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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนปรากฏการณปกติของธรรมชาติไมวาจะเปนเหตุการณ แผนดินไหว ดิน
ถลม น้ําทวม ไซโคลนหรือใตฝุน เหตุการณเหลานี้เม่ือเกิดข้ึนจะสรางความเสียหาย และความสูญเสียท้ังแก
ทรัพยสินและชีวิตมนุษยเปนจํานวนมาก มนุษยไมอาจหยุดยั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติได แตมนุษยสามารถท่ีจะ
ทําความเขาใจและอยูรวมกับภัยตางๆ นี้ไดดวยการ ปองกัน บรรเทาและเตรียมการรองรับสถานการณตางๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนไดทุกเวลา 
 ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติในหลาย
รูปแบบ โดยท่ีสําคัญไดแก อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลม โดยเฉพาะภัยจากพายุหมุนเขตรอนซ่ึงทําใหเกิด
ความเสียหายท่ีรุนแรงและเปนบริเวณกวาง รวมถึงปญหาภัยแลง ฝนท้ิงชวง และการระบาดของโรค แมลง
ศัตรูพืช โรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา  
 ภัยแลงเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีความซับซอน มีการกอตัวอยางชาๆ ไมอาจรูลวงหนา หรือกวา
จะรูก็เม่ือสถานการณลุกลามแลว และเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเปนประจําทุก ๆ ป  นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึน สรางความเสียหายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ พ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลงจะมีปญหาการขาด
แคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร กอปรกับการทําการเกษตรในประเทศไทยสวนใหญอาศัย
น้ําฝนจากธรรมชาติเปนหลัก ดังนั้นเม่ือปริมาณน้ําไมเพียงพอทําใหผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เกิดความ
ขาดแคลนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปสงผลตอเศรษฐกิจ และกอใหเกิดการละท้ิงถ่ินฐานไปทํางานในเมือง 
 ภัยแลงในแตละปไดสรางความเสียหายจํานวนมาก จากสถิติความเสียหายท่ีสํารวจพบจาก
สถานการณภัยแลงของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2532 – 2560 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พบวา มูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากภัยแลง มีมูลคาความเสียหายรวมท้ังสิ้น 19,041.94 ลานบาท  พ.ศ. 2548 
เปนปท่ีมีมูลคาความเสียหายมากท่ีสุด คือ 7,565.86 ลานบาท  
 ภาคการเกษตรในชวง พ.ศ. 2532 – 2560 พบวาพ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร ไดรับ
ความเสียหายจากภัยแลงเฉลี่ย 2,571,567 ไร โดย พ.ศ.2537 พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยแลง
มากท่ีสุด โดยไดรับความเสียหายถึง 17,923,817 ไร (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560)  
 จากสถานการณดังกลาวแลวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยง
ตอการเกิดภัยแลงท้ังดานการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม และการพัฒนาพ้ืนท่ี 

1.2  วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีทําการเกษตรเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง ท้ังดานการปองกันและ
ลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม และการพัฒนาพ้ืนท่ี 

1.3  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 3.1  ระยะเวลาดําเนินการ   เริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

      สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 3.2  พ้ืนท่ีดําเนินการ    77 จังหวัด 
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1.4  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 1.4.1  การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภัยแลง ท้ังขอมูลเอกสาร 
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และผลการดําเนินงานของหนวยงาน  ไดแก  
  1)  แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000  กรมแผนท่ีทหาร 
  2)  สภาพภูมิอากาศ ไดแก ขอมูลปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป ตั้งแตป 2531 – 2560 ขอมูลปริมาณ
น้ําฝนรายวัน และ จํานวนวันฝนตก ป  2560  กรมอุตุนิยมวิทยา 
  3)  อุทกวิทยา ไดแก ขอมูลแหลงน้ําผิวดิน กรมพัฒนาท่ีดิน และ แหลงน้ําใตดิน  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  4)  ขอมูลดิน ป 2556 มาตราสวน 1: 25,000  กรมพัฒนาท่ีดิน 
  5)  สภาพการใชท่ีดิน ป 2558 – 2559 มาตราสวน 1 : 25,000  กรมพัฒนาท่ีดิน 
  6)  ความลาดชันของพ้ืนท่ี คํานวณจากขอมูลความสูงเชิงเลข ของประเทศไทย ท่ีมีความละเอียด 
5 เมตร กรมพัฒนาท่ีดิน 
  7)  แผนท่ีพ้ืนท่ีชลประทาน ป 2557 มาตราสวน 1 : 50,000  กรมชลประทาน 
  8)  ขอมูลขอบเขตการปกครอง ป 2556  มาตราสวน 1: 50,000  กรมการปกครอง 
  9)  แผนท่ีขอบเขตลุมน้ํา มาตราสวน 1 : 50,000  กรมทรัพยากรน้ํา 
   10)  ภาพถายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS (Land Surface Temperature :resolution 1 
km.)  ท่ีอยูในรูปเชิงเลข ถายครอบคลุมพ้ืนท่ีประเทศไทยทุก 8 วัน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 – กันยายน 2559 
จาก United state for geology survey (USGS) 
   11)  ภาพถายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS (resolution 250 m.)  band 1 (Red) และ band 
2 (NIR) ท่ีอยูในรูปเชิงเลข ถายครอบคลุมพ้ืนท่ีประเทศไทยทุก 16 วัน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 – กันยายน 
2559 จาก United state for geology survey (USGS) 
 1.4.2  นําเขาขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcView , ArcGIS  ENVI ใหอยูในรูป  Digital data 
 1.4.3  การจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือแสดงขอมูลดานพ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก และพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยแลง 
 1.4.4  ตรวจสอบผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีประสบความแหงแลงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ในภาคสนาม 
 1.4.5  ปรับแกไขพ้ืนท่ีประสบความแหงแลงในพ้ืนท่ีทําการเกษตรใหถูกตอง 
 1.4.6  จัดทํารายงาน และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีทําการเกษตรเสี่ยงภัยแลง เพ่ือ
ปองกันบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพรอม และการฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนใหเกิดการใชท่ีดิน
ท่ีเหมาะสมท้ังในดานการอนุรักษและการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

ขอมูลทั่วไป 

 

2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ระหวางละติจูด 5o37' เหนือ 
กับ 20o27' เหนือ และระหวางลองจิจูด 97o22' ตะวันออก กับ 105o37' ตะวันออก มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 
513,115 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 321 ลานไร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใกลเคียงดังนี้ (ภาพท่ี 2.1) 
 ทิศเหนือ ติดประเทศพมา และ ลาว 
 ทิศตะวันออก ติดประเทศลาว กัมพูชา และอาวไทย 
 ทิศใต ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดประเทศพมาและทะเลอันดามัน 

 
ภาพท่ี 2.1 ขอบเขตประเทศและอาณาเขตติดตอ 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2560) 
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2.2  สภาพภูมิอากาศ 

 2.2.1  ลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทย 
  ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1)  มรสุมตะวันตกเฉียงใต 
  มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพัดออกจาก
ศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํา
มวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและฝนชุกท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม
บริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน 
  2)  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
   หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลวประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจาก
แหลงกําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลงท่ัวไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก เนื่องจากมรสุม
นี้นําความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุมการเริ่มตนและสิ้นสุดมรสุมท้ังสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติไดใน
แตละป 
 2.2.2  ฤดูกาล 
  ประเทศไทยโดยท่ัว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ (ภาพท่ี 2.2) 
  1)  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยน
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะท่ีข้ัวโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย 
โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ทําใหไดรับความ
รอนจากดวงอาทิตยเต็มท่ี สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวท่ัวไป ในฤดูนี้แมวาโดยท่ัวไปจะมีอากาศรอนและแหง
แลง แตบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิดการ
ปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนท่ีปกคลุมอยูเหนือประเทศไทยซ่ึงกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูนี้มักเรียก
อีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอนลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 
  อากาศรอน อุณหภูมิระหวาง 35.0 องศาเซลเซียส - 39.9 องศาเซลเซียส 
  อากาศรอนจัด อุณหภูมิตั้งแต 40.0 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
  2)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเม่ือมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย
และรองความกดอากาศตํ่าพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนชุกท่ัวไป รองความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะพาดผาน
ภาคใตในเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนข้ึนไปทางเหนือตามลําดับจนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะ
พาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวาฝนท้ิงชวง ซ่ึงอาจ
นานประมาณ 1 - 2 สัปดาห หรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรง และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติ
รองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้งทําใหมีฝนชุกตอเนื่อง 
จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณ
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กลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจน
กอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออกซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันตก อยางไรก็ตาม
การเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ 1 - 2 สัปดาหเกณฑการพิจารณาปริมาณฝนใน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแตละวันตั้งแตเวลา 07.00 น. ของวันหนึ่งถึงเวลา 07.00 น.ของวันรุงข้ึน ตาม
ลักษณะของฝนท่ีตกในประเทศท่ีอยูในเขตรอนยานมรสุมมีดังนี้ 
   ฝนวัดจํานวนไมได ปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร 
   ฝนเล็กนอย ปริมาณฝนระหวาง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 
   ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 
   ฝนหนัก ปริมาณฝนระหวาง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 
   ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป 
  3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เม่ือมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกลงไปซ่ึงจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศ
เย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของ
แตละวันโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
   อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8.0 องศาเซลเซียส 
   อากาศหนาว อุณหภูมิระหวาง 8.0 องศาเซลเซียส - 15.9 องศาเซลเซียส 
   อากาศเย็น อุณหภูมิระหวาง 16.0 องศาเซลเซียส - 22.9 องศาเซลเซียส 

 
ภาพท่ี 2.2 ตําแหนงรองความกดอากาศต่ํา ทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายุหมุนเขตรอน 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2553ก) 
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 2.2.3  อุณหภูมิ 
  สภาวะอากาศโดยท่ัวไปของประเทศไทยจะรอนอบอาวเกือบตลอดปเนื่องจากตั้งอยูในเขตรอน 
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 2.1) โดยในชวงเดือนเมษายนจะเปน
เดือนท่ีมีอากาศรอนมากท่ีสุดในรอบป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีคาประมาณ 35.7 องศาเซลเซียส สวนในชวงเดือน
มกราคมจะเปนเดือนท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุดเปนชวงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปจะมีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยมี
คาประมาณ 19.5 องศาเซลเซียส 

ตารางท่ี 2.1 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยในคาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2531- 2560 (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทย 

เดือน 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

เฉล่ีย สูงสุดเฉล่ีย ต่ําสุดเฉล่ีย 

มกราคม 25.0 31.3 19.5 

กุมภาพันธ 26.5 33.1 20.7 

มีนาคม 28.3 34.7 22.9 

เมษายน 29.6 35.7 24.7 

พฤษภาคม 29.0 34.4 25.0 

มิถุนายน 28.5 33.3 25.0 

กรกฎาคม 28.0 32.5 24.7 

สิงหาคม 27.8 32.3 24.5 

กันยายน 27.5 32.2 24.2 

ตุลาคม 27.1 31.9 23.5 

พฤศจิกายน 26.1 31.4 21.7 

ธันวาคม 24.7 30.5 19.7 

ตลอดป 27.3 32.8 23.0 

ท่ีมา : ท่ีมา: ดัดแปลงจากขอมูลดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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 2.2.4  ปริมาณฝน 
  โดยท่ัวไปประเทศไทยมีฝนอยูในเกณฑดี ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยท่ัวประเทศมีคาประมาณ 

1,595.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพ้ืนท่ีผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตาม

ฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลงและมีฝนนอยในฤดูหนาว เม่ือเขาสูฤดูรอนปริมาณฝนจะ

เพ่ิมข้ึนบางพรอมท้ังมีพายุฟาคะนอง และเม่ือเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนมาก (ตารางท่ี 2.2) โดยจะมี

ปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 

ตารางท่ี 2.2 ปริมาณฝนเฉลีย่ในคาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2531- 2560 (มิลลเิมตร) ของประเทศไทย 

เดือน ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) 

มกราคม 28.8 

กุมภาพันธ 22.2 

มีนาคม 57.0 

เมษายน 87.0 

พฤษภาคม 189.4 

มิถุนายน 183.6 

กรกฎาคม 208.7 

สิงหาคม 233.2 

กันยายน 252.6 

ตุลาคม 182.8 

พฤศจิกายน 96.4 

ธันวาคม 53.2 

ตลอดป 1595.0 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากขอมูลดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 

 2.2.5  ความชื้นสัมพัทธ 
  ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร จึงมีอากาศรอนชื้นปกคลุมเกือบตลอดป
โดยเฉพาะเดือนมีนาคมจะเปนชวงท่ีความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําสุดในรอบป คือ มีความชื้นสัมพัทธตลอดป 
ประมาณ 68.1 เปอรเซ็นต และในเดือนกันยายนจะมีความชื้นสัมพัทธสูงสุด โดยมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอด
ป ประมาณ 82.5เปอรเซ็นต(ตารางท่ี 2.3) 
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ตารางท่ี 2.3 สถิติความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยในคาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ.2531- 2560 (เปอรเซ็นต) ของประเทศไทย 

ภาค 
ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย (เปอรเซ็นต) 

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน ตลอดป 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง 

ตะวันออก 

ใต 

ฝงตะวันออก 

ฝงตะวันตก 

74 

69 

70 

71 

 

81 

78 

63 

66 

68 

75 

 

78 

77 

81 

80 

78 

81 

 

79 

84 

73 

72 

73 

76 

 

79 

80 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากขอมูลดิจิตอล กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 

2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ลักษณะภูมิประเทศและลมฟาอากาศสวนใหญคลายคลึงกัน มีแตกตาง
กันบางเพียงเล็กนอย การแบงภาคของประเทศไทยแบงออกไดเปน 5 ภาค ดังนี้ 
 2.3.1  ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก 
นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และ
อุทัยธานี มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 106,027,680 ไร 
 ลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับกับท่ีราบระหวาง
เทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแมน้ํา มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือใต ทางตอนเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเปน
ตนกําเนิดของแมน้ําปง ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา มียอดเขาสูงเปนอันดับสองของ
ประเทศ คือ ยอดดอยผาหมปก อยูในจังหวัดเชียงใหม มีความสูง 2,298 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
และยอดดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สูงเปนอันดับสามของประเทศ อยู
ในจังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกัน ทางดานตะวันตกมีเทือกเขาถนนธงชัยซ่ึงเปนทิวเขาท่ีใหญและยาวท่ีสุดของ
ภาคเหนือ มียอดเขาสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คือ ยอดดอยอินทนนท อยูในจังหวัดเชียงใหม สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 2,565 เมตร และมีเทือกเขาตะนาวศรีบางสวน ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผีปนน้ํา
ซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ําวังและแมน้ํายม ดานตะวันออกของภาคมีเทือกเขาหลวงพระบางซ่ึงเปนตนกําเนิด
ของแมน้ํานาน และมีเทือกเขาเพชรบูรณบางสวน เทือกเขาทางภาคเหนือมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,600 
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนใหญมีความสูงมากกวา 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และ
บางแหงมีความสูงเกิน 1,750 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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 2.3.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ประกอบดวย 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ีประมาณ 
105,533,963 ไร หรือ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
 ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังภาคยกตัวสูงเปนขอบแยกตัวออกจากภาคอ่ืนอยางชัดเจน มี
ทิวเขาใหญก้ันอยูโดยรอบทางดานทิศตะวันตกและทางทิศใต มีภูเขาขนาดเล็กอยูประปรายภายในของภาค ทางทิศ
ตะวันตกของภาคมีทิวเขาใหญ 2 ทิว ทอดยาวติดตอจากเหนือลงมาทางใต คือ ทิวเขาเพชรบูรณทางตอนเหนือและ
ทิวเขาดงพญาเย็นทางตอนใต ทิวเขาท้ังสองนี้ก้ันพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก มีความสูงเฉลี่ย 500 - 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคอีสาน คือ ยอด
ภูหลวงมีความสูง 1,571 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทางทิศใตของภาคมีทิวเขาใหญอีก 2 ทิว ทอดยาวจากทาง
ทิศตะวันตกตอไปตลอดเขตแดนประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ทิว
เขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรัก พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนท่ีราบมีชื่อเรียกวา ท่ีราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงใน
บริเวณทิวเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต และคอยลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสูแมน้ําโขง บริเวณตอนในคอนไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีทิวเขาเตี้ยๆ เรียกวา ทิวเขาภูพาน และมีภูเขากระจัดกระจายไมเปนทิวเขา ทํา ใหลักษณะ
พ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนแองท่ีราบใหญ 2 ตอน คือ แองสกลนครและแองโคราช 
 2.3.3  ภาคกลางประกอบดวย 18 จังหวัด และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ไดแก จังหวัดกาญจนบุร ี
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง สวนกรุงเทพมหานครไม
นับวาเปนจังหวัดเนื่องจากเปนเขตการปกครองพิเศษ มีพ้ืนท่ี ประมาณ 43,450,440 ไร 
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนท่ีราบลุมท่ีเกิดจากการท่ีแมน้ําพัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวดทราย และ
ตะกอนมาทับถมพอกพูนมาเปนเวลานาน ระดับพ้ืนท่ีมีลักษณะลาดลงมาทางใต พ้ืนท่ีราบสวนใหญมีความสูง
โดยประมาณนอยกวา 80 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีภูเขาเตี้ยๆ เกิดข้ึน แตไมมากนัก โดยทางทิศ
ตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเปนแนวก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา 1,650 เมตร ทางดานตะวันออกมีเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาสันกํา 
แพงเปนเสนแบงเขตระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.3.4  ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว มีพ้ืนท่ีประมาณ 21,487,812 ไร  
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนภูเขา แนวเทือกเขา ท่ีราบแคบๆ และชายฝงทะเล ทางตอนเหนือของภาคมี
เทือกเขาสันกําแพงและเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวันตก-ตะวันออก เปนเสนก้ันเขตระหวางภาคตะวันออกกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางดานตะวันออกของภาคมีเทือกเขาบรรทัดเปนเสนก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาท่ีจังหวัดตราด ถัดมามีเทือกเขาจันทบุรีอยูในแนวจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี ทองทะเล
ตะวันออกเต็มไปดวยกลุมเกาะนอยใหญหลายแหงท่ีสําคัญ ไดแก เกาะชาง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะ
เสม็ด เกาะมันใน ในจังหวัดระยอง เกาะลาน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรี 
 2.3.5  ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 44,196,992 ไร 
จังหวัดท่ีใหญท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดท่ีเล็กท่ีสุด คือ จังหวัดภูเก็ต ทุกจังหวัดของภาคมีอาณา
เขตติดตอกับทะเล ยกเวนจังหวัดยะลา  
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 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนเทือกเขาสลับกับท่ีราบระหวางเขาหรือท่ีราบชายฝงทะเล มีทะเลขนาบท้ัง 
2 ดาน คือ ดานฝงทะเลตะวันออกติดอาวไทยและฝงทะเลตะวันตกติดทะเลอันดามัน สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางนอยกวา 13 เมตร พ้ืนท่ีทางฝงตะวันตกของภาคสูงกวาทางฝงตะวันออก 
มีเทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เทือกเขาตะนาวศรีอยูทางดานฝงทะเลตะวันตกทอดในแนวเหนือ-ใตขนานกับฝง
ทะเลก้ันพรมแดนระหวางไทยกับสหภาพพมา เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตอจากเทือกเขาตะนาวศรีเรื่อยไปจนถึง
เกาะภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดในแนวเหนือ-ใต ทางดานใตของภาคมี
เทือกเขาสันกาลาคีรีเปนแนวก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ฝงทะเลท้ังสอง
ดานนี้มีเกาะจํานวนมาก โดยฝงทะเลดานตะวันออกมีเกาะท่ีสําคัญๆ คือ เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา 
เปนตน สวนทางฝงทะเลดานตะวันตก มีเกาะภูเก็ตซ่ึงนับวาสําคัญและใหญท่ีสุดของประเทศ เกาะตะรุเตา 
เกาะลันตา และเกาะลิบง เปนตน 
 

