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การปรับปรุงพ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 

1. หลักการและเหตุผล 

ภัยธรรมชาติ เป็นป รากฏการณ์ รุน แรงที่มีผลกระทบเป็น อย่า งมากกับมนุษย์   ภั ยแล้ ง เป็น
ปรากฎการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสภาพแวดล้อม และชีวิตรวมทั้งทรัพย์สินของมนุษย์ โดยทั่วไปประเทศ
ไทยจะเกิดภัยแล้งเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีแต่จะมีความรุนแรงในระดับที่ต่างกัน ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ใน
ปัจจุบันมีผลกระทบต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆของประชากร ทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและทำการเกษตรใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ นอกจากภัยแล้งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ ทำให้เสียสมดุลด้านระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ต้นน้ำ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำและยังมีผลกระทบทางอ้อมกับปริมาณน้ำฝนประกอบกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก (Climate Change) ที่มีความแปรปรวนและซับซ้อนส่งผลให้ปรากฏการณ์
เอลนีโญ่ (El Nino) มีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยแล้งต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นเกษตรกร และการทำการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เมื่อพื้นท่ี
ในการทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยตรง เช่น ดินขาดความชื้น พืชขาดน้ำ พืชหยุดการ
เจริญเติบโต ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพต่ำรวมถึงผลผลิตที่ได้ลดลงด้วย ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือน และภาพรวม
ของประเทศด้วย ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตรมักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนท้ิงช่วงและเมื่อเกิดร่วมกับการใช้ประโยชน์
ท่ีดินไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีด้วยแล้วยิ่งก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมากขึ้น 

ปัจจุบันภาคเหนือเป็นภาคหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งโดยนับวันจะทวีความรุนแรงและขยาย
ขอบเขตมากขึ้นทั้งที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงซึ่งมีค่ามากกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี  โดยพื้นที่ภัยแล้งส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีฝนแล้งเป็นเวลานาน  เนื่องจากมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ    สภาพพนดินมีเนื้อดินเป็นดิน
ทรายทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ ปริมาณน้ำใต้ดินท่ีสามารถนำมาใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  สภาพการใช้ที่ดินส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่  และพื้นท่ีการเกษตรอื่น ๆ ที่อาศัยน้ำฝนเกือบทั้งหมด   ทำให้พื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำเพื่อการ
เกษตรกรรมซึ่งสร้างความเสียหายเปน็ประจำทุกป ี

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้งซ้ำซากของ
ภาคเหนือ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดแล้งซ้ำซาก ซึ่งแบ่งออกเป็น ปัจจัยคงที่ ได้แก่ เขต
ชลประทาน ระยะห่างจากลำน้ำ การระบายน้ำของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ และในส่วนของปัจจัยผันแปร ได้แก่ 
ความต้องการน้ำของพืช และปริมาณน้ำฝนรายปีจำนวน 10 ปี เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งจะทำให้ทราบ
ถึงระดับความรุนแรง และจำนวนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแล้งซ้ำซาก ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลในการปรับปรุงขอบเขตพ้ืนที่
ประสบสภาวะแล้งซ้ำซากภาคเหนือ 
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2.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 

3. ผู้ดำเนินงาน 
3.1 ทีป่รึกษาโครงการ 

นายสมศักดิ์  สุขจันทร์  ผอ.กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน   
นางสาวพิมพิลัย นวลละออง ผอ.กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวอัจฉรี  สิงห์โต 

3.3 ผู้ร่วมดำเนินงาน 
นางสาวทรงลักษณ์ ตันติพรวนิชกุล 

4. ระยะเวลาและสถานทีด่ำเนนิการ 
4.1 ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณปี 2564 เริ่มเดือนตุลาคม 2563 – สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 
4.2 สถานที่ดำเนินการ ภาคตะวันออก 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ 

น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 

5. อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ 
5.1 อุปกรณ์ในการดำเนินการ 

1) โปรแกรม Microsoft Word  
2) โปรแกรมMicrosoft Excel  
3) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS ในการจัดทำแผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  
4) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 
5) เครื่องพิมพ์ (Printer)   

5.2 วธิีการดำเนินการ 
    ๕.๒.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญที่ใช้ในการศึกษา

