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การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้ง 

วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
โดยใชปั้จจยัที่เกี่ยวขอ้งทั้งส้ิน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี ประเภทของดิน การระบาย
น ้าของดิน ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
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วิเคราะห์การบริหารจัดการความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้ง 
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ปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ ดว้ยวิธีการกระจายน ้าในพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม และอาศยั
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The purposes of this study were study of drought factors, analysis of drought-prone area 

and guidelines for lessen drought in Nong Ya Sai District, Suphanburi Province. The physical 
factors include 6 factors including annual average rainfall, soil type, soil drainage, distance from 
natural water resources and land use by rating the importance of the factor (Weighting) and the 
variable's score (Rating). The weight and rate were applied for risk of drought calculation by Simple 
Additive Weighting (SAW) method and by overlaying geographic information (Map overlay).  
At the end, the interviews were conducted to obtain better deep understanding of drought 
management in the area from different stakeholders. 

The study stated that areas at high risk of drought and low drought risk cover 42.45 square 
kilometers of Chaeng Ngam subdistrict and 72.83 square kilometers of Nong Kham subdistrict, 
accounting for 10.16% and 17.44% of the study area.  The analysis found that soil type and soil 
drainage are most related to drought in the area. From interviews, it is also found that the proper 
water distribution to different area and participation of locals together with governmental 
organizations will lead to sustainable and equitable water management. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและแนวคิดในการวิจัย 
 ตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีผ่านมา ประชากรของมนุษยมี์จ านวนเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า 
ซ่ึงส่งผลให้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50% ใช้น ้ ามากกว่าเดิม 5 เท่า  
และเศรษฐกิจของโลกเติบโตขึ้นมากกว่า 10 เท่า เพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการท าให้มนุษย์
ตอ้งใช้ทรัพยากรของโลกอย่างหนกัหน่วงทั้งทรัพยากรดิน น ้ า ป่าไม ้และอากาศ ในขณะเดียวกนั
การกระท าของมนุษยก์็ท าให้เกิดทั้งของเสียและมลพิษให้แก่โลกเป็นจ านวนมาก ทั้งการสร้างขยะ 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากขึ้นทุกปี จนส่งผลในโลกต้องเผชิญกับปัญหาโลกร้อน 
ในปัจจุบัน ซ่ึงปัญหาโลกร้อนได้สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทั้ งมนุษย์และธรรมชาติ 
บนโลกอย่างรุนแรงและยิ่งทวีคูณมากขึ้นเร่ือย ๆ อย่างปัญหาท่ีเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น ปัญหา 
การเพ่ิมขึ้นของระดับน ้ าทะเล  พายุท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้น การเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศแบบสุดขั้ว การสูญพนัธ์ุของพนัธ์ุสัตวแ์ละพนัธ์ุพืชต่าง ๆ น ้าท่วมท่ีมีทีท่าจะหนกัขึ้นเร่ือย ๆ 
และภยัแลง้ เป็นตน้ โดยปัญหาดังกล่าวนับวนัยิ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
 ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นประจ า โดยภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติ ที่พบเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยได้แก่ สึนามิ ลมพายุ ฝุ่น PM2.5 อุทกภัยและ 
ภยัแลง้  ซ่ึงปัญหาความแห้งแลง้น้ีเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ งจนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านต่าง ๆ  ทางด้านการเกษตร ปัญหาความแห้งแลง้ 
ท าให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ การบริโภคและการเล้ียงปศุสัตว์  
เน่ืองด้วยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพที่จ าเป็น  
ต้องพึ่ งพาปัจจัยต้นทุนทางธรรมชาติเป็นหลัก ทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาความแห้งแล้งท าให้ 
การด าเนินการด้านอุตสาหกรรมตอ้งหยุดชะงกั เพราะขาดแคลนน ้ าท่ีใช้ในกระบวนผลิต การผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานน ้ าลดลง เน่ืองจากการไหลของน ้ าผ่านเขื่อนลดลง ทางด้านสังสม ปัญหา
ความแห้งแลง้ท าให้ประชาชนเกิดภาวะขาดน ้ า ขาดสารอาหาร เพ่ิมโอกาสของการเกิดโรคระบาด 
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และยงัท าให้ประชาชนเกิดความอดอยากและอาจส่งผลให้เกิดการอพยพของประชาชน ท าให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง และทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาความแห้งแลง้ส่งผลให้พ้ืนดิน
แห้งแลง้ขาดน ้ า เกิดเป็นฝุ่นละออง เกิดความเสียหายท่ีอยู่อาศยัของสัตวช์นิดต่าง ๆ ทั้งระบบนิเวศบน
บกและในน ้าพงัทลาย และยงัเป็นสาเหตุให้เกิดการกดัเซาะ กดักร่อนภูมิทศัน์ พ้ืนดินแห้งแลง้เกิดการ
พงัทลายของหนา้ดิน อีกทั้งยงัเพ่ิมโอกาสของการเกิดไฟป่าอีกดว้ย (ศูนยเ์ตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ, 2565) 
 จงัหวดัสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลกั การเกษตรกรรม 
ที่ส าคัญได้แก่ การกสิกรรม การท านา ท าสวน ท าไร่ เป็นอาชีพหลักของประชากรมากกว่า  
ร้อยละ 80 (องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี , 2565) โดยประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบ 
อาชีพเกษตรกร จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาปัจจยัในเพาะปลูกจากธรรมชาติ ทั้งปริมาณน ้าฝน น ้าท่า น ้าส ารอง 
รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพนัธ์ุพืช ซ่ึงในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าเกษตรกร
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ดั่งในอดีต และพืชผลทางการเกษตร 
ก็มีความอุดมสมบูรณ์น้อยลง ท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็ มที่ ส่งผล 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดร้ับผลกระทบ
จากปัญหาภยัแลง้อย่างหนกัมาเป็นเวลายาวนานตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยระหว่างปี พ.ศ.2558 – 
2563 พ้ืนท่ีในอ าเภอหนองหญ้าไซทั้ง 6 ต าบล ได้ถูกประกาศเป็นเขตพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัต ิ
หรือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ (ภัยแล้ง) มีความถ่ีถึง 2 ปีต่อครั้ ง (ศูนย์อ านวยการบรรเทา 
สาธารณภยั, 2564) และล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 พ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ ทั้ง 6 ต าบล 
จ านวน 66 หมู่บ้าน ได้ถูกประกาศเป็นเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง ในพ้ืนท่ีจังหวดั
สุพรรณบุรี (จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2562) 
 จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมีความสนในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิด  
ความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลสถานการณ์ความแห้งแลง้ 
อุปสรรค ปัญหาในการด าเนินการภยัแล้ง มาตรการป้องกันและบรรเทาภยัแลง้ เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจยัและความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลที่มีผลต่อความเส่ียงในการเกิดปัญหาความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี
เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัในครั้ งน้ี
ไปเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาภยัแล้ง และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างยัง่ยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ในพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าไซ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตเชิงเน้ือหา : ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดความแห้งแลง้ รวมถึงศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งปัจจยัทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี การระบายของดินและ
ประเภทของดิน และปัจจยัทางภายภาพท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ไดแ้ก่ ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติและ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้งจากปัจจัยดังกล่าว รวมถึง 
ความคิดเห็นต่อความเส่ียงภยัแลง้ และแนวทางการบรรเทาแก้ไขภยัแลง้จากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ เกษตรกร ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานอ าเภอหนองหญ้าไซ 
ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ โครงการอนุรักษก์ระเสียว 

1.3.2 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี : อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ครอบคลุมเน้ือที่ 417.65 
ตารางกิโลเมตร (261,031.25 ไร่) 

  อ าเภอหนองหญา้ไซ มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 
    ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอด่านชา้งและอ าเภอเดิมบางนางบวช 
    ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอสามชุก 
    ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอดอนเจดีย ์
    ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเลาขวญั (จงัหวดักาญจนบุรี) 
  หน่วยการปกครองของอ าเภอหนองหญา้ไซแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ต าบล ไดแ้ก่ 
    1. ต าบลหนองหญา้ไซ  4. ต าบลหนองขาม  
    2. ต าบลแจงงาม   5. ต าบลหนองโพธ์ิ  
    3. ต าบลหนองราชวตัร  6. ต าบลทพัหลวง  

1.3.3  ขอบเขตดา้นเวลา :  เร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 
       พ.ศ. 2565 รวม 7 เดือน 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 สามารถบ่งช้ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ 

หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
1.4.2 สามารถวิเคราะห์แต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้ง  

ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีได ้
1.4.3 ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้  

ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี  
1.4.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าขอ้มูลจากงานวิจัยน้ี น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือใช ้

เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารจดัการความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.5 นิยามศัพท์ 
1.5.1 ความแห้งแลง้ หมายถึง ปรากฏการณ์อย่างหน่ึงท่ีเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก  

จะแตกต่างกนัออกไปใน 3 ลกัษณะ คือ ความรุนแรง ระยะเวลา และพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมความแห้งแลง้
ทางอุตุนิยมวิทยา คือ สภาวะที่ปริมาณฝนเฉล่ีย (Average Rainfall) มีค่าต ่ากว่าปกติ 

1.5.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง 
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บรวบรวมการจดัการการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบแผนที่  
หรือขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

1.5.3 พ้ืนท่ีเส่ียงภยั หมายถึง สถานท่ีตั้งท่ีมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงจะเกิดขึ้ นและน ามาซ่ึงผลกระทบทางลบต่าง ๆ ต่อวิ ถีชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลเส่ียงต่อ 
การเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีกรอบและแนวคิด 
ในการศึกษา ดงัน้ี 

 
 

พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ในพ้ืนท่ี 
อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิภัยแล้ง 

1. ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี 
2. การระบายของดิน 
3. ประเภทของดิน 
4. ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
5. การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ี 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

จากผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งในพ้ืนท่ี 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีแห้งแล้ง 
ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจัยได้ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับงานวิจยั เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการด าเนิน
การศึกษาในครั้ งน้ี ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงได้เสนอแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั 
ท่ีเกี่ยวขอ้งดงัน้ี 
 1. ความแห้งแลง้และปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั 
 2. การตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะ 
 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
 4. สถานการณ์ภยัแลง้ของประเทศไทย 
 5. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 6. พ้ืนท่ีศึกษา : อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 7. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 ความแห้งแล้ง 
2.1.1 ความหมายของความแห้งแล้ง 

  ความแห้งแลง้เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก ซ่ึงอาจจะเป็นผลจากการลดลงของพ้ืนท่ี
ของป่าไมก้ารเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจากการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ฝน (คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา, 2549) ความแห้งแลง้ตามฤดูกาลเป็นเหตุการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นทุกปีความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณน ้ าฝน ช่วงเวลาของฝนแลง้และฝนท้ิงช่วง 
เพราะโดยปกติปริมาณน ้ าฝนในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน แต่หากความต้องการเท่านั้ นท่ีมี 
ความแตกต่างกันตามการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้เกิดการขยายตัวของท่ีดินท ากิน  
ทีอ่ยู่อาศยั รวมไปถึงการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทั้งการเกษตรและการอุตสาหกรรม ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้ น ความต้องการน ้ าก็มีปริมาณเพ่ิมขึ้ นตาม ดังนั้ น การเก็บน ้ าท่ีมีปริมาณเท่าเดิม 



7 

แต่ในขณะท่ีความต้องการเพ่ิมขึ้น  หากในปีใดมีปริมาณฝนตกน้อยก็จะเกิดการขาดแคลนน ้ า  
และหากฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานก็จะยิ่งท าให้เกิดความแห้งแลง้มากขึ้น 
  ความแห้งแลง้ (Drought) เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศซ่ึงสามารถเกิดได้ทุกสภาพภูมิอากาศและทุกพ้ืนท่ี แต่มีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป 
แต่ละพ้ืนท่ีความแห้งแล้งท่ี เกิดขึ้ นมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณฝนที่ลดลง  
จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความแห้งแลง้อย่างถาวรความแห้งแลง้มีสาเหตุจากปริมาณน ้าฝนไม่เพียงพอ
จากการท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา (World Bank, 2006) 
  ความแห้งแล้ง (Drought) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีขาดน ้ าเน่ืองจากช่วงขาดฝน 
เป็นระยะเวลานานจนท าให้ไม่มีน ้าใชอ้ย่างพอเพียง (เกษม จนัทร์แกว้, 2551) 
  ภัยแล้ง (Drought) เป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติท่ี เกิดจากการมีน ้ าไม่เพียงพอ  
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งพืชและสัตว์ การเกิดภยัแลง้ไม่มี 
การบอกหรือแจง้ล่วงหนา้หรือการพยากรณ์ไดว้่าจะเกิดขึ้นเม่ือใด (จิราพร พนัธ์ประสิทธ์ิ, 2549) 
  ภยัแลง้ คือ ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้าในพ้ืนท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิด
ความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) 

2.1.2 ประเภทของความแห้งแล้ง 
  ความแห้งแลง้จ าแนกออกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะการเกิดดงัต่อไปน้ี (Wilhite, 
D.A. and Glantz ,1985)  
  1) ความแห้งแลง้เชิงอุตุนิยมวิทยา ( Meteorological Drought) เป็นความแห้งแลง้ 
ท่ีเกิดขึ้นจากสภาพฝนท้ิงช่วงหรือมีฝนตกน้อยกว่าระดับท่ีก าหนด (Threshold) โดยช่วงที่เกิด 
ความแห้งแล้ง (Period of Drought) นิยามจากจ านวนวันที่มีฝนตกน้อยกว่าระดับที่ก าหนด 
ความแห้งแลง้ในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาความแห้งแลง้ประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ตามกนัเป็นล าดบั 
  2) ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural of Drought) เป็นความแห้งแลง้ 
ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากความแห้งแลง้เชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแลง้เชิงเกษตรกรรม  
จะมุ่งสนใจในเร่ืองของการเกิดฝนท้ิงช่วง ซ่ึงท าให้ดินขาดความชุ่มช้ืน และนอกจากน้ีความแห้งแลง้
เชิงเกษตรกรรมยังขึ้ นอยู่กับชนิดของพืชซ่ึงมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ต่างกัน  
ความตอ้งการน ้าท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งล าดบัขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงลว้นมีผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งส้ิน 
  3) ความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เป็นความแห้งแลง้ที่เกิด
จากช่วงฤดูกาลท่ีมีปริมาณฝนตกนอ้ยหรือไม่มีฝนตก ท าให้ระดบัน ้าผิวดินและน ้าใตด้ินลดระดบัลง 
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ซ่ึงความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยาน้ีมกัจะพิจารณาในระดับของลุ่มน ้ า ความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยา 
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้ นอย่างช้า ๆ    ต่างจากความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยาและความแห้งแล้ง 
เชิงเกษตรกรรม 
  4)  ความแห้งแล้ง เ ชิง เศรษฐศาสตร์และ สังคม ( Socioeconomic Drought)  
เป็นความแห้งแล้งที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ (Supply) และความต้องการทรัพยากรนั้น 
(Demand) แต่เน่ืองจากความจ ากัดของทรัพยากรและประชากรมีความต้องการทรัพยากรมาก  
จึงท าให้เกิดความขาดแคลนขึ้น  ซ่ึงความแห้งแลง้ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจะแตกต่างออกไป
จากความแห้งแลง้อ่ืน ๆ  เน่ืองจากมีเร่ืองของความตอ้งการใช้และความจ ากดัของทรัพยากรเขา้มา
เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยปกติแล้วความต้องการทรัพยากรจะเพ่ิมขึ้ นตามจ านวนประชากร และ 
ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น ซ่ึงความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม จะเกิดขึ้นจนกว่า 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรและความตอ้งการบริโภคจะปรับตวัเขา้หากนัจนเกิดความสมดุล 

2.1.3 ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง 
  ความรุนแรงของความแห้งแลง้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกับสภาวะฝนแลง้หรือ
ความแห้งแลง้ของลมฟ้าอากาศ ซ่ึงเกิดจากการมีฝนตกนอ้ยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้
เกิดการขาดแคลนน ้าใช ้พืชพนัธ์ุต่าง ๆ  ขาดน ้ าหล่อเล้ียง ขาดความชุ่มช้ืน ท าให้พืชผลไม่สมบูรณ์
หรือเจริญเติบโตให้ผลตามปกติแต่เกิดความเสียหาย ความแห้งแลง้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงตอ้งยอมรับและเตรียมการเพ่ือแกไ้ข ทั้งน้ีความรุนแรงของความแห้งแลง้สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั (ปรานี ว่องวิทวสั และนงคคนาถ อู่ประสิทธ์ิวงศ,์ 2535) ดงัน้ี 
  1) ความแห้งแลง้อย่างเบาหรือช่วงฝนท้ิง (Dry Spell) เป็นความแห้งแลง้ของลมฟ้า
อากาศในช่วงฤดูฝนท่ีมีฝนตกน้อย แต่ยงัไม่ถึงขั้นขาดแคลนน ้ า ระยะน้ีมีความรุนแรงน้อยกว่า 
ฝนแลง้ หรือเป็นสภาวะความแห้งแลง้ที่มีฝนตกเฉล่ียไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตร เป็นระยะเวลานาน
ต่อเน่ืองกันถึง 15 วนัในช่วงฤดูฝน ความแห้งแลง้แบบน้ีเกิดขึ้นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
เสมอ ๆ ในตอนตน้ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 
  2) ความแห้งแลง้ปานกลางหรือความแห้งแลง้ชัว่ระยะ (Partial Drought) เป็นช่วง
ฝนแลง้ที่มีฝนตกในฤดูฝน เฉล่ียไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 29 วนั 
ความแห้งแล้งแบบน้ีถึงขั้นขาดแคลนน ้ า ท าให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อการกสิกรรม 
อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศพอสมควร ความแห้งแลง้แบบ
น้ีไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยนกันาน ๆ จึงจะมีขึ้นสักครั้ ง 
  3) ความแห้งแล้งอย่างรุนแรงหรือความแห้งแล้งสัมบูรณ์ (Absolute Drought)  
 เป็นความแห้งแลง้ท่ีฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 15 วนั หรืออาจมีตกบา้ง แต่ไม่มีวนั
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ใดเลยแมแ้ต่วนัเดียวที่มีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร หรือไม่มีฝนตกเลยนานเป็นเดือน ๆ ในฤดูฝน 
นบัเป็นภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุดเพราะพืชพรรณธรรมชาติต่าง ๆ จะลม้ตายลงเร่ือย ๆ ไม่มีผลผลิต 
ไม่มีอาหารจะกิน ความเดือดร้อนจะครอบคลุมอยู่เป็นเวลานาน สภาวะความแห้งแล้งแบบน้ี 
ยงัไม่เคยปรากฏในเมืองไทยมาก่อน 

2.1.4 ฤดูที่เกิดความแห้งแล้ง 
  ความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงฤดูหนาวถึง  
ฤดูร้อน เร่ิมจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะเกิดความแห้งแล้งเป็นประจ าทุกปี  
และช่วงท่ีสองคือช่วงกลางฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงช่วงเกิดขึ้นและจะเกดิ
เฉพาะทอ้งถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้ งอาจครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้งทัว่ประเทศ ความแห้งแลง้
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบ ต่อการเกษตรโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งมากได้แก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณ  
ที่มีอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่ถึง  และถา้ปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่าน  
ในแนวดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น นอกจากน้ีแล้วยงัมีพ้ืนท่ีอ่ืนท่ี 
มกัประสบกบัปัญหาความแห้งแลง้เป็นประจ า 

2.1.5 สาเหตุการเกดิความแห้งแล้ง 
  1) เกิดจากธรรมชาติ จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท าให้ฝนตกน้อยผิดปกติหรือไม่ตกตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม่สม ่าเสมอเมื่อ  
ฝนตกจะตกมากแล้วท้ิงช่วง เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาต ิ
การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล ภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผ่นดินไหว ไฟป่า 
  2) เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่นการท าลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก  
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การตัดไม้ท าลายป่า การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้ า หรือการตัดถนน
เน่ืองมาจากการพฒันารวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากร 

2.1.6 ผลกระทบที่เกิดขึน้จากภาวะภัยแล้งในประเทศไทย 
  ภยัแลง้ในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้า เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภยัแลง้จึงส่งผล
เสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พ้ืนดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้า พืชชะงกัการเจริญเติบโต 
ผลผลิตที่ไดม้ีคุณภาพต ่า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภยัแลง้ท่ีมีผลต่อการเกษตรมกัเกิดในฤดูฝน
ท่ีมีฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554) ดงัน้ี 
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  1) ดา้นเศรษฐกิจ ท าให้ส้ินเปลืองและสูญเสียผลผลิตดา้นการเกษตร ปศุสัตว ์ป่าไม ้
การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาท่ีดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสีย
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลงังาน และอุตสาหกรรมขนส่ง 
  2) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ า เกิดโรค 
กบัสัตว ์สูญเสียความหลากหลายพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวิทยา ท าให้ระดบัและปริมาณน ้ า
ลดลง พืชท่ีชุ่มน ้ าลดลง ความเค็มของน ้ าเปล่ียนแปลง ระดับน ้ าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ า
เปล่ียนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน เกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ และสูญเสีย
ทศันียภาพ เป็นตน้ 
  3) ด้านสังคม เกิดผลกระทบในดา้นสุขภาพอนามยั เกิดความขดัแยง้ในการใชน้ ้า
และการจดัการคุณภาพชีวิตลดลง 

2.1.7 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  ความแห้งแลง้เป็นภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้ าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 
เป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศ
ในพ้ืนท่ีเกิดภยัแล้ง โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น 
ปริมาณน ้ าฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก แหล่งน ้ าผิวดิน การระบายน ้าของดิน ประเภทของดิน ระยะห่าง
จากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ความลาดชันของพ้ืนท่ี เป็นตน้ และปัจจยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์
เช่น การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การสร้างพ้ืนท่ีชลประทาน เป็นตน้ ประกอบกบัจากการพิจารณาสภาพ
จริงในพ้ืนท่ี จึงก าหนดปัจจัยท่ีคาดว่ามีอิทธิพลเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ 
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัน้ี 

2.1.7.1 ปริมาณน ้าฝน 
  ปริมาณน ้ าฝนเป็นปัจจัยและตวัแปรหลักท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดสภาวะความ 
แห้งแล้ง เพราะถ้ามีน ้ าฝนผิดปกติ หรือปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย (Average Rainfall) มีค่าต ่ากว่าปกติ 
(Normal) หรือฝนท้ิงช่วง สาเหตุเหล่าน้ีก็ก่อให้เกิดสภาวะความแห้งแลง้ขึ้นได ้ดงันั้นการวิเคราะห์
สภาวะฝนแลง้ ณ พ้ืนท่ีใด ๆ ก็สามารถท าให้ทราบถึงสภาวะความแห้งแลง้ของพ้ืนท่ีนั้น ๆ ดว้ย 
  ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียทัว่ประเทศมีค่าประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร ปริมาณ
ฝนในแต่ละพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผนัแปรตามฤดูกาล 
บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแห้งแลง้และมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝน
จะเพ่ิมขึ้นบ้าง พร้อมทั้งมีพายุฟ้าคะนอง และเม่ือเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นมาก โดยจะ 
มีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ ่
จะอยู่ด้านหน้าทิวเขา หรือด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ พ้ืนท่ีทางด้านตะวนัตก 
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ของประเทศ บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี และบริเวณภาคตะวนัออก บริ เวณจงัหวดั
จนัทบุรี และตราด โดยเฉพาะที่อ  าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า  
4,000 มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขา ได้แก่ พ้ืนท่ีบริเวณตอนกลาง 
ของภาคเหนือ บริเวณจังหวดัล าพูน ล าปาง แพร่ บริเวณภาคกลาง และด้านตะวนัตกของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณจงัหวดัชัยภูมิและนคราชสีมา ส าหรับภาคใตม้ีฝนชุกเกือบตลอดปี
ยกเว้นช่วงฤดูร้อน พ้ืนท่ีบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงเป็นด้านรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  
จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
กนัยายน ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก มีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พ้ืนท่ีท่ีมี
ปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต ้อยู่บริเวณจงัหวดัระนอง ซ่ึงมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 4,000 
มิลลิเมตร ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนน้อย ได้แก่ ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนบน ด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี 
บริเวณจงัหวดัเพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ์ โดยปริมาณน ้ าฝนของประเทศไทยในฤดูกาลต่าง ๆ 
แบ่งตามภูมิภาคได ้ดงัน้ี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2565) 

ตารางท่ี 2.1 ปริมาณน ้าฝนของประเทศไทยในฤดตู่าง ๆ 

ภาค 
ปริมาณน ้าฝน (มิลลเิมตร) จ านวนวันที่ฝนตก 

ตลอดทั้งปี ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 
เหนือ 104.6 166.5 955.2 123 
ตะวันออกเฉียงเหนอื 72.8 211.1 1,111.9 117 
กลาง 130.0 192.3 907.4 113 
ตะวันออก 201.3 257.8 1,440.2 131 
ใต้ฝั่งตะวันออก 819.9 197.9 661.2 148 
ใต้ฝั่งตะวันตก 429.5 380.0 1914.7 176 

ที่มา : (กรมอุตุนิยมวิทยา , 2565) 
2.1.7.2 ประเภทของดิน 

  ดิน มีความส าคญัต่อมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตบนโลก เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของปัจจยัส่ี
เพื่อการด ารงชีพ ได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั และยารักษาโรค ทั้งทางตรงและทางออ้ม เน้ือดิน
เป็นลกัษณะที่รับรู้ไดจ้ากการสัมผสัถึงความหยาบ ความเนียน ความเหนียว เป็นคุณสมบตัิที่ใชใ้น
การประเมินความสามารถในการอุม้น ้ าการดูดซับธาตุอาหาร เน้ือดินเป็นผลจากการรวมตวัของ
อนุภาคดินขนาดต่าง ๆ  กันในสัดส่วนที่แตกต่างกนัไป อนุภาคดินเกิดจากการผุพงัของหินและแร่
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ชนิดต่าง ๆ  หรือการตกตะกอน อนุภาคของดินสามารถแบ่งออกไดต้ามขนาด ได้แก่ อนุภาคทราย 
อนุภาคทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนียว และรวมตัวกันเป็นอนุภาคทั้งสามขนาดในสัดส่วนท่ี
แตกต่างกันทาให้เกิดเป็นเน้ือดินท่ีแตกต่างกัน (ภาพท่ี 2.1) ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของดิน
ดงัต่อไปน้ี (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ส านกังานเลขานุการกรม กรมพฒันาท่ีดิน, 2530) 

 