2.4  ทรัพยากรดิน 

 ทรัพยากรดินและท่ีดินเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญประเภทหนึ่งซ่ึงเปนปจจัยท่ีจําเปนใน
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แตทรัพยากรดินเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เสื่อมโทรมไดงาย และมี
ความแปรผันไปตามลักษณะพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศ วัตถุตนกําเนิดดิน สิ่งมีชีวิต และระยะเวลาในการ
พัฒนาการเกิดของดิน ทําใหท่ีดินในแตละแหงมีความเหมาะสมตอการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือ
ความเขาใจตอทรัพยากรดิน และท่ีดินไดงายข้ึน กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดจัดทําแผนท่ีกลุมชุดดินระดับจังหวัด
ขนาดมาตราสวน 1 : 50,000 ข้ึนมาท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนการรวมลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินท่ีมีศักยภาพ
ในการใชประโยชนท่ีดินคลายคลึงกันมารวมอยูดวยกัน สามารถจําแนกออกได 62 กลุมชุดดิน นอกจากนี้ยังได
แบงกลุมชุดดินออกเปนกลุมชุดดินยอย โดยใชลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินหรือสภาพแวดลอมท่ีเปน
ขอจํากัดหรือมีผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
 ลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินท่ีนํามาใชแบงกลุมชุดดิน ไดแก ความชื้นในดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน 
การระบายน้ําของดิน ความลึกของดินถึงชั้นท่ีมีกอนกรวด เศษหินมาก ชั้นปูนหรือมารล และชั้นหินพ้ืน วัตถุ
กําเนิดดิน การใชประโยชนท่ีดิน และความลาดชันของพ้ืนท่ี เปนตน สวนลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินหรือ
สภาพแวดลอมท่ีนํามาใชแบงกลุมชุดดินออกเปนกลุมชุดดินยอย ไดแก ชั้นความลาดชันของพ้ืนท่ี สภาพการใช
ประโยชนท่ีดิน อันตรายจากการถูกน้ําทวม ความเปนกรดจัดรุนแรงของดิน การมีคราบเกลือปรากฏอยูบนผิว
ดิน และลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคาดวามีผลตอการใชประโยชนท่ีดิน  
 การจัดหมวดหมูลักษณะและสมบัติดินท่ีมีศักยภาพคลายคลึงกันในดานท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตของพืชที่ปลูก จัดหมวดหมูได 62 กลุมชุดดิน โดยแบงตามสภาพพื้นที่ที่พบไดเปน 4 กลุม
ใหญ ดังนี้ (ภาพท่ี 2.3, ตารางท่ี 2.4 ) 
 2.4.1  กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมหรือพ้ืนท่ีน้ําขัง 
  เปนกลุมชุดดินท่ีมีน้ําแชขังหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น ทําใหดินมีการระบายน้ําเลวมากถึงคอนขาง
เลว พบทุกภาคมีอยู 28 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 1 – 25 และกลุมชุดดินท่ี 57 – 59 
 2.4.2  กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง 
  เปนกลุมชุดดินท่ีไมมีน้ําแชขังและมีระดับน้ําใตดินลึก ทําใหมีการระบายน้ําคอนขางดีถึง
คอนขางดีมาก พบใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีอยู 22 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุด
ดินท่ี 28 29 30 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 48 49 52 54 55 56 60 และ 61 
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 2.4.3  กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินชื้น 
  ลักษณะโดยท่ัวไปเหมือนกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง แตพบในภาคใตและพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต มีอยู 11 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 26 27 32 34 39 42 43 45 50 
51 และ 53 
 2.4.4  กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง 
  พ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขา ท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ไดแก กลุมชุดดินท่ี 62 
 
ตารางท่ี 2.4 ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 
 
 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
8 
 
2 
9 
10 
11 
14 
 

12 
13 
 

15 
16 
 

17 
18 
 

19 
21 
22 
59 
 

20 

1. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมหรือพ้ืนท่ีนํ้าขัง 
กลุมดินเหนียว 

- ดินเหนียวสีดําลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนนํ้ากรอย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนนํ้าทะเล 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายนํ้าเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า การระบายนํ้าคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปน

ดาง 
กลุมดินท่ีมีการยกรอง 

- ดินท่ีมีการยกรอง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล 
กลุมดินเปรี้ยวจัด 

- ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัด 
- ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเลท่ีเปนดินเค็มและเปรี้ยวจัด 
- ดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเล 
- ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเล 
- ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีช้ันดินเลนท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด 

กลุมดินเลนชายทะเล 
- ดินเลนเค็มชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน 
- ดินเลนเค็มชายทะเลท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน 

กลุมดินทรายแปง 
- ดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
- ดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 

กลุมดินรวนละเอียด 
- ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
- ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

กลุมดินรวนหยาบ 
- ดินรวนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า มีช้ันแนนทึบภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน 
- ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าในสวนท่ีต่ําของพ้ืนท่ีริมแมนํ้า 
- ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ 
- ดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน ช้ันดินมีลักษณะเปนชันสลับ 

กลุมดินเค็ม 
- ดินเค็มเกิดจากตะกอนลํานํ้า มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีช้ันดานแข็งท่ีสะสมเกลือ 
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ตารางท่ี 2.4 ตอ 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 
 

23 
24 
 

25 
 

57 
58 
 
 

28 
29 
30 
31 
 

33 
38 
 

35 
36 
 

40 
60 
 

41 
44 
 

46 
47 
48 
49 
 

52 
54 
 

37 
55 
56 
 

61 
 

กลุมดินทราย 
- ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
- ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าท่ีมีเน้ือดินเปนดินทรายหนา 

กลุมดินตื้น 
- ดินตื้น 

กลุมดินอินทรีย 
- ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนา 40 – 100 ซม. จากผิวดิน 

ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 ซม. จากผิวดิน 
2. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง 
กลุมดินเหนียว 

- ดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
- ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
- ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีพบในพ้ืนท่ีภูเขา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
- ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

กลุมดินริมแมนํ้า หรือตะกอนนํ้าพารูปพัด 
- ดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมนํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด 
- ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมนํ้า 

กลุมดินรวนละเอียด 
- ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
- ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

กลุมดินรวนหยาบ 
- ดินรวนหยาบลึกมาก 
- ดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน 

กลุมดินทราย 
- ดินทรายหนาปานกลาง 
- ดินทรายหนา 

กลุมดินตื้น 
- ดินตื้นถึงกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
- ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 
- ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน 
- ดินตื้นถึงลูกรังหรือช้ันเช่ือมแข็งของเหล็กทับอยูบนช้ันดินเหนียว 

กลุมดินท่ีพบช้ันมารล 
- ดินตื้นถึงช้ันมารลหรือกอนปูน 
- ดินลึกปานกลางถึงช้ันมารลหรือกอนปูน 

กลุมดินลึกปานกลาง 
- ดินรวนหยาบลึกปานกลางทับถมบนช้ันหินผ ุ
- ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
- ดินลึกปานกลางถึงหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

กลุมดินดาดเชิงเขา 
- ดินเศษหินเชิงเขาท่ีเกิดจากการสลายตัวแตกผุพังของภูเขา 

3. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดินท่ีอยูในเขตดินช้ืน 
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ตารางท่ี 2.4 ตอ 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจํากลุมชุดดิน 
 

26 
27 
 

32 
 

34 
 
 

39 
 

42 
43 
 

45 
51 
 

50 
53 
 

62 

กลุมดินเหนียว 
- ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือละเอียด 
- ดินเหนียวจัดสีแดงลึกมากท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

กลุมดินรวนริมแมนํ้า 
- ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมนํ้า 

กลุมดินรวนละเอียด 
ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ 
กลุมดินรวนหยาบ 

- ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ 
กลุมดินทราย 

- ดินทรายท่ีมีช้ันดานอินทรียภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน 
- ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือสันทรายชายทะเล 

กลุมดินตื้น 
- ดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน 
- ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 

กลุมดินลึกปานกลาง 
- ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพ้ืน 
- ดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน 

4. กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง 
- พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 

ท่ีมา : สํานักสํารวจดิน และวางแผนการใชท่ีดิน (2548) 
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ภาพท่ี 2.3  กลุมชุดดินแบงตามลักษณะและสมบัติดินท่ีมีศักยภาพคลายคลึงกันในดานท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโต และใหผลผลิตของพืชท่ีปลูก 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 

 
 



15 

2.5  สภาพการใชท่ีดิน 
 จากการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินในป 2558 – 2559  โดยกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กอง
นโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินของประเทศไทย ประกอบดวย 
ประเภทการใชท่ีดินตางๆ ดังนี้ (ภาพท่ี 2.4, ตารางท่ี 2.5)  
 2.5.1.  พ้ืนท่ีชุมชน และสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 16.52 ลานไร หรือรอยละ 5.15 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2.5.2.  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 174.31 ลานไร หรือรอยละ 54.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด การใชประโยชน
ท่ีดินดานเกษตรกรรมตางๆ ประกอบดวย 
  1)  พ้ืนท่ีนา มีเนื้อท่ี 77.11 ลานไร หรือรอยละ 24.04 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  2)  พืชไร มีเนื้อท่ี 40.71 ลานไร หรือรอยละ 12.70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  3)  ไมยืนตน มีเนื้อท่ี 36.43 ลานไร หรือรอยละ 11.36 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  4)  ไมผล มีเนื้อท่ี 11.23 ลานไร หรือรอยละ 3.50 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  5)  ไรหมุนเวียน มีเนื้อท่ี 4.04 ลานไร หรือรอยละ 1.26 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  6)  สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีเนื้อท่ี 2.90 ลานไร หรือรอยละ 0.91 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  7) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 1.88 ลานไร หรือรอยละ 0.59 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ประกอบดวย พืชสวน ทุงหญาเลี้ยงสัตว และพืชน้ํา 
 2.5.3. พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ี 109.26 ลานไร หรือรอยละ 34.06 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ประกอบดวย  
ปารอสภาพฟนฟู และปาสมบูรณ 
 2.5.4. พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 8.98 ลานไร หรือรอยละ 2.80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2.5.5. พ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 11.63 ลานไร หรือรอยละ 3.63 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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ภาพท่ี 2.4  สภาพการใชท่ีดิน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 - 2559 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 
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ตารางท่ี 2.5 สภาพการใชท่ีดิน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 - 2559 

ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง        17,918,984 5.59 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม      177,689,189 55.42 

 นาราง 1,033,086 0.32 
 นา 73,334,825 22.87 
 พืชไร 41,223,678 12.86 
 ไมยืนตน 42,868,837 13.37 
 ไมผล  10,298,430 3.21 
 พืชไรหมุนเวียน 4,333,190 1.35 
 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2,680,772 0.84 
 อ่ืนๆ ( พืชสวน,ทุงหญาเลี้ยงสัตว,พืชน้ํา ) 1,916,371 0.60 

พ้ืนท่ีปาไม       105,846,356 33.00 
 ปาสมบูรณ  98,651,749 30.76 
 ปารอสภาพฟนฟู 7,194,607 2.24 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา          9,181,526 2.86 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด        10,060,832 3.13 

 พ้ืนท่ีท้ิงราง 7,288,641 2.27 
 พ้ืนท่ีลุม 1,506,397 0.47 
 อ่ืนๆ (เหมืองแร,บอลูกรัง,บอทราย ) 1,265,794 0.39 

รวม 320,696,887 100.00 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 

 
2.6  ทรัพยากรน้ํา 
 2.6.1  แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
  1)  แหลงน้ําในภาคเหนือ 
   แหลงน้ําในภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในภาคเหนือมีลักษณะเปนภูเขาซ่ึงมีท่ี
ราบแคบๆ ค่ันอยูระหวางภูเขา ดังนั้นแหลงน้ําภาคเหนือจึงเกิดจากภูเขาตางๆ เหลานั้นและไหลอยูระหวางหุบ
เขาโดยมีทิศทางลงสูท่ีราบภาคกลางและแมน้ําโขง ซ่ึงจะประกอบดวยแมน้ําสายสําคัญ คือ 
   น้ําแมกก ตนน้ําเกิดในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และไหลผานจังหวัดเชียงรายไปลง
แมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงแสน 
   น้ําแมลาว ตนน้ําเกิดในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และไหลไปรวมกับน้ําแมกก
ทางดานตะวันออกของจังหวัดเชียงราย 
   น้ําแมอิง ตนน้ําเกิดในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเกิดบริเวณบึงใหญหรือ
เรียกวา กวานพะเยา จากบึงนี้น้ําแมอิงไหลผานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอเทิงไปลงแมน้ําโขงท่ี
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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   แมน้ําปง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหมไหลลงมาทางใตผาน
อําเภอเชียงดาวบรรจบกับน้ําแมงัดทางตอนเหนือของอําเภอสันทราย และไหลรวมกันลงมาบรรจบกับแมน้ําแมแตง 
ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกันทางทิศตะวันตกของอําเภอแมแตง แลวไหลลงมาทางใตมาบรรจบกับน้ํา
แมกวง ตอจากนั้นแมน้ําปงเริ่มเบนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับน้ําแมขานทางฝงขวาและไปบรรจบกับ
น้ําแมลี้ทางฝงซายท่ีอําเภอจอมทอง ตอจากนั้นแมน้ําปงเริ่มเบนตัวลงมาทางใตอีกครั้งหนึ่งไปบรรจบกับน้ําแม
แจมในเขตอําเภอฮอด และแมน้ําปงก็เริ่มไหลเขาสูซอกเขาสูงผานมาในจังหวัดตากบรรจบกับน้ําแมตื่น ซ่ึงตน
น้ํามีกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกของอําเภออมกอยและทางใตท่ีตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก โดยมีเข่ือนภูมิพลก้ันขวางลําน้ํา แลวแมน้ําปงก็ไหลมาบรรจบกับแมน้ํานานท่ีจังหวัดนครสวรรค และ
กําเนิดเปนแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปงมีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร 
   แมน้ําวัง มีแหลงกําเนิดบนเทือกเขาผีปนน้ําและเทือกเขาขุนตาลในเขตจังหวัดลําปาง 
ไหลผานอําเภอแจหม อําเภอเมืองลําปาง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไปสูท่ีราบจังหวัดตากและเขารวมกับแมน้ํา
ปงท่ีอําเภอบานตาก แมน้ําวังมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร และไมมีลําน้ําสาขาขนาดใหญเชนแมน้ําปง 
แตมีหวยท่ีนับวาใหญสําหรับแมน้ําวังก็คือ น้ําแมตุยและน้ําแมจางซ่ึงไหลมารวมกับแมน้ําวังท่ีบริเวณอําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 
   แมน้ํายม มีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลมาบรรจบกับ
น้ําแมงาวในเขตอําเภอสอง บริเวณท่ีทางหลวงสายอําเภอรองกวาง-อําเภองาว ตัดผานแลวไหลลงมาทางใต
ผานท่ีราบจังหวัดแพร ผานซอกเขาในเขตอําเภอลอง มาออกท่ีราบของจังหวัดสุโขทัย ท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย 
อําเภอสวรรคโลก อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และไหลผานเขามาในเขตจังหวัดพิษณุโลกท่ีอําเภอ
บางระกํา ไปบรรจบกับแมน้ํานานท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค รวมความยาวท้ังสิ้นประมาณ 530 
กิโลเมตร 
   แมน้ํานาน มีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือของจังหวัดนานและไหลลงใตผานท่ี
ราบผืนแคบๆ ของจังหวัดนาน แลวไหลผานซอกเขาลงมาทางใตจนถึงอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จากนั้น
แมน้ํานานเริ่มเบนตัวไปทางทิศตะวันตก ออกสูท่ีราบจังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกับแมน้ํายม 
ท่ีอําเภอชุมแสง แลวไหลเขารวมกับแมน้ําปงไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค แมน้ํานานมีความ
ยาวประมาณ 615 กิโลเมตร 
  2)  แหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แหลงน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ 
   แมน้ําโขง เปนแมน้ําท่ีมีตนกําเนิดจากทิเบต บางสวนจึงมาเปนพรมแดนของประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางตะวันออกของประเทศ เปนแมน้ําท่ีมีสาขาท่ีเกิดจากแมน้ํา
ในประเทศหลายสายท้ังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แมน้ํามูล แมน้ําชี และแมน้ําสงคราม 
   แมน้ํามูล ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกําแพงในเขตอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมาออกสู
แมน้ําโขงท่ีบานดาน ตําบลบานดาน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ฤดูฝนน้ําจะเออทวมท่ีราบริมฝงแมน้ํา ซ่ึง
เปนประโยชนแกการทํานา มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร เปนแมน้ําสายสําคัญของอีสานตอนลาง 
   แมน้ําชี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาพญาฝอในเทือกเขาเพชรบูรณทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดชัยภูมิ มีแมน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ ลําน้ําพอง ลําปาว และลําคันฉู แมน้ําชี มีความยาวประมาณ 765 
กิโลเมตร เปนแมน้ําสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
   แมน้ําสงคราม ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผานจังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธาน ี
และไหลลงแมน้ําโขงท่ีอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ในฤดูน้ํามีน้ํามาก แตฤดูแลงน้ําแหงเปนตอนๆ 
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  3)  แหลงน้ําในภาคกลาง 
   แหลงน้ําในภาคกลาง จากการท่ีลักษณะภูมิประเทศของภาคนี้เปนท่ีราบลุมกวางใหญซ่ึง
ไดชื่อวาเปนอูขาวอูน้ําของประเทศไทย มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ 
   แมน้ําเจาพระยา เริ่มบริเวณแมน้ําปง และแมน้ํานานไหลมารวมบรรจบกันท่ีอําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไหลไปทางทิศใต มีแมน้ําสะแกกรังไหลมาบรรจบท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท มีแมน้ําสุพรรณบุรีแยกทางฝงตะวันตกท่ีอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีแมน้ํานอยแยกไปทางฝง
ตะวันตก และแมน้ําเจาพระยาไหลผานลงมาถึงจังหวัดสิงหบุรี มีคลองบางพุทราแยกไปทางดานตะวันออก ซ่ึง
คลองนี้ไหลไปลงแมน้ําลพบุรี ตอจากนั้นแมน้ําเจาพระยาจะไหลผานจังหวัดอางทอง เขาเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีอําเภอบางบาล และมีแมน้ําปาสักไหลมาลงแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอจากนั้นแมน้ําเจาพระยาไหลลงใตผานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสูอาวไทยท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ รวมความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร 
   แมน้ําทาจีน แยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทแมน้ํา
นี้ใชเปนคลองสงน้ําสายใหญของโครงการเข่ือนเจาพระยา เม่ือผานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวาแมน้ําสุพรรณบุร ี
เม่ือผานมาถึงจังหวัดนครปฐมเรียกวาแมน้ํานครชัยศรี และเม่ือไหลออกอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาครเรียกวาแม
น้ําทาจีน แมน้ํานี้มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร 
   แมน้ํานอย แยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทแมน้ํานี้
ใชเปนคลองสงน้ําสายใหญของโครงการเข่ือนเจาพระยาใหญอีกสายหนึ่ง แลวแมน้ํานอยนี้ไหลมาบรรจบกับ
แมน้ําเจาพระยาอีกครั้งท่ีอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร 
   แมน้ําลพบุรี ตนน้ํากําเนิดจากบริเวณภูเขาในเขตอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี ไหลมา
รวมกับแมน้ําบางขามอันเกิดจากท่ีลุมระหวางจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสิงหบุรี ไหลมารวมกันกับคลองบาง
พุทรา และไหลลงมาทางใตบรรจบกับแมน้ําปาสักท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   แมนํ้าปาสัก ตนน้ําเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณในเขตอําเภอดานซาย จังหวัดเลยไหลผาน
จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดลพบุรี และจังหวดัสระบุรีไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   แมน้ําแมกลอง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงก้ันเขต
แดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมาในเขตอําเภออุมผาง จังหวัดตาก และไหลลงมาสูทิศใตเขาเขตจังหวัด
กาญจนบรุี ท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีแมน้ําแควนอยรวมตั้งแตตนน้ํามาจนถึงบริเวณท่ีบรรจบกันแมน้ําแควนี้ 
มีชื่อเรียกวาแควใหญ เม่ือรวมกับแควนอยแลวก็ไหลลงมาผานจังหวัดราชบุรี และไปออกอาวไทยท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม 
   แมน้ําเพชรบุรี ตนกําเนิดจากทิวเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีและ
ไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
   แมน้ําปราณบุรี ตนน้ําเกิดจากเขาพนมทุงในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีไหลไป
ทางทิศใตขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เขาเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ และไหลไปลงอาวไทยท่ีอําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   แมน้ํานครนายก ตนน้ําเกิดจากเขาอินทนินในอําเภอเมืองนครนายก ไหลผานจังหวัด
นครนายกลงสูแมน้ําบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจังหวัดติดตอกัน คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและ
ฉะเชิงเทรา 
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  4)  แหลงน้ําในภาคตะวันออก 
   แหลงน้ําในภาคตะวันออก มีแมน้ําท่ีสําคัญ คือ 
   แมน้ําบางปะกง ตนกําเนิดจากแมน้ําหนุมานและแมน้ําพระปรง ไหลมารวมกันท่ีอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในตอนนี้เรียกวาแมน้ําปราจีนบุรี และเม่ือผานจังหวัดฉะเชิงเทราจึงเรียกวาแมน้ํา
บางปะกง ไหลไปสูอาวไทยท่ีอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   แมน้ําประแสร ตนน้ํา เกิดจากเขาสอยดาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตลงสูอาวไทยท่ีจังหวัดระยอง 
   แมน้ําระยอง ตนน้ําเกิดจากเขาเรือแตก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ไหลผานเขาไปใน
เขตจังหวัดระยอง ผานอําเภอบานคาย ลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองระยอง 
  5)  แหลงน้ําในภาคใต 
   แหลงน้ําในภาคใต จากลักษณะภูมิประเทศท่ีมีทิวเขาอยูในแนวเหนือ-ใต และมีท่ีราบใกล
ทะเลเปนแหงๆ ท้ังทางดานตะวันออกและทางดานตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรี โดยมีท่ีราบลุมใหญอยูในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชบางสวน ทางดานตะวันออก มีความลาดชันนอยกวาทางดาน
ตะวันตกอันเปนท่ีตั้งของจังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล โดยทิวเขาเหลานี้จะเปนแหลงกําเนิด
ของแมน้ําลําธารท้ังสายใหญและสายสั้นๆ คือ 
   แมน้ําทาตะเภา ตนน้ําเกิดจากคลองทาแซะและคลองรับรอไหลมารวมกันในเขตอําเภอทา
แซะ จังหวัดชุมพร คลองทาแซะนั้นตนน้ําอยูในเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนคลองรับรอ
นั้นเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ําทาตะเภาไหลผานจังหวัดชุมพรไปสูอาวไทย 
   แมน้ํากระบุรี หรือบางแหงเรียกวา แมน้ําปากจั่น ตนน้ําเกิดจากคลองหั่นกะเดียงและ
คลองกระเนย ไหลมารวมกันในเขตอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และไหลไปลงทะเลอันดามันในเขตอําเภอ
เมืองระนอง แมน้ําสายนี้เปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมาดวย 
   แมน้ําหลังสวน ตนน้ําเกิดจากภูเขาในอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไหลไปสูอาวไทยท่ี
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
   แมน้ําคีรีรัฐ ตนกําเนิดจากเขานมสาวกับเขาสก เขตอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
และไหลไปลงแมน้ําตาปทางฝงซายทางทิศตะวันตกของอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี แมน้ําคีรีรัฐนี้มีชื่อ
อีกชื่อหนึ่งเรียกวา แมน้ําพุมดวง 
   แมน้ําตาป ตนน้ําเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดใน
อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอําเภอฉวางเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ําคีรีรัฐไหลมา
บรรจบและไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี แมน้ํานี้เดิมเรียกวาแมน้ําหลวงไดเปลี่ยนมาเรียกชื่อเปน
แมน้ําตาป เม่ือตั้งจังหวัดสุราษฎรธานี ใน ป พ.ศ.2485 และตอนท่ีแมน้ํานี้จะไหลออกสูทะเลเรียกกันวา แมน้ํา
บานดอน 
   แมน้ําตรัง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
เทือกเขาบางสวนในเขตจังหวัดกระบี่ ไหลผานเขาสูจังหวัดตรังลงสูทะเลในเขตอําเภอกันตังอันเปนเมืองทาเรือ
ท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภาคใต มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 123 กิโลเมตร 
   แมน้ําปตตานี ตนน้ําอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรีก้ันพรมแดนไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียใน
เขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ําท่ีไหลผานอําเภอธารโต อําเภอบันนังสตา และอําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีท่ีอําเภอยะรัง จนกระท่ังออกสูอาวไทย ท่ีอําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 120 กิโลเมตร 
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   แมน้ําสายบุรี ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีระหวางเขาคุลากาโอกับเขาตาโบใน
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และ
ไหลผานเขาไปในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยท่ีอําเภอสายบุรีจังหวัดปตตานี มีความ
ยาวตลอดลําน้ําประมาณ 186 กิโลเมตร 
 2.6.2  แหลงหรือแองน้ําบาดาล 
  แหลงน้ําบาดาลของประเทศไทย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
  1)  แหลงน้ําบาดาลในกลุมหินอุมน้ําประเภทรวน ซ่ึงเรียกวา แองน้ําบาดาล (groundwater 
basin) น้ําบาดาลในตะกอนหินรวนนับเปนแหลงน้ําบาดาลท่ีสําคัญหรือประมาณรอยละ 90 ของแหลงน้ํา
บาดาลท่ีพัฒนาข้ึนมาใชได เชน บริเวณท่ีราบลุมเจาพระยา และแองเชียงใหม-ลําพูน เปนตน ตะกอนหินรวน
ของประเทศไทยมีหลายอายุตั้งแตยุคปจจุบัน ยุค Pleistocene และ ยุค Tertiary มีการกําเนิดหลายรูปแบบ 
ทําใหคุณสมบัติการกักเก็บและการใหน้ําบาดาลแตกตางกันออกไป 
  2)  แหลงน้ําบาดาลในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็ง (groundwater in rock source area) 
คุณสมบัติการกักเก็บน้ํา บาดาลในชั้นหินแข็งข้ึนกับอยูอิทธิพลความพรุนทุติยภูมิในเนื้อหิน เชน โพรงของหินปูนใต
ดิน รอยแตกในชั้นหินอันเกิดจากแนวรอยเลื่อนของหิน (fault zones) ระบบรอยแตกอันเกิดจากการปริในชั้นหิน 
(jointing systems) รอยแตกท่ีเกิดจากการโคงงอของชั้นหิน (folding) หรือรอยแตกท่ีเกิดจากการหดตัว (shrinkage 
cracks) ดังนั้นในหินแตละชนิดยอมมีแนวรอยแตกในรูปแบบท่ีแตกตางกัน หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาท่ีกักเก็บน้ํา
บาดาลในหินแข็งท่ีพบในประเทศไทยมีหลายยุคตั้งแตปลายยุค Tertiary ไปจนถึงยุค Pre-Cambrian บอน้ําบาดาลใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมนอยกวารอยละ 80 ท่ีเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลจากชั้นหินแข็ง 
   สําหรับหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาตางๆ ท้ังในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินรวนและกลุมหิน
อุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย ไดสรุปไวในตารางท่ี 2.6 และ ตารางท่ี 2.7 ตามลําดับ 
   แหลงหรือแองน้ําบาดาลท่ีสําคัญของประเทศไทยตามการแบงแองน้ําบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล มีจํานวน 27 แอง แตละแองจะมีสภาพทางอุทกธรณีวิทยาท่ีแตกตางกัน คาดการณวา
ปริมาณน้ําบาดาลในประเทศไทยมีจํานวน 32,761.78 ลานลูกบาศกเมตร แตหากจะพัฒนากลับข้ึนมาใชโดย
ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงกําหนดใหสามารถพัฒนานํากลับมาใชได 3,175 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
โดยแองน้ําบาดาลสําคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) แองเจาพระยา (เหนือ และใต) จํานวน 2,576 ลานลูกบาศก
เมตรตอป 2) แองเชียงใหม/ลําพูน จํานวน 97 ลานลูกบาศกเมตรตอป 3) แองนครศรีธรรมราช จํานวน 84 
ลานลูกบาศกเมตรตอป 
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ตารางท่ี 2.6 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินรวนของประเทศไทย 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

