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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาหาแนวทางและขั้นตอนในการน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง เพ่ือจัดท าแผนที่พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากใน
การศึกษาพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการลดและป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการจ าแนกวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งเป็นราย
อ าเภอและรายต าบล พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางมีพื้นที่ 839,518.75 ไร่ (ร้อยละ 61.9) ใน 22 ต าบล
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยมีพื้นที่ 263,326.885 ไร่ (ร้อยละ 19.43) ใน 23 ต าบล พื้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งมีพื้นที่ 
220,065.00 ไร่ (ร้อยละ16.24) ใน 22 ต าบล และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากมีพื้นที่ 32,034.38 ไร่ (ร้อยละ 2.46) ใน 
12 ต าบล ตามล าดับ อ าเภอบ้านนามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุดมีพื้นที่ 28,170.00 ไร่ อ าเภอปากพลีมีพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลางมากที่สุดมีพื้นที่ 414,406.88 ไร่ อ าเภอเมืองนครนายกมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยมากที่สุด
มีพื้นที่ 142,056.88 ไร่ และอ าเภอเมืองนครนายกมีพื้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุดมีพื้นที่ 182,401.25 ไร่ 
ตามล าดับ  
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Abstract 
 

This study has the objectives for studies to find the method and the process in 
using Geography Information System (GIS), to produce map of area that effected by 
drought risks. This can be use for making plans and will manage to decrease and protect 
the damage of natural resources and the environment. In the analysis of drought risk 
levels in each amphoe and tambol, it found that the area of medium potential area for 
drought is 839,518.75 rai (61.9 percentages) found in 22 Tumbol, the area of low 
potential area for drought is 263,326.885 rai (19.43 percentages) found in 23 Tumbol, the 
area of no risk potential area for drought is 220,065.00 rai (16.24  percentages) found in 
22 the Tumbol , and the area of high potential area for drought is  32,034.38 rai (2.46 
percentages) found in 12 the Tumbol, respectively. Amphoe Banna has the most area in 
the high potential area for drought level (28,170.00 rai). Amphoe Pakplee has the most 
area in the medium potential area for drought level (414,406.88 rai). Amphoe Muang 
Nakhonnayok has the most area in the low potential area for drought level (142,056.88 
rai). And Amphoe Muang Nakhonnayok has the most area in the no risk potential area 
for drought level (182,401.25 rai). 
 
Key words: Drought Risk, Geographic Information System 

 



บทที่  1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

ภัยธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์รุนแรงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีผลกระทบท าให้มนุษย์ไม่
สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติสุข ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ภัยที่มี
ความส าคัญไม่ยิ่งไปกว่าอุทกภัยน้ าท่วม คออ ภัยแล้ง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ท าให้เกิดสภาวะการขาด
แคลนน้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะประเทศไทยที่ประชากรมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และเกษตรกรรมนั้นยังต้องพ่ึงพาอาศัยฝนจากธรรมชาติ ภัยแล้งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร และยังมีผลต่อการสูญเสียงบประมาณของประเทศในการบรรเทา
ความเดออดร้อนในพอ้นที่ที่ประสบภัยแล้ง (สุรพันธ์ สันติยานนท์,2548)  

ภัยแล้งมีผลกระทบต่อการเกษตร โดยเฉพาะในเรอ่องของน้ า อาจจะเกิดจากสภาวะฝนแล้ง โดยมี
ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรออฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดสภาพการขาดน้ า จากข้อมูลกรม
อุตุนิยมวิทยาเมอ่อปี พ.ศ. 2522 และ 2536 ประเทศไทยประสบภัยแล้งที่รุนแรง โดยเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้ง
ช่วงกลางฤดูฝน เป็นเวลานาน (ตั้งแต่เดออนกรกฎาคมถึงกันยายน) มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปีปกติถึง 20 
% และ 24 %  ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่า ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณฝนตกรายปีในทุกภาค
ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าอนาคตเราคงต้องเผชิญกับภัยแล้ง จากรายงานของ
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2554 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า สถานการณ์พอ้นที่ประสบภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2554 พบพอ้นที่ประสบภัยแล้ง 
40 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ตาก 
น่าน นครสวรรค์ ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ 
มุกดาหาร เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สระบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว นครนายก สตูล และ ชุมพร 
รวม 291 อ าเภอ 1,966 ต าบล 17,266 หมู่บ้าน เกิดความเสียหายท าให้ราษฎรเดออดร้อน 1,042,084 
ครัวเรออน จ านวน 3,524,823 คน  พอ้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 986,317 ไร่ แยกเป็นพอ้นที่นา 
666,665 ไร่  พอ้นที่ไร่ 196,707 ไร่และพอ้นที่สวน 122,945 ไร่ (ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง,2554)  สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนครนายกเมอ่อเดออนมีนาคม ปี 2553 ประสบปัญหา
อยู่ 2 อ าเภอ คออ อ าเภอเมอองและอ าเภอปากพลี  รวมพอ้นที่ 4 ต าบล 34 หมู่บ้าน มีราษฎรเดออดร้อนกว่า 
13,000 คน จาก 7,000 กว่าครัวเรออน พอ้นที่นาเสียหายกว่า 24,000 ไร่ ส่วนปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าของ
จังหวัดนครนายก มีทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ อ่างคลองโบด , อ่างห้วยปรออ , อ่างทรายทอง , อ่างคลองวังบอน 
, อ่างคลองสีเสียด , อ่างคลองวังม่วง , อ่างคลองกลาง และเขอ่อนขุนด่านปราการชล กักเก็บน้ าได้ทั้งหมด
ประมาณ   250 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันนี้ จ านวนน้ าทั้ง 8 แห่ง จะมีเหลออประมาณ 97 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 โดยปกติจังหวัดนครนายกจะใช้น้ าวันละ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นน้ าที่เหลออ
จะมีใช้ได้ประมาณ 60 วัน คออถึงเดออนเมษายน และเชอ่อว่าฝนในปีนี้จะมาล่ากว่าปกติ จะท าให้เกิดปัญหา
การขาดน้ าอย่างแน่นอน (ส านักงานจังหวัดนครนายก,2553:ออนไลน์) 
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ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า เนอ่องจากประเทศไทยเป็น

ประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทาง
การเกษตร เช่น พอ้นดินขาดความชุ่มชอ้น พอชขาดน้ า พอชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า 
รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบด้านต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลอองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร 
ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน การ
สูญเสียอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง 
ๆ ท าให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท า
ให้ระดับและปริมาณน้ าลดลง พอ้นที่ชุ่มน้ าลดลง ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับน้ าในดินเปลี่ยนแปลง 
คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสีย
ทัศนียภาพ ภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรแบ่งได้จากหลายสาเหตุได้แก่ ปริมาณน้ าฝนไม่
เพียงพอ ความห่างไกลจากแหล่งน้ าและระบบชลประทาน สภาพดินไม่เหมาะสม สาเหตุเหล่านี้เมอ่อเกิด
ร่วมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพอ้นที่ด้วยแล้วยิ่งท าให้เกิดปัญหาทางด้านการขาดแคลน
น้ ามากขึ้น การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาท าการศึกษาสามารถท่ีจะก าหนดขอบเขตพอ้นที่ซึ่งได้รับ   
ผลกระทบซึ่งจะได้ข้อมูลเบอ้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดนครนายก 

การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในครั้งนี้ สามารถท่ี
จะก าหนดขอบเขตพอ้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งจะได้ข้อมูลเบอ้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินด้านการเกษตรอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดนครนายก อีกท้ังเพอ่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการวางแผน การป้องกันการเกิดภัยแล้งได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอ้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง และจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและติดตามพอ้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง เพอ่อลดและบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากภัยแล้งได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. เพอ่อศึกษาหาแนวทางและขั้นตอนในการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานด้าน
พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

2. เพอ่อจัดท าแผนที่พอน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากในการศึกษาพอ้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง 
3. เพอ่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการลดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

1. ท าให้ได้แนวทางและขั้นตอนในการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานด้านพอ้นที่
เสี่ยงภัยแล้ง  

2. ท าให้ไดแ้ผนที่พอ้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากในการศึกษาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง  
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3. ท าให้ไดแ้นวทางในการวางแผนการจัดการและป้องกันความเสียหายพอ้นทีเ่สี่ยงภัยแล้งที่จะเกิดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

พอ้นทีศ่ึกษา จังหวัดนครนายก 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ปัจจัยเสี่ยงพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง คออ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall) ความลาดชันของพอ้นที่ 
(Slope) ปัจจัยที่ 3 คออ ดิน (Soil) ปัจจัยที่ 4 คออ น้ าใต้ดิน (Aquifer) ได้แก่อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้
ดิน และคุณภาพของน้ าบาดาล 

ความลาดชันของพอ้นที่  คออ ลักษณะภูมิประเทศได้จากข้อมูลแผนที่ทหารชั้นความสูง Contour 
และจุดความสูง Spot Height 

ดิน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับน้ าและการระบายน้ าของดิน กล่าวคออดินเนอ้อหยาบจะดูด
ซับน้ าไว้ได้น้อยและการระบายน้ าดี ดินเนอ้อละเอียดจะดูดซับน้ าไว้ได้สูงและเก็บน้ าสูงกว่าดินเนอ้อหยาบ 

น้ าใต้ดิน (Aquifer) เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการขาดแคลนน้ า แหล่งน้ าใต้ดิน สามารถพัฒนา
น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่ขาดแคลนน้ า ปริมาณความมากน้อยของน้ าใต้ดินในแต่ละพอ้นที่จะ
แตกต่างกันไป พอ้นที่ที่มีปริมาณน้ าใต้ดินสูงมีโอกาสที่จะเกิดความแห้งแล้งน้อยกว่าพอ้นที่ที่มีปริมาณน้ าใต้
ดินน้อย 

ระดับพอ้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง ระดับของพอ้นที่ที่แล้งที่มีโอกาศเสี่ยงต่อการเกิดภัยแเล้งโดยก าหนด
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ระดับ 3  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 

 
กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  

ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครนายก เป็น
การน าเอาปัจจัยต่างๆ มาท าการซ้อนทับข้อมูล โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละพอ้นที่ น า
ค่าดังกล่าวมาจ าแนกชั้นเสี่ยงภัย ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยดังนี้ 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพทั่วไปของพอ้นที่ศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
3. ภัยแล้ง 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สภำพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษำ 
ที่ตั้งและอาณาเขต   

พอ้นที่ศึกษา  
 ทิศเหนออ ติดต่อกับ     จังหวัด นครราชสีมา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ     จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    จังหวัด ปราจีนบุรี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     จังหวัด ปทุมธานี 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 บริเวณพอ้นที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบ พอ้นที่ภูเขาครอบคลุม
พอ้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพอ้นที่ทั้งหมด โดยวางตัวอยู่ทางตอนเหนออ มีลักษณะเป็นเทออกเขาที่ต่อเนอ่องกัน  
ส่วนมากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พอ้นที่ภูเขาอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 40 – 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลยอดเขาท่ีสูงที่สุดคออยอดเขาเขียงซึ่งมีความสูงประมาณ 1,351 เมตร ยอดเขาท่ีสูงรองลงมา
ไปคออเขาอินทนีมีความสูง 1,017 เมตร ยอดเขาเหล่านี้จัดเป็นสันปันน้ าและเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง
นครนายกกับปราจีนบุรี นครราชสีมาและสระบุรี ระหว่างเทออกเขาจะมีพอ้นที่หุบเขาแคบๆ ขนานไปกับ
แนวภูเขา และในหุบเขาเหล่านี้จะมีทางน้ าไหลผ่านเนอ่องจากภูเขาในพอ้นที่ศึกษาส่วนมากเป็นหินภูเขาไฟ 
จึงมีรูปทรงเป็นหน้าผาตั้งที่เห็นโดดเด่น 
 พอ้นที่ลาดเขา ปรากฏให้เห็นเป็นบริเวณแคบๆ อยู่ด้านหน้าของพอ้นที่ภูเขาในแนวตะวันตกเฉียง
เหนออ - ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ลาดเขานี้มีความลาดเอียงค่อนข้างต่ าประมาณ 5-10 องศา อยู่ในระดับความ
สูงประมาณ 5-40 เมตร 
 พอ้นที่ราบ เป็นพอ้นที่ส่วนใหญ่ปรากฏในพอ้นที่ศึกษา มีลักษณะราบเรียบแผ่เป็นบริเวณกว้างอยู่ทาง
ตอนกลางและตอนใต้ของพอ้นที่ศึกษา  ที่ราบนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง หรออบางครั้ง
เรียกว่าที่ราบราบลุ่มเจ้าพระยา มีระดับความสูงระหว่าง 2-5 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
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ภูมิอากาศ 
 เนอ่องจากพอ้นที่ศึกษาตั้งอยู่บริเวณท่ีราบภาคกลาง จึงมีภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้ง 
(Tropical Savanna Type) โดยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในพอ้นที่ศึกษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
สองแนวคออ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนออและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนออ  พัดปกคลุมพอ้นที่ประมาณเดออนพฤศจิกายนถึงเดออนเมษายนท าให้
มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 21 องศาเซลเซียส ในเดออนมกราคม และมี
อุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้จึงจัดเป็นหน้าแล้งของพอ้นที่ศึกษา 
 ในช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านตั้งแต่เดออนพฤษภาคมถึงเดออนตุลาคมจัดเป็นฤดูฝนของ
พอ้นที่ศึกษา ลมมรสุมชนิดนี้จะมีก าลังแรงมากในช่วงเดออนสิงหาคมและเดออนกันยายน ท าให้มีฝนตกชุกใน
พอ้นที่ ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ  380 มิลลิเมตรและมีปริมาณน้ าฝนตลอดปีประมาณ 2,014.4 
มิลเมตร 
 
สภาพอุทกวิทยา 
 ในพอ้นที่ศึกษามีทางน้ าใหญ่ท่ีส าคัญ 2-3 สายคออ แม่น้ านครนายก แม่น้ าสายน้ าก าเนิดมาจากการ
รวมกันของทางน้ าในหุบเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เช่น  คลองล ากระดูก  คลองเหวตาแป้น 
คลองช้างไล่  ทางน้ าย่อยเหล่านี้ไหลมาตามความลาดชันของภู เขาลงมารวมกันในหุบเขาระดับล่าง
กลายเป็นคลองสมอปูน-คลองท่าด่าน  จากนั้นจะไหลลงสู่พอ้นที่ลุ่มน้ าด้านล่างซึ่งในช่วงนี้จะมีทางน้ าย่อย
ไหลมารวมกับทางน้ านี้ทั้งสองด้านในลักษณะเกออบตั้งฉาก  โดยเป็นลักษณะของทางน้ าในแนวรอยเลอ่อน 
เช่น  คลองห้วยทราย คลองสาริกา  คลองสัมพุงแห้ง คลองมะเดอ่อ ห้วยนางรองและคลองท่าด่าน ไหลลง
มาประสานรวมกันของทางน้ าเหล่านี้ท าให้เกิดเป็นแม่น้ านครนายกที่ไหลผ่านพอ้นที่ลาดเขาลงมาทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านตัวเมอองใต้ลงสู่แม่น้ าบางปะกง  รวมความยาวของแม่น้ าสายนี้ประมาณ 130 
กิโลเมตร 
 คลองบ้านนา  มีต้นก าเนิดมาจากการไหลลงมารวมกันของห้วยใหญ่ ห้วยน้ าเค็ม  หว้ยเจ็ดคดใน
บริเวณเทออกเขาของอ าเภอแก่งคอยจังกวัดสระบุรี  จากนั้นจึงไหลมาบรรจบกับแม่นครนายกท่ีบ้านบางอ้อ 
อ าเภอบ้านนา คิดเป็นระยะทางยาว ประมาณ 40 เมตร 
 คลองปากพลีมีต้นก าเนิดมาจาเขาสมอปูน  ช่วงแรกที่ไหลผ่านพอ้นที่ภูเขาเรียกว่า คลองวังบอน 
จนกระท้ังไหลลงสู่ที่ลุ่มมีชอ่อเรียกว่า คลองยางและเปลี่ยนชอ่อเป็นปากพลี เมอ่อไหลผ่านบ้านปากพลี  
อ าเภอปากพลีแล้วไหลลงไปทางใต้บรรจบกับแม่น้ าบางประกงที่บ้านท่ากระเบา อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัด
ปราจีนบุรี ทางน้ าสายนี้มีความคดโค้งมากและใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรี 
 แม่น้ าบางปลากดในเขตอ าเภอองครักษ์เกิดมาจากคลองแม่น้ าในและแม่น้ านอกไหลมาบรรจบกัน  
แม่น้ าสายนี้ไหลผ่านต าบลบางปางกดไปบรรจบกับแม่น้ านครนายกที่ตัวเมอองอ าเภอองครักษ์ เป็นแม่น้ า
สายสั้นและตอ้นเขินมากในปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กๆ อีกมากในบริเวณพอ้นที่ราบ  เช่น  คลองบางไพล  คลองพรหมมณี  
คลองทรายมูล เป็นต้น  แต่ปัจจุบันคลองเหล่านี้อยู่ในสภาพตอ้นเขินเกออบหมดแล้ว 
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ทรัพยากรดิน 
  เป็นทรัพยากรพอ้นฐานในการพัฒนาการเกษตร การศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบ

ต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาประกอบการวางแผน จากข้อมูลกองส ารวจดินอาจสรุปได้ดังนี้  
ลักษณะดินในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่ถูกน้ าพัดพามาทับถมกันนานแล้ว มี
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐาน โดยขบวนการชะล้างและปรับระดับพอ้นที่ท าให้เกิดมีความสูงต่ าแตกต่าง
กันคออ ดินที่พบในที่ค่อนข้างสูงมักจะมีอายุมากกว่าดินที่พบในบริเวณท่ีมีระดับต่ ากว่า และบางส่วนจะพบ
จากการผุพังและสลายตัวของหินในบริเวณนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา  
(ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 : ออนไลน์) 
 
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นค าที่เกิดจากการรวมกัน 2 ค าคออ ระบบสารสนเทศ 
(Information System) และภูมิศาสตร์ (Geography)  
 ระบบสารสนเทศ เป็นการปฏิบัติการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน 
สามารถค้นคอนข้อมูลที่ต้องการได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกท้ังสามารถน าข้อสนเทศที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการปฏิบัติใดๆ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2542)  
 ภูมิศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และพอ้นที่ (Spatial 
Relationship) บนโลกมนุษย์ หากพิจารณารากศัพท์ Geo หมายถึงโลก และ Graphy หมายถึง 
กระบวนการขีดเขียน เมอ่อรวมกันแล้ว Geography กระบวนการเขียน บันทึกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโลก
นั่นเอง 

ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรออที่เรียกกันว่า GIS ย่อมาจากค า Geographic 
Information System  ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความหรออนิยามความหมายไว้ต่างๆ กัน ได้แก่ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คออ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการกับกลุ่มข้อมูล  ซึ่งมีกรรมวิธีในการ
น าเข้าข้อมูล  การจัดเก็บ  และการน าออกมาใช้  การดัดแปลง และเตรียมข้อมูล  เพอ่อวิเคราะห์และน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะ, 
2538)  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครอ่องมออที่ใช้เพอ่อรวบรวม จัดเก็บ น าสารสนเทศนั้นกลับมาใช้ได้
และถ้าต้องการก็ยังสามารถแปลงระบบการจัดเก็บ รวมทั้งสามารถแสดงสารสนเทศเชิงพอ้นที่ตามลักษณะ
ที่ต้องการได้ (Burrough, 1986) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คออ  การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ในรูปต่างๆ  เช่น  แผนที ่ สถิติ – ตาราง และค าบรรยายมาจัดเก็บไว้ให้
เป็นหมวดหมู่ในระบบที่อ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ เพอ่อสะดวกในการแสดงผลและเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
ถูกต้องง่ายต่อการประมวลผล ตลอดจนการวิเคราะห์เพอ่อที่จะน าไปใช้ในการวางแผนหรออแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ต่อไป  (จักรชัย ชุ่มจิตต์, 2542)  

โดยสรุปแล้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรม
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่จัดการในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม
สารสนเทศที่ต้องการ เพอ่อท าการแปลงเข้าจัดเก็บในระบบ การปรับปรุง การจัดการ การวิเคราะห์  และ
การแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์เหล่านั้นในรูปแบบที่มีการอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ตามต้องการหรออ
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หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเพอ่ออธิบายสภาพต่างๆ บน
พอ้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชอ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ นั้นเอง 
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

อโรนอฟฟ์, สแตน (Aronoff, Stan. 1989) ได้อธิบายองค์ประกอบของ GIS ไว้ดังนี้ 
1. การน าข้อมูล (Data Input) : เป็นการน าข้อมูลให้เข้าสู่ระบบข้อมูลของ GIS ข้อมูลภูมิศาสตร์มี

อาจอยู่ในรูปแผนที่ ตาราง รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างของ    
ข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คออ 
 ข้อมูลเชิงพอ้นที่ (Spatial Data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงต าแหน่งจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ขององค์ประกอบต่างๆ ของพอ้นที่จริง การเก็บข้อมูลชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบคออ แบบ
แรกเป็นข้อมูลเชิงเส้น (Vector Data) หมายถึงข้อมูลในรูปของจุด (Point) เส้น (Line) 
และรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) ข้อมูลจะเป็นค่าพิกัดต่างๆ ที่สามารถอ้างอิงพิกัด
ภูมิศาสตร์ได้ ส่วนแบบที่สองเป็นข้อมูลเชิงภาพประกอบ (Raster Data) เป็นการเก็บ
ข้อมูลในรูปของกริดเซล (Grid Cell) หรออเป็นแถบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ค่าเฉลี่ยของพอ้นที่ Grid Cell นั้นๆ และแต่ละ Grid จะมีค่าพิกัดท่ีสามารถอ้างอิงพิกัด
ภูมิศาสตร์ได้เช่นกัน 

 ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพอ้นที่ (Non-spatial Data) หมายถึง ข้อมูลแสดงคุณลักษณะของพอ้นที่ 
เช่น ชอ่อของถนน ความยาว ประเภทของถนน จ านวนผลผลิต ฯลฯ ซึ่งสามารถเรียกว่า
ข้อมูลประกอบหรออข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) 

2. การจัดการข้อมูล (Data Management) : เป็นขั้นตอนการจัดการระบบข้อมูลจะมีการสร้าง
ฐานข้อมูลในระบบ GIS มีการก าหนดรหัสที่เป็นเครออข่ายสัมพันธ์กันของพอ้นที่  (Encoding  a 
network of areas) การจัดหมวดหมู่และสร้างแฟ้มข้อมูล (File organization and file 
creation) การบันทึกแก้ไขและการเรียกใช้ข้อมูล (Editing and retrieving) และการเรียงล าดับ
ข้อมูล (Sorting) ท าให้สามารถเรียกใช้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

3. การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Manipulation and Analysis) : เป็นส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมถึงการจัดล าดับ, การแบ่งหมวดหมู่, การท างานในเชิงเรขาคณิต, การ
จัดการด้านพอ้นที่และการวัด, การวิเคราะห์ทางสถิติ และการสร้างรูปจ าลอง 

4. การแสดงผล (Data Output) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในภาคแสดงผล ต้องมีทั้งแผนที่ สัญลักษณ์ 
ค าอธิบาย พิกัด มาตราส่วน ทิศ รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ที่ผู้วิเคราะห์ต้องการแสดง 
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รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จอรจ์ บี คอร์ท (George B. Korte, 1997) ได้แบ่งรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลของ GIS ไว้

ดังนี้ 
1.  การสอบถามข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data Queries) เป็นการสอบคน้และแสดง

ข้อมูลเชิงพอ้นที่จากฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะตามเงอ่อนไขท่ีก าหนด 
2.  การสอบถามข้อมูลเชิงพอ้นที่ (Spatial Queries) เป็นการสอบค้นและแสดง    ข้อมูลเชิงพอ้นที่

จากฐานข้อมูลเชิงพอ้นที่ตามเงอ่อนไขท่ีก าหนด 
3.  การสร้างแนวพอ้นที่กันชน (Buffers) เป็นการสร้างแนวพอ้นที่รอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะทาง

ตามท่ีก าหนดเรียกว่า การสร้างพอ้นที่กันชน ส าหรับข้อมูลแบบ Vector สามารถสร้างพอ้นที่   กันชนรอบจุด 
เส้น และอาณาบริเวณได้ ส่วนข้อมูล raster ก็สามารถสร้างพอ้นที่กันชนได้เช่นกัน แต่ด้วยลักษณะ
โครงสร้างข้อมูลซึ่งเป็น Grid cell โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า Grid cell มีขนาดใหญ่ การสร้างพอ้นที่กันชนก็จะ
ยิ่งมีความคลาดเคลอ่อนเชิงระยะทาง 

4.  การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการจัดการ
ขององค์กร ในเรอ่องโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง เช่น การวิเคราะห์      เส้นทางรถ
ประจ าทาง เส้นทางการขนถ่ายขยะ หรออการน ามาเส้นทางมาช่วยวางแผนในการส่งสินค้า โดยนิยม
น ามาใช้ในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด การวิเคราะห์โครงข่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คออ 
Network Tracing, Network Routing, Network Allocation 

5.  การวิเคราะห์พอ้นผิว (Digital Terrain Modeling and Analysis) หรออ Surface Analysis 
เป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรหนึ่งซึ่งเปรียบเสมออนเป็นมิติที่ 3 ของข้อมูลเชิงพอ้นที่โดยข้อมูล
เชิงพอ้นที่มีค่าพิกัดตามแนวแกน X และ Y ส่วนตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์เป็นค่า Z ที่มีการกระจายตัว
ครอบคลุมทั้งพอ้นที่ ผลจากการวิเคราะห์พอ้นผิวสามารถแสดงเป็นภาพประกอบ 3 มิติ ให้เห็นถึงความแปร
ผันของข้อมูลด้วยลักษณะสูงต่ าของพอ้นผิวนั้น การแสดงข้อมูลพอ้นผิวสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ 
Vector ในรูปของ Tin-based Digital Terrain Model และใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ Raster ในรูปของ 
Grid-based Digital Terrain Model  

6.  การวิเคราะห์เชิงพอ้นที่ (Spatial Analysis หรออ Grid Cell Modeling) เป็นการใช้ข้อมูลจาก 
Grid cell ซึ่งมาจากหลายแหล่งข้อมูล รวมทั้งภาพจากดาวเทียม แผนที่ รูปถ่าย ที่สามารถน าเข้าในรูป
ของ Grid Cell โดยการ Scan ส่วนใหญ่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางผัง
เมออง  

 
ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ 

เซปเป้ คาสเซตตาริ (Seppe Cassettari,1993) ได้แบ่งฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังแสดงในตาราง 5 ออกเป็น 4 กลุ่ม คออ 

1. กลุ่มวิเคราะห์เชิงพอ้นที่ (Analysis of the Spatial Data) 
2. กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Analysis of the Attribute Data) 
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3. กลุ่มการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพอ้นที่และคุณลักษณะ (Integrated 
analysis of spatial and attribute data 

4. กลุ่มการแสดงผล (Output formation) 
นอกจากนั้นสรรค์ใจ กลิ่นดาวได้จ าแนกการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละ

กลุ่มฟังก์ชั่น  ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มการวิเคราะห์เชิงพอ้นที่ (Analysis of the Spatial Data) ฟังก์ชั่นนี้มีหน้าที่ใน

การเปลี่ยนภาพประกอบ แก้ไข และประเมินความถูกต้องของแฟ้มข้อมูลเชิงพอ้นที่ มีความสามารถในการ
เปลี่ยนรูปข้อมูลดิบให้อยู่ในโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ภายในระบบ และท าการแก้ไขแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นได้ทันที่ 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปเพอ่อใช้ชั้นข้อมูลที่แตกต่างกันในพอ้นที่เดียวกันสามารถ
ซ้อนทับกันได้พอดี เช่น ฟังก์ชั่นการแปลงเชิงเรขาคณิต (Geometric Transformation) เป็นฟังก์ชั่นใน
การก าหนดค่าพิกัดให้กับชั้นข้อมูลหรออแผนที่ 

กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Analysis of the Attribute Data) 
ฟังก์ชั่นนี้มีหน้าที่ในการแก้ไข ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยไม่
ต้องอาศัยข้อมูลเชิงพอ้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถแยกการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะและ
ข้อมูลเชิงพอ้นที่ไว้คนละฐานข้อมูล เพอ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีมีปริมาณ
มากๆ ได้ เช่น ฟังก์ชั่นการแก้ไขข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Editing) เป็นฟังก์ชั่นที่มีหน้าที่ในการ
ค้นคอน พิจารณา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลเชิงคุณลักษณะรวมทั้งสามารถเพ่ิมข้อมูลใหม่และลบข้อมูลเก่า 

กลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพอ้นที่และคุณลักษณะ (Integrated 
Analysis of Spatial and Attribute Data) เป็นฟังก์ชั่นที่มีสามารถในการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงพอ้นที่
และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เช่น ฟังก์ชั่นการค้นค้น จ าแนก และการวัด มีหน้าที่ในการค้นคอนทั้งข้อมูลเชิง
พอ้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แต่จะมีเพียงข้อมูลเชิงคุณลักษณะเท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนแปลง ส่วน
ต าแหน่งของข้อมูลเชิงพอ้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะไม่สร้างข้อมูลเชิงพอ้นที่ใหม่ ฟังก์ชั่นการวางซ้อน 
เป็นฟังก์ชั่นที่น าชั้นข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปมาวางซ้อนทับกัน ท าให้เกิดชั้นข้อมูลใหม่ข้ึนมา 1 ชั้น โดยชั้น
ข้อมูลนี้นอกจากจะมีรูปใหม่ๆ เกิดข้ึนแล้ว ยังมีข้อมูลเชิงคุณลักษณะเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ที่ผสมของชั้นข้อมูล 2 ชั้น 

กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มการแสดงผล (Output Formation) เป็นฟังก์ชั่นการเตรียมผลการ
วิเคราะห์เพอ่อน าเสนอ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคออ ผลการวิเคราะห์ที่อยู่ในรูป
ตาราง และที่อยู่ในรูปของแผนที่ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว,2542) 
 
การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) 

เบญจวรรณ พงศ์สุวากร (2541) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการตอบค าถามที่  เกี่ยวกับพอ้นท่ีใน
ลักษณะของการคาดการณ์ เช่น ปรากฏการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ณ บริเวณพอ้นที่ที่สนใจ การคาดคะเน
ปริมาณการสูญเสียดินที่เกิดจากการถางป่า หรออการหาพอ้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพอชชนิดต่างๆ 
เป็นต้น การค้นหารูปแบบ (Simulation Approach) เพอ่อจะอธิบายปรากฏการณ์ที่ซ้อนทับบางอย่างโดย
การผสมผสานข้อมูลเชิงพอ้นที่และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรอ่องที่ศึกษา
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เป็นอย่างดีและเป็นเรอ่องที่ค่อนข้างยากที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญในเรอ่องเดียวกัน 2 คนมีความเห็นเหมออนกันใน
การสร้างแบบจ าลอง เช่น การประเมินความเหมาะสมของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจ
ใช้ข้อมูลเชิงพอ้นที่คออข้อมูลเกี่ยวกับพอชพรรณ ระดับความสูง ทิศทางด้านลาด ความชัน การถออครองที่ดิน 
ถนน และแม่น้ า มาผสมผสานแล้วสร้างแบบจ าลองข้ึน โดยมีการก าหนดความส าคัญของ  ข้อมูลมากน้อย
ต่างกัน ตามแบบจ าลอง GIS แบบ Cooked Cutter หรออ Weighted Model ที่เลออกใช้ แบบจ าลองที่ได้
นี้จะน าไปใช้ส าหรับการประเมินหาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และหาพอ้นที่ที่สามารถน าไป ปรับปรุงเพอ่อ
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส าหรับ Cookie Cutter Model และ Weighed Model เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ที่ประยุกต์ใช้กับ GIS เพราะสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนของระบบ GIS ได้
โดยเฉพาะในการจัดการกับข้อมูลเชิงพอ้นที่ซึ่งมีเงอ่อนไขหลายๆ ประการก าหนดอยู่เพราะมีการให้ค่า
คะแนนความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาท าให้สามารถเลออกทางเลออกที่ดีที่สุดจากทางเลออก
หลายๆ ทาง ภายใต้ข้อจ ากัดหรออกฎเกณฑ์หลายๆ อย่างหรออเกณฑ์ที่มีความส าคัญต่างกัน การค้นหา
รูปแบบ (Simulation Approach) แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คออ 
 แบบจ าลองแบบ Exclusionary of Cookie Cutter Model เป็นแบบจ าลองท่ีวิเคราะห์ตัวแปร
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ไม่มีทัศนคติของมนุษย์เข้ามาเก่ียวข้อง ตัวอย่างเช่น การประเมินหาพอ้นที่ที่
เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ ปัจจัยที่น ามาเป็นเกณฑ์ในการเลออกพอ้นที่คออ อยู่ภายใต้
รัศมีเส้นทางคมนาคม 1 กิโลเมตร ห่างจากแม่น้ า 500 เมตร ห่างจากเขตชุมชน 5 กิโลเมตร เป็นพอ้นที่ที่มี
ความลาดชั้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ห่างจาชายฝั่ง 1 กิโลเมตร และไม่ใช่พอ้นที่ป่า หลังจากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ GIS จะท าให้ทราบพอ้นที่ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ข้อดีของแบบจ าลองนี้ 
คออ สามารถใช้ได้ง่ายและรวดเร็วแต่มีข้อเสียตรงที่การวิเคราะห์ผลจะใช้ตัวแปรตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็น
หลัก โดยไม่มีทัศนคติมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องท าให้แบบจ าลองไม่มีความยอดหยุ่นเพียงพอและขาดประชา
พิจารณ์ท าให้ยังมีช่องว่างบางประการในการศึกษา 
 แบบจ าลองแบบเทียบน้ าหนัก (Weighted Model) หรออแบบจ าลองแบบที่เรียกชอ่อหนึ่งว่า 
Multiple Criteria Decision Model (MCDL) เป็นแบบจ าลองที่วิเคราะห์โดยใช้คะแนนตัวแปรตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น มีการให้คะแนนความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวกับปัญหานั้น เนอ่องจากในการ
วิเคราะห์ที่มีการใช้ข้อมูลหลายๆ แห่ง จ าเป็นต้องมีการให้คะแนนหรออน้ าหนักเพราะสามารถน ามา
เปรียบเทียบและได้ความหมายมากขึ้น โดยตั้งอยู่บนพอ้นฐานที่ว่าข้อจ ากัดหรออตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามี
หน่วยที่ต่างกัน   ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักและเนอ่องจากยังมีความไม่แน่นอน ใน
การให้น้ าหนักจึงควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน วิธีการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ
หลายปัจจัย (Multi-Criteria Evaluation ; MCE) ส่งผลให้แบบจ าลองแบบเทียบน้ าหนักเป็นแบบจ าลอง
ที่มีความยอดหยุ่น มี    ค าตอบหลากหลายและมีการจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร ตลอดจนมีทัศนคติ
ของมนุษย์หรออประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เข้ามาเกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง  จึงมีข้อเสียคออใช้เวลาใน
การศึกษานานขึ้น 
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 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบ MCE เขียนในรูปสมการต่อไปนี้ 
   S =  Wi X I หรออ 
   S = W 1 X 1 + W 2 X 2 + W 3 X 3 + ……….W n X n 