ภาพท่ี 2.1 ตารางสามเหล่ียมดิน 
ที่มา : สสวท. , 2565 

  1) ดินทราย หมายถึง ดินที่มีอนุภาคทรายเป็นองค์ประกอบสูง ปกติดินทราย 
เป็นดินท่ีมีการระบายน ้ าและอากาศดีมาก แต่การอุ้มน ้ าต ่ า  น ้ าซึมผ่านได้อย่างรวดเร็วมี 
ความอุดมสมบูรณ์ต ่าเพราะความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารพืชน้อย พืชท่ีขึ้นบนดินทราย 
จึงมกัขาดทั้งธาตุอาหารและน ้า อย่างไรก็ตามดินทรายในพ้ืนท่ีลุ่มอาจพบการขงัของน ้าได ้
  2) ดินร่วน หมายถึง ดินท่ีมีสัดส่วนอนุภาคทั้งสามในขนาดระดับท่ีสมดุลกัน  
ในสภาพดินแห้งจะจบักันเป็นกอ้นแข็งพอประมาณ ในสภาพดินช้ืนจะยืดหยุ่นได้บา้ง เม่ือสัมผสั
หรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือ ในทางกลบักันเมื่อก าดินให้แน่นในฝ่ามือแลว้คลายออก ดินจะจบักัน 
เป็นก้อนและไม่แตกออกจากกนั โดยทัว่ไปดินร่วนเป็นดินท่ีมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร 
เพราะไถพรวนง่าย มีการระบายน ้ าและถ่ายเทอากาศดี อย่างไรก็ตามดินร่วนท่ีมีอนุภาคทรายมาก 
หรือดินร่วนปนทรายมกัพบว่ามีความสมบูรณ์ต ่า ดูดซับอาหารได้นอ้ย ในทางตรงกนัขา้มดินร่วน 
ที่มีอนุภาคขนาดทรายแป้งมากเกินไป ดินจะจับตัวแน่นเมื่อแห้งจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท าให้  
การชอนไชของรากพืช หรือการงอกของเมล็ดท าไดย้ากขึ้น 
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  3) ดินเหนียว หมายถึง ดินที่มีอนุภาคดินเหนียวในปริมาณสูง ท าให้มีเน้ือละเอียด
โดยปกติดินเหนียวในท่ีลุ่มเม่ือน ้ าแห้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งท าให้การไถพรวนมี 
ความยากล าบาก ในขณะท่ีเปียกจะเหนียวมากจนติดเคร่ืองมือไถพรวน ดินเหนียวโดยทัว่ไปมี 
ความยืดหยุ่นสูงสามารถป้ันเป็นกอ้นหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ มีความสามารถในการอุม้น ้า ดูดซับ
และแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชได ้ในทางตรงขา้มดินเหนียวสีแดง เม็ดดินจะเกาะตวันอ้ย การดูดซับ
และแลกเปล่ียนธาตุอาหารต ่า แต่จะมีโครงสร้างดีเม่ือแห้งไม่แข็งมาก ท าให้การไถพรวนมีความง่าย 

2.1.7.3 การระบายน ้าของดนิ 
  การระบายน ้ าของดิน หมายถึง ความมากน้อย ความถ่ี และระยะเวลาของ 
การท่ีมีน ้ าแช่ขังอยู่ในดิน หรือการท่ีน ้ าจะไหลออกไปจากพ้ืนดิน ทั้ งการไหลผ่านหน้าดิน 
หรือการไหลซึมลงไปยงัพ้ืนดินด้านล่างก็ตาม การระบายน ้ าของดินสามารถวดัโดยการสังเกต
ลักษณะหรือระยะเวลาของการท่ีดินมีน ้ าขังโดยตรง เช่น ในบริเวณท่ีดินมักจะมีน ้ าขงัอยู่เสมอ  
หรือท่ีเรียกว่าดินมีการระบายน ้ าได้ไม่ดีสีของดินจะมีลักษณะเป็นสีเทา และมีจุดประสีเหลือง
น ้ าตาลหรือแดงคลา้ยสนิมปะปนอยู่ตลอดชั้นหนา้ตดัดิน ในขณะท่ีบริเวณท่ีดินหรือบริเวณท่ีไม่มี 
น ้าขงั ดินจะมีลกัษณะเป็นสีน ้าตาลเหลืองหรือแดงซ่ึงถูกจดัว่าเป็นดินประเภทท่ีมีการระบายน ้ าได้ดี 
เป็นตน้ (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์สานกังานเลขานุการกรม กรมพฒันาท่ีดิน, 2530) 
  ดังนั้น ลกัษณะการระบายน ้าของดินจดัเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด
กับตัวแปรลักษณะของเ น้ือดิน เ น่ืองจาก เป็นตัว ช้ีว ัด ถึงการมีอยู่ ของปริมาณน ้ าในดิน  
โดยดินเน้ือละเอียดจะมีการระบายน ้าไดไ้ม่ดี  ดินเน้ือหยาบจะมีการระบายน ้าไดด้ ีดงันั้นสภาพพ้ืนท่ี
ที่มีส่วนประกอบของดินทรายมากจะมีการระบายน ้ าได้ดีท าให้ไม่สามารถกักเก็บน ้ าไว้ได้  
มีผลต่อการเกิดขึ้นของภัยแล้ง (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง, 2553) อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดกลุ่ม
ประเภทการระบายน ้ าของดินได้ 2 ประเภท ได้แก่ การระบายน ้ าผิวดิน (external drainage)  
และการระบายน ้ าภายในดิน ( internal drainage) การระบายน ้ าของดินสามารถแบ่งเป็น  
ชั้นการระบายน ้า (drainage class) (กรมส่งเสริมคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  ไดแ้ก่  
  -  การระบายน ้าเลวมาก (very poorly drained) 
  -  การระบายน ้าเลว (poorly drained) 
  -  การระบายน ้าค่อนขา้งเลว (somewhat poorly drained) 
  -  การระบายน ้าปานกลาง (moderately drained) 
  -  การระบายน ้าดี (well drained) 
  -  การระบายน ้าค่อนขา้งมาก (somewhat excessively drained) 
  -  การระบายน ้ามากเกินไป (excessively drained) 
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2.1.7.4 แหล่งน ้าธรรมชาติ  
  น ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เหลือเฟือไม่หมดส้ิน เช่น น ้ าทะเล น ้ าฝน  
และน ้ าในดิน  นอกจากน้ีน ้ ายงัเป็นทรัพยากรท่ีใช้แลว้เส่ือมคุณภาพ แต่บูรณะให้กลบัมีสภาพดี
ดังเดิมและน ากลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น น ้ าเสียท่ีออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ทรัพยากรน ้ า 
มีการเปล่ียนแปลงตามวฏัจักรของน ้ า โดยพลังงานจากดวงอาทิตยเ์ป็นตวัการท่ีท าให้เกิดน ้ าฝน  
น ้าบนดิน น ้าใตด้ินหรือน ้าบาดาล ซ่ึงแหล่งน ้าธรรมชาติสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด (ส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2565) ดงัน้ี 
  1) น ้าฝน (Precipitation) คือ น ้าท่ีเกิดจากการกลัน่ตวัของไอน ้า 
  2) น ้าผิวพ้ืนหรือน ้าท่า (Surface Water) คือ น ้าท่ีเกดิจากน ้าฝนและขงัอยู่ตามผิวดนิ 
ห้วย หนอง คลอง บึง น ้าในแม่น ้า หรือตามท่ีอ่ืนๆ 
  3) น ้าใตด้ิน (Water Ground) มี 2 ชนิด คือ 
      - น ้าใตด้ินเกิดจากน ้ าฝน หรือน ้ าท่ีอยู่บนดิน หรือหิมะ หรือก้อนน ้ าแข็งละลาย
ซึมลงไปในดินและตามช่องว่างระหว่างชั้นหิน น ้ าในดินมีระดับไม่ลึกนักโดยชั้นบนสุดมกัจะอยู่
ระดบัเดียวกบัน ้าในแม่น ้าล าคลอง 
      - น ้าในชั้นดินหรือน ้าบาดาล เป็นน ้ าท่ีเกิดจากน ้ าฝนและน ้าบนดินซึมลึกลงไป
ตามชั้นหินประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ น ้ าบาดาลท่ีเกิดจากน ้าฝนไหลซึมผ่านชั้นหินทรายต่าง ๆ  พบมาก
ในแอ่งท่ีลุ่มท่ีมีแนวชั้นหินทรายต่อเน่ืองไปถึง เช่น น ้าฝนท่ีซึมผ่านชั้นหินในภาคเหนือของประเทศ
ไทยตามแนวโครงสร้างต่อเน่ือง ลดต ่าลงมาจนถึงท่ีราบภาคกลาง เม่ือเจาะผ่านชั้นหินไปลึก ๆ ก็พบ
น ้ าขังอยู่ในชั้นหินทรายขา้งล่างและน ้ าบาดาลท่ีไหลผ่านหินชั้นต่าง ๆ และไปขังรวมตวักันใน
ตอนบนของชั้นดินดาน เน่ืองจากซึมผ่านไปไม่สะดวก น ้าบาดาลน้ีผ่านการกลัน่ทางธรรมชาติแลว้ 
จึงสะอาดกว่าน ้าในดินมาก 
  น ้าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 
เน่ืองจากน ้ าเป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศ และมนุษย์ก็น าน ้ ามาใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
เป็นเวลานาน การพัฒนาของสังคมสมัยใหม่จึงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการน ้ าให้เพียงพอ 
เป็นอย่างยิ่ง การขาดการวางแผนในการใชแ้ละอนุรักษแ์หล่งน ้าอาจก่อให้เกิดปัญหาภยัแลง้ได ้
  ทั้งน้ีระยะห่างจากพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดภยัแลง้ ซ่ึงอยู่บน
สมมติฐานท่ีว่าพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษยน์ั้นเกิดขึ้นในบริเวณใกล้
แหล่งน ้ าทั้ งส้ิน พ้ืนท่ีใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีแหล่งน ้ านั้นจะถูกใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การท า
เกษตรกรรม ตลอดจนถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้ าทุกประเภท อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนท่ี 
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อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้ าย่อมมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภัยแล้ง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 

2.1.7.5 การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนหน่ึงท่ีช้ีวดักิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี การใช้พ้ืนท่ี
และอ่ืน ๆ ให้เห็นถึงสภาพพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงยงัคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ย่อมจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลง
หรือมีผลกระทบต่อคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์  แต่หากถูกท าลายหรือ  
ท าให้เส่ือมโทรมแลว้จะส่งผลกระทบกบัส่ิงอ่ืนไดอ้ย่างชดั  รวมถึงการฟ้ืนฟูหรือกลบัมาสภาพเดิม
ตอ้งอาศยัเวลานานในการกลบัสภาพเดิม (นิพนัธ์ วิเชียรนอ้ย, 2561) 
  การใชป้ระโยชน์ที่ดิน หมายถึง บริเวณที่มีการก าหนดกิจกรรมทุกชนิดที่มีลกัษณะ
เป็นประจ าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง และเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้ งบนพ้ืนดิน  
ใตด้ิน ในกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบกิจกรรมเพื่อที่อยู่อาศยั เพื่อประกอบธุรกิจการคา้การบริการต่าง ๆ  
เป็นตน้ โดยการก าหนดประเภทและสัดส่วนของกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  เพ่ือการก ากับควบคุมให้
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นต่าง ๆ เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
  การศึกษาการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
ในประเทศไทย ไดเ้ลือกใชแ้นวทางและหลกัเกณฑก์ารจ าแนกการใชป้ระโยชน์ที่ดินของกรมพฒันา
ที่ดิน ซ่ึงได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 กลุ่ม (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม , 2552) ประกอบดว้ย  
      1) กลุ่มพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and built-up land) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ี
มีการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมท่ีอยู่อาศยัของมนุษย ์การตั้งถ่ินฐานในการอยู่อาศยั และประกอบ
กิจการ หรือกิจกรรมของมนุษย ์รวมถึงการเป็นชุมชนหรือเมืองและย่านธุรกิจการคา้และบริการ
สาธารณะ สถานท่ีต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ทั้งสถาบันต่าง ๆ สาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม  
ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หรือนนัทนาการ เป็นตน้ 
      2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agricultural land) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน ์
เพื่อกิจกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ การจดัสรรพ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีพืชไร่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกไมย้ืนตน้และ 
ไม้ผล พ้ืนท่ีพืชสวน ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ รวมถึงส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นโรงเรือน สถานเพาะช า 
หรือที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตรกรรม เป็นตน้ 
      3) พ้ืนท่ีป่าไม้ (Forest land) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีพรรณไม้หรือพืชพรรณนานา
ชนิดเติบโตขยายพนัธ์ุปกคลุมอยู่ มีพรรณไมท้ั้งชนิดและขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและ 
มีบริเวณกวา้งใหญ่ รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีไดถู้กตดัฟันหรือแผว้ถางและมีเป้าหมายท่ีจะปลูกหรือเป็นพ้ืนท่ี
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ป่าชุมชนและการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไมด้้วย ทั้งป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน 
และป่าชายหาด เป็นตน้ 
      4) พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า (Water body) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ าท่ีเกิดขึ้ นเอง 
ตามธรรมชาติทั้งแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง และทะเลสาบทั้งน ้ าจืดและน ้ าเค็ม รวมถึงแหล่งน ้ า 
ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นเพ่ือกิจการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ีงทั้งเขื่อน อ่างเก็บน ้า บ่อน ้า เป็นตน้ 
      5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) หมายถึง พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนท่ี
ดังกล่าวข้างต้น โดยแยกเอาพ้ืนท่ีทุ่งหญ้าธรรมชาติและป่าไม้ละเมาะไม่นับรวมในพ้ืนท่ีป่าไม ้ 
พ้ืนท่ีลุ่มช้ืนแฉะ พ้ืนท่ีน ้ าขงัและพ้ืนท่ีหาดทราย รวมถึงเหมือง บ่อขุด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
ทั้งพ้ืนท่ีดินถล่มท่ีหินโผล่ พ้ืนท่ีขุดเจาะน ้ามนั พ้ืนท่ีท้ิงขยะ เป็นตน้ 

2.2 การตัดสินใจแบบหลายคุณลักษณะ: การวิเคราะห์แบบ SAW, AHP และ TOPSIS 
 เป้าหมายของการตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะ คือ การเรียงล าดับทางเลือกที่เหมาะสม 
และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดซ่ึงมีกฎเกณฑ์การตัดสินใจหลายกฎเกณฑ์ หากเน้นกฎเกณฑ์ 
การตดัสินใจที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ หลกัในการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์
แบบการรวมแบบถ่วงน ้ าหนักอย่างง่าย กระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น และ TOPSIS  
จดัเป็นวิธีการที่นิยมใชก้นั (อภิรดี สรวิสูตร, 2559) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.2.1 การรวมแบบถ่วงน ้าหนกัอย่างง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) 
  วิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวิเคราะห์การตดัสินใจแบบหลาย
คุณลักษณะการรวมแบบถ่วงน ้ าหนักอย่างง่ายใช้แนวคิดในการรวมค่าน ้ าหนักเชิงเส้นตรง 
(Weighted Linear Combination: WLC) หรือแนวคิดการให้คะแนน (Scoring methods) ซ่ึงใช้
หลักการบนพ้ืนฐานของการให้ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย โดยจะให้ค่าถ่วงน ้ าหนักท่ีแตกต่างกันตาม
ความส าคญั  
  ผลรวมค่าคะแนนในแต่ละทางเลือกมาจากค่าน ้าหนกัของขอ้มูลคุณลกัษณะแต่ละ
เร่ือง สามารถน ามาเขียนสมการได ้ดงัสมการที่ 1 

   (1) 
โดยที ่    Ai คือ ทางเลือกแต่ละทางเลือก 
    wi คือ ค่าถ่วงน ้าหนกั 
    xij คือ ค่าคะแนนของทางเลือกที่ i ในขอ้มูลคุณลกัษณะที่ j 
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  ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ทางเลือกที่มีผลรวมของค่าคะแนนมากที่สุดส าหรับ  
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการรวมแบบถ่วงน ้าหนกัอย่างง่าย โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีขั้นตอน
การท างานดงัน้ี (ภาพท่ี 2.2) 
      1) ก าหนดชุดของขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้ (ชั้นขอ้มูลแผนท่ี: Map layer) และชุดของ
ทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้นกรณีน้ีจะยกตวัอย่างจากขอ้มูลตวัอย่างท่ี 1 คือ ราคาที่ดิน และทิวทศัน์ 
      2) ท าแผนที่ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน (Standardize) 
      3) ก าหนดค่าถ่วงน ้าหนกัตามล าดับความส าคญัให้กบัขอ้มูลแต่ละเร่ืองในกรณี
สมมุติให้ราคาท่ีดินมีค่าถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 0.6 ส่วนทิวทศัน์มีค่าถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 0.4 
      4) คูณค่าถ่วงน ้าหนกัท่ีก าหนดไวก้บัขอ้มูลเร่ืองนั้นๆ 
       5) น าขอ้มูลทั้งหมดท่ีผ่านการคูณดว้ยค่าถ่วงน ้าหนกัแลว้มารวมกนัในแต่ละทางเลือก 
      6) เรียงล าดับคะแนนทางเลือกจากมากไปน้อย ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือก  
ที่มีผลรวมคะแนนมากที่สุด 

 
ภาพท่ี 2.2 ตวัอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการรวมแบบถ่วงน ้าหนกัอย่างง่าย 

ที่มา : อภิรดี  สรวิสูตร, 2559 

  จากภาพที่ 2.2 ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือพ้ืนท่ีบริเวณหมายเลข 1 พ้ืนท่ีท่ีดินมีราคาถูก
และทิวทศัน์ดีท่ีสุด ตวัอย่างงานวิจยัท่ีใช้วิธีการน้ีเช่น การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ในการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการวางปะการังเทียมของวิรงรอง ทิมดี และคณะ (2547)  
ที่ใช้ขอ้มูลคุณลกัษณะ 8 เร่ืองคือ พ้ืนทอ้งทะเล ความลึก เขตห้ามท าการประมงอวนลากอวนรุน 
ระยะห่างจากเขตหวงห้ามทางทหาร ระยะห่างจากสายเคเบิลใตน้ ้า ระยะห่างจากชายฝ่ัง ระยะห่าง
จากแนวปะการังธรรมชาติ และระยะห่างจากท่าเรือและพ้ืนท่ีท่ีเป็นขอ้จ ากดั โดยผลการศึกษาพบว่า
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จงัหวดัชุมพรมีพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการวางปะการังเทียม 62 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจากผลการศึกษา 
ท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ในการจดัระดับความส าคญัของพ้ืนท่ีในการวางปะการัง ช่วยลดความขดัแยง้
ในการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการด าเนินการจดัสร้าง และใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดพ้ืนท่ี 
วางปะการังเทียมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 กระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับช้ัน (Analysis Hierarchy Process: AHP) 
  การวิเคราะห์แบบล าดับชั้นพัฒนาขึ้ นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับผู ้บริหาร  
โดยมีหลักการที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ จ าแนกออกเป็นล าดับชั้น เปรียบเทียบองค์ประกอบใน 
การตดัสินใจทีละคู่ และเรียงล าดบัทางเลือก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1) พฒันาล าดับชั้นการท างานว่าจะมีการเรียงล าดับชั้นอย่างไร ซ่ึงโครงสร้าง
ของการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น ประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ เรียงล าดับ อนัได้แก่ เป้าหมาย (Goal) 
วัตถุประสงค์ (Objective) คุณลักษณะ (Attribute) และทางเลือก (Alternative) แต่จ านวนของ
ระดับชั้นอาจมีมากกว่า 4 ล าดับชั้นเน่ืองจากวตัถุประสงค์อาจมีวตัถุประสงค์ย่อย หรือผูต้ดัสินใจ
อาจมีมากกว่า 1 กลุ่ม 
      2) การเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในการตดัสินใจทีละคู่ (Pairwise) ซ่ึงเป็น
การให้ค่าถ่วงน ้ าหนักวิธีหน่ึงท่ีเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์แบบล าดับชั้นการตดัสินใจทีละคู่เป็น
การลดกระบวนการที่ซับซ้อนลงให้เหลือเพียงการตดัสินใจองคป์ระกอบทีละคู่ แต่ในการพิจารณา
อาจตอ้งใชเ้วลามากขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดงัน้ี 

2.1) การสร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise Comparison Matrix) 
โดยแต่ละขอ้มูลจะมีการเปรียบเทียบกนั 9 ระดบั 

2.2) ค านวณผลรวมของค่าน ้ าหนักท่ีได้จากการเปรียบเทียบขอ้มูลแต่ละคู่
ทุกคู่ หลงัจากนั้นท าให้เป็นบรรทดัฐาน (Normalize) ขอ้มูล และรวม
ขอ้มูลในแต่ละแถว ซ่ึงท าให้ได้ค่าถ่วงน ้ าหนกัซ่ึงได้จากการพิจารณา
ขอ้มูลแต่ละคู่ ตวัอย่างดงัตารางท่ี 2.7 

2.3) ค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: CR) โดยผลการ
ค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้งที่ไดต้อ้งมีค่านอ้ยกว่า 0.1 จึงจะถือ
ว่าการเปรียบเทียบทีละคู่ที่ใชม้ีความสมเหตุสมผล 

      3) รวมค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกที่ได้ และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
โดยทางเลือกที่ดีสุดคือทางเลือกที่มีผลรวมของค่าคะแนนมากที่สุด  
  จากข้อมู ลตัวอย่ า งที่  1 เ ม่ื อน ามาวิ เ ค ราะห์แบบล าดับชั้ น ส่ิ งส าคัญคือ 
การเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจทีละคู่ ในท่ีน้ีสมมุติให้มีผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน ้าหนัก
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ของปัจจยัด้านราคาที่ดินมีความส าคญักว่าทิวทศัน์เท่ากับ 7 ดังนั้นสามารถน ามาสร้างการสร้าง 
เมทริกซ์การเปรียบเทียบทีละคู่ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางท่ี 2.2 ตวัอย่างขั้นตอนและผลการค านวณค่าถ่วงน ้าหนกัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบทีละคู ่
ปัจจยั ขั้นท่ี 1 เปรียบเทียบทีละคู ่ ขั้นท่ี 2 ท าให้เป็นบรรทดั ขั้นท่ี 3 ค  านวณค่าถ่วงคา่น ้าหนกั 

ราคาที่ ทิวทัศน์ ราคาที่ดิน ทิวทัศน์ 
ราคาที่ดิน 1 7 0.88 0.87 (0.88+0.87)/2 = 0.88 
ทิวทัศน์ 1/7 1 0.12 0.13 (0.12+0.13)/2 = 0.12 
รวม 1.14 8 1.00 1.00 1.00 

ที่มา :   อภิรดี สรวิสูตร , 2559 

ตารางท่ี 2.3 ตวัอย่างการหาอตัราส่วนความสอดคลอ้ง 

ปัจจัย ขั้นที่ 1 ผลรวมของสเกลกบัค่าถ่วง ขั้นที่ 2 
ราคา (1 X 0.88) + (7 X 0.12) = 1.72 1.72/0.88 = 1.95 

ทิวทัศน์ (0.14 X 0.88) + (1 X 0.12) = 0.24 0.24/0.12 = 2.00 
ที่มา :   อภิรดี สรวิสูตร , 2559 

 น าผลท่ีได้จากขั้นท่ี 2 มาหาค่าแลมด้า (λ) = (1.95+2.00)/2 = 1.975 จากนั้ นน าไปหา 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index: CI) 

  
จากนั้นน าค่าดชันีความสอดคลอ้งไปค านวณหาค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (CR) 

  
 ค่ า  RI คื อค่ า  Random Inconsistency Indices ที่ ก าหนดโดย Saaty (1980) ซ่ึ งผลจาก 
การค านวณไม่สามารถหาค่าไดเ้น่ืองจากจ านวนปัจจยัมีนอ้ยเกินไป แต่เน่ืองจากบทความน้ีตอ้งการ
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาจึงขอน าค่าถ่วงน ้ าหนักท่ีค  านวณได้ไปใช้ในการอธิบาย
ต่อไป 
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ภาพท่ี 2.3 ตวัอย่างการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น 
ที่มา : อภิรดี สนวิสูตร , 2559 

  ตวัอย่างงานวิจยัท่ีใชก้ระบวนการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้นในการศึกษา เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของ 
จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัมย์ และชลาวลั วรรณทอง (2557) ท่ีมีพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ ท่ีอ  าเภอ 
ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีวตัถุประสงค์คือเพ่ือหาพ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ปัจจยั 
ที่น ามาพิจารณามี 10 ปัจจยัคือโบราณสถาน แหล่งน ้ าผิวดิน ชุมชน ถนนสายหัก การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน ลักษณะของดิน ระดับน ้ าใตด้ิน บ่อน ้ าบาดาลและพ้ืนท่ีเส่ียงน ้ าท่วม การวิจัยน้ีได้มีการให้ 
ค่าน ้าหนกัปัจจยัจากผูเ้ช่ียวชาญ 4 คน ผลการวิจยัพบว่า พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการฝังกลบขยะ
มูลฝอยในอ าเภอล าปลายมาศมีเน้ือท่ี 54 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ีไดมี้การน าพ้ืนท่ีเหมาะสมในการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยไปถามประชากรในพ้ืนท่ี พบว่ามีประชากรในพ้ืนท่ีเห็นดว้ยกบัการสร้างพ้ืนทีฝั่ง
กลบขยะในบริเวณต าบลหนองบวัโคก ซ่ึงห่างจากเทศบาลต าบลปลายมาศประมาณ 7 กิโลเมตร  
ซ่ึงการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบล าดับชั้นท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานต่อไป 
มีความชดัเจน ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน และไดพ้ื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีมีเหมาะสม 
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2.2.3 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) 

  เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดของแนวคิดอุดมคติ (Ideal point methods) (Hwang 
& Yoon, 1981) โดยการวิเคราะห์จะมีการก าหนดเป้าหมายในอุดมคติไว ้ และทางเลือกไหนมีค่าเขา้
ใกลเ้ป้าหมายในอุดมคติมากที่สุด และไกลจากจุดอุดมคติเชิงลบมากที่สุด ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
  ขั้นตอนในการวิเคราะห์ TOPSIS โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีดงัน้ี (ภาพท่ี 2.4) 
  1) ก าหนดทางกลุ่มของทางเลือกที่เป็นไปได ้
  2) ท าขอ้มูลคุณลกัษณะแต่ละชั้นขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน (Standardize) 
  3) ก าหนดค่าถ่วงน ้ าหนักของแต่ละขอ้มูลให้อยู่ในช่วง 0-1 โดยเมื่อรวมค่าถ่วง
น ้าหนกัของทุกขอ้มูลแลว้ตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 
  4) คูณค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละชั้นขอ้มูลกบัขอ้มูลเร่ืองนั้นๆ 
  5) ก าหนดค่าสูงสุดท่ีเป็นค่าในอุดมคติเชิงบวกให้แต่ละชั้นขอ้มูล 
  6) ก าหนดค่าต ่าสุดท่ีเป็นค่าในอุดมคติเชิงลบให้แต่ละชั้นขอ้มูล 
  7) ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชิงบวกกบัขอ้มูลแต่ละชั้นขอ้มูลโดยใช้
สูตรดงัสมการที่ 2 

   (2) 

โดยที ่ Si+  คือ ระยะทางระหว่างขอ้มูลกบัจุดอุดมคติเชิงบวก 

vij  คือ ขอ้มูลคุณลกัษณะ 

v+i  คือ ค่าสูงสุดที่เป็นค่าในอุดมคติเชิงบวก 
  8) ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชิงลบกบัขอ้มูลแต่ละชั้นขอ้มูลโดยใช้

