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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นโดยการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใชปั้จจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นภูมิอากาศ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ซ ้าซาก อุณหภูมิเฉล่ีย ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย ปัจจยัดา้นทรัพยากรดิน ไดแ้ก่ การ
ระบายน ้ าของดิน การแพร่กระจายของดินเค็ม ดา้นกิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน รวม
ทั้งหมด 6 ปัจจยั น าวิเคราะห์โดยใชเ้หลกัการวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี (Potential Surface Analysis หรือ 
PSA) และเทคนิคการซอ้นทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) จากการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายในจงัหวดัขอนแก่น สามารถแบ่งออกได ้4 ระดบั คือ พ้ืนท่ีท่ีไม่เส่ียงต่อการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายน้อย พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ปานกลาง และพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมาก พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเส่ียงต่อ
การแปรสภาพเป็นทะเลทรายปานกลาง ร้อยละ 45.80 ของพ้ืนท่ี รองลงมาอยูใ่นระดบัเส่ียงต่อการแปรสภาพ
เป็นทะเลทรายน้อย ร้อยละ 22.59 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และระดบัเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมาก 
ร้อยละ 17.65 ของพ้ืนท่ีตามล าดบั และจากผลการศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายนั้นอาจจะ
กล่าวได้ว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้พ้ืนท่ีจังหวดัขอนแก่นคือปัจจยัในเร่ืองของปริมาณน ้ าฝน เน่ืองจากว่า
บริเวณท่ีเกิดพ้ืนท่ีเส่ียงมากนั้นเกิดข้ึนตามเสน้ระดบัของค่าน ้ าฝนเฉล่ีย โดยอยู่ในช่วงค่าระดบั 1,150-1,300 
มิลลิเมตร ซ่ึงน้อยกว่าปริมาณค่าน ้ าฝนเฉล่ีย 30 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีค่าระดับ 1,384.05 
มิลลิเมตร ( กรมอุตุนิยมวิทยา,2560) ท่ีวดัไดใ้นช่วงฤดูฝนการศึกษาน้ีไดเ้สนอแนวทางบรรเทาผลกระทบ
เบ้ืองตน้จากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรการในการบ ารุง
และอนุรักษดิ์น เช่น การปรับรูปแปลงนา การส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน สร้างเครือข่ายของชุมชน เป็นตน้ 
และมาตรการในการบริหารจดัการน ้ าส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทรายทุกระดบัความเส่ียง  
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The objective of this study is to explore risk areas towards the desertification in Khon Kaen by 

applying geographic information system. The study focuses on six factors consisting of drought, average 
temperature, average rainfall, soil drainage, distribution of saline soils and land use which are analyzed 
using Potential Surface Analysis (PSA) and Overlay Analysis. The study found that the risk areas towards 
desertification in Khon Kaen can be divided into four parts which are (1) an area that does not affect to 
desertification (2) an area that slightly affects to desertification (3) an area that moderately affects to 
desertification (4) an area that extremely affects to desertification. The results revealed that an area that 
moderately affects to desertification has the highest number at 45.80 percent followed by an area that 
slightly affects to desertification and an area that extremely affect to desertification, accounting for 22.59 
and 17.65, respectively. Another interesting point of this study is that rainfall is one of the important 
factors affecting desertification in Khon Kaen. This is because a high-risk area occurs in the level of the 
average rainfall in the range of 1,150-1,300 millimeters which is less than the average rainfall in the past 
30 years in the Northeast region, making up 1,384.05 millimeters (Meteorological Department, 2017). 
This study also recommended some solutions to desertification in Khon Kaen which comprises soil 
maintenance and conservation measures such as field adjustment, afforestation promotion, network 
creation and development and so on, and water management measures for all levels of risk area towards 
desertification. 
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