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งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง

และวิเคราะห์ความเส่ียงต่อ ความแห้งแล้ง รวมท้ังหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งได้แก่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ ลักษณะทางธรรมชาติ คือ ปริมาณน้ าฝนต่อปี,
ปริมาณน้ าบาดาล,ลักษณะเน้ือดิน และการระบายน้ าของดิน ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทาง
กายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ คลองชลประทาน และการใช้ประโยชน์จาก ท่ีดิน โดยก าหนดให้
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 17 คน ให้คะแนนความส าคัญ ( Weighting) 
และค่าน้ าหนักระดับปัจจัย  (Rating) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง ต่อความแห้ง
แล้งกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ ความเส่ียงต่อ ความแห้งแล้งด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression Analysis) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และวิเคราะห์ความเส่ียงต่อ ความ
แห้งแล้งในพื้นท่ีโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System)  

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพื้นท่ีศึกษาพบว่า  ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพื้นท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 มากท่ีสุดคือ การระบายน้ าของดิน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.911 
รองลงมาคือลักษณะเน้ือดิน (X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.852 ส าหรับปัจจัยอื่น ๆ 
ท่ีใช้ในการศึกษามีค่าความสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน  และผลการศึกษาความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง
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ของพื้นท่ีศึกษาพบว่า พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 39.26 ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 8.45 ของพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลางคิดเป็น
พื้นท่ีประมาณ 356.85 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 71.61 ของพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง
ต่อความแห้งแล้งต่ าคิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 14.71 ของพื้นท่ีศึกษา หรือประมาณ  68.31 ตาราง
กิโลเมตร  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการรายงานสถานการณ์ พื้นท่ีประสบ ภัยแล้ง ปี 
พ.ศ.2553 ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครปฐม และมีสมการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงต่อ ความแห้งแล้งในพื้นทีศึกษาคือ Y = 1.535 + 0.938X1 + 0.0982X2 + 0.999X3 + 
1.006X4 + 0.989X5 + 1.039X6    ซึ่งสมการน้ีสามารถอธิบายความแปรผันของความเส่ียงต่อ
ความแห้งแล้งในพื้นท่ีศึกษาได้ร้อยละ 100  
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This research aims to assess drought risk area in Kampaengsaen district of 

Nakhonpathom province. Factors influencing drought risk used are annual rainfall, 
amount of ground water, soil texture, drainage, irrigation canals and land use. 
Seventeen experts from relevant government agencies weighted and rated each factor. 
Linear regression at the statistically significant level (95%) is used to model the 
relationship between drought risk and the factors influencing drought risk.  Drought risk 
area assessment is used by the technique of Geographic Information System (GIS).   

The results reveal that the six study variables, namely, annual rainfall (X1), the 
amount of ground water (X2), the distance from irrigation canals (X3), soil texture (X4), 
drainage (X5) and land use (X6) affect drought occurrence in the study area at the 
statistically significant level (95%), Linear regression model for this research for 
analyzing the relationship between the factors influencing drought occurrence and 
drought risk are Y = 1.535 + 0.938X1 + 0.0982X2 + 0.999X3 + 1.006X4 + 0.989X5 + 
1.039X6.  This model can explain the variation of drought risk in the study area by 100%.  
It is also found that factors influencing drought risk at the statistically significant level 
(95%) are drainage (X5) and soil texture (X4) with high correlation coefficient (r = 0.911 
and r = 0.852, respectively). In addition, the finding shows that most areas of the study 
area have moderate level of drought risk covered 356.85 km2 (71.61%) while  low level 
of drought risk covered 68.31 km2 (14.71%).  The high level of drought risk area covered 
39.26 km2 (8.45%).   
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 วิทยานิพนธ์เร่ืองการ วิเคราะห์ความเส่ียงต่อ ความแห้งแล้ง ในพื้นท่ี อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อมรสงวนสิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความรู้   
ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดีทุกขั้นตอน ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ
ลงได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สาขาการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมทุกท่านท่ีได้ถ่ายทอดและสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมทุกท่านท่ีได้ช่วยประสานงานและ ให้
ค าแนะน าตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยม
หน่อ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ท่ีช่วยกรุณาสละเวลาในการเป็นประธานและ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษา 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ จส . 14,15,16,17 จส.7 ท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อมและแลกเปล่ียนความคิดใหม่ ๆ ท่ีดีเสมอตลอดมา 

 ขอขอบคุณ อาจารย์สมาน ปราการรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยาที่
ช่วยแนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcGis 9.2 รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการทุก
ท่านท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ความรู้ในการค้นคว้าระหว่างเขียนวิทยานิพนธ์ท าให้เน้ือหามีความ
กระชับและตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางในการท างานวิจัยด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมต่อไป 

 ท้ายสุด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่สาว น้องสาว และครอบครัวที่ส่งเสริม 
สนับสนุน กระตุ้นเตือน และให้ก าลังใจระหว่างการศึกษา ตลอดจนเป็นก าลังใจท่ีส าคัญยิ่งของ
ผู้เขียนมาโดยตลอด  

 
 

ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง 
มีนาคม 2554 



 
 

 

สารบัญ 

 
หน้า 

 

บทคัดย่อ (3) 

ABSTRACT (5) 

กิตติกรรมประกาศ (7) 

สารบัญ (8) 

สารบัญตาราง  (11) 

สารบัญภาพ (13) 

 

บทที่ 1  บทน า 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา   5 

1.3  ขอบเขตการศึกษา   5 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 6 

1.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา   6 

บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม 8 

2.1  ความแห้งแล้ง 8 

2.2  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 15 

2.3  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 25 

2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 26 

บทที่ 3  วิธีด าเนินการศึกษา 29 

3.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 29 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 29 

3.3  ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 31 

3.4  วิธีการศึกษา 39 



(9)  

 

 

3.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสมการความสัมพันธ์ 46 

บทที่ 4  พื้นที่ศึกษา 47 

4.1  ท่ีต้ังและอาณาเขต 47 

4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 49 

4.3  ลักษณะภูมิอากาศ 49 

4.4  ลักษณะดิน 50 

4.5  ศักยภาพแหล่งน้ า 56 

4.6  การปกครองและประชากร 60 

4.7  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 61 

4.8  สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครปฐมปี พ.ศ.2553 63 

บทที่ 5  ผลการศึกษา 66 

5.1  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี 

       อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 66 

5.2  การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

       จังหวัดนครปฐม 84 

5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 

       ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 102             

บทที่ 6  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 111 

6.1  สรุปผลการศึกษา 112 

6.2  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 113 

 

บรรณานุกรม 114 

ภาคผนวก 120 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 121 

ภาคผนวก ข  ค่าคะแนนความส าคัญและค่าคะแนนย่อยปัจจัย 130 

            ภาคผนวก ค  สรุปข้อมูลภัยแล้งจังหวัดนครปฐมปี 2553 133 

ภาคผนวก ง  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 134 

ภาคผนวก จ  ปริมาณน้ าบาดาล 135 

ภาคผนวก ฉ  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียต่อปี (ปี 2543-2552) 151 



 

 

(10) 

ประวัติผู้เขียน 152 



 

 

 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี หน้า  

 
2.1  พ้ืนท่ีและช่วงเดือนท่ีเกิดฝนแล้งและฝนท้ิงช่วง 15 

3.1  ข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศท่ีใช้ในการศึกษา 30 

3.2  ดัชนีน้้าฝนจากวิธี Rainfall Decile 34 

3.3  เกณฑ์ปริมาณน้้าฝนต่อปี 35 

3.4  การก้าหนดปัจจัยแต่ละปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 40 

3.5  ค่าคะแนนความส้าคัญของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา (Weighting Scale) 41 

3.6  การก้าหนดค่าคะแนนปริมาณน้้าฝนต่อปี 42 

3.7  การก้าหนดค่าคะแนนปริมาณน้้าบาดาล 42 

3.8  การก้าหนดค่าคะแนนลักษณะเน้ือดิน 42 

3.9 การก้าหนดค่าคะแนนการระบายน้้าของดิน 43 

3.10  การก้าหนดค่าคะแนนระยะห่างจากคลองชลประทาน 43 

3.11  การก้าหนดค่าคะแนนการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 43 

4.1  ปริมาณน้้าฝนรายเดือนอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2533-2553   49 

4.2  ข้อมูลการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรของอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 51 

4.3  กลุ่มชุดดินท่ีพบมากตามล้าดับในแต่ละสภาพพ้ืนท่ีของต้าบลต่าง ๆ  

      ในอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 52 

4.4  จ้านวนพ้ืนท่ีของแต่ละกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ีอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 53 

4.5  พ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานในอ้าเภอก้าแพงแสน  

 จังหวัดนครปฐม 60 

4.6 การใช้ประโยชน์จากท่ีดินอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2547  

 และปี พ.ศ. 2552 62 

4.7  สถานการณ์ภัยแล้งอ้าเภอก้าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2553 64 

5.1 พ้ืนท่ีปริมาณน้้าฝนต่อปี อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 67 



 

 

(12) 

5.2 พ้ืนท่ีปริมาณน้้าบาดาลระดับต่าง ๆ ท่ีระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร ในพ้ืนท่ี 

 อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   70 

5.3  พ้ืนท่ีลักษณะเน้ือดินบริเวณอ้าเภอก้าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 72 

5.4  พ้ืนท่ีการระบายน้้าของดินพ้ืนท่ีอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 74 

5.5  พ้ืนท่ีระยะห่างจากคลองชลประทาน 77 

5.6  พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ปี พ.ศ.2552 80 

5.7  ช่วงชั้นความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 86 

5.8  พ้ืนท่ีต้าบลและหมู่บ้านท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 86 

5.9   พ้ืนท่ีต้าบลและหมู่บ้านท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง 90 

5.10   พ้ืนท่ีต้าบลและหมู่บ้านท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต้่า 97 

5.11   สรุปพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 100 

5.12   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งใน 

          พ้ืนท่ีอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   102 

5.13   แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้ง    

   แล้งในพ้ืนท่ีอ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม      103 

5.14  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ปริมาณน้้าฝนต่อปี) 104 

5.15  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ปริมาณน้้าบาดาล) 105 

5.16  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ระยะห่างจาก 106 

   คลองชลประทาน) 

5.17  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ลักษณะเน้ือดิน) 107 

5.18  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (การระบายน้้าของดิน) 108 

5.19  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (การใช้ประโยชน์จาก 

         ท่ีดิน)         109         

 

 

 
 



 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพท่ี หน้า  

 

1.1  แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 7 

2.1 การเกิดความแห้งแล้ง 11  

2.2  ข้อมูลเวกเตอร์                       18 

2.3  ข้อมูลราสเตอร์ 19 

2.4  วิธีการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 21 

3.1  ตารางสามเหล่ียมดิน (Soil Triangle) 37 

3.2 ข้ันตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการหาสมการความสัมพันธ์ 46 

4.1  แผนท่ีแสดงเขตการปกครองของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 48 

4.2  แผนท่ีกลุ่มชุดดินของพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 53 

4.3  พ้ืนท่ีชลประทานในจังหวัดนครปฐม    57 

4.4  โครงการชลประทานในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 59 

4.5  พ้ืนท่ีท่ีประสบความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมปี พ.ศ. 2553   65 

5.1  แผนท่ีแสดงปริมาณน้ าต่อปี พ.ศ. 2553 อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 68 

5.2  แผนท่ีแสดงปริมาณน้ าบาดาลพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 71 

5.3  แผนท่ีแสดงลักษณะเน้ือดินอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73 

5.4  แผนท่ีแสดงการระบายน้ าของดินอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 75 

5.5  แผนท่ีแสดงระยะห่างจากคลองชลประทานของพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

 จังหวัดนครปฐม 78 

5.6  แผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ปี พ.ศ. 2552 81 

5.7  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 89 

5.8  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง 96 

5.9  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ า 99 



(14) 

 

 

5.10  แผนท่ีแสดงระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

 จังหวัดนครปฐม 101 



 
 

 

บทท่ี 1 

 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาหลายองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ัวโลกท่ีศึกษาค้นคว้า

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมโลก เร่ิมน าเสนอผลการศึกษาให้ท่ัวโลกได้รับรู้สภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม

โลกรวมถึงผลกระทบ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าภาวะโลกร้อนก าลังคุกคามส่ิงแวดล้อมและ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ท่ัวโลก ผลการศึกษายังระบุอีกว่าอีกในไม่ก่ีปีข้างหน้าประชากรของโลกจะ

ผจญกับปัญหาน้ าท่วมคร้ังใหญ่ จะเกิดโรคระบาด กลุ่มประเทศในเขตร้อนจะเกิดความแห้งแล้ง

อย่างรุนแรงและถึงข้ันต้องลดผลผลิตทางเกษตรลง  ประเทศแถบชายฝ่ังจะได้รับผลกระทบท่ี

รุนแรงจากพายุชายฝ่ังท่ีรุนแรง รวมถึงปริมาณน้ าแข็งท่ีข้ัวโลกละลายเร็วกว่าปกติ เน่ืองจาก

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของโลก รายงานข้างต้นถูกตอกย้ าเมื่อมีรายงานความเสียหายจากธรรมชาติจาก

ประเทศตูวาลู ซึ่งเป็นเกาะต้ังอยู่ทางตอนเหนือของฟิจิ มีพ้ืนท่ีประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 

ตัดสินใจอพยพประชากรท้ังหมด 11,000 คน ไปท่ีนิวซีแลนด์ เน่ืองจากระดับน้ าทะเลในมหาสมุทร

แปซิฟิกเพ่ิมถึงขีดอันตรายโดยกรุงฟูนะฟูตีเมืองหลวงของตูวาลู  ต้องจมอยู่ใต้น้ าลึก 3.2 เมตร 

ขณะท่ีจุดสูงสุดของตูวาลู สูงกว่าระดับน้ าทะเลเพียง 4.5 เมตร (กอร์, 2549: 45)  

ส่วนในปี พ.ศ. 2545 มีรายงานความเสียหายอีกว่า พ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกของอินเดียมีพายุ

รุนแรงเมื่อรวมน้ าท่วมในเนปาลและบังคลาเทศท าให้มีผู้เสียชีวิต  700  คน  แต่พ้ืนท่ีอื่น ๆ ของ

อินเดียกลับร้อนและแห้งแล้งอย่างหนัก  ด้านเวียดนามตอนใต้ก็ตกอยู่ในภาวะแล้งจัดแต่เวียดนาม

ตอนเหนือกลับมีน้ าท่วม ในแถบยุโรปก็เกิดฝนตกหนักในรัสเซีย ยุโรปตอนกลางก็เกิดอุทกภัย ท้ัง

อังกฤษ สเปน อิตาลี ฝร่ังเศส ต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และล่าสุดท่ีประเทศพม่าก็เกิด

โศกนาฏกรรมพายุใต้ฝุ่นนากีสถล่มอย่างรุนแรงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและมีผู้เสียชีวิต

จ านวนมาก (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543) 

ส าหรับพ้ืนท่ีในประเทศไทยแม้จะยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

แต่พบว่าปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ไฟป่า และการลดลงข องป่าไม้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
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หลีกเล่ียงไม่ได้ แม้จะไม่มีความรุนแรงซึ่งอาจเป็นเพราะต้ังอยู่ในภูมิประเทศท่ีเหมาะสม ต่างกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง เช่นพม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน เป็น

ต้น ได้รับความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดือดร้อน แต่ท่ีเห็น

ได้ชัดคือ การท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนอย่างผิดปกติ ตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร  หรือการท่ีชายฝ่ังทะเล

ของไทยบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนพ้ืนท่ีชายฝ่ังหายไป นอกจากน้ียังเกิด

ปัญหาน้ าท่วมเป็นเวลานานในภาคเหนือ ฤดูหนาวท่ียาวนานกว่าปกติ ฝนขาดช่วงนานกว่าปกติ 

เกิดปัญหาภัยแล้งมากข้ึนทุกภาคของไทย พ้ืนท่ีท่ีไม่เคยมีปัญหาภัยแล้งมาก่อนต้องประสบกับ

ปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะทางภาคอีสานแล้งมากกว่าทุกปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีภาคใต้ชุ่มชื้นมากข้ึน 

และเหตุการณ์ท่ีหลายประเทศรวมท้ังคนไทยได้รับผลกระทบคือ การเกิดโรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ เช่น 

โรคซาร์ โรคไข้หวัดนกเป็นต้น และท่ีก าลังแพร่ระบาดไปท่ัวโลกคือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  2009 

ท่ีท่ัวโลกก าลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  

ปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนเป็นภัยเงียบท่ีส่งผลกระทบท่ีรุนแรงไปท่ัวโลกเป็นปรากฎการณ์ท่ี

วิปริตผิดไปจากปกติ การท่ีสภาพภูมิอากาศโลกเกิดการเปล่ียนแปลงส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน 

ซึ่งในช่วง 100 ปี (ปี ค.ศ.1901-2000) อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมข้ึน 0.6 องศาเซลเซียส ส่งผลให้มี

ฝนตกเพ่ิมข้ึน 5 -10% บริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนเหนือของซีกโลก ในทางตรงกันข้ามกลับมี

ฝนตกน้อยลงมากกว่า 3% บริเวณพ้ืนท่ีทะเลทรายของแอฟริกา และอเมริกาใต้ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2002: 5-6) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุ

มาจากการกระท าของมนุษย์ท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความต้องการ 

ท าให้เกิดผลร้ายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พระธรรมปิฏก ป.อ. ปยุตโต, 2539: 57) 

เป็นอาการป่วยของโลกจากการพัฒนาท่ีไม่เท่าเทียมกันมีการใช้ทรัพยากรท่ีกระจุกอยู่ท่ีบุคคล

จ านวนน้อยแต่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากและคุณภาพดีโดยมีการใช้ทรัพยากรเกินความ

จ าเป็น (สมพจน์ กรรณนุช, 2551: 65) จากรายงานความเสียหายการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย

เม่ือปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีความเสียหายต่อการเพาะปลูกข้าว 13,000  ล้านบาท และผู้แทน

ทางการค้าของไทยยังได้เตือนให้ต้ังรับภาวะโลกร้อนอีก 5 ปี (ปี พ.ศ.2558) ข้างหน้าจะท าให้

ผลผลิตข้าวท้ังโลกลดลงร้อยละ 10 เพราะการปลูกข้าวต้องใช้น้ ามาก การท่ีโลกร้อนข้ึนท าให้น้ า

ลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะปลูกข้าวท่ีต้องใช้น้ าจ านวนมาก เห็นได้จากกรณีท่ี เกิด

สภาพการณ์แล้งจัดในปี พ.ศ.2553 ผลผลิตข้าวในแถบภาคกลางได้รับความเสียหายและมีการ

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2554 จะมีผลผลิตข้าวลดลง (กรุงเทพธุรกิจ 2553, 1 กรกฎาคม: 6) จาก

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี พ.ศ.2553 มีจังหวัดท่ีประสบภัยแล้งจ านวน 36 จังหวัด 277 อ าเภอ 
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1,874 ต าบล 13,975 หมู่บ้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.15 ของหมู่บ้านในจังหวัดประสบภัยแล้ง 

(36,634 หมู่บ้าน) หรือร้อยละ 18.65 ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.

2552 แล้ว มีหมู่บ้านท่ีประสบปัญหาภัยแล้งเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 51.38 คาดการณ์ว่าพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมจะเสียหายรวม 1.12 แสนไร่ โดยพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย 

ตาก น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เชียงใหม่ พิจิตร  เลย ขอนแก่น 

หนองบัวล าภู อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท 

นครนายก นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตรัง 

นครศรีธรรมราช ระนอง และสตูล (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม, 

2553: 5) ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพไม่ใช่เฉพาะอาชีพทางการเกษตรเท่าน้ัน 

ข่าวปริมาณน้ าบริเวณเหนือเข่ือนของทุกเข่ือนในประเทศไทยรายงานตรงกันว่าปริมาณน้ าเหนือ

เข่ือนเหลือเพียงพอท่ีจะรองรับการท านาปรังรอบแรก (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ของประชาชนท่ีอยู่

ใต้เข่ือนได้แต่การท านาปรังรอบสอง(มีนาคม-มิถุนายน)ขอให้งดเพ่ือสงวนรักษาน้ าไว้ใช้ในฤดู

ถัดไป รวมท้ังรัฐบาลประกาศเตือนประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานและพ้ืนท่ีแล้ง

ซ้ าซากเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ใช้น้ า

อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

23 จังหวัด ให้งดเว้นการท านาปรังคร้ังท่ี 2 และให้เลือกปลูกพืชอายุส้ันท่ีใช้น้ าน้อย เช่นพืชตระกูล

ถ่ัว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น (โพสต์ทูเดย์ 2553, 9 สิงหาคม : B12) ข่าวดังกล่าว

นอกจากสร้างความตกใจให้กับเกษตรกรแล้วยังสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่

บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างท่ีใช้แม่น้ าในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพประมงน้ าจืด  การ

ท านาในทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดของใน

ประเทศและมีพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่ในปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้มีสภาพไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก

เพราะเม่ือถึงหน้าแล้งจะแล้งมาก แต่เม่ือถึงเวลาน้ าหลากน้ าจะท่วมขังจนต้นกล้าตาย ซึ่งแตกต่าง

จากในอดีตในรอบ 3-4 ปี จะมีฤดูแล้ง 1 คร้ัง ความแห้งแล้งเป็นภัยเงียบท่ีก าลังคืบคลานเข้ามา

คุกคามส่ิงมีชีวิตบนโลก ปัญหาภัยแล้งก าลังกลายเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนและยากต่อ

การแก้ไข หากได้มีการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์การเกิดความแห้งแล้ง 

โดยสามารถเลือกพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาไม่เฉพาะพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือพ้ืนท่ีท่ีเคย

ประสบกับปัญหาภัยแล้งเท่าน้ัน เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งสามารถเกิดได้ทุกสภาพพ้ืนท่ีบนพ้ืนโลก 

พ้ืนท่ีท่ีเม่ือพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งแต่กลับมีปัญหาภัยแล้ง 

ดังน้ันหากทราบว่าพ้ืนท่ีใดมีความเส่ียงหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความแห้งแล้งจะท าให้สามารถน า
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ผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนป้องกันหรือก าหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือหาทางแก้ไข

หรือลดผลกระทบจากภัยแล้งท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทันกับเหตุการณ์โดยไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดข้ึนก่อน

แล้วจึงมาแก้ไข 

   จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีไม่เคยประสบกับปัญหาภัยแล้งเพราะต้ังอยู่ในท าเลท่ี

เหมาะสม พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางตัวจังหวัด มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและ

จากระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี แต่จากรายงานสถานการณ์ความแห้งแล้งปี พ.ศ.2553 

พบว่ามีพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตทางการเกษตรได้รับ ความเสียหาย 2 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 12 ต าบล 110 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าความ

เสียหายประมาณ 7,266,000 บาท และอ าเภอก าแพงแสน มี 7 ต าบล 54 หมู่บ้าน ได้รับความ

เสียหายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 9,000,000 บาท (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดนครปฐม, 2553 : 2-3)  โดยเฉพาะอ าเภอก าแพงแสนเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าสนใจ 

เน่ืองจากมีชั้นความสูงภูมิประเทศท่ีสูงกว่าบริเวณพ้ืนท่ีอื่น ๆ อีกท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เคยประสบ

ปัญหาภัยแล้งมาก่อน จึงเหมาะส าหรับท่ีจะท าการศึกษาและวิเคราะห์การเกิดความแห้งแล้งใน

พ้ืนท่ี 

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มี

บทบาทและมีการประยุกต์ใช้กันแพร่หลาย เน่ืองจาก GIS มีคุณสมบัติพิเศษคือ การวิเคราะห์เชิง

พ้ืนท่ีและเวลา สามารถค านวณพ้ืนท่ีได้ สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลได้โดยง่าย แสดงผล

การศึกษาเป็นแผนท่ี ท าให้สามารถส่ือความเข้าใจได้ง่ายกว่าการน าเสนอเป็นรูปแบบข้อมูลตาราง 

ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่นเหล่าน้ีประกอบกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีจะศึกษามีการจัดเก็บในรูปแบบ

สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีท าให้สามารถท่ีจะน ามาวิเคราะห์ได้ จึงได้น า GIS มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี โดยจะเน้นการศึกษาและ

ประเมินพ้ืนท่ี โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเทคนิค GIS 

จากน้ันหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีกับปัจจัยต่าง ๆ เม่ือทราบปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดความ

แห้งแล้งและทราบพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงจะเกิดความแห้งแล้งจะท าให้สามารถท่ีจะวางแผนป้องกัน

และแก้ไขภัยแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โอกาสท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับความ

เดือดร้อนจากภัยแล้งก็จะลดน้อยลง นอกจากน้ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังมีความส าคัญใน

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมในประเด็นของการพัฒนาอย่างย่ังยืน จากการท่ีระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ได้รับการพิจารณาให้น ามาใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และการจัดการเพ่ือน าไปสู่การ
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พัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับอย่างกว้างขวางในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 

21)  (จินตนา อมรสงวนสิน, 2551: 1) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

      

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐมโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.2.3 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้ง 

แล้งซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 
1.3.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด

นครปฐม บริเวณเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 59 ลิปดา 2 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวง 99 องศา 59 ลิปดา 38 

ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 464.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 290,262 ไร่  

 1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

1.3.2.1 ศึกษาความหมายและสาเหตุการเกิดความแห้งแล้งเพ่ือก าหนดปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ปัจจัยด้านท่ีเก่ียวกับลักษณะทาง

ธรรมชาติของพ้ืนท่ีได้แก่ ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเน้ือดินและการระบายน้ าของ

ดิน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเช่น ระยะห่างจากคลอง

ชลประทาน เป็นต้น 

1.3.2.2 ศึกษาการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีพร้อมท้ังวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อ

การเกิดความแห้งแล้งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.3.2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดความแห้ง

แล้ง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น มีความเส่ียงในการเกิดความแห้งแล้งเป็นตัวแปรตามและ
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ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ ได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความแห้งแล้งกับ

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา   

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2553 – พฤศจิกายน 2553 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
  1.4.1 ทราบปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 

1.4.2  ทราบพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ซึ่งจะสามารถวางแผนเพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนท่ี หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหาภัย

แล้ง 

 1.4.3  ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเส่ียงต่อความแห้งแล้งใน

พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

  1.4.4  ได้แนวทางการศึกษาท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการศึกษาในพ้ืนท่ีอื่น ๆ เพ่ือ

วิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมโดย 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  มีกรอบและแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
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แผนภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ศึกษาความหมายและสาเหตุการเกิดความแห้งแล้ง 

      เก็บรวบรวมข้อมูล 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางธรรมชาติ 

- ปริมาณน้ าฝนต่อปี 

- ปริมาณน้ าบาดาล 

- ลักษณะเน้ือดิน 

- การระบายน้ าของดิน 

   

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทาง    

กายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

- ระยะห่างจากคลองชลประทาน 

  -     ลักษณะการใช้ประโยชน์จากดิน 

 
 

 
 

    GIS  Process 

แผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ

ความแห้งแล้ง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับ 

               ความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 

ปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 



 

 

บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐมโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคัญแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 2.1  ความแห้งแล้ง 

 2.2  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 2.3  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 

  2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  

2.1  ความแห้งแล้ง 

 

2.1.1 ความหมายของความแห้งแล้ง 

ความแห้งแล้งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการลดลงของ

พ้ืนท่ีของป่าไม้ การเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณฝน (คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา, 2549: 19) ความแห้งแล้งตามฤดูกาล

เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกปี ความรุนแรงข้ึนอยู่กับปริมาณน้ าฝน ช่วงเวลาของฝนแล้ง

และฝนท้ิงช่วง เพราะโดยปกติปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน แต่หากความต้องการเท่าน้ัน

ท่ีมีความแตกต่างกันตามการเพ่ิมข้ึนของประชากร ท าให้เกิดการขยายตัวของท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่

อาศัย รวมไปถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท้ังการเกษตร อุตสาหกรรม ท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิม

มากข้ึน ความต้องการน้ าก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตาม การเก็บน้ าท่ีมีปริมาณเท่าเดิม แต่ในขณะท่ีความ

ต้องการเพ่ิมข้ึนหากในปีใดมีปริมาณฝนตกน้อยก็จะเกิดการขาดแคลนน้ า และหากฝนท้ิงช่วงเป็น

เวลานานก็จะย่ิงท าให้เกิดความแห้งแล้งมากข้ึน
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 ความแห้งแล้ง (Drought) เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ซึ่งสามารถเกิดได้ทุกสภาพภูมิอากาศและทุกพ้ืนท่ี แต่มีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปแต่ละ

พ้ืนท่ี ความแห้งแล้งท่ีเกิดข้ึนและมีสาเหตุจากความวิปริตชั่วคราวของปริมาณฝนท่ีเบาบางจะเป็น

สาเหตุท าให้เกิดความแห้งแล้งอย่างถาวร ความแห้งแล้งมีสาเหตุจากปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ

จากการท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา ความแห้งแล้งมี 3 

ลักษณะคือ ตามความรุนแรง ตามระยะเวลาและตามสภาพพ้ืนท่ี ความแห้งแล้งจ าแนกประเภทได้ 

3 ประเภทคือ ความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา(Meteorological) ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา

(Hydrological) ความแห้งแล้งทางการเกษตร(Agricultural) และความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์

และสังคม(Sicioeconomic) (World Bank, 2006: 79) 

ความแห้งแล้ง (Drought) หมายถึง ปรากฎการณ์ท่ีขาดน้ าเน่ืองจากช่วงขาดฝนเป็นระยะ

เวลานานจนท าให้ไม่มีน้ าใช้อย่างพอเพียง (เกษม จันทร์แก้ว, 2551: 259) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543: 36) ภัยแล้ง (Drought) เป็นภัยธรรมชาติ 

หรือปรากฎการณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาซึ่งอากาศแห้งผิดปกติหรือขาดฝน ท าให้เกิดจากการขาดแคลน