เมอ่อ  S = คะแนนความเหมาะสมรวมของพอ้นที่ 
  W n = ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ n (Weight) 
  X n = ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยที่ n (Criterion Score) 

 
ภัยแล้ง 
 ภัยแล้ง (Drought) เป็นภัยธรรมชาติ หรออปรากฏการณ์ที่เกิดในช่วงเวลาซึ่งอากาศแห้งผิดปรกติ
หรออขาดฝน ท าให้เกิดความขาดแคลนน้ าใช้ และถ้ามีความรุนแรงอาจท าให้พอชผลตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
เสียหาย ความรุนแรงของความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะฝนแล้งหรออความแห้งแล้งของ
ลมฟ้าอากาศ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปรกติ หรออฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ า
ใช้ พอชพันธ์ต่างๆ ขาดน้ าหล่อเลี้ยง ขาดความชุมชอ้น ท าให้พอชผลไม่สมบูรณ์ หรออเจริญเติบโตให้ผลตาม
ปรกติ เกิดความเสียหาย และเกิดความขาดแคลนทั่วไป ความรุนแรงของฝนแล้งขึ้นอยู่กับความชอ้นใน
อากาศ ความชอ้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และความกว้างใหญ่ของพอ้นที่ที่เกิดความแห้งแล้ง 
จะเห็นได้ว่า สภาวะฝนแล้งก็คออ การที่ปริมาณฝนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงนับได้ว่า ฝนเป็น
ตัวประกอบส าคัญและมีอิทธิพลต่อความแห้งแล้งชัดเจนกว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาออ่นๆ (ปรานี ว่องวิทวัส 
และนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์ววงศ์,2535.)  
 
นิยามของความแห้งแล้ง (Definition of Drought) 

ความแห้งแล้งหรออภัยแล้ง (drought) สามารถนิยามได้หลายความหมายต่างๆ กัน อาทิ ค าว่าภัย
แล้ง ซึ่งหมายถึง ภัย (ความเสียหาย) อันเกิดจากความแห้งแล้ง (น้ าแล้ง) หรออการขาดแคลนน้ าภัยแล้งที่
เกิดข้ึนอย่างรุนแรง  จนถึงข้ันข้าวยากหมากแพง จะเรียกว่า ทุพภิกขภัย  โดยที่สภาพน้ าแล้ง ส่วนใหญ่
เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างเบาบางหรออรุนแรงก็ได้  โดยจะผันแปรไปตามสภาพ
ลมฟ้าอากาศท่ีจะท าให้เกิดฝนแล้งในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  สภาพน้ าแล้งนั้นเกิดได้ตลอดทั้งปี  หากไปเกิดใน
พอ้นที่ที่ยังไม่มีการพัฒนา  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วจะไม่เรียกว่าอุทกภัยหรออภัยแล้ง (เล็ก จินดา
สงวน,2538) 

ส่วนราชบัณฑิตยสถาน (2526) ได้ให้ค าอธิบายว่า ความแห้งแล้ง หมายถึง สภาวะที่ปราศจาก
ความชุ่มชอ้น ปราศจากความสดชอ่น เป็นสภาพแร้นแค้น กรมอุตุนิยมวิทยา จัดให้ความแห้งแล้วเป็นภัย
ธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นประจ าเสมอมา และอาจเกิดฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล หรออเนอ่องจากมีอากาศร้อนผิดปกติท าให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงท าการเพาะปลูกไม่ได้ผล
เต็มที่ ประชาชนและสัตว์เลี้ยงขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค ต้องอพยพย้ายที่ท ากิน สรุปรวมความแล้ว 
“ความแห้งแล้ง” น่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่อาจเกิดจากการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรออการที่มีอากาศ
ร้อนผิดปกติท าให้พอ้นดินขาดความชุ่มชอ้น แหล่งน้ าตอ้นเขิน ท าการเพาะปลูกไม่ได้เต็มที่ 
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ความแห้งแล้วมีลักษณะการเกิด 3 แบบคออ ความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
drought) เกิดเนอ่องจากการมีฝนตกน้อยกว่าปรกติ หรออมีจ านวนวันที่ฝนตกน้อยผิดปรกติ เป็นบริเวณ
กว้างและเป็นระยะเวลานานต่อ เนอ่องกัน ส่วนความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เกิด
เนอ่องจากปริมาณน้ าท่า (ในแม่น้ า   ล าคลอง หนอง บึงและอ่างเก็บน้ าต่างๆ ) มีน้อยกว่าระดับปรกติ หรออ
ระดับน้ าใต้ดินลดลง  และความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับความ   แห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยาและความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา เป็นสภาวะที่พอชขาดน้ าซึ่ง
เกิดเนอ่องจากปริมาณฝนรวมและการกระจายตัวของฝนน้อยผิดปรกติ การระเหยของน้ าจริง (Actual 
Evapotranspiration) มีมากกว่าศักย์การระเหย (Potential Eevapotranspiration) และความชอ้นในดิน
มีน้อย ท าให้ระดับน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าผิวดินลดลง จึงท าให้ผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง (เล็ก จินดา
สงวน,2538) 
 
ลักษณะของภัยแล้งโดยทั่วไป 
 ความแห้งแล้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องยอมรับและเตรียมการเพอ่อแก้ไข ทั้งนี้
ภาวะความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศสามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงที่เกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

1. ความแห้งแล้งอย่างเบาหรออช่วงฝนทิ้ง (Dry Spell) เป็นความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศในช่วง
ฤดูฝนที่มีฝนตกน้อย  แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ า  ระยะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าฝนแล้ง  หรออเป็นสภาวะ
ความแห้งแล้งที่มีฝนตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร  เป็นระยะเวลานานต่อเนอ่องกันถึง 15 วันในช่วงฤดู
ฝน ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นตามภาคต่างๆของประเทศไทยเสมอๆในตอนต้นฤดูฝน  ระหว่างเดออน
มิถุนายนและเดออนกรกฎาคม 

2. ความแห้งแล้งปานกลางหรออความแห้งแล้งชั่วระยะ (Partial Drought)  เป็นช่วงฝนแล้งที่มี
ฝนตกในฤดูฝน  เฉลี่ยไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตร  เป็นเวลาต่อเนอ่องกันไม่น้อยกว่า 29 วัน  ความแห้งแล้ง
แบบนี้ถึงข้ันขาดแคลนน้ าท าความกระทบกระเทออนต่อการกสิกรรม  อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศพอสมควร ความแห้งแล้งแบบนี้ไม่ค่อยเกิดข้ึนในประเทศไทยบ่อยนัก
นานๆจึงจะมีขึ้นสักครั้ง 

3.ความแห้งแล้งอย่างรุนแรงหรออความแห้งแล้งสัมบูรณ์ (Absolute Drought)  เป็นความแห้ง
แล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเนอ่องกันไม่น้อยกว่า 15 วัน  หรอออาจมีตกบ้าง  แต่ไม่มีวันใดเลยแม้แต่วันเดียว
ที่มีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร  หรออไม่มีฝนตกเลยนานเป็นเดออนๆในฤดูฝน  นับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ที่สุดเพราะพอชพรรณธรรมชาติต่างๆ  จะล้มตายลงเรอ่อยๆไม่มีผลผลิต  ไม่มีอาหารจะกิน  ความเดออดร้อน
จะครอบคลุมอยู่เป็นเวลานาน  สภาวะความแห้งแล้งแบบนี้ยังไม่เคยปรากฎในเมอองไทยมาก่อน (ปราน ี
ว่องวิทวัส และนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ.์ 2535.)  
 
สาเหตุของความแห้งแล้ง 

ภาวะความแห้งแล้ง มีสาเหตุดังนี้ 
1. การแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ท าให้ฝนตกน้อยกว่าปรกติหรออไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

จ านวนวันที่ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยหรออฝนทิ้งช่วงนานผิดปรกติ 
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2. การขาดความสมดุลของธรรมชาติ จึงไม่เออ้ออ านวยต่อการเกิดฝน 
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ า 
4. การใช้น้ าที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น เนอ่องจากการพัฒนาพอ้นที่ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและ        

อุตสาหกรรม รวมทั้งการเพ่ิมของประชากร 
ผลกระทบปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยที่มีต่อการด ารงชีวิต 

ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า เนอ่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศ ที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทาง
การเกษตร เช่น พอ้นดินขาดความชุ่มชอ้น พอชขาดน้ า พอชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า 
รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลอองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจ
ทั่วไป เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว พลังงาน 
อุตสาหกรรมขนส่ง  

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสียความ
หลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท าให้ระดับและปริมาณน้ าลดลง พอ้นที่ชุ่มน้ าลดลง 
ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับน้ าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของ
ดิน ไฟป่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เป็นต้น  

3. ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าและการจัดการ
คุณภาพชีวิตลดลง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554: ออนไลน์)  
 
การศึกษาข้อมูลเพอ่อก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาภัยแล้ง  
 ปัญหาขาดแคลนน้ าหรออภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติหรออปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ซึ่งชาด
ฝนท าให้เกิดความเสียหายต่อพอชผลและสิ่งมีชี วิตต่างๆ ได้ ความรุนแรงของการขาดแคลนจะมี
ความสัมพันธ์กับภาวะฝนแล้ง ซึ่งฝนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อความแห้งแล้งชัดเจนกว่าข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาออ่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตร เป็นสภาวะที่พอชขาดน้ าซึ่งเกิดขึ้นเนอ่องจาก
ปริมาณน้ าฝนรวมและการกระจายตัวของฝนน้อยกว่าปกติ ความชอ้นในดินมีน้อย ท าให้ระดับน้ าใต้ดินและ
แหล่งน้ าผิวดิน  ลดลง ท าให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลงด้วย จากโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนออ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าสารสนเทศพอ้นที่เสียงภัยแล้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนออ พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดแคลนน้ าหรออความแห้งแล้ง ได้แก่ 

 ข้อมูลเชิงอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  ปริมาณน้ าฝน 
 ข้อมูลด้านอุทกวิทยา ได้แก่ เขตชลประทาน  แหล่งน้ าผิวดิน  และแหล่งน้ าใต้ดิน 
 ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลดิน ข้อมูลพอชคลุมดินหรออการใช้ที่ดิน 

 ผลกระทบจากความแห้งแล้ง ท าให้มีการระเหยของน้ าจากดินและพอชมาก พอ้นดินขาดน้ า ผลผลิต
การเกษตรลดลง พอชและสัตว์เลี้ยงอาจถึงตายได้ จากการที่มนุษย์และสัตว์ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคอาจ
มีผลถึงโรคระบาดในฤดูแล้ง รวมถึงการขาดแคลนน้ าในด้านอุตสาหกรรมและน้ าที่ใช้ในการผลิต
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กระแสไฟฟ้า เมอ่อผลผลิตน้อยลงในขณะราคาสินค้าสูงขึ้น ท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเพอ่อช่วย
ผู้ประสบภัยแล้ง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกษตรกรไม่มีงานท า ต้องอพยพเข้ามาหางานท าในเมอองใหญ่ๆ ซึ่ง
ท าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาชุมชน และบางทีก็เพ่ิมปัญหาทางด้านอาชญากรรมขึ้น ถ้าไม่
สามารถ หางานท าได้ (ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม.2543)  
 
การวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

ในการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปัจจัยที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจ าลอง และให้ค่า
น้ าหนักของแต่ละปัจจัย เพอ่อประเมินระดับของพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง มีดังนี้ 

1) ปริมาณน้ าฝน 
 ปริมาณน้ าฝน เป็นปัจจัยและตัวแปรหลักท่ีส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง เพราะถ้า
มีฝนน้ าผิดปกติหรออปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (Average Rainfall) มีค่าต่ ากว่าปกติ (Normal) หรออฝนทิ้งช่วง 
สาเหตุเหล่านี้ ก็ก่อให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง ดังนั้นการวิเคราะห์สภาวะฝนแล้ง ณ พอ้นที่ใดๆ ก็สามารถ
ท าให้ทราบถึงสภาวะความแห้งแล้งของพอ้นที่นั้นๆ ด้วย 

การวิเคราะห์และประเมินสภาวะฝนแล้งมีมากมายหลายวิธี ซึ่งส่วนใหญ่มักพิจารณาในรูปของ
ดัชนีที่บ่งชี้ความรุนแรงของสภาวะฝนแล้ง โดยใช้ตัวแปรเดี่ยวเพียงตัวเดียว หรออหลายตัวแปรรวมกัน 
ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันการวิเคราะห์และประเมินสภาวะฝนแล้งใช้ตัวแปรเดี่ยวเพียงตัวเดียวคออ
ปริมาณฝน ซึ่งเป็นตัวแปรหลักท่ีดีที่สุดที่ใช้บ่งบอกสภาวะฝนได้โดยตรง ปัจจุบันการวิเคราะห์และประเมิน
สภาวะฝนแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ใช้อยู่ 2 วิธี คออ การวิเคราะห์ปริมารฝนรายปี โดยใช้ Decile range 
และการวิเคราะห์ ปริมาณฝนรายเดออน ในช่วงฤดูฝนหรออฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยใช้  Generalized 
Monsoon Index (GMI) (นงค์นารถ, 2537) 

ในการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของพอ้นที่ไม้ได้จ าแนกพอ้นที่
เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละช่วงฤดูกาล ดังนั้นจึงใช้ปริมาณฝนรายปี เพอ่อวิเคราะห์สภาวะฝนแล้ง โดยใช้วิธี 
Declle ซึ่งเป็นการค านวณค่าดัชนีฝนจากปริมาณฝนรวมรายปี ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยแบ่งข้อมูล
ปริมาณฝนรายปีออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆ กัน ช่วงละ 10% (Decile) ของการแจกแจง แต่เนอ่องจากปริมาณ
ฝนมักมีการแจกแจงที่ไม่เป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงน า
ข้อมูลมาถอดรากที่สองก่อนเพอ่อให้ค่าใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ แล้งจึงน าข้อมูลมาค านวณ โดย
ใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

Z  = (x - Xavg ) / S.D 
  Z  = คะแนนมาตรฐาน 
  X  = ข้อมูลปริมาณฝนรายปี 
  Xavg  = ปริมาณฝนเฉลี่ย 
  S.D.  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2) ชั้นข้อมูลดิน 
 ชั้นข้อมูลดิน ที่ใช้กลุ่มดินซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติการระบายน้ าของกลุ่มดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งถ้าดิน
มีการระบายน้ าดี นั้นหมายความว่าดินไม่สามารถท่ีจะกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้ดินมีความชอ้นน้อยไม่พอเพียง
ต่อการเจริญเติบโตของพอช หลักการพิจารณาดังตารางข้างล่าง 

 
ภาพประกอบที่ 1 ตารางสามเหลี่ยมแสดงสัดส่วนสัมพันธ์ของอนุภาค ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวใน
ชั้นของเนอ้อดินต่างๆ 
 

คุณสมบัติของดินแต่ละประเภท 
 ดินทราย : ลักษณะเนอ้อหยาบ (CoarseTextured) ทรายชนิดต่าง ๆ ทรายปนดินร่วน 
 ดินร่วน : ลักษณะเนอ้อปานกลาง (Moderately Coarse –Textured) ดินร่วนปนทรายหยาบ ดิน

ร่วนปนทราย  
 ดินร่วนปนทรายละเอียด : เนอ้อดินปานกลาง (Medium- Textured)  
 ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก : ดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง ทรายแป้ง เนอ้อละเอียดปานกลาง 