หนวยหินทาง 
อุทกธรณีวิทยา 

ลักษณะของช้ันน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ 

Recent Recent 
Alluviums 
Flood-Plain 
Deposits 

ชั้นน้ํา 
เจาพระยา 
Chao Phraya 
Aquifers (Qcp) 

1.  พ้ืนท่ีภาคเหนือ แหลงน้ําระดับตื้นตามลุมน้ํา
หลากของลําน้ําสายตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดย
สวนใหญชั้นน้ําบาดาลมักวางตัวยาวตามแนว 
ลําน้ําและมีความกวางไมเกิน 5 กิโลเมตร 
2.  พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน แหลงน้ําระดับตื้น
ตามลุมหลากของลําน้ําปง วัง ยม และนาน  
และตะกอนทรายรูปพัดดานตะวันตกของ  
จ.กําแพงเพชร มักเปนชั้นน้ําบาดาลแคบๆ 
วางตัวยาวตามลําน้ํา 
3.  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงน้ําระดับ
ตื้นตามลุมน้ําหลากของลําน้ําโขงเปนพ้ืนท่ีแคบๆ 
วางตัวยาวตามลําน้ําโขง นับตั้งแตจังหวัดเลย ผาน 
จ. หนองคาย นครพนม มุกดาหาร จนถึง  
จ. อุบลราชธานี และกรวดทรายตามแนวคดโคง
ของลําน้ําสายใหญๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.  พ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง แหลงน้ําระดับตื้นแผ
เปนพ้ืนท่ีบริเวณกวางดานตะวันตก ของลําน้ํา
เจาพระยา เขตพ้ืนท่ี จ. ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี 
และพระนครศรีอยุธยา แผเปนพ้ืนท่ีบริเวณกวาง
ตามลําน้ํ าแมกลองในเขตพ้ืนท่ี อ.บานโปง 
บางสวนของ อ. เมือง จ. ราชบุรี นอกนั้นมักเปน
พ้ืนท่ีแคบๆ ตามลําน้ําสายตางๆ 
5.  พ้ืนท่ีภาคใต แหลงน้ําระดับตื้นตามลุมน้ํา
หลากของลําน้ําสายตางๆ 
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ตารางท่ี 2.6 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินรวนของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

หนวยหินทาง 
อุทกธรณีวิทยา 

ลักษณะของช้ันน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ 

Quaternary Recent and 
Old Beach 
Sand 

Rayong 
Aquifers (Qry) 

1.  พ้ืนท่ีภาคใต โดยสวนใหญเปนชั้นน้ําในทราย
ชายหาดบางๆ ความหนาไมเกิน 10 เมตร น้ํา
บาดาลจืดมักลอยตัวอยูเหนือชั้นน้ําเค็ม แตบาง
พ้ืนท่ีอาจพบแนว old beach sand เปนชั้น
ทรายหนา บางแหงเกินกวา 50 เมตร ทําใหน้ํา
บาดาลจืดปริมาณสูง เชน ต.บางเบิด อ.บาง
สะพาน ( ใหน้ํา < 20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ) 
old beach sand ตรงบริเวณสนามบิน จ.ภูเก็ต 
และหลายพ้ืนท่ีใน จ.นราธิวาส 
2.  พ้ืนท่ีภาคตะวันออก เปนแหลงน้ําบาดาลระดับต้ืน
ท่ีตีแผกวางในพ้ืนท่ีชายฝงหลายแหง เชน บริเวณ
ตั้งแตอางศิลา จนถึงบริเวณหาดผาแดง บริเวณหาด
พัทยา-นาจอมเทียน บริเวณชายหาดของสัตหีบ บริเวณ
แองบานคาย และหาดบานเพ-แมพิมพ ของ จ. ระยอง 
อาวคุงกระเบน อ. ทาใหม บริเวณชายฝงทะเลต้ังแต  
จ. ตราด ถึง อ. หาดเล็ก เปนตน 

Quaternary Colluvail 
deposits 

ชั้นน้ําพนัสนิคม 
Phanut Nikhom 
Aquifers (Qpn) 

    เปนชั้นบาดาลในแหลงหินรวนท่ีหนา เกิด
ตามพ้ืนท่ี ท่ีลาดเอียงเชิงเขาในทุกพ้ืนท่ีของ 
ประเทศ โดยสวนใหญมักจะตองเจาะบอน้ํา
บาดาลระดับลึก แตไดน้ําบาดาลปริมาณจํากัด 
เนื่องจากสวนประกอบสวนใหญเปนดินเหนียว
จากการผุพังของหินแข็ง 

Quaternary Eolian 
deposits 

Sand Dune 
Aquifers 

    เปนชั้นบาดาลระดับตื้นตามเนินทรายลมพัด
พา พบเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริเวณพ้ืนท่ีใจกลางแอง
ของแองโคราช โดยสวนใหญบอน้ําบาดาลท่ีไดน้ํา
จากหินชุดนี้จะเจาะลึกไมเกิน 40 เมตร หาก
เจาะลึกมากๆ มักจะไดน้ําเค็ม 
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ตารางท่ี 2.6 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินรวนของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

หนวยหินทาง 
อุทกธรณีวิทยา 

ลักษณะของช้ันน้ําในพ้ืนท่ีตางๆ 

Miocene to 
Pleistocene 

Younger 
Terrace 
Deposits 

ชั้นน้ําเชียงราย 
Chiangrai 
Aquifers (Qcr) 

1.  พ้ืนท่ีภาคเหนือ แหลงน้ําระดับตื้นแผเปนพ้ืนท่ี
บริเวณกวางตามแองตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เชน 
แองแมจัน แองเชียงราย แองแมสรวย แองพะเยา 
แองเชียงใหม แองลําปาง แองแพร เปนตน 
2.  พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน แหลงน้ําระดับตื้น แผ
เปนพ้ืนท่ีบริเวณกวางเฉพาะพ้ืนท่ีขอบแอง ดาน
เหนือ ของพ้ืนท่ีราบภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะใน
บริเวณเขต จ. สุโขทัย บางสวน ของ จ. พิษณุโลก 
และพ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกของ จ. กําแพงเพชร 
3.  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมวดหินน้ํามูล 
เปนแหลงน้ําพุตามขอบแองดานทิศใตของขอบแอง
โคราช ตั้งแตอําเภอชุมพวงของนครราชสีมา จนถึง 
จ. อุบลราชธานี บางสวนท่ีรองรับดวยหมวดหิน
มหาสารคาม น้ําบาดาลในชั้นกรวดทรายมักจะเค็ม 

Pleistocene Old terrace 
deposits 

ชั้นน้ําเชียงใหม 
Chiangmai 
Aquifers (Qcm) 

    เปนชั้นน้ําบาดาลในชั้นกรวดทราย ทําใหเกิด
เปนชั้นน้ําบาดาลหนา (multi-aquifers) เจาะ
พบในพ้ืนท่ีตางๆท่ัวประเทศ เชน 
1.  พ้ืนท่ีภาคเหนือ ตามแองตางๆ พ้ืนท่ีใจกลาง
แองมักปดทับดวยหินตะกอนท่ีมีอายุออนกวา 
2.  พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบนและตอนลาง มักเจาะ
พบชั้นน้ํานี้แผกระจายเปนพ้ืนท่ีบริเวณกวางใน
บริเวณพ้ืนท่ีราบของแอง 
3.  พ้ืนท่ีภาคใต เจาะพบในบริเวณพ้ืนท่ีราบ
ชายฝงทะเล 
4.  พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก หมวด
หินคูเมือง และหมวดหินภูเขาทอง 

Tertiary Mae Sot 
Formation 

ชั้นน้ําแมสอด 
Mae Sot 
Aquifers (Tms) 

    เปนชั้นน้ํ าบาดาลในแหลงรวนก่ึงแข็งตัว  
(semi-consolidated rocks) เจาะพบตามแอง
ตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และ
ภาคใต ในแองภาคกลางตอนลาง หินชุดนี้อยูลึก
มากกวา 500 เมตร ดานบนปดทับดวยตะกอน
หินรวนท่ีมีอายุออนกวา 

ท่ีมา : กรมทรัพยาการน้ําบาดาล (มปป) 
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ตารางท่ี 2.7 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช่ือช้ันน้ําบาดาล รหัส ลักษณะเดนของช้ันน้ําบาดาล 

Tertiary to 
Cretaceous 

หมวดหิน
มหาสารคาม 

ชั้นน้ําภูทอกตอนบน 
ตอนกลาง และ
ตอนลาง 

KTpt ช้ันน้ําภูทอกตอนบนและ
ตอนกลาง : 
    เปนหินทรายลมพัดพาท่ีมี
การประสานตัวนอย สีแดงอิฐ มี
แนวรอยแตกมาก รูปแบบการ
ไหลของน้ําบาดาลในแนวรอย
แตกเปนแบบ "jet flow" สวน
ตามรอยระหวางชั้นหิน เปน
แบบ "blanket flow" 

ช้ันน้ําภูทอกตอนลาง : 
    สวนใหญเปน mudstone 
หรือ claystone ใหน้ําเค็มยกเวน
กรณีท่ีชั้นหินโผลเหนือหรือใกลผิว
ดินท่ีแปรสภาพเปน"Hard Shale" 
อาจไดน้ําบาดาลจืดในเกณฑต่ําถึง
ปานกลาง 

Cretaceous หมวดหิน
มหาสารคาม 

ชั้นน้ํามหาสารคาม Kms ช้ันหิน Clastic Units 
ตอนกลางและตอนลาง : 
    สวนใหญเปน mudstone หรือ 
claystone ใหน้ําเค็มยกเวนกรณีท่ี
ชั้นหินโผลเหนือหรือใกลผิวดินท่ี
แปรสภาพเปน"Hard Shale" อาจ
ไดน้ําบาดาลจืดในเกณฑต่ําถึงปาน
กลางอาจเจาะไดน้ําบาดาลจืดตาม
เนิน "Inter-dome mounds" 

Cretaceous หนวยหนิโคกกรวด ชั้นน้ําโคราช
ตอนบน 
(Upper Korat 
Aquifer) 

Kuk     โดยสวนใหญใหน้ําบาดาล
คุณภาพดีจากแนวรอยแตกของ
ชั้นหินในเกณฑระหวาง 5-10 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงตอบอ
หากเจาะไมพบแนวรอยแตกก็
อาจไมไดน้ําเลย แตในพ้ืนท่ีท่ีมี
หินภูเขาไฟแทรกดันชั้นหินจะมี
ร อ ย แ น ว แ ต ก ม า ก  แ ล ะ ใ ห 
น้ําบาดาลปริมาณสูง 
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ตารางท่ี 2.7 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช่ือช้ันน้ําบาดาล รหัส ลักษณะเดนของช้ันน้ําบาดาล 

Jurussic หมวดหินภูพาน 
หมวดหินเสาขรัว 
และหมวดหิน 
พระวิหาร 

ชั้นน้ําโคราช
ตอนกลาง 

Jmk ช้ันน้ําภูพาน-พระวิหาร : 
    เปนหินทรายละเ อียด หิน
ทราย และหินกรวดเนื้อแนนแข็ง 
คงทนตอการสึกกรอน คงรูปเปน
หนาผาหรือภูเขายอดราบและ
เปนชั้นหินหนา (massive) มีแนว
รอยแตกนอย บอน้ําบาดาลท่ี
เจาะในหมวดหินเหลานี้ มักไดน้ํา
ในเกณฑต่ํา หรือไมไดน้ําเลยหาก
เจาะไมพบแนวรอยแตก แตหาก
เจาะพบแนวรอยแตกระดับลึก 
อาจไดบอน้ําพุ 

Triassic หมวดหิน 
ภูกระดึง 
หมวดหิน 
น้ําพองและ 
หมวดหินหวยหิน
ลาด 

ชั้นน้ําโคราช
ตอนลาง 

Klk ช้ันน้ําภูกระดึง : 
   บอน้ําบาดาลระดับตื้น มักจะ
ไดน้ําบาดาลคุณภาพดีจากรอย
แตกจําพวก Shrinkage cracks 
ในเกณฑระหวาง 5-25 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง สวนบอน้ําบาดาล
ระดับลึก  อาจไดน้ํ าจากแนว
รอยตอระหวางชั้นหิน 
ช้ันน้ําน้ําพอง-หวยหินลาด : 
    ไม มีข อ มูลการ เจาะบอน้ํ า
บาดาลในหิน เหล านี้  แต จาก
สวนบนของหมวดหินหวยหินลาด 
ซ่ึงเปนหินดินดานท่ีมีแนวรอย
แตกมาก คลายคลึงกับหินชุดภู
กระดึง หากเจาะบอน้ําในชั้นหิน
ดังกลาว จะไดน้ําบาดาล
เชนเดียวกับหินชุดภูกระดึง 
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ตารางท่ี 2.7 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช่ือช้ันน้ําบาดาล รหัส ลักษณะเดนของช้ันน้ําบาดาล 

Triassic clastic units 
ของกลุมหิน
ลําปาง : 
หมวดหินผาแดง 
หมวดหินฮองหอย 
หมวดหินพระ
ธาตุ 

ชั้นน้ําลําปาง Trl     เปนหินทรายและหินดินดาน
ท่ีมีรอยแตกวงรี หรือรอยแตก
รูปกนหอย (ellipsoidal and 
concoidal fractures) และมัก
แตกตรงบริเวณผิวหินท่ีโผลพน
ผิวดิน หรือมีแนวรอยแตกลึก
จากผิวดินไมมาก บอน้ําบาดาล
ท่ีเจาะในหมวดหินนี้มักจะไดน้ํา
บาดาลระดับตื้นๆ เทานั้นและ
ไดน้ําบาดาลในปริมาณไมมาก
นัก ไดน้ําคุณภาพดี ปริมาณน้ํา
ไมเกิน 10 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง โดยสวนใหญ 

Triassic 
Pemo-Carb. 

