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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ภัยธรรมชาติที่ เป็นปรากฏการณ์รุนแรงมีผลกระทบเป็นอย่างมากกับมนุษย์  คือ ภัยแล้ง ซึ่ ง
ปรากฏการณ์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยปัญหาในปัจจุบันที่พบคือ การขาดแคลน
น้ำเพ่ือการอุปโภคและทำการเกษตรในพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกจากภัยแล้งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยัง
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ทำให้เกิดความเสีย
สมดุลด้านระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ต้นน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำและยังมี
ผลกระทบทางอ้อมกับปริมาณนำ้ฝน ประกอบกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของ
โลก (Climate Change) ที่มีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนส่งผลให้ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Nino) 
มีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยแล้ง โดยเฉพาะประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ซึ่งการทำการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เมื่อพ้ืนที่ในการทำการเกษตร ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งโดยตรง เช่น ดินขาดความชื้น พืชขาดน้ำ พืชหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพต่ำ รวมถึงผลผลิตที่ได้ลดลงด้วย ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้ง
ช่วงเป็นเวลานาน สาเหตุเหล่านี้เมื่อเกิดร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ด้วยแล้ว ยิ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมากขึ้น  

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง โดยนับวันจะทวีความ
รุนแรงและขยายขอบเขตมากขึ้น ทั้งท่ีมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ระหว่าง 1,400-1,600 
มิลลิเมตรต่อปี โดยภัยแล้งส่วนใหญ่เป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือ ฝนแล้งเป็นเวลานาน เนื่องจากมีการ
กระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ สภาพพ้ืนดินมีเนื้อดินเป็นดินทราย ทำให้ความสามารถ ในการอุ้มน้ำต่ำ 
ปริมาณน้ำใต้ดินที่สามารถนำมาใช้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ และพ้ืนทีก่ารเกษตรอ่ืน ๆ 
ที่อาศัยน้ำฝนเกือบทั้งหมด ทำให้พ้ืนที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรกรรม ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นประจำทุกปี  

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัด
สระแก้ว โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการเกิดแล้งซ้ำซาก ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี พ้ืนที่ในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน ระยะทางจากแหล่งน้ำผิวดิน สภาพการใช้ที่ดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ 
ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ความถี่ของการเกิดสภาวะแห้งแล้ง และอุณหภูมิพ้ืนผิวที่มีผลต่อพ้ืนที่เพาะปลูก 
เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความรุนแรง และจำนวนพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด
แล้งซ้ำซาก ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลในการปรับปรุง
ขอบเขตพ้ืนที่ประสบสภาวะแล้งซ้ำซาก จังหวัดสระแก้ว 
 1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรกรรมในพ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซาก จังหวัดสระแก้ว 
 
1.3  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
       1.3.1 ระยะเวลา              เริ่มต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
                       สิ้นสุดเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       1.3.2 สถานที่ดำเนินการ    จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง  
ตาพระยา วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ 

 
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 1.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 
    1) แผนทีภู่มิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000  กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 
   2) สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2560 กรม
อุตุนิยมวิทยา 
   3)  อุทกวิทยา ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2550 - 2560   
   4)  แผนที่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ.ศ. 2556 มาตราส่วน 1: 25,000  กรมพัฒนาที่ดิน 
   5)  แผนทีส่ภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2559 มาตราส่วน 1 : 25,000  กรมพัฒนาที่ดิน 
   6) แผนที่พ้ืนที่ชลประทาน พ.ศ. 2557 มาตราส่วน 1 : 50,000  กรมชลประทาน 
   7) แผนทีข่้อมูลขอบเขตการปกครอง พ.ศ. 2556  มาตราส่วน 1: 50,000  กรมการปกครอง 
   8) ภาพถ่ายดาวเทียม Terra ระบบ Modis (Land Surface Temperature : resolution 1 km.)   
ที่อยู่ในรูปเชิงเลข ถ่ายครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทุก 8 วัน ต้ังแต่มกราคม พ.ศ. 2550 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 
จาก United State for Geology Survey (USGS) 
   9) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcView GIS 3.3 และArcGIS 10.4.1 เพ่ือนำเข้าและจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 1.4.2 ปัจจัยที่ใช้การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้   
 ปัจจัยที่มีความสำคัญ และสอดคล้องต่อการวิเคราะห์พ้ืนที่ประสบสภาวะแล้งซ้ำซาก ได้แก ่ 

1) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนทีต่กในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ำ
ในพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่มีฝนตกน้อยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากมาก ดังนั้นปริมาณน้ำฝนจึงเป็น
ตัวแปรตรงที่สำคัญในการพิจารณา  
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2) ระยะทางจากแหล่งน้ำผิวดิน จะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำผิวดิน เช่น 
แม่น้ำ ลำคลอง หากฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานปริมาณน้ำอาจลดน้อยลง พ้ืนที่นั้นอาจขาดน้ำเพ่ือ
การเกษตรได ้

3) ความลาดชันของพ้ืนที่ มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำบนผิวดิน และใต้พ้ืนดิน
ตามหลักการไหลของน้ำ พ้ืนที่มีความลาดชันมาก เช่น พ้ืนที่สูงและที่ดอน น้ำจะไหลบ่าออกจากพ้ืนที่ได้
เร็วกว่าพ้ืนที่มีความลาดชันน้อยหรือพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้โอกาสเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากมากกว่าพ้ืนที่
ราบลุ่ม 

4) สภาพการใช้ที่ดิน เป็นปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากของพ้ืนที่กล่าวคือ
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดินนั้น ๆ อาจก่อให้เกิดสภาวะแล้งซ้ำซากในพ้ืนที่ ได้แก่ สภาพ
การใช้ทีดิ่นเป็นพ้ืนที่นา แต่เกษตรกรใช้พื้นที่นั้นปลูกยางพารา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการปลูก
ยางพารา อาจส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร    

5) ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้
ใช้ได้ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของดินนั้น ๆ ได้แก่ เนื้อดิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการ
ระบายน้ำของกลุ่มชุดดิน ซ่ึงพิจารณาจาก คุณสมบัติของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิด 
ซึ่งมีผลต่อความชื้นในดิน และความเป็นประโยชน์ต่อการใช้น้ำของพืช 

6) อุณหภูมิพ้ืนผิวที่มีผลต่อพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นข้อมูลภาพดาวเทียม Terra ระบบ Modis ซึ่ง
อุณหภูมิพ้ืนผิวบริเวณที่มีพืชพรรณปกคลุมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าศักย์การคายระเหยของพืช (Potential 
Evapotranspiration : PET) และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกบัปริมาณความชื้นในดินบริเวณรากพืช 

7) ความถี่ของการเกิดสภาวะแห้งแล้ง พื ้นที ่ที ่เกิดสภาวะแห้งแล้งในอดีต 10 ปีย้อนหลัง 
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2560) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบถึงพ้ืนที่ที่เคยเกิดความแห้งแล้ง สถิติที่เกิดว่าพ้ืนที่ใดเกิด
ซ้ำที่รุนแรง มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) สามารถสรุปในแต่ละข้ันตอนได้ดังนี้  

1) การคัดเลือกปัจจัย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จะพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางกายภาพ ได้แก่ ความลาดชัน การระบายน้ำ 
และปัจจัยด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบแผนที่ที่มีรายละเอียดและ
มาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งควรเป็นข้อมูลทีม่าตราส่วนเดียวกัน พร้อมทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพ่ือ
ความถูกต้องก่อนนำไปประยุกตใ์ช้ 

3) การนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการจัดการข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบโครงสร้างแบบราสเตอร์หรือเวคเตอร์ตามต้องการ 

4) แปลงข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ข้อมูลอัตราการระเหย
ของน้ำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกสถานีตรวจวัดอากาศทั่วประเทศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้อยู่ในรูป
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ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่แห้งแล้งของแต่ละปี ตามเกณฑ์การจัดระดับสภาวะฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยเปรียบเทียบค่าปริมาณน้ำฝนรายปีของแต่ละปีกับปริมาณน้ำฝนรายปีในคาบเวลา 10 ปี  
 แปลงข้อมูลพ้ืนที่ประสบภาวะแห้งแล้งจากภาพถ่ายดาวเทียม จากข้อมูลภาพดาวเทียม 
TERRA ระบบ MODIS โดยจากอุณหภูมิพ้ืนผิวในแต่ละช่วงเวลา ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้นำมาวิเคราะห์โดย
การซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละปัจจัยโดยให้น้ำหนัก
เรียงลำดับตามความสำคัญมากน้อย โดยจำแนกอุณหภูมิพ้ืนผิวออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑ์ที่
ใช้ในการจำแนกลักษณะอากาศในฤดูร้อน  ได้ดังนี้ (สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน, 2549) 
   ระดับ 1 อุณหภูมิพ้ืนผิว 34 – 37.99 องศาเซลเซียส 
   ระดบั 2 อุณหภูมิพ้ืนผิว 38 – 41.99 องศาเซลเซียส 

   ระดับ 3 อุณหภูมิพ้ืนผิว มากกว่าหรือเท่ากับ 42  องศาเซลเซียส  
5) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ศึกษาและที่มีอิทธิพล

ต่อการเกิดพ้ืนที่ เสี่ยงแล้งซ้ำซากมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้มีความจำเป็นต้องมีการกำหนดคะแนน
ความสำคัญ ทั้ง 5 ปัจจัย และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย ซึ่งการกำหนดเกณฑ์และค่าคะแนนปัจจัย ได้
กำหนดให้ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1-5 คะแนน ตัวเลขที่สูงขึ้นหมายถึงพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้ง
แล้งสูง ซึ่งการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก จะทำโดยใช้วิธีเฉลี่ยค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ
กลุ่มของหน่วยงาน จากนั้นทำการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) พร้อมด้วยเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละปัจจัยดังกล่าว ด้วยวิธีการถ่วงค่าน้ำหนักใน
แต่ละปัจจัย เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก จะคำนวณหาค่าคะแนนพ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก ดังนี้ 
(สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน, 2550) 

      S = (W1×R1) + (W2×R2) +….+ (Wn×Rn) (1) 
เมื่อ S = ระดับคะแนนรวมของพ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก 
W1 ถึง Wn = ค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัย 
R1 ถึง Rn = คะแนนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัย 
 

6) กำหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะได้ระดับคะแนนรวมของ
พ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก จากนั้นจะต้องมีการจัดลำดับชั้นของพ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก ทั้งนี้สามารถจำแนกการ
เกิดพ้ืนที่แล้งซ้ำซากออกเป็น 3 ระดับ โดยดัดแปลงมาจากความรุนแรงของความแห้งแล้ง ในเอกสาร
วิชาการ แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่แล้งซ้ำซากเพ่ือการเกษตร ดังนี้ (สถาบันวิจัย พัฒนาเพื่อป้องกันการเป็น
ทะเลทรายและการเตือนภัย, 2548) 

ระดับท่ี 1 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครัง้ขึ้นไปในรอบ 10 ปี หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งด้าน
การเกษตรและเป็นพ้ืนที่เกิดขึ้นประจำ 
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ระดับที ่2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งด้านการเกษตร
และเป็นพ้ืนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้งด้าน
การเกษตรและเป็นพ้ืนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว 

ซึ่งการแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ คะแนนรวมของพ้ืนที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก  
จะถูกนำมาแบ่งระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ ตามสมการดังนี้  

พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 1  หาค่าจาก S > X  +S.D. 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2  หาค่าจาก  X - S.D. < .S  < . X+  S.D. 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3  หาค่าจาก S < X  - S.D. 
X   = ค่าเฉลี่ย (Mean) 
SD = ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

7) ตรวจสอบเปรยีบเทียบร่างแผนที่พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก กับข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้ง และ
ตรวจสอบข้อมูลในสภาพพ้ืนที่จริง โดยการสังเกต และการใช้แบบสอบถามข้อมูล เพ่ือทำการปรับแก้ไขร่างแผน
ที่ใหมี้ความถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

8) นำเสนอร่างรายงาน ต่อคณะกรรมการวิชาการกลุ่มฯ พิจารณา ตรวจสอบ และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการกลุ่มฯ 