น้ าใช้ และถ้ามีความรุนแรงอาจท าให้พืชผลตลอดจนส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เสียหาย ความรุนแรงของ

ความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะฝนแล้งหรือความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ ซึ่ง

เกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล  

  ภัยแล้ง (Drought) เป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการมีน้ าไม่เพียงพอ ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินชีวิตและต่อระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังพืชและสัตว์ การเกิดภัยแล้งไม่มีการบอก

หรือแจ้งล่วงหน้าหรือการพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือใด (จิราพร  พันธ์ประสิทธิ์, 2549 : 7) 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2553ข) ภัยแล้ง คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีหน่ึงเป็น

เวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 

โดยสรุป ความแห้งแล้งหมายถึงสภาพพ้ืนท่ีท่ีขาดน้ าจากการท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นระยะ

เวลานานหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากแหล่งน้ าหรือไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอ ท าให้

ดิน ใต้ดิน ขาดความชุ่มชื้น ประกอบกับดินมีความสามารถระบายน้ าได้ดี   ความแห้งแล้งสามารถ

เกิดข้ึนได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพพ้ืนท่ีและอาจคงอยู่ได้อย่างไม่จ ากัดเวลา ความแห้งแล้งอาจส่งผล

กระทบต่อชนกลุ่มน้อยหรืออาจถึงข้ันสร้างความเสียหายแก่ประชาชนท้ังประเทศ รวมท้ังกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 

2.1.2 ประเภทของความแห้งแล้ง 
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ความแห้งแล้งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะการเกิดดังต่อไปน้ี (Wilhite และ 

Glantz ,1985: 110 - 120) (ภาพท่ี 2.1)   

  1) ความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) เป็นความแห้ง

แล้งท่ีเกิดข้ึนจากสภาพฝนท้ิงช่วงหรือมีฝนตกน้อยกว่าระดับท่ีก าหนด (Threshold) โดยช่วงท่ีเกิด

ความแห้งแล้ง (Period of Drought) นิยามจากจ านวนวันท่ีมีฝนตกน้อยกว่าระดับท่ีก าหนด ความ

แห้งแล้งในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาความแห้งแล้งประเภทอื่น ๆ ซึ่งเกิดข้ึนตาม

กันเป็นล าดับ 

  2) ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural of Drought) เป็นความแห้งแล้ง

ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมจะ

มุ่งสนใจในเร่ืองของการเกิดฝนท้ิงช่วง ซึ่งท าให้ดินขาดความชุ่มชื้น และนอกจากน้ีความแห้งแล้ง

เชิงเกษตรกรรมยังข้ึนอยู่กับชนิดของพืชซึ่งมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ต่างกัน ความ

ต้องการน้ าแตกต่างกัน รวมท้ังล าดับข้ันตอนการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งล้วนมีผลต่อผลผลิตทาง

การเกษตรท้ังส้ิน  

  3) ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought)  เป็นความแห้งแล้งท่ี

เกิดจากช่วงฤดูกาลท่ีมีปริมาณฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตก ท าให้ระดับน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินคือ น้ า

ในแม่น้ า อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ และน้ าบาดาลลดระดับลง ซึ่งความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยาน้ีมักจะ

พิจารณาในระดับของลุ่มน้ า ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างช้า ๆ ต่างจาก

ความแห้งแล้วเชิงอุตุนิยมวิทยาและความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม  

 4) ความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socioeconomic Drought) เป็น

ความแห้งแล้งท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ( Supply) และความต้องการทรัพยากรน้ัน 

(Demand) แต่เน่ืองจากความจ ากัดของทรัพยากรและประชากรมีความต้องการทรัพยากรมาก จึง

ท าให้เกิดความขาดแคลนข้ึน ซึ่งความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจะแตกต่างออกไปจาก

ความแห้งแล้งอื่น ๆ เน่ืองจากมีเร่ืองของความต้องการใช้และความจ ากัดของทรัพยากรเข้ามา

เก่ียวข้อง ซึ่งโดยปกติแล้วความต้องการทรัพยากรจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนประชากร และความ

ต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน ซึ่งความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมจะเกิดข้ึนจนกว่าการเพ่ิมข้ึน

ของประชากรและความต้องการบริโภคจะปรับตัวเข้าหากันจนเกิดความสมดุล 
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 ภาพที่ 2.1 การเกิดความแห้งแล้ง 

 แหล่งที่มา: World Bank, 2006: 79 

 

2.1.3  ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้ง 

ความรุนแรงของความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะฝนแล้งหรือความแห้ง

แล้งของลมฟ้าอากาศ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกิดการ

ขาดแคลนน้ าใช้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ขาดน้ าหล่อเล้ียง ขาดความชุ่มชื้น ท าให้พืชผลไม่สมบูรณ์หรือ

เจริญเติบโตให้ผลตามปกติแต่เกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงแบ่งได้เป็น 3 ระดับ (กรม

อุตุนิยมวิทยา, 2553ก)  คือ 

2.1.3.1  ความแห้งแล้งอย่างเบา หรือช่วงฝนท้ิง (Dry Spell) เป็นสภาวะความ 
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แห้งแล้งท่ีมีฝนตกเฉล่ียไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเน่ืองกันถึง 15 วัน ในช่วงฤดูฝน  

ความแห้งแล้งแบบน้ีเกิดข้ึนตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยเสมอ ในตอนต้นฤดูฝน ระหว่างเดือน

มิถุนายนและกรกฎาคม 

2.1.3.2  ความแห้งแล้งปานกลางหรือความแห้งแล้งชั่วระยะ (Partial Drought)  

เป็นช่วงฝนแล้ง ท่ีมีฝนตกในฤดูฝนเฉล่ียไม่เกินวันละ 0.25 มิลลิเมตร. เป็นเวลานานต่อเน่ืองกันไม่

น้อยกว่า 29 วัน  ความแห้งแล้งแบบน้ีเกิดข้ึนถึงข้ันขาดแคลนน้ า มีผลกระทบต่อการกสิกรรม 

ความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ค่อยได้เกิดข้ึนในประเทศไทยบ่อยนัก 

  2.1.3.3 ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง หรือความแห้งแล้งสัมบูรณ์ (Absolute 

Drought) เป็นความแห้งแล้งท่ีฝนไม่ตกในฤดูฝน ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 15 วัน หรืออาจมีตกบ้าง

แต่ไม่มีวันใดท่ีมีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร.  นับเป็นภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุด มีพืชพรรณต่าง ๆ ล้ม

ตายเร่ือย ๆ ท าให้ไม่มีผลผลิต สภาวะแห้งแล้งแบบน้ียังไม่เคยปรากฏในประเทศไทย 

2.1.4 ฤดูท่ีเกิดความแห้งแล้ง 

ความแห้งแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เร่ิมจาก

เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเกิดความแห้งแล้งเป็นประจ าทุกปี และช่วงท่ีสองคือช่วง

กลางฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงช่วงเกิดข้ึนและจะเกิดเฉพาะท้องถ่ินหรือ

บางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างท่ัวประเทศ ความแห้งแล้งในประเทศไทย

ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

มาก ได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านในแนวดังกล่าวแล้ว จะ

ก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ีแล้วยังมีพ้ืนท่ีอื่นท่ีมักประสบกับปัญหาความแห้ง

แล้งเป็นประจ า 

 ฝนท้ิงช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน 

ในช่วงฤดูฝน ส าหรับเดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงช่วงสูงสุดคือ เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม  

 ฝนแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง ซึ่ง

ตามปกติควรจะต้องมีฝน โดยข้ึนอยู่กับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีน้ันด้วย 

 ความแห้งแล้งจะเกิดข้ึนเป็นล าดับ โดยเร่ิมจากความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้ง

แล้งเชิงเกษตรกรรม ความแห้งแล้งเชิงอุทกวิทยา และความแห้งแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม 

ตามล าดับ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนท้ิงช่วงข้ึน การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก 

เน่ืองจากความชุ่มชื้นของดินจะลดลงอย่างรวดเร็วและหากยังคงไม่มีฝนตก แหล่งน้ าอื่น ๆ จะเร่ิม
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ลดระดับลง  และเม่ือมีฝนตกลงมาอีกคร้ังความแห้งแล้งทางอุตุนิยมวิทยาจะเร่ิมหมดไป ความชุ่ม

ชื้นในดินจะเพ่ิมข้ึนก่อนเป็นอันดับแรก จากน้ันระดับน้ าเก็บกักผิวดินและใต้ดินจะเร่ิมสูงข้ึน ความ

แห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมจะหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะข้ึนอยู่กับสภาพความชุ่มชื้นในดินเป็นหลัก  

 2.1.5 สาเหตุการเกิดความแห้งแล้ง 

1) เกิดจากธรรมชาติ จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ท าให้ฝนตกน้อยผิดปกติหรือไม่ตกตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม่สม่ าเสมอ 

เม่ือฝนตกจะตกมากแล้วท้ิงช่วง เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงของระดับน้ าทะเล ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว ไฟป่า  

2) เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่นการท าลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก 

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การตัดไม้ท าลายป่า การสร้างเข่ือน อ่างเก็บน้ า หรือการตัดถนน 

เน่ืองมาจากการพัฒนารวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของประชากร  

2.1.6   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะภัยแล้ง (ภาพที่ 2.1) 

ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า เน่ืองจากเป็น

ประเทศเกษตรกรรม และภัยแล้งท่ีมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมักเกิดข้ึนในฤดูฝนท่ีเกิดฝนท้ิง

ช่วงเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดผลกระทบดังน้ี 

1) ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ ประมง เสียหายและขาด 

แคลน  เกิดภาวะว่างงานของคนในภาคเกษตรกรรม ความเสียหายของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

พลังงาน และด้านขนส่ง 

2) ด้านสังคม เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าและ 

คุณภาพชีวิตลดลง  

3) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับ 

สัตว์ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท าให้

ระดับน้ าในดินมีการเปล่ียนแปลง พ้ืนท่ีชุ่มน้ าลดลง ความเค็มของน้ าเปล่ียนแปลง คุณภาพน้ า

เปล่ียนแปลง เกิดการกัดเซาะดิน ไฟป่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ 

เป็นต้น 

2.1.7   ความแห้งแล้งในประเทศไทย 

จากสถิติการเกิดภัยแล้งในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ.2511 ถึงปี พ.ศ. 2537 มีภัยแล้งแล้ง 

เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีโดยมีสาเหตุส าคัญจากการท้ิงช่วงของฝนหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล มีการเกิด

ภัยแล้งต่อเน่ืองจากฤดูร้อน ผ่านเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553ข)  
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มีรายละเอียดในแต่ละปีดังน้ี 

 พ.ศ. 2511 เกิดฝนตกน้อยท าให้เกิดภัยแล้งในจังหวัดชุมพร, พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในภาคเหนือ, 

ภาคอีสานและพ้ืนท่ีบางแห่งในกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2512 เกิดฝนตกน้อยท าให้เกิดภัยแล้งในพ้ืนท่ีตอนกลางของภาคเหนือเร่ิมต้ังแต่

จังหวัดพิษณุโลก, ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง, ภาคอีสานและภาคตะวันตก 

พ.ศ. 2521 มีภัยแล้งเกิดข้ึนต้ังแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวไประ

เทศไทย 

พ.ศ. 2523 ฝนขาดช่วงต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน ส่งผลให้เกิด

ภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ประชาชนขาดน้ า

เพ่ือการบริโภค มีพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ 

พ.ศ. 2529 มีพ้ืนท่ี 41 จังหวัดท่ัวประเทศได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง โดยมีสาเหตุจาก

การไม่มีฝนตกติดต่อกันยาวนานหลายเดือน  

พ.ศ. 2530 หลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจากการไม่มีฝนตก

ติดต่อกันนาน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ในช่วงตอนกลางของฤดูฝน 

พ.ศ. 2533 พ้ืนท่ีการเกษตรในภาคใต้ได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งเน่ืองจาก

ปริมาณฝนท่ีตกน้อยมากต้ังแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2534 เกิดภัยแล้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง กรมชลประทานไม่สามารถ

ผันน้ าได้เน่ืองจากประมาณน้ าท่ีกักเก็บไม่เพียงพอ มีพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายจ านวน

มากในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคตะวันตก  

พ.ศ. 2536 มีรายงานการเกิดภัยแล้งต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และจาก

กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นภัยแล้งท่ีกินระยะเวลายาวนานมากข้ึนจากเดิม มี

พ้ืนท่ีขยายวงกว้างมากข้ึนในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตกและภาคใต้บางส่วน 

2.1.8   บริเวณท่ีเกิดภัยแล้งเป็นประจ า 

ภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบต่ออาชีพการเกษตรท่ีอยู่นอกเขตชลประทานโดยตรง

เป็นภัยแล้งท่ีเกิดจากการขาดฝน หรือฝนแล้งในช่วงฤดูฝนและเกิดฝนท้ิงช่วง โดยเฉพาะช่วงเดือน

มิถุนายนต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม และช่วงเดือนท่ีเกิดภาวะฝนแล้งและฝนท้ิงช่วงแต่ละภาคของ

ประเทศไทยจะเร่ิมต้ังแต่เดือนมกราคมในภาคใต้ฝ่ังตะวันตก เร่ือยมาจนถึงเดือนกรกฎาคมในแต่

ละภูมิภาค  
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ตารางที่ 2.1  พ้ืนท่ีและช่วงเดือนท่ีเกิดฝนแล้งและฝนท้ิงช่วง 

 

                                                                                                                  ภาคใต้ 

ภาค/เดือน    เหนือ    ตะวันออกเฉียงเหนือ    กลาง       ตะวันออก                         

                        ฝ่ังตะวันออก     ฝ่ังตะวันตก        

    มค.            -                     -                       -                  -                   -                 ฝนแล้ง 

    กพ.            -                ฝนแล้ง               ฝนแล้ง            -                   -                 ฝนแล้ง 

    มีค.       ฝนแล้ง            ฝนแล้ง               ฝนแล้ง        ฝนแล้ง         ฝนแล้ง            ฝนแล้ง                        

    เมย       ฝนแล้ง            ฝนแล้ง               ฝนแล้ง        ฝนแล้ง             -                 ฝนแล้ง                        

    พค             -                      -                      -                  -                  -                 ฝนแล้ง 

    มิย        ฝนแล้ง     ฝนแล้ง    ฝนแล้ง        ฝนแล้ง             -                     -  

    กค        ฝนแล้ง            ฝนแล้ง               ฝนแล้ง        ฝนแล้ง             -                     - 

 

แหล่งที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546. 

 

2.2  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

 

ในประเทศไทยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Geographic 

Information System หรือ GIS มีการใช้ค าในความหมายท่ีหลากหลายแตกต่างกันเช่นเดียวกับใน

ภาษาอังกฤษก็มีใช้กันหลายค าด้วยกันเช่น Geo Information System, Spatial Information 

System, Land Information System และ Geographic Information System หรือ Geo-

Informatics  

GIS. เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบหน่ึงท่ีใช้ในจัดการจัดการ การวิเคราะห์และการแสดงผล

ข้อมูลในรูปแผนท่ี หรือข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์โลก( McDonell and Kemp, 

1995:42) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็นระบบท่ีออกแบบมา

เพ่ือการเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และแสดงผลในรูปแผนท่ี หรือข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

( Steinberg and  Steinberg, 2006: 7) 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หมายถึงระบบท่ีใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดการเก่ียวกับข้อมูล ต้ังแต่การรวมรวม การจัดเก็บ การ

วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเสนอผลการวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลเชิงซ้อนท้ังหมดให้อยู่ในรูปท่ี

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (วิเชียร ฝอยพิกุล, 2550: 82)  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบสารสนเทศระบบหน่ึงท่ีน าเทคโนโลยีด้าน

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การสืบค้น การประมวลผล และการแสดงผล

ข้อมูลแผนท่ี (Geographic data) โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท้ังข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

(Spatial data) และข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) สามารถอ้างถิงถึงต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบน

พ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์(Geocode) (จินตนา อมรสงวนสิน, 2551: 22) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System) หรือ GIS ประกอบด้วย

ค า 2 ค า คือ ระบบสารสนเทศ (Information System) และค าว่า ทางภูมิศาสตร์ (Geographic, 

Geographical) ระบบสารสนเทศ เป็นการปฏิบัติการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องการ

ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกท้ังสามารถน าข้อสนเทศท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ใน

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการปฏิบัติการใด ๆ ส่วนค าว่า ภูมิศาสตร์ (Geography) ถ้า

พิจารณาจากรากศัพท์แล้ว Geo หมายถึงโลก และ Graphy หมายถึงการเขียน ดังน้ัน Geography 

จึงหมายถึง การเขียนเร่ืองราวเก่ียวโลก (สรรค์ใจ กล่ินดาว, 2542: 1) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ก็คือระบบ Solfware คอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถใน

การจัดการฐานข้อมูลอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ ต้ังแต่การน าเข้า (Input) ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูล

กายภาพ การบันทึกข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูล (data storage and retrieval) การยักย้ายถ่ายเท

ข้อมูล (manipulation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และการแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบท่ีมีพิกัด

อ้างอิง (สุรีย์ บุญญานุพันธ์,  2541: 2) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการรวบรวม 

การจัดเก็บบันทึก การเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม และการแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่ีมีต าแหน่ง

อ้างอิง (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552ข: 16)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic 

Information System : GIS จึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ สามารถ
น าออกมาใช้หรือดัดแปลงข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ

ของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ท่ีมีความซ้ าซ้อนและมี
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จ านวนมากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือความรวดเร็วในการวางแผน การคาดการณ์ การก าหนด

นโยบาย หรือการตัดสินใจเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
2.2.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพ่ือให้ระบบ

สามารถท างานร่วมกันได้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพ่ือให้

สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลักของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (วิเชียร ฝอยพิกุล , 2550: 101)   

  1)  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  (Hardware) ได้แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์

ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Plotter, Printer เป็นต้น หน้าท่ีหลักของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือ

หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยแสดงผล 

  2)  โปรแกรม (Solfware) คือชุดของค าส่ังท่ีสามารถส่ังให้ระบบท างานได้ เช่น

โปรแกรมส าเร็จรูป ARCVIEW , ARCGIS ARC/Info, MAP/Info เป็นต้น ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการท างาน

ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการน าเข้า การจัดเก็บหรือการวิเคราะห์ข้อมูล  

  3)  ข้อมูล (Data) ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะถูกจัดเก็บใน

รูปแบบของฐานข้อมูล ประเภทข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 

   (1)  ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) หรือข้อมูลภาพกราฟริก (Graphic 

based or location Data) มีการบอกลักษณะ 3 ประการคือ บอกต าแหน่งท่ีอยู่ ชนิด และความ

เก่ียวข้องของส่ิงท่ีอยู่ในบนแผนท่ี 

   (2)  ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Characteristic) เป็นข้อมูลเชิง

บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลภาพ อธิบายลักษณะประจ าตัว หรือลักษณะท่ีมีการแปรผันในการชี้

บ่งปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของต าแหน่งน้ัน ๆ โดยแสดงในรูปตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  

 ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลคุณลักษณะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมอยู่ในลักษณะของ

ข้อมูลพ้ืนท่ี 

  4)  บุคลากร (People Ware) เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายบันทึกข้อมูล ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายวิเคราะห์

ข้อมูล ฝ่ายบริหาร ซึ่งบุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

5) กระบวนการท างาน (Process) คือการก าหนดข้ันตอนของการท างานให้ 

สอดคล้องกัน แต่ละข้ันตอนมีกระบวนการท่ีแตกต่างกันผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเลือกวิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดเพ่ือให้เกิดมาตรฐานขององค์กรและรองรับการท างานได้อย่างเป็นปกติ 
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2.2.2 โครงสร้างของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ลักษณะโครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี 2 ลักษณะคือ 

1) Vector Structure ใช้ลักษณะจุด เส้น และโพลีกอน ในการแสดงลักษณะทาง 

ภูมิศาสตร์ มีระบบพิกัด x และ y เป็นตัวชี้ต าแหน่ง สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงเฉพาะ

(Attribute)  ท่ีก าหนดได้ 

 

 ภาพที่ 2.2  ข้อมูลเวกเตอร์                       

 แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก อุทัย สุขสิงห์, 2547: 17  

                   

  2)  Raster Structure) ประกอบด้วยลักษณะของช่องส่ีเหล่ียมท่ีเรียกว่า “กริด” 

(Grid Cells หรือ Pixels) ในแต่ละกริดจะบรรจุตัวเลขซึ่งแทนค่าหรือชนิดของข้อมูลท่ีน ามาท าแผน

ท่ี ลักษณะโครงสร้างแบบน้ีจะท าให้มีความสะดวกในการจัดเก็บ ค านวณ วิเคราะห์และแสดงผล

ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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 ภาพที่  2.3  ข้อมูลราสเตอร์ 

 แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจาก อุทัย สุขสิงห์, 2547: 17 

 

2.2.3  ข้ันตอนการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    

ข้ันตอนการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน  

  1)  การจัดหาข้อมูล  เป็นข้ันตอนการจ าแนกและจัดหาข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการ

ประยุกต์งานต่าง ๆ เช่น การจัดหาแผนท่ี ภาพถ่าย การส ารวจข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ  

  2)  การบันทึกและการเรียกข้อมูล เป็นข้ันตอนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดย

การเปล่ียนข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีระบบต้องการ เช่นการน าแผนท่ีเข้าด้วยการใช้

อุปกรณ์ดิจิไทเซอร์ และบันทึกรายละเอียดของวัตถุต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

  3)  การจัดเก็บข้อมูล ส่วนประกอบส าคัญอีกอย่างหน่ึงของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ก็คือ ฐานข้อมูล ซึ่งควรมีการจัดการท่ีดีเป็นระบบเพ่ือให้สามารถท างานได้รวดเร็วและ

ถูกต้อง 

  4)  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นข้ันตอนหลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้แก่ การ

จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การด าเนินการด้านสถิติ การหมุนหรือการเล่ือนภาพ การเปล่ียนโครง

ข้อมูล การปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูล การวัดระยะ การ

ค านวณ เป็นต้น 
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  5)  การแสดงผล เป็นการน าข้อมูลด้านภูมิศาสตร์มาแสดงทางจอภาพ 

เคร่ืองพิมพ์ หรือเคร่ืองวาดภาพ ข้อมูลท่ีได้อาจเป็นตัวเลข แผนท่ี หรืออาจเป็นผลการวิเคราะห์ใน

เชิงสถิติก็ได้ 

2.2.4  ลักษณะข้อมูลท่ีใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

3.2.4.1  ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) เป็นข้อมูลท่ีอยู่หรือ 

ปรากฏอยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

สามารถแสดงได้ด้วย จุด (point) เส้น (line) พ้ืนท่ี (Area หรือ Polygon) หรือตัวอักษร (Text)  เพ่ือ

อธิบายลักษณะส่ิงท่ีปรากฏด้วย สี (Color) สัญลักษณ์ (Symbol) ข้อความบรรยาย (Annotation) 

และท่ีต้ัง (Location) ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์และท่ีต้ังสัมพันธ์

ของสถานท่ีหรือส่ิงต่าง ๆ บนโลก 

จุด (Point) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีต าแหน่งท่ีต้ังเฉพาะเจาะจง หรือมีเพียงอย่างเดียว 

สามารถแทนได้ด้วยจุด (Point Feature) เช่น หมุดหลักเขต บ่อน้ า จุดชมวิว จุดความสูงอาคาร ตึก 

และส่ิงก่อสร้าง  

 เส้น (Arc) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีวางตัวไปตามทางระหว่างจุด 2 จุด จะแทนด้วยเส้น 

(Arc Feature) ตัวอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเส้น เช่น ล าน้ า ถนน โครงข่าย สาธารณูประ

โภค เส้นชั้นความสูง  

 พ้ืนท่ี ( Polygon) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีพ้ืนท่ีเดียวกันจะภูกล้อมรอบด้วยเส้นเพ่ือแสดง

ขอบเขต เช่น เขตต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ เขตน้ าท่วม เขตแห้งแล้ง เป็นต้น  

3.2.4.2 ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 

คุณลักษณะของพ้ืนท่ีน้ัน อาจจะเป็นค่าเชิงปริมาณ หรือตารางท่ีอธิบายถึงสภาพพ้ืนท่ีได้เด่นชัด 

เพ่ือการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีป่า ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา คุณภาพ

ของน้ าและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น การน าเข้าข้อมูลชนิดน้ีมักก าหนดเป็นรหัสและจัดเก็บไว้ใน

แฟ้มข้อมูลท่ีเรียกว่า Topology File 

2.2.5   วิธีการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

วิธีการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นลักษณะการน าเอาข้อมูลหลายประเภท

มาผสมผสานกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามท่ีต้องการ ซึ่งในกระบวนการท างานต้องเก่ียวข้องกับ

ส่วนต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ประมวลผล ข้อมูลน าเข้า 

ข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผล ตลอดจนการน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้งาน(อุทัย  สุขสิงห์, 2547 : 26) 
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ภาพที่ 2.4 วิธีการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจาก อุทัย สุขสิงห์, 2547: 26 

 

2.2.6   เทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องใช้รายละเอียดข้อมูลท้ังท่ีเป็นข้อมูลเชิง

พ้ืนท่ีและข้อมูลคุณลักษณะในฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดเพ่ือแสวงหา

ค าตอบหรือคาดการณ์ว่าค าตอบท่ีอาจเกิดข้ึนตามแบบจ าลองท่ีสร้างไว้เป็นอย่างไร 

 ชั้นข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ข้อมูลชุดน้ีถูกจัด

ให้เป็นกลุ่ม ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยหลักการแล้วชั้นข้อมูลสามารถจ าแนกตาม

ลักษณะความคล้ายคลึงของข้อมูล เช่น ถนน แม่น้ า พ้ืนท่ีชลประทาน ขอบเขตการปกครอง แหล่ง

น้ าขนาดใหญ่ การใช้แยกออกเป็น การใช้สามารถแยกออกตามฟังก์ชั่น 4 กลุ่ม คือ 

  1)  กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (Analysis of the Spatial Data) 

  2)  กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Analysis of the Attribute Data) 

  3)  กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและคุณลักษณะ (Integrated Analysis of 

the Spatial and Non-Spatial Data) 

  4)  กลุ่มการจัดรูปแบบการแสดงผล (Output Formatting)  
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 ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและคุณลักษณะโดยมี

รายละเอียด คือ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและคุณลักษณะ ( Integrated Analysis of the Spatial and 

Non-Spatial Data) 

 โดยท่ีโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสามารถในการวิเคราะห์ท้ังข้อมูลเชิง

พ้ืนท่ีและข้อมูลเชิงคุณลักษณะร่วมกัน เป็นความโดดเด่นท่ีแตกต่างไปจากระบบการท าแผนท่ี 

ฟังก์ชั่นในกลุ่มน้ีได้แก่ 

   ( 1)  กระบวนการจ าแนกใหม่ (Reclassification Procedure) เป็นการท า

หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลด้วยค าอธิบาย  

   (2)  ฟังก์ชั่นการวัด (Measurement Function) เช่นการค านวณระยะทาง

ระหว่างจุด ความยาวของเส้น พ้ืนท่ี  ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดเจนเช่น การค านวณปริมาตรตะกอนท่ี 

  (3)  การวางซ้อน (Overlay Techniqe) เป็นการน าชั้นข้อมูลต้ังแต่ 2 ชั้น

ข้ึนไปมาวางซ้อนกัน ท าให้เกิดข้อมูลใหม่ข้ึนมาอีก 1 ชั้น เช่นการวางทับซ้อนข้อมูลการใช้น้ า

บาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคในกรุงเทพมหานครกับชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง จะได้ชั้นข้อมูล

ใหม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตการใช้น้ าบาดาลและนอกเขตการใช้น าบาดาลตามท่ีต้องการ  การวาง

ซ้อนโดยอาศัยการด าเนินการค านวณหมายถึงการปฏิบัติการท่ีมีการเพ่ิม การลบ การหาร และการ

คูณ ของค่าของข้อมูลแต่ละค่าในแผนท่ีแผนหน่ึง กับค่าข้อมูล ณ ต าแหน่งเดียวกันในแผนท่ีอีก

แผ่นหน่ึง   

นอกจากน้ียังสามารถน าการค านวณมาใช้ในการปฏิบัติเพ่ือจะคัดเลือกให้แสดงผลตามท่ี

ก าหนดไว้ในเง่ือนไข  

2.2.7   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความ

พิเศษ มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างไปจากระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพราะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

เชิงพ้ืนท่ีเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบของแผนท่ี ท าให้เป็นท่ีนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการ

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย (วรเดช จันทรศร และสมบัติ อยู่เมือง, 2545: 10) 

  1)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ การวางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต 
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  2)  การคมนาคม และการบริการด้านการขนส่ง  ได้แก่ การวางแผนการสร้าง

เส้นทางคมนาคม  

  3)  ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่การจัดหาบริการสาธารณูประโภคให้กับ

ประชาชนตามขนาดของประชากร 

  4)  การสาธารณสุข ได้แก่ การวางแผนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโดยการระบุ

ต าแหน่งของผู้ป่วย 

  5)  การให้บริการประชาชน เป็นการช่วยให้ผู้บริหารทราบความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

  6)  การบังคับใช้กฎหมาย มีการใช้อย่างแพร่หลายเช่น การก าหนดจุดเส่ียงต่อ

การเกิดอาชญากรรม หรือการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 

  7)  การวางแผนการใช้ประโยชน์ดิน เป็นการประยุกต์ใช้ Gis ท่ีแพร่หลายมาก

ท่ีสุด เพราะความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินผลและน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็น

ต่อการวางผังเมือง 

  8)  การจัดเก็บภาษี เช่นการติดตามการช าระภาษี ท าให้การจัดเก็บภาษีมีประ

สิทธภาพมากย่ิงข้ึน 

  9)  แบบจ าลองด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ 

เช่น การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมเป็นต้น 

  10)  การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน ส่ิงท่ีจ าเป็นเร่งด่วนมากท่ีสุดเม่ือเกิดภัยพิบัติคือ