หินปูน 
(carbonate 
facies) ของกลุม 
หินราชบุรี 
หมวดหินดอย
ชาง 
หมวดหินผากาน
และกลุมหิน
มารล 

ชั้นน้ําคารบอเนต PCc     เปนแหลงน้ําบาดาลท่ีสําคัญ
ท่ีสุด รองลงมาจากแหลงน้ํา
บาดาลในชั้นกรวดทรายเทานั้น 
ประกอบดวยชั้นน้ําในหินปูน
ของกลุมหินราชบุรี  (Permo-
Carboiferous Limestone)
และหินปูนของกลุมหินลําปาง 
(Triassic Limestone) อัน
ไดแกหมวดหินดอยชาง และ
หมวดหินผากาน รวมไปถึงแหง
หินมารล 
    น้ําบาดาลในชั้นน้ํานี้โดยสวน
ใ ห ญ มั ก จ ะ เ ป น น้ํ า บ า ด า ล
คุณภาพดี แตมีความกระดางสูง 
บอน้ําบาดาลสวนใหญไดน้ําจาก
โพรงหินใตดิน ในเกณฑไมต่ํา
กวา 25 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง หากเจาะพบโพรงขนาด
ใ ห ญ มั ก ไ ด น้ํ า เ กิ น ก ว า 100 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
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ตารางท่ี 2.7 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช่ือช้ันน้ําบาดาล รหัส ลักษณะเดนของช้ันน้ําบาดาล 

Permo- 
Carboniferous 

Clastic units 
ของกลุมหิน
ราชบุร ี

ชั้นน้ําหินชั้นก่ึงหิน
แปร 

PCms     เปนชั้นน้ําในยุคตางๆ ของ
กลุมหิน metamorphic rocks 
มีรอยแตกในชั้นหินนอย ไดน้ํา
บาดาล เม่ือเจาะตามแนวรอย
เลื่ อนหรือ ในชั้ นหินผุ ท่ีหนา
มากๆเทานั้น 

Carboniferous Upper Tanaosri 
Group 

  Cms  

Silurian- 
Devonian 

low-grade 
metamorphic 
rocksของกลุมหิน 
Lower Tanaosri 
Group 

  SDms   

Cambrian low-grade 
metamorphic 
rocks ของกลุม
หินตารุเตา 

  Є ms   

Silurian- 
Devonian 

High-grade 
metamorphic 
rocks ของกลุม
หิน Lower 
Tanaosri Group 

ชั้นน้ําหินแปร 
(Metamorphic 
Aquifer) 

SDmm     เปนชั้นน้ํ าในยุคตางๆ ของ
กลุ มหิ น  High-grade 
metamorphic rocks มีรอยแตก
ในชั้นหินนอย ไดน้ําบาดาล เม่ือ
เจาะตามแนวรอยเลื่อนหรือในชั้น
หินผุท่ีหนามากๆ เทานั้น 

Ordovician High-grade 
metamorphic 
rocks ของกลุม
หินทุงสง 

  Omm   

Cambrian High-grade 
metamorphic 
rocks ของกลุม
หินตารุเตา 

  Єmm   

Pre-Cambrian High-grade 
metamorphic 
rocks ยุค Pre-
Cambrian 

  PЄ mm   
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ตารางท่ี 2.7 หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาในกลุมหินอุมน้ําประเภทหินแข็งของประเทศไทย (ตอ) 

อายุ 
หนวยหินทาง
ธรณีวิทยา 

ช่ือช้ันน้ําบาดาล รหัส ลักษณะเดนของช้ันน้ําบาดาล 

  หินแกรนิตยุค
ตางๆ 

ชั้นน้ําแกรนิต Gr     น้ําบาดาลระดับตื้นในชั้น
หินแกรนิตผุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในแหลงทรายจําพวก granite 
wash 
    น้ําบาดาลจากแนวรอยแตก
ในแหลงหินแกรนิต 

  หินภูเขาไฟพุยุค
ตางๆ 

ชั้นน้ําหินภูเขาไฟพุ 
(Basalt Aquifer) 

Bs     น้ําบาดาลระดับตื้นในชั้นหิน
แตก Columnar Joints 
    น้ําบาดาลตามแนวรอยแตก
ระดับลึก 

  หินภูเขาไฟทุก
ประเภทในยคุ
ตางๆ ชั้นน้ําหิน
ภูเขาไฟ 
(Vocanic 
Aquifers ) 

ชั้นน้ําหินภูเขาไฟ 
(Volcanic 
Aquifer) 

Vc ไมพบแหลงน้ําบาดาลระดับตื้น
ในหินจําพวกนี้ มักพบน้ํา
บาดาลตามแนวรอยแตกระดับ
ลึกหรืออาจพบตามโพรงหิน
ระดับลึกท่ีเกิดจากการหดตัว
ของหินหนืด 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2553) 
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 2.6.3  พ้ืนท่ีชลประทาน 
   จากรายงานขอมูลสารสนเทศกรมชลประทาน (2559) พบวาประเทศไทยมีจํานวนโครงการ
ชลประทานรวมท้ังสิ้น 19,792 แหง ศักยภาพในการกักเก็บรวม 80,998.152 ลานลูกบาศกเมตร(ภาพท่ี 2.5,
ตารางท่ี 2.8) 
   โครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 94 แหง ปริมาตรกักเก็บรวม  73,216.733 
ลานลูกบาศกเมตร 
   โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 734 แหง ปริมาตรกักเก็บรวม 5,328.293 
ลานลูกบาศกเมตร 
   โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 18,964 แหง ปริมาตรกักเก็บรวม 2,453.126 
ลานลูกบาศกเมตร 

ตารางท่ี 2.8 การพัฒนาแหลงน้ําของโครงการชลประทาน 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ จํานวนโครงการ 
(แหง) 

ปริมาตรน้ํากักเก็บ 
(ลาน ม.3) 

พ้ืนท่ีชลประทาน 
(ไร) 

พ้ืนท่ีรับประโยชน 
(ไร) 

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ 
- โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 
- อางเก็บนํ้า 
- อางเก็บนํ้าของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยท่ีกรมมี
สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 
(10 โครงการ) 
- ฝาย 
- ปตร. 
- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 
- อ่ืนๆ 

94 
94 
(34) 

 
- 
 
 

(24) 
(58) 
(18) 
(6) 

73,216.733 
12,013.253 
9,377.597 

 
61,203.480 

 
 

215.270 
265.396 
2,084.99 

70.00 

17,966,566 
17,966,566 
3,146,042 

 
- 
 
 

1,626,897 
10,958,919 
1,254,640 
980,069 

175,000 
175,000 

- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

175,000 
2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 

- อางเก็บนํ้า 
- ฝาย 
- ปตร. 
- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 
- อ่ืนๆ 

734 
424 
13ต 
71 
14 
86 

5,328.293 
4,240.090 

75.252 
11.466 
2.750 

998.735 

6,758,206 
2,261,132 
2,605,628 
1,095,915 
157,922 
637,609 

348,597 
89,704 
19,332 

- 
- 

239,561 
3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

- อางเก็บนํ้า 
- ฝาย 
- ปตร. 
- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 
- อ่ืนๆ 
- แกมลิง 
- กปร. 

18,964 
4,192 
6,097 
286 

2,508 
2,751 
470 

2,660 

2,453.126 
763.992 
396.229 
3.330 
36.233 
262.909 
661.384 
329.079 

7,939,412 
705,540 
963,841 
124,200 

4,278,258 
760,975 
121,069 
985,529 

19,098,586 
2,257,475 
5,100,233 
683,790 

2,540,854 
5,300,529 
1,293,859 
1,921,847 

 รวมท้ังสิ้น 19,792 80,998.152 32,664,184 19,622,183 

ท่ีมา : กรมชลประทาน (2559) 
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ภาพท่ี 2.5 พ้ืนท่ีชลประทานและลุมน้ําประธานของประเทศไทย 
ท่ีมา : กรมชลประทาน (2559) 

จํานวนพื้นที่  32,664,184   ไร 
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2.7  ทรัพยากรปาไม 
 2.7.1  ทรัพยากรปาไม 

  ทรัพยากรปาไมของประเทศไทย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ปาผลัดใบ และปาไมผลัด

ใบ โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

  1)  ปาประเภทท่ีผลัดใบ  

   ปาประเภทนี้เปนปาท่ีมีความชุมชื้นนอยกวาปาประเภทไมผลัดใบ ในฤดูรอนสภาพของ

พ้ืนท่ีจะแหงแลง บรรดาพืชพรรณตางๆ จะพากันท้ิงใบจนหมดตนแทบจะทุกชนิด และจะเริ่มผลิใบออกมาใหม

ในตนฤดูฝนวนเวียนกันดังนี้ตลอดไป 

  2)  ปาประเภทท่ีไมผลัดใบ 

   ปาประเภทนี้เปนปาท่ีมีความชุมชื้นสูง (ท้ังในดินและในอากาศ) พืชพรรณตางๆไมมีฤดูกาล

สําหรับการผลัดใบจนหมดท้ังตน เพียงแตใบใดหมดอายุก็จะรวงหลนจากตนไปตามธรรมชาติเทานั้นเอง และเม่ือใบ

หนึ่งรวงไปก็จะมีใบอ่ืนผลิออกมาแทนเรื่อยๆไป จึงยังคงเห็นตนไมและพืชพรรณมีใบติดตนเขียวชอุมตลอดท้ังป 

   ทรัพยากรปาไมเปนฐานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและความม่ันคงของ

ประเทศไทย มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียทรัพยากรปาไม จัดอยูในลําดับตนๆ ของมูลคาความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไม 138,566,875 

ไร หรือรอยละ 43.21 ของพ้ืนท่ีประเทศ พ.ศ. 2559 มีพ้ืนท่ีปาไมเหลืออยูเพียง 102,174,805 ไร หรือรอยละ 

31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย (ตารางท่ี 2.9) 

ตารางท่ี 2.9 เนื้อท่ีปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2516-2559 

พ.ศ. 
เนื้อท่ีปาไม 

ไร รอยละ 

2516 138,566,875 43.21 

2519 124,010,625 38.67 

2521 109,515,000 34.15 

2525 97,875,000 30.52 

2528 94,291,250 29.40 

2531 89,876,875 28.03 

2532 89,635,625 27.95 

2534 85,436,250 26.64 

2536 83,471,250 26.03 
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ตารางท่ี 2.9 เนื้อท่ีปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2516-2559 (ตอ) 

พ.ศ. 
เนื้อท่ีปาไม 

ไร รอยละ 

2538 82,178,125 25.62 

2541 81,076,250 25.28 

2543 106,319,239 33.15 

2547 104,744,360 32.66 

2548 100,625,813 31.38 

2549 99,157,869 30.92 

2551 107,241,031 33.44 

2556 102,119,538 31.57 

2557 102,285,400 31.62 

2558 102,240,982 31.60 

2559 102,174,805 31.58 

ท่ีมา: สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม (2561) 

 

 



บทที่ 3 
การตรวจเอกสาร 

 
3.1.  ความแหงแลง 
 3.1.1  ความหมายของความแหงแลง 
  ความแหงแลงเปนเหตุการณทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
สาเหตุของความแหงแลงมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก ซ่ึงอาจจะเปนผลจากการลดลงของพ้ืนท่ีปา
ไม การพัฒนาดานอุตสาหกรรมทําใหกาซเรือนกระจกการเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอปริมาณฝน 
(คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณวุฒิสภา, 2549: 19) ความแหงแลงตามฤดูกาลเปนเหตุการณธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนทุกป สามารถเกิดไดทุกสภาพภูมิอากาศและทุกพ้ืนท่ี แตมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปแตละพ้ืนท่ี ความแหง
แลงท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของปริมาณฝนท่ีมีปริมาณนอย ไมเพียงพอ  และจากการท่ีฝนท้ิงชวงเปน
ระยะเวลานาน ทําใหเกิดความไมสมดุลทางอุทกวิทยา ความรุนแรงของความแหงแลงข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน 
ชวงเวลาของฝนแลง และ ฝนท้ิงชวง โดยปกติปริมาณน้ําฝนในแตละปไมมีความแตกตางกันมาก แตเนื่องจาก
ความตองการมีความแตกตางกัน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร ทําใหเกิดการขยายตัวของท่ีดินทํากิน ท่ี
อยูอาศัย รวมถึงการพัฒนาดานตางๆ ท้ังการเกษตร อุตสาหกรรม ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น
ความตองการน้ําจึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามไปดวย และการเก็บน้ําท่ีมีปริมาณเทาเดิม หากในปใดมีปริมาณฝนตก
นอยกวาความตองการก็จะเกิดการขาดแคลนน้ํา และ หากฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานานก็จะยิ่งทําใหเกิดความ
แหงแลงมากข้ึน ความแหงแลงจําแนกประเภทได 4 ประเภท คือ ความแหงแลงดานอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological) ความแหงแลงดานอุทกวิทยา(Hydrological)  ความแหงแลงทางการเกษตร(Agricultural) และ 
ความแหงแลงทางเศรษฐศาสตรและสังคม(Socioeconomic) (World Bank, 2006: 79) 
  ความแหงแลง (Drought) หมายถึง ปรากฏการณท่ีขาดน้ําเนื่องจากชวงขาดฝนเปนระยะ
เวลานานจนทําใหไมมีน้ําใชอยางพอเพียง (เกษม, 2551: 259) 
  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2543: 36) ภัยแลง (Drought) เปนภัยธรรมชาติหรือ
ปรากฏการณท่ีเกิดในชวงเวลาซ่ึงอากาศแหงผิดปกติหรือขาดฝน ทําใหเกิดจากการขาดแคลนน้ําใช และถามี
ความรุนแรงอาจทําใหพืชผลตลอดจนสิ่งมีชีวิตตางๆ เสียหาย ความรุนแรงของความแหงแลงมีความสัมพันธ
สอดคลองกับสภาวะฝนแลงหรือความแหงแลงของลมฟาอากาศ ซ่ึงเกิดจากการมีฝนตกนอยกวาปกติ หรือฝน
ไมตกตามฤดูกาล 
  ภัยแลง (Drought) เปนภัยพิบัติตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการมีน้ําไมเพียงพอ สงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตและตอระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังพืชและสัตว การเกิดภัยแลงไมมีการบอกหรือแจงลวงหนาหรือการ
พยากรณไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด (จิราพร, 2549 : 7) 
  กรมอุตุนิยมวิทยา ( 2553ข) ภัยแลง คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีหนึ่งเปน
เวลานาน จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน 
  จารการตรวจเอกสารสามารถสรุปไดวาความแหงแลงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆท่ีผูคนสนใจ โดยรวม
แลวความแหงแลง หมายถึง สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีการขาดน้ําจากการท่ีฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานานหรือ ฝนไมตก
ตามฤดูกาล เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากแหลงน้ํา หรือ ไมมีแหลงน้ําเพียงพอ ทําใหพ้ืนดิน ใตพ้ืนดิน ขาดความชุมชื้น 
ประกอบกับดินมีความสามารถระบายน้ําไดดี ความแหงแลงสามารถเกิดข้ึนไดทุกฤดูกาล ทุกสภาพพ้ืนท่ี และ 
อาจคงอยูไดอยางไมจํากัดเวลา ความแหงแลงอาจสงผลกระทบตอชนกลุมนอย หรือ อาจถึงข้ันสรางความ
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เสียหายแกประชาชนท้ังประเทศ รวมท้ังกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม และการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
  3.1.2  ประเภทของความแหงแลง 
   Wilhite and Glantz, (1985) ไดจําแนกความแหงแลงตามลักษณะการเกิดออกเปน 4 
ประเภทดังตอไปนี้ (ภาพท่ี 3.1) 
   1) ความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา ( Meteorological Drought) เปนความแหงแลงท่ี
เกิดข้ึนจากสภาพฝนท้ิงชวง หรือมีฝนตกนอยกวาระดับท่ีกําหนด ( Threshold) โดยชวงท่ีเกิดความแหงแลง 
(Period of Drought) นิยามจากจํานวนวันท่ีมีฝนตกนอยกวาระดับท่ีกําหนด ความแหงแลงในทาง
อุตุนิยมวิทยาเปนจุดเริ่มตนของปญหาความแหงแลงประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนตามกันเปนลําดับ 
   2) ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรม (Agricultural of Drought) เปนความแหงแลงซ่ึงเปน
ผลกระทบตอเนื่องมาจากความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมจะมุงสนใจในเรื่องของ
การเกิดฝนท้ิงชวง ซ่ึงทําใหดินขาดความชุมชื้น และนอกจากนี้ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมยังข้ึนอยูกับชนิด
ของพืชซ่ึงมีความทนทานตอสภาพภูมิอากาศไดตางกัน ความตองการน้ําแตกตางกัน รวมท้ังลําดับข้ันตอนการ
เจริญเติบโตของพืช ซ่ึงลวนมีผลตอผลผลิตทางการเกษตรท้ังสิ้น 
   3) ความแหงแลงเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เปนความแหงแลงท่ีเกิดจาก
ชวงฤดูกาลท่ีมีปริมาณฝนตกนอยหรือไมมีฝนตก ทําใหระดับน้ําผิวดินและน้ําใตดินคือ น้ําในแมน้ํา อางเก็บน้ํา 
ทะเลสาบ และน้ําบาดาลลดระดับลง ซ่ึงความแหงแลงเชิงอุทกวิทยานี้มักจะพิจารณาในระดับของลุมน้ํา ความ
แหงแลงเชิงอุทกวิทยาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชา ๆ ตางจากความแหงแลวเชิงอุตุนิยมวิทยาและความแหง
แลงเชิงเกษตรกรรม 
   4) ความแหงแลงเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม (Socioeconomic Drought) เปนความ
แหงแลงท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรท่ีมีอยู (Supply) และความตองการทรัพยากรนั้น (Demand) แตเนื่องจาก
ความจํากัดของทรัพยากรและประชากรมีความตองการทรัพยากรมาก จึงทําใหเกิดความขาดแคลนข้ึน ซ่ึง
ความแหงแลงทางเศรษฐศาสตรและสังคมจะแตกตางออกไปจากความแหงแลงอ่ืน ๆ เนื่องจากมีเรื่องของ
ความตองการใชและความจํากัดของทรัพยากรเขามาเก่ียวของ ซ่ึงโดยปกติแลวความตองการทรัพยากรจะ
เพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากร และความตองการบริโภคเพ่ิมข้ึน ซ่ึงความแหงแลงเชิงเศรษฐศาสตรและสังคมจะ
เกิดข้ึนจนกวาการเพ่ิมข้ึนของประชากรและความตองการบริโภคจะปรับตัวเขาหากันจนเกิดความสมดุล 
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ภาพท่ี 3.1 การเกิดความแหงแลง 
ท่ีมา: World Bank (2006) 
 