สูตรดงัน้ี 

   (3) 
โดยที ่ Si-  คือ ระยะทางระหว่างขอ้มูลกบัจุดอุดมคติเชิงบวก 

vij  คือ ขอ้มูลคุณลกัษณะ 

v-i  คือ ค่าสูงสุดที่เป็นค่าในอุดมคติเชิงบวก 

  9) ค านวณความสัมพนัธ์ในการเขา้ใกลจุ้ดอุดมคติ (ci+) โดยใชส้มการดงัน้ี 

    (4) 
  ค่า ci+จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 < ci+< 1 ถา้เขา้ใกลห้น่ึงแสดงว่าเขา้ใกลจุ้ดอุดมคติเชิงบวก 
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  10) เรียงล าดบัทางเลือกทั้งหมดตามค่า ci+ โดยทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางเลือกที่มีค่า ci+ 

มากที่สุด 

 

ภาพท่ี 2.4 ตวัอย่างขั้นตอนการค านวณดว้ยวิธี TOPSIS 
ที่มา : อภิรดี สนวิสูตร , 2559 

ตวัอย่างงานที่ใช ้TOPSIS ในการศึกษาเช่น งานของ Lee, Jun & Chung (2013) ที่ใช้ 
TOPSIS ศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าในประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ 

การศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีใช้การตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะดว้ยการรวมแบบถ่วง
น ้าหนกัอย่างง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) ของแต่ละปัจจยั 
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2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
2.3.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ ระบบ 

ในการจัดการพ้ืนท่ี (Spatial Data) และข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) มีความสามารถ 
ในการเก็บรวบรวม น าเข้า ปรับแก้ สืบค้น จัดการข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูล  
และแสดงผล ข้อมูลภูมิศาสตร์ได้ GIS ยงัสามารถแสดงความสัมพันธ์ แบบรูป  และแนวโน้ม 
ของส่ิงต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการศึกษาในรูปแบบของแผนท่ีเป็นหลกั ท่ีอาจจะประกอบดว้ยรูปภาพ แผนภูมิ 
รายงาน เพ่ือให้เขา้ใจพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์มากขึ้น ดังนั้น GIS ช่วยให้เราสามารถแกปั้ญหา หรือตอบ
ค าถามจากขอ้มูลที่มีอยู่ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจาก ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี
ทางด้าน GIS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ
เกี่ยวกบัการจดัการในดา้นต่าง ๆ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการต าราวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน., 2563 ) 

2.3.2 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวขอ้งกบั GIS ช่วยในการน าเขา้ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล แสดงผลขอ้มูลทั้งในรูปแบบ Digital 
และ Hard Copy สามารถแบ่งตามหนา้ท่ีการใชง้านไดด้งัน้ี 

1) หน่วยรับขอ้มูลหรือน าเขา้ขอ้มูล (Input Unit) คือ อุปกรณ์ที่ท าหนา้ท่ีรับ
ขอ้มูลจากผูใ้ช้เขา้สู่ระบบ เช่น แผงแป้นอกัขระ (Keyboard) เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) ตวัแปลง
เป็นดิจิตอล (Digitizer) เป็นส่วนในการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั 

2) หน่วยประมวลกลาง (Central Processing Unit : CPU) คือ อุปกรณ์ใน
การประมวลผลขอ้มูลที่ไดร้ับขอ้มูลผ่านชุดค าส่ังหรือโปรแกรมต่าง ๆ เปรียบเสมือนกบัสมองของ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะประกอบด้วยหน่วยควบคุม (Control Unit) และหน่วยค านวณ (Arithmetic & 
logical Unit) ในการประมวลผลข้อมูล ซ่ึงประสิทธิภาพในการท างานของ GIS จะขึ้ นอยู่กับ
ความเร็วในการประมวลผลดว้ย 

3) หน่วยความจ าหลัก (Main Memory หรือ Random Access Memory : 
RAM) คือ อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเก็บบนัทึกขอ้มูลหลกัท่ีใดจ้ากการประมวลรวมถึงการจดัเก็บชุดค าส่ัง
ที่ใชใ้นการประมวลผลดว้ย 

4) หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage Unit) คือ อุปกรณ์ที่ท าหนา้ท่ี
เก็บบนัทึกขอ้มูลเพื่อใช้ในการประมวลผลครั้ งต่อไป ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับส ารองขอ้มูลมีดว้ยกัน
หลายประเภท เช่น hard disk แผ่น CD/DVD, external hard disk, flash drive การเลือกหน่วยความจ า
ส ารองจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขนาดของขอ้มูลเป็นหลกั 
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5) หน่วยแสดงผล (Output Unit) คือ อุปกรณ์ที่แสดงขอ้มูลที่ได้จากการ
ประมวลผลทั้ งในรูปแบบดิจิทัล โดยแสดงผลผ่านจอภาพ (monitor) และรูปแบบ hard copy  
โดยแสดงผลผ่านเคร่ือง printer หรือ plotter 

2.3.2.2 หน่วยติดต่อส่ือสาร (Communication Unit) คือ อุปกรณ์ในการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายท่ีมีอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารต่างๆ
ซอฟแวร์ (Software) คือ ชุดล าส่ังส าเร็จรูป เพ่ือใช้ในการจดัการขอ้มูล รวมทั้งการน าเขา้ขอ้มูล  
การปรับแกข้อ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล ช่ือซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 
ส าหรับงานด้าน GIS เช่น ArcGIS MapInfo ILWIS ในปัจจุบันโปรแกรมทางด้าน GIS ได้ม ี
การพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากยิ่งขึ้น 

2.3.2.3 ขอ้มูล (Data) คือ รายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ  ท่ีจะถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบ
ของฐานขอ้มูล หรือแฟ้มขอ้มูลที่สามารถเช่ือมโยงหรืออา้งอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ 

2.3.2.4 บุคลากร (People) คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ 
GIS ทั้ งหมด เช่น ผู ้น าเข้าข้อมูล ผู ้วิ เคราะห์ข้อมูล ผู ้บริหาร ผู ้ท าแผนท่ี ผู ้บ ารุงรักษา ผู ้เขียน
โปรแกรม รวมถึงผูใ้ชด้ว้ย 

2.3.2.5 วิธีการ (Method) คือ การก าหนดขั้นตอนการท างานดว้ยระบบ GIS ให้ได้
ผลลพัธ์ตามที่ตอ้งการ นอกจากน้ียงัรวมถึงวิธีการของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีน า GIS ไปใช้จดัการกบั
ขอ้มูล หรือวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ 

 

ภาพท่ี 2.5 องคป์ระกอบของ GIS 
ที่มา : www.arcweb.com ,2018 
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2.3.3 ข้อมูล GIS คือข้อมูลท่ีประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) และข้อมูล
อรรถาธิบาย (Attribute Data) ถา้มีเฉพาะขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงจะไม่เป็นขอ้มูล GIS 

2.3.3.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี คือ ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงต่าง ๆ บนพ้ืนโลก 
ที่สามารถอ้างอิงพิกัด หรือต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ ข้อมูล Spatial จ าแนกตามลักษณะของ 
การจดัเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีจัดเก็บค่าพิกัด 
ในรูปแบบจุด (Point) เส้น (Line) และพ้ืนท่ี (Polygon) 
  - จุด (Point) คือ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนแสดงท่ีตั้งหรือต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ขอ้มูล
จุดเก็บต าแหน่งพิกัดแบบ X และ Y ไม่สามารถบอกทิศทาง และขนาดได้ เช่น ท่ีตั้ งโรงเรียน  
ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งมหาวิทยาลยั เป็นตน้ 
  - เ ส้น  (Line) คือ ข้อมูลท่ี เ ป็นตัวแทนของส่ิงต่ าง  ๆ ท่ี มีลักษณะเป็นเส้น 
ประกอบดว้ยจุดพิกดัสองจุดขึ้นไป สามารถแสดงเฉพาะทิศทางและระยะทาง โดยมีจุดเร่ิมตน้ไปยงั
จุดระหว่าง จนถึงจุดส้ินสุด ขอ้มูลเส้นเป็นไดท้ั้งเส้นตรง และเส้นโคง้ เช่น ถนน คลอง สายไฟฟ้า 
ท่อประปา เป็นตน้ 
  - พ้ืนท่ี (Polygon) คือ ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีขอบเขตชัดเจน 
ประกอบดว้ยจุดพิกดัตั้งแต่สามจุดขึ้นไป โดยท่ีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดตอ้งเป็นจุดเดียวกนั สามารถ
แสดงไดท้ั้งทิศทาง ระยะทางและขนาด เช่น พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นตน้ 
  2) ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีจัดเก็บในรูปแบบตารางกริด 
(Grid) แต่ละกริดมีรูปร่างร่างเป็นส่ีเหล่ียม เรียกว่า เซลล์ (Cell) หรือจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดภาพ
สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียง 1 ค่าเท่านั้น เม่ือน าภาพมาเรียงต่อกนัในแนวนอนและแนวตั้งเพ่ือแสดง
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ความละเอียดของขอ้มูลขึ้นอยู่กบัขนาดของจุดภา ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดยิ่งมาก 
ขนาดของจุดภาพจะยิ่งมีขนาดเล็ก ขอ้มูลแรสเตอร์ เช่น ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม หรือภาพถ่าย
ทางอากาศ 
  ขอ้มูลเวกเตอร์สามารถแปลงเป็นขอ้มูลแรสเตอร์ และขอ้มูลแรสเตอร์ก็สามารถ
แปลงเป็นขอ้มูลเวกเตอร์ได้เช่นกัน แต่อาจจะมีความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดของขอ้มูลเกิดขึ้น
ระหว่างการแปลงขอ้มูล 



26 

 

ภาพท่ี 2.6 ขอ้มูลเวกเตอร์และขอ้มูลราสเตอร์ 
ที่มา : medium.com, 2020 

 ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลแรสเตอร์ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ในเร่ืองของ 
การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และอ่ืน ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2.4 ขอ้ดขีอ้เสียของขอ้มูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ 

ข้อมูล ข้อด ี ข้อเสีย 

ข้อมูลเวกเตอร์ 
(Vector Data) 

• ข้อมูลมีขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อ เ ป็น
ตวัแทนของลกัษณะส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• ขอ้มูลมีขนาดเล็กใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บน้อย 
• ข้อมูลมีความเ ช่ือมโยงกันท า ให้

สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
• ข้อมูลสามารถแก้ไขได้ทั้งข้อมูลเชิง

พื้นท่ีและขอ้มูลอรรถาธิบาย 

• โครงสร้างขอ้มูลซับซ้อน 
• การวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมกันหลาย

ขอ้มูลจะใชเ้วลานานในการประมวลผล 

ข้อมูลแรสเตอร์ 
(Raster Data) 

• โครงสร้างขอ้มูลไม่ซับซ้อน 
• การวางซ้อนและการรวมข้อมูลท าได้

ง่ายท าให้การวิเคราะห์ไดง่้ายข้ึน 
• การวิเคราะห์ประมวลผลท าได้ง่าย 

เน่ืองจากจุดภาพมีขนาดเท่ากนั 

• ขอ้มูลมีขนาดใหญ่ใชพ้ื้นท่ีเก็บมาก 
• ข้อมูลไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดี

ของขอ้มูลที่มีลกัษณะรูปทรงต่าง ๆ 
• ข้อมูลท าการแก้ไขได้ยากหรือ 

ไม่สามารถแกไ้ขได ้

ที่มา : โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2563 
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2.3.3.2 ข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) คือ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่บอก
สมบตัิ หรือลกัษณะเพ่ิมเติมให้กับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยอยู่ในรูปแบบตาราง สามารถเช่ือมโยงกับ
ฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากการแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีขึ้นอยู่กับข้อมูลอรรถาธิบายที่ เลือกน ามาแสดง ท าให้ GIS 
วิเคราะห์ไดร้วดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถจ าแนกไดต้ามประเภทของขอ้มูลและมาตราของ
ขอ้มูลดงัน้ี 
        1) ประเภทของขอ้มูล (Type of Data) 
  ข้อมูลอรรถาธิบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) หรือข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) การจ าแนกข้อมูลได้ว่า เป็นข้อมูล 
เชิงคุณภาพ หรือขอ้มูลเชิงปริมาณท าให้สามารถทราบขีดจ ากดัในการเลือกขอ้มูลมาน าเสนอและ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยความหมายของขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณมีดงัน้ี 

  ㆍ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) คือ ข้อมูลที่แสดงสมบัติ  ลักษณะ 
 หรือสถานภาพ ไม่สามารถน ามาค านวณไดถึ้งแมว้่าขอ้มูลจะแสดงค่าเป็นตวัเลข เช่น เพศ อาชีพ ช่ือ
สถานที่ รหัสประจ าตวัประชาชน 

  ㆍ ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) คือ ข้อมูลที่สามารถแสดงปริมาณได้  
วดัค่าเป็นตวัเลข หรือน ามาค านวณได ้เช่น คะแนนสอบอุณหภูมิ จ านวนประชากร ขนาดของพ้ืนท่ี 

 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลใดที่แสดง  
ค่าตวัเลข และค่าตวัเลขนั้นไม่สามารถค านวณไดจ้ะเป็นขอ้มูลชิงคุณภาพ แต่ถา้ตวัเลขนั้นสามารถ
น ามาค านวณไดจ้ะเป็นขอ้มูล 

        2) มาตราของขอ้มูล (Scale of Data) 
  ข้อมูลโดยทัว่ไปมีความหลากหลาย ทั้งท่ีวดัได้เช่น จ านวนประชากร ความสูง 
ภูมิประเทศและขอ้มูลที่วดัไม่ได้ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจ มาตราของขอ้มูลเป็นตวัก าหนด
วิธีการและความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล หรือน าเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น ขอ้มูล
แบ่งออกดว้ยกนัเป็น 4 มาตรา ไดแ้ก่ 

  ㆍมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ ข้อมูลที่จ าแนกความแตกต่างและ
จดัเป็นกลุ่มได ้แต่ไม่สามารถน ามาจดัล าดบัได้ และไม่สามารถเปรียบเทียบความส าคญัหรือความ
มากนอ้ยระหว่างขอ้มูลได ้ทุกขอ้มูลมีคุณสมบตัิเท่าเทียมกนั เช่น เพศ อาชีพ หรือมีการน าตวัเลขมา
เป็นรหัสแทนขอ้มูล เช่น การจ าแนกเพศ โดยให้เลข 1 คือ เพศชาย เลข 2 คือ เพศหญิง ตวัเลขที่ใช้
แทนขอ้มูลมาตรานามบญัญตัิไม่สามารถน ามาค านวณได้ 
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  ㆍมาตราอันดับ (Ordinal Scale) คือ ข้อมูลที่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ จัดล าดับ
ก่อนหลงัได ้และสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้แต่ไม่สามารถจ าแนกความส าคญัหรือความมากนอ้ย
ของขอ้มูลออกมาเป็นตวัเลขได ้เช่น จงัหวดัที่คนไทยนิยมไปอนัดบัท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ อนัดบัท่ี 2 
จงัหวดัภูเก็ต อนัดับที่ 3 จงัหวดักระบี่ ตวัเลขที่แตกต่างไม่สามารถบอกไดว้่า จงัหวดัที่ไดร้ับความ
นิยมมากเป็นอนัดบัท่ี 1 มีความนิยมมากกว่าอนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 เท่าใด 

  ㆍ มาตราอันตรภาค หรือมาตราช่วงชั้น (Interval Scale) คือ ข้อมูลที่สามารถ
ก าหนดดว้ยค่าตวัเลข โดยมีค่าระหว่างตวัเลขที่เท่ากนั สามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลไดว้า่
มีความแตกต่างกนัมากน้อยเท่าใด ขอ้มูลมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วงชั้นจะไม่มีศูนยท่ี์แทจ้ริง 
หรือเรียกว่า “ศูนยส์มมติ” ตวัเลข 0 ไม่ไดห้มายความว่าไม่มี เพียงแต่เป็นค่าสมมติเพ่ือเป็นค่าเร่ิมตน้
ในการวดัของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ 0 คะแนน ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ เพียงแต่ไม่
สามารถท าขอ้สอบที่วดัระดบัความรู้ได้ ส่วนขอ้มูลอ่ืน ๆ  ที่เป็นขอ้มูลมาตราอนัตรภาคหรือมาตรา
ช่วงชั้น เช่น อุณหภูมิ ตวัเลขในมาตราน้ีสามารถน ามาค านวณได ้

  ㆍ มาตราอัตราส่วน (ratio scale) คือ ข้อมูลที่สามารถก าหนดค่าตัวเลขได้จริง
สามารถน ามาจดัอนัดบั เปรียบเทียบ และวดัค่าความแตกต่างไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือ ศูนยแ์ท ้ค่าตวัเลข 
0 หมายความว่าไม่มีค่าขอ้มูลนั้นอยู่จริง เช่น จ านวนประชากร ขนาดของพ้ืนท่ี หมู่บา้นท่ีมีจ านวน
ประชากร 0 คน หมายความว่าไม่มีใครอาศยัอยู่เลย หรือหมู่บา้นไก่มีขนาดพ้ืนท่ี 10 ตารางกิโลเมตร 
หมู่บ้านไข่มีขนาดพ้ืนท่ี 20 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านไข่มีขนาดพ้ืนท่ีเป็น 2 เท่าของหมู่บ้านไก่  
ตวัเลขท่ีบอกเป็นจ านวนเท่าได้ เน่ืองจากค่าเร่ิมตน้คือ ค่าตวัเลข 0 เป็นศูนยแ์ท ้ตวัเลขในมาตรา
อตัราส่วนสามารถน ามาค านวณได ้

ตารางท่ี 2.5 ความแตกต่างของคณุสมบตัิระดบัขอ้มูล 

 จ าแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ค านวณได้ ศูนย์ที่แท้จริง 

นามบญัญัต ิ     

อันดบั     

อันตรภาค     

อัตราส่วน     
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  ขอ้มูลแต่ละขอ้มูลจะแสดงมาตราของขอ้มูลได้เพียงมาตราเดียว โดยมาตราของ
ขอ้มูลที่ดีที่สุด คือ มาตราอตัราส่วน เพราะสามารถน าขอ้มูลน้ีไปท าการวิเคราะห์ได้ทุกอย่างตาม
ตอ้งการ ขอ้มูลบางขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข แต่ถา้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาค านวณไม่ได ้หรือค านวณไดแ้ต่ไม่
สามารถอธิบายความหมายของผลลพัธ์จากการค านวณได ้ขอ้มูลนั้นจะเป็นมาตรานามบญัญตัิหรือ
มาตราอนัดบัเท่านั้น 
  นอกจากน้ี มาตราของขอ้มูลและประเภทของขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันคือ 
มาตราของขอ้มูลสามารถระบุไดว้่าเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ หรือขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลนามบญัญตัิ 
และขอ้มูลมาตราอนัดบัเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ เน่ืองจากตวัเลขที่เป็นตวัแทนของขอ้มูลไม่สามารถ
น ามาค านวณได้ ส่วนขอ้มูลมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วงชั้น และขอ้มูลมาตราอตัราส่วนเป็น
ขอ้มูลเชิงปริมาณ เน่ืองจากค่าตวัเลขของขอ้มูลนั้นสามารถน ามาค านวณ และบอกความแตกต่างได้ 
ถึงแมว้่าขอ้มูลมาตราอนัตราภาคหรือมาตราช่วงชั้นจะเป็นศูนยส์มมติ 

2.3.4 ความส าคญัของระบบพกิดั (Coordinate System) กบั GIS 
  การน าเขา้ขอ้มูลใด ๆ ลงใน GIS จะตอ้งมีการให้ค่าพิกัดกับทุกขอ้มูลก่อนเสมอ 
เพื่อท าให้ขอ้มูลสามารถน าไปวิเคราะห์ร่วมกันได้ ถา้ไม่ให้ค่าพิกัดกับขอ้มูลจะท าให้ไม่สามารถ
ทราบไดว้่าขอ้มูลนั้นอยู่บริเวณใดบนพ้ืนโลก เน่ืองจากไม่สามารถอา้งอิง หรือถา้มีการให้ค่าพิกัดที่
ผิดก็จะท าให้ขอ้มูลมีความคลาดเคล่ือนความส าคญัในงานทางดา้น GIS คือจะตอ้งตรวจสอบระบบ
พิกัดทุกครั้ งก่อนการน าเขา้ขอ้มูล โดยทุกขอ้มูลจะตอ้งถูกแปลงให้อยู่ในระบบพิกดัเดียวกนั เพ่ือมิ
ให้เกิดการผิดพลาดในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นต่อไป ระบบพิกัดหลกั ๆ  ท่ีนิยมใช้ได้แก่ ระบบพิกดั
ทางภูมิศาสตร์และระบบพิกดั UTM 

2.3.5 การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดว้ย GIS 
  การวิเคราะห์ใน GIS จะเน้นอธิบายถึงการวิเคราะห์ของขอ้มูลที่เป็นเวกเตอร์เป็น
หลกั ขอ้มูลเวกเตอร์ใน GIS จะถูกจดัเก็บแยกจากกนัเรียกว่า ชั้นขอ้มูล (layer) โดย 1 ชั้นขอ้มูลจะ
เก็บขอ้มูลได้เพียงลกัษณะเดียวเพื่อความสะดวกในการน าวิเคราะห์ และแสดงผล ยกตวัอย่างเช่น 
ชั้นข้อมูลโรงเรียนจะเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นลักษณะจุด แสดงท่ีตั้ งของโรงเรียน ส่วนข้อมูล
อรรถาธิบายจะเป็นรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกบัโรงเรียน เช่น ช่ือโรงเรียน ช่ือผูอ้  านวยการโรงเรียน 
จ านวนคุณครู จ านวนนกัเรียน ต่อมาตวัอย่างชั้นขอ้มูลถนน จะเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นลกัษณะเส้น 
และสุดทา้ยชั้นขอ้มูลขอบเขตการปกครอง จะเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นลกัษณะพ้ืนท่ี ในชั้นขอ้มูล
หน่ึง ๆ จะไม่สามารถเก็บได้ทั้งจุด เส้น และพ้ืนท่ีร่วมกันได้ แต่ถา้เป็นขอ้มูลจุดเหมือนกัน เช่น 
ขอ้มูลโรงเรียน ขอ้มูลโรงพยาบาล สามารถเก็บรวมอยู่ในชั้นขอ้มูลเดียวกนัได ้แต่เพ่ือป้องกนัความ
ผิดพลาด และการปะปนกนัของขอ้มูล ก็ควรจะแยกเก็บขอ้มูลโรงพยาบาลเป็นอีกหน่ึงชั้นขอ้มูล 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลใน GIS คือการน าชั้นข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูลมาช้อนทับกัน 
(Overlay) ชั้นข้อมูลท่ีจะน ามาซ้อนทับกันจะต้องเป็นชั้นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการศึกษา  
พ้ืนท่ีบริเวณใดท่ีซ้อนทบักัน โดยตรงกับเง่ือนไขมากท่ีสุดก็คือค าตอบของส่ิงท่ีศึกษา ยกตวัอย่าง
เช่น ถา้ตอ้งการหาศูนยผู์พ้กัพิงส าหรับผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ดงันั้นตวัอย่างขอ้มูลท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
ในการศึกษาครั้ งน้ีคือ ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลระดับความสูงของพ้ืนท่ี ข้อมูลจ านวนประชากร  
และขอ้มูลถนน โดยการซ้อนทบัของชั้นขอ้มูลจะตอ้งมีการก าหนดเง่ือนไขของแต่ละชั้นขอ้มูล 

2.4 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย 
 ส าหรับภยัแลง้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และฝนท้ิงช่วง ซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะ
ปริมาณฝนตกนอ้ยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2565) 

2.4.1 ความหมายของฝนแล้งและฝนทิง้ช่วง 
ดา้นอุตุนิยมวิทยา : ฝนแลง้หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอ้ยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงตามปกติ
      ควรจะตอ้งมีฝน โดยขึ้นอยู่กบัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ ดว้ย 
ดา้นการเกษตร : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้าของพืช 
ดา้นอุทกวิทยา : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะท่ีระดบัน ้าผิวดินและใตด้ินลดลง น ้าในแม่น ้าล าคลองลดลง 
ด้านเศรษฐศาสตร์ : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้า ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
       ในภูมิภาค 

ภาพท่ี 2.7 การซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay) 
ที่มา : saylordotorg.git, 2012 
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 โดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ คือ ภาวะฝนแล้งอย่างเบา ภาวะ  
ฝนแลง้ปานกลาง และภาวะฝนแลง้อย่างรุนแรง 
 ฝนท้ิงช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วนั 
ในช่วงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

2.4.2 ช่วงเวลาการเกิดภยัแล้งในประเทศไทย 
  ภยัแลง้ในประเทศไทยจะเกดิใน 2 ช่วง ไดแ้ก ่
  1) ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ซ่ึงเร่ิมจากคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออก)  
จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นล าดับ จนกระทัง่เขา้สู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปีถดัไป  
ซ่ึงภยัแลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
  2) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงช่วง
เกิดขึ้น ภยัแลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดขึ้นเฉพาะทอ้งถ่ินหรือบางบริเวณ บางครั้ งอาจครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็น
บริเวณกวา้งเกือบทัว่ประเทศ 

2.4.3 พืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศไทย 
  ภยัแลง้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภยัแลง้ 
ที่เกิดจากการขาดฝนหรือ ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนท้ิงช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเน่ือง 
เดือนกรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้งมาก ได้แก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่ไดร้ับอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่ถึง และถา้ปีใดไม่มี 
พายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านในแนว ดงักล่าวแลว้จะก่อให้เกิดภยัแลง้รุนแรงมากขึ้น นอกจากพ้ืนท่ี
ดงักล่าวแลว้ ยงัมีพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมกัจะประสบปัญหาภยัแลง้เป็นประจ า ดงัตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 พ้ืนท่ีท่ีไดร้ับผลกระทบจากภยัแลง้ในประเทศไทย 

 เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก 
ภาคใต้ 

ฝั่ง
ตะวนัออก 

ฝั่ง
ตะวนัตก 

มกราคม      ฝนแลง้ 
กุมภาพันธ์  ฝนแลง้ ฝนแลง้   ฝนแลง้ 
มีนาคม ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้ 
เมษายน ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้ ฝนแลง้  ฝนแลง้ 
พฤษภาคม      ฝนแลง้ 
มิถุนายน ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง   
กรกฎาคม ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง ฝนท้ิงช่วง   
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2.4.4 การเกดิภาวะภัยแล้งในอดีตของประเทศไทย 
  ในช่วงปี 2510-2536 เกิดภยัแลง้ในหลายพ้ืนท่ีเน่ืองจากฝนท้ิงช่วงกลางฤดูฝนเป็น
ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกนัยายน บริเวณท่ีไดร้ับผลกระทบเป็นบริเวณกวา้ง
คือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด ตอนบนและด้านตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ตอนบนของภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
  พ.ศ. 2510 พ้ืนท่ีตั้ งแต่จังหวดัชุมพรขึ้นมา รวมถึงตอนบนของประเทศเกือบ
ทั้ งหมดในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้ ง 
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝนนอ้ยมาก ท าให้เกิดภยัแลง้ขึ้น 
  พ.ศ. 2511 พ้ืนท่ีตั้งแต่ตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจงัหวดัพิษณุโลก ภาคกลาง
ทั้งภาคตลอด ถึงด้านตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และตลอดฝ่ังอ่าวไทย
ของภาคใตเ้กือบทั้งหมด ไดร้ับปริมาณฝนนอ้ยมาก และส่งผลให้เกิดภยัแลง้ 
  พ.ศ. 2520 มีรายงานว่าเกิดภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม 
พ้ืนท่ีท่ีประสบภยัเกือบทัว่ประเทศ 
  พ.ศ. 2522 เป็นปีที่เกิดฝนแลง้รุนแรง โดยมีรายงานว่าเกิดภยัแลง้ในช่วงคร่ึงหลงั
ของเดือนกรกฎาคม และช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเน่ืองถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 
เน่ืองจากปริมาณฝนตกลงมามีนอ้ยมาก ท าความเสียหายและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรรม และอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นยงักระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพราะขาดน ้ ากิน น ้ าใช้ บริเวณท่ีแลง้จดันั้นมีบริเวณกวา้ง
ท่ีสุดคือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด ทางตอนบนและดา้นตะวนัตก ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนบน 
  พ.ศ. 2529 มีรายงานความเสียหายจากส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
กระทรวงมหาดไทยว่า บริเวณที่ประสบภยัมีถึง 41 จงัหวดั ซ่ึงภยัแลง้ในปีน้ีเกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วง
ที่ปรากฏ ชัดเจนเป็นเวลาหลายวนั คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน ช่วงปลาย
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายนและช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม 
  พ.ศ. 2530 เป็นปีท่ีประสบกับภยัแลง้หนักอีกครั้ งหน่ึงหลงัจากท่ีประสบมาแล้ว
จากปี 2529 โดยพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัเป็นบริเวณกวา้งใน เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก และทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงตอนกลางฤดูฝน 
  พ.ศ. 2533 มีฝนตกน้อยมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนทั่วประเทศ  
พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีประสบปัญหาภยัแลง้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต ้
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  พ.ศ. 2534 เป็นปีท่ีปริมาณฝนสะสมมีน้อยตั้งแต่ต้นฤดูฝน เน่ืองจากมีฝนตก 
ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางนอ้ยมาก อีกทั้งระดบัน ้าในเขื่อนและอ่างเก็บ
น ้าต่าง ๆ อยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าปกติมาก กรมชลประทานไม่สามารถท่ีจะระบายน ้าลงมาช่วยเกษตรกร
ท่ีอยู่ใต้เขื่อนได้ ท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนน ้ าขึ้น ในหลายพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัตก 
  พ.ศ. 2535 มีรายงานว่าเกิดภยัแลง้ขึ้นในช่วงเดอืนมีนาคมต่อเน่ืองถึงเดือนมิถุนายน
จากภาวะที่มีฝนตกในช่วงฤดูร้อนน้อย และมีภาวะฝนท้ิงช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองตน้เดือน
กรกฎาคม โดยพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแลง้ส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
และภาคเหนือตามล าดบั 
  พ.ศ. 2536 มีรายงานว่าเกิดภยัแลง้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
และในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เน่ืองจากเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึง
ตน้เดือนกรกฎาคม นอกจากนั้นในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ฝนหมดเร็วกว่าปกติ โดยพ้ืนท่ีท่ีประสบภยั
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคใตต้ามล าดบั 

2.4.5 ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย 
  ภยัแลง้ในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้า เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภยัแลง้จึงส่งผล
เสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พ้ืนดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้า พืชชะงกัการเจริญเติบโต 
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต ่า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดใน  
ฤดูฝนท่ีมีฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1) ด้านเศรษฐกิจ ส้ินเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้  
การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสีย
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลงังาน อุตสาหกรรมขนส่ง 
  2) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ า เกิดโรค 
กบัสัตว ์สูญเสียความหลากหลายพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวิทยา ท าให้ระดบัและปริมาณน ้ า
ลดลง พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าลดลง ความเค็มของน ้ าเปล่ียนแปลง ระดับน ้ าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ า
เปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของดิน ไฟป่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทศันียภาพ 
เป็นตน้ 
  3) ดา้นสังคม เกิดผลกระทบในดา้นสุขภาพอนามยั เกดิความขดัแยง้ในการใชน้ ้า
และการจดัการคณุภาพชีวิตลดลง 
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2.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากในการวิจัย  
การเลือกใช้เคร่ืองมือใดนั้ นขึ้ นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัด  
ซ่ึงหมายความว่าจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัดว้ยเช่นกนั ในการวิจยัพบว่าเคร่ืองมือที่
นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 5 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และแบบประเมินการปฏิบัติ เคร่ืองมือแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่ส าคัญและ
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผูว้ิจัยสามารถเลือกใช้
เคร่ืองมือได้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์การวิจยั จึงขอน าเสนอเน้ือหาสาระเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการวิจยัที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช ้(ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั, 2558) ดงัน้ี 

2.5.1 แบบทดสอบ (test)  
  คือ ชุดของค าถาม งานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่ิงเร้าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวน้ีมีความหมายครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิพิสัย 
จิตพิสัยและทักษะพิสัยแบบทดสอบ (ข้อสอบ) เป็นเคร่ืองมือหลักที่ตอ้งใช้วดัผลการเรียนของ
ผูเ้รียนมาโดยตลอด  
  หลกัในการสร้างแบบทดสอบ 
  ในการสร้างแบบทดสอบนั้น แบบทดสอบจะถูกสร้างขึ้นโดยใชห้ลกัสูตรมาตรฐาน 
ตัวช้ีวดัเป็นกรอบการก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบจะมีหลักในการสร้าง
ดงัต่อไปน้ี 
  1) วิเคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาวิชา ก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั โดยวิเคราะห์ 
ดูว่าเน้ือหา สาระใดบา้งท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ แต่ละหัวขอ้เหล่านั้นตอ้งการให้ผูเ้รียน
เกิดพฤติกรรมอะไร จากนั้นผูว้ิจยัจะตอ้งจดัท าตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดั  
  2) ตารางวิ เคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีว ัด มักจ าแนกพฤติกรรมของผู ้เรียน 
ตามแนวคิดของบลูม และคณะ ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์  
การประเมิน การสังเคราะห์และสร้างสรรค ์
  3) ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตวัช้ีวดั เน้ือหาและ
ระยะเวลาและศึกษาวิธีการสร้าง การหาคุณภาพของแบบทดสอบดว้ย 
  4) ลงมือเขียนขอ้ค าถามตามจุดประสงค์ที่ก  าหนดไว ้ โดยเลือกสถานการณ์และ
เน้ือหามาเป็นส่ิงเร้าให้ผูต้อบแสดงพฤติกรรมออกมา 
  5) น าแบบทดสอบที่ เขียนไว้มาทบทวน แล้วน าไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญพิจารณา 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
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  6) พิมพ์แบบทดสอบทั้งฉบบั ตรวจแกไ้ขแลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มที่มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างที่จะใช้แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  
ในดา้นความยากง่าย อ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่ 
  7) ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ตารางวิ เคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีว ัด มีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้าง
แบบทดสอบในการวิจยัหรือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ท าให้ผูว้ิจยัหรือครูผูส้อนรู้ว่าจะตอ้ง
ออกขอ้สอบในมาตรฐานน้ีกี่ขอ้ ตวัช้ีวดัน้ีกี่ขอ้ และตอ้งออกขอ้สอบวดัพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้น
ใดบา้ง จ านวนกี่ขอ้และเมื่อผูว้ิจยัน าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของแบบทดสอบด้านความเที่ยงตรง ก็จะท าให้ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบได้ว่า
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นนั้นวดัไดต้รงตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัตามหลกัสูตร มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัหรือไม่ และค าถามในแบบทดสอบนั้นครอบคลุมเน้ือหา มีสัดส่วนของจ านวนขอ้ค าถามใน
แต่ละเน้ือหาตรงตามท่ีระบุไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัว ช้ีว ัดหรือไม่  
และตรวจสอบได้ว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นวดัพฤติกรรมของผูเ้รียนทั้ง 6 ระดับสอดคลอ้งกับที่
ก าหนดไว้หรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา นอกจากนั้นแลว้ 
ในกรณีท่ีแบบทดสอบบางขอ้ไม่มีคุณภาพและถูกตดัท้ิง ผูว้ิจยัก็สามารถรู้ว่าขอ้นั้นอยู่ในมาตรฐาน
และตวัช้ีวดัใดโดยแบบทดสอบมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
  ขอ้ดี 
  1) เป็นเคร่ืองมือที่เหมาะส าหรับใช้วดัพฤติกรรมด้านปัญญา หรือด้านพุทธิพิสัย  
ไดด้ีกว่าเคร่ืองมือชนิดอื่น 
  2.) แบบทดสอบมีหลายชนิด หลายรูปแบบ ท าให้สามารถเลือกสร้าง และใช้ 
ให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายที่ต่างกนั 
  3) ใช้ได้สะดวกและประหยดั เน่ืองจากสามารถใช้สอบนักเรียนได้จ านวนมาก  
ในเวลาเดียวกนั 
  ขอ้จ ากดั 
  1) แบบทดสอบท่ีมีคณุภาพดี ตอ้งใชเ้วลาสร้างนาน ตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์
ดา้นการวดัผลมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างจึงจะช่วยให้มีคุณภาพท่ีเท่ียงตรงดียิ่งขึ้น 
  2) สร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานตายตวัไม่ได้ เพราะค าถามหรือ
สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นเพียงตวัแทนของพฤติกรรมท่ีครูสุ่มขึ้นมา ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงใหม่ไดเ้สมอไม่มีท่ีส้ินสุด 
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  3) คะแนนผลการสอบมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไดเ้สมอไม่มากก็นอ้ย ทุกครั้ ง
ที่มีการสอบวดัผลจะมีสาเหตุที่ท าให้คะแนนคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงเสมอ เช่น ค  า ถาม 
ในแบบทดสอบไม่เป็นตวัแทนที่ดี ความบกพร่องทางเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ การด าเนินการ
สอบไม่รัดกุม สภาพแวดลอ้มไม่ดี ตลอดจนผูส้อบขาดความพร้อม  
  จากการศึกษางานวิจัย พบว่า แบบทดสอบที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะท่ียึดถือในการจ าแนก เช่น จ าแนกตามพฤติกรรม 
ที่ตอ้งการวดั จ าแนกตามรูปแบบของค าถาม จ าแนกตามรูปแบบการสอบ จ าแนกตามก าหนดเวลา 
ที่ให้ตอบ จ าแนกตามจ านวนผูเ้ขา้สอบ และจ าแนกตามจุดมุ่งหมายพิเศษ 

2.5.2 แบบสังเกต (observation form)  
  คือ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการสังเกตเป็นชุดของพฤติกรรมท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา 
แบบสังเกตมีหลายชนิด เช่น ระเบียนพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบจดั
อนัดับคุณภาพ (rating scale) การสังเกตเป็นวิธีการซ่ึงใช้ประสาทสัมผสัของผูสั้งเกต โดยเฉพาะ  
ตา และหู เพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกไดทุ้กดา้น แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจยัที่ผูว้ิจยัสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา  
  หลกัในการสร้างแบบสังเกต 
  ในการสร้างแบบสังเกตนั้นประเด็นในการสังเกตจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของตวัแปรท่ีตอ้งการสังเกตหรือตอ้งการวดั โดยแบบสังเกตจะมีหลกัในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
  1) ศึกษาพฤติกรรมที่จะสังเกต โดยการศึกษาพฤติกรรมย่อยที่ต้องการสังเกต  
ให้ชัดเจน ว่ามีกี่พฤติกรรม อะไรบ้าง โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับตวัแปร 
ที่จะสังเกต/วดั แลว้สรุปเป็นนิยามตวัแปรในเชิงปฏิบตัิการ 
  2) นิยาม หรือให้ความหมายพฤติกรรมย่อยเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นการนิยามแบบ 
วดัไดเ้ป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การเขา้ห้องเรียนตรงเวลา 
  3) เขียนโครงร่างพฤติกรรมย่อยและส่วนประกอบของแบบสังเกตและก าหนดว่า
จะเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
  4) ตรวจสอบแบบสังเกตด้านความเที่ยงตรงด้วยตนเองและผู ้เ ช่ียวชาญและ 
น าผลที่ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
  5) ทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น โดยการน าแบบสังเกตไปทดลองใช้กับ 
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มที่จะน าแบบสังเกตไปใช้จริงและน าผลที่ได้มาค านวณ  
หาค่าความเช่ือมัน่ 
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  6) ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสังเกตฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
  จากการศึกษางานวิจัย พบว่า แบบสังเกตที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัมี 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบระเบียบพฤติกรรม ลกัษณะเป็นแบบฟอร์มส าหรับบนัทึกพฤติกรรม 
โดยเขียนบันทึกพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้ นแสดงออกเป็นข้อความบรรยาย มักใช้ในการสังเกต
พฤติกรรมที่ไม่ให้ผูถู้กสังเกตรู้ตัว แบบมาตรประเมินค่า หรือแบบจัดอันดับคุณภาพ ลักษณะ 
เป็นแบบฟอร์มก าหนดรายการพฤติกรรมที่จะสังเกต โดยให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบั
ระดับคะแนนในการประเมินพฤติกรรมแต่ละรายการที่สังเกต และแบบส ารวจรายการ ลกัษณะ  
เป็นแบบฟอร์มก าหนดรายการพฤติกรรมที่จะสังเกต โดยให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  
เพ่ือบันทึกพฤติกรรมท่ีสังเกตพบแล้วและควรบันทึกซ ้ าหลายครั้ ง โดยแบบสังเกตมีทั้งข้อด ี
และขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
  ขอ้ดี 
  1) แบบสังเกตสามารถเป็นเคร่ืองมือที่ใชต้ิดตามศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่แสดง
ออกมาไดทุ้กดา้น 
  2) แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือที่ใชไ้ดส้ะดวก ใชไ้ดทุ้กเวลา และใชไ้ดทุ้กสถานที่ 
  3) แบบสังเกตใชสั้งเกตพฤติกรรมของบุคคล ทุกเพศ ทุกวยั โดยไม่ขึ้นอยู่กบัระดบั
การศึกษา 
  ขอ้จ ากดั 
  1) พฤติกรรมหลายอย่างสังเกตได้ยาก และตอ้งสังเกตหลายครั้ ง ท าให้เสียเวลา
สังเกตนาน 
  2) ถา้ผูสั้งเกตขาดความพร้อม และทกัษะในการสังเกต จะท าให้การบนัทึกขอ้มูล
ลงในแบบสังเกตเป็นขอ้มูลที่ไม่มีประโยชน์หรือมีความผิดพลาด 
  3) ผูสั้งเกตอาจมีความล าเอียงหรืออคติต่อผูถู้กสังเกตบางคน ท าให้ได้ข้อมูล 
ที่บนัทึกลงใน แบบสังเกตบิดเบือนท าให้การแปลผลการสังเกตคลาดเคล่ือน 
  4) ถา้ผูถู้กสังเกตรู้ตวั จะเกิดการระวงัตวัและปิดบงัพฤติกรรมที่แทจ้ริง 
  แบบสังเกตได้ถูกน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมในหลาย  ๆ  
ดา้น เช่น ดา้นพุทธิพิสัยหรือด้านปัญญา เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความคิดออกมาทางการพูดและการเขียน ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสังเกตไดด้า้นจิตพิสัยหรือด้านความรู้สึก 
ตลอดจนคุณธรรมซ่ึงบุคคลจะแสดงออกมาทางการพูดและแสดงออกทางการประพฤติปฏิบตัิ  
จนท าให้ผูว้ิจยัรับรู้ไดด้ว้ยการสังเกต และดา้นทกัษะพิสัยหรือดา้นการปฏิบตัิ ซ่ึงบุคคลจะตอ้งลงมือ
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ปฏิบตัิหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานและกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงสามารถติดตามสังเกตความสามารถ
ในการปฏิบัติของบุคคลนั้นได้และผูว้ิจัยจะพิจารณาคุณภาพของผลงาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช ้
ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจยัต่อไป 

2.5.3 แบบสัมภาษณ์ (Interview form)  
  คือ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จะเป็นแบบบันทึกค าให้สัมภาษณ ์
ซ่ึงผูสั้มภาษณ์สร้างขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล ลกัษณะของแบบสัมภาษณ์
อาจจะคล้ายกับแบบสอบถาม นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการสัมภาษณ์เป็นส่ือ
ประเภทเคร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงใช้อ านวยความสะดวกในการบนัทึกรายละเอียดของขอ้มูล ช่วยให้ 
ผูสั้มภาษณ์พิจารณายอ้นทวนขอ้มูลได ้และสามารถสรุปขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน  
  หลกัในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ในการสร้างแบบสัมภาษณ์นั้นประเด็นในการสัมภาษณ์จะถูกสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์จะมีหลกัในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
  1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์ให้ชดัเจน โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งว่ามีกี่ประเด็น อะไรบา้ง 
  2) นิยามหรือให้ความหมายพฤติกรรมที่จะสัมภาษณ์ แยกเป็นรายละเอียด  
ที่จะสร้างเป็นขอ้กระทงค าถามที่จะสัมภาษณ์ได ้
  3) ร่างข้อกระทงค าถามที่จะสัมภาษณ์ ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ให้เรียงล าดบัค าถามให้เกิดความราบร่ืน 
  4) ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ด้านความเที่ยงตรงด้วยตนเองและผู ้เ ช่ียวชาญ  
และน าผลที่ได ้มาปรับปรุงแกไ้ข 
  5) ทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับบุคคล 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มที่จะน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงและน าผลที่ได้มาค านวณหา  
ค่าความเช่ือมัน่ 
  6) ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบบัจริง แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
  จากการศึกษางานวิจยั พบว่า แบบสัมภาษณ์ที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัมี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ตอ้งเตรียมรายการ
ค าถามไว้เป็นแนวทาง โดยสร้างเป็นแบบฟอร์มคล้ายกับแบบสอบถาม มีส่วนของค าถาม  
และช่องว่างส าหรับบันทึกค าตอบ ค าถามนั้นอาจจะเป็นแบบให้ตอบเสรีหรือเป็นแบบก าหนด
ค าตอบให้เลือกก็ได ้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีแบบฟอร์มหรือไม่
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ต้องเตรียมข้อค าถามเอาไว้และอาจจะไม่ต้องนัดแนะเวลาในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า  
แต่จะสัมภาษณ์เมื่อโอกาสอ านวย การตั้งค  าถามนั้นยืดหยุ่นได้โดยผูสั้มภาษณ์มีจุดประสงค์หรือ 
ทิศทางการถามอยู่ในใจ ส่วนผูถู้กสัมภาษณ์ก็ให้ค  าตอบได้อย่างอิสระ โดยความส าคญัอยู่ท่ีทั้ งสอง
ฝ่ายตอ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกัน รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับใช้วดัแนวความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
ที่อยู่ในระดบัลึก จึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์มาก 
  อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัอาจใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัจะมีแนวค าถามไวเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์บา้ง แต่ไม่ไดท้ าเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง  ซ่ึงจะท าให้ ผู ้วิ จัย เกิดความยืดหยุ่นในการตั้ งค  าถาม แบบสัมภาษณ ์
แบบกึ่ งโครงสร้างน้ีเหมาะส าหรับผูว้ิจัยท่ีมีประสบการณ์ไม่มากนักในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
  ขอ้ดี 
  1) แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผูว้ิจัยทราบข้อมูลที่แอบแฝงอยู่ในใจ  
ของผูร้ับการสัมภาษณ์ได้ โดยใช้เทคนิคการพูดคุยที่ฉลาดจะท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ยอมเปิดเผย  
ขอ้มูลออกมา 
  2) การสัมภาษณ์จะช่วยให้ไดข้อ้มูลประกอบเกี่ยวกบับุคลิกภาพของผูถู้กสัมภาษณ์ 
ซ่ึงสามารถสังเกตไปพร้อมกบัการสัมภาษณ์ 
  3) แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้กับบุคคล ทุกเพศ ทุกวยั โดยไม่ขึ้นกับ 
ระดบัการศึกษา 
  ขอ้จ ากดั 
  1) เน่ืองจากต้องสัมภาษณ์แบบคนต่อคน ท าให้ต้องส้ินเปลืองเวลามาก และ 
ในกรณีท่ีตอ้งเดินทางสัมภาษณ์นอกสถานท่ี จะส้ินเปลืองค่าใชจ้่ายและเวลาเพ่ิมขึ้น 
  2) เป็นวิธีการที่ต้องรบกวนผูถู้กสัมภาษณ์ มักจะสร้างความเบื่อหน่ายร าคาญ 
และอาจจะไม่ไดร้ับความร่วมมือเท่าที่ควร 
  3) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็นอัตนัย ความเที่ยงตรงของข้อมูล  
จึงขึ้นอยู่กบัความสามารถในการตีความ และการสรุปความของผูสั้มภาษณ์ 
  4) ถา้ผูสั้มภาษณ์ไม่มีเทคนิคในการพูดคุย หรือมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี อาจไม่ได้รับ
ความไวว้างใจและไม่ไดข้อ้มูลที่เป็นจริง 
  แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหน่ึงที่ผูว้ิจัย  
มกัจะน ามาใชใ้นการวิจยั เพื่อการติดตามศึกษาพฤติกรรมทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
หรือทกัษะพิสัย 
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2.5.4 แบบสอบถาม (questionnaire)  
  คือ เคร่ืองมือที่ใช้วดัพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น
เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง นอกจากน้ียงัเหมาะ
ส าหรับศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลด้วย แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นชุดของค าถามท่ีสร้างขึ้น 
เพื่อให้ศึกษาหาขอ้มูลตามจุดประสงค ์
  หลกัในการสร้างแบบสอบถาม 
  ในการสร้างแบบสอบถามนั้นขอ้ค าถามของแบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ตอ้งการศึกษาหรือต้องการวดั ซ่ึงการออกแบบที่ใช้ต้องเหมาะสม  
กบัประเด็นท่ีจะวดั โดยแบบสอบถามจะมีหลกัในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
  1) พิจารณาขอบข่ายของขอ้มูลท่ีต้องการทั้งหมด โดยการสังเคราะห์จากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีท่ีไดศ้ึกษาไวใ้นบทท่ี 2 มาเป็นนิยามตวัแปรเชิงปฏิบตัิการ เช่น แรงจูงใจในการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ มีแรงกระตุน้ที่อยู่ภายในตวัของนักศึกษา
วิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายที่จะเรียนครูในมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิด  
การมุ่งความส าเร็จ มุ่งมั่น ใส่ใจ กระตือรือร้น เช่ือมั่น ทุ่มเท ทะเยอทะยานและตั้งเป้าหมายใน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพครู  
  2) เลือกรูปแบบของค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มที่จะถามว่าควรใช้รูปแบบของ
ค าถามแบบปลายเปิดหรือปลายปิด นอกจากรูปแบบของค าถามที่ใช้แล้ว ผูว้ิจัยควรค านึงถึง
ความสามารถ ในการระบุความเห็นดว้ยมาก-นอ้ยของผูเ้รียนดว้ย โดยถา้ผูเ้รียนมีอายุนอ้ยหรือเรียน
อยู่ในระดับชั้นประถมตน้ ผูว้ิจยัก็ไม่ควรใช้มาตรประเมินค่าท่ีสูงเกินไป (5 ระดับ) อาจใช้เพียง  
3 ระดบั และควรออกแบบมาตรวดัให้เหมาะสม เช่น มี – ไม่มี ใช่ – ไม่ใช่ ก็ควรใชแ้บบตรวจสอบ
รายการ แต่ถา้ตอ้งการระบุการกระท ามาก-นอ้ย เห็นดว้ยมากที่สุด-นอ้ยที่สุด ก็ควรใชม้าตรประเมิน
ค่า และควรค านึงถึงลกัษณะของข้อมูลที่ต้องการ ตลอดจนวางแผนไปถึงการจัดกระท าข้อมูลที่
สะดวก รวดเร็วและให้ขอ้สรุปท่ีชดัเจนดว้ย 
  3) สร้างค าถามตามรูปแบบที่ เลือกไว้ให้ครอบคลุมทุกด้านและถามส่ิงส าคัญ 
ให้ครบถ้วน ในการตั้ งค  าถามต้องค านึงถึงเทคนิคการสร้างค าถาม เช่น ตั้ งค  าถามให้ชัดเจน  
ถามให้ตรงประเด็น ใชภ้าษาง่าย หลีกเล่ียงค าศพัทท์างเทคนิค  
  4) จดัท าตน้ฉบบัของแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มีส่วนประกอบครบตามที่ตอ้งการ 
คือ มีช่ือแบบสอบถาม มีค  าช้ีแจง มีค  าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบและมีขอ้ค าถามเกี่ยวกับ
ขอ้มูลหลกัท่ีตอ้งการทั้งหมด โดยวางรูปแบบให้ถูกตอ้งเหมาะสม สะดวกในการตอบและสะดวก
ในการจดักระท าขอ้มูลหลงัจากเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ 
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  5) ตรวจสอบ และปรับปรุงขอ้บกพร่องก่อนที่จะพิมพ์ฉบบัจริงไปใช้ เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงอาจจะปฏิบตัิไดเ้ป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดับที่ 1 เป็นการตรวจสอบคุณภาพในดา้นความเที่ยงตรง ผูส้ร้างแบบสอบถาม
ด้วยตนเองควรอ่านทบทวนทุกส่วน และพิจารณาให้ละเอียดถ่ีถว้น ว่ายงัมีส่ิงใดขาดไป หรือยงัมี
ตรงไหนบกพร่องให้เพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  แต่การพิจารณาเองมักจะ 
ไม่เห็นขอ้บกพร่องของตนเอง ควรจะน าไปให้ผูม้ีประสบการณ์ หรือมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัสาระ
ที่จะถามตลอดจนเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก็จะช่วยให้
แบบสอบถามมีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
  ระดับที่  2 เ ป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่ าอ านาจจ าแนกและ 
ค่าความเช่ือมัน่ ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลไปใช้เพ่ือการท าวิจยัท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ 
จะตอ้งน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงในระดบัที่ 1 มาพิมพเ์ป็นฉบบัทดลองแลว้น าไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มจริง แต่มีสถานะเทียบเท่ากับกลุ่มจริง เพื่อน าผลมาพิจารณา  
หาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้ งสุดท้าย ซ่ึงจะมีการน าข้อมูลมาค านวณค่าอ านาจ 
จ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ย จากนั้นจึงพิมพเ์ป็นฉบบัท่ีใชจ้ริงต่อไป 
  การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่ผูว้ิจยัน ามาใช้แทนการสัมภาษณ์ได้ในบางกรณี 
เช่น ถา้ตอ้งการจะส ารวจขอ้เท็จจริง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผูเ้รียน ผูป้กครองตลอดจนบุคคล
อ่ืน ก็น าประเด็นค าถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามแลว้ส่งไปสอบถาม ก็จะช่วยให้มีความสะดวกและ
ประหยดัทุกดา้น และท าให้งานส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยแบบสอบถามมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
  ขอ้ดี 
  1) เป็นเคร่ืองมือที่ใชไ้ดก้บับุคคลจ านวนมากไดใ้นเวลาพร้อมกนั ท าให้ประหยดัเวลา 
และค่าใชจ้่าย 
  2) แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ให้เวลาในการตอบอย่างอิสระได ้โดยให้ผูต้อบรับ
ไปตอบ และนดัหมายเวลาส่งคืน ซ่ึงไม่สร้างความตึงเครียดให้ผูต้อบ 
  3) สามารถฝากส่งและรับแบบสอบถามคืนไดห้ลายวิธี ท าให้มีความสะดวกในการ
ใชเ้คร่ืองมือ 
  4) แบบสอบถามที่ประกอบดว้ยขอ้ค าถามปลายปิดที่ออกแบบดี จะช่วยให้สะดวก
ในการรวบรวมค าตอบและวิเคราะห์ค าตอบ 
  ขอ้จ ากดั 
  1) แบบสอบถามเหมาะส าหรับผูท่ี้อ่านและเขียนหนงัสือคล่องเท่านั้น 
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  2) ผูต้อบแบบสอบถามอาจไม่ไดต้ั้งใจตอบ หรือไม่ให้ความส าคญัต่อขอ้มูลท่ีเป็น
จริงหรือมอบให้คนอ่ืนตอบแทน ท าให้ขอ้มูลที่ไดม้าไม่ตรงหรือคลาดเคล่ือนจากความจริง 
  3) ค าถามบางขอ้อาจไม่ชดัเจนส าหรับผูต้อบบางคน และไม่มีโอกาสไดร้ับค าช้ีแจง 
ท าให้ค  าตอบท่ีไดม้าไม่มีประโยชน์ 
 จากการศึกษางานวิจัย พบว่า แบบสอบถามที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
มี 2 แบบ ได้แก่ แบบค าถามปลายเปิด และแบบค าถามปลายปิด โดยการใช้แบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัย ผูว้ิจยัควรออกแบบมาตรวดัให้มีความเหมาะสมกับประเด็น/  
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั เช่น ผูว้ิจยัตอ้งการวดัระดับความคิดเห็นของผูเ้รียน ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชแ้บบสอบถาม ผูว้ิจยัก็ควรเลือกใชแ้บบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า 
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถระบุความคิดเห็นของตนได้ว่าอยู่ในระดับใด ในขณะเดียวกันผู ้วิจัย  
ควรค านึงถึงความสามารถในการระบุความเห็นด้วยมาก-น้อยของผูเ้รียนด้วย นอกจากนั้นแลว้ 
ในการออกแบบมาตรประเมินค่าจะมีผลต่อการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัจะตอ้งเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากมาตรวดัที่ เลือกใช้ เช่น ถ้าผู ้วิจัยใช้แบบตรวจสอบรายการ  
ซ่ึงเป็นการระบุถึงส่ิงท่ี มี – ไม่มี ใช่ – ไม่ใช่ หรือแบบมีค  าตอบให้เลือก เช่น ชาย-หญิง การวิเคราะห์
ขอ้มูลก็ควรใชค้วามถ่ี ร้อยละ หรือผูว้ิจยัใชม้าตรประเมินค่าซ่ึงเป็นการระบุถึงระดบัความมาก-น้อย 
และเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของตัวแปรนั้นก็ควรใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ส่วนการเลือกใชส้ถิติทดสอบผูว้ิจยัควรพิจารณาให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั มาตรวดั
ตวัแปรและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติทดสอบท่ีเลือกใชด้ว้ย 

