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ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย1 

เสนอตอ 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
จัดทําโดย 

โสภณ  ชมชาญ 
 
 
 
 

 “บนฟาบมีนํ้า ในดินซ้ํามีแตทราย”   บทกวี   “อีศาน” ของ อัศนี  พลจันทร  ที่บงบอกถึง
ขอจํากัดของน้ําและดินในภาคอีสาน ไดสะทอนใหมองเห็นสภาพ “แหงแลง-ดินเลว” ที่ผูคน
ดํารงชีวิตดวยความยากเข็ญอยางตอเนื่องกันมาเปนเวลาชานาน จากสถานการณที่อีสานมีความ
แหงแลงเกิดขึ้นบอยครั้งในชวงทศวรรษที่ผานมา จึงเกิดคําถามขึ้นวา  “ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย”  
ในอนาคต 

 เพ่ือจะตอบคําถามดังกลาว บทวิเคราะหน้ีจะแบงออกเปนสามสวน ในสวนที่หน่ึงจะ
กลาวถึงปจจัยและขอจํากัดที่จะนําไปสูการแปรสภาพเปนทะเลทรายของภาคอีสาน สวนที่สองจะเปน
การทบทวนองคความรูในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สวนที่สามจะเปนการวิเคราะห
เพ่ือตอบคําถาม “ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย” 

 
 
 

                                                 
1 รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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1. ปจจัยและขอจํากัดที่จะนําไปสูการแปรสภาพเปนทะเลทรายของภาคอีสาน 
 ปจจัยและขอจํากัดที่จะนําไปสูการแปรสภาพเปนทะเลทรายของภาคอีสาน  มี        

3 ประการ คือ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทรัพยากรที่ดินและความเสื่อมโทรม 

1.1. ขอจาํกัดของภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของภาคอีสานเมื่อจําแนกตามระบบของ KOPPEN จะเปน “เขตรอนชื้นสลับแหง” 
กลาวคือ มีฤดูฝนและฤดูแลงสลับกัน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
จะมีฝนตกตลอดฤดู สวนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
เปนฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอนในเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งสองฤดูน้ีมีฝนตกนอย ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 ที่แสดงคาปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ 2518-2547) ของภาคอีสานซึ่งในฤดูฝนมี
ปริมาณฝน 1,223 มิลลิเมตร ในฤดูรอนมีปริมาณฝน 123.4  มิลลิเมตร สวนในฤดูหนาวมีเพียง
43.5มิลลิเมตรเทานั้น 

คาเฉลี่ยของปริมาณฝน 30 ป (พ.ศ 2518-2547) รายภาคเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ
แลวจะเห็นไดวา ภาคอีสานมีปริมาณฝนมากกวาภาคเหนือและภาคกลางโดยมีปริมาณฝน 1,390 
มิลลิเมตร และวันฝนตกจํานวน 115 วัน (ตารางที่ 2) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝนรายภาค
ยอนหลังจะพบวาในป 2507 มีฝน 1,493 มิลลิเมตร ในป 2517 มีฝน 1,395 มิลลิเมตร และในป 
2527 มีฝน 1,414 มิลลิเมตร ซึ่งเห็นไดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนที่ชัดเจน แตมีความผัน
แปร จากคาเฉลี่ย 30 ป คือ 1,390 มิลลิเมตร ออกไปบางเปนบางป 

ปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ป ของภาคอีสานจะแตกตางกันไปตั้งแตประมาณ 1,100 
มิลลิเมตรตอป ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบางสวนของจังหวัดชัยภูมิ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปทาง
ทิศเหนือของภาคบริเวณจังหวัดหนองคายซึ่งมีฝนประมาณ 1,500 มิลลิเมตรตอป และจะสูงมากขึ้น
ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภาคบริเวณจังหวัดนครพนมซึ่งมีปริมาณฝนประมาณ  2,000-
3,000 มิลลิเมตรตอป(ภาพที่1) เม่ื6อพิจารณาถึงปริมาณฝนรายจังหวัดพบวา จังหวัดที่มีฝนตก
นอยที่สุดคือจังหวัดชัยภูมิที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 1,122 มิลลิเมตรตอป (ตารางที่ 3) และมี
ปริมาณฝนนอยกวาคาเฉลี่ย 30 ป      ในป 2524  2527 - 2529  2532  2535  2540  และ 
2545-2547 นอกจากนั้นมีปริมาณฝนใกลเคียงกับคาเฉลี่ย ปที่มีปริมาณฝนที่นอยที่สุดคือป 
2529 ที่มีฝนเพียง 753 มิลลิเมตร และมีวันที่ฝนตก 74 วัน แตในป 2543 มีปริมาณฝนสูงถึง 
1,722 มิลลิเมตร และมีวันที่ฝนตกถึง 112 วัน (ตารางที่ 4) ซึ่งแสดงใหเห็นความผันแปรของ
ภูมิอากาศ จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือจังหวัดนครพนมที่มีปริมาณฝน 2,286 มิลลิเมตร และมี
วันที่ฝนตก 138 วัน  
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 ในสวนของวันที่แหงแลงระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ของภาคอีสาน พบวาจะมี
ตั้งแต 100 วัน ทางดานตะวันตกของภาคในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และลดลงเหลือ  30 วัน ทางดาน
ตะวันออกของภาคบริเวณจังหวัดหนองคายและนครพนม (Mekong Committee,1974) ดัง
รายละเอียดในภาพที่ 2  

 จากขอมูลดังกลาวนี้จะสรุปไดวาขอจํากัดของภูมิอากาศในภาคอีสาน คือมีฝนตกชุก
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ชวงเวลาอื่นๆมีปริมาณฝนนอยมากทําใหเกิดความแหงแลงและจะ
รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อฝนไมตกตามฤดูกาลหรือมีฝนตกนอยกวาปกติในชวงฤดูฝน 
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ภาพที่ 1 เสนแสดงปริมาณน้ําฝนเทาในภาคอีสาน 
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 ตารางที่ 3   ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2518-2547) ของจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน 
 

จังหวัด ปริมาณฝน (ม.ม) 

ขอนแกน 

ชัยภูมิ 

นครพนม 

นครราชสีมา 

มุกดาหาร 

รอยเอ็ด 

เลย 
สุรินทร 

สกลนคร 

อุดรธานี 

อุบลราชธานี 

1,259 

1,122 
2,286 

1,013 

1,501 

1,378 
1,253 

1,416 

1,597 

1,424 

1,586 
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ตารางที่ 4    ปริมาณฝน วันฝนตกและอุณหภูมิของ จ.นครพนม  และชัยภมูิ  พ.ศ. 2518-
2547 

นครพนม ชัยภูมิ 
ป 

ฝน วันฝนตก อุณหภูมิ ฝน วันฝนตก อุณหภูมิ 
2518 2,783 147 25.4 1,447 120 26.8 
2519 1,997 144 25.1 1,206 116 26.1 
2520 1,652 118 25.5 1,029 84 26.6 
2521 2,738 152 25.5 1,579 107 26.9 
2522 2,092 121 26.3 1,007 82 27.1 
2523 1,926 126 26.1 1,132 107 27.0 
2524 2,354 146 26.2 776 96 27.4 
2525 2,016 149 26.4 1,041 104 27.6 
2526 1,822 128 26.7 1,130 103 27.8 
2527 2,383 142 26.3 896 92 27.4 
2528 2,681 145 24.2 974 104 27.3 
2529 2,593 143 26.3 753 74 27.6 
2530 2,076 125 26.3 1,469 111 27.3 
2531 1,977 120 27.2 1,260 94 27.6 
2532 2,060 118 26.4 905 95 27.7 
2533 2,975 151 26.5 1,192 105 28.0 
2534 2,158 134 26.4 1,134 104 27.3 
2535 1,920 132 25.9 986 90 27 
2536 2,355 142 25.7 1,026 81 27 
5237 2,326 146 26.0 1,190 103 27.1 
2538 2,442 132 26.1 1,446 110 27.2 
2539 2,370 134 25.7 1,441 118 26.6 
2540 2,660 140 26.0 760 90 27.3 
2541 1,601 121 27.1 1,072 88 28.3 
2542 2,467 157 25.9 1,081 105 26.8 
2543 2,568 152 25.9 1,722 112 26.9 
2544 2,306 149 26.4 1,137 90 27.4 
2545 2,995 146 26.4 927 99 27.4 
2546 2,165 128 26.6 832 92 27.4 
2547 2,189 13 26.0 915 94 27.3 

 
เฉลี่ย 30 ป 

 
2,286 

 
138 

 
26.1 

 
1,122 

 
100 27 

 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ภาพที่ 2    จํานวนวันที่แหงแลงท้ังหมด ระหวางเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 

       ท่ีมา     :    Mekong  Committee (1974)
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1.2.  ขอจํากัดของภูมิประเทศ 

เน่ืองจากขอจํากัดที่ภาคอีสานมีความแหงแลงตามฤดูกาลดังกลาวแลว ปริมาณนํ้าทาที่จะ
นําไปใชประโยชนจึงขาดแคลนในชวงฤดูแลงดวย ดังที่ ประกอบ วิโรจนกูฏ และ ฤกษชัย ศรีวรมาศ 
(2543) ไดรายงานไววาน้ําทาจากลุมนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไหลสวนมากในชวง 6 
เดือนของฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ในปริมาณกวา 80-92% ของน้ําทาทั้งป ทําใหเหลือน้ําทาไหลในชวง
ฤดูแลงประมาณ 1-3% ของนํ้าทาทั้งปในแตละเดือนของฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.) นํ้าทารายเดือน
สูงสุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายนหรือตุลาคมในปริมาณ 28-33% ของน้ําทาทั้งป ขึ้นอยูกับสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศของลุมนํ้า  

จากปญหาความแหงแลงในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน- มีนาคม ไดมีความพยายาม
ที่จะจัดหาน้ําโดยการกอสรางแหลงนํ้าขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  รวมทั้งการสูบน้ําจาก
ลําน้ําตางๆมาใชเพ่ือกิจกรรมตางๆทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง  แตเน่ืองจากมีขอจํากัดในดานภูมิ
ประเทศซึ่งพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบไมมีพ้ืนที่ที่จะสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ  การจัดหาน้ําให
เพียงพอทั้งภาคอีสานจึงทําไดยาก จากการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พบวาภาคอีสาน
จะมีพ้ืนที่รับน้ําจากเขตชลประทานของอางเก็บน้ําขนาดใหญได 2.1 ลานไร และมีเน้ือที่ชลประทาน
ที่รับน้ําจากแมนํ้าซึ่งมีนํ้าตลอดป ไดอีกประมาณ 1.9 ลานไร รวมทั้งสองเขตเปนเนื้อที่ 4 ลานไร  
นอกจากนั้นเปนพื้นที่ที่ไมอาจไดนํ้าจากอางเก็บน้ําขนาดใหญหรือแมน้ําใหญได ซึ่งจําเปนตองสราง
แหลงนํ้าขนาดเล็ก ในขณะที่ ประกอบ  วิโรจนกูฎ (2532) ก็ไดวิเคราะหไวเชนเดียวกันวาภาค
อีสาน จะมีเน้ือที่ชลประทานได 3.5 ลานไร ที่ลุมใกลลําน้ําขนาดใหญ 2.5 ลานไร ที่จะไดจากการ
สูบน้ําซึ่งรวมกันได 6 ลานไร ที่เหลือนอกจากนั้นตองพัฒนาแหลงนํ้า โครงการกอสรางฝาย อางเก็บ
นํ้าขนาดเล็ก ขุดลอกลําน้ํา  บอน้ําตื้น และสระน้ําในไรนา 

ในสวนของการเก็บกักน้ันไดมีการประเมินโดย ประเสริฐ  มิลินทางกูร (2531) วาอีสานมี
แหลงนํ้าที่เปนน้ําทาประมาณ 42,000 ลานลูกบาศกเมตร ถาจะใชวิธีพัฒนาดานการสรางเขื่อนเกบ็
กัก ก็สามารถเก็บกักนํ้าไดไมเกิน 60% หรือประมาณ 25,000 ลานลูกบาศกเมตร ถานําน้ําไปใช
พัฒนาการเกษตรอยางเดียว ซึ่งใชนํ้ากับนาน้ําฝนอยู 37 ลานไร กับพืชไรอีก 12 ลานไร ตองใชนํ้า
ชลประทานถึง69,000 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งหมายความวามีนํ้าทาจะนําไปใชเพ่ือการเกษตรของ
ภาคอีสานได 36%  เทานั้น 

ถึงปจจุบันอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีปริมาณเก็บกักมากกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร ในภาค
อีสานมีอยูจํานวน 12 อาง มีความจุทั้งหมด 7,617 ลานลูกบาศกเมตร สามารถใชงานได 6,146 
ลานลูกบาศกเมตร มีสระน้ํา 30,097 แหง มีฝายทดน้ํา 8,431 แหง มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 995 
สถานี  มีพ้ืนที่ภายใตระบบชลประทาน 3,229,459 ไร พ้ืนที่สงนํ้าในฤดูแลงของโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา 1,525,983 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2548) 
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จากพ้ืนที่ภาคอีสาน 105.5 ลานไร มีพ้ืนที่ที่ไดรับน้ําจากระบบชลประทานและระบบสูบน้ํา
ดวยไฟฟาเพียง 4,755,442 ไร หรือรอยละ 4.5 ของพื้นที่ภาคในชวงฤดูแลงหรือปที่มีฝนตกนอย
กวาปกติ พ้ืนที่นอกเขตดังกลาวนี้จึงเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําและความแหงแลงเกิดขึ้น ดังผล
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2538)รายงานไว
วาในป 2549 ภาคอีสานจะขาดแคลนน้ําในลุมนํ้าโขง 1,093 ลาน ลบ.ม/ป ลุมนํ้าชี 356 ลาน 
ลบ.ม/ป และลุมนํ้ามูล 1,188 ลาน ลบ.ม/ป รวมทั้งสามลุมนํ้าจะขาดแคลนน้ําสูงถึง 2,637 ลาน 
ลบ.ม/ป 

อางเก็บน้ํา 12 แหงในปจจุบันมีปริมาณเก็บกักรวมกันเพียง 7,617 ลานลูกบาศกเมตร 
นอยกวาอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลเพียงเขื่อนเดียวที่เก็บกักนํ้าไดสูงถึง 13,462 ลานลูกบาศกเมตร 

ถึงแมจะมีความพยายามที่จะจัดหาน้ําเพิ่มเติมโดยมีโครงการสรางอางเก็บน้ําอีกหลาย
โครงการ เชน ลําโดมใหญ  โปรงขุนเพชร  ชีตอนบน  เปนตน แตยังไมสามารถกอสรางไดในขณะนี้ 
ในกรณีของพ้ืนที่รับน้ําจากการสูบน้ําดวยไฟฟาจากโครงการโขง-ชี-มูล ที่สรางฝายกั้นลําน้ํามูลและ
ลําน้ําชีซึ่งเสร็จไปแลวจํานวนหนึ่งนั้น พบวามีปญหาในเรื่องการขยายตัวของดินเค็ม และคาชดเชย 
การกอสรางฝายอื่นๆที่คางอยูจึงตองหยุดลง 

ความพยายามอีกแนวทางหนึ่งในการจัดหาน้ํามาใชเพ่ือการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ คือ 
การสงนํ้าทางทอหรือ Water grid ซึ่งเปนการลงทุนที่คอนขางสูง การจัดสงนํ้ามายังพ้ืนที่การเกษตร
จะมีผลดีและผลเสียดังนี้ 

ผลดี  หากมีการสงนํ้ามายังพ้ืนที่รับน้ํา (Recharge area) ซึ่งสวนใหญเปนที่ดอน หรือที่นาที่
ไมมีปญหาดินเค็ม จะทําใหความแหงแลงในอีสานลดลงเพราะสามารถปลูกไมยืนตน และทํานาได 
บางพื้นที่อาจทํานาได 2 ครั้ง ซึ่งจะชวยใหความชุมชื้นในอากาศมีมากขึ้น  

ผลเสีย  หากมีการสงนํ้ามายังพ้ืนที่ใหนํ้า (Discharge area) ที่มีปญหาดินเค็ม หากใชนํ้า
มากเกินไปจนเปนการยกระดับน้ําใตดินซึ่งมีความเค็ม จะทําใหดินเค็มแพรกระจายออกไปอีก 
อยางไรก็ตามการปลูกไมทนเค็มอาจจะดําเนินการไดในพื้นที่เหลานี้โดยใชวิธีการใหนํ้าแบบหยดให
ดินรอบๆตนไมมีความชื้นที่เพียงพอตอการเจริญเติบโตเทานั้น มิใหมีมากเกินพอจนไปยกระดับน้ํา
ใตดินที่เค็มขึ้นมาสูผิวดิน การตัดสินใจสงนํ้าไปยังพ้ืนที่ใดๆจึงตองมีการตรวจสอบและติดตามวาจะมี
ปญหาจากดินเค็มหรือไมจึงไมสามารถสรุปไดในขณะนี้วาจะทําใหปญหาดินเค็มลดลงไดหรือไม
เพราะขึ้นอยูกับพื้นที่ที่จะสงนํ้าไปให  

ขอจํากัดของภูมิประเทศในภาคอีสานคือพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ พ้ืนที่ที่จะสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญมีนอย จึงไมสามารถที่จะเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลงไดอยางพอเพียง 
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1.3.   ขอจํากัดของทรัพยากรทีด่ินและ ความเสื่อมโทรม 

1.3.1. ขอจํากดัของทรัพยากรที่ดนิ 

 เน่ืองจากวัตถุตนกําเนิดของดินในภาคอีสานเปนหินทรายเนื้อดินจึงเปนทราย 
ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน (2545ก) รายงานวาภาคอีสานมีดินที่เปนทรายจํานวน 33.45 ลานไร หรือ
รอยละ 32 ของพ้ืนที่ภาค เม่ือดินเปนทรายความอุดมสมบูรณของดินจึงต่ําตามธรรมชาติ ดังที่ 
Motomura et. al (1984) รายงานไววาดินนาในภาคอีสานมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1% จึงทํา
ไนโตรเจนในดินต่ํา รวมทั้งปริมาณฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมก็ต่ํามาก ไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของขาว ในสวนของดินไรน้ัน Ogawa et.al (1980) รายงานวาปฎิกิริยาของดินเปนกรด
ถึงกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํามาก ไนโตรเจนในดินต่ํา  ฟอสฟอรัสมีปริมาณปานกลางถึงต่ํา 
โพแตสเซียมต่ํามาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งดินนาและดินที่ปลูกพืชไรในภาคอีสานมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา 

 ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดิน (2533) ไดรายงานไววาดินในภาคอีสานมีความ
เหมาะสมในการทํานาประมาณ 39,054,014 ไร หรือรอยละ 37 ของเนื้อที่ภาคเทานั้น สวนพื้นที่
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรทั่วๆไปมีประมาณ 30,694,340 ไร หรือรอยละ 29 ของเน้ือที่
ภาค นอกจากนั้นเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชทั่วๆไป 

1.3.2. ความเสื่อมโทรมของดิน 

 จากการที่พ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรมีนอยรวมทั้งความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
โดยธรรมชาติซึ่งเปนขอจํากัดอยูแลว เม่ือมีการใชที่ดินที่ไมเหมาะสม ขาดการบํารุงรักษา ความ
เส่ือมโทรมของดินจึงเกิดขึ้นโดยทั่วไปในภาคอีสาน 

 ความเสื่อมโทรมของดิน คือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี  กายภาพและ
ชีวภาพของดินจนทําใหดินนั้นมีคุณภาพลดลงจนไมสามารถใชเพ่ือการเกษตรไดอยางถาวร ในกรณี
ของภาคอีสานนั้นความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดขึ้นจนเปนปญหามี 3 ประการ คือ การแพรกระจาย
ของดินเค็ม  การชะลางพังทลายของดิน  และความอุดมสมบูรณของดินลดลง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 (1)  ดินเค็ม 
 การแพรกระจายของดินเค็มในภาคอีสาน  ซึ่ งพบวาปจจุ บันมีดินเค็มรวม 

17,812,546 ไร  โดยมีดินเค็มจัด 1,476,762 ไร ดินเค็มปานกลาง 3,690,249 ไร  และดินเค็ม
นอย 12,645,735 ไร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะเปนดินเค็มอีก 19.4 ลานไร พ้ืนที่ที่มีดิน
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เค็มจัดมากที่สุดคือ จังหวัด นครราชสีมา จํานวน 475,201 ไร รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม 
168,010 ไร และจังหวัดนครพนม 160,103 ไร  

 

(ตารางที่ 5)  การแพรกระจายของดินเค็มเกิดจากทั้งธรรมชาติที่หินเกลือสลายตัว
แลวปลดปลอยเกลือมาสะสมในดิน และจากการกระทําของมนุษยที่ตัดไมทําลายปาในพื้นที่รับน้ํา 
และปลอยน้ําเสียที่เค็มจากการทํานาเกลือ การสรางอางเก็บน้ําบนพื้นที่ดินเค็มและการยกตัวขึ้นของ
นํ้าใตดินที่เค็มในพื้นที่ที่มีการใชนํ้าจากระบบชลประทานอยางตอเนื่องและมากเกินไป 

ดินเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช เน่ืองจากมีปริมาณเกลือที่ละลาย
อยูในสารละลายดินมากเกินไปทําใหพืชเกิดอาการขาดน้ํา และมีการสะสมไอออนที่เปนพิษในพืช
มากเกินไป ในพื้นที่เค็มจัดของภาคอีสานไมสามารถทําการเกษตรได สวนใหญไมมีพืชปกคลุมมี
เฉพาะไมพุมที่ไมมีผลทางเศรษฐกิจเชน ตนหนามแดง  หนามพรม  เปนตน ขึ้นอยู เม่ือหนาดินไมมี
ส่ิงปกคลุม นํ้าในดินจะระเหยไปอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดความแหงแลงตามมา ผลเสียจากดินเค็ม
นอกจากจะไมสามารถปลูกพืชโดยทั่วไปไดแลว ยังทําใหเกิดความแหงแลงตามมาอีกประการหนึ่ง
ดวย ปญหาการแพรกระจายของดินเค็มเปนขอจํากัด 

ตารางที่  5 ดินเค็มในจังหวัดตางๆ ของภาคอีสาน 
ระดับความเค็ม (ไร) จังหวัด 

I II III รวม 
นครราชสีมา 475,204 648,122 1,403,836 2,527,162 
มหาสารคาม 168,010 228,535 1,129,775 1,526,320 
นครพนม 160,103 376,243 968,624 1,540320 
สกลนคร 127,276 97,859 851,911 1,077,046 
ขอนแกน 91,170 119,746 510,281 721,197 
หนองคาย 87,988 131,064 151.228 370,280 
รอยเอ็ด 80,920 661,881 1,127,688 1,127,688 
อุบลราชธานี 67,353 11,816 957,121 1,036,290 
ชัยภูมิ 63,891 186,882 392,134 642,907 
อุดรธานี 53,589 495,937 1,009,413 1,558,939 
บุรีรัมย 53,545 450,938 1,454,096 1,958,579 
สุรินทร 38,589 43,667 413,311 495,567 
ยโสธร 4,941 78,812 1,460,484 1,544,237 
ศรีสะเกษ 3,315 131,494 99,450 234,259 
กาฬสินธุ 868 27,353 716,383 744,604 
เลย - - - - 
รวม 1,476,762 3,690,249 12,645,735 17,812,546 
รอยละ  ของเนื้อที่ภาค 1.41 3.53 12.08 17.02 
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ที่มา       :           กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ :     I = บริเวณที่ลุมที่มีเกลือมาก ในฤดูแลงพบคราบเกลือมากกวา 50% ของพื้นที่ 
   II = บริเวณที่ลุมที่มีเกลือปานกลาง ในฤดูแลงจะพบคราบเกลือบนผิวดินอยูระหวาง 10-15% ของพื้นที่ 
   III= บริเวณที่ลุมที่มีเกลือเล็กนอย ในฤดูแลงจะมีคราบเกลืออยูระหวาง 0-10% ของพื้นที่ 
 
 

อยางหน่ึงในการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทานในภาคอีสาน หากไปสรางอางเก็บน้ํา
หรือสงนํ้าเขาไปในบริเวณพ้ืนที่ที่เปนดินเค็ม 

 (2)  การชะลางพังทลายของดิน 
 การชะลางพังทลายของดินเปนความเสื่อมโทรมอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดผล

กระทบตามมาในระยะยาวหลายประการ เม่ือหนาดินหรือดินบนที่มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารถูก
ชะลางไป ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ผลผลิตของพืชจะลดลงตามไปดวย นอกจากนี้โครงสราง
ของดินจะถูกทําลายไป ทําใหนํ้าในดินลดลง เม่ือถูกชะลางถึงชั้นดินลางที่มีธาตุอาหารต่ําและแนน
ตัวมากกวา นํ้าจะไหลบาลงสูเบ้ืองลางอยางรวดเร็วพัดพาตะกอนไปทําใหแหลงนํ้าเบื้องลางตื้นเขิน 
บางพื้นที่ที่มีการชะลางแบบรองลึกก็จะไมสามารถใชเพ่ือการเกษตรไดอีกตอไปจะเปนที่ทิ้งรางไมมี
พืชปกคลุม สภาพเชนนี้จะทําใหเกิดมีความแหงแลงตามมาเพราะไมมีนํ้าในดิน ที่มีอยูบางก็จะระเหย
ไปเพราะไมมีพืชปกคลุม ผลจากการชะลางพังทลายของดินจึงมิใชจะมีเฉพาะการเกษตรกรรมแต
สงผลตอความแหงแลงดวย 

จากการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน (2545ข) ถึงการสูญเสียดินในภาคอีสาน โดย
ใชสมการการสูญเสียดินสากล พบวามีการสูญเสียดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุดในที่ราบ
จํานวน16,790,433 ไร และระดับปานกลางถึงรุนแรงมากในพื้นที่สูงจํานวน 1,076,447 ไร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 6  

 (3)  ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 

จากการที่ความอุดมสมบูรณของดินในภาคอีสานต่ําโดยธรรมชาติอยูแลวเมื่อมีการ
สูญเสียธาตุอาหารจากการชะลางพังทลายของดินคอนขางสูงดังที่กรมพัฒนาที่ดิน (2524) ได
ประมาณการสูญเสียธาตุอาหารในลุมนํ้าตางๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวามีธาตุไนโตรเจน
สูญเสียไปจํานวน 18,896 ตัน/ป ธาตุฟอสฟอรัสจํานวน 1,212 ตัน/ป และธาตุโปแตสเซียม
จํานวน 91,644 ตันตอป คํานวณเปนการสูญเสียในรูปปุยเคมี คือ ยูเรีย 41,073 ตัน/ป ซุปเปอร
ฟอสเฟท 6,940 ตัน/ป และ โปแตสเซียมคลอไรด 183,998 ตัน/ป (ตารางที่ 7 ) ความอุดม
สมบูรณของดินที่ต่ําอยูแลวก็จะลดลงไปอีก อีกกรณีหน่ึงคือการลดลงของธาตุอาหารที่พืชนําไปใช 
โดยไมมีการใชปุยทดแทนในอัตราที่สูญเสียไป 

 ขอจํากัดของทรัพยากรที่ดินในภาคอีสานนอกจากดินจะเปนทราย ความอุดม
สมบูรณต่ําโดยธรรมชาติแลว ยังมีความเสื่อมโทรมจากการใชที่ดินเกิดขึ้น คือการแพรกระจายของ
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ดินเค็ม  การชะลางพังทลายของดิน และความอุดมสมบูรณของดินลดลงทั้งๆที่ต่ําอยูแลว ทําใหไม
สามารถปลูกพืชไดในพื้นที่บางสวน เม่ือไมมีพืชปกคลุมดิน การระเหยของน้ําในดินจะสูงขึ้นมีผลให
เ กิ ด ค ว า ม แ ห ง แ ล ง ต า ม ม า
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ตารางที่ 6   การสูญเสียดนิของภาคอีสาน                  หนวย    :     ไร 
 ที่ราบ 

(ความลาดชันไมเกิน 35%) 
ที่สูง 

(ความลาดชันเกิน 35%) 
นอย 
(0-2 ตัน/ไร/ป) 

80,733,482 6,933,581 

ปานกลาง 
(2-5 ตัน/ไร/ป) 

14,162,658 232,175 

รุนแรง 
(5-15 ตัน/ไร/ป) 

2,184,553 759,845 

รุนแรงมาก 
(15-20 ตัน/ไร/ป) 

116,087 84,427 

รุนแรงมากที่สุด 
(มากกวา 20 ตัน/ไร/ป) 

327,155 - 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2545 ข 

  

ตารางที่   7       การพัดพาธาตอุาหารและการสูญเสียในรูปปุย 
 พื้นที่ลุม

นํ้า 
ปริมาณ
ตะกอน

แขวนลอย 
ธาตุอาหารที่สูญเสียไป (ตัน/ป) การสูญเสียในรูปปุยเคมี (ตัน/ป) 

 (ตร.กม.) (ลานตัน) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแต
สเซียม 

ยูเรีย ซุปเปอร 
ฟอสเฟท 

โปแต
สเซียมคลอ

ไรด 
เหนือ 132,351 1,210.2 38,288 4,497 75,588 83,235 25,578 151,763 
อีสาน 161,393 5.4 18,896 1,212 91,644 41,078 6,940 183,998 
ใต 69,414 25.7 17,310 453 13,254 37,630 2,595 26,612 
ตะวันออก 37,782 1.8 17,890 1,074 30,860 38,891 6,150 61,960 
รวม 400,940 1,243.1 92,384 7,206 211,346 200,834 41,263 424,333 
ที่มา :    กรมพัฒนาที่ดิน  (2524) 
หมายเหตุ :     1) ปุยยูเรียมี Total (N.)   =    46% 
        2) ปุยซุปเปอรฟอสเฟตมี (P2O5)  =    40% 
                 3) ปุยโปตัสเซียมคลอไรดมี (K2O)     =    60% 
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1.4.  การลดลงของทรัพยากรปาไม 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมของภาคอีสานในรอบ 43 ป ตั้งแต พ.ศ. 2504-2547 พบวา
พ้ืนที่ปาไมลดลงจาก 44.3 ลานไร หรือรอยละ 41.99 ของภาค มาเหลือเพียง 17.5 ลานไร ในป 
2547 (ตารางที่ 8) 

เม่ือพิจารณาถึงเน้ือที่ปาไมในจังหวัดตางๆ ในภาคอีสานแลว จังหวัดมหาสารคามจะมีเน้ือที่
อยูประมาณรอยละ 4.19 จังหวัดรอยเอ็ดมีรอยละ 6.41 จังหวัดสุรินทรมีรอยละ 10.4 จังหวัด
บุรีรัมยมีรอยละ 9.22 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด (ตารางที่ 9) ในบริเวณจังหวัดเหลานี้มีความแหงแลง
เกิดขึ้นในชวงฤดูแลงทุกป จังหวัดที่มีเน้ือที่ปาไมมากที่สุดในอีสาน คือ จังหวัดเลย จํานวนรอยละ 
37.46 ของเนื้อที่จังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมไปใชเพ่ือกิจกรรมอื่น ทําใหมีผลดานอื่นๆตามมา    คือหนาดิน
ขาดสิ่งปกคลุมสกัดกั้นและดูดซับน้ําฝนทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ขาดแหลงอินทรียวัตถุที่
สะสมในดินทําใหโครงสรางของดินเปลี่ยนไป เม่ือขาดแหลงดูดซับน้ําในพื้นที่รับน้ําจะทําใหระดับน้ํา
ใตดินในพื้นที่ใหนํ้าซึ่งเปนที่ลุมสูงขึ้น นําน้ําเค็มขึ้นสูผิวดินทําใหเกิดดินเค็มขึ้นในภาคอีสาน (สมศรี  
อรุณินท 2539) การลดลงของทรัพยากรปาไมมีสวนทําใหการระเหยของน้ําในดินสูงขึ้นจึงทําใหเกิด
ความแหงแลงในชวงฤดูแลงรุนแรงขึ้นดวย 

ตารางที่  8    เนื้อท่ีปาไมในภาคอีสาน 
ป เนื้อที่ปาไม (ไร) รอยละของภาค 

2504 44,315,000 41.99 
2516 31,669,375 30.01 
2519 25,933,750 24.57 
2521 19,513,125 18.49 
2525 16,178,750 15.33 
2528 15,140,000 14.15 
2531 14,808,342 14.03 
2534 13,624,192 12.90 
2537 13,420,600 12.71 
2541 13,114,948 12.42 
2544 15,811,000 14.90 
2547 17,559,812 16.64 

 ที่มา : กรมปาไม   
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ตารางที่ 9      เนื้อท่ีปาไมของจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน ป พ.ศ. 2547 
เนื้อที่ปาไม 

จังหวัด 
เนื้อที่จังหวัด 

(ไร) ไร รอยละ 
กาฬสินธุ 4,341716 519,000 11.95 
ขอนแกน 6,803,744 769,437.5 11.31 
ชัยภูมิ 7,986,429 2,340,500 29.31 
นครพนม 3,445,418 826,125 23.98 
นครราชสีมา 12,808,728 1,968,062.5 15.37 
บุรีรัมย 6,451,178 594,875 9.22 
มหาสารคาม 3,307,302 138,625 4.19 
มุกดาหาร 2,712,394 910,437.5 33.57 
ยโสธร 2,601,040 285,062.5 10.96 
รอยเอ็ด 5,187,156 332,562.5 6.41 
เลย 7,140,382 2,675,000 37.46 
ศรีสะเกษ 5,524,985 645,000 11.67 
สกลนคร 6,003,602 1,280,000 21.32 
สุรินทร 5,077,353 528,000 10.40 
หนองคาย 4,582,675 416,562.5 9.09 
หนองบัวลําภู 2,411,929 354,062.5 14.68 
อํานาจเจริญ 1,975,785 358,812.5 18.16 
อุดรธานี 7,331,439 922,812.5 12.59 
อุบลราชธานี 9,840,526 1,694,750 17.22 
รวม 105,533,963 17,559,812 16.64 

ที่มา : กรมปาไม   2548 
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2. องคความรูและการดําเนินการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายในภาค
อีสาน 

จากปญหาแหงแลง - ดินเลว ที่ปรากฎในภาคอีสานดังที่กลาวมาแลว ไดมีงานวิจัยเพื่อแกไข 
ปองกัน ทั้งเรื่องความแหงแลง และดินเลวมาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ผลการวิจัยไดนํามาใช
ดําเนินงานที่อาจจะสรุปไดเปนตัวอยาง เชน 

2.1  การขาดแคลนน้ํา ไดมีการวิจัยและดําเนินการในเรื่องการพัฒนาแหลงนํ้า  อุทกวิทยา    

การกอสรางระบบชลประทาน การสูบน้ําจากลําน้ํา การใหนํ้าแบบหยด การกอสรางแหลง
นํ้าขนาดเล็ก  

การเพิ่มความชื้นในดิน การใหนํ้าแบบกระบอกดินและการกอสรางบอน้ําในไร-นา 

2.2  ความแหงแลง ไดมีการวิจัยและดําเนินการเรื่องการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ไมผล
อื่นๆ การรักษาปาไมที่มีอยู และงานวิจัยเรื่องระบบการปลูกพืช 

2.3  ดินเค็ม ไดมีการวิจัยและดําเนินการเรื่องการลดระดับน้ําใตดิน การจัดการ – ดิน-
นํ้า-พืช การปลูกปาในพื้นที่รับน้ําและการปลูกพืชทนเค็ม 

2.4  การชะลางพังทลายของดิน ไดมีงานวิจัยและดําเนินการในเรื่อง การอนุรักษดินและน้ํา
ทั้งวิธีกลและวิธีพืช 

2.5  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ไดมีงานวิจัยและดําเนินการเรื่อง การใชปุยอินทรีย ทั้ง
ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก และปุยน้ํา ตลอดจนการใชปุยเคมี 

ที่มาของงานวิจัยดังกลาวนี้มีรายละเอียด ในตารางที่ 10 

ผลงานวิจัยที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน ในแตละดานเมื่อนํามา
ดําเนินการไดชวยใหสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคอีสานไมเส่ือมโทรม
ลงอยางรุนแรง ในกรณีของทรัพยากรน้ําที่ขาดแคลน จากความพยายามแกไขในปจจุบันไดมีพ้ืนที่อยู
ในเขตชลประทานและเขตสูบน้ําดวยไฟฟาจากลําน้ําตางๆ รวม 4.75 ลานไร บางพื้นที่สามารถทํา
นาได    2 ครั้ง ในกรณีของดินเค็ม ผลงานวิจัยทําใหทราบสาเหตุและวิธีปองกันซึ่งขณะนี้กําลัง
ดําเนินการ กรณีของไมยืนตนที่จะเพิ่มความชุมชื้นใหแกภาคอีสานไดมีงานวิจัยเรื่องยางพารา จน
สามารถนํามาปลูกได ถึงปจจุบันมีเน้ือที่ปลูกประมาณ 800,000 ไร สามารถกรีดไดในป 2547 
จํานวน 362,704 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2548) และคาดวาจะมีการปลูกยางพารา
เพ่ิมขึ้นในอนาคต นอกจากนี้งานวิจัยระบบการปลูกพืชของมหาวิทยาลัยขอนแกนและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดเอื้ออํานวยใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชและไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับ
การนําอินทรียวัตถุมาปรับปรุงดิน ทั้งในรูป ปุยพืชสด  ปุยหมัก  และปุยน้ํา รวมทั้งนําระบบอนุรักษ
ดินและน้ําเขามาปองกัน การชะลางพังทลายของดิน 
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 “ การนําองคความรูจากงานวิจัยมาดําเนินการดังที่กลาวมานี้  เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการปองกันมิใหอีสานกลายเปนทะเลทรายในชวงเวลาที่ผานมาและในอนาคต” 
 

ตารางที่ 10   การแกไขปญหาและขอจํากัดเพือ่ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายในภาค
อีสาน 

ปญหา / ขอจํากัด องคความรู / การแกไข 
การขาดแคลนน้ํา 
 
 
 