การจัดการให้มีการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มากท่ีสุดเพ่ือท าการตัดสินใจโดยเร็วและมีความ

ผิดพลาดน้อยท่ีสุด  

 

2.3  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี (Spatial Analysis) 
  

 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สมการเชิงเส้นตรงเพ่ือใช้วิเคราะห์พ้ืนท่ีท่ีให้

มีการใช้พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมในอนาคต โดยมีการเพ่ิมค่าทางคณิตศาสตร์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ (สุระ พัฒนเกียรติ, 2546: 82) ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังน้ี 

2.3.1   การคัดเลือกปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักท่ี 
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เก่ียวข้อง เช่น การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อการพัฒนาเขตท่ีอยู่อาศัย จะพิจารณา

จากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางกายภาพ ได้แก่ ความลาดชัน ทิศด้านลาด และปัจจัยด้านสาธารณู

ประโภคต่าง ๆ เป็นต้น 

 2.3.2  การเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เป็นข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบแผนท่ีท่ีมีรายละเอียด

และมาตราส่วนท่ีเหมาะสม ซึ่งควรเป็นข้อมูลท่ีมาตราส่วนเดียวกัน พร้อมท าการตรวจสอบและ

แก้ไขข้อมูลเพ่ือความถูกต้องก่อนน าไปประยุกต์ใช้ 

 2.3.3  การน าเข้าและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการจัดการข้อมูลให้

อยู่ในรูปแบบโครงสร้างแบบราสเตอร์หรือเวคเตอร์ตามต้องการ 

 2.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการก าหนดค่าของปัจจัย ดังน้ี 

  2.3.4.1 การก าหนดค่าความสามารถของปัจจัย (Rating Value) เป็นการ

ก าหนดค่าระดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักว่ามีมากน้อยเพียงใด 

ซึ่งก าหนดให้ค่าปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีศักยภาพมีค่าเป็นศูนย์ ค่าน้อยท่ีสุดเร่ิมจากหน่ึง

และเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ไปจนถึงความสัมพันธ์มากท่ีสุด 

  2.3.4.2  การก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย (Weighting Value) โดย

การปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0-1) จากน้ันจึงให้ค่าน้ าหนักของแต่ละ

ปัจจัย เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยจะให้ค่าความส าคัญ คือ ปัจจัยท่ีมี

ความส าคัญมากจะให้ค่าน้ าหนักมาก แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยจะมีค่าต่ า และการก าหนดค่า

น้ าหนักจะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 

  2.3.4.3  การค านวณผล เป็นการค านวณผลโดยใช้สมการความเหมาะสม ซึ่งมี

สูตรการค านวณดังน้ี 

nnRWRWRWRWS  ...332211                

W    ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยหลัก 

R     ค่าคะแนนของปัจจัยย่อย 

n     จ านวนปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 

 

  2.3.4.4  การแสดงผล โดยน าผลการค านวณมาจัดเป็นกลุ่มแล้วน าเสนอเป็นแผน

ท่ีแสดงความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อไป 
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2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง    

 

อมเรศ บกสุวรรณ (2546) ได้ศึกษาสภาพความแห้งแล้งลุ่มน้ ายม โดยเร่ิมจากการ

ตรวจสอบสภาพความแห้งแล้งท่ีผ่านมา ค้นหาสาเหตุ และความรุนแรงของสภาพความแห้งแล้งใน

แต่ละพ้ืนท่ี โดยยึดหลักปริมาณน้ าท่ีมีในพ้ืนท่ีโดยสภาพธรรมชาติคือน้ าฝนและน้ าท่า เทียบกับการ

ใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ีแล้วก าหนดดัชนีวัดความแห้งแล้งในแต่ละพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายม จาก

การศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายมตอนล่างในแม่น้ ายมสายหลักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าโดย

เฉล่ียเกือบทุกปี และในรอบ 5-6 ปี จะรุนแรงมากคร้ังหน่ึง ส่วนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ไกลจากแม่น้ าก็ประสบ

ปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นฤดูฝนและในฤดูแล้ง เน่ืองจากปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้งมีค่าน้อยมาก 

ส่วนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายมตอนบนประสบปัญหาความแห้งแล้งน้อยกว่าตอนล่าง เน่ืองจากปริมาณฝน

โดยรวมสูงกว่าพ้ืนท่ีอื่นๆ และการใช้น้ ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ส่วนน้ าอุปโภคบริโภคขาดแคลนมาก

ในช่วงฤดูแล้งเกือบทุกพ้ืนท่ีของลุ่มน้ ายม แต่จะขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด

แพร่ นอกจากน้ียังพบว่าในรอบ 40 ปีท่ีผ่านมา ลุ่มน้ ายมมีแนวโน้มของฝนรายปีลดลง 1-14 มม./ปี 

และปริมาณน้ าท่าในฤดูแล้งลดลงตามล าดับ เน่ืองจากมีการใช้น้ าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ตรีรัตน์  วัฒนสุวกุล, เทวินทร์  วงศ์จันทรา และจิรวัฒน์ วัฒนานุรักษ์ (2549) ได้ศึกษาการ

ประเมินโอกาสเกิดความแห้งแล้งเชิงพ้ืนท่ีในลุ่มน้ ากว๊านพะเยา ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ 

และบางส่วนของก่ิงอ าเภอภูกามยาว ใช้ปัจจัยด้านอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาและ การเกษตร พบว่า 

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีโอกาสเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งปานกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ี 655.45 ตารางกิโลเมตร 

(69.57%) พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งต่ าหรือไม่เกิด คิดเป็นพ้ืนท่ี 149.92 ตารางกิโลเมตร 

(15.91%) และพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสพ้ืนท่ีแห้งแล้งสูงคิดเป็นพ้ืนท่ี 136.82 ตารางกิโลเมตร (14.52%)   

รัศมี สุวรรณธก าจร (2550) ได้ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีพ้ืนท่ีศึกษาลุ่มน้ าเชิญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและ

เกณฑ์ของปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความแห้งแล้งและสร้างแบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งรวมท้ัง

เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแบบเมทริกซ์ ดัชนีและมัลติเลเยอร์ โดยใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยก าหนดปัจจัยท่ีใช้เป็น 3 กลุ่มคือ ปัจจัยวินิจฉัยภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา 

ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายปี ปัจจัยวินิจฉัยภัยแล้งเชิงอุทก ได้แก่ พ้ืนท่ีชลประทานและแหล่งน้ า

ผิวดิน ความหนาแน่นของการระบายน้ าและน้ าใต้ดิน ปัจจัยวินิจฉัยภัยแล้งเชิงกายภาพ ได้แก่

ความลาดชัน การระบายน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยจ าแนกระดับความเส่ียงภัยแล้ง

เป็น 4 ระดับ คือ ระดับความเส่ียงมาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ผลการศึกษาพบว่าการ
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วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งด้วยวิธีเมทริกซ์ ผู้วิเคราะห์สามารถใช้ความรู้ความช านาญ 

ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะให้ความถูกต้องมากกว่าใช้วิธีการวิเคราะห์โดย

สมการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถจ าลองพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์และมีองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ 

ฐิตวดี สุวัจนานนท์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด

พ้ืนท่ีแห้งแล้ง ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) และท าการศึกษา

ประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ีในการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง และพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดพ้ืนท่ี แห้งแล้งโดย

การประยุกต์ใช้ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะ

ของพ้ืนท่ี กับการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง พบว่าปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง มี 2 ปัจจัย คือ 

ความลาดชันของพ้ืนท่ีและลักษณะการระบายน้ าของดิน  โดยมี สมการพยากรณ์การเกิดพ้ืนท่ีแห้ง

แล้งดังน้ี  Y = 0.946 + 0.0147 (X2) + 0.327 (X6) และ Y = 1.196 + 0.01562 (X2) + 0.204 

(X6) ส าหรับปัจจัย ปริมาณความชื้นในดิน, องศาของทิศด้านลาด ของพ้ืนท่ี, ปริมาณการใช้น้ าของ

พืช และปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายเดือน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งของพ้ืนท่ี

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการ

เกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง และพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ศักยภาพในการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งชื้นปานกลาง และมีความเส่ียง ต่อการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งต่ า และ

พบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง แห้งแล้งมากและมีความเส่ียงสูงเพียงเล็กน้อยใน

บริเวณ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน  

นิทัศน์ พรมพันธ์ุ (2549) ได้ศึกษาค าจัดกัดความและเกณฑ์การก าหนดภัยแล้งในประเทศ

ไทยบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ ายม วัตถุประสงค์เพ่ือหาตัวบ่งชี้ภัยแล้ง โดยต้ังสมมุติฐานว่าส่วนใหญ่ภัย

แล้งเกิดจากการท่ีมีฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติและท าให้เกิดปริมาณการไหลน้อยกว่าปกติ ตัวบ่งชี้

ภัยแล้งในเชิงอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาน้ี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยแล้ง เพ่ือ

เตรียมตัวป้องกันและบรรเทาภัยแล้งได้ จากการศึกษาพบว่าปริมาณน้ าฝนและปริมาณน้ าท่า

สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดภัยแล้งได้โดยมีความถูกต้องร้อยละ 69 และร้อยละ 68 ตามล าดับ 

วิภพ แพงวังทอง (2549) การศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งทางกายภาพของดินในอ าเภอบ้านด่านลาน

หอย จังหวัดสุโขทัย โดยการประยุกต์ใช้ดาวเทียมเพ่ือสร้างข้อมูลตัวแปรเชิงพ้ืนท่ีและใช้ประกอบ

ในการก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้ง ได้แก่ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ข้อมูลการคาย
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ระเหยน้ า ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน้ า และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น

เคร่ืองมือในการจ าลองข้อมูลตัวแปรเชิงพ้ืนท่ี ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันท่ีฝนตก ความชื้น

สัมพันธ์ อุณหภูมิอากาศ การคายระเหยน้ า ศักยภาพของชั้นหินในน้ าของดิน ระยะห่างแหล่งน้ าผิว

ดิน ความลาดชัน ความสูงต่ าของพ้ืนท่ี และความสามารถการระบายน้ าของดิน จากการศึกษา

พบว่าตัวแปรด้านกายภาพท่ีส าคัญและเป็นสาเหตุการเกิดความแห้งแล้งคือ การระบายน้ าของดิน

ระดับดี ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย และการคายระเหยน้ า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบายน้ าของดินระดับ

ดีเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุดในการก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้ง และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ

การก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งของท้ังสองวิธี พบว่าการก าหนดค่าคะแนนความแห้งแล้ง

มาตรฐานของท้ังสองวิธีการไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และตรวจสอบความ

ถูกต้องของแผนท่ีการก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งโดยวิธีระบบผู้เชี่ยวชาญและวิธีสถิติ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการส ารวจภาคสนาม พบว่ามีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 

60 และ 66 ตามล าดับ 

วีระศักด์ิ อุดมโชค และ พูลศิริ ชูชีพ (2548) ได้ศึกษาการก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งบริเวณ

ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ใช้การวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ

จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์ และจัดท าแผนท่ี ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง

ได้ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยตามล าดับของอิทธิพลท่ีมีต่อความแห้งแล้ง คือ ดัชนีฝน

แล้ง การอุ้มน้ าของดิน พ้ืนท่ีชลประทาน ปริมาณน้ าใต้ดิน จ านวนวันท่ีฝนตกรายปีเฉล่ีย และการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีค่าถ่วงเป็น 3 : 2.5 : 2 : 1.5 :1 : 1 ตามล าดับ พบว่าสามารถจัดกลุ่มระดับ

ความเส่ียงภัยแล้งบริเวณภาคตะวันออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับไม่เส่ียงภัยแล้งมีพ้ืนท่ี 8,370.24 

ตารางกิโลเมตร เส่ียวงภัยแล้งระดับต่ ามีพ้ืนท่ี 10,236.22 ตารางกิโลเมตร เส่ียงภัยแล้งระดับปาน

กลางมีพ้ืนท่ี 10,343.06 ตารางกิโลเมตร และเส่ียงภัยแล้งระดับสูงมีพ้ืนท่ี 5,661.74 ตาราง

กิโลเมตร 

สีใส ย่ีสุ่นแสง (2547) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หา

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ตัวแปรด้านส่ิงแวดล้อม 15 ตัวแปร  รวม 4 ด้าน คือ

ด้านน้ าฝน ด้านศักยภาพน้ าใต้ดินและลุ่มน้ า ด้านระยะห่างจากแหล่งน้ า และด้านสภาพภูมิ

ประเทศและดิน มีระดับการศึกษา 4 ระดับคือ ไม่เส่ียง เส่ียงต่ า เส่ียงปานกลาง และเส่ียงสูง จาก

การศึกษาพบว่า ตัวแปรท้ัง 15 ตัวแปร สามารถใช้ร่วมกันอธิบายความเส่ียงต่อภัยแล้งของพ้ืนท่ีได้

ร้อยละ 95.4 โดยระดับความเส่ียงภัยแล้งสัมพันธ์กับปัจจัยด้านศักยภาพน้ าใต้ดินและลุ่มน้ า 
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(R=0.95) มากกว่าปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและดิน  ปัจจัยด้านระยะห่างจากแหล่งน้ าปัจจัย

ด้านน้ าฝน (R=0.92, 0.91, 0.88) ตามล าดับ และพบว่ามี 4 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์สูงกับระดับ

เส่ียงภัยแล้งคือ ระยะห่างจากพ้ืนท่ีชลประทาน ศักยภาพชั้นหินให้น้ า ความสามารถให้น้ าของบ่อ

บาดาล และระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 6,809,375 ไร่ เป็น

พ้ืนท่ีท่ีไม่เส่ียงภัยแล้ง 1,564,234 ไร่ (23.14%) เส่ียงภัยแล้งระดับต่ า 1,971,628 ไร่ (29,17%) 

เส่ียงภัยแล้งระดับปานกลาง 2,024,055 ไร่ (29.94%) และเส่ียงภัยแล้งระดับสูง 1,199,458 ไร่ 

(17.75%)  

จิราพร พันธ์ประสิทธิ์(2549) ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินหาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ

การเกิดภัยแล้งโดยวิเคราะห์การถดถอยในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี โดยใช้ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา อุทก

วิทยา อุทกธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ด้านปฐพีวิทยา และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ผลการศึกษา พบว่า

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับเชื่อมั่นร้อยละ 95 มี 6 ตัวแปร 

คือ จ านวนวันฝนตกรายปีเฉล่ีย ความลาดชันของพ้ืนท่ี การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระดับความสูงของ

พ้ืนท่ี ระยะห่างจากพ้ืนท่ีชลประทาน และปริมาณน้ าฝนรายปีเฉล่ีย ส าหรับปริมาณน้ าใต้ดิน และ

คุณสมบัติในการระบายน้ า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้งท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95   

 



 
 

 

บทท่ี 3 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

เส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือก าหนดและจัดท าแผนท่ี

เส่ียงต่อความแห้งแล้งของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งท่ีมี

แนวโน้มจะเกิดข้ึนตามผลการศึกษาโดยไม่ต้องรอให้พ้ืนท่ีท่ีศึกษาเกิดปัญหาจากภัยแล้งแล้ว ผู้

ศึกษาได้ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษาดังน้ี 

  
3.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

 

3.1.1  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 32 บิท ข้ึนไป พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows XP 

3.1.2  เคร่ืองพิมพ์ผลลัพธ์ (Printer) 

3.1.3  โปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิจัยคร้ังน้ีจะใช้ Arcview  

version 3.3 และ ArcGIS version 9.2  

3.1.4 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ปี  

พ.ศ. 2547 และจากกรมพัฒนาท่ีดินปี พ.ศ.2552 

 

3.2   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.2.1  ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ปี 2547  

ประกอบด้วย 

3.2.1.1   ข้อมูลท่ีต้ังและอาณาเขต 

3.2.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

3.2.1.3  ทรัพยากรน้ า 

3.2.1.4  ลักษณะทางธรณีและการท าเหมืองแร่ 
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3.2.1.5  ทรัพยากรดิน 

3.2.1.6  ทรัพยากรป่าไม้ 

3.2.1.7  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

3.2.1.8  แหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรมและภาษา 

3.2.1.9  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

3.2.2  ข้อมูลเอกสารประกอบจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริม 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม กองน้ าบาดาล ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน เป็นต้น ประกอบด้วย 

                      3.2.2.1   ข้อมูลปัจจัยหลัก 6 ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศท่ีใช้ในการศึกษา 

 

               ชั้นข้อมูล                            มาตราส่วน                   แหล่งท่ีมา                      

    แผนท่ีขอบเขตการปกครอง         1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน      1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน      1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2552 

    แผนท่ีพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน      1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีบ่อน้ าบาดาล                       1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีกลุ่มชุดดิน             1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีเส้นชั้นความสูง                    1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีเส้นทางน้ าและแหล่งน้ า        1 : 50,000  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีระยะห่างจากคลองชลประทาน 

        1 : 50,000..กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2547 

    แผนท่ีปริมาณน้ าฝนต่อปี               1 : 50,000  สร้างจากข้อมูลปริมาณน้ าฝนปี พ.ศ.2553 

    แผนท่ีพ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง พ.ศ.2553 

        1 : 50,000  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                          ปี พ.ศ. 2553 

 

 



 

 

31 

 

3.3  ปัจจัยท่ีใช้การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  

 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีแต่ละแห่งพบว่ามี

ปัจจัยท่ีนิยมใช้ในการน ามาศึกษา เช่น ปริมาณฝน จ านวนวันท่ีฝนตก อุณหภูมิอากาศ ความ

หนาแน่นของล าน้ า ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะชั้นหิน ลักษณะเน้ือดิน ปริมาณน้ าในดิน ปริมาณ

การใช้น้ าของพืช และการระบายน้ าของดิน แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกใช้ปัจจัยท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ี

มากท่ีสุดให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภพ แพงวังทอง (2549) ซึ่งได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้

ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งใน

อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อความ

แห้งแล้งคือ จ านวนวันท่ีฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ การคายระเหยน้ า และ สุริย์ บุญญานุพงศ์ และ

คณะ (2541) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผน พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมี

ปัญหาภัยแล้งน่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศักยภาพในการเก็บกักน้ าฝน และได้พิจารณาตัวแปรท่ี

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีได้แก่ ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางธรรมชาติและตัวแปรด้านลักษณะทาง

กายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นข้อพิจารณาการก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาใน

คร้ังน้ีดังน้ี 

3.3.1 ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางธรรมชาติของพ้ืนท่ี ตัวแปรกลุ่มน้ีมีความส าคัญ

ต่อการเกิดความแห้งแล้งมาก เน่ืองจากลักษณะทางธรรมชาติท่ีไม่เอื้ออ านวยให้พ้ืนท่ีสามารถกัก

เก็บน้ าไว้ได้ จึงมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้งมากท่ีสุด ตัวแปรกลุ่มน้ีได้แก่ ปริมาณน้ าฝน 

ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเน้ือดิน และการระบายน้ าของดิน แต่ละตัวแปรมีรายละเอียดดังน้ี 

3.3.1.1   ปริมาณน้ าฝน (Rainfall) 

ฝนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างมากต่อการเกิดภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีท้ังภาวะภัยแล้ง 

และน้ าท่วม พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกน้อยจะมีแนวโน้มเกิดความแห้งแล้งสูง นอกจากน้ีปริมาณฝน

ยังเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญท่ีสุดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ในการพยากรณ์การเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542 : 32-41) การเกิดฝนในประเทศ

ไทยมีสาเหตุ  4 ประการ คือ 

   1)  ฝนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการน าพาความร้อน (Convective Rain) ก่อน

การเกิดฝนกลางคืนท้องฟ้าจะโปร่งและแจ่มใส แต่เม่ือตอนกลางวันพ้ืนท่ีดินได้รับความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ ท าให้มวลอากาศลอยตัวสูงข้ึนอย่างไม่มีเสถียรภาพ และเม่ืออากาศมีความชื้น

เพียงพอจะก่อให้เกิดเมฆมากข้ึนจนกลายเป็นเมฆฝนและตกลงมาในตอนบ่ายถึงค่ า ซึ่งจะตกหนัก
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และรวดเร็วในบริเวณแคบ ๆ เมฆท่ีท าให้เกิดฝนชนิดน้ีเรียกว่า Convective Clouds ได้แก่ เมฆ

คิวมูลัส (Cumulus) และเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)  

   2)  ฝนภูเขา (Orographic Rain) ฝนชนิดน้ีจะเกิดตามลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง โดยกระแสลมจะพัดพาเอาความชื้นเข้ามาปะทะกับภูเขาและลอยข้ึนไปตาม

ลาดเขาด้วยอัตราองศาเซลเซียสในทุก ๆ 100 เมตร เม่ือถึงจุดกล่ันตัวไอน้ าจะรวมตัวกันเป็นเมฆ

และพัฒนาเป็นเมฆท่ีมีก้อนใหญ่ข้ึนเกิดเป็นฝนตกด้านรับลม  ส าหรับพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ไม่มีภูเขาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะไม่มีฝนชนิดน้ีเกิดใน

พ้ืนท่ี 

   3)  ฝนจากพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclonic Rain) เช่น พายุดีเพรส

ชั่น พายุโซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น พายุชนิดน้ีเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทร เช่น มหาสมุทรแปซิฟิกและ

ทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรอินเดีย  เกิดจากการพัดสอบเข้าหากันของลมเข้าสู่ศูนย์กลางหย่อม

ความกดอากาศต่ า ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

ปีละ 3-4 คร้ัง แต่ละคร้ังท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อพ้ืนท่ี

ท่ีพายุพัดผ่านจ านวนมาก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

ชนิดน้ี  

   4)  ฝนจากแนวปะทะอากาศ (Frontal Rain) ฝนชนิดน้ีเกิดจากมวล

อากาศ 2 มวล มาปะทะกัน มวลอากาศเย็นมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าจะช้อนให้มวล

อากาศร้อนลอยตัวข้ึนข้างบนเร็วข้ึน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

เคล่ือนตัวลงมาปะทะมวลอากาศร้อนในประเทศไทย ช่วงเปล่ียนฤดู แนวปะทะท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประเทศไทยมากคือ แนวปะทะโซนร้อน (Intertropical Convergence Zone : ITCZ) หรือร่อง

ความกดอากาศต่ า (Low Pressure Trough) หรือบางคร้ังเรียกว่าร่องมรสุม (Monsoon Trough) 

เพราะเป็นแนวท่ีมีความกดอากาศต่ า บริเวณน้ีจะมีฝนตกชุก แต่ในกรณีท่ีร่องความกดอากาศต่ า

เล่ือนตัวไปแถบประเทศจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเดือน ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 

จะท าให้ประเทศไทยเกิดสภาวะฝนท้ิงช่วง (Dry Spell) หากพ้ืนท่ีท่ีมีความแห้งแล้งเดิมอยู่ก็จะย่ิง

แห้งแล้งมากข้ึน  

 นอกจากน้ียังมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีช่วยให้เกิดฝนตกมากข้ึน ได้แก่  

ลมมรสุม  (Monsoon) อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมต้ังอยู่ในภาคกลางจึง 

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ  

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเอาความชื้นมาจากมหาสมุทร 



 

 

33 

 

อินเดีย ทะเลอันดามันและอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่ง

เป็นช่วงฤดูฝนจึงท าให้มีฝนตกชุกในช่วงดังกล่าว  

2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดฤดูฝนประมาณกลาง 

เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย 

ลมมรสุมชนิดน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณข้ัวโลกเหนือพัดผ่านมองโกเลีย จีน จึงเป็นมวลอากาศ

เย็นและความแห้งแล้ง ท้องฟ้าโปร่ง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คล่ืนกระแสลมตะวันตก (Westerly Trough) เป็นคล่ืนท่ีอยู่ในลมฝ่ายตะวันตก 

ท่ีพัดล้อมรอบข้ัวโลกเหนือบริเวณละติจูดกลาง จะมีก าลังแรงและเคล่ือนต่ าลงมาในฤดูหนาวและ

ในฤดูร้อนจะอ่อนก าลังลง ด้านหน้าคล่ืนกระแสลมบนจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนด้านหลัง

คล่ืนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เม่ือคล่ืนเคล่ือนผ่านลมจะเปล่ียนทิศจากตะวันตกเฉียงใต้เป็น

ตะวันตกเฉียงเหนือทันที ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอจะท าให้อากาศยกตัวสูงข้ึนเกิดเป็นเมฆใน

แนวเหนือ-ใต้ เกิดฝนตกในแนวน้ี ภายหลังคล่ืนเคล่ือนท่ีผ่านไปแล้ว อากาศจะมีท้องฟ้าโปร่ง 

แจ่มใส และอุณหภูมิจะลดลง เน่ืองจากลมในระดับสูงเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีอากาศเย็น

และแห้ง จึงมักจะท าให้เกิดหมอกในตอนเช้า ฝนท่ีจะตกเป็นฝนท่ีมีระยะส้ันและรุนแรง เคล่ือนตัว

ไปอย่างมีระบบจึงท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแต่ต่างเวลากัน  

คล่ืนกระแสลมตะวันออก (Easterly Wave) เรียกอีกอย่างว่ากระเสลมค้า (Trade Winds)  

เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เป็นคล่ืนในแนวเหนือ-ใต้ เคล่ือนผ่านมาทางทิศตะวันตกด้านหน้า

คล่ืนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านหลังคล่ืนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฝนท่ีเกิดด้านหลัง

คล่ืนส่วนมากตกในตอนบ่ายเพราะต้องผสมความร้อนจากด้วงอาทิตย์ มวลอากาศจึงยกตัวเป็น

คล่ืนน้ี ถ้าอยู่ในมหาสมุทรและมีก าลังแรงมากจะก่อให้เกิดพายุได้ ท้ังน้ี ถ้ามีปัจจัยอื่นเข้าร่วม เช่น 

มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และคล่ืนกระแสลมตะวันตกสนับสนุนจะท าให้เกิดลักษณะอากาศท่ี

รุนแรง (วนิดา สุขสุวรรณ,  2551) 

หย่อมความกดอากาศต่ า (Low Pressure Cell) คือบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ ากว่า

บริเวณใกล้เคียง มีลักษณะกระแสลมมวนเข้าสู่ศูนย์กลางในทิศทวนเข็มนาฬิกา หย่อมความกด

อากาศต่ าน้ีมีก าลังแรงไม่ถึงข้ันพายุหมุนเขตร้อน แต่สามารถมองเห็นการหมุนเวียนของลมใน

ระดับสูงกว่า 14,000 ฟุต บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ าจะมีเมฆชั้นต่ าปกคลุมมากและมีฝนตก

ต่อเน่ือง 

 จากสถิติข้อมูลปริมาณฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาท่ีตกในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมคาบ 30 ปี 

(ปี พ.ศ. 2524-2553) พบว่า พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียต่อปี  1004.47 มิลลิเมตร  
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โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 1407.90 มิลลิเมตร และปริมาณน้ าฝนต่ าสุด 560.40 มิลลิเมตร กรม

อุตุนิยมวิทยาได้ท าการศึกษาเก่ียวกับดัชนีความแห้งแล้งโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เป็นปริมาณน้ าฝน 

เปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนสูงสุดและต่ าสุด ผลการศึกษาพบว่าหากค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ าฝน

ต่ ากว่าปกติ 10% จะท าให้เกิดความแห้งแล้งสูงสุดและค่าสัมประสิทธิ์ต่ ากว่าปกติ 15.1-25% จะ

เป็นภัยแล้ง W.J.Gibles และ J.V.Maher (1967) ได้ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ าฝนเพ่ือ

ค านวณหาดัชนีความแห้งแล้งโดยใช้ปริมาณน้ าฝนต่อปีเป็นปัจจัยในการศึกษา ได้ผลการศึกษา

โดยแบ่งช่วงสัมประสิทธิ์ท่ีใช้เป็นดัชนีความแห้งแล้งเป็น 10 ระดับ คือ 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 1   ต่ ากว่า 10%  แห้งแล้งมากท่ีสุด 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 2 10%-20%  แห้งแล้ง 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 3 20%-30%  ค่อนข้างแห้งแล้ง 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 4-7 30%-70%  ฝนตกปานกลาง 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 8 70%-80%  มีฝนตกค่อนข้างดี 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 9 80%-90%  มีฝนตกดี 

 ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี 10 90%-100%  มีฝนตกมาก 

 การค านวณดัชนีฝน (Decile Range) จากปริมาณฝนรวมรายปี ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง โดย

แบ่งข้อมูลเป็น 10 ช่วงเท่า ๆ กัน ช่วงละ 10 เปอร์เซ็นต์ (Decile) ของการแจกแจง แต่เน่ืองจาก

ปริมาณฝนท่ีได้ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงต้องน าข้อมูลมาถอดรากท่ีสองเพ่ือให้ค่าใกล้เคียงกับ

การแจกแจงแบบปกติ(สรณี แสงมิตร และดุษฏี ศุขวัฒน์, 2524: 24) จากน้ันใช้การค านวณทาง

สถิติ SPSS  V.16.0 ดัชนีน้ าฝนท่ีค านวณได้ในแต่ละปีจะสามารถพยากรณ์ความเส่ียงต่อความ

แห้งแล้งได้ดีกว่าปัจจัยอื่น ๆ (นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์, 2537: 67) และได้ค่าดัชนีน้ าฝนจากวิธี 

Rainfall Decile ดังน้ี  

 

ตารางที่ 3.2  ดัชนีน้ าฝนจากวิธี Rainfall Decile 

 

      ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี           ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)      สภาวะฝน     ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 

 

      1      <726.29  แล้งจัด         4  

     2    >726.29-812.32  แล้ง         3  
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ตารางที่ 3.2  ดัชนีน้ าฝนจากวิธี Rainfall Decile (ต่อ) 

 

      ช่วงสัมประสิทธิ์ท่ี           ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)      สภาวะฝน     ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 

    

     3    >812.32-837.81  ค่อนข้างแห้งแล้ง      2 

  4-7  >837.81-1138.70  ฝนตกปานกลาง  1 

      8   >1138.70  มีฝนตกค่อนข้างดี        1 

      9   >1218.80  มีฝนตกดี  1 

     10   >1292.20  มีฝนตกมาก  1 

 

แหล่งที่มา:  วิเคราะห์ด้วยวิธี Rainfall Decile โดยผู้วิจัย 

หมายเหตุ  ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 1 หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งน้อยท่ีสุด 

  ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 2 หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งน้อย 

  ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 3 หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งปานกลาง 

  ระดับความเส่ียงภัยแล้ง 4 หมายถึง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งมาก 

  

จากค่าดัชนีปริมาณฝนท่ีค านวณได้จากตารางท่ี 3.2 สามารถน ามาก าหนดการแบ่งเกณฑ์

ปริมาณฝนในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ดังน้ี (ตารางท่ี 3.3) 

 

ตารางที่ 3.3  เกณฑ์ปริมาณน้ าฝนต่อปี 

  

  ปริมาณน้ าฝนต่อปี (มิลลิเมตร)          สภาพพ้ืนท่ี 

 

    <726.29    แล้งจัด  

   >726.29-812.32    แล้ง  

   >812.32-837.81                            ค่อนข้างแห้งแล้ง       

             >837.81-1138.70          ฝนตกปานกลาง    

                   >1138.70    มีฝนตกค่อนข้างดี    
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3.3.1.2  ปริมาณน้ าบาดาล (Water Aquifer) 

น้ าบาดาลเป็นแหล่งน้ าใต้ดินท่ีอยู่ในชั้นหิน จะมีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับรู 

พรุน (Porosity) ของหินน้ัน ในพ้ืนท่ีแห้งแล้งส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ าบาดาลน้อย เน่ืองมาจาก

สาเหตุหลักคือมีปริมาณฝนตกน้อย เม่ือมีการสูบน้ าบาดาลไปใช้ก็จะท าให้ผิวดินท่ีมีความชื้นน้อย

อยู่แล้วแห้งแล้งไปด้วย ท าให้ปริมาณน้ าบาดาลท่ีเหลืออยู่มีความเข้มข้นสูงไม่สามารถน ามาใช้ได้ 

ปริมาณน้ าบาดาลเป็นปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีปัจจัยหน่ึง และยังบ่งบอกถึง

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย พ้ืนท่ีท่ีมีความแห้งแล้งมาก ๆ ระดับน้ าบาดาลจะอยู่

ลึกถึง 20 เมตร ซึ่งการเปล่ียนแปลงระดับน้ าใต้ดินมีความสัมพันธ์กับการระเหยของน้ าผิวดิน น้ า

บาดาลจะอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดทรายหรืออยู่ตามหินผุหรืออาจกักเก็บไว้ตามโครงสร้างท่ีอยู่

ในหิน เช่น รอยแตก รอยแยก และรอยเล่ือน พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520 ได้ก าหนดว่าน้ า

บาดาลเป็นน้ าท่ีเก็บอยู่ใต้ดินในชั้นดินหรือระดับกรวดใต้ดินท่ีระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร 

(เจริญ เพียรเจริญ, 2540: 34) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดเกณฑ์ปริมาณน้ าบาดาลท่ีใช้ในการ

ก าหนดสภาพพ้ืนท่ีไว้ 4 ระดับ (ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2551)  

  ปริมาณน้ าบาดาล น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 

  ปริมาณน้ าบาดาล เท่ากับ  2-10 ลบ.ม./ชม. 

