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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงภัยแล้ง  
วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล าปาง ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาโดยจ าแนกเป็นปัจจัย
ทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (X1) พ้ืนที่ป่าไม้ (X2) ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (X3) ลักษณะ
เนื้อดิน (X4) และการระบายน้ าของดิน (X5) ประกอบกับปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่
เกษตรกรรม (X6) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (X7) และพ้ืนที่ชุมชน (X8) ปัจจัยดังกล่าวได้รับการประเมินคะแนน
ความส าคัญของปัจจัย (Weighting) และค่าน้ าหนักระดับปัจจัย (Rating) โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด 12 หน่วยงาน จ านวน 24 คน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งกับปัจจัย
เชิงสาเหตุด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 99 และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Analysis) 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงภัยแล้งมากที่สุด คือ ปริมาณน้ าฝน โดยมีสัมประสิทธิ์
ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.38 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.87 รองลงมาคือ พ้ืนที่ชุมชน 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.35 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.75 ทั้งนี้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 นอกจากนี้ปัจจัยตัวอ่ืนๆยังพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน ส าหรับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งเชิงพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้งในระดับมากที่สุดคิดเป็นพ้ืนที่ 971.45 ตร.กม. ร้อยละ 7.75 รองลงมาคือพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
ในระดับมากคิดเป็นพื้นที่ 2,975.6 ตร.กม. ร้อยละ 23.74 ถัดมาคือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับปานกลาง
คิดเป็นพ้ืนที่ 6,076.61 ตร.กม. ร้อยละ 48.48 จากนั้นคือพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับน้อยคิดเป็นพ้ืนที่ 
2,410.19 ตร.กม. ร้อยละ 19.23 และสุดท้ายคือพ้ืนที่ เสี่ยงภัยแล้งในระดับน้อยที่สุดคิดเป็นพ้ืนที่ 
100.11 ตร.กม. ร้อยละ 0.80 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานการจ าแนกพ้ืนที่ภัยแล้งซ้ าซากของ
กรมพัฒนาที่ดิน และมีสมการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งคือ Y =  0.648 + 1.002X1 + 
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1.007X2 + 1.001X3 + 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6  + 1.007X7 + 1.747X8 โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปางได้ร้อยละ 100 
 



 
 

ค 

ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis The Application of Geographic Information System for 

Analyzing Drought Risk Area in Lampang Province 
Author Surasak Wongsa 
Degree Master of Arts (Social Development Administration) 
Year 2016 

  
 

This research aimed to study causal factors influencing drought risk and to 
analyze drought risk by geographic information system application and to find the 
relationship between causal factors to the drought risk. Used factors could be identified 
2 groups included by natural factors (average rainfall (X1), forest area (X2), distance from 
wetlands (X3), soil texture (X4), and soil drainage (X5)) and human factors (agricultural 
area (X6), industrial area (X7), community area (X8)). 24 experts from 12 governmental 
departments assessed for weighting and rating on each factor. Linear regression analysis 
at the statistical significant level 0.01, 99 percent, was applied with geographic 
information system by overlay technique for drought risk analysis. The result proposed 
that average rainfall (X1) had the most influence with regression coefficient (Beta) 0.38 
and correlation coefficient (R) 0.87. Then, community (X8) had the second influence 
with regression coefficient (Beta) 0.35 and correlation coefficient (R) 0.75. All of data 
analysis had 99 percent of reliability, and every factor appeared not different on 
regression coefficient value. For drought risk area in Lampang province, the highest 
level of drought risk area covered 971.45 km2 (7.75%). The high level of drought risk 
area covered 2,975.60 km2 (23.74%). The moderate level of drought risk area covered 
6,076.61 km2 (48.48%). The low level of drought risk area covered 2,410.19 km2 

(19.23%), and the lowest level of drought risk covered 100.11 km2 (0.80%). This agreed 
with a report of monotonous drought area by department of land development, and 
equation related to drought risk showed that Y =  0.648 + 1.002X1 + 1.007X2 + 1.001X3 
+ 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6  + 1.007X7 + 1.747X8 explaining the variation of drought 
risk in Lampang province by 100%. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากการผู้ศึกษาได้รับความช่วยเหลือด้านค าปรึกษา 
ค าชี้แนะ ความคิดเห็น การให้ข้อมูล ตลอดจนถึงการให้ก าลังใจจากหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานราชการและผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ศึกษาท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อมรสงวนสิน ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ได้สละเวลาให้ค าปรึกษา และค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์อย่างสูง  และ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนถึง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั่วคราว ที่ได้ให้ค าแนะน าและความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้
ถูกต้องมากข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร และ รองศาสตราจารย์ ดร. แก้ว นวลฉวีที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นประธาน
และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอพระขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการใช้โปรแกรม 
ArcGIS 10.3.1 และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต อนุกูลอ าไพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ทองแดง ผู้เป็นก าลังใจให้แก่ผู้เขียนตลอดมา นอกจากนี้ผู้เขียน
ขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ได้เอ้ือเฟ้ือแหล่งข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อีก
ทั้งยังให้การบริการด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดีงามเช่นเดียวกัน 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในสถาบันแห่งนี้ ที่ได้ให้การประสิทธิ์ประสาทความรู้อย่างองค์
รวมในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้เขียน และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ณ สถาบันแห่งนี้ทุกท่าน 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา น้าสาว และเครือญาติทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
ตลอดจนถึงให้ก าลังใจตั้งแต่เริ่มการศึกษา จนสิ้นสุดการศึกษาให้แก่ผู้เขียนมาโดยตลอด 

 
สุรศักดิ์ วงค์ษา 

กรกฎาคม 2560 
 

 



สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค 

กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................. ง 

สารบัญ .............................................................................................................................................. จ 

บทที่ 1 .............................................................................................................................................. 1 

บทน า ........................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .......................................................................... 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................................................. 4 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................... 4 

บทที่ 2 .............................................................................................................................................. 9 

การทบทวนวรรณกรรม ................................................................................................................ 9 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง ................................................................................................... 9 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ .................................................................. 37 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่.................................................................. 55 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................... 66 

บทที่ 3 ............................................................................................................................................ 75 

วิธีด าเนินการศึกษา ..................................................................................................................... 75 

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ ................................................................................................... 75 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................................. 75 

3.3 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา .................................................................................................. 77 

3.4 วิธีการศึกษา ................................................................................................................. 93 

 



 
 

ฉ 

บทที่ 4 .......................................................................................................................................... 102 

ผลการศึกษา ............................................................................................................................. 102 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง ..................................................................................................................... 102 

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปางโดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ .............................................................................................. 125 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ....................... 152 

บทที่ 5 .......................................................................................................................................... 165 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ........................................................................................... 165 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา .................................................................................... 165 

5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา .................................................................................... 168 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 170 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 171

 



บทที ่1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 น้ า ถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการเก้ือกูลสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และ
พืชบนพื้นโลก ตลอดทุกกิจกรรมของมนุษย์ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับน้ า ตั้งแต่การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคและ
บริโภค ปศุสัตว์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม  ท่องเที่ยว นิเวศวิทยา และเป็นแหล่งพลังงาน 
นอกจากนี้น้ ายังมีลักษณะทางกายภาพที่ยิ่งใหญ่มหาศาล โดยบนโลกประกอบขึ้นกันด้วยพื้นดินและพ้ืน
น้ า โดยเปรียบเทียบสัดส่วนทั้งหมดแล้วพบว่า พื้นน้ ามีสัดส่วนมากกว่าพ้ืนดินถึง 3 ส่วน (ร้อยละ 75) 
ในขณะที่พ้ืนที่ดินมีเพียง 1 ส่วน (ร้อยละ 25) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่ามีพ้ืนที่น้ ากระจาย
อยู่ทั่วประเทศรวมแล้วเนื้อที่ได้ 22.88 ล้านไร่ (Ramsar Convention Secretariat, 2013; Ministry 
of Natural Resources and Environment, 2003: 7) และพ้ืนที่ ดิ น  330.69 ล้ านไร่  (Office of 
Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives,  2010) ด้วยระบบนิ เวศ
เช่นนี้ท าให้ประเทศไทยมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจและกิจกรรมของคนท่ีต้องพึงพาอาศัยทรัพยากร
น้ าเป็นส าคัญเพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศมายาวนาน 

ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรน้ าอย่างสูง โดยสะท้อนให้เห็นถึงภาพ
ในอุดมคติตามค ากล่าวขานกันว่า “ในน้ ามีปลาในนามีข้าว” นับตั้งแต่เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2504-2509) ประเทศไทยได้ระดมทรัพยากรเพื่อเข้าสู่ระบบตลาดอย่างมหาศาลท าให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัด จวบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหา
น้ าท่วม และปัญหาน้ าเสีย ซึ่งล้วนแต่เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึนของประชากร 
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยที่เกิดจาการขาด
แคลนน้ าเป็นเวลานานในพ้ืนที่หนึ่ง (Thai Meteorological Department, 2008) สาเหตุการขาด
แคลนน้ าเป็นฝนอันเนื่องมาจากปริมาณผลที่น้อยกว่าปกติ ซึ่งกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างส่งผลท าให้
เกิดความแห้งแล้ง มนุษย์ขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค พืชพรรณขาดน้ าหล่อเลี้ยง เหตุการณ์เช่นนี้
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีซึ่งอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาดังกล่าว
ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติได้สร้างผลกระทบสิ่ งมีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมหาศาล 
(Department of Environment Quality Promotion, 2016) 
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ภัยแล้งเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เนื่องด้วยธรรมชาติได้ถูกคุกคามจากการกระท าของ
มนุษย์ซึ่งมีผลท าให้ระบบนิเวศเกิดการเสียสมดุล ฝนที่ตกในประเทศไทยต้องอาศัยลมมรสุม รวมทั้ง
พายุ หากแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกท าให้อิทธิพลของลมมรสุมและพายุแปรผันไป
จากเดิม (สรณี  แสงมิตร และดุษฎี  ศุขวัฒน์ , 2524: 10; สมิธ ธรรมสโรธ, 2534; 7-9; Thai 
Meteorological Department, 2008 ) แม้จะไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าสาเหตุของภัยแล้งเกิดจากปัจจัย
ใด (Kovach, 1995: 91-99) หากแต่นักวิชาการสันนิธานว่าอาจมีสาเหตุด้านปัจจัยทางธรรมชาติ 
(Natural Factor) ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนที่น้อยกว่าปกติ (Kemp, 1994: 41-42; Oprasitwong and 
Wongwittawat, 1995: 2) ช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน (Kovach, 1995: 88-95;  Wilhite and 
Glants, 1985: 111-120) การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ (Tangtham and Vittawatsutthipibul, 1988: 
Tangtham, 1994: 21-32; Tangtham, 2008: 20-38) และพ้ืนที่กักเก็บน้ าต่ า (Prompan, 2005: 
16; Udomchoke and Chuchip, 2005: 527-534; Asawachintachit, 2008: 41) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติอาจเป็นเพียงมิติหนึ่งในการมองปัญหา
ภัยแล้ง Wilhite and Glants (1985: 111-120) เสนอว่า ควรพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพ่ือการท าการเกษตรร่วมด้วย พื้นที่การเกษตรของประเทศไทยประมาณร้อยละ 78 ต้องอาศัยน้ าฝน 
ซึ่งการท าเกษตรในพ้ืนที่ที่ต้องอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียวมักมีความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง ซึ่งสวนทาง
กับปริมาณน้ าที่กักเก็บไว้ได้เพียงร้อยละ 10 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2549 (สุภา รันดาเว, 
2544: 2-9; สุภา รันดาเว, ม.ป.ป: 1-2) การใช้น้ าของพืชเกษตรกรรมบางประเภทต้องการน้ าน้อยมาก 
ในทางกลับกันพืชเกษตรกรรมที่ใช้น้ ามากที่สุดในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวคือ ข้าว (ธีระพล ตั้ง
สมบุญ, 2549: 22) ดังนั้นการท าการเกษตรเพาะปลูกข้าวในบริเวณกว้างจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อ
ภาวะภัยแล้ง ในขณะที่การใช้น้ าในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายพื้นที่เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมการผลิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community)จาก
ผลการส ารวจปริมาณการใช้น้ าของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีแนวโน้มการใช้น้ าสูงขึ้นอย่างน่า
วิตกจาก พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ าจาก 
33 ลบ.ม./วัน เป็น 806 ลบ.ม./วัน ในขณะที่จังหวัดล าปางมีการเปลี่ยนแปลงจาก 0.2 ลบ.ม./วัน เป็น 
39 ลบ.ม./วัน (Department of Industrial Works, 2551) ดังนั้นการใช้น้ าในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็น
สาเหตุหนึ่งของภัยแล้ง 

นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากรยังมีผลต่อความต้องการการใช้น้ าเพ่ิมข้ึนตามมา โดยปกติ
คนต้องการใช้น้ าประมาณ 50 ลิตรต่อวันทั้ งการอุปโภคและบริโภค (Irrigation Development 
Institute, 2008 :5) ในขณะที่มีประชากรของประเทศทั้งหมดประมาณ  67 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 
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(World bank, 2016) นั้นหมายความว่าทุกคนต้องการน้ าโดยเฉลี่ย 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 
1,205 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในท านองเดียวกันการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆของคนในเมืองจะมากกว่า
คนในชนบท 2 เท่า (จิรพล สินูนาวา, 2536: 52) ดังนั้นหากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนน าไปสู่ความยากจน
แร้นแค้น เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ท้องถิ่นใดขาดแคลนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หากไร้ซึ่งป่าไม้และแหล่งน้ าย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด 
(Boesen, Maganga and Odgaard, 1999: 114-132) 

ปัญหาภัยแล้งได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลในด้านเศรษฐกิจ คือสิ้นเปลืองและสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตร สัตว์เลี้ยงขาดสารอาหารและน้ า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง น้ าในแหล่งน้ าต่างๆแห้ง
ขอด อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาที่ดินในพ้ืนที่นั้นลดลงเนื่องจากไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ โรงงาน
อุตสาหกรรมไม่มีน้ าใช้ การว่างงานที่สูงขึ้น สภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรมกระทบต่อแหล่งการท่องเที่ยง 
การขนส่งทางน้ าต้องหยุดชะงัก การผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง (Wilhite and Glants, 1985: 111-
120) ในขณะที่ด้านสังคมเกิดผลกระทบจากการแย่งชิงการใช้น้ า สุขภาพอนามัยลดลง การอพยพ
ย้ายถิ่นฐาน (กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ, 2548; 13-17) และด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับ
ผลกระทบโดยแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่ขาดแคลนน้ าหล่อเลี้ยง คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับ
น้ าใต้ดินลดลง การกัดเซาะที ่ด ิน และการเพิ ่มขึ ้นของไฟป่า (National Drought Mitigation 
Center, 1995; ชลาลัย แจ่มผล, 2547: 15-20; Thai Meteorological Department , 2008) 

จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเป็นแอ่ง เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรงมาตั้งแต่พ.ศ. 2548 โดยมีประชาชนได้รับความเดือนร้อน 65,666 
หลังคาเรือน 541 หมู่บ้าน และในปีต่อมาพบพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 28,829 หลังคาเรือน 25 ต าบล และ 
177 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อนซึ่งต้องการน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคกว่า 36 ล้านลิตร (MGR 
Online, 2549) ปัจจุบันรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556- 
เมษายน พ.ศ. 2557 ชี้ให้เห็นว่าภาคเหนือเป็นภาคที่ประสบภัยแล้งมากที่สุด จ านวน 13 จังหวัด โดย
จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้งมายาวนานเรื้อรังจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนในช่วง
ระยะเวลา 5  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) (Hydro and Agro Information Institute, 2014) 
โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ าฝนที่น้อยจึงท าให้ปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมาน้อย 
อีกการผันน้ าออกจากเขื่อนในปริมาณมากในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงมีน้ าใช้เฉพาะ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และพ้ืนที่ข้าวนาปีที่ปลูกไว้แล้วเท่านั้น กรมชลประทานจึงมีประกาศให้เกษตรกร
ชะลอการปลูกข้าว ตลอดจนร่วมกันใช้น้ าอย่างประหยัด และด าเนินการบรรเทาภัยแล้งด้วยการส ารอง
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เครื่องจักรและอุปกรณ์บรรเทาภัยพิบัติ จ านวน 10 เครื่อง และรถบรรทุกน้ า 6,000 คันเพ่ือช่วยเหลือ
พ้ืนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง (Office of Agriculture and Cooperative of Lampang Province, 2015) 

การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การวางแผนรับมือ หรือป้องกันผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามในอดีตทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ใช้ตัวแปรปริมาณน้ าฝนเพียงตัวแปรเดียวในการท านายสภาวะฝนได้
โดยตรง แต่การวิเคราะห์ภัยแล้งนั้นมิควรใช้ตัวแปรปริมาณน้ าฝนเพียงตัวแปรเดียว เพราะภัยแล้งที่
เป็นจริงมีปัจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ 
(รัศมี สุวรรณวีระก าธร, 2550) ดังนั้นการผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง
ในพ้ืนที่จึงต้องมีการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS) มาใช้ร่วมด้วยซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายโดยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนถึง
การแสดงผลในลักษณะของแผนที่ได้อย่างชัดเจนมากกว่าตาราง  

จากคุณสมบัติพิเศษของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้ง ผลที่ได้จะช่วยให้เกิดการวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมและลดผลกระทบของปัญหาให้มากที่สุด นอกจากนี้
เครื่องมือ GIS ยังมีความส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือวางแผน ตัดสินใจ และการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) (รัศมี สุวรรณวีระก าธร, 2550; จินตนา 
อมรสงวนสิน, 2551: 1) ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้เกิดการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาเชิง
สาเหตุได้อย่างเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ ประกอบการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในปีต่อไป ด้วย
เทคนิควิธีการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้เกิดการวางแผนด้านการจัดการภัยแล้งได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

งานศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัด
ล าปาง รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล าปางโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงภัยแล้งจังหวัดล าปาง 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
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1) การศึกษาสาเหตุการเกิดภัยแล้งเพ่ือก าหนดเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ (ปริมาณน้ าฝน พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะเนื้อดิน 
และการระบายน้ าของดิน) และปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น (พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน)  

2) การศึกษาการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลการเกิดภัย
แล้งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ซ้ อนทับ (Overlay 
Analysis) 

3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งโดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ซึ่งมีปัจจัยเชิงสาเหตุเป็นตัวแปรอิสระและภัย
แล้งเป็นตัวแปรตาม โดยการท านายผลด้วยสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุและการเกิดภัย
แล้ง 

1.3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที ่ 
จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 17 องศา ถึง 

19 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูด 98 องศา 45 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก 
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 268.6 เมตร ห่างจากรุงเทพฯ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินประมาณ 
620 กิโลเมตร และทางรถไฟ 625 กิโลเมตร มี พ้ืนที่ทั้ งสิ้น 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ 
7,833.726 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ (ภาพที่ 1.1) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนที่ฐานของจังหวัดล าปางในภาคผนวก ซ)  
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ภาพที่ 1.1 แผนที่จังหวัดล าปาง 
แหล่งที่มา: จัดท าโดยผู้ศึกษา 
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1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา  
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559- เมษายน พ.ศ. 2560 

1.3.4 ขอบเขตด้านหน่วยการวิเคราะห์ 
หน่วยการวิเคราะห์เป็นระดับต าบล 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 
1.4.2 ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภาวะภัยแล้งในจังหวัดล าปางโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
1.4.3  สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาด้านสาเหตุการเกิดภัยแล้งไปยังพ้ืนที่ในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือพ้ืนที่ห่างไกลที่มีการเกิดภัยแล้งได้อย่างเหมาะสม 
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1.5 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด

ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การศึกษาโดยอาศัยหนังสือ ต ารา บทความวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับภัยแล้ง 
2.1.1 ความหมายของภัยแล้ง 

Kemp (1990: 38)  นักวิชาการแห่ งมหาวิทยาลัยเลคเฮดสหรัฐอเมริกาได้นิยาม
ความหมายของภัยแล้งไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงชั่วคราว โดยมีลักษณะของปริมาณ
น้ าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติ สาเหตุของปริมาณน้ าฝนที่น้อยกว่าปกติเกิดจากความแปรปรวนของ
ของภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ความชื้นต่ า ประกอบกับความรุนแรงของลมพัด ในทาง
กลับกันเขาได้จ าแนกความหมายของค าว่า “ภัยแล้ง” แตกต่างจาก “ความแห้งแล้ง” ซึ่งหมายถึง 
ความเป็นปกติของธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นแบบถาวรและยาวนาน ลักษณะดังกล่าวพบในพ้ืนที่ทะเลทราย
ทั่วโลกที่มีปริมาณน้ าฝนตกน้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อปี แม้จะปรากฏลักษณะทางธรรมชาติเช่นนี้
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
อย่างสมดุล 

Hisdal and Tallaksen (2000: 1) ได้ระบุความหมายของภัยแล้งในเชิงคณิตศาสตร์
เอาไว้ว่า การนิยามเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่ศึกษา ท าให้
มีผลต่อการสรุปผลเชิงปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน ภัยแล้งไม่ได้หมายถึงความแห้งแล้ง เช่นเดียวกับค า
นิยามของ แคมป์ ที่กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากภัยแล้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ดังนั้นลักษณะของภัยแล้งในที่นี้จึงสามารถแสดงผ่านค่าความแปรผันไปจากค่าเบี่ยงเบนปกติ 
ในขณะที่นิยามความหมายเกี่ยวกับภัยแล้งของ Yevjevich (1967: 4) ระบุว่า ภัยแล้งมีค าจ ากัดความ
มากมายท าให้มีอุปสรรคต่อการศึกษามาก เนื่องด้วยผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการนิยาม
ปัญหา อย่างไรก็ตามเขาเสนอแนะว่า ทฤษฎีรัน (theory of run) น่าจะมีความเหมาะสมมากที่สุด
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เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาภัยแล้ง โดยพิจารณาความต่อเนื่องของปริมาณน้ าที่เกินความต้องการ 
(Positive Run-Sum) และ ความต่อเนื่ องของปริมาณน้ าที่ ขาดแคลน (Negative Run-Sum) 
ประกอบกับช่วงเวลาที่น้ าเกินความต้องการ (Positive Run-Length) และช่วงเวลาที่น้ าขาดแคลน 
(Negative Run-Length) เพ่ือวัดปริมาณการใช้น้ า 

กรมชลประทาน (2508) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ภัยแล้งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีฝนเพียงพอต่อ
การท าการเกษตร  ส่วนราชบัณฑิตยสถาน (2526) ได้ก าหนดความหมายภัยแล้งว่า สภาวะที่ไม่มี
ความชุ่มชื้น ความสดชื่น ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่ามีความแร้นแค้น เช่นเดียวกันกับค านิยามของ 
เกษม จันทร์แก้ว (2543: 259) กล่าวถึงภัยแล้งไว้ว่า เป็นวิกฤตท่ีขาดแคลนน้ า โดยช่วงเวลานั้นจะไม่มี
ฝนตก (Surface Runoff) โดยมาจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ช่วงเวลาที่ขาดฝน
ยาวนาน สภาวะไร้ความชื้นในบางเวลาที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช และปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของคน ในทางกลับกัน เพลเมอร์ (Palmer, 1965: 1-2) มองว่า ภัยแล้ง
หมายถึงสิ่งที่ผู้คนต่างสนใจในหลายๆแง่มุม เช่น มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่าภัยแล้งหมายถึง
ความขาดแคลนที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ เกษตรกรมองว่า ภัยแล้งหมายถึง การขาดแคลน
น้ าในการปลูกพืช เช่นเดียวกันกับ นักทรัพยากรน้ า เห็นว่า ภัยแล้งหมายถึง ปริมาณน้ าในแหล่งพ้ืนที่
ชุ่มน้ ามีปริมาณต่ ากว่าเกณฑ์ 

นอกจากนี้ เล็ก จินดาสงวน (2538: ม.ป.ป.) ยังจ าแนกความหมายของค าว่า ภัยแล้ง 
ออกเป็น 2 ค าได้แก่ ภัย ซึ่งหมายถึง ความเสียหาย และ แล้ง หมายถึง สภาพที่มีน้ าน้อย โดยมี
ความหมายรวมกันว่า ความเสียหายอันเกิดจากการมีน้ าน้อย ในกรณีที่มีความรุนแรงมากจะเรียกว่า ทุ
พภิกภัย ซึ่งหมายถึง ภาวะข้าวยาหมากแพง สภาพลักษณะเช่นนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี  ต่อมา ยุทธชัย อนุ
รักติพันธ์ และสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์ (2546: 10-15) อธิบายเกี่ยวกับภัยแล้งว่ามี ความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ าฝนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางปฐพีวิทยา และอุทกวิทยา 
ในขณะที่ สมพิศ นิธิยานันท์ (2546: 4) นิยามว่า ภัยแล้ง หมายถึง ความไม่เสถียรของฝนที่เคยตกตาม
ฤดูกาล ซึ่งมีผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน น้ าบนผิวดิน ตลอดจนถึงความชื้นในดิน ด้วยเหตุเช่นนี้จึงเกิด
ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช 

ส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) ได้อธิบายความหมายของภัยแล้งว่า 
สภาพการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งมีผลต่อสังคมในชุมชน 
ภัยแล้งตามธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศ ความแปรปรวนของระดับน้ าทะเล ภัยทางธรรมชาติ การกระท าของมนุษย์ การท าลายชั้น
โอโซน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ความเสื่อมโทรม
ของป่าไม้ ในขณะที่ประเทศไทยฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงยาวนาน เป็นสาเหตุของภัยแล้ง ซึ่งท าให้ไม่มี
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ฝนในฤดูฝนตามปกติ ทั้งนี้ภัยแล้งในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ซึ่งเสมือนค าอธิบาย
เดียวกันกับ สีใส ยี่สุ่นแสง (2547: 6) ที่ระบุว่า ภัยแล้งเป็นสถานการณ์การขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่หนึ่ง
ยาวนาน จนเกิดความเสียหายต่อชุมชนจากความแห้งแล้ง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543: 36) ได้อธิบายความหมายของภัยแล้งไว้
ว่า เป็นภัยทางธรรมชาติหรือสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงช่วงหนึ่ง โดยมีลักษณะสภาพ
อากาศที่แห้งผิดปกติ ฝนตกน้อยกว่าปกติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท าให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค พืชขาดน้ าหล่อเลี้ยง ความรุนแรงของภัยแล้งขึ้นอยู่กับ
สภาวะฝนแล้งหรือความแห้งแล้งของอากาศที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณนั้นไม่มีความชื้นเพียงพอ ภัยแล้ง
จะทวีความรุนแรงขึ้นจึงมีผลมาจากความชื้นในบรรยากาศ ความชื้นใต้ดิน การกระจายตัวของพ้ืนที่
แห้งแล้ง ในขณะที่ “ภัยแล้ง” จะมีความแตกต่างกับ “สภาวะฝนแล้ง” ซึ่งหมายถึง ปริมาณน้ าฝนไม่
เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตามลักษณะทั้งสองประการมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของสาเหตุ
ร่วมของปัญหาภัยแล้งคือ ปริมาณน้ าฝน 

สมมต สมบูรณ์ และ สุภาพ บุญไชย (2548: 7-15) ได้ให้ขอบเขตความหมายของภัยแล้งไว้
ว่า ปริมาณน้ าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี อันเนื่องมาจากสาเหตุทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตมรสุม โดยที่ฤดูฝนมีระยะเวลาอันสั้นประมาณ 3-4 
เดือนในทางกลับกันช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงกลับมีระยะเวลายาวนานกว่าโดยประมาณ 7-8 เดือน 
นอกจากนี้ด้วยสภาพพ้ืนดินที่ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการขังหรือซึมลงใต้ดินท าให้ปริมาณบนผิวดินน้อย
ตามมา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับการให้ค านิยามของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2542: 32-41) ที่ชี้ว่า ภัยแล้งมีต้นเหตุมาจาก การขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมจนมีผลให้ระบบนิเวศเกิดการเสียสมดุล 
โดยป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าตามธรรมชาติถูกท าลายเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรกรรมเชิง
พาณิชย์ ท าให้แหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้นเสียไปจากปริมาณฝนที่ตกน้อย หากไม่มีการแก้ไขและจัดการ
ปัญหาอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปในอนาคต 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2547: 1) ได้จ ากัดความหมายของภัยแล้งว่า ภัยแล้งเป็นภัยที่เกิด
จากการขาดฝน ฝนทิ้งช่วงเวลานาน หรือมีปริมาณฝนน้อยในระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน (ฤดู
แล้ง) และระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม ตามล าดับ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สร้างความ
เสียหายต่อแหล่งเกษตรกรรมประจ าทุกปี  ในขณะที่ กรมพัฒนาที่ดิน (2548) ได้นิยามความหมายของ
ภัยแล้งว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ปริมาณ
น้ าฝนที่น้อย ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น 2 ช่วงเวลาในแต่ละปี ได้แก่ ฤดูหนาว-ฤดูร้อน  
(ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) โดยเริ่มที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยไปจนถึงภาคตะวันออก
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ตามล าดับ (เหนือ อีสาน กลาง และตะวันออก) ยกเว้นภาคใต้ ลักษณะทางธรรมชาติเช่นนี้จะด าเนินไป
เรื่อยๆจนถึงช่วงฤดูฝนในปีถัดไป (กลางเดือนพฤษภาคม) และภัยแล้งอีกช่วงหนึ่งจะอยู่ระหว่างกลางฤดู
ฝน (ปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง แต่เกิดเฉพาะในบางพ้ืนที่ หรือบาง
กรณีก็กระจายตัวเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ 

นิทัศน์ พรหมพันธุ์  (2548: 1) ให้ค าจ ากัดความภัยแล้งว่า เป็นภัยธรรมชาติที่สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณกว้าง โดยมีสาเหตุของการเกิดปัญหาหลากหลายแง่มุม 
ทั้งทางด้านธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ โดยปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยนั้นเกิดจากฝนแล้ง
และฝนขาดช่วง ท าให้ปริมาณน้ าฝนมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ประกอบกับการไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า และ
ศักยภาพในการอุ้มน้ าของดิน ในขณะที่ จิรภัทร อัศวจินตจิตน์ (2551: 1) ได้ระบุความหมายของภัย
แล้งที่แตกต่างไว้ว่า ภัยแล้งเป็นสิ่งที่ยังไม่มีนิยามที่แน่นอน ด้วยเหตุที่มีหลากกลุ่มบุคคลที่ท าการศึกษา
ซึ่งขึ้นอยู่มุมมองของแต่ละคน โดยทั่วไปภัยแล้งหมายถึง การขาดน้ าอย่างรุนแรง (Severe Water 
Shortage) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการการใช้น้ าและการสนองความต้องการการใช้น้ า 
(Demand and Supply) ดังนั้นในกรณีนี้การให้ค าจ ากัดความของภัยแล้งที่เหมาะสมโดยทั่วไป คือ 
การขาดน้ าเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกันข้าม กิตติพงษ์ วุฒิจ านงค์ (2551: 2-4) ระบุ
ว่าสภาพการขาดแคลนน้ ามีสาเหตุมาจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์หากพบพ้ืนที่ไหนที่มี
ลักษณะดังกล่าวจะเรียกว่า พ้ืนที่นั้นเกิดภัยแล้ง 

กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ (2548: 1-3) อธิบายไว้ว่า ปริมาณน้ าฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ
หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลนั้นเป็นสาเหตุของภัยแล้ง ในช่วงเวลาดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นว่าสภาพ
อากาศมีความแห้งสูง มนุษย์ขาดแคลนน้ าใช้ พืชขาดน้ าในการเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิต และสัตว์ ความ
รุนแรงของภัยแล้งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนที่กล่าวไว้ข้างต้น (สุรพันธ์ สันติยานนท์, 
2548: 1) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับค ากล่าวของ Piampajjai and Tancho (2558: 58) ที่พบว่า ภัย
แล้ง คือ สภาพลมฟ้าอากาศที่แห้งแล้งจากฝนที่น้อยกว่าปกติหรือไม่มีฝนในฤดูฝนครอบคลุมพ้ืนที่ใน
บริเวณกว้าง และมีระยะเวลายาวนาน ท าให้ขาดน้ าอุปโภคและบริโภค ความแร้นแค้น ภัยแล้งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร่องมรสุมที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไป
ไม่ถึง มักพบในเขตภาคอีสานและภาคกลางของประเทศ ภัยแล้งได้สร้างความเสียหายต่อระบบสังคม
อย่างมหาศาลทั้งนี้ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับ ความชื้นในอากาศ ความชื้นใต้ดิน ช่วงเวลาที่ความแห้ง
แล้ง บริเวณพ้ืนที่แห้งแล้ง  

 สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ (2558) สรุปความหมายของภัยแล้งว่า เป็นภัยธรรมชาติที่สร้ าง
ความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค การสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้องพ่ึงพาน้ ามาใช้ในภาคเกษตรและ
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อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างฐานการผลิตและส่งออกที่ส าคัญของโลก ภัยแล้งจึงมีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ตลอดจนถึงได้รับการจัดเป็นปัญหาส าคัญของชาติ ในขณะที่ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
(2559) ได้ประมวลความหมายของภัยแล้งไว้ว่า สภาพอากาศที่ไม่มีความชื้นหรือไม่มีน้ า โดยจะเกิดข้ึน
เมื่อฝนที่ตกตามฤดูกาลนั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ 
ผลกระทบจะเกิดขึ้นมากที่สุดในภาคการเกษตร ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติพยากรณ์ว่าทุกๆปีบริเวณ
พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะมีจ านวนลดลงโดยประมาณได้เทียบเท่ากับพ้ืนที่ในประเทศยูเครน  

2.1.2 รูปแบบของภัยแล้ง 
สนิธ เวสารัชชนันท์ (2510: 3-7) ได้ก าหนดรูปแบบความรุนแรงของภัยแล้งจากการ

ตรวจวัดปริมาณน้ าฝนออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ ภัยแล้งขั้นเบาบางหรือฝนแล้ง (Dry Spell) ภัยแล้งขั้น
ปานกลาง (Partial Drought) และภัยแล้งขั้นรุนแรง (Absolute Drought) ซึ่งพบว่า ภัยแล้งขั้นเบา
บางหรือฝนแล้ง คือ มีปริมาณฝนตกไม่ถึง 1 มิลลิเมตร ต่อวันยาวนานถึง 15 วัน ในขณะที่ภัยแล้ง
ขั้นปานกลาง คือ มีปริมาณฝนเฉลี่ยไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรต่อวัน ยาวนานมากกว่า 1 เดือน และภัย
แล้งขั้นรุนแรง คือ มีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตรมากกว่า 15 วันในช่วงฤดูฝน หรืออาจมี
ฝนตกบ้างแต่ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 

งานศึกษาของ Wilhite and Glantz (1985: 118) ได้จ าแนกภัยแล้งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural 
Drought) ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) และภัยแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม 
(Socioeconomic Drought) โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

1) ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งอัน
เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ฝนทิ้งช่วง หรือมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปกติ ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งมีที่มา
จากจ านวนวันที่ฝนตกน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ ความแห้งแล้งในประเด็นนี้ จึงเป็นสาเหตุขั้นปฐมภูมิของ
ปัญหาอื่นๆที่ตามมาเป็นล าดับ  

2) ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งอันเกิดจาก
ผลพวงของความแห้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแล้งในประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่มีความ
อดทนต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ าในพืชแต่ละชนิด ประกอบกับ
ช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางเกษตร ดังนั้นการให้ค า
จ ากัดความด้านสาเหตุของความแห้งแล้งนั้นจึงต้องพิจารณาว่าพ้ืนที่ดังกล่าวปลูกพืชชนิดใดบ้าง อีกทั้ง
ช่วงเวลาของการเติบโตของพืชแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กับช่วงฤดูฝนหรือไม่ และปริมาณของ
ผลผลิตต่อไรนั้นมากน้อยเท่าใด 
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3) ภั ยแล้ ง เชิ งอุทกวิทยา (Hydrological Drought) หมายถึ ง ความแห้ งแล้ ง อัน
เนื่องมาจากมีปริมาณน้ าฝนตกลงมาน้อยหรือไม่มีฝนตก ท าให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งใต้ดินและผิวดินแห้งขอด 
(แม่น้ า อ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนถึงน้ าบาดาล) ประเด็นในการพิจารณาภัยแล้งเชิง
อุทกวิทยา คือ ปริมาณน้ าในลุ่มน้ า ซึ่งงานศึกษาด้านอุทกวิทยามักมีความเกี่ยวพันกับภัยแล้งใน
ลักษณะนี้ เพราะเป็นภัยที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างช้า ท าให้มีความแตกต่างจากภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา และ
ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอาจเปรียบได้กับกรณีที่ฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น
ความชื้นในดินจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้พืชเป็นสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีได้รับผลกระทบเร็วที่สุด 
ในขณะที่หากมีปริมาณน้ าในอ่างเก็บลดลงเนื่องจากฝนไม่ตกยาวนานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต  

ในทางตรงกันข้ามการพิจารณาถึงผลกระทบของภัยแล้งจะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
หากมีการจัดสรรน้ าเพ่ือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมหลากประเภท เช่น การจัดสรรน้ าเพ่ือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง การสัญจรทางน้ า การผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประกอบกับช่วงเวลาก่อนหลัง
ของการเกิดปัญหาและระยะเวลาของปัญหา เมื่อพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ในหลายแง่มุมจะท าให้ปัญหา
ภัยแล้งที่ประเมินมีความยากล าบาก นอกจากจะพิจารณาถึงปริมาณน้ าฝนเป็นสาเหตุหลัก แต่การจะ
นิยามปัญหาย่อมไม่ได้มีต้นเหตุมาจากแหล่งเดียว นั้นหมายความว่าต้องพิจารณาในประเด็นอ่ืนๆร่วม
ด้วย เช่น การลดลงของป่าไม้ การสร้างเขื่อน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

4) ภัยแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socio-Economic Drought) หมายถึง ภัยแล้งที่มี
ความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งเรียกว่า การตอบสนองด้านอุปทาน (Supply) และ
ความต้องการด้านทรัพยากร ซึ่งเรียกว่า ความต้องการด้านอุปสงค์ (Demand) ด้วยเหตุที่ทรัพยากรมี
อยู่อย่างจ ากัดซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้ใช้จึงท าให้เกิดความขาดแคลนไม่เพียงพอ ปัญหาภัย
แล้งในลักษณะนี้จะมีความแตกต่างจากการให้ขอบเขตของความหมายด้ายภัยแล้งในด้านอ่ืนๆ  เนื่อง
ด้วยภัยแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมมีความเกี่ยวพันกับความต้องการใช้น้ า ประกอบกับทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัด ผลกระทบของปัญหาจะมีลักษณะเป็นห่วงโซ่ที่ด าเนินต่อกันไป เช่น เมื่อเกิดความแห้ง
แล้งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะได้รับผลกระทบเป็นล าดับแรก ต่อมาปริมาณน้ าเหนือเขื่อนจะส่งผล
กระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีผลท าให้ต้องเพ่ิมปริมาณการน าเข้าน้ ามัน และถ่านหิน หรือ
ผลผลิตข้าวที่เสียหายจะมีผลท าให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นตาม 

ปัญหาในลักษณะนี้มักมีการแก้ไขโดยการปรับปรุงศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น เช่น การ
คิดค้นพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะความแห้งแห้ง การสร้างเขื่อนเก็บน้ า เมื่อศักยภาพในการผลิต ประกอบ
กับความต้องการในการบริโภคมีความสมดุลกันปัญหาภัยแล้งจะเริ่มคลี่คลายลง ในทางกลับกันหากมี
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ความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง ศักยภาพในการผลิต และความต้องการในการบริโภคจะก่อให้เกิดปัญหา
ภัยแล้ง และถ้าหากเหลื่อมล้ ากันมาก็ยิ่งทวีความรุนแรงของปัญหามากข้ึน 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างค าว่า “ความแห้งแล้ง” และ “ภัยแล้ง” ตามที่ Kemp 
(1994: 45-47) เสนอไว้ อย่างไรก็ตามเขายังได้จ าแนกรูปแบบของภัยแล้งโดยพิจารณาจากมุมมอง
ทางเกษตรกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภัยแล้งแบบถาวร (Permanent Drought) เป็นช่วงเวลา
ที่มีความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในพืชบางชนิด ยกเว้นพืชเช่น กระบองเพชรที่สามารถทน
ต่อความแห้งแล้งได้ดี ประเภทถัดมาคือ ภัยแล้งตามฤดูกาล (Seasonal Drought) โดยจะเกิดใน
ระยะเวลาหนึ่ งของปี  เช่นฤดูแล้ งที่ ไม่มีฝนตก และประเภทต่อมาคือ ภัยแล้งที่ ไม่แน่นอน 
(Contingent Drought) โดยพบเพียงบางช่วงเวลาที่ไม่มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อพืช หรือในบางเวลาก็
อาจมีน้ าเพียงพอซึ่งปรากฏการณ์ลักษณะนี้ไม่มีความแน่นอนในการท านายภัยแล้งล่วงหน้าได้ชัดเจน 
และประเภทสุดท้าย คือ ภัยแล้งที่มองไม่เห็น (Invisible Drought) ภัยแล้งประเภทนี้ต้องอาศัย
เครื่องมือวัดและเทคนิคทางสถิติในการพยากรณ์ ผลที่ได้จะพบว่าพืชสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ 

กรมอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักร ได้จ าแนกประเภทของภัยแล้งที่เกิดข้ึนในประเทศ
อังกฤษ ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ภัยแล้งขั้นรุนแรง (Absolute Drought) และภัยแล้งขั้นปานกลาง 
(Partial Drought) โดยภัยแล้งขั้นรุนแรงจะมีช่วงระยะเวลาของฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนาน 15 วันใน
ระหว่างนี้อาจมีฝนตกบ้าง แต่ปริมาณฝนไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร ในขณะที่ภัยแล้งขั้นปานกลางมีช่วง
ระยะเวลายาวนานถึง 29 วันและมีปริมาณน้ าฝนเพียง 0.2 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า (His Majesty’s 
Stationery Office, 1932) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ ปราณี ว่องวิทวัส และนงศ์นาถ อู่ประสิทธิ์ 
(2534: 5-10) ได้แบ่งขอบเขตของภัยแล้งโดยใช้ปริมาณน้ าฝนจ าแนกระดับความรุนแรง 3 ประเภท
ได้แก่ ภัยแล้งระดับน้อยหรือฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) ภัยแล้งระดับปานกลางหรือภัยแล้งชั่วคราว 
(Partial Drought) และภัยแล้งระดับมากหรือภัยแล้งขั้นรุนแรง (Absolute Drought) 

ภัยแล้งระดับน้อยหรือฝนทิ้งช่วง หมายถึง ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม -
เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีปริมาณน้ าฝนไม่เกิน 1 มิลลิเมตรต่อวัน 
เป็นเวลา 15 วัน ล าดับถับมาคือ ภัยแล้งระดับปานกลางหรือภัยแล้งชั่วคราว หมายถึง ภัยแล้งที่มีฝน
ตกในช่วงฤดูฝนแต่มีปริมาณน้ าฝนไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตรเป็นเวลามากกว่า 29 วัน ลักษณะ
ผลกระทบของภัยแล้งในช่วงนี้คือ ขาดแคลนน้ าซึ่งภาคเกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบก่อน ล าดับ
สุดท้ายคือ ภัยแล้งระดับมากหรือภัยแล้งสมบูรณ์ หมายถึง ภัยแล้งที่เกิดจากการไม่มีฝนตกในช่วง
หน้าฝนติดต่อกันมากกว่า 15 วัน หรือมีฝนตกแต่ปริมาณน้ าฝนไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตร ภัยแล้งชนิดนี้
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากที่สุด  
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พัชรา วงศ์ชุ่มพิศ (2534: 7-10) ได้อธิบายรูปแบบของภัยแล้งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ภัยแล้งทางอากาศ (Meteoroidal Drought) ภัยแล้งทางน้ า (Hydrological Drought) และภัยแล้ง
ทางการเกษตร (Agricultural Drought) โดยพรรณนาเกี่ยวกับภัยแล้งแต่ละประเภทดังนี้ 

1) ภ ัยแล้งทางอุต ุ (Meteoroidal Drought) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงจากสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือฝน ประกอบกับ อุณหภูมิ ความชื้อ ลม และการ
ระเหย เนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมามีปริมาณที่น้อยกกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังว่าจะเกิด อีกทั้งยังทิ้ง
ช่วงระยะเวลายาวนาน และกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง เกณฑ์การวัดใช้ดัชนี Decile Range 

2) ภัยแล้งทางอุทก (Hydrological Drought) หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องที่มีผลพวงมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นเวลายาวนาน ซึ่งมีผลท าให้ระดับน้ าบนผิวดินและระดับน้ าใต้
ดินลดลง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น การอุปโภค-บริโภค การท าการเกษตร การท าอุตสาหกรรม การผลิต
พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับมิติทางเศรษฐศาสตร์ คือ ความต้องการใช้
น้ า (Water Demand) และศักยภาพของทรัพยากรน้ าที่มี (Water Supply) เกณฑ์ดังกล่าวมักถูก
น ามาใช้วัดปัญหาภัยแล้งทางน้ า 

3) ภัยแล้งทางเกษตรกรรม (Agricultural Drought) หมายถึง ภัยแล้งที่ก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับการท าการเกษตร เนื่องมาจากปริมาณน้ าฝนที่ตกน้อย ความชื้นในดินต่ า โดย
ตัวแปรที่มีอิทธิมากที่สุดต่อภัยแล้งทางการเกษตรคือ สภาพของดินไม่เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก 
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท เช่น การ
ตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งท าให้ดินขาดสิ่งปกคลุมเมื่อเกิดความร้อนบนพื้นผิวดินน้ าบนผิวดินจะระเหยกลับ
ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว ในท านองเดียวกันน้ าที่ซึมลงผ่านชั้นดินยังมีปริมาณน้อย ท าให้พืช
ดึงน้ าไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตน้อยตามไปด้วย เกณฑ์การวัดภัยแล้งดังกล่าวมักใช้เกณฑ์ Aridity 
Index  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543: 38) ได้จ าแนกประเภทของภัยแล้ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภัยแล้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) ภัยแล้งเชิง
อุทกวิทยา (Hydrological Drought) และภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) โดยมี
เนื้อหาสาระดังนี ้

1) ภัยแล้งแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) หมายถึง ภาวะฝนแล้งอัน
เกิดจากการมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปกติ หรือช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานและกระจายเป็นบริเวณ
กว้าง 



 
 

17 

2) ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) หมายถึง ภาวะที่ปริมาณน้ าในแหล่ง
พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งน้ าบนผิวดินและน้ าใต้ดินน้อยกว่าปกติ 

3) ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภัย
แล้งเชิงอุตุนิยมวิทยาและภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา โดยพิจารณาถึงสภาพการขาดน้ าของพืชซึ่งมาจาก
สาเหตุที่มีปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยและความไม่กระจายตัวของฝน จึงมีผลท าให้ความชื้นบนผิวดิน
และใต้ดินลดลง ท าให้เกิดผลกระทบทางการเกษตรและการประมง ลักษณะของปัญหาเช่นนี้อาจ
เปรียบให้เห็นภาพด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อผลผลิตทางเกษตรและการประมงลดลง ท าให้ผู้คนอดอยาก
แร้นแค้น ท าให้เกิดโรคระบาด เมื่อศักยภาพในการผลิตลดลงทั้งศักยภาพของพ้ืนที่ ศักยภาพของคน 
และศักยภาพในการเอื ้ออ านวยการผลิต จ ึงม ีผลท าให ้ราคาส ินค ้าส ูงขึ ้น ร ัฐบาลต้องทุ ่มเท
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เกิดภาวะไม่มีงานท า การอพยพเข้ามาในเมืองหลวง สร้าง
ปัญหาสังคมและอาชญากรรมตามมาเป็นลักษณะของวงจรอุบาท 

 Panu and Sharma  (2002) ได้แบ่งลักษณะปัญหาภัยแล้งโดยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาวิเคราะห์
ภัยแล้งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เกณฑ์ที่นิยมมากท่ีสุดคือ เกณฑ์การวัดรายปี ถัดมาคือ เกณฑ์การวัดราย
เดือน และเกณฑ์การวัดรายวัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าช่วงเวลาที่เกณฑ์การวัดเป็นรายปีนั้นจะได้รับการ
ถกเถียงว่ายาวนานเกิน หากแต่ยังสามารถใช้ในการมองภาพรวมของภัยแล้งเพ่ือการพยากรณ์ในปีต่อไป
ได้ ในขณะที่ เกณฑ์การวัดรายเดือน น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าในด้านการติดตามและก ากับ 
(Monitoring) และภัยแล้งด้านการผันน้ า (Water Supply) และเกณฑ์การวัดรายวันมักน ามาใช้ในการ
พยากรณ์ภัยแล้งในระยะสั่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามงานศึกษาของ มาฆวัฒน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2547: 
41-44) จ าแนกภัยแล้งโดยพิจารณาเฉพาะตัวแปรด้านปริมาณน้ าฝนและจ าแนกรูปแบบภัยแล้งเป็น 3 
ประเภท ภัยแล้งระดับเบามีปริมาณฝนต่อวันไม่ถึง 1 มิลลิเมตรมากกว่า 15 วัน ภัยแล้งระดับปานกลางมี
ปริมาณฝนไม่ถึง 0.25 มิลลิเมตรมากกว่า 1 เดือน และภัยแล้งระดับสูงไม่มีฝนถึง 0.25 มิลลิเมตร
มากกว่า 15 วันในช่วงฤดูฝน 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2546) ได้จ าแนกประเภทของภัยแล้งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภัย
แล้ งด้ าน อุตุนิ ยมวิทยา (Meteorological Drought)  ภั ยแล้ งด้ านการเกษตร (Agricultural 
Drought)  ภัยแล้งด้านอุทกวิทยา (Hydrological Drought)  ภัยแล้งด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Drought) โดยพบว่า ภัยแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา พิจารณาจาก การใช้เกณฑ์การวัดปริมาณน้ าฝนและ
ช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง ธรรมชาติวิสัยของฤดูฝนต้องมีฝนตกประกอบกับพื้นที่นั้น ในขณะที่ ภัยแล้งด้าน
การเกษตร พิจารณาโดย การขาดแคลนน้ าของพืช และภัยแล้งด้านอุทกวิทยา พิจารณาจาก การลด
ระดับของน้ าใต้ดินและน้ าบนผิวดิน ซึ่งประกอบด้วยลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าสาขา และภัยแล้งด้าน
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เศรษฐศาสตร์ พิจารณาโดยใช้สภาวะการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นๆ 

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังได้จ าแนกภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์
ด้านเวลาออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ภัยแล้งช่วงเริ่มต้น ซึ่งเริ่มจาก ช่วงฤดูหนาว-ฤดูร้อน โดยพบในบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจะเริ่มมีปริมาณน้ าฝนลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไป
จนกระทั้งสิ้นฤดูร้อน และจะมีฝนอีกครั้งก็ต่อเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีต่อไป 
ลักษณะภัยแล้งเช่นนี้เป็นธรรมชาติวิสัยที่เกิดขึ้นโดยปกติ และภัยแล้งช่วงหลัง ซึ่งเริ่มจาก ช่วงกลางฤดู
ฝน นับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม ลักษณะของภัยแล้งช่วงหลังจะปรากฏฝนทิ้งช่วง
หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล โดยอาจพบลักษณะภัยแล้งประเภทนี้ทั่วประเทศ หรือพบเฉพาะในบางพ้ืนที่
เท่านั้น ทั้งนี้ความรุนแรงของภัยแล้งจะข้ึนอยู่กับการพัดผ่านของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง  

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization, 2006: 8) ได้จ าแนก
เกี่ยวกับภัยแล้วไว้ 3 ลักษณะได้แก่ ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) ภัยแล้งเชิง
อุทกวิทยา (Hydrological Drought)  และภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) โดย
อธิบายรูปแบบของแต่ละลักษณะดังนี้ 

1) ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าระดับปกติและมี
ระยะเวลายาวนาน โดยประมาณการณ์ว่ามีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละปี ร้อยละ 60 มี
ช่วงเวลายาวนานมากกว่า 2 ปี ประกอบกับการกระจายตัวของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าร้อยละ 
50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

2) ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา หมายถึง เงื่อนไขที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา 
ผลกระทบของภัยแล้งชนิดนี้จะสร้างความเสียหายต่อพืชที่ต้องการน้ าหล่อเลี้ยง ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา
อาจพิจารณาโดยการประเมินได้ 3 ระดับโดยการปริมาณน้ าที่กักเก็บเหนือเขื่อน ความแห้งแล้งของน้ า
ในเขื่อน และพ้ืนที่ชุมน้ า ภัยแล้งชนิดนี้จะน าไปสู่ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรมต่อไป 

3) ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์น้ า (Water Demand) 
และอุปทานน้ า (Water Supply) ซึ่ งภัยแล้งเชิ งเกษตรกรรมนี้ มี อิทธิพลมาจากภัยแล้ งเชิ ง
อุตุนิยมวิทยาและภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา ปัญหาจะมีลักษณะเป็นลูกโซ่ ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ าฝนที่
ตกลงมาน้อยท าให้พืชขาดน้ า จากนั้นผลผลิตจะเกิดความเสียหายจากการไม่มีน้ าหล่อเลี้ยงเพียงพอ 
และผลสืบเนื่องจากนั้นคือผลผลิตจะลดลงตามมา อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะภัยแล้งในพ้ืนที่
เกษตรกรรม อรทัย แฝงจินดา (2550) เสนอว่า สิ่งที่ควรพิจารณาควรเป็น ปริมาณน้ าฝนรายปีถ้าหาก
ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตรถือว่ามีภาวะฝนแล้ง จ านวนวันที่ฝนตก แต่ต้องพิจารณาไปพร้อมกับปริมาณ
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น้ าฝนด้วย เนื่องจากบางพ้ืนที่เกิดภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมในเวลาใกล้เคียงกัน ฝนทิ้งทิ้งช่วง โดยให้
ฝนตกไม่ถึง 1 มิลลิเมตรเกินกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยง และปริมาณน้ า จากแหล่งต้นน้ า  

สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย และ ดวงตา ตันโช (Piampajjai and Tancho, 2558: 56) ได้จ าแนก
ลักษณะภัยแล้งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) ภัยแล้ง
เชิงเกษตรกรรม (Agricultural Drought) ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) และภัย
แล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socioeconomic Drought) ซึ่งคล้ายคลึงกับการจ าแนกภัยแล้งของ 
Wilhite and Glantz (1985: 118) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา คือ ความแปร
ผันของภูมิอากาศท าให้มีปริมาณน้ าฝนน้อย 2) ภัยแล้งเชิงเกษตรกรรม คือ ความร้อนบนพื้นผิวโลกสูง
มีผลท าให้พืชคายน้ าเร็วในทางกลับกันน้ าฝนที่ตกลงมามีปริมาณน้อยท าให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิต
การเกษตร 3) ภัยแล้งเชิงอุทกวิทยา คือ น้ าบนผิวดินและใต้ดินมีปริมาณน้อยอันเนื่องมาจากฝนที่ตก
น้อยท าให้น้ าเหนือเขื่อนลดระดับลงตาม และ 4) ภัยแล้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม คือ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากภัยแล้ง เช่น ราคาสินค้าแพง และการอพยพของประชากร 
เป็นต้น 

2.1.3 สาเหตุของภัยแล้ง 
ปัญหาที่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์คือ เรื่องน้ า กล่าวคือ ราษฎรขาดแคลน

น้ าทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือเกษตรกรรม มีสภาพการด ารงชีวิตอย่างอัตคัดขัดสน ซึ่งสาเหตุ
ของความขาดแคลนคือ การขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ ายามน้ ามีปริมาณมากมากไว้ใช้ แหล่ ง
น้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป: 56) อย่างไรก็ตามนักวิชาการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านภัยแล้ง เช่นสรณี แสงมิตร และดุษฎี ศุขวัฒน์ (2524: 10-15) สมิทธ ธรรมสโรช 
(2534: 66-80) และกรมอุตุนิยมวิทยา (2546) ได้จ าแนกสาเหตุของภัยแล้ง โดยพิจารณาจากสาเหตุ
หลัก 2 ประการได้แก่ สาเหตุจากธรรมชาติ และสาเหตุจากมนุษย์ โดยมีรายละเดียดดังนี้ 1) ภัยแล้ง
อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   ถูกจัดเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่มนุษย์เป็นผลมาจาก
การกระท าของมนุษย์ ท าให้ธรรมชาติเกิดการเสียสมดุลทั้งระบบ ภัยแล้งประเภทนี้ มักยากต่อการ
ควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 5 ประการ  

ประการแรก คือ ภาวะฝนแล้ง โดยทั่วไปบริเวณที่ถูกจัดเป็นเขตแห้งแล้งหรือแม้แต่
ประเทศไทยก็ตามนั้น พื้นที่ในกลุ่มเหล่านี้ต้องอาศัยลมมรสุม และลมพายุจากมหาสมุทรพัดเอาไอน้ า
จากมหาสมุทรขึ้นฝั่งเพ่ือสร้างเป็นหย่อมความชื้นและก่อตัวเป็นเมฆฝนต่อไป แต่เนื่องจากผลกระทบ
ของลมมรสุม และพายุเหล่านี้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ท าให้ลมมรสุมและพายุเปลี่ยน
ทิศทางไปจากเดิม  ประการที่สอง คือ อากาศหรืออุณหภูมิของลม ซึ่งมีบทบาทให้การสร้างสภาพการ
ขัดขวางการเกิดฝนและทวีความรุนแรงของภัยแล้ง เช่น ก าลังของแรงลมท าให้ความชื้นบนผิวดิน
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ระเหยไปอย่างรวดเร็ว ประการที่สาม คือ ความชื้นในอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างสภาพที่เอ้ืออ านวยให้
เกิดเม็ดฝน จากปฏิกิริยาการควบแน่นของอากาศด้วยมวลของไอน้ าท าให้ เกิดเป็นเม็ดฝน 
องค์ประกอบตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับ อุณหภูมิของลม กล่าวคือ ถ้าในอากาศมีความชื้นสูงน้ าจะ
ระเหยน้อย ในขณะที่อุณหภูมิสูงหรือลมพัดแรงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการระเหยที่สูงตามเช่นเดียวกัน 

ประการที่สี่ คือ  ความเย็นของมหาสมุทร  ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในสาร
ทุกประเภทจะมีการเคลื่อนที่อยู่เสมอ น้ าก็ถูกจัดเป็นสารประเภทหนึ่งในรูปของเหลว อุณหภูมิที่สูงขึ้น
จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนที่เร็วขึ้น เมื่ออุณหภูมิในมหาสมุทรสูงขึ้นจะท าให้น้ าระเหยกลายเป็นไอ
น้ า ในขณะที่อุณหภูมิของโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้น้ าแข็งขั้วโลกละลายและมีผลต่อระดับความ
เย็นของมหาสมุทรท าให้เกิดความยากล าบากต่อการกลั่นตัวของไอน้ าตามปกติ ในท านองเดียวกันแม้
ไอน้ าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งด้วยก าลังลม แต่ระหว่างการเคลื่อนตัวผ่านบริเวณที่มีความเย็นและ
ความชื้นสูงก็จะเกิดความหนาแน่นเป็นเม็ดฝนอย่างรวดเร็ว ท าให้ฝนตกลงในมหาสมุทรอีกครั้ง 
ประการที่ห้า คือ  คุณสมบัติของดิน เราจะพบระบบนิเวศในดินทั้งพืชและสัตว์มากมายด้วยโครงสร้าง
ของดินที่มีความอุดมสมบรูณ์เช่นนี้จะมีช่องรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) และช่องรูพรุนขนาดใหญ่ 
(Macrooes) ลักษณะเหมือนฟองน้ า เมื่อน้ าฝนตกลงสู่พื้นดินจะถูกดูดซับไว้โดยชั้นดินที่มีรูพรุนเหล่านี้ 
และกระจายตัวลงสู่พ้ืนที่ชุ่มน้ าต่างๆ เมื่อผืนดินเหล่านี้ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเช่น การเกิดดินถล่ม
และการสูญเสียพืชปกคลุมดินย่อมท าให้เกิดภัยแล้งในที่สุด 

2) ภัยแล้งอันเกิดจากมนุษย์ มีบทบาทหลักส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ปัญหาภัยแล้งทวีความ
รุนแรงมากขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้ เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ โดยพบว่ามี
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่า เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าป่าไม้เป็นแหล่งของ
ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ป่าไม้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันการระเหยของความชื้น อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งกักเก็บน้ า ป่าดงดิบได้ถูกจัดเป็นป่าที่มีศักยภาพในการดูดซับน้ าไว้สูงแล้วค่อยๆคลายตัวไป
ยังแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่างๆ ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะสามารถดูดซับน้ าฝนได้สูงถึง 300 
มิลลิเมตร ดังนั้นเมื่อมนุษย์ตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมใดๆก็ตามโดยไม่ปลูกทดแทนนั้นจะ
เป็นสิ่งบั่นทอนคุณภาพป่าไม้ลง ถัดมาคือ การท าเกษตรกรรม การท าเกษตรกรรมผิดวิธีทั้งการ
เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ก็ตามย่อมมีผลต่อการเกิดภัยแล้งได้ เกษตรกรรมที่ผิดวิธีท าให้เกิดการพัง
พลายของชั้นดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงการสูญเสียแหล่งฟองน้ าตามธรรมชาติ ในขณะที่การใช้
สารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืชจะท าให้เกิดการสูญเสียพืชปกคลุมดิน  ประกอบกับการเลี้ยงสัตว์จ านวน
มากนั้นจะเป็นการเพ่ิมแรงกดทับของดินแน่นตัวขึ้นท าให้น้ าซึมผ่านยากและระเหยไปในที่สุด สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น และ การท าอุตสาหกรรม ทั้ งการก่อตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่มีส่วนส าคัญต่อการสูญเสียความสมดุลของดินเช่นเดียวกัน 
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ในขณะที่ Kovach (1995: 91-90) อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุหลักเกี่ยวกับการเกิดภัยแล้ง
ไว้ 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก (Climate Change on a 
global scale) และ ผลสะท้อนกลับทางชีวปฐพีกายภาพ (Biogeophysical Feedback) โดยมี
องค์ประกอบภายในคล้ายคลึงกับนักวิชาการและหน่วยงานของไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น (สรณี 
แสงมิตร และดุษฎี ศุขวัฒน์, 2524: 10-15; สมิทธ ธรรมสโรช, 534: 66-80; กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2546) โดยมีสาระดังนี้ 

1) การเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงอันเกิดจาก
ลักษณะลักษณะทางธรรมชาติด้วยองค์ประกอบ 3 ประการได้แก่ ประการแรก คือ อุณหภูมิของ
น้ าทะเลและมหาสมุทรเย็นกว่าปกติ ท าให้มีผลต่อความชื้นต่ าลง ประการที่สอง ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ท าให้พื้นที่ที่เคยมีฝนตกกลายเป็นพื้นที่ฝนแล้ง ในทางกลับกันพื้นที่ฝนแล้ง
กลับมีฝนตก ตัวอย่างเช่น ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก (เปรู และชิลี) มักมีฝนฟ้าคะนอง 
ในทางกลับกันด้านทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก (ออสเตรเลีย อินโดนิเชีย ไทย และฟิ
ลิปินส์) จะเกิดความแห้งแล้งแทน ประการที่สาม ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง ในทุกๆ 18.6 ปีจะเป็น
การครบรอบของวัฎจักรจันทรคติ ดวงจันทร์จะเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบถึงการเกิดภัยแล้ง เช่น
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1991 เกิดภัยแล้งจากการน้ าขึ้นน้ าลงเป็นบริเวณกว้าง 

2) ผลสะท้อนกลับทางช ีวปฐพีกายภาพ  หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงของระบบ
นิเวศวิทยาอันเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ สภาพดินเสื ่อมโทรม และการเพิ่มจ านวน
ประชากร โดยสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ 4 ประการ ประการแรกคือ การท าการเกษตรมาก
เกินไป (Overcultivation) เป็นสาเหตุหนึ ่งที่ท าให้ปุ๋ยตามธรรมชาติในดินไม่มีเพียงพอต่อการ
เติบโตของพืช เมื ่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้พื้นที ่บริเวณนั้นไม่สามารถปลูกพืชหรือเอื้ออ านวยให้พืช
เติบโตได้ตามธรรมชาติ ประการที ่สองคือ การท าปศุสัตว์มากเกินไป (Overgrazing) ฝูงสัตว์
จ านวนมีผลท าให้เกิดการเหยียบย้ าสิ่งปกคลุมดินอีกทั้งยังมีฝุ่นผงกระจายขึ้นไปยังชั้น บรรยากาศ 
ประการที่สาม คือ การตัดไม้ท าลายป่า (Deforestation) ป่าเป็นแหล่งดูดซับน้ าตามธรรมชาติที่ดี
ที่สุด เมื่อไม่มีป่าไม้จะก่อให้เกิดน้ าท่วมเฉียบพลันในฤดูฝน อีกทั้งไม่มีน้ าที่ซึมจากแหล่งต้นน้ าในฤดู
แล้ง และประการสุดท้ายคือ ระบบการชลประทานไม่มีประสิทธิภาพ (Bad Irrigation Practice) 
คือ การระบายน้ าที่เร็วเกินกว่าปกติท าให้ดินที่อุ้มน้ าได้ไม่ดีเกิดการปนเปื้อนของโซเดียมบนผิวหน้า
ของดินที่ละลายมากับน้ าใต้ดิน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543) ได้จัดท ารายงานโครงการพัฒนาระ
สารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งเพ่ือเสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ได้สรุปสาเหตุของการเกิดภัยแล้งโดยมีสาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ภัยแล้ง
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เป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ หรือไม่มีฝนตามฤดู 
อีกท้ังจ านวนวันที่ฝนตกในฤดูฝนสั้นลงและยาวนาน ประการที่สอง คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการเกิดฝน ประการที่สามคือ การตัดไม้ท าลายป่า และประการสุดท้ายคือ ความต้องการใช้น้ า
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรรม ภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของครัวเรือน  

ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล (Kaewpruksapimon, 2006: 6) อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของภัย
แล้งว่า มาจากความขาดแคลนของปริมาณน้ าฝนเป็นระยะเวลายาวนานช่วงหนึ่ง หากไม่มีฝนตก
ตามปกติจะมีผลท าให้พ้ืนดินขาดน้ า ในขณะที่ พ้ืนดินที่มีปริมาณฝนน้อยจะท าให้น้ าระเหยขึ้นสู่
บรรยากาศอย่างรวดเร็ว พืชและสัตว์ต้องการน้ าเพ่ือการอยู่รอด ถ้าไม่มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องการ จะเกิดการสูญเสียและล้มตายจากภาวะขาดน้ าและการคายน้ า น้ าเป็นส่วนประกอบหลัก
อย่างหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ตัวอย่างเช่น ถ้าหากพืชตายจากการขาดแคลนน้ า จากนั้น
สัตว์ที่กินพืชก็จะตายตามเนื่องจากไม่มีอาหารและน้ าเพียงพอบริโภค วงจรนี้จะเกิดขึ้นหมุนเวียนกัน
ไป ภัยแล้งมักเกิดขึ้นช่วงฤดูร้อน โดยจะมีสภาพอากาศที่ร้อนและความชื้นบนพื้นผิวดินจะระเหยขึ้นไป
อย่างรวดเร็ว ความแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นและมีภาวะคงทนนานหลายปีในกรณีพ้ืนที่นั้นๆมีความ
เสี่ยงต่อภัยแล้งสูง  

ศุภเดช เหล็กชูชาติ (2554: 31) พบว่าสาเหตุการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคอีสานว่ามี
สาเหตุ 8 ประการ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ท าให้มีปริมาณน้ าฝนตกน้อยและทิ้ง
ช่วงยาวนาน 2) การบุกรุกและท าลายแหล่งต้นน้ า 3) ป่าไม้เสื่อมโทรม 4) ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสูงขึ้น 5) ดินไม่เหมาะสมต่อการอุ้มน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย 6) พ้ืนที่กักเก็บน้ ามีน้อย 7) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนห่างไกลจากแหล่งชลประทาน และ 8) 
การบริหารจัดการผันน้ าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ยังมีสาเหตุมาจากการใช้น้ าฟุ่มเฟย และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมร่วมด้วย ธวัชชัย ติงสัญชลี (2554: 13) ในขณะที่สุวัฒน์ เปี่ยม
ปัจจัย และ ดวงตา ตันโช (Piampajjai and Tancho, 2558: 56) กล่าวถึงสาเหตุของภัยแล้งว่ามี
มูลเหตุ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก สาเหตุทางธรรมชาติ คือ การแปรผันของสภาพถูมิอากาศ และ
การแปรผันของระดับน้ าทะเล ประการที่สุดท้าย สาเหตุของมนุษย์ คือ การตัดไม้ท าลายป่า ภาวะ
เรือนกระจก การท าลายชั้นบรรยากาศโลก การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในมุมมองพฤติกรรมการใช้น้ าของมนุษย์ซึ่งกลับพบว่าเป็น
สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการภัยแล้งเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ใช้น้ าใน
ครัวเรือนที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อวิกฤตภัยแล้งได้ (พันพร โชติพฤกษ์ชูกุล, 2539: 1) ใน
ภาคครัวเรือนมีความต้องการใช้น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค โดยจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก
คือ ใช้ปรุงอาหาร ประมาณ 2 ลิตรต่อคนต่อวัน และส่วนที่ 2 คือ ใช้ช าระล้างสิ่งสกปรกจากร่างกาย
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และเครื่องใช้ต่างๆประมาณ 45 ลิตรต่อคนต่อวัน รวมทั้งสิ้น 47 ลิตรต่อคนต่อวัน  ลักษณะการใช้น้ า
ดังกล่าวเป็นการใช้น้ าโดยทั่วไป หากแต่เมื่อพิจารณาตามอัตราการใช้น้ าในเขตเมืองจะพบว่ามีอัตราสูง
ถึง 400 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าความต้องการใช้น้ าจะมีปริมาณสูงกว่ามาตรฐาน
ขั้นต่ าถึง 2 เท่า (จิรพล สินธุนาวา, 2536: 52) 

ถ้าผู้ใช้น้ าในเขตเมืองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
การสูญเสียน้ าอย่างไม่เกิดประโยชน์ ก็จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าได้อีกวิธีหนึ่ง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้น้ าอย่างประหยัดจึงควรมีการปรับเปลี่ยน อย่างเช่น ไม่เปิดน้ าทิ้งไว้
ระหว่างล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ าส าหรับชักโครก การล้างผักและ
ถ้วยจานชามโดยใช้ภาชนะรองรับน้ าและน าน้ าที่เหลือไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนต่อไป ไม่เปิดก๊อกน้ าจน
ล้นเวลาซักผ้าแต่ควรแช่ก่อนซักน้ าสะอาด อีกทั้งหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาหรือก๊อกน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ หรือแม้แต่การดื่มน้ าให้หมดก็ตาม  (จิรพล สินธุนาวา, 2536: 52) ดังนั้นถ้าผู้ใช้น้ าหันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้น้ าอย่างประหยัดแล้วก็จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพราะถือว่าเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน (ประจวบจิตร ค าจัตุรัส , 2540: 105) อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมให้ประชาชนอย่างจริงจัง  

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและถาวร จึงไม่เพียงแต่แก้ไขด้วยการสร้าง
เทคโนโลยีหรือสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530: 18; วิชาญ 
อมรากุล, 2559; อภิชาต อนุกูลอ าไพ, 2559) มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาซ้ าซากไม่จบสิ้น หากแต่
ควรมุ่งพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (เย็นใจ เลาหวณิช, 2520: 3) 
เพราะพฤติกรรมของคนจะเป็นเครื่องตัดสินใจว่าสิ่งแวดล้อมของเขาจะเป็นอย่างไร สาระส าคัญต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาต่อสิ่งแวดล้อม และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายต่อ
การท าลายสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน (Hartzog, 1971: 85; เกษม จันทร์แก้ว, 2522) ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ าอย่างไม่เกิดประโยชน์เป็นการใช้น้ าอย่างประหยัดนอกจากจะช่วยลด
ความรุนแรงของการขาดแคลนน้ าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วนั้น ยังท าให้ผู้ใช้น้ าบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอีกด้วย ในทางกลับกันหากผู้ใช้น้ ามีพฤติกรรมการใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟยก็
มีแนวโน้มท าให้ปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน (พันพร โชติพฤกษ์ชูกุล, 2539: 1) 

2.1.4 ผลกระทบของภัยแล้ง 
การขาดแคลนน้ า จัดเป็นปัญหาระดับโลกที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ในที่

ประชุม Earth Summit ที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และในปีต่อมาโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) ได้พิจารณาการรณรงค์ด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ าความว่า “Water- Two Billion People are Dying for it” เนื่องจาก
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องค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ ได้ประมาณการณ์ว่า ในช่วงกลางศตวรรษนี้ปัญหา
ส าคัญที่มวลมนุษย์ชาติต้องประสบคือ เรื่อง การขาดแคลนน้ า แม้ว่าการขาดแคลนน้ าจะไม่มีรายงาน
ว่ามีความรุนแรงมากนัก หากแต่จะมีประชากรทั่วโลกประสบกับปัญหานี้มากกว่า 2,000 ล้านคนใน 
40 ประเทศ อย่างไรก็ตามถ้าหากปัญหามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นจ านวนผู้ประสบภัยพิบัติย่อม
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่า 7,000 ล้านคนใน 60 ประเทศทั่วโลก (Global Water Partnership, 
2002) ดังนั้นปัญหาภัยแล้งที่ทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการขาดแคลนน้ า
เช่นเดียวกัน (ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, 2548: 11)  

ประเทศไทยมีฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรม
ประเภทนี้ต้องพ่ึงพาฝนจากธรรมชาติ ภัยแล้งจะสร้างผลกระทบโดยตรงต่อประชากรผู้มีอาชีพ
เกษตรกรรมท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรลดลง ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยของประชาชน อีกทั้ง
สูญเสียงบประมาณของประเทศในการบรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติเป็นจ านวนเงิน
มหาศาล สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยัง
ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมคือจิตใจของผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน (สุรพันธ์ สันติยานนท์, 2548: 1) 

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะส าคัญมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์การ
พัฒนาของสังคมมนุษย์ แหล่งอารยธรรมหลายแห่งต้องเสื่อมสลายลงเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น 
ตัวอย่างส าคัญอย่างเช่น อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของกระแสลม และความแห้งแล้ง
ทางตอนเหนือของประเทศซีเรีย เมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน คริสต์ศักราช มีผลท าให้อารยธรรม 
Subir ในอาณาจักรแห่งเมโสโปเตเมียต้องล่มสลายลง เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ประชาชนในแถบนั้นต้องพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สมิทร ธรรมสโรช (2543: 66-80) ได้
ประมวลผลกระทบของภัยแล้งไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ท าให้แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติแห้งขอด ระดับน้ าบาดาลเปลี่ยนแปลง พ้ืนที่ชุ่มน้ าจะเกิดความแห้งแล้ง การกัดเซาะหน้าดิน 
อีกทั้งการไม่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท าให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมลง คุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ราคาถูกลง และความยากจนไปทั่วหัวระแหง และด้าน
สังคม เกิดการอพยพของแรงงานในภาคชนบทเข้าสู่เมือง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ชาวนาในภาค
อีสานที่อพยพมายังกรุงเทพ สุขภาพอนามัยและการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง ตลอดจนถึงความ
ขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ า 

สภาวะการขาดแคลนน้ าหรือน้ าแล้งนั้นประชาชนต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิ ความ
หิวโหย โรคระบาด โจรกรรม การย้ายถิ่นฐานเพ่ือเสาะหาแหล่งที่ดินท ากินใหม่ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยน
เปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเป็นกรรมกร (มาฆวัฒน์ เสนีย์วงศ์, 2547: 50) นอกจากนี้ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ อย่างเช่น การสิ้นเปลืองหรือสูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง 
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เศรษฐกิจในครัวเรือน ราคาที่ดินต่ าลง โรงงานเสียหาย  การว่างงาน ความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์การ
ท่องเที่ยว พลังงานลดลง อุตสาหกรรมขนส่งที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ าไม่สามารถใช้งานได้ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การขาดแคลนน้ า โรคในสัตว์ป่า ปริมาณน้ าลดลง พ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลง การหนุนของ
น้ าเค็ม น้ าบาดาลแห้ง คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง ไฟป่า และการกัดเซาะหน้าดินท าให้คุณภาพอากาศ
และทัศนียภาพไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังมีผลกระทบด้านสุขอนามัยและความ
บาดหมางในการใช้น้ า (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2546) 

วิษณุ บุญมารัตน์ (2548: 17) ได้อธิบายถึงผลกระทบของภัยแล้งไว้ว่า ภัยแล้งที่ประสบ
ปัญหาอยู่นั้นนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อระบบการเกษตรทั้งหมด อีกทั้งยังสร้างความเดือนร้อนแก่
ประชาชน นอกจากนี้ภัยแล้งยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบอุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการเกษตรและที่ดินท ากิน ภัยแล้งได้ท าให้เกิดสภาพความชื้นในดินลดลง พืชขาด
น้ าท าให้เกิดผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน อีกท้ังผลผลิตยังมีปริมาณน้อย 

2) ด้านเกษตรกร ท าให้น้ าที่ใช้เพ่ือการเพาะปลูกหรือน้ าชลประทานไม่มีเพียงพอ อีกทั้ง
รายได้และความสามารถในการซื้อของเกษตรกรลดลง จึงมีผลต่อภาระหนี้สินเช่นเดียวกัน 

3) ด้านอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความขาดแคลนจากปริมาณของวัตถุดิบที่ต่ าลง มีผลต่อ
ราคาสินค้าในตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น หรือแม้กระทั้งยอดจ าหน่ายสินค้าลดลงตามก าลังซื้อของผู้บริโภค
โดยเฉพาะเกษตรกร 

4) ด้านรัฐบาล ต้องทุ่มเทงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจทั้งหมด 

5) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ าเพ่ืออุปโภคและ
บริโภคหรือแม้กระท้ังเพ่ือการเกษตร เกิดปัญหาในการจัดการคุณภาพชีวิต ระดับการเปลี่ยนแปลงทาง
อุทกวิทยาโดยเฉพาะปัญหาการหนุนของน้ าเค็มและระดับน้ าใต้ดินเปลี่ยนแปลง เกิดไฟป่าบ่อยขึ้น 
การอพยพย้ายถิ่นของประชาชนไปยังพ้ืนที่อุดมสมบรูณ์ และสุขอนามัยที่ปลอดภัย 

6) ด้านเศรษฐกิจโดยรวม ท าให้เกิดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรลดลง อัตรา
การว่างงานสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาวนา การส่งออกผลผลิตด้านการเกษตรลดลง และอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเฟ้อในผลิตภัณฑ์อาหาร 

ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งตามทัศนะของ ศุภเดช เหล็กชูชาติ (2554: 31) เห็นว่า
ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ผลผลิตการเกษตรได้รับ
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ความเสียหายจากการขาดแคลนน้ าทั้งน้ าชลประทานและน้ าฝนโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกนาข้าว พืชไร่ 
และบ่อเลี้ยงปลา 2) คุณภาพในกลุ่มคนชนบทจากการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ตลอดจนโรค
ระบาดในสัตว์และคน 3) ขาดความอบอุ่นเนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนต้องละทิ้งถิ่นฐานออกไปท างาน
นอกพ้ืนที่ 4) สัตว์ไม่มีน้ ากิน 5) ภัยซ้ าซ้อนและต่อเนื่องจากภัยแล้ง เช่น ไฟป่า หมอกควันจากการเผา
ซังข้าว อีกทั้งเกิดพายุฤดูร้อน ลมพัดแรงบ้านเรือนเสียหายและต้นไม้หักล้มขวางทางจราจร และ 6) 
อัตราการระเหยของน้ าสูงขึ้นจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมีผลท าให้แหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าลดลง 

2.1.5 สถานการณ์ภัยแล้งทั่วโลก 
2.1.5.1 ภัยแล้งในทวีปยุโรป 

น้ าคือชีวิตซึ่งถือเป็นแหล่งเกื้อหนุนระบบนิเวศและสภาพบรรยากาศ หากแต่ใน
ปัจจุบันทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัดและปริมาณน้ าสะอาดบนโลกยังมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ที่มนุษย์สามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้คนต้องเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรอันส าคัญที่สุดเหล่านี้ เนื่องจากมัน
เป็นทรัพยากรที่นับวันจะมีแนวโน้มร่อยหรอลง การแข่งขันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้ชุมชน
และระบบนิเวศเกิดผลกระทบตามมา ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า
อุณหภูมิปกติทั่วยุโรปจะท าให้เกิดระดับน้ าที่ลดลงในหลายๆพ้ืนที่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เราจะต้อง
ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ต่อไปในอนาคต ภัยแล้งหมายถึงการลดลง
ของปริมาณน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การไม่มีฝนตกติดต่อกัน ในอีกแง่มุมหนึ่งการขาด
แคลนน้ าจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าที่มีอยู่สวนทางกัน ดังนั้นเราต้องเรียนรู้สิ่ง
เหล่านี้ไปพร้อมกัน กล่าวคือ เราต้องเรียนรู้ในการอนุรักษ์น้ าในขณะเดียวกันต้องมีการจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (European Union, 2010) 

ทวีปยุโรปไม่ได้ถูกจัดเป็นทวีปที่แห้งแล้ง หากแต่ความต้องการน้ าในปัจจุบัน
เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญส าหรับประชากรเกือบครึ่งของยุโรป สถานการณ์ของประเทศในยุโรปที่มี
ความหลากหลายในการใช้น้ าได้ถูกท าการส ารวจโดยใช้ดัชนีการใช้ประโยชน์จากน้ าที่ไม่ถูกต้อง (The 
water exploitation index: WEI) พบว่าปริมาณของน้ าที่สรุปผลออกมาในแต่ละปีมีค่าเท่ากับ
สัดส่วนของทรัพยากรน้ าสะอาดในระยะยาวทั้งหมด ดัชนีดังกล่าวคือตัวชี้วัดสถานการณ์วิกฤติของ
ทรัพยากรน้ าสะอาด ซึ่งหากพบค่า WEI สูงกว่าร้อยละ 20 หมายถึงสถานการณ์น้ าเริ่มมีความน่าเป็น
ห่วง ในขณะที่ถ้าค่า WEI สูงกว่าร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นเกิดวิกฤติและยังสะท้อนว่า
การใช้ทรัพยากรน้ าเป็นไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ อย่างเช่น ไซปรัส บัลกาเรีย เบลเยียม สเปน อิตาลี 
และมอล์ตา พบว่าก าลังมีการใช้น้ าเกินกว่าร้อยละ 20 ซึ่งหมายถึงมีความต้องการน้ ามากขึ้นในระยะ
ยาวทุกๆปี ในขณะที่ ไซปรัส เป็นประเทศที่ก าลังเผชิญกับภัยแล้งกลับพบว่ามีการบริโภคน้ าหรือความ
ต้องการน้ าสูงมากกว่าร้อยละ 40 (European Environment Agency, 2009) 
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ภูมิศาสตร์ของยุโรปและสภาพบรรยากาศได้ท าให้เกิดการกระจายน้ าอย่างไม่
ทั่วถึง สถานการณ์นั้นได้ท าให้เกิดความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ในยุโรปทางตอนใต้
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีผลต่อความต้องการการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น นั้นเป็นผลท าให้เกิด
การกลายเป็นทะเลทราย (Desertification) และการหนุนของน้ าเค็ม (salt-water intrusion) ทั่วทั้ง
เขตน้ าจืดบริเวณชายฝั่ง การขาดแคลนน้ าเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นทางตอนใต้และยังไม่มีแนวโน้ม
ว่าปัญหาจะจ ากัดอยู่ในพ้ืนที่บริเวณนั้นเพียงอย่างเดียว รัฐสมาชิกส่วนใหญ่ได้เผชิญกับมหันตภัยแล้ง
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 และมีรายงานว่าปัจจุบันหลายประเทศได้เผชิญกับภัยแล้งบ่อยขึ้นและยังมีการ
น าน้ าบาดาลมาใช้ในปริมาณสูงขึ้น สภาพของปัญหาการขาดแคลนน้ ายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและยังเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชากรอย่างน้อยร้อยละ 11 และมีผล
โดยรวมทั้งทวีปร้อยละ 17 (Tallaksen, 2007) 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 จ านวนการเกิดขึ้นของภัยแล้งมีความถี่สูงขึ้นอีกท้ังยังทวี
ความรุนแรงกว่าเดิม มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านเหรียญยูโร ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาภัย
แล้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 มีพ้ืนที่หนึ่งในสามของทวีปยุโรปและคนจ านวนกว่า 
100 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ระหว่างปี ค.ศ.1976- ปีค.ศ. 2006 ประชาชน
จ านวนมากในหลายพ้ืนที่ถูกกระหน่ าจากภัยแล้งและยังเพ่ิมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าความ
เสียหายต่อปีซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ความต้องการใช้น้ ายังคงมี
การท านายว่าปริมาณน้ าร้อยละ 20-60 ที่มีอยู่ในยุโรปถูกใช้ไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การ
รั่วไหลในระบบอุตสาหกรรมและครัวเรือน ไม่มีการติดตั้งเทคโนโลยีในการกักเก็บน้ า การชลประทานที่
ไม่จ าเป็นมากเกินไป เป็นต้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกว่า ความไม่สามารถในการกระท าการได้
ตามปกติวิสัย (Business as usual) กล่าวคือเราไม่สามารถใช้น้ าได้อย่างไม่จ ากัดเหมือนในอดีต การ
บริโภคน้ าโดยประชาชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมอาจจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในปี ค.ศ. 2030 อีก
ทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะเพ่ิมความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า
ในอนาคตมากยิ่งขึ้น (European Union, 2010) 

2.5.1.2 ภัยแล้งในทวีปอเมริกาใต้ 
โบลี เวีย รัฐบาลได้มี การประกาศภัยฉุกเฉินในเทศบาลของโบลิ เวียเช่น 

Omereque de Cochabamba ในวันที่ 5 ตุลาคม ปีค.ศ. 2015 ภัยพิบัตินั้นคือ ภัยแล้ง ซึ่งสร้างความ
เสียหายต่อพืชผลทางเกษตร มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 400 หลังคาเรือน ประชาชน
ประมาณ 2,000 คนไม่มีน้ าเพ่ือการชลประทานในนาเกษตรเนื่องจากปริมาณน้ าแห้งขอดในแม่น้ า 
Mizque จากเอกสารการวางแผนราชการด้านปรากฏการณ์เอลนิญโญปี ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2016 อาจมี
ผลท าให้ปริมาณน้ าฝนมีระดับต่ าในพ้ืนที่ 109 ต าบลภายในประเทศจะประสบกับภัยแล้ง ในขณะที่
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เดือนธันวาคมรัฐบาลได้ประกาศการเตือนภัยแล้งในพ้ืนที่ทั้ งหมด 27 เทศบาล เช่น Oruro, 
Cochabamba และ Chaquisacu (ECHO, 2015) ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2016 ภัยแล้งยังคงมี
ผลท าให้เขตทางภาคใต้ของ Altiplano และ Chaco (Government of Bolivia, 2016) ได้รับความ
เดือนร้อน และเขตทางตะวันตก 7 พ้ืนที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เช่น Oruro และ Lapaz ซึ่ง
พบว่ามีจ านวนครัวเรือนกว่า 70,000 หลังคาเรือนที่ประสบภัยแล้ง (OCHA, 2016a)  ในเดือนมิถุนายน
มีประชาชนกว่า 160,000 คนและเทศบาลจ านวน 104 แห่งถูกประกาศเป็นเขตภัยแล้ง (PAHO, 
2016a) ต่อมาเดือนสิงหาคมมีจ านวนครัวเรือน 130,000 หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง
ในพ้ืนที่ Oruro และ Cochabamba ซึ่งทั้ง 2 พ้ืนที่นี้เป็นเขตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ 
Beni ถูกจัดเป็นรัฐที่ประสบภัยแล้งเช่นเดียวกัน ภัยแล้งได้สร้างความเสียหายต่อ สถานการณ์น้ าใน
ประเทศ สุขภาพอนามัยและการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง (OCHA, 2016b) 

บราซิล ประสบกับภัยแล้งมายาวนานโดยมีระยะเวลาถึง 35 ปี อีกทั้งยังเกิด
ในเขตที่มีประชากรหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เหล่านี้ต้อง
พึ่งพาอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ อีกทั้งชั ้นใต้ดินยังไม่มีน้ าเนื ่องจากความแห้งแล้ง (Thomas Reuters 
Foundation, 2015) ในเด ือนตุลาคมปี ค.ศ . 2015 พื ้นที ่ป ่าไม ้ 13,440 แห ่งที ่ได ้ร ับการจด
ทะเบียนเป็นป่าของรัฐ Amazanas ถูกไฟใหม้และได้รับการประกาศเป็นพื้นที ่ภัยพิบัติฉุกเฉิน
จ านวน 90 วันคลอบคลุมพื้นที่ 12 เมือง (OCHA, 2015c) สภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างรุนแรงมี
ผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญในพื้นที่การผลิตอย่างเช่น Parama บางส่วนของ Sao Paolo 
และ Mato Grosso มีรายงานว่าการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีปริมาณน้อยลง อีกทั ้งพื ้นที ่การ
เพาะปลูกยังลดน้อยลง (FAO, 2015) 

โคลัมเบีย ปรากฏการณ์เอลนิญโญมีแนวโน้มท าให้ปริมาณน้ าฝนลดน้อยลง
มากกว่าร้อยละ 60 ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม (Government of Colombia, 2015) 
ภัยแล้งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงส าหรับชาวนาที่ใช้น้ าจากแม่น้ า Magdalena และ Cauca จ านวน 23 
จังหวัด (AFP, 2015; Reuters, 2015) ซึ่งพบว่ามีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 
2016 เทศบาลกว่า 124 แห่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ (Government of Colombia, 
2015) อีกทั้งเดือนเมษายนในปีเดียวกันสถานการณ์ภัยแล้งได้ถูกประกาศเป็นภัยพิบัติในพ้ืนที่เช่ น 
Cordoba และ Cesar (PAHO, 2016b) ในขณะที่เปรู บริเวณเขตเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งและหลายจังหวัด เช่น Apurimac (PAHO, 2016c) และ Junin ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ 
รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ป้องกันความเสี่ยงและแผนการอพยพก่อนเกิดภัยแล้งส าหรับปี ค.ศ. 2016 
(El Comercio, 2016; Government of Peru, 2016) ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2016 รัฐบาล
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ได้ท าการลงทุนมากกว่า 13 ล้านเหรียญเพ่ือปฏิบัติการอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยส าหรับภัย
แล้ง (WFP, 2016b) 

เอกวาดอร์ ความซับซ้อนของสถานการณ์ระหว่างภัยแล้งและน้ าท่วมเกิดมาจาก
อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญ อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัด Manabi และ 
Esmeraldas (WFP, 2016a) เอกวาดอร์ได้สูญเสียงบประมาณมากกว่า 7,100 ล้านเหรียญเนื่องมาจาก
ความเสียหายของปรากฏการณ์เอลนิญโญ เหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกท านายล่วงหน้าในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 
2016 ไว้ว่าผลผลิตการเกษตรจะลดลง เช่น ข้าว (ร้อยละ 16) ข้าวโพด (ร้อยละ 22) น้ าตาล (ร้อยละ 
40) กล้วย (ร้อยละ 30) ซึ่งมีผลท าให้เกิดความขาดแคลนทางอาหารในครัวเรือนทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่น
และเศรษฐกิจของประเทศ (WFP, 2016a) ปารากวัย รัฐบาลได้ประกาศรายงานสถานการณ์ภัยแล้งว่า
มีจ านวนครัวเรือนกว่า 1,100 ครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2016 
(Government of Paraguay, 2016) และเวเนซูเอลา รัฐบาลได้ชี้ว่าในเดือนมกราคม ปีค.ศ. 2016 อ่าง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ 18 แห่งมีปริมาณน้ าน้อยมาก ซึ่งเกิดมากกว่า 3 ปีตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 ปริมาณน้ าฝนมี
เพียงร้อยละ 45 ซึ่งต่ ากว่าในปีที่ผ่านมา (AFP, 2016)  

2.5.1.3 ภัยแล้งในทวีปอเมริกาเหนือ 
ภัยแล้งเป็นภัยทางธรรมชาติอย่างหนึ ่งมักมีผลกระทบที ่ตามมาต่อระบบ

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายสาธารณะจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับของภัยแล้ ง
ที่ขึ้นอยู่กับวิธีการนิยามและการวัดภัยแล้งซึ่งน าไปสู่วิธีการที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมส าหรับการ
อพยพและการตอบสนองต่อผลกระทบของภัยแล้ง อีกทั ้งผู ้ที ่ม ีความเกี ่ยวข้องในกระบวนการ
เหล่านั้น ภัยแล้งในปี ค.ศ. 2011 และ ปี ค.ศ. 2012 ในมลรัฐแท็กซัสและเขตทางตอนกลางของ
ทวีป ภัยแล้งในปัจจุบันเกิดขึ้นมลรัฐแคลิฟอเนียร์ และหลายส่วนของรัฐทางภาคตะวันตก อีกทั้ง 15 
ปีของสภาพความแห้งแล้งในทางตะวันตกเฉียงใต้ได้ท าให้เกิดความสนใจของรัฐต่อปัญหาภัยแล้ง
และผลกระทบอันใกล้ต่อความต้องการน้ าเพื ่อการเกษตร เช่นเดียวกันกับปัญหาในระยะยาว
อย่างเช่น การคาดการณ์ภัยแล้งและความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศอันมีมนุษย์เป็นตัวการ (Folger and Cody, 2015) 

บางส่วนของสหรัฐมักเผชิญกับภัยแล้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 พ้ืนที่มากกว่า
ร้อยละ 6.6 ของสหรัฐเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรงในแต่ละปี พ้ืนที่กลุ่มเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบ
ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ทั้งหมดของสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 มีพ้ืนที่
เพียงน้อยนิดเช่นเดียวกับพ้ืนที่เพียงร้อยละ 6.6 ได้เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่เกือบครึ่งประเทศมากกว่าร้อย
ละ 55 โดยการติดตามและท านายผลรายสัปดาห์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยมีค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยรวมร้อยละ 27 ภัยแล้งมีการนิยามที่หลากหลาย อย่างที่ง่ายที่สุดอาจ
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หมายถึง ประสิทธิภาพของปริมาณน้ าฝนขาดช่วงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ฝนขาดช่วงในฤดูฝน หรือ
ยิ่งกว่านั้นอาจะเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝนก็ได้ ความต้องการที่สูงขึ้นของกิจกรรม
มนุษย์ทางน้ า และการปลูกพืชในพ้ืนที่มีข้อจ ากัดต่อการกักเก็บน้ า และสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น การ
เพ่ิมความรุนแรงของภัยแล้ง ตัวอย่างเช่น ภัยแล้งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกอาจน าไปสู่ปัญหาความ
รุนแรงมากขึ้น ในด้านผลกระทบ เช่น พืชผลทางการเกษตรเสียหายและลดลง (Folger and Cody, 
2015) 

นักวิทยาศาสตร์บางท่านกล่าวถึงภัยแล้งว่าเป็นเสมือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือ การเกิดขึ้นของสภาพภัยแล้งอาจย้อนรอยไปยังอดีตกว่า 1,000 ปี ซึ ่ง
ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ การส ารวจวงปีของต้นไม้ (Tree-ring) สามารถ
ใช้ในการจ าลองความเป็นมาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้โดยพบว่า ในสหรัฐได้เผชิญกับ
ช่วงเวลาของภัยแล้งมายาวและรุนแรงมาตั ้งแต่อดีตซึ ่งเรียกว่า มหัตภัยแล้ง (MegeDroughts) 
ตัวอย่างเช่น การตรวจดูภัยแล้งจากวงปีต้นไม้สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับความรุนแรงของภัยพิบัติ
มานานหลายทศวรรษในอเมริกันตะวันตกเฉียงใต้ช่วงศตวรรษที ่ 13 มหัตภัยแล้งครั้งนี ้ได้สร้าง
ผลกระทบต่อการไหลของน้ าในแม่น้ าสายหลักทางตะวันตก ตลอดระยะเวลาในช่วงปี ค.ศ. 1130 ถึง
ปี ค.ศ. 1154 ท านายได้ว่าการไหลของแม่น้ าโคโรราโดมีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 84 ของปริมาณน้ า
ตามปกติ ข้อมูลปัจจุบันพบว่า การไหลของน้ าในแม่น้ าโคโรราโดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ยังคงมีระดับต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย (Folger and Cody, 2015) 

ค าถามคือ หลายส่วนของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกันตะวันตก
เฉียงใต้ เช่น แคลิฟอเนียร์อาจก าลังเผชิญกับการเริ ่มต้นของมหัตภัยแล้งในยุคสมัยใหม่หรือไม่ 
เนื่องจากมหัตภัยได้เกิดขึ้นมาแล้งก่อนหน้านี้ กล่าวคือ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการหวน
กลับคืนมาอีกครั้งของภัยแล้งในระยะยาวหลายศตวรรษ นอกจากนี้ภัยแล้งจะมีความเลวร้ายใน
อนาคตหรือไม่ถ้าอากาศที่อุ่นขึ้นจากการเพิ่มปริมาณของก๊าชเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อย่างไร
ก็ตามการท านายความรุนแรงและความถาวรของภัยแล้งทั่วเขตที่มีภูมิประเทศจ าเพาะอาจยังไม่มี
ความเป็นไปได้เพียงช่วงเวลาใน 2-3 เดือน เนื ่องจากมีหลายปัจจัยที ่ต้องพิจารณาร่วมกัน เช่น 
ปริมาณน้ าฝน ความร้อน ความชื ้นของดิน ความรุนแรงอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของ
สหรัฐ สิ ่งเหล่านี้อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการเกิดขึ้นของการตอบสนองของนโยบายสาธารณะ
ส าหรับการเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยแล้งในอนาคต (Folger and Cody, 2015) 

2.5.1.4 ภัยแล้งในทวีปออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียถูกจัดเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดทวีปหนึ่งซึ่งเผชิญกับความแห้งแล้ง