ความแหงแลง 
 
 
ดินเค็ม 
 
 
การชะลางพังทลายของดิน 
 
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
 

การพัฒนาแหลงน้ํา 1,2 / อุทกวิทยา 2,3 / ระบบชลประทาน1,2,4 / 
การสูบน้ําจากลําน้ํา 1,5 / การใชน้ําแบบหยด 6 / แหลงน้ําขนาดเล็ก 7/ 
การเพิ่มความชืน้ในดิน 8/ การใชน้ําแบบกระบอกดิน 9/  บอน้ําในไรนา 10  
 
การปลูกไมยืนตน (ยางพารา 4,11  ไมผล 4) / รักษาปาไมท่ีมีอยู 12 / 
ระบบการปลูกพืช 13 
 
การลดระดับน้ําใตดิน 14,15 / การจัดการดิน- น้ํา - พืช 14,15/ ปลูกปาในพื้นที่รับ
น้ํา 14,15 / การปลูกพืชทนเค็ม 14,15  
 
ระบบอนุรักษดินและน้ํา (วิธีกล/วิธีพืช) 16 
 
การใชปุยอินทรีย (ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก ปุยน้ํา) 17/  การใชปุยเคมี 18 
 

ที่มา : 
1. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (2524)   2. ประกอบ  วิโรจนกูฎ (2532) 
3. ประเสริฐ  มลิินทางกูร (2531)    4. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) 
5. อาณัติ  อาภาภิรม (2525)    6. สุธน กีรตวฒันา และ สุภา รันดาเว (2543) 
7. อาณัติ  อาภาภิรม (2525)    8. สําเนา เพชรฉวี และคณะ (2524) 
9. เสรี จาตุรงคกุล และสมนึก ศรีทองฉิม (2543)  10. กรมพัฒนาที่ดิน (2547 ก) 
11. ประเทือง  ดลกิจ และสุจินต แมนเหมือน (2529)  12.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (2546) 
13. มหาวิทยาลัยขอนแกน (2521)    14. สมศรี  อรณิุนทร (2539) 
15. กรมพัฒนาที่ดิน (2539)    16. กรมพัฒนาที่ดิน (2546) 
17. กรมพัฒนาที่ดิน (2547ข)    18. สรสิทธิ์  วชัโรทยาน (2535) 
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3.   บทวิเคราะห  :  ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย 
ตามคําจํากัดความของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน

ทะเลทราย น้ัน “การแปรสภาพเปนทะเลทราย หมายถึง ความเสื่อมโทรมของที่ดินในพื้นที่แหงแลง  
กึ่งแหงแลง และบริเวณพื้นที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น  อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย ”   

ดังน้ันอีสานจะเปนทะเลทรายหรือไม จะตองมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ 

(1) มีความเสื่อมโทรมของที่ดินเกิดขึ้น 

(2) พ้ืนที่ที่เส่ือมโทรมนั้นอยูในพื้นที่แหงแลง กึ่งแหงแลงและบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขต
ภูมิอากาศกึ่งชื้น การจําแนกพื้นที่ดังกลาวนี้ใชดรรชนีความแหงแลง (Aridity Index) ซึ่งเปน
อัตราสวนของปริมาณน้ําฝนตอปริมาณศักยภาพการคายระเหย  (Potential Evapotranspiration : 
PET.) ที่อยูในระหวาง 0.05-0.65 โดยยึดระบบของ WMO-UNEP(1996) ที่ใชในการจําแนกความ
แหงแลงตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
เปนเกณฑ (ตารางที่ 11)   

“พ้ืนที่ใดที่ตกอยูภายใตเง่ือนไขเพียงประการเดียวจะไมจัดอยูในพื้นที่ที่จะแปรสภาพเปน
ทะเลทราย” 

 จากหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว จะวิเคราะหการแปรสภาพเปนทะเลทรายของอีสานได
ดังน้ี :- 

3.1 ในกรณีของความเสื่อมโทรมของที่ดินนั้น  ภาคอีสานมีความเสื่อมโทรมของดินเกิดขึ้น
จริง ทั้งการแพรกระจายของดินเค็มซึ่งมีอยูจํานวน  17.8 ลานไร   และมีศักยภาพที่จะเปนดินเค็ม
อีก 19 ลานไร มีการชะลางพังทลายของดินจํานวน 17.87 ลานไร   ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ทั้งภาค  จึงสรุปไดวา ภาคอีสานตกอยูภายใตเงื่อนไขประการแรก 

3.2  ถึงแมวาภาคอีสานจะมีความแหงแลงเกิดขึ้นในชวงฤดูหนาวและฤดูแลง (เดือน
พฤศจิกายน – เมษายน) ก็ตามจากการศึกษาดรรชนีความแหงแลงของจังหวัดตางๆในภาคอีสาน 
11 แหง จากคาเฉลี่ยตอปพบวามีเพียงจังหวัดชัยภูมิเทานั้นที่มีดรรชนีความแหงแลง (Aridity  
Index) อยูในชวงที่เปนเขตแหงแลง คือมีคา 0.65 สวนจังหวัดอื่นๆไมอยูในเขตแหงแลง (ตารางที่ 
12) อยางไรก็ตามไดใชหลักการเดียวกันศึกษาถึงดรรชนีความแหงแลงในแตละเดือนของพื้นที่ภาค
อีสาน พบวา  จะจําแนกเปนเขตแหงแลงไดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เทานั้นที่คาดรรชนี
ความแหงแลงตกอยูระหวาง 0.05-0.65 และจะมีคามากกวา 0.65 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตน
ไป (ตารางที่ 13) ซึ่งจะสรุปไดวา  “ ความแหงแลงของภาคอีสานเปนการแหงแลงเฉพาะชวงเวลา
มิใชแหงแลงทั้งปซึ่งสอดคลองกับฤดูกาลและสภาพของภูมิอากาศตามธรรมชาติ” 
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   ตารางที่  11    การจําแนกดรรชนคีวามแหงแลง (Aridity Index) 
เขต        อัตราสวน P : PET 

แหงแลงรุนแรง (Hyper –arid)                    < 0.05 
 แหงแลง (Arid)           0.05 – 0.20                      

กึ่งแหงแลง (Semi arid)                            0.21 – 0.50 
 แหงแลงในเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น  (Dry Sub –humid)      0.51 –0.65 
 ชื้น (Humid)       > 0.65 
             ------------------------ 
 ที่มา : WMO-UNEP(1996) 
 

 

ตารางที่12 ดรรชนีความแหงแลง (Aridity  Index) ของจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน 
 

จังหวัด ดรรชนีความแหงแลง* 
ขอนแกน 
ชัยภูมิ 
นครพนม 
นครราชสีมา 
มุกดาหาร 
รอยเอ็ด 
เลย 
สุรินทร 
สกลนคร 
อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

0.75 
0.65 
1.5 
0.66 
0.94 
0.83 
0.83 
0.84 
1.04 
0.94 
0.96 

 
ที่มา :  คํานวณจากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

*  เปนอัตราสวนของปริมาณน้ําฝนตอศักยภาพการคายและระเหยเฉลี่ยตอป  
   (รายละเอียดดูไดจากตารางภาคผนวก 2) 
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3.3  ในกรณีของจังหวัดชัยภูมิก็เชนเดียวกันถึงแมวาดรรชนีความชื้นจะมีคา 0.65 ก็ตาม 
แตเปนคาเฉลี่ยทั้งป ถาหากพิจารณาเปนรายเดือนแลวจะพบวาคาดรรชนีความชื้นจะมีคานอยกวา 
0.65 ในเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เทานั้น  สวนในชวงเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม จะมีคาสูงกวา 
0.65     (ตารางที่ 13) ซึ่งหมายความวาจังหวัดชัยภูมิมีความแหงแลงในขั้นจะแปรสภาพเปน
ทะเลทรายในชวงเวลาหนึ่งคือประมาณ 6 เดือนเทานั้น การเปนทะเลทรายอยางถาวรนั้นดรรชนี
ความชื้น (Aridity Index) จะตองมีคานอยกวา 0.65 ตลอดป 

3.4  นอกจากคําจํากัดความตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายแลว ความหมายของคําวาทะเลทรายที่ Federal Environment Agency (2002) ของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหไวก็คือ พ้ืนที่ที่มีนํ้าฝนนอยกวา 250 มิลลิเมตร ซึ่งจังหวัดที่มี
นํ้าฝนนอยที่สุดในภาคอีสานคือจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณ 1,122 มิลลิเมตร ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวถึง 
4.5 เทา อีกประการหนึ่งก็คือการเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักก็จะไมเกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายแต
อุทกภัยไดเกิดขึ้นในภาคอีสาน เชน ในป 2538 (กรมอุตุนิยมวิทยา 2538) และพ.ศ. 2543 ที่เกิด
อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานรวม 17 จังหวัด สรางความเสียหายเปนเนื้อที่ถึง 3.61 ลานไร (กรม
พัฒนาที่ดิน 2543) จังหวัดที่แหงแลงเชนจังหวัดชัยภูมิก็เกิดน้ําทวมเสียหายถึง 284,941 ไร ซึ่ง
เปนขอแตกตางกับการเปนทะเลทรายที่แทจริงอยางส้ินเชิง 

3.5  ถึงแมวาปจจัยดานภูมิอากาศของภาคอีสานไมไดอยูในหลักเกณฑของการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายทั้งภาคก็ตามแตมีพ้ืนที่ที่มีแนวโนมถึงโอกาสที่จะเกิดการแปรสภาพเปนทะเลทรายได
ทางดานอีสานตะวันตก คือจังหวัดชัยภูมิที่มีคาดรรชนีความชื้นอยูในเกณฑพ้ืนที่แหงแลงและจังหวัด
นครราชสีมาที่มีคาดรรชนีความแหงแลง 0.66 ซึ่งใกลเคียงกับการเปนพื้นที่แหงแลงที่มีคาดรรชนี
ความแหงแลงระหวาง 0.05-0.65 จังหวัดชัยภูมิมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดในภาค มีพ้ืนที่ดินเค็ม
รวม 642,907 ลานไร มีพ้ืนที่ปาไมเหลืออยู 2.34 ลานไร หรือรอยละ 29.31 ของเนื้อที่จังหวัด 
สวนจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ดินเค็มมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 2.72 ลานไร มี
พ้ืนที่ปาไมเหลืออยู 1.96 ลานไร หรือรอยละ 15.37 ของเน้ือที่จังหวัด ถาหากพื้นที่ปาไมในพื้นที่
ตอนบนที่เปนที่รับน้ํา (Recharge area) ที่เหลืออยูดังกลาวนี้ ถูกบุกรุกทําลายลงอีก คาดวาพื้นที่ที่
อยูในบริเวณพ้ืนที่ใหนํ้า  (Discharge area) ในตอนลางซึ่งเปนที่ลุม  จะมีปญหาการแพรกระจายของ
ดินเค็มมากขึ้น โอกาสที่จะแปรสภาพเปนทะเลทรายก็จะมีสูงกวาพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน 

3.6 ในชวง 30 ปที่ผานมา ไดมีงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการตอสูกับขอจํากัดของ
ภูมิอากาศที่ไมสามารถควบคุมไดในภาคอีสานและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปของการ
พัฒนาแหลงนํ้า  การใชนํ้าอยางประหยัด การจัดหาพืชทนแลง ถึงแมวาจะมีพ้ืนที่ชลประทานใน
ปจจุบันเพียง 4.75   ลานไร  แตพ้ืนที่อื่นๆก็สามารถปลูกพืชไดโดยผลงานการวิจัยดานระบบการ
ปลูกพืช  ในกรณีความเสื่อมโทรมของดินนั้น เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย โดยมีองค
ความรูที่จะแกไขและปองกันไดไมวาจะเปนเรื่องการแพรกระจายของดินเค็ม การชะลางพังทลายของ
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ดิน ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ตลอดจนการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนเพื่อเพิ่มความชุมชื้น
เพียงแตจะนํามาปฏิบัติหรือไมเทานั้น องคความรูตางๆที่กลาวไวขางตนไดชวยแกปญหาแหงแลง - 
ดินเลว มิใหอีสานเปนทะเลทรายมาเปนเวลาอันยาวนาน 

 3.7  จากที่ไดวิเคราะหมาขางตนจะสรุปไดวาถึงแมภาคอีสานจะมีปญหาความเสื่อม
โทรมของดิน และมีปญหาความแหงแลง แตเปนความแหงแลงตามฤดูกาล มิใชเปนความแหงแลง
ตลอดทั้งป  นอกจากนี้จากการวิเคราะหถึงสภาพภูมิอากาศในชวง 30 ป (2518-2547) ที่ผานมา
พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งปริมาณน้ําฝน วันที่ฝนตกและอุณหภูมิ ถาหากสภาพ
ภูมิอากาศเปนไปเชนนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางส้ินเชิง รวมทั้งมีการนําองคความรูที่มีอยูมาใชใน
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายแลว “ อีสานจะไมเปนทะเลทราย” 
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1. บทนํา 

