเภอชุมแพ อําเภอภูเวียง อําเภอมัญจาคีรี อําเภอหนองเรือ อําเภอ
บ้านฝาง และอําเภอนํ้าพอง 
 ลักษณะดินที่เป็นปัญหาของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
 - ดินทราย กระจัดกระจายอยู่บริเวณซีกตะวันออกของจังหวัด บริเวณอําเภอ 
อุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอนํ้าพอง อําเภอกระนวน อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง 
อําเภอบ้านไผ่ อําเภอชนบท อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล และอําเภอหนองสองห้อง ดินทรายเหล่าน้ี  
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าถึงตํ่ามาก มีความสามารถในการอุ้มนํ้าน้อย เป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อ
หรือสระ เพ่ือเก็บกักนํ้า 
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 - ดินต้ืน ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีหน้าดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า อยู่ในบริเวณ
อําเภอภูผาม่าน อําเภอชุมแพ อําเภอสีชมพู อําเภอเขาสวนกวาง อําเภออุบลรัตน์ และตอนบนสุดของ
อําเภอกระนวน 
 - ดินเค็ม จังหวัดขอนแก่น มีดินเค็ม ต้ังแต่ระดับเค็มน้อยถึงเค็มจัด แต่ส่วนใหญ่ 
จะเป็นดินเค็มน้อย รองลงมาเป็นดินเค็มปานกลาง และดินเค็มจัด  
 - ดินเค็มน้อย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 508,299 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่อําเภอแวงน้อย อําเภอ 
แวงใหญ่ อําเภอชนบท อําเภอพล อําเภอหนองสองห้อง อําเภอบ้านไผ่ และอําเภอเปือยน้อย 
 - ดินเค็มปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 59,050 ไร่ ส่วนมากอยู่ใน 
พ้ืนที่ราบในเขตอําเภอหนองสองห้อง และตอนใต้ของอําเภอบ้านไผ่ 
 - ดินเค็มจัด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 33,305 ไร่ บริเวณอําเภอบ้านไผ่ อําเภอ 
พระยืน อําเภอบ้านฝาง และอําเภอเมืองขอนแก่น 
  2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความสําคัญต่อการอุปโภค 
บริโภค และทาํการเกษตร ได้แก่ ลํานํ้าชี ลํานํ้าพอง ลํานํ้าเชิน แม่นํ้าทุกสาย มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขา
ทางตะวันตกของจังหวัด โดยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 10,921 ตารางกิโลเมตร โดยลุ่มนํ้าที่สําคัญ มีดังน้ี 
 1. ลํานํ้าชี มีต้นนํ้าอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ไหลเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น บริเวณอําเภอ 
แวงน้อย ผ่านอําเภอแวงใหญ่ อําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบ้านไผ่ อําเภอเมืองขอนแก่น  
แล้วไหลสู่อําเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 
 2. ลํานํ้าพอง มีต้นนํ้าอยู่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงมาจากอําเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย ผ่านอําเภออุบลรัตน์ อําเภอนํ้าพอง แล้วไหลลงสู่ลํานํ้าชี บริเวณรอยต่ออําเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น และอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่บริเวณรอยต่อดังกล่าวมีการสร้างฝาย 
คุยเชือก เป็นจุดควบคุมนํ้าในลํานํ้าพองและลํานํ้าชี ทําให้ปริมาณนํ้า ในฤดูแล้งของแม่นํ้าพอง และแม่นํ้า
ชีมีมากขึ้น นอกจากน้ีบริเวณอําเภออุบลรัตน์ ได้มีการสร้างเขื่อนนํ้าพอง บริเวณช่วงเขาพองหนีบ  
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการสร้างฝายทดน้ําที่ เหลือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เพ่ือใช้ 
ในการชลประทาน 
 3. ลํานํ้าเชิน ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ผ่านตอนล่างของอําเภอชุมแพ และอําเภอ
หนองเรือ แล้วไหลลงเขื่อนอุบลรตัน์ 
 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6.8 ล้านไร่ เป็น พ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 1,306.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 803,754.33 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งตามประเภทพ้ืนที่ ดังน้ี 
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 1. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ เน้ือที่ 172,260.25 ไร่ 
 2. พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ เน้ือที่ 131,444 ไร่ 

 3. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ 500,050 ไร่ 
 

2.2.2 จังหวัดชัยภูมิ 
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 

15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 631 ฟุต มีพ้ืนที่ 
12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีเน้ือที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และ
ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ จงัหวัดนครราชสีมา          
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จงัหวัดลพบุรีและจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขา คิดเป็นร้อยละ 50  

ของพ้ืนที่จังหวัด นอกน้ันเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้ และ
เทือกเขาต้ังเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสําคัญได้แก่ ภูอีเฒ่า  
ภูแลนคา และภูพังเหย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. ภูเขาและป่าไม้ มีจาํนวนพ้ืนที่ 4,026,616 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 50.42 

 2. ที่ราบลุ่ม มีจํานวนพ้ืนที่ 3,603,994 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 45.13 

 3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้ มีจาํนวนพ้ืนที่ 252,413 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 3.16 

 4. พ้ืนนํ้า มีจาํนวนพ้ืนที่ 63,431 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 0.79 

 5. เน้ือที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ มีจาํนวนพ้ืนที่ 39,975 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 0.50 

 จงัหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศที่สําคัญได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. พ้ืนที่ราบในฝั่งแม่นํ้า มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 0-200 เมตร ได้แก่ 
บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าชีในอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอจัตุรัส อําเภอคอนสวรรค์ 
บริเวณน้ีจะเป็นที่ราบนํ้าท่วมถึง 
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 2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตํ่า อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้  
ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 200-300 เมตร ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอ
คอนสวรรค์ 
 3. พ้ืนที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลึกและภูเขา ในเขต
เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต่ 500 มากกว่า 1,000 เมตร ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอหนองบัวระเหว อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอภูเขียว อําเภอ
แก้งคร้อ และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอําเภอเมืองชัยภูมิ 
 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดู 3 ฤดู  
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัด 
ในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตาม
ฤดูกาล ดังน้ี 
 ฤดูหนาว     ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูรอ้น ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน         ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
                  และจากการที่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดตัว 
เป็นแนวยาวทางทิศตะวันออก เทือกเขาดงพญาเย็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้เทือกเขาดังกล่าว
เป็นสิ่งกีดขวางลมฝน จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ปริมาณน้ําฝนไม่มากเท่าที่ควร 
ในฤดูฝน เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศต้ังอยู่ในเขตเงาฝน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และ
ด้านตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ     

1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดชัยภูมิน้ัน เป็นดินที่มีศักยภาพปานกลางสําหรับการเกษตร  

ดินที่มีศกัยภาพสูงในการปลูกข้าว ส่วนใหญ่เป็นดินที่อยู่ใกล้ลุ่มแม่นํ้า และพ้ืนที่นํ้าท่วมขังในฤดูฝน ได้แก่ 
ดินเหนียวและดินร่วนหรือดินตะกอนแม่นํ้าที่เหมาะแก่การทํานา ส่วนดินที่มีศักยภาพสูงในการปลูกพืชไร่ 
ซึ่งเป็นดินทรายจะอยู่บริเวณที่สูง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการชะล้างพังทลายสูง นอกจากน้ียังมีดินปนลูกรัง  
ซึ่งเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เป็นต้น 

ลักษณะของดิน สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
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 1. กลุ่มดินไร่ มีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด โดยกลุ่มดินไร่ จะอยู่บริเวณ 

ด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ได้แก่ อําเภอเทพสถิต อําเภอหนองบัวแดง อําเภอบ้านเขว้า 
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอจัตุรัส อําเภอบําเหน็จณรงค์ และอําเภอซับใหญ่ 
 2. กลุ่มดินคละ มีประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่จั งหวัด โดยกลุ่มดินคละ  
จะอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกและตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอคอน
สวรรค์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอภูเขียว อําเภอบ้านแท่น อําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง  
และอําเภอบําเหน็จณรงค์ 
 3. กลุ่มดินนา มีประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยบริเวณพ้ืนที่กลุ่มดินนา 
ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าชีและลุ่มแม่นํ้าพรม ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของจังหวัด 
ได้แก่ อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบ้านแท่น อําเภอบ้านเขว้า อําเภอคอนสวรรค์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
และอําเภอภูเขียว 
 4. กลุ่มดินภูเขา มีประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งอยู่บริเวณภูเขาสูง 
ทางทิศตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอหนองบัวแดง อําเภอ 
เกษตรสมบูรณ์ และอําเภอหนองบัวระเหว 

2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธาร  

มีลํานํ้าย่อยหลายสาย ก่อให้เกิดลํานํ้าสําคัญ ได้แก่ 
 1. แม่นํ้าชี มีต้นกําเนิดจากภูเขาพญาฝ่อ ในเขตอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

ไหลผ่ านอํา เภอต่างๆ  เ ช่น  อํา เภอหนองบัวแดง  อํ า เภอหนองบัวระเหว  อํา เภอบ้านเข ว้า  
อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และผ่านจังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดมาหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไหลลงสู่แม่นํ้ามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงที่ไหลผ่าน
จงัหวัดชัยภูมิ มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร 

 2. ลํานํ้าพรม ต้นกําเนิดจากภูเขาพญาฝ่อ อําเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านอําเภอคอน
สาร อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ แล้วไหลลงสู่ลํานํ้าพอง ในเขต
จงัหวัดขอนแก่น ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ มีความยาวประมาณ 196 กิโลเมตร 

 3 .  ลํ าคันฉู  มี ต้นกํา เ นิดจากภู เขาพัง เหย  เขตอํา เภอเทพสถิต  ติด ต่อกับ 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ ไหลผ่านอําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอจัตุรัส แล้วไหลลงสู่แม่นํ้าชีที่อําเภอจัตุรัส 

 4. ลําเชิญ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันปันนํ้าของลุ่มนํ้าป่าสักกับลุ่มนํ้าชี ไหลผ่าน
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และบรรจบกับลํานํ้าพอง ช่วงท้ายนํ้าของ
อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 
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 5. ลําชีลอง มีต้นกําเนิดจากภูแลนคา ไหลผ่านอําเภอบ้านเขว้า อําเภอเมืองชัยภูมิ  
แล้วไหลลงสู่ลํานํ้าชีที่บ้านวังก้านเหลือง อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 6. ลําปะทาว มีต้นกําเนิดจากภูแลนคา ไหลผ่านอําเภอเมืองชัยภูมิ และไหลลงสู่ลํา
นํ้าชี ที่บ้านกุดตุ้ม อําเภอเมืองชัยภูมิ 

 7. ลําสามหมอ มีต้นกําเนิดจากภูแลนคา อําเภอแก้งคร้อ ไหลผ่านเขตอําเภอ
แก้งคร้อ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และเขตอําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลวกลงสู่ 
ลาํนํ้าชีในเขตอําเภอคอนสวรรค์ 

3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นพ้ืนป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ไทย มีขนาดใหญ่เป็นลําดับที่ 3 ของภาค และเป็นลําดับ 7 ของประเทศ จากพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
7,986,429 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น 1,911,408 ไร่ แบ่งเป็น 

 1. ป่าอนุรกัษ์ 
1.1 เขตรักษาพันธ์ุสตัว์ป่า จาํนวน 3 เขต 

 - ป่าภูเขียว 983,175 ไร่ 
 - ป่าผาผึ้ง 122,000 ไร่ 
 - ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ 408,707 ไร่ (เน้ือที่รวมกับ จงัหวัดเพชรบูรณ์) 

1.2 อุทยานแห่งชาติ จํานวน 6 อุทยาน 
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน 135,737.50 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาตินํ้าหนาว 166,875 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 70,000 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 125,312 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง 199,375 ไร่ 
- อุทยานแห่งชาตินํ้าพอง 123,125 ไร่ (เน้ือที่รวมกับเขตจังหวัดขอนแก่น) 

2. ป่าสงวนแห่งชาติ (จํานวน 11 แห่ง เน้ือที่ประกาศเขต 2,064,839 ไร่ เหลือพ้ืนที่
คงสภาพเป็นป่า 637,655 ไร่) 

2.1 ป่าภูหยวก 48,593.75 ไร่ 
2.2 ป่าภูตะเภา 16,756.25 ไร่ 
2.3 ป่าโคกใหญ่ 35,425.00 ไร่ 
2.4 ป่าตาเนิน 55,275.00 ไร่ 
2.5 ป่าภูแลนคา (ด้านทิศเหนือ) 279,000.00 ไร่ 
2.6 ป่าภูแลนคา (ด้านทิศใต้) 209,765.00 ไร่ 
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2.7 ป่าซําผักหนาม 290,000.00 ไร่ 
2.8 ป่าภูนายางกลัก 1,016,668.00 ไร่ 
2.9 ป่าโคกหลวง 16,531.00 ไร่ 
2.10 ป่าภูผาดํา-ภูผาแดง 11,575.00 ไร่ 
2.11 ป่าหมายเลข 10 แปลง 2 85,250.00 ไร่ 

3. ป่าเตรียมการสงวน (จาํนวน 2 แห่ง เน้ือที่ 2,195,886 ไร่) 
3.1 ป่าหมายเลข 10 แปลง 12,135,000.00 ไร่ 
3.2 ป่าภูโค้ง 60,886.00 ไร่ 

 

2.2.3 จังหวัดนครราชสีมา  
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด  
15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  

187 เมตร มีพ้ืนที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 

ของพ้ืนที่ภาค มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ             ติดต่อกับ จงัหวัดชัยภูมิ และจงัหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จงัหวัดบุรีรมัย์ และจงัหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จงัหวัดปราจีนบุรี จงัหวัดนครนายก และจงัหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จงัหวัดสระบุรี และจงัหวัดลพบุรี 

 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลูกคลื่น 
ลอนต้ืนและพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ 
   1. บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลางประมาณมากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอําเภอปากช่อง อําเภอปักธงชัย อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอ 
ครบุรี และอําเภอเสิงสาง เทือกเขานี้ เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าลําธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออก
ของภาค ได้แก่ แม่นํ้ามูล ลําแชะ ลําพระเพลิง และลําปลายมาศ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนต้ืน ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก  
ทําให้มกีารชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณน้ีคอ่นข้างสูง  
 2. บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจังหวัด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 200-250 เมตร อยู่ในเขตอําเภอด่านขุนทด อําเภอสีคิ้ว อําเภอเทพารักษ์ อําเภอพระทองคํา 
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ตอนล่างของอําเภอโนนไทย อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอสูงเนิน ตอนบนของ
อําเภอปักธงชัย และอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอจักราช และอําเภอเสิงสาง 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนต้ืน ยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก 
พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลํานํ้ามูล 
และลําจักราช 

3. พ้ืนที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 200 เมตร อยู่ในเขตอําเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอําเภอโนนไทย อําเภอคง ทางทิศ
ตะวันตกของอําเภอบัวใหญ่ อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอห้วยแถลง และอําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย 
มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าลําเชียงไกร
และลําปลายมาศ 
 4. บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
น้อยกว่า 200เมตร อยู่ในเขตอําเภอบัวใหญ่ อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอพิมาย 
อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย และอําเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืน และมีที่ราบลุ่ม
บริเวณริมฝั่งแม่นํ้า 
 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมน้ีมี
แหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน พัดพาเอามวล
อากาศเย็นและแห้ง จากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบ
กับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมน้ีมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีก
โลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลม
ตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศ
ไทย ทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 
 ฤดูกาลของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
แบ่งออก  ได้เป็น 3 ฤดู ดังน้ี 
 ฤ ดู หน า ว  เ ริ่ ม ต้ั ง แ ต่ ก ล า ง เ ดื อ น ตุ ล า คมถึ ง เ ดื อ น กุ มภ า พั น ธ์  เ มื่ อ ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง ในบางปีฤดูหนาวอาจเร่ิมต้นช้ากว่ากําหนดน้ีได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
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ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ถ้าแผ่มาช้าฤดูหนาวจะเริ่มประมาณ
ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยน 
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหา 
ดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ดวงอาทิตย์อยู่ตรงระดับศรีษะในเวลา
เที่ยงวัน ทําให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูน้ีแม้ว่า
โดยท่ัวไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ถึงประเทศไทยตอนบน ทําให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อน
แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูน้ีมักเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “พายุฤดูร้อน” 

 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศตํ่า
(ร่องฝน) ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ทําให้จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกชุกทั่วไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายน ร่องความกดอากาศตํ่า 
(ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ฝนลดลงระยะหน่ึงและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่ง
อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคมปกติจะมีร่องความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณจังหวัด
นครราชสีมาอีกคร้ังหน่ึง ทําให้มีฝนตกชุกต่อเน่ืองอีก จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปก
คลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมี
อากาศเย็นและฝนลดลง 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มช้ืน
ได้น้อย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และมีสว่นที่เป็นดินเค็มถึงร้อยละ 30.05 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีพ้ืนที่เพียง
บางส่วนที่เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและค่อนข้างสูง ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม
เพียงร้อยละ 30.5 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

ลักษณะของดิน สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
2. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3. กลุ่มพ้ืนที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
4. กลุ่มดินคละ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ดินเค็ม 12,808,727 ไร่ มีพ้ืนที่บริเวณคราบเกลือบนผิว
ดิน น้อยกว่าร้อยละ 1 จนถึงมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ รวมจํานวน 3,849,254 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.05 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยแยกตามระดับความเค็มหรือคราบเกลือบนผิวดิน สรุปได้ดังน้ี 
 1. คราบเกลือบนผิวดิน มากกว่า 50% จํานวน 71,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
1.85 ของพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมด 
 2.. คราบเกลือบนผิวดิน 10-50% จํานวน 115,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของพ้ืนที่ดินเค็ม
ทั้งหมด 

 3. คราบเกลือบนผิวดิน 1-10% จํานวน 1,473,636 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.28  

ของพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมด 
 4. คราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่า 1% จํานวน 2,188,676 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.86  

ของพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมด 
2. ทรัพยากรน้ํา 

 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มี 9 ลุ่มนํ้า โดยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ประมาณ 20,905 ตารางกิโลเมตร อําเภอที่ได้รับนํ้าจากลุ่มนํ้า ได้แก่ อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอ
ห้วยแถลง อําเภอจักราช อําเภอโนนสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเสิงสาง อําเภอครบุรี อําเภอ 
โชคชัย อําเภอปักธงชัย อําเภอสูงเนิน อําเภอปากช่อง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสีคิ้ว อําเภอโนนไทย 
อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง อําเภอบัวใหญ่ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอหนองบุญมาก อําเภอ 
แก้งสนามนาง อําเภอบ้านเหลื่อม และอําเภอคง รวม 23 อําเภอ มีรายละเอียดลุ่มนํ้าต่างๆ ดังน้ี 
 1. ลุ่มนํ้ามูล ต้นกําเนิดเกิดจากเขาวง และเขาละมัง ของเทือกเขาสันกําแพงในเขต
อําเภอปักธงชัย ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านท้องที่อําเภอปักธงชัย อําเภอจักราช วกไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย และอําเภอชุมพวง ลํานํ้าสายหลัก คือ แม่นํ้ามูล  
มีนํ้าไหลตลอดปีและค่อนข้างมากในฤดูฝน ประชากรตามริมฝั่งลุ่มนํ้ามูล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา
และทําไร่ นอกจากน้ีลุ่มนํ้ามูลยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ โครงการเขื่อนพิมาย สร้างก้ัน 
ลํานํ้าที่อําเภอพิมาย รวมท้ังฝายหินทิ้ง และโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า เพ่ือนํานํ้าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 
 2. ลุ่มนํ้าลํามาศตอนปลาย มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลํามาศ ซึ่งมีต้นนํ้าอยู่ในอําเภอ 
เสิงสาง คือ ลุ่มนํ้ามาศตอนต้น ไหลผ่านอําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วไหลเข้าสู่จังหวัด
นครราชสีมา เป็นลุ่มนํ้าลํามาศตอนปลาย โดยไหลลงสู่แม่นํ้ามูลที่ตอนเหนือของอําเภอชุมพวง ประชากร
ส่วนใหญ่ตามริมฝั่งลํานํ้า ประกอบอาชีพทํานา และทําไร่เป็นส่วนใหญ่ มีนํ้าไหลตลอดปี แต่ฤดูแล้ง  
จะมีปริมาณนํ้าน้อยจนไม่สามารถนํามาใช้ในการเกษตรได้ 
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   3. ลุ่มนํ้าลํามาศตอนต้น มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลํามาศ ซึ่งเกิดจากลําห้วยเพียก  
ลําห้วยโทน และห้วยอ่ืนๆ ไหลมารวมกันแล้วไหลเข้าสู่อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นนํ้าเกิดจาก
เทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานของอําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง น้ําไหลลงสู่ที่ตํ่าอย่างรวดเร็ว 
ในฤดูฝนทําให้ดินดูดซับนํ้าได้น้อย เกิดการชะล้างหน้าดินสูง ทําให้ลํานํ้าต้ืนเขินเร็ว และไม่สามารถ 
กักเก็บนํ้าได้ มีโครงการชลประทานเขื่อนลําปลายมาศ อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แต่ประชากรส่วนใหญ่ที่ได้รับ
ประโยชน์อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรมัย์ นอกจากน้ียังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง 
 4. ลุ่มนํ้าลําจักราช มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลําจักราช ซึ่งเกิดจากห้วยสาระเพชร และ 
ห้วยจักราชในอําเภอหนองบุญมาก แล้วไหลสู่แม่นํ้ามูลในอําเภอพิมาย มีนํ้าไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและทําไร่ ลําห้วยตอนต้นมีความลาดชันมาก ราษฎรสร้างฝาย
เป็นช่วงๆ ค่อนข้างมาก บริเวณลุ่มนํ้ามีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 5. ลุ่มนํ้าลํามูลบน-ลําพระเพลิง มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลําพระเพลิง ลํามูลบน ลําแชะ 
และลํานํ้ามูล มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซึ่งไหลไปบรรจบกับลําตะคองที่อําเภอจักราช 
ประชากรตามลุ่มนํ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาและทําไร่ ต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภอปักธงชัย และ
อําเภอครบุร ีมปีริมาณนํ้าค่อนข้างมากและไหลตลอดปี ลุ่มนํ้าน้ีมีเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนลํามูล
บน เขื่อนลําแชะ และเขื่อนลําพระเพลิง นอกจากน้ียังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง 
 6. ลุ่มนํ้าลําตะคอง ต้นกําเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกําแพง ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลําตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลข้ึนไปทางเหนือผ่าน
อําเภอปากช่อง และวกไปทางตะวันออกผ่านอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา ไหลลงสู่
แม่นํ้ามูลที่ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชากรตามบริเวณลุ่มนํ้าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ทํานา ทําไร่ และปลกูไม้ผล นอกจากน้ันยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วย 
 7. ลุ่มนํ้าลําเชียงไกร ต้นกําเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลําเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นนํ้าอยู่ในอําเภอ 
ด่านขุนทด และไหลลงสู่แม่นํ้ามูลที่อําเภอโนนสูงมีนํ้าตลอดปี และคอ่นข้างมากในช่วงฤดูฝน นอกจากน้ัน
ยังมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ฝายนํ้าล้นและบ่อบาดาลอีกหลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่ 
ตามลุ่มนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
 8. ลุ่มนํ้าลําสะแทด ต้นนํ้าอยู่ที่ห้วยปราสาทในเขตอําเภอคง มีลํานํ้าสายหลัก คือ  
ลําสะแทด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีต้นนํ้าอยู่ที่อําเภอขามสะแกแสง และอําเภอคง  
มีปริมาณนํ้าตลอดปีและค่อนข้างมากในช่วงฤดูฝน และมีฝายนํ้าล้นขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก้ันลํานํ้าอีก
หลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทาํไร่ ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ 
 9. ลุ่มนํ้าชี มีลํานํ้าสายหลัก คือ ลํานํ้าชี ช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมามีความยาว
ประมาณ 38 กิโลเมตร มีนํ้าไหลตลอดปี และมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากในฤดูฝน โครงการสูบนํ้าด้วย
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ไฟฟ้าจากแม่นํ้าชีของการพลังงานแห่งชาติ ในพ้ืนที่อําเภอแก้งสนามนาง และแหล่งนํ้าขนาดเล็กอีกหลาย
แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มนํ้าประกอบอาชีพทํานา 

3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 2,297,735 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 17.94 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เน้ือที่ประมาณ 1,243,743 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 9.71 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีพรรณไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง  
ไม้รัง ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้พลวง เป็นต้น รองลงมาเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ร้อยละ 3.54 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
และพ้ืนที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟูร้อยละ 2.48 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีการกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ตามกฎหมาย ดังน้ี 
  1. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ จํานวน 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยาน
แห่งชาติทับลาน รวมเน้ือที่ประมาณ 1,412,425 ไร่ 
  2. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 29 ป่า รวมเน้ือที่ประมาณ 4,864,238.50 ไร่  
ซึ่งในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จําแนก 
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 เขต คือ 

2.1 เขตพ้ืนที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) เน้ือที่ประมาณ 91,012 ไร่ 
2.2 เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) เน้ือที่ประมาณ 1,575,218 ไร่ 
2.3 เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) เน้ือที่ประมาณ 3,282,186 ไร่ 

 โดยพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) บางส่วน และพ้ืนที่เหมาะสมการเกษตร  
(Zone A) กรมป่าไม้ ได้มอบพ้ืนที่ให้สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรนําไปปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรมแล้ว 

 จั งห วัดนครราชสี ม า  มี ภู เ ข าที่ สํ า คัญ  ไ ด้ แ ก่  เ ข า เ ขี ย ว  เ ข าก บินทร์  เ ข าบรร ทัด  
เขาสันกําแพง  เขาดงพญาเย็น เขาดงพญาไฟ และเขาใหญ่ จากภาพถ่ายดาวเทียม Lansat-TM  

มาตราส่วน 1:50,000 เมื่อปี 2546 พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 15.74  

ของพ้ืนที่จังหวัด หรือคิดเป็นเน้ือที่ 2,045,250 ไร่ ต่อมาในปี 2547 พ้ืนที่ป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.37 

ของพ้ืนที่จังหวัด คิดเป็นเน้ือที่ 1,968,701.5 ไร่ ในปี 2548 พ้ืนที่ป่าลดลงเหลือร้อยละ 15.20  

ของพ้ืนที่จังหวัด หรือคิดเป็นเน้ือที่ 1,945,926.7 ไร่ ต่อมาในปี 2549 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
และการตรวจสอบภาคพื้นดิน (Ground Check) พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ป่าเหลือ 
ร้อยละ 14.22 หรือ 1,821,900 ไร่ (2,915.04 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งพ้ืนที่ป่ามีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ 
เน่ืองจากยังคงมีการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่าไม้ ทําให้ป่าไม้ลดลงอยู่เสมอ และไม่สามารถเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ 
ให้ถึงเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
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2.2.4 จังหวัดบุรีรมัย์ 
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

- ขนาดและท่ีต้ัง 
 จงัหวัดบุรีรมัย์ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30 

ลปิดา กับ 103 องศา 45 ลิปดา มีพ้ืนที่ 10,393.945 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,451,178.125 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 2.01 ของประเทศ มีอาณาเขต 
ติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังน้ี   

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่น และจงัหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จงัหวัดสุรินทร์ 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ จงัหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จงัหวัดนครราชสีมา 

- ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทิศใต้ 
ลงไปทางทิศเหนือ พ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจาก
ภูเขาไฟ 

 จงัหวัดบุรีรมัย์ สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศที่สําคัญได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นทีลอนลึก ภูเขา และช่องเขาบริเวณเทือกเขา 
พนมดงรัก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต่ 200 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่
จงัหวัด ได้แก่ บริเวณทิศตะวันตกของอําเภอหนองหงส์ อําเภอหนองก่ี ตอนใต้ของอําเภอนางรอง อําเภอ
ปะคํา อําเภอละหานทราย และอําเภอบ้านกรวด 
 2. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนตอนกลางของจังหวัด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 150-200 เมตร พ้ืนที่ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอําเภอประโคนชัย อําเภอพลับพลาชัย อําเภอ 
เมืองบุรีรมัย์ อําเภอกระสัง อําเภอลําปลายมาศ อําเภอคูเมือง บางส่วนของอําเภอนางรอง อําเภอหนองก่ี 
อําเภอหนองหงส์ อําเภอสตึก อําเภอพุทไธสง โดยบริเวณอําเภอบ้านกรวด อําเภอนางรอง อําเภอ 
ลาํปลายมาศ จะมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งลํานํ้าและลําห้วย ได้แก่ ลําปลายมาศ ลํานางรอง ลําปะเทียบ 
ลําทะเมนชัย ห้วยราช และห้วยตาดุง ส่วนพ้ืนที่ตอนใต้ของอําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง และอําเภอ
เมืองบุรีรมัย์ จะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ป่าไม้ 
 3. พ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งแม่นํ้ามูล มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยตํ่ากว่า 150 

เมตร ได้แก่ พ้ืนที่ตอนบนของอําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง อําเภอสตึก และอําเภอนาโพธ์ิ 
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 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะของ

ลมฟ้า อากาศ และปริมาณนํ้าฝน จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสําคัญ ลมมรสุมที่พัดผ่าน คือ 
ลมมรสุ ม ต ะ วั นตก เ ฉี ย ง ใ ต้  พั ด จ า กมหาสมุ ท ร อิ น เ ดี ย เ ข้ า สู่ บ ริ เ วณภาค ใ ต้  ภาคกล า ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดฝนตก แต่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับปริมาณน้ําฝนจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันอยู่ ปริมาณนํ้าฝนส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของ 
ลมพายุในทะเลจีนใต้ ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแคว้นไซบีเรีย 
และทางตอนเหนือของประเทศจีน ทําให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
จังหวัดบุรีรมัย์ได้รบัผลกระทบค่อนข้างสูง 

 ฤดูกาลในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ฤดู ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วๆ ไป พอสรุปได้ดังน้ี 

 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาว
เย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและรอ่งความกดอากาศตํ่าจากประเทศ
จีนโดยทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนมิถุนายน 

 ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อน 
อบอ้าว และรอ้นจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป 

 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝน 
ไม่แน่นอน  บางปีฝนมาก บางปีฝนน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม และลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นดินมีคุณภาพตํ่า เพราะเป็นดินที่
สลายตัวมาจากหินทราย การระบายนํ้าดี แต่ไม่อุ้มนํ้า บางแห่งเป็นดินภูเขาไฟ เหมาะแก่การปลูกข้าว 
และผลไม้ 

 ลักษณะของดิน สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มดินนา ครอบคุลมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนมาก

ครอบคลุมบริ เวณตอนกลางเป็นแนวยาวไปทางใต้ ส่วนทางทิศเหนือของจังหวัด มี ดินชนิดน้ี 
อยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งแยกคุณสมบัติของดินได้ 2 ชนิด ดังน้ี 
 - กลุ่มดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอกระสัง อําเภอประโคนชัย อําเภอ 
ลาํปลายมาศ อําเภอนางรอง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอพุทไธสง และอําเภอสตึก 
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 - กลุ่มดินนาดี ส่วนใหญ่อยู่บริเวณลุ่มนํ้ามูลทางทิศเหนือของจังหวัดในท้องที่
อําเภอพุทไธสง และอําเภอสตึก 
 2. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของจังหวัด กระจัดกระจายอยู่
บริเวณทิศใต้   อําเภอบ้านกรวด และอําเภอละหานทราย 
 - กลุ่มดินไร่ทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือของจังหวัด 
ดินไร่กลุ่มน้ี อยู่ในพ้ืนที่ อําเภอบ้านกรวด อําเภอละหานทราย อําเภอปะคํา อําเภอนางรอง อําเภอ 
หนองก่ี อําเภอลําปลายมาศ อําเภอพุทไธสง อําเภอสตึก และอําเภอกระสัง 
 - กลุ่มดินไร่ต้ืน ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ดินไร่กลุ่มน้ี อยู่ในพ้ืนที่
อําเภอนางรอง อําเภอหนองก่ี และอําเภอกระสัง 
 - กลุ่มดินทราย ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณอําเภอ 
ประโคนชัย อําเภอบ้านกรวด และอําเภอละหานทราย 
 3. กลุ่มดินคละ ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 20 ของจังหวัด ส่วนมากจะอยู่บริเวณ
ตอนกลางของจังหวัด สามารถแยกเป็นกลุ่มดินย่อยได้ ดังน้ี 
 - กลุ่มดินไร่ทั่วไปคละกับดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ของอําเภอพุทไธสง อําเภอ 
คูเมือง อําเภอสตึก อําเภอกระสัง อําเภอประโคนชัย อําเภอละหานทราย อําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอนางรอง 
และลาํปลายมาศ 
 - กลุ่มนาไร่ทั่วไปคละกับดินนาดี อยู่ในพ้ืนที่ของลําปลายมาศ อําเภอหนองหงส์ 
อําเภอคูเมือง และอําเภอเมืองบุรีรมัย์ 
 - พ้ืนที่ภูเขาสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ของอําเภอ
เมืองบุรีรมัย์ อําเภอนางรอง อําเภอประโคนชัย อําเภอบ้านกรวด อําเภอละหานทราย และอําเภอปะคํา 
 4. ดินเค็ม จงัหวัดบุรีรมัย์ มีดินเค็ม 2 ระดับ คือ  
 - ดิ น เ ค็ ม ข อ ง จั ง ห วั ด  ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น ดิ น เ ค็ ม น้ อ ย  ซึ่ ง มี อ ยู่
ประมาณ 144,076 ไร่คิดเป็นร้อยละ 48 ของพ้ืนที่นาในจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของอําเภอ 
พุทไธสง อําเภอนาโพธ์ิ อําเภอคูเมือง และอําเภอสตึก 
 - ดินเค็มปานกลาง เป็นกลุ่มดินเค็มที่มีปริมาณรองมาจากกลุ่มดินเค็มน้อย ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 79,748 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่นาในจังหวัด ส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่ราบในเขต
อําเภอพุทไธสง สําหรับกลุ่มดินที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มของดินเค็มน้ัน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มดินนา และบาง
บริเวณของกลุ่มดินทราย แต่กลุ่มดินไร่ที่ถูกจัดว่าเป็นดินเค็มน้ัน มีอยู่คอ่นข้างน้อย 
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2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํคัญของจังหวัดบุรีรมัย์ มีรายละเอียดแหล่งนํ้าต่างๆ ดังน้ี 
 1. แม่นํ้ามูล อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ไหลผ่านท้องที่อําเภอคูเมือง อําเภอพุท
ไธสง  อําเภอสตึก อําเภอแคนดง มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี 256.69 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งนํ้า
สาํคัญในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 2. ลํานํ้าชี เป็นลํานํ้าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ อยู่ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัด ไหลผ่านท้องที่อําเภอประโคนชัย อําเภอพลับพลาชัย อําเภอกระสัง และอําเภอสตึก มีปริมาณ
นํ้าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ 444.69 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
 3. ลําปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา สู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
บุรีรมัย์ ผ่านอําเภอปะคํา อําเภอนางรอง อําเภอลําปลายมาศ แล้วไหลลงสู่แม่นํ้ามูล มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย
ทั้งปีประมาณ 464.72 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 4. ลํานางรอง เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ไหลผ่านอําเภอ 
โนนดินแดง อําเภอนางรอง ไปบรรจบกับลําปลายมาศตอนกลางของจังหวัด มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียทั้งปี
ประมาณ 271.71 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 5. ลําปะเทีย เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเช่นเดียวกันไหลผ่าน
อําเภอละหานทราย อําเภอนางรอง ไปบรรจบกับลําปลายมาศ มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ 

161.76 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 6. ลําพังชู ไหลผ่านอําเภอนาโพธ์ิ และอําเภอพุทไธสง มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณ 146.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 7. ลําจักราช ไหลผ่านอําเภอหนองกี่ และอําเภอหนองหงส์ มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย
ทั้งปีประมาณ 98.63 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 8. ลําห้วยแอก ไหลผ่านอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียทั้งปี
ประมาณ 109.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 9. ลําสะแทด ไหลผ่านอําเภอนาโพธ์ิ อําเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ และอําเภอพุทไธสง 
มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ 179.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 10. ลําตะโคง ไหลผ่าน อําเภอบ้านด่าน อําเภอคูเมือง อําเภอลําปลายมาศ อําเภอ
แคนดง อําเภอสตึก อําเภอห้วยราช อําเภอประโคนชัย และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียทั้งปี
ประมาณ 284.23 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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3. ทรัพยากรป่าไม้ 
  สภาพป่าไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6,451,178 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 1,750,070 ไร่ หรือร้อยละ 27.13 ของพ้ืนที่จงัหวัด 
  1. ป่าไม้ถาวรตามมติครม. ขณะนี้มีป่าไม้ถาวรของชาติเพียง 9 ป่าจากเดิม 27 ป่า 
  2. ป่าสงวนแห่งชาติ มี 22 แห่ง เน้ือที่รวม 1,751,069 ไร่ โดยมี ป่าเพ่ืออนุรักษ์ 
672,586.24 ไร่ และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 1,046,501.00 ไร่ 
  3. ป่าอนุรักษ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จาํนวน 7 แห่ง 
  - ป่าอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ ท้องที่ของอําเภอปะคํา อําเภอโนนดินแดง และอําเภอ 
ละหานทราย 370,486 ไร่ 
  - ป่าบ้านกรวดแปลง 5 อยู่ในท้องที่อําเภอบ้านกรวด เน้ือที่ 68,750 ไร่ 
  - ป่าโคกโจดแปลง 2 อยู่ในท้องที่อําเภอสตึก เน้ือที่ 2,150 ไร่ 
  - ป่าโคกใหญ่-หนองพระสรวล และป่าหนองหมี อําเภอปะคํา อําเภอนางรอง 
อําเภอละหานทราย เน้ือที่ 8,119 ไร่ 
  - ป่ าเขาอั งคาร อํ าเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ  อํ าเภอนางรอง และอํ าเภอ 
ละหานทราย เน้ือที่ 20,215 ไร่ 
  - ป่าเขาพนมรุ้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เน้ือที่ 8,755 ไร่ 
  - ป่าดงพลอง อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง เน้ือที่ 8,168 ไร่ 
 4. ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย 
  -  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ อยู่ในเขตอําเภอปะคํา และอําเภอโนนดินแดง เน้ือที่ 
195,486 ไร่ 
  - อุทยานแห่งชาติตาพระยา อยู่ในท้องที่อําเภอบ้านกรวด อําเภอโนนดินแดง 
อําเภอละหานทราย เน้ือที่ 227,500 ไร่ 
 5. พ้ืนที่สวนป่า 
  - สวนป่าดงเค็ง ต้ังอยู่ที่ตําบลหนองขมาร อําเภอคูเมือง มีเน้ือที่ 5,254 ไร่ 
  - สวนป่าบ้านกรวด ต้ังอยู่ที่ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด มีเน้ือที่ 5,754 ไร่ 
 - ป่าดงพลอง-โคกโจด ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก มีเน้ือที่ 7,620 ไร่ 
 - ป่าดงใหญ่ 1 อําเภอโนนดินแดง มีเน้ือที่ 11,770 ไร่ 
 - ป่าดงใหญ่ 2 อําเภอปะคํา มีเน้ือที่ 7,170 ไร่ 
 - ป่าดงใหญ่ 3 อําเภอละหานทราย มีเน้ือที่ 5,670 ไร่ 
 - ป่าดงใหญ่ 4 อําเภอปะคํา มีเน้ือที่ 3,250 ไร่ 
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2.2.5 จังหวัดมหาสารคาม 
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง

เส้นรุ้งที่ 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ  
103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,307,301.875 ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่น และจงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ และจงัหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ จงัหวัดสุรินทร์ และจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่น และจงัหวัดบุรีรมัย์ 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมหาสารคาม เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด พ้ืนที่โดยท่ัวไป มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 130-230 เมตร ด้านทิศตะวันตก 
และทิศเหนือ เป็นที่สูง ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน และอําเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นที่จังหวัด และค่อยๆลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีลํานํ้าสําคัญหลาย
สายไหลผ่านซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1. พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมนํ้า เช่น ที่ราบลุ่ม 
ริมแม่ นํ้าชี ในบริเวณอําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัด 
แถบชายทุ่งกุลาร้องไห้ 
 2. พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด พบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออกถึงอําเภอเมืองมหาสารคาม 

 3. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พบทางตอนเหนือ และตะวันตก
ของจังหวัด บริเวณน้ีมีเน้ือที่ประมาณคร่ึงหน่ึงของเน้ือที่ของจังหวัด 

 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน 
(Tropical Monsoon Climate) ในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งทําให้เกิดฝนตก สําหรับปริมาณนํ้าฝนที่พ้ืน
บริ เวณจังหวัดได้รับ น้ัน  ส่วนมากจะเกิดจากผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนผ่าน 
ประเทศเวียดนาม และเข้าสู่ประเทศไทย 
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 ฤดูกาลของจังหวัดมหาสารคาม  เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของ 
ประเทศไทยแบ่งออก  ได้เป็น 3 ฤดู ดังน้ี 

 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด  
14.68 องศาเซลเซียส ได้รับลมหนาวจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีลมแรง และหนาวมาก  
อากาศหนาวเย็นจัด มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่ง กําเนิดบริเวณขั้วโลกเหนือพัดผ่านไซบีเรีย และ
ผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย ทําให้อากาศหนาวเย็นต้ังแต่เดือนตุลาคม จนถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ 

 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิค่อนข้างร้อนอบอ้าว 
ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 39.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 39-42 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2540-2545) วัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2544 และในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงตํ่ามาก ประมาณ 5-12.5 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิตํ่าสุดในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2540-2545) วัดได้ 5.3 องศาเซลเซียส  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 

 ฤดูฝน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - ประมาณกลางเดือนตุลาคม ในปี2544 

มีปริมาณนํ้าฝนทั้งหมด 1,269.9 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่า ปี2542 และ2543 ที่มีปริมาณนํ้าฝนเท่ากับ 
1,348.5 และ 1,580.7 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับปีที่มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดในรอบ 5 ปี  
(พ.ศ.2540-2545) คือ ปี2543 วัดปริมาณนํ้าฝนทั้งปีได้เท่ากับ 1,580.7 มิลลิเมตร หรอืเฉล่ีย 5 ปี เท่ากับ 
11,279.83 มิลลิเมตร และฝนตกหนักที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2543 วัดได้ 385.6 มิลลิเมตร  
มีจํานวนวันที่ฝนตกท้ังหมดเท่ากับ 100 วัน และในปี2545 ปริมาณฝนท้ังหมด ต้ังแต่ 
เดือนมกราคม-เดือนกันยายน วัดปริมาณนํ้าฝนได้ 1,212.6 มิลลิเมตร 

 - ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ทรัพยากรดิน 

 สภาพของดินในจังหวัดมหาสารคาม สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มดินไร่ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังน้ี 
  - กลุ่มดินไร่ทั่วไป มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของ
จงัหวัด ดินไร่กลุ่มน้ี อยู่ในพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอวาปีปทุม และอําเภอแกดํา 
  - กลุ่มดินทราย ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณอําเภอ
โกสุมพิสัย อําเภอบรบือ และอําเภอนาเชือก 
 2. กลุ่มดินนา ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัด 
สามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินนาได้ ดังน้ี 
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 - กลุ่มดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเชียงยืน อําเภอวาปีปทุม อําเภอนา
ดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอําเภอเมืองมหาสารคาม  
 - กลุ่มดินนาดี อยู่บริเวณลุ่มนํ้าชีทางทิศเหนือของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย และบางส่วนอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ในบริเวณพ้ืนที่อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย และอําเภอวาปีปทุม 
 3. กลุ่มดินคละ สว่นใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้ ดังน้ี 
 - กลุ่ ม ดิ น ไ ร่ ทั่ ว ไ ป  คละ กั บ ดิ นนาทั่ ว ไ ป  ครอบคลุ ม พ้ื นที่  อํ า เ ภอ 
เมืองมหาสารคาม อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน และอําเภอพยัคภูมิพิสัย 
 - กลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไป อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองมหาสารคาม 
อําเภอแกดํา และอําเภอวาปีปทุม   
 ทั้งน้ี พบว่าจังหวัดมหาสารคาม มีดินที่เป็นปัญหา ประมาณ 2,442,724 ไร่ 
ได้แก่ ดินเค็ม ดินทรายจัด และดินปนกรวด สําหรับพ้ืนที่ดินเค็ม พบว่ามีกระจายทั่วไปทางตอนกลางและ
ตอนล่างของจังหวัด  

 2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํคัญของจังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํคัญ คือ 

 1. แม่นํ้าชี มีต้นกําเนิดในจังหวัดชัยภูมิ ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น แล้วไหลผ่าน
จังหวัดมหาสารคาม ในอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมืองมหาสารคาม รวมความยาว 
ที่ไหลผ่าน 60 กิโลเมตร ทิศทางนํ้าจะไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก แม่นํ้าชี เป็นแม่นํ้า 
ขนาดกลาง ไหลผ่านหลายจังหวัด แต่เน่ืองจากไม่มีการกั้นลํานํ้า ดังน้ันในฤดูแล้งนํ้าจึงขอด และ 
มีตลิ่งสูงมาก เกษตรกรใช้ประโยชน์กับลํานํ้าชีน้ีได้น้อยมาก  
 2. ลําห้วย 12 สาย 
 -  ลําพังชู ไหลผ่านในเขตอําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
รวมความยาว 70 กิโลเมตร ลักษณะลําห้วยต้ืนเขินเกือบตลอด 
  - ลําเตา ไหลผ่านอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีความยาว 25 กิโลเมตร ลักษณะ 
ลาํห้วยต้ืนเขินมาก 
  - ลําห้วยวังกะฮัง ลําห้วยแห่งน้ี เป็นต้นนํ้าของลําเตา ไหลผ่านอําเภอนาดูน 
ความยาว 70 กิโลเมตร ต้ืนเขินมาก 
  - ลําห้วยหว้า ลําห้วยแห่งน้ี ไหลผ่านอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ความยาว  
25 กิโลเมตร สภาพลําห้วยต้ืนเขินมากตลอดสาย 
  - ลําพลับพลา เป็นลําห้วยเขตจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม  
ไหลผ่านบริเวณอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีความยาว 30 กิโลเมตร สภาพลําห้วย ต้ืนเขินเป็นบางส่วน 
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  - ลําห้วยเสียว ไหล่ผ่านอําเภอบรบือ และอําเภอวาปีปทุม ความยาว  
60 กิโลเมตร มีปัญหาเรื่องนํ้าเค็ม เน่ืองจากมีการสูบนํ้าเกลือจากใต้ดินขึ้นมา จากบริเวณอ่างเก็บนํ้า
บรบือ ซึ่งเป็นต้นนํ้าเสียว 
  - ลําห้วยบางบอน เป็นต้นนํ้าลําเตา ไหลผ่านตําบลบ้านกู่ ตําบลดงเมือง 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ความยาว 12 กิโลเมตร ลักษณะต้ืนเขิน 
  - ลําห้วยชัน เป็นลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะต้ืนเขินมาก 
  - ลําห้วยคะคาง เป็นลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านอําเภอเมืองมหาสารคาม  
ความยาว 46 กิโลเมตร มีอ่างเก็บนํ้าห้วยคะคางความจุ 4.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงโดยการขุดลอก 
  - ห้วยวังดู่ เป็นลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านอําเภอบรบือ ความยาว 15 กิโลเมตร 
ลกัษณะต้ืนเขินในฤดูแล้ง 
  - ห้วยจึงบึง เป็นลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านอําเภอบรบือ ความยาว  
10 กิโลเมตร ลําห้วยสายบาตร เป็นลําห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านตอนเหนือของจังหวัดมหาสารคาม และ
จงัหวัดขอนแก่น 

 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณ

อํ า เ ภ อ กุ ด รั ง  อํ า เ ภ อ บ ร บื อ  อํ า เ ภ อ น า เ ชื อ ก  อํ า เ ภ อ น า ดู น แ ล ะ อํ า เ ภ อ ว า ปี ป ทุ ม  
มีป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง มีวนอุทยาน 2 แห่ง คือ วนอุทยานโกสัมพี มีพ้ืนที่ 177.243 ไร่ และ 
วนอุทยานชีหลง มีพ้ืนที่ 279.159 ไร่ มีสวนรุกชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑล และสวนรุกชาติ
ท่าสองคอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลําพัน มีพ้ืนที่ 376.025 ไร่ 
พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545-2553 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี2553 จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 
ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของพ้ืนที่จังหวัด เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ ป่าไม้น้อย จึงทําให้ 
ระบบนิเวศน์ไม่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออํานวยในการเกษตรกรรม และยังมีปัญหา
การบุกรุกทําลายป่าไม้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาพบว่า มีการลักลอบตัดไม้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ ไม้พยุง  
ไม้เต็ง ไม้รัง หรือไม้ใช้สอยเพ่ือการก่อสร้างบ้าน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
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2.2.6 จังหวัดร้อยเอ็ด 
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างละติจูดที่  
15 องศา 24 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดาตะวันออก 
ถึง 104 องศา 21 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ 8,299.46 ตางรางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ และจงัหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จงัหวัดยโสธร 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จงัหวัดสุรินทร์ และจงัหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จงัหวัดมหาสารคาม 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจั งห วัดร้อยเ อ็ดโดยทั่ ว ไป  เ ป็นที่ ราบสู ง  มีความสู ง 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 130-160 เมตร  

 จงัหวัดร้อยเอ็ด สามารถแบ่งสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญได้ ดังน้ี 
 1. บริเวณภูเขาตอนเหนือของจังหวัด สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ป่าไม้และภูเขาเต้ียๆ 
อยู่ในพ้ืนที่อําเภอหนองพอก อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอโพนทอง และอําเภอเมยวดี 
 2. บริเวณท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอยต้ืน อยู่บริเวณตอนกลาง
ของจังหวัด ในเขตท้องที่อําเภอเสลภูมิ อําเภออาจสามารถ อําเภอเมืองสรวง อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
อําเภอธวัชบุรี อําเภอเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเชียงขวัญ และอําเภอทุ่งเขาหลวง 
 3. บริเวณที่ราบลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัด ในท้องที่อําเภอปทุมรัตต์ 
อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอพนมไพร อําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี ซึ่งเป็นที่ราบ
ตํ่ารูปกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้เข้าหาแม่นํ้ามูล 
 ทิศเหนือ  มีลักษณะเป็นภูเขาเ ต้ียๆ  และพื้นที่ ป่า  ส่วนใหญ่ เ ป็น พ้ืนที่ลุ่ม นํ้า 
ของลํานํ้ายัง สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันออก และทศิตะวันตกเข้าหาลํานํ้ายัง 
 ทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสูงลูกคลื่นลอนต้ืน ระหว่างแม่นํ้าชีกับลํานํ้ายัง 
สภาพพ้ืนที่ลาดเทเข้าหาแม่นํ้าชี และลํานํ้ายัง 
 ทิศใต้ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแอ่งกระทะของทุ่งกุลาร้องไห้ สภาพพ้ืนที่ลาดเทจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาแม่นํ้ามูล 
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 ทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสูงลูกคลื่นลอนต้ืน ต้นนํ้าลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าชี 
สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่นํ้าชี 
 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจั งหวัดร้อยเ อ็ด  อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุม  
ที่พัดประจําเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่า  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมน้ี จะทําให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ประสบกับภาวะอากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้ง มรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ลมน้ีจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
เป็นส่วนใหญ่ ลมน้ีจะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝน ทําให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกทั่วไป  
ฤดูกาลของจังหวัดร้อยเอ็ดต้ังอยู่ในเขตร้อนและแห้งแล้ง มี 3 ฤดู ดังน้ี 
 ฤดูหนาว    เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูรอ้น      เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน        เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม           

 - ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ทรัพยากรดิน 

 สภาพของดินในจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะตามสภาพธรณีสัณฐานและ
ลกัษณะการก่อกําเนิดของดินแบ่งได้ ดังน้ี 
 1. บริเวณที่ราบลุ่ม พบในบริเวณที่มีแม่นํ้าและลําห้วยไหลผ่าน ซึ่งนํ้าจะพัดพาเอา
ดินทรายแห้ง ทราย และกรวด มาทับถมเกิดเป็นที่ราบลุ่มตามแนวยาวของลํานํ้า ที่ราบลุ่มที่สําคัญของ
จงัหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่งออกได้ 3 แห่ง คือ 
 1.1 ที่ราบลุ่มลํานํ้าชี ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ของจังหวัดจะพบสันดินริมนํ้าส่วนใหญ่เป็นดินร่วนหรือดินทราย ลึกลงไปจะเป็นที่ราบเรียบอันจะ
เป็นที่สะสมของดินตะกอนเน้ือละเอียดต่างๆ อยู่ในท้องที่อําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอธวัชบุรี 
อําเภอเสลภูม ิอําเภออาจสามารถ และอําเภอพนมไพร 
 1.2 บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นแนวตามลําเสียวใหญ่ และลํา
พลับพลา ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆในบริเวณที่ลํานํ้าทั้งสองไหลมาบรรจบกับลํานํ้ามูล เกิดเป็นที่ราบลุ่ม 
ที่เรียกกันว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูฝนนํ้าจะท่วมอยู่เป็นเวลานาน ดินที่อยู่ตามริมฝั่งแม่นํ้า ส่วนใหญ่จะเป็น
ดินร่วนแห้งดินทราย บริเวณท่ีลุ่มตํ่า จะมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว และจะมีการสะสมเกลือในปริมาณ
ค่อนข้างสูง ดินเหล่าน้ี อยู่ในเขตท้องที่อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอปทุมรัตต์ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอ
สวุรรณภูม ิอําเภอโพนทราย และอําเภอหนองฮี 
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 1.3 บริเวณที่ราบลุ่มลํานํ้ายัง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแคบ  ๆทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัด ในเขตท้องที่อําเภอเมยวดี อําเภอโพนทอง และอําเภอเสภูมิ บริเวณเหล่าน้ี ดินส่วนใหญ่จะมี
เน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินทราย ซึ่งนํ้าพัดพามาจากเนินเขาใกล้เคียง 
 2. บริเวณพ้ืนที่เกือบราบ เกิดจากการกัดกร่อนของหินพ้ืนต่างๆ ในอดีตทําให้เกิด
การปรับตัวของระดับพ้ืนที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือ 
 2.1 บริเวณพ้ืนที่ราบเรียบ จะพบเป็นเขตติดต่อกับบริเวณที่ราบลุ่มของลํานํ้า
ต่างๆ ดินที่พบในบริเวณน้ี ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน หรือดินทราย ซึ่งเกิดจากการที่ตะกอนถูกพัดพา 
มาจากที่ราบสูงตอนบน หรอืบริเวณที่ลูกคลื่นลอนราบ พบในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองร้อยเอ็ด อําเภอธวัชบุรี 
อําเภออาจสามารถ อําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอหนองฮี 
 2.2 บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนราบ บริเวณเหล่าน้ี เป็นที่ตอนต่างๆของจังหวัด 
การเกิดเป็นลูกคลื่นต่างๆ ดังกล่าวเป็นผลมาจากการตัดผ่านของลํานํ้าต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันอาจคงสภาพ 

ลํานํ้าให้เห็นหรืออาจไม่เห็นก็ได้ ลักษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนหรือดินทราย และบางแหล่งจะพบ
ดินลูกรัง ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินดินดานเบื้องล่าง ในบริเวณเหล่าน้ี บางแห่งจะพบหินพ้ืน  
(BED ROCK) อยู่ต้ืนกว่า 1 เมตร โดยเฉล่ียแล้วจะพบอยู่ระหว่าง 1-3 เมตร ในเขตท้องที่อําเภอโพธ์ิชัย 
อําเภอโพนทอง อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอปทุมรัตต์ และอําเภออาจสามารถ 
 3. บริเวณที่เนินเขาหรือภูเขา พบเฉพาะบริเวณตอนเหนือของจังหวัด เนินเขาหรือ
ภูเขาเหล่าน้ี จะมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต่ 200-600 เมตร ในเขตท้องที่อําเภอโพธ์ิชัย 
อําเภอโพนทอง และอําเภอหนองพอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินทราย ที่มีลักษณะยอดเรียบ 
ในด้านความเหมาะสมของดินเพ่ือการเกษตร การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชชนิดต่างๆ 
เป็นการจําแนกความเหมาะสมของดิน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดินมาประเมินคุณสมบัติของ
ดินแต่ละหน่วยทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เน้ือดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มนํ้าของดิน 
ปริมาณแร่ธาตุอาหารของดิน ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ มาพิจารณาดู 
ความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกพืชต่างๆ 

 2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่อยู่ในเขตลุ่มนํ้าชี และ 
ลุม่นํ้ามูล มีพ้ืนที่รบันํ้าฝนทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่ มีแม่นํ้าที่สําคัญ 

ได้แก่ แม่ นํ้าชี แม่ นํ้ามูล แม่ นํ้ายัง ลํานํ้าเสียว ลํานํ้าพลับพลา ลํานํ้าเตา ลํานํ้าห้วยแดงใหญ่  

ซึ่งมีรายละเอียดลํานํ้าต่างๆ ดังน้ี 
 1. แม่นํ้าชี ไหลผ่านอําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ อําเภอธวัชบุรี อําเภอ 
ทุ่งเขาหลวง อําเภอเสลภูม ิอําเภออาจสามารถ และอําเภอพนมไพร ลงไปสู่แม่นํ้ามูลมีนํ้าตลอดปี 
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 2. แม่นํ้ามูล ไหลผ่านอําเภอโพนทราย อําเภอเกษตรวิสัย และอําเภอสุวรรณภูมิ มี
นํ้าตลอดปี 
 3. ลํานํ้ายัง ไหลผ่านอําเภอโพนทอง และอําเภอเสลภูมิ ลงไปสู่แม่นํ้าชี ในฤดูแล้ง
นํ้าแห้ง มีนํ้าขังอยู่เป็นช่วงๆ 
 4. ลํานํ้าเสียว ไหลผ่านอําเภอปทุมรัตต์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน และอําเภอเกษตร
วิสัย ไหลลงไปสู่แม่นํ้ามูลที่อําเภอสุวรรณภูมิ ในฤดูแล้งนํ้าแห้ง มีนํ้าขังเป็นช่วงๆ 
 5. ลํานํ้าพลับพลา เป็นเส้นก้ันเขตแดนระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร์ 
ไหลผ่านอําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอปทุมรัตต์ ลงสู่แม่น้ํามูล ในฤดูแล้งนํ้าแห้ง นํ้าขัง
อยู่เป็นช่วงๆ นํ้ามีรสกร่อย เพราะมีความเค็มของเกลือสูง 
 6. ลํานํ้าเตา ไหลผ่านอําเภอเกษตรวิสัย และอําเภอปทุมรัตต์ ลงสู่ลํานํ้าเสียว  
ฤดูแล้งนํ้าแห้ง มีนํ้าเหลืออยู่น้อยมาก 
 7. ลํานํ้าห้วยแดงใหญ่ ไหลผ่านอําเภอหนองพอกและอําเภอเสลภูมิ  
ปริมาณน้ํามีน้อย แม่นํ้ามูล ไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ และอําเภอ 
โพนทราย เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดสุรินทร์ ไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกษไปรวมกับ 
แม่นํ้าโขงที่จงัหวัดอุบลราชธานี 

 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ 119,219 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดร้อยเอ็ด  
มีทั้งหมด 479,307 ไร่ จําแนกเป็นป่าไม้ถาวร 12,820 ไร่ นอกน้ันเป็นพ้ืนที่ป่าเปลี่ยน สภาพป่าไม้เกือบ
ทั้งหมดอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอําเภอหนองพอก อําเภอโพนทอง อําเภอโพธ์ิชัย อําเภอ 
เมยวดี และอําเภอเสลภูมิ ส่วนทางตอนใต้ของจังหวัด มีป่าไม้อยู่ในเขตอําเภอพนมไพร อําเภอ 
อาจสามารถ และอําเภอธวัชบุรี ชนิดของไม้ส่วนใหญ่เป็น ไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่ สภาพ
ป่าไม้ในจังหวัดร้อยเอ็ด รอ้ยละ 65 เป็นป่าเสื่อมโทรม เช่น ป่าดงแม่เผด ในอําเภอโพธ์ิชัย เป็นต้น  

 จงัหวัดร้อยเอ็ด มีป่าประเภทต่างๆ แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. ป่าเต็งรังหรือป่าโคกหรือป่าแดง มีประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบในฤดูแล้ง พบมากท่ัวไปทางตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้
ของจังหวัด ในส่วนที่เป็นที่ราบและภูเขาที่มีดินหินลูกรังปะปน ป่าเต็งรัง ที่พบมีทั้งชนิดที่มีไม้พลวง และ
ไม้เหียงเป็นไม้เด่นขึ้นปะปนอยู่ ชนิดพรรณไม้ที่พบมากในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง พะยอม 
มะค่าแต้ มะค่าโมง กระบก ประดู่ โมกมัน มะพอก รกฟ้า มะขามป้อม มะม่วงป่าและรัก เป็นต้น 
 2. ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ มีประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ป่าไม ้
ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าประเภทผลัดใบในฤดูแล้ง พบทั่วไปในตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ 
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ของจังหวัด ในบริเวณที่อยู่ต่อเน่ืองกับป่าเต็งรัง โดยจะอยู่เป็นหย่อมๆ ผืนไม่ใหญ่นัก ชนิดพันธ์ุไม้ที่พบ
มากในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก เลือด มะค่าแต้ มะค่าโมง ตะแบกใหญ่ เขล็ง นนทรี 
กระบก ตีนนก มะกอก มะเกลือ ตะเคียนหนู อินทนิลนํ้า และเสลา เป็นต้น 
 3. ป่าดงดิบแล้งหรือป่าดิบแล้ง มีประมาณร้อยละ 6 ของพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ป่าดงมะอ่ี อําเภอหนองพอก และมีอยู่กระจายเป็นหย่อมๆ ขนาดเล็กตามป่าในที่ราบใกล้
ริมแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูล ชนิดพันธ์ุไม้ที่พบมากในป่าดงดิบแล้ง ได้แก่ ไม้ยางนา ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง 
ประดู่ มะค่าโมง กระบาก ตะแบกใหญ่ พยุง เขล็ง ชิงชัน สะตอป่า และฉนวน เป็นต้น 

 4. ป่าพรุนํ้าจืดหรือป่าบุ่งป่าทาม มีประมาณร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ เป็นป่าริมนํ้าหรือบริเวณนํ้าท่วมริมแม่นํ้า พบมากที่ริมแม่นํ้ามูล และแม่นํ้ายัง 
ช นิด พัน ธ์ุ ไ ม้ ที่ พบมาก ในป่ าพรุ นํ้ า จื ด  ไ ด้ แ ก่  หั ว ลิ ง  เ บ็ น  ตะ ไคร้  นา งนาค  ตะแบก นํ้ า  
ดูกอ่ึง เหมือดแอ่ มะพอก เหียง มะกอกนํ้า หว้า และฝ้ายนํ้า เป็นต้น 

 

2.2.7 จังหวัดศรีสะเกษ 

1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 
 - ขนาดและท่ีต้ัง 
  จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่
ละติจูด 14 -15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก อยู่เหนือจากระดับ 
นํ้าทะเลปานกลางประมาณ 120 เมตร มีพ้ืนที่ 8,839.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,524,987.50 ไร่ มีอาณาเขต
ติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมน้อย อําเภอศิลาลาด    
ติดต่อกับ   จงัหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอกันทรารมย์ อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอโนนคูณ และ    
จงัหวัดอุบลราชธานี 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตอําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ อําเภอเบญจลักษ์ ติดกับ
ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอปรางค์กู่ อําเภอห้วยทับทัน
และอําเภอบึงบูรพ์ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 

 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ และ
ตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางตอนใต้เป็นที่ลาดชัน และลูกคลื่นลอนต้ืนสลับลาดชัน พ้ืนที่ทั้งหมดของ
จังหวัด จะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่นํ้ามูลตอนเหนือของจังหวัด สภาพดินร้อยละ 60  



41 
 

 

 

 

เป็นดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เพียงร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่จังหวัด
เท่าน้ัน ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5  