(Moderately Fine Textured) ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง 

 ดินเหนียว : เนอ้อละเอียด (Fine-Textured) ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป้ง และดิน
เหนียว 

จากคุณสมบัติของประเภทดินสามารถก าหนดระดับเสี่ยงภัยแล้งของสภาพการระบายน้ าของดินได้คออ 
 ดินที่มกีารระบายน้ าดีมากเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก  
 ดินที่มกีารระบายน้ าดีเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ดินที่มกีารระบายน้ าน้อยเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ดินที่มกีารระบายน้ าน้อยมากเป็นพอ้นที่ไมเ่สี่ยงภัยแล้ง 

3) ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope)  
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 เส้นชั้นความสูง (Contour Line) เส้นชั้นความสูงน าเข้าจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วยเส้นชั้นความสูง   4 ประเภท คออเส้นชั้นดัชน ี (Index 
Contour) เส้นชั้นคั่นกลาง (Intermediate Contour) เส้นชั้นแทรก (Supplemental Contour)  และ
เส้นชั้นบริเวณท่ีต่ า (Depression Contour)  

โดยปัจจัยสภาพภูมิประเทศที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง คออ ความลาดชันของ
พอ้นที ่(Slope) เนอ่องจากพอ้นที่ที่มีความลาดชันสูงและอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล    ส่วนใหญ่เป็นพอ้นที่ต้นน้ า 
ง่ายต่อการไหลของน้ า 

เกณฑป์ัจจัยสภาพภูมิประเทศที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพอ้นที่คออ 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต ่ 0-5% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต่ 5-15% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต่ 15-30% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ความลาดชันของพอ้นที่มากกว่า  30% เป็นพอ้นที่ไม่มีเสี่ยงภัยแล้ง 

4) แหล่งน้ าใต้ดิน 
 ข้อมูลแหล่งน้ าใต้ดินหรออน้ าบาดาลจะพิจารณาจากอัตราการให้น้ า (Yield) และคุณภาพของน้ า
บาดาลคออมวลสารละลายรวม (Total Dissolved Solid : TDS) ซึ่งอัตราการให้น้ าพิจารณาจากการ
จัดรูปแบบมาตรฐานระบบประปาบทของกรมโยธาธิการ ปี 2534 ส่วนคุณภาพของน้ าบาดาลพิจารณา
จากมาตรฐานน้ าดอ่มของกรมอนามัยโลก ซึ่งได้ก าหนดค่าของ TDS ไว้ระหว่าง 600 – 1000 มิลลิแกรมต่อ
ลิตร และส าหรับพอชค่า TDS ไม่ควรเกิน 2000 มิลลิแกรมต่อลิตร ประกอบกับค่าช่วงของข้อมูล TDS ซ่ึง
กรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้แสดงไว้ในแผนที่แหล่งน้ าบาดาลมี 3 ช่วงหลัก คออ TDS. > 1500 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร TDS 750 – 1500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ TDS < 750 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ระดับความเสี่ยงภัยแล้งของประเภทข้อมูลจึงมีเพียง 3 ระดับ 
 
ตารางที่ 1 การก าหนดระดับความเสี่ยงภัยแล้งของอัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดิน 

อัตราการให้น้ า รูปแบบมาตรฐานระบบประปาชนบท ระดับความเสี่ยง
ภัยแล้ง 

< 2 ม3 / ชม. ไม่พอเพียงส าหรับท าระบบประปาชนบท 4 
2 – 10 ม3 / ชม. มาตรฐาน ข ส าหรับ 30–50 หลังคาเรออน (> 5 – 10 ม3 / ชม.) 3 

> 10 – 20 ม3 / ชม. มาตรฐาน ก ส าหรับ 50–120 หลังคาเรออน 2 
> 20 ม3 / ชม. มาตรฐานขนาดใหญ่ส าหรับ > 120 หลังคาเรออน 1 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 การก าหนดระดับความเสี่ยงภัยแล้งของมวลสารละลายรวม 
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มวลสารละลายรวม (TDS) ระดับความเสี่ยงภัยแล้งของประเภทข้อมูล 
TDS > 1500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4 

TDS 750 - 1500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2 
TDS < 750 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมพิศ นิธิยานันท์ (2546) ศึกษาเรอ่อง การวิเคราะห์ภัยแล้งและพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัด
นครราชสีมาโดยน าปัจจัยเกี่ยวกับภัยแล้งและพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปริมาณน้ าฝนกับจ านวนวันที่ฝนตก 
ด้านอุทกวิทยา และด้านเกษตรในพอ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นเครอ่องมออวิเคราะห์เชิงพอ้นที่ปัจจัยย่อยภัยแล้งแบบจับคู่ซ้อนทับข้อมูล ตามระดับความเสี่ยงภัยแล้งที่
ก าหนด ผลการศึกษาพบว่า จากปัจจัยหลักท่ีศึกษา จะมีพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ปานกลาง และน้อย
แตกต่างกัน เป็นไปตามการแบ่งชั้นข้อมูล และล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยที่ก าหนด โดยได้ผลการ
วิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา มีพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับรุนแรงมากประมาณ 8,825.80 
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 42.50) ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอครบุรี สีคิ้ว ด่านขุนทด สูงเนิน แก้งสนามนาง 
บ้านเหลอ่อม บัวใหญ่ ปักธงชัย เสิงสาง โนนไทย โนนแดง ขามสะแกแสง คง กิ่งอ าเภอบัวลาย และกิ่ง
อ าเภอสีดา เมอ่อพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าตามตัวชี้วัดระดับหมู่บ้านของจังหวัดนครราชสีมา 
กับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับรุนแรงมาก จะมีหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ าเพอ่อการเกษตรมากท่ีสุดกระจาย
อยู่ถึง 716 หมู่บ้าน (ร้อยละ 21.85) ส่วนปัญหาเกี่ยวกับน้ าใช้ น้ าสะอาดส าหรับดอ่มและบริโภค มีปัญหา
น้อย เป็นจ านวน 15 หมู่บ้าน (ร้อยละ 0.46 ) และ 9 หมู่บ้าน (ร้อยละ 0.27 ) ตามล าดับ 

อมเรศ  บกสุวรรณ (2546) ศึกษาเรอ่องสภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ ายม โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบสภาพความแห้งแล้งที่ผ่านมา ค้นหาสาเหตุ และความรุนแรงของสภาพความแห้งแล้งในแต่ละ
พอ้นที่ โดยยึดหลักปริมาณน้ าที่มีในพอ้นที่โดยสภาพธรรมชาติคออน้ าฝนและน้ าท่า เทียบกับการใช้น้ าใน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพอ้นที่แล้วก าหนดดัชนีวัดความแห้งแล้งในแต่ละพอ้นที่ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ ายมตอนล่างใน
แม่น้ ายมสายหลักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าโดยเฉลี่ยเกออบทุกปี และในรอบ 5-6 ปี จะรุนแรงมากครั้ง
หนึ่ง ส่วนพอ้นที่ท่ีอยู่ไกลจากแม่น้ าก็ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นฤดูฝนและในฤดูแล้ง เนอ่องจากปริมาณ
ฝนในช่วงฤดูแล้งมีค่าน้อยมาก ส่วนในพอ้นท่ีลุ่มน้ ายมตอนบนประสบปัญหาความแห้งแล้งน้อยกว่าตอนล่าง 
เนอ่องจากปริมาณฝนโดยรวมสูงกว่าพอ้นที่ออ่นๆ และการใช้น้ ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ส่วนน้ าอุปโภคบริโภคขาด
แคลนมากในช่วงฤดูแล้งเกออบทุกพอ้นที่ของลุ่มน้ ายม แต่จะขาดแคลนน้ าในพอ้นที่จังหวัดสุโขทัยและจั งหวัด
แพร่ นอกจากนี้ยังพบว่าในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา ลุ่มน้ ายมมีแนวโน้มของฝนรายปีลดลง 1-14 มม./ปี และ
ปริมาณน้ าท่าในฤดูแล้งลดลงตามล าดับ เนอ่องจากมีการใช้น้ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนอ่อง 

อภิรัฐ ปิ่นทอง (2544) ศึกษาเรอ่องการประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งในลุ่มน้ าแม่
กลองร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพอ่อประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้ง ในลุ่ม
น้ าแม่กลองร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้ข้อมูล ปริมาณฝนรายวัน จ านวนวันที่ฝนตก 
จ านวนวันที่ฝนทิ้งช่วงสูงสุดรายปี และการใช้ที่ดิน พร้อมกับประเมิน หาดัชนีความแห้งแล้งที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในลุ่มน้ าแม่กลอง ผลจากการประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งใน
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ลุ่มน้ าแม่กลองร่วมกับ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลน้ าฝนทั้งหมดท่ี
ท าการศึกษา สรุปได้ว่าฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดออนพฤษภาคม-เดออนตุลาคม โดยมีจ านวนวันที่ฝนตก 105 
วันต่อปี ปริมาณฝนตกรายปี 1277 มิลลิเมตร ฝนทิ้งช่วงสูงสุดรายปี 10-34 วัน แนวโน้มของฝนรายปีมี
อัตราลดลงเล็กน้อยในลุ่มน้ าย่อยคออ แม่น้ าแควใหญ่ตอนล่าง ที่ราบแม่กลอง ล าภาชี และ ล าตะเพิน 
แนวโน้มของฝนรายเดออนมีอัตราลดลงในเดออนมิถุนายน- เดออนกรกฎาคม แนวโน้มของจ านวนวันที่ฝนตก
มีอัตราลดลง แนวโน้มของฝนทิ้งช่วงสูงสุด รายปีคงที่ ดัชนีความแห้งแล้งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ความ
แห้งแล้งฝนรายปีคออ Deciles Range ดัชนีความแห้งแล้งรายเดออนที่เหมาะสมคออ Generalized 
Monsoon Index (GMI) และ Aridity Index ส าหรับฝนรายปีและจ านวนวันที่มีฝนตกรวมในลักษณะ
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กันทางเชิงลบ กล่าวโดยสรุปคออ ในการประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้ง
แล้งในลุ่มน้ า แม่กลองร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งสภาวะฝนแล้งเป็นเขตท่ีมี 
สภาวะฝนแล้งมาก คออ ลุ่มน้ าย่อยล าตะเพิน และเขตที่มีสภาวะฝนปกติและชุ่มชอ้น คออ ลุ่มน้ าย่อยแควใหญ่
ตอนบน ห้วยแม่จัน ห้วยแม่ละมุง ห้วยขาเหย่ง ห้วยบ้องตี้ ห้วย แม่น้ าน้อย ที่ราบแม่กลอง และล าภาชี 
 สุระ พัฒนเกียรติ, ชุมพร ยุวรี และชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล (2549) ศึกษาการเปรียบเทียบการ
จ าแนกพอ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพอ้นที่ (PSA) และ
เทคนิคฟัสสิลอจิก (Fuzzy Logic)  การจ าแนกพอ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพ
เชิงพอ้นที่  โดยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรายปี 
จ านวนวันที่ฝนตกในรอบปี เขตชลประทานและแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดิน  พอชปกคลุมดิน  สภาพการ
ระบายน้ าของดิน ความลาดชัน และความหนาแน่นของล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย ส าหรับข้อมูลประกอบออ่นๆ  
ได้แก่  ขอบเขตการปกครอง  ถนนขอบเขตลุ่มน้ า  เส้นทางน้ า  และประวัติการเกิดภัยแล้งในอดีต  
จากนั้นก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting) ของแต่ละตัวแปร  และค่าระดับคะแนน (Rating) ประเภท
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร  ด้วยวิธีการจัดล าดับความส าคัญ (Prioritized Weighting and Rating Scale) 
ส่วนการจ าแนกพอ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยเทคนิคฟัสสิลอจิก (Fuzzy Logic) ด าเนินการในข้อมูลที่มี
รูปแบบของราสเตอร์อาศัยหลักการประเมินเกณฑ์แบบพหุ (Multi-Criteria Evaluation)  ก าหนดปัจจัย
หลักท่ีมีผลต่อการเกิดภัยแล้ง  ประกอบด้วย   ปริมาณน้ าฝนรายปี   จ านวนวันที่ฝนตกในรอบปี  การขาด
น้ า  การระเหย  เขตชลประทานและแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดิน  เนอ้อดิน  และความลาดชัน  และ
ก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย  และค่าคะแนนของเกณฑ์ต่างๆในแต่ละปัจจัย  โดยใช้วิธี  Linear Scaling  
ซึ่งมีค่าจากน้อยไปหามากตั้งแต่ 0 ถึง 10  โดยผลการศึกษา  จากการเปรียบเทียบการจ าแนกทั้งสองวิธี 
พบว่า การประเมินพอ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยเทคนิคฟัสสิลอจิกจะให้ผลลัพธ์ที่
ใกล้เคียงกับข้อมูลการส ารวจของศูนย์ข่าวและเตออนภัยสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประมาณร้อยละ 75 (ค่าดัชนี Kappa Index = 0.75) ซึ่งมากกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธี
ศักยภาพเชิงพอ้นที่ซึ่งมีค่าประมาณ  ร้อยละ 47 เท่านั้น (ค่าดัชนี Kappa Index = 0.47) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาเรอ่องการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออ (19 จังหวัด)  โดยใช้หลักการเบอ้องต้นทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การ
ซ้อนทับข้อมูล (Overlay)  และการวิเคราะห์เชิงพอ้นที่ (Spatial Analysis)  ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย เขตชลประทานและแหล่งน้ า  พอชปกคลุมดิน  สภาพการระบายน้ าของดิน  
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ความหนาแน่นของล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย  และสถิติพอ้นที่เกิดภัยแล้งในอดีต  โดยมี
วิธีการวิเคราะห์เป็นการน าฐานข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ปัจจัย  ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) น ามาซ้อนทับกัน  โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก  (Weighting)  และการจัดล าดับค่าคะแนน 
(Rating)  เพอ่อใช้ในการก าหนดค่าความเสี่ยงในแต่ละระดับความเสี่ยง โดยก าหนดให้พอ้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง 
มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง มากกว่า 80 คะแนน พอ้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 56 – 80 
คะแนน พอ้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 30 – 55 คะแนน และพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยมาก 
มีค่าคะแนนอยู่ ในช่วง น้อยกว่า 30 คะแนน ผลของการศึกษาพบว่า  พอ้นที่ เสี่ยงภัยแล้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออ 19 จังหวัด  แบ่งระดับความเสี่ยงของการเกิดภัยแล้งเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากสูง  
เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง  เสี่ยงภัยแล้งน้อย  และเสี่ยงภัยแล้ งน้อยมาก  พบว่ามีพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 15 
จังหวัด 203 อ าเภอ 1,291 ต าบล และ 7,339 หมู่บ้าน 