2.5.5 แบบประเมินการปฏิบัติ (performance assessment form)  
  คือ เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบการประเมินการให้ปฏิบตัิจริง มกัเป็นแบบบนัทึกผล
การปฏิบัติตลอดกระบวนการโดยการใ ห้ปฏิบัติ เ ป็นรูปแบบ หรือวิ ธีการ ท่ีก าหนดขึ้ น 
เพื่อวดัความสามารถในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจกรรมที่จัดเป็นพฤติกรรมด้านทกัษะพิสัย  
เช่น เร่ิมวดัตั้งแต่ความสามารถในการเตรียมงาน วดัการลงมือปฏิบตัิในแต่ละขั้นตอน วดัผลงาน
และวดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยบางประการ 
  หลกัในการสร้างแบบประเมินการปฏิบตัิ 
  ในการสร้างแบบประเมินการปฏิบตัินั้น ประเด็นการประเมินจะถูกสร้างขึ้นจาก
กรอบแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือต้องการวดั โดยแบบประเมินการปฏิบัติ  
จะมีหลกัในการสร้างดงัต่อไปน้ี 
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  1.) ศึกษาพฤติกรรมที่จะให้ปฏิบัติ หรือวิเคราะห์จุดประสงค์ส าคัญที่ต้องการ
ประเมินผลการปฏิบตัิ 
  2) นิยามหรือความหมายพฤติกรรมที่จะให้ปฏิบตัิ และก าหนดรูปแบบของวิธีการ
ประเมินให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมที่ตอ้งการ ว่าจะใช้รูปแบบ ที่ให้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางออ้ม หรือให้ปฏิบตัิในสถานการณ์จ าลอง หรือให้ปฏิบตัิในสถานการณ์จริง เช่น ในการสร้าง
เกณฑก์ารประเมินทกัษะการสร้างส่ือการสอนของครู ผูว้ิจยัควรศึกษาแนวคิดทฤษฎี องคป์ระกอบ
ของส่ือว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง เช่น การประเมินเน้ือหา ลกัษณะของส่ือ การพิมพ ์ขนาด รูปเล่ม 
คุณค่าและประโยชน์ ความสะดวกในการน าไปใช ้ 
  3) สร้างเคร่ืองมือบนัทึกผลการประเมินตามรายการที่วิเคราะห์ไว ้ซ่ึงอาจจะเป็น
แบบส ารวจรายการหรือแบบจดัอนัดบัคุณภาพก็ได ้
  4) ก าหนดเกณฑ ์หรือ มาตรฐานขั้นต ่า ท่ีใชต้ดัสิน และสรุปผลการปฏิบตัิงาน 
  5) ตรวจสอบแบบประเมินการปฏิบตัิดา้นความเที่ยงตรงดว้ยตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ 
และน าผลที่ได ้มาปรับปรุงแกไ้ข 
  6) ทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ น าแบบประเมินการปฏิบตัิไปทดลองใช้กับ
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มที่จะน าแบบประเมินการปฏิบตัิไปใช้จริงและน าผลที่ได้มา
ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
  7) ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบประเมินการปฏิบตัิฉบบัจริง แลว้น าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
  จากการศึกษางานวิจยั พบว่า แบบประเมินการปฏิบตัิที่นิยมใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติทางอ้อม โดยการให้ระบุ จ าแนก  
หรือ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ที่จ า เป็นต้องใช้ แบบประเมินการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  
ในการปฏิบตัิงานบางอย่างตอ้งอาศยัทกัษะหลายดา้นประกอบกันและตอ้งอาศยัเวลาฝึกเพื่อสะสม
ประสบการณ์ให้เกิดความช านาญก่อนที่จะปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้โดยไม่เกิดผลเสียหาย  
จึงจ าเป็นตอ้งฝึกสถานการณ์จ าลองก่อน เช่น การปฐมพยาบาลผูท้ี่ได้รับอุบตัิเหตุ แบบประเมิน  
การปฏิบัติในสถานการณ์จริง รูปแบบน้ีคือการให้บุคคลได้ปฏิบัติ ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  
หรือเหมือนที่ปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวนั เช่น การให้ปฐมพยาบาลคนที่ไดร้ับอุบตัิเหตุจริง หรือให้
ออกไปขับรถในถนนท่ีมีสภาพการจราจรปกติ การเลือกใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของ
จุดประสงค์ของการวิจยัว่าจะให้บุคคลเกิดทกัษะถึงระดับใด ก็ตอ้งเลือกรูปแบบให้สอดคลอ้งกนั  
ซ่ึงบางงานท่ีตอ้งฝึกประสบการณ์ถึงขั้นช านาญ ก็อาจจะตอ้งผ่านรูปแบบวิธีการวดัทั้ง 3 รูปแบบ 
เลยก็ได้ นอกจากน้ีในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี ส่ิงท่ีควรจะต้องวัด 2 ประการคือ  
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การวัดวิ ธีการปฏิบัติงาน (procedure) และการวัดผลงาน (product) ส่วนการวัดพฤติกรรม 
ของนักเรียน คือการวดัคุณลกัษณะบางประการที่ตอ้งการปลูกฝัง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม
ด้านจิตพิสัย เช่น ความตั้งใจท างาน ความอดทน ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ในตนเอง โดยแบบการประเมินการปฏิบตัิมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
  ขอ้ดี 
  1) เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะส าหรับใช้วดัพฤติกรรมด้านทักษะการใช้กล้ามเน้ือ  
หรือดา้นทกัษะพิสัย 
  2) รูปแบบของวิธีการวดัในแบบประเมินการปฏิบัติเป็นแบบอิสระ สามารถ
ก าหนดขึ้นให้เหมาะกบังานหรือกิจกรรมท่ีตอ้งการวดั ซ่ึงแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละ
งานหรือกิจกรรม 
  ขอ้จ ากดั 
  1) ตอ้งใช้เวลาในการวดัมาก โดยเฉพาะการวดัเป็นรายบุคคล เพราะตอ้งพิจารณา
ตลอดทั้งกระบวนการปฏิบตัิตั้งแต่เร่ิมตน้จนเกิดผลสมบูรณ์ 
  2) ควบคุมสถานการณ์การสอบวัดให้เป็นแบบเดียวกันโดยให้ทุกคนแสดง
ความสามารถของตนเองอย่างอิสระไม่ได ้
      2.1) ถา้สอบวดัพร้อมกนั โดยให้ท างานหรือกิจกรรมเดียวกนั ก็จะมีปัญหาเร่ือง
การควบคุมการปฏิบตัิของแต่ละกลุ่มให้เป็นอิสระไม่ได ้และการตรวจวดัผลงานของทุกคนในกลุ่ม
ท าได ้ไม่ทัว่ถึง และไม่ทนัเวลา 
      2.2) ถา้สอบวดัโดยให้ท างานหรือกิจกรรมต่างกนั ก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
เร่ืองความยากง่ายของกิจกรรม หรืออาจก าหนดกิจกรรมไดไ้ม่ครบทุกดา้น ท าให้ผลการวดัเอามาใช้
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ หรือตดัสินไม่ได ้
      2.3) ถ้าสอบวดัโดยให้บุคคลปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มก็ควรจะได้
คะแนนเท่ากนัทั้งท่ีมีความสามารถหรือทกัษะไม่เท่ากนั คะแนนของบางคนจึงไม่สอดคลอ้งกนัตาม
สภาพจริง 
  3) การพิจารณาคะแนนผลการปฏิบตัิงาน หรือผลการปฏิบตัิกิจกรรม ท าได้ยาก
เพราะค่อนขา้งเป็นอตันยั แมจ้ะมีแบบฟอร์มก าหนดรายการวดั และบรรยายคุณภาพตามคะแนนไว้
อย่างชดัเจนแลว้ก็ตาม การให้คะแนนแต่ละรายการก็จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้สึกส่วนตวัช่วยตดัสินดว้ย 
  การให้ปฏิบัติ เ ป็น รูปแบบของวิ ธีการประเมินผลที่ ใช้เ ป็นแบบทดสอบ 
ประเภทหน่ึงได้เรียกว่าแบบทดสอบภาคปฏิบัติหรือแบบประเมินการปฏิบัติ ซ่ึงแบบประเมิน 
การปฏิบัติจึงมีบทบาทส าคัญ ส าหรับงานวิจัยที่ต้องการรู้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย 
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ในการวิจยัรู้วิธีการปฏิบตัิและปฏิบตัิไดจ้ริง ซ่ึงในปัจจุบนันิยมน าไปใช้ในการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 
  ในบทความน้ีได้น าเสนอเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 5 ประเภท  
ได้แก่ แบบทดสอบแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินการปฏิบัติ  
ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง 5 ประเภทน้ีต่างมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันไป และมีหลักในการสร้างท่ี
แตกต่างกันด้วย โดยแบบทดสอบจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวดัเป็นกรอบ 
การก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ แบบสังเกตนั้นประเด็นในการสังเกตจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของตัวแปรท่ีต้องการสัง เกตหรือต้องการวัด แบบสัมภาษณ์นั้ นประเด็น 
ในการสัมภาษณ์จะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา แบบสอบถาม
นั้นขอ้ค าถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาหรือต้องการวดั  
ซ่ึงเป็นการออกแบบที่ใชต้อ้งให้เหมาะสมกบัประเด็นที่จะวดั 

2.5.6 คุณลักษณะของเคร่ืองมอืที่ด ี
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลการศึกษาแต่ละชนิดมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากัดในการใช้ 
ดงันั้น การสร้างเคร่ืองมือแต่ละชนิดจึงตอ้งมีการควบคุมคุณลกัษณะส าคญัหลายประการ เพื่อให้ได้
เคร่ืองมือที่ดี  มีจุดอ่อนน้อยที่สุด คุณลักษณะส าคัญของเคร่ืองมือทุกชนิดที่จะต้องพิจารณา 
มี 4 ประการดงัน้ี 
  1) มีความเที่ยงตรง (validity) เป็นคุณลกัษณะของเคร่ืองมือที่ท าให้ได้ผลการวดั
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการวัด หมายความว่า เค ร่ืองมือนั้ นว ัดลักษณะท่ีต้องการได้จริง  
ถ้าเป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนธรรมดา ก็ต้องการเพียงว่า 
แบบทดสอบนั้นสามารถวดัได้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียน วดัได้ตรงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ท่ี
ส าคญัวดัเน้ือหาทุกเร่ืองโดยมีสัดส่วนจ านวนขอ้ทดสอบมาก-นอ้ยเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเนน้ต่างกนั 
  2) ความเช่ือมัน่ (reliability) เป็นคุณลกัษณะของเคร่ืองมือที่ท าให้ไดผ้ลการวดัคงที่
แน่นอนหรือคงเส้นคงวา กล่าวได้ว่า ถา้น าเคร่ืองมือนั้นไปวดัซ ้ าอีกกี่ครั้ งก็ตาม ก็จะให้ผลการวดั
เหมือนเดิม หรือคลาดเคล่ือนจากเดิมน้อยมากถ้าไม่มีตวัแปรแทรกซ้อน การควบคุมการสร้าง
เคร่ืองมือศึกษาให้มีความเช่ือมัน่ ตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญัต่อไปน้ี 
      2.1) ต้องสร้างเคร่ืองมือให้มีความเที่ยงตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการก่อน  
จะช่วยให้เคร่ืองมือนั้นมีความเช่ือมัน่สูงดว้ย 
      2.2) จ านวนของขอ้ค าถาม หรือคุณลกัษณะที่ตอ้งการศึกษาตอ้งมีมากเพียงพอ
หรือวดัไดค้รอบคลุมจึงจะช่วยให้มีความเช่ือมัน่สูง 
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      2.3) ข้อค าถามทุกข้อ องค์ประกอบของคุณลักษณะที่วดัต้องมีความชัดเจน  
ทุกดา้นหรือเรียกว่ามีความเป็นปรนยั จึงจะส่งเสริมให้มีความเช่ือมัน่สูง 
      2.4) ถ้าเป็นแบบทดสอบ ต้องประกอบด้วยข้อค าถามที่ยากง่ายพอเหมาะ  
ไม่มีค  าถามท่ียากเกินไป หรือค าถามท่ีง่ายเกินไป เพราะหากค าถามเหล่าน้ีจ าแนกความสามารถของ
บุคคลไม่ได ้จะมีผลต่อความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  นอกจากความเช่ือมัน่จะขึ้นอยู่กบัคุณภาพของเคร่ืองมือหลายประการดงักล่าวแลว้ 
ยงัขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนอีก เช่น ยงัขึ้นอยู่กับจ านวนข้อสอบหรือข้อค าถาม จ านวนกลุ่ม 
ที่ทดลองใช้ เวลาที่ใช้ในการวดัมากหรือนอ้ยเกินไป ความพร้อมของผูท้ี่รับการสอบวดั วิธีปฏิบตัิ
ของผูเ้ก็บขอ้มูล ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 
  3) มีความเป็นปรนัย (objectivity) เป็นคุณลกัษณะที่ท าให้เคร่ืองมือมีความชดัเจน
ในแง่การน าไปใช ้3 ประการ 
      3.1) ข้อค าถามหรือรายการวัดที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ทุกคนอ่านแล้ว 
มีความเขา้ใจตรงกนัใชภ้าษาง่าย ชดัเจนรัดกุม ไม่มีความบกพร่องทางภาษา 
      3.2) การตรวจให้คะแนนมีความแน่นอนชัดเจน มีวิธีที่ชัดเจนในการจดักระท า
กับข้อมูลหรือก าหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับข้อมูล มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัส าหรับคนตรวจทุกคน 
      3.3) การแปลความหมายมีความชัดเจน ผลการสรุปและประเมินเป็นที่ยอมรับ
ได้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมายถึงว่าผลท่ีได้มานั้นสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง ทุกฝ่าย
แปลความหมายของคะแนนไดต้รงกนั 
  4) มีประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นคุณลักษณะของเคร่ืองมือที่พิจารณาในแง่
ประโยชน์ใชส้อย ดงัน้ี 
      4.1) จดัรูปแบบได้เหมาะสม มีค  าช้ีแจงหรือแนวด าเนินการที่ชัดเจน ออกแบบ
ให้เกิดความสะดวกต่อผูใ้ช ้
      4.2) มีรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดกระท ากับข้อมูล ซ่ึงท าให้สะดวกใน 
การวิเคราะห์ และแปลความหมายของขอ้มูลดว้ย 
      4.3) มีความกะทัดรัด คือ ก าหนดรายการที่จะวดัเท่าที่จ าเป็น ไม่มากเกินไป  
แต่ให้ผลการวดัเท่ียงตรง และเช่ือถือได ้
      4.4) มีความประหยัดหลายด้าน เช่น ประหยัดวัสดุในการสร้างเคร่ืองมือ 
ประหยดัเวลาในการน าไปวดัพฤติกรรม ประหยดัแรงงานในการจดักระท ากบัขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูล 
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      4.5) ไม่มีความบกพร่องทางดา้นภาษาซ่ึงท าให้การส่ือความผิดพลาดไปในกรณี
ท่ีเป็นเคร่ืองมือประเภทแบบทดสอบ อาจจะตอ้งการคุณลกัษณะส าคญัเพ่ิมอีก ดงัน้ี 
  5) มีความยาก (difficulty) หมายถึง ขอ้ทดสอบแต่ละขอ้ หรือขอ้ทดสอบรวมทั้ง
ฉบบัตอ้งไม่ยากเกินไป หรือง่ายเกินไปส าหรับกลุ่มผูส้อบ 
  6) มีอ านาจจ าแนก (discrimination) หมายถึง ขอ้ทดสอบแต่ละขอ้หรือขอ้ทดสอบ
รวม ทั้งฉบบัจะสามารถจ าแนกระดบัพฤติกรรมทางปัญญาท่ีแตกต่างกนัของผูส้อบได ้
  7) มีความยุติธรรม (fair) หมายถึง แบบทดสอบที่ไม่ท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผูต้อบ เช่น แบบทดสอบท่ีค่อนขา้งยากทั้งฉบบั แบบทดสอบท่ีใชท้กัษะบางอย่าง 
หรือแบบทดสอบท่ีมีแนวทางการเดา ดังนั้นแบบทดสอบท่ียุติธรรม จะต้องสร้างให้ครอบคลุม
เน้ือหาคือ สร้างตามตารางวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคข์องการเรียนรู้ และปฏิบตัิตามหลกัการ
สร้างแบบทดสอบชนิดนั้น 
  8) ถามลึก (searching) หมายถึง แบบทดสอบที่มีค  าถามวดัความคิดหลายระดับ 
ไม่ใช่มีแต่ค  าถามวดัความรู้ความจ าอย่างเดียว 
  9) มีลกัษณะจูงใจ (exemplary) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีลกัษณะชวนให้ผูส้อบคิด
หรือตอบไปจนตลอดฉบบั โดยการเรียงจากค าถามง่ายไปหาค าถามยาก หรือให้มีรูปแบบที่แปลก
ใหม่ดึงดูดความสนใจ 
  จากคุณลกัษณะที่ดีของเคร่ืองมือดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เคร่ืองมือแต่ละชนิดจะมี
ลักษณะท่ีบ่งช้ีคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือแต่ละชนิด  
ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาคุณลกัษณะของเคร่ืองมือแต่ละชนิดให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแทแ้ละชัดเจน  
ทั้งกระบวนการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ เพราะคุณภาพของเคร่ืองมือจะมีผลต่อ
คุณภาพและความเที่ยงตรงภายในของงานวิจยัดว้ย 

2.6 พืน้ที่ศึกษา : อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุพรรณบุรีเป็นจังหวดัหน่ึงในเขตภาคกลางด้านทิศตะวกัตกของประ เทศไทย ตั้งอยู่ 
บนพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่าจีนหรือแม่น ้ าสุพรรณบุรี ไหลผ่านตามแนวยาวของจงัหวดัจากเหนือ 
จรดใต้ จังหวดัสุพรรณบุรีตั้ งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ  
และระหว่างเส้นแวง 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา ตะวนัออก อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล
ปานกลาง 3 - 10 เมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ลา้นไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพ้ืนท่ีภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร  
(ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร โดยจงัหวดัสุพรรณบรีุ
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี (บรรยายสรุปจงัหวดัสุพรรณบุรี, 2565) 
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  ทิศเหนือ ติดจงัหวดัอุทยัธานีและชยันาท 
  ทิศตะวนัออก ติดจงัหวดัสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศใต ้ติดจงัหวดันครปฐมและกาญจนบุรี 
  ทิศตะวนัตก ตดิจงัหวดักาญจนบุรีและอุทยัธานี 

ภาพท่ี 2.8 แผนที่จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ที่มา : https://ruangrit01234.wordpress.com, 2014 