1.1. ความเปนมา 

 ส่ิงแวดลอมกับมนุษยมีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง ส่ิงแวดลอมคือทุกส่ิงทุกอยางที่อยู
รอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม มนุษยมีความเชื่อวาสามารถ
จะควบคุมธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมขึ้นใหมได แตดูเหมือนวาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
เกิดปญหามากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติ และเพิ่งตระหนักวาส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลครอบครองทุกส่ิงทุกอยาง 
และส่ิงมีชีวิตทั้งหลายยอมตกอยูใตสภาพสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมพน เพราะสิ่งแวดลอมเปน
วงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวของกันทั้งระบบ มนุษยจึงไดหันกลับมาหาแนวทางแกไขกันอยางจริงจัง จะ
ประสบกับการแกไขปญหามากนอยเพียงใดจึงเปนภารกิจที่ทาทายอยางยิ่ง 

 ความสนใจอยางจริงจังของนานาชาติในปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม เกิดขึ้นมาไมนอย
กวา 3 ทศวรรษ ในป 2515 ไดมีการประชุมโลกเรื่องส่ิงแวดลอมของมนุษย ที่กรุงสตอคโฮลม 
ประเทศสวีเดน ความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมทําใหองคการสหประชาชาติไดจัดตั้ง โครงการ
ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP)  ขึ้น ในป
เดียวกัน    ตอมาในการประชุมคณะกรรมาธิการโลก เรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development : WCED) ในป 2529 ไดมีประเด็นจากที่ประชุม
ซึ่งไดพิมพในเอกสารเรื่อง “อนาคตของเรารวมกัน (Our Common Future) ในป 2530 วา  “ หาก
ปราศจากซึ่งความรวมมือของประชาคมโลกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เผชิญหนามนุษยชาติอยู
ในทุกวันนี้ ระบบเกื้อหนุนค้ําจุนชีวิตในโลก จะตกอยูในภาวะอันตรายของการสิ้นสลาย ”  

 ในป 2535 ไดมีการประชุมของสหประชาชาติ          เรื่อง   “ ส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนา   (United Nations  Conference  on   Environment  and  Development  :  UNCED)    ที่
กรุงริโอ เดอ จาเนโร   ประเทศบราซิล  ไดมีขอตกลงเรื่อง แผนปฏิบัติการ 21  (Agenda 21)        
ที่นานาชาติควรปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตอมาภายหลังไดมีขอตกลงจัดตั้งอนุสัญญาขึ้น 3 
ฉบับ คือ อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change : UNFCCC)  อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity : CBD) และ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification   :   UNCCD)      
การจัดตั้งอนุสัญญาดังกลาวนี้นานาชาติตางก็มีความหวังวาแตละประเทศจะรวมมือในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่อยูในระดับวิกฤติ            โดยยึดหลักที่วา “ คิดระดับโลก  ปฏิบัติ
ระดับประเทศ (Think Globally Act Locally) 
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การยึดหลักการดังกลาวนี้เปนเพราะวาปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง อาจจะมี
ผลกระทบตออีกหลายประเทศ เชน พายุทราย (dust storm) ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและมองโกเลีย 
ไดพัดเอาทรายเขาสูประเทศญี่ปุนและเกาหลี ฝนกรดที่เกิดในประเทศหนึ่งอาจถูกพัดพาไปตกในอีก
ประเทศหนึ่ง ดังที่เกิดอยูในประเทศตางๆของทวีปยุโรป การเกิดไฟปาในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือป 
2541 มีผลใหเกิดควันที่ลมพัดพามาถึงประเทศมาเลเซียและภาคใตของประเทศไทย เชนเดียวกับที่
เกิดไฟไหมปาในประเทศโปรตุเกส ในเดือนสิงหาคม 2548 ทําใหควันและความรอนแผกระจายไปสู
ประเทศใกลเคียง 

จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 47 ใน ปพ.ศ. 2535  ไดมีมติที่ 47/188 ใหมี
การจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Negotiating for the Elaboration 
of an International Convention to Combat Desertification : INCD) สําหรับอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะใน
บทที่ 12 ของแผนปฏิบัติการ 21 ตอมาใน พ.ศ. 2536 ระหวางเดือน พฤษภาคม 2536 ถึงเดือน
มิถุนายน 2537 ไดมีการประชุมเพ่ือรางอนุสัญญารวม 5 ครั้ง จนแลวเสร็จในการประชุมครั้งที่ 5 ที่
กรุงปารีส ซึ่งที่ประชุมมีมติยอมรับเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 หลังจากนั้นคณะกรรมการฯไดมี
การประชุมอีก 6 ครั้ง เพ่ือจัดทํารางระเบียบการดําเนินงานการบริหารองคกร  การบริหารการเงิน 
แผนการดําเนินงาน และการดําเนินงานทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย จนกระทั่งแลวเสร็จ  

เน่ืองจากมีประเทศที่ลงนามใหสัตยาบัน (Ratification) ครบ 50 ประเทศเมื่อเดือนกันยายน 
2539 หลังจากนั้น 90 วัน อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายฯ จึงมีผล
บังคับใช โดยมีผลในวันที่ 26 ธันวาคม 2539 

ถึงวันที่   31 มกราคม 2548  อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
มีสมาชิกจํานวน 193  ประเทศ 

1.2. ความหมายของการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

มาตรา 1 ของอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย  ไดใหคําจํากัด
ความไว ดังตอไปนี้ 

 (ก)  “การแปรสภาพเปนทะเลทราย  (desertification)”    หมายถึงความเสื่อม
โทรมของที่ดินในพื้นที่แหงแลง กึ่งแหงแลง และบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น อัน
เน่ืองจากปจจัยหลายอยางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย 

 (ข)  “การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (combating desertification)” 
รวมถึงกิจกรรมที่เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาที่ดินแบบบูรณาการ (integrated development) ใน
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พ้ืนที่แหงแลง กึ่งแหงแลง และบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งมีจุดมุงหมาย 

  1.  ปองกันและ/หรือลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

  2.  ฟนฟูที่ดินที่เส่ือมโทรมบางสวน และ 

  3.  พลิกฟนคืนที่ดินที่เส่ือมโทรม 

 (ค) “ความแหงแลง (drought)” หมายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปริมาณฝนต่ํากวาเกณฑปกติที่เคยมีอยางมีนัยสําคัญ ทําใหความสมดุลทางอุทกวิทยาสูญเสียซ่ึงเกิดผล
เสียตอระบบการผลิตของทรัพยากรที่ดิน 

 (ง) “การแกไขผลกระทบจากความแหงแลง (mitigating the effect of drought)”  
หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพยากรณความแหงแลงที่ตั้งใจจะลดความออนไหวของสังคมและ
ระบบธรรมชาติตอความแหงแลง เพื่อตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

 (จ) “ที่ดิน (land)” หมายถึงระบบการผลิตทางชีวภาพที่ประกอบดวย ดิน พืช จุลชีว
อ่ืนๆ และกระบวนการนิเวศและอุทกวิทยาที่ดําเนินอยูภายใตระบบนั้น 

 (ฉ) “ความเสื่อมโทรมของที่ดิน (land degradation)” หมายถึงการลดลงหรือสูญเสีย
ผลิตภาพทางชีวภาพหรือทางเศรษฐกิจและความซับซอนของพื้นที่ระบบพืชน้ําฝน   พื้นที่ระบบพืช
ชลประทาน   หรือ ทุงหญา   ปา  ในพื้นที่แหงแลง   กึ่งแหงแลง  และอันเนื่องมาจากการใชที่ดินหรือจาก
กระบวนการ หรือการประกอบกันของกระบวนการรวมทั้งกระบวนการที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
และแบบแผนของการดํารงชีพ   เชน 
       1.  การชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากลมและ/หรือน้ํา 
       2. ความเสื่อมโทรมของคุณสมบัตทิางกายภาพ  เคมีและชีวภาพหรือเศรษฐกิจของดิน 
และ 
       3.  การสูญเสียพื้นที่ปาไม (natural vegetation) ในระยะยาว 

 (ช)  “พ้ืนที่แหงแลง กึ่งแหงแลงและบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น 
(arid, semi-arid and dry sub – humid areas)” หมายถึงพ้ืนที่อื่นๆนอกจากขั้วโลกและภูมิภาค
ยอยขั้วโลก (sub-polar region) ซึ่งมีสัดสวนของปริมาณน้ําฝนตอปตอแนวโนมของการคายระเหย
อยูระหวาง 0.05 ถึง 0.65 

 (ซ) “พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ (affected areas)” หมายถึงพ้ืนที่แหงแลง กึ่งแหงแลง 
และ/หรือ บริเวณพื้นที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้นที่ไดรับผลกระทบหรือคุกคามจากการแปร
สภาพเปนทะเลทราย    
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 (ฌ) “ประเทศที่ไดรับผลกระทบ (affected countries)” หมายถึงประเทศที่มีที่ดินที่
ไดรับผลกระทบทั้งหมดหรือบางสวน 

 (ญ) “องคกรบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค    (regional economic integration 
organization)” 

หมายถึง องคกรที่ประกอบดวยรัฐอิสระ (sovereign States) ในภูมิภาคหนึ่งๆซึ่งมีความ
เชื่อมั่นในเรื่องที่กําหนดโดยอนุสัญญานี้และไดรับมอบอํานาจตามขั้นตอนภายในรัฐน้ันๆในการลง
นาม   ใหสัตยาบัน ยอมรับ อนุมัติหรือภาคยานุวัติ (accede) ตออนุสัญญาฉบับนี้ 

 (ฎ)“ประเทศภาคีสมาชิกที่พัฒนาแลว (developed country Parties)” หมายถึง
ประเทศภาคีสมาชิกที่พัฒนาแลวและองคกรบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ประกอบดวย
ประเทศที่พัฒนาแลว 

1.3.  วัตถุประสงคของอนุสัญญา 

(1) อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย และการแกไข
ผลกระทบจากความแหงแลงในประเทศที่ประสบกับความแหงแลง ดวยการปฏิบัติการที่ มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับที่สนับสนุน โดยการจัดทําในรูปของความรวมมือระหวางประเทศและมีสวน
รวม ภายใตกรอบของแนวทางบูรณาการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 21 (Agend 21) และมี
แนวคิดที่เอื้ออํานวยตอการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาการที่ยั่งยืนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 

(2) การบรรลุวัตถุประสงคน้ีประกอบดวยการมีกลยุทธบูรณาการระยะยาวที่เนนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของที่ดิน  การฟนฟู  การอนุรักษและการจัดการที่ยั่งยืนของที่ดินและ
ทรัพยากรน้ําอยางพรอมเพรียงกันในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือนําไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะในระดับชุมชน 

1.4.  หลักการของอนุสัญญา 

 เพ่ือที่จะบรรลวุัตถุประสงคของอนุสัญญาและเพื่อการดําเนินการตามที่กําหนด ภาคี
สมาชิกควรดําเนินการ แตไมจํากัด ตามแนวทางตอไปนี้ 

 (1) ประเทศสมาชิกภาคีควรทําใหม่ันใจวาการตัดสินใจในการจัดทําแผนและการ
ดําเนินงานของแผนตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย และ/หรือ แกไขผลกระทบจากความแหง
แลงไดมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ิน      ที่เปนการสรางบรรยากาศในการเอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน ณ ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 
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 (2)  ประเทศสมาชิกภาคีควรปรับปรุงความรวมมือและการประสานงาน  ณ ระดับ
ภูมิภาคยอย ภูมิภาคและระหวางประเทศ ภายใตการแสดงน้ําใจของความเปนอันหนึ่งอันเดียวและ
หุนสวนของประชาคมโลก โดยเนนดานทรัพยากรทางการเงิน มนุษย องคกรและวิชาการที่จําเปน 

 (3)  ประเทศสมาชิกภาคีควรพัฒนา ความรวมมือในทุกระดับของภาครัฐ ชุมชน 
องคกรเอกชนและเจาของที่ดินภายใตการแสดงน้ําใจของความเปนหุนสวน ในความทําความเขาใจที่
ดีขึ้นกับธรรมชาติและคุณคาของทรัพยากรที่ดินและน้ําที่หายากในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและทํางาน
รวมกันเพื่อเปนการใชประโยชนที่ยั่งยืน 

 (4)   ประเทศสมาชิกภาคีควรพิจารณาอยางเต็มความสามารถถึงความจําเปน
เฉพาะและ 

สถานการณของประเทศสมาชิกภาคีที่กําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะประเทศที่
ดอยพัฒนาที่สุด 