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพอ่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนออ  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการศึกษาในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออ มีวัตถุประสงค์เพอ่อพัฒนาระบบสารสนเทศพอ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้วย
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากร  ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลความแห้งแล้งเชิงกายภาพ  อุตุนิยมวิทยา  อุทกวิทยาและฐานข้อมูลเชิงบูรณาการได้
จากการวิ เคราะห์ความแห้งแล้งทั้ งสามประเภท  การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออใช้ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน  เขตชลประทานและแหล่งน้ าผิวดิน  แหล่งน้ าใต้ดิน  
ความหนาแน่นของล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย  ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา  ข้อมูลดิน (สภาพการระบายน้ า)  และ
พอชปกคลุมดิน/การจัดการที่ดิน  ส่วนการสร้างแบบจ าลองก าหนดปัจจัยและระดับความรุนแรงของสภาวะ
ความแห้งแล้ง และการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แบ่งการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งเป็น 3 ลักษณะ คออ พอ้นที่
เสี่ยงภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา  และพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพ  และน า
แผนที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 รูปแบบมาซ้อนทับอีกครั้ง  เพอ่อที่จะได้แผนที่เสี่ยงภัยแล้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออ  ซึ่งการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ
น้ าฝนรายปี  ด้วยวิธี Decile เพอ่อก าหนดค่าดัชนีน้ าฝนที่จะบ่งบอกถึงสภาวะฝน  การวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยง
ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเขตชลประทานและแหล่งน้ าผิวดิน  แหล่งน้ าใต้ดิน  และ
ความหนาแน่นของล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย  ส่วนการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงกายภาพเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา ข้อมูลดิน (สภาพการระบายน้ า) และพอชปกคลุมดิน/การจัดการที่ดิน ผล
การศึกษาพบว่า  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกับแผนที่เสี่ยงภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา  
โดยพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากในบริเวณทิศตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนออ  ซึ่ง
พอ้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ และพอ้นที่บางส่วนของจังหวัดขอนแก่น 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (2520) ศึกษาเรอ่องการประเมินความเสี่ยงทาง
กายภาพเชิงพอ้นที่  เพอ่อหาพอ้นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพอ้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  และ
พะเยา  ซึ่งมีองค์ประกอบหลักด้านกายภาพของพอ้นที่ 3 องค์ประกอบด้วยกันคออ  การประเมินสภาพ
ภูมิอากาศ  การประเมินการใช้ที่ดิน  และการประเมินสภาพดินที่เป็นอยู่ในพอ้นที่ต่อการกักเก็บน้ า  
การศึกษาครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพอ่อพัฒนาแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะความแห้งแล้ง  โดย
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เน้นถึงการน าข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายวัน  ตลอดจนลักษณะการกระจายตัวของสภาพภูมิประเทศ  และ
แหล่งน้ าในพอ้นที่มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพอ่อประเมินค่าความเสี่ยงทางกายภาพเชิงพอ้นที่ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ  ปัจจัยทั้ งหมดจ าเป็นต้องมีการปรับค่ามาตรฐานของปัจจัย  ด้วยวิธีการ Fuzzy 
membership function  ข้อมูลที่ได้จากการปรับค่ามาตรฐานจะมีค่าอยู่ระหว่าง  0-1  โดยค่า 0  
หมายถึงพอ้นที่ ที่มีปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งน้อยที่สุด  ขณะที่ค่า 1  หมายถึงพอ้นที่ที่มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งมากที่สุด  ปัจจัยที่ผ่านการปรับค่ามาตรฐานแล้วจะถูกน ามา
วิเคราะห์เชิงซ้อนทับร่วมกันโดยผ่านวิธีการ  Weighted Linear Combination  โดยมีการก าหนดค่าถ่วง
น้ าหนักของ       แต่ละปัจจัยด้วยวิธีการของ Malczewski  เพอ่อก าหนดระดับความส าคัญของปัจจัยใน
การประเมินโดยวิธีการ Ranking จากการเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ  ที่ใช้ในการประเมิน  ซึ่ง
พบว่า  ปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสภาวะแห้งแล้งของพอ้นที่มากที่สุด  รองลงมาเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ าฝนที่ตกในพอ้นที่ คออ ค่าดัชนีความเปียกของพอ้นที่ และความจุ
ความชอ้นที่เป็นประโยชน์ของดิน ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดิน  และความ
หนาแน่นของทางน้ า  มีผลกระทบต่อระดับความแห้งแล้งของพอ้นที่พอสมควร ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่ าสุด  คออสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพอช ผลการศึกษาพบว่า  จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าปางมีค่าเฉลี่ย
ของค่าความเสี่ยงแห้งแล้งค่อนข้างสูง  เนอ่องจากพอ้นที่ออ่นๆ  เป็นพอ้นที่ดอนอาศัยน้ าฝนและมีการท า
ประโยชน์ทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย  

สุระ พัฒนเกียรติ และ อุษาวดี ผากุหลาบแดง (2550) ศึกษาเพอ่อการประเมินพอ้นที่เสี่ยงภัยจาก
การเกิดภัยแล้งของจังหวัดน่าน  โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพอ้นที่ 
(Potential Surface Analysis: PSA)  โดยอาศัยหลักการจากการศึกษาวิจัยเพอ่อก าหนดพอ้นที่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มน้ าภาคเหนออของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
(2541)  ซึ่งก าหนดตัวแปร/ปัจจัย (Parameter)  ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักความส าคัญ  (Weighting)  และ
ระดับของประเภทข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเพอ่อก าหนดพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดน่าน  โดยมีปัจจัยหลักใช้
ในการศึกษา  ดังนี้  ปริมาณน้ าฝนรายปี  จ านวนวันที่ฝนตก  เขตชลประทานและแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้
ดิน  พอชปกคลุมดิน  เนอ้อดิน  ความลาดชัน  ความหนาแน่นของ   ล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย  และขนาดของ
พอ้นที่ลุ่มน้ าย่อย  ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting)  ของแต่ละตัวแปรข้างต้น และค่าระดับคะแนน 
(Rating)  ประเภทข้อมูลของแต่ละตัวแปร  ด้วยวิธีการจัดล าดับความส าคัญ (Prioritized Weighting 
and Rating Scale)  การวิเคราะห์จ าแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง และน้ าท่วม 
ออกเป็น 4 ระดับ คออ ไม่เสี่ยงภัย เสี่ยงภัยระดับต่ า  เสี่ยงภัยระดับปานกลาง  และเสี่ยงภัยระดับสูง ผล
การศึกษา  พบว่า  จังหวัดน่านส่วนใหญ่พอ้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งระดับรุนแรง  พบอยู่ในเขตอ าเภอนาน้อย  
อ าเภอนาหมอ่น  และอ าเภอเวียงสา 

สุรีรัตน์ คงสนุ่น และคณะ(2552) ศึกษาเรอ่องการประเมินพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดตาก ประเทศ
ไทย ตามความแปรผันของดัชนี โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ. โดยน าสนอการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และแบบจ าลองเชิงพอ้นที่  เพอ่อจ าแนกพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งบริเวณจังหวัดตาก  โดยวิธีการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพอ้นที่  การประเมินระดับความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา  การประเมินระดับความแห้งแล้ง
ทางอุทกวิทยา  และการประเมินระดับความแห้งแล้งทางพอชพรรณ   โดยวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
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พอ้นที่ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศักยภาพของพอ้นที่ และวิธีการ
ซ้อนทับข้อมูล เพอ่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในบริเวณจังหวัดตาก  ซึ่งจะท าการ
จ าแนกชั้นความเสี่ยงโดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ปริมาณน้ าฝนรายปี  
จ านวนวันที่ฝนตก  เขตชลประทานและแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดิน  พอชปกคลุมดิน  เนอ้อดิน (สภาพการ
ระบายน้ า) ความลาดชัน  ความหนาแน่นของล าน้ าในลุ่มน้ าย่อย  และขนาดของพอ้นที่ลุ่มน้ าย่อย โดยมี
การประเมินความแห้งแล้งด้วยปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการประเมินความแห้งแล้งโดยดัชนีปริมาณ
น้ าฝน  การประเมินความแห้งแล้งด้วยปัจจัยทางอุทกวิทยา เป็นการประเมินความแห้งแล้งโดยดัชนีระดับ
น้ าใต้ดิน การประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความสมบูรณ์ของพอชพรรณ เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า
ดัชนีวัดของพอชพรรณ และค่าดัชนีความแตกต่างของ ทั้งนี้การประเมินความแห้งแล้งทั้ง 4 ประเภท น ามา
จ าแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเชิงพอ้นที่โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ ไม่เสี่ยงภัย  เสี่ยงภัยระดับต่ า  เสี่ยงภัยระดับปานกลาง  
และเสี่ยงภัยระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า  พอ้นที่ที่มีพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูงอยู่ในอ าเภอเมอองตาก  
อ าเภอสามเงา อ าเภอพบพระ  อ าเภอแม่สอด  อ าเภอแม่ระมาด  อ าเภอบ้านตากและกิ่งอ าเภอวังเจ้า 
 วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์,สรายุทธ นาครอดและพิภพ ปราบณรงค์ (Warit Wipulanusat, Salayoot 
Nakrod and Pipop Prabnarong,2009) ศึกษาเรอ่อง Multi-hazard Risk Assessment Using GIS 
and RS Applications: A Case Study of Pak Phanang Basin น าเสนอการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูล
ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   ในการประเมินพอ้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ (พอ้นที่ภัยแล้ง
และน้ าท่วม)  ในลุ่มน้ าปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้
ในการวิเคราะห์จากรายงาน เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบ่งวิธีการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง การวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงน้ าท่วม การวิเคราะห์
พอ้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ และการเสนอแนะการวางยุทธศาสตร์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดประกอบไปด้วย แผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลดิน 
ข้อมูลแหล่งน้ า ข้อมูลพอ้นที่ชลประทาน ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูลพอ้นที่ลุ่มน้ า ข้อมูล
ธรณีวิทยา และข้อมูลขอบเขตการปกครอง การวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
เหมออนกัน ได้แก่ พอ้นที่เสี่ยงภัยต่ า ปานกลาง และสูง แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับชั้นข้อมูลความหนาแน่น
ของประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกครั้งหนึ่ง โดยก าหนดค่าน้ าหนักและค่าปัจจัยในการวิเคราะห์   
พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้จากการวิเคราะห์  น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและป้องกัน  ไม่ว่าจะเป็นการ
หาเครอ่องมออที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยบรรเทาหรออแก้ไขเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยแล้งและน้ า
ท่วม  เช่น  การสร้างประตูน้ า  เครอ่องมออตรวจวัดระดับน้ า  ช่องทางระบายน้ า  ท านบน้ า  การวางแผน
การใช้ที่ดิน  ระบบเตออนภัย  การอพยพ  และการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ  เป็นต้น  ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสอดส่องดูแล  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และให้ความร่วมมออแก่การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ภาณี ถิรังกูร และรัศมี สุวรรณวีระก าธร (Mongkolsawat C. Thirangoon 
P.  and  Suwanwerakamtorn R.,2001) ศึกษาเรอ่อง An Evaluation of Drought Risk Area in 
Northeast Thailand using Remotely Sensed Data and GIS เป็นการประเมินหาพอ้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนออของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล Remote Sensing และเทคโนโลยี 
GIS ซึ่งแบ่งข้อมูลที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของการเกิดภัยแล้งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาและลักษณะทางกายภาพของพอ้นที่ โดยวิเคราะห์หาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละด้านก่อนที่จะน า
แผนที่พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน น ามาซ้อนทับกันอีกครั้งหนึ่งเพอ่อหาพอ้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนออ ส าหรับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา  ตัวแปรที่
น ามาใช้วิเคราะห์ คออ ปริมาณน้ าฝน 264 สถานีวัดน้ าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนออ โดยวิเคราะห์ดัชนี
ฝนแล้งด้วยวิธี Rainfall Decile เป็นการค านวณค่าดัชนีฝน (Decile Range) จากปริมาณฝนรวมรายปี 
โดยแบ่งข้อมูลปริมาณฝนรายปีออกเป็น 10 ช่วงเท่า ๆ กัน  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านอุทกวิทยา  ตัวแปรที่
น ามาใช้วิเคราะห์ คออ แหล่งน้ าผิวดิน เขตชลประทาน ความหนาแน่นของล าน้ าในพอ้นที่ลุ่มน้ าย่อย ปริมาณ
และคุณภาพน้ าใต้ดิน พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านกายภาพ ตัวแปรที่น ามาใช้วิเคราะห์ คออ ลักษณะภูมิประเทศ  
การระบายน้ าของดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการศึกษา ได้แบ่งระดับชั้นของความเสี่ยงเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลางและรุนแรง พบว่าพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับความรุนแรงน้อย คิดเป็นร้อยละ 35.20  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางอุทกวิทยาส่วนใหญ่อยู่ระดับความ
รุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.07 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางกายภาพส่วนใหญ่อยู่ระดับความรุนแรงน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 42.78 และท าการประเมินรวมข้อมูลทั้ง 3 ด้าน พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 32.06  

รัศมี สุวรรณวีระก าธร , ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, เกรียงศักดิ์ ศรีสุข และสุรชัย รัตนเสริมพงศ์ 
(Suwanwerakamtorn R. Mongkolsawat C.  Srisuk K.  and  Ratansermpong S.,2005)  
ท าการศึกษาเรอ่อง Drought Assessment Using GIS Technology in the Nam Choen Watershed, 
NE, Thailand เป็นการประเมินหาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยเทคโนโลยี GIS ในพอ้นที่ลุ่มน้ าเชิญ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนออ ประเทศไทย  มีตัวแปรที่ท าให้เกิดภัยแล้งที่น าใช้ในการวิ เคราะห์ 7 ตัวแปร ได้แก่ 
ปริมาณน้ าฝน  ความหนาแน่นของล าน้ า ความลาดชันของพอ้นที่  สภาพการระบายน้ าของดิน  แหล่งน้ าผิว
ดินและชลประทาน  น้ าใต้ดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยมีการจัดระดับคะแนนของแต่ละตัวแปร  
โดยการวิเคราะห์ดัชนีฝนแล้ง ด้วยวิธี Decile ซึ่งวิธี Rainfall Decile เป็นการค านวณค่าดัชนีฝน (Decile 
Range) จากปริมาณฝนรวมรายปี ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยแบ่งข้อมูลปริมาณฝนรายปีออกเป็น 10 ช่วง
เท่าๆ กัน ช่วงละ 10% (decile) ของการแจกแจง แต่เนอ่องจากปริมาณฝนมักมีการแจกแจงที่ไม่เป็นการ
แจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงน าข้อมูลมาถอดรากที่สองก่อนเพอ่อให้
ค่าใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ แล้วจึงน าข้อมูลมาค านวณ  โดยการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา ตัวแปร
ทางด้านอุทกวิทยาประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ แหล่งน้ าผิวดิน เขตชลประทาน ความหนาแน่นของล า
น้ าในเขตลุ่มน้ าย่อย และปริมาณน้ าใต้ดิน ส่วนการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพอ้นที่ ตัวแปรที่
น ามาใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความลาดชัน การระบายน้ าของเนอ้อดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน   ทั้งนี้การ
วิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ใช้ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรและค่าระดับความเสี่ยงในแต่ละเงอ่อนไขข้อมูลตาม
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ตาราง น ามาวิเคราะห์หาพอ้นที่เสี่ยงภัยด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay) ด้วยโปรแกรม ArcView โดย
ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักหรออความส าคัญของตัวแปร ผลการศึกษา แบ่งระดับความรุนแรงของภัยแล้ง
ออกเป็น 4 ระดับ คออ น้อยมาก น้อย ปานกลางและรุนแรง จากการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้ง 7 ครั้ง
ด้วยค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรที่แตกต่างกันไปตามตาราง พบว่า การวิเคราะห์ครั้งที่ 3 ได้พอ้นที่เสี่ยงภัย
แล้งที่ใกล้เคียงกับต าแหน่งที่เกิดภัยแล้งมากท่ีสุด 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
2. เครอ่องมออที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหารจ านวน 11     
ระวาง  

 ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดน้ าฝนและปริมาณน้ าฝน จากกองอุตุนิยมวิทยา กรม
อุตุนิยมวิทยา 

 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พอ้นที่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 10 กลุ่ม
ชั้นข้อมูล      

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ไมโครคอมพิวเตอร์  (PC) 
2. ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3. ซอฟท์แวร์รีโมทเซนซิ่ง  

 
กำรเก็บข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 การส ารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
 แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน  1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร  จ านวน 11     

ระวาง  
 ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดน้ าฝนและปริมาณน้ าฝน จากกองอุตุนิยมวิทยา กรม

อุตุนิยมวิทยา 
 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พอ้นที่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 10 กลุ่ม
ชั้นข้อมูล      

 



 26 

กำรจัดกระท ำข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ อาทิ 
1. การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ โดยการก าหนด coverage ให้ตรงกับปัจจัยต่างๆ  
 ปัจจัยที่ 1 คออ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall)  
 ปัจจัยที่ 2 คออ ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) 
 ปัจจัยที่ 3 คออ ดิน (Soil)  
 ปัจจัยที่ 4 คออ น้ าใต้ดิน (Aquifer)  

 อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดิน 
 คุณภาพของน้ าบาดาล 

2.  ใช้ฟังก์ชันในการจัดกระท าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของโปรแกรม เช่น TIN, Grid, Create Contour 
3.  การให้คะแนนและค่าความส าคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัย 
4.  การใช้ฟังก์ชันการซ้อนทับข้อมูล Analysis : Map calculator 
5.  การก าหนดช่วงคะแนนและประเมินระดับความเสี่ยงภัยแล้ง 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 ขั้นตอนการจัดกระท าข้อมูล 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก (Rating Weighting) จากแต่ละปัจจัยโดยใช้สมการ
ดัชนีความเสี่ยง (Risk Index : RI) 

  RI = M1 W1 + M2 W2 + M3 W3 + … Mn Wn 
               W1 + W2 + 3  + … Wn 

   =   Mi Wi 
               i = 1 
    

  Wi 
                          i = 1 

  เมอ่อ RI  = ค่าดัชนีความเสี่ยง 
  M1  M2 M3 … Mn  = ค่าคะแนนของปัจจัย 1, 2, 3, ถึง W 
  W1 W2 W3  …. Wn = ค่าน้ าหนักปัจจัย 1, 2, 3, ถึง N 

โดย ปัจจัยที่ 1 คออ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 4 
        ปัจจัยที่ 2 คออ ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 3 

                ปัจจัยที่ 3 คออ ดิน (Soil) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 2 
       ปัจจัยที่ 4 คออ น้ าใต้ดิน (Aquifer) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 1 

2. การวิเคราะห์พอ้นที่ซึ่งมีปัญหาเสี่ยงภัยแล้ง จะใช้วิธีการซ้อนทับของข้อมูลชั้นแผนที่ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยก าหนดพอ้นที่ปัญหาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ระดับ 3  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 

3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะ (Non-spatial Data) และการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น 
(Spatial data overlaying) 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะด้วยรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าWeighting 
Rating Model ดังนี้ 