เป็นดินภูเขา และเทือกเขา ซึ่งการทําการกสิกรรมได้เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือ  
ยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอําเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศ 
กัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กิโลเมตร (อําเภอกันทรลักษ์ 76 กิโลเมตร อําเภอขุนหาญ 18 กิโลเมตร 
และอําเภอภูสิงห์ 33 กิโลเมตร) 
  - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็น 
ลมพัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดเอาความหนาวเย็น และ
แห้งมาจากประเทศจีน มาปกคลุมประเทศไทย ทําให้จังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศหนาวเย็นลมแห้งแล้ง
ทั่วไป ซึ่งจะเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
ลมที่พัดเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามาตกเป็นฝน ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งกําเนิดและลักษณะดิน สามารถแบ่งออก
ตามประเภทวัตถุกําเนิดและลักษณะดิน ได้ 3 ประการ คือ 
 1. ดินเกิดจากการที่พัฒนาและทับถม โดยนํ้าที่ใหม่และคอ่นข้างใหม่ บริเวณน้ี ได้แก่ 
ที่ ราบลุ่มแม่ นํ้าท่วมถึ ง  ริมแม่ นํ้า  ลําห้วยต่างๆ  จะประกอบด้วยดินหลายชนิดอยู่ปะปนกัน  
ลักษณะดินเป็นลักษณะไม่แน่นอน มีต้ังแต่ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนซิลท์ถึงดินเหนียวปนกรวด  
การระบายนํ้าดีถึงเลว ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ปลูกพืชให้ผลผลิตค่อนข้างมาก  
ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก พืชไร่ เช่น ยาสูบ ข้าวโพด หรือไม้ผล แต่มักมีปัญหาน้ําท่วมอยู่เสมอ  
ดินที่พบในบริเวณน้ี ได้แก่ ดินชุดเชียงใหม่ เป็นต้น มีเน้ือที่ประมาณ 185,031 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
3.35 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 2. ดินเกิดจากตะกอนที่ถูกพัดมาทับถม โดยลํานํ้ามานานแล้ว ได้แก่ บริเวณ 

ที่ราบตํ่า และเป็นลูกคลื่นลอนต้ืนถึงลอนชัน (ลาดตะพัดลํานํ้าช้ันสูง) ลักษณะดินบริเวณที่มีทั้งที่นา และ
ดินในที่ดอน สําหรับดินนา จะอยู่ในระดับลานตะพัดลํานํ้าช้ันตํ่าถึงบางส่วนของสวนตะพัดลํานํ้าช้ันกลาง 
ลักษณะมีเน้ือดินต้ังแต่ดินร่วนปนทรายดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ส่วนใหญ่เป็นดินลึกระบายนํ้า 
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า บางแหล่งมีลักษณะดินลูกรังปนอยู่ เช่น ดินยุคเพ็ญ บางแห่ง
มีช้ันแข็งของลูกรังอยู่ในดินบน ในช่วงความลึก 20 - 80 เซนติเมตร เช่น ดินช้ันอุ้ม บางแห่งมีการอัด 
ติดแน่น และมีปริมาณเกลือค่อนข้างสูง เช่น ดินกุลาร้องไห้ ทําให้ผลผลิตค่อนข้างตํ่าในที่ราบ พบดินชุด
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ร้อยเอ็ด ดินชุดอุบลมาก สําหรับดินในท่ีดอน เป็นดินลึกและเนื้อดินปนทรายดินร่วนปนทราย 
เป็นส่วนใหญ่ การระบายนํ้าดี การอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า บางแห่งเป็นดินต้ืนมีกรวดตลอด 
หน้าดิน เช่น ดินโซ่พิสัย การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด 
เป็นต้น ดินที่พบ ได้แก่ ดินชุดโคราช ดินชุดนํ้าพอง ดินชุดยโสธร ดินชุดวาริน เป็นต้น มีเน้ือที่ประมาณ 

80.2 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
 3. ดินเกิดจากการสลายตัวของหินอยู่กับที่ และเกิดตามที่ราบเขาจากวัตถุกําเนิด
พวกหินบาซอลท์ หินแอนดีไซด์ พบบริเวณที่ราบเชิงเขา บริเวณที่ถูกกัดเซาะ ดินส่วนน้ี จะแพร่กระจาย
อยู่ด้านตะวันออก และด้านใต้ของจังหวัดตามแนวเขาพนมดงรัก ลักษณะดิน เป็นดินพ้ืนที่ส่วนมากมักมี
หิน และกรวดปน บางแห่งเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีความลาดเทของพ้ืนที่ ต้ังแต่ 1-20%  

สําหรับเชิงเขาเน้ือดินต้ังแต่ร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายมีกรวดปน  
ถึงดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าถึงค่อนข้างสูง ดินนาที่พบ เช่น ดินบุรีรัมย์ ลักษณะดิน  
เป็นดินต้ืนเน้ือดินเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปนกรวด การระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ 

ค่อนข้างตํ่า ส่วนดินในที่ดิน เช่น ดินชุดสุรินทร์ ดินชุดโชคชัย หรือดินชุดลาดหญ้า-ท่ายาง เป็นต้น  
ดินบริเวณน้ีส่วนมาก (เว้นดินชุโชคชัย) เป็นดินต้ืนมีกรวดปนถึงค่อนข้างมีกรวดปน  ส่วนดิน ที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค ต่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ 

               - ดินต้ืน มีอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นดินที่มีหน้าดินลึกประมาณ  

50-150 เซนติเมตร ส่วนใหญ่มักจะมีก้อนกรวดเป็นองค์ประกอบของเน้ือดิน เป็นดินที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า มีความสามารถในการอุ้มนํ้าน้อย เป็นอุปสรรคในการขุดบ่อหรือสระ 
เพ่ือกักเก็บนํ้า ต้องใช้เวลาหลายปีจงึจะสามารถกักเก็บนํ้า 

 - ดินทราย มีกระจายอยู่ทางซีกตะวันออกของจังหวัด บริเวณอําเภอกันทรลักษ์ 
อําเภอโนนคูณ และอีกเล็กน้อยในอําเภอราศีไศล เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีความสามารถ 
ในการอุ้มนํ้าน้อย เป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อหรือสระเพ่ือกักเก็บนํ้า ต้องใช้เวลาหลายปีจึงสามารถ 
กักเก็บนํ้าได้ดี มีปัญหาการชะล้างของหน้าดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นพ้ืนที่มีความลาดเท  
จะมีอัตราพังทลายของหน้าดินค่อนข้างมาก 

          - ดินเค็ม มีการกระจัดกระจายอยู่ทางเหนือของจังหวัด เป็นดินที่มีปริมาณ
เกลือโซเดียมคลอไรท ์ละลายอยู่ปริมาณมากเกินต้องการความของพืช ทําให้มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต 
ของพืช ที่สําคัญคือ ทําให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชลดลง ผลผลิตพืชลดลงกว่าที่ปลูกในดินปกติ และ
ถ้าดินมีความเค็มมากอาจจะทําใหป้ลูกพืชไม่ได้ 

 2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ คือ 
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 1. แม่นํ้ามูล มีต้นกําเนิดและไหลจากจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ 
บริเวณอําเภอราษีไศล ซึ่งเป็นที่บรรจบของลํานํ้าเสียวที่หัวภูดิน อําเภอราษีไศล เรียกกันว่า วังใหญ่  
ผ่านพ้ืนที่ อําเภอราษีไศล อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอยางชุมน้อย อําเภอ 
กันทรารมย์ แล้วไหลไปบรรจบกับแม่นํ้าชีที่จงัหวัดอุบลราชธานี 
 2. ห้วยทับทัน ต้นลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก บริเวณเขตพ้ืนที่อําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอําเภอห้วยทับทัน 
อําเภอเมืองจันทร์ ก่ิงอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ อําเภอบึงบูรพ์ ไหลลงลํานํ้ามูลที่บ้านห้วย อําเภอราศีไศล 
 3. ห้วยสําราญ ต้นลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก ไหลจากเขตจังหวัดสุรินทร์ อําเภอ 
ขุขันธ์ อําเภอปรางค์กู่ อําเภอวังหิน อําเภอเมืองสุรินทร์ ไหลลงลํานํ้ามูลที่ บ้านผักขะ อําเภอ 
เมืองศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 4. ห้วยขะยูง ต้นลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก มีนํ้าตกภูละออที่สวยงาม ไหลผ่าน
อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอเบญจลักษ์ อําเภอนํ้าเกลี้ยง อําเภอโนนคูณ อําเภอกันทรารมย์ ไหลลงแม่นํ้ามูล
ระหว่างรอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและจงัหวัดอุบลราชธานี 
 5. หว้ยเหนือ มีต้นกําเนิดในอําเภอขุขันธ์ ไหลลงสู่หว้ยสําราญ 

 6. ห้วยแฮด ต้นลําธารที่ตําบลลมศักด์ิ อําเภอขุขันธ์ ไหลผ่านอําเภอไพรบึง อําเภอ
พยุห์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ ไหลลงห้วยสําราญที่อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
 7. ลํานํ้าเสียว หรือลําเสียวใหญ่ ต้นกําเนิดอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่านจังหวัด
ร้อยเอ็ด ก่ิงอําเภอศิลาลาด อําเภอราษีไศล ไหลลงแม่นํ้ามูลที่ภูดิน อําเภอราศีไศล 
 8. ห้วยคล้า ไหลจากด้านตะวันออกของอําเภอขุขันธ์ ผ่านอําเภอวังหิน ไหลลงสู่ห้วย
สําราญในพ้ืนที่ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
 9. ห้วยฆ้อง ไหลมาจากตําบลตาคง อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านตําบล 
กันทรารมย์ อําเภอขุขันธ์ ตําบลดู่ ตําบลกู่ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู่ 
 10. ห้วยวะ ไหลจากตําบลตูม อําเภอปรางค์กู่ ผ่านตําบลกล้วยกว้าง อําเภอ 
ห้วยทับทัน ไหลลงห้วยสําราญที่ตําบลทุ่งไชย อําเภออุทมุพรพิสัย 
 11. ห้วยกระเดิน ไหลจากตําบลตําแย อําเภอพยุห์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอ
กันทรารมย์ เป็นเส้นแบ่งเขตอําเภอเมืองศรีสะเกษและอําเภอกันทรารมย์ ไหลลงแม่นํ้ามูล 
 12. หว้ยตามาย ไหลจากตําบลซํา ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ์ ไหลลงสู่ห้วยขะ
ยูง ที่อําเภอเบญจลักษ์ 
 13. ห้วยจันทน์ ต้นลําธารที่เทือกเขาพนมดงเร็ก บริเวณทิศใต้ของอําเภอ 
ขุนหาญ มีนํ้าตกสวยงามมาก คือ นํ้าตกห้วยจันทน์ ไหลผ่านตําบลกันทรอม ตําบลโนนสูง และตําบลสิ 
ไหลลงห้วยทาที่ตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ 
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 14. ห้วยนํ้าคํา เป็นลําห้วยขนาดเล็ก มีต้นนําในเขตตําบลหนองครก และตําบลซํา 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ 8,839.926 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

5,524,953.85 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าทั้งจังหวัด 2,136.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,366,444 ไร่ แบ่งเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ 25 แห่ง มีเน้ือที่ 2,038.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,274,312 ไร่ และป่าไม้ถาวร
เตรียมการสงวน 4 แห่ง มีเน้ือที่ 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 92,132 ไร่    
มีพ้ืนที่ป่าที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ 722 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 451,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
8.17% ของเน้ือที่จงัหวัดศรีสะเกษ และยงัสามารถจําแนกพ้ืนที่ป่าออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 

 1. ป่าอนุรักษ์ 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร่ 
 - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพนมดงรัก ท้องที่อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอขุนหาญ มี
เน้ือที่ 316 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 197,500 ไร่  
 - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา ท้องที่อําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ์ และ
อําเภอภูสิงห์ มีเน้ือที่ 237,875 ไร่ 
 - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีเน้ือที่ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

36,875 ไร่ 
 2. ป่าชุมชน (ที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเตรียมการ)  
201.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร่ 
 3. ป่าเศรษฐกิจ (Zone E ) จาํนวน 814,778 ไร่ 
  - พ้ืนที่ป่ามีภาระผูกพัน (สวนป่า, สทก. ใช้ประโยชน์) จาํนวน 111,206 ไร่ 

 - พ้ืนที่ที่มอบให้ ส.ป.ก. มีเน้ือที่ 761.86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 703,572 ไร่ 
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2.2.8 จังหวัดสุรินทร์ 
 1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 
 - ขนาดและท่ีต้ัง 

 จงัหวัดสุรินทร์ ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 

และ 105 องศาตะวันออก เส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ มีพ้ืนที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จงัหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จงัหวัดบุรีรมัย์ 

- ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์ ต้ังอยู่ในบริเวณที่ราบสูง มีลักษณะพ้ืนที่ ดังน้ี  
ทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตาม
บริเวณแนวเขตชายแดน (อําเภอบัวเชด อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง และอําเภอพนมดงรัก) ที่ติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ต่อจากบริเวณภูเขาลงมาเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ ลาดเท มีลักษณะเป็น
ลูกคลื่น ค่อยๆ ลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด ทางตอนกลางของจังหวัด พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอน สลับที่ลุ่มลอนลาดเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากเท่าทางตอนใต้
ของจังหวัด (อําเภอเมืองสุรินทร์ อําเภอเขวาสินรินทร์ อําเภอศรีขรภูมิ อําเภอสําโรงทาบ อําเภอลําดวน 
และอําเภอศรีณรงค์) ทางตอนเหนือของจังหวัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ (อําเภอจอมพระ อําเภอสนม) 
และที่ราบลุ่ม (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอท่าตูม อําเภอรัตนบุรี และอําเภอโนนนารายณ์) โดยเฉพาะ 
อําเภอชุมพลบุร ีและอําเภอท่าตูม อยู่ในที่ราบลุ่มแม่นํ้ามูลในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ อําเภอชนบท อําเภอ
บ้านไผ่ อําเภอมัญจาคีร ีอําเภอแวงน้อย อําเภอแวงใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ และทีร่าบลุ่มนํ้าพอง ในเขต
พ้ืนที่อําเภอนํ้าพอง อําเภออุบลรตัน์ และอําเภอเมืองสุรินทร์ พ้ืนที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
โดยเฉล่ีย 100-200 เมตร 

-. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะ
ของลมฟ้า อากาศ และปริมาณนํ้าฝน จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสําคัญ ลมมรสุม 
ที่พัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บริเวณภาคใต้ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดฝนตก แต่จังหวัดสุรินทร์ได้รับปริมาณนํ้าฝนจากลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมีเทือกเขาพนมดงรักก้ันอยู่ ปริมาณนํ้าฝนส่วนใหญ่มาจาก
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อิทธิพลของลมพายุในทะเลจีนใต้ ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจาก 
แคว้นไซบีเรีย และทางตอนเหนือของประเทศจีน ทําให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะจังหวัดสุรนิทร์ได้รบัผลกระทบค่อนข้างสูง 
 ฤดูกาลในจังหวัดสุรินทร์ มี 3 ฤดู ในแต่ละฤดู จะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก พอสรุปได้ดังน้ี 
 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  
ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศตํ่า
จากประเทศจีน  
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  
อากาศร้อนอบอ้าว และรอ้นจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณ
นํ้าฝนไม่แน่นอน บางปีมากบางปีน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดสุรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย มีบางพ้ืนที่ เช่น อําเภอ 

เขวาสินรินทร์ เป็นดินเหนียวปนทราย ฉะน้ันดินในจังหวัดสุรินทร์จงึอุ้มนํ้าได้น้อย 
 2. ทรัพยากรน้ํา 

 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ มีลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญหลายสาย 
เป็นลํานํ้าที่ทําประโยชน์แก่จังหวัด นอกจากน้ันยังมีแหล่งนํ้าอ่ืนๆ ในเขตอําเภอต่างๆ รวมถึงแหล่งนํ้าอ่ืน
ที่ไม่เอ้ือประโยชน์มากนัก เน่ืองจากในฤดูแล้งไม่มีนํ้าอีกเป็นจํานวนมาก 
 1. แม่นํ้ามูล ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในเขตอําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ในเขตอําเภอชุมพลบุรี อําเภอท่าตูม และอําเภอรัตนบุรี ไหลไป
บรรจบแม่นํ้าโขงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งนํ้าที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การคมนาคม 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นํ้าต่างๆ เป็นแหล่งอาหารสําคัญของประชากรในจังหวัดน้ี ปกติจะมีนํ้า 
ตลอดทั้งปี 
 2. แม่นํ้าชี ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก เป็นลํานํ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
สุรินทร์ มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ในเขตอําเภอปราสาท อําเภอเมือง
สุรินทร์ อําเภอจอมพระ และไหลไปบรรจบแม่นํ้ามูลที่บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอเมือง
สุรินทร์ เป็นลํานํ้าที่แบ่งอาณาเขตจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรมัย์ 
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                 3. ลําห้วยพลับพลา ต้นนํ้าเกิดในเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ไหลผ่านทุ่งกุลาร้องไห้ ไปบรรจบแม่นํ้ามูลในเขตอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลํานํ้าที่แบ่งอาณา
เขตจังหวัดสุรนิทร์กับจังหวัดมหาสารคาม และจงัหวัดร้อยเอ็ด 
                 4. ลําห้วยทับทัน ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านเขตอําเภอสังขะ 
อําเภอศรีณรงค์ อําเภอสําโรงทาบ ก่ิงอําเภอโนนนารายณ์ อําเภอรัตนบุรี แล้วไหลไปบรรจบแม่นํ้ามูล  
                 5. ลําห้วยระวี ไหลผ่านเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ อําเภอจอมพระ และอําเภอท่าตูม 
ได้มีการขุดลอกและสรา้งฝายนํ้าล้นก้ันลําห้วยเป็นช่วงๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภค
บริโภค 
                 6. ลําห้วยแสน ต้นนํ้าเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านเขตอําเภอสังขะ อําเภอ
ศรีณรงค์ เป็นแหล่งนํ้าที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งนํ้าแห้งเป็นบางช่วง  
                 7. ลําห้วยละหาร ไหลผ่านเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ ในฤดูฝนนํ้าจะหลากท่วม แต่ 
ในฤดูแล้งนํ้าจะแห้งขอด ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
                8. ลําห้วยแก้ว ไหลผ่านเขตอําเภอรัตนบุรี แล้วไหลไปบรรจบแม่นํ้ามูล ในฤดูแล้ง 
บางช่วงของลําห้วย นํ้าจะต้ืนเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ได้ 
                9. ลําห้วยสําราญ ต้นนํ้าเกิดจากเขาพนมดัจ (เขาขาด) และพนมซเรียซวะน็อฮ  
(เขานางโศก) ไหลผ่านเขตอําเภอบัวเชด และอําเภอสังขะ เป็นลําห้วยที่แบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 10. ลําห้วยจริง ไหลผ่านเขตอําเภอศีขรภูมิ ก่ิงอําเภอโนนนารายณ์ และอําเภอ 
สําโรงทาบ มีโครงการชลประทานห้วยเสนง (ซะเนง-เขาสัตว์) อยู่ในเขตอําเภอเมืองสุรินทร์ เป็น 
โครงการทดนํ้า เอ้ือประโยชน์ต่อการทํานา ในพ้ืนที่ประมาณ 46,000 ไร่  
  - ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ที่ ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจํานวน 
1,382,652 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.23 ของพ้ืนที่จังหวัด มีวนอุทยานจํานวน 2 แห่ง คือ วนอุทยาน
พนมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ เน้ือที่  2,475 ไร่ (3.96 ตารางกิโลเมตร) และวนอุทยานป่าสนหนองคู 
อําเภอสังขะ เน้ือที่ 6,250 ไร่ (10 ตารางกิโลเมตร) มีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ อยู่ในพ้ืนที่ อําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง อําเภอสังขะ และอําเภอ
บัวเชด รวมเน้ือที่ 313,750 ไร่ (502 ตารางกิโลเมตร) แต่จากการประเมินพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ.2543 โดย
สํานักวิชาการ กรมป่าไม้ (GIS 1 : 50,000) ระบุว่า จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ สวนป่า และ 
ป่าที่ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ รวม 773.65 ตารางกิโลเมตร  

 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด บริเวณเทือกเขา 
พนมดงรัก ในเขตอําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด อําเภอกาบเชิง และอําเภอพนมดงรัก และยังมีป่าไม้ 
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กระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ ในเขตอําเภอปราสาท อําเภอเมืองสุรินทร์ อําเภอท่าตูม อําเภอรัตนบุรี อําเภอ
ลาํดวน และอําเภอศีขรภูม ิ

 

2.2.9 จังหวัดอํานาจเจริญ 

1) สภาพท่ัวไปของพื้นที่ 
 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกออกจากจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2536 ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา  
30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก  
มีพ้ืนที่ 1,975,780 ไร่ หรือประมาณ 3,161.284 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศ
ใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จงัหวัดยโสธร ที่อําเภอเลิงนกทาและจังหวัดมุกดาหารที่-  
    อําเภอดอนตาล 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล.)  
ตามแนวฝั่งแม่นํ้าโขง ด้านอําเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และ
ติดกับจังหวัด-อุบลราชธานี ที่ อําเภอเขมราฐ กุดข้าวปุ้น และ
ตระการพืชผล 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ จงัหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอม่วงสามสิบ 
 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ จงัหวัดยโสธร ที่อําเภอป่าต้ิว และอําเภอเลิงนกทา 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเต้ียๆ ทอดยาวไปจรด
จังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอชานุมาน พ้ืนที่สว่นใหญ่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 

เมตร หรือ 227 ฟุต 
 จังหวัดอํานาจเจริญ สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศที่สําคัญได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

  1. บริเวณท่ีราบสูง ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่สูง บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนต้ืน หรือเนินเขา
เต้ียๆ อยู่ในเขตอําเภอชานุมาน และอําเภอเสนางคนิคม 
 2. บริเวณท่ีราบ มีลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนต้ืน เป็นแนวยาวตาม 
ทิศตะวันออก ถึงทิศตะวันตก อยู่ในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอพนา อําเภอปทุมราชวงศา 
อําเภอหัวตะพาน และอําเภอลืออํานาจ 
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 - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดอํานาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน    หรือ
แบบสวันนา คือ จะมีความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและ 
มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดทั้งปี 

 ฤดูกาลของจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
แบ่งออก ได้เป็น 3 ฤดู ดังน้ี 

 ฤดูหนาว ระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  
 ฤดูรอ้น ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
 ฤดูฝน ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ทรัพยากรดิน 
 สภาพของดินในจังหวัดอํานาจเจริญ สามารถแบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มดินไร่ พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ของจังหวัด และแบ่งกลุ่มดินไร่ 
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังน้ี 
 - กลุ่มดินไร่ทั่วไป พบในพ้ืนที่อําเภอชานุมาน 
 - กลุ่มดินไร่ต้ืน พบในพ้ืนที่อําเภอชานุมาน 
 - กลุ่มดินไร่ทราย พบในพ้ืนที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอพนา 
 2. กลุ่มดินไร่ทั่วไป คละดินนาทั่วไป พบในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอ 
หัวตะพาน และอําเภอเสนางคนิคม 
 3. กลุ่มดินพ้ืนที่สงูและภูเขา พบในเขตอําเภอชานุมาน และอําเภอเสนางคนิคม 
 4. กลุ่มดินเค็ม พบกลุ่มดินเค็มน้อยในเขตอําเภอหัวตะพาน  อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ อําเภอลืออํานาจ และอําเภอพนา ดินเค็มจัดพบในอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

 2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํคัญของจังหวัดอํานาจเจริญ มีแม่นํ้า และลํานํ้าสายที่สําคัญ 3 สาย ได้แก่ 
 1. แม่นํ้าโขง เป็นแม่นํ้านานาชาติ มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศทิเบต ไหลผ่านสหภาพ
พม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลผ่านจังหวัดอํานาจเจริญในเขตอําเภอชานุมาน  
เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร ในช่วงที่ผ่านอําเภอชานุมานมีความกว้างประมาณ 2,000 เมตร 
 2. ลําเซบก ต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอหัวตะพาน ไหลผ่าน
อําเภอลืออํานาจ อําเภอพนา ไหลไปบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่บ้านปากเซ อําเภอตาลสุม จงัหวัดอุบลราชธานี 
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 
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 3. ลําเซบาย ต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไหลผ่านจังหวัด
อํานาจเจริญ ในเขตอําเภอเสนางคนิคม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอหัวตะพาน ไหลไปบรรจบกับ
แม่ นํ้ามูลที่ ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ  

200 กิโลเมตร 
 นอกจากน้ียังมีลําห้วยที่สําคัญ ได้แก่ ลําห้วยปลาแดก ไหลผ่านอําเภอเมือง
อํานาจเจริญ และอําเภอหัวตะพาน ลําห้วยโพธ์ิ ลําห้วยกอก และลําห้วยสีโท อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ ลําห้วยพระเหลา ไหลผ่านอําเภอพนา และอําเภอปทุมราชวงศา ลําห้วยละโอง อยู่ในเขต
พ้ืนที่อําเภอเสนางคนิคม ลําห้วยทมและลําห้วยแก้วแมงดา อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอชานุมาน ลําห้วยจันลัน 
ไหลผ่านอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอลืออํานาจ 
 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดอํานาจเจริญ จะเป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ (Deciduous 

Forest) ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือป่าผลัดใบผสม มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง 
ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด มีไม้ไผ่ต่างๆข้ึนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พ้ืนที่
เป็นดินร่วนปนทราย ในฤดูแล้งต้นไม้ส่วนมากจะผลัดใบ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนต้นไม้จึงผลิใบและกลับเขียวชอุ่ม
เหมือนเดิม พันธ์ุไม้ชนิดสําคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่า โมง ตะแบก เป็นต้น นอกจากน้ียังมี ป่าแดง  
(Dry Deciduous Dipterocarp Forest) ป่าชนิดน้ีมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปหลายช่ือตามท้องถิ่น 
เป็นต้นว่า ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ปะปนกันไม่หนาแน่น พ้ืนที่แห้งแล้ง ความสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุน้อย เมื่อ
ถึงฤดูแล้งต้นไม้ผลัดใบแทบทั้งหมด พันธ์ุไม้ชนิดที่สําคัญได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย เป็น
ต้น สว่นไม้พ้ืนล่างที่พบมาก ได้แก่ เป้ง หญ้าเพ็ก โจด และหญ้าชนิดต่างๆ 
 จังหวัดอํานาจเจริญ มีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  
อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเสนางคนิคม 21,875ไร่ และอําเภอชานุมาน 20,000 ไร่ นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 14 แห่ง เหลือพ้ืนที่ทัง้หมด 412,286.02 ไร่ 
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2.2.10 จังหวัดอุดรธานี 
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

 - ขนาดและท่ีต้ัง 
 จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331,438.75 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 11 ของประเทศ ต้ังอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ  
เส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ
จงัหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จงัหวัดหนองคาย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จงัหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ จงัหวัดขอนแก่น และจงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จงัหวัดหนองบัวลําภู และจงัหวัดเลย 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มลีักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน 

ลกัษณะภูมิประเทศทั่วไป ประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ทีร่าบลุ่ม และพ้ืนทีลู่กคลื่นลอนตื้น  
 จงัหวัดอุดรธานี สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศที่สําคัญได้เป็น 2 บริเวณ คือ 

 1. บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ภูเขา บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  

200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะน้ี ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอําเภอนํ้าโสม อําเภอหนองวัวซอ  
อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ และด้านทิศตะวันตกของอําเภอกุดจับ และ 
อําเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเต้ีย บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืนสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่ม  
อยู่บริเวณริมแม่นํ้า เช่น ลํานํ้าโมง ลําปาว เป็นต้น 
 2 .  บริ เ วณ พ้ืนที่ ลู ก คลื่ นท า งทิ ศตะ วันออก เ ฉี ย ง เห นือและทิ ศตะ วันออก  
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต้ืน มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเต้ียๆ  
มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตร สภาพภูมิประเทศน้ี ครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอบ้านผือ อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ 

อําเภอทุ่งฝน อําเภอสร้างคอม อําเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี 
และอําเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกําเนิดลํานํ้าปาว พ้ืนที่ลูกคลื่น ดังกล่าวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นป่าสงวนเดิม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางอําเภอบ้านดุง นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่นํ้าต่างๆ เช่น  
ห้วยนํ้าสวย ห้วยหลวง ลํานํ้าเพ็ญ หว้ยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่นํ้าสงคราม เป็นต้น 
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  - ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไปของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน 
และฤดูฝน อากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และเดือนที่มีอากาศร้อน 
อบอ้าวมากท่ีสุดคือเดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิตํ่าสุดรายปี 9.7 องศา
เซลเซียส สูงสุดรายปี 38.3.3 องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายปี 27.0 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 
1,390.8 มลิลิเมตรต่อปี ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ย 71% 

 - ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ทรัพยากรดิน 

 สภาพของดินในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ดินที่เป็นปัญหาของจังหวัดอุดรธานี 
มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ดินเค็ม ดินทราย และดินต้ืนดินเค็ม โดยพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมดอยู่ในที่ราบ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,561.60 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 3,476,000 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 47.41 ของพ้ืนที่
จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 อําเภอจากท้ังหมด 20 อําเภอ และอําเภอที่ไม่มีดินเค็มเลย ได้แก่ อําเภอ 
วังสามหมอ อําเภอนํ้าโสมและอําเภอนายูง พ้ืนที่ดินเค็ม ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 6 สภาวะ ดังน้ี 
 1. บริเวณที่มีดินเค็มมาก มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ 
 2. บริเวณที่มีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที่
 3. บริเวณที่มีดินเค็มน้อย มีคราบเกลือมากกว่าร้อยละ 1-10 ของพ้ืนที่ 
 4. บริเวณที่ราบตํ่าที่มีศักย์เป็นดินเค็ม 
 5. บริเวณที่สูงที่มีช้ันหินเกลืออยู่ช้ันล่าง 
 6. บริเวณที่สูงที่มีช้ันเกลืออยู่ช้ันล่าง/บริเวณที่ตํ่าที่ศกัย์เป็นดินเค็ม 

 2. ทรัพยากรน้ํา 
 แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลัก 2 ลุ่มนํ้า 
ได้แก่ ลุ่มนํ้าชี และ ลุ่มนํ้าโขง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ลุ่มนํ้าชี (บริเวณต้นนํ้าพองและต้นลําปาว) ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภอกุมภวาปี 
อําเภอหนองแสง อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ ซึ่งประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อย ดังน้ี 
 1.1 ลุ่มนํ้าปาว เกิดจากลําห้วยสาขาต่างๆ มารวมกันที่อําเภอหนองหาน อําเภอ
กุมภวาปี ไหลผ่านอําเภอศรีธาตุ และอําเภอวังสามหมอ ลงสู่เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ครอบคลุมอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองแสง อําเภอกุมภวาปี อําเภอประจักษ์ศิลปาคม อําเภอกู่แก้ว 
อําเภอหนองหาน อําเภอไชยวาน อําเภอศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด และอําเภอวังสามหมอ รวมพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้า 3,133 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย 1,429 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 
25,722,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-100 เซนติเมตร สูงสุด 100-400 เซนติเมตร 



53 
 

 

 

 

 1.2 ลุ่มนํ้าเสือเต้น เกิดจากลําห้วยสาขาของเทือกเขารอยต่อระหว่างอําเภอ 
โนนสะอาด อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไหลลงสู่ 
ลําห้วยเสือเต้น อําเภอโนนสะอาด และไหลลงสู่ลํานํ้าพองในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ครอบคลุมอําเภอโนนสะอาด รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 214 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย 121 กิโลเมตร 
ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 1,815,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลของน้ําระยะเวลา 6 เดือน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-100 เซนติเมตร สูงสุด 200-300 เซนติเมตร 
 2. ลุ่มนํ้าโขง ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ 
อําเภอนํ้าโสม อําเภอบ้านผือ อําเภอนายูง อําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม อําเภอบ้านดุง อําเภอหนองหาน 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ อําเภอไชยวาน และอําเภอทุ่งฝน ซึ่งประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อย ดังน้ี 
 2.1 ลุ่มนํ้าโสม เกิดจากลําห้วยในเขตพ้ืนที่อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี และ
อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไหลลงสู่ลําห้วยนํ้าโสม อําเภอนายูง และไหลลงสู่นํ้าโขงในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ในจังหวัดอุดรธานี 1,088 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของลําห้วย 
เป็นระยะทาง 255 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,737,500 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลลงของนํ้า
ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-100 เซนติเมตร สูงสุด 50-300 