9)  จัดทำแผนที่และรายงานผลการศึกษาพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานพ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซาก 
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บทที่  2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยประมาณละติจูดที่ 13 องศา 47 ลิปดา เหนือ 
ลองจิจูด 102 องศา 02 ลิปดา มีเนื้อท่ีประมาณ 4,496,961 ไร่ บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด 
เป็นที่ราบสูงคล้ายกับพ้ืนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพ้ืนที่ดังกล่าว
เหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ยกเว้นบริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขา
กั้นพรมแดน และพ้ืนที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกั้นน้ำโดยทางทิศตะวันตก น้ำจะไหล
ลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางด้านทิศตะวันออกน้ำจะไหลลงสู่อำเภออรัญประเทศ การปกครองของ
จังหวัดสระแก้ว ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด 
อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง 
และอำเภอวังสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทิศตะวันออก ติดกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ 
คลองหาด ตาพระยา และโคกสูง ดังนั้น ทำเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืน ของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน 
และประตูสู่อินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรน
การคา้ 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ และประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับ ประเทศปีละ
หลายพันล้านบาท ทำเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน มีอาณา
เขตติดต่อกับบรเิวณต่าง ๆ ดังนี้ (กรมการปกครอง, 2561) (ภาพท่ี 2) 

ทิศเหนือ ติดกับจงัหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา 
ทิศใต ้ติดกับจงัหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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ภาพที ่2 ขอบเขตจังหวัด 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 
 2.2.1  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และบาง
ปีอาจเลยไปถึงกลางเดือนมีนาคม จะพัดเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย จัดเป็นช่วงฤดู
หนาวมีอากาศแห้งแล้ง 
 2.2.2 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนกันยายน พัดพาเอา
ความชื้นจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรจัดเป็นช่วงฤดูฝน 
 จังหวัดสระแก้วลึกเข้าไปในแผ่นดินจึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดอ่ืนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล ในฤดูร้อน และ
มีอากาศเย็นกว่าจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำ่สุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 
 เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดสระแก้ว ได้เป็น 
3 ฤดกูาล ดังนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้า
มาปกคลุม โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็น และแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดสระแก้วอยู่ ในละติจูดที่ ค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์กลางของบริเวณ 
ความกดอากาศสูง และมีเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดขวางกั้นมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา อากาศจึงไม่
หนาวเย็นมากนัก  

ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึ งกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูนี้ ลมฝ่ ายใต้  และ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายน
เป็นเดือนทีม่ีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้า
สู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นขึ้น และมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยมีฝนตกหนาแน่น
ในช่วงเดือนสิงหาคม และกนัยายน 
 เนื่องจากอิทธิพลของแนวเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ทำให้พ้ืนที่ทางตะวันออกของ
เทือกเขาเป็นพ้ืนที่ที่มีฝนน้อยกว่าทางตอนบนของจังหวัด ซึ่งมีแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสัน
กำแพงกั้นอยู่ซึ่งทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ทำให้พ้ืนที่บริเวณ
อำเภอตาพระยาเป็นพ้ืนที่อับฝน จึงมีฝนน้อยกว่าบริเวณอ่ืน ๆ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2560 จากตารางที่ 1 
พบว่าปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด  คือ ปี  2556 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่  1,904.39 มิลลิเมตร รองลงมา  
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คือ ปี 2554 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 1,670.67 มิลลิเมตร และปี 2551 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 1,526.79 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณน้ำฝนรายเดือนที่มีปริมาณสูงสุด คือ เดือนกันยายน ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ำฝน
อยู่ที ่514.22 มิลลิเมตร รองลงมา คือ เดือนมิถุนายน ในปี 2556 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 350.83 มิลลิเมตร และ
เดือนกันยายน ในปี 2551 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 339.71 มิลลิเมตร ตามลำดับ (ตารางที ่1 และภาพที่ 3 ถึง 4) 
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 ตารางที่ 1 ปริมาณนำ้ฝนรายเดือน รายปี จังหวัดสระแก้วต้ังแต่ปี 2551 ถึง 2560 

ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ปริมาณน้ำฝน  

 รวม (มิลลิเมตร)  

2551 12.91 46.715 17.415 130.61 219.38 141.68 173.27 217.03 339.71 181.72 46.37 0.005          1,526.79  

2552 0 18.3 68.37 144.46 189.02 186.63 128.26 191.99 198.66 171.28 28.855 0.5          1,326.32  

2553 5.36 20.46 58.515 53.055 170.31 128.28 156.27 290.42 234.77 308.08 3.165 3.86          1,432.52  

2554 0 38.42 47.465 211.83 145.67 196.82 185.58 302.06 288.47 246.57 7.6 0.205          1,670.67  

2555 14.06 21.355 19.965 88.975 105.11 141.46 281.34 171.81 514.22 58.16 64.21 0.1          1,480.75  

2556 9.25 10.1 14.22 120.45 90.26 350.83 302.02 262.41 332.35 325.66 81.855 5.005          1,904.39  

2557 0 0.8 81.81 71.3 84.465 171.35 178.76 314.11 210.41 155.31 39.335 10.5          1,318.15  

2558 17.605 31.71 28.455 37.075 54.105 111.92 159.37 163.92 288.41 190.31 29.27 5.255          1,117.39  

2559 4.715 0.205 3.05 66.36 126.26 226.46 258.07 144.06 207.33 155.06 19.955 2.91          1,214.42  

2560 37.225 46.36 74.96 106.92 247.56 167.58 253.46 191.66 142.56 162.41 62.365 6.21          1,499.26  
   

          ทีม่า : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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              ภาพที่ 3 ปริมาณน้ำฝนรายเดือนจังหวัดสระแก้วต้ังแต่ปี 2551-2560  
              ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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ภาพที่ 4 ปริมาณน้ำฝนรายปีจังหวัดสระแก้วต้ังแต่ปี 2551-2560  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
 
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ     

สภาพทั่วไป พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี
ระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซ่ึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบาง
ปะกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบ ได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านใต้ มี
ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ือทำการเกษตร ทำให้เกิด
สภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขต
ติดต่อจังหวัดจันทบุรี ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา
ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำ และพ้ืนที่ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้ว 
และอำเภออรัญประเทศเข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
2.4 ทรัพยากรดิน 
 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดนิ กรมพัฒนาที่ดิน ได้แบ่งกลุ่มชุดดินประเทศไทยเป็น 62 กลุ่มชุดดิน  
โดยจังหวัดสระแก้ว มี 27 กลุ่มชุดดิน ดังนี้ (สำนักสำรวจดนิและวางแผนการใช้ทีดิ่น, 2548) 
 กลุ่มชุดดินที่ 1  
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนน้ำ บริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็น
ดินลึก มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มัก