   M = M1W1+M2W2+ M3W3+… + M nW n 
  เมอ่อ M = ค่าคะแนนรวมของผลคูณของระดับความส าคัญของประเภท 
      ของปัจจัยกับค่าคะแนนของคุณลักษณะของปัจจัย 
   W1-n = ค่าระดับความส าคัญของประเภทของปัจจัยที่ 1 ถึงปัจจัยที่ n 
   M1-n  = ค่าคะแนนคุณลักษณะของปัจจัยในแต่ละประเภทของปัจจัย 
     ตั้งแต่ประเภทของปัจจัย   ที ่1 ถึงปัจจัยที่ n 
   หมายเหตุ : ค่าความส าคัญของประเภทปัจจัยแสดงในภาคผนวก 1 

n 

n 
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3.2 การซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น ด าเนินการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้นหรออข้อมูลแผนที่ที่ได้จัดท า
ใหม่ตามประเภทของปัจจัยและคุณลักษณะของปัจจัยที่ก าหนดไว้กับค่าคะแนนของ
คุณลักษณะของปัจจัย เพอ่อให้ได้แผนที่ของพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง  

3.3 การจัดระดับศักยภาพของข้อมูลได้จากผลรวมของค่าคะแนนและค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น แล้วน ามา          
จัดค่าพิสัย (Range) ของค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ ตามวิธีอันตรภาคชั้น คออ  
 ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ระดับ 3  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

 
ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ตามล าดับดังนี้ 
1. ปัจจัยต่างๆ  

 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall)  
 ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) 
 ดิน (Soil)  
 น้ าใต้ดิน (Aquifer)  

 อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดิน 
 คุณภาพของน้ าบาดาล 

2. พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ( 4 ระดับ)  
 รายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 
 รายต าบลในจังหวัดนครนายก 
 

ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยต่ำงๆ  
ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี (Average Annual Rainfall) 

ในการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของพอ้นที่ไม้ได้จ าแนกพอ้นที่
เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละช่วงฤดูกาล ดังนั้นจึงใช้ปริมาณฝนรายปีเพอ่อวิเคราะห์สภาวะฝนแล้ง โดยใช้วธิ ี
declle (Ralnfall declle) ซึ่งเป็นการค านวณค่าดัชนีฝนจากปริมาณฝนรวมรายปี ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
โดยแบ่งข้อมูลปริมาณฝนรายปีออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆ กัน ช่วงละ 10% (decile) ของการแจกแจง แต่
เนอ่องจากปริมาณฝนมักมีการแจกแจงที่ไม่เป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ดังนั้นใน
การวิเคราะห์จึงน าข้อมูลมาถอดรากที่สองก่อนเพอ่อให้ค่าใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ แล้งจึงน า
ข้อมูลมาค านวณ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

Z  = (x - Xavg ) / S.D 
  Z  = คะแนนมาตรฐาน 
  X  = ข้อมูลปริมาณฝนรายปี 
  Xavg  = ปริมาณฝนเฉลี่ย 
  S.D.  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากวิธีการข้างต้นได้เกณฑ์ก าหนดแผนที่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีในจังหวัดนครนายกแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงคออ 

 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีน้อยกว่า    1446 ม.ม          เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีอยู่ระหว่าง 1446 -1718 ม.ม. เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีมากกว่า    1718. ม.ม.         เป็นพอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 
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เมอ่อน าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของจังหวัดนครนายกมาจัดกระท าเป็นแผนที่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีใน
จังหวัดนครนายก โดยใช้เกณฑ์ดังข้างต้น ได้แผนที่ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 

 
ภาพประกอบที่ 3 แผนที่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีในจังหวัดนครนายก 
 
ควำมลำดชันของพ้ืนที่ (Slope) 
 เส้นชั้นความสูง (Contour line) เส้นชั้นความสูงน าเข้าจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้วยเส้นชั้นความสูง   4 ประเภท คออเส้นชั้นดัชน ี (Index 
contour) เส้นชั้นคั่นกลาง (Intermediate contour) เส้นชั้นแทรก (Supplemental contour)  และ
เส้นชั้นบริเวณท่ีต่ า (Depression contour)  

โดยปัจจัยสภาพภูมิประเทศที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง คออ ความลาดชันของ
พอ้นที ่(Slope) เนอ่องจากพอ้นที่ที่มีความลาดชันสูงและอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล    ส่วนใหญ่เป็นพอ้นที่ต้นน้ า 
ง่ายต่อการไหลของน้ า 

เกณฑป์ัจจัยสภาพภูมิประเทศที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพอ้นที่คออ 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต่ 0-5% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต่ 5-15% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ความลาดชันของพอ้นที่ตั้งแต่ 15-30% เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ความลาดชันของพอ้นที่มากกว่า  30% เป็นพอ้นที่ไม่มีเสี่ยงภัยแล้ง 

เมอ่อน าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของจังหวัดนครนายกมาจัดกระท าเป็นแผนที่ความลาดชันของพอ้นที่ใน
จังหวัดนครนายก โดยใช้เกณฑ์ดังข้างต้น ได้แผนที่ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4 
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ภาพประกอบที่ 4 แผนที่ความลาดชันของพอ้นที่ในจังหวัดนครนายก 
 
ข้อมูลดิน (Soil) 
 ชั้นข้อมูลดินที่ใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาในด้านคุณสมบัติการระบายน้ าของดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งถ้า
ดินมีการระบายน้ าดี นั้นหมายความว่าดินไม่สามารถท่ีจะกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้ดินมีความชอ้นน้อยไม่
พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของพอช มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง โดยหลักการพิจารณาดังตารางตาราง
สามเหลี่ยม แสดงสัดส่วนสมัพันธ์ของอนุภาค ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวในชั้นของเนอ้อดินต่างๆ
ข้างล่าง พิจารณาร่วมกับคุณสมบัติของดินแต่ละประเภทในด้านของความสามารถในการระบายน้ าของดิน
แต่ละประเภท 
คุณสมบัติของดินแต่ละประเภท 
 ดินทราย : ลักษณะเนอ้อหยาบ (Coarse textured) ทรายชนิดต่าง ๆ ทรายปนดินร่วน 
 ดินร่วน : ลักษณะเนอ้อปานกลาง (Moderately coarse –textured) ดินร่วนปนทรายหยาบ ดิน

ร่วนปนทราย  
 ดินร่วนปนทรายละเอียด : เนอ้อดินปานกลาง (Medium- textured)  
 ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก : ดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง ทรายแป้ง เนอ้อละเอียดปานกลาง 

(Moderately fine textured) ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง 
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 ดินเหนียว : เนอ้อละเอียด (Fine-textured) ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป้ง และดิน
เหนียว 

จากคุณสมบัติของประเภทดินสามารถก าหนดระดับเสี่ยงภัยแล้งของสภาพการระบายน้ าของดินได้คออ 
 ดินที่มกีารระบายน้ าดีมากเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก  
 ดินที่มกีารระบายน้ าดีเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ดินที่มกีารระบายน้ าน้อยเป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 

 ดินที่มกีารระบายน้ าน้อยมากเป็นพอ้นที่ไมเ่สี่ยงภัยแล้ง 

เมอ่อน าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของจังหวัดนครนายกมาจัดกระท าเป็นแผนที่การระบายน้ าของดินใน
จังหวัดนครนายก โดยใช้เกณฑ์ดังข้างต้น ได้แผนที่ดังแสดงในภาพประกอบที่  

 
ภาพประกอบที่ 5 แสดงแผนที่การระบายน้ าของดินในจังหวัดนครนายก 
 
ข้อมูลน้ ำใต้ดิน (Aquifer) 
 ข้อมูลแหล่งน้ าใต้ดินหรออน้ าบาดาลจะพิจารณาจากอัตราการให้น้ า (Yield) และคุณภาพของน้ า
บาดาลคออมวลสารละลายรวม (Total Dissolved Solid : TDS)  

อัตราการให้น้ าพิจารณาจากการจัดรูปแบบมาตรฐานระบบประปาบทของกรมโยธาธิการปี พ.ศ. 
2534 โดยมีเกณฑ์คออ อัตราการให้น้ าน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็นพอ้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยแล้ง
มาก อัตราการให้น้ าตั้งแต่ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็นพอ้นทีซ่ึ่งมีความเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
อัตราการให้น้ ามากกว่า 10 – 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็นพอ้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยแล้งน้อย  และอัตรา
การให้น้ ามากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป เป็นพอ้นที่ซึ่งไม่มีความเสี่ยงภัยแล้ง 
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ส่วนคุณภาพของน้ าบาดาลคออมวลสารละลายรวม พิจารณาจากมาตรฐานน้ าดอ่มของกรมอนามัย
โลก ซึ่งได้ก าหนดค่าของ TDS ไว้ระหว่าง 600 – 1000 มิลลิแกรมต่อลิตร และส าหรับพอชค่า TDS ไม่ควร
เกิน 2000 มิลลิแกรมต่อลิตร ประกอบกับค่าช่วงของข้อมูล TDS ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้แสดงไว้
ในแผนที่แหล่งน้ าบาดาลมี 3 ช่วงหลัก คออ TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  TDS 750 – 
1,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ TDS น้อยกว่า 750 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับความเสี่ยง
ภัยแล้งของประเภทข้อมูลจึงมีเพียง 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์คออ ค่า TDS น้อยกว่า 750 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เป็นพอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง ค่า TDS อยู่ระหว่าง 750 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นพอ้นที่
เสี่ยงภัยแล้งน้อยและค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 

เมอ่อน าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของจังหวัดนครนายกมาจัดกระท าเป็นแผนที่อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้
ดินและแผนที่คุณภาพของน้ าบาดาล (มวลสารละลายรวม) ของจังหวัดนครนายก โดยใช้เกณฑ์ดังข้างต้น 
ได้แผนที่ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 และ 7 

 
ภาพประกอบที่ 6 แผนที่อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดินในจังหวัดนครนายก 
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ภาพประกอบที่ 7 แผนที่คุณภาพของน้ าบาดาล (มวลสารละลายรวม) ของจังหวัดนครนายก 
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ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

ออกเป็นระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพอ้นที่จังหวัดนครนายก 4 ระดับ โดยแยกเป็นรายอ าเภอและรายต าบล
ในจังหวัดนครนายก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการซ้อนทับ
ข้อมูล (Overlay) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก (Rating Weighting) จากแต่
ละปัจจัยโดยใช้สมการดัชนีความเสี่ยง (Risk Index : RI) โดยซ้อนทับข้อมูล ปัจจัยที่ 1 คออ ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายปี (Rainfall) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 4  ปัจจัยที่ 2 คออ ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) 
ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 3   ปัจจัยที่ 3 คออ ดิน (Soil) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 2  และปัจจัยที่ 4 คออ น้ า
ใต้ดิน (Aquifer) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 1 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะด้วยรูปแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Weighting Rating Model  ซึ่งการด าเนินการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้นหรออข้อมูลแผน
ที่ที่ ได้จัดท าใหม่ตามประเภทของปัจจัยและคุณลักษณะของปัจจัยที่ก าหนดไว้กับค่าคะแนนของ
คุณลักษณะของปัจจัย เพอ่อให้ได้แผนที่ของพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง โดยมีเกณฑ์การจัดระดับ
ศักยภาพของข้อมูลได้จากผลรวมของค่าคะแนนและค่าน้ าหนักของปัจจัยต่างๆ  ที่ได้จากรูปแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ แล้วน ามาจัดค่าพิสัย (Range) ของค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ ตามวิธีอันตรภาคชั้น คออ  

 ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
 ระดับ 3  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
 ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
 ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 
จากนั้นท าการค านวณพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละระดับความรุนแรง และท าการซ้อนทับด้วย

ขอบเขตการปกครองระดับอ าเภอและระดับต าบล เพอ่อหาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละระดับความรุนแรงใน
แต่ละเขตการปกครองแต่ละระดับ (ดังแสดงผลในภาพประกอบและตารางด้านล่าง) 
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พื้นที่เสียงภัยแล้งระดับต่ำงๆ ในจังหวัดนครนำยก 
จากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล 

(Overlay) และใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก (Rating Weighting) จากแต่ละปัจจัยโดยใช้สมการดัชนีความเสี่ยง 
(Risk Index : RI) โดยซ้อนทับข้อมูล 4 ปัจจัยคออ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 4  
ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 3   ดิน (Soil) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 2  และ 
น้ าใต้ดิน (Aquifer) ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก = 1 จากนั้นใช้รูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า 
Weighting Rating Model  วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการด าเนินการซ้อนทับข้อมูลแผนที่ที่ได้จัดท าใหม่ตาม
ประเภทของปัจจัยและคุณลักษณะของปัจจัยที่ก าหนดไว้กับค่าคะแนนของคุณลักษณะของปัจจัย เพอ่อให้
ได้แผนที่ของพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง โดยมีเกณฑ์การจัดระดับศักยภาพของข้อมูลได้จาก
ผลรวมของค่าคะแนนและค่าน้ าหนักของปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แล้วน ามา
จัดค่าพิสัย (Range) ของค่าคะแนนเป็น 4 ระดับตามวิธีอันตรภาคชั้น คออ พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก พอ้นที่
เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย และพอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง ได้พอ้นที่เสียงภัยแล้งระดับต่างๆ ใน
จังหวัดนครนายกดังแผนที่ (ในภาพประกอบที่ 8 ) และพอ้นที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ ดังตารางที ่3 

 
ภาพประกอบที่ 8 แผนที่พอ้นที่เสียงภัยแล้งระดับต่างๆ แยกรายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 
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ตารางที่ 3 พอ้นทีเ่สี่ยงภัยแล้งในระดับต่างๆ ในจังหวัดนครนายก 
ระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

มาก 51.26 32,034.38 2.36 
ปานกลาง 1,343.23 839,518.75 61.96 

น้อย 421.32 263,326.88 19.43 
ไม่เสี่ยงภัย 352.10 220,065.00 16.24 

รวม 2,167.91 1,354,945.00 100.00 
 
พื้นที่เสียงภัยแล้งระดับต่ำงๆ แยกรำยอ ำเภอในจังหวัดนครนำยก 

จากนั้นท าการค านวณพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแตล่ะระดับความรุนแรง และท าการซ้อนทับด้วย
ขอบเขตการปกครองระดับอ าเภอ เพอ่อหาพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละระดับความรุนแรงในแต่ละอ าเภอ (ดัง
ตารางที่ 4 - 7) 
 
ตารางที่ 4 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากแยกรายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 

อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที ่

บ้านนา 45.07 28,170.00 87.92 

ปากพล ี 3.95 2,470.00 7.71 

องครักษ์ 1.65 1,028.13 3.22 

เมอองนครนายก 0.59 366.25 1.15 

รวม 51.26 32,034.38 100.00 

 
ตารางที่ 5 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางแยกรายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 

อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

ปากพล ี 663.05 414,406.88 49.36 

เมอองนครนายก 319.80 199,875.00 23.81 

บ้านนา 309.64 4,651.25 23.05 

องครักษ์ 50.74 31,712.50 3.78 

รวม 1,343.23 839,518.75 100.00 
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ตารางที่ 6 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยแยกรายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 
อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

เมอองนครนายก 227.29 142,056.88 53.95 

องครักษ์ 122.50 76,563.75 29.08 

ปากพล ี 43.53 27,208.13 10.33 

บ้านนา 28.00 17,498.13 6.65 

รวม 421.32 263,326.88 100.00 

 
ตารางที่ 7 พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งแยกรายอ าเภอในจังหวัดนครนายก 

อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

เมอองนครนายก 291.84 182,401.25 82.89 

ปากพล ี 20.94 13,085.00 5.95 

องครักษ์ 19.94 12,463.13 5.66 

บ้านนา 19.38 12,115.62 5.50 

รวม 352.10 220,065.00 100.00 

 
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่ำงๆ แยกรำยต ำบลในจังหวัดนครนำยก 

นอกจากนั้นท าการค านวณพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละระดับความรุนแรง และท าการซ้อนทับด้วย
ขอบเขตการปกครองระดับต าบล เพอ่อหาพอ้นทีเ่สี่ยงภัยแล้งในแต่ละระดับความรุนแรงในแต่ละต าบล ดัง
แผนที่ในภาพประกอบที่ 9 และพอ้นที่เสี่ยงภัยในระดับความรุนแรงต่างๆ ในแต่ละต าบลดังตารางที่ 8-11 
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ภาพประกอบที่ 9 แผนที่พอ้นที่เสียงภัยแล้งระดับต่างๆ แยกรายต าบลในจังหวัดนครนายก 
 

ตารางที่ 8 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากแยกรายต าบลในจังหวัดนครนายก 
ต าบล อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