อยู่บ่อยครั้ง โดยมีภัยแล้งครั้งใหญ่ซึ่งนับได้จ านวน 12 ครั้งที่บันทึกไว้ในออสเตรเลียตั้งแต่ปี ค.ศ. 
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1860 เป็นต้นมาแต่เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเพ่ิงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 - ปี ค.ศ. 1903, ปี ค.ศ. 
1963 - ปี ค.ศ.1968, ปี ค.ศ. 1982 - ปี ค.ศ. 1983 และ ปี ค.ศ. 2002 - ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้น ภัย
แล้งครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2002- ปี ค.ศ. 2003 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์ รวมทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตร (ภัยแล้งครั้งที่ 4) ต่อมาภัยแล้งครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในนิวเซาท์เวลล์ของรัฐควีนส์
แลนด์ เหตุการณ์ในครั้งนี้มีความรุนแรงกว่าที่เคยเกิดมาในรอบ 10 ปีท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าอย่าง
มหาศาลในเขตอ่าวทอง (Gold Coasts) เขื่อนเพ่ือการชลประทานทางเกษตรได้เริ่มมีการลดระดับ
ของปริมาณน้ าและอ่างเก็บน้ าก็เริ่มแห้งขอดตามมา (Jacaranda, 2004) 

ภัยแล ้งปรากฏในเขตที ่ม ีประชาชนผู ้ต ้องการน้ าใช ้แต ่จ านวนของ
ประชาชนไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ าที่มีอยู่ อีกทั้งเกิดภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนาน
เป็นปี ประสิทธิภาพของฝนตกในเขตพิเศษจึงเกิดความน่าวิตกกังวลและรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อไม่มี
ฝนเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่านั้น มีฝนตกในบางพ้ืนที่ต่ ากว่าร้อยละ 5 -10 ของพ้ืนที่จากข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนที่กักเก็บไว้ในแต่ละปี ภัยแล้งได้ท าลายสภาพภูมิทัศน์ เศรษฐกิจ และสภาพชีวิตของ
คนที่อาศัยในชนบท ภัยแล้งในออสเตรเลียได้สร้างผลกระทบอย่างเช่น ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหาย ซึ่งหมายถึงการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตาม สิ่งมีชีวิตตายจาก
การขาดแคลนน้ าและความหิวโหย เกษตรกรต้องเตรียมยืมเงินส ารองเพ่ือใช้ซื้อวัตถุดิบในการเลี้ยง
สัตว์เพื่อการอยู่รอดและต้องขนส่งน้ ามาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการย้ายถิ่นฐานไปจากเมือง
และขายกิจการ นอกจากนี้ยังสูญเสียการสร้างก าไรจากธุรกิจขนาดเล็กและชุมชนท้องถิ่นต้องเสีย
ฐานลูกค้าไป (Jacaranda, 2004) 

ภัยแล้งยังเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียต่อพืชผลและการกัดกร่อนของ
ผิวดิน แหล่งกักเก็บน้ าและเขื่อนเกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับคุณภาพน้ าลดลง และโรคระบาดจาก
การแพร่กระจายของสารพิษ รวมทั้งเกิดไฟป่าและพายุฝุ่นในอากาศ ภัยแล้งมักมีความสัมพันธ์กับ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยส่วนใหญ่ภัยแล้งในออสเตรเลียเกิดจากสภาพทางปรากฏการณ์
ที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่า ปรากฏการณ์เอลนิญโญ โดยปกติแต่ละพ้ืนที่จะมีน้ าพ้ืนผิวที่ร้อนเคลื่อนตัว
ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกมากยังออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนิเซีย ในอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทร
คือทวีปอเมริกาใต้จะเผชิญกับภัยแล้ง เมื่อมีปรากฏการณ์ลมทะเลและพ้ืนผิวของมหาสมุทรจะ
ย้อนกลับเข้าสู่ทางตรงกันข้าม สภาพอากาศที่ร้อนจะถูกพัดไปยังอเมริกาใต้ ลักษณะการวนกลับของ
กระแสลมพายุจะมีผลท าให้เกิดฝนตกในอเมริกาใต้และเกิดฝนแล้งในออสเตรเลีย (Jacaranda, 2004)  

2.5.1.5 ภัยแล้งในทวีปเอเชีย 
เอเชียตะวันออกได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากภัยแล้ง ประเทศจีนทาง

ตะวันออกเฉียงใต้และตอนเหนือ มักพบกับภัยแล้งเป็นประจ าและมีช่วงระยะเวลายาวนาน ภัยแล้ง
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ทางภาคตะวันออกของทวีป ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆตามรูปแบบการสื่อทางไกล ได้แก่ ญี่ปุ่น-
แปซิฟิก และเส้นทางสายไหม ในอดีตได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของน้ าทะเลในทางตอนเหนือฝั่ง
ตะวันออกของมหาสมุทธแฟซิฟิกและมหาสมุทธอินเดียในระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอลนิญโญ ใน
ฤดูร้อนท าให้เกิดความผิดปกติของสภาพอากาศที่เรียกว่า ลักษณะแซนวิช (Sandwich Pattern) 
ระยะต่อมาได้เผชิญกับลมมรสุมของมหาสมุทธอินเดียและเป็นการเพ่ิมระดับของของคลื่นรอสบี้ 
(Rossby Wave) ไปยังพ้ืนที่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อ
ปริมาณน้ าฝนทั่วประเทศจีนทางตอนเหนือ อีกทั้งแนวโน้มของภัยแล้งมีการพยากรณ์กันว่าจะเพ่ิม
ความรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งภาคเหนือตอนกลางของประเทศในพ้ืนที่ของจีน  (Zhang and Zhou, 
2015) 

ในขณะที ่ทางตอนทางตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวโน้มจะลดระดับความ
รุนแรงลงจากปี ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบัน ภัยแล้งที่เพ่ิมขึ้นทางตอนเหนือของจีนเป็นผลมาจากความ
อ่อนแรงของลมมรสุมฤดูร้อนที่จะน าพามวลไอน้ ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นบนฝั่ง แรงผลักดัน
ของลมร้อนมายังเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มว่าจะอ่อนก าลังลงจากการวิเคราะห์ตัวแบบการ
พยากรณ์บรรยากาศ ผลการท านายของการค านวณชั้นบรรยากาศอันเนื ่องมาจากอิทธิพลของ
ปรากฏการณ์เอลนิญโญและยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารทางไกลด้วยแบบจ าลองผ่านเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ผลการท านายว่าจะเกิดภัยแล้งเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตามมา (Zhang and Zhou, 2015) 

ภัยแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตร จัดอยู่
ในเขตอบอุ่นและได้รับอิทธิพลทางธรรมชาติจากลมตะวันออก ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ประกอบด้วย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม บรูไน มาเลเชีย ติมอร์ตะวันออก ปาปัวนิวกินี 
ฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร์ ในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรกว่า 580 ล้านคนในปี ค.ศ. 2009 (ร้อยละ 
8.7) ของประชากรทั้งโลกโดยประเทศอินโดนิเชียมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ประมาณ 
236 ล้านคน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตเป็นเมืองแห่ งหนึ่งของ
โลก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพยากรและผลกระทบต่อระบบนิเวศอันใกล้เคียง จน
น าไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยแล้งในภูมิภาคเหล่านี้ โดยพบว่า อุณหภูมิ
เฉลี่ยประจ าปีเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.4-1.3 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2030 และ 0.9-4.0 องศาเซลเซียส
ในปี ค.ศ. 2070 ในขณะที่ปริมาณน้ าในฤดูฝนมีแนวโน้มลดลง คือ ต่ ากว่าร้อยละ 10 ในปีค.ศ. 2030 
และต่ ากว่าร้อยละ 20-30 ในปีค.ศ. 2070 ในขณะที่ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสูงขึ้นราว 3-16 เซนติเมตร
ในปี ค.ศ. 2030 และ 7-50 เซนติเมตรในปี ค.ศ. 2070   (Yusuf and Francisco, 2009) 
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กลุ่มประเทศที่ว่านี้คือ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย และอินโดนิ
เชีย จะถูกจัดเป็นพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกที่เรียกว่า ฮอทสปอต (Hotspots) 
(Yusuf and Francisco, 2009) และกระแสน้ าในแม่น้ าโขงจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0-105 ล้านลูกบาศก์
เมตร (Arnell, 2004: 31-52) ภัยแล้งและน้ าท่วมจะเป็นปัญหาหลักในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเหล่านี้ หากจะกล่าวถึงภัยแล้งจะพบว่ามีหลากหลายสาเหตุ เช่น 
ปริมาณของน้ าฝนที่ต่ ากว่าปกติตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยจะเริ่มลดระดับลงกลายเป็นฤดูแล้งและ
กลายเป็นฤดูแล้งที่แล้งกว่าปกติ ซึ่งสวนทางกับความต้องการน้ าดื่มและน้ าด้านการชลประทาน ภัย
แล้งได้สร้างผลกระทบต่อการเกษตร การขาดแคลนอาหาร การเข้าถึงน้ าสะอาด การผลิตพลังงาน 
การคมนาคมทางน้ า การท่องเที่ยวและนันทนาการ ป่าไม้และสัตว์ป่า สุขภาพของมนุษย์และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของผู้คนที่ยากจน โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาจะมีความยากล าบากต่อการเพาะปลูก 
เนื่องจากปริมาณน้ ามีน้อยลง กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องมองหางานใหม่และเปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตจากระบบ
การเกษตรที่ถูกท าลายลงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Polpanich, 2010) 

ผลกระทบของภัยแล้งในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้  เราจะพบว่า ไทย 
เวียดนาม พม่า กัมพูขา ลาว และบางส่วนของเกาะอินโดนิเชีย ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลในปี 
ค.ศ. 2004 จนถึงปัจจุบัน พืชแห้งแล้งและการหนุนของน้ าเค็มเป็นสิ่งที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ พื้นที่
ทางการเกษตรเกิดความเสียหายหว่า 809,000 ล้านไร่ นับเป็นเงินกว่า 193.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน
บริเวณแม่น้ าโขงจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทางเรือกว่า 4.29 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
เวียดนามจะสูญเสียรายได้จากพืชการเกษตร 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้คนจ านวน 1.3 ล้านคนไม่
สามารถเข้าถึงน้ าสะอาด ในท านองเดียวกันกัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหาร อิน
โดนีเชียและมาเลเชียจะมีศักยภาพในการผลิตน้ ามันปาล์มลดลง 1 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศไทยและ
เวียดนามจะลดการผลิตข้าวลงเช่นเดียวกัน (Polpanich, 2010) 

อย่างไรก็ตาม Polpanich (2010) อธิบายว่าภัยแล้งมีคุณลักษณะเฉพาะ
ไม่เหมือนกับภัยทางธรรมชาติประเภทอ่ืนดังเช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม พายุใต้ฝุ่น สึนามิ เฮอร์ริเคน 
ดินถล่ม และอื่นๆ กล่าวคือ ภัยแล้งจะมีแนวโน้มการเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และไม่เป็นที่สังเกตหรือ
มองเห็นได้ ช่วงเวลาของภัยแล้งจะด าเนินเป็นระยะเวลายาวนานในลักษณะที่ค่อยๆเกิดขึ้น ซึ่งท า
ให้ผลกระทบของปัญหามีความซับซ้อนมากยิ ่งขึ ้น นั ้นจึงเป็นเหตุท าให้ภัยแล้งต้องได้รับการ
ประเมินบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการท าลายที่เกิดขึ้นในระดับต่ าและยังมีผลกระทบที่มองเห็นได้จาก
มนุษย์น้อย แม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบการค านวณและท านายผลของภัยพิบัติแต่ยังไม่สามารถ
ส ารวจด้วยตาหรือข้อมูลพื้นฐานในช่วงเวลาอันสั ้นได้ กว่าจะมีเหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอก็สายเกินไปแล้ว  
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2.5.1.6 ภัยแล้งในประเทศไทย 
สภาพภัยแล้งหรือฝนแล้งจัดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2510-2541 เป็น

ระยะๆ โดยปรากฏในรายงานของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute, 1998 
quoted in Piampajjai and Tancho, 2558: 57) พบว่าปริมาณน้ าที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ปริมาณน้ าท่าต่อจ านวนประชากรของไทยเท่ากับ 3,442 ลบ.ม. ต่อ
คนต่อปี ผลผลิตข้าวมีผลกระทบมากที่สุดส าหรับประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท า
ให้เกษตรกรเกิดภาวะความยากจนทุกหัวระแหงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ที่จังหวัดชุมพรกระจายตัวขึ้น
ไปเป็นวงกว้าง และในปี พ.ศ. 2511 เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกมาจนถึงภาคกลางทั้งหมด และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2522 มีรายงานว่าเกิดฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูฝนยาวนานผิดปกติ ท าให้
เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ภาคเหนือเป็นวงกว้างกว่า 1.3 ล้านไร่ ภาคอีสาน 8.5 ล้านไร่ ภาคกลาง 2.6 
ล้านไร่ ภาคกลางและภาคตะวันออก 2.6 ล้านไร่ ในปีต่อมาส านักเลขาธิการป้องกันภัยพลเรือน 
กระทรวงมหาไทยรายงานพ้ืนที่กว่า 41 แห่งที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะตลอดฤดูฝน  
(Piampajjai and Tancho, 2558: 57-58) 

แต่เป็นที่น่าแปลกว่าในปี พ.ศ. 2533 พบว่าภัยแล้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของภาคใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกประจ า อย่างไรก็ตามในปีต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2536 พบปริมาณ
ฝนทิ้งช่วงตอนปลายหน้าแล้งและก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในพ้ืนที่ทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ เช่นเดียวกันในปี 
พ.ศ. 2539 พ้ืนที่เกษตรกรรมครอบคลุมพ้ืนที่ 50 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (มนูญ ศรีขจร 
และอรุณพงษ์ กาญจนะ, 2540: 1-5) อีกทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณน้ าเหนือเขื่อนและอ่างเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2537 ภัยแล้งได้สร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยากว่า 2,973 ล้านบาท (มนยศ วรรธนะ, 
2538: 1-2) ตามมาด้วยภัยแล้งปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยได้สูญเสียเม็ดเงินจากภัยแล้งเป็นเงินกว่า 
8,900 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2541) นอกจากความเสียหายทางการเงินแล้วยังก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนถึงประเทศใน
เวลาเดียวกัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2542) 

ปัจจุบันภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีถูกท านายว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2559 ในประเทศไทยระดับน้ าจากเขื่อนหลักอยู่ในระดับต่ ามาตลอดเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (Banks, 
2016) อุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง น้ าอาจมีความเสี่ยงในหลายๆ
จังหวัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชลบุรีได้ ออก
ประกาศแก่ประชาชนเรื่องน้ าส าหรับใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคทุกเช้าและเย็น นอกจากนี้กรม
ชลประทานยั งเปิด เผยว่ายั งมีปริมาณ น้ าเหลือเพียงพอไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ 
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(BangkokPost, 2016) ประชาชนต้องใช้น้ าอย่างประหยัดและชาวนาควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนอก
ฤดูฝน หรือข้าวนาปรัง หน่วยงานภาครัฐได้แนะน าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นน้ าในเทศกาล
สงกรานต์แม้ว่าอาจเป็นเรื่องที่บังคับใช้ได้ยาก (Asian Correspondent Stuff, 2016) ประเทศไทย
ควรพิจารณาแผนการรับมือในระยะยาวต่อสถานการณ์เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับความเลวร้ายที่จะ
เกิดข้ึนหลังจากนี้ไป 

วิกฤติน้ าของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากระดับน้ าที่แห้งขอดอย่างรุนแรงใน
สภาพความแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเช่น 
ความร้อนสูงขึ้น (สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 44 องศาเซลเซียส) สภาพที่แห้งแล้งขึ้น และพายุใต้ฝุ่นฤดู
ร้อนที่รุนแรงกว่าเดิม เป็นต้น ภัยแล้งที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกท าให้มีฝนตก
ช้า หลังจากภัยแล้งเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญแล้ว จะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานิญญาซึ่งมีผลท า
ให้ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าปกติจนน าไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า น้ าท่วม จากการรายงานของส านักงาน
ประสานงานด้านกิจการมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่า ผลกระทบหลักด้านความมั่นคงของ
มนุษย์เกิดขึ้นในหลายประเด็นเช่น แหล่งปลา ภัยแล้ง และไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Cochrane, 2016) 

ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าหลักแสดงให้เห็นว่าระดับน้ าของเขื่อนภูมิพลมีความจุ
เพียงร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปกติ ตามมาด้วยเขื่อนสิริกิติ์มีความจุน้ าร้อยละ 44 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณร้อยละ 38 และเขื่อนวชิรลงกรณ์มีปริมาณน้ าเหนือเขื่อนร้อยละ 57 โดย
ภาพรวมระดับน้ าเหนือเขื่อนยังคงเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากต้องมีการผันน้ าไปยังหลาย พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559) รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณกว่า 11.5 ล้าน
บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2558 เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้ง (ASEANTODAY, 2016) ใน
หลายพ้ืนที่ต้องมีการสูบน้ าบาดาลมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะสั้น อีกทั้งงบประมาณกว่า 84 ล้าน
บาทต้องถูกใช้เพ่ือขุกลอกล าน้ าเจ้าพระยาและล าน้ าท่าจีน (Aljazeera, 2016) นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างบ่อน้ ากว่า 4,300 แห่งโดยทันทีด้วยงบประมาณกว่า 96 ล้านบาท (Thaiturapaisan, 2015) 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยก ากับติดตามความต้องการน้ าและคุณภาพน้ าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการทุกๆพ้ืนที ่

เช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที ่ภาคตะวันออกจะไม่ได้ร ับ
ผลกระทบจากภัยแล้งยกเว้นเพียง 2 จังหวัดเช่น ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที ่ต ้องคอยติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด แผนการรับมือได้มีการวางแผนว่าจะมีการผันน้ าปริมาณ 87 ลบ.ม.  จาก
อ่างเก็บน้ าประแส ไปยังอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ซึ่งจะถูกกระจายไปยังพ้ืนที่อุตสาหกรรมและแหล่งที่
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อยู่อาศัยของประชาชนเพื่ออุปโภคและบริโภคในจังหวัดระยองและชลบุรี นอกจากนี้ยังได้มีการ
สร้างทางขนส่งน้ าประปาสะอาด 2 เส้นทางจากหนองปลาร้าและหนองโค เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ า
ของอ่างเก็บน้ าหนองปลาร้าในจังหวัดระยองภายในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ในส่วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการน้ าประมาณ 7 ลบ.ม.ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากระดับน้ าในลุ่ม
น้ าป่าสักมีระดับต่ าท าให้ต้องส่งน้ าจ านวน 2.5 ลบ.ม. และอีกกว่า 4.5 ลบ.ม. จากแหล่งน้ าอื่นๆมา
หนุนเสริม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) 

ส าหรับกรุงเทพมหานครและอยุธยา มีแผนการจัดสรรน้ าเพ่ือใช้ในกิจกรรม
เช่น การอุปโภคและบริโภคพ้ืนฐานจ านวน 2,173 ลบ.ม. เกษตรกรรมจ านวน 3,564 ลบ.ม. 
อุตสาหกรรมจ านวน 196 ลบ.ม. โดยใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาจ านวน 3,200 ลบ.ม. เขื่อนภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติ์จ านวน 2,700 ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 200 ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จ านวน 
300 ลบ.ม. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) แผนการรับมือในระยะยาวมุ่งให้ความสนใจไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมโดยน าระบบการรีไซเคิลน้ าไปปฏิบัติส าหรับการจัดการน้ าและความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หากแต่ยังมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ าฝนอาจตกช้าไปจนถึงช่วงฤดูฝนของปี พ.ศ. 2559 
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ไม่ได้มีเพียงแค่ปรากฏการณ์เอลนิญโญที่มีผลต่อประเทศไทย
เท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องมีการก ากับ ติดตาม และดูแล
อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุกๆปี (InterRisk Asia, 2016) 

การแก้ไขปัญหาในระยะยาว คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) 
ได้จัดท านโยบายและจัดสรรทรัพยากรน้ าระหว่างปี พ.ศ. 2558-2569 โดยเน้นการจัดการน้ าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค การวางระบบน้ าประปาเพ่ือให้หมู่บ้านในประเทศไทยมีน้ าใช้อย่างเพียงพอจนถึง
ปี พ.ศ. 2560 ด้านความมั่นคงของน้ าการผลิตซึ่งต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตชลประทาน ตลอด
จนถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน เช่น การขุดสระน้ าในไร่นา การ
พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน การขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังต้องมีการบูรณาการแผนงาน
เพื่อการจัดการปัญหาน้ าท่วม โดยการขุดลอกล าน้ าสายหลักและสาขา เพื่อป้องกันน้ าท่วมชุมชน
เมือง การผันน้ าเลี้ยงชุมชน การสร้างแก้มลิงในพื้นที่ราบลุ่ม การบ าบัดคุณภาพน้ าเสีย ตลอดจนถึง
การผลักดันน้ าเค็มและการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม (ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2559: 
5) 

 ในขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดล าปาง เกิดจากปริมาณฝนที่ตกน้อย
กว่าเกณฑ์ที่ประเมินไว้ ท าให้น้ าฝนที่ไหลเข้าเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ อีกทั้งต้องระบายน้ าออก
จากเขื่อนมากกว่าแผนที่วางไว้เพ่ือเสริมปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติ ผลลัพธ์คือปริมาณน้ า
เหนือเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ปี พ.ศ. 2557 ระดับน้ าของเขื่อนกิ่วลมมีความจุน้ า 50 
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ลบ.ม. แต่ปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือเพียง 34 ลบ.ม. ในขณะที่เขื่อนกิ่วคอหมามีความจุน้ า 75 ลบ.ม. 
ต่อมาลดลงเหลือเพียง 22 ลบ.ม. ท าให้ต้องมีการร่วมกันบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าให้มีใช้อย่าง
ยั่งยืน โดยการจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ า เพื่อให้มีใช้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมผ่านการพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลักและน้ าหนุนเสริมจากชลประทานเมื่อฝนทิ้งช่วง ได้แก่ การอุปโภค
บริโภค การประปา การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  เป็นต้น (ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดล าปาง, 2558) 

จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านต ารา หนังสือ บทความวิชาการ บทความ
วิจัย เอกสารประการประชุมวิชาการ ตลอดจนถึงส านักข่าวทั้งในและต่างประเทศสามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือคัดสรรตัวแปรหรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้ง 
โดยพบว่าปริมาณน้ าฝน เป็นสาเหตุหลักที่ส าคัญมากที่สุดและถูกจัดเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกใน
การพิจารณาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่น พ้ืนที่
ป่าไม้ ระยะห่างจากแหล่งน้ า ลักษณะของเนื้อดินและการระบายน้ าของดิน เป็นต้น เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของพ้ืนที่โดยตรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ควร
น ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสากรรม และพ้ืนที่ชุมชน เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนที่นั้น นั้นหมายความว่าถ้าหากพ้ืนที่แห่งนั้น
มีปริมาณการใช้น้ าในปริมาณสูง และยังสวนทางกับปริมาณน้ าที่มีอยู่จะเกิดความเสี่ยงภัยแล้งด้วย
เช่นเดียวกัน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.2.1 ความเป็นมาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้ประดิษฐ์แผนที่ขึ้นโดยการใช้การวาดลายเส้น เติมสัญลักษณ์ 
และค าอธิบายลงบนผ้าหรือกระดาษ โดยใช้ในยุคแรกที่เริ่มมีการเดินทางส ารวจหรือการคมนาคม ใน
แผนที่จะมีการก าหนดทิศเหนือเป็นทิศหลักเสมอ ในขณะที่มาตรส่วนใช้หลักของการเดินนับก้าวซึ่ง
เป็นวิทยาการในยุคอดีต แล้วจึงน าขนาดของพ้ืนที่จริงมาลดทอนเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กลงบนกระดาษ
หรือผ้า อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผนที่ในยุคนั้นคือการท าส าเนาแผนที่ต้นฉบับหรือ
การคัดลอกซ่ึงสามารถท าได้เพียงการน าต้นฉบับมาวางทับแล้วท าการคัดลอกลาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะ
ท าให้เส้นทางมีความผิดเพ้ียนไปจากต้นฉบับ ทั้งนี้การจะจัดท าแผนที่แบบฉบับคัดลอกที่มีความ
ใกล้เคียงกับต้นฉบับได้นั้นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะของบุคคลที่มีความช านาญมาก ตลอดจนถึง
วัสดุที่น ามาใช้ และการหดตัวของกระดาษจากความชื้น นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูล 
ตัวอักษร สัญลักษณ์ และค าอธิบายต่างๆยังท าได้ยากมาก เนื่องจากหากมีการแก้ไขอาจท าให้แผนที่
เกิดการช ารุดได้ง่ายขึ้น (TYDC, 1987: 1) 



 
 

38 

ต่อมาเทคนิควิทยาการทางวิทยาศาสตร์ได้มีความรุ่งเรืองขึ้น ท าให้นักประดิษฐ์ได้คิดค้นสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท าแผนที่ขึ้น โดยน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตแผนที่ให้มีความรวดเร็ว 
แม่นย ามากกขึ้น เช่น เครื่องอัดส าเนาเอกสาร เป็นต้น ในยุคนี้เครื่องอัดส าเนาเอกสารได้มีบทบาท
ส าคัญมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียอีก ผู้จัดท าแผนที่อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผนที่
แต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องอัดส าเนามากกว่า โดยหลักวิธีคือ การน าแผ่นใสซึ่งมี
ลายเส้นของแผนที่ และมีการแบ่งชั้นที่ข้อมูลออกจากกันเพ่ือแก้ไขข้อมูล ทั้งลายเส้น สัญลักษณ์ สี 
และตัวอักษรเป็นต้น ตัวอย่างเช่น การท าแผนที่ชุมชน จะต้องมีการจัดท าแผนที่ขอบเขตการปกครอง
ของชุมชน 1 ฉบับ แผนที่เส้นทางการคมนาคม 1 ฉบับ แผนที่แหล่งน้ า 1 ฉบับ แผนที่การตั้งถิ่นฐาน 
1 ฉบับ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ฉบับ โดยแผนที่ทุกฉบับต้องได้รับการตรึงด้วยหมุดเพ่ือให้
ทับกันแบบแนบสนิทมากที่สุด แล้วจึงท าการอัดส าเนาลงบนกระดาษ (TYDC, 1987: 2-3) 

หลังจากนั้นมาไม่นานความยุ่งยากของการใช้แผ่นเส้นใสและความคลาดเคลื่อนของการ
ตรึงหมุดไม่เท่ากัน ท าให้มีความพยายามน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดข้อจ ากัดดังกล่าว เทคโนโลยี
ที่ว่านั้นคือ คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้มนุษย์ได้ท างานสะดวก รวดเร็ว แม่นย า ประหยัดเวลา สามารถ
ท าซ้ าๆได้โดยไม่เกิดความเบื ่อหน่ายเหมือนมนุษย์ ระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) จ ึง ได ้ร ับ ก ารพ ัฒ น าขึ ้น เมื ่อ ป ี ค .ศ . 1960 (TYDC, 1987: 4-5) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั ้นสามารถสร้างพื้นที ่ในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และปรับ
เปลี่ยนไปเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้สะดวกขึ้น ในการผลิตแผนที่นั้นต้องการ
ความถูกต้อง แม่นย าและสามารถน าแผนที่ไปใช้ในการตอบค าถามของมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามการ
ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้นั้นต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดแผนที่ที่มีความสวยงาม นอกจากนี้แล้วแผนที่ต้องมีประโยชน์ในด้าน
อ่ืน เช่น การวางแผนการพัฒนาชุมชน การเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติ เป็นต้น ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จ ึงต้องได้ร ับการพัฒนาไปควบคู ่ก ันให ้ม ีประสิทธิภาพสูงส ุด 
(Huxhold, 1995: 1-2) 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้มีความก้าวกระโดดไปมากท าให้ปัจจุบันจึงเกิดการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System) โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประเภทได้แก่ การ
รับรู ้จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบระบุต าแหน่งบนพื ้นโลก (Global Positioning 
System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ซึ่งแต่ละประเภท
มีความแตกต่างกันออกไป เช่น การรับรู้จากระยะไกล ซึ่งเป็นศาสตร์ในการศึกษาข้อมูลพื้นโลกโดย
ใช้การบันทึกภาพซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจวัดการสะท้อนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าสะท้อนขึ้นไปกระทบอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ เช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และ
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ภาพออร์โธสี (สุรภี อิงคากุล, 2548: 68-81) ในขณะที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก จะเป็นการค้นหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่
น าทางด้วยดาวเทียมโดยใช้คลื่นความถี่สูงท าให้สามารถรับข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สุรเพชร จิร
ขจรกุล, 2549: 12) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นเดิมทีเกิดขึ้นมาจากการ การศึกษาการ
จัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ าโดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดิน (Land Use) ลักษณะพืชพรรณ 
(Vegetation Type) ความสูง (Elevation) ความลาดชัน (Slope) ทิศทางลาด (Aspect) ธรณีวิทยา 
(Geology) และดิน (Soil) กลุ่มข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกจัดประเภทขึ้นเป็นแผนที่ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
ดังนั้นแล้วระบบดังกล่าวจึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการท าแผนที่ (Map Processing) มาก่อนซึ่งก็คือแผนที่ที่มีลักษณะเป็นการมองบน
กระดาษให้เกิดเป็นเส้นแนว จะปรากฏตัวอักษรแสดงชื่อสถานที่ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ
ของภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตามหากสังเกตจะพบว่าข้อมูลที่วาดบนแผนที่นั้นคือ ดัชนีพิกัด (Location 
Index) ซึ่งประกอบไปด้วย ละติจูด (Latitude) และ ลองติจูด (Longitude) ดังนั้นแล้วการท าแผนที่ 
จึงหมายถึงการแปลงระบบพิกัดร่วมกับสันฐานของวัตถุบนพ้ืนโลกออกมาเป็นแผนภาพที่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตานั้นเอง ตลอดจนถึงการแปลงมาตราส่วนของแผนที่ ซึ่งภายหลังปี ค.ศ. 1960 
คอมพิวเตอร์จึงได้ถูกน ามาใช้ในการจัดท าแผนที่จนถึงปัจจุบัน (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2529: 60) 

2.2.2 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
TYDAC (1987: 1) ให้ค านิยามว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ ระบบโปรแกรมที่มี

ประสิทธิภาพในการสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลรูปทรงสัณฐานของพ้ืนผิววัตถุบนโลก ทั้งแผนที่ 
ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังภูมิประเทศในลักษณะของสิ่งปลูกสร้างจากมนุษย์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ข้อมูลเหล่านี้สามารถแปลงเป็นรหัสเพ่ือน าไปใช้งานในด้านต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ภ า ค รั ฐ  (Federal Interagency Coordinating 
Committee, 1988: 1) อธิบายว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ 
และ ซอฟแวร์) และวิธีการที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือการจัดเก็บ การจัดการ การจัดท า การวิเคราะห์ 
การสร้างแบบจ าลอง และการแสดงผลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเงื่อนไขการวางแผนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

สถาบันวิจัยระบบทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental System Research Institute 
(ESRI),1992) ให้ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
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ชุดค าสั่ง ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในการออกแบบการบันทึก จัดเก็บ บ ารุงรักษา 
ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 

 MacDonell and Kemp (1995: 42) ให้ค านิยามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนที่ 
หรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก 

 Burrough and McDonnelie (1998: 11) ให้ ค วามห มายว่ า  ระบ บส ารสน เท ศ
ภูมิศาสตร์เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การ
น าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งบนพื้นโลก 

 Steinberg and Steinberg (2006: 7) ให้ค าจ ากัดความระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่า
หมายถึง ระบบที่ผ่านการออกแบบขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
ผ่านแผนที่หรือข้อมูลดิจิทัลเชิงพ้ืนที่ 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ (2538) อธิบายว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการใช้ข้อมูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณผ่านการเชื่อมโยงกับต าแหน่งบนพ้ืนโลกเพ่ือตอบค าถามว่าวัตถุมี
คุณลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร และอยู่ ณ ต าแหน่งใด นอกจากจะตอบค าถามข้างต้นแล้ว
ยังสามารถแสดงที่ตั้งเพ่ือใช้วางแผน และก าหนดความสัมพันธ์ของทรัพยากรด้วยเช่นกัน ท าให้ก าร
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก และรวดเร็ว 

ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2539: 1-2 อ้างถึงใน มนต์ธิมา ใจ
สบาย, 2553: 49) เห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบเครื่องมือที่มีความสามารถในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และผนวกรวมเอาข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลพรรณนาไว้ใน
ฐานข้อมูลโดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะสามารถดัดแปลง แก้ไข ประมวลผลและเสนอผลการวิเคราะห์ให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการ
วางแผนในการจัดการทรัพยากร  