2556 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ปี พ.ศ. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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พบรอยไถลในดิน สีดินส่วนมากเป็นสีดำ หรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดง เหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง ชั้น
ดินล่างมักมีก้อนปูนปะปน pH ประมาณ 6.5 ถึง 8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสงู 
 ปัญหา : ดินเหนียวจัด แตกเป็นร่องลึก ไถพรวณลำบาก และพืชที่ปลูกอาจขาดแคลนน้ำได้
ง่าย เมื่อฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ 
 กลุ่มชุดดินที ่5 
  ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ ในบริเวณพ้ืนทีร่าบตะกอนน้ำพา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
หรือราบเรียบ เป็นดินลึกมีการระบายน้ำเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่าง
เป็นดินเหนียวสีน้ำตาลอ่อน หรือเทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ตลอดชั้นดิน มักพบก้อนเคมี
สะสมของ เหล็ก และแมงกานีสปะปนอยู่ และในดินล่างลึกๆ อาจพบก้อนปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้าง
ต่ำถึงปานกลาง pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0 ถึง 8.0 
 กลุ่มชุดดินที่ 6 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ ในบริเวณพ้ืนที่ราบตะกอนน้ำพา พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว 
หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเปน็ดินเหนียวสีน้ำตาล หรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรอืแดงตลอด
ชั้นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนเคมีสะสมของเหล็ก หรือแมงกานีส ความอุดมสมบูรณ์ต่ำหรือ
ค่อนข้างต่ำ pH ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 
 ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
 กลุ่มชุดดินที่ 7 
  ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ ในบริเวณพ้ืนที่ราบตะกอนน้ำพา พ้ืนที่ เป็นที่
ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว 
หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลอ่อน เทา หรือน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาล 
เหลือง หรอืแดงตลอดชั้นดิน pH จะอยู่ในช่วง 6.0 ถึง 7.0 
 กลุ่มชุดดินที่ 15 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนน้ำ พบบริเวณพ้ืนที่ราบตะกอนน้ำพา เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้ำค่อนข้างเลว หรือเลว เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสี
น้ำตาลปนเทา ดินล่างสีน้ำตาล หรือเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือน้ำตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน 
ในดินล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมจำพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณต่์ำถึงปานกลาง pH 
ประมาณ 6.0 ถึง 7.5 
 ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หน้าดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินที่ 17 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดิน
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บนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพ้ืนที่
อาจมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด สีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง บาง
แห่งพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
pH ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 
 ปัญหา : มีน้ำแช่ขังในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินที่ 18 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินรว่น ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว สีน้ำตาลอ่อนถึง
สีเทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และ
แมงกานีสในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ชั้นดินบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
pH ประมาณ 5.0 ถึง 6.0 ส่วนดินล่างเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย pH ประมาณ 6.0 ถึง 7.5 
 ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินบนค่อนข้างเปน็ทราย เสี่ยงต่อการขาดน้ำ 
 กลุม่ชุดดินที่ 24 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีน้ำตาลปนเทา หรือเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ำตาลเหลือง หรอืเทา 
ในชั้นดินล่างบางแห่งอาจพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นชั้นบาง ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก pH 
ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 
 ปัญหา : เนื้อดินเป็นดินทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ 
 กลุ่มชุดดินที ่25 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยู่บนชั้นหินผุ เป็นดินตื้นที่มีการ
ระบายน้ำค่อนข้างเลว เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวหรือร่วนปน
ดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปนเป็นปริมาณมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสี
เทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน มีความ
อุดมสมบูรณต่์ำมาก pH ประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่์ำ มีโอกาสขาดน้ำ 
 กลุม่ชุดดินที ่28 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกำเนิดที่มาจากหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ พบบริเวณที่
ดอน ใกล้กับภูเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
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เหนียว หรือดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง พบรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดำ เทา
เข้ม หรือน้ำตาล ดินล่างอาจพบชั้นปูนมาร์ล มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 7.0 ถึง 8.5 
 ปัญหา : เนื้อดินเหนียวจัด ต้องทำการไถพรวนขณะทีมี่ความชื้นพอเหมาะ ฤดูฝนมีน้ำแช่ขังได้ง่าย 
 กลุ่มชุดดินที่ 29 
 ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด ทั้งจากหินตะกอน หนิภูเขาไฟ หรือตะกอนน้ำ พบ
บริเวณที่ดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง 
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต่ำ pH  4.5-5.5 
 ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ อาจขาดน้ำได้หากฝนทิ้งช่วงนาน 
 กลุ่มชุดดินที ่33  
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ บรเิวณสันดินริมน้ำเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบ
ตะดอนน้ำพา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้ง หรือดินร่วน
ละเอียด สีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนแดง ในดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสีเทา และน้ำตาล อาจพบแร่ไมกา 
หรือก้อนปูนปนอยู่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH  7.0 ถึง 8.5 
 กลุ่มชุดดินที่ 35 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณที่
ดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่าง ๆ มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 
 ปัญหา : เนื้อดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน 
 กลุ่มชุดดินที่ 40 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี 
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่าง ๆ ในชั้นดินล่าง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 
 ปัญหา : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดน้ำง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในที่ลาดชันสูงจะ
มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 กลุ่มชุดดินที่ 44 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ของวัสดุ
เนื้อหยาบ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีเทา น้ำตาลอ่อน 
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ในดินล่างทีล่ึกมากกว่า 150 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินรว่นเหนียวปนทราย อาจพบจุดประสีต่าง ๆ ในชั้น
ดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 5.5 ถึง 7.0  
 ปัญหา : เนื้อดินเป็นทรายจัดและหนามาก มีโอกาสขาดน้ำง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  
โครงสร้างไม่ด ี
 กลุม่ชุดดินที ่46 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้น
มาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 
50 เซนตเิมตร สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 5.0 ถึง 6.5  
 ปัญหา : เป็นดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน 
 กลุ่มชุดดินที่ 47 
 ลักษณะดิน : เกิดจากดินตะกอนลำน้ำ หรือวัตถุต้นกำเนิดที่ผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจาก
การสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือ
หินอัคนี เป็นดินตื้น มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบหิน
พ้ืนตื้นกว่า 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ถึง ปานกลาง pH 
ประมาณ 5.5 ถึง 7.0  
 ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินได้ง่าย 
 กลุม่ชุดดินที ่48 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินตะกอนลำน้ำ หรือจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
วางทับอยู่บนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือวัตถุต้นกำเนิดดินที่ชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณที่ดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ำดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง และก่อนความลึก 100 
เซนติเมตร จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบชั้นหินทราย 
หรือหินดินดานทีผุ่พังสลายตัวแล้วในชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตำ่ pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 
 ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรค
ต่อการเขตกรรม ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 
 กลุ่มชุดดินที ่49 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินตะกอนลำน้ำ หรือจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
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วางทับอยู่บนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือวัตถุต้นกำเนิดดินที่ชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณที่ดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ำดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรงัหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง และก่อนความลึก 100 
เซนติเมตร จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบชั้นหินทราย 
หรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวแล้วในชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 5.0 ถึง 6.5 
 ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรค
ต่อการเขตกรรม ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 
 กลุ่มชุดดินที่ 51 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ 
หรือค่อนข้างละเอียด ที่มาจากหินตะกอน หรือหินแปร เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
ร่วนปนเศษหิน ซึ่งมักเป็นพวก หินทราย ควอร์ตไซต์ หรือ หินดินดาน และพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 
เซนติเมตร ดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 5.0 ถึง 5.5 
 ปัญหา : เป็นดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่มาก มคีวามอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
 กลุ่มชุดดินที่ 52 
 ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลำน้ำทับอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน เป็นดินตื้น
ถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมาร์ล มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งที่มีก้อนปูนมาร์
ลปะปนอยู่ สีดินเป็นสีดำ สีน้ำตาล หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 7.0 ถึง 8.5 
 ปัญหา : มีปัญหาในการไถพรวน หากว่าชั้นปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 เซนติเมตร 
 กลุม่ชุดดินที ่53 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพัง
สลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียด 
ที่มาจากหินตะกอน หรือหินแปร เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว ทับอยู่บนดินเหนียว ส่วนดินล่างในระดับความลึกระหว่าง 50 ถึง 100 เซนติเมตร เป็น
ดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินผุ สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีเหลือง หรอืแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH 
ประมาณ 5.0 ถึง 5.5 
 ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 กลุ่มชุดดินที่ 55 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่ เกิดจากเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณที่ดอน 
เป็นดนิลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี ถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ในชั้นดินล่างในระดับความลึก
ระหว่าง 50 ถึง 100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูน
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ปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 
6.0 ถึง 8.0 
 ปัญหา : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ยากแก่การไชชอนของรากพืช 
 กลุ่มชุดดินที่ 56 
 ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินที่ เกิดจากเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่  หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากหินตะกอน หรือหินอัคนี 
พบบริเวณที่ดอน จนถึงที่ลาดเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เนื้อดินตอนบนช่วง 50 
เซนติเมตร เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มักพบชั้นหินพ้ืนลึกกว่า 100 
เซนติเมตร ดินเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือสีแดง ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH ประมาณ 5.0 ถึง 6.0 
 ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในที่ลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
 กลุ่มชุดดินที่ 59 
 ลักษณะดิน : พบบริเวณที่ราบลุ่ม หรือพ้ืนล่างของเนิน หรือหุบเขา เป็นหน่วยผสมของดิน
หลายชนิด ที่เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว  
มีลักษณะและคุณสมบัติชนิดต่าง ๆ ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบัชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดินบริเวณนั้น ๆ ส่วนมาก 
มีก้อนกรวดและเศษหินปนอยู่ในเนื้อดินด้วย 
 ปัญหา : ใช้ทำนา หรือปลูกผักในฤดูแล้ง 
 กลุ่มชุดดินที่ 60 
 ลักษณะดิน : พบบริเวณสันดินริมน้ำ บริเวณพ้ืนที่เนินตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลาย
ชนิด ที่เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถม ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก 
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินที่ มีดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีชั้นกรวด ซ่ึงแสดงถึงการ
ตกตะกอนต่างยุคของดิน อันเป็นผลมาจากการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในอดีต โดยทั่วไปเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 6.0  ถึง 7.0 
 ปัญหา : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
 กลุ่มชุดดินที ่62 
 ลักษณะดิน : ดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบ 
ในบริเวณดังกล่าวนี้ มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ 
ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอย  
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่ 
หินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควรนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหา 
หลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร 
 ปัญหา : พ้ืนที่ภูเขาลาดชันมากกว่า 35 เปอรเ์ซ็นต์ มีการกัดกรอ่นของดินได้ง่าย 
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2.5  ทรัพยากรน้ำและแหลง่น้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว คือ คลองพระปรง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่าน
ตอนเหนือ ของอำเภอเมืองสระแก้ว และคลองพระสะทึง เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านอำเภอวังน้ำเย็น และทาง
ตอนใต้ของอำเภอเมืองสระแก้ว จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบกับแควหนุมานในอำเภอ
กบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีถือเป็น ลำน้ำสาขา ของแม่น้ำบางปะกง นอกจากนี้ยังมีคลองตาหลังใน คลอง
ไก่เถื่อน คลองวังจิก คลองลำตะโพน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยพรมโหด ห้วยไผ่คลองน้ำใส และห้วย 
หนอง คลองบึง ลำธาร และอ่ืน ๆ โดยลุ่มน้ำหลักที่สำคัญของจังหวัด ๒ ลุ่มน้ำ ดังต่อไปนี้ (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนำ้และการเกษตร, 2555) 

2.5.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรีมีลำน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำสาขาคลองพระสทึง ลำน้ำ
สาขา คลองพระปรง และลำน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน ลำน้ำสายหลัก แม่น้ำปราจีนบุรีเกิดจากการรวมตัวกัน
ของแม่น้ำ พระปรงกับแม่น้ำหนุมาน ที่บ้านตลาดใหมอ่ำเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของ
อำเภอกบินทร์บุรี ผ่านอำเภอศรีมหาโพธิอำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้าง 
จงัหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนออกเป็น 4 ลุ่มน้ำสาขา ดังนี้ 

1) ลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง ประกอบด้วย 3 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอ 
คลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,649,601 ไร่ อาณา
เขต ด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาปตอนบนและ
ประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดลุ่มน้ำหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาดและ
ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำ ปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตา
พลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านเขตอำเภอวังน้ำเย็น เขตอำเภอเขาฉกรรจ์และเขตอำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบ กับคลองพระปรงที่บ้านท่าช้าง ลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่คลองพล
อก คลองกะวัดกองใหญ่คลองกัดตะนาวใหญ่ คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ่คลองวังจิก เป็นต้น  

2) ลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง ประกอบด้วย 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอ
วัฒนา นคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร่อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำหลักมูล ทิศ
ตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาปตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำ
สาขาแม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน มีต้นกำเนิดจากภูเขียว เขาห้วยชัน 
เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีด่าง และ เขาเทียน มีทิศทางการไหลจากด้านตะวันออกไปทางด้านตะวันตก จาก
อำเภอวัฒนานครไปสู่อำเภอเมืองสระแก้ว คลองสายรองที่ไหลลงสู่คลองพระปรง ได้แก่คลองยาง คลอง
มนโท คลองท่ากระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้ ยังมีห้วยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลงสู่คลองพระ
ปรง เช่น ห้วยชัน ห้วยเกลือ ห้วยไคร้  

3) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน ครอบคลุมพ้ืนที่ อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  พ้ืนที่ทั้ งหมด 
1,339,257 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง ทิศใต้ติด
ลุ่ม น้ำสาขาคลองพระปรงและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ 
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ปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เทือกเขาสันกําแพง 
เขาเกือกม้า ภูสามง่าม เขาว่าน และเขาใหญ่ ไหลผ่านเขตอำเภอนาดีมาบรรจบกับแม่น้ำพระปรง ที่บ้านตลาด
ใหม่ อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยใสน้อย ลำน้ำใสใหญ่ ลำพระยาธาร 
และหว้ยโสมง  

4) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,362,886 ไร่ อาณาเขตด้านทิศ
เหนือติดลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายกและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุ่ม
น้ำสาขา แม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำบางปะ
กงสายหลัก ทิศ ตะวันตกติดลุ่มน้ำสาขาแมน่้ำบางปะกงสายหลักและลุ่มน้ำสาขานครนายก 

2.5.2 ลุ่มน้ำโตนเลสาปมีสภาพพ้ืนที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งกั้นเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์
และ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำต่างๆ หลายสาย พ้ืนที่ในเขตอำเภอตาพระยาส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาและมีที่ราบริมลำน้ำ สำหรับพ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มน้ำซึ่งอยู่ในเขตอำเภออรัญประเทศ และอำเภอ
วัฒนานคร เป็นที่ราบ โดยลาดเทลงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอำเภอวัฒนานครจะเป็นที่
ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้น กำเนิดของคลองน้ำใส พื้นที่ทางตอนใต้ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนมีสภาพเป็น
ภูเขาสูง มีเทือกเขาสอยดาวเป็นต้น กำเนิดของคลองพระพุทธและคลองโป่งน้ำร้อน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มี
ความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ลำน้ำสายต่าง ๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลง
ทะเลสาปเขมร ลุ่มน้ำโตนเลสาปไม่มีลำน้ำสายหลัก มีเพียงลำน้ำสายย่อย ๆ ทีส่ำคัญ ดังนี้ 

1) ห้วยลำสะโตน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เขาวง เขาพรานนุช และเขาสะแกกรอง ใน
เขตอำเภอตาพระยา ไหลลงด้านทิศตะวันออก ผ่านเขตอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่บ้านใหม่ไทย
ถาวร บ้านหนองติม บ้านกระสัง บ้านโคกจาน บ้านเจียงดำ และบ้านสะแง ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย บริเวณช่องแสง ลำน้ำย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยลำสะโตน ได้แก่ ห้วยตะโก คลองขาม คลองสองพ่ี
น้อง คลองตราด คลองแจง คลองลุงกราด และห้วยยาง  

2) ห้วยยาง มีต้นกำเนิดจากเขาห้วยชัน เขาทะลาย เขาคันนา เขาตาพรหม ไหลผ่านเขตอำเภอวัฒนา
นคร และเขตกิง่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ลำน้ำย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยยาง ได้แก่คลองโป่งประทุน ห้วยยางน้อย  
ห้วยทรายใน ห้วยทรายนอก และห้วยตะเคียน ไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย บริเวณบ้านหนองจาน  

3) ห้วยพรมโหด มีต้นกำเนิดจากเขาห้วยชัน ไหลผ่านเขตอำเภอวัฒนานคร และเขตอำเภออรัญ 
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลำน้ำย่อยที่ไหลลงสู่ห้วยพรมโหด ได้แก่ ห้วยกุดตาโป้ ห้วยหรมโหดน้อย ห้วยซัง 
ห้วยประพาน ห้วยอีพูด ห้วยพระไย ห้วยขี้ตุ่น ห้วยยาง ห้วยไผ่ ห้วยขุนปูน และห้วยกุดใต้ไหลเข้าสู่
ประเทศกัมพูชา บรเิวณบ้านท่าข้ามหลักเขตแดนที่ 49  