เขาเพิ่ม บ้านนา 45.07 28,170.00 87.931 

โคกกรวด ปากพล ี 3.17 1,982.50 6.185 

โพธิ์แทน องครักษ์ 1.65 1,028.13 3.219 

สาริกา เมอองนครนายก 0.403 251.875 0.786 

หินตั้ง เมอองนครนายก 0.125 78.125 0.244 

ปากพล ี ปากพล ี 0.075 46.875 0.146 

ท่าเรออ ปากพล ี 0.020 12.50 0.039 

นครนายก เมอองนครนายก 0.017 10.625 0.033 

ท่าทราย เมอองนครนายก 0.014 8.750 0.027 

นาหินลาด ปากพล ี 0.685 7.500 1.336 

พรหมณี เมอองนครนายก 0.016 10.000 0.031 

ท่าชา้ง เมอองนครนายก 0.011 6.88 0.021 

 รวม 51.255 32,034.38 100.00 
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ตารางที่ 9 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางแยกรายต าบลในจังหวัดนครนายก 
ต าบล อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

เขาเพ่ิม บ้านนา      306.48   191,549.38  22.817 
พรหมณี เมอองนครนายก      303.54   189,710.00  22.597 

เกาะหวาย ปากพลี      242.67   151,670.00  18.066 
เกาะโพธิ์ ปากพลี      224.32   140,201.88  16.700 
นาหินลาด ปากพลี      195.89   122,433.13  14.584 

พระอาจารย์ องครักษ์        48.45    30,281.25  3.607 
สาริกา เมอองนครนายก         6.78      4,236.25  0.505 

พิกุลออก บ้านนา         2.90      1,809.38  0.216 
ศรนีาวา เมอองนครนายก         2.86      1,787.50  0.213 

วังกระโจม เมอองนครนายก         2.64      1,650.00  0.197 
ศรีจุฬา เมอองนครนายก         2.00      1,246.88  0.149 
หินตั้ง เมอองนครนายก         1.76      1,101.88  0.131 

โพธิ์แทน องครักษ์         1.47        919.38  0.110 
บางลูกเสออ องครักษ์         0.66        314.38  0.049 

บางอ้อ บ้านนา         0.23          75.63  0.017 
บ้านใหญ่ เมอองนครนายก         0.19        117.50  0.014 

บางสมบูรณ์ องครักษ์         0.16          97.50  0.012 
หนองแสง ปากพลี         0.09          58.13  0.007 
ปากพลี ปากพลี         0.07          43.75  0.005 
ดอนยอ เมอองนครนายก         0.04          25.00  0.003 

ทองหลาง บ้านนา         0.03          20.00  0.002 
อาษา บ้านนา         0.00           1.88  0.0002 

 รวม      1,343.23   839,350.63  100.000 
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ตารางที่ 10 พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยแยกรายต าบลในจังหวัดนครนายก 
ต าบล อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

พรหมณี เมอองนครนายก      167.63    104,771.25  39.788 
พระอาจารย์ องครักษ์      111.18     69,488.13  26.389 

สาริกา เมอองนครนายก       35.49     22,178.75  8.423 
นาหินลาด ปากพลี       29.81     18,633.13  7.076 
เขาเพ่ิม บ้านนา       27.66     17,289.38  6.566 

โคกกรวด ปากพลี       12.68       7,923.13  3.009 
ศรีนาวา เมอองนครนายก       11.26       7,038.13  2.673 
โพธิ์แทน องครักษ์         7.54       4,711.25  1.789 
ศรีจุฬา เมอองนครนายก         7.22       4,515.00  1.715 
หินตั้ง เมอองนครนายก         5.44       3,398.75  1.291 

ศรีษะกระบออ องครักษ์         2.90       1,813.75  0.689 
ปากพลี ปากพลี         0.82         512.50  0.195 

บางสมบูรณ์ องครักษ์         0.52         326.25  0.124 
บางลูกเสออ องครักษ์         0.32         202.50  0.077 

บางอ้อ บ้านนา         0.22         136.88  0.052 
บ้านใหญ่ เมอองนครนายก         0.17         106.25  0.040 
ท่าเรออ ปากพลี         0.13           80.00  0.030 

หนองแสง ปากพลี         0.10           59.38  0.023 
บ้านนา บ้านนา         0.08           51.25  0.019 
ท่าช้าง เมอองนครนายก         0.06           40.00  0.015 

ทรายมูล องครักษ์         0.04           21.88  0.008 
ทองหลาง บ้านนา         0.03           20.63  0.008 
ท่าทราย เมอองนครนายก         0.01            8.75  0.003 

 รวม      421.32    263,326.88  100.000 
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ตารางที่ 11 พอ้นที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งแยกรายต าบลในจังหวัดนครนายก 
ต าบล อ าเภอ พอ้นที่ (ตร.กม.) พอ้นที่ (ไร)่ ร้อยละของพอ้นที่ 

พรหมณี เมอองนครนายก 255.37 159,605.00 72.53 

สาริกา เมอองนครนายก 22.21 13,880.00 6.31 

เขาเพิ่ม บ้านนา 19.11 11,943.75 5.43 

นาหินลาด ปากพล ี 15.23 9,520.00 4.33 

พระอาจารย ์ องครักษ์ 14.56 9,101.25 4.14 

หินตั้ง เมอองนครนายก 9.62 6,015.00 2.73 

โคกกรวด ปากพล ี 4.28 2,671.88 1.21 

วังกระโจม เมอองนครนายก 2.88 1,797.50 0.82 

โพธิ์แทน องครักษ์ 2.63 1,644.38 0.75 

ศรีษะกระบออ องครักษ์ 1.95 1,221.25 0.55 

ศรีนาวา เมอองนครนายก 1.63 1,018.75 0.46 

ปากพล ี ปากพล ี 0.76 473.13 0.21 

หนองแสง ปากพล ี 0.65 406.88 0.18 

บางสมบูรณ ์ องครักษ์ 0.73 453.13 0.21 

บางอ้อ บ้านนา 0.22 135.63 0.06 

บ้านใหญ ่ เมอองนครนายก 0.09 55.63 0.03 

ทรายมูล องครักษ์ 0.07 43.13 0.02 

ดงละคร เมอองนครนายก 0.04 25.00 0.011 

ทองหลาง บ้านนา 0.03 20.63 0.009 

ป่าขะ บ้านนา 0.03 15.63 0.007 

ท่าเรออ ปากพล ี 0.02 13.13 0.006 

ท่าทราย เมอองนครนายก 0.01 4.38 0.002 

 รวม 352.10 220,065.00 100.00 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรำยผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. เพอ่อศึกษาหาแนวทางและขั้นตอนในการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้งานด้าน
พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
2. เพอ่อจัดท าแผนที่พอ้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากในการศึกษาพอ้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง 
3. เพอ่อใช้ เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการลดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิต่างๆ จากการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม     ข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ อาทิแผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร  จ านวน 11  ระวาง 
ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดน้ าฝนและปริมาณน้ าฝน จากกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา  ข้อมูล
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พอ้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 10 กลุ่มชั้นข้อมูล      
 เครอ่องมออที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เครอ่องคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และโปรแกรมงานด้านเอกสาร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากกการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากฐานข้อมูลและงานเอกสาร  
การได้ออกภาคสนามเพอ่อส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามจากพอ้นที่ศึกษา 
 การจัดกระท าข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ อาทิ การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ โดยการ
ก าหนด Coverage ให้ตรงกับปัจจัยต่างๆ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall) ความลาดชันของพอ้นที่ (Slope) 
ดิน (Soil) และน้ าใต้ดิน (Aquifer) อันประกอบด้วย อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดินและคุณภาพของน้ า
บาดาล  การใช้ฟังก์ชันในการจัดกระท าข้อมูลเชิงพอ้นที่ของโปรแกรม เช่น TIN, Grid, Create Contour  การ
ให้คะแนนและค่าความส าคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัย การใช้ฟังก์ชันการซ้อนทับข้อมูล Analysis : Map 
calculator และการก าหนดช่วงคะแนนและประเมินระดับความเสี่ยงภัยแล้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
ซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้วิธีการถ่วงน้ าหนัก (Rating Weighting) 
จากแต่ละปัจจัยโดยใช้สมการดัชนีความเสี่ยง (Risk Index : RI) และการวิเคราะห์พอ้นที่ซึ่งมีปัญหาเสี่ยงภัย
แล้ง จะใช้วิธีการซ้อนทับของข้อมูลชั้นแผนที่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยก าหนดพอ้นที่ปัญหา
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พอ้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยแล้งมาก พอ้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พอ้นที่ซึ่งมี
ความเสี่ยงภัยน้อย และระดับ 1  พอ้นที่ซึ่งไม่มีความเสี่ยง 
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สรุป อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 การศึกษาเพอ่อหาพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของจังหวัดนครนายก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซ่ึงด าเนนิการโดยใชข้้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชิงพอ้นท่ี (Spatial 
data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Non-spatial data) ของชั้นข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 
ความลาดชันของพอ้นที่  เนอ้อดิน (ความสามารถในการระบายน้ า)  และแหล่งน้ าใต้ดิน (อัตราการให้น้ าของ
แหล่งน้ าใต้ดินและคุณภาพของน้ าบาดาลด้านมวลสารละลายรวม) ข้อมูลดังกล่าวนี้น ามาร่วมวิเคราะห์หา
พอ้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะด้วยรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
แบบ Weighting Rating Model น าไปเชอ่อมโยงกับผลของการซ้อนทับข้อมูลแผนที่  ได้ผลการศึกษาทั้ง
จังหวัดนครนายก ซึ่งมีพอ้นที่ 2,167.91 ตารางกิโลเมตร (81,354,945.00 ไร่) พบว่ามีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัย
แล้งปานกลางคลอบคลุมพอ้นที่จังหวัดมีพอ้นที่มากที่สุด มีพอ้นที่ประมาณ 1,343.23 ตารางกิโลเมตร 
(839,518.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก ถัดไปคออ พอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้ง
น้อยมีพอ้นที่ประมาณ 421.32 ตารางกิโลเมตร (263,326.88 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 19.43 ของพอ้นที่จังหวัด
นครนายก พอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้งมีพอ้นที่ประมาณ 352.10 ตารางกิโลเมตร (220,065.00 ไร่) คิด
เป็นร้อยละ 16.24 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก และพอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งมาก มีพอ้นที่น้อยที่สุดเพียง 
51.26 ตารางกิโลเมตร (32,034.38 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก ตามล าดับ  
 พอ้นที่จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ที่ราบลอนคลอ่น ที่ราบลุ่ม
ดังนั้นในความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ ส่งผลต่อความแตกต่างของลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่าง
กันด้วย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดความหลากหลายของลักษณะพรรณพอช ป่าไม้ที่ปรากฏขึ้น
ในพอ้นที่จังหวัด มีทั้งป่า ดิบเขา ป่าดิบชอ้น ป่าเบญจพรรณ ท าให้มีอิทธิพลท าให้เกิดความแตกต่างของ
ภูมิอากาศที่ชัดเจนของความแต่ละพอ้นที่ต่างของพอ้นที่  ปัจจัยที่มีความส าคัญมากตัวหนึ่งคออฝนมีค่าความ
แตกต่างที่เห็นได้ชัด จากบริเวณพอ้นที่ทางตอนเหนออของจังหวัด ซึ่งเป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และความชุ่มชอ้น ซึ่งต่างจากบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นที่ลาด
เชิงเขาและที่ราบ ตามล าดับ  ซึ่งสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศในเรอ่องของความลาดชันของพอ้นที่ของภูมิ
ประเทศ เนอ่องจากพอ้นที่ที่มีความลาดชันสูง ส่วนใหญ่เป็นพอ้นที่ต้นน้ า ท าให้ผลการศึกษาในบริเวณที่ลาด
ชันมากไม่เป็นพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ต่างจากบริเวณที่มีความลาดชันน้อย ทั้งนี้ผลของการศึกษาสามารถสรุป
ได้ดังนี้  

1. พอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งมาก (High Potential Area for Drought) ได้แก่ พอ้นที่ที่มีปัจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่มีศักยภาพท่ีท าให้เกิดความแห้งแล้งสูง เช่น มีฝนตกน้อย พอ้นที่มีความลาด
ชันน้อย ดินเป็นดินเนอ้อหยาบการดูดซับน้ าได้ต่ า นอกจากนี้ขาดพอชปกคลุมดินหรออมีการใช้น้ าเพอ่อ
การเกษตรค่อนข้างสูง มีพอ้นที่รวมประมาณ 51.26 ตารางกิโลเมตร (32,034.38 ไร่) คิดเป็นร้อย
ละ 2.36 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก พบทางตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงใต้ของพอ้นที่จังหวัด  
ในบริเวณอ าเภอบ้านนาเป็นพอ้นที่ 45.07 ตารางกิโลเมตร (28,170.00 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 87.92 
ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ถัดไปคอออ าเภอปากพลีเป็นพอ้นที่ 3.95 ตารางกิโลเมตร 
(2,470.00 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 7.71 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก อ าเภอองครักษ์เป็น
พอ้นที่ 1.65 ตารางกิโลเมตร (1,028.13 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัย
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แล้งมาก  และอ าเภอเมอองนครนายกเป็นพอ้นที่ 0.59 ตารางกิโลเมตร (366.25 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
1.15 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ตามล าดับ ส่วนพอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งมาก
แยกรายต าบล พบว่ามี 12 ต าบลประกอบด้วยต าบลเขาเพ่ิม ในอ าเภอบ้านนา ต าบลโพธิ์แทน ใน
อ าเภอองครักษ์  ต าบลโคกกรวด ต าบลปากพลี ต าบลนาหินลาดและต าบลท่าเรออ ในอ าเภอปาก
พลี ต าบลสาริกา ต าบลหินตั้ง ต าบลนครนายก ต าบลท่าทราย ต าบลพรหมณี และต าบลท่าช้าง 
ในอ าเภอเมอองนครนายก 

2. พอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง (Medium Potential Area for Drought) ได้แก่ พอ้นที่มี
ความลาดชันน้อย มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อย  มีพอ้นที่รวมประมาณ 1,343.23 ตารางกิโลเมตร 
(839,518.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก พบทางพอ้นที่ตอนกลางลง
มาถึงตอนใต้ของจังหวัด ตั้งแต่บริเวณพอ้นที่ลาดเขาตอนเหนออจนลงมาถึงพอ้นที่ราบตอนใต้ บริเวณ
ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอปากพลีเป็นพอ้นที่ 663.05 ตารางกิโลเมตร (414,406.88 ไร่) คิดเป็น
ร้อยละ 49.36 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง  ถัดไปคออ อ าเภอเมอองนครนายก
เป็นพอ้นที่ 319.80 ตารางกิโลเมตร (199,875.00 ไร่) คิดเป็นร้อยละ  23.81 ของพอ้นที่ที่มีระดับ
พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง  อ าเภอบ้านนาเป็นพอ้นที่ 309.64 ตารางกิโลเมตร (4,651.25 ไร่) คิด
เป็นร้อยละ 23.05 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง และอ าเภอองครักษ์เป็นพอ้นที่ 
50.74 ตารางกิโลเมตร (31,712.50 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ปานกลาง ตามล าดับ ส่วนพอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งปานกลางแยกรายต าบล พบว่ามี 22 ต าบล
ประกอบด้วยต าบลเขาเพ่ิม ต าบลพิกุลออก ต าบลบางอ้อ ต าบลทองหลางและต าบลอาษา ใน
อ าเภอบ้านนา ต าบลเกาะหวาย ต าบลเกาะโพธิ์ ต าบลนาหินลาด ต าบลหนองแสง และต าบล
ปากพลี ในอ าเภอปากพลี ต าบลพระอาจารย์ ต าบลโพธิ์แทน ต าบลบางลูกเสออและต าบลบาง
สมบูรณ์ ในอ าเภอองครักษ์ ต าบลสาริกา ต าบลศรีนาวา ต าบลพรหมณ ีต าบลวังกระโจม ต าบลศรี
จุฬา ต าบลหินตั้ง ต าบลบ้านใหญ่ และต าบลดอนยอ ในอ าเภอเมอองนครนายก 

3. พอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยแล้งน้อย (Low Potential Area for Drought) ได้แก่ พอ้นที่ที่มีข้อจ ากัด
น้อยในการเกิดความแห้งแล้ง เนอ่องจากพอ้นที่นี้มีปริมาณน้ าฝนตกค่อนข้างสูง มีวันที่ฝนตกมาก
กระจายดีตลอดฤดูฝน มีพอ้นที่รวมประมาณ 421.32 ตารางกิโลเมตร (263,326.88 ไร่) คิดเป็น
ร้อยละ 19.43 ของพอ้นที่จังหวัดนครนายก พบทางพอ้นที่ภูเขาทางตอนเหนออลงมาถึงตอนกลาง
ของพอ้นที่จังหวัด และในพอ้นที่ราบบริเวณขอบรอยต่อจังหวัดทางตอนใต้ บริเวณที่พบส่วนใหญ่อยู่
ในเมอองนครนายกเป็นพอ้นที่ 227.29 ตารางกิโลเมตร (142,056.88 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 53.95 
ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย ถัดไปคออ อ าเภอองครักษ์เป็นพอ้นที่ 122.50 ตาราง
กิโลเมตร (76,563.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 29.08 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย อ าเภอ
ปากพลีเป็นพอ้นที่ 43.53 ตารางกิโลเมตร (27,208.13 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของพอ้นที่ที่มี
ระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย และอ าเภอบ้านนาเป็นพอ้นที่ 28.00 ตารางกิโลเมตร (17,498.13 ไร่) 
คิดเป็นร้อยละ 6.65 ของพอ้นที่ที่มีระดับพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย ตามล าดับ ส่วนพอ้นที่ที่มีระดับเสี่ยง
ภัยแล้งน้อยแยกรายต าบลพบว่ามี 23 ต าบลประกอบด้วยต าบลเขาเพ่ิม ต าบลบางอ้อ ต าบลบ้าน
นา และต าบลทองหลาง ในอ าเภอบ้านนา ต าบลนาหินลาด ต าบลโคกกรวด ต าบลปากพลี ต าบล
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ท่าเรออ และต าบลหนองแสง ในอ าเภอปากพลี ต าบลพระอาจารย์ ต าบลโพธิ์แทน ต าบลศรีษะ
กระบออ ต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลบางลูกเสออ ต าบลทรายมูล ในอ าเภอองครักษ์ต าบลพรหมณี 
ต าบลสาริกา ต าบลศรีนาวา ต าบลศรีจุฬา ต าบลหินตั้ง ต าบลบ้านใหญ่ ต าบลท่าช้างและต าบล
ท่าทราย ในอ าเภอเมอองนครนายก 

4. พอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้ง (No Risk Potential Area for Drought) ได้แก่ พอ้นที่ที่มีปัจจัย
ทางกายภาพและชีวภาพที่เป็นผลให้มีศักยภาพในการเกิดภัยแล้งในระดับต่ ามาก ส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลักษณะของป่าที่มีลักษณะป่าดิบชอ้นทีความอุดมสมบูรณ์ มีพอ้นที่
รวมประมาณ 352.10 ตารางกิโลเมตร (220,065.00 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 16.24 ของพอ้นที่จังหวัด
นครนายก พบทางพอ้นที่ภูเขาทางตอนเหนออลงมาถึงตอนกลางของพอ้นที่จังหวัด  บริเวณที่พบส่วน
ใหญ่อยู่ในเมอองนครนายกเป็นพอ้นที่ 291.84 ตารางกิโลเมตร (182,401.25 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
82.89 ของพอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้ง ถัดไปคอออ าเภอปากพลีเป็นพอ้นที่ 20.94 ตารางกิโลเมตร 
(13,085.00 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของพอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้ง อ าเภอองครักษ์เป็นพอ้นที่ 
19.94 ตารางกิโลเมตร (12,463.13 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.66 ของพอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้ง 
และอ าเภอบ้านนาเป็นพอ้นที่ 19.38 ตารางกิโลเมตร (12,115.62 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของ
พอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้ง ตามล าดับ ส่วนพอ้นที่ที่มีระดับไม่เสี่ยงภัยแล้งแยกรายต าบลพบว่ามี 
22 ต าบลประกอบด้วยต าบลพรหมณ ีต าบลสาริกา ต าบลหินตั้ง ต าบลวังกระโจม ต าบลศรีนาวา 
ต าบลบ้านใหญ่ ต าบลดงละครและต าบลท่าทราย ในอ าเภอเมอองนครนายก ต าบลเขาเพ่ิม ต าบล
บางอ้อ ต าบลทองหลางและต าบลป่าขะ ในอ าเภอบ้านนาต าบลนาหินลาด ต าบลโคกกรวด 
ต าบลปากพลี ต าบลหนองแสงและต าบลท่าเรออ ในอ าเภอปากพลี ต าบลพระอาจารย์ ต าบลโพธิ์
แทน ต าบลศรีษะกระบออ ต าบลบางสมบูรณ์ และต าบลทรายมูล ในอ าเภอองครักษ ์

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งของจังหวัดนครนายก เกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทั้งในช่วงระยะเวลาสั้นและยาว ดังนั้นจึงเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครนายก
ดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมการ  
 จัดท าบัญชีพอ้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง  
 จัดท าแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท าแผนแจกจ่ายน้ าให้แก่ราษฎร ตาม

ข้อมูลพอ้นที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งที่ได้ส ารวจไว้แล้ว และก าหนดจุดแจกน้ า 
ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละพอ้นที ่

 จัดเตรียมก าลังคน ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ า เครอ่องสูบน้ า เครอ่องมออเครอ่องใช้ใน
การบรรเทาความเดออดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที  

 ส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ า รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ 
และจัดท าบัญชีไว้เพอ่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าว  
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 รวบรวมข้อมูลและประมวลข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพอ่อจัดท าเป็นแผน การพัฒนาแหล่งน้ า
ของจังหวัดตามล าดับความส าคัญ  

 ด าเนินการขุด ลอก คู คลอง แหล่งน้ าสาธารณะ เพอ่อให้สามารถเก็บกักน้ า ในพอ้นทีม่ากขึ้น  
 รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ า และใช้น้ าเพอ่อการ

อุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งท าความเข้าใจและแนะน าให้
เกษตรกรปลูกพอชที่ใช้น้ าน้อยหรออพอชฤดูแล้ง ตามนโยบายและตามมาตรการส่งเสริมการ
เพาะปลูกพอชฤดูแล้ง ปี 2553-2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของประชาคมตามที่ได้มีการจัดตั้งไว้แล้ว  

 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ คู คลอง 
หนอง บึง และภาชนะเก็บกักน้ าออ่นๆ เพอ่อให้มีน้ าอุปโภคและบริโภคในตลอดฤดูแล้ง อีกทั้ง
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้ง ตามแผนพัฒนา
แหล่งน้ าของจังหวัดที่จัดท าไว้มาด าเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนอ่อง  

 ติดตามและประสานการบริหารจัดการน้ า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิ กรม
ทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมชลประทาน ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร 
เป็นต้น  
2. ด้านการให้ความช่วยเหลออ เมอ่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพอ้นที่ ให้จังหวัดด าเนินการดังนี้  

 พิจารณาให้ความช่วยเหลออผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วนเงินทดรอง
ราชการช่วยเหลออผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยใช้เงิน
ทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด (วงเงิน ๕๐ ล้านบาท) เพอ่อช่วยเหลออราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ใน
ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การจัดหากระสอบทรายเพอ่อท าท านบ

ชั่วคราวปิดกั้นล าห้วย / ล าน้ า เพอ่อกักเก็บน้ า ชะลอการไหลของน้ าก่อนที่น้ าจะหมด
ไป การจัดหาน้ ามันเชอ้อเพลิงส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ า 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมารถยนต์บรรทุกน้ าของเอกชนแจกจ่ายน้ าและค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ  

 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้แก่ การเป่าล้างบ่อบาดาล ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  

 ด้านพอชและการเกษตร ได้แก่ การจัดหาน้ ามันเชอ้อเพลิง หรออกระแสไฟฟ้าส าหรับ
เครอ่องสูบน้ า การชดเชยพันธุ์พอช และสารอินทรีย์วัตถุ  

 ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การจัดหาสัตว์ วัคซีน และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์  
 ด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นฯลฯ 

 ส าหรับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านน้ าอุปโภค
บริโภคและน้ าเพอ่อการเกษตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งด าเนินการแก้ไข โดยบูรณาการ
แผนงานโครงการ ใช้งบประมาณจากงบปกติของหน่วยงาน งบยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่ม
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จังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพอ่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค และน้ าเพอ่อการเกษตรในพอ้นที่ดังกล่าว 

 เพอ่อให้การรายงานสถานการณ์ภัยแล้งเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง ขอให้
จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
 การประกาศพอ้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัด ให้พิจารณาประกาศเป็นพอ้นที่ประสบ

ภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ โดยแยกเป็นรายต าบล เฉพาะหมู่บ้านที่มี
สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น และคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัด เพอ่อให้การประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  

 ข้อมูลจ านวนราษฎรครัวเรออนที่ประสบภัยแล้ง ให้รายงานตามความเป็นจริงที่เกิด
เฉพาะครัวเรออนที่ประสบปัญหาความเดออดร้อนเท่านั้น  

 ข้อมูลพอ้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว และที่คาดว่าจะเสียหาย ให้
ประสานข้อมูลกับส านักงานเกษตรจังหวัด โดยใช้ข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัด
เป็นหลัก เพอ่อให้ข้อมูลความเสียหายถูกต้อง 

ส าหรับนโยบายการจัดการแก้ปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลสมควรก าหนดนโยบายให้มีความสอดคล้อง
สั ม พั น ธ์ กั น แ ล ะ ต้ อ ง บู ร ณ า ก า ร ร ว ม กั น ด้ ว ย ดั ง นี้  ( มู ล นิ ธิ ส ภ า เ ตอ อ น ภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ช า ติ  
http://www.paipibut.org/)  

1. มุ่งแก้ปัญหาความเดออดร้อนของประชาชนและกิจการต่าง ๆ อันเนอ่องมาจากการขาดแคลนน้ า
และภัยแล้ง โดยการพัฒนาและจัดหาน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ
แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าบาดาล ด าเนินการในพอ้นที่และลุ่มน้ าที่มีศักยภาพโดยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว  

2. เน้นการจัดสรรน้ าให้เหมาะสมและมีความเป็นธรรม จัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ าในแต่ละ
พอ้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพอ่อให้มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยอนภายใต้กติกาการ
จัดสรรที่ชัดเจน  

3. เร่งรัดให้มีการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร ปรับปรุงฟ้ืนฟูและบูรณะรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และแหล่งน้ าที่รัฐสร้างไว้ไม่ให้มีสภาพเสอ่อมโทรมทั้งที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและโดยการ
กระท าของมนุษย์ 

 
ส่วนของข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะบางประการ หรออเป็นแนวทาง

เพอ่อประโยชน์ส าหรับการวิจัยด้านนี้ต่อไป  
1.ควรท าการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละช่วงฤดูกาล เพอ่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของพอ้นทีแ่ละระดับความรุนแรงของพอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในแต่ละฤดูกาลว่ามากน้อยต่างกันเพียงใด 
2.ควรท าการวิเคราะห์พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้งในรูปแบบพอ้นที่ลุ่มน้ า 

 
 

http://www.paipibut.org/
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ภำคผนวก 1 
ค่ำควำมส ำคัญของประเภทปัจจัยแสดงใน 

 
กำรก ำหนดค่ำควำมส ำคัญของปัจจัย 

 การศึกษาได้ให้ค่าความส าคัญของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและมีผลต่อความแห้งแล้งของพอ้นที่ 
ความสามารถในการกักเก็บความชอ้นและความต้องการปริมาณการใช้น้ า โดยให้ค่าความส าคัญของปัจจัย
ฐานเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี เป็นปัจจัยพอ้นฐานที่บ่งบอกให้ทราบถึงปริมาณน้ าและการ
แพร่กระจายในพอ้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญสูงที่สุด 

 
ตารางแสดงการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 

ข้อมูลเชิงพื้นที่  
(Spatial data) 

ข้อมูลเชิงบรรยำย  
(Attribute data) 

    

ปัจจัย 
(Layer) 

ค่ำคะแนน 
(M) 

ค่ำน้ ำหนัก 
(W) 

คะแนนรวม 
(RI) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

โอกำสเกิดผลกระทบ 
(Class) 

ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยป ี M1 W1 RI1 ม.ม. ระดับ 
 1 4 4 < 1446 ม.ม ระดับ 3  พอ้นที่เส่ียงภัย

แล้งมาก 
 2 4 8 1446 -1718 ม.ม. ระดับ 2  พอ้นที่เส่ียงภัย

แล้งปานกลาง 
 3 4 12 .>  1718. ม.ม. ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เส่ียงภัย

แล้ง 

 
 เนอ้อดิน เป็นปัจจัยฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับน้ า และการระบายน้ าของดิน กล่าวคออ

ดินเนอ้อหยาบจะดูดซับน้ าไว้ได้น้อยและการระบายน้ าดี ดินเนอ้อละเอียดจะดูดซับน้ าไว้
ได้สูงและเก็บน้ าสูงกว่าดินเนอ้อหยาบ 

ตารางแสดงการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยดิน 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial data) 

ข้อมูลเชิงบรรยำย  
(Attribute data) 

    

ปัจจัย 
(Layer) 

ค่ำคะแนน 
(M) 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

(W) 

คะแนน
รวม 
(RI) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

โอกำสเกิดผลกระทบ 
(Class) 

ดิน(Soil) M1 W1 RI1 กำรระบำยน้ ำ ระดับ 
 1 2 2 การระบายน้ าดี

ที่สุด 
ระดับ 4  พอ้นที่เส่ียงภัยแล้ง
มาก 

 3 2 6 การระบายน้ าปาน
กลาง 

ระดับ 3  พอ้นที่เส่ียงภัยแล้ง
ปานกลาง 

 4 2 8 การระบายน้ า น้อย ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
น้อย 

 4.5 2 9 การระบายน้ า น้อย
มาก 

ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เส่ียงภัย
แล้ง 



 53 

 ความลาดชันของพอ้นที่ คออ ลักษณะภูมิประเทศได้จากข้อมูลแผนที่ทหารเส้นชั้นความสูง 
Contour และจุดความสูง Spot Height 

 
ตารางแสดงการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยความลาดชันของพอ้นที่ 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 

data) 
ข้อมูลเชิงบรรยำย  
(Attribute data) 

    

ปัจจัย 
(Layer) 

ค่ำคะแนน 
(M) 

ค่ำน้ ำหนัก 
(W) 

คะแนน
รวม 
(RI) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

โอกำสเกิดผลกระทบ 
(Class) 

ควำมลำดชันของพื้นที ่ M1 W1 RI1 เปอร์เซ็นต์ควำมลำดชัน ระดับ 
 1 3 3 0-5% ระดับ 4  พอ้นที่เส่ียงภัยแล้ง

มาก 
 2 3 6 5-15% ระดับ 3  พอ้นที่เส่ียงภัยแล้ง

ปานกลาง 
 3 3 9 15-30% ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

น้อย 
 4 3 12 มากกว่า 30% ระดับ 1  พอ้นที่ไม่เส่ียงภัย

แล้ง 

 
 แหล่งน้ าใต้ดิน เป็นปัจจัยฐานที่ช่วยสนับสนุนการขาดแคลนน้ า แหล่งน้ าใต้ดิน สามารถ

พัฒนาน้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่ขาดแคลนน้ า ปริมาณความมากน้อยของน้ าใต้
ดินในแต่ละพอ้นที่จะแตกต่างกันไป พอ้นที่ที่มีปริมาณน้ าใต้ดินสูงมีโอกาสที่จะเกิดความ
แห้งแล้งน้อยกว่าพอ้นที่ที่มีปริมาณน้ าใต้ดินน้อย โดยทั้งนี้ค านึงถึงตัวแปรด้านอัตราการให้
น้ าของแหล่งน้ าใต้ดินและคุณภาพของน้ าบาดาลด้านมวลสารละลายรวม (Total 
Dissolved Solid : TDS) 

 
ตารางแสดงการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยแหล่งน้ าใต้ดิน : อัตราการให้น้ าของแหล่งน้ าใต้ดิน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
data) 

ข้อมูลเชิงบรรยำย  
(Attribute data) 

    

ปัจจัย 
(Layer) 

ค่าคะแนน 
(M) 

ค่าน้ าหนัก 
(W) 

คะแนนรวม 
(RI) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

โอกาสเกิดผลกระทบ 
(Class) 

อัตราการให้น้ าของ 
แหล่งน้ าใต้ดิน 

M1 W1 RI1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับ 

 1 1 1 < 2 ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัย
แล้งมาก 

 2 1 2 2 – 10 ระดับ 3  พอ้นที่เส่ียงภัย
แล้งปานกลาง 

 3 1 3 > 10 – 20 ระดับ 2  พอ้นที่เสี่ยงภัย
แล้งน้อย 

 4 1 4 > 20 ระดับ 1 พอ้นที่ซ่ึงไม่เสี่ยง
ภัยแล้ง 
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ตารางแสดงการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยแหล่งน้ าใต้ดิน : คุณภาพของน้ าบาดาล 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 

data) 
ข้อมูลเชิงบรรยำย  
(Attribute data) 

    

ปัจจัย 
(Layer) 

ค่าคะแนน 
(M) 

ค่าน้ าหนัก 
(W) 

คะแนนรวม 
(RI) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

โอกาสเกิดผลกระทบ 
(Class) 

คุณภาพของน้ าบาดาลคออ 
มวลสารละลายรวม (Total 
Dissolved Solid : TDS) 

M1 W1 RI1 ต่อลูกบาศก์เมตร ระดับ 

 1 1 1 TDS < 750 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 

ระดับ 1 พอ้นที่ไม่เส่ียงภัย
แล้ง 

 3 1 3 TDS 750 - 1500 
มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์

เมตร 

ระดับ 3  พอ้นที่เส่ียงภัย
แล้งน้อย 

 4 1 4 TDS > 1500 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร 

ระดับ 4  พอ้นที่เสี่ยงภัย
แล้งมาก 
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