  ปริมาณน้ าบาดาล มากกว่า 10-20 ลบ.ม./ชม. 

  ปริมาณน้ าบาดาล มากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. 

 

 3.3.1.3  ลักษณะเน้ือดิน (Soil Texture) 

 ดินเป็นส่วนผสมระหว่าง ทราย (Sand) ทรายแป้ง (Slit)  และดินเหนียว (Clay) 

เน้ือดินเป็นสัดส่วนของ 3 องค์ประกอบหลักเหล่าน้ีในดิน ดินส่วนใหญ่มีการผสมกันของดินท้ัง 3 

แบบ แต่อาจแตกต่างกันออกไป เช่น ดินทรายบริเวณชายหาดอาจจะแทบเป็นหินทรายท้ังหมด 

ขณะท่ีดินท่ีใช้ท าอิฐจะมีองค์ประกอบของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่(ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์, 2547: 357) 

 การต้ังชื่อดินข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของดิน เช่น ดินร่วน ( Loam) เพราะเป็นดินท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนของทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ท าให้

การเรียกชื่อดินท่ีต่างกันถูกน ามาใช้เพ่ือบ่งชี้สัดส่วนของวัตถุธาตุอนินทรีย์ในดินท่ีต่างกัน 
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     ภาพที่ 3.1  ตารางสามเหล่ียมดิน (Soil Triangle)  

     แหล่งที่มา: Lynn et al.,  1997 อ้างถึงใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2547:358     
 

 ตารางสามเหล่ียมดิน ( Soil Triangle) เป็นการอธิบายลักษณะทางกราฟฟิคของสัดส่วน

ระหว่างทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว จากสามเหล่ียมดินในภาพท่ี 3.6  แสดงให้เห็นถึง

องค์ประกอบของเน้ือดิน เป็นดินเหนียวร้อยละ 35 ทรายแป้ง ร้อยละ 30 และทราย ร้อยละ 35 และ

ในทางปฏิบัติ นิยมจัดกลุ่มประเภทเน้ือดินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  2535 :  77)  

  1)  ดินเน้ือหยาบ (Coarse - Textured Soils) ได้แก่ดินทราย (Sandy Soils) ดิน

ทรายร่วน (Loamy Sand) และดินร่วนทราย (Sandy Loam)  ซึ่งหมายถึงดินท่ีแสดงสมบัติเด่นใน

การระบายน้ าได้ดีและเร็ว มีการซึมน้ าดี ไม่เกาะตัวเป็นก้อนทึบ อุ้มน้ าได้น้อย 

  2)  ดินเน้ือปานกลาง (Medium – Textured Soils) ได้แก่ดินร่วนเหนียวปนทราย 

(Sandy Clay Loam) ดินร่วน (Loam) ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silty Loam) และดินทรายแป้ง (Silt) 

ดินกลุ่มน้ีระบายน้ าได้ไม่เร็วมาก (ปานกลาง)   กักเก็บน้ าได้ค่อนข้างมากและดินมีความแข็งไม่

มากนัก 

 3)  ดินเน้ือละเอียด (Fine – Textured Soils) ได้แก่ดินเหนียว (clay) ดินเหนียว

ปนทรายแป้ง (Silty Clay) ดินเหนียวปนทราย (Sandy Clay) ดินร่วนเหนียว (Clay Loam) และดิน
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ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (Silty Clay Loam)  ดินกลุ่มน้ีมีช่องว่างระหว่างอนุภาคดินเล็กและมี

ปริมาตรรวมของช่องว่างมาก การแทรกซึมน้ าต่ า ท าให้มีการระบายน้ าได้ไม่ดีแต่สามารถดูดซับน้ า

และธาตุอาหารของพืชได้ดี 

 3.3.1.4  การระบายน้ าของดิน (Soil Drainage) 

  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีบ่งบอกถึงการมีอยู่ของน้ าในดิน ดินเน้ือละเอียดจะมีการ

ระบายน้ าไม่ดี(เลว) ดินเน้ือหยาบจะมีการระบายน้ าดี ดังน้ าสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนประกอบของดิน

ทรายมากจะมีการระบายน้ าดีมากมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งมากกว่าบริเวณอื่น ๆ การ

ระบายน้ าจึงข้ึนอยู่กับลักษณะเน้ือดินนอกจากน้ียังข้ึนอยู่กับความลาดชันของพ้ืนท่ี แต่ในคร้ังน้ี

ไม่ได้น าความลาดชันเข้ามาเป็นปัจจัยในการศึกษาเน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษามีความชันอยู่ระหว่าง

ระหว่าง 2-5% ท าให้ความสามารถในการไหลของน้ าออกจากพ้ืนท่ีน้อย ความเร็วในการลดระดับ

ของน้ าใต้ดินจึงต่ ามาก (สุริย์ บุญญานุพงศ์,เกริกศักด์ิ บุญญานุพงศ์ และรัตน์ธศักด์ิ เพ็งชะตา, 

2541: 8)   จากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมปี 

2544 ได้จัดแบ่งเกณฑ์การระบายน้ าตามสภาพเน้ือดินไว้ 3 ระดับ คือ การระบายน้ าดี การระบาย

น้ าปานกลาง และการระบายน้ าเลว 

 3.3.2 ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง

ข้ึนเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ เช่น ระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ า เข่ือน พ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน้ าหรืออยู่ใกล้เขต

ชลประทานจะมีระดับความเส่ียงในการเกิดความแห้งแล้งต่ า 

3.3.2.1  ระยะห่างจากคลองชลประทาน 

ระยะห่างจากคลองชลประทานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง โดย 

ต้ังอยู่บนความเป็นจริงว่าทุกพ้ืนท่ีชลประทานน้ าจากชลประทานจะใช้เพ่ือการบริโภคและ

การเกษตร  ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชลประทานจะต้องมีน้ ามากข้ึนนอกเหนือจากน้ าจากแหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติและท่ีต้ังของพ้ืนท่ีท่ีใกล้คลองชลประทานจะมีความเส่ียงต่ าในการเกิดความแห้งแล้ง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542: 32-41) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่ง

เกณฑ์ระยะห่างจากคลองชลประทานในการก าหนดสภาพพ้ืนท่ีไว้ 5 ระดับ ดังน้ี  Kulapramote 

Prathumchai  (1999: 32)  

  ระยะห่างจากคลองชลประทานน้อยกว่า 2,000 เมตร   

  ระยะห่างจากคลองชลประทาน 2,000-4,000 เมตร 

  ระยะห่างจากคลองชลประทาน  มากกว่า 4,000-6,000 เมตร 

  ระยะห่างจากคลองชลประทาน  มากกว่า 6,000 เมตร  
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3.3.2.2  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (Land Use) 

  การใช้ดินท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดความแห้งแล้งเป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน ท่ีดินขาดการจัดการท่ีเหมาะสม จากฐานข้อมูล

เชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมปี พ.ศ.2547 ของกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม และฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจัดหวัด

นครปฐมปี พ.ศ.2552 ของกรมพัฒนาท่ีดิน ได้จัดล าดับการใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยพิจารณาจาก

ส่ิงปกคลุมดินดังน้ี 

ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (ตัวเมือง,หมู่บ้าน) 

  ชั้นท่ี 2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (นาข้าว,พืชไร่,โรงเรือนเล้ียงสัตว์) 

  ชั้นท่ี 3 พ้ืนท่ีแหล่งน้ า (บ่อน้ าในไร่นา,อ่างเก็บน้ า,แม่น้ า) 

  ชั้นท่ี 4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด(พ้ืนท่ีป่าไม้ และพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถจัดประเภทได้) 

 

3.4  วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง และหา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้ง ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด

นครปฐม จึงได้ก าหนดข้ันตอนการศึกษาไว้  2  ข้ันตอน คือ 

 3.4.1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องโดย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.4.2  การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังน้ี 

3.4.2.1   การก าหนดปัจจัยหลักท่ีท าการศึกษา 

ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS.) เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความ

แห้งแล้งได้ก าหนดปัจจัยท่ีใช้ท้ังหมด 6 ปัจจัย เป็นปัจจัยหลัก โดยพิจารณาจาก 

(1) ความหมายของความแห้งแล้ง 

(2) สาเหตุการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 

(3) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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โดยพิจารณาปัจจัยท่ีมีความส าคัญและคาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้งมาก

ท่ีสุดในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเน้ือดิน การระบายน้ าของ

ดิน ระยะห่างจากพ้ืนท่ีชลประทาน  และการใช้ประโยชน์จากดิน ปัจจัยหลักท้ัง 6 ปัจจัย มี 4 ปัจจัย

แรกเป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถท าการควบคุมได้ เพราะหากมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีไม่เอื้ออ านวย

ให้กับพ้ืนท่ีแล้ว มีโอกาสท่ีจะเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด การก าหนดปัจจัยมีรายละเอียด

แต่ละปัจจัยดังน้ี (ตารางท่ี 3.4) 

 

ตารางที่ 3.4 การก าหนดปัจจัยแต่ละปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 

 

   ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา                                          เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 

 

   1)  ปริมาณน้ าฝนต่อปี                พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง มีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าค่าเฉล่ีย 

   2)  ปริมาณน้ าบาดาล                       พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งมีปริมาณน้ าบาดาลน้อยกว่าบริเวณอื่น   

   3)  ลักษณะเน้ือดิน                           พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งมีเน้ือดินหยาบ 

   4)  การระบายน้ าของดิน                   พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งมีการระบายน้ าของดินดี 

   5)  ระยะห่างจากคลองชลประทาน    พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งอยู่ห่างจากคลองชลประทานมาก 

   6)  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน          พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งจะมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินไม่ 

         เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี(ลักษณะส่ิงปกคลุมดิน) 

 

3.4.2.2  การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Weight) และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย  

(Rating) 

                      ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดคะแนนความส าคัญ (Weight 

Scale) ท้ัง  6 ปัจจัย และค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย ซึ่งการก าหนดเกณฑ์และค่าคะแนนปัจจัย

ย่อย (Rating Scale) ได้ก าหนดให้ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1-6 คะแนน ตัวเลขท่ีสูงข้ึนหมายถึงพ้ืนท่ีมี

ความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งสูง ซึ่งการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Weight) จะท าโดยใช้วิธี

เฉล่ียค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 17 คน ดังน้ี 

(1) กรมอุตุนิยมวิทยา 

(2) กรมชลประทาน 

(3) กรมพัฒนาท่ีดิน 
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(4) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

(5) กรมทรัพยากรน้ า 

(6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยออกแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค่าน้ าหนักคะแนน ซึ่งก าหนดให้ค่าคะแนน 

ความส าคัญ (Weighting) อยู่ในช่วง 1 – 6 คะแนน 1 หมายถึง มีความส าคัญน้อยท่ีสุด คะแนน 6 

หมายถึงมีความส าคัญมากท่ีสุด ส าหรับค่าคะแนนแต่ละปัจจัย (Rating) ก าหนดให้อยู่ในช่วง 1 – 

5 คะแนน  

1 หมายถึง ระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีในการเกิดความแห้งแล้งต่ ามาก  

2 หมายถึง ระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีในการเกิดความแห้งแล้งต่ า  

3 หมายถึง ระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีในการเกิดความแห้งแล้งปานกลาง  

4 หมายถึง ระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีในการเกิดความแห้งแล้งสูง 

5 หมายถึง ระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีในการเกิดความแห้งแล้งสูงมาก  

จากน้ันน ามาหาค่าน้ าหนักคะแนนจากแบบสอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดเพ่ือ

น าไปใช้ในการซ้อนทับข้อมูลต่อไป 

 

ตารางที ่ 3.5  ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา (Weighting Scale) 

 

      ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา                                              ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย                 

 

1) ปริมาณน้ าฝนต่อปี                                          6 

2) ปริมาณน้ าบาดาล                                              3 

3) ลักษณะเน้ือดิน                                                       5 

4) การระบายน้ าของดิน                                            6 

5) ระยะห่างจากคลองชลประทาน    4 

6) การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน     2 
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ตารางที่ 3.6 การก าหนดค่าคะแนนปริมาณน้ าฝนต่อปี 

 

ปริมาณน้ าฝนต่อปี (มม.)                     การก าหนดคะแนน (Rating) 

    

      <726.29         24.35                         

          >726.29-812.32                             18.55 

        >812.32-837.81     16.91 

        >837.81-1,138.70                             13.09 

        >1,138.70                     7.36 

 

ตารางที่ 3.7 การก าหนดค่าคะแนนปริมาณน้ าบาดาล 

 

   ปริมาณน้ าบาดาล (ลบ.ม./ชม.)      การก าหนดคะแนน (Rating) 

   <2         11.29 

      2-10       9.88  

  >10-20       7.06 

  >20       4.50 

  

ตารางที่ 3.8 การก าหนดค่าคะแนนลักษณะเน้ือดิน 

 

      ลักษณะเน้ือดิน                               การก าหนดคะแนน (Rating) 

     

     ดินเน้ือหยาบ       15.29 

     ดินเน้ือปานกลาง                  12.18      

     ดินเน้ือละเอียด           9.41 
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ตารางที่ 3.9 การก าหนดค่าคะแนนการระบายน้ าของดิน 

 

       การระบายน้ าของดิน             การก าหนดคะแนน (Rating) 

         

            ระบายน้ าได้ดี     25.06 

            ระบายน้ าได้ปานกลาง    17.65 

             ระบายน้ าได้เลว     10.24 

 

ตารางที่ 3.10 การก าหนดค่าคะแนนระยะห่างจากคลองชลประทาน 

 

ระยะห่างจากคลองชลประทาน (เมตร)            การก าหนดคะแนน (Rating) 

                                                                                                            

  >6,000                14.59 

>4,000-6,000               11.53 

   2,000-4,000       7.76 

<2,000                  4.71 

  

ตารางที่ 3.11 การก าหนดค่าคะแนนการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (ตามลักษณะส่ิงปกคลุมดิน) 

 

           ประเภทการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน                        การก าหนดคะแนน (Rating)                                                                                                        

  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม                  4.71 

  พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง     3.29 

  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด            3.18 

พ้ืนท่ีแหล่งน้ า                   2.00 

     

3.4.2.3  จัดท าแผนท่ีตามปัจจัยท่ีก าหนดไว้รวม 6 ปัจจัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือให้แต่ละปัจจัยมีการจัดเก็บในรูปของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีโดยอาศัย

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามตารางท่ี 3.6 ถึงตารางท่ี 3.11 มีรายละเอียดการจัดท าแต่ละปัจจัยดังน้ี 
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        1)  ชั้นข้อมูลแผนท่ีแสดงปริมาณน้ าฝน เน่ืองจากข้อมูลปริมาณน้ าฝนท่ีได้มีข้อมูล 

ลักษณะเป็นจุด (point) จึงต้องท าให้อยู่ในรูปข้อมูลพ้ืนท่ี (Polygon) สามารถท าได้โดยการใส่

ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปีเฉล่ียในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553) โดยใช้โปรแกรม Arcview 3.3 

และ ArcGis 9.2 และโปรแกรม Excel ในการจัดท าตารางข้อมูลเป็นไฟล์ *.dbf แล้วแปลงเป็น

ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบ UTM(Universal Transverse Mercator)  เน่ืองจากข้อมูลปริมาณน้ าฝน

เป็นลองติจูดและละติจูด จึงต้องแปลงให้เป็นระบบเดียวกันคือ UTM  จากน้ันท าการ Interpolate 

โดยใช้วิธี Topo to Raster เน่ืองจากจะให้ค่าท่ีละเอียดกว่าวิธีอื่น ๆ เพ่ือท าให้ข้อมูลปริมาณน้ าฝน

อยู่ในรูปพ้ืนท่ี (Polygon) และก าหนดเส้นฝนเท่า(Isoheight) ตามเกณฑ์ปริมาณน้ าฝนตามท่ี

ก าหนดและให้คะแนนท่ีก าหนดไว้ (Rating) ตามตารางท่ี 3.6 จะได้ชั้นข้อมูลปริมาณน้ าฝนใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

         2)  ชั้นข้อมูลปริมาณน้ าบาดาล โดยการใส่ค่าคะแนนตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.7 

เน่ืองจากในตารางแสดงคุณลักษณะ (Attribute Table) มีข้อมูลปริมาณน้ าบาดาลอยู่แล้ว แต่ยัง

เป็นข้อมูลแบบจุดอยู่ จึงต้องท าเป็นข้อมูลพ้ืนท่ีด้วยวิธีการจัดกลุ่มใหม่ แล้วท าการ Interpolate ได้

แผนท่ีชั้นข้อมูลน้ าบาดาล แล้วใส่คะแนนตามปริมาณน้ าบาดาลท่ีมีอยู่ในตารางแสดงคุณลักษณะ

ได้แผนท่ีชั้นข้อมูลปริมาณน้ าบาดาล            

        3)  ชั้นข้อมูลลักษณะเน้ือดิน ท าโดยการใช้แผนท่ีชั้นข้อมูลชุดดินจากฐานข้อมูลซึ่ง 

การวิเคราะห์ลักษณะเน้ือดินไว้แล้ว สามารถน ามาจัดกลุ่มเน้ือดินตามชุดดินต่าง ๆ แล้วใส่คะแนน

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.8 ลงในตารางแสดงคุณลักษณะ(Attribute Table) ของข้อมูล

ชุดดิน ได้แผนท่ีชั้นข้อมูลลักษณะเน้ือดิน          

            4)  ชั้นข้อมูลการระบายน้ าของดิน ข้อมูลชุดดินในฐานข้อมูลได้ก าหนดลักษณะการ

ระบายน้ าของดินในแต่ละชุดดินไว้แล้ว จึงสามารถใส่ค่าคะแนนตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.9 ได้

แผนท่ีชั้นข้อมูลการระบายน้ าของดิน       

        5)  ชั้นข้อมูลระยะห่างจากคลองชลประทาน ท าโดยการเลือกคลองชลประทานจาก

ตารางแสดงคุณลักษณะ (Attribute Table) จากน้ันท าแนวก้ันโดยใช้ค าส่ัง Buffer  แล้วใส่ค่าการ

แบ่งชั้นข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.10 จะได้แผนท่ีชั้นข้อมูลระยะห่างจากคลองชลประทาน 

          6)  ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (Land Use) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน

ในฐานข้อมูลได้ก าหนดลักษณะการใช้ประโยชน์จากท่ีดินไว้ในตารางแสดงคุณลักษณะ จึง

สามารถใส่คะแนนตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.11 จะได้แผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  
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        3.4.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการซ้อนทับข้อมูล (Map Overlay) จากแผนท่ีท่ีจัดท าข้ึนจ านวน 

6 ข้อมูล น ามาวิเคราะห์โดยใช้สมการเส้นตรงเพ่ือจัดแบ่งระดับความเส่ียงพ้ืนท่ีการเกิดภัยแล้ง โดย

ใช้ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยหลักท่ีก าหนดไว้แล้วในตาราง 3.5 และค่าคะแนนในแต่ละ

ปัจจัยท่ีก าหนดไว้ในตาราง 3.6-3.11 สามารถวิเคราะห์ระดับความเส่ียงของพ้ืนท่ีแห้งแล้งโดยการ

ค านวณค่าคะแนนรวมแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighting Linear Total) จากสมการ 

 

 nnRWRWRWRWS  ...332211                                   

 

 โดยท่ี S  = ค่าคะแนนระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 

  nW...1       = ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยท่ี 1 - n 

   nR...1     = ค่าคะแนนย่อยของแต่ละปัจจัยท่ี 1 – n 

 

ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะด าเนินการจัดกลุ่มพ้ืนท่ี

ออกเป็น 3 ระดับ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ า(มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งน้อย) 

พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง โดย

ค านวณหาค่าเฉล่ีย X() ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deivation : SD) มาก าหนด

ความกว้างของแต่ละช่วง โดยก าหนดดังน้ี 

 

 พ้ืนท่ีท่ีมี ความเส่ียงต่อ Sความแห้งแล้งต่ า   ..DSX<  

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ ...... DSXSDSX ความแห้งแล้งปานกลาง  

            พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง S  ..DSX>  

 

3.4.3 การศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้ง   

          ในข้ันตอนน้ีเราจะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาท้ัง 6 ปัจจัยกับ

การเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย

เชิงเส้น (Linear Regression Analysis)  ด้วยโปรแกรม SPSS Version16 for windows   ซึ่ง

จะต้องท าการตรวจสอบปัจจัยท่ีใช้ท้ังหมดว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นล าดับแรก จากน้ันจึง
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น าไปวิเคราะห์ถดถอยเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดความ

แห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

3.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสมการความสัมพันธ์ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น(Linear Regression  Analysis) จะไม่

ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นมีความจ าเป็นต้องทราบว่าตัวแปรใดเป็น

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพราะในการวิจัยคร้ังน้ีจะต้องมีการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิด

ความแห้งแล้งซึ่งเป็นการพยากรณ์จากสมการความสัมพันธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 

แต่ท้ังน้ีตัวแปรตามหมายถึงความเส่ียงในการเกิดความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษา ปัจจัยท่ีใช้ท้ัง 6 

ปัจจัย เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นและมีความเป็นอิสระต่อกัน  

 

 
     
 
 
 
       

   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2  ข้ันตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และหาสมการความสัมพันธ์ 

Regression 

Analysis (spss) 

Select Factors For Regression Analysis 
 

Gis and Data  

attributes 

Correlation 

Analysis 

Equations 



 

 

บทท่ี 4 

 
พ้ืนท่ีศึกษา 

 
4.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

 
ก าแพงแสน เป็นเมืองเก่าสมัยทวารวดีประมาณอายุราว พ.ศ. 1150 – 1400 อ าเภอ

ก าแพงแสนได้รับการจัดต้ังเป็นอ าเภอต้ังแต่ พ.ศ. 2449 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม บริเวณเส้นรุ้งท่ี  13 องศา 59 

ลิปดา 2 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวง 99 องศา 59 ลิปดา 38 ฟิลิปดาตะวันออก ตามเส้นทางถนน

มาลัยแมนห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขต

การปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังน้ี 

 

 - ทิศเหนือ   

ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 - ทิศใต้    

ติดต่อกับอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด 

ราชบุรี 

- ทิศตะวันออก   

ติดต่อกับอ าเภอบางเลนและอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 - ทิศตะวันตก   

ติดต่อกับอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
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ภาพที่ 4.1  แผนท่ีแสดงเขตการปกครองของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งที่มา: วิเคราะห์โดยผู้ศึกษา  
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4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ 

ระดับความแตกต่างของความสูงของพ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง 2-17 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 

พ้ืนท่ีตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน ส่วนพ้ืนท่ีตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่ม

มีท่ีดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ   

 
4.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

เน่ืองจากอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่ในเขตโซนร้อนโดยได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงลักษณะทาง

ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังน้ี (ดูตาราง 4.1 ประกอบ) 

      - ฤดูร้อน  เร่ิมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม โดยมีอากาศร้อนจัดใน

เดือนเมษายน 

- ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพล 

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุก 

   - ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ในช่วงอิทธิพลของลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดมาจากประเทศจีนท าให้อุณหภูมิลดต่ าลงมีอากาศหนาวและแห้ง

แล้ง 

 

ตารางที่ 4.1 ปริมาณน้ าฝนรายเดือนอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2533-2553   

 

  ปี/เดือน    มค.   กพ.     มีค.     เมย.   พค.      มิย.      กค.     สค.     กย.      ตค.      พย.     ธค.   

    2533     2.8     0.0     43.6     3.2   145.3    27.4     64.1    30.7  105.2  373.7    45.1    0.0 

    2534    0.0   23.3     61.4    52.5     39.7    90.9    54.8  113.7  174.6  153.1    28.6  43.8 

    2535    3.3     5.6       0.0      0.0     32.5  105.0    87.0    93.3  195.6  382.3      0.3    2.8 

    2536    0.0     0.0     30.3    48.7     91.3    72.6    56.7    96.9  173.3  191.1      0.0    4.9 

    2537    0.0     0.2     58.9    33.4   100.3  245.1    96.9  108.7  231.6  141.5    13.5    0.0 

    2538    0.0     0.0       6.6    15.0   154.8  127.1  119.0  239.8  479.8  130.7    18.0    3.9 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) 

 

 ปี/เดือน    มค.   กพ.     มีค.    เมย.     พค.      มิย.      กค.     สค.     กย.      ตค.      พย.     ธค.   

    

   2539     5.8     0.0     17.5   43.6   183.5    71.9  117.6    62.3   330.7   182.8    73.5    0.0 

   2540     0.0     0.0   138.1   59.2     37.1    16.9    50.8  152.4   184.2   133.5    36.0    0.0   

   2541     0.5     0.0      0.0    34.3     89.4  109.0  264.5  168.6   302.9   209.8    46.3    0.0 

   2542     0.0   19.6      7.7  173.2   210.4  146.8    58.5      6.9   189.4   442.1    60.3    5.3   

   2543     0.0   13.1    14.0    79.4     96.9    61.9    37.2    80.7     92.1   244.1      2.5    0.0 

   2544     2.7     3.8  116.5      0.8   150.9  114.0    71.8  104.5   231.6   332.0    36.6    0.9 

   2545     0.0     0.0    45.9    16.5   108.2    79.0  108.7  108.1   184.6   126.1  226.9  62.6 

   2546     0.0     0.0    93.0      1.2   109.9  176.1  135.1    75.9   259.3     96.2      0.0    0.0 

   2547   21.0    44.9     0.0      1.0   172.2    33.1    83.3    78.0   188.2     88.3      2.8    0.0 

   2548     7.1    12.2 107.9      3.9     80.2    65.9    90.9    32.6   300.4   268.5    48.5  20.4 

   2549     2.6    17.8   22.6    38.6   117.0  162.5    74.3    90.1   338.2   114.1      5.7    7.2 

   2550     7.0      0.0   16.9  151.3   260.0  149.2  146.2  183.1   100.2   164.6    14.4    0.0 

   2551     0.0    42.8     0.7    54.6   160.0  188.0    81.0  124.6   131.3   225.7    14.7    0.0 

   2552     0.0      0.0   15.9    39.3   343.2    47.9    90.9    76.0   220.6   313.5      5.2    0.0  

   2553     3.5      0.0   21.0   19.6     64.2   289.6  109.7  185.8   287.5   239.8      0.0  11.1 

 

แหล่งที่มา:   กรมอุตุนิยมวิทยา     

 

4.4 ลักษณะดิน 
 
4.4.1  สภาพดินโดยท่ัวไป 

ลักษณะดินโดยท่ัวไปของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นดินปนทราย และมีดิน

นาในบางพ้ืนท่ี คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการประกอบอาชีเกษตรกรรม 

เช่น เพาะปลูกข้าว อ้อย ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น การใช้ดินในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสนส่วน

ใหญ่จึงใช้เพ่ือการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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การท านามีพ้ืนท่ีประมาณ 34,311 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.55 พ้ืนท่ีไม้ผลไม้ยืนต้น

ประมาณ 10,567 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 พืชไร่ประมาณ 86,469 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 

พ้ืนท่ีปลูกผัก 16,286 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.43 พ้ืนท่ีไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 1,037 ไร่ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 0.41 พ้ืนท่ีการเกษตรอื่น ๆ ประมาณ 37,823 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.94 และพ้ืนท่ีอื่น 

 ๆอีกประมาณ 66,644 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.33 (ตารางท่ี 2.2)  

 

ตารางที่  4.2   ข้อมูลการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรของอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 

         กิจกรรม                 พ้ืนท่ี (ไร่)                ร้อยละ                

นา                 34,311     13.55   

ไม้ผลไม้ยืนต้น    10,567        4.17      

พืชไร่     86,469      34.16  

พืชผัก     16,286        6.43 

ไม้ดอกไม้ประดับ       1,037        0.41 

พ้ืนท่ีการเกษตรอื่นๆ   37,823      14.94 

พ้ืนท่ีอื่นๆเช่น ท่ีอยู่อาศัย   66,644      26.33 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด             253,137                100.00 

 

แหล่งท่ีมา:  กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552. 