 3.1.3  ระดับความรุนแรงของความแหงแลง 
  ความรุนแรงของความแหงแลงมีความสัมพันธสอดคลองกับสภาวะฝนแลง หรือความแหงแลง
ของลมฟาอากาศ ซ่ึงเกิดจากการมีฝนตกนอยกวาปกติ หรือ ฝนไมตกตามฤดูกาลทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําใช 
พืชพันธุตางๆ ขาดน้ําหลอเลี้ยง ขาดความชุมชื้น ทําใหพืชผลไมสมบูรณ หรือ เจริญเติบโตใหผลตามปกติแต
เกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงแบงไดเปน 3 ระดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) คือ 
  1)  ความแหงแลงอยางเบา หรือ ชวงฝนท้ิง (Dry Spell) เปนสภาวะความแหงแลงท่ีมีฝนตก
เฉลี่ยไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตร เปนเวลาตอเนื่องกันถึง 15 วัน ในชวงฤดูฝนความแหงแลงแบบนี้เกิดข้ึนตามภาค
ตางๆ ในประเทศไทยเสมอ ในตอนตนฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 
  2)  ความแหงแลงปานกลาง หรือ ความแหงแลงชั่วระยะ (Partial Drought) เปนชวงฝนแลง ท่ีมี
ฝนตกในฤดูฝนเฉลี่ยไมเกินวันละ 0.25 มิลลิเมตร. เปนเวลานานตอเนื่องกันไมนอยกวา 29 วัน ความแหงแลง
แบบนี้เกิดข้ึนถึงข้ันขาดแคลนน้ํา มีผลกระทบตอการกสิกรรมความเปนอยูของประชาชน และเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตไมคอยไดเกิดข้ึนในประเทศไทยบอยนัก 
  3)  ความแหงแลงอยางรุนแรง หรือ ความแหงแลงสัมบูรณ (Absolute Drought) เปนความแหง
แลงท่ีฝนไมตกในฤดูฝน ตอเนื่องกันไมนอยกวา 15 วัน หรืออาจมีตกบางแตไมมีวันใดท่ีมีฝนตกถึง 0.25 
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มิลลิเมตร. นับเปนภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุด มีพืชพรรณตางๆ ลมตายเรื่อย ๆ ทําใหไมมีผลผลิต สภาวะแหง
แลงแบบนี้ยังไมเคยปรากฏในประเทศไทย 
 3.1.4  ฤดูท่ีเกิดความแหงแลง 
  ความแหงแลงในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ชวง คือ ชวงแรกเปนชวงฤดูหนาวถึงฤดูรอน เริ่มจาก
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะเกิดความแหงแลงเปนประจําทุกป และ ชวงท่ีสองเกิดชวงกลางฤดูฝน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงชวงเกิดข้ึน และจะเกิดเฉพาะทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางท่ัวประเทศ ความแหงแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตร
โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เพราะเปนบริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอน
เคลื่อนผานในแนวดังกลาวแลว จะกอใหเกิดความแหงแลงรุนแรงมากข้ึน นอกจากนี้แลวยังมีพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมัก
ประสบกับปญหาความแหงแลงเปนประจํา 
  ฝนท้ิงชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วันในชวงฤดูฝน 
สําหรับเดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงสูงสุดคือ เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม  
  ฝนแลงดานอุตุนิยมวิทยา หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึง
ตามปกติควรจะตองมีฝน โดยข้ึนอยูกับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้นดวย 
  ความแหงแลงจะเกิดข้ึนเปนลําดับ โดยเริ่มจากความแหงแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแหงแลงเชิง
เกษตรกรรม ความแหงแลงเชิงอุทกวิทยา และความแหงแลงเชิงเศรษฐศาสตรและสังคมตามลําดับ โดย
หลังจากเกิดเหตุการณฝนท้ิงชวงข้ึน การเกษตรไดรับผลกระทบเปนอันดับแรกเนื่องจากความชุมชื้นของดินจะ
ลดลงอยางรวดเร็วและหากยังคงไมมีฝนตก แหลงน้ําอ่ืน ๆ จะเริ่มลดระดับลง และเม่ือมีฝนตกลงมาอีกครั้ง
ความแหงแลงทางอุตุนิยมวิทยาจะเริ่มหมดไป ความชุมชื้นในดินจะเพ่ิมข้ึนกอนเปนอันดับแรก จากนั้นระดับน้ํา
เก็บกักผิวดินและใตดินจะเริ่มสูงข้ึน ความแหงแลงเชิงเกษตรกรรมจะหมดไปอยางรวดเร็ว เพราะข้ึนอยูกับ
สภาพความชุมชื้นในดินเปนหลัก 
 3.1.5  สาเหตุการเกิดความแหงแลง 
  สาเหตุการเกิดความแหงแลง มีสาตุหลัก 2 สาเหตุ คือ 
  1)  ความแหงแลงเกิดจากธรรมชาติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทําใหฝนตกนอยผิดปกติหรือไมตกตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม สมํ่าเสมอเม่ือฝนตก
จะตกมากแลวท้ิงชวง เชน การผิดปกติของรองมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําทะเล ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว ไฟปา 
  2)  ความแหงแลงเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การทําลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การตัดไมทําลายปา การสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา หรือการตัดถนนเนื่องมาจากการ
พัฒนารวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
 3.1.6  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะภัยแลง (ภาพท่ี 3.2) 
  ภัยแลงในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหลงน้ํา เนื่องจากเปนประเทศ
เกษตรกรรม และภัยแลงท่ีมีผลตอ ผลผลิตทางการเกษตรมักเกิด ข้ึนในฤดูฝนท่ีเกิดฝนท้ิงชวงเปนระยะ
เวลานาน ทําใหเกิดผลกระทบดังนี้ 
  1)  ดานเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว ปาไม ประมง เสียหายและขาดแคลน เกิดภาวะ
วางงานของคนในภาคเกษตรกรรม ความเสียหายของอุตสาหกรรมทองเท่ียวพลังงาน และดานขนสง 
  2)  ดานสังคม เกิดผลกระทบดานสุขภาพ เกิดความขัดแยงในการใชน้ําและคุณภาพชีวิตลดลง 
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  3)  ดานสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสัตวตางๆ ทําใหขาดแคลนน้ํา เกิดโรคกับสัตว สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบดานอุทกวิทยา ทําใหระดับน้ําในดินมีการเปลี่ยนแปลง 
พ้ืนท่ีชุมน้ําลดลง ความเค็มของน้ําเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะดิน ไฟปาเพ่ิมข้ึน 
สงผลตอคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพเปนตน 

 3.1.7  บริเวณท่ีเกิดภัยแลงเปนประจํา 
  ภัยแลงในประเทศไทยสงผลกระทบตออาชีพ การเกษตรท่ีอยูนอกเขตชลประทาน โดยตรงเปน
ภัยแลงท่ีเกิดจากการขาดฝน หรือฝนแลงในชวงฤดูฝนและเกิดฝนท้ิงชวง โดยเฉพาะชวงเดือนมิถุนายนตอเนื่อง
ถึงเดือนกรกฎาคม และชวงเดือนท่ีเกิดภาวะฝนแลงและฝนท้ิงชวงแตละภาคของประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตเดือน
มกราคมในภาคใตฝงตะวันตก เรื่อยมาจนถึงเดือนกรกฎาคมในแตละภูมิภาค 
 
ตารางท่ี 3.1 พ้ืนท่ีและชวงเดือนท่ีเกิดฝนแลงและฝนท้ิงชวง 

เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 
ใต 

ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

มกราคม      ฝนแลง 

กุมภาพันธ  ฝนแลง ฝนแลง   ฝนแลง 

มีนาคม ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง 

เมษายน ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง  ฝนแลง 

พฤษภาคม      ฝนแลง 

มิถุนายน ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง   

กรกฎาคม ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง   

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) 

3.2  ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 
 3.2.1  ปรากฏการณเอลนีโญ 
  1) ความหมายของปรากฏการณเอลนีโญ  
   ปรากฏการรเอลนีโญ หมายถึง การอุนข้ึนอยางผิดปกติของน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและ
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน ซ่ึงเกิดจากการออนกําลังลงของลมคา (trade wind) ซ่ึงลักษณะ
ปกติของปรากฏการณเอลนีโญท่ีจะปรากฏใหเห็น คือ 
   (1)  การอุนข้ึนผิดปกติของผิวน้ําทะเล 
   (2)  กระแสน้ําอุนท่ีไหลลงทางใตตามชายฝงประเทศเปรู 
   (3) เก่ียวของกับอุณหภูมิผิวน้ําทะเลท่ีสูงข้ึนทางดานตะวันออก และตอนกลางของแปซิฟก
เขตศูนยสูตร 
   (4)  ปรากฏตามชายฝงประเทศเอกวาดอร และเปรูเหนือ (บางครั้งประเทศชิลี) 
   (5)  เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศท่ีระดับน้ําทะเล 



39 

   (6)  เกิดรวมกับการออนกําลังลงของลมคาท่ีพัดไปทางทิศตะวันตกบริเวณแปซิฟกเขต
ศูนยสูตร 
   (7)  เวียนเกิดซํ้าแตชวงเวลาไมสมํ่าเสมอ 
   (8)  เกิดแตละครั้งนาน 12 – 18 เดือน 
  2)  การเกิดปรากฏการณเอลนีโญ 
    กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) ตามปกติเหนือนานน้ํามหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนหรือมหาสมุทร
แปซิฟกเขตศูนยสูตรจะมีลมคาตะวันออกพัดปกคลุมเปนประจํา ลมนี้จะพัดพาผิวหนาน้ําทะเลท่ีอุนจากทาง
ตะวันออก (บริเวณชายฝงประเทศเอกวาดอร เปรู และชิลีตอนเหนือ) ไปสะสมอยูทางตะวันตก (ชายฝง
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) ทําใหบรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจากขบวนการ
ระเหย และมีการกอตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของเอเชีย รวมท้ังประเทศ
ตางๆ ท่ีเปนเกาะอยูในแปซิฟกตะวันตก ขณะท่ีทางตะวันออกของแปซิฟกเขตศูนยสูตรมีการไหลข้ึนของน้ําเย็น
ระดับลางข้ึนไปยังผิวน้ําและทําใหเกิดความแหงแลงบริเวณชายฝงอเมริกาใต แตเม่ือลมคาตะวันออกมีกําลัง
ออนกวาปกติ ลมท่ีพัดปกคลุมบริเวณดานตะวันออกของปาปวนิวกินี (ปาปวนิวกินี คือ เกาะท่ีตั้งอยูบริเวณเสน
ศูนยสูตรทางแปซิฟกตะวันตกเหนือทวีปออสเตรเลีย) จะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเปนตะวันตก ทําใหเกิด
คลื่นใตผิวน้ําพัดพาเอามวลน้ําอุนท่ีสะสมอยูบริเวณแปซิฟกตะวันตกไปแทนท่ีน้ําเย็นทางแปซิฟกตะวันออก 
เม่ือมวลน้ําอุนไดถูกพัดพาไปถึงแปซิฟกตะวันออก (บริเวณชายฝงประเทศเอกวาดอร) ก็จะรวมเขากับผิวน้ํา 
ทําใหผิวหนาน้ําทะเลบริเวณนี้อุนข้ึนกวาปกติ และน้ําอุนนี้จะคอย ๆ แผขยายพ้ืนท่ีไปทางตะวันตกถึง
ตอนกลางของมหาสมุทร สงผลใหบริเวณท่ีมีการกอตัวของเมฆและฝนซ่ึงปกติจะอยูทางตะวัน ตกของ
มหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปอยูท่ีบริเวณตอนกลางและตะวันออก (ภาพท่ี 3.2 ) บริเวณดังกลาวจึงมีฝนตก
มากกวาปกติ ในขณะท่ีแปซิฟกตะวันตกซ่ึงเคยมีฝนมากจะมีฝนนอยและเกิดความแหงแลง 

 
             สภาวะปกติ                                   สภาวะเอลนีโญ 
ภาพท่ี 3.2  สภาวะปกติ และสภาวะเอลนีโญ 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) 
 
  3)  ผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญ 
    ในชวงท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญ การกอตัวของเมฆและฝนเหนือนานน้ําบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจะลดลง และจะขยับไปทางตะวันออก ทําใหบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟกเขต
ศูนยสูตร รวมท้ังประเทศเปรูและเอกวาดอรมีปริมาณฝนมากกวาคาเฉลี่ย ขณะท่ีมีความแหงแลงเกิดข้ึนท่ี
นิวกินี และอินโดนีเซีย อีกท้ังบริเวณเขตรอนของออสเตรเลีย (พ้ืนท่ีทางตอนเหนือ) มักจะเริ่มฤดูฝนลาชา 
นอกจากพ้ืนท่ีบริเวณเขตรอนแลวปรากฏการณเอลนีโญยังมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับความผิดปกติของ
ภูมิอากาศในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูหางไกลดวย เชน ความแหงแลงทางตอนใตของแอฟริกา จากการศึกษาปรากฏการณ
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เอลนีโญท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตนักวิทยาศาสตรพบวาในฤดูหนาวและฤดูรอนของซีกโลกเหนือ (ระหวางเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ และ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม) รูปแบบของฝนและอุณหภูมิหลายพ้ืนท่ีผิดไปจากปกติ 
เชน ในฤดูหนาวบริเวณตะวันออกเฉียงใตของแอฟริกาและตอนเหนือของประเทศบราซิลแหงแลงผิดปกติ 
ขณะท่ีทางตะวันตกของแคนาดา อลาสกา และตอนบนสุดของอเมริกามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ สวนบางพ้ืนท่ี
บริเวณก่ึงเขตรอนของอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต (บราซิลตอนใตถึงตอนกลางของอารเจนตินา) มีฝนมาก
ผิดปกติ (ภาพท่ี 3.3 )  
  นอกจากปรากฏการณเอลนีโญจะมีผลกระทบตอรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแลวยังมีอิทธิพลตอ
การเกิดและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตรอนอีกดวย โดยปรากฏการณเอลนีโญไมเอ้ืออํานวยตอการกอตัว
และการพัฒนาของพายุหมุนเขตรอนในมหาสมุทรแอตแลนติก ทําใหพายุหมุนเขตรอนในบริเวณดังกลาวนี้
ลดลง ในขณะท่ีบริเวณดานตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกามีพายุพัดผานมากข้ึน สวนพายุหมุน
เขตรอนในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกท่ีมีการกอตัวทางดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนสมักมี
เสนทางเดินของพายุข้ึนไปทางเหนือมากกวาท่ีจะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกผานประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต 

 
ภาพท่ี 3.3 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีผิดปกติในปเอลนีโญ 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) 
 

  4)  ผลกระทบของปรากฏการณเอลนีโญตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 
  กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญ 
โดยใชวิธีวิเคราะหคา composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของ
อุณหภูมิในปเอลนีโญ จากขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในชวงเวลา 50 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 ถึง 
2543 พบวา ในปเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยสวนใหญต่ํากวาปกติ (rainfall Index นอยกวา 50) 
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โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน และพบวาปรากฏการณเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบ
ทําใหปริมาณฝนต่ํากวาปกติมากข้ึน สําหรับอุณหภูมิ ปรากฏวาสูงกวาปกติทุกฤดูในปเอลนีโญ โดยเฉพาะชวง
ฤดูรอนและตนฤดูฝน และสูงกวาปกติมากข้ึนในกรณีท่ีปรากฏการณเอลนีโญมีขนาดปานกลางถึงรุนแรง 
อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาในชวงกลางและปลายฤดูฝน ไมสามารถหาขอสรุปเก่ียวกับสภาวะฝนในป
เอลนีโญไดชัดเจน นั่นคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาสเปนไปไดท้ังสูงกวาปกติและต่ํากวาปกติหรืออาจ
กลาวไดวาชวงกลางและปลายฤดูฝนเปนระยะท่ีปรากฏการณเอลนีโญมีผลกระทบตอปริมาณฝนของประเทศ
ไทยไมชัดเจน 
  จากผลการศึกษาพอสรุปไดกวาง ๆ วาหากเกิดปรากฏการณเอลนีโญ ปริมาณฝนของประเทศ
ไทยมีแนวโนมวาจะต่ํากวาปกติ โดยเฉพาะฤดูรอนและตนฤดูฝน ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศจะสูงกวาปกติ 
เฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีปรากฏการณเอลนีโญมีขนาดรุนแรง ผลกระทบดังกลาวจะชัดเจนมากข้ึน 
 3.2.2  ปรากฏการณลานีญา 
  1) ความหมายของปรากฏการณลานีญา 
   ปรากฏการณลานีญา หมายถึง ปรากฏการณท่ีกลับกันกับปรากฏการณเอลนีโญ กลาวคือ 
อุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟกเขตศูนยสูตรมีคาต่ํากวาปกติ เนื่องจากลมคา
ตะวันออกเฉียงใตมีกําลังแรงมากกวาปกติ จึงพัดพาผิวน้ําทะเลท่ีอุนจากตะวันออกไปสะสมอยูทางตะวันตกมาก
ยิ่งข้ึน ทําใหบริเวณดังกลาวซ่ึงเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลและระดับน้ําทะเลสูงกวาทางตะวันออกอยูแลวยิ่งมี
อุณหภูมิและระดับน้ําทะเลสูงข้ึนไปอีก ปรากฏการณลานีญาเกิดข้ึนไดทุก 2 – 3 ป และปกติจะเกิดข้ึนนาน
ประมาณ 9 – 12 เดือน แตบางครั้งอาจปรากฏอยูไดนานถึง 2 ป 
  2)  การเกิดปรากฏการณลานีญา 
  กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) ปกติลมคาตะวันออกเฉียงใตในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนหรือแปซิฟก
เขตศูนยสูตรจะพัดพาน้ําอุนจากทางตะวันออกของมหาสมุทรไปสะสมอยูทางตะวันตก ซ่ึงทําใหมีการกอตัวของ
เมฆและ ฝนบริเวณดานตะวันตกของแปซิฟกเขตรอน สวนแปซิฟกตะวันออกหรือบริเวณชายฝงประเทศ
เอกวาดอรและเปรูมีการไหลข้ึนของน้ําเย็นระดับลางข้ึนไปยังผิวน้ําซ่ึงทําใหบริเวณดังกลาวแหงแลง 
สถานการณเชนนี้เปนลักษณะปกติเราจึงเรียกวาสภาวะปกติหรือ สภาวะท่ีไมใชปรากฏการณเอลนีโญ แตมี
บอยครั้งท่ีสถานการณเชนนี้ถูกมองวาเปนไดท้ังสภาวะปกติและ เปนปรากฏการณลานีญา อยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณารูปแบบของสภาวะปรากฏการณลานีญา (ภาพท่ี3.4) จะเห็นไดวาปรากฏการณลานีญามีความ
แตกตางจากสภาวะปกติ นั่นคือ ลมคาตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนมีกําลัง
แรงมากกวาปกติและพัดพาผิวน้ําทะเลท่ีอุนจากตะวันออกไปสะสมอยูทางตะวันตกมากยิ่งข้ึน ทําใหบริเวณ
แปซิฟกตะวันตก รวมท้ังบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของเอเชีย ซ่ึงเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงกวา
ทางตะวันออกอยูแลวยิ่งมีอุณหภูมิน้ําทะเลสูงข้ึนไปอีก อุณหภูมิผิวน้ําทะเลท่ีสูงข้ึนสงผลใหอากาศเหนือบริเวณ
ดังกลาวมีการลอยตัวข้ึนและกลั่นตัวเปนเมฆและฝน สวนแปซิฟกตะวันออกนอกฝงประเทศเปรูและเอกวาดอร
นั้นขบวนการไหลข้ึนของน้ําเย็นระดับลางไปสูผิวน้ํา (upwelling) จะเปนไปอยางตอเนื่องและรุนแรง อุณหภูมิ
ท่ีผิวน้ําทะเลจึงลดลงต่ํากวาปกต ิ
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             สภาวะปกติ                                   สภาวะลานีญา 
ภาพท่ี 3.4  สภาวะปกติ และ สภาวะลานีญา 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) 
  3)  ผลกระทบจากปรากฏการณลานีญา 
  จากการท่ีปรากฏการณลานีญาเปนสภาวะตรงขามของปรากฏการณเอลนีโญ ดังนั้นผลกระทบ
ของปรากฏการณลานีญาจึงตรงขามกับปรากฏการณเอลนีโญ กลาวคือ ผลจากการท่ีอากาศลอยข้ึนและกลั่น
ตัวเปนเมฆและฝนบริเวณแปซิฟกตะวันตกเขตรอนในชวงปรากฏการณลานีญา ทําใหออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนสมีแนวโนมท่ีจะมีฝนมากและมีน้ําทวม ขณะท่ีบริเวณแปซิฟกเขตรอนตะวันออกมีฝนนอยและแหง
แลง นอกจากพ้ืนท่ีในบริเวณเขตรอนจะไดรับผลกระทบแลว ปรากฏวาปรากฏการณลานีญายังมีอิทธิพลไปยัง
พ้ืนท่ีซ่ึงอยูหางไกลออกไปดวย โดยพบวาแอฟริกาใตมีแนวโนมท่ีจะมีฝนมากกวาปกติและมีความเสี่ยงตอ
อุทกภัยมากข้ึน ขณะท่ีบริเวณตะวันออกของแอฟริกาและตอนใตของอเมริกาใตมีฝนนอยและเสี่ยงตอการเกิด
ความแหงแลง และในสหรัฐอเมริกาชวงท่ีเกิดปรากฏการณลานีญาจะแหงแลงกวาปกติทางตะวันตกเฉียงใต
ในชวงปลายฤดูรอนตอเนื่องถึงฤดูหนาว บริเวณท่ีราบตอนกลางของประเทศในชวงฤดูใบไมรวง และทาง
ตะวันออกเฉียงใตในชวงฤดูหนาว แตบางพ้ืนท่ีทางตอนเหนือและตะวันออกมีฝนมากกวาปกติในชวงฤดูหนาว 
สวนผลกระทบของปรากฏการณลานีญาท่ีมีตอรูปแบบของอุณหภูมิปรากฏวาในชวงปรากฏการณลานีญา
อุณหภูมิผิวพ้ืนบริเวณเขตรอนโดยเฉลี่ยจะลดลง และมีแนวโนมต่ํากวาปกติ ในชวงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณประเทศญ่ีปุนและเกาหลีมีอุณหภูมิต่ํากวาปกติ ขณะท่ี
ทางตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรรวมถึงพ้ืนท่ีทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ 
สวนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาตอเนื่องถึงตอนใตของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นกวาปกติ จากภาพท่ี3.5 
แสดงใหเห็นผลกระทบจากปรากฏการณลานีญาในชวงฤดูหนาวและฤดูรอนของซีกโลกเหนือ 
  4)  ผลกระทบของปรากฏการณลานีญาตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 
  กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในป
ปรากฏการณเอลนีโญ โดยใชวิธีวิเคราะหคา composite percentile ของปริมาณฝน และ composite 
standardized ของอุณหภูมิในปปรากฏการณเอลนีโญ จากขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในชวง
เวลา 50 ป ตั้งแต พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบวา ในปท่ีเกิดปรากฏการณลานีญาปริมาณฝนของประเทศไทยสวน
ใหญสูงกวาปกติ โดยเฉพาะชวงฤดูรอนและตนฤดูฝนเปนระยะท่ีปรากฏการณลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝน
ของประเทศไทยชัดเจนกวาชวงอ่ืน และพบวาในชวงกลางและปลายฤดูฝนปรากฏการณลานีญามีผลกระทบตอ
สภาวะฝนของประเทศไทยไมชัดเจน สําหรับอุณหภูมิปรากฏวาปรากฏการณลานีญามีผลกระทบตออุณหภูมิใน
ประเทศไทยชัดเจนกวาฝน โดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ํากวาปกติทุกฤดู และพบวาปรากฏการณ
ลานีญาท่ีมีขนาดปานกลางถึงรุนแรงสงผลใหปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกวาปกติมากข้ึน ขณะท่ีอุณหภูมิต่ํา
กวาปกติมากข้ึน 
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ภาพท่ี 3.5  รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีผิดปกติในปลานีญา 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) 
 