 จังหวดัสุพรรณบุรี มีลักษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบสูง  
โดยมีความลาดเทระหว่าง 0 - 3 เปอร์เซ็นต ์อยู่ทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดั ตลอดแนวเหนือจรดใต ้
พ้ืนท่ีต ่าสุดอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน ้ าทะเลปานกลาง 3 เมตร ส่วนทางเหนือ 
ของจงัหวดัอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ 10 เมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั
สุพรรณบุรี ใช้ท านาข้าว มีแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง อยู่ทั่วไป แม่น ้ าสายส าคัญท่ีไหลผ่านจาก 
เหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่  แม่น ้ าท่าจีนหรือแม่น ้ าสุพรรณบุรี ในฤดูน ้ าหลากจะมีน ้ าท่วมขัง 
ในเขต อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้าและอ าเภอสองพ่ีน้อง พ้ืนท่ีทางตอนเหนือ 
และตะวนัตกของจงัหวดัมีสภาพเป็นภูเขาและท่ีราบสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช
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อ าเภอด่านช้าง รวมทั้งในบางพ้ืนท่ี ของอ าเภอดอนเจดีย ์และอ าเภอหนองหญา้ไซ (บรรยายสรุป
จงัหวดัสุพรรณบุรี, 2565) 
 อ าเภอหนองหญ้าไซ มีพ้ืนท่ี 417.65 ตารางกิโลเมตร หน่วยการปกครองของอ าเภอ 
หนองหญา้ไซแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 66 หมู่บา้น และแบ่งการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ออกเป็น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธ์ิ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองราชวตัร  องค์การบริหารส่วนต าบลแจงงาม  และองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทบัหลวง 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง (2553) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์หาความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ และหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มีผลต่อการเกิด
ความแห้งแล้ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการการซ้อนทับข้อมูล  
(Map Overlay) จากแผนท่ีท่ีจดัท าขึ้นจ านวน 6 ขอ้มลู จากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาติ คือ ปริมาณ
น ้าฝน ปริมาณน ้าบาดาล ลกัษณะเน้ือดินและการระบายน ้าของดิน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลจากการกระท า
ของมนุษย ์คือ ระยะห่างจากคลองชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ผลการศึกษา 
พบว่า อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูงคิดเป็นพ้ืนท่ี 
39.26 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 8.45 ของพ้ืนท่ี ทั้งหมด พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปาน
กลาง คิดเป็นพ้ืนท่ี 356.85 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 76.84 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต ่า คิดเป็น พ้ืนท่ี 68.31 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 14.71  
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และสาเหตุหลักต่อความแห้งแล้งคือ การระบายน ้ าของดิน ลักษณะเน้ือดิน 
ตามล าดับ ส่วนปริมาณน ้ าฝนต่อปี ปริมาณน ้ าบาดาล ระยะห่างจากชลประทาน และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่าจึงไม่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อ
ความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มากนกั 
 กรรณิกา ศรีจนัโท และนพกร พรมรักษา (2557) ไดป้ระยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการประเมินความเ ส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืน ท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ด้วยวิ ธีการ 
การซ้อนทบัขอ้มูล (Map Overlay) จากแผนท่ีท่ีจดัท าขึ้น จ านวน 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปริมาณ
น ้ าฝน ระยะห่างจากแหล่งน ้ า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และค่าดัชนีพืชพรรณ น ามาวิ เคราะห์ 
เพ่ือจัดแบ่งระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีการเกิดภยัแล้งโดยใช้ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยัหลกัท่ี
ก าหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการเกิดความแห้งแล้งใน  
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จังหวัดก าแพงเพชรมากท่ีสุด คือปริมาณน ้ าฝนท่ีเป็นปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาส่วนปัจจัย 
การใชป้ระโยชน์ที่ดินและค่าดัชนีพืชพรรณมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า ส่วน
พ้ืนท่ีท่ีมีความแห้งแลง้น้อยท่ีสุด เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกลก้ับแหล่งน ้ า และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝน 
ในเกณฑ์ท่ีสูง และผลการศึกษาความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีท่ีมี 
ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งมากท่ีสุด คิดเป็นพ้ืนท่ี 922,094 ไร่ หรือร้อยละ 25.0 ของพ้ืนท่ีเส่ียง
ทั้งหมด พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้มาก คิดเป็นพ้ืนท่ี 1,820,047 ไร่ หรือ ร้อยละ 49.3  
ของพ้ืนท่ีเส่ียงทั้งหมด พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ี 464,677 ไร่  
หรือ ร้อยละ 12.6 ของพ้ืนท่ีเส่ียงทั้งหมด พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ ความแห้งแลง้น้อยคิดเป็นพ้ืนท่ี 
251,139 ไร่ หรือ ร้อยละ 6.8 ของพ้ืนท่ีเส่ียงทั้ งหมด ส่วนท่ีเหลือ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ 
ความแห้งแลง้นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น พ้ืนท่ี 236,375 ไร่ หรือร้อยละ 6.4 ของ พ้ืนท่ีเส่ียงทั้งหมด 
 สุรศักดิ์  วงค์ษา (2559) ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์  
ความเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง และหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเชิงสาเหตุ  
ซ่ึงมีปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาโดยจ าแนกเป็นปัจจยัทางธรรมชาติ คือ ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย พ้ืนท่ีป่าไม ้
ระยะห่างจากพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า ลักษณะเน้ือดิน และการระบายของดิน ปัจจัยทางกายภาพท่ีมนุษย ์
สร้างขึ้น คือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดถูกน ามา 
ท าการก าหนดค่าถ่วงน ้าหนกัและค่าความส าคญัโดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเส่ียงต่อการเกดิภยั
แลง้ตามกระบวนการวิเคราะห์การซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) และหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พ้ืนท่ีเ ส่ียงต่อการเกิดภัยแล้งกับปัจจัยทั้ งหมด ด้วยกระบวนการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงเส้น  
(Linear Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงภยัแลง้มากที่สุดคือ
ปริมาณน ้าฝน รองลงมาคือพ้ืนท่ีชุมชน จงัหวดัล าปางมีพ้ืนท่ี เส่ียงภยัแลง้ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็น
พ้ืนท่ี 971.45 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 7.75 รองลงมาคือพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ ในระดบัมากคิดเป็นพ้ืนท่ี 
2,975.6 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 23.74 ถดัมาคือ พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ในระดับปานกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ี 
6,076.61 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 48.48 จากนั้นคือพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแล้งในระดับน้อยคิดเป็นพ้ืนท่ี 
2,410.19 ตารางกิโลเมตรร้อยละ 19.23 และสุดทา้ยคือพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ในระดบัน้อยท่ีสุดคิดเป็น
พ้ืนท่ี 100.11 ตารางกิโลเมตรร้อยละ 0.80 ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัรายงานการจ าแนกพ้ืนท่ีภยั
แล้งซ ้ าซากของกรมพัฒนาท่ีดิน และมีสมการท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้งคือ  
Y = 0.648 + 1.002X1 + 1.007X2 + 1.001X3 + 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6 + 1.007X7 + 1.747X8 
โดยสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของความเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ในจงัหวดัล าปางไดร้้อยละ 100 
 มยุรา อินแปลง (2560) ไดป้ระยุกตใ์ชร้ะบบภูมิสารสนเทศในการพิจารณาพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้
และจดัท าแผนท่ีเชิงนิเวศเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายมตอนกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ซ่ึงวิเคราะห์
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ขอ้มูลโดยเทคนิคการซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้
วิธีการถ่วงน ้าหนัก (Rating Weighing) จากแต่ละปัจจยั โดยใช้สมการดชันีความเส่ียง (Risk Index) 
โดยมีปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปริมาณน ้าฝนรายปี การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ความลาดชนั และ
การระบายน ้าของดิน ซ่ึงระดบัความเส่ียงจะแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้มาก พ้ืนท่ี
เส่ียงภยัแลง้ปานกลาง พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้นอ้ย และพ้ืนท่ีไม่เส่ียงภยัแลง้ ในการวิเคราะห์ระดบัพ้ืนท่ี
เส่ียงภยัแลง้สัมพนัธ์กบัระบบนิเวศเกษตรเป็นรายต าบล พบว่าพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้มาก มีพ้ืนท่ี 81.80 
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 33.29) ใน 6 ต าบล พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งปานกลางมีพ้ืนท่ี 64.92 ตาราง
กิโลเมตร (ร้อยละ 26.42) ใน 7 ต าบล พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งน้อย มีพ้ืนท่ี 49.97 ตารางกิโลเมตร  
(ร้อยละ 20.33) ใน 3 ต าบล พ้ืนท่ีไม่เส่ียงภัยแล้ง มีพ้ืนท่ี 49.04 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 19.96)  
ใน 2 ต าบล 
 อานนัต ์ค  าภีระ (2560) ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีแห้งแลง้
บริเวณพรุควนเคร็งส าหรับการจดัการไฟไหมพ้รุ โดยการก าหนดปัจจยัความแห้งแลง้ 4 ปัจจยัหลกั 
ประกอบด้วย ดัชนีความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยา ดัชนีความแห้งแล้งของพืชพรรณที่ได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม ดัชนีความแห้งแล้งอุทกนิยมวิทยาในดัชนีคุณสมบัติทางชีวกายภาพ 
ของสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์การตดัสินใจวิธีการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น
เอเอชพี (AHP) จากการสอบถามจากผู ้เ ช่ียวชาญ และท าการวิเคราะห์แบบซ้อนทับข้อมูล  
พบว่าความแห้งแลง้มีความสัมพนัธ์กบัฤดูกาล ปริมาณฝน สภาพการใช้ที่ดิน และการเกิดไฟไหมพรุ 
ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแห้งแล้งบริเวณครุควนเคร็งพบว่าเกณฑ์ปัจจัยความแห้งแลง้ทาง 
อุทกวิทยามีความส าคญัสูงสุด 
 วิษณุ เรืองทอง และคณะ (2563) ไดป้ระยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมิน
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้ง  
ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีและศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภยัแล้งในจังหวดัศรีษะเกษ ประกอบด้วย  
7 ปัจจัย คือ ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิเฉล่ีย สภาพทางธรณีวิทยา การระบายน ้ าของดิน ระยะห่าง
เส้นทางน ้ า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และระยะห่างแหล่งน ้ าใตด้ิน และน ามาวิเคราะห์และซ้อนทับ
ปัจจยัทั้งหมด เพ่ือแบ่งระดบั (Reclassify) พ้ืนท่ีเส่ียงภยั โดยใชเ้ทคนิค Point Score Analysis (PSA) 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดระยะห่างเส้นทางน ้ า คือ ปริมาณน ้ าฝน โดยพบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของจงัหวดัศรีสะเกษเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ปานกลาง รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ต ่า สูง ต ่ามาก 
และสูงมาก ตามล าดับ อ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแล้งสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ อ าเภอ 
ชุมนอ้ย ศิลาลาด และเมืองจนัทร์ เน่ืองดว้ยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าฝนค่อนขา้งต ่า
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเส่ียงต่อ 
การเกิดความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการก าหนดและ
จัดท าแผนที่ เ ส่ียงต่อความแห้งแล้งของอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็น  
การน าขอ้มูลท่ีไดน้ าไปใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ี รวมถึงเสนอแนะแนวทาง 
การใชน้ ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหนา้ตามผลการศึกษาในครั้ งน้ี โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดงัน้ี 
 1) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ  
เช่น หนงัสือ เอกสาร บทความทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ เป็นตน้ 
 2) ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษาท่ีเหมาะสม รวมถึงศึกษาสภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 3) รวมรวบและจัดท าฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ และจัดท าแผนที่เส่ียงต่อ  
ความแห้งแลง้ของอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 4) เสนอแนะผลการศึกษาแผนที่ เ ส่ียงต่อความแห้งแล้งของอ าเภอหนองหญ้าไซ  
จงัหวดัสุพรรณบุรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผูน้ าชุมชน ประชาชน/เกษตรกรที่อาจไดร้ับผลกระทบ
จากปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ี ไดร้ับทราบขอ้มูล และน าผลการศึกษาในครั้ งน้ีเป็นขอ้มูลในการจดัการ
ปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ีต่อไป 

3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
3.1.1  เคร่ืองประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Hardware) 

      3.1.1.1 คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Z50 
   - ระบบปฏิบตัิการ Window 10, 64 bit 
   - หน่วยประมวลผล (CPU) Intel® Core™ i7-4510U CPU  
    @ 2.00GHz 2.60 GHz 
   - RAM 12.0 GB 
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      3.1.1.2 โปรแกรมประมวลผล (Software) 
   - โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS Desktop 3.16.10 
   - โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistic 26 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบริบทในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาโดยใช้เอกสาร 
และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีและจากหน่วยงานส่วนกลางท่ีเกี่ยวขอ้ง 
และท าการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจากต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.2.1 ข้อมูลทตุิยภูม ิ
  3.2.1.1 ขอ้มูลเอกสารประกอบจากหน่วยงานราชการ รวมถึงงานวิจยั และบทความ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
   - ท่ีตั้งและขอบเขตการปกครอง 
   - ประวตัิและความเป็นมา 
   - สภาพภูมิอากาศ 
   - สภาพภูมิประเทศ 
   - ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   - ลกัษณะการปกครอง 
   - ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและลกัษณะการประกอบอาชีพ 
   - การพฒันาพ้ืนท่ี 
   - การใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี 
   - ภยัแลง้ในพ้ืนท่ี 
  3.2.1.2 ฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ในการศึกษาน้ี ได้น าขอ้มูลภูมิศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือหา
ความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลภูมิศาสตร์สารสนเทศท่ีใชใ้นการศกึษา 
ข้อมูล แหล่งที่มา (ปี) 

ขอบเขตการปกครอง กรมพฒันาท่ีดิน (2565) 
กลุ่มชุดดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2565) 
เส้นทางน ้าและแหล่งน ้า กรมพฒันาท่ีดิน (2565) 
การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน กรมพฒันาท่ีดิน (2565) 
ปริมาณน ้าฝน อุตุนิยมวิทยาจงัหวดัสุพรรณบุรี (2555-2564) 
การระบายน ้าของดนิ สร้างจากขอ้มูลกลุ่มชุดดินของกรมพฒันาที่ดิน 

(2565) 

3.2.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ
  ความคิดเห็นของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนท่ีพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอ 
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ขอ้มูลสถานการณ์ รวมถึงอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ
ภยัแลง้ เพื่อวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง 
 ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้ าในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเป็น
เวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การเกษตร และระบบนิเวศ
ในพ้ืนท่ีเกิดภยัแลง้ ตวัแปรท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะทางธรรมชาติของพ้ืนท่ี โดยตวัแปรกลุ่มน้ี
มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี เน่ืองจากลักษณะทางธรรมชาต ิ
ท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้พ้ืนท่ีสามารถกักเก็บน ้ าไวไ้ด้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหา 
ภัยแล้งมากที่สุด จากการศึกษางานวิจัยและบทความที่ เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ งของพ้ืนท่ี 
แต่ละแห่ง พบว่ามีปัจจยัท่ีน ามาศึกษาตวัแปรกลุ่มน้ี เช่น ปริมาณน ้าฝน จ านวนวนัท่ีฝนตก แหล่งน ้า
ผิวดิน การระบายน ้ าของดิน ประเภทของดิน ระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ พ้ืนท่ีชลประทาน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความลาดชันของพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีภัยแล้งในอดีต แต่ในการศึกษาครั้ งน้ี
เลือกใช้ปัจจัยท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง, 2553) (กรรณิกา  
ศรีจนัโท  และนพกร พรมรักษา, 2557) (สุรศกัดิ์  วงค์ษา, 2559) ซ่ึงได้ท าการศึกษาการประยุกตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาหาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี ประกอบกับจาก
การศึกษาบทความวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (สุทธิรัตน์ กิตติพงษว์ิเศษ และคณะ, 2564) (เบญจวรรณ 
ชยัศรี และคณะ , 2564) (อาทิมา ดบัโศก และคณะ, 2565) จึงไดพิ้จารณาตวัแปรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพ้ืนท่ี 
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ได้แก่ตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกับธรรมชาติ และตวัแปรท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นขอ้พิจารณา 
ในการก าหนดปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี ดังน้ี ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี การระบายน ้ าของดิน 
ประเภทของดิน ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

3.3.1 การก าหนดตัวแปรและเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จังหวดั
สุพรรณบุรี ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการก าหนดปัจจยัความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
ความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั น ามา
ก าหนดเป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี (Rainfall) 
ประเภทของดิน (Soil) การระบายน ้ าของดิน (Drainage) ระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (Water 
Distance) และการใชป้ระโยชน์ที่ดิน (Land Use) ทั้งน้ีปัจจยัแต่ละปัจจยัจะมีเกณฑใ์นการพิจารณา
ตามความเหมาะสมของการเกิดความแห้งแลง้ ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.2) 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารพจิารณาอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแลง้ 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี (Rainfall) พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้จะมีปริมาณน ้าฝนนอ้ยกว่า 
ประเภทของดิน (Soil) พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้ดินจะมีลกัษณะเป็นเน้ือดนิทราย 
การระบายน ้าของดนิ (Drainage) พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้จะมีการระบายน ้าดีมากเกินไป 
ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
(Water Distance) 

พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้จะมีระยะห่างจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติมาก 

การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้จะมีลกัษณะใชน้ ้าปริมาณมากและ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่งผลให้เกิดความแห้งแลง้มากขึ้น 

3.3.2 การจัดท าข้อมูลปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall) 
  ปริมาณน ้าฝนเป็นปัจจยัและตวัแปรหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดสภาวะความแห้งแลง้ 
เพราะถา้มีน ้ าฝนผิดปกติ หรือปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียมีค่าต ่ากว่าปกติ หรือฝนท้ิงช่วง สาเหตุเหล่าน้ี 
ก็ก่อให้เกิดสภาวะความแห้งแลง้ขึ้นได ้ 
  ขอ้มูลน ้ าฝนเฉล่ียรายปีในพ้ืนท่ีศึกษา เป็นขอ้มูลซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวมสถิติ
ปริมาณน ้ าฝนรายวนั ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2564 จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นขอ้มูล
เชิงปริมาณในรูปแบบของข้อมูลตาราง Excel จึงตอ้งน าขอ้มูลที่ได้รับท าการค านวณหาปริมาณ  
เฉล่ียรายปี ก่อนท่ีจะน าเขา้ขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีผ่านโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบ
จุด (point) และท าการประมาณค่าช่วง (Interpolation) เพ่ือค านวณหาค่าประมาณของปริมาณน ้ าฝน
ทั่วพ้ืนท่ีศึกษาด้วยวิธีการประมาณค่าแบบ Inverse Distance Weight (IDW Interpolation) จะได้
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ข้อมูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปีในขอ้มูลประเภท Raster และน าข้อมูลที่ได้จัดในรูปแบบแผนที่ 
ตามขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  จากการค านวณหาค่าประมาณของปริมาณน ้ าฝนทั่วพ้ืนท่ีศึกษาแล้ว ผู ้วิจัย 
จึงไดก้ าหนดเกณฑป์ริมาณน ้าฝนเพ่ือจ าแนกสภาพพ้ืนท่ีในอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 เกณฑป์ริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี 
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี 

(มิลลเิมตร) 
สภาพพืน้ที ่ ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 

< 833.69 แห้งแลง้มากที่สุด 5 
> 833.69 – 920.69 แห้งแลง้ 4 

> 920.69 – 1,008.07 แห้งแลง้ปานกลาง 3 
> 1,008.07 – 1,095.44 ฝนตกเล็กนอ้ย 2 

> 1,095.44 ฝนตกปานกลาง 1 

หมายเหต:ุ  ระดบัความเส่ียงภยัแลง้       1       หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ยที่สุด 
ระดบัความเส่ียงภยัแลง้       2       หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย 
ระดบัความเส่ียงภยัแลง้       3       หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 
ระดบัความเส่ียงภยัแลง้       4       หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้มาก 
ระดบัความเส่ียงภยัแลง้       5       หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแลง้มากที่สุด 

3.3.3 การจัดท าข้อมูลประเภทของดนิ (Soil) 
  ดินเป็นส่วนผสมระหว่าง ทราย (Sand) ทรายแป้ง (Slit) และดินเหนียว (Clay)  
เน้ือดินเป็นสัดส่วนของ 3 องคป์ระกอบหลกัเหล่าน้ี ในดินส่วนใหญ่มีการผสมกนัของดินทั้ง 3 แบบ 
แต่อาจแตกต่างกันออกไป ซ่ึงท าให้คุณสมบัติของดินแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ซ่ึงดินที่มี  
อนุภาคทรายเป็นองคป์ระกอบสูงการระบายน ้าและอากาศดีมาก แต่การอุม้น ้าต ่า น ้าซึมผ่านไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ดินที่มีอนุภาคดินเหนียวในปริมาณสูง มีความสามารถในการอุ้มน ้ าได้ดี ดูดซับและ
แลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชได ้ส่วนดินร่วนคือดนิท่ีมีสัดส่วนอนุภาคทั้งสามในขนาดระดบัท่ีสมดลุกนั 
(ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ส านกังานเลขานุการกรม กรมพฒันาท่ีดิน, 2530) 
         ขอ้มูลประเภทของดิน เป็นขอ้มูลคุณสมบตัิของแต่ละชุดดิน ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยข้อมูลชุดดินท่ีได้รับเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (shape file) ซ่ึงมีข้อมูล
ลกัษณะและสมบตัิของดินระบุประเภทของดิน ดังนั้น ตอ้งท าการก าหนดประเภทของดินให้อยู่ 
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ในรูปแบบค่าคะแนนตามความเหมาะสมต่อการค านวณ และท าการปรับแก้ข้อมูลคุณลกัษณะ 
(Attribute Data) ของประเภทของดินให้อยู่รูปแบบค่าคะแนน ก่อนแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบ 
Raster ด้วย เค ร่ืองมือ  Rasterize (Vector to Raster) และน าข้อมูลที่ ได้จัด ใน รูปแบบแผนที่ 
ตามขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  จากฐานข้อมูลประเภทของดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ผู ้วิจัยจึงน ามาจ าแนกได้ 
ตามประเภทของดิน ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 ระดบัชั้นของประเภทของดิน 

ระดับช้ันข้อมูล ประเภทของดนิ 
5 ดินทรายปนดินร่วน 
4 ดินร่วนปนทราย 
3 ดินร่วนปนทรายแป้ง 
2 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
1 ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
1 ดินเหนียวปนทรายแป้ง 

3.3.4 การจัดท าแผนทีก่ารระบายน ้าของดิน (Drainage) 
  การระบายน ้าของดินเป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกการมีอยู่ของน ้าในดิน ลกัษณะการระบาย
น ้าของดินจดัเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัตวัแปรลกัษณะของเน้ือดิน เน่ืองจากเป็น
ตวัช้ีวดัถึงการมีอยู่ของปริมาณน ้าในดิน โดยดินเน้ือละเอียดจะมีการระบายน ้าไดไ้ม่ดี ดินเน้ือหยาบ
จะมีการระบายน ้าได้ดี ดังนั้นสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนประกอบของดินทรายมากจะมีการระบายน ้าไดด้ี
ท าให้ไม่สามารถกกัเก็บน ้าไวไ้ด ้มีผลต่อการเกิดขึ้นของภยัแลง้ (ประวิทย ์จนัทร์แฉ่ง, 2553) 
  ขอ้มูลการระบายของน ้า ของดินเป็นขอ้มูลคุณสมบตัิของแต่ละชุดดิน ได้จากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลของกรมพฒันาท่ีดิน โดยขอ้มูลชุดดินท่ีได้รับเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (shape file)  
ซ่ึงมีขอ้มูลคุณสมบตัิของการระบายน ้ าอยู่ด้วย ดังนั้น ตอ้งท าการก าหนดระดับความสามารถของ
การระบายน ้ าให้อยู่ในรูปแบบค่าคะแนนตามความเหมาะสมต่อการค านวณ และท าการปรับแก้
ขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) ของค่าการระบายน ้ าให้อยู่รูปแบบค่าคะแนน ก่อนแปลงขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบ Raster ดว้ยเคร่ืองมือ Rasterize (Vector to Raster) และน าขอ้มูลที่ไดจ้ดัในรูปแบบ
แผนท่ีตามขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  จากฐานขอ้มูลการระบายน ้าของดินจากกรมพฒันาท่ีดิน ผูว้ิจยัจึงน ามาจ าแนกได้
ตามระดบัการระบายน ้าของดิน ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 ระดบัชั้นของการระบายน ้าของดิน 

ระดับช้ันข้อมูล การระบายน ้าของดิน 
5 ดีถึงปานกลาง 
4 ดีปานกลางถึงด ี
3 ดี 
2 ค่อนขา้งเลวถึงเลว 
1 ค่อนขา้งเลว 

3.3.5 การจัดท าแผนที่ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Water Distance) 
  ระยะห่างจากพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า ถือเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภัยแล้ง ซ่ึงอยู่ 
บนสมมติฐานท่ีว่าพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษยน์ั้นเกิดขึ้นในบริเวณ
ใกลแ้หล่งน ้ าทั้งส้ิน พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกับพ้ืนท่ีแหล่งน ้ านั้นจะถูกใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค การท า
เกษตรกรรม ตลอดจนถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้ าทุกประเภท อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนท่ีอยู่
ห่างไกลจากแหล่งน ้ าย่อมมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภัยแล้ง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 
         ข้อมูลระยะห่าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ได้จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้รับเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (shape file) โดย 
ท าการเลือกเฉพาะแหล่งน ้ าธรรมชาติจากตารางแสดงคุณลกัษณะ (Attribute Table) ก่อนท าการ 
Export ข้อมูลในรูปแบบ Shape file จากนั้ นจึงท าแนวกั้ นข้อมูลท่ีได้ด้วย เค ร่ืองมือ Buffer  
ตามระยะห่างท่ีเหมาะสม จะได้ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติตามท่ีตอ้งการ Dissolve  
และท าการปรับแกข้อ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) ของระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติให้อยู่ใน
รูปแบบค่าคะแนน ก่อนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Raster ด้วยเคร่ืองมือ Rasterize (Vector to 
Raster) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ดัในรูปแบบแผนท่ีตามขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  จากการค านวณระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติในพ้ืนท่ีศึกษา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเกณฑ์
ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6 เกณฑร์ะยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
ระดับช้ันข้อมูล ประเภทระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ

5 มากกว่า 7,000 เมตร 
4 ระหว่าง 5,000 – 7,000 เมตร 
3 ระหว่าง 3,000 – 5,000 เมตร 
2 ระหว่าง 1,000 – 3,000 เมตร 
1 นอ้ยกว่า 1,000 เมตร 

3.3.6 การจัดท าแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดความแห้งแล้งเป็นปัญหา  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน ซ่ึงขาดการจัดการ  
ที่เหมาะสม 
  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน  
โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีได้รับเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (shape file) โดยท าการจัดกลุ่มของ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการค านวณ ก่อนท าการรวมประเภทของ  
การใชป้ระโยชน์ที่ดินดว้ยเคร่ืองมือ Dissolve และท าการปรับแกข้อ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute Data) 
ของประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินใหม่ให้อยู่รูปแบบค่าคะแนน ก่อนแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบ 
Raster ด้วย เค ร่ืองมือ  Rasterize (Vector to Raster) และน าข้อมูลที่ ได้จัด ใน รูปแบบแผนที่ 
ตามขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากฐานขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพฒันาที่ดิน ผูว้ิจยัจึงได้
จ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาจากลกัษณะการใช้พ้ืนท่ีและลกัษณะการใชน้ ้า
ของแต่ละประเภท ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางท่ี 3.7 เกณฑป์ระเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
ระดับช้ันข้อมูล ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5 พ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

4 
ท่ีอยู่อาศยั/สถานท่ีราชการ/พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ 

ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
2 พืชสวน/ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ 

0 
แหล่งน ้าธรรมชาติ/แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น/ 

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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  การศึกษาในครั้ งน้ี ไดใ้ชก้ารก าหนดค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting 
Scale) ในช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนน จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าชุมชน เกษตรกร 
และประชาชนในพ้ืนท่ีการศึกษา และก าหนด่าคะแนนของตวัแปร (Rating Scale) โดยมีคะแนน
ตั้งแต่ 1 จนถึง 5 คะแนน เรียงล าดบัจากคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้
น้อยท่ีสุด ไปจนถึงคะแนนท่ีมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งมากท่ีสุด ทั้งน้ี  
การก าหนดค่าคะแนนของตัวแปรจะน าคะแนนเฉล่ียจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าชุมชน 
เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนท่ีการศึกษาเช่นเดียวกัน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ซ้อนทับข้อมูล (Map Overlay) เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้ง จากล าดับคะแนน 
ด้วยวิธีการค านวณหาค่าถ่วงน ้ าหนักด้วยวิธีการรวมแบบถ่วงน ้ าหนักอย่างง่าย (Simple Additive 
Weighting: SAW) (ตารางท่ี 3.8) ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3.8 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยัและค่าคะแนนของตวัแปร เพื่อวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียง
ต่อความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมลู 

ค่าคะแนน 
ความส าคัญ 
ของปัจจัย 
(Weighing) 

ค่าคะแนน 
ของตัวแปร 

(Rating) 

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี 
(Rainfall) 
(มิลลิเมตร) 

< 833.69   
> 833.69 – 920.69   
> 920.69 – 1,008.07   
> 1,008.07 – 1,095.44   
> 1,095.44   

ประเภทของดิน (Soil) 

ดินทรายปนดินร่วน   
ดินร่วนปนทราย   
ดินร่วนปนทรายแป้ง   
ดินร่วนเหนียวปนทราย   
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง   
ดินเหนียวปนทรายแป้ง   
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ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล 

ค่าคะแนน 
ความส าคัญ 
ของปัจจัย 
(Weighing) 

ค่าคะแนน 
ของตัวแปร 

(Rating) 

การระบายน ้าของดนิ 
(Drainage) 

ดีถึงปานกลาง   
ดีปานกลางถึงดี   
ดี   
ค่อนขา้งเลวถึงเลว   
ค่อนขา้งเลว   

ระยะห่างจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

(Water Distance) 

นอ้ยกว่า 1,000 เมตร   
ระหว่าง 1,000 – 3,000 เมตร   
ระหว่าง 3,000 – 5,000 เมตร   
ระหว่าง 5,000 – 7,000 เมตร   
มากกว่า 7,000 เมตร   

การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
(Land Use) 

พ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และ 
ไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

  

พืชสวน/ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้   
ที่อยู่อาศยั/สถานที่ราชการ/ 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ 
ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

  

แหล่งน ้าธรรมชาติ/ 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น/ 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

  

3.4 การวิเคราะห์หาความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพื้นที่อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี  

 ค านวณโดยการซ้อนทับข้อมู ล (Map Overlay) จากแผนท่ี ท่ีจัดท าขึ้ นจากปัจ จัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแลง้ จ านวน 5 ขอ้มูล น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนความส าคญั
และค่าคะแนนย่อยของขอ้มูลแต่ละปัจจยัที่ได้จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าชุมชน เกษตรกร 
และประชาชนในพ้ืนท่ีการศึกษา รวมจ านวน 5 ราย โดยน ามาค านวณด้วยวิธีการรวมแบบ 
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ถ่วงน ้ าหนักอย่างง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) สามารถวิเคราะห์ระดับความเส่ียง 
ของพ้ืนท่ีแห้งแลง้ไดจ้ากสมการ 

S = W1R1 + W2R2 + W3R3 + … + WnRn 
โดยที ่ S   =  ค่าคะแนนระดบัความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ 
 W1…n  = ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยัที่ 1-n 
 R1…n  = ค่าคะแนนย่อยของแต่ละปัจจยัที่ 1-n  

  ค านวณโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ (QGIS) เมื่อได้ผลรวมค่าความเส่ียงต่อ 
เกิดความแห้งแลง้ จึงจดักลุ่มพ้ืนท่ีระดับความแห้งแลง้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง
ต่อความแห้งแล้งสูง (มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งมาก) 2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ 
ปานกลาง (มีโอกาสเกิดความแห้งแลง้ปานกลาง) และ 3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้น้อย  
(มีโอกาสเกิดความแห้งแลง้น้อย) ด้วยการค านวณค่าค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ในการก าหนดความกวา้งของแต่ละช่วงความแห้งแลง้ โดยก าหนด ดงัน้ี 
 1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง   :S   >   �̅� +   S.D. 
 2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง : �̅� + S.D.   >  S <  �̅� – S.D. 
 3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย  :S   <   �̅�  –   S.D. 