 

4.4.2 ข้อมูลกลุ่มชุดดินในอ าเภอก าแพงแสน 
กลุ่มชุดดินกับลักษณะท่ัวไปของดินท่ีพบมากตามล าดับในแต่ละสภาพพ้ืนท่ีของ 

ต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 10 ชุดดิน โดยมีรายละเอียดแต่

ละชุดดินดังแสดงในตารางท่ี 4.3, 4.4 และภาพท่ี 4.3  
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ตารางที่ 4.3  กลุ่มชุดดินท่ีพบมากตามล าดับในแต่ละสภาพพ้ืนท่ีของต าบลต่าง ๆ  

         ในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

                                     

                                           กลุ่มชุดดิน 

                 ต าบล 

                          ดินในพ้ืนท่ีลุ่ม          ดินในพ้ืนท่ีดอน  

 

ทุ่งกระพังโหม   4   33 , 7/33 

กระตีบ    -   33 , 38, 38B 

ดอนข่อย   2 , 4, 11   33/7  

ทุ่งขวาง    4   33  

ทุ่งบัว    4 , 7   33  

ทุ่งลูกนก   4 , 7   33  

สระพัฒนา   4 , 11   33  

สระส่ีมุม   2 , 4, 11   33  

ห้วยขวาง   4   33 , 7/33 

ห้วยหมอนทอง   4   33 , 7/33                

            ห้วยม่วง   4, 2, 11, 7  33 , 7/33, 38, 38B 

ก าแพงแสน   4 , 2, 11, 7  33 , 7/33, 38, 38B 

รางพิกุล    4 , 2, 11, 7  33 , 7/33, 38, 38B 

หนองกระทุ่ม   4 , 2, 11, 7  33 , 7/33, 38, 38B 

วังน้ าเขียว   4 , 2, 11, 7  33 , 7/33, 38, 38B 

  

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2541.   

หมายเหตุ  -B มีความลาดชัน 2-5%  

       -7/33 มี 2 กลุ่มชุดดินเกิดปะปนในขอบเขตดินเดียวกัน 

       -f = flood กลุ่มชุดดินท่ีมีน้ าท่วมขัง 
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ภาพที่ 4.2  แผนท่ีกลุ่มชุดดินของพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน, มปป. 

 

ตารางที่ 4.4   จ านวนพ้ืนท่ีของแต่ละกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

     กลุ่มชุดดิน              พ้ืนท่ี(ไร่)              ร้อยละ 

กลุ่มชุดดินท่ี_1/2                  192   0.07  

กลุ่มชุดดินท่ี_2              14,081   4.98 

กลุ่มชุดดินท่ี_3                   363   0.13    

กลุ่มชุดดินท่ี_4              48,890   7.28  

กลุ่มชุดดินท่ี_7                     4,723   1.67 

กลุ่มชุดดินท่ี_11                8,675   3.07  

กลุ่มชุดดินท่ี_33            151,827             53.67 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

   กลุ่มชุดดิน                  พ้ืนท่ี(ไร่)          ร้อยละ   

กลุ่มชุดดินท่ี_33/7              10,858    3.84 

กลุ่มชุดดินท่ี_38                 2,461    0.87 

กลุ่มชุดดินท่ี_38B                1,535    0.54 

แหล่งน้ า          78    0.03 

สนามบิน               23,166    8.19 

TML                   16,040    5.67 

               รวมพ้ืนท่ี                282,889          100.00  

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2541.   

 
4.4.2 ลักษณะท่ัวไปของดินท่ีพบในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

4.4.2.1 ดินในพ้ืนท่ีลุ่ม 
   (1)  กลุ่มชุดดินท่ี 1 และ 1f  เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหง

เป็นร่องเล็ก ในฤดูร้อนสีดินส่วนมากเป็นสีด า หรือสีเทาแก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีน้ าตาลหรือ

สีเหลืองปะปนอยู่ข้างใน ดินชั้นบน ส่วนดินชั้นล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน การไถพรวนล าบากดิน

แห้งจะแตกระแหงเป็นร่องลึกท าให้น้ าซึมหายได้ง่ายเม่ือฝนท้ิงช่วงนานกว่าปกติ ได้แก่ ชุดดินช่อง

แค ท่าเรือ โคกกระเทียม บ้านหมี่ ลพบุรี-ท านา บุรีรัมย์-ท านา บางเลน บ้านโพด และวัฒนา 

   (2)  กลุ่มชุดดินท่ี 2 และ 2f  เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทา

แก่ ดินล่างมีสีเทา จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ 

มีน้ าแช่ขังลึก 20 - 50 เซนติเมตร นาน 3 - 5 เดือน ถ้าเป็นดินท่ีได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลจะพบสาร

จาโรไซต์สีเหลืองฝางในระดับความลึกเป็นดิน ลึกมีการระบายน้ าเลว ได้แก่ ชุดดินอยุธยา บางเขน 

บางน้ าเปร้ียว ท่าขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธิ์ 

     (3)  กลุ่มชุดดินท่ี 33f  เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สี

น้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สี

แดงปนเหลือง พบตามท่ีราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าเลว ฤดูฝนขังน้ าลึก 20 - 

50 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน ฤดูแล้งดินแห้งเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเล มักมี
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เปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง ได้แก่ ชุดดินสมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และ

สิงห์บุรี 

   (4)  กลุ่มชุดดินท่ี 4 เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา

หรือสีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ าตาล

ปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสในชั้นดิน

ล่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว พบตามท่ีราบเรียบหรือท่ีราบลุ่มระหว่างคันดินริมล าน้ า กับลาน

ตะพักล าน้ า กับลานตะพักล าน้ าค่อนข้างใหม่ น้ าแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน 4 - 5 

เดือน ไดแก่  ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ท่าพล และสระบุรี,บางมูลนาค 

   (5)  กลุ่มชุดดินท่ี 7 เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาล

ปนเทา พบประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่มดินน้ี

เกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว พบตามพ้ืนท่ีราบเรียบถึง

ค่อนข้างราบเรียบ ฤดูฝนขังน้ าลึก 30 - 50 เซนติเมตร นาน 3 - 4 เดือน ได้แก่ ชุดดินนครปฐม 

ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ์ ท่าตูม สุโขทัย พิจิตร 

   (6)  กลุ่มชุดดินท่ี 8 เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับ

ถมเป็นชั้นๆของดินและอินทรีวัตถุท่ีได้จากการขุดร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอย

ปะปนอยู่ด้วย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ปัจจุบันเกษตรกรได้ท าการขุดยกร่องเพ่ือพืชผล

ต่างๆ ท าให้สภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไปตามปกติ ได้แก่ ชุดดินธนบุรี สมุทรสงคราม ด าเนิน

สะดวก 

   (7)  กลุ่มชุดดินท่ี 11 และ 11f เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด า

หรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก 

ในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซด์ ในระดับความลึก 50 - 

100 เซนติเมตร นาน 3 - 5 เดือน บางพ้ืนท่ีจะขังน้ านาน 6 - 7 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลว

เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง 

หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก ในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสาร

จาโรไซด์ ในระดับความลึก 50 - 100 เซนติเมตร นาน 3 - 5 เดือน บางพ้ืนท่ีจะขังน้ านาน 6 - 7 

เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลว ได้แก่ ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี 

4.4.2.2 กลุ่มดินในท่ีดิน (ดินดอน) 

   (1)  กลุ่มชุดดินท่ี 33 เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้งดินมีสีน้ าตาล

หรือสีน้ าตาลปนแดงบางแห่ง ในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูน
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ปะปน เกิดจากวัตถุ ต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและก าเนิดตะกอนรูป

พัด มีพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความชันประมาณ 2 - 12 % เป็นดินลึก

มาก มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลางระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี ได้แก่ ชุดดินดงยาง

เอน ก าแพงแสน ก าแพงเพชร ล าสนธิธาตุพนม 

(2)  กลุ่มชุดดินท่ี 38 และ 38B เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปน 

ทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นของตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ าตาล อาจ 

พบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณสันดิน

รมน้ าท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0 -2 % เป็นดินลึก มีการระบาย

น้ าดีปานกลาง ระดับน้ าใต้ดินลึก ประมาณ 1 เมตร ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ท่าม่วง ป่าสัก และดิน

เจดีย์ ชุมพลบุรี 

  

4.5 ศักยภาพแหล่งน ้า 
 

4.5.1 ระบบน้ าชลประทาน   
 จากข้อมูลระบบชลประทานและพ้ืนท่ีรับน้ าชลประทานในจังหวัดนครปฐม พบว่า มีพ้ืนท่ี

รับน้ าจากโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่(เข่ือนแม่กลอง) และจากโครงการเจ้าพระยา (เข่ือน

เจ้าพระยา) โดยมีโครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบในจังหวัดนครปฐม 8 โครงการ โดยอ าเภอ

ก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานรวม 4 โครงการ คือ (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที่ 4.3 พ้ืนท่ีชลประทานในจังหวัดนครปฐม    

แหล่งที่มา: วิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 
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โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 69,310 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

27.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐม มีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 390 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 0.15 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางเลน มีพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 

114,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.31 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพนมทวน มี

พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์  49,534 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.57 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (ตารางท่ี 4.4 และ

ภาพท่ี 4.4) 
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ภาพที่ 4.4 โครงการชลประทานในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่ 4.5 พ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานในอ าเภอก าแพงแสน  

        จังหวัดนครปฐม 

 

  ล าดับท่ี      ท่ีต้ังโครงการ                พ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์(ไร่)       ร้อยละของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 

     1           ก าแพงแสน          69,310                 27.38  

    2           นครปฐม                390          0.15 

     3           บางเลน        114,700                             45.31 

     4           พนมทวน           49,534          19.57 

   

    รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ      233,934       92.41 

 

แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553ค.  

 

รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับน้ าจากโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  233,934 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  92.41 

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 253,137 ไร่  ซึ่งหมายความว่าพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของอ าเภอก าแพงแสนอาศัยน้ า

จากโครงการชลประทานในการเพาะปลูกและด ารงชีวิต สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศของ

พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน ท่ีไม่มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน     

4.5.2 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  

 แม้ว่าพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสนจะไม่มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่านแต่ในพ้ืนท่ีก็มีคลองสายหลัก

ท่ีมีน้ าไหลตลอดปี เช่น คลองท่าสารบางปลา คลองแหลมกระเจา นอกจากน้ีในพ้ืนท่ียังมีคลอง

ซอย ห้วย หนองน้ าท่ีมีน้ าตลอดปี จ านวนมาก จึงท าให้มีน้ าเพียงพอส าหรับบริโภคและท า

การเกษตรได้ตลอดท้ังปี  

 
4.6  การปกครองและประชากร 

 
อ าเภอก าแพงแสน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ต าบล 204 หมู่บ้าน  

  1. ต าบลทุ่งกระพังโหม      7 หมู่บ้าน 

  2. ต าบลกระตีบ     8 หมู่บ้าน 
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  3. ต าบลทุ่งลูกนก   23 หมู่บ้าน  

  4. ต าบลห้วยขวาง   21  หมู่บ้าน  

  5. ต าบลทุ่งขวาง    10 หมู่บ้าน  

  6. ต าบลสระส่ีมุม   24 หมู่บ้าน  

  7. ต าบลทุ่งบัว    11 หมู่บ้าน  

  8. ต าบลดอนข่อย   16 หมู่บ้าน  

  9. ต าบลสระพัฒนา   14 หมู่บ้าน  

  10. ต าบลห้วยหมอนทอง   12 หมู่บ้าน  

  11. ต าบลห้วยม่วง   12 หมู่บ้าน  

  12. ต าบลก าแพงแสน   12 หมู่บ้าน 

  13. ต าบลรางพิกุล    9 หมู่บ้าน  

  14. ต าบลหนองกระทุ่ม   11 หมู่บ้าน  

  15. ต าบลวังน้ าเขียว   14  หมู่บ้าน  

 อ าเภอก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีรวม 464.42 ตารางกิโลเมตร ประชากร 115,119 คน  แยกเป็น

ชาย 55,936 คน  หญิง 59,183 คน ความหนาแน่นของประชากร 259 คน/ตารางกิโลเมตร (กรม

อุตุนิยมวิทยา, 2553ค) 

 
4.7  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

 
จากการศึกษาแผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปี 2547 และฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากท่ีดินกรม

พัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ.2552 พบว่า สภาพการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ซึ่งมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 464.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 290,263 ไร่ มี

รายละเอียดการใช้ประโยชน์จากท่ีดินดังน้ี 
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ตารางที่ 4.6 การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2552 

 

    ประเภทการใช้พ้ืนท่ี                 ปี พ.ศ.2547 (ตร.กม.)     ปี พ.ศ. 2552 (ตร.กม.)        

 

  พ้ืนท่ีการเกษตร   357.06    310.66   

  พ้ืนท่ีชุมชน/ส่ิงปลูกสร้าง                 85.11     94.66     

  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด            15.11        38.70      

  พ้ืนท่ีแหล่งน้ า             7.14        20.40          

 

            รวม                 464.42   464.42     

                                   

แหล่งท่ีมา:  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2547. 

                  กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552. 

  

4.7.1   พ้ืนท่ีการเกษตร (Agricultural Area)  

 ปี 2552 พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีการเกษตร 310.66 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 

194,161 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ลดลงจากปี 2547 ซึ่งมีพ้ืนท่ีการเกษตร 

357.06 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 223,162 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 76.88 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จ านวน 

46.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,001 ไร่    

4.7.2   พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  

 ปี พ.ศ.2552 อ าเภอก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 94.64 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 59,152 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีพ้ืนท่ี

ชุมชนและส่ิงและส่ิงปลูกสร้าง  85.11  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53.194 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

18.32  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จ านวน 9.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,958 ไร่ 

 4.7.3   พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดหรือพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อื่น ๆ   

 ปี พ.ศ.2552 อ าเภอก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีป่าไม้และพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถจัด

ประเภทได้รวม 38.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,184 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 15.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  9,444 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จ านวน 14,740 ไร่  
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 4.7.4   พ้ืนท่ีแหล่งน้ า  

 ปี พ.ศ.2552 อ าเภอก าแพงแสนมีพ้ืนท่ีแหล่งน้ าประมาณ 20.40 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 12,748 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีพ้ืนท่ี

แหล่งน้ า 7.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,463 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

จ านวน 8,285 ไร่    

 
4.8  สถานการณ์ภัยแล้งปี พ.ศ.2553 

 
จากรายงานสถิติสถานการณ์ภัยแล้งจาก พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2552 อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม สืบเน่ืองมาจากการมีพ้ืนท่ีต้ังอยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก

เฉียงใต้ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศต้ังอยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น้ า พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสนจึงไม่

ประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยพิจารณาจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือ

การเกษตร (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553: 155) แต่จากรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง

ในปี พ.ศ. 2553 ข้อมูลรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  ณ วันท่ี 

24 มิถุนายน 2553 มีการรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง รวม 7 

ต าบล 54 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือนร้อน 14,327 คน 4,509 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร

ได้รับความเสียหายจ านวน 9,763 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 9,000,000 บาท (ตารางท่ี 

4.6)  
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ตารางที่  4.7 สถานการณ์ภัยแล้งปี พ.ศ. 2553 อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

ต าบล       หมู่บ้าน     ราษฏร (คน)  ครัวเรือน      พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับ      ความเสียหาย (บาท) 

                                                                          ความเสียหาย(ไร่) 

รางพิกุล        7             2,400            800                     1,000                          2,000,000  

ห้วยหมอนทอง 12        2,000            400                        700                          6,000,000 

ห้วยม่วง       10             600             200                         200                                 * 

กระตีบ          8            2,121            707                         700                         1,000,000 

ดอนข่อย       5            4,200         1,400                             *      * 

หนองกระทุ่ม 4              966             322                       6,300                                * 

ก าแพงแสน   8           2,040             680                          863                                * 

    

รวม           54          14,327          4,509                       9,763                         9,000,000          

 

แหล่งที่มา:  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม, 2553: 3-5. 

หมายเหตุ * ไม่มีข้อมูล 
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ภาพที่  4.5  พ้ืนท่ีท่ีประสบความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมปี พ.ศ. 2553 

แหล่งที่มา:  วิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 



 
 

 

 บทท่ี 5 

 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อาศัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด

ความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ าบาดาล 

ลักษณะเน้ือดิน การระบายน้ าของดิน ระยะห่างจากคลองชลประทาน และการใช้ประโยชน์จาก

ท่ีดิน โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักและค่าคะแนนความส าคัญของแต่ละปัจจัย น ามาวิเคราะห์หา

ความเส่ียงของพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแห้งแล้งด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ของปัจจัยท่ี

ก าหนดไว้ มีผลการศึกษาดังน้ี 

 
5.1  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี 
 อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 ปัจจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

 

5.1.1  ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 

5.1.1.1  ปริมาณน้ าฝน (Rainfall) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ปริมาณน้ าฝนต่อปี พ.ศ.2553 ของสถานีตรวจวัดอากาศ 

กรมอุตุนิยมวิทยาจ านวน  9 สถานี เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีศึกษาโดยน าเข้าข้อมูลตามรหัสสถานี

ในตารางคุณลักษณะ (Attribute Table) ของแผนท่ีขอบเขตการปกครอง ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50000  ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากข้อมูล

ปริมาณน้ าฝนเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นจุด จึงต้องท าเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีก่อน โดยวิธีการประมาณ

ค่าในช่วง (Interpolation) สาเหตุท่ีต้องใช้การประมาณค่าในช่วงเน่ืองจากต้องการให้เกิดการ

กระจายไปตามพ้ืนท่ีท่ีเลือกไว้ และเพ่ือท านายค่าท่ีเป็นไปได้กับต าแหน่งท่ีไม่ได้เก็บค่าจึงจะมี
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ความเหมาะสมมากกว่า โดยจุดท่ีเก็บมาอาจได้มาจากการสุ่มต าแหน่งหรือเก็บตามโครงสร้างการ

วิจัย จากน้ันใช้โปรแกรม ArcView3.3 และ  ArcGis 9.2 ร่วมกันท างานด้วยวิธีการจ าลองพ้ืนท่ีด้วย

ค าส่ัง Topo to Raster เน่ืองจากวิธีน้ีจะท าให้สามารถก าหนดตัวแปรได้หลายตัวแปรในการสร้าง

แบบจ าลอง (Digital Elevation Model) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องมากข้ึน (สุ

เพชร จิรขจรกุล, 2552ก: 756-770) และก าหนดเกณฑ์ปริมาณน้ าฝนต่อปีในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาออกเป็น 

5 เกณฑ์ โดยใช้ปริมาณฝนต่อปีในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 30 ปี (พ.ศ.2524-2552) ด้วยวิธี Rainfall 

Decile ได้เกณฑ์ปริมาณฝนต่อปี  ดังน้ี 

 ปริมาณน้ าฝนต่อปี     <726.29  มม.  หมายถึง ฝนแล้ง  

 ปริมาณน้ าฝนต่อปี  >726.29-812.32  มม. หมายถึง ฝนค่อนข้างแล้ง 

 ปริมาณน้ าฝนต่อปี  >812.32-837.81  มม. หมายถึง ฝนปานกลาง 

 ปริมาณน้ าฝนต่อปี  >837.81-1138.70 มม. หมายถึง ฝนดี 

 ปริมาณน้ าฝนต่อปี  >1138.70 มม.  หมายถึง ฝนดีมาก   

 จากการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอก าแพงแสนประมาณร้อยละ 88.41 ของ

พ้ืนท่ีท้ังหมดหรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 410.60 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณฝนตกต่อปีมากกว่า 1,138 

มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ต าบลกระตีบ ต าบลห้วยม่วง ต าบลสระพัฒนา และต าบลบางหลวง 

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกต่อปีปานกลาง (837-1,138 มิลลิเมตรต่อปี) คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 53.82 

ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 11.59  ดังตารางท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.1 

 

ตารางที่ 5.1   พ้ืนท่ีปริมาณน้ าฝนต่อปี อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

          ปริมาณน้ าฝนต่อปี (มม.)                พ้ืนท่ี (ตร.กม.)                            ร้อยละ 

              >1138.70       410.60               88.41  

>837.81-1138.70         53.82                11.59                                              

>812.32-837.81                             -                     - 

    >726.29-812.32             -        - 

   <726.29            -        - 

       รวม        464.42             100.00 
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ภาพที่  5.1 ปริมาณน้ าฝนต่อปี พ.ศ.2553 อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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5.1.1.2 ปริมาณน้ าบาดาล (Water Aquifer) 

ในการศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาปริมาณน้ าบาดาลโดยการเปิดตารางแสดง 

คุณลักษณะ(Attribute Table)  ในแผนท่ีชั้นข้อมูลน้ าบาดาล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1 : 50000  จาก ซึ่งข้อมูลน้ าบาดาลน้ีมีข้อมูลอยู่ใน

แผนท่ีแล้วท่ีระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร สามารถด าเนินการจัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี 

 ปริมาณน้ าบาดาล <  2  ลบ.ม./ชม.     หมายถึง  ปริมาณน้ าบาดาลต่ า 

 ปริมาณน้ าบาดาล 2-10 ลบ.ม./ชม.     หมายถึง  ปริมาณน้ าบาดาลปานกลาง 

 ปริมาณน้ าบาดาล         >10-20 ลบ.ม./ชม.  หมายถึง  ปริมาณน้ าบาดาลสูง 

 ปริมาณน้ าบาดาล         > 20 ลบ.ม./ชม.     หมายถึง  ปริมาณน้ าบาดาลสูงมาก 

จากการศึกษาพบว่าปริมาณน้ าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ต่ าคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 126.64 

ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 15 ต าบลคือ ต าบลกระ

ตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่ง

ลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม 

ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ปริมาณน้ าบาดาลในเกณฑ์ปานกลาง

คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 193.08 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 41.57 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ครอบคลุม

พ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่ง

บัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนอง

กระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ปริมาณน้ าบาดาลอยู่ในเกณฑ์

สูงคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 132.08 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 28.44 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ครอบคลุม

พ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลบาง

หลวง ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม 

ต าบลห้วยขวาง และต าบลห้วยม่วง ปริมาณน้ าบาดาลสูงมากคิดเป็นพ้ืนท่ี 12.62 ตารางกิโลเมตร 

หรือร้อยละ 2.72 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลสระส่ีมุม ต าบลดอนข่อย 

ต าบลวังน้ าเขียว และต าบลห้วยขวาง ดังตารางท่ี 5.2 และภาพท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2  พ้ืนท่ีและร้อยละของปริมาณน้ าบาดาลระดับต่าง ๆ ท่ีระดับความลึก 

         มากกว่า 10 เมตร ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

      ปริมาณน้ าบาดาล (ลบ.ม./ชม.)           พ้ืนท่ี (ตร.กม.)                          ร้อยละ 

          

   < 2        126.64      27.27 

    2-10        193.08      41.57 

           > 10-20        132.08      28.44 

              > 20           12.62        2.72 

 

 รวม      464.42            100.00 
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ภาพที่ 5.2  แผนท่ีปริมาณน้ าบาดาลอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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5.1.1.3 ลักษณะเน้ือดิน (Soil Texture) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ลักษณะเน้ือดินได้แบ่งการจ าแนกตามฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมปี 2547  ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์การศึกษาออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มดินร่วน(เน้ือหยาบ) กลุ่มดินร่วนเหนียว(เน้ือปานกลาง) และกลุ่มดินเหนียว(เน้ือ

ละเอียด)  

 จากการศึกษาพบว่าดินส่วนใหญ่ร้อยละ 64.16  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด เป็นดินเน้ือหยาบหรือ

ดินร่วน คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 297.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบล

ก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลรางพิกุล ต าบล

วังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง และต าบลห้วย

หมอนทอง รองลงมาเป็นดินเน้ือปานกลางหรือดินร่วนเหนียวคิดเป็นร้อยละ 22.60 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 104.97 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลก าแพงแสน ต าบล

ดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวัง

น้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง 

และต าบลห้วยหมอนทอง ส่วนดินเน้ือละเอียดหรือดินเหนียวร้อยละ 13.24 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด คิด

เป็นพ้ืนท่ีประมาณ 61.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลดอนข่อย ต าบลวังน้ าเขียว ต าบล

รางพิกุล ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลห้วยขวาง และต าบลห้วยม่วง ดังตารางท่ี 5.3 

และภาพท่ี  5.3  

 

ตารางที่ 5.3  พ้ืนท่ีลักษณะเน้ือดินบริเวณอ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

       ลักษณะเน้ือดิน                          พ้ืนท่ี  (ตร.กม.)                                   ร้อยละ 

 

ดินเน้ือหยาบ                               297.96        64.16  

ดินเน้ือปานกลาง  104.97      22.60 

ดินเน้ือละเอียด     61.49        13.24 

  

 รวม                 464.42    100.00 
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ภาพที่ 5.3    แผนท่ีแสดงลักษณะเน้ือดินในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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5.1.1.4 การระบายน้ าของดิน (Soil Drainage) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี การระบายน้ าของดินได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมปี 2547  ซึ่งได้แบ่งคุณลักษณะการระบายน้ า

ของดินแต่ละชุดดินไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ คือ การระบายน้ าของดินดี การระบายน้ าของดินปาน

กลาง และการระบายน้ าของดินน้อย 

 จากการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอก าแพงแสนดินมีการระบายน้ าได้ดีคิดเป็น 

ร้อยละ 64.16  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 297.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่ง

บัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนอง

กระทุ่ม ต าบลห้อยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง พ้ืนท่ีท่ีระบายได้ปานกลางคิด

เป็นร้อยละ 19.30 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 89.63 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พ้ืนท่ีต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่ง

ลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม 

ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ส่วนพ้ืนท่ีท่ีดินมีการระบายน้ าได้น้อย

ใกล้เคียงกับดินท่ีระบายน้ าได้ปานกลางคือร้อยละ 16.54 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ประมาณ 76.83 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลดอนข่อย ต าบลบางหลวง ต าบลวังน้ าเขียว 

ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง และต าบลห้วยม่วง ดัง

ตารางท่ี 5.4 และภาพท่ี 5.4 

 

ตารางที่  5.4 พ้ืนท่ีการระบายน้ าของดินบริเวณอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

          

การระบายน้ าของดิน                พ้ืนท่ี (ตร.กม.)                               ร้อยละ 

ระบายน้ าได้ดี            297.96    64.16 

ระบายน้ าได้ปานกลาง  89.63    19.30 

ระบายน้ าได้น้อย  76.83    16.54  

           รวม             464.42              100.00 
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ภาพที่  5.4  แผนท่ีแสดงการระบายน้ าของดินในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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5.1.1.5  ระยะห่างจากคลองชลประทาน 

ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เลือกเฉพาะคลองชลประทานแล้วท า 

การจัดท าแนวก้ันเขตตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหน่วยเมตร โดยใช้ค าส่ัง Buffer ในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) Arcview3.3 โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 

 

 ระยะห่างจากคลองชลประทาน      < 2000          เมตร   หมายถึง  ในพ้ืนท่ีชลประทาน 

 ระยะห่างจากคลองชลประทาน         2000-4000 เมตร   หมายถึง  ระยะใกล้ 

 ระยะห่างจากคลองชลประทาน      > 4000-6000 เมตร   หมายถึง  ระยะปานกลาง 

 ระยะห่างจากคลองชลประทาน      > 6000          เมตร   หมายถึง  ระยะไกล 

  

 จากการศึกษาพบว่า มีพ้ืนท่ีประมาณ 35.88 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 7.73 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมดท่ีอยู่ห่างจากคลองชลประทานมากกว่า 6,000 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบล

ดอนข่อย ต าบลสระส่ีมุม และต าบลห้วยม่วง พ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างจากคลองชลประทาน

ตามระยะทางไม่เกิน 6,000 เมตร ประกอบด้วยอยู่ห่างจากคลองชลประทานน้อยกว่า 2,000 เมตร 

ร้อยละ 43.71  ของพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือประมาณ 202.99 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากคลอง

ชลประทาน 2,000 เมตร แต่ไม่เกิน 4,000 เมตร ร้อยละ 30.64  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  หรือประมาณ 

142.31 ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากคลองชลประทาน 4,000 เมตร แต่ไม่เกิน 6,000 เมตร คิด

เป็นร้อยละ 17.92 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือประมาณ 83.24 ตารางกิโลเมตร ซึ่งระยะห่างต้ังแต่ 0 แต่