4) คลองแผง มีต้นกำเนิดจากเขาคันนา เขตอำเภอตาพระยา ไหลผ่านบ้านระเบิดขาม บ้าน
หนองไผ่ บ้านปางลาง และบ้านตาพระยา เข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  



22 

 

5) คลองทรายขาว เป็นลำคลองที่มีต้นน้ำไหลมาจากเทือกเขาสอยดาว ผ่านตำบลทรายขาว 
ตำบลสะตอน ไหลลงสู่เขตอำเภอโป่งน้ำร้อน  

6) คลองโป่งน้ำร้อน ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเครือหวาย ลำคลองมีสภาพเป็นเกาะแก่ง โขด
หินธรรมชาติไหลคดเค้ียวไปตามร่องเนินเขา ผ่านหมู่บ้านในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงสู่ประเทศกัมพูชา 
 
2.6 ทรัพยากรปา่ไม้ 

จากข้อมูลสถิติป่าไม้ของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย พันธุ์ไม้สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ยาง  
ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ชัน ไม้เคี่ยม ไม้เคี่ยมแดง ไม้ประดู่ ไม้กันเกรา ไม้เต็ง ไม้รัง 
ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้เหียง และไม้พลวง เป็นต้น จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้พ.ศ. 2559 จังหวัด
สระแก้ว มีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 923,796.63 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนการ 
แบ่งเขตพ้ืนที่ประกาศทางราชการกำหนดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
ประกอบด้วย พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง 
(กรมป่าไม,้ 2561)  

 
 2.7 สภาพการใช้ที่ดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระแก้ว มาตราส่วน 1: 25,000 ด้วย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 ซึ่งสำรวจและจัดทำโดยกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยอ้างอิงขอบเขตจังหวัดสระแก้วจากชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ของกรมการปกครอง พบว่าจังหวัดสระแก้วมีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท โดยมีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่
เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 3,046,917 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.74 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,057,253 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.51 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ชุมชน และสิ่งปลูก
สร้าง มีเนื้อที่ 242,384 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 83,581 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของพ้ืนที่จังหวัด และพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีเนื้อที่ 66,826 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของพ้ืนที่
จังหวัด ตามลำดับ (ตารางที ่1 และภาพท่ี 4) 
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ตารางท่ี 2  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
           เนื้อที่ 

                    ไร่  รอ้ยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 242,384   5.39 
พื้นที่เกษตรกรรม 3,046,917 67.74 

นาร้าง 2,044   0.05 
นา 887,243 19.73 
พืชไร่ 1,233,897 27.43 
ไม้ยนืต้น 791,626 17.61 
ไม้ผล 118,472 2.62 
พืชไร่หมุนเวียน -      - 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 944 0.02 
อ่ืน ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ) 12,691 0.28 

พืน้ที่ป่าไม้ 1,057,253 23.51 
ป่าสมบูรณ์ 1,027,476 22.85 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 29,777 0.66 

พื้นที่แหลง่น้ำ 83,581 1.86 
พื้นที่อื่น ๆ 66,826 1.50 

รวม 4,496,961             100.00 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
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บทที่ 3 
การตรวจเอกสาร 

3.1 ความหมายของความแห้งแล้ง 

ความแห้งแล้ง หมายถึง สภาพพ้ืนที่ที่ขาดน้ำ จากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หรือ 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ หรือไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ทำให้ดินขาดความชุ่มชื้น  
ประกอบกับดิน มีความสามารถระบายน้ำได้ดี ความแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลทุกสภาพพ้ืนที่ 
และอาจคงอยู่ได้อย่างไมจ่ำกดัเวลา (สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2555) 

ความแห้งแล้งด้านการเกษตร หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝน ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ
สำหรับพืช ทำให้พืชได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง (สถาบันวิจัย พัฒนาเพ่ือป้องกันการเป็นทะเลทราย
และการเตือนภัย, 2548) 

พ้ืนที่แล้งซ้ำซากด้านการเกษตร หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือบ่อยครั้ง  
จนสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม อันมีสาเหตุมาจากฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนตกไมเ่ป็นไปตาม
ฤดูกาล แต่ส่วนใหญ่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานในพ้ืนที่ทำการเกษตร (สถาบันวิจัย พัฒนาเพ่ือป้องกัน
การเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย, 2548) 

 
3.2 ประเภทของภัยแล้ง 

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ราชบัณฑิตย์สถาน กล่าวโดยทั่วไปได้ว่าเป็นช่วงเวลา ซ่ึงอากาศแห้ง
ผิดปกติหรือขาดฝน ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้และพืชผลต่าง ๆ เสียหาย ความรุนแรงของช่วงฝนแล้ง
นั้นขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และความ กว้างใหญ่ไพศาลของบริเวณพ้ืนที่ที่มี
ความแห้งแล้ง ให้รายละเอียดได้ดังนี ้(สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2555) 

3.2.1 ความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้อยกว่าเดิม  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลายาวนานในอดีตท่ีผ่านมา 

3.2.2 ความแห้งแล้งภาคทางอุตุนิยมวิทยาเกษตร หมายถึง พิจารณาถึงความชื้นในดินพอเพียงที่
สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์สำหรับพืช โดยจะพิจารณาจากผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก เปรียบเทียบ
กับสภาวะที่พืชใช้น้ำปกติ ถ้าผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยกว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็คงเพราะสาเหตุของการขาด
แคลนน้ำ 

3.2.3 ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา หมายถึง ความแห้งแล้งที่เกิดจากช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณฝนตก
น้อยหรือไม่มีฝนตก ทำให้ระดับน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินคือ น้ำในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และน้ำ
บาดาลลดระดับลง ซึ่งความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยานี้ มักจะพิจารณาในระดับของลุ่มน้ำ ความแห้งแล้งเชิง
อุทกวิทยาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ต่างจากความแห้งแล้วเชิงอุตุนิยมวิทยา และความแห้งแล้งเชิง
เกษตรกรรม 
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3.2.4 ความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม หมายถึง ความแห้งแล้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
ที่มีอยู่  และความต้องการทรัพยากรนั้น แต่เนื่องจากความจำกัดของทรัพยากร และประชากรมีความ
ต้องการทรัพยากรมาก จึงทำให้เกิดความขาดแคลนขึ้น ซึ่งความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคม จะ
แตกต่างออกไปจากความแห้งแล้งอ่ืน ๆ เนื่องจากมีเรื่องของความต้องการใช้ และความจำกัดของ
ทรัพยากรเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยปกติแล้วความต้องการทรัพยากรจะเพ่ิมขึ้น ตามจำนวนประชากรและ
ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น ซึ่งความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม จะเกิดขึ้นจนกว่าการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร และความต้องการบริโภคจะปรับตัวเข้าหากันจนเกิดความสมดุล 

 
3.3 ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง 

ความรุนแรงของความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะฝนแล้งหรือความแห้งแล้งของ 
ลม ฟ้า อากาศ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ  
ใช้พืชพันธุ์ต่าง ๆ ขาดน้ำหล่อเลี้ยงขาดความชุ่มชื้น ทำให้พืชผลไม่สมบูรณ์หรือเจริญเติบโตให้ผลตามปกติ 
แต่เกิดความเสียหายระดับความรุนแรง แบ่งได้เป็น 3 ระดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)  

3.3.1 ความแห้งแล้งอย่างเบา เป็นสภาวะความแห้งแล้งที่มฝีนตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร เป็น
เวลาต่อเนื่องกันถึง 15 วัน ในช่วงฤดูฝนความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยเสมอ
ในตอนต้นฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

3.3.2 ความแห้งแล้งปานกลาง เป็นช่วงฝนแล้งที่มีฝนตกในฤดูฝนเฉลี่ยไม่เกินวันละ 0.25 มิลลิเมตร 
เป็นเวลานานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 29 วัน ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นถึงขั้นขาดแคลนน้ำมีผลกระทบต่อการ
เกษตรกรรมความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกจิของประเทศ แต่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยนัก 

3.3.3 ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง เป็นความแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  
15 วัน หรืออาจมีตกบ้างแต่ไม่มีวันใดที่มีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร นับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดมีพืช
พรรณต่าง ๆ ล้มตายเรื่อย ๆ ทำให้ไม่มีผลผลิตสภาวะแห้งแล้งแบบนี้ยั้งไม่เคยปรากฏในประเทศไทย 

 
3.4 ช่วงเวลาเกิดความแหง้แล้งในประเทศไทย 

ความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนเริ่มจากเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะเกิดความแห้งแล้งเป็นประจำทุกปี และช่วงที่สอง คือช่วงกลางฤดูฝน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น และจะเกิดเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้ง
อาจครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ ความแห้งแล้งในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อ
การเกษตรโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม พ้ืนที่ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่ บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปี
ใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าว จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีพ้ืนที่อ่ืนที่มักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งเป็นประจำ ฝนทิ้งช่วงหมายถึงช่วงที่มีปริมาณ ฝนตกไม่
ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดูฝนสำหรับเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงสุด คือ 
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เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ฝนแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลย
ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกตคิวรจะต้องมีฝน ซึ่งขึ้นอยู่กบัสถานที่ และฤดูกาล ณ ที่นัน้ด้วย  

ความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นเป็นลำดับ โดยเริ่มจากความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแล้งเชิง
เกษตรกรรม ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา และความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม ตามลำดับ  
โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงขึ้น การเกษตรจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก เนื่องจากความชุ่ม
ชื้นของดินจะลดลงอย่างรวดเร็ว และหากยังคงไม่มีฝนตก ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำอ่ืน ๆ จะเริ่มลดระดับลง 
และเมื่อมีฝนตกลงมาอีกครั้งความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยาจะเริ่มหมดไป ความชุ่มชื้นในดินจะเพ่ิมขึ้น
ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นระดับน้ำเก็บกักผิวดินและใต้ดินจะเริ่มสูงขึ้น ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมจะ
หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะข้ึนอยู่กับสภาพความชุ่มชื้นในดินเป็นหลัก 

3.5 สาเหตุการเกิดภัยแล้ง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งสำหรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝนยังมีปัจจัยอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบ  

อีกหลายอย่าง เช่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ  
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับน้ำทะเลหรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแล้ง จึงมิใช่เกิด
จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว สาเหตุของการเกิดภัยแล้งได้ดังนี้ (สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2555) 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
ประเทศไทยได้รับน้ำฝนจากธรรมชาติ เนื่องจากร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน

ในช่วงฤดูฝน หากปีใดมีกำลังอ่อนหรือเคลื่อนผ่านเร็วกว่าปกติ ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ ฝนตกน้อย 
นอกจากนี้ยังมีพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่นที่ช่วยให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง หากไม่มีพายุเคลื่อนเข้ามา
หรือมีน้อยก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนลดน้อยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความแห้งแล้งได้ นอกจากนี้
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นดังกล่าวมีผลกระทบต่อเนื่องคือ ทำให้น้ำแข็งขั้ว
โลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ทำให้เกิดอุทกภัย/ความแห้งแล้ง พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะเกิดการแห้ง
แล้งลงสลับกับการเกิดน้ำท่วม อุณหภูมิของผิวน้ำเกิดเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิเหนือน้ำ
เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เป็นผลให้เกิดความร้อนและความแห้งแล้งในบริเวณที่เคยมีฝนชุก และเกิดฝนตก
หนักในบริเวณที่เคยแห้งแล้ง ลมพายุเปลี่ยนทิศทาง เกิดภาวะฝนตกน้อย หรือตกไม่ต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้ง
ช่วงยาวนานหรือฝนตกไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำน้อย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนต่าง ๆ น้อยลงไปจากปกติมาก เกิดการขาดแคลนในพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือ
การเกษตรและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

2. แหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติขาดการเอาใจใส่ดูแลจากผู้รับผิดชอบหรือจากชุมชนทำให้ตื้นเขิน เช่น 

เกิดการชะล้างพังทลายของดิน สาเหตุอันเนื่องมาจาก การทำการเกษตรผิดวิธี การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เหมาะสม การบุกรุกทำลายป่า ดินและตะกอนดินที่ถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำนั้นจะทำให้เกิดตะกอนทับถม
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ตามแม่น้ำ ลำคลอง จึงทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำลดลง ซึ่งนำไปสู่
ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ติดตามมา และยังเป็นผลเสียต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  