สุรีย์ บุญญานุพันธ์ เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ และรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา (2541:1) เสนอว่า
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หมายถึงระบบละมุนภัณฑ์ (Software) ของคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพ
ในการจัดสร้างฐานข้อมูลพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ โดยการน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลกายภาพ การ
บันทึกข้อมูลตลอดจนการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (Data Storage and Retrieval) การจัดการข้อมูล 
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(Manipulation)  การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และการน าเสนอข้อมูล (Display) ผ่านพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

สรรค์ ใจ กลิ่นดาว (2542: 1) อธิบายว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ การรวม
องค์ประกอบของค า 2 ค าระหว่าง ระบบสารสนเทศ (Information System) ซึ่งหมายถึง การ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะเวลาอัน
สั้น โดยข้อมูลนั้นสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารในการท ากิจกรรมใดๆก็
ตาม ในขณะที่ค าว่า ทางภูมิศาสตร์ (Geographic, Geographical) ซึ่งหมายถึง การเขียนเรื่องราวที่
เกี่ยวกับโลก ดังนั้นแล้วจึงสามารถรวมความหมายของสองค าได้ว่า ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในเรื่องเกี่ยวกับโลก 

ศิริ ดูอาริยะกุล (2545: 1) เสนอว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นชุดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมค าสั่ง ฐานข้อมูล และเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ท างานประสานกันโดยการน าเข้า 
การเก็บ การจัดการ การประมวลผล และการแสดงผลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างสารสนเทศในการน าไปใช้
เพ่ือตัดสินใจ แก้ปัญหา และจัดการเชิงพื้นที ่

อานันต์ ค าภีระ (2546: 1) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้ว่า เป็นเครื่องมือ
ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกน ามาสร้างให้อยู่ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งนี้รูปแบบของข้อมูลขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดที่แตกต่าง
กันออกไป เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้ใช้งาน 

ฐาสดินี  พงษ์ รูป  (2550: 49) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คือ การน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งกระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ สถิติ ตาราง และ
ค าบรรยายมาจัดเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่ในระบบที่อ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ เพ่ือสะดวกในการแสดงผล
และเรียกค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ง่ายต่อการประมวลผลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนหรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

วิ เชี ย ร  ฝอย พิ กุ ล  (2550: 82) ระบุ ว่ า  ระบ บส ารสน เท ศภู มิ ศ าสตร์ห ม ายถึ ง
ระบบปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดการด้านข้อมูล อาทิ การรวบรวม
ข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ และการประเมินข้อมูลทับซ้อนกันเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ ผ่านการอ้างอิงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็น
หน่วยเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล 
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จินตนา อมรสงวนสิน (2554: 22) กล่าวว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมายถึงเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้านการน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การสืบค้น การ
ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลเชิงแผนที่ (Geographic Data) โดยสามารถจ าแนกการใช้งานได้
ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ผ่านการอ้างอิงพิกัด
ทางภูมิศาสตร์บนพื้นโลกอย่างแม่นย า 

สุเพชร จิรขจรกุล (2552: 16) ให้ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมายถึง ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีความประสิทธิภาพในการจัดสร้างฐานข้อมูลโดยการรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุงให้
เหมาะสม และการแสดงผลด้วยการก ากับพิกัดอ้างอิงเชิงภูมิศาสตร์ 

สิริพร กมลธรรม (2553) ได้พรรณนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าเป็นระบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือข้อมูลที่มีพิกัดอ้างอิงต าแหน่งบนพ้ืนโลก โดยผ่านการผสมผสานการท างาน
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลอ้างอิงเชิงพิกัด ดังนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมายรวมถึง
ระบบการให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือด าเนินการเป็นขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวม การ
น าเข้าข้อมูล การจัดท าฐานข้อมูล การให้คุณสมบัติเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การสร้างแบบจ าลอง
เชิงพ้ืนที่ อีกท้ังรายงานผลเพื่อตอบค าถามแก่ผู้ใช้งานได้ 

2.2.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2554: 7) จ าแนกองค์ประกอบ

ส่วนหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออกเป็น 5 ส่วนหลักได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) โปรแกรม (Software) กระบวนการท างาน (Method) ข้อมูล (Data) และเจ้าหน้าที่ 
(People) โดยแต่ละส่วนต้องท างานสอดประสานกันเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.3.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หมายรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ อาทิ ดิจิไทเซอร์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ในการน าเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลผลิต
ของการท างาน (ธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ, 2544: 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยประมวลผลกลาง (Centrial Processing Unit หรือ CPU) คือ หน่วย
ควบคุมในการจัดการของระบบ และหน่วยค านวณเปรียบเทียบข้อมูล (Arithmetic Logic Unit: 
ALU) ซึ่งเป็นการค านวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 

2) หน่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องขับดิสด์ (Disk Drive Storage Unit) โดยปกติ
เครื่องขับดิสด์จะมีลักษณ 2 แบบ ได้แก่ เครื่องขับฮาร์ดดิสด์ (Hard Disk Drive) ซึ่งมีความจุของดิสด์
มากกว่า 10 เมกกะไบต์ขึ้นไป และเครื่องขับฟลอบปี้ดิสด์ (Floppy Disk Drive) ซึ่งมีความขับดิสด์
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ขนาด 5.25 นิ้วมีความจุ 360 กิโลไบต์ หรือ 1.2 เมกกะไบต์ และขนาด 3.5 นิ้วที่มีความจุ 1.44 
เมกกะไบต์หรือ 2.88 เมกกะไบต์ เป็นต้น 

3) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer) คือ ระบบที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลจากแผนที่
ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล เพ่ือส่งไปยังประมวลผลกลางและหน่วยจัดเก็บข้อมูล 

4) เครื่องขับเทป (Taps Drive) คือ เครื่องที่มีคุณสมบัติในการเก็บและอ่าน
ข้อมูลจากเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 

5) เค รื่ อ ง เขี ยน รูป  (Plotter) และ เครื่ อ งพิ ม พ์  (Printer) คื อ  เค รื่ อ งที่ มี
ความสามารถในการแสดงผลโดยเครื่องเขียนรูปจะแสดงข้อมูลเป็นลายเส้น ส าหรับเครื่องพิมพ์จะ
แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือข้อความต่างๆ 

6) หน่วยแสดงผล (Visual Display Unit หรือ Terminal) คือ ส่วนที่ ใช้ ในการ
แสดงผลของข้อมูลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อมูลเฉพาะและข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

 2.2.3.2 โปรแกรม หมายถึง ชุดของค าสั่งส าเร็จรูป อาทิ โปรแกรม Quantum GIS, ArcGIS, 
ArcView, Arc/info และ MapInfo โปรแกรมเหล่านี้สามารถน าเข้าข้อมูล ปรับเปลี่ยนข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูล  (ธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ, 2544: 5) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบด้านระบบซอฟแวร์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ (2544: 5) 

1) การน าเข้ าข้อมูล  และการตรวจสอบค วามถูกต้ อง (Data Input and 
Verification) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรูปแบบ ซึ่งอาจได้จากแผนที่ การส ารวจภาคสนาม 
(ภาพถ่ายทางอากาศ ดาวเทียม และเครื่องบันทึก) ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถผสมผสานกันได้
กับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ เช่น ปลายทางแบบตอบโต้จอภาพ (Terminal) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer) 
รายการข้อมูลในแฟ้มข้อความเครื่องสแกนเนอร์ (Scanners) ตลอดจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลให้อยู่ให้อยู่ในรูปของสื่อแม่เหล็ก (เทปดรัม และจานแม่เหล็ก) 
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ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบการน าเข้าข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

แหล่งที่มา: ธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ (2544: 6) 

2) การ เก็ บ ข้ อมู ล และการจั ด วางข้ อมู ล  (Data Storage and Database 
Management) หมายถึง วิธีการที่ใช้กับข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง ความเชื่อมโยง (Topology) และ
ลักษณะประจ าต่างๆขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ (จุด เส้น และพ้ืนที่) 
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ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ 
แหล่งที่มา: ธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ (2544: 7) 

3) การค านวณและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Manipulation and Analysis) 
หมายถึง การแปลงข้อมูล บางครั้งเรียกว่า Data Transformation โดยมีวิธีการ 2 แบบ ได้แก่ การ
แปลงเพ่ือลดส่วนที่ผิดพลาดออกจากข้อมูล หรือปรับปรุงให้ทันสมัย และวิธีการวิเคราะห์ที่
หลากหลายให้ใช้เพ่ือตอบค าถามในเรื่องของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4) การแสดงผลข้อมูลและการน าเสนอ (Data Output and Presentation) 
หมายถึง การแสดงข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ ข้อมูลอาจถูกน าเสนอรูปของแผน
ที่ ตาราง หรือรูปภาพ ทั้งวิธีการแสดงภาพทางจอมอร์นิเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องเขียนบน
แผ่นฟิล์มตลอดจนถึงการบันทึกด้วยดิจิตอลบนสื่อแม่เหล็ก 



 
 

47 

 

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบการแสดงผลและการน าเสนอ 
แหล่งที่มา: ธีรพงษ์ เหล่าสุวรรณ (2544: 8) 

5) การตอบโต้กับผู้ใช้งาน (Interaction with the user) หมายถึง การท าให้ผู้ใช้
ยอมรับและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบโปรแกรมการใช้งานต่างๆ 

 2.2.3.3 กระบวนการท างาน หมายถึง ขั้นตอนการท างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะ
แตกต่างกันออกไปตามความต้องการใช้งานของแต่ละองค์กร ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองมากที่สุด 

 2.2.3.4 ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่จะใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และจัดเก็บใน
รูปแบบของฐานข้อมูล (Database Management System) 

 2.2.3.5 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาทิ ผู้น าเข้า
ข้อมูล บุคลากรด้านเทคนิค ผู้ดูแลควบคุมฐานข้อมูล ผู้ช านาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนถึง
ผู้บริหารที่น าเอาสารสนเทศเหล่านี้ไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ และประสานงานกันจนเกิดผลลัพธ์ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แหล่งที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2554: 8) 

2.2.4 ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล

เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) โดยมีสาระส าคัญของข้อมูลแต่
ละประเภทดังต่อไปนี้ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552: 47-50) 

2.2.4.1 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏต าแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ 
(Geo-Referenced) บนพื้นผิวโลกโดยจะมีลักษณะและรูปแบบ (Spatial Features) ที่หลากหลาย เช่น 
รูปแบบจุด (Point Features) รูปแบบเส้น (Linear Features) รูปแบบของพ้ืนที่ (Area Features)  

1) รูปแบบจุด จะมีลักษณะเป็นจุดประจ าต าแหน่ง ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่มี
ขนาดของพ้ืนที่ และระยะทาง ข้อมูลประเภทจุดจะอาศัยการตั้งฉากของแนวแกน X และ Y และหรือ
แนวดิ่ง (ความสูง) Z โดยสามารถสังเกตขนาดของจุดนั้นๆด้วยค าอธิบายสัญลักษณ์ อาทิ ที่ตั้งของ
สถานีวัดปริมาณน้ าฝน ในขณะที่ค่า Z อาจถูกสร้างมาจากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝน ณ ที่แห่งนั้นก็ได้ 

2) รูปแบบเส้น จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง เส้นหักมุม เส้นโค้ง ซึ่งประกอบด้วย
จุดเริ่มต้น (From Node) และจุดสิ้นสุด (To Node) นอกจากนี้ยังมีจุดเปลี่ยนทิศทาง (Vertices) ที่มี

ระบบ
สารสนเทศ
ภมิูศาสตร์

เจ้าหน้าที่

ข้อมูล

กระบวนการ
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
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ลักษณะเป็นการเปลี่ยนมุมการวางตัว ท าให้เกิดเส้นที่อธิบายลักษณะต่างๆ โดยมีความกว้างและความ
ยาว อาทิ ถนน แม่น้ า เป็นต้น 

3) รูปแบบพ้ืนที่ จะมีลักษณะเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ที่เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมปิด 
(Polygon) โดยจะมีการรวมกันของจุดโยงกันมากกว่า 4 จุดขึ้นไป โดยที่จุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัด
สิ้นสุดต้องเป็นต าแหน่งเดียวกัน พ้ืนที่นี้ชนิดสามารถค านวณขอบเขตของเส้นรอบวงได้ 

2.2.4.2 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะหรือค่าที่
มีขนาดความแปรผันของต าแหน่งแต่ละจุด ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆตามรูปการของข้อมูล คุณลักษณะ
อาจมีค่าความแปรผันของค่าข้อมูลที่ท าการชี้วัดออกมาในรูปของตัวเลข โดยมีระดับการวัด 3 
ประเภทดังนี้ (วิเชียร ฝอยพิกุล, 2550: 14) 

1) ระดับกลุ่ม (Nominal Level) เป็นระดับค่าตัวเลขในการจ าแนกข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มๆแบบหยาบๆ เพ่ือใช้ในการแบ่งประเภทข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์
แทนการจ าแนกประเภทของสิ่งต่างๆ 

2) ระดับอันดับ (Ordinal Level) เป็นค่าการจัดล าดับของสิ่งต่างๆที่แสดงให้
เห็นถึงการเปรียบเทียบลักษณะที่เล็กกว่า ใหญ่กว่า หรือเท่ากันเพ่ือให้เกิดความส าคัญในการจ าแนก
ข้อมูลให้ลึกข้ึน  

3) ระดับสัดส่วนและช่วงชั้น (Interval-Ratio Level) เป็นค่าตัวเลขที่แสดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนเพียงใด และให้ความหมายก ากับไว้ 

2.2.5 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สุระ พัฒนเกียรติ  (2546: 40-43) กล่าวถึงโครงสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data 

Structure) มีข้อจ ากัดบางประการที่ไม่สามารถจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยตรง ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
แปลงข้อมูลท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน และสิ้นเปลืองเวลา ถึงกระนั้นก็ยังได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขึ้นเฉพาะโดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
โครงสร้างแบบราสเตอร์ (Raster Structure) และโครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector Structure) ท า
ให้การท างานของระบบสารสนเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น สาระส าคัญของโครงสร้างข้อมูลในระบบ
สารสนเทศมีดังนี ้

2.2.5.1 โครงสร้างแบบราสเตอร์ เป็นโครงสร้างของข้อมูลที่ประกอบด้วยลักษณะตาราง
สี่เหลี่ยมกริด (Grid Cell หรือ Pixel) ลักษณะของราสเตอร์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดของกริดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ หรือในบางกรณีอาจขึ้นอยู่กับข้อจ ากัด
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ของข้อมูล (Resolution) ขนาดความเหมาะสมของพ้ืนที่เป้าหมาย และระบบการวิเคราะห์ผล 
โครงสร้างของแต่ละกริดนั้นจะมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวนอน (Row) และแนวตั้ง (Column) เพ่ือ
เป็นตัวก าหนดทิศทางและที่ตั้ง ในรูปแบบของข้อมูลแบบจุด กริด 1 กริดจะแทนข้อมูล 1 ข้อมูล 
ข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลแบบเส้น กริดจะถูกลากไปเป็นแนวต่อเนื่องกัน และข้อมูลแบบพ้ืนที่จะมีการ
กระจายของกริดในบริเวณรอบๆ  

2.2.5.2 โครงสร้างแบบเวกเตอร์  เป็ น โครงสร้างของข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ซึ่ ง
ประกอบด้วย จุดเริ่มต้น ขนาด และทิศทางโดยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเส้นและจุดจะถูกน ามาแสดงใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน เราเรียกลักษณะประเภทนี้ ว่า อาร์ค (Arc) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของข้อมูลเชิงเส้น ปลายของอาร์คที่ประกอบกันขึ้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดจะ
เรียกว่า โพลิกอน (Polygon) รูปแบบของข้อมูลจะถูกอธิบายด้วยการใช้ระบบอ้างอิงพ้ืนโลก 
(Coordinate Pairs) ด้วยโครงสร้างของแกน X และ Y 

2.2.6 การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สุระ พัฒนเกียรติ (2546: 40-43) อธิบายถึงกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล (Data Input) การปรับแต่งข้อมูล (Data 
Manipulation) การจัดการข้อมูล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ
การน าเสนอข้อมูล (Data Output) ซึ่งแต่ละกระบวนการมีสาระส าคัญดังนี้ 

2.2.6.1 การน าเข้าข้อมูล หมายถึง การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมี
ลักษณะ 2 ประเภท ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Data) และการน าเข้าข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute 
Data) ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตารางผ่านการน าเข้าทางแป้นพิมพ์ (Keyboard 
Entry) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ข้อมูล อุปกรณ์ โปรแกรม และกระบวนการ 

2.2.6.2 การปรับแต่งข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาด เช่น การแก้ไขความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากการลอกลายแผนที่ การซ้อนทับของจุด เส้น หรือพ้ืนที่ในต าแหน่งเดียวกัน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การปรับเปลี่ยนมาตราส่วนของแผนที่
ให้เป็นมาตราส่วนเดียวกัน 

2.2.6.3 การจัดการข้อมูล หมายถึง การจัดระเบียบฐานข้อมูล เช่น การสร้างแฟ้มข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ประเภทของข้อมูล การบันทึกข้อมูล การแก้ ไขข้อมูล 



 
 

51 

การเรียกใช้ข้อมูล ตลอดจนถึงการจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตาราง การจัดการข้อมูลจะช่วย
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เมื่อมีการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์   

2.2.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เช่น การใช้วิธีการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ (Overlay Analysis) ซึ่งเป็นการน าชั้นข้อมูล
มากกว่า 2 ชั้นมาท าการซ้อนทับกันเพ่ือสร้างสารสนเทศที่มีความลุ่มลึกมากขึ้น อีกทั้งเป็นชั้นข้อมูลที่
ใหม่กว่า 

2.2.6.5 การน าเสนอข้อมูล หมายถึง การน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลงเป็นรูป
ของข้อมูลเชิงบรรยายในลักษณะของตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถ
แปลงเป็นแบบรูปภาพ (.JPG) หรือการแบบข้อความ (.TAX) ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนตามล าดับซึ่งสามารถดูได้ยังภาพที่ 2.6 

 



 
 

52 

 
 
ภาพที่ 2.6 ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2554: 10) 

 Cassettari (1993: 138-152) ได้แบ่งขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นแรก คือ การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ เชิงพ้ืนที่ ซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนรูปแบบข้อมูล การแปลงระบบพิกัดแผนที่ การแก้ไขเชิงเรขาคณิต การเทียบขอบ และการลด
ปริมาณของข้อมูล  

ขั้นที่สอง คือ การบ ารุงรักษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยายและการสอบถามข้อมูลคุณลักษณะ 

การน าเข้าข้อมลู

การปรับแตง่ข้อมลู

การจดัการข้อมลู

การวิเคราะห์ข้อมลู

การน าเสนอข้อมลู
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ขั้นที่สาม คือ การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทั้ง 2 แบบ เป็นการสืบค้นข้อมูล การจ าแนก
ประเภทข้อมูล การซ้อนทับข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และการวิเคราะห์
มาตราส่วน 

 ขั้นที่สุดท้าย คือ การแสดงผลลัพธ์ ซึ่งน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ตาราง กราฟ รูปภาพ 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย สี และเส้นต่างๆ  

2.2.7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
2.2.7.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์การเกิดภัย

ทางธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถให้แนวทางการศึกษาภัยพิบัติไว้ 4 
ประการ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านพื้นที่ ด้านขนาด และด้านความรุนแรงของภัยพิบัติ โดยการพิจารณาถึง
พ้ืนที่ที่ได้รับผลจากภัยธรรมชาติ ว่ามีความรุนแรงเพียงใดและส่งผลกระทบมากน้อยเพียง ดังนั้น
การศึกษาด้านภัยธรรมชาติต้องอาศัยองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชามาประกอบกับเพ่ือท าให้การศึกษา
มีความคลอบคลุมในทุกสาเหตุที่มีผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติซึ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมาก
ขึ้นสามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอย่างยิ่ง (Nossin, 1989: 183-186) 

2.2.7.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถน าข้อมูลมาซ้อนทับกันในเชิงพ้ืนที่ได้
หลายๆด้าน ท าให้มีการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจจากระยะไกล 
(Remote Sensing) ที่มีการมองพ้ืนที่ในระยะไกลได้กว้างมากข้ึน  

2.2.7.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 
ค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังยังช่วยลดก าลังคนในการท างานลงได้มาก 

2.2.7.4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัย
ธรรมชาติแบบฉุกเฉิน อีกท้ังยังป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ 

2.2.7.5 ร ะบ บ ส ารส น เท ศ ท างภู มิ ศ าส ต ร์ ส าม ารถ น าม า ใช้ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ 
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพของการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างลุ่มลึก ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้
นั้นมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงบนผิวโลก หรือแม้กระทั้งเหนือพ้ืนโลกและใต้พ้ืนโลก 
(ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, 2538: 2-4; สุเพชร จิรขจรกุล, 2549) 
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2.2.8 ข้อจ ากัดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 แหล่งที่มาขอข้อมูลมีความน่าเชื่อถือลดลง ข้อมูลมีไม่มีความทันสมัย ความผิดพลาดอัน

เกิดจากผู้ใช้งานไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ท าให้การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ต้องมี
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นก่อนเสมอ 

2.2.9 โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางท าให้เกิดซอฟแวร์

ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออกมาเป็นจ านวนมาก เช่น ซอฟแวร์ในตระกูล Arc (ArcView, 
ArcInfo, ArcGIS), MapInfo, Geomedia, Geometica, SPANS และ ILWIS เป็นต้น คุณสมบัติในการ
ประมวลผลข้อมูลของแต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตั้งแต่การประมวลผลขั้นพื้นฐานไป
จนถึงการประมวลผลขั้นสูง ผู้ ใช้จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของตนเอง และ
วัตถุประสงค์ของงานไปพร้อมกัน ทั้งนี้โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกลุ่มที่มีค่าลิขสิทธิ์ (License) 
ผู้ใช้งานจึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน ในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่
ซอฟแวร์ที่ปฏิบัติการบนระบบ UNIX อาจมีความเหมาะสมมากว่า ในทางกลับกันจะมีความยุ่งยากหาก
ผู้ใช้งานมีขนาดเล็กหรือใช้งานเพียงคนเดียวอาจเลือกใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Window แทนซึ่งจะ
ช่วยให้ท างานสะดวกและง่ายขึ้น (สัญญา สราภิรมย์, 2549) 

อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานมีข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนไปใช้ซอฟแวร์ทางเลือกที่ไม่
มีค่าลิขสิทธิ์ (Freeware) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการอย่างแพร่หลาย เช่น 
QuantumGIS, GRASS, Udig, MapWindow, SAGA GIS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมต่อพ่วง
ให้ ผู้ ใช้ งาน ได้ดึ งภ าพถ่ ายดาวเที ยมมาใช้ ได้ ผ่ าน โปรแกรม เหล่ านี้  (Google Earth, NASA 
WorldWind, PointAsia) แม้จะมีข้อจ ากัดอยู่บางประการที่ไม่สามารถเอ้ืออ านวยให้ผู้ใช้ได้ใช้งานเต็ม
รูปแบบ หากผู้ใช้ประสงค์การใช้งานแบบสมบรูณ์อาจต้องเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพ่ิมเติม แม้กระนั้น
โปรแกรมดังกล่าวก็มีศักยภาพเพียงพอในการท างานได้อย่างคลอบคลุมในระดับหนึ่ง อีกทั้งระบบยัง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันเสมอ (เสาวลักษณ์ ตั้งคณาทรัพย์, 2552: 16) 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงพบว่ามีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สนใจในแง่ของการน าระบบข้อมูลที่จัดเตรียมไว้แล้ว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากแต่ยังไม่มีการสร้างสารสนเทศที่มีความลุ่มลึกเพียงพอที่อาจถูกหยิบยกมา
เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ดังนั้นงานศึกษาใน
ครั้งนี้จึงก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการน าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้วิเคราะห์หรือ
ประมาณการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
2.3.1 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

สุเพชร จิรขจรกุล (2549) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่คือการวิเคราะห์ข้อมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับข้อมูลเชิง
คุณลักษณะได้ ท าให้การวิเคราะห์ที่ต้องการมีความลุ่มลึกและสามารถน าไปประยุกต์อย่างเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย 

สุระ พัฒนเกียรติ (2546: 82) ระบุว่า การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่คือ การวิเคราะห์โดยใช้
สมการเชิงเส้นตรงเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือให้มีการพ้ืนที่อย่างเหมาะสมในอนาคต โดยมีการเพ่ิมค่าทาง
คณิตศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆอย่างเป็นระบบ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2552) อธิบาย
ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 2 ปัจจัยขึ้นไป
ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการใน
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งสนใจ โดยแต่ละปัจจัยจะต้องมีระบบพิกัดอ้างอิงที่ตรงกับการซ้อนทับซึ่ งจะ
ท าให้ได้ข้อมูลใหม่ที่สามารถตอบค าถามของปัญหาที่ต้องการได้  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ คือ วิธีการเพ่ือผลิตสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือเพ่ือเน้น
โครงสร้างพื้นที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.3.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
2.3.2.1 การสอบถามข้อมูลแบบที่ตั้ง (Location) คือ ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถสอบถามว่า 

“มีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ใด” ซึ่งเป็นค าถามที่สามารถตอบได้โดยระบบภูมิสารสนเทศให้ทราบถึงพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์หรือรายละเอียดเชิงบรรยายได้ 

2.3.2.2 การสอบถามข้อมูลแบบเงื่อนไข (Condition) คือ การตั้งเงื่อนไขในการใช้สอย
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “สิ่งที่ถามนั้นอยู่ที่ไหน” พ้ืนที่ที่ตั้งเงื่อนไขท่ีผู้ใช้ต้องการทราบ อาทิ อาคาร
ที่อยู่ห่างจากถนนไม่เกิน 100 เมตร เป็นต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถช่วยสืบค้นหาพ้ืนที่
แบบมีเงื่อนไขด้วยความรวดเร็วและสามารถแสดงผลในรูปแบบของแผนที่และข้อมูลเชิงบรรยายได้ 

2.3.2.3 การสอบถามข้อมูลแบบลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Trends) คือ วิธีการที่ผู้ใช้
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลที่
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เก็บไว้ว่า “ช่วงเวลาที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในพ้ืนที่บ้าง” เช่น สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดภัยพิบัติสึนามิ 

2.3.2.4 การสอบถามข้อมูลแบบวิธีการเปลี่ยนแปลง (Patterns) คือ การสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้การแสดงแผนที่หรือข้อมูลแบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่เพ่ือตรวจสอบว่า “ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในเชิงพ้ืนที่แบบ
ใด” เช่น ลักษณะของปริมาณน้ าท่วมมีความสัมพันธ์กับความลาดชันของพ้ืนที่อย่างไร 

2.3.2.5 การสอบถามข้อมูลแบบการสร้างแบบจ าลอง (Modeling) คือ การจัดท า
แบบจ าลองสถานการณ์ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานในการก าหนด
รูปแบบของแบบจ าลองโดยใช้ฐานข้อมูล และท าให้การพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปหากมีการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยหรือตัวแปรใด เช่น การจ าลองสถานการณ์ของการตรวจวัดของสารเคมีในอากาศ
ภายในพ้ืนที่ และค านวณหาพ้ืนที่ที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 

2.3.3 การสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ 
แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การสร้างสิ่งที่เป็นตัวแทนของความคิดหรือปรากฏการณ์ที่

สนใจในลักษณะของแผนที่ ซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ได้ดีคือ การรวมเอาข้อมูลเชิงพ้ืนที่  อาทิ  ข้อมูลประชากร เส้นทางคมนาคม สิ่ งปกคลุมดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เข้าไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และจัดเก็บแบบแยกส่วนซึ่งมักเรียก
กระบวนการนี้ว่า ชั้นแผนที่ (Map Layers) หลักการส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การ
เชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial Data) เมื่อเข้าสู่
กระบวนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้สามารถตอบค าถามที่ ผู้ใช้งานสนใจได้ง่ายขึ้น 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการส ารวจโลกจากมุมมองการบิน (ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถซ้อนทับรูปแบบข้อมูลซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 
ประเภท การซ้อนทับแบบเวกเตอร์ (Vector Overlay Analysis) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ แบบ
ยูเนียน (Union) แบบอินเตอร์เซกชัน (Intersection) แบบเอกลักษณ์  (Identity) แบบผนวก 
(Append) แบบการตัด (Clip) และแบบการลบ (Erase) เป็นต้น  และการซ้อนทับข้อมูลแบบ
ราสเตอร์  (Raster Overlay Analysis) ซึ่ งสามารถสร้างการซ้อนทับที่ สามารถให้ผลลัพธ์ ได้
เช่นเดียวกันโดยมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การซ้อนทับที่มีน้ าหนักแต่ละชั้นข้อมูลต่างกัน (Weighted 
Overlay) และผลรวมของน้ าหนัก (Weight Sum) 
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ภาพที่ 2.7 การเปรียบเทียบการซ้อนทับแบบราสเตอร์และเวคเตอร์ 
แหล่งที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) 

การซ้อนทับแบบเวกเตอร์ (Vector Overlay Analysis) มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ แบบ
ยูเนียน (Union) แบบอินเตอร์เซกชัน (Intersection) การปรับแปลงข้อมูล (Map Manipulation) 
การวัดระยะทาง (Distance Measurement) (ESRI, 2015 อ้างถึงใน พบทอง ชั้นเจริญ, 2558: 144-
149) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.3.3.1 แบบยูเนียน (Union) หมายถึง การประมวลผลของชั้นข้อมูลน าเข้าและชั้นข้อมูล
ยูเนียน (Union) ในลักษณะของรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) ร่วมกับรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) ขั้นตอนนี้
จะมีการทดสอบโดยการใช้วิธีการตรรกศาสตร์บูลีน (Or) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของวิธีการผสมผสานรูป
เหลี่ยมปิดน าเข้าและรูปเหลี่ยมปิดเดิม สร้างขึ้นเป็นชั้นข้อมูลขึ้นใหม่สองชั้นข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลเชิงคุณ
บรรยายและข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะถูกผสานเข้าด้วยกันใหม่ให้มีลักษณะที่ซ้อนทับกัน (ภาพท่ี 2.8) 
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ภาพที่ 2.8 การซ้อนทับข้อมูลแบบยูเนียน (Union) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016i) 

2.3.3.2 แบบอินเตอร์เซกชัน (Intersection) หมายถึง การประมวลผลของชั้นข้อมูล
น าเข้าและชั้นข้อมูลที่จะน ามาตัดกัน (Intersect) ในลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) ในข้อมูลแบบ
รูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือข้อมูลแบบเส้น (Line) ในข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และข้อมูลรูป
เหลี่ยมปิด (Polygon) บนข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) ขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบโดยการใช้
ตรรกศาสตร์บูลีน (And) ผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้จะเป็นการคงไว้ซึ่งรูปเหลี่ยมปิดและข้อมูลเชิงบรรยาย
ของชั้นข้อมูลที่มีความเหมือนกันเท่านั้น (ภาพที่ 2.9) 
 

 
 
ภาพที่ 2.9 การซ้อนทับข้อมูลแบบอินเตอร์เซกชัน (Intersection) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016f) 

2.3.3.3 แบบเอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง การประมวลผลของชั้นข้อมูลน าเข้าและชั้น
ข้อมูลเอกลักษณ์ (Identity) ในลักษณะข้อมูลแบบจุด (Point) ในข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือ
ข้อมูลเส้น (Line) ในข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนข้อมูลรูป
เหลี่ยมปิด (Polygon) ขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบโดยการใช้ตรรกศาสตร์บูลีน (ข้อมูลน าเข้า ( Input) 
และข้อมูลรูปเอกลักษณ์ (Identity) หรือ ข้อมูลน าเข้า (Input) ก็ได้) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการรักษา
ข้อมูลรูปเหลี่ยมปิดและข้อมูลน าเข้าเฉพาะในส่วนที่คาบเกี่ยวกันแล้วเท่านั้น (ภาพท่ี 2.10) 
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ภาพที่ 2.10 การซ้อนทับข้อมูลแบบเอกลักษณ์ (Identity) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016e) 

2.3.3.4 การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Map Manipulation) หมายถึง การปรับเปลี่ยนชั้นข้อมูลให้
เหมาะสมก่อนน าไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อไปให้มีความถูกต้องมากข้ึน ทั้งนี้วิธีการของการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 6 ลักษณะ ได้แก ่ 

1) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบอิลิมิเนท (Eliminate) หมายถึง การก าจัดส่วนเกิน 
(Silvers) หรือความคลาดเคลื่อนของรูปเหลี่ยมปิดอันเกิดจากการซ้อนทับข้อมูลระหว่างข้อมูลรูป
เหลี่ยมปิด (Polygon) กับข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว
จะแสดงให้เห็นว่าชั้นข้อมูล 2 ชั้นขึ้นไปมีการทาบกันไม่แนบสนิท (ภาพท่ี 2.11) 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 การปรับแปลงข้อมูลแบบอิลิมิเนท (Eliminate) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016c) 
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2) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบดิสโซฟ (Dissolve) หมายถึง การสร้างขั้นข้อมูล
จากการรวมกลุ่มของข้อมูลในลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) บนข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) 
หรือข้อมูลเส้น (Line) บนข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บน
ข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) ชั้นข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันจะถูกรวมเป็นชั้นข้อมูลเดียวกัน เช่น 
ข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) จะท าการก าจัดเส้นที่มีการแบ่งชั้น
ข้อมูลที่มีความเหมือนกันออกและรวมกันเป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความเหมือนกันเชิงบรรยาย
เอาไว้ เป็นต้น (ภาพท่ี 2.12) 
 