ไม่เกิน 6,000 เมตร คิดเป็นร้อยละ 92.27 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือประมาณ 428.54 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่ง

ขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ี

มุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้อยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ดังตารางท่ี 5.5 

และภาพท่ี 5.5 
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ตารางที่ 5.5  พ้ืนท่ีระยะห่างจากคลองชลประทาน 

 

ระยะห่างจากคลองชลประทาน (เมตร)          พ้ืนท่ี (ตร.กม.)                               ร้อยละ 

  

<  2000              202.99             43.71 

  2000-4000             142.31             30.64 

  >4000-6000               83.24             17.92 

  >6000                 35.88               7.73 

 

 รวม            464.42         100.00  
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ภาพที่ 5.5  แผนท่ีระยะห่างจากคลองชลประทาน  
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5.1.1.6 การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (Land use) 

ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

ประเภทต่าง ๆ ตามฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครปฐมปี 

พ.ศ.2552 พิจารณาจากส่ิงปกคลุมดินคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม, พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง, พ้ืนท่ี

อื่น ๆ และพ้ืนท่ีแหล่งน้ า   

 จากการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์จากท่ีดินของพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสนส่วนใหญ่เป็น

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมร้อยละ 66.90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือประมาณ 310.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ีของอ าเภอคือพ้ืนท่ีต าบลกระตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม 

ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา 

ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง การ

ใช้ประโยชน์จากท่ีดินรองลงมาเป็นพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างร้อยละ 20.38 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

หรือประมาณ 94.66 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระกระตีบ ต าบลก าแพงแสน ต าบล

ดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบลวัง

น้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วยม่วง 

และต าบลห้วยหมอนทอง และการใช้ประโยชน์จากท่ีดินประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 8.33 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด หรือประมาณ 38.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลกระกระตีบ ต าบลก าแพงแสน 

ต าบลดอนข่อย ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล 

ต าบลวังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ต าบลห้วย

ม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีแหล่งน้ าร้อยละ 4.39 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือ

ประมาณ 20.40 ตารางกิโลเมตร กระจายอยู่ท่ัวท้ังอ าเภอคือพ้ืนท่ีต าบลกระกระตีบ ต าบล

ก าแพงแสน ต าบลทุ่งกระพังโหม ต าบลทุ่งขวาง ต าบลทุ่งบัว ต าบลทุ่งลูกนก ต าบลรางพิกุล ต าบล

วังน้ าเขียว ต าบลสระพัฒนา ต าบลสระส่ีมุม ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลห้วยขวาง ดอนข่อย ห้วย

ม่วง และต าบลห้วยหมอนทอง ดังตารางท่ี 5.6 และภาพท่ี 5.6 
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ตารางที่ 5.6 พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินปี 2552 

 

     ประเภทการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน          พ้ืนท่ี (ตร.กม.)                             ร้อยละ 

  

            พ้ืนท่ีการเกษตร     310.66     66.90 

 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง      94.66     20.38 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด        38.70       8.33 

 พ้ืนท่ีแหล่งน้ า        20.40        4.39 

 

 รวม      464.42   100.00 
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ภาพที่ 5.6  แผนท่ีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2552 
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5.1.2 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) และค่าคะแนนย่อยของ 

แต่ละปัจจัย(Rating) 

  จากการน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ดุลยพินิจให้ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย 

และค่าคะแนนย่อยของแต่ละปัจจัย ผลจาการพิจารณาในแต่ละด้านเป็นดังน้ี 

5.1.2.1 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting)(1-6)  

1) ปริมาณน้ าฝนต่อปี                                   6  

2) ปริมาณน้ าบาดาล                                             3 

3) ลักษณะเน้ือดิน                                                      5 

4) การระบายน้ าของดิน                                           6 

5) ระยะห่างจากคลองชลประทาน               4 

6) การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน    2 

 

5.1.2.2 ค่าถ่วงน้ าหนัก ซึ่งได้จาก ค่าคะแนนความส าคัญ(Weighting) คูณกับค่า 

คะแนนย่อยของแต่ละปัจจัย (Rating) จากตารางท่ี 3.4 – 3.9 ได้ผลดังน้ี 

1) ปริมาณฝนเฉล่ียต่อปี 

    ช่วงของปัจจัย         ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก 

    <726.29                    4.06          4.06 x 6 =   24.35                                   

    <726.29-812.32          3.09         3.09 x 6 =   18.55  

    >812.32-837.81          2.82                  2.18 x 6 =  16.91 

             >837.81-1,138.70         2.18          2.18 x 6 =  13.09 

              >1,138.70          1.27          1.27 x 6 =    7.64 

 

2) ปริมาณน้ าบาดาล                                              

    ช่วงของปัจจัย         ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก 

             <2              3.76           3.76 x 3 = 11.29 

             2-10          3.29           3.29 x 3 =   9.88 

       >10-20          2.35           2.35 x 3 =   7.06 

       >20           1.50           1.50 x 3 =   4.50 
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3) ลักษณะเน้ือดิน                                                       

    ช่วงของปัจจัย         ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก 

           ดินเน้ือหยาบ          4.24           4.24 x 5 = 21.18 

             ดินเน้ือปานกลาง         3.06           3.06 x 5 = 15.29  

             ดินเน้ือละเอียด         1.88           1.88 x 5 =   9.41   

 

4) การระบายน้ าของดิน                                            

    ช่วงของปัจจัย         ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก 

     ระบายน้ าได้ดี       4.18           4.18 x 6 = 25.06 

     ระบายน้ าได้ปานกลาง      2.94                     2.94 x 6 = 17.65 

         ระบายน้ าได้เลว         1.71           1.71 x 6 = 10.24 

                       

5) ระยะห่างจากคลองชลประทาน             

    ช่วงของปัจจัย         ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก 

    >6,000          3.65           3.65 x 4 = 14.59 

    >4,000-6,000            2.88           2.88 x 4 = 11.53 

      2,000-4,000         1.94           1.94 x 4 =   7.76 

    <2,000          1.18           1.18 x 4 =   4.71   

              

     6) การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

        ช่วงของปัจจัย          ค่าคะแนนแต่ละช่วง         ค่าถ่วงน้ าหนัก  

                  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  2.35           2.35 x 2 =  4.71 

        พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  1.65           1.65 x 2 =  3.29 

            พื้นท่ีอื่น ๆ    1.59           1.59 x 2 =  3.18 

                              พ้ืนท่ีแหล่งน้ า   1.00           1.00 x 2 =  2.00 
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5.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

     จังหวัดนครปฐม 
 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมมี

ข้ันตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

5.2.1 น าปัจจัยแต่ละปัจจัยท่ีสร้างข้ึนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาท าการ 

ซ้อนทับข้อมูล (Overlay) โดยเปิดตารางแสดงคุณลักษณะ (Attribute Table) ของแต่ละปัจจัย 

เพ่ือท าการเพ่ิม Field ในแต่ละปัจจัย ปัจจัยละ 3 ช่อง ด้วยค าส่ัง  Start Editing ใน Menu View 

และตามด้วยค าส่ัง Add Field ใน Menu ค าส่ัง Edit  ส าหรับใส่ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย

หลัก (Weighting Scale) ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในตารางท่ี 3.5 จ านวน 1 ช่อง และคะแนนน้ าหนัก

ปัจจัยย่อย (Rating) ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในตารางท่ี 3.6 ถึง 3.11  จ านวน  1 ช่อง ส่วนอีก 1 ช่อง ท่ี

เพ่ิมข้ึนส าหรับใส่ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนปัจจัยหลักและค่าน้ าหนักคะแนนปัจจัยย่อย (ค่า

ถ่วงน้ าหนัก) 

5.2.2 ท าการซ้อนทับข้อมูลแผนท่ีทุกปัจจัยท่ีสร้างข้ึนไว้แล้ว จ านวน 6 ปัจจัย ท าการ 

ซ้อนทับทีละปัจจัย ซึ่งสามารถใช้ค าส่ัง Identity หรือค าส่ัง union ในโปรแกรม Arcview 3.3 หรือ 

ArcGis 9.2  แต่ในการวิจัยคร้ังน้ีจะเลือกใช้  Arcview 3.3  โดยใช้ค าส่ัง Union คร้ังละ 1 คู่ จนครบ

ทุกปัจจัย  

5.2.3 จะได้แผนท่ีท่ีเกิดจากการซ้อนทับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ัน จ านวน  6 ปัจจัย  

จากน้ัน ท าการเปิดตารางแสดงคุณลักษณะ (Attribute Table) เพ่ือท าการเพ่ิม Field อีก 2 ช่อง 

โดยช่องท่ี 1 ส าหรับใส่ค่าผลรวมของผลคูณปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยท่ีก าหนดไว้แล้วตามข้อ 1 อีก

1 ช่องส าหรับการจัดแบ่งกลุ่ม (Classification ) เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้วิเคราะห์การเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้น ( Linear 

Regression Analysis) (กัลยา วาณิชย์บัญชา ,2548 : 359) เป็นการหาสมการท่ีสอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีเก็บมาเพ่ือใช้สมการน้ันวิเคราะห์การเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X1, X2, …,Xk) ในรูปสมการเชิงเส้น และมีค่าประมาณ Y เป็น

รูปแบบสมการคือ (Multiple Regression Model)  
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XXXXXXY 665443322110
   

 

 เม่ือ  Y    =   ค่าความเส่ียงพ้ืนท่ีท่ีจะเกิดความแห้งแล้ง 


0

            


621

,...,,

 =  constant coefficient 

  =  coefficient of independent factor 1-6 

X1    = ปริมาณน้ าฝนต่อปี 

X2
    = ปริมาณน้ าบาดาล 

X3
    = ระยะห่างจากคลองชลประทาน

X4

 

 = ลักษณะเน้ือดิน

X5

 

 = การระบายน้ าของดิน 

X6
          = การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

 

 โดยมีเง่ือนไขว่า ตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนตัวแปรอิสระเป็นได้ท้ังตัวแปร

เชิงปริมาณและเชิงกลุ่ม และตัวแปรอิสระทุกตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน 

ซึ่งต้องค านวณหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากการค านวณได้

ค่าเฉล่ียx  เท่ากับ 67.69 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 10.35 น าไปจัดระดับ

ความเส่ียงของพ้ืนท่ีได้ 3 ระดับ คือ 

 

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ Sความแห้งแล้งต่ า   ..DSX<  

 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ ...... DSXSDSX ความแห้งแล้งปานกลาง  

            พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง S  ..DSX>  
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ตารางที่ 5.7 ช่วงชั้นความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 

 

 ค่าเฉล่ีย     ค่าส่วนเบี่ยงเบน   เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม  คะแนนรวมปัจจัย( S )   ความเส่ียงต่อ 

X   ()       มาตรฐาน(S.D)                                                                      ความแห้งแล้ง 

    67.69     10.35            xS > +S.D.           >  78.04           สูง  

    67.69      10.35 x   -S.D. Sx+S.D.    57.34 –  78.04            ปานกลาง 

    67.69            10.35              xS < -S.D.             < 57.34         ต่ า 

 

       จากแผนท่ีชั้นข้อมูลท่ีได้น ามาท าการทับซ้อน (Overlay) เรียบร้อยแล้ว น ามาท าการ

ก าหนดช่วงชั้นเพ่ือน ามาประเมินความเส่ียงการเกิดความแห้งแล้งได้ตามตารางท่ี 5.7 พบว่า

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งดังน้ี 

5.2.3.1 พ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งสูงในพ้ืนท่ีคิดเป็นพ้ืนท่ี 

ประมาณ 39.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 8.45 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในอ าเภอก าแพงแสน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของขอบเขตพ้ืนท่ีดังน้ี 

 

ตารางที่ 5.8 พ้ืนท่ีต าบลและหมู่บ้านท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 

 

        ต าบล                      หมู่บ้าน                     พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                 ร้อยละ                            

 

  ต าบลกระตีบ  บ้านทะเลบก   20.25   4.36  

     บ้านชาวไร่ 

   บ้านหนองยายนุ่น  

   บ้านหนองกร่างเล็ก  

   บ้านทับยายเรือง  

ต าบลก าแพงแสน บ้านทุ่งกระพังโหม   4.14   0.89  

     บ้านทุ่งเจริญทอง 

บ้านทุ่งสมบัติ 

   บ้านทุ่งอีเทศ   
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ) 

   

   ต าบล                      หมู่บ้าน                     พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                       ร้อยละ                            

  

  ต าบลดอนข่อย  บ้านดอนทอง     0.15   0.03 

     บ้านสระพัง 

   บ้านโพธิ์ศรี  

บ้านใหม่โพธิ์ศรี 

   บ้านสะอาดพัฒนา  

   บ้านบ่อน้ าจืด    

  ต าบลรางพิกุล  บ้านดอนเจริญ    0.26   0.06  

   บ้านทุ่งอินทนิน       

  ต าบลทุ่งลูกนก  บ้านนาแค               2.09   0.45 

บ้านหนองศาลา 

   บ้านหนองศาลาทอง  

   บ้านรางกระเมา  

  ต าบลสระพัฒนา  บ้านดอนกระต่าย   0.99   0.21 

     บ้านหนองแกเล็ก 

   บ้านหนองพกนก  

   บ้านไร่ใหม่  

   บ้านหนองหมู  

   บ้านหนองระแหง  

  ต าบลสระส่ีมุม  บ้านหนองพังพวย        1.11   0.24      

   บ้านหนองโพธิ์   

ต าบลหนองกระทุ่ม  บ้านรางแคสูง    2.19   0.47 

     บ้านหนองขโมย     

   บ้านรางหว้า  
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ) 

   

   ต าบล                      หมู่บ้าน                     พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                       ร้อยละ                            

   

  ต าบลห้วยม่วง  บ้านกระด่ีอ้อ     8.09   1.74 

   บ้านมาบแค  

     บ้านท่าเสา 

   บ้านเด่นมะขาม  

   บ้านปากสระ  

   บ้านห่าง  

   บ้านท่าเสาใหม่       

    

         รวม                                            39.26             8.45 
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ภาพที่ 5.7 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง 
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5.2.3.2 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลางคิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 356.85  

ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 71.61 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในอ าเภอก าแพงแสน ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังน้ี 

 

ตารางที่ 5.9  พ้ืนท่ีต าบลท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง 

 

    ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)         ร้อยละ 

                             

  ต าบลกระติบ  บ้านโพธิ์งามพัฒนา  35.70   7.70  

     บ้านโพธิ์งาม 

  ต าบลก าแพงแสน  บ้านทุ่งข้ีอ้าย   17.80   3.83 

     บ้านวันครู 

   บ้านวังไม้แดง  

   บ้านรางไม้ตายต้นมะม่วง  

   บ้านหลังโรงน้ าแข็ง  

   บ้านเกษตรพัฒนา  

  ต าบลดอนข่อย  บ้านส าโรงพัฒนา  12.03   2.59 

     บ้านดอนทอง 

   บ้านใหม่ไผ่สีทอง  

   บ้านสระพัง  

   บ้านบ่อน้ าจืด  

   บ้านสะอาดพัฒนา  

   บ้านโพธิ์ศรี  

   บ้านใหม่โพธิ์ศรี  

  ต าบลทุ่งกระพังโหม  บ้านรางพิกุล         7.60   1.64 

    บ้านทุ่งหนองปลาไหล 

   บ้านโป่งพรหม  

   บ้านยาง  

บ้านยางพัฒนา 

บ้านหนองแหน 
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 

 

    ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)         ร้อยละ  

 

  ต าบลทุ่งขวาง   บ้านหลักเมตร   24.89   5.36 

     บ้านดอนสะอาด 

   บ้านปลักไม้ลายใหม่  

   บ้านหนองขาม  

   บ้านรางพิกุล  

   บ้านรางแขม  

   บ้านหลักไม้ลาย  

   บ้านบ่อน้ าพุ  

   บ้านหลักเมตรใหม่  

   บ้านหนองไข่กา  

  ต าบลทุ่งบัว   บ้านทุ่งบัว   23.10   4.97 

     บ้านหนองน้ าเย็น 

   บ้านทุ่งปรือ  

   บ้านหนองไม้งาม  

   บ้านหนองนกกระจอก  

   บ้านหนองสมควร  

   บ้านหนองฟัก  

   บ้านทุ่งควายหาย  

   บ้านหนองแก  

  ต าบลทุ่งลูกนก  บ้านกาญจนาพิเษก  49.57              10.57 

บ้านหนองปากง่าม 

   บ้านห้วยผักชี  

   บ้านห้วยปลากดเล็ก  

   บ้านไม่หนองวิก  

   บ้านห้วยปลากรด  
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 

 

    ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)         ร้อยละ 

     

   บ้านดงมะม่วง  

   บ้านหนองกร่าง  

   บ้านห้วยรางเกตุ  

   บ้านสระ  

   บ้านหนองหญ้าปล้อง  

   บ้านไร่แตงทอง  

   บ้านหนองจิก  

   บ้านอ้อกระทุง  

   บ้านทุ่งกระถิน  

   บ้านดอนซาก  

   บ้านรางตาบุญ  

   บ้านศาลาตึก  

   บ้านคอกสะแกวัลย์  

  ต าบลรางพิกุล   บ้านห้วยด้วน  25.15   5.41 

     บ้านรางหมัน 

   บ้านดอนก าเพรา  

   บ้านทุ่งกระถิน  

     บ้านไผ่โน้ม 

   บ้านรางพิกุล  

   บ้านห้วยด้วน  

   บ้านก าแพงแสน  

   บ้านทุ่งพัฒนา  

ต าบลวังน้ าเขียว  บ้านวังน้ าเขียว  11.40   2.45 

     บ้านทุ่งโปร่ง 

     บ้านหนองหัวช้าง   
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ)   

   

  ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)         ร้อยละ 

     

   บ้านหนองดา  

   บ้านหนองปลาไหล  

   บ้านช้างสามเศียร  

   บ้านวังใหม่  

   บ้านดอนชะเอม  

   บ้านหนองหัวช้างใต้  

ต าบลสระพัฒนา  บ้านสระ   23.89    5.14 

บ้านหนองเทียม 

   บ้านหนองสระแก  

   บ้านหนองหมู  

   บ้านดอนกระต่าย  

   บ้านแหลมพัฒนา  

   บ้านสระพัฒนา  

   บ้านหนองแกเล็ก  

   บ้านหนองพกนก  

   บ้านไร่ใหม่  

  ต าบลสระส่ีมุม  บ้านหนองพงน้อย 31.22   6.72 

     บ้านเสืออีด่าง 

   บ้านสระ  

   บ้านโคกโก-โคกแย้  

   บ้านหนองคันรวก  

   บ้านดอนเล็ก  

บ้านหนองพงกลาง 

บ้านหนองพงเล็ก 

   บ้านหนองพงใหญ่  
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 

 

      ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)       ร้อยละ 

     

   บ้านหนองระแหง  

   บ้านโคก  

   บ้านหนองมะเกลือ  

   บ้านดอนเตาอิฐ  

   บ้านดอนใหญ่  

   บ้านดอนแฉลบ  

  ต าบลหนองกระทุ่ม  บ้านย่ิงเจริญ  22.87   4.87 

     บ้านรุ่งเจริญ 

   บ้านหนองเขมร  

   บ้านหนองขนาน  

   บ้านอรุณรุ่ง  

   บ้านหนองกระทุ่ม  

   บ้านจับเกาะ  

   บ้านใหม่เจริญพร  

บ้านหนองถากลาน 

   บ้านดอนเฝ้า    

   บ้านดอนขุนวิเศษ  

   บ้านตะแบกงาม  

   บ้านห้วยหมอนทอง  

   บ้านบัวแดง  

   บ้านหนองโพธิ์  

   บ้านก าแพงแสน  

   บ้านโคกกระถิน  

   บ้านหนองพง  
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 ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 

 

    ต าบล                          หมู่บ้าน                  พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)         ร้อยละ 

  

ต าบลห้วยขวาง   บ้านรวงทองพัฒนา 14.89   3.21 

     บ้านทุ่งเศรษฐี 

   บ้านหนองยายอ้น  

   บ้านทุ่งพัฒนา  

   บ้านอ้อน้อย  

   บ้านรางอีเม้ย  

   บ้านม่วงสามสิบ  

   บ้านอ้อกระทิง  

  ต าบลห้วยม่วง  บ้านดอนแฉลบ   19.54   4.21 

   บ้านกระติบ  

   บ้านห้วยม่วง  

   บ้านคลองไทร  

   บ้านหัวดอนคา  

  ต าบลห้วยหมอนทอง บ้านยาขาคีม  37.85   8.15 

     บ้านหนองโสน 

  

                 รวม                        356.85                    76.84  
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ภาพที่ 5.8  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง 
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5.2.3.3 พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ าหรือมีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง 

น้อยเป็นพ้ืนท่ีอีกร้อยละ 14.71 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในอ าเภอก าแพงแสน หรือประมาณ  68.31 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังน้ี  

 

ตารางที่ 5.10  พ้ืนท่ีต าบลท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ า 

 

ต าบล                    หมู่บ้าน                พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                    ร้อยละ                  

 

  ต าบลดอนข่อย  บ้านดอนทอง    17.51    3.77 

     บ้านดอนมะกอก’ 

   บ้านดอนข่อย  

   บ้านทองสะอาด  

   บ้านใหม่ไผ่เจดีย์  

   บ้านคลองตะลุ้ง  

   บ้านตะโกสูง  

 ต าบลวังน้ าเขียว  บ้านวังคลองตัน      5.00    1.08 

     บ้านหัวซุกปลา 

   บ้านหนองน้ าใส  

   บ้านวังไทร  

  ต าบลสระพัฒนา  บ้านหัวซุกบัว      4.11    0.88  

  ต าบลสระส่ีมุม  บ้านโคก    18.89    4.07 

     บ้านเกาะไผ่เถ่ือน 

   บ้านไผ่ทอง  

   บ้านผ่ังคลอง  

   บ้านไผ่โทน  

   บ้านไผ่สงคราม  

บ้านไผ่คอย 

   บ้านเจริญสุข  
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ) 

    

ต าบล                    หมู่บ้าน                พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                    ร้อยละ                  

 

  ต าบลทุ่งกระพังโหม บ้านทุ่งควายหาย     0.73    0.16   

  ต าบลทุ่งขวาง   บ้านนาแค      1.39    0.30  

  ต าบลห้วยขวาง  บ้านโคกเจริญ    18.51    3.91 

     บ้านสระน้ าส้ม 

   บ้านลาดหญ้าไทร  

   บ้านลาดหญ้าแพรก  

   บ้านม่วงตารศ  

   บ้านกระถินแดง  

   บ้านหอคอย  

   บ้านทุ่งบัว  

   ต้นมะม่วงพัฒนา  

   บ้านสองห้อง  

   บ้านทองพาณิชย์  

   บ้านห้วยขวาง  

  ต าบลห้วยม่วง   บ้านคลองไทร      0.54    2.53   

 

   รวม      68.31             14.71  
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ภาพที่ 5.9  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อเกิดความแห้งแล้งต่ า 
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5.2.3.4 สรุปพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 

 

ตารางที่ 5.11 สรุปพ้ืนท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

    ระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง        พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร)                ร้อยละ 

 

สูง      39.26     8.45 

ปานกลาง   356.85   76.84 

ต่ า      68.31   14.71 

 

รวม    464.42                        100.00 
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ภาพที่ 5.10  แผนท่ีแสดงระดับความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง 
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5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดความแห้งแล้ง 

 
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม(Dependent) กับตัวแปรอิสระ 

(Independent) โดยความเส่ียงของพ้ืนท่ี (Risk of Drought Area) ท่ีเกิดความแห้งแล้งจะเป็นตัว

แปรตาม และปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาจะเป็นตัวแปรอิสระ ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้

สถิติตามวิธีของ Pearson Product Moment Correlation Coefficeint เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหา

ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ 2 ตัวและเป็นการทดสอบว่าตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันในรูปเชิง

เส้นหรือไม่(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548:342-43) ด้วยโปรแกรม SPSS v.16 for Windows ระหว่าง

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับพ้ืนท่ีท่ีเกิดความแห้งแล้ง ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่ามี

ลักษณะความสัมพันธ์ดังน้ี 

 

ตารางที่ 5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งใน 

          พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม     

 

       ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา                           ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

                                                                     (Pearson Correlation Coefficient : r) 

 

       1) ปริมาณน้ าฝนต่อปี       0.300** 

          2) ปริมาณน้ าบาดาล      0.433** 

          3) ระยะห่างจากคลองชลประทาน    0.098** 

4) ลักษณะเน้ือดิน      0.852** 

5) การระบายน้ าของดิน      0.911** 

6) การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน     0.420** 

     

  ** ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 

  

จากตารางท่ี 5.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของปัจจัยท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01  

ของท้ัง 6 ปัจจัย มีเคร่ืองหมายบวก ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อความเส่ียงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ า
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บาดาล ระยะห่างระหว่างคลองชลประทาน ลักษณะเน้ือดิน การระบายน้ าของดินและการใช้

ประโยชน์จากท่ีดิน  

 

ตารางที่ 5.13  แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาและการเกิดความ 

           แห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

   yปัจจัย         x1          x2              x3           x4              x5     x6          

 

y           1.000          

x1             0.300**        1.000 

x2             0.433**       -0.026**       1.000 

x3             0.098**        0.441**      -0.181**        1.000  

x4             0.852**       -0.007        0.321**       -0.343**        1.000 

x5           0.911**        0.025*        0.333**       -0.232**       0.938**       1.000 

x6               0.420*          0.238**         0.096**          0.408**        0.112**        0.223** 1.000   

 

X              67.69 

DS.            10.35 

 

 ** ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 
  * ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

5.3.1  การหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา (X1-X6) กับความเส่ียง 

ต่อการเกิดความแห้งแล้ง (Y) ในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการวิเคราะห์

ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) โดยการน าเข้าปัจจัยท่ีใช้ศึกษาคร้ังละ 1 ปัจจัย ท่ีมี

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแล้ว น ามาเข้าสมการโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจัยแรกซึ่งก็คือปริมาณน้ าฝนต่อปี (X1) ค่าความสัมพันธ์กับความเส่ียงของพ้ืนท่ี  Beta = 0.300 

จะได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี (สมการท่ี 5.1) 
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   042.2181.51 Y X1                     ---------------------(5.1 ) 

 

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.1 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.300 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.090 สามารถอธิบายได้ว่าปริมาณน้ าฝนต่อปี(X1)สามารถ

อธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 9  ส่วนอีกร้อยละ 91 เกิดจาก

อิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณา โดยมีผลทดสอบทางสถิติตามตารางท่ี  5.14 

 

ตารางที่ 5.14  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ปริมาณน้ าฝนต่อปี) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

 

No               (Constant)               51.181        0.513                                     99.678   0.000 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี  (X1)          2.042        0.062          0.300                  32.705   0.000            

 

                 R = 0.300       R2 = 0.090      F  =  1.070E3     Sig of F  =  0.000 

 

 จากน้ันน าเข้าปัจจัยท าการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์จากปัจจัยท่ีสองท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากปัจจัยปริมาณน้ าบาดาล (X2) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กับความ

เส่ียงของพ้ืนท่ี Beta = 0.441 ได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี (สมการท่ี 5.2) 

 

21 471.2120.2503.27 XXY        ------------------------------(5.2)        

  

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.2 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.533 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.284 สามารถอธิบายได้ว่าปริมาณน้ าบาดาล (X2) สามารถ
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อธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 28.40  ส่วนอีกร้อยละ 71.60 เกิด

จากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณา โดยมีผลทดสอบทางสถิติตามตารางท่ี  5.15 

               

ตารางที่ 5.15  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ปริมาณน้ าบาดาล) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

 

No               (Constant)               27.503        0.631                                    43.582   0.000 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี(X1)            2.120        0.055            0.311               38.266   0.000 

2. ปริมาณน้ าบาดาล(X2)             2.471        0.046            0.441               54.207   0.000        

 

                 R = 0.533       R2 = 0.284      F  = 2.149E3     Sig of F  =  0.000 

 

 จากน้ันน าเข้าปัจจัยท าการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์จากปัจจัยท่ีสามท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากปัจจัยระยะห่างจากคลองชลประทาน ( X3) ซึ่งมีค่า

ความสัมพันธ์กับความเส่ียงของพ้ืนท่ี Beta =  0.053 ได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี (สมการท่ี 5.3) 

 

321 032.0521.2963.1984.26 XXXY             ---------------------(5.3) 

 

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.3 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.535 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.286 สามารถอธิบายได้ว่าระยะห่างจากคลองชลประทาน (X3)  

สามารถอธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 28.60  ส่วนอีกร้อยละ 

71.40 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณา โดยมีผลทดสอบทางสถิติตาม

ตารางท่ี  5.16  
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ตารางที่ 5.16  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ระยะห่างจากคลอง 

          ชลประทาน) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

 

No               (Constant)               26.984        0.637                                    42.391   0.000 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี (X1)           1.963        0.062            0.288               31.790   0.000 

2. ปริมาณน้ าบาดาล(X2)             2.521       0.046             0.450              54.394    0.000 

3. ระยะห่างจากคลองฯ(X3)         0.032       0.053             0.053                 5.757   0.000 

 

                 R = 0.535       R2 = 0.286      F  =1.448E3     Sig of F  =  0.000 

 

จากน้ันน าเข้าปัจจัยท าการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์จากปัจจัยท่ีส่ีท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากปัจจัยลักษณะเน้ือดิน (X4) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กับความ

เส่ียงของพ้ืนท่ี Beta =  0.919 ได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี (สมการท่ี 5.4) 

4321 456.2367.1191.1948.0849.5 XXXXY 

 

   -----------(5.4) 

 

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.4 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.977 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.955 สามารถอธิบายได้ว่าลักษณะเน้ือดิน (X4)   สามารถ

อธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 95.50  ส่วนอีกร้อยละ 4.50 เกิดจาก

อิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณา โดยมีผลทดสอบทางสถิติตามตารางท่ี  5.17 
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ตารางที่ 5.17  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (ลักษณะเน้ือดิน) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

 

No               (Constant)               -5.849          0.180                                  -32.522   0.000 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี (X1)            .948          0.016             0.139             60.267   0.000 

2. ปริมาณน้ าบาดาล(X2)            1.191          0.012             0.212             98.220   0.000 

3. ระยะห่างจากคลองฯ(X3)        1.367          0.009             0.391           158.575   0.000 

4. ลักษณะเน้ือดิน(X4)                2.456          0.006             0.919           400.684   0.000 

 

                 R = 0.977       R2 = 0.955      F  = 5.730E4     Sig of F  =  0.000 

 

จากน้ันน าเข้าปัจจัยท าการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์จากปัจจัยท่ีห้าท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากปัจจัยการระบายน้ าของดิน (X5) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กับ

ความเส่ียงของพ้ืนท่ี Beta =  0.601 ได้สมการความสัมพันธ์ดังน้ี (สมการท่ี 5.5) 

 

54321 106.1908.0127.1041.1023.1912.1 XXXXXY    ----------(5.5) 

 

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.5 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.997 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.994 สามารถอธิบายได้ว่าการระบายน้ าของดิน (X5)  สามารถ

อธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 99.40  ส่วนอีกร้อยละ 0.60 เกิดจาก

อิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ได้น ามาพิจารณา โดยมีผลทดสอบทางสถิติตามตารางท่ี  5.18 
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ตารางที่ 5.18  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (การระบายน้ าของดิน) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

 

  No             (Constant)                1.912         0.072                                    26.731   0.000 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี (X1)          1.023         0.006             0.150            178.679   0.000 

2. ปริมาณน้ าบาดาล(X2)            1.041         0.004             0.186            234.324   0.000 

3. ระยะห่างจากคลองฯ(X3)        1.127         0.003             0.322            345.619   0.000 

4. ลักษณะเน้ือดิน(X4)                0.908         0.006             0.340            146.239   0.000     

5. การระบายน้ าของดิน(X5)        1.106         0.004             0.601            266.955   0.000 

 

                 R = 0.997       R2 = 0.994      F  = 3.615E4     Sig of F  =  0.000 

 

 ปัจจัยสุดท้ายการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน(X2) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์กับความเส่ียงของพ้ืนท่ี 

Beta = 0.089 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หาสมการความสัมพันธ์ได้ดังน้ี (สมการท่ี 5.6) 

654321 014.1001.1995.0992.0001.1004.1031.0 XXXXXXY 

 

 ------(5.6) 

 

 ในรูปสมการความสัมพันธ์ท่ี 5.6 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 1.000 และมีค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 1.000 สามารถอธิบายได้ว่าการระบายน้ าของดิน (X5)  สามารถ

อธิบายความเส่ียงต่อความแห้งแล้งของพ้ืนท่ีศึกษาได้ร้อยละ 100.00  โดยมีผลทดสอบทางสถิติ

ตามตารางท่ี  5.19 
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ตารางที่ 5.19  ผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Multiple Regression (การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน) 

 

                                                            Unstandardized       standardized 

                                                               Coefficients            Coefficients 

  Model       Independent  variable                                                                   T        Sig.              