3.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 3.3.1  งานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความแหงแลง 
  ฐิตวดี (2546) ไดศึกษาปจจัยคุณลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลง ในเขต
จังหวัดเพชรบุรี โดยใช การวิเคราะหสมการถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 (P<0.05) และทําการศึกษาประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีในการเกิด
พ้ืนท่ีแหงแลง และพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงโดยการประยุกตใชระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร ผล
การศึกษาความสัมพันธของปจจัยคุณลักษณะของพ้ืนท่ี กับการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลง พบวาปจจัยท่ีมี อิทธิพลตอ
การเกิดพ้ืนท่ีแหงแลง มี 2 ปจจัย คือความลาดชันของพ้ืนท่ีและลักษณะการระบายน้ําของดิน โดยมี สมการ
พยากรณการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงดังนี้ Y = 0.946 + 0.0147 (X2) + 0.327 (X6) และ Y = 1.196 + 0.01562 
(X2) + 0.204(X6) สาหรับปจจัย ปริมาณความชื้นในดิน, องศาของทิศดานลาด ของพ้ืนท่ี, ปริมาณการใชน้ํา
ของพืช และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน พบวา ไมมีความสัมพันธกับการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงของพ้ืนท่ีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 และจากการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเกิดพ้ืนท่ีแหง
แลง และพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลง พบวา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเกิดพ้ืนท่ีแหง
แลงชื้นปานกลาง และมีความเสี่ยงตอการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงต่ํา และ พบวาในบริเวณ ตําบลแกงกระจาน 
อําเภอแกงกระจาน มีศักยภาพในการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงมากและมีความเสี่ยงตอการเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงสูงเพียง
เล็กนอย 
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  สีใส (2547) ไดวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงในจังหวัดพิษณุโลก โดยการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ใชตัวแปรดานสิ่งแวดลอม 15 ตัวแปร รวม 4 ดาน คือดานน้ําฝน ดานศักยภาพน้ําใตดิน
และลุมน้ํา ดานระยะหางจากแหลงน้ํา และดานสภาพภูมิประเทศและดิน จําแนกระดับการศึกษาออกเปน 4 
ระดับ คือ ไมเสี่ยง เสี่ยงต่ํา เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง จากการศึกษาพบวา ตัวแปรท้ัง 15 ตัวแปร สามารถใช
รวมกันเพ่ืออธิบายความเสี่ยงตอภัยแลงของพ้ืนท่ีไดรอยละ 95.4 โดยระดับความเสี่ยงภัยแลงมีความสัมพันธ
กับปจจัยดานศักยภาพน้ําใตดินและลุมน้ํา(R=0.95) มากกวาปจจัยดานสภาพภูมิประเทศและดิน ปจจัยดาน
ระยะหางจากแหลงน้ําปจจัยดานน้ําฝน (R=0.92, 0.91, 0.88) ตามลําดับ และพบวามี 4 ตัวแปร ท่ีมี
ความสัมพันธสูงกับระดับความเสี่ยงภัยแลงคือ ระยะหางจากพ้ืนท่ีชลประทาน ศักยภาพชั้นหินใหน้ํา 
ความสามารถใหน้ําของบอบาดาล และระยะหางจากแหลงน้ําผิวดิน ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวาจังหวัด
พิษณุโลกมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 6,809,375 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีไมเสี่ยงภัยแลง 1,564,234 ไร (23.14%) เสี่ยงภัยแลงระดับ
ต่ํา 1,971,628 ไร (29,17%)เสี่ยงภัยแลงระดับปานกลาง 2,024,055 ไร (29.94%) และเสี่ยงภัยแลงระดับสูง 
1,199,458 ไร (17.75%) 
  จิราพร (2549) ไดใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประเมินหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงโดย
วิเคราะหการถดถอยในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี โดยใชปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา ภูมิ
ประเทศ ดานปฐพีวิทยา และการใชประโยชนท่ีดิน ผลการศึกษา พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดภัยแลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับเชื่อม่ันรอยละ 95 มี 6 ตัวแปรคือ จํานวนวันฝนตกรายปเฉลี่ย ความลาดชัน
ของพ้ืนท่ี การใชประโยชนท่ีดิน ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ระยะหางจากพ้ืนท่ีชลประทาน และปริมาณน้ําฝนราย
ปเฉลี่ย สําหรับปริมาณน้ําใตดิน และคุณสมบัติในการระบายน้ํา ไมมีความสัมพันธตอการเกิดภัยแลงท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 
  นิทัศน (2549) ไดศึกษาคําจํากัดความและเกณฑการกําหนดภัยแลงในประเทศไทยบริเวณพ้ืนท่ี
ลุมน้ํายม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาตัวบงชี้ภัยแลง และมีการตั้งสมมุติฐานวาสวนใหญภัยแลงเกิดจากการท่ีมี
ฝนตกนอยกวาเกณฑปกติ และ ทําใหเกิดปริมาณการไหลนอยกวาปกติ ซ่ึงตัวบงชี้ภัยแลงในเชิงอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยานี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการเตือนภัยแลง เพ่ือเตรียมตัวปองกันและบรรเทาภัยแลงได จาก
การศึกษาพบวาปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําทาสามารถใชเปนตัวบงชี้วาเกิดภัยแลงไดโดยมีความถูกตอง   
รอยละ 69 และรอยละ 68 ตามลําดับ 
  วิภพ (2549) ไดศึกษาการประยุกตใชขอมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือ
วิเคราะหหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความแหงแลงทางกายภาพของดินในอําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดย
การประยุกตใชดาวเทียมเพ่ือสรางขอมูลตัวแปรเชิงพ้ืนท่ีและใชประกอบในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความแหง
แลง ไดแกขอมูลการใชประโยชนจากท่ีดิน ขอมูลการคายระเหยน้ํา ขอมูลระยะหางจากแหลงน้ํา และการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือในการจําลองขอมูลตัวแปรเชิงพ้ืนท่ี ไดแก ปริมาณน้ําฝน 
จํานวนวันท่ีฝนตก ความชื้นสัมพันธ อุณหภูมิอากาศ การคายระเหยน้ํา ศักยภาพของชั้นหินในน้ําของดิน 
ระยะหางแหลงน้ําผิวดิน ความลาดชัน ความสูงต่ําของพ้ืนท่ี และความสามารถการระบายน้ําของดิน จาก
การศึกษาพบวาตัวแปรดานกายภาพท่ีสําคัญและเปนสาเหตุการเกิดความแหงแลงคือ การระบายน้ําของดิน
ระดับดี ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย และการคายระเหยน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบายน้ําของดินระดับดีเปนตัวแปร
ท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความแหงแลง และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
ความแหงแลงของท้ังสองวิธี พบวาการกําหนดคาคะแนนความแหงแลงมาตรฐานของท้ังสองวิธีการไมมีความ
แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และตรวจสอบความถูกตองของแผนท่ีการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความแหง
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แลงโดยวิธีระบบผูเชี่ยวชาญและวิธีสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและการสํารวจภาคสนาม พบวามีความ
ถูกตองโดยรวมเทากับรอยละ60 และ 66 ตามลําดับ 
  รัศมี (2550) ไดศึกษาแนวทางการวิเคราะหความแหงแลงดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กรณี
พ้ืนท่ีศึกษาลุมน้ําเชิญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยและเกณฑของปจจัยท่ีกอใหเกิดความแหงแลงและ 
สรางแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงรวมท้ังเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแบบเมทริกซ ดัชนี
และมัลติเลเยอร โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยกําหนดปจจัยท่ีใชเปน 3 กลุมคือ ปจจัยวินิจฉัยภัยแลง
เชิงอุตุนิยมวิทยาไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ปจจัยวินิจฉัยภัยแลงเชิงอุทก ไดแก พ้ืนท่ีชลประทานและ
แหลงน้ําผิวดิน ความหนาแนนของการระบายน้ําและน้ําใตดิน ปจจัยวินิจฉัยภัยแลงเชิงกายภาพ ไดแกความ
ลาดชัน การระบายน้ําของดิน และการใชประโยชนท่ีดิน โดยจําแนกระดับความเสี่ยงภัยแลงเปน 4 ระดับ คือ 
ระดับความเสี่ยงมาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ผลการศึกษาพบวาการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงดวยวิธี
เมทริกซ ผูวิเคราะหสามารถใชความรูความชํานาญประสบการณเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ จะใหความ
ถูกตองมากกวาใชวิธีการวิเคราะหโดยสมการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร จะสามารถ
จําลองพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพหากมีการปรับปรุงขอมูลใหทันเหตุการณและมีองคความรูใหม
อยูเสมอ 
  วรนุช (2551) ไดศึกษาเรื่องการประเมินความแหงแลงของลุมน้ําปาสัก ดวยดัชนีความแหงแลง 
จากขอมูลอุตุอุทกวิทยา และเทคนิคการสํารวจระยะไกล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความแหงแลงในลุม
น้ําปาสักดวยดัชนีปริมาณน้ําฝน (Standardized Precipitation Index : SPI) ดัชนีน้ําใตดิน (Standardized 
Water Level : SWI) และเทคนิคการสํารวจระยะไกล ดวยดัชนีความสมบูรณของพืชพรรณ (Vegetative 
Health Index : VHI ) ซ่ึงเปนคาความสัมพันธระหวางดัชนีสภาพพืชพรรณ (Vegetative Condition Index : 
VCI) กับดัชนีสภาพอุณหภูมิ (Temperature Condition Index : TCI) จากการวิเคราะหขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา NOAA ระบบ AVHRR และ การจัดทําแผนท่ีความรุนแรงของความแหงแลงดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีประสบความแหงแลงกับประเภท
การใชท่ีดินดวยการแปลและตีความจากภาพถายดาวเทียม Landsat-5TM และประเมินความถูกตองของ
วิธีการดังกลาวดวยการเปรียบเทียบผลการประเมินกับรายงานพ้ืนท่ีประสบภัยแลงของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พบวาการประเมินความแหงแลงดวยดัชนี SPI โดยอาศัยขอมูลอุตุนิยมวิทยาชวงป พ.ศ. 2547 ถึง 
พ.ศ. 2549 ชวงเวลาของการเกิดภัยแลงเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเมษายน โดยมีคาความถูกตองรอยละ 99.43 
ในป พ.ศ. 2548 และรอยละ 87.16 ในป พ.ศ. 2549 ในขณะท่ีการประเมินดวยดัชนี SWI พบวาไมมีความ
เหมาะสมตอกรณีของพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก เนื่องจากสถานีตรวจวัดระดับน้ําใตดินมีจํานวนนอย และไมกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา สําหรับการประเมินความแหงแลงดวยดัชนี VHI ไดผลวามีชวงระยะเวลาของการเกิดภัย
แลงสองชวง คือ ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม และเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดยมีคาความถูกตองรอย
ละ 90.96 ในปพ.ศ.2548 และรอยละ 52.39 ในปพ.ศ. 2549 โดยเม่ือนําพ้ืนท่ีประสบภัยแลงท่ีไดจากการ
วิเคราะหดัชนี VHI ของเดือนพฤศจิกายน อันเปนเดือนท่ีมีระดับความแหงแลงมากท่ีสุดซอนทับกับขอมูลการ
ใชประโยชนท่ีดิน พบวา พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสประสบภัยแลงครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไรราง พ้ืนท่ีปาไม สวนปา 
และพ้ืนท่ีชุมชน จากมากไปนอยตามลําดับ จากการศึกษาสามารถกลาวไดวาการประเมินความแหงแลงดวย
เทคนิคการสํารวจระยะไกล เปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถระบุระดับความรุนแรงของความแหงแลงไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง ในระดับเทียบเคียงไดกับการประเมินดวยดัชนี SPI แลเหมาะสมตอการนําไปใชประกอบการพิจารณา
วางแผนปองกัน และบรรเทาแกไขปญหาภัยแลงไดทันตอเหตุการณ สวนวิธี SWI นั้นไมเหมาะสมตอกรณีนี้ 
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  ประวิทย (2553) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหความเสี่ยงตอความแหงแลงในพ้ืนท่ีอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมท้ังหาสมการความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีใชในการศึกษากับความเสี่ยงตอ
ความแหงแลง โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับความแหงแลงไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวกับ ลักษณะทางธรรมชาติ คือ 
ปริมาณน้ําฝนตอป,ปริมาณน้ําบาดาล,ลักษณะเนื้อดิน และการระบายน้ําของดิน ปจจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะ
ทางกายภาพท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก คลองชลประทาน และการใชประโยชนจากท่ีดิน โดยกําหนดให
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของจานวน 17 คน ใหคะแนนความสําคัญ ( Weighting)และคา
น้ําหนักระดับปจจัย (Rating) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยง ตอความแหงแลงกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ ความเสี่ยงตอความแหงแลงดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน(Linear Regression Analysis) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และวิเคราะหความเสี่ยงตอ ความแหงแลงในพ้ืนท่ีโดยการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System)ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเสี่ยงตอ
ความแหงแลงในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเสี่ยงตอความแหงแลงในพ้ืนท่ีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มากท่ีสุดคือ การระบายน้ําของดิน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
0.911 รองลงมาคือลักษณะเนื้อดิน ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.852 สาหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีใชใน
การศึกษามีคาความสัมพันธไมแตกตางกัน และผลการศึกษา ความเสี่ยงตอความแหงแลง 
 3.3.2  งานวิจัยเก่ียวกับการประเมินความแหงแลง 
  อภิรัฐ และ บัญชา (2544) ไดประเมินความแหงแลงดวยดัชนีความแหงแลงโดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในลุมน้ําแมกลอง ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหคือ ปริมาณน้ําฝนรายวัน จํานวนวันท่ีฝนตก จํานวนวันท่ี
ฝนท้ิงชวงสูงสุดรายป และการใชท่ีดิน ดัชนีความแหงแลงรายป ท่ีเลือกใช คือ decile range ดัชนีความแหง
แลงรายเดือน generalized monsoon index (GMI) และ aridity index จากการศึกษาสามารถระบุไดวา
เขตท่ีมีสภาวะฝนแลงท่ีสุด คือ ลุมน้ํายอยลําตะเพิน 
  ชาญชัย และคณะ (2545) ไดกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล ปจจัยท่ีกําหนดคือ ปริมาณ
น้ําฝนรายป จํานวนวันท่ีฝนตกตอป ระยะหางจากแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดิน พืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุมดิน เนื้อดิน 
ความลาดชันของพ้ืนท่ี ความหนาแนนของแมน้ํา โดยการกําหนดคาถวงน้ําหนักของปจจัย และคาคะแนนของ
ประเภทขอมูลของแตละปจจัยมากําหนดพิสัย 3 ชวง และจัดทําแผนท่ีโอกาสเกิดความแหงแลง 3 ระดับ 
พบวาพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงสูง มักพบบริเวณท่ีราบข้ันบันไดทางดานตะวันตกของทะเลสาบ 
  อมเรศ (2546) ไดศึกษาสภาพความแหงแลงลุมน้ํายม โดยเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความแหง
แลงท่ีผานมา คนหาสาเหตุ และความรุนแรงของสภาพความแหงแลงในแตละพ้ืนท่ี โดยยึดหลักปริมาณน้ําท่ีมี
ในพ้ืนท่ีโดยสภาพธรรมชาติคือน้ําฝนและน้ําทา เทียบกับการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ในแตละพ้ืนท่ีแลวกําหนด
ดัชนีวัดความแหงแลงในแตละพ้ืนท่ีลุมน้ํายม จากการศึกษาพบวา พ้ืนท่ีลุมน้ํายมตอนลางในแมน้ํายมสายหลัก
จะประสบปญหาขาดแคลนน้ําโดยเฉลี่ยเกือบทุกป และในรอบ 5-6 ป จะรุนแรงมากครั้งหนึ่ง สวนพ้ืนท่ีท่ีอยู
ไกลจากแมน้ําก็ประสบปญหาภัยแลงในชวงตนฤดูฝนและในฤดูแลง เนื่องจากปริมาณฝนในชวงฤดูแลงมีคา
นอยมากสวนในพ้ืนท่ีลุมน้ํายมตอนบนประสบปญหาความแหงแลงนอยกวาตอนลาง เนื่องจากปริมาณฝน
โดยรวมสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และการใชน้ํายังอยูในเกณฑต่ํา สวนน้ําอุปโภคบริโภคขาดแคลนมากในชวงฤดูแลง
เกือบทุกพ้ืนท่ีของลุมน้ํายม แตจะขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร นอกจากนี้ยังพบวาใน
รอบ 40 ปท่ีผานมา ลุมน้ํายมมีแนวโนมของฝนรายปลดลง 1-14 มิลลิเมตรตอป และปริมาณน้ําทาในฤดูแลง
ลดลงตามลําดับ เนื่องจากมีการใชน้ําเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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  Chenglin et al. (2004) ติดตามสภาวะการเกิดภัยแลง โดยใชขอมูล normalized difference 
vegetative index (NDVI) หาความสัมพันธคาความชื้นของพืชพรรณ และ normalized difference water 
index (NDWI) วัดปริมาณน้ําในดิน บริเวณพ้ืนท่ีเกษตร ทางภาคเหนือของประเทศจีน ซ่ึงสามารถติดตาม
สภาวะความแหงแลงดังกลาว ไดอยางถูกตองแมนยําและทันตอสถานการณภัยแลง 
  วีระศักดิ์ และ พูลศิริ (2548) ไดศึกษาการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดสภาวะแหงแลง ใชการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ีระหวาง
ปจจัยตางๆ รวมกับการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห และจัดทํา
แผนท่ี ซ่ึงการวิเคราะหเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงไดกําหนดคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยตามลําดับของ
อิทธิพลท่ีมีตอความแหงแลง คือ ดัชนีฝนแลง การอุมน้ําของดิน พ้ืนท่ีชลประทาน ปริมาณน้ําใตดิน จํานวน
วันท่ีฝนตกรายปเฉลี่ย และการใชประโยชนท่ีดิน มีคาถวงเปน 3 : 2.5 : 2 : 1.5 : 1 : 1 ตามลําดับ พบวา
สามารถจัดกลุมระดับความเสี่ยงภัยแลงบริเวณภาคตะวันออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับไมเสี่ยงภัยแลงมีพ้ืนท่ี 
8,370.24ตารางกิโลเมตร เสี่ยวงภัยแลงระดับต่ํามีพ้ืนท่ี 10,236.22 ตารางกิโลเมตร เสี่ยงภัยแลงระดับปาน
กลางมีพ้ืนท่ี 10,343.06 ตารางกิโลเมตร และเสี่ยงภัยแลงระดับสูงมีพ้ืนท่ี 5,661.74 ตารางกิโลเมตร 
  ตรีรัตน และคณะ (2549) ไดศึกษาการประเมินโอกาสเกิดความแหงแลงเชิงพ้ืนท่ีในลุมน้ํากวาน
พะเยา ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอแมใจและบางสวนของ ก่ิงอําเภอภูกามยาว ใชปจจัยดานอุทกวิทยา 
อุตุนิยมวิทยาและ การเกษตร พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีโอกาสเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงปานกลาง คิดเปนพ้ืนท่ี 655.45 
ตารางกิโลเมตร (69.57%) พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพ้ืนท่ีแหงแลงต่ําหรือ ไมเกิด คิดเปนพ้ืนท่ี 149.92 ตาราง
กิโลเมตร (15.91%) และพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสพ้ืนท่ีแหงแลงสูงคิดเปนพ้ืนท่ี 136.82 ตารางกิโลเมตร (14.52%) 
  จิตราพร (2554) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงบริเวณลุมน้ําแมกลาง เพ่ือการใช
ประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง และเสนอแนะแนวทางเพ่ือให
เกิดการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนบริเวณลุมน้ําแมกลาง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการตัดสินใจแบบหลาย
เกณฑและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทําการศึกษาวิเคราะห 7 เกณฑปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายป การใชประโยชนท่ีดิน ความสามารถในการอุมน้ําของดิน คาการใชน้ําของพืช ความหนาแนน
ของลําธาร ขนาดของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอย และความลาดชัน รวมกับการประยุกตใชวิธีการตัดสินใจดวย
กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้นเพ่ือลําดับหนวยพ้ืนท่ีศึกษาและจัดกลุมตามระดับความเสี่ยงภัยแลงเปน 5 
ระดับ คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และไมเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงจาก
การศึกษา พบวาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลางซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 606.07 ตารางกิโลเมตร ถูกจัดเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดภัยแลงมากท่ีสุด 3,528 ไร หรือ 5.65 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงมาก 16,541 ไร หรือ 
26.47 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงปานกลาง 103,055 ไร หรือ 164.85 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงนอย192,959 ไร หรือ 308.73 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีท่ีไมเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง 
62,711 ไร หรือ100.34 ตารางกิโลเมตร โดยแนวทางบรรเทาภาวะภัยแลงในพ้ืนท่ีท่ีสามารถกระทําไดตามแนว
ทางการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน คือ การปองกันรักษาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม การสรางแหลงเก็บกักน้ํา การ
จัดระบบปลูกพืชโดยการเลือกชนิดพันธุพืชและชวงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมและการอนุรักษดินและน้ําโดยการ
ปลูกหญาแฝก และการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 