วิเคราะห์พื้นที่แล้งซ้ำซากในพ้ืนที่ทำการเกษตร ดังนี้  
1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 
2) สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายปี 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2554 - 2563 
3) อุทกวิทยา ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2563 
4) ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ.ศ. 2556 มาตราส่วน 1: 25,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
5) สภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 – 2563  มาตราส่วน 1 : 25,000 กรมพัฒนาที่ดิน 
6)  ความลาดชันของพ้ืนที่ คำนวณจากข้อมูลความสูงเชิงเลข ของประเทศไทย ที่มีความละเอียด5 

เมตร กรมพัฒนาที่ดิน 
7) แผนที่พ้ืนที่ชลประทาน พ.ศ. 2557 มาตราส่วน 1 : 50,000 กรมชลประทาน 
8) ข้อมูลความต้องการน้ำของพืช (Crop Requirment) 
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9) ข้อมูลขอบเขตการปกครอง พ.ศ. 2556 มาตราส่วน 1: 50,000 กรมการปกครอง 
  ๕.๒.๒ ปัจจัยที่ใช้การศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 

ปัจจัยที่มีความสำคัญ และสอดคล้องต่อการวิเคราะห์พ้ืนที่ประสบสภาวะแล้งซ้ำซาก  แบ่งเป็น
ปัจจัยคงที่ และปัจจัยผันแปร ดังนี้           

1) ระยะทางจากเขตชลประทาน จะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ
ในการใช้เพ่ือการเกษตร ซึ่งหากเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้ำก็อาจมีโอกาสประสบ
ปัญหาภัยแล้งมากกว่าพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 
 2) ระยะทางจากแหล่งน้ำผิวดิน จะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำผิวดิ น เช่น 
แม่น้ำ ลำคลอง หากฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานปริมาณน้ำอาจลดน้อยลง พ้ืนที่นั้นอาจขาดน้ำเพ่ือ การเกษตรได้ 

3) ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของดินนั้น ๆ ได้แก่ เนื้อดิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการระบายน้ำ ของ
กลุ่มชุดดิน ซึ่งพิจารณาจาก คุณสมบัติของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิด ซึ่งมีผลต่อความชื้นใน
ดิน และความเป็นประโยชน์ต่อการใช้น้ำของพืช 

4) ความลาดชันของพ้ืนที่ มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำบนผิวดินและใต้พ้ืนดินตาม 
หลักการไหลของน้ำ พ้ืนที่มีความลาดชันมาก เช่น พ้ืนที่สูงและที่ดอน น้ำจะไหลบ่าออกจากพ้ืนที่ได้เร็วกว่า พ้ืนที่
มีความลาดชันน้อยหรือพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้โอกาสเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากมากกว่าพ้ืนที่ราบลุ่ม 

5)  สภาพการใช้ที่ดิน ความต้องการน้ำของพืช และปริมาณฝน เนื่องจากสภาพการใช้ที่ดินเป็น
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำฝนที่ตกในปีนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิด
สภาวะแล้งซ้ำซากของพ้ืนที่นั้น คือ หากมีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำของพืชของการใช้ที่ดิน
ประเภทนั้น ๆ ติดต่อกันมากกว่า 1 ปี ก็จะทำให้เกิดสภาวะแล้งซ้ำซากในพ้ืนทีไ่ด้   

  ๕.๒.๓  ขัน้ตอนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) สามารถสรุปในแต่ละข้ันตอนได้ดังนี้ 
1)  การคัดเลือกปัจจัยโดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นปัจจัยคงที่ ได้แก่ ความลาดชัน 

การระบายน้ำ  และปัจจัยด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น 
2) การเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบแผนที่ที่มีรายละเอียดและ 

มาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่มาตราส่วนเดียวกัน พร้อมทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพ่ือ 
ความถูกต้องก่อนน้ำไปประยุกต์ใช้ 

3) การนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการจัดการข้อมูลให้อยู่ใน 
รูปแบบโครงสร้างแบบราสเตอร์หรือเวคเตอร์ตามต้องการ 

4)   แปลงข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายปี (ปี พ.ศ.2554 – 2563) 
ของแต่ละปีทุกสถานีตรวจวัดอากาศในภาคเหนือของกรมอุตุนิยมวิทยาให้อยู่ในรูปข้อมูลเชิงพื้น ท่ีเพื่อนำไป
วิเคราะห์ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดินและความต้องการน้ำของพืชร่วมกัน เพื่อ เป็นปัจจัยผันแปรใน
การวิ เคราะห์ร่วมกับปัจจัยคงที่ เพื่อ หาพื้นที่แห้งแล้งของแต่ละปี หลังจากแปลงข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ให้
อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการซ้อนทับ
ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละปัจจัยโดยให้น้ำหนัก เรียงลำดับ
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ตามความสำคัญมากน้อย  
5) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี โดยใช้ปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ศึกษาและท่ีมีอิทธิพล ต่อ