3.5 การรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการความแห้งแล้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบสัมภาษณ์ 

 ในการศึกษาครั้ งน้ีผูว้ิจยัได้ออกแบบแนวค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลค าตอบที่หลากหลาย  
และครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี อ าเภอหนองหญา้ไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการออกแบบแบบสัมภาษณ์ ได้แบ่งแนวค าถามออกเป็น 3 ส่วน  
โดยพิจารณาให้รัดกุม ครอบคลุม และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์การศึกษา 
รวมทั้งพิจารณาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียด 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 โดยแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวจะไดน้ าไปทดสอบกบัผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง จ านวน 
1 ท่าน เพื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละส่ือสารไดเ้ขา้ใจกบัผูท้ี่ให้สัมภาษณ์ 
โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี ดงัตารางท่ี 3.9 
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ตารางท่ี 3.9 แนวค าถามสัมภาษณ ์

แนวค าถามสัมภาษณ ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ขอ้ที ่ หัวข้อ 
1. ช่ือ-สกุล 
2. หน่วยงาน 
3. ต าแหน่งงานหรือหนา้ท่ีงานที่เกี่ยวขอ้ง 
4. วุฒิการศึกษา  

ส่วนที่ 2  ค าถามด้านสถานการณ์ 

5. 
สถานการณ์ภยัแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีในอดีต ปัจจุบนั 
และคาดว่าแนวโนม้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

6. 
ท่านมีความคิดเห็นต่อแผนท่ีความแห้งแล้ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั
สุพรรณบุรีอย่างไร 

7. ท่านคิดว่าปัจจยัใดมีผลต่ออิทธิพลความแห้งแลง้มากที่สุด 
ส่วนที่ 3 ค าถามด้านการบริหารจัดการ 

8. 
หน่วยงานของท่านมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ 
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีอย่างไร 

9. 
ที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านด าเนินการแก้ไขหรือมีโครงการในการแก้ไขปัญหา  
ความแห้งแลง้อย่างไรบา้ง 

10. 
หน่วยงานของท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาใดในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง  
มากที่สุด 

11. 
หน่วยงานของท่านมีแผน/โครงการ/ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการจัดการปัญหา  
ความแห้งแลง้อย่างไรบา้ง 

3.6 การวิเคราะห์การบริหารจัดการความแห้งแล้งในพืน้ที่ อ าเภอหนองหญ้าไซ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในการศึกษาครั้ งน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยเก็บการรวบรวมขอ้มูลบริบทในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา
โดยใช้เอกสารและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีและจากหน่วยงาน
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ส่วนกลางที่เกี่ยวขอ้ง ท าการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจากต่าง ๆ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 
ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งในพ้ืนท่ี ถึงสถานการณ์ อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการภยัแล้ง รวมถึง 
น าข้อมูลท่ีได้จัดท าแผนท่ีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั
สุพรรณบุรี 
 วิเคราะห์การบริหารจดัการความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี โดยการน าขอ้มูลต่างๆ ที่ได้จากการ
รวบรวมมาสรุปประเด็นส าคัญ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและ
ความสัมพันธ์ของการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี ประเมินความสอดคล้องของการจัดการ 
ความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีจากขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ กบัแผนที่ความเส่ียง
ต่อความแห้งแลง้ท่ีไดจ้ากการศึกษา สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีแห้งแลง้  
ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเส่ียงต่อ
การเกิดความแห้งแลง้ วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีความเส่ียง และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลความเส่ียงท่ีใชใ้นการศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีปัจจยัท่ีใช้
ในการศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจยั ได้แก่ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี, ปะเภทของดิน, การระบายน ้าของดิน, 
ระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดจะถูกน ามาก าหนด 
ค่าถ่วงน ้าหนกัและคา่ความส าคญัเพ่ือประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ตามกระบวนการวเิคราะห์
การซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) ท าให้ไดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงการเกิดความแ ห้งแล้งในพื้นที ่
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.1.1 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี (Rainfall) 
         ในการศึกษาครั้ งน้ีใช้ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียคาบ 10 ปี ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2555 – 2564  
จากสถานีตรวจวดัอากาศของส านกังานอุตุนิยมวิทยา ครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 12 
สถานี ประกอบดว้ยสถานี สกษ.อู่ทอง, สถานีอ าเภอบางปลามา้, สถานีอ าเภอสองพี่นอ้ง, สถานีอ าเภอ
เดิมบางนางบวช, สถานีอ าเภอสามชุก, สถานีอ าเภอศรีประจนัต,์ สถานีอ าเภอดอนเจดีย,์ สถานีอ าเภอ
ด่านช้าง, สถานีอ าเภอหนองหญา้ไซ, สถานีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, สถานีกระเสียว และสถานีพุเตย 
โดยการน าเขา้ขอ้มูลขอบเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี จากนั้นน าเขา้ขอ้มูลปริมาณน ้าในเฉล่ียรายปี 
โดยท าให้อยู่ในรูปแบบของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี จะไดข้อ้มูลปริมาณน ้าฝนเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัสุพรรณบุรี
ในรูปแบบจุด (Point) จึงตอ้งท าให้กลายเป็นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีโดยครอบคลุมโดยใชว้ิธีการประมาณค่า
ช่วง (Interpolation) เน่ืองจากการประมาณค่ามีวตัถุประสงค์ให้เกิดการท านายผลที่เป็นไปได้กับ
ต าแหน่งท่ีไม่ไดเ้ก็บขอ้มูล หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่มีสถานีตรวจวดัอากาศ วิธีประมาณค่าช่วงจึงเหมาะสมกบั
การวิเคราะห์มากท่ีสุด แต่ทั้งน้ี ค่าปริมาณน ้ าฝนท่ีไดจ้ะมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัสุพรรณบุรี  
จึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือ Clip Raster by Mask Layer ในการตดัพ้ืนท่ีเฉพาะพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ 



 

  ทั้งน้ี การแบ่งเกณฑ์ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปีในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ โดยใช้ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปีในพ้ืนท่ีจังหวดัสุพรรณบุรี
ยอ้นหลงั 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) (ตารางที่ 4.1) โดยแบ่งปริมาณน ้าฝนออกเป็น 5 ระดบั (ตารางที่ 4.2) ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปีในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรียอ้นหลงั 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2564 (มิลลิเมตร) 

สถาน ี อู่ทอง บางปลาม้า สองพี่น้อง เดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ ด่านช้าง หนองหญ้าไซ เมือง กระเสียว พุเตย 

ปี 
พ.ศ. 

2555 1,021.6 1,070.5 882.8 773.1 880.7 1,118.7 878.3 1,216.7 803.6 1,201.7 1,331.4 1,278.4 

2556 786.3 905.0 815.7 750.4 683.2 1,021.2 817.2 791.7 904.2 1,048.9 1,348.2 1,398.4 

2557 1,127.3 579.8 770.2 715.9 573.8 648.1 571.8 811.0 554.9 953.7 932.6 1,528.2 

2558 972.5 783.0 1,191.5 1,121.1 606.7 922.3 805.5 859.0 534.4 960.6 986.5 937.6 

2559 851.0 450.5 959.5 708.0 532.1 843.9 619.9 1,016.0 850.1 1,090.6 1,323.0 1,333.35 

2560 1,063.6 1,071.6 1,653.2 1,024.3 726.8 1,189.1 709.4 1,078.4 664.0 1,375.6 1,259.1 1,577.2 

2561 844.2 799.4 725.4 858.9 492.4 731.6 406.2 848.0 814.0 901.9 1,404.1 1,422.9 

2562 661.5 443.1 510.8 650.0 410.6 535.7 385.5 710.6 628.6 513.2 714.9 944.1 

2563 942.6 592.0 816.6 1,001.2 931.3 675.1 529.5 1,148.7 873.3 850.8 1,277.3 1,344.6 

2564 1,175.7 860.2 1,035.1 1,083.5 1223.2 1,378.8 696.9 1,435 960.8 1,177.1 1,369.0 1,609.8 

เฉลีย่ 944.6 755.5 936.1 868.6 706.1 906.4 642.0 991.5 758.8 1,007.4 1,194.6 1,337.5 



 

ตารางท่ี 4.2 เกณฑป์ริมาณน ้าฝนเฉล่ียและลกัษณะสภาพพ้ืนท่ี 

ปริมาณน ้าฝน (มม.) สภาพพืน้ที ่
< 833.27 แห้งแลง้มากที่สุด 

> 833.27 – 920.43 แห้งแลง้ 

> 920.43 – 1,007.59 แห้งแลง้ปานกลาง 
> 1,007.59 – 1,094.75 ฝนตกเล็กนอ้ย 

> 1,094.75 ฝนตกปานกลาง 

  จากการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียน้อยกว่า 833.69 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 224.41 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมาคือปริมาณน ้าฝนเฉล่ียมากกว่า 833.69 – 920.69 มิลลิเมตร ครอบคุลม
พ้ืนท่ี 77.21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 18.49 ถดัมาคือปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียมากกว่า 920.69 – 1,008.07 
มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 57.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.87 ถดัมาคือปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย
มากกว่า 1,008.07 – 1,095.44 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 49.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.88 
และสุดทา้ยคือปริมาณน ้าฝนเฉล่ียมากกว่า 1,095.44 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8.48 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 2.03 (ตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.3 พ้ืนท่ีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) อ าเภอหนองหญา้ไซ  
 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปริมาณน ้าฝน (มม.) พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
< 833.69 224.41 53.73 

> 833.69 – 920.69 77.21 18.49 
> 920.69 – 1,008.07 57.93 13.87 

> 1,008.07 – 1,095.44 49.62 11.88 
> 1,095.44 8.48 2.03 

รวม 417.65 100.00 
 

 



 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 พ้ืนท่ีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ



 

4.1.2 ประเภทของดนิ (Soil) 
         ในการศึกษาครั้ งน้ี ได้ท าการจ าแนกประเภทของดินโดยใช้แผนท่ีประเภทของดิน 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2565 จากกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงในชั้นข้อมูล 
เชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้จ าแนกประเภทของดินและประเภทของดินย่อย และน ามา 
จดักลุ่มประเภทของดินให้มีความเหมาะสมดว้ยค าส่ัง Dissolve (ตารางท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.2)  

ตารางท่ี 4.4 ประเภทของดินในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ลักษณะเนื้อดิน พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

ดินทรายปนดินร่วน 22.58 5.41 
ดินร่วนปนทราย 66.14 15.84 

ดินร่วนปนทรายแป้ง 0.65 0.16 
ดินร่วนเหนียวปนทราย 216.73 51.89 

ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 100.63 24.09 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง 10.92 2.61 

รวม 417.65 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีดินส่วนใหญ่เป็นประเภท 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 216.73 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ 51.89 ถดัมาคือ 
ดินร่วนปนทรายแป้งครอบคลุมพ้ืนท่ี 100.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.09 ถดัมาคือดินร่วน
ปนทราย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 66.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.84 ถดัมาคือดินทรายปนดินร่วน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 22.58 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.41 ถัดมาคือดินเหนียวปนทรายแป้ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.61 และสุดทา้ยคือดินร่วนปนทรายแป้ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 0.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 
 



 

ภาพท่ี 4.2 ประเภทของดินในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 

4.1.3 การระบายน ้าของดิน (Drainage) 
  ในการศึกษาครั้ งน้ี ได้ท าการวิเคราะห์คุณสมบตัิการระบายของดิน โดยใช้แผนท่ี
ประเภทของดิน อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2565 จากกรมพัฒนาที่ดิน  
ซ่ึงในชั้นขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) ไดจ้ าแนกประเภทของดินและประเภทของดินย่อย 
และน ามาจัดกลุ่มประเภทของดินให้มีความเหมาะสมด้วยค าส่ัง Dissolve (ตารางที่  4.5 และ 
ภาพท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.5 ลกัษณะการระบายน ้าของดนิ ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
การระบายน ้าของดิน พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

ดีถึงปานกลาง 0.65 0.16 
ดีปานกลางถึงด ี 49.59 11.87 

ดี 39.14 9.37 
ค่อนขา้งเลวถึงเลว 111.55 26.71 

ค่อนขา้งเลว 216.73 51.89 
รวม 417.65 100.00 

         จากตารางท่ี 4.5 พบว่าอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีดินส่วนใหญ่มีลกัษณะ
การระบายน ้าค่อนขา้งเลว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 216.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.89 ถดัมาคือ
ดินท่ีมีลกัษณะการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 111.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 26.71 ถดัมาคือดินท่ีมีลกัษณะการระบายน ้ าดีปานกลางถึงดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 49.59 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.87 ถดัมาคือดินท่ีมีลกัษณะการระบายดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 39.14 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.37 และสุดทา้ยคือดินท่ีมีลกัษณะการระบายน ้าดีถึงปานกลาง ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 0.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 

4.1.4 ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Water Distance) 
  ในการศึกษาครั้ งน้ี ท าการวิเคราะห์ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติโดยใชแ้ผนท่ี
การใชป้ระโยชน์ที่ดิน อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จากกรมพฒันาท่ีดิน และสร้างขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ีของแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยการเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยดูจากขอ้มูล
เชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) และท าการสร้างขอบเขตระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติด้วย 
ค าส่ัง Buffer (ตารางท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.4) 



 

ภาพท่ี 4.3 ลกัษณะการระบายน ้าของดิน ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ภาพท่ี 4.4 พ้ืนท่ีห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี



 

ตารางท่ี 4.6 พ้ืนท่ีห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  จากตารางที่ 4.6 พบว่าอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ ่
มีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ > 7 กิโลเมตร ครอบคลุม 164.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น  
ร้อยละ 39.31 ถดัมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ > 1 – 3 กิโลเมตร ครอบคลุม 81.63 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.54 ถัดมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ   
> 1 กิโลเมตร ครอบคลุม 68.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.46 ถดัมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่าง
จากแหล่งน ้ าธรรมชาติ > 3 - 5 กิโลเมตร ครอบคลุม 57.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.87 
และสุดท้ายคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ > 5 - 7 กิโลเมตร ครอบคลุม 45.16  
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.81 

4.1.5 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
  ในการศึกษาครั้ ง น้ี  ท าการวิ เคราะห์การใช้ประโยชน์ ท่ีดินโดยใช้แผนท่ี 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี จากกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงในชั้นขอ้มูล
เชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) ไดจ้ าแนกการใชป้ระโยชน์ที่ดินไวแ้ลว้ และน ามาจดักลุ่มประเภท
ของการใชป้ระโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมดว้ยค าส่ัง reclassify (ตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.5) 

ระยะห่างจากแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ

พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 1,000 เมตร 68.76 16.46 
ระหว่าง 1,000 – 3,000 เมตร 81.63 19.54 
ระหว่าง 3,000 – 5,000 เมตร 57.94 13.87 
ระหว่าง 5,000 – 7,000 เมตร 45.16 10.81 

มากกว่า 7,000 เมตร 164.16 39.31 
รวม 417.65 100.00 



 

ภาพท่ี 4.5  พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี



 

ตารางท่ี 4.7 พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

  จากตารางที่ 4.7 พบว่าอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ ่
มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตวค์รอบคลุม 
357.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 85.67 ถัดมาคือพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท 
ท่ีอยู่อาศยั/สถานท่ีราชการ/พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ครอบคลุม 
36.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.85 ถดัมาคือพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีพืชสวน/
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นครอบคลุม 12.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.02 และสุดท้ายคือพ้ืนท่ีท่ีมี 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทแหล่งน ้ าธรรมชาติ/แหล่งน ้ าท่ีสร้างขึ้น/สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า 
ครอบคลุม 10.25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.45 

4.2 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าชุมชน เกษตรกร และประชาชนใน
พ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 5 ราย ท าให้ได้ผลค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ของตวัแปร
ทั้งหมด 5 ตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และ 
ไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

357.81 85.67 

พืชสวน/ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ 12.62 3.02 
ที่อยู่อาศยั/สถานที่ราชการ/ 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ 
ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

36.98 8.85 

แหล่งน ้าธรรมชาติ/ 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น/ 

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
10.25 2.45 

รวม 417.65 100.00 
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4.2.1 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย  (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร   
(ค่าถ่วงน ้าหนัก) ของปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย (Rainfall) (ตารางที่ 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ค่าคะแนนของตวัแปร (Rating)  
และผลคูณของ ค่าน ้าหนกัคะแนนความส าคญัของปัจจยัและคะแนนของตวัแปร 
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย (Rainfall) 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมลู 
ค่าคะแนน
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร 

ค่าถ่วง 
น ้าหนัก 

ปริมาณน ้าฝน
เฉลีย่รายปี 

< 833.69 8 4.8 38.4 
> 833.69 – 920.69 8 3.8 30.4 
> 920.69 – 1,008.07 8 2.8 22.4 
> 1,008.07 – 1,095.44 8 1.8 14.4 
> 1,095.44 8 0.8 6.4 

4.2.2 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย  (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร   
(ค่าถ่วงน ้าหนัก) ของปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย (Rainfall) (ตารางที่ 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ค่าคะแนนของตวัแปร (Rating)  
และผลคูณของ ค่าน ้าหนกัคะแนนความส าคญัของปัจจยัและคะแนนของตวัแปร  
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของประเภทของดิน (Soil) 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมลู 
ค่าคะแนน
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร 

ค่าถ่วง 
น ้าหนัก 

ลักษณะเนื้อดิน 

ดินทรายปนดินร่วน 7 4.6 32.2 
ดินร่วนปนทราย 7 3.6 25.2 
ดินร่วนปนทรายแป้ง 7 2.6 18.2 
ดินร่วนเหนียวปนทราย 7 1.4 9.8 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 7 0.6 4.2 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง 7 0.2 1.4 
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4.2.3 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย  (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร   
(ค่าถ่วงน ้าหนัก) ของการระบายน ้าของดิน (Drainage) (ตารางที่ 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ค่าคะแนนของตวัแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนกัคะแนนความส าคญัของปัจจยัและคะแนนของตวัแปร  
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของการระบายน ้าของดิน (Drainage) 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมลู 
ค่าคะแนน
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร 

ค่าถ่วง 
น ้าหนัก 

การระบายน ้า 
ของดิน 

ดีถึงปานกลาง 6 4.8 28.8 
ดีปานกลางถึงด ี 6 4.0 24.0 

ดี 6 3.0 18.0 
ค่อนขา้งเลวถึงเลว 6 1.4 8.4 

ค่อนขา้งเลว 6 0.4 2.4 

4.2.4 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย  (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร   
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Water Distance) (ตารางที่ 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ค่าคะแนนของตวัแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนกัคะแนนความส าคญัของปัจจยัและคะแนนของตวัแปร  
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Water Distance) 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมลู 
ค่าคะแนน
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร 

ค่าถ่วง 
น ้าหนัก 

ระยะห่างจาก
แหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

นอ้ยกว่า 1,000 เมตร 5 0.2 1.0 
ระหว่าง 1,000 – 3,000 เมตร 5 1.2 6.0 
ระหว่าง 3,000 – 5,000 เมตร 5 2.4 12.0 
ระหว่าง 5,000 – 7,000 เมตร 5 3.6 18.0 

มากกว่า 7,000 เมตร 5 4.4 22.0 
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4.2.5 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating)  
และผลคูณของค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร  
(ค่าถ่วงน ้าหนัก) ของพืน้ที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) (ตารางที่ 4.112) 

ตารางท่ี 4.12 ค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั (Weighting) ค่าคะแนนของตวัแปร (Rating)  
และผลคูณของ ค่าน ้าหนกัคะแนนความส าคญัของปัจจยัและคะแนนของตวัแปร  
(ค่าถ่วงน ้าหนกั) ของพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use) 

ปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมลู 
ค่าคะแนน
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร 

ค่าถ่วง 
น ้าหนัก 

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

พ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และ 
ไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

3 4.2 12.6 

ที่อยู่อาศยั/สถานที่ราชการ/ 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ 
ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

3 3.6 10.8 

พืชสวน/ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ 3 1.8 5.4 
แหล่งน ้าธรรมชาติ/ 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น/ 

สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3 0 0 

4.3 การวิเคราะห์หาความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพื้นที่อ าเภอหนองหญ้าไซ  
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

4.3.1 น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งที่สร้างขึน้จ านวน 5 ปัจจัย 
  ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี, ประเภทของดิน, การระบายน ้าของดิน, 
ระยะหางจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มาท าการเพ่ิมข้อมูลคุณลักษณะ 
(Attribute Data) จ านวน 3 ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยค่าคะแนนความส าคญัของปัจจยั, ค่าคะแนนของ
ตัวแปร และค่าถ่วงน ้ าหนักท่ีได้จากการจากสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ผู ้น าชุมชน เกษตรกร และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีการศึกษา รวมจ านวน 5 ราย ด้วยเคร่ืองมือ Toggle Editing Mode และตามด้วย
ค าส่ัง New Field เพื่อท าการอพัเดตขอ้มูลคุณลกัษณะตามขอ้มูลในตารางที่ 4.8 – 4.12 
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4.3.2 ท าการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลเชิงพืน้ที่ของแต่ละปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย 
  ซ่ึงอยู่ ในรูปแบบของ Shape File ให้อยู่ ในรูปแบบของ Raster โดยใช้ค  าส่ัง 
Rasterize (Vector to Raster) โดยก าหนดให้แต่ละ Pixel มีขนาด 40X40 เมตร (พ้ืนท่ี 1,600 ตารางเมตร
หรือ 1 ไร่) โดยใช้การอ้างอิงข้อมูลคุณลักษณะจากค่าถ่วงน ้ าหนักซ่ึงได้จากการน าค่าคะแนน
ความส าคญัของปัจจยัคูณกบัค่าคะแนนของตวัแปร 

4.3.3 ท าการค านวณค่าคะแนนระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 
  ค านวณค่าคะแนนระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งด้วยวิธีการรวมแบบถ่วง
น ้ าหนักอย่างง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) ด้วยค า ส่ัง Cell Statistics โดยวิ เคราะห์ 
ค่าคะแนนระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จังหวดัสุพรรณบุรี  
โดยการใชผ้ลรวมของค่าถ่วงน ้าหนกั 

Υ = β0 + β1Χ1 + β2Χ2 + β3Χ3 + β4Χ4 + β5Χ5 

   เมื่อ Υ =  ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ 
    β0 = constant coefficient 
   β1 , β2 … β5  = coefficient of independent factor 1 – 5 
    Χ1 = ปริมาณน ้าฝน 
    Χ2 = ประเภทของดิน 
    Χ3 = การระบายน ้าของดนิ 
    Χ4 = ระยะห่างจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
    Χ5 = การใชป้ระโยชน์ทีด่ิน 
  จากการค านวณหาค่าเฉล่ีย (�̅�) มีค่าเท่ากบั 76.69 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) มคี่าเท่ากบั 15.41 เพื่อใชใ้นการก าหนดความกวา้งของแต่ละช่วงความแห้งแลง้ โดยก าหนด 
ได ้3 ระดบั (ตารางท่ี 4.13) ดงัน้ี 

1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง   :S   <   �̅�   +   S.D. 
2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง  :�̅�  –  S.D.  >  S  <  �̅�  –  S.D. 
3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย  :S   <   �̅�   –   S.D. 
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ตารางท่ี 4.13 ช่วงความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

เกณฑ์การก าหนดความกว้าง 
ค่าคะแนนระดับ
ความเส่ียงต่อ 

ความแห้งแล้ง (S) 

ความเส่ียง 
ต่อความ 
แห้งแล้ง 

76.69 15.41 
S   <   �̅�   +   S.D. > 92.10 สูง 

�̅�  –  S.D.  >  S  <  �̅�  –  S.D. 61.28 – 92.10 ปานกลาง 
S   <   �̅�   –   S.D. < 61.28 นอ้ย 

4.3.4 พืน้ที่ที่มีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพืน้ทีอ่ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทบัขอ้มูล (Map Overlay) จากแผนท่ีท่ีจดัท าขึ้น
จากปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแลง้ จ านวน 5 ปัจจยั น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนน
ความส าคญัและค่าคะแนนย่อย น ามาค านวณด้วยวิธีการรวมแบบถ่วงน ้ าหนักอย่างง่าย (Simple 
Additive Weighting: SAW) และค านวณผลรวมค่าความเส่ียงต่อเกิดความแห้งแล้ง ผูว้ิจัยจึงได ้
จดักลุ่มพ้ืนท่ีระดบัความแห้งแลง้ออกเป็น 3 ระดบั (ตามตารางท่ี 4.13) ออกไดเ้ป็น  
  1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง (มีโอกาสเกดิความแห้งแลง้มาก)  
  2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง (มีโอกาสเกิดความแห้งแลง้ปานกลาง) 
  3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย (มีโอกาสเกิดความแห้งแลง้นอ้ย) 
  ต่อจากนั้นจึงน าขอ้มูลมาค านวณหาขนาดของพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกดิความแห้งแลง้
จ าแนกรายต าบล ดงัน้ี 

4.3.4.1 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง (มีโอกาสเกิดความแห้งแลง้มาก) 
จ าแนกรายต าบล (ตารางท่ี 4.14 และ ภาพที่ 4.6) 

ตารางท่ี 4.14 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูงจ าแนกรายต าบล  
ต าบล อ าเภอ พืน้ที่ (ตารางกิโลเมตร) 

หนองโพธ์ิ 

หนองหญา้ไซ 

18.01 
หนองราชวตัร 1.62 
หนองหญา้ไซ 0 
หนองขาม 0.78 
แจงงาม 20.64 
ทพัหลวง 1.40 



 

ภาพท่ี 4.6 แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 

4.3.4.2 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง (มีโอกาสเกดิความแห้งแลง้
ปานกลาง) จ าแนกรายต าบล (ตารางท่ี 4.15 และ ภาพที่ 4.7) 

ตารางท่ี 4.15 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลางจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ พืน้ที่ (ตารางกิโลเมตร) 
หนองโพธ์ิ 

หนองหญา้ไซ 

55.45 
หนองราชวตัร 56.58 
หนองหญา้ไซ 76.35 
หนองขาม 44.86 
แจงงาม 13.38 
ทพัหลวง 55.75 

4.3.4.3 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย (มีโอกาสเกดิความแห้งแลง้นอ้ย) 
จ าแนกรายต าบล (ตารางท่ี 4.16 และ ภาพที่ 4.8) 

ตารางท่ี 4.16 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ยจ าแนกรายต าบล 
ต าบล อ าเภอ พืน้ที่ (ตารางกิโลเมตร) 

หนองโพธ์ิ 

หนองหญา้ไซ 

55.45 
หนองราชวตัร 56.58 
หนองหญา้ไซ 76.35 
หนองขาม 44.86 
แจงงาม 13.38 
ทพัหลวง 55.75 



 

  ภาพท่ี 4.7 แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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  ภาพท่ี 4.8 แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้นอ้ย ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 



 

4.3.4.4 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกรายต าบล (ตารางท่ี 4.17) 
ตารางท่ี 4.17 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกรายต าบล 

อ าเภอ ต าบล 
ระดับความเส่ียง 
ต่อความแห้งแล้ง 

พืน้ที่ (ตาราง
กิโลเมตร) 

ร้อยละ 

หนองหญา้ไซ 

หนองโพธ์ิ 
สูง 18.01 4.31 

ปานกลาง 55.45 13.28 
นอ้ย 3.64 0.87 

หนอง 
ราชวตัร 

สูง 1.62 0.39 
ปานกลาง 56.58 13.55 
นอ้ย 0.02 0.01 

หนองหญา้ไซ 
ปานกลาง 76.35 18.28 
นอ้ย 0.03 0.01 

หนองขาม 
สูง 0.78 0.19 

ปานกลาง 44.86 10.74 
นอ้ย 50.09 11.98 

แจงงาม 
สูง 20.64 4.94 

ปานกลาง 13.38 3.20 
นอ้ย 12.39 2.97 

ทพัหลวง 
สูง 1.40 0.34 

ปานกลาง 55.75 13.35 
นอ้ย 6.66 1.59 

รวม 417.65 100.00 
4.3.4.5 สรุปพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกตามระดบัความเส่ียง 