1.5.  พันธกรณีท่ัวไป  

(1) ภาคีตองดําเนินการตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฉบับนี้โดยเอกเทศหรือรวมกันโดย
อาจผานขอตกลงความรวมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีที่มีอยูหรือที่อาจสรางขึ้นใหมหรอืทัง้สองอยาง
ประกอบกันตามความเหมาะสม ทั้งน้ีโดยเนนความจําเปนที่ตองประสานความพยายามและพัฒนา
ยุทธศาสตรในระยะยาวในทุกระดับ 

(2)  ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ภาคีจะตอง :    

(ก) กําหนดแนวทางการบูรณาการที่ครอบคลุมประเด็นดานกายภาพ ชีวภาพและ
สังคมเศรษฐกิจของกระบวนการแปรสภาพเปนทะเลทรายและภัยแลง 

  (ข)ใหความสนใจที่เหมาะสมภายใตองคกรภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ตอสถานการณในภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  การ
จัดทําขอตกลงดานการตลาดและหนี้สิน โดยคํานึงถึงการสรางบรรยากาศเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ที่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ค) บูรณาการยุทธศาสตรในการขจัดความยากจนไวในความพยายามที่จะตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทรายและบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง 

(ง) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคีประเทศที่ไดรับผลกระทบในดานการคุมครอง 
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา   เน่ืองจากสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายและภัยแลง 
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(จ)  เสริมสรางความรวมมือในอนุภูมิภาค   ภูมิภาคและระหวางประเทศใหเขมแข็ง 

(ฉ)  ใหความรวมมือภายในองคการระหวางรัฐบาลที่เกี่ยวของ 

(ช)   กําหนดกลไกทางสถาบันถาเหมาะสมโดยคํานึงถึงความจําเปนในการ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และ 

  (ซ) สงเสริมการใชกลไกและขอตกลงทางการเงินทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู
ในปจจุบัน ที่ระดมและจัดสรรทรัพยาการทางการเงินขนาดใหญไปยังภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่
ไดรับผลกระทบในการตอตานการเปนทะเลทรายและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง 

(3) ประเทศสมาชิกกําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบมีสิทธิไดรับความชวยเหลือในการอนุวัติ
ตามอนุสัญญานี้ 

1.6. พันธกรณีของประเทศสมาชิกภาคีท่ีไดรับผลกระทบ 

นอกจากพันธกรณีตาม มาตรา 4 แลว ประเทศสมาชิกภาคีดรับผลกระทบยังตอง 

(ก) ใหความสําคัญที่เหมาะสมกับการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายและการบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแลง    และจัดสรรทรัพยากรอยางพอเพียงตามสถานการณและความสามารถของ
ตน 

(ข)  ภายใตกรอบของแผนและ/หรือนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทํากลยุทธและลําดับ
ความสําคัญในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายและการแกไขผลกระทบจากภัยแลง 

(ค) ศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการแปรสภาพเปนทะเลทรายและใหความสนใจ
เปนพิเศษกับปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ  ที่สงผลตอกระบวนการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

(ง) สงผลความตระหนักและเอื้ออํานวยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะ
สตรีและเยาวชน ดวยการสนับสนุนขององคการที่มิใชของรัฐบาลในความพยายามเพื่อตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทรายและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง และ 

(จ) สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยโดยการเสริมสรางความแข็งแกรงตามที่เหมาะสมใหกับ
กฎระเบียบที่มีอยูและในกรณีที่ยังไมมี โดยการออกกฎหมายใหมและกําหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการระยะยาว 
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1.7.  พันธกรณขีองประเทศสมาชิกภาคีท่ีพัฒนาแลว 

นอกจากพันธกรณีทั่วไปตามขอ 4 แลว ประเทศสมาชิกภาคีพัฒนาแลวรับที่จะ 

(ก) สนับสนุนอยางเขมแข็งตามที่ตกลงทั้งโดยเอกเทศและรวมกันในความพยายามของ
ประเทศภาคีสมาชิกกําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะประเทศภาคีสมาชิกในอัฟริกาและใน
ประเทศดอยพัฒนาที่สุดในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายและผลกระทบจากภัยแลง 

(ข) ใหการสนับสนุนทั้งดานทรัพยากรทางการเงินที่มากและการสนับสนุนอื่นๆในการ
ชวยเหลือประเทศสมาชิกกําลังพัฒนาที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศภาคีสมาชิก
ในอัฟริกา ในการพัฒนาและดําเนินการตามแผนระยะยาวและกลยุทธในการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทรายและแกไขผลกระทบจากภัยแลงอยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) สงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งใหมและเพิ่มเติมในการดําเนินการตาม มาตรา 20 
ยอหนา 2 (ข) 

(ง)  กระตุนการเคลื่อนยายเงินทุนจากภาคเอกชนและองคกรเอกชน และ 

(จ)  สงเสริมและเอื้ออํานวยการเขาถึงในเทคโนโลยี ความรูและวิทยาการที่เหมาะสม 

1.8. การบริหารอนุสัญญา 

สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาตั้งอยูที่ กรุงบอนน  ประเทศเยอรมนี  เลขาธิการ    คือ  Mr. 
Hama  Arba  Diallo 

คณะกรรมการ  

เปนการบริหารในลักษณะของกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากประเทศสมาชิกภาคีในการ
ประชุมประเทศสมาชิกภาคีแตละครั้งและจะดํารงตําแหนงไปจนมีการประชุมครั้งตอไปซึ่งปจจุบันมี
การประชุมทุกๆ 2 ป คณะกรรมการที่จะตองมีการเลือกตั้งมี 4 คณะ คือ 

(1.1)  คณะกรรมการบริหารตามอนุสัญญา (Bureau of the Convention) มีจํานวน 10 
คน 

(1.2) คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Committee on Science and 
Technolog : CST) ปจจุบันมีจํานวน  5 คน  

 (1.3)   คณะกรรมการทั่วไป    (Committee of the Whole : COW)    ประกอบดวย
สมาชิกภาคีทุกประเทศ มีหนาที่พิจารณาประเด็นสําคัญตางๆ ที่ยังไมมีขอยุติจากการประชมุประเทศ
สมาชิกภาคีแตละสมัยเพื่อนําเสนอการประชุมในสมัยตอไป 
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 (1.4) คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย (Committee for the Review of the Implementation of the 
Convention : CRIC) 

(2) การเงินของอนุสัญญา 

 การบริหารของอนุสัญญาจะใชงบประมาณที่ไดจากคาบริจาคจากประเทศสมาชิก 
เงินอุดหนุนจากองคการสหประชาชาติ และเงินบริจาคผูบริจาคอื่นๆ 

(3)  ความรวมมือของประเทศสมาชิกภาคีในแตละภูมิภาค 

 ในแตละภูมิภาค (Region) จะมีความรวมมือในการวิจัยและปฏิบัติการตอตานการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย โดยกําหนดโครงขายหลัก (Thematic Programme Network :TPN) ขึ้น
ดําเนินการรวมกัน ในภูมิภาคเอเชีย มี โครงขายหลัก 6 ดาน คือ 

TPN 1  : Desertification : Assessment and Monitoring 

TPN 2  : Agroforestry Management and Soil Conservation in Arid,   Semi-Arid 
and Dry Subhumid Areas. 

TPN 3  : Rangeland Management in Arid Areas Including Fixation of Shifting 
Sand Dunes. 

TPN 4  : Water Resources Management for Agriculture in Arid, Semi-Arid and 
Dry Sub-Humid Areas. 

TPN 5  : Strengthening Capacities for Drought Impact Mitigation and 
Combatting Desertification. 

TPN 6  : Assistance for the Implementation of Integrated Local Area 
Development Programes Initiatives . 

 ทุกภูมิภาคจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Action 
Programme : RAP) เพ่ือปฏิบัติงานรวมกัน 

(4)  ความรวมมือของประเทศสมาชิกภาคีในแตละภูมิภาคยอย ภายใตโครงขายหลัก 
(TPN) ของภูมิภาคดังที่กลาวแลว ประเทศสมาชิกภาคีสามารถกําหนดโครงการที่ปฏิบัติรวมกันโดย
จัดทําเปน “แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคยอย (Sub-Reginal Action Programme : SRAP) 

 
 



สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

  

39

2. การแปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศไทย 
เพ่ือใหเปนไปตามความหมายในมาตรา 1 ขอ (ก) (ฉ) และ (ช) ดังที่กลาวแลวในขอ 1.2 

การวิเคราะหการแปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศไทย จะครอบคลุมถึงประเด็นหลัก 3 ประการ 
คือ 

1.  ดรรชนีความแหงแลง  
2.  การชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากน้ํา 

3.  การสูญเสียพื้นที่ปาไม 

2.1. ดรรชนีความแหงแลง 

โดยการใชขอกําหนดของ WMO-UNEP (1996) * ดรรชนีความแหงแลง             ที่
คํานวณโดยใชอัตราสวนของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปตอคาเฉลี่ยของศักยภาพการคายระเหยทั้งป จะ
เปนดังน้ี 

เขต              อัตราสวน P : PET 
  แหงแลงรุนแรง (Hyper –arid)                     < 0.05 

แหงแลง (Arid)            0.05 – 0.20                      
    กึ่งแหงแลง (Semi arid)                            0.21 – 0.50 

แหงแลงในเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น  (Dry Sub –humid)       0.51 –0.65 
ชื้น (Humid)        > 0.65 

จากขอมูลสถิตินํ้าฝนรายป เฉลี่ย 30 ป    (พ.ศ 2514-2543)  และคาเฉลี่ยศักยภาพการ
คายระเหย ในชวงเวลาเดียวกัน    พบวา อัตราสวนระหวางน้ําฝนและศักยภาพการคายระเหยที่
สถานีตรวจอากาศ 9 แหง  ตกอยูในระหวาง 0.05-0.65 ซึ่งจัดอยูในพื้นที่แหงแลงในเขตภูมิอากาศ
กึ่งชื้น (Dry sub – humid) ตามขอกําหนดของ  WMO – UNEP (1996) สถานีตรวจอากาศ ทั้ง  9 
แหง คือ 

    อัตราสวน P : PET 

 1.  ชัยนาท       0.59   

 2.  หัวหิน        0.61 

 3.  กาญจนบุรี       0.64 

 4.  ลพบุรี        0.64 

 5.  ชัยภูมิ        0.65 

 6.  เขื่อน ภูมิพล       0.62 

 7.  สุพรรณบุรี       0.61 
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 8.  ตาก        0.63 

 9.  อูทอง        0.61 

*WMO – UNEP. 1996. Interaction of Desertification and Climate. Williams, MAJ and 
Balling R>C, Jr. Arnold, New York. 

2.2. การชะลางพงัทลายของดนิที่เกิดจากน้าํ 

จากการศึกษาโดยใชสมการการสูญเสียดินสากล (Universal  Soil  Loss  Equation : 
A=RKLSCP) ในพื้นที่ราบสูงและที่สูง พบวา ประเทศไทยมีการสูญเสียของดินดังน้ี 

 พื้นที่ราบ (ที่ราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันไมเกิน 35
เปอรเซ็นต) 

 ชั้น 1 การสูญเสียดินนอย  มีเน้ือที่  170,218,977  ไร   

 ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง  มีเน้ือที่       42,912,444  ไร 

 ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง  มีเน้ือที่      9,789,226  ไร 

 ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก มีเน้ือที่         689,699  ไร 

 ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่      2,271,340   ไร   

                        รวมพื้นที่ราบ   225,881,686   ไร  

 

พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา พ้ืนที่สวนใหญมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต) 

 ชั้น 1H การสญูเสียดินนอย  มีเน้ือที่  41,601,024 ไร  

 ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง  มีเน้ือที่      25,712,650 ไร      

 ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง  มีเน้ือที่   14,231,885 ไร      

 ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก มีเน้ือที่     2,667,582 ไร 

ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่   10,602,060  ไร                       
รวมพื้นที่สูง    94,815,201   ไร      

รวมพื้นที่ประเทศ          320,696,887   ไร   
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 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาในพื้นที่ราบมีการสูญเสียดินปานกลางถึงรุนแรงมาก
ที่สุด ซึ่งเปนการเกินระดับการสูญเสียดินที่ยอมรับได (permisible soil loss) คือ 2 ตันตอไรตอป มี
เน้ือที่สูงถึง 55,662,709 ไร 

 สวนในพื้นที่ภูเขา มีการสูญเสียดินปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุดนั้น มีเน้ือที่รวม     
53,214,177 ไร 

 รวมพื้นที่ราบและพื้นที่สูงแลวจะมีพ้ืนที่ที่สูญเสียดินปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุดถึง 
108,876,886 ไร หรือรอยละ 33.9 ของเนื้อที่ประเทศ 

 การชะลางพังทลายของดินทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของดิน โดยการสูญเสียหนา
ดินและธาตุอาหารพืช หากเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยไมมีการแกไขและปองกัน ในระยะยาวจะมีผลให
ไมสามารถใชพ้ืนที่น้ันทําการเกษตรได 

2.3. การลดลงของพื้นที่ปาไม 

 พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยไดลดลงจาก 171 ลานไร หรือรอยละ 53.3 ของเนื้อที่ประเทศ
ไทยในป 2504 เหลือเพียง  104 ลานไร หรือรอยละ 32 ของเนื้อที่ประเทศไทยในป 2547 

การลดลงของพื้นที่ปาไมมีสวนใหเกิดความเสื่อมโทรมของดินโดยตรงในพื้นที่ที่มีความลาด
ชัน พ้ืนที่ตนน้ํา  เน่ืองจากจะมีการชะลางพังทลายของดินเกิดขึ้น  จะเห็นไดจากขอมูลในขอ  2.3.2 
ที่พ้ืนที่การชะลางพังทลายในพื้นที่สูง มีการสูญเสียดินปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุดรวม 53.21 ลาน
ไร นอกจากนี้การสูญเสียพื้นที่ปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสวนทําใหเกิดการขยายตัวของพื้น
ที่ดินเค็มเกิดขึ้นดวย 

 

2.4. สรุปการแปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศไทย 

จากขอมูลในขอ 2.2  ซึ่งแสดงใหเห็นวาไดเกิดความเสื่อมโทรมของดินขึ้นในประเทศไทย
จากการชะลางพังทลายของดิน ประกอบกับอัตราสวนของปริมาณน้ําฝนตอศักยภาพการคายระเหย 
แสดงใหเห็นวาบางพื้นที่ของประเทศไทยจัดอยูในบริเวณแหงแลงในเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น (Dry Sub-
humid) ในขอ 2.1ประเทศไทยจึงเปนประเทศที่มีผลกระทบจากการแปรสภาพเปนทะเลทราย
ตามคํานิยามของอนุสัญญามาตรา 1 ขอ (ก) (ฉ) และ (ช) ดังท่ีกลาวแลวในขอ 1.2 

อยางไรก็ตามจากดรรชนีความแหงแลงที่วิเคราะหทั้งประเทศพบวาจะเปนเพียง “ความแหง
แลงตามฤดูกาล”  ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม  ตามลักษณะของพ้ืนที่ที่อยูภายใต
ภูมิอากาศแบบ Aw คือมีฤดูฝนสลับฤดูแลง ตามระบบของ Koppen มิใชความแหงแลงที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องของทะเลทราย เม่ือพิจารณาถึงปริมาณน้ําฝนในประเทศไทย ในชวง 30 ปที่ผานมาอาจจะ
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แปรปรวนไปบาง แตฝนรวมทั้งปยังมิไดเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด จากการวิเคราะหถึงขอมูลที่มี
อยูในปจจุบัน  “ ถึงแมวาจะมีพ้ืนที่ที่ดรรชนีความแหงแลงตกอยูในชวง 0.05-0.65 ซึ่งแสดงถึงการ
เปนพื้นที่แหงแลงในเขตภูมิอากาศกึ่งชื้นก็ตาม แตพบอยูเปนบางพื้นที่เทานั้น และคาดรรชนีความ
แหงแลงที่มีคาต่ําสุดมีคา 0.59 ซึ่งไมรุนแรงมากนัก ยกเวนในชวงฤดูแลงดังที่กลาวแลวพื้นที่สวน
ใหญของประเทศยังมีคาดรรชนีความแหงแลงเกิน 0.65 ซึ่งยังคงมีความชื้นอยู ภายใตสถานการณ
ดังกลาวนี้ ”   จะสรุปไดวาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางส้ินเชิง ภายใตสภาพมรสุมใน
เขตรอนประเทศไทยจะยังไมแปรสภาพเปนทะเลทราย  

3. ประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 

3.1.  ภารกิจตามพันธกรณ ี

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยภาคยานุวัติเขาเปนสมาชิกอนุสัญญา 

สหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 
2543 ตอมาในเดือน มีนาคม 2544 กระทรวงการตางประเทศไดยื่นภาคยานุวัติสารตอองคการ
สหประชาชาติและมีผลในการเปนสมาชิก เม่ือเดือน มิถุนายน 2544 เปนสมาชิกลําดับที่ 174 ของ
อนุสัญญา 

 คณะรัฐมนตรีไดมอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ ตอมากระทรวง
เกษตรและสหกรณไดมอบใหกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบในฐานะหนวยงานผูประสานงานระดับชาติ 
(National Focal  Agency) 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว  กรมพัฒนาที่ดินไดจัดตั้งสํานักงานผูประสานงาน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการแปรสภาพเปนทะเลทรายขึ้น เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2544 และได
เขาสูบทบาทผูแทนประเทศไทยในเวทีส่ิงแวดลอมโลก มาตามลําดับ ตามพันธกรณีที่ระบุไวใน
อนุสัญญา 

3.1.1.  แผนปฏิบัตกิารแหงชาต ิ

 ประเทศไทยนอกจากจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีทั่วไปแลว เน่ืองจากประเทศไทย
เปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการแปรสภาพเปนทะเลทรายดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกภาคีที่ไดรับผลกระทบอีกดวย ซึ่งเนนใหแตละประเทศจัดทํา
แผนปฏิบัติการแหงชาติ (National Action Programme : NAP) ใหแลวเสร็จภายในป 2548 ซึ่ง
ประเทศไทยไดจัดทําแลวเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2548 และบรรจุไวในยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพ
ใน ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ 2547-2551 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 2 
ประเด็น และยุทธศาสตร 4 ดานเปนหลัก คือ 
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 “ 1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตพืชดาน
ทรัพยากรดินและน้ํา ประกอบดวยยุทธศาสตร 2 ดาน คือ 

 1.1  ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเทคโนโลยีดานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS) การกําหนดเขต
การใชที่ดิน 

 1.2  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ําเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

 2. ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  2  :  เกษตรกรเขา ถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน      
ประกอบดวยยุทธศาสตร 2 ดาน คือ 

 2.1  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางและพัฒนาหมอดินอาสา จุดเรียนรูและศูนยบริการงาน
พัฒนาที่ดินประจําตําบล 

 2.2  ยุทธศาสตรที่ 2  ปรับระบบการบริหารจัดการองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรูและมีการบริหารจัดการที่ดี   

 จากยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาที่ดินโดยมีกิจกรรมรองรับ 
ดังน้ี 

1. ฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน 

2. พัฒนาแหลงนํ้า 

3. จัดทําเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช 

4. พัฒนาหมอดินอาสาประจําตําบล/หมูบาน 

5. จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูงานพัฒนาที่ดินและการเกษตร 1 ตําบล 1 จุดเรียนรู 

6. ใหบริการวิเคราะหดิน 

7. พัฒนาระบบขอมูลดินเพื่อใหบริการเกษตรกร 

8. วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 

9. พัฒนาบุคลากร 

10. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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 แผนพัฒนานี้ไดรวบรวมประเด็นปญหาจากเกษตรกรโดยเฉพาะหมอดินอาสาซึ่ง
เปนไปตามพันธกรณีที่ระบุไวในอนุสัญญา แผนปฏิบัติการฉบับนี้ได เสนอตอสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญา เม่ือเดือน เมษายน 2548 

3.1.2. ความรวมมือกับประชาคมโลก 

กอนที่อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช กรมพัฒนาที่ดินไดสงผูแทนเขารวมประชุมคณะกรรมการ
เจรจาระหวางรัฐบาลเพื่อการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย (Intergovernmental  Negotiating  Committee  for the Elaboration of an International 
Convention to Combat Desertification : INCD) รวม 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาระเบียบในการ
ดําเนินการประชุมประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญา (Rule of Procedure) 

ภายหลังเขาเปนสมาชิกประเทศไทยไดดําเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญา ดังน้ี 

(1) ในการประชุมประเทศสมาชิกภาคี ไดเขารวมประชุมทุกสมัยตั้งแตสมัยที่ 1  ถึงสมัยที่ 
7  ในการประชุมแตละครั้งไดมีถอยแถลง (Statement) ในนามประเทศไทย   

(2) ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ทั้ง 3 สมัย  ในสมัยที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548  
ที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี  ไดรับการคัดเลือกใหกลาวถอยแถลง   (Statement) ในนามกลุม
ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย 49 ประเทศ เรื่อง การถายทอดเทคโนโลยี 

(3) ในระดับภูมิภาคยอย ไดเขารวมประชุมระดับระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคยอย  ในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย และการ
ประชุมที่เกี่ยวของอีกหลายครั้ง 

(4) นอกจากนี้ไดประสานงานกับผูประสานงานแหงชาติของอนุสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เพ่ือ
รวมมือในการจัดทําโครงการ National Capacity Self Assessment : NCSA) ภายใตการสนับสนุน
ของ UNDP 

3.2. บทบาทในเวทีส่ิงแวดลอมระดับภูมภิาคยอยและระดับโลก 

 ปจจุบันผูแทนประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่ในระดับภูมิภาคยอยและ
ระดับโลกดังน้ี 

  3.2.1  เปนหัวหนาคณะ (Team Leader) โครงการ “แผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” (South East Asia Sub Regional Action Program : SEA-
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SRAP)  ของกลุมประเทศในภูมิภาคยอยรวม 9 ประเทศ   คือ   ลาว  เขมร  เวียตนาม  มาเลเซีย  
ฟลิปปนส  บรูไน  อินโดนีเซีย  พมา  และไทย 

แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคยอย หรือ Sub-Regional Action Plan : SRAP เปนพันธกรณี
ของกลุมประเทศสมาชิกภาคีในภูมิภาคยอยตางๆตองงดําเนินการตามบทบัญญัติ มาตรา 11 ของ 
อนุสัญญา 

กลุมประเทศสมาชิกภาคีในภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดมีการประชุมครั้งแรกที่ 
เมืองบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมมีการพิจารณา
กําหนด แผนปฏิบัติการเปน 2 แผนงาน คือ 

 (1)  Programme Area 1 : Geo-informatics development for land degradation 
control and drought mitigation. 

 ที่ประชุมไดมอบหมายใหประเทศไทยรับเปน Task Manager ของแผนงานนี้ 

 (2)  Programme Area 2 : Integrated ecosystem management particularly in 
dry, drought prone and /or food unsecured areas. 

 ที่ประชุมไดมอบหมายใหประเทศฟลิปปนสรับเปน Task Manager ของแผนงานนี้ 

3.2.2  เปนผูจัดการ (Task Manager) โครงการ Geo-informatics Development for Land 
Degradation Control and Drought  Mitigation ซึ่งเปนโครงการภายใต  “ แผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” (South East Asia Sub Regional Action Program : SEA-
SRAP) ของกลุมประเทศในภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใต      รวม 9 ประเทศ   คือ   ลาว  
เขมร  เวียตนาม  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  บรูไน อินโดนีเซีย  พมา  และไทย 

สาระสําคัญของแผนงานนี้ จะเปนการจัดทํา    Land  Degradation Map ของภูมิภาคยอย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีการฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ 9 ประเทศ ในประเทศไทยใน
การจัดทําแผนที่ดังกลาว พรอมทั้งขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณจาก UNCCD ใหกับทุก
ประเทศ 

ในการประชุม The First Workshop on the Fallow Up of the Abu Dhabi Initiative ที่เมือง
อาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ผูแทนประเทศไทยไดนําแผนงานนี้นําเสนอในที่ประชุม
เพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่ง FAO ไดใหความสนใจที่จะเขามาพิจารณาในรายละเอียด 

3.2.3 เปนรองประธานกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Vice President) ใน
คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (Committee on Science and Technology : CST)   
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (UNCCD) 
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ไดทําหนาที่เปนรองประธานในการประชุม และพิจารณารายงานของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
(Group of Experts) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2.4  เปนสมาชิกโครงขายหลักดานการติดตามและประเมินผลการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายของภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional Thematic Program Network on Desertification 
Monitoring and Assessment)     ซึ่งมีประเทศสาธารณประชาชนจีน เปนผูจัดการโครงขาย   ทั้งน้ี
ไดมีการประชุมกันที่  กรุงปกกิ่ง เม่ือ พ.ศ 2546       เพ่ือจัดทําแผนที่ความเสื่อมโทรมของดินและ
การแปรสภาพเปนทะเลทรายของภูมิภาคเอเชีย   

3.2.5 ในเดือนตุลาคม 2548 ไดมีการประชุมประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญาวาดวยการ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยที่ 7 ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ซึ่งจะมีประเทศสมาชิก 
193 ประเทศ มาเขารวมประชุม ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเสนอผลงานเรื่อง      “ บทบาท
หมอดินอาสาในการพัฒนาที่ดิน” (Role of  Volunteer Soil Doctors on Land Development) ซึ่ง
เปนผลงานที่สําเร็จในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