บทที่ 4 
สถานการณการเกิดภัยแลงในประเทศไทย 

 
4.1 สถานการณภัยแลง 
 ภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตรกรรม โดยเปนภัยแลง  ท่ีเกิดจากขาดฝน
หรือฝนแลงในชวงฤดูฝน และเกิดฝนท้ิงชวงในเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
จากภัยแลงมาก ไดแก บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนวดังกลาวแลวจะกอใหเกิดภัย
แลงรุนแรงมากข้ึน นอกจากพ้ืนท่ีดังกลาวแลว ยังมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมักจะประสบปญหาภัยแลงเปนประจํา 
 ภัยแลงในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ชวง ไดแก 
 1) ชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงฤดูรอน  ซ่ึงเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป บริเวณประเทศ
ไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปน
ลําดับ จนกระท่ังเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ซ่ึงภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
 2) ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงชวงเกิดข้ึน ภัยแลง
ลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางเกือบท่ัวประเทศ 
 ในระยะเวลาท่ีผานมา พ้ืนท่ีหลายแหงของประเทศประสบกับความแหงแลงมากผิดปกติ แมวาเปน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความผันแปรของธรรมชาติ แตไดกอปญหาและสรางผลกระทบกับขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค และอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดวาจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  

4.2 ความเสียหายจากภัยแลง 
 จากรายงานสถิติการเกิดภัยแลงของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต พ.ศ. 2532 ถึง ป พ.ศ. 
2560 พบวาใน พ.ศ. 2537 มีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยแลงมากท่ีสุด คิดเปนเนื้อท่ี 
17,923,817 ไร ถากลาวในดานของมูลคาความเสียหาย พบวา ใน พ.ศ. 2548 มีมูลคาความเสียหายมากท่ีสุด 
คือ 7,565.86 ลานบาท ดังรายละเอียด(ตารางท่ี 4.1) 
 - พ.ศ. 2532 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 29 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน1,760,192 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,294,240 ไร ปศุสัตว จํานวน 197 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 121.97 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2533 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 48 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 536,550 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,970,703 ไร ปศุสัตว จํานวน 872 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 92.17 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2534 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 59 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 4,926,177 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,037,271 ไร ปศุสัตว จํานวน 290 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 262.17 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2535 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 70 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 8,100,916 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 5,334,471 ไร ปศุสัตว จํานวน 417 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 176.18 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2536 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 68 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 9,107,675 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 2,040,443 ไร ปศุสัตว จํานวน 726 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 198.76 ลานบาท 
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 - พ.ศ. 2537 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 66 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 8,763,014 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 17,923,817 ไร ปศุสัตว จํานวน 510 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 98.76 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2538 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 72 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 12,482,502 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 3,001,437 ไร ปศุสัตว จํานวน 462 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 177.62 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2539 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 61 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 10,967,930 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 101,900 ไร ปศุสัตว จํานวน 573 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 289.16 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2540 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 64 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 14,678,373 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,431,296ไร ปศุสัตว จํานวน 197 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 249.16 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2541 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 72 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 6,510,111 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,789,285 ไร ปศุสัตว จํานวน 1,107 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 69.17ลานบาท 
 - พ.ศ. 2542 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 58 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 6,127,165 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 3,144,932 ไร ปศุสัตว จํานวน 980 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 1,520.50 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2543 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 59 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 10,561,526 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 472,700 ไร ปศุสัตว จํานวน 2,071 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 641.71 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2544 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 51 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 18,933,905 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,712,691 ไร ปศุสัตว จํานวน 192 ตัว โดยคิดมูลคา 
ความเสียหายเทากับ 71.96 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2545 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 68 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 12,841,110 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 2,071,560 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 508.78 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2546 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 63 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 5,939,282 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 484,189 ไร โดยคิดมูลคาความเสยีหายเทากับ 174.33 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2547 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 64 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 8,388,728 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,480,209 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 190.67 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2548 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 71 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 11,147,627 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 13,736,660 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 
7,565.86 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2549 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 61 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 11,862,358 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 578,753 ไร โดยคิดมูลคาความเสยีหายเทากับ 495.28 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2550 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 66 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 16,754,980 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,350,118 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 198.30 ลานบาท 
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 - พ.ศ. 2551 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 61 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 135,298,895 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 524,999 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 103.90 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2552 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 62 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 17,353,358 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 594,434 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 108.35 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2553 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 64 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 15,740,824 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,716,853 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 1,415.22 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2554 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 55 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 16,560,561 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 811,680 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 131.86 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2555 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 53 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 15,235,830 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,486,512 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 399.18 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2557 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 58 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 9,070,144 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 2,406,665 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 2,914.99 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2557 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 50 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 5,771,955 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 1,675,015 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 68.98 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2558 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 40 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 3,988,125 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 2,393,460 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 637.982 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2559 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 41 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 2,892,710 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 2,047,864 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 145.39 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2560 จังหวัดท่ีไดรับความเสียหายจากภัยแลง ท้ังสิ้น 1 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย  
จํานวน 46,796 คน พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหาย 64,373 ไร โดยคิดมูลคาความเสียหายเทากับ 73.48 ลานบาท 
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ตารางท่ี 4.1 ความเสียหายจากภัยแลง 

ป 
พ.ศ. 

จํานวน 

(จังหวัด) 

ความเสียหาย 

ราษฎร 

ประสบภัย 

(คน) 

ราษฎร 

ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 

การเกษตร 

(ไร) 

ปศุสัตว 

(ตัว) 

มูลคา 

 (ลานบาท) 

2532 29 1,760,192 496,062 1,294,240 197 121.97 

2533 48 2,107,100 536,550 1,970,703 872 92.17 

2534 59 4,926,177 1,221,416 1,037,271 290 262.17 

2535 70 8,100,916 2,430,663 5,334,471 417 176.18 

2536 68 9,107,675 2,533,194 2,040,443 726 198.76 

2537 66 8,763,014 2,736,643 17,923,817 510 98.76 

2538 72 12,482,502 2,661,678 3,001,437 462 177.62 

2539 61 10,967,930 2,277,787 101,900 573 289.16 

2540 64 14,678,373 3,094,280 1,431,296 197 249.16 

2541 72 6,510,111 1,531,295 1,789,285 1,107 69.17 

2542 58 6,127,165 1,546,107 3,144,932 980 1,520.50 

2543 59 10,561,526 2,830,297 472,700 2,071 641.71 

2544 51 18,933,905 7,334,816 1,712,691 192 71.96 

2545 68 12,841,110 2,939,139 2,071,560 - 508.78 

2546 63 5,939,282 1,399,936 484,189 - 174.33 

2547 64 8,388,728 1,970,516 1,480,209 - 190.67 

2548 71 11,147,627 2,768,919 13,736,660 - 7,565.86 

2549 61 11,862,358 2,960,824 578,753 - 495.28 

2550 66 16,754,980 4,378,225 1,350,118 - 198.30 

2551 61 135,298,895 3,531,570 524,999 - 103.90 
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ตารางท่ี 3.1 ความเสียหายจากภัยแลง (ตอ) 

ป พ.ศ. 
จํานวน 

(จังหวัด) 

ความเสียหาย 

ราษฎร 

ประสบภัย 

(คน) 

ราษฎร 

ประสบภัย 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 

การเกษตร 

(ไร) 

ปศุสัตว 

(ตัว) 

มูลคา 

 (ลานบาท) 

2552 62 17,353,358 4,500,861 594,434 - 108.35 

2553 64 15,740,824 4,077,411 1,716,853 - 1,415.22 

2554 55 16,560,561 4,835,321 811,680 - 131.86 

2555 53 15,235,830 4,188,516 1,486,512 - 399.18 

2556 58 9,070,144 2,678,487 2,406,665 - 2,914.99 

2557 50 5,771,955 1,747,870 1,675,015 - 68.98 

2558 40 3,988,125 1,443,543 2,393,460 - 637.982 

2559 41 2,892,710 989,202 2,047,864  145.39 

2560 1 46,796 25,821 64,373  73.48 

 รวม 19,041.94 

ท่ีมา : ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2560) 

 



 

บทท่ี 5 

การป้องกันและลดผลกระทบ 

 ปัจจุบันกรอบแนวคิดการดําเนินงานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยของ
โลกได้เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในอดีตมุ่งเน้น การจัดการภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็นการให้ความสําคัญกับ
การดําเนินการเชิงรุก โดยใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัย ซึ่งเป็นการจัดการกับปัจจัยที่ทําให้เกิดความ
เสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทําให้ผลกระทบที่อาจเกิดจากภัยให้ลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยให้
ความสําคัญกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบมาตรการเตรียมความพร้อม และมาตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความสามารถของชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงมากขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยได้นํากรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัย มาใช้ในการวางแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ และนํา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทําการเกษตรเสี่ยงต่อการเกิดภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.1 การประเมินพื้นที่เกษตรเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 
 การป้องกันและลดผลกระทบ โดยการประเมินความเสี่ยง เป็นวิธีการระบุลักษณะความรุนแรงและ
โอกาสในการเกิดผลกระทบทางลบจากภัย โดยวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ความล่อแหลมที่มีในพ้ืนที่ศึกษา และ
ประเมินสภาพความเปราะบาง ณ ขณะนั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อคน ทรัพย์สิน บริการ 
การดํารงชีวิต และสิ่งแวดล้อม (UNISR 2009) เป็นกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และ
โปร่งใส เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการวางแผนพัฒนาและตัดสินใจที่มีการคํานึงถึงความเสี่ยง สามารถ
นําไปปฏิบัติได้ในหลายระดับ เช่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน 
 การเกิดภัยแล้งน้ันอาจมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันออกไปในด้านพ้ืนที่ และความเสียหายที่
เกิดขึ้น ดังน้ันปัจจัยที่เป็นตัวบ่งช้ีในเชิงพ้ืนที่ ก็คือ พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจํา และพ้ืนที่หรือชุมชนที่ได้รับความ
เสียหายน่ันเอง 
 พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เป็นพ้ืนที่ที่บ่งบอกถึงความล่อแหลม ความเปราะบาง ที่บริเวณน้ันอาจเกิดสภาพขาด
แคลนนํ้า สูงกว่าปกติ และมีระยะเวลานานกว่าปกติ จนสร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนที่เกษตรกรรมได้ 
 การวิเคราะห์พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก จากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือ
กําหนดขอบเขตและการจําแนกระดับความบ่อยครั้งของการเกิดความแห้งแล้ง สามารถออกเป็น 3 ระดับ คือ 
เกิดซ้ํา 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี เกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี และเกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้งอยู่เป็นประจํา หรือที่เรียกว่า พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก ครอบคลุมพ้ืนที่ 70 จังหวัด คิดเป็นเน้ือ
ที่ 56.91 ล้านไร่ (ตารางที่ 5.1 ภาพที่ 5.1) ดังรายละเอียด 
 1) พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เกิดซ้ํา 6 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ประมาณ 2,620,064 ไร่ พบมากท่ีสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 1,583,762 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ มีเน้ือที่ 986,744 ไร่ ภาคกลาง มี
เน้ือที่ 47,193 ไร่ และภาคตะวันออก มีเน้ือที่ 2,365 ไร่ 
 2) พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เกิดซ้ํา 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ประมาณ 18,629,561 ไร่ พบมากที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 14,827,644 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ มีเน้ือที่ 2,722,681 ไร่ ภาคกลาง 
มีเน้ือที่ 852,764 ไร่ ภาคตะวันออก มีเน้ือที่ 161,503 ไร่และภาคใต้ มีเน้ือที่ 64,949 ไร่ 
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 3) พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เกิดซ้ําไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ประมาณ 35,660,832 ไร่ พบมาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 23,255,675 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ มีเน้ือที่ 4,451,767 ไร่ 
ภาคตะวันออก มีเน้ือที่ 4,070,064 ไร่ ภาคกลาง มีเน้ือที่ 3,840,460 ไร่ และภาคใต้ มีเน้ือที่ 42,866 ไร่ 
  พ้ืนที่แล้งซ้ําซากเกิดซ้ํา 6 ครั้งในรอบ 10 ปี .ในพ้ืนที่ภาคเหนือ พบมากในจังหวัดพิจิตร มีเน้ือที่ 
149,836 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร และเพชรบูรณ์ มีเน้ือที่ 133,819 ไร่ และ 131,539 ไร่ 
ตามลําดับ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดชัยภูมิ มีเน้ือที่ 410,338 ไร่  รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดหนองบัวลําภู และขอนแก่น มีเน้ือที่ 301,706 และ 285,247 ไร่ ตามลําดับ ในพ้ืนที่ภาคกลาง พบมาก
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเน้ือที่ 14,098ไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี มีเน้ือที่ 12,453 ไร่
และ 11,174 ไร่ ตามลําดับ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก พบมากในจังหวัดสระแก้ว มีเน้ือที่ 1,609 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และฉะเชิงเทรา มีเน้ือที่ 165 ไร่ และ 142 ไร่ ตามลําดับ  
ตารางที่ 5.1 พ้ืนที่แล้งซ้ําซากของประเทศไทย 

ระดับความรุนแรงต่อ
การเกิดภัยแล้ง

ซํ้าซาก 

เนื้อท่ี (ไร่) 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 

> 6 คร้ังในรอบ10ปี 986,744 1,583,762 47,193 2,365 - 2,620,064

4 - 5 คร้ังในรอบ10ปี 2,722,681 14,827,644 852,764 161,503 64,969 18,629,561

< 3 คร้ังในรอบ10ปี 4,451,767 23,255,675 3,840,460 4,070,064 42,866 35,660,832

รวม 8,161,192 39,667,081 4,740,417 4,233,932 107,835 56,910,457
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ภาพท่ี 5.1  พ้ืนที่แล้งซ้ําซากประเทศไทย 
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5.2 การเตรียมความพร้อม 
 เหตุการณ์และช่วงของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
 5.2.1 ช่วงก่อนเกิดภัย เป็นช่วงที่มีการเร่ิมเข้าสู่สถานการณ์เสี่ยงต่อภัย ต้องดําเนินการการ
เตรียมพร้อมรับภัย ในช่วงน้ี จะต้องมีการเตรียมตัวของราษฎร ซักซ้อม และทําความเข้าใจ เตรียมกักเก็บนํ้า
เพ่ือการอุปโภค/บริโภคให้เพียงพอ ขุดลอกคู คลอง และบ่อนํ้าบาดาล เพ่ือเพ่ิมปริมาณกักเก็บนํ้า วางแผนใช้
นํ้าอย่างประหยัด เพ่ือให้มีนํ้าใช้ตลอดห้วงภัยแล้ง  การใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ควรใช้ในช่วงเช้า และเย็นเพ่ือลด
อัตราการระเหยนํ้า เป็นต้น 
  คาดการณ์พ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีมีโอกาสเกิดภัยแล้ง เป็นการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการ
จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ทําการเกษตร ซึ่งเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกในพ้ืนที่น้ัน ๆ 
สําหรับการเกิดความแห้งแล้งของประเทศไทยจะเกิดขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูแล้ง ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นประจําทุกปี และ ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม จะเกิดจากฝนทิ้งช่วง
และเกิดขึ้นเฉพาะบางพ้ืนที่ 
  การคาดการณ์ว่าพ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีมีโอกาสเกิดภัยแล้ง วิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง  3 ด้าน 
ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงด้านอุตุนิยมวิทยา พ้ืนที่เสี่ยงด้านสภาพพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดสภาวะแห้งแล้ง และ พ้ืนที่เสี่ยงด้าน
สถิติพ้ืนที่ประสบความแห้งแล้ง มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดขอบเขตและจําแนกความรุนแรง
ของความแห้งแล้ง โดยจําแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  ระดับที่ 1 พ้ืนที่ที่จะประสบความแห้งแล้งสูง คือ พ้ืนที่เสี่ยงที่มีความเสี่ยงครบ 3 ด้าน 
  ระดับที่ 2 พ้ืนที่ที่จะประสบความแห้งแล้งปานกลาง คือ พ้ืนที่เสี่ยงที่มีความเสี่ยง 2 ด้าน 
  ระดับที่ 3 พ้ืนที่ที่จะประสบความแห้งแล้งตํ่า คือ พ้ืนที่เสี่ยงที่มีความเสี่ยง 1 ด้าน 
  พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งสูง และ พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งปานกลาง เป็นพ้ืนที่ที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ต้องมีการกําหนดมาตรการเพื่อช่วยบรรเทา 
และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่การเกษตร  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พบว่า ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีโอกาสเกิดภัยแล้งของประเทศไทย พ้ืนที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และเป็นพ้ืนที่ที่ต้องเตรียม
รับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่ 54 จังหวัด คิดเป็นเน้ือที่ 7.05 ล้านไร่ (ตารางที่ 5.2 ภาพที่ 5.2)  
ตารางที่ 5.2 พ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีโอกาสเกิดแล้งช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