                                                          B             Std.              Beta 

                                                                        Error 

  

  No             (Constant)               0.031          0.018                                      1.712   0.087 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี (X1)         1.004          0.001             0.147            716.746   0.000 

2. ปริมาณน้ าบาดาล(X2)           1.001          0.001             0.179           918.143    0.000 

3. ระยะห่างจากคลองฯ(X3)       0.992          0.001             0.284            1.152E3   0.000 

4. ลักษณะเน้ือดิน(X4)               0.995          0.002             0.372            648.769   0.000 

5. การระบายน้ าของดิน(X5)       1.001          0.001             0.544            958.994   0.000 

6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน(X6) 1.014          0.002             0.089            412.775   0.000 

 

                 R = 1.000       R2 = 1.000      F  = 5.065E6     Sig of F  =  0.000 

 

 จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อการเกิด 

ความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ีได้ น ามาทดสอบว่าสมการท่ีได้เป็นจริง

หรือไม่พบว่า ความเส่ียงต่อความแห้งแล้ง (Y) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  

(X1-X6) โดยมีการระบายน้ าของดิน (X5) มีความสัมพันธ์กับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งมากท่ีสุด 

และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (X6)  มีความสัมพันธ์กับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งน้อยท่ีสุด 

5.3.2 สรุปสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับความเส่ียงต่อการเกิด 

ความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 จากวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษากับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ได้สมการความสัมพันธ์คือ 
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 สามารถใช้ในการอธิบายความผันแปรความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีร้อยละ 100  โดยมี การระบายน้ าของดิน(X5) สามารถอธิบายความ

ความผันแปรความเส่ียงต่อความแห้งแล้งได้ดีท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย Beta= 0.544 (ใกล้

1.0 มากท่ีสุด) รองลงมาเป็น ลักษณะเน้ือดิน(X4) ระยะห่างจากคลองชลประทาน(X3) ปริมาณ

น้ าฝนต่อปี(X1) ปริมาณน้ าบาดาล(X2) และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน(X6) ตามล าดับ ซึ่งค่า

ความสัมพันธ์ท่ีได้มีเคร่ืองหมายบวกหมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น

พ้ืนท่ีท่ีมีการระบายน้ าดีจะมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงหรือพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเน้ือดินร่วนจะมี

ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง เป็นต้น 

 



 

 

บทท่ี 6 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้

ดังน้ี 

6.1.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม  

ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสาเหตุหลักมา

จากปัจจัยหลักคือ การระบายน้ า ของดินและลักษณะเน้ือดิน โดยการระบายน้ าของดินมี

ความสัมพันธ์กับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งมากท่ีสุด ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีระดับ r = 0.911 รองลงมาคือลักษณะเน้ือดิน ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

99.0 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีระดับ r = 0.852 ซึ่งท้ังสองปัจจัยเป็นปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาท่ี

ไม่สามารถควบคุมได้ พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงจะมีลักษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนมี

การระบายน้ าดี  ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งน้ ามีปริมาณ

น้ าบาดาลในเกณฑ์สูงมีลักษณะเน้ือดินเป็นดินเหนียวซึ่งมีการระบายน้ าท่ีไม่ดี(เลว) ส่วนปัจจัยอื่น 

 ๆเช่นปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมารณน้ าบาดาล ระยะห่างจากคลองชลประทาน  และการใช้

ประโยชน์จากท่ีดิน มีความสัมพันธ์กับความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ าจึงไม่มีอิทธิพลต่อความเส่ียง

ต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมมากนัก เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี 

มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ดังน้ันปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการเกิดความแห้งแล้งใน

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมจึงมีความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับดินมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ชนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย (2551)  

6.1.2  พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมโดยการ

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี
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ร่วมกับการทับซ้อนข้อมูล(Overlay) เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งและสร้างแผนท่ีพ้ืนท่ี

เส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้ง โดยใช้ปัจจัยท่ีมีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษาและท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเกิดพ้ืนท่ีแห้งแล้งมากท่ีสุดในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 ปัจจัย คือ ปริมาณ

น้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ าบาดาล ระยะห่างจากคลองชลประทาน ลักษณะเน้ือดิน การระบายน้ าข้อง

ดิน และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีท่ี

มีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงคิดเป็นพ้ืนท่ี 39.26 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 8.45 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ี 356.85  ตารางกิโลเมตร หรือ

ร้อยละ 76.84  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ า คิดเป็น

พ้ืนท่ี 68.31 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 14.71 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  

6.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดความแห้งแล้งซึ่งเป็น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ี อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สามารถอธิบายได้จากสมการความสัมพันธ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

654321 014.1001.1995.0992.0001.1004.1031.0 XXXXXXY 

คือ 

 สามารถใช้

ในการอธิบายความผันแปรของความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ได้ร้อยละ 100  โดยมี การระบายน้ าของดิน(X5) สามารถอธิบายความความผันแปร

ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งได้ดีท่ีสุด รองลงมาเป็น ลักษณะเน้ือดิน(X4) ระยะห่างจากคลอง

ชลประทาน(X3) ปริมาณน้ าฝนต่อปี(X1) ปริมาณน้ าบาดาล(X2) และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน(X6) 

ตามล าดับ ซึ่งค่าความสัมพันธ์ท่ีได้มีเคร่ืองหมายบวกหมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน เช่นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายน้ าดีจะมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูงหรือพ้ืนท่ีท่ีมี

ลักษณะเน้ือดินร่วนจะมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง เป็นต้น 

อน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งพ้ืนท่ีอ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือจะได้ทราบพ้ืนท่ีท่ีควรมีการเฝ้าระวังป้องกันและการวางแผนหรือ

วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมในลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในระยะยาวควรมีการจัดการท่ีสอดคล้องกันอย่าง

เป็นระบบ ท้ังส่วนงานของรัฐ ประชาชนในพ้ืนท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย

ระยะเวลาในการศึกษาและปฏิบัติ ในชั้นน้ีจึงยังมิได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีข้อจ ากัด

เก่ียวกับระยะเวลา  
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6.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  

 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

6.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 

6.2.1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ศักยภาพ

เชิงพ้ืนท่ี จากปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา และลักษณะทางกายภาพ เป็นเพียงการพยากรณ์เบ้ืองต้น

เพ่ือลดความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการศึกษาความเส่ียงในด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความแห้งแล้งด้วย 

6.2.1.2 ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษายังไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลเน่ืองจากการ 

จัดเก็บข้อมูลยังไม่มีความต่อเน่ือง ท าให้การพยากรณ์สามารถท าได้ในช่วงเวลาหน่ึงเท่าน้ัน การ

จัดเก็บข้อมูลยังใช้วิธีการจัดเก็บแบบเดิมคือใช้บุคลากรประจ าสถานีต่าง ๆ ในการวัดและจดบันทึก 

ดังน้ันข้อมูลจึงต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องและต่อเน่ือง 

6.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีคาดว่า

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวข้องกับความแห้งแล้งในอนาคต ดังน้ี 

6.2.2.1 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาและด้าน 

กายภาพของพ้ืนท่ีเท่าน้ัน ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการ

เกิดความแห้งแล้งเช่น การใช้น้ าของประชาชน การใช้น้ าของพืช เป็นต้น  

6.2.2.2 ควรมีการใช้มิติทางด้านสังคมเข้าร่วมการวิจัยเช่นความคิดเห็น ทัศนคติ  

เพ่ือจะได้ศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งมีความผูกพันกับพ้ืนท่ีท่ีการศึกษา

จะสามารถท าให้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถามชุดท่ี.... 

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 
ชื่องานวิจัย  :  การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน 

         จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 
เรียน    ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  ข้าพเจ้า  นายประวิทย์  จันทร์แฉ่ง  นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าลังท าการศึกษา
วิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความ
แห้งแล้งในพื้นท่ีศึกษาและเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดความ
แห้งแล้งในพื้นท่ี ซึ่งจะต้องวิเคราะห์หาค่าคะแนนรวมแบบถ่วงน้ าหนักเชิงเส้น (Weighted Linear 
Combination)  จึงต้องมีการก าหนดค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting Scale) และ
การก าหนดค่าคะแนนปัจจัยย่อย (Rating Scale)  ด้วยวิธีการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ 
  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงมีความจ าเป็นต้องทราบความเหมาะสมของค่าคะแนน
ความส าคัญของปัจจัย ( Weighting Scale) และ ค่าคะแนนปัจจัยย่อย ( Rating Scale) จากดุลย
พินิจของท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพื่ออนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามให้ด้วยจักขอบคุณยิ่ง  
 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
                       นายประวทิย ์ จนัทร์แฉ่ง  
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ช่ือ-นามสกุล …………………………………………………………. 
ต าแหน่ง  …………………………………………………………. 
หน่วยงาน  …………………………………………………………. 
วันที่ตอบแบบสอบถาม……….…………………………………………... 
 
ตอนที่  1  ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปน้ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาการเกิดความแห้งแล้งเพียงใด 
 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weight Scale) ตามท่ี
ท่านคิดว่าเหมาะสม โดยก าหนดให้ 1-6 เป็นค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย 

 1 =  ความส าคัญน้อยท่ีสุด 
            6 =  ความส าคัญมากท่ีสุด   
 
 
        ปจัจยัท่ีใชศึ้กษา 

ค่าคะแนนความส าคัญ  (Weighting) 

1 2 3 4 5 6 
1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี       
2. ปริมาณน้ าบาดาล       
3. ลักษณะเน้ือดิน       
4. การระบายน้ าของดิน       
5. ระยะห่างจากคลองชลประทาน       
6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน       

 
 
 
 

หมายเหต ุ  ดูแนวคิดและตัวอย่างตามเอกสารแนบท้าย 
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ตอนที่ 2   ท่านคิดว่าช่วงของปัจจัยแต่ละปัจจัยท่ีก าหนด มีความเหมาะสมกับระดับความเส่ียง
ของพื้นท่ีในการเกิดความแห้งแล้งเพียงใด  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องค่าคะแนน (Rating) ตามท่ีท่านคิดว่าเหมาะสม โดย
ก าหนดให้ 
 1 หมายถึง ระดับความเส่ียงของพื้นท่ีต่อการเกิดความแห้งแล้งต่ ามาก 
 2 หมายถึง ระดับความเส่ียงของพื้นท่ีต่อการเกิดความแห้งแล้งต่ า  

3 หมายถึง ระดับความเส่ียงของพื้นท่ีต่อการเกิดความแห้งแล้งปานกลาง  
4 หมายถึง ระดับความเส่ียงของพื้นท่ีต่อการเกิดความแห้งแล้งสูง  
5 หมายถึง ระดับความเส่ียงของพื้นท่ีต่อการเกิดความแห้งแล้งสูงมาก  
 

 
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

 

 
ช่วงของปัจจัย 

 

ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี  < 726.29 มม.      
>726.29-812.32  มม.      
>812.32-837.81  มม.      
>837.81-1,138.70  มม.      

> 1,138.70  มม.      
2. ปริมาณน้ าบาดาล < 2          ม3/ชม.      

  2-10      ม3/ชม.      
>10-20    ม3/ชม.      
> 20        ม3/ชม.      

3. ลักษณะเน้ือดิน ดินเน้ือละเอียด      

ดินเน้ือปานกลาง      
ดินเน้ือหยาบ      

4. การระบายน้ าของดิน เลว      
ปานกลาง      
ดี      
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ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

 

 
ช่วงของปัจจัย 

 

ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

5. ระยะห่างจากคลองชลประทาน < 2,000          ม.      

2,000-4,000    ม.      

>4,000-6,000  ม.      

>6,000          ม.      

6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

      (พิจารณาจากส่ิงปลูกคลุมดิน) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม      

พ้ืนท่ีชุมชนฯ      

พ้ืนท่ีแหล่งน้ า      

พ้ืนท่ีอื่น ๆ      

 

หมายเหตุ   ดูแนวคิดและตัวอย่างตามเอกสารแนบท้าย 

 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

1. ท่านคิดว่าควรมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม นอกเหนือจากปัจจัยท่ีกล่าวแล้วอีกหรือไม่ ถ้ามีได้แก่ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าปัจจัยดังกล่าวในแบบสอบถามมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐมหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



125 

 

 

เอกสารแนบท้าย 
  

แนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง 
 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแล้งคร้ังน้ีจะใช้สมการเส้นตรงเพ่ือจัดแบ่งระดับพ้ืนท่ี

ท่ีเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้ง ซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้สมการเส้นตรงท าโดยการก าหนดค่า

คะแนนความส าคัญของปัจจัยหลัก(Weighting Scale) และก าหนดค่าคะแนนความเหมาะสมของ

ปัจจัยย่อยในแต่ละปัจจัย (Rating Factors) น ามาวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง 

(Drought hazard area) โดยการค านวณค่าคะแนนรวมแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighting Linear 

Total)    

 





1i

n
iiRWS จากสมการ     

nnRWRWRWRW  ...332211

 

      

 โดยท่ี 

 S  โอกาสการเกิดความแห้งแล้ง 

 W  ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยท่ี 1-6 

 R  ค่าคะแนนของชั้นข้อมูลในแต่ละปัจจัย 1-5 

 

 จากสมการดังกล่าวจะค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม่ือได้ค่าผลรวมออกมาแล้วจะ

ด าเนินการจัดกลุ่มพ้ืนท่ีโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 

1. พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งสูง  

2. พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งปานกลาง  

3. พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความแห้งแล้งต่ า  

 

xโดยใช้ค่าเฉล่ีย  ของชุดข้อมูลเป็นหลัก แล้วใช้ค่าการกระจายของข้อมูลหรือส่วนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน Standard Deviation : S.D) มาก าหนดความกว้างของแต่ละช่วง โดยก าหนดดังน้ี 
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..DSXS พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งสูง                      

พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งปานกลาง   .... DSXSDSX        

พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งต่ า               ..DSXS       

 

จากน้ันท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 

กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาตามวิธีการทางสถิติ (Statistic) ในคร้ังน้ีจะใช้วิธีของ Pearson 

Product Moment Correlation Coefficeint) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรม SPSS 

 

การก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาและประเมินแนวโน้มการเกิดพื้นที่แห้งแล้ง 
  

 การก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาและประเมินความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งใน

พ้ืนท่ีอ าเภอก าแพงแสน มีแนวคิดดังน้ี 

 

1.  ปริมาณน้ าฝนต่อปี (Rainfall) ฝนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างมากต่อการเกิดภัย 

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีท้ังภาวะภัยแล้งและน้ าท่วม 

 2.  ระยะห่างจากคลองชลประทาน  จะมีผลต่อการขาดแคลนน้ าหากพ้ืนท่ีอยู่ห่างจาก

คลองชลประทานมาก และจะมีความเส่ียงต่อการเกิดความแห้งแล้งสูง 

 3.  ปริมาณน้ าบาดาล (Water Aquifer) น้ าบาดาลเป็นแหล่งน้ าใต้ดินท่ีอยู่ในชั้นหิน จะ

มีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับรูพรุน (Porosity) ของหินน้ัน ในพ้ืนท่ีแห้งแล้งส่วนใหญ่จะมี

ปริมาณน้ าบาดาลน้อย เน่ืองมาจากสาเหตุหลักคือมีปริมาณฝนตกน้อย เม่ือมีการสูบน้ าบาดาลไป

ใช้ก็จะท าให้ผิวดินท่ีมีความชื้นน้อยอยู่แล้วแห้งแล้งไปด้วย ท าให้ปริมาณน้ าบาดาลท่ีเหลืออยู่มี

ความเข้มข้นสูงไม่สามารถน ามาใช้ได้ ปริมาณน้ าบาดาลเป็นปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์

ของพ้ืนท่ีปัจจัยหน่ึง และยังบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย 

 4.  ลักษณะของเนื้อดิน (Soil Texture) ดินเป็นส่วนผสมระหว่าง ทราย (Sand) ทราย

แป้ง (Slit)  และดินเหนียว (Clay) เน้ือดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ดินหยาบ ระบายน้ าได้ดี ดิน

เน้ือปานกลาง ระบายได้ไม่ดี และดินเน้ือละเอียด ระบายน้ าได้ไม่ดีแต่สามารถดูดซับน้ าและแร่ธาต

ได้ดี 

 5.  การระบายน้ าของดิน (Water Drainage)  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีบ่งบอกถึงการมีอยู่

ของน้ าในดิน ดินเน้ือละเอียดจะมีการระบายน้ าไม่ดี(เลว) ดินเน้ือหยาบจะมีการระบายน้ าดี ดังน้ัน
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สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีส่วนประกอบของดินทรายมากจะมีการระบายน้ าดีมากมักจะประสบปัญหาความ

แห้งแล้งมากกว่าบริเวณอื่น  

 6. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน (Land Use) การใช้ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ

สมรรถภาพของดินจะมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้ง (พิจารณาจากส่ิงปกคลุมดิน) 

 

ตัวอย่างการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัย 

 

        ปัจจัยท่ีใช้ศึกษา 
 ค่าคะแนนความส าคัญ  (Weighting) 

1 2 3 4 5 6 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี     /  

2. ปริมาณน้ าบาดาล    /   

3. ลักษณะเน้ือดิน   /    

4. การระบายน้ าของดิน  /     

5. ระยะห่างจากคลองชลประทาน /      

6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  / /     
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ตัวอย่างการก าหนดค่าคะแนนช่วงของปัจจัยแต่ละปัจจัย 
 

 
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

 

 
ช่วงของปัจจัย 

 

ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

1. ปริมาณน้ าฝนต่อปี  < 726.29  มม.     / 
>726.29-812.32  มม.    /  
>812.32-837.81  มม.   /   
>837.81-1,138.70  มม.  /    

> 1,138.70 มม. /     
2. ปริมาณน้ าบาดาล < 2           ม3/ชม.  /    

  2-10       ม3/ชม.   /   
>10-20     ม3/ชม.    /  
> 20         ม3/ชม.     / 

3. ลักษณะเน้ือดิน ดินเน้ือละเอียด    /  

ดินเน้ือปานกลาง   /   
ดินเน้ือหยาบ  /    

4. การระบายน้ าของดิน เลว /     
ปานกลาง  /    
ดี   /   
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ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

 

 
ช่วงของปัจจัย 

 

ค่าคะแนน (Rating) 

1 2 3 4 5 

5. ระยะห่างจากคลองชลประทาน < 2,000          ม. /     

2,000-4,000    ม.  /    

>4,000-6,000  ม.   /   

>6,000           ม.    /  

6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

  (พิจารณาจากส่ิงปกคลุมดิน) 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม /     

พ้ืนท่ีชุมชนฯ  /    

พ้ืนท่ีแหล่งน้ า   /   

พ้ืนท่ีอื่น ๆ    /  

 

 

 

หมายเหตุ  การตัดสินใจให้คะแนน 

1) ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting Scale) ค่าถ่วงน าหนักของแต่ละ

ปัจจัย(ค่าคะแนนความส าคัญ) อยู่ระหว่าง 1-6 ตามล าดับความส าคัญของแต่ละ

ปัจจัย ถ้าค่าถ่วงน้ าหนักมากแสดงว่า ปัจจัยท่ีก าหนดมีความส าคัญและเก่ียวข้องกับ

การเกิดความแห้งแล้งมาก ในทางกลับกันถ้าค่าถ่วงน้ าหนักน้อยแสดงว่า ปัจจัยท่ี

ก าหนดมีความส าคัญและเก่ียวข้องกับการเกิดความแห้งแล้งน้อย 

 

2) ค่าคะแนนของชั้นข้อมูลในแต่ละปัจจัย (Rating) ชั้นข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุหรือ

เก่ียวข้องกับการเกิดความแห้งแล้งมาก จะให้ค่าคะแนนสูง ชั้นข้อมูลท่ีเป็นสาเหตุหรือ

เก่ียวข้องกับการเกิดความแห้งแล้งน้อย จะให้ค่าคะแนนต่ า   

 



 

 

                                                                            

ภาคผนวก ข ตารางผลค่าคะแนนความส าคัญ  (Weighting Scale) 

 

  ค่าคะแนนความส าคัญ                                1                            2                              3                             4                             5                           6 

  ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา                     จ านวน      %        จ านวน       %       จ านวน       %         จ านวน        %        จ านวน        %         จ านวน       %      

1.  ปริมาณน  าฝนต่อปี                      0         0.00         0         0.00           0        0.00            1          5.88           1          5.88          15         88.24 

2. ปริมาณน  าบาดาล                         2       11.76         0         0.00         14      82.53            1          5.88           0          0.00            0          0.00 

3. ลักษณะเนื อดิน                            0         0.00         1         5.88           2      11.76            2         11.76        10        58.82            2        11.80 

4. การระบายน  าของดิน                    0         0.00         2       11.76           1        5.88            1           5.88        12        70.60            0          0.00  

5. ระยะห่างจากคลองชลประทาน     2       11.76         1         5.88           3       17.65            9         52.94         2        11.76            0          0.00                        

6. การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน              4       22.53         9       52.94           1         5.88            1           5.88         2        11.76            0          0.00      
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ภาคผนวก ข ตารางค่าคะแนนย่อยของแต่ละปัจจัย (Rating) จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน  
 

        ปัจจัย/คนท่ี                          1       2        3        4        5        6        7        8        9       10      11      12      13      14      15      16      17       ค่าเฉล่ีย 

1. ปริมาณน  าฝนต่อปี   

<726.29  มม.                 2        5        4        5       4        4        3        0        4        5        4         5        5        4        5        5        5          4.05      

  726.29-812.32 มม.  2        3        3        4       3        3        2        0        3        4        3         3        4        3        4        4        4          3.09  

  812.32-837.38 มม.       0        0        0        0       0        0        3        3        3        1        3         3        3        3        3        3        3          2.82 

 837.38-1138.70 มม.     1        2        2        3       2        2        1        0        2        3        2         2        2        3        3        3        3          2.18 

>1138.70 มม.                1        1        1        2       1        1        1        0        1        2        1         1        2        1        2        2        1          1.27 

      2.  ปริมาณน  าบาดาล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 

 <2                                  1        4        5        5       2        2        5        4        5        3        5         4        0        4        5        5        5          3.76    

  2-10                               2        3        4        4       2        5        4        4        4        2        4         3        0        3        4        4        4          3.29 

10-20                             3        2        2        3       2        4        3        2        2        1        3         2        0        2        3        3        3          2.35 

  >20                                4        1        1        2       2        0        2        1        1        1        2         1        0        1        2        2        1          1.50 

      3.  ลักษณะเนื อดิน 

 ดินเนื อละเอียด                 1        2        1        1       3        3        1        2        4        3        1         1        2        2        3        1         1         1.88 

 ดินเนื อปานกลาง    2         3        3        3       3        2        3        3        3        4        3         3        3        3        4        3         4         3.06  

 ดินเนื อหยาบ    3        5        5        5       3        1        5        4        2        5        5         5        4        5        5        5         5         4.24  
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ตารางค่าคะแนนย่อยของแต่ละปัจจัย (Rating) จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน (ต่อ) 

        ปจัจยั/คนท่ี                             1       2        3        4        5        6        7        8        9       10      11      12      13      14      15      16      17       ค่าเฉล่ีย 

 
      4. การระบายน  าของดิน           
   ดี                  3        5        5        5       2        1        5        4        3        5         5        4        4        5        5        5        5         4.18              
 ปานกลาง       2        3        3        3       3        2        3        3        2        4         3        3        3        3        4        3        3         2.94  
 เลว        1        1        1        1       4        3        1        1        1        3         1        2        2        2        3        1        1         1.71 
      5.  ระยะห่างจากคลองชลประทาน 
 >6000  เมตร                    4        4        4        4       3        4        3        3        4        1         4        4        4        4        4        4        4          3.65 
 4000-6000  เมตร             3        3        3        3       3        3        3        3        3        1         3        3        3        3        3        3        3          2.88 
 2000-4000  เมตร             2        2        2        2       2        2        2        2        2        1         2        2        2        2        2        2        2          1.94 
 <2000                             1        1        1        1       2        1        1        2        1        2         1        1        1        1        1        1        1          1.18 
       6.  การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน (พิจารณาจากส่ิงปกคลุมดิน)     

พื นท่ีเกษตรกรรม              1        2        3        3       2        3        3        2        2        2         2        3        3        4        2        2        1          2.35 
พื นท่ีชุมชนส่ิงปลูกสร้าง    1        1        1        2       1        2        2        2        2        2         1        1        1        1        2        3        3           1.65 
พื นท่ีอื่น ๆ               1        2        2        2       1        2        1        2        1        2         2        1        2        1        1        2        2           1.59 
พื นท่ีแหล่งน  า                   1        1        1        1       1        1        1        1        1        1         1        1        1        1        1        1        1           1.00 
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ภาคผนวก ง รายช่ือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 6 หน่วยงาน จ านวน 17 คน 

1. กรมชลประทาน  

นางรัตนา  รัตนจารุรักษ์    หัวหน้ากลุ่มงานส านักอุทกวิทยาระดับ 8 

นางจิรา  สุขกล่ า          นักอุทกวิทยาช านาญการพิเศษระดับ 8 

นางสาวกนกพร บูชาบุญ  นักอุทกวิทยาช านาญการพิเศษระดับ 8 

นายพลชัย  กล่ินขจร  นักอุทกวิทยาช านาญการพิเศษระดับ 8 

2.  กรมทรัพยากรน  า 

นางสาวศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน   วิศวกรโยธาช านาญการ  

นางสาวพรรณพร  สุวรรณ      วิศวกรโยธาช านาญการ  

3. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

นายอุบล  มุสิกวัตร    นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ  

นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์  ผู้อ านวยการส่วนบริหารสารสนเทศ  

4. กรมพัฒนาท่ีดิน 

นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพ  

    ภูมิอากาศ 

นางพิมพิลัย  นวลละออง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

นาวสาวเสาวนีย์ ประจันศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ  

5. กรมอุตุนิยมวิทยา 

นางจิราภร์ จุธากรณ์  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ  

นายสมาน ปราการรัตน์  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ  

นายเทวินทร์  โจมทา  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ  

นายปรเมศร์  อมาตยกุล  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ  

6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายคณนาถ  คะชะนา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการระดับ 8 



 

 

 

ภาคผนวก ค ตาราง สรุปข้อมูลภัยแล้งของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2553  

 

                        พ้ืนท่ีประสบภัยแล้ง                                       ราษฎรได้รับความเดือดร้อน           พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับ       มูลค่าความ       การให้ความ                                                                                                                                                                                                                

                 อ าเภอ                   จ านวนต าบล                    ประชาชน (คน)               ครัวเรือน          ความเสียหาย (ไร่)         เสียหาย (บาท)    ช่วยเหลือ 

1. ก าแพงแสน                         7            14,327   4,509                  9,913   9,000,000         15,509,200  

2. เมืองนครปฐม                    12        32,325   8,869   29,634  7,266,000         11,164,300 

3. ดอนตูม                     2          4,473   1,491  28,557            17,305,542           4,388,000 

4. บางเลน       7        14,192   3,386    1,000                      -   ไม่ขอรับ 

  รวม     28                                65,317            18,255  67,772            33,571,542        31,061,500  
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ภาคผนวก จ ข้อมูลพื้นฐานบ่อน้้าบาดาล อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ้านวน  419 บ่อ 
 