3.3.  การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

 สาระสําคัญของการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายที่ระบุไวในพันธกรณีของ
ประเทศสมาชิกภาคีไดรับผลกระทบ (ขอ 1.6) น้ัน ประเทศไทยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตการวิเคราะหหาสาเหตุการแปรสภาพเปนทะเลทราย การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 
การจัดสรรงบประมาณในการปองกันภัยแลง การฟนฟูตนน้ําลําธาร การพัฒนาแหลงนํ้า การ
อนุรักษดินและน้ํา  รวมทั้งการแกไขปญหาความยากจน 

3.4.  ผลประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการเปนสมาชิกอนุสัญญา 

(1)  เปนการแสดงเจตนารมยที่ชัดเจนของประเทศไทยในฐานะประชาคมโลกที่จะรวมแกไข
ส่ิงแวดลอมของโลกตามแผนปฏิบัติการ 21 

(2)  ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลกระทบจากความแหงแลงตามคําจํากัดความใน
อนุสัญญา  การเขารวมเปนสมาชิกภาคีของประเทศไทยจะไดรับความรูและความรวมมือในดาน
วิชาการในการตอตานความแหงแลง  รวมทั้งระบบเตือนภัยลวงหนาเพื่อมิใหสภาพแวดลอมเสื่อม
โทรมยิ่งขึ้น 
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3.5. ผลเสียจากการเปนสมาชกิอนุสัญญา 

 ผลเสียที่จะกระทบตอประเทศไทย ตามพันธกรณีน้ันเนื่องจากอนุสัญญานี้เปน
อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับวิชาการที่จะนํามาแกไขปญหาความแหงแลงและการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย  พันธกรณีจึงเปนเรื่องความรวมมือจากประเทศสมาชิกภาคีมากกวาบทบังคับ  
วิธีการตางๆที่ระบุในอนุสัญญาสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในประเด็นการดําเนินงานดานการปองกันภัยแลง การฟนฟูตนน้ําลําธาร  และปาไม 
ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ําและการใชที่ดิน ซึ่งประเทศไทยดําเนินการมาอยางตอเนื่องกอนที่จะ
เขาเปนสมาชิกอนุสัญญา ถึงปจจุบันยังไมมีผลเสียจากพันธกรณีกระทบตอประเทศไทย 

 

4. สรุป 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย(United Nations 

Convention to Combat Desertification : UNCCD) มีผลมาจากการประชุมของสหประชาชาติ เรื่อง 
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) ที่กรุงริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือป 2535 โดยบรรจุอยูใน 
“แผนปฏิบัติ 21 (Agenda 21) ” บทที่ 12 ภายหลังการประชุมดังกลาว ไดมีการดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง จนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย มีผล
บังคับใชเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2539 ถึงปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 193 ประเทศ มีสํานักงาน
เลขาธิการอนุสัญญา ตั้งอยูที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี 

การแปรสภาพเปนทะเลทราย มีผลกระทบตอประชากรมากกวา 900 ลานคน ใน 100 
ประเทศ และคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มชื้นในอนาคต 

ประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญาจะตองปฏิบัติตามพันธกรณี ซึ่งมีพันธกรณีโดยทั่วไป 
พันธกรณีของประเทศสมาชิกภาคีที่ไดรับผลกระทบและพันธกรณีของประเทศสมาชิกภาคีที่พัฒนา
แลว 

คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบใหประเทศไทยภาคยานุวัติ เขาเปนสมาชิกอนุ สัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ตอมา
ในเดือน มีนาคม 2544 กระทรวงการตางประเทศไดยื่นภาคยานุวัติสารตอองคการสหประชาชาติ
และมีผลในการเขาเปนสมาชิกเมื่อเดือน มิถุนายน 2544 เปนสมาชิกลําดับที่ 174 ของอนุสัญญา 

ความหมายของการแปรสภาพเปนทะเลทราย (desertification) หมายถึงความเสื่อมโทรม
ของที่ดินในพื้นที่แหงแลง  กึ่งแหงแลง และบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศกึงชื้น อัน
เน่ืองมาจากปจจัยหลายอยางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย 
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จากการวิเคราะหขอมูลทางภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของดินพบวา  ประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีผลกระทบตอการแปรสภาพเปนทะเลทรายแตเปนเพียง “แหงแลงตามฤดูกาล” เทานั้น 

ประเทศไทยไดดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา ทั้งที่เปนพันธกรณีโดยทั่วไป และ
พันธกรณีของประเทศสมาชิกภาคีที่ไดรับผลกระทบในปจจุบัน จนถึงปจจุบันยังไมมีบทบังคับที่มี
ผลเสียกระทบตอประเทศไทยแตอยางใด ในสวนของความรวมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆในประเทศ
ไทย ไดรับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกภาคีในภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน
หัวหนาคณะโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคยอยเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA-SRAP) 
ซึ่งมี 9 ประเทศ คือ ลาว  เขมร  เวียตนาม  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  บรูไน  อินโดนีเซีย  พมา  และ
ไทย 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจัดการโครงการ Geo-informatics 
Development for Land Degradation Control and Drought Mitigation ซึ่งเปนโครงการภายใต SEA-
SRAP ดังที่กลาว 

ในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ประเทศไทยมีประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น 
และยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตพืชดานทรัพยากรดิน
และน้ํา ประกอบ ยุทธศาสตร 2 ดาน คือ 

1.1  ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาเทคโนโลยีดานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS) การกําหนดเขต
การใชที่ดิน 

 1.2  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ําเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

2. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน      ประกอบดวย
ยุทธศาสตร 2 ดาน คือ 

 2.1  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางและพัฒนาหมอดินอาสา จุดเรียนรูและศูนยบริการงาน
พัฒนาที่ดินประจําตําบล 

 2.2  ยุทธศาสตรที่ 2  ปรับระบบการบริหารจัดการองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรูและมีการบริหารจัดการที่ดี   
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 การเขาเปนสมาชิกประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเปนทะเลทราย ทั้งๆที่ประเทศไทยมิไดมีแนวโนมวาจะเปนทะเลทรายถาหากสภาพภูมิอากาศ
แบบมรสุมเขตรอนที่เปนอยูในปจจุบันไมเปลี่ยนไปอยางส้ินเชิงก็ตามการเขาเปนสมาชิกเปนการ
แสดงเจตนารมณตอประชาคมโลกของประเทศไทย ในความรวมมือที่จะแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ
โลก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาความแหงแลงในชวงฤดูแลงที่ตองแกไข ความรวมมือทาง
วิชาการในเรื่องนี้จึงมีความจําเปนสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะการเตือนภัยลวงหนา ที่ประเทศ
สมาชิกภาคีกําลังดําเนินการศึกษาอยู และคาดวาจะเปนประโยชนกับประเทศไทยในอนาคต 

 

ภาคผนวก 2   ดรรชนีความแหงแลงของจังหวัดตางๆในภาคอีสาน 

ที่มา  :    1. กรมอุตุนิยมวทิยา 

            2. คาเฉลีย่น้ําฝน 30 ป (2514-2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
ปริมาณน้ําฝน 1) 

(Precipitation : P) 
คาศักยภาพของการคายระเหย1) 

(Potential Evapotranspiration : PET) 
P:PET 2) 

 
ขอนแกน 1,209 1,596 0.75 
ชัยภูมิ 1,118 1,732 0.65 
นครพนม 2,255 1,447 1.5 
นครราชสีมา 1,034 1,572 0.66 
มุกดาหาร 1,507 1,602 0.94 
รอยเอ็ด 1,345 1,615 0.83 
เลย 1,238 1,489 0.83 
สุรินทร 1,351 1,603 0.84 
สกลนคร 1,599 1,529 1.04 
อุดรธานี 1,390 1,480 0.94 
อุบลราชธานี 1,581 1,642 0.96 
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ตารางที ่ 1     ปริมาณฝนและจํานวนวันฝนตก ในฤดูกาลตาง ๆ รายภาค 

  เน้ือที่ ฤดูหนาว (พ.ย .- ก.พ.) ฤดูรอน (มี.ค . - เม.ย.) ฤดูฝน (พ.ค .- ต.ค.) รวม

ภาค (ตร.กม.) ม.ม. ปริมาณน้ําฝน ม.ม. ปริมาณน้ําฝน ม.ม. ปริมาณน้ําฝน ม.ม

      (ลาน ลบ.ม.)   (ลาน ลบ.ม.)   (ลาน ลบ.ม.)   

เหนือ 
                  
169,644.29  

           
59.9  

      
10,161.693  

            
91.5  

      
15,522.453  

        
1,074.4  

      
182,265.825  

    
1,2

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                  
168,854.34  

           
43.5  

        
7,345.164  

          
123.4  

      
20,836.626  

        
1,223.3  

      
206,559.514  

    
1,3

กลาง 
                    
69,520.70  

           
64.8  

        
4,504.941  

          
100.1  

        
6,959.022  

        
1,052.2  

        
73,149.681  

    
1,2

ตะวันออก 
                    
34,380.50  

         
105.9  

        
3,640.895  

          
146.1  

        
5,022.991  

        
1,622.8  

        
55,792.675  

    
1,8

ภาคใตฝงตะวันออก 
                    
50,598.21  

         
673.0  

      
34,052.595  

          
135.0  

        
6,830.758  

           
908.3  

        
45,958.354  

    
1,7

ภาคใตฝงตะวันตก 
                    
20,116.98  

         
303.7  

        
6,109.527  

          
227.4  

        
4,574.601  

        
2,148.5  

        
43,221.332  

    
2,6

         

ที่มา          : กรมอุตุนิยมวิทยา   
หมายเหตุ   : ปรมิาณฝนเฉลี่ยรอบ 30 ป(พ.ศ .2518-2547)    

 
 

ตารางที ่ 2  ปริมาณฝนและจํานวนวนัฝนตก  เฉลี่ย  30 ป  (พ.ศ. 2518 - 2547)  รายภาค 
 

ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
ฝงตะเดือน 

มม. วัน มม. วัน มม. วัน มม. วัน มม. 

ม.ค. 7.6 1.2 4.5 1.0 8.4 1.1 16.6 1.8 67.8

ก.พ. 11.5 1.5 18.8 2.6 15.2 1.6 30.1 3.2 35.0

มี.ค. 26.8 2.8 40.5 4.7 33.1 3.0 58.8 5.1 60.1

เม.ย. 64.7 6.5 82.9 7.8 67.0 5.5 87.3 7.7 74.9

พ.ค. 178.8 15.6 188.3 15.3 163.7 13.8 216.3 15.8 143.5

มิ.ย. 154.7 17.7 211.5 16.4 133.3 14.8 277.3 16.9 114.2
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ก.ค. 181.3 19.5 208.6 17.3 147.3 15.8 270.2 17.3 118.2

ส.ค. 224.1 21.2 262.0 19.3 175.3 17.8 312.9 18.8 131.9

ก.ย. 218.7 18.4 245.8 17.9 254.8 19.2 328.2 19.8 150.0

ต.ค. 116.9 11.7 107.2 10.0 178.0 13.9 217.9 16.3 250.5

พ.ย. 32.0 3.8 16.8 2.7 35.8 3.9 52.6 5.5 360.1

ธ.ค. 8.9 1.1 3.4 0.7 5.3 0.8 6.6 1.1 210.0

รวม 1,225.8 120.9 1,390.2 115.6 1,217.0 111.3 1,874.9 129.3 1,716.2

ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

ตารางที่ 13    ดรรชนีความแหงแลง (Aridity  Index)   รายเดอืนของจงัหวัดตางๆในภาค
อีสาน 
จังหวัด ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก
ขอนแกน 0.01 0.13 0.24 0.42 1.06 1.22 1.23 1.63 
ชัยภูมิ 0.02 0.13 0.22 0.50 0.83 1.05 0.83 1.24 
นครพนม 0.03 0.24 0.34 0.70 1.66 3.60 4.21 5.04 
นครราชสีมา 0.05 0.15 0.25 0.43 0.88 0.77 0.80 1.07 
มุกดาหาร 0.04 0.15 0.18 0.58 1.16 2.02 1.76 2.84 
รอยเอ็ด 0.03 0.17 0.17 0.50 1.12 1.48 1.37 1.99 
เลย 0.06 0.14 0.28 0.59 1.36 1.38 1.28 1.44 
สุรินทร 0.03 0.09 0.17 0.59 1.06 1.52 1.44 1.68 
สกลนคร 0.03 0.21 0.30 0.61 1.50 2.19 2.05 3.12 
อุดรธานี 0.04 0.18 0.32 0.52 1.31 1.72 1.75 2.38 

อุบลราชธานี 0.01 0.13 0.16 0.52 1.33 1.93 1.85 2.42 
 
ที่มา  :   คํานวณจากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 