ระดับความรุนแรง
ของโอกาสท่ีจะเกิด

ความแห้งแล้ง 

เนื้อท่ี (ไร่) 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 

สูง 1,070,881 2,793,387 1,595,231 337,560 729822 6,526,881 

ปานกลาง 165,166 46,241 125,714 109,034 83,854 530,009 

รวม 1,236,047 2,839,628 1,720,945 446,594 813,676 7,056,890 
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ภาพท่ี 5.2 แผนที่คาดการณ์พ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีโอกาสเกิดแล้งในช่วงเดือนตุลาคม  
  ปี 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม ปี 2561 
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  ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีโอกาสเกิดฝนท้ิงช่วง
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และเตรียมรับมือกับปัญหาฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่ 54 จังหวัด คิดเป็น
เน้ือที่ 7.05 ล้านไร่ (ตารางที่ 5.3 ภาพที่ 5.3)  
ตารางที่ 5.3 พ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วง ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ระดับความรุนแรง
ของโอกาสท่ีจะเกิด

ความแห้งแล้ง 

เนื้อท่ี (ไร่) 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ รวม 

สูง 132,516 328,063 50,505 6,526,881 

ปานกลาง - 249,379 479 530,009 

รวม 132,516 577,442 50,984 760,942 
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ภาพท่ี 5.3 แผนที่คาดการณ์พ้ืนที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทานที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วง ช่วงเดือนมิถุนายน 
  ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 
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 5.2.2 ช่วงเกิดภัย หรือขณะเกิดเหตุการณ์ ต้องมีการเฝ้าระวัง มีการแจ้งข่าวสถานการณ์ และการ
เตือนภัยเป็นระยะ ตามระดับความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การทําฝนหลวง การจัดหานํ้าให้แก่พ้ืนที่ที่ขาด
แคลนนํ้าโดยตรง และการบรหิารการจัดสรรนํ้าจากแหล่งกักเก็บนํ้าต่าง ๆ 
  การเตือนภัยในช่วงเกิดภัยเฉพาะหน้า หรือ Early warning เป็นการเตือนเมื่อมีสัญญาณของ
การจะเกิดภัยทั้งก่อน และเร่ิมเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งจะต้องอาศัยฐานข้อมูลเบ้ืองต้นคือพ้ืนที่ที่มีโอกาสหรือศักยภาพ
ในการเกิดภัย ประกอบกับข้อมูลจากการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ที่ตรวจวัดได้จริงในที่เกิดเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละประเภทของภัยและจะต้องมีระบบรับ-ส่งข้อมูล เพ่ือการประมวลผลท่ีรวดเร็ว เช่ือมโยงไปยัง
ศูนย์เตือนภัยและแจ้งเตือนไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือเตรียมการและบรรเทาความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้น การเตือน
ภัยในระดับน้ีเป็นเรื่องระดับชาติ จะต้องมีการดําเนินงานที่เป็นระบบ และมีศูนย์กลางทั้งด้านข้อมูล การ
วางแผน การประมวลผล และการแจ้งข่าวสาร การเตือนภัยพร้อมอยู่ในองค์กร ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่
สามารถบรรลถุึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 
  การเตือนภัย และ การแจ้งข่าวสารตามช่วงเวลา ระยะเวลาการเตือนในช่วงที่มีโอกาสสูงที่จะ
เกิดภัย เช่น ช่วง 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น ดําเนินการโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกิด
ภัยแล้ง แผนทีพ้ื่นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดภัยแล้ง วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูล real 
time เช่น ปริมาณนํ้าฝนรายช่ัวโมง จากข้อมูลดาวเทียม ซึง่จะได้ข้อมูลพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดภัยแล้ง และทําการ
เผยแพร่ข้อมูล พร้อมแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น website ของกรมพัฒนาที่ดิน ผา่นสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาชน
ได้ทราบล่วงหน้า สามารถวางแผนเตรียมการรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาผลเสียหาย
จากการเกิดภัยได้ส่วนหน่ึง (ภาพที่ 5.4 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 การเตือนภัย และการแจ้งข่าวสาร ตามช่วงเวลา 

เฝ้าระวัง 

เครือข่าย 



 

บทที่ 6 

การบริหารจัดการภัยแลง 

 ผลจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดของประชาชาติ 

ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ไดสงผลใหเกิดปญหาดาน 

ภัยธรรมชาติ และทวีความรุนแรงและความถ่ีในการเกิดมากข้ึนเรื่อยๆ แตละครั้งมักจะกอใหเกิดความเสียหาย 

เปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีแนวทางในการบริหารจัดการกับภัยพิบัติ ดวยการมีกรอบการดําเนินงาน

และแผนงานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนหลักใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังประชาชนไดนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

บรรเทาความสูญเสียและลดผลกระทบได โดยควรเนนไปท่ีการปองกัน การลดผลกระทบและการเตรียมพรอม 

กอนเกิดภัย การจัดการระหวางมีภัยและการฟนฟูภายหลังการเกิดภัยหรือภัยสงบแลว 

6.1 การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยในปจจุบัน 

 การบริหารจัดการ ตองมีองคประกอบในดานตางๆ ไดแก การเตรียมการปองกันและลดผลกระทบ 

การเตรียมพรอมเพ่ือรับการเกิดภัย การจัดการระหวางการมีภัย และการจัดการฟนฟูหลังการเกิดภัยข้ึนมาแลว 

ปจจุบันไดมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาวท้ังจากภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนประชาชนเอง

ก็มีการตื่นตัวในดานนี้เปนอยางดี ซ่ึงในปจจุบันไดมีการดําเนินการดานตางๆ เพ่ือการบริหารจัดการปญหาภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ไดแก  

 1) การจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตางๆ 

 2) การติดตั้งระบบเตือนภัย (Early warning) ในบางจุดท่ีมีความเสี่ยง แมจะยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีก็ตาม  

 3) การฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเผชิญกับภัย ท้ังในระดับเจาหนาท่ีและประชาชน  

 4) การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ดานการเกิดภัย การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย และการ

ฟนฟูหลังการเกิดภัย 

 5) การใหบริการขอมูลและขาวสาร 

 6) การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ีประสบภัยและการประเมินความเสียหายเบื้องตน เพ่ือใหหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการชวยเหลือไดทันเวลา และถูกตองเหมาะสม 

 7) การใหความชวยเหลือในดานตางๆ เม่ือเกิดภัย ท้ังดานการฟนฟูท่ีทํากิน ท่ีอยูอาศัย สุขอนามัย 

ชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ และการฟนฟูดานจิตใจ 

6.2 แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก 

 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง เปนพ้ืนท่ีมีแนวโนมในการขาดแคลนน้ํา ดังนั้นการจัดการเรื่องน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ 

ท่ีจะตองใหมีการเก็บกักน้ํา การชะลอการไหลของน้ํา และการเพ่ิมระยะเวลาการไหลของน้ําใหยาวนานข้ึน 

เนื่องจากแหลงท่ีมาของน้ําในประเทศไทย ไดรับน้ําจากน้ําฝนในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พายุไตฝุน และ

ดีเปรสชั่นท่ีพัดผาน ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยท่ัวประเทศ  

มีคาประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร แนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกักน้ําฝนไวใชประโยชนใหมากท่ีสุดโดย 
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 6.2.1 การรักษาและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม 

   ความสําคัญของปาไมในการเก็บกักน้ําฝน  น้ําจะอยูตามเรือนยอดไม  ใบไม  ก่ิง  ลําตน  

และไหลลงสูผิวดิน ซึมลึกตามรากไม ชวยใหเกิดการสะสมน้ําในดินและน้ําใตดิน ปาท่ีมีสภาพความหนาแนน

ทึบมาก จะชวยใหมีการเก็บกักน้ําไวใชไดมากข้ึนดวย  และชวยชะลอการไหลของน้ําไมใหไหลลงสูท่ีต่ําอยาง

รวดเร็วและรุนแรง (พงศศักด์ิ, 2531) ไดเปรียบเทียบอัตราการซึมน้ําผานผิวดิน  และความเร็วของน้ําท่ี

แพรกระจายในดิน พบวาพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมีอัตราการซึมผานผิวดิน 0.69 เซนติเมตรตอนาที พ้ืนท่ีปลูก

ยางพารามีอัตราการซึมผานผิวดิน 1.46 เซนติเมตรตอนาที และพ้ืนท่ีปาไมมีอัตราการซึมผานผิวดิน 1.50 

เซนติเมตรตอนาที สําหรับความเร็วของน้ําท่ีแพรกระจายในดินท่ีระดับชั้นดินบน พบวาพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง

มีความเร็ว 26.61 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที พ้ืนท่ีปลูกยางพารามีความเร็ว 10.08 ลูกบาศกเซนติเมตรตอ

นาที และพ้ืนท่ีปาไมมีความเร็ว 129.86 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที ปานอกจากชวยเก็บกักน้ําฝนไวในตนใน

ชั้นดิน และอากาศเหนือผิวดินท่ีอยูในรูปของไอน้ําแลว ปาไมท่ีสมบูรณยังชวยใหมีน้ําไหลในลําธารตลอดท้ังป 

   ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรักษาสภาพปาและการฟนฟูปาไมใหสมบูรณ โดยมี

แนวทางและมาตรการ ดังตอไปนี้ 

   1) การกําหนดเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ เพ่ือรักษาไวเปนปาตนน้ําลําธาร หามมีการใชประโยชนดาน

อ่ืน พ้ืนท่ีใดท่ีถูกบุกรุกตองใหยุติการใชประโยชน และทําการฟนฟูสภาพปาไมใหกลับคืนความสมบูรณของปา 

   2) ใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการปองกันและรักษาปา 

   3) ประชาสัมพันธใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน ของการมีพ้ืนท่ี

ปาไม เปนภาพรวมของท้ังประเทศ ใหเห็นประโยชนสวนรวมของลูกหลานในอนาคต มากกวาประโยชนสวน

ตนและประโยชนเฉพาะหนา 

   4) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบตางๆ ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน และใหมีการ

บังคับใชอยางเขมงวด 

 6.2.2  การสรางแหลงเก็บกักน้ําบนผิวดิน 

   การสรางแหลงเก็บกักน้ํา เพ่ือรักษาน้ําไวใชประโยชน เปนแหลงทุนน้ําสํารองในฤดูแลงหรือ

ในระยะฝนท้ิงชวง แหลงเก็บกักน้ําจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน 

   1) การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ อางเก็บน้ําขนาดกลาง และอางเก็บน้ําขนาดเล็ก โดยการ

สรางเข่ือนปดก้ันลําน้ํา ปริมาณน้ําท่ีเข่ือนสามารถเก็บกักได ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําทาท่ีมีตามสภาพธรรมชาติ 

และความสูงของเข่ือนแตละแหง 

   2) การสรางฝายทดน้ํา เปนการสรางฝายปดก้ันลําน้ํา เพ่ือทดน้ําใหมีระดับสูงข้ึน สามารถ

ผันน้ําเขาตามคลองหรือคูสงน้ําไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

   3) ขุดลอก คู คลอง หนองบึง ท่ีตื้นเขิน ใหสามารถเก็บกักน้ําไดมากข้ึน 

   4) สรางสระเก็บน้ําในไรนา 
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   5) สรางถังเก็บน้ําฝน เปนการรองรับน้ําฝนจากหลังคาบาน หลังคาโรงเรือนตางๆ เก็บน้ําฝน

ไวใชประโยชนในฤดูแลง และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินมากข้ึน หรือการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

 6.2.3 การจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม 

   การเพาะปลูกพืชจําเปนตองอาศัยน้ํา ซ่ึงสวนใหญไดรับจากน้ําฝน นอกจากปริมาณน้ําฝนท่ี

ไดรับในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจายของฝนในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมี

ฝนท้ิงชวงแตกตางกัน การเพาะปลูกจึงตองหลีกเลี่ยงระยะฝนท้ิงชวง เพ่ือใหไดรับผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ บาง

พ้ืนท่ีก็มีปญหาน้ําทวมจากปริมาณน้ําทาท่ีไหลเออลนฝงลําน้ํา อาจทําใหพืชผลเสียหาย การจัดระบบการปลูก

พืชจึงตองคํานึงหรือหลีกเลี่ยง ท้ังชวงแลงและชวงน้ําทวม หรือการหาพันธุพืช ชนิดพืชท่ีเหมาะสมในแตละ

ทองถ่ิน 

   โดยท่ัวไปฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศไทย จะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต

มีบางพ้ืนท่ี เชน จังหวัดนครสวรรค จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ

จะอยูในชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเปนตน ดังนั้น การจัดระบบการปลูกพืชจึงตองคํานึงถึง สภาพพ้ืนท่ี 

ปริมาณน้ําฝน การกระจายของฝน  

 6.2.4 การปลูกหญาแฝก 

   หญาแฝกเปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว แตกเปนกอแนน ตั้งตรง มีระบบรากฝอยท่ียาว 

แข็งแรง และยึดสานกันแนน รากหญาแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดิน แนวดิ่งไดประมาณ 3 เมตร และในแนวนอน

กวางประมาณ 0.5 เมตร รากหญาแฝกจึงเปรียบเสมือนกําแพงใตดิน ทําหนาท่ีเกาะยึดดิน เก็บรักษาน้ําในดิน 

การปลูกหญาแฝกสามารถทําไดงาย และมีประโยชนมาก เชน การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

การปลูกหญาแฝกเพ่ือควบคุมรองน้ําและกระจายน้ํา การปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชุมชื้นในดิน  การปลูก

หญาแฝกเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน 

 6.2.5 การเก็บน้ําไวใตดิน  

  การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดินเก็บกักน้ําไดมาก

ข้ึน การรณรงคไถกลบตอซังแทนการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียน้ําและสามารถใชเศษวัสดุทางกา

เกษตรสําหรับคลุมดินลดการระเหยของน้ํา รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชุมชื้นใหกับ

ดินโดยการปลูกหญาแฝกรอบ ๆ ตนไมผล หรือ รอบแปลงปลูกผัก ในชวงหนาแลงใหตัดใบหญาแฝก เพ่ือลด

การคายน้ํา ลดการใชน้ําของหญาแฝก ใชใบคลุมโคนตนไมและแปลงผัก การฟนฟูและปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน ชวยในการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ํา ชะลอความเร็วของน้ําทําใหน้ําซึมลงดินเปนน้ําใต

ดินเพ่ือเติมใหกับแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตอนลาง ลดปริมาณตะกอนดินท่ีจะไปสะสมในแหลงน้ําและชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา 

 

 

 



 

บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 

7.1 สรุป 

 ภัยแลงท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งในประเทศไทย พ้ืนท่ีหรือภาคการผลิตท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงและมีปริมาณ

มาก คือ ดานการเกษตร ซ่ึงเปนแหลงรองรับการดํารงชีพของประชากรสวนใหญในประเทศ บอยครั้งท่ีเกิดภัยแลง

ไดสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ ในแตละครั้งรัฐตองสูญเสียเงินไปกับสิ่งเหลานี้ท้ังในชุมชนเมือง 

การเกษตร และสาธารณูปโภคเปนจํานวนมหาศาล เชน ใน พ.ศ. 2548 รัฐตองใชจายเงินไปท้ังสิ้นประมาณ 

7,565.86 ลานบาท  

 จากขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตและการดํารงชีพประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของประชากร

ไทย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สงผลใหความสมดุลของธรรมชาติแปรเปลี่ยนไป ภัยแลงได

ทวี ความรุ นแรงของการเกิด ท้ั งด านปริ มาณ  และคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีอาจจะเกิด ข้ึน  

การคาดการณไมสามารถทําไดอยางแมนยํานัก ดังนั้นหากมนุษยยังจําเปนจะตองอยูกับธรรมชาติอยางพ่ึงพาและ 

ใชประโยชนตอไปแลว มนุษยจําเปนตองปรับตัวใหอยูรวมกับภัยพิบัติเหลานี้ใหได หนทางหนึ่งท่ีจําเปน คือจะตอง

มีการบริหารจัดการท่ีดี เหมาะสม ยืดหยุน ตามสถานการณท่ีแปรเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

 ในท่ีนี้ไดทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบจากภัย ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

ตลอดจนความเสียหายท่ีอาจไดรับจากภัย เพ่ือนําไปสูแนวทาง มาตรการในดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง 

ตอการเกิดภัยธรรมชาติ เพ่ือประโยชนในดานการปองกัน บรรเทาผลกระทบ เตรียมการเพ่ือรับภัย การจัดการ

เม่ือเกิดภัย และการจัดการหลังการเกิดภัย ซ่ึงจะชวยลดความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

7.2 ขอเสนอแนะ 

 การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะมีความกาวหนาและแพรหลายมากข้ึน ควรมีการสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้  

 7.2.1  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงานในจังหวัด ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน โดยเฉพาะในสวนท่ีดูแลยุทธศาสตร และขอมูล เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงจําเปนตองใช

ขอมูลจากหลายหนวยงาน หนวยงานหลักท่ีเปนหนวยงานประสาน หรือขับเคลื่อนการดําเนินงานควรมีอํานาจ

ในการเขาถึงขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลท่ีสําคัญในการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ และมีการประสานงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจใชกระบวนการจัดตั้งคณะทํางาน เพ่ือเปนกลไกในการสรางความมีสวนรวม 

ของหนวยงานหรือกลุมคนท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย และควรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสี่ยง

ตั้งแตเริ่มตน 
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 7.2.2  ดานขอมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการประเมินความเสี่ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ขอมูลความเสียหายจากภัยท่ีเกิดข้ึนจริงควรมีการจัดเก็บท่ีเปนระบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการ

บันทึกตําแหนงท่ีเกิดความเสียหาย ลักษณะ และความรุนแรงของความเสียหาย ดังนั้นเม่ือมีการบันทึกขอมูล 

ใหครบถวนสมบูรณ และอยูในรูปแบบท่ีถูกตอง จะทําใหมีประโยชนอยางมากในการประเมินความเสี่ยงจากภัย

พิบัติใหมีความแมนยําและสมบูรณมากข้ึนตอไปในอนาคต 

 7.2.3  ดานเทคโนโลยี หนวยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติควรมีคอมพิวเตอร และ

ซอฟตแวรท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการประเมินความเสี่ยงอยูในรูปแบบของ GIS  

จึงจําเปนตองใชโปรแกรมทางดาน GIS ในการประมวลผล และควรมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเผยแพร

ขอมูลสําคัญใหกับผูท่ีเก่ียวของประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และปฏิบัติการไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 7.2.4  ดานบุคลากร เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐควรมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการดําเนินงานรวมกัน นอกจากนี้ควรมีการ

สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยง มีการประยุกตใชผล 

ของการประเมิน รวมท้ังมีการสื่อสารขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหมีความ

ปลอดภัยจากภัยพิบัติได  

 7.2.5  ดานการกระจายองคความรูเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงสูพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเสี่ยงจาก 

ภัยพิบัติ และการนําไปประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จึงควรสงเสริมใหมีการเผยแพรความรู 

และความสําคัญของการประเมินความเสี่ยง  

7.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การประเมินพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง ทําใหมีขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีมีความวิกฤต ท่ีอาจ

เกิดความสูญเสียท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม สามารถลดความสูญเสีย ความรุนแรงจากภัยแลง 

เพ่ือนําไปสูการดํารงชีวิตในภาวะความเสี่ยงไดดวยการปองกันและการเตรียมพรอมตอเหตุการณ และมีขอมูล

เพ่ือประเมินความเสียหาย ความสูญเสียไดอยางเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการ และเปนแนวทางในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีตอไป 
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