3. การทำลายป่าต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
ปัจจุบันป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เนื่องจากเมื่อฝนตกน้ำฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับไว้ แล้ว
ค่อย ๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง การปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ำ หรือ
บริเวณพ้ืนที่ภูเขา เพ่ือให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วปลดปล่อยออกมา
อย่างต่อเนื่องตลอดปี จะสามารถลดการชะล้างพังทลายของดินได้ ลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ 
ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน้ำบนผิวหน้าดินทำให้มีน้ำไหลตลอดปี 
และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอ่ืน  ๆ  นอกจากนี้ ยังมีการบุก
รุกพ้ืนที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีการถมคู คลอง หรือทางน้ำตามธรรมชาติ ทำให้พ้ืนที่เก็บกักน้ำเพ่ือใช้
ประโยชน์ลดลง  

4. การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำท่ีมีอยู่ 
จากการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมและมีการใช้ต่อเนื่องตลอดปีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ทำให้มีการใช้

น้ำเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ำ จึงเป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ หรือปริมาณน้ำท่า
ตอนล่างลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่ตอนล่างก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
ทั้งด้านการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และความรุนแรงอาจเพ่ิมมากขึ้นไม่เฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้น 
ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงต้องคำนึงถึงประเภทของการใช้ที่ดินและปริมาณน้ำที่ต้องการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหายและเกิดการขาดแคลนน้ำ 

5. การขยายตัวของแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม 
ปัญหาความหนาแน่นของประชากรและขยายตัวของชุมชน เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนเมือง โดยเฉพาะความหนาแน่นและการขยายตัวของชุมชนที่ไม่ได้มีการวางแผนรองรับ เกิดจาก
อัตราการเพ่ิมของประชากรอย่างรวดเร็ว การเพ่ิมขึ้นของแหล่งงาน ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจะมี
การอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากเข้ามายังพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว  ทำให้เกิดความหนาแน่น
ของประชากร ทำให้ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่พอเพียงต่อความต้องการ ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  เช่น ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปริมาณน้ำทิ้งและความสกปรกจะเพ่ิมขึ้นอย่างเป็น
สัดส่วน ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำ ขาดน้ำที่สะอาดใช้ ในการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน 
ทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในชุมชนเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
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3.6 แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร  
แนวทางการจัดการพ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 

ระยะ คือ แนวทางในการจัดการพ้ืนที่ระยะสั้น จะดำเนินการในฤดูแล้งหรือช่วงที่เกิดภัยแล้งขึ้นเป็นการ
เฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง ส่วนแนวทางในการจัดการพ้ืนที่
ระยะยาว นั้นเป็นการเสนอแนะแนวทางการป้องกัน และการจัดการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งให้สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ (สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน, 2549) 

1. แนวทางในการจดัการพ้ืนทีร่ะยะสั้น ได้แก่ 
1.1 การเตือนภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ผ่านทางเว็บไซต์ http://irw101.ldd.go.th/index.php 
1.2 เฝ้าระวังพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากเป็นพิเศษ 
1.3 รายงานสรุปพ้ืนที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งหรือเสียหายเพ่ือประเมินความเสียหาย  

และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
2.  แนวทางในการจัดการพ้ืนทีร่ะยะยาว ได้แก่ 

2.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนิและน้ำ เพ่ิม 
การปกคลุมดินโดยการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชปุ๋ยสด และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน โดยเฉพาะหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แตกเป็นกอแน่น มีระบบรากฝอยที่ยาว 
แข็งแรง และยึดสานกันแน่น รากหญ้าแฝกจึงเปรียบเสมือนกำแพงใต้ดิน ทำหน้าที่เกาะยึดดิน เก็บรักษา
น้ำในดิน การปลูกหญ้าแฝกสามารถทำได้ง่าย และมีประโยชน์มาก เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือควบคุมร่องน้ำและกระจายน้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความชุ่มชื้น
ในดิน การปลูกแฝกเพ่ือการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น 

 2.2 การสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อรักษาน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งทุนน้ำสำรองในฤดูแล้ง
หรือระยะฝนทิ้งช่วง แหล่งเก็บกักน้ำจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อ่าง
เก็บน้ำขนาดเล็ก ฝายทดน้ำ การขุดลอก คู คลอง หนองบึง ที่ตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากข้ึน และ
การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรใช้เก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินมากขึ้น และเป็นการช่วยเพ่ิมระดับน้ำใต้ดินด้ว ย 
นอกจากนี้การสร้างถังเก็บน้ำฝนสำหรับรองรับน้ำฝนจากหลังคาบ้าน หลังคาโรงเรือนต่างๆ เก็บน้ำฝนไว้ใช้
ประดยชน์ในฤดูแล้ง เพ่ือการออุปโภคบริโภคได้อีกทางหนึ่ง 

2.3 เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมชิ่งว่างในดินทำให้ดินสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ 
โดยอินทรียวัตถุ มีลักษณะเป็นสารคอลลอยด์ อนุภาคของอินทรียวัตถุ ประกอบกันเป็นโครงสร้างมี
ลักษณะคล้ายฟองน้ำ มีช่องว่างขนาดเล็ก ทำให้มีพ้ืนที่ผิวในการดูดซับน้ำได้มากเป็นพิเศษ ปริมาณ
อินทรียวัตถุท่ีเพ่ิมขึ้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยเพ่ิมความจุดของน้ำที่เป็นประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากนี้ อินทรียวัตถุยังช่วยให้ดินมีดครงสร้างดีขึ้น มีความร่วนซุย การซาบซึมของน้ำดีขึ้น จึงช่วยให้ดิน
สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากขึ้น และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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2.4 การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม การเพาะปลูกพืชจำเป็นต้องอาศัยน้ำ ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้รับจากน้ำฝน นอกจากปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงการกระจายของฝนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะมีฝนทิ้งช่วงแตกต่างกัน การเพาะปลูกจึงตองหลึกเลี่ยง
ระยะฝนทิ้งช่วง เพ่ือให้ได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ บางพ้ืนที่ก็มีปัญหาน้ำท่วมจากปริมาณน้ำท่าที่ไหลเอ่อ
ล้นฝั่งลำน้ำ อาจทำให้พืชผลเสียหาน การจัดระบบการปลูกพืชจึงต้องคำนึงหรือหลีกเลี่ยง ทั้งช่วงแล้งและ
ช่วงน้ำท่วม หรือการหาพันธุ์พืช ชนิดพืชที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น 

2.5 การรักษาฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าต้นน้ำลำธาร ช่วยให้เกิดการสะสมน้ำในดิน
และน้ำใต้ดิน รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ ช่วยชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ไหล
ลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วและรุนแรง ป่านอกจากช่วยเก็บกักน้ำฝนไว้ในชั้นดิน และอากาศเหนือผิวดินในรูป
ของไอน้ำแล้ว ป่าไม้ที่สมบูรณ์ยังช่วยให้มีน้ำไหลในลำธารตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งใน
การรักษาสภาพป่า และการฟ้ืนฟูป่าไม้ให้สมบูรณ์ 
 
3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1. การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง จากการศึกษาของ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการ

วเิคราะห์ภัยแล้งและพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา โดย สมพิศ (2555) ได้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับภัยแล้ง และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปริมาณน้ำฝนกับจำนวนวันที่ฝน
ตก ด้านอุทกวิทยาและด้านการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ปัจจัยย่อยภัยแล้งแบบจับคู่ซ้อนทับข้อมูล ตามระดับความเสี่ยงภัยแล้งที่
กำหนด ผลการศึกษาพบว่า จากปัจจัยที่ศึกษาจะมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ปานกลาง และน้อยแตกต่างกัน
ไป เป็นไปตามการแบ่งชั้นข้อมูล และลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่กำหนดโดยวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับรุนแรงมากประมาณ 8,825.80 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
พิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดระดับหมู่บ้านของจังหวัดนครราชสีมากับพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งระดับรุนแรงมาก จะมีหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรมากที่สุดกระจายอยู่ถึง 716 หมู่บ้าน รวมถึงการ
กำหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบภัยแล้ง เพ่ือนำเสนอมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ของ สีใส (2547) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดภัยแล้งในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
กำหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และมานำเสนอมาตรการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยคำนึงถึงการจัดการกับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือการวิเคราะห์ และ
กำหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้ง และระดับความรุนแรงของปัญหาจากปัจจัยด้าน
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สิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงสถานภาพของปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น ได้
สรุปผลการวิจัยดังนี้ สถิติจำแนกกลุ่มสามารถให้ความถูกต้องของพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้สูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีอ่ืน ตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปรสามารถใช้ร่วมกันอธิบายความเสี่ยงต่อภัยแล้งของพ้ืนที่ร้อยละ 95.4 
พบว่า 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรระยะห่างจากพ้ืนที่ชลประทาน ปัจจัยศักยภาพชั้นหินให้น้ำ ปัจจัย
ความสามารถให้น้ำของบ่อบาดาล และปัจจัยระยะห่างจากแหล่งน้ำผิวดิน มีความสัมพันธ์สูงกับระดับเสี่ยง
ภัยแล้ง โดยในพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก 6,809,375 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงระดับต่ำ 1,971,628 ไร่ พ้ืนที่
เสี่ยงระดับปานกลาง 2,024,055 ไร่ และพ้ืนที่เสี่ยงระดับสูง 1,199,458 ไร่ จากการศึกษาพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก
จังหวัดสระแก้วมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ของ วีระศักดิ์ และพลูศิรี (2558) ได้
ศึกษาการกำหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด
สภาวะแห้งแล้ง ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกับการใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานวิเคราะห์และจัดหาแผนที่ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ือ
กำหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัยตามลำดับของอิทธิพลที่มีต่อความแห้ง
แล้ง คือ ดัชนีฝนแล้ง การอุ้มน้ำของดิน พ้ืนที่ชลประทานปริมาณน้ำใต้ดิน จำนวนวันที่ฝนตกรายปีเฉลี่ย 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีค่าถ่วงเป็น 3 : 2.5 : 2 :1.5 :1 :1 ตามลำดับ พบว่าสามารถจัดกลุ่มระดับ
ความเสี่ยงภัยแล้งบริเวณภาคตะวันออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับไม่เสี่ยงภัยแล้งมีพ้ืนที่ 8370.24 ตาราง
กิโลเมตร เสี่ยงภัยแล้งระดับต่ำมีพ้ืนที่ 10236.22 ตารางกิโลเมตร เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลาง มีพ้ืนที่ 
10343.06 ตารางกโิลเมตร และเสี่ยงภัยแล้งระดับสูง มีพ้ืนที ่5,661.74 ตารางกิโลเมตร  

2. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งร่วมกับข้อมูลดาวเทียม 
    การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งร่วมกับข้อมูลดาวเทียม จากการศึกษาโดย ธีระพงศ์ (2553)  