เซนติเมตร 
 2.2 ลํานํ้าคะนาน ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอนํ้าโสม และไหลผ่านไป
ทางทิศใต้เข้าสู่จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 178 ตารางกิโลเมตร รวมความยาวของลําห้วย  
46 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 1,035,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ้าระยะเวลา 
6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-50 เซนติเมตร สูงสุด 100-200 เซนติเมตร 
 2.3 ลุ่มนํ้าโมง เกิดจากลําห้วยสาขาจากเทือกเขาในเขตอําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู กับอําเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไหลรวมกันเป็นลํานํ้าโมง ผ่านอําเภอสุวรรณคูหา 
อําเภอบ้านผือ และไหลเข้าสู่เขตพื้นที่อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ครอบคลุมอําเภอ 
บ้านผือ อําเภอกุดจับ รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 897 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย 276 กิโลเมตร ปริมาณนํ้า
ตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 6,210,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 40-50 เซนติเมตร สูงสุด 50-300 เซนติเมตร 
 2.4 ลุ่มนํ้าห้วยคุก เกิดจากที่ราบสูงในเขตอําเภอบ้านผือ ไหลไปลงนํ้าโขง 
ในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ครอบคลุมอําเภอบ้านผือ รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 116 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวลําห้วย 36 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 540,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 
การไหลของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-50 เซนติเมตร 
สงูสุด 50-200 เซนติเมตร 
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 2.5 ลุ่มนํ้าสวย เกิดจากลําห้วยสาขาในเขตรอยต่ออําเภอบ้านผือ อําเภอเพ็ญ 

และ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไหลลงสู่นํ้าสวยผ่านอําเภอเพ็ญและอําเภอเมืองอุดรธานี ลงสู่
แม่นํ้าโขง พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ครอบคลุมอําเภอเพ็ญ อําเภอเมืองอุดรธานี และอําเภอบ้านผือ รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
706 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย 176 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 2,640,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร การไหลของนํ้าระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 
50-100 เซนติเมตร สูงสุด 100-300 เซนติเมตร 
 2.6 ลุ่มนํ้าห้วยหลวง เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอหนองวัวซอ ไหลลงสู่ 
ลําห้วยหลวง และไหลลงแม่นํ้าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ครอบคลมุอําเภอหนองวัวซอ 
อําเภอกุดจับ อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอประจักษ์ศิลปาคม อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ อําเภอทุ่งฝน 
อําเภอพิบูลย์รกัษ์ อําเภอบ้านดุง และอําเภอสร้างคอม รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 3,933 ตารางกิโลเมตร ความยาว
ลําห้วย 1,497.5 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 35,940,000 ล้านลูกบาศก์เมตร การไหล
ของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมระดับนํ้าตํ่าสุด 0-100 เซนติเมตร  
สงูสุด 100- 400 เซนติเมตร 
 2.7 ลุ่มนํ้าสงคราม เกิดจากลําห้วยสาขาต่างๆ ที่ไหลลงจากภูเขาในเขตอําเภอวัง
สามหมอ อําเภอไชยวาน และอําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร แม่นํ้าสงครามเป็นเขตแดนก้ันระหว่าง
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย และลงสู่แม่นํ้าโขงที่จังหวัดนครพนม 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ครอบคลุมอําเภอไชยวาน อําเภอหนองหาน อําเภอทุ่งฝน อําเภอบ้านดุง รวมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
980 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําห้วย 736 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําห้วยโดยเฉล่ีย 13,248,000 

ล้านลูกบาศก์เมตร การไหลของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 
0-100 เซนติเมตร สูงสุด 100-400 เซนติเมตร 

 3. ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดอุดรธานี 
รวม 21 แห่ง เน้ือที่ผลการจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่10, 11 มีนาคม 2535  

จาํนวน 3,143,550 ไร่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีผู้ถอืครองใช้ประโยชน์ รวม 5,511 ราย/แห่ง 193,313-1-41 ไร่  
 1. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 21 แห่ง 
 1.1 เน้ือที่ผลการจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10, 11 มีนาคม 2535 

จาํนวน 3,143,550 ไร่ 
 - โซน C  เน้ือที่ 648,925-0-00 ไร่ 
 - โซน E  เน้ือที่ 2,147,350-0-00 ไร่ 
 - โซน A  เน้ือที่ 345,275 ไร่ 

 1.2 เน้ือที่ตามท้ายกฎกระทรวง จาํนวน 2,908,723.5 ไร่  
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 2. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีผู้ถอืครองใช้ประโยชน์  
 2.1 ส่วนราชการ/เอกชน 623 ราย 59,889-2-73 ไร่  
 2.2 ที่พักสงฆ์ 89 ราย 2,557-2-00 ไร่  
 2.3 ราษฎร 4,968 ราย 128,968-0-66 ไร่  
 2.4 หมู่บ้าน 13 แห่ง 1,898-0-02 ไร่  
 รวม 5,511 ราย/แห่ง 1,898-0-02 ไร่  
 3. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทีเ่สื่อมโทรมทีไ่ม่มีการแจ้งการถือครอง  
 3.1 ผลการสํารวจ 43,071-3-48 ไร่  
 3.2 แปลง FPT 88,636-0-66 ไร่  
 3.3 พ้ืนที่ป่าที่ฟ้ืนฟูแล้วของ (FPT.) 45,965-0-00 ไร่ 
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บทที่ 3 

ปัญหาและผลกระทบจากภัยแล้ง 
 

สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิง้ช่วงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2556 ได้รับผลกระทบต้ังแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา เน่ืองจากตลอดท้ังปีประเทศไทยตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มี
ลมมรสุมทีม่ีพายุฝนพัดผ่าน แม้แต่ลูกเดียวมีเพียงหย่อมความกดอากาศตํ่าที่มีกําลังค่อนข้างแรงเท่าน้ันที่
พัดผ่าน ซึ่งจากการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก 10 จงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุน้ีจึงทําให้เกิดผล
กระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรทัง้ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรมัย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สรุินทร์ อํานาจเจริญ และอุดรธานี ซึ่งพ้ืนที่เกษตร
ที่ได้รับผลกระทบมีเน้ือที่ 26,774,049 ไร่ โดยสามารถแยกพ้ืนที่ในการเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบได้
ดังน้ี พ้ืนที่นาข้าวมีเน้ือที่ที่ได้รับผลกระทบ 24,215,763 ไร่ พ้ืนที่พืชไร่มีเน้ือที่ที่ได้รับผลกระทบ 
2,197,730 ไร่ พ้ืนที่ไม้ยืนต้นมีเน้ือที่ที่ได้รบัผลกระทบ 293,668 ไร่ พ้ืนที่ไม้ผลมีเน้ือที่ที่ได้รับผลกระทบ 
59,643 ไร ่ และพ้ืนที่พืชสวนมีเน้ือที่ที่ได้รับผลกระทบ 7,245 ไร ่ ซึ่งภัยแล้งครั้งน้ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
ตารางที่3.1 พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซ้ําซาก 10 จงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เนื้อที่ (ไร่) 
นาขา้ว พืชไร ่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน 

ขอนแก่น 2,578,105 479,667 30,929 10,285 185 3,099,171

ชัยภูมิ 1,885,315 573,802 17,687 19,144 619 2,496,567

นครราชสีมา 3,101,825 119,776 25,248 6,786 529 3,254,164

บุรีรมัย์ 3,083,088 48,619 38,824 3,428 515 3,174,474

มหาสารคาม 1,565,645 170,943 24,099 2,274 515 1,763,476

ร้อยเอ็ด 2,732,461 57,551 20,677 2,902 502 2,814,093

ศรีสะเกษ 3,052,082 14,991 23,025 5,628 2,836 3,098,562

สุรินทร ์ 3,217,846 35,894 27,411 1,044 44 3,282,239

อํานาจเจริญ 1,012,944 23,818 8,883 2,240 50 1,047,935

อุดรธานี 1,986,452 672,669 76,885 5,912 1,450 2,743,368

รวม 24,215,763 2,197,730 293,668 59,643 7,245 26,774,049

ที่มา : กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  (2556) 
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รูปที่ 3.1 พืน้ที่การเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซํ้าซาก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดทําโดย  กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2556
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3.1 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งที่ผ่านมา 
ในช่วงปี 2510-2536 เกิดภัยแล้งในหลายพ้ืนที่เน่ืองจากฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝนเป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่าปกติ ต้ังแต่กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างคือ ภาคเหนือ
ต่อภาคกลางทั้งหมด ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคใต้ 
ฝัง่ตะวันออก 

พ.ศ.2510 พ้ืนที่ต้ังแต่จงัหวัดชุมพรข้ึนมา รวมถึงตอนบนของประเทศเกือบทั้งหมดใน 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีปริมาณ 

ฝนน้อยมาก ทาํใหเ้กิดภัยแล้งขึ้น 
พ.ศ.2511 พ้ืนที่ต้ังแต่ตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางทั้งภาค ถึง

ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และตลอดฝั่งอ่าวไทยของภาคใต้เกือบ
ทั้งหมด ได้รับปริมาณฝนน้อยมาก และส่งผลให้เกิดภัยแล้ง 

พ.ศ.2520 มรีายงานว่าเกิดภัยแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม พ้ืนที่ที ่
ประสบภัยเกือบทั่วประเทศ 

พ.ศ.2522 เป็นปีที่เกิดฝนแล้งรุนแรง โดยมีรายงานว่าเกิดภัยแล้งในช่วงคร่ึงหลังของเดือน
กรกฎาคม และช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเน่ืองถึงสัปดาห์ที ่ 3 ของเดือนกันยายน เน่ืองจากปริมาณฝน
ตกลงมามี น้อยมาก  ทาํความเสียหาย  และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดย เฉพาะ ด้านเกษตรกรรรม และอุตสาหกรรมรวมทัง้การผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ันยังกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพราะขาดน้ํากิน นํ้าใช้ บริเวณที่แล้งจัดน้ันมบีริเวณกว้างที่สุดคือ 
ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด ทางตอนบนและด้านตะวันตก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ฝัง่ตะวันออกตอนบน 

พ .ศ .2529 มีรายงานความเสียหายจากสํานักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

กระทรวงมหาดไทยว่า บริเวณที่ประสบภัยมีถึง 41 จงัหวัด ซึ่งภัยแล้งในปีน้ีเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง 
ที่ปรากฏ ชัดเจนเป็นเวลาหลายวัน คอืช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ช่วงปลายเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ช่วงคร่ึงหลังของเดือนกันยายนและช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม 

พ.ศ.2530 เป็นปีที่ประสบกับภัยแล้งหนักอีกคร้ังหน่ึงหลังจากที่ประสบมาแล้วจากปี 2529 

โดยพ้ืนที่ที่ประสบภัยเป็นบริเวณกว้างใน เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออก และทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงตอนกลางฤดูฝน 

พ.ศ.2533 มฝีนตกน้อยมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนท่ัวประเทศ พ้ืนทีท่างการเกษตร 
ที่ประสบปัญหาภัยแล้วส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ 

พ.ศ.2534 เป็นปีที่ปริมาณฝนสะสมมีน้อยต้ังแต่ต้นฤดูฝน เน่ืองจากมีฝนตกในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางน้อยมาก อีกทั้งระดับนํ้าในเขื่อน และอ่างเก็บนํ้าต่างๆ  
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อยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าปกติมาก กรมชลประทานไม่สามารถทีจ่ะระบายนํ้าลงมาช่วงเกษตรกรท่ีอยู่ใต้เขื่อนได้  
ทําให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําขึ้น ในหลายพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันตก 

พ.ศ.2535 มีรายงานว่าเกิดภัยแล้งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเน่ืองถึงเดือนมิถุนายนจากภาวะที่
มีฝนตกในช่วงฤดูร้อนน้อย และมภีาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองต้นเดือนกรกฎาคม โดย
พ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ
ตามลําดับ 

พ.ศ.2536 มรีายงานว่าเกิดภัยแล้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และในช่วง
กลางเดือนมิถุนายน เน่ืองจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต้ังแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
กรกฎาคม นอกจากน้ันในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ฝนหมดเร็วกว่าปกติ โดยพ้ืนที่ที่ประสบภัยส่วนใหญ ่

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตามลําดับ 
พ.ศ.2537 มีรายงานว่าในปีน้ีมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากอีกปีหน่ึง ทําให้ภาคเหนือ และ

ภาคกลาง มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นช่วงๆ โดยตลอดต้ังแต่กลางเดือนมีมาคมเป็นต้นมา แม้แต่ในระยะ
ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็ยังคงมีฝนตกกระจายทั่วไปแต่ปริมาณลดลง ทําให้ไม่คอ่ย 
มีผลกระทบด้านภัยแล้ง 

พ.ศ.2538 มีรายงานว่าในภาคตะวันออก มีปัญหาขาดแคลนนํ้าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ  
ทําใหป้ระชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกประสบภัยแล้งมากที่สุด 

พ.ศ.2541 กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง พบมากสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวัด  

พ.ศ.2542 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและยาวนานต้ังแต่ 
ต้นปี 2540 มาจนถึงต้นปี 2542 ซึ่งมีผลมาจากปรากฏการณ์ “เอล นิโน” ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ 

ขาดแคลนทรัพยากรน้ําทั่วประเทศ ระดับนํ้าในเขื่อนต่างๆลดลง จนใกล้ถึงจุดตํ่าสุดที่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พืชผล
การเกษตรฤดูแล้งจะได้รับความเสียหาย  ไฟป่าจะเกิดกว้างขวาง  ประชาชนจะขาดแคลน
ประปาจนรัฐบาลต้องออกมาตรการจํากัดพ้ืนที่เพาะปลูก และรณรงค์ลดการใช้นํ้าทั่วประเทศ ด้วยนํ้าพระราช
หฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและพระอัจฉริยภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่ง 
ให้ต้ังคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษข้ึนที่สนามบินนครสวรรค์และพิษณุโลก ในช่วงปลายเดือนมกราคม 
2542 และทรงออกแบบภาพประมวลขั้นตอนกรรมวิ ธีการทําฝนหลวง  โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ด้วยพระองค์เอง ซึ่ งรวมกรรมวิธีซู เปอร์แซนด์วิชที่ทรงคิดค้นขึ้นใหม่ ด้วย และพระราชทาน 
ให้คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542  

จนในที่สุด คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษสามารถทําให้เกิดฝนตกสม่ําเสมอในพ้ืนที่ เป้าหมาย 
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ลุ่มเจ้าพระยา และกู้ภัยแล้งปี 2542 ได้เป็นผลสําเร็จ พืชผลรอดพ้นความเสียหาย วิกฤตการณ์ 
กลับคืนสู่ภาวะปกติ ต่อมาจึงเรียกภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ดังกล่าวว่า “ตําราฝนหลวงพระราชทาน” และ
ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชบายและรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงในปี2542 จนได้รับ
ผลสําเร็จในการป้องกันภัยแล้งในปีต่อๆมาด้วยเช่นเดียวกัน  

 พ.ศ.2545 ภาวะขาดแคลนนํ้า ช่วงฤดูร้อนน้ันเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงจนเกิดปัญหาขาดแคลนนํ้า
ครอบคลุม 47 จงัหวัด และคาดว่าจะยังมีรายงานปัญหาภัยแล้งในจงัหวัดอ่ืนๆ เข้ามาอย่างต่อเน่ือง 
ความรุนแรงของปัญหาอาจนําไปสู่การเกิดการขาดแคลนน้ําถึงขั้นมีการวิวาทกัน เพ่ือแย่งนํ้าสําหรับ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค   

พ.ศ.2547 กรมชลประทาน ได้ทาํหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องอาทิว่าราชการจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด นายอําเภอและเกษตรอําเภอ หวัหน้ากลุ่มผู้ใช้นํ้าในเขตโครงการ เพ่ือแจ้ง
เตือนประชาชน ให้งดการปลูกพืชฤดูแลง้  เพ่ือลดสภาวะที่เสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ําทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งน้ี   โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด เน่ืองจากเกิดสภาพฝนทิ้งช่วง   ทําใหพ้ื้นที่ 
ในเขตอําเภอเกษตรวิสัย  อําเภอปทุมรัตน์   ประสบปัญหาภัยแล้งข้าวกล้า และพืชผลการเกษตรของ
ราษฎรขาดแคลนนํ้าแห้งตาย และจังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากปริมาณนํ้าในเขื่อนลําตะคอง และ  
เขื่อนลําพระเพลิง อยู่ในเกณฑ์น้อยไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้  นอกจากน้ียังมี
พ้ืนที่อ่ืนๆที่เริม่ประสบปัญหาความแห้งแลง้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ร้องขอ 
การสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าเคลื่อนที่ในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน ได้แก่ จงัหวัดนครราชสีมา จงัหวัด 
ศรีสะเกษ จงัหวัดสุรินทร์ จงัหวัดยโสธร จงัหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ    

พ.ศ.2548 เป็นปีที่ประสบกับภัยแล้งหนักอีกคร้ังหน่ึงหลังจากที่ประสบมาแล้วจากปี 2538 ซึ่ง
ทําให้ประชาชนในภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ 

พ.ศ.2549 ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย จะมฝีนตกปริมาณน้อย ทําให้ปริมาณนํ้า 
ไม่เพียงพอสําหรับประชาชนในการใช้อุปโภค บริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประสบกับปัญหาภัยแล้งมากที่สุด  

พ.ศ.2550 มีรายงานความเสียหายจากสํานักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่าพ้ืนที่ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
16 จงัหวัด เมื่อเทียบกับปี 2549 พบว่าปีน้ีประสบภัยแล้งน้อยกว่า 

พ.ศ.2551 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ร่องกดความกดอากาศตํ่า และมรสมุ 
ตะวันออกเฉียงใต้กําลังแรง ได้พัดปกคลมุพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย และอ่าวไทยทําให้ฝนตกชุก
หนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง ทําใหป้ระสบกับปัญหาภัยแล้งน้อย 

พ.ศ.2552 ในพ้ืนที่ต่างของประเทศจะมีฝนตกปรมิาณน้อย ทําใหป้ริมาณน้ําไม่เพียงพอ 
ต่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ส่งผลให้ประชานชนในหลายพ้ืนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง 



61 
 

 

 

 

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบ 19 จงัหวัด แต่กลางเดือนพฤษภาคม เริ่มมฝีนตก
กระจายเป็นบริเวณกว้างหลายพ้ืนที่ทําใหใ้นบางพ้ืนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งลดน้อยลง 

พ.ศ.2553 สาเหตุการเกิด ในช่วงฤดูแล้ง ในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศไทย จะมีฝนตกปริมาณ
น้อย ประกอบกับปริมาณนํ้าในเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอสําหรับ
ประชาชนในการใช้อุปโภค บริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ทําให้
ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อนในหลายพ้ืนที่ที่ที่ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวม 19 จังหวัด 294 อําเภอ 2,308 ตําบล 26,183 หมู่บ้าน ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

พ.ศ.2554 สาเหตุการเกิด ในช่วงฤดูแล้ง ในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศไทย จะมีฝนตกปริมาณ
น้อย ประกอบกับปริมาณนํ้าในเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอสําหรับ
ประชาชนในการใช้อุปโภค บริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ทําให้
ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อนในหลายพ้ืนที่ที่ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวม 20 จังหวัด 284 อําเภอ 2,233 ตําบล 24,733 หมู่บ้าน ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

พ.ศ.2555 มีรายงานว่าเกิดภัยแล้งพ้ืนที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  

มีพ้ืนที่ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาํนวน 19 จังหวัด เลย หนองคาย หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ 
ขอนแก่น อํานาจเจริญ มหาสารคาม บุรีรมัย์ อุดรธานี กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา นครพนม สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ และสกลนคร  
 

3.2 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง 
1) สาเหตุการเกิดปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 ลุ่มนํ้า  

มีส่วนที่คล้ายกัน คือ 
 - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้มีจํานวนวันที่ฝนตก
น้อยและกระจุกตัว ในขณะที่จํานวนวัน ซึ่งฝนไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงกินเวลายาวนานมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในฤดูฝนจนทําให้เกิดปัญหาภัยแล้ง 
 - การบุกรุกทําลายแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ  
 - ป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นนํ้าถูกทําลาย ขาดแหล่งช่วยดูดซับนํ้าไว้  
 - ความต้องการใช้นํ้าสูงขึ้นตามจํานวนประชากรและการพัฒนาประเทศท้ังภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม  
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 - ดินที่มีเน้ือดินร่วนปนทราย สามารถอุ้มนํ้าได้น้อย (โครงสร้างของดินหลวม) 
 - แหล่งกักเก็บนํ้าในพ้ืนที่มีน้อย นอกจากน้ีอ่างเก็บนํ้าและฝายบางส่วนชํารุด และบางพ้ืนที่
ไม่มีฝายชะลอน้ําในลํานํ้า 
  - ชุมชนอยู่หา่งจากแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่มีนํ้าตลอดปี 
 - ขาดการจัดการนํ้าที่เป็นการผันนํ้าจากแหล่งนํ้าที่อยู่ตํ่ากว่าขึ้นมาใช้ประโยชน์ หรือ 
ขาดโครงข่ายเช่ือมโยงกัน 

2) ความถี่ในการเกิด/ช่วงเวลาการเกิดปัญหาภัยแล้ง เกิดเฉล่ียอย่างน้อย 2 ช่วงต่อปี โดยเกิด
ปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งและในฤดูฝนที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ซึ่งช่วงที่ 1 เกิดปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนเมษายน และช่วงที่ 2 เกิดปัญหาภัยแล้งในปลายเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม โดยเฉพาะปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 
 

3.3 ผลกระทบจากภัยแล้ง 
ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งนํ้า เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ภัยแล้งจึงส่งผลต่อการเกษตร โดยทําให้ดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดนํ้าทําให้ชะงักการเจริญเติบโต และ
สง่ผลใหผ้ลผลิตที่ได้มีคณุภาพตํ่ารวมถึงมีปริมาณที่ลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งมีผลต่อการเกษตร มกัเกิด 
ในฤดูฝนทีม่ีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ซึ่งจากการเกิดสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในปี2555 ได้ส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการทํานา นอกจากน้ี
ยังส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่กิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และสภาพแวดล้อม คอื 

 - ผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหาย เน่ืองจากการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะ
พ้ืนที่นาข้าว พืชไร่ และบอ่เลี้ยงปลา 

 - ส่งผลต่อสุขภาพและเกิดโรคภัยส่วนบุคคลของคนในชุมชน เน่ืองจากขาดแคลนน้ําสะอาด
อุปโภค บริโภค รวมท้ังโรคภัยระบาดทั้งคนและสัตว์เลี้ยง 

- สมาชิกครัวเรือนต้องละทิ้งครอบครัวไปทํางานนอกพ้ืนที่ ทําใหค้รอบครัวขาดความอบอุ่น 
  - สัตว์เลี้ยงไม่มีนํ้าใช้กิน 
 - ภัยซ้ําซ้อน เกิดขึ้นจากภาวะปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะไฟป่า หมอกควันที่เกิดจากการเผา 

ตอซังข้าว รวมทั้งการเกิดพายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรง ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ต้นไม้
โดยเฉพาะไม้ผลยืนต้นโค่นล้ม 
 - อัตราการระเหยของนํ้าสูงทําให้นํ้าจากแหล่งนํ้าแห้งขอดอย่างรวดเร็ว 
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3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
1) การทําฝนหลวงในพ้ืนที่ที่เกิดฝนทิ้งช่วง 
2) การจัดหานํ้าใหแ้ก่พ้ืนที่ที่ขาดแคลนนํ้าโดยตรง  
3) การบริหารการจัดสรรนํ้าจากแหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ้า 
4) พัฒนาโครงข่ายส่งนํ้าและกระจายนํ้าให้ทั่วถึง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา 

การขาดแคลนนํ้าและภัยแล้งซ้ําซาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้าอุปโภคบริโภค  พ้ืนที่การผลิตที่สร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจสูงและมีตลาดรองรับลดความสูญเสียนํ้าในระบบส่งนํ้า  ขุดสระนํ้าในไร่นาของ
เกษตรกร  ขุดเจาะนํ้าบาดาลและบํารุงรักษา  บ่อบาดาลที่มีอยู่ 

5) เสริมสร้างให้คนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเกิดความตระหนักในคุณค่านํ้า โดยพิจารณาเก็บค่านํ้าเสีย
รวมไว้ในต้นทุนค่านํ้าดี จดัทําแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ ให้สอดรับกับศักยภาพของปริมาณ
นํ้าที่มีอยู่ 

6) การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน  โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูฝนไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งให้ได้มากที่สุด  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าให้อุดมสมบูรณ์   เพ่ือสร้างความมั่นคงของนํ้าต้นทุนตาม
ธรรมชาติ  เพ่ิมความชุ่มช้ืน  และชะลอการไหลหลากของนํ้าในฤดูฝนป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดิน 
เพ่ือรักษาหน้าดินและป้องกันการต้ืนเขินของลํานํ้าและแหล่งนํ้าต่าง ๆ  รวมทั้งก่อสร้างแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ที่มีศกัยภาพสูงโดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศ  

7) สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีเพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้า และการธํารงรักษานํ้า 
ในแหล่งนํ้าให้มีคณุภาพดี 

-สารเร่ง พด.4 คือ สารปรับปรุงบํารุงดินที่ได้จาการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น ยิปซั่ม  
หินฟอสเฟต ปูนมารล์ เปลือกกุ้ง เปลือกปู เป็นต้น นํามาใช้เพ่ือปรับปรุงสมบัติของดินให้มคีวามเหมาะสม 
ต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยึดอายุของปุ๋ย และ 
ใช้ในดินได้นานย่ิงขึ้น 

- สารเร่ง พด.8 สําหรับผลิตเช้ือจุลินทรีย์ และสารฟอสฟอรัสในดินที่ทําการเกษตรเป็นเวลานาน  
ขาดการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุทําให้ดินเป็นกรด และเกิดปัญหาในการใช้ฟอสฟอรัส กับพืช 

- สารเร่ง พด .9 สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส
ในดินเปรี้ยวน้อย ซึ่งเป็นดินกรดกํามะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย (pH5) 

- สารเร่ง พด.10 เป็นสารสําหรับใช้ปรับปรุงดินทราย และดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติ 
ทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสําหรับการปลูกพืช สาร พด.10 ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ดีขึ้น โดยไปเพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกของดิน ทําให้ดินดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้พืช
ได้นําไปใช้ได้มากขึ้น 
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8) การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช โดยคัดเลือกชนิดและพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพดิน และ
นํ้า  การใช้เทคโนโลยีประหยัดนํ้าในกิจกรรมการผลิตที่มีการใช้นํ้าจํานวนมาก 

9) สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดค่านิยมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้เกิดการใช้นํ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินการ 
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสํารวจระยะไกล เพ่ือปรับปรุงแผนที่
พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก โดยได้มีการรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลภัยแล้ง ได้แก่ ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี 
30 ปี  ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลดัชนีความแห้งแล้ง ข้อมูลด้านการเกษตร 
และขอ้มูลสํารวจระยะไกล เป็นต้น  

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง 
ของความช้ืนที่ผิวดินซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงความแห้งแล้งของพ้ืนที่น้ันๆ ได้จากภาพถ่าย
ดาวเทียม TERRA MODIS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่อยู่ในรูป 
เชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว ซึ่งเป็นค่าความร้อนที่สะท้อนจากผิวพ้ืนตามสภาพภูมิประเทศ รวมทั้ง
สว่นยอดของพืชพรรณท่ีปกคลุมดินและพ้ืนที่ทีไ่ม่มีพืชปกคลุมดินอุณหภูมิพ้ืนผิวที่ได้จากค่ารังสีความร้อน
ที่ตรวจวัด โดยเครื่องตรวจวัดบน ดาวเทียม ซึ่งแสดงรูปแบบของอุณหภูมิ การสะท้อนแสงของช่วงคลื่น
สามารถมองเห็นอินฟราเรดใกล้ แสดงพ้ืนที่สีเขียวของพืชพรรณ เพ่ือช่วยในการจําแนกพ้ืนที่ที่มี 
พืชปกคลุมกับพ้ืนที่ที่ไม่มีพืชปกคลุม เช่น แหล่งนํ้า พ้ืนที่ว่างเปล่า เป็นต้น การนําข้อมูลที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ที่ได้จากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล 
ภัยแล้งได้แก่ ข้อมูลปรมิาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปี 30 ปี  ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล
ดัชนีความแห้งแล้ง ที่เป็นปัจจัยในการเกิดสภาวะแห้งแล้ง ทําการซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ตามนํ้าหนักตัวแปร พร้อมกับข้อมูลการสํารวจในพ้ืนที่จริง เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ 
แล้งซ้ําซาก และสามารถแบ่งระดับความแล้งซ้ําซากได้เป็น 3 ระดับ คือ พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ําไม่เกิน  
3 ครั้งในรอบ 10 ปี  พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี และพ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา  
6-10 ครั้งในรอบ 10 ปี พบว่า 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ และอุดรธานี มีพื้นที่แล้ง
ซ้ําซากรวมท้ังหมด 26,885,530 ไร่ ดังน้ี 

1 พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ทัง้หมด 15,530,278 ไร่ พบมากที่
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 22 อําเภอ 205 ตําบล มีเนือ้ท่ี 2,607,504 ไร่ 
รองลงมา ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 32 อําเภอ 246 ตําบล มีเนือ้ท่ี 

2,185,414 ไร่ และจงัหวดัสริุนทร์ ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 17 อําเภอ 159 ตําบล มีเนือ้ท่ี 

2,043,334 ไร่ ตามลําดบั 



66 
 

 

 

 

2 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา 4-5 คร้ังในรอบ10 ปี มีเน้ือทีท่ั้งหมด 10,301,877 ไร่ พบมากที่
จงัหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 25 อําเภอ 196 ตําบล มีเน้ือที่ 1,754,747 ไร่ 
รองลงมาได้แก่ จงัหวัดบุรีรมัย์ ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 23 อําเภอ 184 ตําบล มีเน้ือที่ 
1,501,365 และจงัหวัดชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 16 อําเภอ 122 ตําบล 1,407,007 ไร่ 
ตามลําดับ 

3 พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา 6-10 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ทัง้หมด 1,053,375 ไร่ พบมากที่
จงัหวัดชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 16 อําเภอ 102 ตําบล มีเน้ือที่ 410,338 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ จงัหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 22 อําเภอ 89 ตําบล มีเน้ือที่ 285,247 ไร่ และ
จงัหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจากแล้งซํา้ซาก 12 อําเภอ 62 ตําบล 143,796 ไร่ ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.1  พ้ืนที่แล้งซ้ําซากรายจังหวัด 10 จงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จังหวัด 
ระดับความแล้งซํ้าซาก 

เนื้อที่ (ไร่) พื้นที่แล้งซํ้าซาก 
≤ 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป ี

พืน้ที่แล้งซํ้าซาก 
4-5 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

พืน้ที่แล้งซํ้าซาก 
≥ 6 ครั้ง ในรอบ 10 ป ี

ขอนแก่น                1,065,533                1,754,747                  285,247       3,105,527 

ชัยภูมิ                  679,522                 1,407,007                  410,338       2,496,867 

นครราชสีมา                2,185,414                1,057,247                   15,877       3,258,538 

บุรีรมัย์                1,669,724                1,501,365                   14,438       3,185,527 

มหาสารคาม                  902,549                   724,477                  143,796       1,770,822 

ร้อยเอ็ด                1,961,787                  746,039                  123,648       2,831,474 

ศรีสะเกษ                2,607,504                  515,956                       730       3,124,190 

สุรินทร ์                2,043,334                1,255,526                     3,194       3,302,054 

อํานาจเจริญ                  375,978                   676,217                     5,599       1,057,794 

อุดรธานี                2,038,933                  663,296                   50,508       2,752,737 

รวม             15,530,278             10,301,877              1,053,375    26,885,530 
 

ที่มา : กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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ตารางที่ 4.2  พ้ืนที่แล้งซ้ําซากราย ตําบล อําเภอ จงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 
พืน้ที่แล้งซํ้าซาก 

≤ 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป ี 4-5 ครั้ง ในรอบ 10 ป ี ≥ 6 ครั้ง ในรอบ 10 ป ี
อําเภอ ตําบล อําเภอ ตําบล อําเภอ ตําบล 