 
 
ภาพที่ 2.12 การปรับแปลงข้อมูลแบบดิสโซฟ (Dissolve) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016b) 

3) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบคลิป (Clip) หมายถึง การสร้างชั้นข้อมูลใหม่ใน
ลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) บนชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือชั้นข้อมูลเส้น (line) ใน
ชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด
(Polygon) เพ่ือคงไว้ซึ่งข้อมูลน าเข้าและข้อมูลเชิงบรรยายที่อยู่ในขอบเขตของชั้นข้อมูลที่ต้องการ
คลิปเท่านั้น (ภาพท่ี 2.13) 

 
 

ภาพที่ 2.13 การปรับแปลงข้อมูลแบบคลิป (Clip) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016a) 
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4) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบอีเรส (Erase) หมายถึง การสร้างชั้นข้อมูลใหม่ใน
ลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือชั้นข้อมูลแบบเส้น 
(Line) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนชั้นข้อมูล 
(Polygon) โดยคงไว้แค่เพียงชั้นข้อมูลน าเข้าและข้อมูลเชิงบรรยายที่อยู่นอกเหนือจากชั้นข้อมูลที่
ต้องการอีเรสเท่านั้น (ภาพท่ี 2.14) 

 
 

ภาพที่ 2.14 การปรับแปลงข้อมูลแบบอีเรส (Erase) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016d) 

5) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบเมิร์ท (Merge) หมายถึง การรวมชั้นข้อมูลใน
ลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือชั้นข้อมูลแบบเส้น 
(Line) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนชั้นข้อมูลรูป
เหลี่ยมปิด (Polygon) ที่มีเป็นข้อมูลเชิงบรรยายประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน (ภาพท่ี 2.15) 

 
 
ภาพที่ 2.15 การปรับแปลงข้อมูลแบบเมิร์ท (Merge) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016g) 

6) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบสปิท (Split) หมายถึง การแยกชั้นข้อมูลในลักษณะ 
ของข้อมูลแบบจุด (Point) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) หรือชั้นข้อมูลแบบเส้น (Line) ในชั้น
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ข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) บนชั้นข้อมูล (Polygon) ที่มี
อยู่ออกจากกันเป็นชั้นข้อมูลที่แตกแขนงหลายชั้น (ภาพท่ี 2.16) 

 

 
 
ภาพที่ 2.16 การปรับแปลงข้อมูลแบบสปิท (Split) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016h) 

7) การปรับแปลงข้อมูลแบบอัพเดท (Update) หมายถึง การประมวลผลของชั้นข้อมูล
น าเข้าและชั้นข้อมูลอัพเดทในลักษณะของข้อมูลแบบจุด (Point) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด 
(Polygon) หรือชั้นข้อมูลแบบเส้น (Line) ในชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) และชั้นข้อมูลรูป
เหลี่ยมปิด (Polygon) บนชั้นข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด (Polygon) โดยผ่านการทดสอบด้วยวิธีตรรกศาสตร์
บูลีน คือ (ข้อมูลน าเข้า (Input) ไม่ใช่ข้อมูลรูปเอกลักษณ์ (Identity) หรือ ข้อมูลน าเข้า (Input) ก็ได้) 
ผลลัพธ์ที่ไดจ้ะเป็นการรักษารูปเหลี่ยมปิดและข้อมูลบรรยายของข้อมูลน าเข้าเท่านั้น (ภาพท่ี 2.17) 

 

 
 

ภาพที่ 2.17 การปรับแปลงข้อมูลแบบอัพเดท (Update) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016i) 
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8) การวัดระยะทาง (Distance Measurement) หมายถึง การค านวณเส้นทาง
ระหว่างข้อมูลแบบจุด ข้อมูลแบบเส้น หรือข้อมูลรูปเหลี่ยมปิด แบบไหนก็ได้เข้าคู่กันในการวัดเป็น
ทางเส้นตรง ซึ่งเหมาะสมส าหรับการหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่สนใจสองสิ่ง  เช่น การย้ายถิ่นฐาน
เดิม (Point) ไปยังที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ (Point) โดยการวัดระยะทางสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

8.1) การวัดระยะทางแบบใกล้ (Near) หมายถึง การวัดระยะห่างจาดจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง หรือจุดหรือไปยังเส้นหนึ่ง แม้กระทั้งจุดหนึ่งไปยังรูปเหลี่ยมปิดอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ผสมผสานการวัดของชั้นข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามทั้งข้อมูลแบบจุด ข้อมูลแบบเส้น และ
ข้อมูลรูปเหลี่ยมปิดก็สามารถท าได้ (ภาพที่ 2.18) 

 

 

 
ภาพที่ 2.18  การวัดระยะทางแบบใกล้ (Near) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016j) 

8.2) การวัดระยะทางแบบระยะห่างจุด (Point Distance) หมายถึง การวัด
ระยะทางระหว่างชั้นข้อมูลเฉพาะรูปแบบจุดเท่านั้นไปยังจุดอ่ืนๆทั้งหมดในชั้นข้อมูลเดียวกันหรือชั้น
ข้อมูลอื่นๆก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตท่ีก าหนดเท่านั้น 
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ภาพที่ 2.19  การวัดระยะทางแบบระยะห่างจุด (Point Distance) 
แหล่งที่มา: ESRI (2016k) 

การซ้อนทับข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster Overlay Analysis) ในบางกรณีการเลือกใช้
ข้อมูลแบบราสเตอร์มีความเหมาะสมกว่าข้อมูลแบบเวกเตอร์เนื่องจากให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วกว่า 
และโดยข้อจ ากัดของข้อมูลแบบเวกเตอร์ที่เมื่อต้องซ้อนทับข้อมูลมากกว่า 2 ชั้น การประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้เวลานานกว่า และต้องมีการปรับปรุงข้อมูลหลายครั้งเพ่ือให้ได้ผลตามที่
ต้องการ ทั้งนี้ในการซ้อนทับข้อมูลแบบราสเตอร์จะต้องใช้การอ้างอิงระบบพิกัดเดียวและมีจุดภาพ
เดียวกันจึงจะได้การซ้อนทับข้อมูลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้ประเภทข้อมูลในการ
ซ้อนทับยังขึ้นอยู่กับความสะดวกของงานและรูปแบบการจัดการข้อมูล ทั้งนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีความสามารถในการแปลงข้อมูลไปมาระหว่างข้อมูลราสเตอร์และเวกเตอร์ได้ 

การซ้อนทับข้อมูลแบบราสเตอร์นั้น ค่าตารางในแต่ละกริดจะถูกรวมกันโดยเงื่อนไข
ด าเนินการแบบเลขคณิตศาสตร์เพ่ือสร้างคะแนนใหม่ให้แก่ข้อมูลที่ถูกรวมกันขึ้นใหม่ เนื่องจากค่าในแต่ละ
ตารางกริดเป็นค่าตัวเลข ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนได้ การ
ซ้อนทับแบบราสเตอร์มี 2 ประเภท ได้แก่ การซ้อนทับแบบเซลล์ราสเตอร์ (Raster Cell Overlay) (ภาพที่ 
2.20) และ การซ้อนทับแบบก าหนดน้ าหนัก (Overlay Using Weight) (ภาพที่ 2.21) 
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ภาพที่ 2.20 การซ้อนทับแบบเซลล์แรสเตอร์ 
แหล่งที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) 
 

 
 
ภาพที่ 2.21 การซ้อนทับแบบเซลล์ราสเตอร์ในแต่ละตัวแปร 
แหลง่ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2552) 
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2.3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
สุระ พัฒนเกียรติ (2546: 83-84) ได้แบ่งข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ไว้ 4 ขั้นตอน

ได้แก่ 1) การคัดเลือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการศึกษา 2) การเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ 4) การน าเสนอผล ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.3.4.1 การคัดเลือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันในการศึกษา คือ การพิจารณาปัจจัยส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการพัฒนาเขตที่เขตที่อยู่อาศัยที่ มีอิทธิพลต่อ
ผลกระทบทางลักษณะกายภาพ (ความลาดชัน ทิศทางลาด และระบบสาธารณูปโภค) 

2.3.4.2 การเตรียมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ คือ การน าข้อมูลปัจจัยส าคัญต่างๆในลักษณะที่มี
รายละเอียดและมาตราส่วนที่เหมาะสม ควรมีความแตกต่างของมาตราส่วนไม่แตกต่างกันมากนัดมา
ท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อนน าไปประยุกต์ใช้  

2.3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ การก าหนดค่าศักยภาพ
ของปัจจัย (Rating Value) และการก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย (Weighting Value) ซึ่ง
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดค่าศักยภาพของปัจจัย คือ การปรับค่าของทุกปัจจัยให้มีช่วง
คะแนนเดียวกัน (0 - 1) หลังจากนั้นจึงให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยแต่ละตัว โดยใช้เกณฑ์ที่ให้คะแนน
ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดมีคะแนนมากที่สุด ไปจนถึงปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุดให้มีคะแนน
น้อยที่สุด ทั้งนี้การใช้คะแนนน้ าหนักปัจจัยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ 

2) การค านวณผล คือ การค านวณโดยใช้สมการณ์ทางคณิตศาสตร์ความ
เหมาะสมตามสูตรดังนี้  S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +…+ WnRn โดยที่ W หมายถึง ค่าคะแนน
ความส าคัญของปัจจัยที่ส าคัญ R = ค่าคะแนนของปัจจัยย่อย และ n หมายถึง จ านวนปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา 

2.3.4.4 การน าเสนอผล คือ การน าผลการวิเคราะห์มาจัดเป็นกลุ่มจากนั้นจึงน าเสนอใน
ลักษณะของแผนที่ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชาญชัย แสงขโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (2520) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงทางกายภาพเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง และพะเยา ซึ่งมีองค์ประกอบหลักด้านกายภาพของพ้ืนที่ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ การ
ประเมินสภาพภูมิอากาศ การประเมินการใช้ที่ดิน และการประเมินสภาพดินที่เป็นอยู่ในพื้นที่ต่อการกัก
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เก็บน้ าเพ่ือพัฒนาเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะความแห้งแล้ง โดยเน้นการน าข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนรายวัน อีกทั้งลักษณะการกระจายตัวของสภาพภูมิประเทศ และแหล่งน้ าในพ้ืนที่มา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือประเมินค่าความเสี่ยงทางกายภาพเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ปัจจัย
ทั้งหมดจ าเป็นต้องมีการปรับค่ามาตรฐานของปัจจัยด้วยวิธีการ Fuzzy Membership Function 
ข้อมูลที่ได้จากการปรับค่ามาตรฐานจะมีค่าระหว่าง 0-1 โดยที่ 1 หมายถึงพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อความ
แห้งแล้งมากที่สุด และ 0 หมายถึง พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งน้อยที่สุด หลังจากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์เชิงซ้อนโดยวิธี Weighted Linear Combination ซึ่งมีการถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยด้วย
วิธีการของ Malczewski เพ่ือก าหนดความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน โดยพบว่า ปริมาณ
น้ าฝนมีผลต่อการเกิดความแห้งแล้งมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน (ค่า
ดัชนีความเปียกของพ้ืนที่ และความจุของความชื้นที่เป็นประโยชน์ของดิน) ปัจจัยทางกายภาพ 
(ระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดิน และความหนาแน่นของล าน้ า) มีผลกระทบต่อระดับความแห้งแล้งของ
พ้ืนที่พอสมควร ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญต่ าที่สุดคือ สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช และพ้ืนที่ เชียงใหม่
และล าปางมีค่าเฉลี่ยของความแห้งแล้งค่อนข้างสูง เนื่องจากพ้ืนที่อ่ืนๆเป็นพื้นที่ดอนอาศัยน้ าฝนและมี
การท าประโยชน์ด้านเกษตรที่หลากหลาย 

 วีระศักดิ์ อุดมโชค และพูลศิริ ชูชีพ (Udomchoke and Chuchip, 2005) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยท าการค้นหาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภัยแล้งผ่านการใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างปัจจัยต่างๆร่วมกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน ประมวลผล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
ลักษณะของแผนที่ ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้สร้างค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัย
ตามล าดับความส าคัญที่มีอิทธิพลต่อภัยแล้ง อาทิ ดัชนีฝนแล้ง การอุ้มน้ าของดิน พื้นที่ชลประทาน 
ปริมาณน้ าบาดาล จ านวนวันที่ฝนตกรายปีเฉลี่ย และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถให้ค่าถ่วงน้ าหนัก
คือ 3 : 2.5 : 2 : 1.5 : 1 : 1 ตามล าดับ ท าให้จัดกลุ่มระดับความเสี่ยงภัยแล้งบริเวณภาคตะวันออกมีค่า
เป็น 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับไม่เสี่ยงภัยแล้งมีพ้ืนที่ 8,370.24 ตารางกิโลเมตร ระดับเสี่ยงภัยแล้งต่ ามี
พ้ืนที่ 10,236.22 ตารางกิโลเมตร ระดับเสี่ยงภัยแล้งปานกลางมีพ้ืนที่ 10,343.06 ตารางกิโลเมตร และ
ระดับเสี่ยงภัยแล้งสูงมีพ้ืนที่ 5,661.74 ตารางกิโลเมตร  

 ประวิทธิ์ จันทร์แฉ่ง (2553: 111-112) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความ
แห้งแล้งในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา อิทธิพลของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีผลต่อความแห้งแล้ง และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง อีกทั้งหาสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ลักษณะทางธรรมชาติ คือ ปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเนื้อดิน และการระบายน้ า
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ของดิน รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ คลองชลประทาน และ
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมีการจัดล าดับความส าคัญ (Weighting) และค่าน้ าหนักระดับปัจจัย
ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ านวน 17 คน เพ่ือท าการค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งกับปัจจัยเชิงสาเหตุ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง
ต่อความแห้งแล้งด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอดเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ซึ่งมีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 อีกทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพ้ืนที่เป้าหมายมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ การระบายน้ าของดิน (X5) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.911 มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะเนื้อดิน (X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.852 ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนก็พบว่ามีค่าที่ใกล้เดียงกัน และผลการศึกษาความเสี่ยงต่อ
ความแห้งแล้งของพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความแห้งแล้งมีพ้ืนที่ 39.26 ตารางกิโลเมตร 
(ร้อยละ 8.45) พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้งปานกลางมีพ้ืนที่ 356.85 ตารางกิโลเมตร (ร้อย
ละ 71.61) และพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้งต่ ามีพ้ืนที่  68.31 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
14.71) ผลการศึกษาสอดคล้องกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดนครปฐมซึ่งสามารถสรา้ง
สมการท านายได้คือ Y = 1.535 + 0.938X1 + 0.0982X2 + 0.999X3 + 1.006X4 + 0.989X5 + 1.039X6 
โดยสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงต่อความแห้งแล้งได้ร้อยละ 100 

 ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล (2549: 78-79) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิค Fuzzy Logic โดยใช้ฐานข้อมูลมาตรฐานภัยแล้งในประเทศไทย ปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยา ปัจจัยด้านดิน ปัจจัยด้านภูมิประเทศ และปัจจัยด้านอุทกวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้ง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยหลัก 
(Criteria/Weighting) และปัจจัยรอง (Factor/Rating) มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Fuzzy Logic อีกทั้ง
วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ (Potential Surface Analysis: PSA) และแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง ปานกลาง และต่ า ตามล าดับ จากนั้นน าข้อมูลทั้ง 2 วิธีข้างต้นมาตรวจสอบความ
ถูกต้องกับข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งจากกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ. 2549 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้เทคนิค Fuzzy 
Logic กับการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ โดยผลการศึกษาพบว่า เทคนิค Fuzzy Logic สามารถจ าแนก
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูงประมาณ 8,780.44 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 85.14) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
ประมาณ 1,532.46 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 14.86) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยแล้งระดับสูงมีประมาณ 1,664.93 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 16.15) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางมี
ประมาณ 8,097.45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 78.52) และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งต่ ามีประมาณ 550.51 ตาราง
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กิโลเมตร (ร้อยละ 5.34) และผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้ง 2 วิธีกับข้อมูลพ้ืนที่ภัยแล้ง ซึ่ง
ส ารวจโดยกรมพัฒนาที่ดินด้วยวิธี Kappa Index พบว่า การจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งแบบ Fuzzy Logic 
มีความถูกต้องเท่ากับ 0.75 ในขณะที่การจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ (PSA) 
มีความถูกต้องเท่ากับ 0.47 ท าให้เทคนิค Fuzzy Logic มีความถูกต้องสูงกว่าเทคนิคการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพ้ืนที ่

 สีใส ยี่สุ่นแสง (2547: 108-110) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลระดับปฐม
ภูมิและทุติยภูมิทั้งที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะถูกน ามาสร้างเป็นฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบด้วยตัว
แปรสิ่งแวดล้อม 15 ตัวแปร ซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ าฝน ด้านศักยภาพน้ าบาดาลและลุ่มน้ า 
ด้านระยะห่างจากแหล่งน้ า และด้านสภาพภูมิประเทศและดินส าหรับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีระบบผู้เชี่ยวชาญ วิธีสถิติสหสัมพันธ์ และวิธีสถิติจ าแนกกลุ่ม วิธีทั้ง 3 วิธีจะช่วยสร้างสมการทาง
คณิตศาสตร์ในการก าหนดระดับเสี่ยงภัยแล้งในทุกพ้ืนที่ขนาด 40x40 เมตร ซึ่งระดับความเสี่ยงจะถูก
แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เสี่ยง เสี่ยงต่ า เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง ผลการวิเคราะห์จะถูกน าไป
ตรวจสอบความถูกต้องโดยการใช้แบบสัมภาษณ์  

 ผลการวิจัยพบว่า วิธีสถิติจ าแนกกลุ่มสามารถให้ความถูกต้องของพ้ืนที่ภัยแล้งได้สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน อีกท้ังตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวยังสามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของความเสี่ยง
ต่อภัยแล้งของพ้ืนที่ร้อยละ 95.4 โดยระดับความเสี่ยงภัยแล้งสัมพันธ์กับปัจจัยด้านศักยภาพน้ าใต้ดิน
และลุ่มน้ า (R = 0.95) มากกว่าปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและดิน (R = 0.92) ปัจจัยด้านระยะห่างจาก
แหล่งน้ า (R = 0.91) และปัจจัยด้านน้ าฝน (R = 0.88) ตามล าดับ อย่างไรก็ตามภายในตัวแปรทั้งหมด 
พบว่า ตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรระยะห่างจากพ้ืนที่ ชลประทาน ศักยภาพชั้นหินให้น้ า 
ความสามารถให้น้ าของบ่อบาดาล และระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดิน มีความสัมพันธ์สูงกับระดับความ
เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อคิดเป็นปริมาณของพ้ืนที่พบว่า มีพ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง 1,564,234 ไร่ (ร้อยละ 23.14) 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่ า 1,971,628 ไร่ (ร้อยละ 29.17) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลาง 2,024,055 
ไร่ (ร้อยละ 29.94) และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง 1,199,458 ไร่ ( ร้อยละ 17.75) 

ขวัญชัย ชัยอุดม (2559: 59) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหาพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งและระดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลพบุรี รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6,275.35 ตารางกิโลเมตร ท าการ
วิเคราะห์โดยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Technique) ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้
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ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี การระบายน้ าของดิน ลักษณะเนื้อดิน พ้ืนที่ชลประทาน 
ปริมาณน้ าบาดาล และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และท าการถ่วงน้ าหนักเป็น 6 : 6 : 5 : 4 : 3 ตามล าดับ 
พบว่าสามารถจัดกลุ่มระดับความเสี่ยงภัยแล้งเป็น 4 ระดับได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากมีพ้ืนที่ 974.16 
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 15.52) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลาง 1,850.99 ตารางกิโลเมตร (ร้อย
ละ 29.05) พ้ืนที่ เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อย 2,122.26 (ร้อยละ 33.82) และพ้ืนที่ ไม่ เสี่ยงภัยแล้ง 
1,327.95 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 21.16) 

 จิราภรณ์ พูนประสิทธิ์ (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมิน
หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งโดยวิเคราะห์การถดถอย จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา 
ด้านภูมิประเทศ ด้านอุทกวิทยา ด้านอุทกธรณีวิทยา ด้านปฐพีวิทยา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ านวน 46 คนเป็นผู้ให้คะแนนความ
เหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และค่าน้ าหนักคะแนนของระดับปัจจัย (Rating) และท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้งกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้ง
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อเมื่อ
ร้อยละ 95 และท าการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งกับความเสี่ยงในการเกิดภัย
แล้งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งมีนัยยะส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จ านวน 6 
ตัวแปร คือ จ านวนวันฝนตกรายปีเฉลี่ย (X1) ความลาดชันของพ้ืนที่ (X2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (X3) 
ระดับความสูงของพ้ืนที่ (X4) ระยะห่างจากพ้ืนที่ชลประทาน (X5) และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (X6) โดย
มีสมการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งคือ Y = 2.585 – 0.174X1 + 0.224X2 – 0.152X3 + 
0.183X4 – 0.0087X5 – 0.162X6 โดยสมการนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเสี่ยงภัยแล้งได้
ร้อยละ 85.30 ส าหรับปัจจัย ปริมาณน้ าใต้ดิน และคุณสมบัติการระบายน้ าของดิน พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 ส่วนผลการศึกษาพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในระดับปานกลางจ านนวน 
5,296.05 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 81.44) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่ าจ านวน 334.39 ตารางกิโลเมตร 
(ร้อยละ 5.14) และพ้ืนที่ เสี่ยงภัยแล้งระดับสูงจ านวน 232.08 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 3.57) ผล
การศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายงานพ้ืนที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดลพบุรี 

 ฐิตตวดี สุวัจนานนท์ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดพ้ืนที่แห้งแล้งในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
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(Stepwise Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อีกท้ังประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ใน
การเกิดภัยแล้งและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะของพ้ืนที่กับการเกิดภัยแล้ง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัย
แล้งมี 2 ปัจจัยคือ ความลาดชันของพ้ืนที่และลักษณะการระบายน้ าของดิน โดยมีสมการพยากรณ์การ
เกิดภัยแล้งดังนี้ Y = 0.946 + 0.0147 (X2) + 0.327 (X6) และ Y = 1.196 + 0.0156 (X2) + 0.204 (X6) 
ส าหรับปัจจัยปริมาณความชื้นในดิน องศาความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณการใช้น้ าของพืช และปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภัยแล้งที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผล
การศึกษาศักยภาพในการเกิดพ้ืนที่แห้งแล้งชื้นปานกลาง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดพ้ืนที่แห้งแล้งต่ า 
และพบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดพ้ืนที่แห้งแล้งมากและมีความเสี่ยงสูงเพียงเล็กน้อยในบริเวณ ต าบล
แกงกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

สมพิศ นิธิยานันท์ (2546: 82-86) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ภัยแล้งและพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับภัยแล้ง และพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้งด้านปริมาณน้ าฝนกับจ านวนวันที่ฝนตก ด้านอุทกวิทยา และด้านการเกษตรในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ปัจจัยภัยแล้งแบบจับคู่ซ้อนทับข้อมูลตามระดับความเสี่ยงภัยแล้งที่ก าหนดขึ้น ผลการศึกษา
พบว่า จากปัจจัยหลักที่ศึกษาจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ปานกลาง และน้อยแตกต่างกัน เป็นไป
ตามการแบ่งชั้นข้อมูล และล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยที่ก าหนด โดยพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับ
รุนแรงมากมีพื้นที่ 8,825.80 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 42.50) พบในพื้นที่อ าเภอครบุรี สีคิ้ว ด่าน
ขุนทด สูงเนิน แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม บัวใหญ่ ปักธงชัย เสิงสาง โนนไทย โนนแดง ขาม
สะแกแสง คง กิ่งอ าเภอบัวลาน และกิ่งอ าเภอสีดา เมื่อพิจารณาถึงระดับการวิเคราะห์ที่มีหน่วยวัด
เป็นหมู่บ้านพบพื้นที่ที ่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ าเพื่อการเกษตรจ านวน 716 หมู่บ้าน (ร้อยละ 21.85) 
ในขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับน้ าอุปโภคและบริโภคมีเพียง 15 หมู่บ้าน (ร้อยละ 0.46) และ 9 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 0.27) ตามล าดับ 

อภิรัฐ ปิ่นทอง (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้ง
แล้งในลุ่มแม่น้ ากลองร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ
ประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งลุ่มน้ ากลองผสมผสานการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยมีตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน จ านวนวันที่ฝนตก จ านวนวันที่ฝนทิ้งช่วงสูงสุดรายปี 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ยังประเมินการหาดัชนีความแห้งแล้งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
ความแห้งแล้งในลุ่มน้ าแม่กลอง ผลการศึกษาพบว่า ฤดูฝนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือน
ตุลาคม โดยมีจ านวนวันที่ฝนตก 105 วันต่อปี ปริมาณน้ าฝนตกรายปีเท่ากับ 1,277 มิลลิเมตร และ
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ฝนทิ้งช่วงสูงสุดรายปีจ านวน 10-34 วัน ท าให้แนวโน้มของฝนรายปีมีอัตราลดลงเล็กน้อยในลุ่ม
น้ าย่อย คือ แม่น้ าแควใหญ่ตอนล่าง ที่ราบแม่กลอง ล าภาชี และล าตะเพิน แนวโน้มของฝนรายเดือน
มีอัตราลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ท าให้แนวโน้มของจ านวนวันที่ฝนตกมีอัตรา
ลดลง ในขณะที่แนวโน้มของฝนทิ้งช่วงยังมีความคงที่ อย่างไรก็ตามดัชนีความแห้งแล้งที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ฝนแล้งในบริเวณนี้คือ ดัชนีน้ าฝนรายปีแบบเดไซล์ (Decile Range) ในขณะที่ความแห้ง
แล้งรายเดือนดัชนีที่เหมาะสมที่สุดคือ Generalized Monsoon Index (GMI) และ Aridity Index 
นอกจากนี้ปริมาณน้ าฝนรายปีและจ านวนวันที่ฝนตกรวมในลักษณะต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกัน 

ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การผสมผสานเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ให้ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การการเกิดภัยแล้งมี 4 ระดับได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งน้อย และพ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัยแล้ง โดยใช้ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปรได้แก่ ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย 
เขตชลประทาน การใช้ที่ดิน การระบายน้ าของดิน และความหนาแน่นของทางน้ าในเขตต าบล โดย
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากท่ีสุดอยู่ในบริเวณอ าเภอพยัคภูมิพิสัย 

วิภพ แพงวังทอง (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งทางกายภาพของดินในอ าเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งด าเนินการโดยประยุกต์ใช้ดาวเทียมเพ่ือสร้างข้อมูลตัวแปรเชิงพ้ืนที่
และใช้ประกอบในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้ง ได้แก่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล
การระเหยของน้ า ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน้ า และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการจ าลองข้อมูลตัวแปรเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก ความชื้น
สัมพันธ์ อุณหภูมิอากาศ การคายระเหยน้ า ศักยภาพของชั้นหินในน้ าของดิน ระยะห่างแหล่งน้ าผิวดิน 
ความลาดชัน ความสูงต่ าของพ้ืนที่ และความสามารถการระบายน้ าของดิน จากการศึกษาพบว่าตัว
แปรที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งคือการระบายน้ าของดินระดับดี และเมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งของทั้งสองวิธี พบว่า การก าหนดค่าคะแนน
ความแห้งแล้งมาตรฐานของทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญร้อยละ 95 อีกท้ัง
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งโดยระบบผู้เชี่ยวชาญและวิธีสถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตลอดจนการส ารวจภาคสนาม พบว่ามีความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 60 
และ 66 ตามล าดับ 
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รัศมี สุวรรณธก าธร (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีพ้ืนที่ศึกษาลุ่มน้ าเชิญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและ
เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งแบบเมทริกซ์ ดัชนี และมัลติเลเยอร์ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านการก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 3 กลุ่มคือ ปัจจัยวินิจฉัยภัยแล้งเชิง
อุตุนิยมวิทยา (ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี) ปัจจัยวินิจฉัยภัยแล้งเชิงอุทก (พ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ า
ผิวดิน ความหนาแน่นของการระบายน้ าและน้ าใต้ดิน) ปัจจัยวินิจฉัยเชิงกายภาพ (ความลาดชัน การ
ระบายน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน) โดยการจ าแนกระดับความเสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับเสี่ยงมาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ซึ่งให้ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยแล้งด้วยวิธีเมทริกซ์ ผู้วิเคราะห์สามารถใช้ความรู้ความช านาญ และประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจจะให้ความถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์โดยสมการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถสร้างแบบจ าลองพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์และมีองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเสมอ 

เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัด
นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือหาแนวทางและขั้นตอนในการน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานด้านพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อีกทั้งจัดท าแผนที่พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
และเป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการลดและป้ องกันความ เสี ยหายที่ จะ เกิ ดต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจ าแนกวิเคราะห์ระดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งเป็นรายอ าเภอ
และรายต าบล พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมากมีพ้ืนที่ 32,034.38 ไร่ (ร้อยละ 2.46) พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งระดับปานกลางมีพ้ืนที่  839,518.75 ไร่ (ร้อยละ 61.9) พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยมีพ้ืนที่ 
263,326.89 ไร่ (ร้อยละ 19.43) และพ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งมีพ้ืนที่ 220.065.00 ไร่ (ร้อยละ 16.24) 
เมื่อจ าแนกหน่วยการวิเคราะห์ระดับอ าเภอพบว่า อ าเภอบ้านนามีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมากท่ีสุดประมาณ 
28,170.00 ไร่ อ าเภอปากพลีมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางมากที่สุดประมาณ 414,406.00 ไร่ อ าเภอ
เมืองนครนายกมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยมากที่สุดประมาณ 142,056.88 ไร่ และอ าเภอเมืองนครนายก
มีพ้ืนที่ไม่เสี่ยงภัยแล้งมากท่ีสุดประมาณ 182,401.25 ไร่ ตามล าดับ 

ทะนงศักดิ์ อะโน และคณะ (2556: 13) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือนี้ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งด้วยเทคนิค วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในลุ่มน้ าห้วยแอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิง
พ้ืนที่ (Potential Surface Analysis: PSA) ประเมินภัยแล้งในลุ่มน้ าห้วยแอกโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์จัดการทรัพยากรน้ า ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก าหนด
และสร้างแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อทราบพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ าห้วยแอก ผลประเมินพ้ืนที่เสี่ยง
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ภัยแล้งด้วยเทคนิค PSA สรุปได้ว่า พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ าห้วยแอกส่วนใหญ่มีความเสี่ยงภัยแล้ง
ปานกลาง 694 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 59) มีความเสี่ยงภัยแล้งมาก 300 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
26) และมีความเสี่ยงภัยแล้งน้อย 173 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 15) ตามล าดับ โดย 330 หมู่บ้าน มี
จ านวนหมู่บ้านที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งระดับมาก 79 หมู่บ้าน (ร้อยละ 24) ระดับปานกลาง 197 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 60) และระดับน้อย 54 หมู่บ้าน (ร้อยละ 16) 

ดังนั้นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้จะได้น าข้อเสนอจากผลการศึกษาของ ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง 
(2553: 113) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ควรน ามาศึกษาเพ่ิมเติมเช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ ามา
วิเคราะห์เพ่ิมเติม การศึกษาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการใช้ข้อเสนอแนะและได้น าแนวทางการ
วิเคราะห์ที่มีความลุ่มลึกมากข้ึนอีกทั้งครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างจากนักวิชาการท่านดังกล่าวมา
เป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

  การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง” มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อความเสี่ยงต่อภัยแล้ง อีกท้ังวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภัยแล้งโดยน าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อภัยแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการศึกษาตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
3.1.1 เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Hardware) 

3.1.1.1 ระบบปฏิบัติการ Window 7 Ultimate 
3.1.1.2 ขนาด 64 บิท 
3.1.1.3 CPU 2.53 GHz 
3.1.1.4 RAM 2.00 GB 
3.1.1.5 Hard Disk 300 GB 
3.1.1.6 Monitor LCD 14.0” 

3.1.2 โปรแกรมประมวลผล (Software) 
3.1.2.1 ArcMap Version 10.3.1 
3.1.2.2 Google Earth Pro 
3.1.2.3 SPSS Version 24 

3.1.3 เครื่องพิมพ์ (Printer) 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ศึกษาโดยใช้เอกสารประกอบจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ กลุ่ม

งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าปาง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ส านักงานทาง
หลวงชนทบล าปาง ส านักงานบ ารุงทางที่ 2 โครงการชลประทานล าปาง ส านักงานการประปาล าปาง 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่งแวดล้อม เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบผู้ศึกษาได้จ าแนกออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ซ) 