ได้ทำการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม และประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยแล้ง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคต โดยนำ
ปัจจัยด้านพ้ืนที่ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้ง ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ ศักยภาพความชื้นของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
วิเคราะห์โดยใช้วิธีซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) โดยกำหนดค่าคะแนนและการถ่วงน้ำหนัก เพ่ือ
กำหนดระดับของพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง และนำข้อมูลที่ได้มาซ้อนทับกับค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ที่ได้จาก
ข้อมูลดาวเทียม การศึกษาในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาเพ่ือประเมินภาวะแล้งในด้าน
เกษตรกรรม ของ นิชชา และบุญตา (2557) ซึ่ งได้ศึกษาโดยการใช้ข้อมูลดาวเทียม  และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช่วยในการประเมินและวิเคราะห์พ้ืนที่ศึกษา เพ่ือ
พิจารณาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพ้ืนที่เกิดภัยแล้งด้วย โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสำคัญ ได้แก่ ข้อมูล
ดาวเทียม ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินในเกษตรกรรม การศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องสำหรับประเมินภาวะภัยแล้งในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม จะใช้เกณฑ์พิจารณาจากดัชนีพืชพรรณ 
(NDVI) และข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยา เป็นตัวแปรสำคัญ จากการศึกษาครั้งนี้สามารถคาดการณ์ช่วง
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ระยะเวลาของภัยแล้ง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนประกอบการตัดสินใจด้าน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณิกา 
และนพกร (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนที่จังหวัดกำแพงเพชร โดย
กำหนดปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งได้กำหนดปัจจัยที่ใช้ทั้งหมด 4 ปัจจัย เป็นปัจจัยหลักโดยปัจจัยที่มี
ความสำคัญ และคาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้งมากที่สุดในพ้ืนที่ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝน 
ระยะห่างแหล่งน้ำ และการหาความสัมพันธ์ระหว่างใช้ประโยชน์ที่ดิน และค่าดัชนีพืชพรรณทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยการซ้อนทับข้อมูล (Map 
Overlay) จากแผนที่ที่จัดทำขึ้น นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งระดับความเสี่ยงพ้ืนที่การเกิดภัยแล้ง โดยใช้ค่า
คะแนนความสำคัญของปัจจัยหลักที่กำหนดไว้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อความแห้ง
แล้งในพ้ืนที่ศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดความแห้งแล้งในจังหวัดกำแพงเพชร จึง
มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝน และระยะห่างของแหล่งน้ำ และผลการศึกษาความเสี่ยงต่อ
ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ที่ศึกษา จากการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งร่วมกับข้อมูล
ดาวเทียมของต่างประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ Volcani, Karnieli, and Svoray (2004) ได้ทำการ
วิจัยโดยใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ spatio-temporal จาก
สภาพทางสรีรวิทยาของป่ากึ่งแห้งแล้งที่ เกี่ยวกับปีที่ เกิดฤดูแล้ง จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการ
ตรวจสอบและประเมินผลตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลง phenological และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีใน
ป่าที่เกิดผลกระทบทางภัยแล้ง ใช้ดัชนีพืชสเปกตรัม กล่าวคือ Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) ในการตรวจสอบจะให้ภาพถ่ายจาก 8-Landsat-TM และ ภาพจาก ETM+ นอกจากนี้การ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง NDVI และ เทคนิคการใช้ Differencing ถูกนำมาใช้สำหรับการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและระหว่างปี ในพืชพรรณผลการวิจัยพบความคล้ายคลึงกันระหว่างการ
สังเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงค่า NDVI ตามฤดูกาลเพาะปลูก พบว่าระหว่างปี 1995 และ 2000 NDVI 
ลดลงมาก เนื่องจากเหตุการณ์ภัยแล้งในปีนี้ การเปิดใช้งานการประเมินผลกระทบต่อพ้ืนที่และเวลาของ
ภัยพิบัติดังกล่าว NDVI วัดได้จากพืชพรรณที่ถูกพบ และมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับอายุของพืช 
เนื่องจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อพ้ืนที่ของพืชพรรณ ลักษณะภูมิประเทศ เช่น มีความลาดชัน พบว่ามี
ผลกระทบต่อค่า NDVI ภายใต้เงื่อนไขจะเห็นว่าปัจจัยแวดล้อม เช่นชนิดของดิน และภูมิประเทศที่ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงค่า NDVI ซึ่งการศึกษาที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่าง
ดาวเทียม TRMM และ MODIS เป็นการศึกษาของ Yaduvanshi, Prashant,  and Srivastava (2015) 
ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างดาวเทียม TRMM และ MODIS กับเศรษฐกิจและสังคมใน
การตรวจสอบภัยแล้งเหนือภูมิภาคเขตร้อนของประเทศอินเดีย ปัจจุบันทำการทดลองประเมินอันตราย
และความเสี่ยงจากภัยแล้ง โดยใช้ชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาของระบบ TRMM และ MODIS ปริมาณ
น้ำฝนที่ได้จาก TRMM ถูกนำเข้าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม และการประมาณค่าดรรชนีความแห้งแล้ง
ของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ำฝนและลด
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รปูแบบ เหนือพ้ืนที่ค่าดรรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากคา่ปกติ (SPI) และข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่
ได้จาก TRMM ถูกแทรกเพ่ือให้ได้รูปแบบเชิงพ้ืนที่และเวลาเหนือทั้งรัฐพิหารใต้ ของอินเดีย ในขณะที่ชุด
ข้อมูล MODIS ได้มาซึ่งความแตกต่างของค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ค่าความเบี่ยงเบนในพ้ืนที่ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จะนำเข้าบัญชีที่จะบูรณาการช่องโหว่ภัยแล้งและอันตรายเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงเหนือ South Bihar ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ประมาณ 36.90% ไปทางทีสู่งมากมีความเสี่ยงภัย
แล้งมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกของ รัฐพิหารใต้ และความจำเป็นในการอนุรักษ์เพ่ือ
ต้านภัยพิบัติ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang, Qiaozhenh, and Huang (2014) ที่ได้ทำการ
วิจัยเกี่ยวกับการประเมนิดัชนีความแห้งแล้งด้วยการสำรวจจากระยะไกล สำหรับการตรวจสอบภัยแล้งทาง
การเกษตร และวิเคราะห์ผลกระทบทางภาคเหนือ โดยการสำรวจระยะไกลสามารถให้ข้อมูลตามเวลาจริง
และแบบไดนามิก สำหรับระบบนิเวศบนบกสามารถตรวจสอบภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพ และได้เสนอ 
Drought Severity Index (DSI) เป็นการบูรณาการทั้งสภาพพืชและข้อมูลการคายน้ำ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพสำหรับการตรวจสอบภัยแล้งในทั่วโลก ในงานวิจัยนี้ อธิบายความสามารถของ ดาวเทียม MODIS 
DSI สำหรบัการเกษตรในการตรวจสอบภัยแล้งด้วยวิธีต่าง ๆ และผลกระทบจากภัยแล้งต่อผลผลิตข้าวสาลี
ในฤดูหนาวที่ถูกประเมิน 5 จังหวัดในภาคเหนือของจีน ครั้งแรกที่ MODIS DSI ได้ทำการเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ำฝน และความชื้นของดินในระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบความสามารถในการอธิบายลักษณะ
สถานะความชื้นนั้นโดยเฉพาะ สำหรับการตรวจสอบภัยแล้งทางการเกษตร MODIS DSI ได้รับการประเมิน 
เทียบกับภัยแล้งรุนแรงทางการเกษตรในระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับการสำรวจโดยใช้ข้อมูล MODIS 
DSI 8 วัน โดยรวมแล้ว MODIS DSI โดยทั่วไปมปีระสิทธิภาพสำหรับการอธิบายลักษณะสภาพความชื้นใน
ระดับจังหวัด ช่วงการปลูกข้าวสาลีในฤดูหนาว และความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่สังเกตได้ในเดือนเมษายนใน
ระหว่างข้ันตอน jointing และ booting MODIS DSI ใช้ได้ดีกับภัยแล้งทางเกษตรระดับจังหวัด 

3. การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งเกี่ยวกับค่าสมดุลน้ำ 
การศึกษาเกี่ยวกับความสมดุลน้ำที่ศึกษาโดย Vasiliades, and Loukas (2007) การศึกษา

วเิคราะห์นี้จะประเมินประสิทธิภาพ ของดัชนี Palmer เพ่ือตรวจสอบความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา ในการ
ปล่อยน้ำ และความชื้นของดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่แตกต่างกันตามลักษณะธรณีสัณฐานในเขต Thessaly 
ประเทศกรีซ Palmer มี 4 ดัชนี (PDSI, Weighted PDSI, PHDI and the moisture anomaly Z-index
) ถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของภัยแล้งทางด้านอุตุนิยมวิทยา ความรุนแรงภัยแล้งทางด้านอุทก
วิทยา ถูกประเมินจากผลของ UTHBAL ซ่ึงเป็นรูปแบบความสมดุลของน้ำที่คิดต่อเดือน ตัวแปรทางด้าน
อุทกวิทยาได้ถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความรุนแรงของภัยแล้งและถูกนำมาเปรียบเทียบกับดัชนี Palmer 
ประมาณโดย basin-wide ซ่ึงเป็นข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาพบว่า Weighted PDSI และ 
the moisture anomaly Z-index เป็นตัวอย่างที่ดีกว่าการไหลของแม่น้ำ และความชื้นในดิน สำหรับลุ่ม
น้ำศึกษาทั้งหมด กระบวนการ irrespectively จะครอบคลุมพ้ืนที่ที่ศึกษา geophysical, และ hydro 
climatic characteristics ผลที่ได้ตัวแปรจะเป็นปัจจัยที่อยู่ในช่วงเวลาเฉพาะของการเกิดภัยแล้ง ซึ่งดัชนี
ที่ได้รับการยอมรับในการระบุความรุนแรงของภัยแล้งที่เกิดจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มีความ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Gouveia, Trigo, Beguería, and Vicente-Serrano (2015) การศึกษาวิเคราะห์โดยใช้
ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและดัชนีความแห้งแล้ง multiscalar ความสัมพันธ์แผนที่ระหว่างข้อมูลรายเดือน 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) และ the Standardized Precipitation - vapotranspiration 
Index (SPEI) ความแตกต่างของเวลา (1-24 เดือน) วิเคราะห์ในช่วงฤดูหนาว (กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ผลิ 
(พฤษภาคม) ฤดูร้อน (สิงหาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (พฤศจิกายน) ผลการสำรวจระหว่างปี 1982-2006 
แสดงพ้ืนทีบ่ริเวณที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าความแตกต่างเชิงพ้ืนที่และความแตกต่างของฤดูกาล ที่มีอิทธิพล
สูงสุดในเดือนสิงหาคม และต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้มาตราส่วนของสมดุลน้ำ เป็นความ
แตกต่างระหว่างการระเหยและการอ้างอิง จะแตกต่างกับพืชพรรณ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
พฤศจิกายน ค่าความสมดุลของน้ำต่ำ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่สั้นกว่าพืชพรรณที่เหี่ยวเฉา ในขณะที่ค่าความ
สมดุลของน้ำสูงหมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า บริเวณ Temperate Oceanic and Continental 
ผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับแผนการจัดการภัยแล้ง และมีบทบาทที่เกี่ยวข้องใน
การบรรเทาผลกระทบ  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  
 จังหวัดสระแก้วเกดิปัญหาการขาดแคลนนำ้จนก่อให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึน้ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติหรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ขาดฝน ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ทำการเกษตร ส่งผลให้พืชผลและ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้รับความรุนแรงของการขาดแคลนจะมีความสัมพันธ์กับภาวะฝนแล้ง ซึ่งฝนนับเป็นปัจจัย
ที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อความแห้งแล้งชัดเจนกว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอ่ืน ๆ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
ด้านการเกษตร เป็นสภาวะที่พืชขาดน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนรวม และการกระจายตัวของฝน
น้อยกว่าปกติ ความชื้นในดินมนี้อย   

4.1 พืน้ทีแ่ล้งซ้ำซาก  

 จากการนำข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทีไ่ดจ้ากการแปลตีความภาพถ่าย
ดาวเทียมมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ข้อมลูปริมาณน้ำฝน ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ขอ้มูลดัชนีความแห้งแล้ง ที่เป็นปัจจัยในการเกิดสภาวะแห้งแล้ง พร้อมด้วยเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้โดย
วิธีการกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกีย่วข้อง ในการทำให้เกิดแล้งซ้ำซาก พร้อม
กับข้อมูลการสำรวจในพ้ืนที่จริง เพ่ือกำหนดพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 
2560) และสามารถแบ่งระดับพ้ืนที่แล้งซ้ำซากได้เป็น 3 ระดับ  ดังนี้คือ  

ระดับท่ี 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครัง้ขึ้นไปในรอบ 10 ปี  
ระดับท่ี 2 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี  

           ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครัง้ในรอบ 10 ปี  
จากผลการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดสระแก้ว (9 อำเภอ) ได้แก่ เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคก

สูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ พบว่ามีเนื้อที่ ทั้งหมด 
2,094,681 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี 
มีเนื้อที่ 1,609 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี 
มีเนื้อที่ 110,934 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก และระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ 1,982,138 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก  สามารถอธิบายพ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซากในพ้ืนทีจ่ังหวัดสระแก้ว 9 อำเภอ แยกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 5 ถึง 14) 

1. อำเภอเขาฉกรรจ์ มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 150,280 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 2 ระดับคือ ระดับที่ 2 
พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,226 ไร่ ครอบคลุม 2 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่
เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 149,054 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล  

2. อำเภอคลองหาด มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 155,336 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 2 ระดับคือ ระดับที่ 2 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,559 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก
ไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อทีท่ัง้หมด 143,777 ไร่ ครอบคลุม 7 ตำบล  
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3. อำเภอโคกสูง มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 146,403 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 พ้ืนที่
แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 591 ไร่ ครอบคลุม 1 ตำบล ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 32,254 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทัง้หมด 113,558 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล  

4. อำเภอตาพระยา มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 240,219 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 2 ระดับคือ ระดับที่ 2 พ้ืนที่
แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 23,949 ไร่ ครอบคลุม 5 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 
3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 216,270 ไร่ ครอบคลุม 5 ตำบล  

5. อำเภอเมืองสระแก้ว มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 389,087 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 2 ระดับคือ ระดับที่ 2 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 374 ไร่ ครอบคลุม 1 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่
เกนิ 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อทีท่ัง้หมด 388,713 ไร่ ครอบคลุม 8 ตำบล  

6. อำเภอวังน้ำเย็น มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 131,774 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 1 ระดับ คือ ระดับที่ 3 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกนิ 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 131,774 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล  

7. อำเภอวังสมบูรณ์ มีเนื้อทีแ่ล้งซ้ำซากทั้งหมด 145,980ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซำ้ซาก 2 ระดับคือ ระดับที่ 2 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 990 ไร่ ครอบคลุม 2 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่
เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 144,990 ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล  

8. อำเภอวัฒนานคร มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 413,289 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 122 ไร่ ครอบคลุม 1 ตำบล ระดับที่ 2 พ้ืนที่
แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 9,177 ไร่ ครอบคลุม 7 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 
3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 403,990 ไร่ ครอบคลุม 11 ตำบล  
 9. อำเภอวอรัญประเทศ มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 322,313 ไร่ มีพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 3 ระดับคือ ระดับที่ 
1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 896 ไร่ ครอบคลุม 1 ตำบล ระดับที่ 2 พ้ืนที่
แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 31,405 ไร่ ครอบคลุม 11 ตำบล ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่
เกนิ 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อทีท่ัง้หมด 290,012 ไร่ ครอบคลุม 13 ตำบล  
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ตารางท่ี 3  พ้ืนที่แล้งซ้ำซากรายอำเภอ จังหวัดสระแก้ว 

อำเภอ 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดพื้นที่แล้งซ้ำซาก 

เนื้อที่ (ไร่) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 

เขาฉกรรจ์ - 1,226 149,054         150,280  
คลองหาด - 11,559 143,777         155,336  

โคกสูง 591 32,254 113,558         146,403  
ตาพระยา - 23,949 216,270         240,219  
เมืองสระแก้ว - 374 388,713         389,087  
วังน้ำเย็น - - 131,774         131,774  
วังสมบูรณ์ - 990 144,990         145,980  
วัฒนานคร 122 9,177 403,990         413,289  
อรัญประเทศ 896 31,405 290,012         322,313  

ผลรวมทั้งหมด 1,609 110,934 1,982,138       2,094,681  
 

หมายเหตุ : ระดับท่ี 1 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับท่ี 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับที ่3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไมเ่กิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
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  ภาพที่ 6 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากจังหวัดสระแกว้ 
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  ภาพที่ 7  พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากอำเภอเขาฉกรรจ์ 
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   ภาพที่ 8  พ้ืนที่แล้งซ้ำซากอำเภอคลองหาด 
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   ภาพที่ 9 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากอำเภอโคกสงู 
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ภาพที ่10  พ้ืนที่แล้งซ้ำซากอำเภอตาพระยา 

216,270 
23,949 

240,219 
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  ภาพที่ 11  พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากอำเภอเมืองสระแก้ว 



44 

 

 

  ภาพที่ 12  พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากอำเภอวังน้ำเย็น 
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  ภาพที ่13 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากอำเภอวังสมบูรณ์ 
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  ภาพที ่14 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากอำเภอวัฒนานคร 
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  ภาพที ่15 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากอำเภออรัญประเทศ 
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4.2 พื้นที่การเกษตรทีไ่ด้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัดซ้อนทับกับแผนที่แล้งซ้ำซาก
ของจังหวัดสระแก้วด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า มีพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบและเกิดความ
เสียหายจากปัญหาแล้งซ้ำซากจำนวน 2,094,681 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.58 ของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดย
สามารถอธิบายพ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบ รายอำเภอได้ดังนี้ (ตารางที ่4 ถึง 5 และภาพที ่16) 

 1. อำเภอเขาฉกรรจ์ มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 150,280 ไร่ โดยพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
150,280 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 1,226 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 
มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 149,054 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ 
พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 51,853 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 71,633 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 25,806 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 
988 ไร่ 

2. อำเภอคลองหาด มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 155,336 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
155,336 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 11,559 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 
มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 143,777 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ 
พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 5,591 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 125,096 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 19,050 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 
5,599 ไร่ 

3. อำเภอโคกสูง มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 146,403 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 146,403 ไร่ 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 1 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 591 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่
ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 32,254 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 113,558 ไร่ 
สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 100,470 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 
35,598 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 10,280 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อท่ี 55 ไร่ 

4. อำเภอตาพระยา มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 240,219 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 240,219 ไร่ 
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 23,949 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มีพ้ืนที่
เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 216,270 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่นา
ข้าว มีเนื้อที่ 154,738 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 75,401 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 9,954 ไร ่และไม้ผล มีเนื้อที่ 126 ไร่ 

5. อำเภอเมืองสระแก้ว มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 389,087 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
389,087 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 374 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มี
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 388,713 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่
นาข้าว มีเนื้อที่ 90,592 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 98,968 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 197,669 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 1,858 ไร่ 

6. อำเภอวังน้ำเย็น มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากท้ังหมด 131,774 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
131,774 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 388,713 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่
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ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 30,575 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 81,262 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อ
ที่ 16,282 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 3,655 ไร่ 

7. อำเภอวังสมบูรณ์ มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 145,980 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทัง้หมด 
145,980 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 990 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มี
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 144,990 ไร่ สภาพการใช้ทีดิ่นที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่
นาข้าว มีเนื้อที่ 4,066 ไร่ พืชไร่ มีเนื้อที่ 105,334 ไร่ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 30,850 ไร่ ไม้ผล มีเนื้อที่ 5,668 ไร่ และ 
พืชสวน มีเนื้อที ่62 ไร่ 

8. อำเภอวัฒนานคร มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 413,289 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
413,289 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 1 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 122 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มี
พ้ืนที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 9,177 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ 
มีเนื้อที่ 403,990 ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก คือ พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 143,091 ไร่ 
พืชไร่ มีเนื้อที่ 117,356 ไร่ ไม้ยืนต้น มเีนื้อท่ี 147,261 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 5,581 ไร่  
 9. อำเภออรัญประเทศ มีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 322,313 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 
322,313 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 1 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 896 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 2 มี
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 31,405 ไร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากระดับ 3 มีพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีเนื้อที่ 
290,012  ไร่ สภาพการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซากคือ พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ 195,675 ไร่ พืชไร่  
มีเนื้อที่ 97,252 ไร่ ไม้ยนืต้น มีเนื้อที่ 27,645 ไร่ และไม้ผล มีเนื้อที่ 1,741 ไร่ 
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ตารางท่ี 4  พ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซากตามสภาพการใช้ที่ดิน 

อำเภอ 
สภาพการใช้ที่ดนิ 

เนื้อที่ (ไร่) 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน 

เขาฉกรรจ์  51,853       71,633  25,806           988   -      150,280  

คลองหาด  5,591     125,096  19,050        5,599   -      155,336  

โคกสูง 100,470   35,598   10,280            55   -      146,403  

ตาพระยา 154,738  75,401        9,954       126   -      240,219  

เมืองสระแก้ว  90,592    98,968     197,669        1,858   -      389,087  

วังน้ำเย็น  30,575      81,262      16,282        3,655   -      131,774  

วังสมบูรณ ์    4,066     105,334      30,850    5,668         62      145,980  

วัฒนานคร 143,091     117,356     147,261        5,581  -      413,289  

อรัญประเทศ 195,675      97,252    27,645        1,741   -      322,313  

ผลรวมทัง้หมด 776,651   807,900   484,797   25,271           62   2,094,681  
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ตารางท่ี 5  พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก 

อำเภอ 
 พื้นที่เกษตรได้รบัผลกระทบ  (ไร่)  

 เนื้อที ่(ไร่)  
พืชท่ีได้รับ
ผลกระทบ  ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3  

เขาฉกรรจ์  -        1,226       149,054      150,280  ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น 

คลองหาด  -      11,559       143,777      155,336  ไม้ผล พืชสวน 

โคกสูง        591      32,254       113,558      146,403    

ตาพระยา  -      23,949       216,270      240,219    

เมืองสระแก้ว  -          374       388,713      389,087    

วังน้ำเย็น  -   -       131,774      131,774    

วังสมบูรณ์  -          990       144,990      145,980    

วัฒนานคร        122        9,177       403,990      413,289    

อรัญประเทศ        896      31,405       290,012      322,313    

ผลรวมทั้งหมด     1,609    110,934    1,982,138   2,094,681    
 

หมายเหตุ : ระดับท่ี 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากต้ังแต่ 6 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับท่ี 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับที ่3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไมเ่กิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 
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ภาพที ่16  พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก 
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4.3  แนวทางการบริหารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรมในพื้นทีแ่ล้งซ้ำซาก 

แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรบริเวณที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ
ลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ดังนี้ 

4.3.1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครัง้ขึ้นไปในรอบ 10 ปี ควรแนะนำให้เกษตรกรในพ้ืนที่งดหรือลดการ
เพาะปลูก เป็นการลดความล่อแหลม หรือสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยงภัยแล้ง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำ
การเกษตรนอกเขตชลประทาน ดังนั้นกรณีพ้ืนที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชที่เป็นพืชอายุปีเดียว เช่น ข้าว ข้าวโพด 
ถ้าไม่มีแหล่งน้ำสำรองควรงดการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ส่วนพืชที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี ควรมีการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องว่างในดินทำให้ดินสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ รวมถึงสร้างการรับรู้แก่
เกษตรกรในเรื่องของภัยแล้ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการรับมือกับภัยแล้ง เช่น ให้ทราบ
ถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งก่อนทำการเพาะปลูกในฤดูถัดไป มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่
เกิดสภาวะแห้งแล้ง 

4.3.2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี ไม่ควรใช้ที่ดินในการทำการเกษตรแบบพืชเดิม ควร
ปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือการผลิตในรูปแบบหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มากกว่า เช่น
ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และตลาด 
ร่วมกับการก่อสร้างบ่อน้ำในไร่นา ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือใช้ประโยชน์ช่วงในฤดูแล้ง เพ่ือการอุปโภค และ
บริโภคได้อีกทาง 

  4.3.3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ควรแนะนำให้เกษตรกรจัดการพ้ืนที่ ดังนี้ 
1) พ้ืนที่พืชไร่และพ้ืนที่นาข้าวที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากไม่ เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี อาจไม่มี

ความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ชนิดพืช แต่ปัญหาของพ้ืนที่เหล่านี้คือการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น
เกษตรกรสามารถทำการปลูกข้าวได้ต่อไป หรืออาจปรับเปลี่ยนการผลิตมาทำเกษตรผสมผสาน แต่ควรมี การ
เพ่ิมเติมด้วยการปลูกพืชหลังนา ได้แก่ การปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง ถั่วพร้า เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพดิน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพ่ือขาย เป็นการสร้างรายได้กับเกษตรกร ส่วนการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง จึงควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีการก่อสร้างบ่อน้ำในไร่นา ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น 
การเลือกปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา ถั่วเขียว และถ่ัวเหลือง   