ขอนแก่น 25 197 25 196 22 89

ชัยภูมิ 16 122 16 122 16 102

นครราชสีมา 32 246 32 249 15 37

บุรีรมัย์ 23 184 23 184 8 20

มหาสารคาม 13 126 13 118 12 62

ร้อยเอ็ด 20 193 19 163 17 80

ศรีสะเกษ 22 205 22 172 1 1

สุรินทร ์ 17 159 17 152 6 14

อํานาจเจริญ 7 56 7 56 3 5

อุดรธานี 20 153 20 141 10 33

รวม 195 1,641 194 1,553 110 443

รวมเนื้อที่ (ไร)่ 
15,530,278 10,301,877 1,053,375 

26,885,530 
 

ที่มา : กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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   รูปที่ 4.1 พืน้ที่แล้งซํ้าซาก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดทําโดย  กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเส่ียงทางการเกษตร 
              กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2556
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รูปที่ 4.2 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดขอนแก่น 

 
รูปที ่4.3 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดชัยภูมิ 
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รูปที ่4.4 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดนครราชสีมา 

รูปที ่4.5 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดบุรีรมัย์ 
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รูปที ่4.6 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดมหาสารคาม 

 
รูปที ่4.7 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รูปที ่4.8 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดศรสีะเกษ 

 
รูปที ่4.9 พื้นที่แล้งซํ้าซากจังหวัดสุรนิทร์ 
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รูปที ่4.10 พืน้ที่แล้งซํ้าซากจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
รูปที ่4.11 พืน้ที่แล้งซํ้าซากจังหวัดอุดรธาน ี
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บทที่ 5 

แนวทางการจัดการพืน้ที่แล้งซ้ําซาก 
 

5.1 ความหมายของภัยแล้ง  

ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง ทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ พืชพันธ์ุ
ไม้ต่างๆ ขาดนํ้า ทําให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้ง 
เป็นภัยธรรมชาติประเภทหน่ึงที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทําให้เกิดความอด
อยากแร้นแค้น ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อัน
เน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองถึงเดือน
กรกฎาคม ในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดนํ้าได้รับความเสียหายมนุษย์ สัตว์ขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้า
ใช้ ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายด้าน 

 

5.2 ฤดูกาลเกิดภัยแล้ง  
1. ในฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และต่อเน่ืองมาถึงฤดูร้อน ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม คือช่วงสิ้นสุดของฤดูฝน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคม เป็น
ต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบนจะไม่มีฝนตกมา หรือถ้ามีก็จะมีเพียงจํานวนเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็น
ฝนจากพายุฝนฟ้าคะนอง จึงทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นประจําทุกปีในช่วงน้ี และมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้น
ตามมาด้วย  

2. ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ในช่วงของกลางฤดูฝน ต้ังแต่ปลายเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดความแห้งแล้ง เน่ืองจากมีฝนทิ้งช่วง
เกิดขึ้น ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรืออาจถึง 1 เดือน ปริมาณฝนในช่วงน้ีจะลดลงมีผลกระทบต่อ
การเกษตรมาก ทําให้พืชขาดนํ้า เหี่ยวเฉา และแห้งตายไปในที่สุด 

ภัยแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาด
ฝนหรือ ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองเดือนกรกฎาคม พ้ืนที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณท่ี
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนว 
ดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น ดังแสดงตาราง 5.1 
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ตารางที่ 5.1 การเกิดฝนแลง้และฝนทิ้งช่วงระหว่างช่วงเดือนในรอบปี 
 

เดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มกราคม   

กุมภาพันธ์ ฝนแล้ง 

มีนาคม ฝนแล้ง 

เมษายน ฝนแล้ง 

พฤษภาคม   

มิถุนายน ฝนทิ้งช่วง 

กรกฎาคม ฝนทิ้งช่วง 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) 

 

สําหรับประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงในปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนิโญเกิดขึ้น 
ความรุนแรงของภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความแห้ง
แล้งของลมฟ้าอากาศที่มีฝนน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ  และ
ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างบางพื้นที่เกิดการขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ตลอดจนพืชพรรณต่างๆ ขาดนํ้าองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดลักษณะของความแห้งแล้งไว้ว่า เป็นสภาวะที่ปริมาณฝนเฉล่ียหรือปริมาณนํ้า
ใต้ดินเฉลี่ยมีค่าตํ่ากว่าปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึงและได้กําหนดพ้ืนที่ประสบภัยแล้งไว้ คือ พ้ืนที่ที่มีฝน
รวมรายปี ตํ่ากว่า 60% ของค่าปกติ และมีความแห้งแล้งติดต่อกันต้ังแต่ 2 ปี ขึ้นไป รวมทั้งพ้ืนที่ที่เกิด
ความแห้งแล้งต้องมากกว่า 50% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมักเกิดขึ้นใน 2 ช่วง 
คือ ในช่วงฤดูหนาวต่อช่วงฤดูร้อนต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งในช่วงน้ีไม่ค่อยมีฝนตก 
หรือถ้ามีฝนตกก็มีจาํนวนเล็กน้อยเท่าน้ัน ส่วนมากฝนที่ตกจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองซึ่งมีระยะเวลาการตก
สั้นๆ และตกไม่บ่อยครั้ง อีกช่วงหน่ึงคือช่วงกลางฤดูฝน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในสภาวะฝนท้ิงช่วงคือ 
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นช่วงสั้นๆ สภาวะอากาศแปรปรวนท่ีผิดปกติเกณฑ์ความ
แห้งแล้งที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ซึ่งแบ่งตามความรุนแรงได้ 3 ขนาด คือ 

1. สภาวะความแห้งแล้งอย่างเบา เป็นสภาวะความแห้งแล้งของอากาศที่มีฝนตกเฉลี่ยไม่ถึงวัน
ละ 1 มม.เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า15วันในฤดูฝน 
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2. สภาวะความแห้งแล้งปานกลาง เป็นสภาวะความแห้งแล้งของอากาศที่มีฝนตกเฉลีย่ไม่เกิน
วันละ 0.25มม.เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า29วันในฤดูฝน 

3. สภาวะความแห้งแลง้รุนแรง เป็นสภาวะความแห้งแล้งของอากาศท่ีไม่มีฝนตกเลย
ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 15 วัน ในฤดูฝน หรืออาจจะมีตกบ้างแต่ไม่มีวันใดเลยแม้แต่วันเดียวที่ฝนตกถึง 
0.25 มม. และถา้รุนแรงมาก 

 

5.3 การจัดระดับสภาวะของฝน 
ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ของฝนที่แตกต่างจากค่าปกติ (ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี) ของแต่ละสถานีเป็นเกณฑ์  

ในการเปรียบเทียบสภาวะฝนขอแต่ละปี สภาวะของฝนแบ่งดังน้ี 
ตารางที ่5.2 การเปรียบเทียบสภาวะฝนที่เกิดขึ้นรายปี 
 

สภาวะฝน ปริมาณฝนรายปี 
 

แล้งจัด 
แล้ง 

ค่อนข้างแล้ง 
ปกติ 
ค่อนข้างดี 
ดี 
ดีมาก 

 

ตํ่ากว่าปกติเกินกว่า 25.0% 

ตํ่ากว่าปกติ 15.1-25.0% 

ตํ่ากว่าปกติ 5.1-15.0% 

สูงกว่าหรือตํ่ากว่าปกติไม่เกิน 5.0% 

สูงกว่าปกติ 5.1-15.0% 

สูงกว่าปกติ 15.1-25.0% 

สูงกว่าปกติเกินกว่า 25.0% 

 

          ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา  (2554) 

 

5.4 แนวทางการจัดการพืน้ที่แล้งซํ้าซาก 
พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเป็นพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า ดังน้ันการจัดการเรื่องนํ้าจึงเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะต้อง 

ให้มีการเก็บกักนํ้า การชะลอการไหลของนํ้า และการเพ่ิมระยะเวลาการไหลของนํ้าให้ยาวนานขึ้น 
เน่ืองจากแหล่งที่มาของน้ําในประเทศไทย ได้รับนํ้าจากนํ้าฝนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พายุไต้ฝุ่น 
และดีเปรสช่ันที่พัดผ่าน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับนํ้าฝนประมาณปีละ 732,512 
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ลา้นลูกบาศก์เมตร ดังน้ันจึงต้องพิจารณาการเก็บกักนํ้าฝนเหล่าน้ีไว้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือนํามา
พัฒนาพ้ืนที่แลง้ซ้ําซากให้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน แนวทางการจัดการ มีดังน้ี 

1. การรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าไม้ช่วยในการเก็บกักนํ้าฝน เพ่ิมความช้ืนในอากาศและ
ช่วยให้เกิดการสะสมนํ้าในดินและนํ้าใต้ดิน ป่าที่มีสภาพความหนาแน่นทึบมาก จะช่วยให้มีการเก็บกักนํ้า
ไว้ใช้ได้มากขึ้นด้วย และช่วยชะลอการไหลบ่าของนํ้า ไม่ให้ไหลลงสู่ที่ตํ่าอย่างรวดเร็วและรุนแรง ป่าไม้ที่
สมบูรณ์จะช่วยให้ มีนํ้าไหลในลําธารตลอดทั้งปี 

2. การสร้างแหล่งเก็บกักนํ้า เพ่ือรักษาน้ําไว้ใช้ประโยชน์ให้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  
เป็นแหล่งทุนนํ้าสํารองในฤดูแล้งหรือในระยะฝนทิ้งช่วง แหล่งเก็บกักมีหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่าง
เก็บนํ้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง และอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก การสร้างฝายทดนํ้า การขุดลอก ค ู
คลอง หนอง บึง ที่ต้ืนเขิน การสร้างสระเก็บนํ้าในไร่นา การสร้างถังเก็บนํ้าฝน 

3. ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือเก็บ
กักนํ้า นํ้าจะสามารถซึมลงดินได้มากขึ้นและช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่ดิน 

4. การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม โดยทั่วไปฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศไทย จะอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต่มีบางพ้ืนที่อาจมีระยะเวลาก่อนหรือหลังจากน้ีได้ ดังน้ันการ
จดัระบบการปลูกพืชจึงต้องคํานึงถึง สภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ําฝน การกระจายของฝน โดยควรพิจารณา
เลือกปลูกพืชที่มีอายุสั้น ใช้นํ้าน้อย ทนแล้งและเก็บเก่ียวผลผลิตได้เร็ว ซึง่จะทําให้เกษตรกรสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ก่อนที่เกิดความเสียหายเน่ืองจากการขาดนํ้าได้ 

5. การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน อนุภาคของอินทรียวัตถุประกอบกันเป็นโครงสร้างมีลักษณะ
คล้ายฟองน้ํา มีช่องว่างขนาดเล็ก ทําใหม้พ้ืีนที่ผิวในการดูดซับนํ้าได้มากเป็นพิเศษ จงึช่วยให้ดินสามารถ
เก็บกักนํ้าไว้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะน้ําใต้ดิน และช่วยให้ดินมีการซาบซึมนํ้าและการระบายอากาศได้ดี และช่วยลด
การสูญเสียนํ้า 
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บทที่ 6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุป 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสํารวจระยะไกล เพ่ือปรับปรุงแผนที่ 

พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก ที่ได้จากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภัยแล้งได้แก่ ข้อมูล
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี 30 ปี  ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลดัชนีความแห้งแล้ง ที่เป็น
ปัจจัยในการเกิดสภาวะแห้งแล้ง ทําการซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ตามนํ้าหนักตัว
แปร เพ่ือกําหนดพ้ืนที่แล้งซ้ําซากในรอบ 10 ปี (ต้ังแต่ปี 2546-2555) จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งระดับ
ความแล้งซ้ําซากได้เป็น 3 ระดับ คือ พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ทั้งหมด 
15,530,278 ไร่ ครอบคลุม 195 อําเภอ 1,641 ตําบล พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่
ทั้งหมด 10,301,877 ไร่ ครอบคลุม 194 อําเภอ 1,553 ตําบล และพ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา 6-10 ครั้งในรอบ 
10 ปี มีเน้ือที่ทั้งหมด 1,053,375 ไร่ ไร่ ครอบคลุม 110 อําเภอ 443 ตําบล รวมพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก 10 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,885,530 ไร่ โดยจําแนกเป็นรายจงัหวดัได้ดงันี ้

1. จงัหวดัขอนแก่น พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 3,105,527 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,065,533 ไร่ ครอบคลมุ 

25 อําเภอ 197 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 
1,754,747 ไร่ ครอบคลมุ 25 อําเภอ 196 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 

ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 285,247 ไร่ ครอบคลมุ 22 อําเภอ 89 ตําบล 
2. จงัหวดัชัยภูมิ พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 2,496,867 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 

1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 679,522 ไร่ ครอบคลมุ 16 อําเภอ 
122 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,407,007 ไร่ 
ครอบคลมุ 16 อําเภอ 122 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 410,338 ไร่ ครอบคลมุ 16 อําเภอ 102 ตําบล 

3. จงัหวดันครราชสีมา พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 3,258,538 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 2,185,414 ไร่ ครอบคลมุ 
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32 อําเภอ 246 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 
1,057,247 ไร่ ครอบคลมุ 32 อําเภอ 249 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 

ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 15,877 ไร่ ครอบคลมุ 15 อําเภอ 37 ตําบล 
4. จงัหวดับุรีรัมย์ พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 3,185,527 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ ระดบั

ท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,669,724 ไร่ ครอบคลมุ 23 

อําเภอ 184 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,501,365 ไร่ 
ครอบคลมุ 23 อําเภอ 184 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 14,438 ไร่ ครอบคลมุ 8 อําเภอ 20 ตําบล 

5. จงัหวดัมหาสารคาม พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 1,770,822 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 902,549 ไร่ ครอบคลมุ 13 

อําเภอ 126 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 724,477 ไร่ 
ครอบคลมุ 13 อําเภอ 118 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 143,796 ไร่ ครอบคลมุ 12 อําเภอ 62 ตําบล 

6. จงัหวดัร้อยเอ็ด พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 2,831,474 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,961,787 ไร่ ครอบคลมุ 

20 อําเภอ 193 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 746,039 

ไร่ ครอบคลมุ 19 อําเภอ 163 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 123,648 ไร่ ครอบคลมุ 17 อําเภอ 80 ตําบล 

7. จงัหวดัศรีสะเกษ พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 3,124,190 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 2,607,504 ไร่ ครอบคลมุ 

22 อําเภอ 205 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 515,956 

ไร่ ครอบคลมุ 22 อําเภอ 172 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 730 ไร่ ครอบคลมุ 1 อําเภอ 1 ตําบล 

8. จงัหวดัสุรินทร์ พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 3,302,054 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ ระดบั
ท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 2,043,334 ไร่ ครอบคลมุ 17 

อําเภอ 159 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 1,255,526 ไร่ 
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ครอบคลมุ 17 อําเภอ 152 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 3,194 ไร่ ครอบคลมุ 6 อําเภอ 14 ตําบล 

9. จงัหวดัอํานาจเจริญ พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 1,057,794 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 375,978 ไร่ ครอบคลมุ 7 

อําเภอ 56 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 676,217 ไร่ 
ครอบคลมุ 7 อําเภอ 56 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 

5,599 ไร่ ครอบคลมุ 3 อําเภอ 5 ตําบล 
10. จงัหวดัอุดรธานี พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากทัง้หมด 2,752,737 ไร่ สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 2,038,933 ไร่ ครอบคลมุ 

20 อําเภอ 153 ตําบล ระดบัท่ี 2 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 663,296 

ไร่ ครอบคลมุ 20 อําเภอ 141 ตําบล ระดบัท่ี3 พืน้ท่ีแล้งซํา้ซากเกิดซ้ํา 6-10 ครัง้ในรอบ 10 ปี มีเนือ้ท่ี
ทัง้หมด 50,508 ไร่ ครอบคลมุ 10 อําเภอ 33 ตําบล 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของความแห้งแล้งที่ยาวนาน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับลดน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น จึงต้องมีการเตือนภัยล่วงหน้า
ต่อเกษตรกร ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ด้านที่เก่ียวกับภูมิอากาศจะต้องเสนอแนะแนวทางในการเลือก
ช่วงระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสมและคัดเลือกพืชต่างๆ ที่ทนแล้ง จะทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยลง 
นอกจากน้ียังควรมีการประสานกับโครงการฝนหลวงเพ่ือดําเนินการทําฝนเทียมให้เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงภาวะฝนแล้ง 
ซึ่งได้กําหนดไว้ในพ้ืนที่ที่มีฝนตกน้อยกว่า 1,044 มิลลิเมตรต่อปี หรืออยู่ในช่วงที่มีฝนตกเพียง 60-75 วันต่อปี 
และในด้านที่เก่ียวกับดินต้องเสนอแนะระบบการปลูกพืชและมาตรการในการปรับปรุงบํารุงดินและมาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า โดยเน้นการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความช้ืนตามขอบเขตพ้ืนที่ถือครองของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่
จะได้รับผลกระทบจะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากความแห้งแล้งซ้ําซากลงได้ 
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สาํนักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า.2553.แผนการบริหารจัดการนํ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต

ชลประทาน ปี 2553/2554.กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กรุงเทพฯ. 
สาํนักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า.2554.แผนการบริหารจัดการนํ้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต

ชลประทาน ปี 2554/2555. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กรุงเทพฯ. 
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ภาคผนวก 
สรุปพื้นท่ีแล้งซํ้าซาก ระดับตําบล 10 จังหวัด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 



ตารางพื้นที่แล้งซํ้าซากระดับตําบล 10 จังหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

ขอนแก่น กระนวน ดูนสาด 1,408              3,955           - 5,363          

น้ําอ้อม 5,062              2,658           - 7,720          

บ้านฝาง 5,836              3,230           - 9,066          

หนองกุงใหญ่ 13,943             4,882           - 18,825        

หนองโก 15,841             5,751           65                  21,657        

หนองโน 13,421             1,725           - 15,146        

ห้วยโจด 12,149             2,175           - 14,324        

ห้วยยาง 7,378              1,706           - 9,084          

หัวนาคํา 7,065              3,254           - 10,319        

กระนวน ผลรวม 82,103             29,336         65                  111,504      

เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 4,973              820             - 5,793          

คําม่วง 6,814              355             - 7,169          

ดงเมืองแอม 6,114              11,259         1,311              18,684        

นาง้ิว 5,443              4,219           - 9,662          

โนนสมบูรณ์ 4,785              3,806           - 8,591          

เขาสวนกวาง ผลรวม 28,129             20,459         1,311              49,899        

โคกโพธิไ์ชย ซับสมบูรณ์ 263                 9,353           8,845              18,461        

นาแพง 900                 7,426           10,390             18,716        

บ้านโคก 1,201              5,240           9,362              15,803        

โพธิไ์ชย 2,365              15,318         14,488             32,171        

โคกโพธิไ์ชย ผลรวม 4,729              37,337         43,085             85,151        

ชนบท กุดเพียขอม 1,298              10,551         - 11,849        

ชนบท 3,812              7,441           - 11,253        

โนนพะยอม 1,632              16,878         887                 19,397        

บ้านแท่น 1,128              9,412           - 10,540        

ปอแดง 2,774              8,718           - 11,492        

วงัแสง 2,357              20,957         - 23,314        

ศรีบุญเรือง 3,800              708             - 4,508          

ห้วยแก 2,252              15,546         195                 17,993        

ชนบท ผลรวม 19,053             90,211         1,082              110,346      

ชุมแพ ขัวเรียง 3,600              17,387         651                 21,638        

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ชุมแพ 1,993              17,247         189                 19,429        

ไชยสอ 3,982              5,036           - 9,018          

นาเพียง 1,205              5,957           7,703              14,865        

นาหนองทุ่ม 2,706              11,805         1,182              15,693        

โนนสะอาด 1,237              4,788           - 6,025          

โนนหัน 1,226              4,889           2,440              8,555          

โนนอุดม 1,831              3,669           155                 5,655          

วงัหินลาด 4,602              12,636         5,662              22,900        

หนองเขียด 6,545              14,359         4,819              25,723        

หนองไผ่ 1,141              12,023         10,234             23,398        

หนองเสาเล้า 3,694              8,357           5,318              17,369        

ชุมแพ ผลรวม 33,762             118,153        38,353             190,268      

ซําสูง กระนวน 5,302              3,637           305                 9,244          

คําแมด 5,765              1,343           - 7,108          

คูคํา 2,567              2,183           142                 4,892          

บ้านโนน 3,636              4,902           - 8,538          

ห้วยเตย 6,661              1,885           - 8,546          

ซําสูง ผลรวม 23,931             13,950         447                 38,328        

น้ําพอง กุดน้ําใส 3,514              5,735           - 9,249          

ทรายมูล 8,078              809             - 8,887          

ท่ากระเสริม 65                  - - 65              

น้ําพอง 15,051             2,320           - 17,371        

บัวเงิน 21,000             3,135           - 24,135        

บัวใหญ่ 3,849              186             - 4,035          

บ้านขาม 3,175              1,317           1,701              6,193          

พังทุย 13,079             2,501           - 15,580        

ม่วงหวาน 8,186              12,278         105                 20,569        

วงัชัย 3,099              361             - 3,460          

สะอาด 15,286             4,148           1,320              20,754        

หนองกุง 9,531              636             - 10,167        

น้ําพอง ผลรวม 103,913           33,426         3,126              140,465      

โนนศิลา โนนแดง 5,926              5,293           - 11,219        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

โนนศิลา 2,172              7,044           - 9,216          

บ้านหัน 14,481             13,123         - 27,604        

เปือยใหญ่ 5,495              7,094           - 12,589        

หนองปลาหมอ 2,826              12,191         - 15,017        

โนนศิลา ผลรวม 30,900             44,745         - 75,645        

บ้านไผ่ แคนเหนือ 11,970             3,983           - 15,953        

เทศบาลอําเภอบ้านไผ่ 1,282              2,184           - 3,466          

ในเมือง 8,227              7,800           - 16,027        

บ้านไผ่ 1,551              9,476           2,903              13,930        

บ้านลาน 13,523             7,270           - 20,793        

ป่าปอ 13,209             5,424           - 18,633        

ภเูหล็ก 14,176             2,828           - 17,004        

เมืองเพีย 5,124              12,270         - 17,394        

หนองน้ําใส 6,914              5,711           - 12,625        

หัวหนอง 7,311              5,595           - 12,906        

หินต้ัง 9,296              7,279           - 16,575        

บ้านไผ่ ผลรวม 92,583             69,820         2,903              165,306      

บ้านฝาง โคกงาม 3,346              6,673           3,932              13,951        

โนนฆอ้ง 12,226             8,617           - 20,843        

บ้านฝาง 11,090             10,577         375                 22,042        

บ้านเหล่า 1,287              18,069         - 19,356        

ป่ามะนาว 2,808              8,739           1,734              13,281        

ป่าหวายนั่ง 12,071             10,411         3,346              25,828        

หนองบัว 8,732              11,247         518                 20,497        

บ้านฝาง ผลรวม 51,560             74,333         9,905              135,798      

บ้านแฮด โคกสําราญ 11,784             16,887         - 28,671        

โนนสมบูรณ์ 8,752              7,113           1,942              17,807        

บ้านแฮด 10,494             13,497         996                 24,987        

หนองแซง 8,397              9,473           - 17,870        

บ้านแฮด ผลรวม 39,427             46,970         2,938              89,335        

เปือยน้อย ขามป้อม 4,256              11,452         - 15,708        

เปือยน้อย 2,310              5,643           - 7,953          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

วงัม่วง 9,876              4,789           - 14,665        

สระแก้ว 1,327              7,448           - 8,775          

เปือยน้อย ผลรวม 17,769             29,332         - 47,101        

พระยืน ขามป้อม 1,932              15,641         341                 17,914        

บ้านโต้น 2,467              6,266           169                 8,902          

พระบุ 2,101              9,964           395                 12,460        

พระยืน 7,886              30,153         - 38,039        

หนองแวง 8,748              10,574         1,450              20,772        

พระยืน ผลรวม 23,134             72,598         2,355              98,087        

พล เก่าง้ิว 11,048             2,205           - 13,253        

โคกสง่า 6,654              14,167         - 20,821        

โจดหนองแก 6,957              11,625         - 18,582        

โนนข่า 1,157              9,592           - 10,749        

เพ็กใหญ่ 15,268             2,167           - 17,435        

เมืองพล 5,993              6,916           - 12,909        

ลอมคอม 9,521              7,466           - 16,987        

โสกนกเต็น 4,654              11,141         - 15,795        

หนองมะเขือ 1,143              16,248         - 17,391        

หนองแวงนางเบ้า 8,280              7,484           - 15,764        

หนองแวงโสกพระ 11,252             12,113         - 23,365        

หัวทุ่ง 7,429              2,331           - 9,760          

พล ผลรวม 89,356             103,455        - 192,811      

ภผูาม่าน นาฝาย 1,598              1,010           - 2,608          

โนนคอม 865                 1,856           - 2,721          

ภผูาม่าน 931                 9,636           - 10,567        

วงัสวาบ 368                 - - 368            

ห้วยม่วง 855                 9,995           656                 11,506        

ภผูาม่าน ผลรวม 4,617              22,497         656                 27,770        

ภเูวยีง กุดขอนแก่น 3,331              10,470         5,206              19,007        

เขาน้อย 1,903              6,902           - 8,805          

ดินดํา 3,051              4,345           254                 7,650          

ทุ่งชมพู 1,139              7,811           - 8,950          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

นาชุมแสง 1,386              21,259         - 22,645        

นาหวา้ 1,039              17,606         960                 19,605        

ในเมือง 3,923              10,683         - 14,606        

บ้านเรือ 1,087              9,265           143                 10,495        

ภเูวยีง 225                 3,975           - 4,200          

เมืองเก่าพัฒนา 3,728              3,683           - 7,411          

สงเปือย 2,925              10,583         - 13,508        

หนองกุงเซิน 1,319              11,042         - 12,361        

หนองกุงธนสาร 3,143              22,993         7,100              33,236        

หวา้ทอง 6,639              5,377           - 12,016        

ภเูวยีง ผลรวม 34,838             145,994        13,663             194,495      

มัญจาคีรี กุดเค้า 4,590              12,123         368                 17,081        

คําแคน 5,442              14,482         2,196              22,120        

ท่าศาลา 5,473              12,547         - 18,020        

นาข่า 1,743              16,662         2,573              20,978        

นางาม 12,563             15,960         2,773              31,296        

โพนเพ็ก 7,592              16,742         1,746              26,080        

สวนหม่อน 4,655              10,896         899                 16,450        

หนองแปน 12,086             6,528           148                 18,762        

มัญจาคีรี ผลรวม 54,144             105,940        10,703             170,787      

เมืองขอนแก่น โคกสี 2,152              191             - 2,343          

ดอนช้าง 1,918              8,150           507                 10,575        

ดอนหัน 4,995              8,475           9,558              23,028        

แดงใหญ่ 557                 11,536         278                 12,371        

ท่าพระ 6,043              10,014         2,189              18,246        

โนนท่อน 3,453              3,042           - 6,495          

ในเมือง - 908             634                 1,542          

บ้านค้อ 9,271              36,633         894                 46,798        

บ้านทุ่ม 12,092             17,601         1,022              30,715        

บ้านเป็ด 3,540              5,700           - 9,240          

บ้านหวา้ 4,899              18,160         - 23,059        

พระลับ 394                 222             - 616            



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

เมืองเก่า 3,229              8,122           1,931              13,282        

ศิลา 1,040              2,774           - 3,814          

สาวะถี 2,291              28,781         6,554              37,626        

สําราญ 2,910              6,516           - 9,426          

หนองตูม 559                 - - 559            

เมืองขอนแก่น ผลรวม 59,343             166,825        23,567             249,735      

แวงน้อย ก้านเหลือง 7,528              21,209         1,101              29,838        

ทางขวาง 4,561              15,225         - 19,786        

ท่านางแนว 1,827              7,914           1,844              11,585        

ท่าวดั 6,010              10,423         - 16,433        

ละหานนา 6,068              18,309         2,583              26,960        

แวงน้อย 2,072              20,437         434                 22,943        

แวงน้อย ผลรวม 28,066             93,517         5,962              127,545      

แวงใหญ่ คอนฉิม 3,760              9,661           1,662              15,083        

โนนทอง 3,037              10,026         3,458              16,521        

โนนสะอาด 2,671              12,029         1,697              16,397        

แวงใหญ่ 782                 12,953         - 13,735        

ใหม่นาเพียง 10,643             7,719           - 18,362        

แวงใหญ่ ผลรวม 20,893             52,388         6,817              80,098        

สีชมพู ซํายาง 1,983              5,642           5,095              12,720        

ดงลาน 10,497             4,306           56                  14,859        

นาจาน 2,408              14,957         1,575              18,940        

บริบูรณ์ 2,913              4,537           3,925              11,375        

บ้านใหม่ 11,979             4,527           2,019              18,525        

ภหู่าน 2,911              3,331           5,195              11,437        

วงัเพิ่ม 711                 17,621         - 18,332        

ศรีสุข 2,697              21,550         427                 24,674        

สีชมพู 755                 15,403         2,552              18,710        

หนองแดง 335                 10,812         1,841              12,988        

สีชมพู ผลรวม 37,189             102,686        22,685             162,560      

หนองนาคํา กุดธาตุ 6,596              10,790         5,962              23,348        

ขนวน 6,139              9,453           2,477              18,069        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

บ้านโคก 5,711              4,162           - 9,873          

หนองนาคํา ผลรวม 18,446             24,405         8,439              51,290        

หนองเรือ กุดกวา้ง 3,663              14,138         11,827             29,628        

จระเข้ 409                 7,882           7,532              15,823        

โนนทอง 2,937              23,424         9,782              36,143        

โนนทัน 690                 5,989           11,827             18,506        

โนนสะอาด 1,050              4,464           12,161             17,675        

บ้านกง 582                 6,627           8,102              15,311        

บ้านผือ 606                 6,982           - 7,588          

บ้านเม็ง 3,407              24,657         4,913              32,977        

ยางคํา 3,242              17,672         - 20,914        

หนองเรือ - 5,802           13,839             19,641        

หนองเรือ ผลรวม 16,586             117,637        79,983             214,206      

หนองสองห้อง คึมชาด 12,616             5,359           - 17,975        

ดงเค็ง 5,898              12,794         - 18,692        

ดอนด่ัง 3,116              12,889         - 16,005        

ดอนดู่ 8,951              16,295         299                 25,545        

ตะกัว่ป่า 12,969             10,546         1,950              25,465        

โนนธาตุ 9,513              493             - 10,006        

วงัหิน 4,702              9,117           - 13,819        

สําโรง 12,075             2,327           - 14,402        

หนองไผ่ล้อม 1,257              11,791         447                 13,495        

หนองเม็ก 16,458             5,630           - 22,088        

หนองสองห้อง 14,809             6,945           - 21,754        

หันโจด 9,346              1,523           - 10,869        

หนองสองห้อง ผลรวม 111,710           95,709         2,696              210,115      

อุบลรัตน์ เขือ่นอุบลรัตน์ 494                 612             - 1,106          

โคกสูง 6,993              14,675         1,265              22,933        

ทุ่งโป่ง 2,964              6,077           1,016              10,057        

นาคํา 13,012             4,824           - 17,836        

บ้านดง 8,157              15,453         2,225              25,835        

ศรีสุขสําราญ 7,732              1,383           - 9,115          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

อุบลรัตน์ ผลรวม 39,352             43,024         4,506              86,882        

ขอนแก่น ผลรวม 1,065,533         1,754,747     285,247           3,105,527    

ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ 3,079              100             891                 4,070          

ซับสีทอง 6,328              1,264           - 7,592          

โนนกอก 1,090              16,284         7,411              24,785        

โนนทอง 2,974              2,040           - 5,014          

บ้านเด่ือ 6,567              20,720         20,045             47,332        

บ้านบัว 346                 4,189           4,346              8,881          

บ้านเป้า 10,337             6,319           1,808              18,464        

บ้านยาง 5,966              1,646           134                 7,746          

บ้านหัน 8,818              15,705         8,737              33,260        

สระโพนทอง 1,171              9,598           7,432              18,201        

หนองข่า 54                  8,483           12,801             21,338        

หนองโพนงาม 26,055             16,402         1,544              44,001        

เกษตรสมบูรณ์ ผลรวม 72,785             102,750        65,149             240,684      

แก้งคร้อ เก่าย่าดี 537                 - - 537            

โคกกุง 1,519              29,907         3,540              34,966        

ช่องสามหมอ 1,372              9,401           12,669             23,442        

ท่ามะไฟหวาน 716                 348             - 1,064          

นาหนองทุ่ม 9,002              25,373         14,610             48,985        

บ้านแก้ง 3,144              7,699           13,597             24,440        

หนองขาม 6,723              19,231         598                 26,552        

หนองไผ่ 97                  5,521           21,909             27,527        

หนองสังข์ 4,874              17,726         13,478             36,078        

หลุบคา 9,727              13,628         6,468              29,823        

แก้งคร้อ ผลรวม 37,711             128,834        86,869             253,414      

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 2,169              19,718         1,253              23,140        