ล้าดับ สถานท่ีเจาะ                                                    ต้าบล                ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

1 หนองน้้าใส วังน้้าเขียว 
 

6 
2 ส้านักสงฆ์ดอนมะกอก ดอนข่อย 

 
20 

3 บ้านหนองพงนก สระสี่มุม 
 

22.73 
4 บ้านไผ่เจดีย์ ดอนข่อย 

 
11.36 

5 บ้านโคก สระสี่มุม 
 

6.82 
6 วัดไร่แตงทอง (บ.ทุ่งกระถิน) ทุ่งลูกนก 

 
15.55 

7 บ้านหนองหัวช้างใต้ วังน้้าเขียว 
 

12.01 
8 บ้านหนองพงนก สระพัฒนา 

 
9.09 

9 บ้านบ่อน้้าพ ุ ทุ่งขวาง 
 

11.36 
10 บ้านทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 

 
13.64 

11 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก 
 

13.71 
12 บ้านทุ่งกระถิน ทุ่งลูกนก 

 
13.64 

13 บ้านสระน้้าส้ม ห้วยขวาง 
 

11.36 
14 บ้านหอคอย ห้วยขวาง 

 
18.18 

15 โรงเรียนบ้านศาลาตึก ทุ่งลูกนก 
 

13.64 
16 บ้านปากงาม หนองกระทุ่ม 

 
13.64 

17 บ้านอ้อน้อย ห้วยขวาง 
 

15.91 
18 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ทุ่งลูกนก 

 
14.88 

19 วัดทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 
 

4.55 
20 บ้านโคกโค สระสี่มุม 

 
6.82 

21 บ้านหนองมะเกลือ สระสี่มุม 
 

9.09 
22 บ้านหนองระแหง สระสี่มุม 

 
11.36 

23 บ้านรางหมัน รางพิกุล 
 

15.91 
24 บ้านทุ่งขวางเล็ก ทุ่งบัว 

 
13.64 

25 บ้านทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 
 

9.09 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล           ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

26 บ้านดอนเพรา รางพิกุล 
 

11.36 
27 บ้านดอนซาก ทุ่งกระพังโหม 

 
4.55 

28 บ้านดอนซาก ทุ่งกระพังโหม 
 

13.64 
29 ค่ายลูกเสือก้าแพงแสน ทุ่งขวาง 

 
7.2 

30 บ้านไผ่โทน สระสี่มุม 
 

11.36 
31 บ้านทุ่งเศรษฐี ห้วยขวาง 

 
18.01 

32 บ้านรางพิกุล รางพิกุล 
 

15.91 
33 บ้านทุ่งกระถิน ทุ่งลูกนก 

 
14.26 

34 บ้านรางหวาย ทุ่งลูกนก 
 

13.64 
35 บ.เด่นกระต่าย สระสี่มุม 

 
4.5 

36 บ.สระ สระพัฒนา 
 

10.29 
37 บ้านสะแกเล็ก สระพัฒนา 

 
4.39 

38 บ้านลานคา ห้วยขวาง 
 

4.8 
39 บ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก 

 
18.01 

40 บ้านหนองศาลา ทุ่งลูกนก 
 

18.01 
41 บ้านดอนซาก ทุ่งกระพังโหม 

 
4.8 

42 บ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง 
 

4.09 
43 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (บ่อท่ี1) ทุ่งกระพังโหม 

 
0.48 

44 บ้านทุ่งหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม 
 

15.91 
45 บ้านทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 

 
11.31 

46 บ้านจับเกาะ หนองกระทุ่ม 
 

15.91 
47 บ้านโพธิ์ระดาบ ทุ่งลูกนก 

 
18 

48 บ้านทุ่งกระถิน ทุ่งลูกนก 
 

18 
49 บ้านไร่แตงทอง ทุ่งลูกนก 

 
14.78 

50 บ้านดงมะม่วง (โคกสะแกวัลย์) ทุ่งลูกนก 
 

18.02 
51 โรงเรียนอรุณรุ่ง (หนองเขมร) หนองกระทุ่ม 

 
10.29 

52 บ้านหนองขนาน หนองกระทุ่ม 
 

10.28 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล           ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

53 บ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม 
 

14.01 
54 โรงเรียนหนองไม้งาม ทุ่งบัว 

 
4.8 

55 บ้านใหม่เจริญพร หนองกระทุ่ม 
 

16.01 
56 บ้านหนองสมควร ทุ่งบัว 

 
16.01 

57 บ้านใหม่เจริญพร หนองกระทุ่ม 
 

10.28 
58 สนป.ธรรมป่ามงคล(บ.ดอนแฉลบ) สระสี่มุม 

 
1.09 

59 โรงเรียนก้าแพงแสน ทุ่งกระพังโหม 
 

1.82 
60 บ้านโคก สระสี่มุม 

 
6.82 

61 บ้านทุ่งพัฒนา รางพิกุล 
 

18.02 
62 บ้านจับเกาะ หนองกระทุ่ม 

 
18.02 

63 บ.ไร่แตงทอง ทุ่งลูกนก 
 

11 
64 บ.อ้อกระทิง ห้วยขวาง 

 
18 

65 โรงเรียนคลองตัน วังน้้าเขียว 
 

2 
66 โรงเรียนบ่อน้้าพุ ทุ่งขวาง 

 
16 

67 บ.ปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง 
 

20 
68 บ.อ้อน้อย ห้วยขวาง 

 
2 

69 บ้านปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง 
 

18 
70 บ้านรางพิกุล ทุ่งขวาง 

 
18 

71 บ้านหนองพงกลาง สระสี่มุม 
 

9 
72 โรงเรียนทุ่งขี้อ้าย ก้าแพงแสน 

 
13 

73 บ้านทุ่งควายหาย ทุ่งบัว 
 

9 
74 บ้านวังไทร วังน้้าเขียว 

 
13 

75 วัดหนองขาม ทุ่งขวาง 
 

6 
76 วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ ห้วยขวาง 

 
5 

77 บ้านลาดหญ้าแพรก ห้วยขวาง 
 

16 
78 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 

 
11 

79 บ้านดอนแฉลบ สระพัฒนา 
 

13 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

80 บ้านวังกะระ รางพิกุล 
 

18 
81 บ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง 

 
16 

82 บ้านหนองระแหง สระสี่มุม 
 

14 
83 บ้านหนองพงใหญ่ สระสี่มุม 

 
14 

84 บ้านสระน้้าส้ม ห้วยขวาง 
 

13 
85 บ้านทุ่งอีเทศ ก้าแพงแสน 

 
18 

86 บ้านสระสี่มุม สระพัฒนา 
 

11.36 
87 บ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม 

 
18.01 

88 บ้านชาวไร ่ กระตีบ 
 

6.82 
89 บ้านหนองยายนุ่น กระตีบ 

 
0 

90 บ้านสระ สระสี่มุม 
 

15.91 

91 บ้านหนองพังพวย สระสี่มุม 
 

0 

92 บ้านโคกแย้ สระสี่มุม 
 

13.64 

93 บ้านหนองงูเห่า สระสี่มุม 
 

0 

94 บ้านวังไทร วังน้้าเขียว 
 

10.29 

95 บ้านหลังค่าย ทุ่งขวาง 
 

18.18 
96 บ้านดอนขุนวิเศษ ห้วยหมอนทอง 

 
18.01 

97 บ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง 
 

18.18 
98 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา 

 
10.29 

99 บ้านสระ สระพัฒนา 
 

7.2 
100 บ้านหนองโป่ง สระสี่มุม 

 
10.29 

101 บ้านดอนใหญ่ สระสี่มุม 
 

14.41 
102 บ้านหนองพงนก สระสี่มุม 

 
12.01 

103 บ้านหนองขโมย หนองกระทุ่ม 
 

6.82 
104 บ้านเสืออีด่าง สระสี่มุม 

 
6.55 

105 บ้านหนองโม่ง สระสี่มุม 
 

11.36 
 106 บ้านห้วยผักชี ทุ่งลูกนก 

 
6.55 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

107 บ้านห้วยหมอนทอง ทุ่งลูกนก 
 

6.55 
108 บ้านดอนแฉลบ ห้วยม่วง 

 
6 

109 บ้านส่ีแยกไร่อ้อย สระสี่มุม 
 

6.82 
110 หนองยายนุ่น กระตีบ 

 
3.6 

111 โป่งพรหม ทุ่งกระพังโหม 
 

2.6 
112 ปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง 

 
20 

113 หนองไม้งาม ทุ่งบัว 
 

10 
114 หนองพังพวย สระสี่มุม 

 
10 

115 ดอนขุนวิเศษ สระสี่มุม 
 

2.8 
116 มาบแค ห้วยม่วง 

 
3.2 

117 โคกกระถิน ห้วยหมอนทอง 
 

10 
118 ดอนเฝ้า ห้วยหมอนทอง 

 
10 

119 บ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง 
 

34 
120 บ้านดอนเล็ก สระสี่มุม 

 
10 

121 บ้านม่วงสามสิบ ห้วยขวาง 
 

16 
122 บ้านทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 

 
16 

123 บ้านหนองพงกลาง สระสี่มุม 
 

9 
124 บ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม 

 
7 

125 บ้านหนองต้นรวก สระสี่มุม 
 

7 
126 บ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม 

 
7 

127 บ้านหนองพงน้อย สระสี่มุม 
 

7 
128 บ้านหนองพงนก สระพัฒนา 

 
7 

129 บ้านหนองแกเล็ก สระพัฒนา 
 

7 
130 บ้านหนองมะเกลือ สระพัฒนา 

 
7 

131 บ้านไผ่คอย สระสี่มุม 
 

9 
132 โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้้าเขียว 

 
10 

133 บ้านหนองขาม ทุ่งขวาง 
 

10 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล    ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

134 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม 
 

10 
135 บ้านหนองขนาน หนองกระทุ่ม 

 
15 

136 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง 
 

20 
137 บ้านรุ่งเจริญ หนองกระทุ่ม 

 
15 

138 บ้านหนองขโมย หนองกระทุ่ม 
 

15 
139 บ้านหนองเทียม สระพัฒนา 

 
15 

140 บ้านหนองสระแก สระพัฒนา 
 

10 
141 นก) สระพัฒนา 

 
20 

142 บ้านหนองแกเล็ก สระพัฒนา 
 

5 
143 ทะเลบก(สอต.) กระตีบ 

 
0 

144 ชาวไร ่ กระตีบ 
 

0 
145 หนองกร่างเล็ก กระตีบ 

 
0 

146 กระตีบ กระตีบ 
 

0 
147 ห้วยม่วง กระตีบ 

 
0 

148 บ่อน้้าจือ ดอนข่อย 
 

0 
149 สระพัง ดอนข่อย 

 
0 

150 หนองหัวช้าง วังน้้าเขียว 
 

0 
151 ทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 

 
0 

152 ห้วยด้วน รางพิกุล 
 

0 
153 หนองไม้งาม ทุ่งบัว 

 
0 

154 ศาลาตึก ทุ่งลูกนก 
 

0 
155 ใหม่เจริญพร หนองกระทุ่ม 

 
0 

156 รางตาบุญ หนองกระทุ่ม 
 

0 
157 ห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก 

 
0 

158 หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม 
 

0 
159 ห้วยผักชี(สอ.) ทุ่งลูกนก 

 
0 

160 รางเกตุ ทุ่งลูกนก 
 

0 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

161 ทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 
 

0 
162 สระแกวัลย์ ทุ่งลูกนก 

 
0 

163 ห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก 
 

0 
164 หนองจอก ทุ่งลูกนก 

 
0 

165 รางพิกุล รางพิกุล 
 

0 
166 รางพิกุล รางพิกุล 

 
0 

167 หนองตาค้า รางพิกุล 
 

0 
168 หนองสะแก สระพัฒนา 

 
0 

169 สระสี่มุม สระสี่มุม 
 

0 
170 วัดสระสี่มุม สระสี่มุม 

 
0 

171 ห้วยปลากรด หนองกระทุ่ม 
 

0 
172 หนองโขมย หนองกระทุ่ม 

 
0 

173 ม่วงสามสิบ ห้วยขวาง 
 

0 
174 หัวดอนคาม ห้วยม่วง 

 
0 

175 ท่าเสา ห้วยม่วง 
 

0 
176 ห้วยหมอนทอง(สอต.) ห้วยหมอนทอง 

 
0 

177 บัวแดง ห้วยหมอนทอง 
 

0 
178 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 

 
16 

179 บ้านหนองพงนก สระพัฒนา 
 

16 
180 วัดสองห้อง ห้วยขวาง 

 
18.29 

181 บ้านดอนเล็ก สระสี่มุม 
 

18.29 
182 โรงเรียนเมืองเก่าก้าแพงแสน ทุ่งขวาง 

 
14 

183 บ้านศาลาตึก ทุ่งลูกนก 
 

9 
184 บ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก 

 
9 

185 บ้านรุ่งเจริญ หนองกระทุ่ม 
 

9 
186 บ้านใหม่เจริญพร หนองกระทุ่ม 

 
7 

187 บ้านหนองศาลา ทุ่งลูกนก 
 

14 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล       ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

188 บ้านทุ่งพัฒนา รางพิกุล 
 

9 
189 บ้านรางไม้ตาย ก้าแพงแสน 

 
18 

190 โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง 
 

24.39 
191 บ้านจับเกาะ หนองกระทุ่ม 

 
14 

192 โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย 
 

18 
193 วัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม 

 
7 

194 โรงเรียนวัดธรรมนิยม ทุ่งบัว 
 

14 
195 โรงเรียนสามัคคีธรรม สระพัฒนา 

 
7 

196 บ้านแหลมพัฒนา ม.13 สระพัฒนา 
 

14 
197 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง 

 
23 

198 บ้านลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง 
 

23 
199 โรงเรียนบ้านสามัคคี ห้วยม่วง 

 
6.09 

200 บ้านทุ่งบัว ทุ่งบัว 
 

18 
201 บ้านไร่ใหม่ สระพัฒนา 

 
5 

202 วัดโพธิ์งาม (บ้านโพธิ์งามพัฒนา) กระตีบ 
 

23 
203 บ้านคลองตัน วังน้้าเขียว 

 
18.29 

204 บ้านสระพัฒนา สระพัฒนา 
 

9 
205 บ้านดอนกระต่าย สระพัฒนา 

 
9 

206 บ้านหนองพันกง วังน้้าเขียว 
 

14 
207 บ้านหนองสะแก สระพัฒนา 

 
3 

208 บ้านทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 
 

5 
209 บ้านวังไทร วังน้้าเขียว 

 
18 

210 บ้านโคกเจริญ ห้วยขวาง 
 

14 
211 บ้านสระพัฒนา สระพัฒนา 

 
0 

212 บ้านหนองระแหง สระสี่มุม 
 

5.75 
213 บ้านหนองพงใหญ่ สระสี่มุม 

 
6.82 

214 วัดเจริญราษฎร์บ้ารุง (บ.หนองพงนก) สระพัฒนา 
 

10.93 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล      ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

215 บ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม 
 

10.46 
216 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 

 
2.76 

217 บ้านหนองเทียม สระพัฒนา 
 

5.75 
218 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก 

 
2.27 

219 วัดบ้านหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม 
 

11.36 
220 สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอก้าแพงแสน ทุ่งกระพังโหม 

 
11.36 

221 บ้านนองหญ้าปล้อง ทุ่งลูกนก 
 

22.73 
222 สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ทุ่งลูกนก 

 
22.73 

223 บ้านหนองพงนก สระพัฒนา 
 

10.29 
224 บ้านดอนต้นแค กระตีบ 

 
10.29 

225 บ้านตะโกสูง ดอนข่อย 
 

6.67 
226 บ้านยาง ทุ่งกระพังโหม 

 
14.41 

227 บ้านดอนแฉลม กระตีบ 
 

20.45 
228 บ้านทับมะเขือ ทุ่งกระพังโหม 

 
22.73 

229 บ้านหนองสมควร ทุ่งบัว 
 

1.14 
230 บ้านทุ่งบัว ทุ่งบัว 

 
11.36 

231 วัดหนองจิก ทุ่งลูกนก 
 

18.01 
232 บ้านโพธิ์ศรีใหม่ ดอนข่อย 

 
11.36 

233 บ้านโพธิ์ศรี ดอนข่อย 
 

8 
234 บ้านหนองแก สระพัฒนา 

 
1.14 

235 โรงเรียนวัดประชาราษฎ์บ้ารุง รางพิกุล 
 

12.5 
236 บ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก 

 
13 

237 สุขาภิบาลอ้าเภอก้าแพงแสน ทุ่งกระพังโหม 
 

54.87 
238 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 

 
0 

239 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน 
 

43.26 
240 หนองยายนุ่น กระตีบ 

 
4 

241 หนองขนาบ ทุ่งลูกนก 
 

5 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

242 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 
 

3 
243 บ้านหนองหมู สระพัฒนา 

 
5 

244 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหนองเทียม) สระพัฒนา 
 

3.5 
245 บ้านหนองแก สระพัฒนา 

 
3 

246 บ้านทับยายเรือง กระตีบ 
 

8 
247 บ้านหนองมะเกลือ สระสี่มุม 

 
10 

248 บ้านดอนเตาอิฐ สระสี่มุม 
 

4 
249 บ้านดอนใหญ่ สระสี่มุม 

 
8 

250 บ้านหนองระแหง สระสี่มุม 
 

6 
251 บ้านเกาะไผ่เถื่อน สระสี่มุม 

 
4 

252 บ้านดอนแฉลบ สระสี่มุม 
 

4 
253 บ้านม่วงสามสิบ ห้วยขวาง 

 
18 

254 บ้านสองห้อง ห้วยขวาง 
 

16 
255 บ้านกระตีบ กระตีบ 

 
4 

256 บ.อ้อน้อย ห้วยขวาง 
 

15 
257 วัดปทุมทอง (สุทธาราม) ห้วยม่วง 

 
12 

258 บ้านกระด่ีอ้อ ห้วยม่วง 
 

8 
259 บ้านทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน 

 
12 

260 โรงเรียนก้าแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม 
 

15.12 
261 หนองหัวช้าง วังน้้าเขียว 

 
15 

262 โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย 
 

12 
263 ตลาดหนองกร่าง ทุ่งลูกนก 

 
20 

264 บ้านศาลาตึก ทุ่งลูกนก 
 

30 
265 บ้านทุ่งถนนสูง ทุ่งบัว 

 
30 

266 วัดสระพัง ดอนข่อย 
 

15 
267 บ้านก้าแพงแสน ห้วยหมอนทอง 

 
25 

268 บ้านดอนเฝ้า ห้วยหมอนทอง 
 

2 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

269 รร.บ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก 
 

30 
270 วัดไผ่รื่นรมย์ ทุ่งลูกนก 

 
30 

271 บ้านวังไม้แดง ก้าแพงแสน 
 

5 
272 วัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง 

 
15 

273 บ้านหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง 
 

15 
274 บ้านโพระคาม ทุ่งลูกนก 

 
2 

275 บ้านทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 
 

3 
276 บ้านรางตะเคียน ทุ่งลูกนก 

 
2 

277 บ้านหนองแหน ทุ่งกระพังโหม 
 

5 
278 รร.บ้านบ่อน้้าจืด ดอนข่อย 

 
25 

279 วัดดอนเตาอิฐ ( 1945/P097-524 ) สระสี่มุม 
 

38 
280 บ้านปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง 

 
18 

281 บ้านหนองแก สระพัฒนา 
 

12 
282 วัดห้วยม่วง ห้วยม่วง 

 
20 

283 วัดก้าแพงแสน ห้วยหมอนทอง 
 

18 
284 บ้านลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง 

 
30 

285 บ้านทุ่งบัว ทุ่งบัว 
 

45 
286 บ้านเด่นมะขาม ห้วยม่วง 

 
5 

287 บ้านหนองหัวช้างใต้ วังน้้าเขียว 
 

18 
288 บ้านทุ่งกระถิน รางพิกุล 

 
24 

289 บ้านหนองแหน ทุ่งกระพังโหม 
 

30 
290 บ้านบ่อน้้าพ ุ ทุ่งขวาง 

 
15 

291 บ้านรางหมัน(อนามัย) รางพิกุล 
 

30 
292 บ้านดอนตะเภา ทุ่งลูกนก 

 
30 

293 บ้านไผ่โน้ม รางพิกุล 
 

25 
294 603 ) กระตีบ 

 
0 

295 บ้านหนองหมู ( 2250/P112-585 ) สระพัฒนา 
 

0 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

296 บ้านดอนแฉลบ ห้วยม่วง 
 

25 
297 บ้านชาวไร ่ กระตีบ 

 
9 

298 วัดท่าเสา ห้วยม่วง 
 

25 
299 บ้านหนองยายนุ่น กระตีบ 

 
12 

300 บ้านดอนทอง ดอนข่อย 
 

18 
301 บ้านดอนแกลบ สระพัฒนา 

 
5 

302 วัดทะเลบก กระตีบ 
 

10 
303 โรงเรียนอ้อกระทุง ( 2627/222-22 ) ทุ่งลูกนก 

 
45 

304 บ้านทุ่งประดู่ ห้วยหมอนทอง 
 

5 
305 บ้านเด่รมะขาม ห้วยม่วง 

 
18 

306 โรงเรียนวัดศาลาตึก ( 2872/172-23 ) ทุ่งลูกนก 
 

15 
307 บ้านดอนขนาก สระสี่มุม 

 
2 

308 บ้านหนองสมควร ( 3414/364-24 ) ทุ่งบัว 
 

0 
309 บ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม 

 
30 

310 บ้านทุ่งปรือ ( 3517/17-25 ) ทุ่งบัว 
 

10 
311 บ้านสระสี่มุม ( 3768/268-25 ) สระสี่มุม 

 
30 

312 ตลาดหนองกร่าง ทุ่งลูกนก 
 

3 
313 บ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง 

 
42 

314 บ้านหัวชุกบัว สระพัฒนา 
 

10 
315 บ้านไร่ใหม่ สระพัฒนา 

 
1.5 

316 บ้านมาบแก่น สระพัฒนา 
 

12 
317 ตลาดหนองกร่าง ( 494/27-12 ) ทุ่งลูกนก 

 
60 

318 บ้านทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 
 

8 
319 บ้านดอนเตาอิฐ สระสี่มุม 

 
5 

320 บ้านทุ่งบัว ทุ่งบัว 
 

45 
321 บ้านทุ่งลูกนก ทุ่งลูกนก 

 
40 

322 บ้านใหม่ท่าเสา กระตีบ 
 

60 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

323 บ้านท่าเสา กระตีบ 
 

60 
324 บ้านหนองสระแก สระพัฒนา 

 
20 

325 บ้านนาแค ทุ่งลูกนก 
 

45 
326 บ้านคลองรุ้ง ดอนข่อย 

 
20 

327 วัดไผ่รื่นรมย์ ทุ่งลูกนก 
 

40 
328 วัดหนองจิก ทุ่งลูกนก 

 
80 

329 บ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม 
 

30 
330 บ้านดอนทอง ( 751/14-14 ) ดอนข่อย 

 
12 

331 บ้านต้นส้าโรง ดอนข่อย 
 

30 
332 บ้านหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม 

 
10 

333 บ้านทุ่งควายหาย ( 773/36-14 ) ทุ่งบัว 
 

60 
334 บ้านทุ่งอีเทศ ก้าแพงแสน 

 
8 

335 บ้านสระสี่มุม สระสี่มุม 
 

15 
336 บ้านหนองจิก ( P9504/69-30 ) ทุ่งลูกนก 

 
20 

337 บ้านห้วยยางเกตุ ทุ่งลูกนก 
 

45 
338 บ้านดอนสะอาด (9613/178-30 ) ทุ่งขวาง 

 
40 

339 บ้านดอกแคว้น ( 962/2265-4937 ) หนองกระทุ่ม 
 

10 
340 1032/154-15 ) ทุ่งกระพังโหม 

 
21 

341 บ้านนาแก ทุ่งลูกนก 
 

30 
342 35 หมู่ 6 ห้วยม่วง 

 
0 

343 นายปัด ทิพยวิมล สระสี่มุม 
 

0 
344 ชะลอ แป้นทอง สระสี่มุม 

 
0 

345 ส้าอางค์ รื่นนุสาร สระสี่มุม 
 

0 
346 นายสุชาติ โชคชัย สระพัฒนา 

 
0 

347 บ้านสระ สระพัฒนา 
 

0 
348 นายทอง สระทองห่อ สระพัฒนา 

 
0 

349 นายสัมภาษ มาลา กระตีบ 
 

0 



148 

 

 

 

ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

350 นายกรชู สระทองอ่อน สระสี่มุม 
 

0 
351 วัดสระมงคล สระสี่มุม 

 
0 

352 สมบูรณ์ หน่ายเบิกไพ สระสี่มุม 
 

0 
353 นางเกียว หนองกระทุ่ม 

 
0 

354 ศูนย์สาธารณสุขชุมชน หนองกระทุ่ม 
 

0 
355 ประปาหมู่บ้าน หนองกระทุ่ม 

 
0 

356 ประปาหมู่บ้าน หนองกระทุ่ม 
 

0 
357 นายผาด ฉิมกล่อม หนองกระทุ่ม 

 
0 

358 นางสังเวียน ดีเนียม หนองกระทุ่ม 
 

0 
359 ป้านาม หนองกระทุ่ม 

 
0 

360 109 หมู่ 10 ทุ่งลูกนก 
 

0 
361 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ทุ่งลูกนก 

 
0 

362 นายฉลอง ทุ่งลูกนก 
 

0 
363 แฟง ภักดี ทุ่งลูกนก 

 
0 

364 นายผิว ภักดี ทุ่งลูกนก 
 

0 
365 นายประวิง ทุ่งลูกนก 

 
0 

366 วิโรจน์ โก้น้อย ทุ่งลูกนก 
 

0 
367 นายวิชาญ ทุ่งลูกนก 

 
0 

368 นางประภา ทุ่งลูกนก 
 

0 
369 ส้าอางค์ ห้วยหงส์ทอง ทุ่งลูกนก 

 
0 

370 นายไพฑูรย์ เกสร ทุ่งลูกนก 
 

0 
371 นายชวน สีพัดอินทร์ ทุ่งลูกนก 

 
0 

372 นางล้ายวง ทุ่งลูกนก 
 

0 
373 นายโพธิ์ ทุ่งลูกนก 

 
0 

374 นายเลียม ทุ่งลูกนก 
 

0 
375 นายสมาน ทุ่งลูกนก 

 
0 

376 นายบุญช ู ทุ่งลูกนก 
 

0 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

377 บริเวณเกาะดอนเฉลา ทุ่งลูกนก 
 

0 
378 วัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก 

 
0 

379 โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก 
 

0 
380 อนามัยก้าแพงแสน ห้วยหมอนทอง 

 
0 

381 ส้ารวย โฮกอ่อน ห้วยหมอนทอง 
 

0 
382 มีชัย วุฒาพาณิชย ์ ห้วยขวาง 

 
0 

383 เรียน กล่ินเมือง ห้วยขวาง 
 

0 
384 สวัสด์ิ ทรัพย์บัวหลวง ห้วยขวาง 

 
0 

385 ตุ๋ย จุมพล ห้วยขวาง 
 

0 
386 บุญพา สามบุญเรือง ห้วยขวาง 

 
0 

387 บุญนาค สงกระสินธุ์ ทุ่งกระพังโหม 
 

0 
388 แก่น จันทรา ก้าแพงแสน 

 
0 

389 รพ.ก้าแพงแสน ก้าแพงแสน 
 

0 
390 รพ.ก้าแพงแสน ก้าแพงแสน 

 
0 

391 แหวน ผาพรมมา วังน้้าเขียว 
 

0 
392 หล้้า ศรีศิริวัฒน์ วังน้้าเขียว 

 
0 

393 ส้าราญ ขุนไกร วังน้้าเขียว 
 

0 
394 ทองหล่อ เมฆปั้น วังน้้าเขียว 

 
0 

395 ศาลาอเนกประสงค์ ม.12 วังน้้าเขียว 
 

0 
396 ผญบ.เก่า ค้านวณ วังน้้าเขียว 

 
0 

397 โม คงแก้ว วังน้้าเขียว 
 

0 
398 แสวง ทองบุญโท ดอนข่อย 

 
0 

399 สุดใจ สร้อยยอดทอง ดอนข่อย 
 

0 
400 อบต. ดอนข่อย ดอนข่อย 

 
0 

401 กาญจนา ชื่นบุญ ทุ่งบัว 
 

0 
402 เงิน ข้าหา รางพิกุล 

 
0 

403 ต้อย สอนพา รางพิกุล 
 

0 
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ล้าดับ สถานท่ีเจาะ ต้าบล   ปริมาณน้้า (ลบ.ม/ชม.) 

404 วิชัย จ้อยร่อย รางพิกุล 
 

0 
405 หวาน คงใจมั่น รางพิกุล 

 
0 

406 ตรงข้ามบ้านนายกุหลาบ รางพิกุล 
 

0 
407 ทวี มีล้อม รางพิกุล 

 
0 

408 ย้ง จุ้ยหงษ์ ห้วยหมอนทอง 
 

0 
409 สายันต์ พรหมแสง ห้วยหมอนทอง 

 
0 

410 สุนทร หินทอง ห้วยหมอนทอง 
 

0 
411 สุนทร หินทอง ห้วยหมอนทอง 

 
0 

412 สง่า ยอดเพชร ห้วยหมอนทอง 
 

0 
413 จันทร์ หมื่นจง ห้วยหมอนทอง 

 
0 

414 จันทร์ หมื่นจง ห้วยหมอนทอง 
 

0 
415 จ้าลอง จันทร์ดี ห้วยหมอนทอง 

 
0 

416 ประสิทธิ์ โฆษิตวรกุล ห้วยหมอนทอง 
 

0 
417 บ้านผญบ.ม.3 ทุ่งขวาง 

 
0 

418 สุทธิพงศ์ แก้วขาว ทุ่งขวาง 
 

0 
419 ทินวัฒน์ ถิรวัฒน์สกุล ทุ่งขวาง 

 
0 
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