การเกิดพื้นที่แล้งซ้ำซากมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้มีความจำเป็นต้องมีการกำหนดคะแนน ความสำคัญ 
ท้ัง 5 ปัจจัย โดยกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักให้แต่ละปัจจัย และระดับค่าถ่วงน้ำหนักให้แต่ละประเภทข้อมูล  

6) เมื ่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลรายปี (10 ปี) และนำข้อมูลแต่ละปีมารวมกันแล้ว 
กำหนดขอบเขตพื้นที่แล้งซ้ำซาก จะได้ระดับคะแนนรวมของพื้นที่แล้งซ้ำซาก จากนั้นจัดลำดับชั้นของ
พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก และสามารถแบ่งระดับความแล้งซ้ำซากเป็น 3 ระดับ ได้แก่   

พื้นที่แล้งระดับ 1 คือ พื้นที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 คร้ังขึ้นไปในรอบ 10 ปี 
พื้นที่แล้งระดับ 2 คือ พื้นที่แล้งซ้ำซาก 4-5 คร้ังในรอบ 10 ปี 
พื้นที่แล้งระดับ 3 คือ พื้นที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 คร้ังในรอบ 10 ปี 

7)  ตรวจสอบเปรียบเทียบร่างแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซากกับข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้ง    และ 
ตรวจสอบข้อมูลในสภาพพื้นที่จริง  โดยการสังเกต  และการใช้แบบสอบถามข้อมูล  เพื่อทำการปรับแก้ไขร่าง 
แผนที่ให้มีความถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว ้

8) นำเสนอร่างรายงาน ต่อคณะกรรมการวิชาการกลุ่มฯ พิจารณา ตรวจสอบ  และทำการปรับปรุง 
แก้ไขตามคำเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการกลุ่มฯ 

   9) จัดทำแผนที่และรายงานผลการศึกษาพ้ืนท่ีแล้งซ้ำซาก 
 

6. ผลการวิเคราะห์ 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการถ่วงค่าน้ำหนักในแต่ละปัจจัย ร่วมกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนด
ขอบเขต ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ข้อมูลสถิติ (Statistic data) และภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ 
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ข้อมูลความต้องการน้ำของพืช ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน พ้ืนที่ชลประทาน 
แหล่งน้ำใต้ดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ ข้อมูลประวัติการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย ซึ่ง
ได้นำมาการประยุกต์ใช้กับข้อมูลดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อความ
แห้งแล้ง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ตามน้ำหนักตัวแปร พร้อมกับข้อมูล
การสำรวจในพื้นที่จริง เพ่ือกำหนดพื้นที่แล้งซ้ำซาก สามารถแบ่งระดับพื้นที่แล้งซ้ำซากได้เป็น 3 ระดับ และจัดทำ
เป็นแผนที่แสดงพ้ืนที่แล้งซ้ำซากรายภาค และรายจังหวัด โดยพ้ืนที่เป้าหมายภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด คือ 
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
ลำพูน อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พบว่ามีเนื้อที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 26,965,594 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.40 ของพื้นที่
ประเทศไทย และสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ดังนี้คือ 

 
ระดับท่ี 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งข้ึนไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 14,208,075 ไร่ 
ระดับท่ี 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,929,927 ไร ่

    ระดับท่ี 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ท้ังหมด  8,827,592 ไร่ 
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ตารางท่ี 1 ระดับความรุนแรงต่อการเกิดพ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 17 จังหวัด 

ระดับความรุนแรงต่อการเกิดพื้นที่แล้งซ้ำซาก เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 
ระดับท่ี 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งข้ึนไปในรอบ 10 ปี 14,208,075 52.70 
ระดับท่ี 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี 3,929,927 14.57 
ระดับท่ี 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี 8,827,592 32.73 

รวม 26,965,594  
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        รูปที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 
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     จากรูปที่ 1 สามารถอธบิายพ้ืนที่แล้งซ้ำซากในพ้ืนทีภ่าคเหนือ ๑7 จังหวัด แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี ้
1. จังหวัดกำแพงเพชร พ้ืนที่ แล้งซ้ำซากทั้งหมด 2,413,631 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากต้ังแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,207,808 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 170570 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ  
10 ปี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,035,253 ไร่  