โคกมั่งงอย 4,001              17,771         391                 22,163        

ช่องสามหมอ 792                 12,100         1,289              14,181        

โนนสะอาด 2,072              15,262         4,697              22,031        

บ้านโสก 4,985              17,130         556                 22,671        

ยางหวาย 2,365              8,723           285                 11,373        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ศรีสําราญ 658                 14,671         6,040              21,369        

หนองขาม 4,707              9,917           2,591              17,215        

ห้วยไร่ 6,920              11,498         257                 18,675        

คอนสวรรค์ ผลรวม 28,669             126,790        17,359             172,818      

คอนสาร คอนสาร 1,476              2,691           - 4,167          

ดงกลาง 12,971             9,135           - 22,106        

ดงบัง 10,390             3,311           - 13,701        

ทุ่งนาเลา 5,919              3,581           - 9,500          

ทุ่งพระ 7,076              2,737           - 9,813          

ทุ่งลุยลาย 303                 534             - 837            

โนนคูณ 14,764             11,172         2,117              28,053        

ห้วยยาง 17,125             10,079         461                 27,665        

คอนสาร ผลรวม 70,024             43,240         2,578              115,842      

จัตุรัส กุดน้ําใส 949                 14,539         2,008              17,496        

บ้านกอก 7,507              9,058           1,024              17,589        

บ้านขาม 3,156              10,395         970                 14,521        

ละหาน 3,853              14,006         1,918              19,777        

ส้มป่อย 8,498              10,770         - 19,268        

หนองโดน 483                 16,545         1,402              18,430        

หนองบัวโคก 14,648             4,847           - 19,495        

หนองบัวบาน 8,629              7,433           - 16,062        

หนองบัวใหญ่ 3,817              14,290         505                 18,612        

จัตุรัส ผลรวม 51,540             101,883        7,827              161,250      

ซับใหญ่ ซับใหญ่ 4,427              2,263           - 6,690          

ตะโกทอง 480                 5,370           - 5,850          

ท่ากูบ 862                 3,070           813                 4,745          

ซับใหญ่ ผลรวม 5,769              10,703         813                 17,285        

เทพสถิต นายางกลัก 5,923              7,579           1,515              15,017        

บ้านไร่ 3,384              2,973           1,699              8,056          

โป่งนก 1,058              5,432           339                 6,829          

วะตะแบก 6,098              6,654           3,271              16,023        

เทพสถิต ผลรวม 16,463             22,638         6,824              45,925        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

เนินสง่า กะฮาด 3,281              13,823         727                 17,831        

ตาเนิน 2,168              17,114         941                 20,223        

รังงาม 8,925              8,839           - 17,764        

หนองฉิม 3,488              24,767         - 28,255        

เนินสง่า ผลรวม 17,862             64,543         1,668              84,073        

บ้านเขวา้ ชีบน 2,205              9,367           1,222              12,794        

ตลาดแร้ง 6,605              28,139         1,409              36,153        

โนนแดง - 6,226           - 6,226          

บ้านเขวา้ 2,669              17,906         227                 20,802        

ภแูลนคา 1,125              11,805         2,553              15,483        

ลุ่มลําชี 1,210              866             - 2,076          

บ้านเขวา้ ผลรวม 13,814             74,309         5,411              93,534        

บ้านแท่น บ้านเต่า 5,280              18,586         5,933              29,799        

บ้านแท่น 3,434              21,682         4,586              29,702        

สระพัง 899                 14,553         69                  15,521        

สามสวน 9,350              13,689         9,912              32,951        

หนองคู 7,949              11,049         6,966              25,964        

บ้านแท่น ผลรวม 26,912             79,559         27,466             133,937      

บําเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว 4,077              3,827           - 7,904          

โคกเพชรพัฒนา 6,123              6,771           2,111              15,005        

โคกเริงรมย์ 3,068              12,946         3,936              19,950        

บ้านชวน 3,604              18,702         1,074              23,380        

บ้านตาล 1,043              12,336         745                 14,124        

บ้านเพชร 246                 23,280         173                 23,699        

ห้วยยายจิว๋ 5,652              7,418           2,770              15,840        

หัวทะเล 3,976              13,385         600                 17,961        

บําเหน็จณรงค์ ผลรวม 27,789             98,665         11,409             137,863      

ภกัดีชุมพล เจาทอง 9,837              4,511           - 14,348        

บ้านเจียง 372                 2,665           6,290              9,327          

วงัทอง 6,706              2,216           1,031              9,953          

แหลมทอง 4,967              6,855           6,839              18,661        

ภกัดีชุมพล ผลรวม 21,882             16,247         14,160             52,289        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ภเูขียว กวางโจน 7,934              18,126         13,053             39,113        

กุดยม 12,667             3,852           3,760              20,279        

โคกสะอาด 21,478             8,790           110                 30,378        

ธาตุทอง 7,409              22,756         7,618              37,783        

บ้านแก้ง 43,323             12,249         78                  55,650        

บ้านดอน 10,345             9,303           3,659              23,307        

บ้านเพชร 1,641              7,056           10,510             19,207        

ผักปัง 10,931             9,060           2,508              22,499        

หนองคอนไทย 10,105             10,418         140                 20,663        

หนองตูม 11,768             12,081         4,564              28,413        

โอโล 7,307              11,439         5,282              24,028        

ภเูขียว ผลรวม 144,908           125,130        51,282             321,320      

เมืองชัยภมูิ กุดตุ้ม 5,931              32,822         2,818              41,571        

โคกสูง 1,256              16,978         183                 18,417        

ชีลอง 567                 12,693         6,207              19,467        

ท่าหินโงม 4,824              - - 4,824          

นาฝาย 1,230              7,472           11,888             20,590        

นาเสียว 1,197              12,153         9,366              22,716        

โนนสําราญ 4,593              13,343         77                  18,013        

ในเมือง 635                 9,198           600                 10,433        

บ้านค่าย 2,256              9,470           473                 12,199        

บ้านเล่า - 7,636           6,164              13,800        

บุ่งคล้า 5,267              20,267         2,112              27,646        

โพนทอง 896                 19,661         2,512              23,069        

รอบเมือง 524                 11,739         206                 12,469        

ลาดใหญ่ 825                 18,714         8,549              28,088        

หนองนาแซง 1,471              6,186           5,175              12,832        

หนองไผ่ 4,815              34,085         3,216              42,116        

ห้วยต้อน 9,953              13,309         1,880              25,142        

ห้วยบง 398                 19,416         3,242              23,056        

เมืองชัยภมูิ ผลรวม 46,638             265,142        64,668             376,448      

หนองบัวแดง กุดชุมแสง 15,961             15,301         3,686              34,948        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

คูเมือง 12,694             19,344         734                 32,772        

ถ้ําววัแดง 5,720              10,233         7,609              23,562        

ท่าใหญ่ 11,357             14,129         7,341              32,827        

นางแดด 6,285              11,179         10,758             28,222        

วงัชมภู 5,639              8,173           2,884              16,696        

หนองบัวแดง 11,385             15,446         6,448              33,279        

หนองแวง 13,990             26,225         2,074              42,289        

หนองบัวแดง ผลรวม 83,031             120,030        41,534             244,595      

หนองบัวระเหว โคกสะอาด 3,456              4,163           401                 8,020          

วงัตะเฆ่ 2,472              5,730           3,571              11,773        

โสกปลาดุก 2,383              3,180           227                 5,790          

หนองบัวระเหว 4,630              4,444           144                 9,218          

ห้วยแย้ 784                 9,027           978                 10,789        

หนองบัวระเหว ผลรวม 13,725             26,544         5,321              45,590        

ชัยภมูิ ผลรวม 679,522           1,407,007     410,338           2,496,867    

นครราชสีมา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 10,068             5,186           - 15,254        

โนนสําราญ 23,774             4,346           - 28,120        

บึงพะไล 7,740              8,944           - 16,684        

บึงสําโรง 7,960              7,244           - 15,204        

สีสุก 6,788              4,025           - 10,813        

แก้งสนามนาง ผลรวม 56,330             29,745         - 86,075        

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ - 458             - 458            

บึงอ้อ 2,093              4,077           88                  6,258          

โป่งแดง - 679             - 679            

พันดุง 7,254              3,731           - 10,985        

หนองสรวง 3,761              8,483           - 12,244        

ขามทะเลสอ ผลรวม 13,108             17,428         88                  30,624        

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 10,893             16,320         - 27,213        

ชีวกึ 2,848              7,395           - 10,243        

โนนเมือง 3,057              7,070           - 10,127        

พะงาด 6,968              5,586           - 12,554        

เมืองเกษตร 2,199              6,685           - 8,884          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

เมืองนาท 12,798             7,345           - 20,143        

หนองหัวฟาน 8,932              13,573         116                 22,621        

ขามสะแกแสง ผลรวม 47,695             63,974         116                 111,785      

คง ขามสมบูรณ์ 2,546              7,220           - 9,766          

คูขาด 24,065             18,974         - 43,039        

ดอนใหญ่ 2,524              8,992           - 11,516        

ตาจัน่ 28,854             5,424           - 34,278        

เทพาลัย 11,988             2,002           - 13,990        

โนนเต็ง 6,025              10,650         - 16,675        

บ้านปรางค์ 19,785             15,096         - 34,881        

เมืองคง 9,751              10,513         - 20,264        

หนองบัว 11,342             10,278         - 21,620        

หนองมะนาว 15,599             11,769         - 27,368        

คง ผลรวม 132,479           100,918        - 233,397      

ครบุรี ครบุรี 1,140              1,209           - 2,349          

ครบุรีใต้ 331                 300             - 631            

โคกกระชาย - 310             - 310            

จระเข้หิน 427                 574             - 1,001          

แชะ - 930             - 930            

ตะแบกบาน - 900             - 900            

บ้านใหม่ 172                 367             - 539            

มาบตะโกเอน - 956             - 956            

สระวา่นพระยา - 1,622           - 1,622          

อรพิมพ์ - 321             - 321            

ครบุรี ผลรวม 2,070              7,489           - 9,559          

จักราช คลองเมือง - 6,386           - 6,386          

จักราช 5,181              2,121           - 7,302          

ทองหลาง 10,590             183             - 10,773        

ศรีละกอ 14,635             13,597         - 28,232        

สีสุก 8,082              10,164         - 18,246        

หนองขาม 1,989              8,258           - 10,247        

หนองพลวง 12,552             525             - 13,077        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หินโคน 6,031              3,272           - 9,303          

จักราช ผลรวม 59,060             44,506         - 103,566      

เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง 6,315              1,690           114                 8,119          

ท่าช้าง 4,986              171             - 5,157          

พระพุทธ 2,425              195             - 2,620          

หนองงูเหลือม 4,256              1,119           - 5,375          

หนองยาง 4,482              266             - 4,748          

เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม 22,464             3,441           114                 26,019        

ชุมพวง ชุมพวง 4,224              72               - 4,296          

ตลาดไทร 26,447             10,233         2,762              39,442        

ท่าลาด 30,725             8,851           1,937              41,513        

โนนตูม 14,447             4,622           - 19,069        

โนนยอ 5,516              2,454           154                 8,124          

โนนรัง 14,308             5,042           1,628              20,978        

ประสุข 29,907             279             214                 30,400        

สาหร่าย 9,260              2,963           63                  12,286        

หนองหลัก 20,800             - - 20,800        

ชุมพวง ผลรวม 155,634           34,516         6,758              196,908      

โชคชัย กระโทก - 59               - 59              

โชคชัย 2,266              1,968           - 4,234          

ด่านเกวยีน 2,111              53               - 2,164          

ท่าจะหลุง 2,397              4,396           - 6,793          

ท่าเยีย่ม - 1,137           - 1,137          

ท่าอ่าง 1,134              1,541           - 2,675          

ทุ่งอรุณ - 1,869           - 1,869          

พลับพลา 2,961              4,699           - 7,660          

ละลมใหม่พัฒนา 159                 3,960           - 4,119          

โชคชัย ผลรวม 11,028             19,682         - 30,710        

ด่านขุนทด กุดพิมาน 14,648             7,896           218                 22,762        

ด่านขุนทด 12,515             9,132           - 21,647        

ด่านนอก 2,284              6,390           - 8,674          

ด่านใน 2,464              4,384           - 6,848          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ตะเคียน 6,527              5,893           132                 12,552        

โนนเมืองพัฒนา 2,682              3,008           - 5,690          

บ้านเก่า 9,756              5,372           106                 15,234        

บ้านแปรง 2,639              3,732           63                  6,434          

พันชนะ 6,888              3,806           - 10,694        

สระจรเข้ 8,095              9,531           - 17,626        

หนองกราด 11,707             15,604         455                 27,766        

หนองไทร 1,778              3,356           - 5,134          

หนองบัวตะเกียด 14,611             6,957           61                  21,629        

หนองบัวละคร 4,319              6,299           160                 10,778        

ห้วยบง 2,155              1,237           - 3,392          

หินดาด 8,469              13,538         - 22,007        

ด่านขุนทด ผลรวม 111,537           106,135        1,195              218,867      

เทพารัษ์ บึงปรือ 187                 1,148           - 1,335          

วงัยายทอง 133                 1,918           66                  2,117          

สํานักตะคร้อ 3,522              4,645           - 8,167          

หนองแวง 4,325              6,015           362                 10,702        

เทพารัษ์ ผลรวม 8,167              13,726         428                 22,321        

โนนแดง ดอนยาวใหญ่ 7,711              3,888           - 11,599        

โนนแดง 8,627              589             - 9,216          

โนนตาเถร 6,325              805             - 7,130          

วงัหิน 8,556              1,721           - 10,277        

สําพะเนียง 17,996             1,414           - 19,410        

โนนแดง ผลรวม 49,215             8,417           - 57,632        

โนนไทย กําปัง 20,038             3,272           - 23,310        

ค้างพลู 24,406             7,362           - 31,768        

ด่านจาก 16,424             7,287           - 23,711        

ถนนโพธิ์ 3,196              1,909           - 5,105          

โนนไทย 15,959             14,893         512                 31,364        

บัลลังก์ 5,832              7,762           - 13,594        

บ้านวงั 13,712             3,725           - 17,437        

มะค่า 13,049             7,188           - 20,237        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สายออ 5,809              5,388           - 11,197        

สําโรง 18,454             2,616           - 21,070        

โนนไทย ผลรวม 136,879           61,402         512                 198,793      

โนนสูง ขามเฒ่า 7,458              4,540           - 11,998        

จันอัด 18,507             - - 18,507        

ดอนชมพู 17,656             260             - 17,916        

ดอนหวาย 4,124              239             - 4,363          

ด่านคล้า 10,417             2,299           - 12,716        

โตนด 9,508              1,923           - 11,431        

ธารปราสาท 16,260             109             - 16,369        

โนนสูง 4,859              129             - 4,988          

บิง 17,411             76               - 17,487        

พลสงคราม 19,828             8,659           - 28,487        

มะค่า 20,062             10,085         - 30,147        

เมืองปราสาท 29,467             122             - 29,589        

ลําคอหงษ์ 20,860             1,613           - 22,473        

ลํามูล 13,063             1,556           - 14,619        

หลุมข้าว 46,103             635             - 46,738        

ใหม่ 14,288             2,630           - 16,918        

โนนสูง ผลรวม 269,871           34,875         - 304,746      

บัวลาย โนนจาน 11,889             1,267           - 13,156        

บัวลาย 7,367              2,719           - 10,086        

เมืองพะไล 2,826              3,039           - 5,865          

หนองหวา้ 11,181             3,917           - 15,098        

บัวลาย ผลรวม 33,263             10,942         - 44,205        

บัวใหญ่ กุดจอก 12,362             7,306           - 19,668        

ขุนทอง 23,841             12,265         - 36,106        

ดอนตะหนิน 12,794             196             - 12,990        

ด่านช้าง 11,904             2,483           - 14,387        

โนนทองหลาง 24,827             5,188           - 30,015        

บัวใหญ่ 11,989             3,254           - 15,243        

เสมาใหญ่ 16,421             5,370           - 21,791        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองแจ้งใหญ่ 15,671             4,523           - 20,194        

หนองบัวสะอาด 14,218             6,387           130                 20,735        

ห้วยยาง 18,919             6,121           - 25,040        

บัวใหญ่ ผลรวม 162,946           53,093         130                 216,169      

บ้านเหล่ือม โคกกระเบื้อง 6,929              13,190         - 20,119        

ช่อระกา 7,308              7,371           - 14,679        

บ้านเหล่ือม 9,957              4,048           - 14,005        

วงัโพธิ์ 4,061              6,465           - 10,526        

บ้านเหล่ือม ผลรวม 28,255             31,074         - 59,329        

ประทาย กระทุ่มราย 26,866             580             - 27,446        

โคกกลาง 20,727             1,862           - 22,589        

ดอนมัน 16,989             1,206           - 18,195        

ตลาดไทร 16,814             2,615           - 19,429        

ทุ่งสวา่ง 7,114              263             - 7,377          

นางรํา 10,704             2,004           - 12,708        

โนนเพ็ด 1,789              203             - 1,992          

ประทาย 9,848              130             - 9,978          

เมืองโดน 16,957             938             - 17,895        

วงัไม้แดง 17,136             2,417           - 19,553        

หนองค่าย 13,575             416             - 13,991        

หนองพลวง 17,306             230             - 17,536        

หันห้วยทราย 15,954             2,026           - 17,980        

ประทาย ผลรวม 191,779           14,890         - 206,669      

ปักธงชัย เกษมทรัพย์ 1,866              1,392           - 3,258          

โคกไทย 2,742              4,216           - 6,958          

ง้ิว 1,026              4,536           - 5,562          

ดอน 1,448              371             - 1,819          

ตะขบ 595                 3,974           - 4,569          

ตะคุ 8,655              24,226         - 32,881        

ตูม 96                  1,796           - 1,892          

ธงชัยเหนือ 2,937              7,833           - 10,770        

นกออก 919                 1,398           - 2,317          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

บ่อปลาทอง 790                 3,916           - 4,706          

ภหูลวง 2,669              2,002           - 4,671          

เมืองปัก 2,590              663             - 3,253          

ลํานางแก้ว 114                 3,148           - 3,262          

สะแกราช 10,323             5,159           - 15,482        

สําโรง 5,976              3,558           - 9,534          

สุขเกษม 196                 313             - 509            

ปักธงชัย ผลรวม 42,942             68,501         - 111,443      

ปากช่อง ขนงพระ 469                 396             - 865            

คลองม่วง 154                 951             - 1,105          

จันทึก 54                  - - 54              

โป่งตาลอง 1,566              - - 1,566          

พญาเย็น 70                  - - 70              

วงักะทะ 1,798              - - 1,798          

วงัไทร - 619             - 619            

หนองสาหร่าย 344                 3,030           - 3,374          

ปากช่อง ผลรวม 4,455              4,996           - 9,451          

พระทองคํา ทัพร้ัง 14,165             12,733         - 26,898        

พังเทียม 18,699             5,471           - 24,170        

มาบกราด 4,290              2,140           - 6,430          

สระพระ 7,968              4,088           - 12,056        

หนองหอย 1,878              7,981           - 9,859          

พระทองคํา ผลรวม 47,000             32,413         - 79,413        

พิมาย กระชอน 3,734              - - 3,734          

กระเบื้องใหญ่ 25,994             - - 25,994        

ชีวาน 11,401             - - 11,401        

ดงใหญ่ 5,299              - - 5,299          

ท่าหลวง 10,939             - - 10,939        

ธารละหลอด 20,966             - - 20,966        

นิคมสร้างตนเอง 5,124              1,632           - 6,756          

ในเมือง 6,268              564             - 6,832          

โบสถ์ 20,208             7,563           - 27,771        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

รังกาใหญ่ 9,411              336             - 9,747          

สัมฤทธิ์ 21,152             - - 21,152        

หนองระเวยีง 13,002             2,593           - 15,595        

พิมาย ผลรวม 153,498           12,688         - 166,186      

เมือง โคกกรวด 4,351              1,294           81                  5,726          

โคกสูง 19,922             593             - 20,515        

จอหอ 1,862              812             - 2,674          

ไชยมงคล 366                 274             - 640            

บ้านโพธิ์ 2,071              980             - 3,051          

พลกรัง 508                 119             - 627            

พุดซา 5,976              1,619           - 7,595          

โพธิก์ลาง - 140             - 140            

สุรนารี 126                 929             - 1,055          

หนองไข่น้ํา 8,603              2,117           - 10,720        

หนองบัวศาลา 435                 - - 435            

หนองระเวยีง 772                 727             - 1,499          

หัวทะเล 55                  - - 55              

เมือง ผลรวม 45,047             9,604           81                  54,732        

เมืองยาง กระเบื้องนอก 28,048             1,210           - 29,258        

โนนอุดม 29,656             156             - 29,812        

เมืองยาง 39,293             846             - 40,139        

ละหานปลาค้าว 26,613             1,907           213                 28,733        

เมืองยาง ผลรวม 123,610           4,119           213                 127,942      

ลําทะเมนชัย ขุย 7,188              2,402           628                 10,218        

ช่องแมว 14,550             2,067           263                 16,880        

บ้านยาง 29,238             4,170           - 33,408        

ไพล 1,445              81               - 1,526          

ลําทะเมนชัย ผลรวม 52,421             8,720           891                 62,032        

วงัน้ําเขียว ระเริง 200                 - - 200            

วงัหมี 185                 315             - 500            

อุดมทรัพย์ 5,286              4,910           716                 10,912        

วงัน้ําเขียว ผลรวม 5,671              5,225           716                 11,612        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สีค้ิว กฤษณา 3,877              5,877           190                 9,944          

กุดน้อย 1,964              8,877           177                 11,018        

คลองไผ่ - 739             - 739            

ดอนเมือง 479                 1,869           - 2,348          

บ้านหัน 382                 5,420           - 5,802          

มิตรภาพ 442                 2,579           - 3,021          

ลาดบัวขาว 701                 1,411           - 2,112          

วงัโรงใหญ่ 3,403              4,604           245                 8,252          

สีค้ิว 285                 978             55                  1,318          

หนองน้ําใส 1,592              5,297           - 6,889          

หนองบัวน้อย 5,053              5,107           59                  10,219        

หนองหญ้าขาว 1,144              2,957           - 4,101          

สีค้ิว ผลรวม 19,322             45,715         726                 65,763        

สีดา โนนประดู่ 20,318             3,346           - 23,664        

โพนทอง 10,681             1,723           - 12,404        

สามเมือง 11,495             1,986           - 13,481        

สีดา 6,156              78               - 6,234          

หนองตาดใหญ่ 10,928             3,081           - 14,009        

สีดา ผลรวม 59,578             10,214         - 69,792        

สูงเนิน นากลาง 6,407              3,882           - 10,289        

โนนค่า 2,269              4,869           - 7,138          

บุ่งขีเ้หล็ก 246                 2,656           136                 3,038          

มะเกลือเก่า 2,186              8,674           448                 11,308        

มะเกลือใหม่ 1,028              4,338           1,340              6,706          

สูงเนิน 131                 5,568           258                 5,957          

เสมา 2,564              6,483           1,180              10,227        

หนองตะไก้ 2,725              17,090         - 19,815        

สูงเนิน ผลรวม 17,556             53,560         3,362              74,478        

เสิงสาง กุดโบสถ์ 1,698              2,729           - 4,427          

โนนสมบูรณ์ 249                 251             - 500            

บ้านราษฎร์ 410                 996             - 1,406          

สระตะเคียน 1,101              2,849           - 3,950          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สุขไพบูลย์ - 2,547           - 2,547          

เสิงสาง 70                  1,511           - 1,581          

เสิงสาง ผลรวม 3,528              10,883         - 14,411        

หนองบุนนาก ไทยเจริญ 3,971              1,785           - 5,756          

บ้านใหม่ - 285             - 285            

ลุงเขวา้ 3,389              5,192           - 8,581          

สารภี 6,398              6,195           - 12,593        

หนองตะไก้ - 781             - 781            

หนองบุนนาก 67                  2,887           - 2,954          

หนองไม้ไผ่ - 2,892           - 2,892          

หนองหัวแรต 876                 4,331           - 5,207          

แหลมทอง 2,162              6,412           - 8,574          

หนองบุนนาก ผลรวม 16,863             30,760         - 47,623        

ห้วยแถลง กงรถ 9,010              10,729         - 19,739        

ง้ิว 15,423             7,227           205                 22,855        

ตะโก 6,144              13,724         - 19,868        

ทับสวาย 3,836              7,875           - 11,711        

เมืองพลับพลา 10,493             7,990           342                 18,825        

หลุ่งตะเคียน 22,125             10,519         - 32,644        

หลุ่งประดู่ 19,908             7,939           - 27,847        

ห้วยแคน 1,441              7,591           - 9,032          

ห้วยแถลง 4,131              19,147         - 23,278        

หินดาด 9,632              10,855         - 20,487        

ห้วยแถลง ผลรวม 102,143           103,596        547                 206,286      

นครราชสีมา ผลรวม 2,185,414         1,057,247     15,877             3,258,538    

บุรีรัมย์ กระสัง กระสัง 18,337             10,719         - 29,056        

กันทรารมย์ 16,387             12,480         - 28,867        

ชุมแสง 8,027              6,620           - 14,647        

บ้านปรือ 11,567             11,397         - 22,964        

เมืองไผ่ 16,741             4,819           - 21,560        

ลําดวน 23,343             8,368           - 31,711        

ศรีภมูิ 8,682              6,791           - 15,473        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สองชั้น 13,353             22,847         410                 36,610        

สูงเนิน 15,585             19,556         83                  35,224        

หนองเต็ง 13,297             14,501         - 27,798        

ห้วยสําราญ 18,414             14,823         - 33,237        

กระสัง ผลรวม 163,733           132,921        493                 297,147      

คูเมือง คูเมือง 1,738              10,165         - 11,903        

ตูมใหญ่ 4,752              14,499         - 19,251        

บ้านแพ 17,532             386             - 17,918        

ปะเคียบ 8,360              - - 8,360          

พรสําราญ 3,748              13,547         - 17,295        

หนองขมาร 858                 760             - 1,618          

หินเหล็กไฟ 2,038              9,532           - 11,570        

คูเมือง ผลรวม 39,026             48,889         - 87,915        

แคนดง แคนดง 3,382              483             - 3,865          

ดงพลอง 2,910              202             - 3,112          

สระบัว 1,576              1,394           - 2,970          

หัวฝาย 3,654              1,714           - 5,368          

แคนดง ผลรวม 11,522             3,793           - 15,315        

เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข 9,940              958             - 10,898        

ตาเป๊ก 13,424             3,335           - 16,759        

ถาวร 6,042              2,382           - 8,424          

ยายแย้มวฒันา 10,689             1,501           - 12,190        

อีสานเขต 24,089             5,829           - 29,918        

เฉลิมพระเกียรติ ผลรวม 64,184             14,005         - 78,189        

ชํานิ โคกสนวน 9,888              1,772           - 11,660        

ช่อผกา 8,550              7,553           - 16,103        

ชํานิ 5,082              226             - 5,308          

เมืองยาง 23,102             2,491           - 25,593        

ละลวด 2,827              8,653           - 11,480        

หนองปล่อง 8,749              2,687           - 11,436        

ชํานิ ผลรวม 58,198             23,382         - 81,580        

นางรอง ก้านเหลือง 3,219              6,253           - 9,472          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ชุมแสง 7,822              5,742           - 13,564        

ถนนหัก 12,669             5,333           - 18,002        

ทรัพย์พระยา 5,341              4,774           - 10,115        

ทุ่งแสงทอง 1,807              1,918           - 3,725          

นางรอง 11,751             5,396           - 17,147        

บ้านสิงห์ 5,248              4,393           - 9,641          

ลําไทรโยง 9,047              11,056         - 20,103        

สะเดา 9,180              11,565         - 20,745        

หนองกง 11,478             3,721           - 15,199        

หนองไทร 5,527              3,590           - 9,117          

หนองโบสถ์ 7,297              3,073           - 10,370        

หนองยายพิมพ์ 10,124             9,563           - 19,687        

หนองโสน 8,938              17,641         - 26,579        

หัวถนน 8,302              5,182           - 13,484        

นางรอง ผลรวม 117,750           99,200         - 216,950      

นาโพธิ์ ดอนกอก 7,752              12,727         153                 20,632        

นาโพธิ์ 14,145             9,864           - 24,009        

บ้านคู 17,679             9,611           - 27,290        

บ้านดู่ 8,909              3,252           - 12,161        

ศรีสวา่ง 13,279             2,829           - 16,108        

นาโพธิ ์ผลรวม 61,764             38,283         153                 100,200      

โนนดินแดง โนนดินแดง 771                 582             - 1,353          

ลํานางรอง - 851             - 851            

ส้มป่อย 83                  115             - 198            

โนนดินแดง ผลรวม 854                 1,548           - 2,402          

โนนสุวรรณ โกรกแก้ว 8,460              1,162           - 9,622          

ดงอีจาน - 1,243           - 1,243          

ทุ่งจังหัน 2,774              7,112           - 9,886          

โนนสุวรรณ 1,262              4,435           - 5,697          

โนนสุวรรณ ผลรวม 12,496             13,952         - 26,448        

บ้านกรวด เขาดินเหนือ 9,177              10,268         - 19,445        

จันทบเพชร 610                 3,479           - 4,089          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

โนนเจริญ 1,317              22,980         - 24,297        

บ้านกรวด 6,416              12,072         - 18,488        

บึงเจริญ 2,147              3,284           - 5,431          

ปราสาท 4,794              2,650           - 7,444          

สายตะกู 3,141              11,057         - 14,198        

หนองไม้งาม 3,057              1,812           - 4,869          

หินลาด 4,649              14,427         - 19,076        

บ้านกรวด ผลรวม 35,308             82,029         - 117,337      

บ้านด่าน โนนขวาง 2,917              6,176           - 9,093          

บ้านด่าน 7,099              19,413         325                 26,837        

ปราสาท 13,941             17,688         - 31,629        

วงัเหนือ 3,738              7,733           - 11,471        

บ้านด่าน ผลรวม 27,695             51,010         325                 79,030        

บ้านใหม่ไชยพจน์ กูส่วนแตง 6,045              6,742           - 12,787        

แดงใหญ่ 5,878              12,216         - 18,094        

ทองหลาง 8,170              10,413         - 18,583        

หนองเยือง 12,775             4,575           179                 17,529        

หนองแวง 8,376              12,053         710                 21,139        

บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลรวม 41,244             45,999         889                 88,132        

ประโคนชัย เขาคอก 7,778              21,708         - 29,486        

โคกตูม 9,480              12,998         - 22,478        

โคกมะขาม 7,481              7,044           - 14,525        

โคกม้า 12,146             8,796           - 20,942        

โคกย่าง 17,869             - - 17,869        

จรเข้มาก 13,133             11,631         - 24,764        

ตะโกตาพิ 16,645             17,603         - 34,248        

บ้านไทร 36,103             3,975           - 40,078        

ประโคนชัย 23,369             3,303           - 26,672        

ประทัดบุ 11,834             - - 11,834        

ปังกู 20,992             13,619         - 34,611        

ไพศาล 15,002             12,103         - 27,105        

ละเวีย้ 6,836              14,373         - 21,209        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ส่ีเหล่ียม 7,771              12,836         - 20,607        