2) พ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น สามารถเลือกปรับระบบการปลูกพืชตามศักยภาพและปริมาณน้ำที่
มีในพ้ืนที่ได้ ซึ่งพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนต่อสภาพแล้งได้ โดยเลือกชนิดพันธุ์พืชและช่วงเวลาปลูกที่
เหมาะสม เกษตรกรอาจเลือกปลูกพืชอาหารสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยแล้งบ่อยครั้งและ
รุนแรงมากข้ึนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมาก ดังนั้นเพ่ือแก้ไขและรองรับปัจจัยเสี่ยงของภาคการเกษตร 
ควรนำแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ในการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
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ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ คือ รูปแบบการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้เพ่ือรักษาดุลย
ภาพในด้านการสร้างความม่ันคงทางรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุป  

  จากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลในการปรับปรุงขอบเขตพ้ืนที่
ประสบสภาวะแล้งซ้ำซากจังหวัดสระแก้ว พบว่าจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 2,094,681 ไร่  คิด
เป็นร้อยละ 46.58 ของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยส่วนใหญ่สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่นา
ข้าวและพืชไร่ จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
 5.1.1 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากระดับท่ี 1 เป็นพื้นทีแ่ล้งซ้ำซากเกดิซ้ำต้ังแต ่6 ครั้งขึน้ไปในรอบ 10 ปี 
  เป็นพ้ืนที่แล้งซ้ำซากที่ถือว่าเกิดขึ้นเกือบจะทุกปีพื้นที ่ทางอำเภออรัญประเทศ  โคกสูง และ 
วัฒนานคร นับว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงมาก ซึ่งจะประสบภาวะความแห้งแล้งเป็นประจำ มากบ้างน้อย
บ้างแตกต่างกันออกไป มีเนื้อที่แล้งซ้ำซาก 1,609 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดย
พบมากที่ อำเภออรัญประเทศ มีเนื้อที่ 896 ไร่ โคกสูง มีเนื้อที่ 591 ไร่ และวัฒนานคร มีเนื้อที่ 122 ไร่ 
เป็นต้น แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร ควรงดหรือลดการเพาะปลูก เป็นการลดความล่อแหลม หรือ
สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยงภัยแล้ง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน ดังนั้นกรณีพ้ืนที่
ดังกล่าวมีการปลูกพืชที่เป็นพืชอายุปีเดียว เช่น ข้าว ข้าวโพด ถ้าไม่มีแหล่งน้ำสำรองควรงดการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนพืชที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี ควรมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องว่างในดินทำ
ให้ดินสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ รวมถึงสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของภัยแล้ง เป็นการเพ่ิมศักยภาพ หรือ
ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยแล้ง 
 5.1.2 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากระดับ 2 เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากเกดิซ้ำ 4-5 ครัง้ในรอบ 10 ปี 
  บริเวณที่เกิดแล้งซ้ำซาก ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพืชไร่ ซ่ึงจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่แล้งซ้ำซาก 110,934 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของ
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยพบมากที่ อำเภอโคกสูง มีเนื้อที่ 32,254 ไร่ อรัญประเทศ มีเนื้อที่ 31,405 ไร่ และตา
พระยา มีเนื้อที่ 23,949 ไร่ เป็นต้น แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร ไม่ควรใช้ที่ดินในการทำการเกษตร
แบบพืชเดิม ควรปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอ่ืนหรือการผลิตในรูปแบบหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
มากกว่า เช่นปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และตลาด ร่วมกับการก่อสร้างบ่อน้ำในไร่นา ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือใช้ประโยชน์ช่วงในฤดูแล้ง 
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 5.1.3 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากระดับ 3 เป็นพ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากเกิดซ้ำ ไมเ่กิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี 
        พ้ืนที่นีจ้ึงประสบกับปัญหาความแห้งแล้งน้อยมาก จึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรไมม่ากนัก 

พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากเกิดซ้ำ ไม่เกิน 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่แล้งซ้ำซาก 1,982,138 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.07 
ของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยพบมากที่ อำเภอวัฒนานคร มีเนื้อที่ 403,990 ไร่ เมืองสระแก้ว มีเนื้อที่ 
388,713 ไร่ และอรัญประเทศ มีเนื้อที่ 209,012 ไร่ เป็นต้น แนวทางการบริหารจดัการพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่
พืชไร่และพ้ืนที่นาข้าวไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ชนิดพืช แต่ปัญหาของพ้ืนที่เหล่านี้คือการขาดแคลนน้ำ
ในช่วงฤดแูล้ง ดังนั้นเกษตรกรสามารถทำการปลูกขา้วได้ต่อไป หรืออาจปรับเปลี่ยนการผลิตมาทำเกษตร
ผสมผสาน แต่ควรมี การเพ่ิมเติมด้วยการปลูกพืชหลังนา ได้แก่ การปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว ปอเทือง 
ถั่วพร้า ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีการก่อสร้างบ่อน้ำในไร่นา ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ การเลือกปลูกพืชอายุ
สั้นใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา ถั่วเขียว และถ่ัวเหลือง  ส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น สามารถเลือกปรับ
ระบบการปลูกพืชตามศักยภาพและปริมาณน้ำที่มีในพ้ืนที่ได้ ซึ่งพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนต่อสภาพแล้ง
ได ้โดยเลือกชนิดพันธุ์พืชและช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ำซากโดยการซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ควรใช้ข้อมูลตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรง เช่น ความต้องการน้ำของพืชที่ทำการเพาะปลูก กิจกรรมมนุษย์ 
เป็นต้น มาใช้วิเคราะห์ร่วมด้วยเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดและมีความถูกต้อง
มากที่สุด 

5.2.2 ควรมีการติดตาม วิเคราะห์สาเหตุ ประเมินสถานการณ์ การสำรวจข้อมูลความเสียหายและพ้ืนที่
การเกษตรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งในแต่ละปี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูล สถิติการเกิดภัยแล้ง
ในทุกปี ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้อีกครั้งหนึ่ง 

5.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือปัญหาแล้งซ้ำซากในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จะมากหรือ
น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงสาเหตุการเกิดภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย
แล้ง แก่เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยแล้งให้กับเกษตรกร
สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากภัยแล้งลงได้ รวมทั้งสามารถใช้
เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในฤดูกาลต่อไป 
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5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.3.1  สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง และการ

เตือนภัยแก่เกษตรกรในการวางแผนเพาะปลูกพืชล่วงหน้า เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่
อาจจะเกิดขึน้จากภัยแล้ง 

5.3.2  นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ และตามสภาวการณ์ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำการเกษตรในพ้ืนที ่
 5.3.3  นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา บริหารจัดการพ้ืนที่ เสี่ยงภัยแล้ง การประกันความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตรจากการได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ และลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการชดเชยความเสียหายของ
พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
 5.3.4  เป็นฐานข้อมูลการเกิดภัยแล้ง ในอดีตของประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากรายอำเภอ ตำบล 

อำเภอ ตำบล 

ระดับความรุนแรงต่อการเกิด 
ภัยแล้งซ้ำซาก เนื้อที่ (ไร่) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ - - 13,379 13,379 

  เขาสามสิบ - - 25,542 25,542 

  พระเพลิง - 197 47,670 47,867 

  หนองหว้า - 1,029 62,463 63,492 

เขาฉกรรจ์ ผลรวม - 1,226 149,054 150,280 

คลองหาด คลองไกเ่ถื่อน - - 21,269 21,269 

  คลองหาด - - 29,041 29,041 

  ซับมะกรูด - 1,144 16,271 17,415 

  ไทยอุดม - - 18,184 18,184 

  ไทรเดี่ยว - 6,839 20,498 27,337 

  ไทรทอง - 2,131 22,880 25,011 

  เบญจขร - 1,445 15,634 17,079 

คลองหาด ผลรวม - 11,559 143,777 155,336 

โคกสูง โคกสูง - 1,819 20,216 22,035 

  โนนหมากมุ่น - 9,572 27,855 37,427 

  หนองม่วง 591 16,044 33,370 50,005 

  หนองแวง - 4,819 32,117 36,936 

โคกสูง ผลรวม 591 32,254 113,558 146,403 

ตาพระยา โคคลาน - 69 28,783 28,852 

  ตาพระยา - 18,243 49,060 67,303 

  ทัพไทย - 3,705 46,838 50,543 

  ทัพราช - 1,714 67,932 69,646 



63 

 

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

อำเภอ ตำบล 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก 

เนื้อที่ (ไร่) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

  ทัพเสด็จ - 218 23,657 23,875 

อ.ตาพระยา ผลรวม - 23,949 216,270 240,219 

เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง - - 65,366 65,366 

  ท่าเกษม - - 53,500 53,500 

  ท่าแยก - - 46,616 46,616 

  บ้านแก้ง - - 50,637 50,637 

  ศาลาลำดวน - - 49,371 49,371 

  สระแก้ว - - 15,111 15,111 

  สระขวัญ - 374 67,235 67,609 

  หนองบอน - - 40,877 40,877 

เมืองสระแก้ว ผลรวม - 374 388,713 389,087 

วังน้ำเย็น คลองหินปูน - - 27,696 27,696 

  ตาหลังใน - - 33,666 33,666 

  ทุ่งมหาเจริญ - - 44,478 44,478 

  วังน้ำเย็น - - 25,934 25,934 

วังน้ำเย็น ผลรวม - - 131,774 131,774 

วังสมบูรณ์ วังทอง - - 54,780 54,780 

  วังสมบูรณ ์ - 863 36,658 37,521 

  วังใหม่ - 127 53,552 53,679 

วังสมบูรณ์ ผลรวม - 990 144,990 145,980 

วฒันานคร ช่องกุ่ม - - 31,721 31,721 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

อำเภอ ตำบล 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก 

เนื้อที่ (ไร่) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

  แซร์ออ 122 2,319 29,469 31,910 
  ท่าเกวียน - - 41,110 41,110 

  โนนหมากเค็ง - 61 74,752 74,813 

  ผักขะ - 2,032 38,270 40,302 

  วัฒนานคร - 2,359 25,722 28,081 

  
หนองตะเคียน
บอน 

- 1,838 42,207 44,045 

  หนองน้ำใส - - 28,754 28,754 
  หนองแวง - 458 23,375 23,833 
  หนองหมากฝ้าย - 110 35,892 36,002 
  ห้วยโจด - - 32,718 32,718 
วัฒนานคร ผลรวม 122 9,177 403,990 413,289 
อรัญประเทศ คลองทับจันทร์ - 230 30,736 30,966 
  คลองน้ำใส - 899 25,282 26,181 
  ทับพริก - 1,668 12,414 14,082 
  ท่าข้าม - 1,939 21,140 23,079 
  บ้านด่าน - 5,031 16,802 21,833 

  
บ้านใหม่หนอง
ไทร 

- 63 11,488 11,551 

  ป่าไร่ - 6,871 27,113 33,984 
  ผ่านศึก - - 24,112 24,112 
  ฟากห้วย - 175 22,779 22,954 
  เมืองไผ่ - 305 16,147 16,452 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ่) 

หมายเหตุ : ระดับท่ี 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากต้ังแต ่6 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับท่ี 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี 
               ระดับที ่3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไมเ่กิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 

 

 

อำเภอ ตำบล 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก 

เนื้อที ่(ไร่) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

  หนองสังข์ 896 13,443 30,199 44,538 

  หันทราย - 781 50,548 51,329 

  อรัญประเทศ - - 1,252 1,252 

อรัญประเทศ ผลรวม 896 31,405 290,012 322,313 

จ.สระแก้ว ผลรวม 1,609 110,934 1,982,138 2,094,681 
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                           ภาพที่ 17 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากบริเวณลำคลองใกล้กับพื้นท่ีปลูกข้าว 
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                         ภาพที่ 18 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 
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                                   ภาพที่ 19 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากพ้ืนทีป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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                            ภาพที่ 20 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากพ้ืนที่ปลูกข้าว 
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