2. จั งหวัด เชียงราย พ้ืนที่ แล้ งซ้ ำซากทั้ งหมด 1,929,152 ไร่  สามารถแบ่ งได้  3 ระดับ  คือ  
ระดับที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 548,654 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 643,815 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 
10 ปี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 736,683 ไร่  

3. จังหวัด เชียงใหม่  พ้ืนที่ แล้ งซ้ ำซากทั้ งหมด 1,618,399 ไร่  สามารถแบ่ งได้  3 ระดับ  คือ  
ระดับที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 824,070  ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 165,448 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 
10 ปี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 628,881 ไร่  

4. จั งห วั ด ต าก  พ้ื น ที่ แ ล้ งซ้ ำซ ากทั้ งห ม ด  1,560,184 ไร่  ส าม ารถแบ่ ง ได้  3 ระดั บ  คื อ  
ระดับที่ 1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 740,695 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้ง
ซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 215,471 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 
10 ปี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 604,018 ไร่  

5. จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 3,637,574 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,958,049 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก  
4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,220,826 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  
 มีเนื้อที่ทั้งหมด 458,699 ไร่  

6. จังหวัดน่าน พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 1,283,256 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 668,177 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 65,064 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 550,015 ไร่  

7. จังหวัดพะเยา พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 955,078 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่  1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 466,851 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 103,143 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 385,084  ไร่  

8. จังหวัดพิจิตร พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 1,093,187 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 220,899 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 128,457 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่
ทั้งหมด 743,831 ไร่  
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9. จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 2,152,586 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,360,373  ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก  
4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 154,184 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  
 มีเนื้อที่ทั้งหมด 638,029 ไร่  

10. จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 3,782,409 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 
1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,916,607  ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก  
4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 287,271 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มี
เนื้อท่ีทั้งหมด 578,531 ไร่  

11. จังหวัดแพร่ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด  573,787 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พ้ืนที่
แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 336387 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 325,77 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 204,823 ไร่  

12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 354,335 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 96,757 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 39,202 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 218,376 ไร่  

13. จังหวัดลำปาง พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 927,321 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 566,384 ไร่ ตำบลระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 
4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 60,448 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มี
เนื้อท่ีทั้งหมด 300,489  ไร่  

14. จังหวัดลำพูน พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 634,032 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 446,805 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 56,033 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 131,194 ไร่  

15. จังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 1,547,128 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 516,302 ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 128,600 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 902,226  ไร่  

16. จังหวัดอุตรดิตถ์ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 1,145,899 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 410,979  ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 128,467 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 606,453 ไร่  

17. จังหวัดอุทัยธานี พ้ืนที่แล้งซ้ำซากทั้งหมด 1,357,636 ไร่ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1  
พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 922,278  ไร่ ระดับที่ 2 พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 
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ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 330,351 ไร่ ระดับที่ 3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 105,007 ไร่ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 1๗ จังหวัด 
 

จังหวัด 
 ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก  

 เนื้อที่ (ไร่)  
 ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

กำแพงเพชร  1,207,808   170,570   1,035,253   2,413,631  

เชียงราย  548,654   643,815   736,683   1,929,152  

เชียงใหม่  824,070   165,448   628,881   1,618,399  

ตาก  740,695   215,471   604,018   1,560,184  

นครสวรรค์  1,958,049   1,220,826   458,699   3,637,574  

น่าน  668,177   65,064   550,015   1,283,256  

พะเยา  466,851   103,143   385,084   955,078  

พิจิตร  220,899   128,457   743,831   1,093,187  

พิษณุโลก  1,360,373   154,184   638,029   2,152,586  

เพชรบูรณ์  2,916,607   287,271   578,531   3,782,409  

แพร่  336,387   32,577   204,823   573,787  

แม่ฮ่องสอน  96,757   39,202   218,376   354,335  

ลำปาง  566,384   60,448   300,489   927,321  

ลำพูน  446,805   56,033   131,194   634,032  

สุโขทัย  516,302   128,600   902,226   1,547,128  

อุตรดิตถ์  410,979   128,467   606,453   1,145,899  

อุทัยธานี  922,278   330,351   105,007   1,357,636  

รวมทั้งหมด  14,208,075   3,929,927   8,827,592  26,965,594  
 

หมายเหต ุ: ระดับที่ ๑ พื้นที่แล้งซ้ำซาก ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี  
               ระดับที ่2 พื้นทีแ่ล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ป ี
               ระดับที ่3 พื้นทีแ่ล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ป ี
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รูปที่ ๒ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกำแพงเพชร 
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รูปที่ ๓ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดเชียงราย 
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รูปที่ ๔ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ ๕ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดตาก
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                 รูปที่ ๖ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดนครสวรรค์ 