แสลงโทน 23,735             10,962         - 34,697        

หนองบอน 6,807              17,098         - 23,905        

ประโคนชัย ผลรวม 236,981           168,049        - 405,030      

ปะคํา โคกมะม่วง 3,170              2,395           - 5,565          

ไทยเจริญ 1,026              3,656           - 4,682          

ปะคํา 1,849              4,018           - 5,867          

หนองบัว 1,025              440             - 1,465          

หูทํานบ 6,153              5,271           - 11,424        

ปะคํา ผลรวม 13,223             15,780         - 29,003        

พลับพลาชัย โคกขมิ้น 21,819             9,187           - 31,006        

จันดุม 29,096             3,207           - 32,303        

ป่าชัน 5,206              12,291         - 17,497        

สะเดา 26,553             688             - 27,241        

สําโรง 16,963             11,600         - 28,563        

พลับพลาชัย ผลรวม 99,637             36,973         - 136,610      

พุทไธสง บ้านจาน 17,792             2,902           671                 21,365        

บ้านเป้า 10,297             5,714           - 16,011        

บ้านยาง 14,786             1,460           - 16,246        

บ้านแวง 7,133              8,414           644                 16,191        

พุทไธสง 13,729             10,834         289                 24,852        

มะเฟือง 19,182             1,336           - 20,518        

หายโศก 6,460              10,624         276                 17,360        

พุทไธสง ผลรวม 89,379             41,284         1,880              132,543      

เมืองบุรีรัมย์ กระสัง 8,184              607             - 8,791          

กลันทา 10,425             11,241         - 21,666        

ชุมเห็ด 15,445             6,621           - 22,066        

ถลุงเหล็ก 2,869              3,582           - 6,451          

บัวทอง 7,949              5,962           142                 14,053        

บ้านบัว 3,202              7,084           72                  10,358        

บ้านยาง 4,858              9,733           - 14,591        

พระครู 4,423              10,682         - 15,105        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

เมืองฝาง 21,119             2,656           - 23,775        

ลุมปุ๊ก 6,664              13,005         - 19,669        

สวายจีก 2,168              20,412         - 22,580        

สองห้อง 20,891             1,809           - 22,700        

สะแกซํา 3,878              12,075         - 15,953        

สะแกโพรง 20,195             13,962         - 34,157        

เสม็ด 8,978              14,724         - 23,702        

หนองตาด 28,077             3,065           - 31,142        

หลักเขต 7,575              17,261         - 24,836        

อิสาณ 4,344              4,511           - 8,855          

เมืองบุรีรัมย์ ผลรวม 181,244           158,992        214                 340,450      

ละหานทราย โคกวา่น 2,085              2,318           - 4,403          

ตาจง 9,571              12,754         - 22,325        

ละหานทราย - 1,065           - 1,065          

สําโรงใหม่ 1,064              3,348           - 4,412          

หนองตระครอง - 210             - 210            

หนองแวง 616                 3,364           - 3,980          

ละหานทราย ผลรวม 13,336             23,059         - 36,395        

ลําปลายมาศ โคกกลาง 13,058             23,242         999                 37,299        

โคกล่าม 6,944              20,678         5,643              33,265        

โคกสะอาด 7,385              14,227         2,164              23,776        

ตลาดโพธิ์ 10,629             9,960           257                 20,846        

ทะเมนชัย 25,876             4,799           - 30,675        

บ้านยาง 8,929              9,568           - 18,497        

บุโพธิ์ 8,290              6,627           - 14,917        

ผไทรินทร์ 12,810             9,819           - 22,629        

เมืองแฝก 6,026              19,636         - 25,662        

ลําปลายมาศ 1,393              1,225           121                 2,739          

แสลงพัน 24,821             9,438           - 34,259        

หนองกะทิง 10,749             29,418         - 40,167        

หนองคู 9,793              8,082           229                 18,104        

หนองโดน 3,816              4,258           - 8,074          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองบัวโคก 9,259              15,613         - 24,872        

หินโคน 7,152              12,851         275                 20,278        

ลําปลายมาศ ผลรวม 166,930           199,441        9,688              376,059      

สตึก กระสัง 6,145              8,277           796                 15,218        

ชุมแสง 9,907              19,557         - 29,464        

ดอนมนต์ 1,137              4,489           - 5,626          

ท่าม่วง 20,169             - - 20,169        

ทุ่งวงั 10,136             6,267           - 16,403        

นิคม 9,417              1,616           - 11,033        

เมืองแก 4,221              19,403         - 23,624        

ร่อนทอง 4,970              22,816         - 27,786        

สตึก 4,605              3,561           - 8,166          

สนามชัย 6,284              10,452         - 16,736        

สะแก 8,823              1,955           - 10,778        

หนองใหญ่ 6,124              14,397         - 20,521        

สตึก ผลรวม 91,938             112,790        796                 205,524      

หนองกี่ โคกสวา่ง 5,877              14,396         - 20,273        

โคกสูง 1,385              8,740           - 10,125        

ดอนอะราง 6,032              3,280           - 9,312          

ท่าโพธิช์ัย 3,586              12,851         - 16,437        

ทุ่งกระตาดพัฒนา 9,340              4,818           - 14,158        

ทุ่งกระเต็น 6,534              2,138           - 8,672          

บุกระสัง 10,855             1,898           - 12,753        

เมืองไผ่ 7,537              19,352         - 26,889        

เย้ยปราสาท 8,093              7,874           - 15,967        

หนองกี่ 4,549              1,960           - 6,509          

หนองกี ่ผลรวม 63,788             77,307         - 141,095      

หนองหงส์ ไทยสามัคคี 12,938             13,409         - 26,347        

เมืองฝ้าย 4,082              10,378         - 14,460        

สระแก้ว 4,800              6,219           - 11,019        

สระทอง 5,598              8,926           - 14,524        

เสาเดียว 3,249              9,311           - 12,560        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองชัยศรี 1,740              9,727           - 11,467        

ห้วยหิน 5,958              11,148         - 17,106        

หนองหงส์ ผลรวม 38,365             69,118         - 107,483      

ห้วยราช โคกเหล็ก 12,711             4,056           - 16,767        

ตาเสา 2,900              10,380         - 13,280        

บ้านตะโก 10,332             3,814           - 14,146        

เมืองโพธิ์ 6,740              5,777           - 12,517        

สนวน 1,631              9,153           - 10,784        

สามแวง 3,652              3,277           - 6,929          

ห้วยราช 865                 3,931           - 4,796          

ห้วยราชา 2,298              3,173           - 5,471          

ห้วยราช ผลรวม 41,129             43,561         - 84,690        

บุรีรัมย์ ผลรวม 1,669,724         1,501,365     14,438             3,185,527    

มหาสารคาม กันทรวชิัย กุดใส้จ่อ 8,398              391             - 8,789          

ขามเฒ่าพัฒนา 14,244             381             - 14,625        

ขามเรียง 19,015             - - 19,015        

เขวาใหญ่ 5,112              - - 5,112          

คันธารราษฏร์ 11,812             88               - 11,900        

โคกพระ 11,672             3,777           79                  15,528        

ท่าขอนยาง 5,190              317             - 5,507          

นาสีนวน 23,979             1,789           - 25,768        

มะค่า 4,119              - - 4,119          

ศรีสุข 25,578             1,328           - 26,906        

กันทรวชิัย ผลรวม 129,119           8,071           79                  137,269      

กุดรัง กุดรัง 3,622              2,027           - 5,649          

นาโพธิ์ 21,100             2,456           - 23,556        

เลิงแฝก 7,957              3,426           - 11,383        

หนองแวง 8,295              4,872           - 13,167        

ห้วยเตย 12,952             8,087           - 21,039        

กุดรัง ผลรวม 53,926             20,868         - 74,794        

แกดํา แกดํา 10,784             4,031           - 14,815        

โนนภบิาล 11,665             265             - 11,930        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

มิตรภาพ 12,949             6,506           389                 19,844        

วงัแสง 14,669             2,443           231                 17,343        

หนองกุง 11,923             1,546           - 13,469        

แกดํา ผลรวม 61,990             14,791         620                 77,401        

โกสุมพิสัย แก้งแก 4,562              5,365           121                 10,048        

เขวาไร่ 23,801             19,950         6,366              50,117        

เขือ่น 505                 - - 505            

ดอนกลาง 18,778             8,693           - 27,471        

แพง 2,073              14,511         1,951              18,535        

โพนงาม 669                 5,490           343                 6,502          

เลิงใต้ 578                 456             - 1,034          

วงัยาว 5,008              3,419           397                 8,824          

หนองกุงสวรรค์ 3,945              12,614         4,693              21,252        

หนองบอน 1,148              7,666           1,226              10,040        

หนองเหล็ก 19,426             12,386         - 31,812        

หัวขวาง 462                 4,106           605                 5,173          

เหล่า 7,835              12,562         907                 21,304        

โกสุมพิสัย ผลรวม 88,790             107,218        16,609             212,617      

ชื่นชม กุดปลาดุก 8,585              - - 8,585          

ชื่นชม 11,387             2,111           - 13,498        

หนองกุง 6,837              966             163                 7,966          

เหล่าดอกไม้ 10,331             3,359           - 13,690        

ชื่นชม ผลรวม 37,140             6,436           163                 43,739        

เชียงยืน กูท่อง 2,097              2,574           1,468              6,139          

เชียงยืน 5,916              16,429         866                 23,211        

ดอนเงิน 14,407             5,288           - 19,695        

นาทอง 3,196              2,055           - 5,251          

โพนทอง 10,994             743             154                 11,891        

เสือเฒ่า 8,496              10,981         658                 20,135        

หนองซอน 5,416              3,831           311                 9,558          

เหล่าบัวบาน 223                 - - 223            

เชียงยืน ผลรวม 50,745             41,901         3,457              96,103        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

นาเชือก เขวาไร่ 9,193              5,390           398                 14,981        

นาเชือก 6,636              3,867           - 10,503        

ปอพาน 7,789              16,751         - 24,540        

สันป่าตอง 5,658              8,331           - 13,989        

สําโรง 4,406              12,990         - 17,396        

หนองกุง 5,308              - - 5,308          

หนองแดง 7,097              7,814           - 14,911        

หนองโพธิ์ 5,183              11,334         81                  16,598        

หนองเม็ก 3,681              6,573           - 10,254        

หนองเรือ 4,863              13,535         - 18,398        

นาเชือก ผลรวม 59,814             86,585         479                 146,878      

นาดูน กูสั่นตรัตน์ 300                 6,098           125                 6,523          

ดงดวน 111                 8,538           4,655              13,304        

ดงบัง 282                 5,923           1,409              7,614          

ดงยาง 1,233              17,101         7,309              25,643        

นาดูน 3,964              4,908           - 8,872          

พระธาตุ 222                 6,926           5,181              12,329        

หนองคู 431                 12,712         3,872              17,015        

หนองไผ่ - 12,849         - 12,849        

หัวดง 3,474              11,888         2,556              17,918        

นาดูน ผลรวม 10,017             86,943         25,107             122,067      

บรบือ กําพี้ 69                  3,298           4,407              7,774          

ดอนงัว - 4,726           3,865              8,591          

โนนแดง 11,298             21,769         1,800              34,867        

โนนราษี 339                 7,212           6,858              14,409        

บรบือ 15,509             11,180         389                 27,078        

บ่อใหญ่ 6,092              10,098         73                  16,263        

บัวมาศ 227                 1,151           114                 1,492          

ยาง 162                 552             2,584              3,298          

วงัไชย 5,133              12,053         - 17,186        

วงัใหม่ 7,276              7,259           - 14,535        

หนองโก 1,173              7,136           5,864              14,173        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองคูขาด 7,462              7,437           180                 15,079        

หนองจิก 988                 3,468           16,083             20,539        

หนองม่วง 230                 2,931           10,476             13,637        

หนองสิม 2,474              7,639           551                 10,664        

บรบือ ผลรวม 58,432             107,909        53,244             219,585      

พยัคฆภมูิพิสัย ก้ามปู 6,313              1,776           - 8,089          

นาสีนวล 6,267              7,257           100                 13,624        

ปะหลาน 8,965              3,764           - 12,729        

ภารแอ่น 4,709              1,952           - 6,661          

เม็กดํา 12,123             7,870           - 19,993        

เมืองเตา 25,047             232             - 25,279        

เมืองเสือ 3,689              51               - 3,740          

ราษฎร์เจริญ 22,211             1,350           - 23,561        

ราษฎร์พัฒนา 4,980              3,615           - 8,595          

ลานสะแก 3,784              5,712           - 9,496          

เวยีงชัย 3,778              1,247           - 5,025          

เวยีงสะอาด 12,971             2,315           - 15,286        

หนองบัว 7,816              3,302           - 11,118        

หนองบัวแก้ว 8,675              2,836           - 11,511        

พยัคฆภมูิพิสัย ผลรวม 131,328           43,279         100                 174,707      

เมืองมหาสารคาม เกิง้ 5,132              200             - 5,332          

แก่งเลิงจาน 4,449              2,764           527                 7,740          

เขวา 18,470             3,047           - 21,517        

โคกก่อ 980                 10,454         18,354             29,788        

ดอนหวา่น 1,093              4,078           311                 5,482          

ตลาด 1,128              858             - 1,986          

ท่าตูม 1,679              - - 1,679          

ท่าสองคอน 14,699             10,677         121                 25,497        

บัวค้อ - 6,350           2,619              8,969          

ลาดพัฒนา 4,608              - - 4,608          

แวงน่าง 15,190             7,656           1,143              23,989        

หนองโน 4,569              6,469           1,745              12,783        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองปลิง 8,034              4,277           103                 12,414        

ห้วยแอ่ง 3,607              705             - 4,312          

เมืองมหาสารคาม ผลรวม 83,638             57,535         24,923             166,096      

ยางสีสุราช ขามเรียน 5,435              5,035           162                 10,632        

ดงเมือง 5,386              5,070           - 10,456        

นาภู 8,470              1,257           - 9,727          

บ้านกู่ 1,322              8,648           536                 10,506        

ยางสีสุราช 10,473             4,625           1,031              16,129        

แวงดง 11,027             13,799         - 24,826        

หนองบัวสันตุ 4,523              7,622           346                 12,491        

ยางสีสุราช ผลรวม 46,636             46,056         2,075              94,767        

วาปีปทุม ขามป้อม 5,076              15,529         373                 20,978        

แคน 1,083              4,156           6,913              12,152        

โคกสีทองหลาง 3,392              3,359           - 6,751          

งัวบา 11,809             13,232         574                 25,615        

ดงใหญ่ 2,998              5,725           - 8,723          

นาข่า 7,566              7,740           826                 16,132        

บ้านหวาย 2,078              9,715           4,932              16,725        

ประชาพัฒนา 7,873              - - 7,873          

โพธิช์ัย 2,311              - - 2,311          

เสือโก้ก 11,812             9,125           1,612              22,549        

หนองทุ่ม 7,206              10,169         - 17,375        

หนองแสง 7,333              233             - 7,566          

หนองแสน 10,203             2,501           113                 12,817        

หนองไฮ 8,725              4,208           120                 13,053        

หัวเรือ 1,509              11,193         1,477              14,179        

วาปีปทุม ผลรวม 90,974             96,885         16,940             204,799      

มหาสารคาม ผลรวม 902,549           724,477        143,796           1,770,822    

ร้อยเอ็ด เกษตรวสัิย กําแพง 22,020             1,557           117                 23,694        

กูก่าสิงห์ 8,183              - - 8,183          

เกษตรวสัิย 18,866             8,241           67                  27,174        

ดงคร่ังน้อย 60,058             - - 60,058        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ดงคร่ังใหญ่ 28,521             756             - 29,277        

ทุ่งทอง 29,172             288             - 29,460        

น้ําอ้อม 11,130             - - 11,130        

โนนสวา่ง 6,619              376             - 6,995          

บ้านฝาง 4,870              410             - 5,280          

เมืองบัว 24,704             - - 24,704        

สิงห์โคก 19,098             2,243           - 21,341        

หนองแวง 34,056             1,139           - 35,195        

เหล่าหลวง 10,822             200             - 11,022        

เกษตรวสัิย ผลรวม 278,119           15,210         184                 293,513      

จตุรพักตรพิมาน โคกล่าม 18,537             8,732           - 27,269        

ดงกลาง 15,718             1,569           72                  17,359        

ดงแดง 17,228             5,400           328                 22,956        

ดู่น้อย 17,875             1,502           - 19,377        

น้ําใส 11,411             - - 11,411        

ป่าสังข์ 15,213             5,683           512                 21,408        

เมืองหงส์ 23,287             3,858           55                  27,200        

ล้ินฟ้า 11,724             - - 11,724        

ศรีโคตร 10,720             1,933           - 12,653        

หนองผือ 12,362             5,588           161                 18,111        

หัวช้าง 15,174             3,848           206                 19,228        

อีง่อง 14,719             585             - 15,304        

จตุรพักตรพิมาน ผลรวม 183,968           38,698         1,334              224,000      

จังหาร จังหาร 10,941             528             - 11,469        

ดงสิงห์ 7,528              - - 7,528          

ดินดํา 13,810             - - 13,810        

ปาฝา 6,616              1,865           - 8,481          

ผักแวน่ 2,856              - - 2,856          

ม่วงลาด 889                 - - 889            

ยางใหญ่ 5,354              6,424           - 11,778        

แสนชาติ 7,309              - - 7,309          

จังหาร ผลรวม 55,303             8,817           - 64,120        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

เชียงขวญั พระเจ้า 2,847              - - 2,847          

พระธาตุ 8,900              - - 8,900          

พลับพลา 3,971              - - 3,971          

เชียงขวญั ผลรวม 15,718             - - 15,718        

ทุ่งเขาหลวง เทอดไทย 333                 2,462           - 2,795          

บึงงาม 3,427              1,256           - 4,683          

เหล่า 1,760              6,846           2,049              10,655        

ทุ่งเขาหลวง ผลรวม 5,520              10,564         2,049              18,133        

ธวชับุรี เขวาทุ่ง 6,569              14,286         - 20,855        

เชียงขวญั 9,923              - - 9,923          

ทุ่งเขาหลวง 7,920              4,725           1,694              14,339        

ธงธานี 4,937              - - 4,937          

ธวชับุรี 4,456              186             - 4,642          

นิเวศน์ 6,812              3,200           892                 10,904        

บ้านเขือง 8,658              70               - 8,728          

บึงนคร 8,701              3,716           - 12,417        

ไพศาล 9,401              415             582                 10,398        

มะบ้า 5,315              1,405           - 6,720          

มะอึ 4,314              568             - 4,882          

เมืองน้อย 4,723              9,446           272                 14,441        

ราชธานี 2,296              5,187           184                 7,667          

หนองไผ่ 5,241              12,569         1,187              18,997        

หนองพอก 938                 - - 938            

หมูม้น 6,760              731             - 7,491          

อุ่มเม้า 13,326             1,887           - 15,213        

ธวชับุรี ผลรวม 110,290           58,391         4,811              173,492      

ปทุมรัตต์ ขีเ้หล็ก 14,598             128             - 14,726        

ดอกลํ้า 2,941              23,330         887                 27,158        

โนนสง่า 17,569             1,410           - 18,979        

โนนสวรรค์ 13,852             555             63                  14,470        

บัวแดง 6,312              7,098           - 13,410        

โพนสูง 4,154              185             - 4,339          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สระบัว 24,586             78               - 24,664        

หนองแคน 9,052              14,430         392                 23,874        

ปทุมรัตต์ ผลรวม 93,064             47,214         1,342              141,620      

พนมไพร กุดน้ําใส 2,201              430             - 2,631          

ค้อใหญ่ 4,195              53               - 4,248          

คําไฮ 1,482              - - 1,482          

โคกสวา่ง 4,719              500             - 5,219          

ชานุวรรณ 1,332              - - 1,332          

นานวล 9,682              2,499           - 12,181        

พนมไพร 1,800              3,799           - 5,599          

โพธิช์ัย 7,614              228             - 7,842          

โพธิใ์หญ่ 4,963              2,595           72                  7,630          

วารีสวสัด์ิ 9,560              4,349           - 13,909        

สระแก้ว 4,189              3,284           - 7,473          

แสนสุข 3,757              2,171           - 5,928          

หนองทัพไทย 16,982             1,206           - 18,188        

พนมไพร ผลรวม 72,476             21,114         72                  93,662        

โพธิช์ัย ขามเบี้ย 19,840             6,021           99                  25,960        

คําพอุง 10,218             5,784           96                  16,098        

เชียงใหม่ 5,913              1,753           - 7,666          

ดอนโอง 10,676             247             - 10,923        

บัวคํา 3,257              522             - 3,779          

โพธิศ์รี 14,884             6,465           398                 21,747        

สะอาด 9,057              752             - 9,809          

หนองตาไก้ 7,340              4,505           565                 12,410        

อัคคะคํา 17,587             4,237           - 21,824        

โพธิช์ัย ผลรวม 98,772             30,286         1,158              130,216      

โพนทราย ท่าหาดยาว 20,863             - - 20,863        

โพนทราย 12,001             66               - 12,067        

ยางคํา 6,885              172             - 7,057          

ศรีสวา่ง 16,410             - - 16,410        

สามขา 11,164             - - 11,164        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

โพนทราย ผลรวม 67,323             238             - 67,561        

โพนทอง คํานาดี 13,687             5,845           - 19,532        

โคกกกม่วง 2,336              11,063         2,211              15,610        

โคกสูง 6,455              73               - 6,528          

นาอุดม 15,749             3,197           155                 19,101        

โนนชัยศรี 10,945             4,607           - 15,552        

พรมสวรรค์ 1,544              15,445         14,078             31,067        

โพธิท์อง 23,486             2,742           762                 26,990        

โพธิศ์รีสวา่ง 17,624             4,914           86                  22,624        

วงัสามัคคี 2,256              17,115         2,825              22,196        

แวง 14,029             3,150           - 17,179        

สระนกแก้ว 11,195             2,161           - 13,356        

สวา่ง 4,014              9,436           833                 14,283        

หนองใหญ่ 19,623             6,428           1,484              27,535        

อุ่มเม่า 11,482             2,734           348                 14,564        

โพนทอง ผลรวม 154,425           88,910         22,782             266,117      

เมยวดี ชมสะอาด 3,085              4,828           5,799              13,712        

ชุมพร 4,433              7,575           6,477              18,485        

บุ่งเลิศ 2,318              5,280           876                 8,474          

เมยวดี 2,724              5,123           15,035             22,882        

เมยวดี ผลรวม 12,560             22,806         28,187             63,553        

เมืองร้อยเอ็ด ขอนแก่น 5,353              8,723           685                 14,761        

แคนใหญ่ 14,324             3,376           - 17,700        

ดงลาน 2,521              7,581           1,411              11,513        

นาโพธิ์ 11,745             3,368           - 15,113        

โนนตาล 11,184             2,953           318                 14,455        

โนนรัง 3,239              4,348           315                 7,902          

ในเมือง 262                 - - 262            

ปอภาร  (ปอพาน) 10,902             6,047           221                 17,170        

เมืองทอง 6,288              5,684           98                  12,070        

รอบเมือง 7,087              6,940           592                 14,619        

สะอาดสมบูรณ์ 10,751             9,652           228                 20,631        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สีแก้ว 15,654             3,746           376                 19,776        

หนองแก้ว 18,238             3,243           - 21,481        

หนองแวง 5,617              12,539         640                 18,796        

เหนือเมือง 1,731              11,947         490                 14,168        

เมืองร้อยเอ็ด ผลรวม 124,896           90,147         5,374              220,417      

เมืองสรวง กกกุง 11,750             2,151           - 13,901        

คูเมือง 14,809             1,860           - 16,669        

เมืองสรวง 12,078             1,517           71                  13,666        

หนองผือ 13,189             3,282           142                 16,613        

หนองหิน 17,595             277             - 17,872        

เมืองสรวง ผลรวม 69,421             9,087           213                 78,721        

ศรีสมเด็จ บ้านบาก 5,825              891             - 6,716          

โพธิท์อง 5,185              622             - 5,807          

โพธิสั์ย 6,239              1,512           284                 8,035          

เมืองเปลือย 7,926              308             - 8,234          

ศรีสมเด็จ 12,834             1,423           - 14,257        

สวนจิก 15,113             3,571           70                  18,754        

หนองแวงควง 5,322              5,344           94                  10,760        

หนองใหญ่ 9,570              2,152           187                 11,909        

ศรีสมเด็จ ผลรวม 68,014             15,823         635                 84,472        

สุวรรณภมูิ จําปาขัน 8,053              4,130           - 12,183        

ช้างเผือก 2,327              220             - 2,547          

ดอกไม้ 5,341              1,500           450                 7,291          

ทุ่งกุลา 27,391             205             - 27,596        

ทุ่งศรีเมือง 2,993              55               - 3,048          

ทุ่งหลวง 61,760             - - 61,760        

นาใหญ่ 28,539             4,439           157                 33,135        

น้ําคํา 24,929             786             - 25,715        

บ่อพันขัน 5,572              1,051           - 6,623          

เมืองทุ่ง 14,921             526             - 15,447        

สระคู 52,084             645             - 52,729        

ห้วยหินลาด 13,345             1,402           - 14,747        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หัวช้าง 19,050             4,807           325                 24,182        

หัวโทน 18,947             1,102           - 20,049        

หินกอง 32,484             3,362           - 35,846        

สุวรรณภมูิ ผลรวม 317,736           24,230         932                 342,898      

เสลภมูิ กลาง 1,339              - - 1,339          

เกาะแก้ว 9,537              - - 9,537          

ขวญัเมือง 3,832              56               - 3,888          

ขวาว 1,412              1,091           - 2,503          

ท่าม่วง 6,253              727             - 6,980          

นางาม 821                 - - 821            

นาแซง 9,199              2,896           - 12,095        

นาเมือง 9,331              10,895         584                 20,810        

นาเลิง 925                 - - 925            

บึงเกลือ 477                 342             - 819            

พรสวรรค์ 421                 11,695         2,891              15,007        

โพธิท์อง 1,180              12,061         3,447              16,688        

ภเูงิน 9,036              15,104         - 24,140        

เมืองไพร 8,067              707             - 8,774          

วงัหลวง 8,220              5,826           324                 14,370        

ศรีวลัิย 11,980             9,650           368                 21,998        

หนองหลวง 7,343              2,446           117                 9,906          

เหล่าน้อย 6,438              10,450         - 16,888        

เสลภมูิ ผลรวม 95,811             83,946         7,731              187,488      

หนองพอก กกโพธิ์ 6,815              9,381           6,439              22,635        

โคกสวา่ง 2,787              11,267         5,941              19,995        

ท่าสีดา 2,812              8,724           4,590              16,126        

บึงงาม 724                 5,618           1,576              7,918          

ผาน้ําย้อย 74                  7,910           1,718              9,702          

ภเูขาทอง 2,784              12,091         6,659              21,534        

รอบเมือง 7,511              12,177         3,970              23,658        

หนองขุน่ใหญ่ 6,431              16,851         1,811              25,093        

หนองพอก 4,253              11,804         4,903              20,960        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองพอก ผลรวม 34,191             95,823         37,607             167,621      

หนองฮี ดูกอึ่ง 7,242              129             - 7,371          

เด่นราษฎร์ 7,647              1,433           295                 9,375          

สาวแห 8,353              - - 8,353          

หนองฮี 17,504             - - 17,504        

หนองฮี ผลรวม 40,746             1,562           295                 42,603        

อาจสามารถ ขีเ้หล็ก 2,147              7,433           566                 10,146        

บ้านแจ้ง 1,457              536             - 1,993          

บ้านดู่ 8,761              6,299           568                 15,628        

โพนเมือง 3,778              10,508         1,698              15,984        

หนองขาม 5,436              15,368         896                 21,700        

หนองบัว 16,699             2,872           68                  19,639        

หนองหมื่นถ่าน 5,555              11,313         534                 17,402        

หน่อม 2,860              849             - 3,709          

โหรา 10,934             11,412         1,804              24,150        

อาจสามารถ 5,807              16,583         2,808              25,198        

อาจสามารถ ผลรวม 63,434             83,173         8,942              155,549      

ร้อยเอ็ด ผลรวม 1,961,787         746,039        123,648           2,831,474    

ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง 14,838             3,979           - 18,817        

กุดเสลา 17,991             6,775           - 24,766        

ขนุน 10,035             15,664         - 25,699        

จานใหญ่ 6,477              6,785           - 13,262        

ชํา 142                 1,479           - 1,621          

ตระกาจ 4,905              913             - 5,818          

ทุ่งใหญ่ 4,155              8,200           730                 13,085        

น้ําอ้อม 4,607              540             - 5,147          

โนนสําราญ 4,463              15,059         - 19,522        

บึงมะลู 16,693             32,129         - 48,822        

ภเูงิน 4,115              5,624           - 9,739          

ภผูาหมอก 513                 2,896           - 3,409          

เมือง 8,336              8,950           - 17,286        

รุง 2,478              6,021           - 8,499          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ละลาย 1,822              1,356           - 3,178          

เวยีงเหนือ 8,568              6,049           - 14,617        

สวนกล้วย 22,655             1,582           - 24,237        

สังเม็ก 34,745             22,109         - 56,854        

เสาธงชัย 8,362              4,211           - 12,573        

หนองหญ้าลาด 5,538              1,134           - 6,672          

กันทรลักษ์ ผลรวม 181,438           151,455        730                 333,623      

กันทรารมย์ คําเนียม 1,897              9,755           - 11,652        

จาน 23,516             261             - 23,777        

ดู่ 11,245             286             - 11,531        

ดูน 3,797              9,301           - 13,098        

ทาม 8,353              798             - 9,151          

โนนสัง 11,481             2,301           - 13,782        

บัวน้อย 14,486             366             - 14,852        

ผักแพว 25,992             433             - 26,425        

เมืองน้อย 3,890              3,910           - 7,800          

ยาง 19,703             10,640         - 30,343        

ละทาย 8,979              1,242           - 10,221        

หนองแก้ว 1,333              - - 1,333          

หนองบัว 13,790             425             - 14,215        

หนองแวง 3,450              - - 3,450          

หนองหัวช้าง 17,829             7,654           - 25,483        

อีปาด 10,238             1,413           - 11,651        

กันทรารมย์ ผลรวม 179,979           48,785         - 228,764      

ขุขันธ์ กฤษณา 22,022             - - 22,022        

กันทรารมย์ 14,805             5,975           - 20,780        

โคกเพชร 14,462             980             - 15,442        

จะกง 25,656             - - 25,656        

ใจดี 17,703             2,344           - 20,047        

ดองกําเม็ด 11,874             7,692           - 19,566        

ตะเคียน 10,232             2,713           - 12,945        

ตาอุด 3,499              2,063           - 5,562          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

นิคมพัฒนา 6,762              694             - 7,456          

ปราสาท 13,810             1,460           - 15,270        

ปรือใหญ่ 7,491              3,429           - 10,920        

ลมศักด์ิ 12,741             356             - 13,097        

ศรีตระกูล 13,382             - - 13,382        

ศรีสะอาด 10,348             259             - 10,607        

สะเดาใหญ่ 6,782              16,197         - 22,979        

สําโรงตาเจ็น 9,524              7,463           - 16,987        

โสน 24,694             16,967         - 41,661        

หนองฉลอง 3,682              9,221           - 12,903        

ห้วยใต้ 13,152             4,591           - 17,743        

ห้วยสําราญ 9,329              15,910         - 25,239        

ห้วยเหนือ 7,957              4,289           - 12,246        

หัวเสือ 20,179             617             - 20,796        

ขุขันธ ์ผลรวม 280,086           103,220        - 383,306      

ขุนหาญ กระหวนั 17,430             - - 17,430        

กันทรอม 8,966              8,199           - 17,165        

ขุนหาญ 9,186              2,119           - 11,305        

โนนสูง 4,866              977             - 5,843          

บักดอง 6,922              2,265           - 9,187          

พราน 10,895             1,331           - 12,226        

โพธิก์ระสังข์ 24,706             1,772           - 26,478        

โพธิว์งศ์ 9,004              1,225           - 10,229        

ไพร 8,669              2,451           - 11,120        

ภฝู้าย 14,139             4,928           - 19,067        

สิ 2,867              192             - 3,059          

ห้วยจันทร์ 761                 281             - 1,042          

ขุนหาญ ผลรวม 118,411           25,740         - 144,151      

น้ําเกล้ียง เขิน 3,492              6,580           - 10,072        

คูบ 14,407             6,455           - 20,862        

ตองปิด 20,847             - - 20,847        

น้ําเกล้ียง 18,095             4,551           - 22,646        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

รุ่งระวี 16,305             7,384           - 23,689        

ละเอาะ 15,037             759             - 15,796        

น้ําเกล้ียง ผลรวม 88,183             25,729         - 113,912      

โนนคูณ โนนค้อ 35,126             895             - 36,021        

บก 30,630             1,353           - 31,983        

โพธิ์ 20,016             337             - 20,353        

หนองกุง 41,844             2,704           - 44,548        

เหล่ากวาง 20,606             512             - 21,118        

โนนคูณ ผลรวม 148,222           5,801           - 154,023      

บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ 351                 - - 351            