3.2.1.1 ประวัติความเป็นมา 
3.2.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
3.2.1.3 สภาพภูมิประเทศ 
3.2.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
3.2.1.5 ทรัพยากรทางธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม  
3.2.1.6 ลักษณะการปกครอง 
3.2.1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ  
3.2.1.8 สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
3.2.1.9 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

3.2.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้เป็นปัจจัยในการศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดและแหล่งที่มาในภาคผนวก ก และภาคผนวก ฉ) 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษา 

ชั้นข้อมูล  มาตราส่วน แหล่งที่มา 
แผนที่ขอบเขตการปกครอง 1 : 50,000 กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 

แผนที่ปริมาณน้ าฝน 1 : 50,000 
สร้างจากสถิติปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีของกรม
ชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา  

แผนที่พื้นที่ป่าไม้ 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2542 

แผนท่ีระยะห่างจากพื้นท่ีชุ่มน้ า 1 : 50,000 
สร้างจากแผนที่พ้ืนที่ชุ่มน้ า กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
2558 

แผนที่ลักษณะของเนื้อดิน 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2534 
แผนที่การระบายน้ าของดิน 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2534 
แผนที่พื้นที่เกษตรกรรม 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2558 
แผนที่พื้นที่อุตสาหกรรม 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559 
แผนที่พื้นที่ชุมชน 1 : 50,000 สร้างจากสถิติประชากรของกรมการปกครอง พ.ศ. 2553 
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3.3 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 
จากงานศึกษาที่ผ่านมาในอดีตมักใช้ตัวแปรปริมาณน้ าฝนเพียงตัวเดียวในการพยากรณ์การ

เกิดภัยแล้ง เช่นงานศึกษาของ สุรพันธ์ สันติยานนท์ (2548) นิทัศน์ พรมพันธุ์ (2548) พาทนันท์ 
โพธิสาร (2551) จิรภัทร อัศวจินตนจิตร์ (2551) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ภัยแล้งยังมีตัว
แปรหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งตัวแปรทางธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความหนาแน่นของล าน้ า 
ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะชั้นหิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเนื้อดิน ปริมาณการใช้น้ าของพืช 
และการระบายน้ าของดิน เป็นต้น และตัวแปรทางกายภาพที่มนุษย์สร้าง เช่น การใช้ประโยชน์
จากที่ดิน ระยะห่างจากคลองชลประทาน เป็นต้น มาใช้เป็นตัวแปรเสริมในการพยากรณ์การเกิด
ภัยแล้งท าให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น เช่นงานศึกษาของ ชาญชัย แสงขโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ์ วี
ระจิตต์ (2520)  ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ (2544) ฐิตตวดี สุวัจนานนท์ (2546) สมพิศ นิธิยานันท์ 
(2546) สีใส ยี่สุ่นแสง (2547) วีระศักดิ์ อุดมโชค และพูลศิริ ชูชีพ (Udomchoke and Chuchip, 
2005) ชัชฎา แก้วพฤกษา (2549) จิราภรณ์ พูนประสิทธิ์ (2549) วิภพ แพงวังทอง (2549) รัศมี 
สุวรรณธก าธร (2550) ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง (2553) เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2553) ทะนงศักดิ์ อะโน 
และคณะ (2556) และ ขวัญชัย ชัยอุดม (2559) เป็นต้น ผู้วิจัยจึงน ามาพิจารณาเพื่อใช้ก าหนดตัว
แปรในการศึกษาดังนี้ 

3.3.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า 
ลักษณะของเนื้อดิน และลักษณะการระบายน้ าของดิน เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้มีความส าคัญในฐานะที่
เป็นแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้น้ าจากน้ าฝนจะไหลลงสู่แม่น้ าล าคลองและทะเล
ในทีสุ่ดท าให้ไม่มีน้ าใช้เมื่อเกิดหน้าแล้งท าให้เกิดภัยแล้งตามมา 

3.3.1.1 ปริมาณน้ าฝน (Rainfall)  
ฝนถูกจัดเป็นตัวแปรส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และ

อุทกภัย กล่าวคือ เมื่อมีฝนมากกว่าปกติจะก่อให้เกิดน้ าท่วม ในทางกลับกันถ้ามีฝนน้อยกว่าปกติจะ
ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ดังนั้นตัวแปรปริมาณน้ าฝนจึงมีความส าคัญมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น ซึ่งพบว่างานวิจัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัยจะเลือกใช้ตัวแปรปริมาณน้ าฝนมาเป็นตัวแปร
ล าดับแรกในการพยากรณ์พ้ืนที่แห้งแล้ง ดังนั้นเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของฝนและสาเหตุของ
ฝนมีดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542: 32-41; ยศพรธ์ 
วรรชนะ, ม.ป.ป) 

1) ฝนที่เกิดจากการน าพาความร้อน (Convective Rain) หมายถึง ฝนที่เกิดจาก
กลุ่มอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นจนถึงจุดไอน้ า และกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในตอนเย็นและตอนกลางคืน 
ลักษณะฝนที่ตกเป็น ฝนแบบโปรย (Rain-Shower) หรือเกิดฝนตกหนักมากเป็นระยะเวลาสั้นๆ 
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ในขณะที่ฝนตกอาจจะมีพายุพัดรุนแรง มีลูกเห็บตก และฟ้าคะนองรุนแรง โดยทั่วไปฝนประเภทนี้จะ
ปรากฏในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 

2) ฝนปะทะภูเขา (Orographic Rain) หมายถึง ฝนที่เกิดจากลมที่มีความชื้นพัด
ไปปะทะภูเขา โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัดสูงขึ้นและอุณหภูมิจะลดต่ าลงจนถึงจุดที่ไอน้ า
กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน ฝนชนิดนี้เป็นฝนที่ตกมาและตกบ่อยครั้ง โดยจะเริ่มตกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ตามปกติมักปรากฏในช่วงตอนบ่าย
หรือตอนกลางคืน 

3) ฝนพายุหมุน (Cyclonic Rain) หมายถึง ฝนที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้และพัด
ผ่านมายังประไทยไปทางตะวันตกเข้าสู่ชายฝั่งทะเลเวียดนาม เลยเข้าสู่ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย พายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยมักจะอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือหางพายุ 
นอกจากนี้ฝนพายุยังเกิดจากการปะทะของอากาศหลายกระแส ซึ่งพัดมาจากทิศทางต่างๆ เช่น 
ประเทศจีนทางตอนใต้ ฝนชนิดนี้มักปรากฏในเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม 

4) ฝนแนวปะทะ (Frontal Rain) หมายถึง ฝนที่เกิดจากมวลอากาศร้อนและ
มวลอากาศเย็นมาพบกัน โดยที่มวลอากาศเย็นจะหนุนมวลอากาศร้อนให้ลอยตัวขึ้นบน อุณหภูมิของ
อากาศจะลดลงจนกลั่นตัวตกลงเป็นฝน ฝนชนิดนี้จะเกิดข้ึนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน และ
ช่วงเดือนภุมภาพันธ์จนถึงเมษายน 

5) ฝนมรสุม (Monsoon) หมายถึง ฝนที่ตกในฤดูมรสุมและฝนที่ตกต่อเนื่องกัน
เป็นเวลานาน ท าให้มีปริมาณน้ าฝนมากเมื่อร่องมรสุมพัดผ่าน 

6) ฝนช่อมะม่วง (Mango Shower) หมายถึง ฝนขนาดเบาซึ่งเกิดจากคลื่นใน
กระแสลมตะวันออกพัดผ่านเข้ามาสู่แผ่นดิน มักปรากฏในเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ 

7) ฝนซู่ฟ้าคะนอง (Thundery Shower) หมายถึง หยาดน้ าฟ้าที่ตกลงมามี
ลูกเห็บปะปนมาด้วย 

8) ฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) หมายถึง ฝนที่เกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ ฟ้า
ร้อง ประกอบกับลูกเห็บตกด้วย 

9) ฝนตกเป็นครั้งคราว (Occasional Rain) หมายถึง ฝนที่ตกไม่ต่อเนื่องกันหยุด
นานแล้วก็ตก มีท้องฟ้าครึ้มฝนและเมฆหนา 
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10) ฝนตกเป็นระยะ (Intermittent Rain) หมายถึง ฝนที่ตกไม่ต่อเนื่องกันเป็น
เวลานานแล้วก็ตก ท้องฟ้าครึ้มฝนมีเมฆหนา 

11) ฝนตกต่อเนื่องกัน (Continuous Rain) หมายถึง ฝนที่มีลักษณะการตกแบบ
พร าๆ ซึ่งฝนประเภทนี้ได้แก่ ฝนเฉพาะแห่ง ฝนเป็นแท่ง และฝนกระจายเป็นบริเวณกว้าง 

12) ฝนโคลน (Mud Rain) หมายถึง ฝนที่มีละอองของดินทราย ผงฝุ่นผสมอยู่ท า
ให้ฝนที่ตกลงมามีสีคล้ายน้ าโคลน 

13) ฝนสีเหลือง (Sulphur Rain) หมายถึง ฝนที่มีฝุ่นสีเหลืองอยู่มาก 

14) ฝนเลือด (Blood Rain) หมายถึง ฝนที่มีฝุ่นสีแดงผสมอยู่มาก 

 จากการสืบค้นข้อมูลทางสถิติอนุกรมเวลา (Time Series Data) ของปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยราย
ปีจากกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2558 (คาบ 30 ปี) จาก
ทุกสถานีในจังหวัดล าปางจ านวนทั้งสิ้น 23 สถานี (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
ในภาคผนวก ฉ) การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการจ าแนกความแห้งแล้งด้วยวิ ธีการสัมประสิทธิ์น้ าฝนของ 
Gibles และ Maher (1967) ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการใช้ปริมาณน้ าฝนมาพยากรณ์
ความแห้งแล้งโดยแบ่งปริมาณน้ าฝนออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆกัน (ตารางท่ี 3.2) ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.2 การแบ่งช่วงสัมประสิทธิ์โดยการใช้ปริมาณน้ าฝนเพื่อจ าแนกความแห้งแล้ง 

ช่วงสัมประสิทธิ์ ช่วงร้อยละ เกณฑ์การวัดความแห้งแล้ง 

1 ต่ ากว่าร้อยละ 10 แห้งแล้งมากท่ีสุด 

2 ร้อยละ 10 - 20 แห้งแล้ง 

3 ร้อยละ 20 - 30 ค่อนข้างแห้งแล้ง  

4-7 ร้อยละ 30 - 40 ฝนตกปานกลาง 

8 ร้อยละ 50 - 60 ฝนตกค่อนข้างดี 

9 ร้อยละ 70 - 80 ฝนตกดี 

10 ร้อยละ 90 - 100 ฝนตกมาก 

การค านวณดัชนีน้ าฝนแบบเดไซล์ (Decile Range) สามารถท าได้โดยการน าค่าปริมาณ
น้ าฝนรายปีจากแห่งใดแห่งหนึ่ง มาแบ่งเป็นช่วงชั้นข้อมูล 10 ชั้นเท่าๆกัน ช่วงร้อยละ 10 ของการ
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แจกแจง แต่ทั้งนี้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้ นจึงท าการตรวจสอบการ
กระจายแบบแบบปกติ (Normal Distribution) โดยใช้สถิติดังนี้ (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 สถิติทดสอบการกระจายแบบปกติด้วยสถิติพรรณนา 

ประเภทสถิติ ผลการค านวณ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 1,077.67 

มัธยฐาน (Median) 1,076.30 

ฐานนิยม (Mode) 864.40 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 141.29 

ค่าสูงสุด (Maximum) 1,368.40 

ค่าต่ าสุด (Minimum) 865.40 

พิสัย (Rang) 503.00 

ความโด่ง (Kutosis) -0.02 

ความเบ้ (Skewness) 0.54 

นอกจากนี้ยังได้ทดสอบการกระจายแบบแบบปกติโดยใช้สถิติ T-test เพ่ือความชัดเจนอย่าง
มีนัยยะส าคัญทางสถิติอีกครั้งดังนี้ (ตารางที่ 3.4) ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างพบว่ามีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.99 นั้นหมายถึงข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ จากนั้นจึงน า
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนไปจัดล าดับช่วงชั้นตามดัชนีน้ าฝนแบบเดไซล์ (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.4 สถิติทดสอบการกระจายแบบปกติด้วยสถิติ T-test  

น้ าปริมาณฝน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df Sig (2-tailed) 

>1,077.67 984.38 75.61 - 5.527 21 0.000 

< 1,077.67 1,198.97 110.70 
   

P < 0.001 
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ตารางท่ี 3.5 ดัชนีน้ าฝนแบบเดไชล์ (Rainfall Decile Range) 

ช่วงสัมประสิทธิ์ ปริมาณน้ าฝน สภาวะฝน ระดับความเสี่ยงภัยแล้ง 

1 < 882.56 แห้งแล้งมากท่ีสุด 5 

2 > 882.56 – 938.04 แห้งแล้ง 4 

3 > 938.04 – 993.53 ค่อนข้างแห้งแล้ง  3 

4-7 > 993.53 – 1,215.46 ฝนตกปานกลาง 2 

8 > 1,215.46 ฝนตกค่อนข้างดี 1 

9 > 1,270.94 ฝนตกดี 1 

10 > 1,326.42 ฝนตกมาก 1 

แหล่งที่มา: ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (คาบ 30 ปี)  ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 –พ.ศ. 2558 จากสถานี
วัดน้ าฝนของกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยาจ านวน 23 สถานี 

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง 1 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุด 
ระดับความเสี่ยง 2 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 
ระดับความเสี่ยง 3 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 
ระดับความเสี่ยง 4 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 
ระดับความเสี่ยง 5 หมายถึง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด 

 จากการค านวณปริมาณน้ าฝนแบบเดไชล์ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดเกณฑ์ปริมาณน้ าฝนเพื่อจ าแนก
สภาพพ้ืนที่ในจังหวัดล าปาง ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 เกณฑ์ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยแบบเดไซล์ 

ปริมาณน้ าฝน สภาพพื้นที่ ระดับความเสี่ยงภัยแล้ง 

< 882.56  แห้งแล้งมากท่ีสุด 5 

> 882.56 – 938.04 แห้งแล้ง 4 

> 938.04 – 993.53 ค่อนข้างแห้งแล้ง  3 

> 993.53 – 1,215.46 ฝนตกปานกลาง 2 

> 1,215.46 ฝนตกค่อนข้างดี 1 

 



 
 

82 

3.3.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Area) 
ป่าไม้สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ าฝน ป้องกันการขาดแคลนน้ าอีกทั้งลดความ

รุนแรงของผลกระทบจากน้ าท่วม จากการรายงานของหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป 
(European Environment Agency, 2015) แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการกักเก็บน้ าของป่าในยุโรป
พบว่ามีพ้ืนที่หนึ่งในสามของทวีป มีประชากรที่อาศัยอยู่ในป่าและบริเวณใกล้เคียงประมารณ 296 
ล้านคน ป่าจึงมีความส าคัญกับชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศในฐานะที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ 
จากข้อมูลของกรมป่าไม้ (อรทัย มิ่งธิพล, 2536: 17) ได้จ าแนกประเภทและสภาพป่าไม้ในบริเวณลุ่ม
แม่น้ าวัง โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท (ภาพท่ี 3.1) ดังต่อไปนี้ 

1) ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ส่วนใหญ่มักพบตามหุบเขา ริมล าน้ า
หรือบนภูเขาสูงที่มีอุณหภูมิต่ า ความชื้นสูง เป็นชนิดที่ไม่ผลัดใบจึงมีสีเขียวตลอดปีส่วนใหญ่เป็น
ตระกูลไม้ยาง เช่น ยาง ตะเคียน สยา เคี่ยม หลุมพอ ไม้พ้ืนล่างได้แก่ ไผ่เขียว ปาล์ม หวาย และ
เถาวัลย์ต่างๆ 

2) ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ส่วนใหญ่พบขึ้นในที่ระดับสูงกว่า 1,000 
เมตร และอาจพบตามหุบเขาหรือไหล่เขาที่มีความชื้นสูงโดยสังเกตจากการที่พวกมอส เฟริ์น และพืช
อวบน้ าขึ้นอยู่ ไม้พ้ืนล่างประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ล้มลุก ไม้ส่วนใหญ่เป็นพวกก่อ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ
ได้แก่ ก่อสีเสียด ก่อแพะ ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อนก ก่อหมี ขุนไม้ มณฑาป่า ทะโล้ ก าลังเสือโคร่ง และ
อบเชย 

3) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ส่วนใหญ่มักพบเป็นแนวแคบๆ ตามเชิง
เขาและริมล าห้วยจนถึงบริเวณเชิงเขาก่อนจะถึงป่าดิบเขาที่มีความลาดชันไม่มากนัก โดยทั่วไปจะพบ
ป่าชนิดนี้ในระดับต่ ากว่า 600 เมตร มีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญได้แก่ ตะเคียนกิน กะบก สมอพิเภก สมพง 
ตาเสือ มะม่วงป่า และไม้พลอง 
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ป่าชายเลน     ป่าชายหาด   ป่าพรุ    ป่าทุ่งหญ้า   ป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ     ป่าดิบแล้ง      ป่าดิบช้ืน     ป่าสนเขา  ป่าดิบเขา 

ภาพที่ 3.1 ประเภทป่าไม้จ าแนกตามล าดับชั้นความสูงของพ้ืนที่ 
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2559) 

 จากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ของกรมพัฒนาที่ดิน  ปี พ.ศ. 2542 ผู้ศึกษาจึงได้น ามา
จ าแนกพ้ืนที่มีป่าไม้และไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ โดยพิจารณาจากเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรของจังหวัดล าปาง
ออกเป็น 2 ชั้น (ตารางท่ี 3.7) ดังนี้ 

ตารางที่ 3.7 ระดับชั้นข้อมูลของประเภทป่าไม ้

ระดับชั้นข้อมูล ประเภทพื้นที่ป่าไม้ 

1 ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

2 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

3.3.1.3 ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (Distance from wetlands) 
พ้ืนที่แหล่งน้ า หรือ พ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetlands Area) หมายถึง พ้ืนที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม 

ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งมีน้ าขัง หรือน้ าท่วม
ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่ง และน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม รวม
ไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณที่มีน้ าลงต่ าสุดมีความลึกของระดับไม่เกิด 6 เมตร 
(Ramsar Convention Secretariat, 2013) ในขณะที่ค าจ ากัดความในทางนิ เวศ พ้ืนที่ ชุ่มน้ า 
หมายถึง พื้นที่ระหว่างสังคมระบบนิเวศในน้ าและระบบนิเวศบนบกซึ่งมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ที่ระดับผิว
ดิน ใกล้ผิ วดิน หรือมีน้ าท่วมขังเล็กน้อย โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการได้แก่  พันธุ์ ไม้น้ า 
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(Hydrophyte) ดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า (Hydric Soil) และช่วงเวลาของการท่วมขังของน้ า (Inundation 
Period)  

ความส าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ คือ การเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ าฝนและน้ าท่า ช่วยลดปัญหาและป้องกันน้ าท่วมฉับพลัน ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ าใต้ดิน
เป็นแหล่งน้ าใช้ของชุมชนในฤดูแล้ง ช่วยชะลอการไหลของน้ า ช่วยดักจับกักเก็บธาตุอาหาร ดักจับ
ตะกอนลดการตื้นเขินของอ่าวและ รักษาคุณภาพของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและน้ าในทะเล ช่วยดักจับ
สารพิษหลายชนิด ที่พัดมากับน้ าและตะกอนไว้ ลดอันตรายที่เกิดกับระบบนิเวศ ตลอดจนถึงพืช
พรรณในพื้นที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะป่าชายเลนช่วยป้องกันรักษาชายฝั่งทะเลและลดการพังทลายของชาย
คลองชายฝั่ง (มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์, 2551: 153-154) 

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2545) ได้ส ารวจ
พ้ืนที่ชุ่มน้ าทั่วประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540-2541 พบว่า พ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทแหล่งน้ าจืดแบบคลอง 
ห้วย ล าธาร แม่น้ า มีจ านวน 25,008 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,765 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าแบบบึง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ า มีจ านวน 14,128 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ 8,510 ตารางกิโลเมตร 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทหนองน้ า และที่ลุ่มแฉะจ านวน 1,993 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ 5,134 ตาราง
กิโลเมตร รวมทั้งสิ้นประมาณ 36,616 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 7.5 ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ดังกล่าวไม่รวมถึงพ้ืนที่นาข้าว แต่จ าแนกเป็นพ้ืนที่น้ าจืดร้อยละ 44.8 และ
พ้ืนที่ชายฝั่งร้อยละ 55.22 (ยศพรธ์ วรรชนะ, ม.ป.ป.) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) พ้ืนที่ชุมน้ าประเภทน้ าจืด  
1.1) แหล่งน้ าไหล (Riverine) หมายถึง ต้นน้ าอาจมีน้ าขนาดเล็กและจะ

ค่อยๆใหญ่ขึ้นในช่วงตอนปลายน้ า อาทิ แม่น้ า ล าธาร และคลอง เป็นต้น 

1.1.1) แม่น้ าและล าธาร หมายถึง ธารน้ าขนาดใหญ่ที่มีมวลน้ าไหลตลอด
ปีจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า หรือจากต้นน้ าไปสู่ปลายน้ าคือ ทะเลหรือมหาสมุทร แม่น้ าและล าธารจัดเป็น
แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน เป็นต้น 

1.1.2) ล าห้วย หมายถึง แอ่งน้ าที่กว้างมีทางน้ าไหลมาจากภูเขา และขัง
อยู่ตลอดปีหรือแห้งบ้างเพียงชั่วคราว 

1.1.3) คลอง หมายถึง ทางน้ าที่เกิดจากการขุดของมนุษย์ เช่น คลอง
แสนแสบ คลองด าเนินสะดวก เป็นต้น 



 
 

85 

1.2) แหล่งน้ านิ่ง (Closed Water Body) หมายถึง พ้ืนที่ที่อาจมีทางติดกับ
แม่น้ า ล าธาร หรือบริเวณที่มีน้ าท่วมถึงในบางแห่งแหล่งน้ าปิดอาจได้รับน้ าจากน้ าฝนแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่บางแห่งก็ได้รับน้ าจากการท่วมล้นของแม่น้ าและการไหลลงมาโดยล าธารหลายสาย 
แหล่งน้ านิ่งจะไม่มีการขึ้นลงของน้ า โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระแสลม แหล่งน้ านิ่งที่ส าคัญได้ แก่ 
ทะเลสาบ บึง หนอง บ่อ และอ่างเก็บน้ า เป็นต้น 

1.2.1) ทะเลสาบ หมายถึง แหล่งน้ าปิดที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื
อมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ มีพ้ืนที่กว้างและลึก ทะเลสาบธรรมชาติได้แก่ ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 

1.2.2) บึง หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มที่มีน้ าท่วมตลอดปี และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่
โดยรอบบริเวณบึง มีความลึกพอประมาณ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ เป็นต้น 

1.2.3) อ่างเก็บน้ า หมายถึง แอ่งน้ าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ า
ส าหรับประโยชน์ทางการเกษตร 

1.2.4) เขื่อน หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือขวางกั้นล าน้ า และกักเก็บน้ าไว้
ในเพ่ือประโยชน์ในการชลประทาน เช่น เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ เป็นต้น 

2) พ้ืนที่ชุมน้ าประเภทชายฝั่งทะเล 
2.1) ทะเล หรือชายฝั่งทะเล (Marine) หมายถึง บริเวณที่ไม่อยู่ภายใต้

อิทธิพลของกระแสน้ าจากแม่น้ า ได้แก่ ทะเลสาบน้ าเค็ม น้ ากร่อย หาดทราย แนวปะการัง เป็นต้น 

2.1.1) ทะเลสาบน้ าเค็ม หมายถึง ชายฝั่งทะเลสาบ ซึ่งได้มาจากการเกิด
ของพวกสันดอนทราย หรือแนวปะการังตามแนวชายฝั่ง บริเวณน้ าตื้น และทะเลสาบน้ าเค็มในเกาะ
รูปวงแหวงเกิดจากแนวกินปะการัง นั้นเกิดจากการโตของปะการัง และบริเวณกลางค่อยๆจมลงอย่าง
ช้า เช่น บริเวณทะเลสาบสงขลา และทะเลน้อย เป็นต้น 

2.1.2)  น้ ากร่อย หมายถึง น้ าเค็มจากทะเลผสมกับน้ าจืดสามารถพบ
ได้บ่อยตามปากอ่างแม่น้ าออกทะเล เช่น บริเวณสมุทรปราการ (แม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่ทะเล) 
บริเวณสมุทรสาคร (แม่น้ าท่าจีนออกสู่ทะเล) และบริเวณสมุทรสงคราม (แม่น้ าแม่ กลองออกสู่
ทะเล) เป็นต้น 

2.1.3) หาดทราย หมายถึง การสะสมตัวของตะกอนทราย หรือ เปลือก
หอย เศษปะการัง ที่พัดพามาตามกระแสน้ าชายฝั่ง โดยมีลักษณะเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ เช่น หาดชะอ า 
เป็นต้น 
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2.1.4) แนวปะการัง หมายถึง ปะการังที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเล
ตื้นๆ หน้าที่ของแนวปะการังจะช่วยกรองน้ าไหลเวียนเป็นการรักษาคุณภาพน้ าในเขตชายฝั่งทะเล 
และลดแรงกระแทกของคลื่นต่อจากชายฝั่งจึงช่วยลดการกัดเซาะ 

2.2) ปากแม่น้ าหรือชวกทะเล (Estuarine) หมายถึง บริเวณที่แม่น้ าและทะเล
มาบรรจบกัน และมีความเค็มอยู่ระหว่างน้ าทะเลและน้ าจืด เช่น แม่น้ ากระบุรี เป็นต้น 

2.2.1) ดินดอนสามเหลี่ยม หมายถึง พ้ืนที่เฉพาะกับแม่น้ าที่พัดพาเอา
ตะกอนขนาดเล็กๆจ าพวกทรายละเอียด และโคลนมากับล าน าเป็นปริมาณมากแล้วมาตกตะกอนทับ
ถมบริเวณปากแม่น้ า จากนั้นแม่น้ าจะพัดพาเอาตะกอนมาสะสมอยู่เป็นเวลานาน จากนั้นจะปรากฏ
เป็นสันทรายบริเวณปากแม่น้ าและในที่สุดแม่น้ าก็จะแตกแขนงเป็นสองสาขาและมีลักษณะเป็นดิน
ดอนสามเหลี่ยม เช่น บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น 

2.2.2) ที่ราบลุ่มน้ าขึ้นถึง หมายถึง บริเวณหาดโคลนที่เกิดจากการสะสม
ตัวตะกอน พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวนอกจากจะปกคลุมด้วยพรรณไม้ ป่าชายเลน และอาจพบ
แหล่งหญ้าทะเล เช่น อ่าวคุ้งกระเบน ดอนหอยหลอด เป็นต้น 

2.2.3) ป่าชายเลน หมายถึง พ้ืนที่ที่สภาพลุ่มน้ าเค็มหรือน้ ากร่อยที่มี
ต้นไม้ชายเลนขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้นโกงกาง แสม ล าพู ชะครา เช่น ป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้ง ซึ่งอยู่บน
สมมติฐานที่ว่าพ้ืนที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นในบริเวณใกล้แหล่ง
น้ าทั้งสิ้น พ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่แหล่งน้ านั้นจะถูกใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค การท าเกษตรกรรม 
ตลอดจนถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าทุกประเภท อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าทั้งแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ หรือพ้ืนที่แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งต่ า ในทางตรงกันข้าม
พ้ืนที่ที่อยู่ห่างไหลจากแหล่งน้ าย่อมมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยแล้ง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542: 32-41) อย่างไรก็ตามสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดล าปางอยู่ทาง
ตอนบนของประเทศไทยจึงมีเพียงพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทน้ าจืดเท่านั้น ทั้งแบบน้ าไหล และแบบน้ านิ่ง  
เช่น แม่น้ าวัง เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนกิ่วลม และอ่างเก็บน้ าจ านวนมาก เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้จึงเลือกใช้พ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทน้ าจืดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยน าฐานข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ าของ กรม
พัฒนาที่พ.ศ. 2558 มาแบ่งเกณฑ์ระยะห่างของพ้ืนที่แหล่งน้ าโดยใช้เกณฑ์ของ สีใส ยี่สุ่นแสง (2547: 
71) ออกเป็น 4 ระดับ (ตารางท่ี 3.8) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.8 ระดับชั้นข้อมูลของระห่างจากพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ระดับชั้นข้อมูล ประเภทระยะห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ า 

1 > 3,000 เมตร 

2 > 2,000 – 3,000 เมตร 

3 > 1,000 – 2,000 เมตร 

4 < 1,000 เมตร 

3.3.1.4 ลักษณะของเนื้อดิน (Soil Texture) 
ดิน มีความส าคัญต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลก เพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่

เพ่ือการด ารงชีพ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื้อดินเป็น
ลักษณะที่รับรู้ได้จากการสัมผัสถึงความหยาบ ความเนียน ความเหนียว เป็นคุณสมบัติที่ใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการอุ้มน้ า การดูดซับธาตุอาหาร เนื้อดินเป็นผลจากการรวมตัวของอนุภาคดิน
ขนาดต่างๆกันในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป อนุภาคดินเกิดจาการผุพังของหินและแร่ชนิดต่างๆหรือการ
ตกตะกอน อนุภาคของดินสามารถแบ่งออกได้ตามขนาด ได้แก่ อนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และ
อนุภาคดินเหนียว และรวมตัวกันเป็นอนุภาคทั้งสามขนาดในสัดส่วนที่แตกต่างกันท าให้เกิดเป็นเนื้อดินที่
แตกต่างกัน (ภาพที่ 3.2) ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของดินดังต่อไปนี้ (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน, 2530:5-10) 
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ภาพที่ 3.2 ตารางสามเหลี่ยมดิน 
แหล่งที่มา: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (2559) 

1) ดินทราย หมายถึง ดินที่มีอนุภาคทรายเป็นองค์ประกอบสูง ปกติ
ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ าและอากาศดีมาก แต่การอุ้มน้ าต่ า น้ าซึมผ่านได้อย่างรวดเร็วมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ าเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้ง
ธาตุอาหารและน้ า อย่างไรก็ตามดินทรายในพื้นที่ลุ่มอาจพบการขังของน้ าได้ 

2) ดินร่วน หมายถึง ดินที่มีสัดส่วนอนุภาคทั้งสามในขนาดระดับที่
สมดุลกัน ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้น ดินจะยืดหยุ่นได้บ้าง 
เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือ ในทางกลับกันเมื่อก าดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายออก ดินจะจับ
กันเป็นก้อนและไม่แตกออกจากกัน โดยทั่วไปดินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร 
เพราะไถพรวนง่าย มีการระบายน้ าและถ่ายเทอากาศดี อย่างไรก็ตามดินร่วนที่มีอนุภาคทรายมาก 
หรือดินร่วนปนทรายมักพบว่ามีความสมบูรณ์ต่ า ดูดซับอาหารได้น้อย ในทางตรงกันข้ามดินร่วนที่มี
อนุภาคขนาดทรายแป้งมากเกินไป ดินจะจับตัวแน่นเมื่อแห้งจะจับตัวเป็นแผ่นแข็งท าให้การชอนไช
ของรากพืช หรือการงอกของเมล็ดท าได้ยากขึ้น 

3) ดินเหนียว หมายถึง ดินที่มีอนุภาคดินเหนียวในปริมาณสูง ท าให้มี
เนื้อละเอียดโดยปกติดินเหนียวในที่ลุ่มเมื่อน้ าแห้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งท าให้การไถพรวนมีความ
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ยากล าบาก ในขณะที่เปียกจะเหนียวมากจนติดเครื่องมือไถพรวน ดินเหนียวโดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ มีความสามารถในการอุ้มน้ า ดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารพืชได้ ในทางตรงข้ามดินเหนียวสีแดง เม็ดดินจะเกาะตัวน้อย การดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารต่ า แต่จะมีโครงสร้างดีเมื่อแห้งไม่แข็งมาก ท าให้การไถพรวนมีความง่ายดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
ได้ใช้ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งได้จ าแนกประเภทลักษณะของเนื้อดิน
ไว้แล้วมาจ าแนกชั้นข้อมูลของลักษณะเนื้อดินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดินทราย ดินร่วน และดิน
เหนียว 

3.3.1.5 การระบายน้ าของดิน (Soil Drainage) 
การระบายน้ าของดิน หมายถึง ความมากน้อยความถี่และระยะเวลาของการที่มี