(ตารางท่ี 4.18 และ ภาพท่ี 4.9) 
ตารางท่ี 4.18 สรุปพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกตามระดบัความเส่ียง 

ระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง พืน้ที่ (ตารางกิโลเมตร) ร้อยละ 
สูง 42.45 10.16 

ปานกลาง 302.37 72.40 
นอ้ย 72.83 17.44 
รวม 417.65 100.00 



 

   ภาพท่ี 4.9 แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ ในพ้ืนที่อ  าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ 



 

4.4 ข้อมูลการบริหารจัดการความแห้งแล้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืน้ที่  
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 การศึกษาในครั้ งน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีและจากหน่วยงานส่วนกลางท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยท าการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง ซ่ึงมีลักษณะเป็นแนวค าถาม
สัมภาษณ์ปลายเปิดผ่านการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์และการส่ือสารด้วยระบบออนไลน์   
โดยแบ่งประเภทกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 1) เกษตรกรในพ้ืนท่ี / ผูน้ าชุมชน 
 2) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
 3) บุคลากรจากหน่วยงานและกลุ่มในบริหารจดัการน ้า 
 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูล พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนสามารถให้ขอ้มูลได้ตรงและครบถว้น
ทุกประเด็น และขอ้มูลมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั โดยผลการศึกษามีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่ม
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ดงัน้ี 

4.4.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเกษตรกรในพืน้ที ่
  จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ ซ่ึงเป็นผูท้ี่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี โดยสามารถจ าแนกผูสั้มภาษณ์ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่อาศยั
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน และเกษตรกรท่ีอาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดยสามารถสรุป 
ตามประเด็นค าถามไดต้ามน้ี 
  ประเด็นที่ 1 : พืน้ที่อยู่อาศัยและพืน้ที่ท าการเกษตรกรรม 
- เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  : อาศัยและท าเกษตรกรรมอยู่ในพ้ืนท่ีต าบล 
  หนองหญา้ไซ 
- เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน : อาศยัและท าเกษตรกรรมอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลแจงงาม 
  ประเด็นที่ 2 : ชนิดพันธุ์พืชและช่วงเวลาในการเพาะปลูก 
- เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน : เกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะท านาขา้ว โดยในแต่ละปี   
  จะสามารถท าเพาะปลูกได้ 2 ครั้ ง คือ การปลูกขา้วนาปี ซ่ึงจะท าการเพาะปลูกตั้งแต่ประมาณเดือน 
  กรกฎาคมและท าการเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณเดือนตุลาคม - ธนัวาคมในปีเดียวกนั และการปลูกขา้ว 
  นาปรัง ซ่ึงจะท าการเพาะปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมและท าการเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณเดือน 
  มีนาคม – เมษายนในปีเดียวกนั แต่จากการสัมภาษณ์พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ท าการเพาะปลูกพืช 
  ชนิดอ่ืน ๆ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ถัว่เขียว ผกัชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
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- เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน : เกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะท าการปลูกอ้อย  
  โดยจะเป็นออ้ยสายพนัธ์ุส าหรับส่งเขา้โรงงานน ้ าตาล โดยจะท าการปลูกในช่วงประมาณเดือน    
  พฤศจิกายน - ธันวาคม และจะท าการเก็บเกี่ยวอีกครั้ งเม่ือออ้ยโตเต็มท่ีและโรงงานน ้ าตาลท าการ   
  เปิดรับให้เกษตรกรสามารถน าออ้ยเขา้มาขายได ้แต่มีเกษตรกรบางส่วนท่ีมีการปลูกพืชใชน้ ้ าน้อย 
  ชนิดอ่ืน ๆ เช่น ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง เป็นตน้ 
  ประเด็นที่ 3 : แหล่งน ้าเพื่อใช้ในการท าการเกษตร 
- เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน : ใชน้ ้าจากล าคลองธรรมชาติ ล าคลองส่งน ้ าและเหมือง 
  ชลประทานในพ้ืนท่ีเป็นหลกั รวมถึงน ้าฝนดว้ย 
- เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน : โดยทัว่ไปเกษตรกรจะท าการเกษตรโดยพึ่งพา 
  อาศยัน ้าจากน ้าฝนเป็นหลกั ในส่วนของไร่ออ้ยท่ีตอ้งใชน้ ้าเล้ียงตลอดเวลา เกษตรกรก็จะอาศยัน ้ า 
  จากแหล่งน ้าบาดาลโดยการเจาะบ่อลึกลงไปในพ้ืนท่ีของตนเอง ความลึกอยู่ท่ีประมาณ 50 – 100  
  วา (100 – 200 เมตร) จากพ้ืนดิน และในส่วนของการท านา เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีนอกชลประทาน 
  จะสามารถท านาปีได ้หากว่าในปีนั้น ๆ พ้ืนท่ีในเขตชลประทานมีน ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกแลว้  
  และยงัคงมีปริมาณน ้ าเหลืออยู่อย่างเพียงพอ ทางโครงการอนุรักษ์กระเสียวก็จะผนัน ้าออกมาให้ 
  เกษตรกรนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานท าการเกษตรกรได ้และหากปีไหนท่ีมีน ้าไม่พียงพอ เกษตรกร 
  ที่ท าการหว่านขา้วไวแ้ลว้ก็ตอ้งจ าเป็นปล่อยให้ขา้วยืนตน้ตาย 
  ประเด็นที่ 4 : การแก้ไขและการอยู่ร่วมกับปัญหาความแห้งแล้งในพืน้ที่ 
  ในประเด็นน้ีเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ หากปีไหน
ที่มีความแห้งแล้งมากกว่าปกติจนปริมาณไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรก็จะปรับเปล่ียน 
การท าการเกษตรเป็นการปลูกพืชใช้น ้ าน้อย ท าการปศุสัตว์ ทั้ งววัเน้ือ ไก่เน้ือและไก่ไข่ และ 
การรับจา้งทัว่ไป เพ่ือหารายไดใ้นช่วงท่ีไม่มีน ้าเพียงพอการท าเกษตร 

4.4.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี คือ อ าเภอหนองหญา้ไซ 
และส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ โดยสามารถสรุปตามประเด็นค าถามไดต้ามน้ี 
  ประเด็นที่ 1 : สาเหตุและความคิดเห็นต่อความแห้งแล้งในพืน้ที่ 
  ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซแต่เดิมเคยเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตป่าสงวน แต่เน่ืองจาก
รัฐบาลไดมี้การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนให้เป็นท่ีดินท ากิน ประเภท ส.ป.ก. เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงท าให้สภาพพ้ืนท่ีถูกเปล่ียนแปลงจากป่าไม้ให้เป็นพ้ืนท่ี 
ราบเตียนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการตดัไมเ้พื่อขายและจากการแผ้วถางพ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่อาศยัและ 
ท าการเกษตรเล้ียงชีพ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงในพ้ืนท่ี ท าให้
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ปริมาณฝนตกลดลงอย่างต่อเน่ือง และระยะเวลาของช่วงฤดูแล้งยาวนานมากขึ้น และฤดูแล้ง 
ที่ยาวนานมากที่สุดมีระยะเวลายาวนานติดต่อกนัหลายปี 
  ประเด็นที่ 2 : การด าเนินการแก้ไข แนวทางความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
  1) ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซมีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท าการเกษตรของเกษตรกร ให้หันมาปลูกพืชสลบั ลดการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ปลูกพืชท่ีใช้น ้ าปริมาณน้อยแทนการปลูกขา้วในช่วงฤดูแลง้ เช่น การปลูกขา้วโพด 
เล้ียงสัตว,์ การปลูกหญา้ส าหรับเล้ียงสัตว ์ ซ่ึงมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ท่ีประมาณ 30 – 45 วนั,การปลูก
ผกัท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน, การปลูกถัว่พนัธ์ุชนิดต่าง ๆ โดยจะปลูกสลบักบัการท านาขา้ว โดยจะมี
การปลูกถัว่หลงัจากเก็บเกี่ยวขา้วเรียบร้อยแลว้ โดยถัว่ท่ีปลูกก็จะเป็นทั้งรายได้ให้เกษตรกรในช่วง 
ที่ไม่สามารถท านาได ้และยงัเป็นปรับปรุงบ ารุงดินอีกดว้ย 
  2) กระทรวงพลงังานโดยส านกังานพลงังานจงัหวดัสุพรรณบุรี มีการส่งเสริมและ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยการสนับสนุนระบบไฟ Solar Cell ให้แก่เกษตรกรที่มี 
การรวมกลุ่มเพื่อใช้ส าหรับการสูบจากใต้ดินมากักเก็บไวเ้พื่อให้เกษตรกรใช้ในระบบน ้ าหยด  
ในการให้น ้ าพืชพนัธ์ุ เน่ืองจากระบบน ้ าหยดเป็นระบบท่ีสามารถก าหนดปริมาณการให้น ้าแก่พืช 
ไดอ้ย่างเหมาะสมเท่าท่ีจ าเป็น มีปริมาณการสูญเสียน ้าท่ีไม่จ าเป็นนอ้ยมาก 
  3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
ในช่วงเวลาท่ีประชาชนขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างหนัก โดยการน ารถบรรทุกน ้า
ล าเลียงน ้ าจากแหล่งกักเก็บน ้ าส ารอง มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพ่ือทดแทนระบบน ้ าประปา 
ซ่ึงไม่สามารถท าการสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าดิบและจากน ้ าใตด้ินขึ้นมา เพ่ือผลิตน ้ าประปาหล่อเล้ียง
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้
  4) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบบุรีร่วมกบัอ าเภอหนองหญา้ไซ ได้จดัท า
โครงการ 1 ไร่แก้จน โดยการคดัเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  
แบบผสมผสาน เพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยภายใตโ้ครงการน้ี 
ด าเนินการโดยท าการสร้างแหล่งกักเก็บน ้ าให้เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยจะค านวณขนาด 
ของบ่อให้สามารถกักเก็บปริมาณน ้ าให้มีเพียงพอต่อการใช้น ้าทั้งเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค - 
บริโภคได้ตลอดทั้งปี รวมถึงสนับสนุนพันธ์ุสัตว์ ประกอบด้วยเป็ด ไก่ และปลาชนิดพันธ์ุที่ม ี
ความเหมาะสมต่อพ้ืนท่ีเพื่อเป็นอาหารระหว่างรอเก็บผลผลิตจากการปลูกพืชและสามารถน าไปขาย
เป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย การสนับสนุนพันธ์ุพืช ประกอบด้วย ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ที่มีอายุการ 
เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ปี  และไมเ้ศรษฐกิจ/ไมย้ืนตน้ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมท้ี่ใชเ้วลานานหลายสิบปี 
ในการเจริญเติบโต 
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  5) การพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีว่างเวน้จากการท าการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถหารายไดเ้พ่ิมเติมหลงัจาก
ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแลว้  
  ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซให้ความเห็นว่า หลงัจากมี
การส่งเสริมเกษตรกรจากหน่วยงานต่าง ๆ  พบว่าสภาพพ้ืนท่ีในอ าเภอหนองหญา้ไซมีการพฒันา 
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น สังเกตไดจ้ากระดับของปริมาณน ้ าใตด้ินท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณผลผลิตต่อแปลง
สามารถผลิตไดม้ากและมีคุณภาพทีด่ขีึ้น  

4.4.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรจากหน่วยงานและกลุ่มในบริหารจัดการน ้า 
  จากการสืบคน้ขอ้มูลและสอบถามเจา้หนา้ที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หน่วยงานที่
มีส่วนในการบริหารจดัการน ้าในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี คือโครงการอนุรักษ์
กระเสียว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีหน้าที่ในการ
บริหารจดัการเขื่อนกระเสียว ซ่ึงเขื่อนกระเสียวเป็นเขื่อนดินสร้างขวางกั้นล าห้วยกระเสียว โดยมี
ความยาว 4,250 เมตร สูง 32.5 เมตร มีพ้ืนท่ีกักเก็บน ้ า 28,750 ไร่ มีความจุ 240 ลา้นลูกบาศก์เมตร
ตั้งอยู่ในอ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยโครงการอนุรักษก์ระเสียวมีหนา้ท่ีในการจดัส่งน ้า
ให้แก่พ้ืนท่ีเขตชลประทานในความรับผิดชอบ แต่อ าเภอหนองหญา้ไซมีเพียงต าบลหนองโพธ์ิ 
และบางส่วนของต าบลหนองหญ้าไซท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน ในส่วนของต าบลแจงงาม  
หนองราชวตัร ต าบลทพัหลวง และต าบลหนองขามจะอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน ดงันั้น ในช่วง
ฤดูกาลปกติท่ีเขื่อนกระเสียวมีน ้ าเพียงพอ ปริมาณน ้ าจะถูกกระจายออกไปอย่างทัว่ถึงทั้ง 6 ต าบล 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ เพื่อใช้ในการท าการเกษตรได้ แต่ในช่วงท่ีเขา้สู่ฤดูแลง้หรือน ้ า 
ในเขื่อนกระเสียวมีไม่เยอะมากพอ ปริมาณน ้ าจะถูกจ ากดัการกระจาย โดยจะถูกล าเลียงให้เฉพาะ
พ้ืนท่ีในเขตชลประทานเท่านั้น แต่จะมีการกระจายน ้าออกต าบลอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานได ้
ก็ต่อเม่ือเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีเขตชลประทานใชน้ ้าไดอ้ย่างเพียงพอแลว้เท่านั้น 
  แต่ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการบริหารจัดการน ้ าให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม  
กรมชลประทานจึงใชก้ระบวนการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและบริหาร
จัดการน ้ าทุกระดับอย่างบูรณาการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
ซ่ึงเป็นการด าเนินการบริหารจดัการน ้าโดยอาศยัรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน เกษตรกร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดจ้ดัตั้ง 
“คณะกรรมการจัดการชลประทาน”(Joint Management Committee of Irrigation: JMC) ขึ้น  
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการภาคประชาชน  ที่ประกอบด้วยผูแ้ทนจาก 4 ภาคส่วน คือ กลุ่มเกษตรกร 
องค์กรผูใ้ช้น ้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีชลประทานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
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ประกอบด้วยเกษตรอ าเภอ การประปาด่านช้าง และบริษทัเอกชนในพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการฯ 
(JMC) มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจในการบริหารจดัการชลประทาน ดงัน้ี 
  1) พิจารณาก าหนดความเหมาะสมในการบริหารจดัการน ้าในอ่างเก็บน ้ากระเสียว 
จนถึงแปลงนา ในแต่ละฤดูกาล เพื่อแพร่กระจายน ้าตรงต่อความตอ้งการของเกษตรกรเป็นไปอย่าง
ทัว่ถึง เป็นธรรม และประหยดั อนัได้แก่การก าหนดฤดูกาลส่งน ้าแผนการปิด-เปิดน ้า วิธีการส่งน ้า
เป็นตน้ 
  2) การบ ารุงรักษาระบบชลประทาน อนัได้แก่การก าหนดปฏิทินการบ ารุงรักษา 
วิธีการ บ ารุงรักษาแผนการบ ารุงรักษาและการประชาสัมพนัธ์  
  3) การด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เกิดประโยชน์จากน ้ าชลประทาน 
มีผลสูงสุด  รูปแบบการบริหารจัดการน ้ าแบบประชาชนมีส่วนร่วม ของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกระดบั โดยเฉพาะเกษตรกรและผูใ้ช้น ้าต่าง ๆ 
  จากการจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทาน”(Joint Management Committee 
of Irrigation: JMC) ท าให้ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของโครงการอนุรักษ์กระเสียว
สามารถลดการใช้ปริมาณน ้ าลงไปได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และในฤดูแล้งยงัสามารถท าให้
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรไดม้ากกว่า 1 ครั้ ง/ปี และเกษตรกรยงัสามารถปลูกพืชไดห้ลายชนิด
ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมมากขึ้นอีกดว้ย 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพืน้ที่อ าเภอหนองหญ้าไซ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
5.1.1.1 ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี (Rainfall) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย

นอ้ยกว่า 833.69 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 224.41 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.73 รองลงมา
คือพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียมากกว่า 833.69 – 920.69 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 77.21 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 18.49 ถดัมาคือพ้ืนท่ีที่มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียมากกว่า 920.69 – 1,008.07 มิลลิเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 57.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.87 ถดัมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย
มากกว่า 1,008.07 – 1,095.44 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 49.62ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.88 
และสุดทา้ยคือพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียมากกว่า 1,095.44 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8.48 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.03 

5.1.1.2 ประเภทของดิน (Soil) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นประเภทดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 216.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.89 ถดัมาคือดินร่วนปนทราย
แป้งครอบคลุมพ้ืนท่ี 100.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.09 ถัดมาคือดินร่วนปนทราย 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 66.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.84 ถัดมาคือดินทรายปนดินร่วน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 22.58 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.41 ถัดมาคือดินเหนียวปนทรายแป้ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.61 และสุดทา้ยคือดินร่วนปนทรายแป้ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 0.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 

5.1.1.3 การระบายน ้าของดิน (Drainage) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะการระบายน ้า
ค่อนขา้งเลว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 216.73 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.89 ถดัมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีดินมี
ลกัษณะการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 111.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
26.71 ถดัมาคือพ้ืนท่ีที่มีดินมีลกัษณะการระบายน ้ าดีปานกลางถึงดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 49.59 ตาราง
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กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.87 ถัดมาคือพ้ืนที่ที่มีดินมีลักษณะการระบายน ้ าดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
39.14 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.37 และสุดท้ายคือพ้ืนท่ีที่มีดินมีลักษณะการระบายน ้ าด ี
ถึงปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 0.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.16 

5.1.1.4 ระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (Water Distance)โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มี
ระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติมากกว่า 7 กิโลเมตร ครอบคลุม 164.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 39.31 ถัดมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ระหว่าง  1 ถึง 3 กิโลเมตร 
ครอบคลุม 81.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.54 ถดัมาคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติมากกว่า1 กิโลเมตร ครอบคลุม 68.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.46 ถดัมาคือพ้ืนท่ี 
ท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติระหว่าง 3 ถึง 5 กิโลเมตร ครอบคลุม 57.64 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 13.87 และสุดท้ายคือพ้ืนท่ีท่ีมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าธรรมชาติระหว่าง 5 ถึง 7 
กิโลเมตร ครอบคลุม 45.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.81 

5.1.1.5 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน (Land Use) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประเภทพ้ืนท่ีนา/พืชไร่/ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตวค์รอบคลุม 357.81 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 85.67 ถดัมาคือพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยั/สถานท่ีราชการ/พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม/เหมืองแร่/ท่ีท้ิงขยะ/ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ครอบคลุม 36.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 8.85 ถดัมาคือพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีพืชสวน/ไมผ้ล/ไม้ยืนตน้ครอบคลุม 
12.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.02 และสุดทา้ยคือพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
แหล่งน ้าธรรมชาติ/แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น/สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ครอบคลุม 10.25 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 2.45 

5.1.2 การวิเคราะห์พืน้ที่ความเส่ียงต่อการเกดิความแห้งแล้ง ในพืน้ที่อ าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
5.1.2.1 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกรายต าบล 

1) ต าบลหนองโพธ์ิ มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง 18.01 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.36 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 55.45 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 71.92 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า 3.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.72 

2) ต าบลหนองราชวตัร มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง 1.62 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.78 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง 56.58 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 97.18 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า 0.02 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.03 
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3) ต าบลหนองหญา้ไซ มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 76.35 
ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 99.96 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า 0.03 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.04 และไม่มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้สูง 

4) ต าบลหนองขาม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 0.78 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.81 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 44.86 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 46.86 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต ่า 50.09 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 52.32 

5) ต าบลแจงงาม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 20.64 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.47 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 13.38 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 28.83 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต ่า 12.39 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 26.70 

6) ต าบลทัพหลวง มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 1.40 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.19 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง 55.75ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 87.37 และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต ่า 6.66 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 10.44 

5.1.2.2 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้จ าแนกตามระดบัความเส่ียง 
1) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด 

มีขนาดพ้ืนท่ี 42.45 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.16 ของอ าเภอหนองหญา้ไซ 
2) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 302.37 ตารางกโิลเมตร คิดเป็นร้อยละ 72.40 ของอ าเภอหนองหญา้ไซ 
3) พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า ครอบคลุมพ้ืนท่ี 72.83 ตาราง

กิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ 17.44 ของอ าเภอหนองหญา้ไซ 
5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลความเส่ียงต่อความแห้งแล้งทีใ่ช้ 

ในการศึกษาในพืน้ที่อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงจะอยู่บริเวณ 
ทางทิศเหนือของพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ มีพ้ืนท่ีบริเวณยาวครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนท่ีส่วนใหญ ่
ของต าบลแจงงามจนถึงพ้ืนท่ีทางทิศเหนือของต าบลหนองโพธ์ิ เมื่อดูจากแผนที่ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี พบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้งสูงในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ
ประเภทของดิน (Soil) และการระบายน ้ าของดิน (Drainage) ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจริง  
ท่ีมีสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายท่ีไม่สามารถเก็บกักน ้ าได้ ท าให้พ้ืนท่ีขาดความชุ่มช่ืน  
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ไม่สามารถปลูกพืชพรรณประเภทไมย้ืนตน้ที่จ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานหลายปีในการปลูก และ
จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้ ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งต ่าจะอยู่ทาง 
ทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีพบมากในพ้ืนท่ีต าบลหนองขาม บางส่วนของต าบลแจงงามและต าบลหนอง
โพธ์ิ เมื่อดูจากแผนท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ี พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
ความแห้งแลง้ต ่าในพ้ืนท่ีคืออิทธิพลจากปริมาณน ้าฝน (Rainfall) ซ่ึงบริเวณท่ีมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย
อยู่ในระดับสูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัของการระบายน ้าของดิน (Drainage) โดย
พ้ืนท่ีดังกล่าวมีอตัราการไหลผ่านของน ้ าค่อนขา้งเลว จึงท าให้พ้ืนท่ีสามารถกักเก็บน ้ าไวไ้ด้มาก  
สร้างความชุ่มช้ืนแลว้ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีไดอี้กดว้ย และอีกปัจจยัคือระยะห่างจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ (Water Distance) โดยบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่าจะอยู่ใกลก้บัล าห้วย
กระเสียว ซ่ึง เ ป็น เส้นทางล า เ ลียงน ้ าจากเขื่อนกระเสียว เข้า สู่ เขต พ้ืนท่ีชลประทานใน 
ความรับผิดชอบของโครงการอนุรักษก์ระเสียว 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้ งน้ีกับพ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ซ ้ าซาก
พ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่ามีบางส่วนที่สอดคลอ้งกนัและบางส่วนที่มีความแตกตา่งกนั โดยส่วน
ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั คือพ้ืนท่ีในต าบลหนองหญา้ไซ ต าบลหนองราชวตัร และบางส่วนของต าบล 
แจงงามมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแลง้ระดบัปานกลางและเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแลง้ซ ้าซาก
ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยส่วนท่ีมีความแตกต่างกนัคือในส่วนของพ้ืนท่ีต าบลหนองขาม
จดัเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแลง้ซ ้ าซากในระดับปานกลาง แต่จากการศึกษาพบว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เส่ียงต่อความแห้งแลง้ต ่า เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากปริมาณน ้ าฝนท่ีมาก ในส่วนของ
ต าบลหนองโพธ์ิพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จดัเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแล้งซ ้ าซากต ่า แต่จากการศึกษาพบว่า
บางส่วนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลางจนถึงสูง เน่ืองจากการศึกษาวิจัย 
ในครั้ งน้ีใชเ้พียงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแลง้ในการวิเคราะห์ แต่จากการศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมพบว่า พ้ืนท่ีต าบลหนองโพธ์ิเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตชลประทาน ซ่ึงจะไดร้ับการจดัสรรน ้าจาก
โครงการอนุรักษก์ระเสียวอ่างเพียงพอ จึงท าให้พ้ืนท่ีต าบลหนองโพธ์ิเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแล้งต ่า 
แต่ในการศึกษาครั้ งน้ีไม่ไดน้ าปัจจยัในส่วนของขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทานร่วมในการวิเคราะห์ด้วย 
จึงท าให้ผลการศึกษาท่ีได้มีความแตกต่างจากข้อมูลพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งซ ้ าซากพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีแห้งแล้งในพ้ืนท่ี
อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.2.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จังหวดั
สุพรรณบุรี โดยการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีร่วมกบัการเก็บ
ข้อมูลการบริหารจัดการภัยแล้งโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในพ้ืนท่ี เป็นเพียงการพยากรณ์
เบ้ืองต้น เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจดัการการใช้น ้ ารวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภยัแลง้ จึงควรมีการศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพ่ิมเติม 

5.2.2 ในการศึกษาครั้ งน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ 
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในพ้ืนท่ีผ่านการส่ือสารทางโทรศพัทมื์อถือและผ่านทางออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจท าให้ไม่ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากเพียงพอ 
เน่ืองจากไม่ไดม้ีการเผชิญหนา้กนัระหว่างผูสั้มภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

5.2.3 การศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีใชปั้จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความแห้งแลง้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา
และทางด้านกายภาพของพ้ืนท่ีเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงมีปัจจยัอ่ืนที่มีความเกี่ยวขอ้งและ 
มีอิทธิพลต่อความแห้งแลง้  เช่น การใชน้ ้าของประชาชน เขตพ้ืนท่ีชลประทาน เป็นตน้ 

5.2.4 ในการศึกษาควรเพ่ิมมิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม  
ในการวิเคราะห์และร่วมด้วย เช่น การวางผงัเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน ทศันความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการการใชน้ ้ า การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมีความยัง่ยืน
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แนวค าถามสัมภาษณ์ 

แนวค าถามสัมภาษณ ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ขอ้ที ่ หัวข้อ 
1. ช่ือ-สกุล 
2. หน่วยงาน 
3. ต าแหน่งงานหรือหนา้ท่ีงานที่เกี่ยวขอ้ง 
4. วุฒิการศึกษา  

ส่วนที่ 2  ค าถามด้านสถานการณ์ 

5. 
สถานการณ์ภยัแลง้ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีในอดีต ปัจจุบนั 
และคาดว่าแนวโนม้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

6. 
ท่านมีความคิดเห็นต่อแผนท่ีความแห้งแล้ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั
สุพรรณบุรีอย่างไร 

7. ท่านคิดว่าปัจจยัใดมีผลต่ออิทธิพลความแห้งแลง้มากที่สุด 
ส่วนที่ 3 ค าถามด้านการบริหารจัดการ 

8. 
หน่วยงานของท่านมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ 
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรีอย่างไร 

9. 
ที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านด าเนินการแก้ไขหรือมีโครงการในการแก้ไขปัญหา  
ความแห้งแลง้อย่างไรบา้ง 

10. 
หน่วยงานของท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาใดในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง  
มากที่สุด 

11. 
หน่วยงานของท่านมีแผน/โครงการ/ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการจัดการปัญหา  
ความแห้งแลง้อย่างไรบา้ง 
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