15 

 

 
รูปที่ ๗ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดน่าน 
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รูปที่ ๘ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดพะเยา 
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          รูปที่ ๙ พ้ืนทีแ่ล้งซ้ำซากจังหวัดพิจิตร 



18 

 

 

 
          รูปที่ ๑๐ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดพิษณุโลก 



19 

 

 

 
          รูปที่ ๑๑ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดเพชรบูรณ์ 



20 

 

 
          รูปที่ ๑๒ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดแพร่ 
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           รูปที่ ๑๓ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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          รูปที่ ๑๔ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดลำปาง 



23 

 

 

 
          รูปที่ ๑๕ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดลำพูน 



24 

 

 

 
          รูปที่ ๑๖ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย 



25 

 

 
         รูปที่ ๑๗ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดอุตรดิตถ์



26 

 

 
          รูปที่ ๑๘ พ้ืนที่แล้งซ้ำซากจังหวัดอุทัยธานี 
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7. สรุปผล 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกล เพ่ือปรับปรุงแผนที่พ้ืนที่แล้ง

ซ้ำซาก ที่ได้จากการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภัยแล้งได้แก่ ข้อมูลปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี 30 ปี ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลดัชนีความแห้งแล้ง ที่เป็นปัจจัย
ในการเกิดสภาวะแห้งแล้ง ทำการซ้อนทับข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ตามน้ำหนักตัวแปร 
เพ่ือกำหนดพ้ืนที่แล้งซ้ำซากในรอบ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 255๔-256๓) จากการวิเคราะห์พื้นที่แล้งซ้ำซาก  
๑๗ จังหวัด คือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พบว่ามีพ้ืนที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 17 จังหวัด มีเนื้อที่
ทั้งหมด 26,965,594 ไร่ สามารถจำแนกเป็นระดับพื้นที่แล้งซ้ำซากไดดั้งนี้คือ  

7.1 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 14208075 ไร่ พบมากที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 2,916,607 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 1,958,049 ไร่ 
และจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ 1,360,373 ไร่ ตามลำดับ 

๗.๒ พ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,929,927 ไร่ พบมากที่จังหวัด
นครสวรรค์ มีเนื้อที่ 1,220,826 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีเนือ้ที่ 643,815 ไร่ และจังหวัด
อุทัยธานี มีเนื้อที่ 330,351 ไร่ ตามลำดับ 

7.3 พ้ืนที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,827,592  ไร่ พบมากท่ีจังหวัด
กำแพงเพชร มีเนื้อที่ 1,035,253 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ 902,226 ไร่ และจังหวัด
พิจิตร มีเนื้อที ่743,831 ไร่ ตามลำดับ 

ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทาง
การเกษตร เช่น พืช ดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้ำ พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำ 
รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน  
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน รวมถึงผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจ 
ทั่วไป เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตอุตสาหกรรมเสียหาย  การว่างงาน การท่องเที่ยว พลังงาน
อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่น เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสียความหลากหลายของพันธุ์
พืชหรือสัตว์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ทำให้ระดับและปริมาณน้ำลดลง พ้ืนที่ชุ่มน้ำลดลง ความเค็ม
ของน้ำเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน  
เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เป็นต้น 

3. ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ำ และการจัดการ
คุณภาพชีวิตลดลง  
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8. ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นทุกปีและเป็นปัญหาหลักของไทยเนื่องจากประชากรของประเทศยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ คือแหล่งน้ำอันเป็น
ปัจจัยหลักในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์อันเป็นผลผลิตอาหารแก่ประชากรของประเทศ การอาศัยน้ำฝนตาม
ฤดูกาลอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทุกฝ่ายจึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยต้องคำนึงถึง
ความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติ และการพัฒนาด้วยการให้ข้อมูลและความรู้เรื่องภัยแล้งแก่ประชาชนจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งได้ เช่น พ้ืนที่ทำการเกษตร การปรับเปลี่ยนฤดูกาล
เพาะปลูก และการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกให้ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง หรือมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชเป็นพืช
อายุสั้น ก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
9.1 มีฐานข้อมูลการเกิดภัยแล้ง ในอดีตของประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
9.2 นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ 

และการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ และตามสภาวการณ์ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำการเกษตรในพ้ืนที่ 

9.3 นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา บริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง การประกัน
ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรจากการได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ และลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อีกท้ังสามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการชดเชยความเสียหาย
ของพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
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