เป๊าะ 7,486              652             - 8,138          

บึงบูรพ์ ผลรวม 7,837              652             - 8,489          

เบญจลักษ์ ท่าคล้อ 19,171             11,879         - 31,050        

เสียว 21,547             2,644           - 24,191        

หนองงูเหลือม 24,471             1,200           - 25,671        

หนองหวา้ 24,408             3,154           - 27,562        

หนองฮาง 3,095              690             - 3,785          

เบญจลักษ์ ผลรวม 92,692             19,567         - 112,259      

ปรางค์กู่ กู่ 33,868             2,792           - 36,660        

ดู่ 17,064             6,797           - 23,861        

ตูม 12,203             576             - 12,779        

พิมาย 13,460             62               - 13,522        

พิมายเหนือ 12,829             - - 12,829        

โพธิศ์รี 16,048             80               - 16,128        

สมอ 20,663             1,615           - 22,278        

สวาย 12,796             370             - 13,166        

สําโรงปราสาท 22,890             182             - 23,072        

หนองเชียงทูน 22,088             889             - 22,977        

ปรางค์กู ่ผลรวม 183,909           13,363         - 197,272      

พยุห์ ตําแย 17,338             407             - 17,745        

โนนเพ็ก 17,573             458             - 18,031        

พยุห์ 22,351             - - 22,351        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

พรหมสวสัด์ิ 22,921             984             - 23,905        

หนองค้า 14,448             184             - 14,632        

พยุห์ ผลรวม 94,631             2,033           - 96,664        

โพธิศ์รีสุวรรณ โดด 7,882              7,387           - 15,269        

ผือใหญ่ 5,304              1,231           - 6,535          

เสียว 3,944              1,367           - 5,311          

หนองม้า 1,463              154             - 1,617          

อีเซ 1,404              63               - 1,467          

โพธิศ์รีสุวรรณ ผลรวม 19,997             10,202         - 30,199        

ไพรบึง ดินแดง 17,814             183             - 17,997        

โนนปูน 12,138             - - 12,138        

ปราสาทเยอ 15,933             231             - 16,164        

ไพรบึง 43,772             985             - 44,757        

สําโรงพลัน 32,419             6,186           - 38,605        

สุขสวสัด์ิ 20,958             50               - 21,008        

ไพรบึง ผลรวม 143,034           7,635           - 150,669      

ภสิูงห์ โคกตาล 1,764              1,732           - 3,496          

ดงรัก 476                 1,990           - 2,466          

ตะเคียนราม 12,982             1,904           - 14,886        

ไพรพัฒนา 905                 2,491           - 3,396          

ละลม 14,214             2,068           - 16,282        

ห้วยตามอญ 5,876              6,682           - 12,558        

ห้วยต๊ิกชู 7,335              5,609           - 12,944        

ภสิูงห์ ผลรวม 43,552             22,476         - 66,028        

เมืองจันทร์ ตาโกน 9,225              6,530           - 15,755        

เมืองจันทร์ 16,785             2,130           - 18,915        

หนองใหญ่ 6,566              4,278           - 10,844        

เมืองจันทร์ ผลรวม 32,576             12,938         - 45,514        

เมืองศรีเกษ คูซอด 7,443              71               - 7,514          

จาน 13,989             - - 13,989        

ซํา 12,812             1,525           - 14,337        

ตะดอบ 14,848             142             - 14,990        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ทุ่ม 21,233             1,480           - 22,713        

น้ําคํา 19,664             792             - 20,456        

โพธิ์ 7,333              944             - 8,277          

โพนข่า 12,556             170             - 12,726        

โพนเขวา 8,955              334             - 9,289          

โพนค้อ 9,572              - - 9,572          

เมืองเหนือ 3,117              214             - 3,331          

หญ้าปล้อง 5,963              109             - 6,072          

หนองแก้ว 24,126             - - 24,126        

หนองครก 16,749             - - 16,749        

หนองไผ่ 13,423             654             - 14,077        

หนองไฮ 10,416             - - 10,416        

หมากเขียบ 17,388             60               - 17,448        

เมืองศรีเกษ ผลรวม 219,587           6,495           - 226,082      

ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม 7,399              - - 7,399          

คอนกาม 11,266             298             - 11,564        

โนนคูณ 19,401             219             - 19,620        

บึงบอน 10,123             443             - 10,566        

ยางชุมน้อย 15,589             192             - 15,781        

ยางชุมใหญ่ 11,070             172             - 11,242        

ล้ินฟ้า 12,123             163             - 12,286        

ยางชุมน้อย ผลรวม 86,971             1,487           - 88,458        

ราษีไศล จิกสังข์ทอง 11,111             101             - 11,212        

ด่าน 1,647              68               - 1,715          

ดู่ 15,120             328             - 15,448        

บัวหุ่ง 8,105              96               - 8,201          

ไผ่ 16,610             451             - 17,061        

เมืองคง 7,614              - - 7,614          

เมืองแคน 18,204             487             - 18,691        

ส้มป่อย 12,804             350             - 13,154        

สร้างปี่ 21,708             155             - 21,863        

หนองแค 9,909              320             - 10,229        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองหมี 12,697             - - 12,697        

หนองอึ่ง 14,350             1,446           - 15,796        

หวา้นคํา 15,203             130             - 15,333        

ราษีไศล ผลรวม 165,082           3,932           - 169,014      

วงัหิน ดวนใหญ่ 19,886             - - 19,886        

ทุ่งสวา่ง 16,052             219             - 16,271        

ธาตุ 15,029             7,480           - 22,509        

บ่อแก้ว 17,393             275             - 17,668        

บุสูง 14,659             14,022         - 28,681        

โพนยาง 6,204              5,567           - 11,771        

วงัหิน 15,944             - - 15,944        

ศรีสําราญ 8,265              7,414           - 15,679        

วงัหิน ผลรวม 113,432           34,977         - 148,409      

ศรีรัตนะ ตูม 14,739             645             - 15,384        

พิงพวย 11,763             1,048           - 12,811        

ศรีแก้ว 10,113             559             - 10,672        

ศรีโนนงาม 16,288             91               - 16,379        

สระเยาว์ 10,119             2,493           - 12,612        

สะพุง 15,836             - - 15,836        

เส่ืองข้าว 9,523              4,821           - 14,344        

ศรีรัตนะ ผลรวม 88,381             9,657           - 98,038        

ศิลาลาด กุง 19,777             191             - 19,968        

คลีกล้ิง 15,536             620             - 16,156        

โจดม่วง 15,358             - - 15,358        

หนองบัวดง 4,045              - - 4,045          

ศิลาลาด ผลรวม 54,716             811             - 55,527        

ห้วยทับทัน กล้วยกวา้ง 14,290             - - 14,290        

จานแสนไชย 20,673             - - 20,673        

ปราสาท 17,464             1,171           - 18,635        

ผักไหม 11,647             2,135           - 13,782        

เมืองหลวง 21,789             1,809           - 23,598        

ห้วยทับทัน 13,467             329             - 13,796        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ห้วยทับทัน ผลรวม 99,330             5,444           - 104,774      

อุทุมพรพิสัย ก้านเหลือง 11,421             - - 11,421        

กําแพง 3,018              - - 3,018          

ขะยูง 13,268             468             - 13,736        

แข้ 10,429             - - 10,429        

แขม 7,425              232             - 7,657          

โคกจาน 7,722              148             - 7,870          

โคกหล่าม 7,390              235             - 7,625          

ตาเกษ 2,451              - - 2,451          

แต้ 623                 - - 623            

ทุ่งไชย 12,012             - - 12,012        

ปะอาว 11,795             62               - 11,857        

โพธิช์ัย 12,736             490             - 13,226        

รังแร้ง 10,469             716             - 11,185        

สระกําแพงใหญ่ 6,667              - - 6,667          

สําโรง 4,529              107             - 4,636          

หนองห้าง 13,067             87               - 13,154        

หนองไฮ 10,611             760             - 11,371        

หัวช้าง 12,535             113             - 12,648        

อีหลํ่า 7,290              139             - 7,429          

อุทุมพรพิสัย ผลรวม 165,458           3,557           - 169,015      

ศรีสะเกษ ผลรวม 2,607,504         515,956        730                 3,124,190    

สุรินทร์ กาบเชิง กาบเชิง 17,180             14,936         - 32,116        

คูตัน 9,393              12,124         - 21,517        

โคกตะเคียน 6,664              26,745         - 33,409        

ด่าน 8,603              8,240           664                 17,507        

ตะเคียน 8,091              4,206           - 12,297        

แนงมุด 4,708              16,155         - 20,863        

กาบเชิง ผลรวม 54,639             82,406         664                 137,709      

เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ 16,561             1,912           - 18,473        

ตากูก 18,432             1,977           - 20,409        

บ้านแร่ 18,895             - - 18,895        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

บึง 14,300             3,085           - 17,385        

ปราสาททอง 23,917             - - 23,917        

เขวาสินรินทร์ ผลรวม 92,105             6,974           - 99,079        

จอมพระ กระหาด 3,367              5,484           - 8,851          

จอมพระ 19,775             6,016           - 25,791        

ชุมแสง 4,826              10,137         89                  15,052        

บ้านผือ 10,180             8,213           - 18,393        

บุแกรง 16,163             5,195           - 21,358        

เป็นสุข 6,387              3,240           - 9,627          

เมืองลีง 15,142             16,618         543                 32,303        

ลุ่มระวี 8,378              5,585           - 13,963        

หนองสนิท 8,508              6,620           - 15,128        

จอมพระ ผลรวม 92,726             67,108         632                 160,466      

ชุมพลบุรี กระเบื้อง 21,412             400             - 21,812        

ชุมพลบุรี 22,117             549             - 22,666        

นาหนองไผ่ 16,904             73               - 16,977        

ไพรขลา 23,659             6,387           - 30,046        

เมืองบัว 31,393             653             - 32,046        

ยะวกึ 20,090             357             - 20,447        

ศรีณรงค์ 16,627             1,259           - 17,886        

สระขุด 20,403             84               - 20,487        

หนองเรือ 4,953              1,635           - 6,588          

ชุมพลบุรี ผลรวม 177,558           11,397         - 188,955      

ท่าตูม กระโพ 9,639              16,691         - 26,330        

ท่าตูม 8,678              6,202           - 14,880        

ทุ่งกุลา 34,393             203             - 34,596        

บะ 11,970             15,285         255                 27,510        

บัวโคก 9,913              12,415         - 22,328        

พรมเทพ 20,973             3,685           - 24,658        

โพนครก 24,172             699             - 24,871        

เมืองแก 9,732              9,696           - 19,428        

หนองบัว 6,079              2,816           - 8,895          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองเมธี 7,283              6,998           - 14,281        

ท่าตูม ผลรวม 142,832           74,690         255                 217,777      

โนนนารายณ์ คําผง 5,612              10,602         - 16,214        

โนน 6,275              6,499           - 12,774        

ระเวยีง 3,636              2,716           - 6,352          

หนองเทพ 11,473             6,843           - 18,316        

หนองหลวง 2,701              342             - 3,043          

โนนนารายณ์ ผลรวม 29,697             27,002         - 56,699        

บัวเชด จรัส 1,600              3,059           - 4,659          

ตาวงั 8,626              16,974         - 25,600        

บัวเชด 8,083              7,451           - 15,534        

สะเดา 4,807              9,870           - 14,677        

สําเภาลูน 4,127              14,260         - 18,387        

อาโพน 3,451              5,364           - 8,815          

บัวเชด ผลรวม 30,694             56,978         - 87,672        

ปราสาท กังแอน 7,380              15,051         - 22,431        

กันตวจระมวล 12,636             8,734           - 21,370        

โคกยาง 21,518             29,218         207                 50,943        

โคกสะอาด 13,043             21,243         - 34,286        

เชื้อเพลิง 11,278             4,787           85                  16,150        

โชคนาสาม 22,859             20,859         - 43,718        

ตานี 14,383             14,549         - 28,932        

ตาเบา 23,466             13,339         - 36,805        

ทมอ 15,029             4,800           - 19,829        

ทุ่งมน 6,386              8,645           213                 15,244        

บ้านไทร 12,907             21,893         - 34,800        

บ้านพลวง 4,515              14,568         - 19,083        

ประทัดบุ 3,878              9,298           - 13,176        

ปราสาททนง 8,994              6,353           - 15,347        

ปรือ 12,455             22,804         - 35,259        

ไพล 3,077              6,619           76                  9,772          

สมุด 5,806              4,646           228                 10,680        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองใหญ่ 7,794              28,300         - 36,094        

ปราสาท ผลรวม 207,404           255,706        809                 463,919      

พนมดงรัก โคกกลาง 9,212              16,323         - 25,535        

จีกแดก 8,383              20,261         - 28,644        

ตาเมียง 8,683              9,150           - 17,833        

บักได 6,786              12,112         - 18,898        

พนมดงรัก ผลรวม 33,064             57,846         - 90,910        

เมืองสุรินทร์ กาเกาะ 11,934             5,277           - 17,211        

แกใหญ่ 22,982             - - 22,982        

คอโค 12,183             280             - 12,463        

เฉนียง 19,910             3,040           - 22,950        

ตระแสง 13,241             4,255           87                  17,583        

ต้ังใจ 18,995             833             - 19,828        

ตาอ็อง 13,176             17,903         - 31,079        

ท่าสวา่ง 29,586             5,955           288                 35,829        

เทนมีย์ 12,286             4,167           - 16,453        

นอกเมือง 10,744             - - 10,744        

นาดี 32,702             6,647           86                  39,435        

นาบัว 13,416             10,060         - 23,476        

ในเมือง 687                 - - 687            

บุฤาษี 21,922             256             - 22,178        

เพี้ยราม 14,987             5,722           - 20,709        

เมืองที 28,938             - - 28,938        

ราม 21,707             550             - 22,257        

สลักได 27,695             1,193           - 28,888        

สวาย 9,439              12,162         249                 21,850        

สําโรง 22,439             3,485           - 25,924        

แสลงพันธ์ 19,651             - - 19,651        

เมืองสุรินทร์ ผลรวม 378,620           81,785         710                 461,115      

รัตนบุรี กุดขาคีม 15,469             1,402           - 16,871        

แก 12,805             2,013           - 14,818        

ดอนแรด 18,726             1,959           - 20,685        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ทับใหญ่ 20,290             255             - 20,545        

ธาตุ 6,959              2,249           - 9,208          

น้ําเขียว 7,045              1,886           - 8,931          

เบิด 8,411              1,391           - 9,802          

ไผ่ 9,128              2,444           - 11,572        

ยางสวา่ง 4,084              1,551           - 5,635          

รัตนบุรี 6,307              154             - 6,461          

หนองบัวทอง 12,943             263             - 13,206        

หนองบัวบาน 6,617              10,117         - 16,734        

รัตนบุรี ผลรวม 128,784           25,684         - 154,468      

ลําดวน โชคเหนือ 13,306             6,598           - 19,904        

ตระเปียงเตีย 3,344              13,164         - 16,508        

ตรําดม 18,848             635             - 19,483        

ลําดวน 26,509             2,638           - 29,147        

อู่โลก 16,591             10,689         - 27,280        

ลําดวน ผลรวม 78,598             33,724         - 112,322      

ศรีณรงค์ แจนแวน 16,786             13,951         - 30,737        

ณรงค์ 8,995              16,855         - 25,850        

ตรวจ 7,737              26,223         - 33,960        

ศรีสุข 7,550              25,687         - 33,237        

หนองแวง 9,840              18,289         - 28,129        

ศรีณรงค์ ผลรวม 50,908             101,005        - 151,913      

ศีขรภมูิ กุดหวาย 2,834              13,330         - 16,164        

ขวาวใหญ่ 20,581             245             - 20,826        

คาละแมะ 21,631             291             - 21,922        

จารพัต 23,679             3,099           - 26,778        

ช่างปี่ 21,931             9,707           - 31,638        

ตรมไพร 12,045             15,356         - 27,401        

ตรึม 28,854             240             - 29,094        

แตล 32,058             711             - 32,769        

นารุ่ง 16,954             628             - 17,582        

ผักไหม 8,503              9,948           - 18,451        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ยาง 9,237              1,640           - 10,877        

ระแงง 10,365             9,343           - 19,708        

หนองขวาว 19,115             2,577           - 21,692        

หนองบัว 24,417             1,665           - 26,082        

หนองเหล็ก 26,160             9,967           - 36,127        

ศีขรภมูิ ผลรวม 278,364           78,747         - 357,111      

สนม แคน 3,573              5,070           - 8,643          

นานวน 6,237              11,050         - 17,287        

โพนโก 7,240              5,706           - 12,946        

สนม 4,825              9,355           - 14,180        

หนองระฆงั 7,799              4,101           - 11,900        

หนองอียอ 8,613              2,878           - 11,491        

หัวงัว 8,601              2,398           - 10,999        

สนม ผลรวม 46,888             40,558         - 87,446        

สังขะ กระเทียม 28,288             19,935         - 48,223        

ขอนแตก 6,873              21,289         - 28,162        

ดม 10,345             12,244         - 22,589        

ตาคง 8,067              20,949         - 29,016        

ตาตุม 8,866              15,237         - 24,103        

ทับทัน 6,922              16,748         - 23,670        

เทพรักษา 7,033              11,322         - 18,355        

บ้านจารย์ 13,923             26,517         - 40,440        

บ้านชบ 8,008              24,201         124                 32,333        

พระแก้ว 5,121              29,721         - 34,842        

สะกาด 16,896             11,314         - 28,210        

สังขะ 7,458              18,724         - 26,182        

สังขะ ผลรวม 127,800           228,201        124                 356,125      

สําโรงทาบ กระออม 5,932              872             - 6,804          

เกาะแก้ว 8,552              5,957           - 14,509        

ประดู่ 7,202              369             - 7,571          

ศรีสุข 8,125              4,043           - 12,168        

สะโน 5,457              1,443           - 6,900          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

สําโรงทาบ 15,255             1,645           - 16,900        

เสม็จ 3,298              1,314           - 4,612          

หนองไผ่ล้อม 20,236             5,487           - 25,723        

หนองฮะ 8,110              2,900           - 11,010        

หมื่นศรี 10,486             1,685           - 12,171        

สําโรงทาบ ผลรวม 92,653             25,715         - 118,368      

สุรินทร์ ผลรวม 2,043,334         1,255,526     3,194              3,302,054    

อํานาจเจริญ ชานุมาน คําเขือ่นแก้ว 7,846              5,880           - 13,726        

โคกก่ง 6,420              4,801           - 11,221        

โคกสาร 7,328              3,967           - 11,295        

ชานุมาน 5,266              5,870           3,427              14,563        

ป่าก่อ 5,040              10,204         - 15,244        

ชานุมาน ผลรวม 31,900             30,722         3,427              66,049        

ปทุมราชวงศา คําโพน 4,289              15,249         - 19,538        

นาป่าแซง 11,240             14,462         - 25,702        

นาหวา้ 8,012              16,070         - 24,082        

โนนงาม 5,324              10,250         - 15,574        

ลือ 9,996              22,350         - 32,346        

หนองข่า 12,976             4,971           - 17,947        

ห้วย 7,323              21,108         - 28,431        

ปทุมราชวงศา ผลรวม 59,160             104,460        - 163,620      

พนา จานลาน 5,386              21,221         - 26,607        

พนา 7,222              8,512           - 15,734        

พระเหลา 4,962              6,229           - 11,191        

ไม้กลอน 6,753              19,716         - 26,469        

พนา ผลรวม 24,323             55,678         - 80,001        

เมืองอํานาจเจริญ กุดปลาดุก 4,441              21,091         - 25,532        

ไก่คํา 6,276              12,085         - 18,361        

คึมใหญ่ 5,688              13,457         - 19,145        

ดอนเมย 1,941              8,006           - 9,947          

นาจิก 5,117              11,743         335                 17,195        

นาแต้ 7,019              13,700         - 20,719        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

นาผือ 3,339              17,237         - 20,576        

นายม 4,429              12,219         - 16,648        

นาวงั 4,890              11,522         - 16,412        

นาหมอม้า 5,534              6,180           - 11,714        

น้ําปลีก 5,649              5,568           - 11,217        

โนนโพธิ์ 3,011              17,867         - 20,878        

โนนหนามแท่ง 5,718              14,076         - 19,794        

บุ่ง 5,683              12,266         - 17,949        

ปลาค้าว 5,856              12,740         - 18,596        

สร้างนกทา 11,741             10,714         - 22,455        

หนองมะแซว 6,382              8,124           - 14,506        

ห้วยไร่ 6,819              12,425         - 19,244        

เหล่าพรวน 3,896              9,566           - 13,462        

เมืองอํานาจเจริญ ผลรวม 103,429           230,586        335                 334,350      

ลืออํานาจ โคกกลาง 3,730              13,109         - 16,839        

ดงบัง 7,838              20,203         - 28,041        

ดงมะยาง 6,851              6,140           - 12,991        

เปือย 14,657             8,812           - 23,469        

แมด 2,890              13,277         - 16,167        

ไร่ขี 7,450              14,298         - 21,748        

อํานาจ 7,554              6,977           - 14,531        

ลืออํานาจ ผลรวม 50,970             82,816         - 133,786      

เสนางคนิคม นาเวยีง 3,171              23,723         402                 27,296        

โพนทอง 5,374              8,608           - 13,982        

ไร่สีสุก 5,662              14,403         892                 20,957        

เสนางคนิคม 7,909              28,413         543                 36,865        

หนองสามสี 555                 17,852         - 18,407        

หนองไฮ 8,187              13,281         - 21,468        

เสนางคนิคม ผลรวม 30,858             106,280        1,837              138,975      

หัวตะพาน คําพระ 8,438              10,614         - 19,052        

เค็งใหญ่ 18,277             9,824           - 28,101        

จิกดู่ 5,549              20,122         - 25,671        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

โพนเมืองน้อย 17,774             15,557         - 33,331        

รัตนวารี 7,181              1,837           - 9,018          

สร้างถ่อน้อย 5,038              855             - 5,893          

หนองแก้ว 8,896              3,061           - 11,957        

หัวตะพาน 4,185              3,805           - 7,990          

หัวตะพาน ผลรวม 75,338             65,675         - 141,013      

อํานาจเจริญ ผลรวม 375,978           676,217        5,599              1,057,794    

อุดรธานี กุดจับ กุดจับ 6,652              1,314           - 7,966          

ขอนยูง 11,062             4,215           - 15,277        

เชียงเพ็ง 6,937              3,586           - 10,523        

ตาลเลียน 8,078              1,261           - 9,339          

ปะโค 10,263             1,719           - 11,982        

เมืองเพีย 3,645              835             - 4,480          

สร้างก่อ 13,690             4,740           - 18,430        

กุดจับ ผลรวม 60,327             17,670         - 77,997        

กุมภวาปี กุมภวาปี 5,431              200             - 5,631          

เชียงแหว 5,950              2,735           - 8,685          

แชแล 10,571             2,339           - 12,910        

ตูมใต้ 16,341             175             - 16,516        

ท่าล่ี 16,211             2,978           - 19,189        

ปะโค 29,693             1,902           - 31,595        

ผาสุก 8,449              1,173           - 9,622          

พันดอน 19,267             742             - 20,009        

เวยีงคํา 16,231             2,680           - 18,911        

สีออ 15,809             230             - 16,039        

เสอเพลอ 19,224             4,229           - 23,453        

หนองหวา้ 25,703             387             - 26,090        

ห้วยเกิง้ 3,073              498             - 3,571          

กุมภวาปี ผลรวม 191,953           20,268         - 212,221      

กูแ่ก้ว คอนสาย 10,879             3,304           - 14,183        

ค้อใหญ่ 6,346              1,564           - 7,910          

โนนทองอินทร์ 5,683              2,663           - 8,346          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

บ้านจีต 7,844              2,981           - 10,825        

กูแ่ก้ว ผลรวม 30,752             10,512         - 41,264        

ไชยวาน คําเลาะ 18,422             2,088           297                 20,807        

ไชยวาน 19,999             9,452           - 29,451        

โพนสูง 18,600             3,775           - 22,375        

หนองหลัก 16,558             11,564         - 28,122        

ไชยวาน ผลรวม 73,579             26,879         297                 100,755      

ทุ่งฝน ทุ่งฝน 20,749             16,254         1,444              38,447        

ทุ่งใหญ่ 17,787             13,319         1,501              32,607        

นาชุมแสง 11,382             8,968           902                 21,252        

นาทม 2,578              6,791           270                 9,639          

ทุ่งฝน ผลรวม 52,496             45,332         4,117              101,945      

นายูง นาแค 1,066              - - 1,066          

โนนทอง 241                 - - 241            

บ้านก้อง 3,761              1,364           - 5,125          

นายูง ผลรวม 5,068              1,364           - 6,432          

น้ําโสม นางัว 5,906              4,714           - 10,620        

น้ําโสม 7,976              948             - 8,924          

บ้านหยวก 5,710              5,072           - 10,782        

ศรีสําราญ 3,207              3,248           - 6,455          

สามัคคี 10,176             3,248           - 13,424        

โสมเยีย่ม 8,186              838             - 9,024          

หนองแวง 8,507              1,732           - 10,239        

น้ําโสม ผลรวม 49,668             19,800         - 69,468        

โนนสะอาด โคกกลาง 28,311             4,104           - 32,415        

ทมนางาม 24,448             3,159           - 27,607        

โนนสะอาด 15,997             1,377           - 17,374        

บุ่งแก้ว 32,915             1,496           - 34,411        

โพธิศ์รีสําราญ 25,387             818             - 26,205        

หนองกุงศรี 21,505             2,139           - 23,644        

โนนสะอาด ผลรวม 148,563           13,093         - 161,656      

บ้านดุง ดงเย็น 5,765              8,987           3,206              17,958        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

ถ่อนนาลับ 8,037              9,898           4,762              22,697        

นาคํา 18,533             3,781           71                  22,385        

นาไหม 15,908             6,676           3,435              26,019        

บ้านจันทน์ 16,746             14,456         286                 31,488        

บ้านชัย 13,082             19,170         3,255              35,507        

บ้านดุง 15,756             12,542         124                 28,422        

บ้านตาด 1,810              12,041         4,620              18,471        

บ้านม่วง 5,159              11,480         3,504              20,143        

โพนสูง 7,090              14,092         7,591              28,773        

วงัทอง 4,896              8,771           - 13,667        

ศรีสุทโธ 3,111              1,297           175                 4,583          

อ้อมกอ 6,470              18,860         4,756              30,086        

บ้านดุง ผลรวม 122,363           142,051        35,785             300,199      

บ้านผือ กลางใหญ่ 11,256             83               - 11,339        

ข้าวสาร 7,345              - - 7,345          

เขือน้ํา 25,069             8,459           905                 34,433        

คําด้วง 3,721              - - 3,721          

คําบง 27,393             3,055           - 30,448        

จําปาโมง 18,385             183             - 18,568        

โนนทอง 21,706             285             - 21,991        

บ้านค้อ 2,852              - - 2,852          

บ้านผือ 12,468             73               - 12,541        

เมืองพาน 14,541             - - 14,541        

หนองแวง 17,671             991             - 18,662        

หนองหัวคู 11,499             4,885           - 16,384        

หายโศก 16,021             500             - 16,521        

บ้านผือ ผลรวม 189,927           18,514         905                 209,346      

ประจักษ์ นาม่วง 18,437             11,042         514                 29,993        

ห้วยสามพาด 13,688             1,695           - 15,383        

อุ่มจาน 6,779              6,503           - 13,282        

ประจักษ์ ผลรวม 38,904             19,240         514                 58,658        

พิบูลย์รักษ์ ดอนกลอย 20,443             3,162           - 23,605        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

นาทราย 10,897             6,886           - 17,783        

บ้านแดง 20,454             902             - 21,356        

พิบูลย์รักษ์ ผลรวม 51,794             10,950         - 62,744        

เพ็ญ โคกกลาง 9,903              9,260           - 19,163        

จอมศรี 9,206              9,371           - 18,577        

เชียงหวาง 18,300             20,027         82                  38,409        

เตาไห 13,343             2,895           - 16,238        

นาบัว 12,739             3,690           - 16,429        

นาพู่ 15,827             3,193           - 19,020        

บ้านธาตุ 21,954             9,720           71                  31,745        

บ้านเหล่า 19,111             3,263           - 22,374        

เพ็ญ 22,650             6,302           - 28,952        

สร้างแป้น 8,316              7,374           1,012              16,702        

สุมเส้า 20,562             17,688         - 38,250        

เพ็ญ ผลรวม 171,911           92,783         1,165              265,859      

เมืองอุดรธานี กุดสระ 7,549              3,965           2,236              13,750        

โคกสะอาด 4,968              - - 4,968          

เชียงพิณ 5,465              - - 5,465          

เชียงยืน 15,416             305             - 15,721        

นากวา้ง 6,974              5,256           157                 12,387        

นาข่า 14,951             9,667           1,188              25,806        

นาดี 7,753              187             - 7,940          

นิคมสงเคราะห์ 8,018              - - 8,018          

โนนสูง 11,169             522             - 11,691        

บ้านขาว 13,915             6,066           1,168              21,149        

บ้านจัน่ 6,218              1,163           - 7,381          

บ้านตาด 16,709             3,867           - 20,576        

สามพร้าว 21,881             6,787           693                 29,361        

หนองขอนกวา้ง 8,828              1,230           - 10,058        

หนองนาคํา 26,505             15,329         - 41,834        

หนองบัว 1,343              53               - 1,396          

หนองไผ่ 14,198             3,404           - 17,602        



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

หนองไฮ 15,150             599             - 15,749        

หมูม่น 1,891              231             - 2,122          

เมืองอุดรธานี ผลรวม 208,901           58,631         5,442              272,974      

วงัสามหมอ คําโคกสูง 22,835             4,582           - 27,417        

บะยาว 34,510             2,869           - 37,379        

ผาสุก 9,906              3,934           201                 14,041        

วงัสามหมอ 19,349             4,007           - 23,356        

หนองกุงทับม้า 24,308             1,198           291                 25,797        

หนองหญ้าไซ 27,813             5,140           - 32,953        

วงัสามหมอ ผลรวม 138,721           21,730         492                 160,943      

ศรีธาตุ จําปี 24,713             4,594           - 29,307        

ตาดทอง 16,241             1,634           - 17,875        

นายูง 15,122             1,705           - 16,827        

บ้านโปร่ง 14,378             235             - 14,613        

ศรีธาตุ 4,329              64               - 4,393          

หนองนกเขียน 16,813             465             - 17,278        

หัวนาคํา 35,026             5,571           - 40,597        

ศรีธาตุ ผลรวม 126,622           14,268         - 140,890      

สร้างคอม เชียงดา 3,149              224             - 3,373          

นาสะอาด 5,137              1,382           - 6,519          

บ้านโคก 11,732             10,265         - 21,997        

บ้านยวด 7,051              1,374           - 8,425          

บ้านหินโงม 7,029              353             - 7,382          

สร้างคอม 4,681              1,301           - 5,982          

สร้างคอม ผลรวม 38,779             14,899         - 53,678        

หนองววัซอ กุดหมากไฟ 14,902             1,431           - 16,333        

น้ําพ่น 2,672              - - 2,672          

โนนหวาย 9,282              3,984           395                 13,661        

หนองบัวบาน 4,488              - - 4,488          

หนองววัซอ 7,646              - - 7,646          

หนองอ้อ 4,306              684             - 4,990          

หมากหญ้า 6,595              338             - 6,933          



น้อยกว่าหรือเทา่กับ
 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

4-5 ครั้ง ในรอบ 
10 ปี

มากกว่าหรือเทา่กับ 
6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

จงัหวัด อ าเภอ ต าบล
ระดบัความแลง้ซ้ าซาก

รวม (ไร่)

อูบมุง 17,383             1,809           - 19,192        

หนองววัซอ ผลรวม 67,274             8,246           395                 75,915        

หนองแสง ทับกุง 18,431             377             - 18,808        

นาดี 28,488             3,763           - 32,251        

แสงสวา่ง 25,311             908             - 26,219        

หนองแสง 16,529             3,256           - 19,785        

หนองแสง ผลรวม 88,759             8,304           - 97,063        

หนองหาน ดอนหายโศก 15,434             3,279           - 18,713        

บ้านเชียง 20,883             5,371           - 26,254        

บ้านยา 7,490              2,157           - 9,647          

ผักตบ 13,478             11,570         232                 25,280        

พังงู 21,753             15,344         1,093              38,190        

โพนงาม 21,718             3,514           - 25,232        

สร้อยพร้าว 8,299              6,655           - 14,954        

สะแบง 13,137             4,761           - 17,898        

หนองไผ่ 18,390             14,222         71                  32,683        

หนองเม็ก 18,686             17,321         - 36,007        

หนองสระปลา 9,116              1,877           - 10,993        

หนองหาน 14,188             12,691         - 26,879        

หนองหาน ผลรวม 182,572           98,762         1,396              282,730      

อุดรธานี ผลรวม 2,038,933         663,296        50,508             2,752,737    

ผลรวมทั้งหมด 15,530,278       10,301,877   1,053,375         26,885,530  
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