น้ าแช่ขังอยู่ในดิน หรือการที่น้ าจะไหลออกไปจากพ้ืนดิน ทั้งการไหลผ่านหน้าดินหรือการไหลซึมลงไป
ยังพ้ืนดินด้านล่างก็ตาม การระบายน้ าของดินสามารถวัดโดยการสังเกตลักษณะหรือระยะเวลาของ
การที่ดินมีน้ าขังโดยตรง ดังเช่น ในบริเวณที่ดินมักจะมีน้ าขังอยู่เสมอ หรือท่ีเรียกว่าดินมีการระบายน้ า
ได้ไม่ดี สีของดินจะมีลักษณะเป็นสีเทา และมีจุดประสีเหลืองน้ าตาลหรือแดงคล้ายสนิมปะปนอยู่
ตลอดชั้นหน้าตัดดิน ในขณะที่บริเวณที่ดินหรือบริเวณที่ไม่มีน้ าขัง ดินจะมีลักษณะเป็นสีน้ าตาลเหลือง 
หรือแดงซึ่งถูกจัดว่าเป็นดินประเภทที่มีการระบายน้ าได้ดี เป็นต้น (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน, 2530: 53) 

ดังนั้นลักษณะการระบายน้ าของดินจัดเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับตัวแปรลักษณะของเนื้อดิน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดถึงการมีอยู่ของปริมาณน้ าในดิน โดยดินเนื้อ
ละเอียดจะมีการระบายน้ าได้ไม่ดี (เลว) ดินเนื้อหยาบจะมีการระบายน้ าได้ดี ดังนั้นสภาพพ้ืนที่ที่มี
ส่วนประกอบของดินทรายมากจะมีการระบายน้ าได้ดีท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ท าให้มีผลต่อ
การเกิดขึ้นของภัยแล้ง (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง, 2553: 38) อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดกลุ่มประเภท
การระบายน้ าของดินใหญ่ๆ 2 ประเภท ได้แก่ การระบายน้ าผิวดิน (external drainage) และการ
ระบายน้ าภายในดิน (internal drainage) การระบายน้ าของดินสามารถแบ่งเป็น ชั้นการระบายน้ า 
(drainage class) ได้แก่ การระบายน้ าเลวมาก (very poorly drained)  การระบายน้ าเลว (poorly 
drained) การระบายน้ าค่อนข้างเลว (somewhat poorly drained) การระบายน้ าปานกลาง 
(moderately drained) การระบายน้ าดี (well drained) การระบายน้ าค่อนข้างมาก (somewhat 
excessively drained) การระบายน้ ามากเกินไป (excessively drained) (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2554) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 
2534 ซึ่งได้จ าแนกประเภทลักษณะการระบายน้ าของดินไว้แล้วvออกเป็นชั้นข้อมูลการระบายน้ าของ
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ดินจ านวน 4 ประเภท ได้แก่ การระบายน้ าของดินดี การระบายน้ าของดินปานกลาง การระบายน้ า
ของดินค่อนข้างเลว และการระบายน้ าของดินเลว 

3.3.2 ปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3.3.2.1 พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Area) 

การท าเกษตรกรรมมีความส าคัญในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
น้ าของมนุษย์โดยการเพาะปลูกพืช พืชทุกชนิดนั้นต้องการน้ าเพื่อการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
การใช้น้ าของพืชนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโต โดยปกติพืชมีการใช้น้ าน้อย
ที่สุดเมื่อเริ่มมีการเพาะปลูก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมากที่สุดเมื่อพืชเจริญเติบโต เต็มที่
ออกดอกออกผล จากนั้นจะค่อยๆลดลงเมื่อถึงช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว การเจริญเติบโตของพืช
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแตกใบ ช่วงออกดอกและออกผล (ธีระพล  ตั้งสมบุญ, 
2549: 22) ดังต่อไปนี้ 

1) ช่วงแตกใบ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เมื่อพืชยังอ่อนอยู่ และเมื่อพืชมีการแตกกิ่ง
ก้านอย่างเต็มที่แล้ว พืชชนิดนี้มีความต้องการน้ าน้อยมากหรืออาจถูกเก็บเกี่ยวที่ช่วงการเจริญเติบโต
ระยะเวลาในเวลาหนึ่งก็ได้เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า กะหล่ าปลี หน่อไม้ฝรั่ง หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

2) ช่วงออกดอก คือ พืชที่ใช้น้ าระดับปานกลางเช่นพวกดอกไม้ต่างๆและพวกผัก
ที่ใช้ดอกเป็นอาหาร เช่น กะหล่ าดอก เป็นต้น 

2) ช่วงออกผล แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ผลหรือเมล็ดยังสดอยู่ และช่วงที่
เมล็ดหรือผลเริ่มแห้ง พวกที่ใช้ผลสดเป็นอาหารเช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด ส้ม กล้วย แตงโม เป็นต้น 
ในขณะที่บางพวกต้องรอให้แห้งเสียก่อนจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้เช่น ข้าว ฝ้าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เขียว และถ่ัวเหลือง เป็นต้น 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน 
อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวนาปรัง ทุเรียน ล าไย กาแฟ ยางพารา มังคุด เงาะ สัปปะรด ถั่วเหลือง
ฤดูแล้ง มะพร้าว กล้วยไข่ กล้วยหอม ส้มโอ ทานตะวัน และอ่ืนๆ น ามาจัดประเภทใหม่ 3 ประเภท
ได้แก่ พืชช่วงแตกใบ พืชช่วงออกดอก และพืชช่วงออกผล เป็นต้น 
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3.3.2.2 พ้ืนที่อุตสาหกรรม (Industrial Area) 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการแปรสภาพวัตถุดิบที่ด าเนินการโดยใช้เงินทุนและ

แรงงานจ านวนมาก เพ่ือให้มีการด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ือการค้าพาณิชย์ ทั้งการท าเหมือง
แร่ การขุดบ่อน้ ามัน การท าป่าไม้ การท าประมง และการบริการในเชิงการค้า (ภาติยะ พัฒนาศักดิ์, ม.ป.ป: 
290) จากการรายงานของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยถูกจัดเป็น 1 ใน 
10 ประเทศที่มีการใช้น้ ามากที่สุด โดยภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมีการใช้น้ ามากที่สุด อีกทั้ ง
อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มว่าเริ่มมีการใช้น้ าในปริมาณมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ จน
ท าให้ประเทศไทยเริ่มวางแผนด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ าเพ่ือป้องกันและรับมือกับปัญหาการขาดแคลน
น้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมไทย (ไทยรัฐ, 2557) ดังนั้นการท าอุตสาหกรรมจึงเป็นตัว
แปรส าคัญประการหนึ่งในการน าไปสู่ปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) สามารถจ าแนกพ้ืนที่อุตสาหกรรมได้ ซึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึง พ้ืนที่ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การอุตสาหกรรมเท่านั้น ห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

2) การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หมายถึง พ้ืนที่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
การอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีในชุมชน เช่น การทอผ้า แกะสลัก ซ่อมรถยนต์ กลึงและหล่อหลอมโลหะ 
วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น นั้นหมายถึงอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานในชุมชน และเป็นบริเวณที่มีความพร้อม
ด้านสาธารณูปโภค และการบริการขั้นพื้นฐาน  

3) การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมประเภทคลังสินค้า หมายถึง พ้ืนที่คลังเก็บสินค้า 
โรงงานเก็บพัสดุ โกดัง รวมถึงยุ้งฉางที่เก็บพืชผลทางการเกษตร ทั้งนี้รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เป็นลานโล่งเพ่ือวางพัสดุขนาดใหญ่ (Container Yard) ทั้งนี้อาจมีการก าหนดพ้ืนที่บริเวณเฉพาะแห่ง
ที่มีความสะดวกในการขนส่ง เช่น ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือบริเวณเขตภายในสถานประกอบการด้าน
การคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาได้สอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมื องเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ใช้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฏกระทรวงให้บังคับใช้ผัง
เมืองรวม จังหวัดล าปาง ปีพ.ศ. 2552 แต่ข้อมูลยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
เลือกใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือมาจ าแนกชั้นข้อมูลมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม ออกเป็นชั้นข้อมูล 2 (ตารางท่ี 3.9) ชั้น ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.9 ระดับชั้นข้อมูลของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

ระดับชั้นข้อมูล ประเภทพื้นที่ป่าไม้ 

1 ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

2 มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

3.3.2.3 พ้ืนที่ชุมชน (Community Area) 
การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยมีผล

ต่อความต้องการการใช้น้ าเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งนี้ตามปกติคนต้องการใช้น้ าประมาณ 50 ลิตรต่อวัน
ทั ้งก ารอ ุป โภ คและบ ร ิโภ ค  ( Irrigation Development Institute,  2008 :5) ใน ขณ ะที ่มี
ประชากรของประเทศไทยทั้งหมดมีประมาณ 67 ล้านคนในปี 2557 (World bank, 2016) นั้น
หมายความว่าทุกคนต้องการน้ าโดยเฉลี ่ย 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 1,205 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในท านองเดียวกันการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆของคนในเมืองจะมากกว่าคนใน
ชนบท 2 เท่า (จิรพล สินูนาวา, 2536: 52) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า
ช ุมชนในทางสังคมวิทยา  สามารถแบ ่งออกเป ็น  2 ประเภท ได ้แก่ ช ุมชนชนชท (Rural 
Community) และชุมชนเมือง (Urban Community) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) ดังนั้นจึง
สามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของพ้ืนที่ชุมชนได้ดังนี้ 

1) พื ้นที ่ช ุมชนชนบท หมายถึง บริเวณที ่อยู ่เขตเมืองหรือเทศบาล ประชากร
ประกอบอาชีพด้วยการท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีระบบการจัดการทางสังคมแบบชุมชน
หมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นกลุ่ม หรือกระจายไปตามลักษณะภูมิประเทศ 

2) พ้ืนที่ชุมชนเมือง หมายถึง บริเวณที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ลักษณะ
ความเป็นเมืองนั้นมีความแตกต่างกับความเป็นชนบททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ดังนั้นในการจัดท าแผนที่พ้ืนที่ชุมชนส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ฐานข้อมูลสถิติ
ประชากรของส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครองของจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2553 จ านวนรวมทั้งสิ้น 
752,356 คน และจ าแนกตามสัดส่วนรายต าบล (ตารางที่ 3.8) มาค านวณกับค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้
น้ าต่อคน (จ านวนประชากร * ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ า) ในพ้ืนที่ชุมชนชนบท คือ 55 ลิตรต่อคนต่อวัน 
ได้แก่  อ าเภอเกาะคา อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเสริมงาม อ าเภอสบปราบ อ าเภอเถิน (ยกเว้น ต าบลเวียง
หมอก) อ าเภอแม่พริก อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่เมาะ อ าเภอเมืองปาน อ าเภอวังเหนือ 
อ าเภองาว และอ าเภอเมือง (ยกเว้น ต าบลสวนดอก หัวเวียง บ้านเป้า ทุ่งฝาย ต้นธงชัย นิคมพัฒนา บุญ
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นาคพัฒนา บ้านด่า และบ้านแลง) ในขณะที่คนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง คือ 100 ลิตรต่อคนต่อวัน ได้แก่ 
อ าเภอเมืองล าปาง (ต าบลชมพู ปงแสนทอง สบตุ๋ย พระบาท เวียงเหนือ บ่อแฮ้ว พิชัย บ้านเสด็จ และ
บ้านเอ้ือม) อ าเภอแม่ทะ (ต าบลนาครัว และน้ าโจ้) อ าเภอเถิน (ต าบลเวียงมอก) อ าเภอวังเหนือ (ต าบล
ร่องเคาะ) และอ าเภอสบปราบ (ต าบลสบปราบ)  ตามผลการศึกษาของ ปราโมทย์ ไม้กลัด (2537: 32)  
จากนั้นจึงน าผลการค านวณปริมาณการใช้น้ ารายต าบลเข้าแทนในฐานข้อมูลขอบเขตการปกครองของ
กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 เพ่ือจัดท าเป็นแผนที่การใช้น้ าโดยเฉลี่ยระดับต าบลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
ด้วยวิธี Jenks Natural Break Classification (Jenks, 1967: 186-190) ออกเป็น 5 ระดับก่อนน าไป
วิเคราะห์เป็นตัวแปรพ้ืนที่ชุมชนต่อไป  

3.4 วิธีการศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการ

เกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปางด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความ
เสี่ยงต่อภัยแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง ได้ก าหนดวิธี
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.4.1 การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง ด าเนินการโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ า กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล าปาง หน่วยงานละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 24 คน (ดูรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมในภาคผนวก จ) 

3.4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ท าการก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
ความหมายของภัยแล้ง สาเหตุการเกิดภัยแล้ง ตลอดจนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเป็นตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยแบ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าไม้ 
ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะของเนื้อดิน และการระบายน้ าของดิน นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยทาง
กายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน  ทั้งนี้ตัวแปรแต่ละตัว
จะถูกให้มีเกณฑ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสมของการเกิดภัยแล้ง (ตารางที่ 3.10)  
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ตารางท่ี 3.10 การก าหนดตัวแปรและเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

ปัจจัยทางธรรมชาติ 

ปริมาณน้ าฝน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ ามาก 

ลักษณะของเนื้อดิน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีลักษณะเนื้อดินทราย 

การระบายน้ าของดิน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีการระบายน้ าของดินมากเกินไป 

ปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างข้ึน 

พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีพื้นท่ีเกษตรกรรมพืชแบบออกผลมาก 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจะมีพ้ืนที่ชุมชนที่ใช้น้ ามากกว่าค่าเฉลี่ย 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การก าหนดล าดับความส าดับความส าคัญของปัจจัย (Weighting Scale) ได้
ใช้ช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนน จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่เกณฑ์การให้
คะแนน (Rating Scale) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 5 คะแนน เรียงล าดับจากคะแนนที่น้อยที่สุด คือ 
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุด ไปจนถึงคะแนนที่มากท่ีสุด คือ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้งมากท่ีสุด ทั้งนี้การก าหนดการถ่วงน้ าหนักจะน าคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overly Analysis) เพื่อวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงภัย (ตารางที่ 3.11) จากล าดับคะแนน (Rating) มีดังต่อไปนี้ 

1 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการเกดิภัยแล้งต่ ามาก 
2 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งต่ า 
3 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง 
5 หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูงมาก 
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ตารางที่ 3.11 ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) และค่าน้ าหนักคะแนนระดับของ
ปัจจัย (Rating) เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี < 882.56 มม. 
   > 882.56 – 938.04 มม. 
   > 938.04 – 993.53 มม. 
   > 993.53 – 1,215.46 มม. 
   > 1,215.46 มม. 
  พ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
   มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
  ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า > 3,000 เมตร 
   < 2,000 -3,000 เมตร 
   < 2,000 – 1,000 เมตร   

 < 1,000 เมตร   
ลักษณะของเนื้อดิน ดินทราย 

   ดินร่วน 
   ดินเหนียว 
  การระบายน้ าของดิน การระบายน้ าดี 
   การระบายน้ าปานกลาง 
   การระบายค่อนข้างเลว 
   การระบายน้ าเลว 
  พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปลูกพืชออกผล 
   พ้ืนที่ปลูกพืชออกดอก 
  

 
พ้ืนที่ปลูกพืชแตกใบ 

  พ้ืนที่อุตสาหกรรม ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม   

 มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม   
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ตารางที่ 3.11 (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล 
ค่าถ่วงน้ าหนัก

ของปัจจัย 
ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

พ้ืนที่ชุมชน < 240,736 ลิตร/ต าบล/วัน 

  
 

> 240,736-366,850 ลิตร/
ต าบล/วัน 

  
 

> 366,850 -728,800 ลิตร/
ต าบล/วัน   

 
> 728,800 -1,460,900 ลิตร/

ต าบล/วัน   
 > 1,460,900  ลิตร/ต าบล/วัน   

3.4.3 การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแล้งตามตัวแปรที่ได้ก าหนดขึ้นทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยน าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวลักษณะข้อมูลที่ไม่เหมือนกันจึงต้องน าเข้าสู่
กระบวนการแปลงรูปข้อมูลให้เป็นแบบเดียวกันคือ ข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster Data) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดแหล่งที่มาของชั้นข้อมูลที่ภาคผนวก ก) 

3.4.3.1 ชั้นข้อมูลปริมาณน้ าฝน เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน ซึ่งข้อมูลมีลักษณะแบบจุด (Point) จึงต้องน าข้อมูลปริมาณ
ข้อมูลน้ าฝนมาจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ โดยท าการลงบันทึกข้อมูลปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-
2558 (รอบ 30 ปี) โดยใช้โปรแกรม ArcMap 10.3.1 และ Microsoft Excel โดยท าการสุ่มจากพิกัด
ของสถานีวัดน้ าฝนจากโปรแกรม Google Earth Pro จากนั้นจึงท าการแปลงเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้
เป็นระบบพิกัดแบบ UTM (Universal Transverse Mercator) หลังจากนั้นจึงท าการแปลงรูปแบบ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบราสเตอร์โดยวิธี Topo to Raster ซึ่งชั้นข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดกว่าวิธีอ่ืน 
ดังนั้นข้อมูลในลักษณะจุด (Point) จึงถูกแปลงเป็นข้อมูลแบบโพลิกอน (Polygon) จากนั้นจึงท าการ
ก าหนดเส้นน้ าฝนเท่าตามเกณฑ์ก าหนดไว้ในตารางที่ 3.5 ท าให้ได้ชั้นข้อมูลปริมาณน้ าฝนเพ่ือใช้
ค านวณในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 

3.4.3.2 ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ ท าโดยการใช้แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร พ.ศ. 2542 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว สามารถน ามาจัดกลุ่มได้แก่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ และไม่มีพ้ืนที่
ป่าไม้แล้วใส่คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้จากการค านวณผ่านการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญลงในตาราง
แสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพื้นที่ป่าไม ้จะได้แผนที่ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ 
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3.4.3.3 ชั้นข้อมูลระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ท าโดยการใช้แผนที่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าจาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จ าแนกประเภทแหล่งน้ าไว้แล้ว เช่น แม่น้ าวัง อ่าง
เก็บน้ า และเขื่อน เป็นต้นจากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเขตกันชนโดยใช้ค าสั่ง Buffer แล้วน า
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญลงในตารางแสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพ้ืนที่แหล่ง
น้ า จะได้ชั้นข้อมูลระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า 

3.4.3.4 ชั้นข้อมูลลักษณะของเนื้อดิน ท าโดยการใช้แผนที่ข้อมูลชุดดินจากฐานข้อมูลของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อดินไว้แล้ว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าว
มาจัดประเภทลักษณะของเนื้อดิน ได้แก่ ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว เป็นต้น จากนั้นน าคะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญลงในตารางแสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพ้ืนที่ลักษณะเนื้อ
ดิน จะได้ชั้นข้อมูลลักษณะเนื้อดิน 

3.4.3.5 ชั้นข้อมูลลักษณะการระบายน้ าของดิน ท าโดยการใช้แผนที่ข้อมูลชุดดินจาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ก าหนดลักษณะการระบายน้ าของดินไว้แล้ว 
จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดประเภทลักษณะการระบายน้ าของดิน ได้แก่ การระบายน้ าเลว การ
ระบายน้ าค่อนข้างเลว การระบายน้ าปานกลาง การระบายน้ าดี เป็นต้น  แล้วน าคะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญลงในตารางแสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพ้ืนที่ลักษณะการ
ระบายน้ าของดิน จะได้ชั้นข้อมูลลักษณะการระบายน้ าของดิน 

3.4.3.6 ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ เกษตรกรรม ท าโดยการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จ าแนกประเภทพืชไว้แล้ว จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกผล พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกดอก และพ้ืนที่ปลูกพืช
ประเภทออกผล เป็นต้น แล้วน าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญลงในตารางแสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute 
Table) ของข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม จะได้ชั้นข้อมูลลักษณะพ้ืนที่เกษตรกรรม 

3.4.3.7 ชั้นข้อมูลพ้ืนที่อุตสาหกรรม ท าโดยการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 
จากกรมพัฒนาที่ดิน ท าการคัดเลือกพ้ืนที่อุตสาหกรรมและไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมโดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกตามเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) แล้วน าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญลงในตาราง
แสดงข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพ้ืนที่อุตสาหกรรม จะได้ชั้นข้อมูลพ้ืนที่พ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

3.4.3.8 ชั้นข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน ท าโดยการใช้แผนที่ขอบเขตการปกครองของกรมแผนที่
ทหาร พ.ศ. 2556 ซึ่งจ าแนกขอบเขตการปกครองระดับต าบลไว้แล้ว จากนั้นใช้ฐานข้อมูลสถิติ
ประชากรของส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครองของจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2553 แล้วใช้ค านวณ
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กับค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้น้ าต่อคน (จ านวนประชากร * ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ า) ในพื้นที่ชุมชน
ชนบท คือ 55 ลิตรต่อคนต่อวัน ได้แก่  อ าเภอเกาะคา อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเสริมงาม อ าเภอสบ
ปราบ อ าเภอเถิน (ยกเว้น ต าบลเวียงหมอก) อ าเภอแม่พริก อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่
เมาะ อ าเภอเมืองปาน อ าเภอวังเหนือ อ าเภองาว และอ าเภอเมือง (ยกเว้น ต าบลสวนดอก หัวเวียง 
บ้านเป้า ทุ่งฝาย ต้นธงชัย นิคมพัฒนา บุญนาคพัฒนา บ้านด่า และบ้านแลง) ในขณะที่คนในพ้ืนที่
ชุมชนเมือง คือ 100 ลิตรต่อคนต่อวัน ได้แก่ อ าเภอเมืองล าปาง (ต าบลชมพู ปงแสนทอง สบตุ๋ย พระ
บาท เวียงเหนือ บ่อแฮ้ว พิชัย บ้านเสด็จ และบ้านเอ้ือม) อ าเภอแม่ทะ (ต าบลนาครัว และน้ าโจ้) 
อ าเภอเถิน (ต าบลเวียงมอก) อ าเภอวังเหนือ (ต าบลร่องเคาะ) และอ าเภอสบปราบ (ต าบลสบปราบ)  
ตามผลการศึกษาของ ปราโมทย์ ไม้กลัด (2537: 32)  จากนั้นจึงน าผลการค านวณปริมาณการใช้น้ า
รายต าบลเข้าแทนในฐานข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 เพ่ือจัดท าเป็น
แผนที่การใช้น้ าโดยเฉลี่ยระดับต าบลโดยใช้ เกณฑ์ ในการแบ่งด้วยวิธี  Jenks Natural Break 
Classification (Jenks, 1967: 186-190) แล้วน าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญลงในตารางแสดงข้อมูล
คุณลักษณะ (Attribute Table) ของข้อมูลพื้นที่ชุมชน จะได้ชั้นข้อมูลพื้นที่พ้ืนที่ชุมชน 

3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการภัยแล้งในจังหวัดล าปาง ท าโดยการ
ซ้อนทับข้อมูล (Overly Analysis) โดยใช้แผนที่ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร มา
วิเคราะห์ผ่านการใช้สมการเส้นตรงในการแบ่งระดับความเสี่ยงที่ได้ก าหนดคะแนนเอาไว้แล้วในตาราง
ที่ 3.10 แผนที่ที่ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งจะถูกพยากรณ์โดยการค านวณค่าคะแนนรวมแบบถ่วง
น้ าหนักของตัวแปร (Weighting Linear Total) ด้วยสมการดังนี้ 

S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +…+ WnRn  
 W  หมายถึง ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ส าคัญ  
R1…n  หมายถึง ค่าคะแนนของปัจจัยย่อยตั้งแต่ 1 - nและ  
N 1…n หมายถึง จ านวนปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 1 – n 

สมการข้างต้นสามารถค านวณโดยการใช้โปรแกรมทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จากนั้นน าผลรวมของคะแนนมาจัดกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 5 ระดับโดยใช้วิธีการแบ่งเกณฑ์
แบบอัตราส่วนเท่าๆกัน (Equal Interval Classification) โดยค านวณได้จากโปรแกรม ArcMap 
10.3.1 (ERSI, 2017)  เพ่ือน ามาก าหนดความกว้างแบบอันตรภาคชั้นของแต่ละช่วง ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยแล้งมากที่สุด พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย และพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด (ภาพที่ 3.3) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภัยแล้งกับปัจจัยทั้งหมด ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเปียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือคัดเลือกปัจจัยเข้าสู่กระบวนการ
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วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ในการพยากรณ์การเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่
จังหวัดล าปางต่อไป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัย
แล้งในภาคผนวก ค ในเอกสารแนบท้าย) 
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ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการก าหนดและจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดล าปางโดยประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงพื้นที 

ก าหนดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจ าแนกประเภทข้อมูล 

การวิเคราะห์และประเมินพืน้ท่ีเส่ียงภัยแล้ง 
 

ผู้ศึกษาได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี (Spatial Analysis) ด้วยการซ้อนทบัข้อมลูโดยการ
ใช้สมการพยากรณ์ผลคะแนนจากการสอบถามจากผู้ เชียวชาญดงันี ้

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรปริมาณน า้ฝนรายปี (R1 W1) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรพืน้ท่ีป่าไม้ (R2 W2) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรระยะหา่งจากพืน้ท่ีแหลง่น า้ (R3 W3) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรลกัษณะของเนือ้ดิน (R4 W4) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรลกัษณะการระบายน า้ของดนิ (R5 W5) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรพืน้ท่ีเกษตรกรรม (R6 W6) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรพืน้ท่ีอตุสาหกรรม (R7 W7) 

คะแนนและน า้หนกัของตวัแปรพืน้ท่ีชมุชน (R8 W8) 

 
 
 
 
 

แผนที่เส่ียงภัยแล้ง 
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3.4.5 การศึกษาเพ่ือหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อภัยแล้งโดยใช้ตัวแปร
ทั้งหมด 8 ตัวแปร ผู้ศึกษาได้น าเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression Analysis) ซึ่งค านวณด้วยโปรแกรม SPSS Version 24 for Window โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 3.4) 

3.4.5.1 การตรวจสอบปัจจัยทั้งหมดว่าเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและมี
ความเป็นอิสระต่อกัน 

3.4.5.2 การท าวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามในการพยากรณ์การภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการพยากรณ์การเกิดภัยแล้งด้วยสมการเชิงเส้น 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูล 

สหสัมพันธ์ (Correlation) 

การเลือกปัจจัยหรือตัวแปรเพื่อวิเคราะห์ถดถอย 

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 

การสร้างสมการ (Equations) 



 
 

102 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง” มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความ
เสี่ยงต่อภัยแล้ง อีกทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภัยแล้งและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับ
ความเสี่ยงต่อภัยแล้ง โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย พ้ืนที่
ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดได้ถูกน ามาท าการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักและค่า
ความส าคัญเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งตามกระบวนการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay Analysis) ท าให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
4.1.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝน พื้นที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่ง

น้ า ลักษณะของเนื้อดิน และลักษณะการระบายน้ าของดิน เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้มีความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้น้ าจากน้ าฝนจะไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง
และทะเลในที่สุดท าให้ไม่มีน้ าใช้เมื่อเกิดหน้าแล้งท าให้เกิดภัยแล้งตามมา 

4.1.1.1 ปริมาณน้ าฝน (Rainfall) 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2528-

2558 จากสถานีตรวจวัดอากาศท่ัวจังหวัดล าปาง ทั้งสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และ
สถานีตรวจวัดอากาศของกรมชลประทาน จ านวน 24 สถานี จากนั้นจึงน าเข้าข้อมูลในชั้นข้อมูลแผนที่
ขอบเขตการปกครองระดับต าบล ของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามข้อมูลปริมาณน้ าฝน
ที่ได้มามีลักษณะแบบจุด (Point) จึงต้องท าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช้วิธีการประมาณค่าช่วง 
(Interpolation) เนื่องจากการประมาณค่าช่วงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการท านายผลที่เป็นไปได้กับ
ต าแหน่งที่ไม่ได้เก็บ หรือพ้ืนที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดอากาศ วิธีการประมาณค่าช่วงจึงเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มากที่สุด ทั้งนี้สถานีตรวจวัดอากาศที่เก็บได้นั้นใช้วิธีการสุ่มค่าพิกัดของสถานีจาก
โปรแกรม Google Earth Pro จากท าการสร้างแบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ด้วยค าสั่ง Topo to Raster ด้วย
โปรแกรม ArcMap 10.3.1เนื่องด้วยวิธีนี้จะท าให้เกิดการสร้างตัวแปรได้หลายตัวแปรในแบบจ าลอง
ซึ่งข้อมูลจะมีความแม่นย าสูงขึ้น (Digital Evaluation Model) (สุเพรช จิรขจรกุล, 2552: 756-770) 
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ทั้งนี้การแบ่งเกณฑ์ปริมาณน้ าฝนผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์การจ าแนกปริมาณน้ าฝนแบบเดไซล์ (Rainfall 
Decile Range) ออกเป็น 5 ระดับ (ตารางท่ี 4.1) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 เกณฑ์ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยและลักษณะสภาพพ้ืนที่ 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) สภาพพื้นที่ 

< 882.56 แห้งแล้งมากท่ีสุด 

> 882.56 – 938.04 แห้งแล้ง 

> 938.04 – 993.53 ค่อนข้างแห้งแล้ง  

> 993.53 – 1,215.46 ฝนตกปานกลาง 

> 1,215.46 ฝนตกค่อนข้างดี 
 

 จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดล าปางมีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยมากกว่า 993.53 – 1,215.46 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,382.11 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 42.94 
รองลงมาคือปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,215.46 มิลลิเมตร ครอบคลุ่มพ้ืนที่ 4,673.73 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 37.29 ถัดมาคือปริมาณน้ าฝนมากกว่า 938.04 – 993.53 มิลลิ เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 
1,422.48 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 11.35 ถัดมาคือปริมาณน้ าฝนมากกว่า 882.56 – 938.04 มิลลิเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 697.36 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.56 และปริมาณน้ าฝนน้อยกว่า 882.56 มิลลิเมตร 
ครอบคลุ่มพ้ืนที่ 358.23 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.86 (ตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1) 

ตารางท่ี 4.2 พ้ืนที่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528-2558) จังหวัดล าปาง 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

< 882.56 358.28 2.86 

> 882.56 – 938.04 697.36 5.56 

> 938.04 – 993.53 1422.48 11.35 

> 993.53 – 1,215.46 5,382.11 42.94 

> 1,215.46 4,673.73 37.29 

รวม 12,533.96 100.00 
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ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528-2558) จังหวัดล าปาง 
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4.1.1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Area) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร 

ปี พ.ศ. 2542 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000  ในชั้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute 
Data) ได้จ าแนกพ้ืนที่ป่าของจังหวัดล าปาง (ตารางท่ี 4.3) ดังนี้  

ตารางท่ี 4.3 พ้ืนทีป่่าไม้ในจังหวัดล าปาง 

ชื่อป่าไม้ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 0.06 

ป่าแม่ป้าย 52.53 
ป่าที่จัดสรรแม่ตุ๋ย-ดอยม่อนผาแดง 90.42 

ป่าแม่งาว 0.08 
ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 0.22 
ป่าแม่จาง (ตอนขุน) 29.90 

ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 0.11 
ป่าที่จัดสรรบ้านต้องดอยฝรั่ง 45.05 

ป่าแม่สะเลียม 65.89 
ป่าฝั่งขวาแม่วัง 0.10 

ป่าแม่มอก (หมายเลข 54) 788.15 
ป่าแม่เลิม-แม่ปะ 223.99 

ป่าแม่ตั ง 0.01 
ป่าแม่ตั ง 0.07 

ป่าแม่พริก-แม่สะเลียม 0.34 
ป่าแม่จาง 178.53 

ป่าในแผนการที่จะด าเนินการ (หมายเลข 55) 303.69 
ป่าแมเ่มาะ (แปลง 1) 367.21 
ป่าแม่จาง (ตอนขุน) 158.51 

ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 0.26 
ป่าฝั่งขวาแม่วัง 1,038.42 
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 254.61 

ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 3,789.13 
ป่าแม่อิง-แม่ต  า-แม่จุ๋น 0.02 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
ชื่อป่าไม้ พื้นที่ (ตร.กม.) 

ป่าแม่ทรายค า 178.85 
ป่าแม่วะ 245.62 

ป่าแม่พริก-แม่สะเลียม 1,181.69 
ป่าแม่งาว 737.40 

รวม 9,730.90 

จากนั้นน าชั้นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้มาจัดกลุ่มโดยใช้ชุดค าสั่ง Reclassify เพ่ือจ าแนก
พ้ืนที่ป่าไม้และไม่ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ พบว่ามีพ้ืนที่ป่าไม้ครอบคลุมพ้ืนที่ 9,730.90 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
77.64 ในขณะที่พ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,803.06 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 22.36  (ตารางที่ 
4.4 และภาพท่ี 4.2)  

ตารางท่ี 4.4 พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 9,730.90 77.64 

ไมใ่ช่พื้นที่ป่าไม้ 2,803.06 22.36 

รวม 12,533.96 100.00 
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ภาพที่ 4.2 พ้ืนที่ป่าไม้และไม่ใช่ป่าไม้จังหวัดล าปาง 
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4.1.1.3 ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (Distance from wetlands) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า หรือ พ้ืนที่ชุ่ม

น้ าโดยใช้ข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามระบบ Ramsar Convention Secretariat (2013) จากกรมพัฒนา
ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 2558  ในชั้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้จ าแนก
พ้ืนที่แหล่งน้ าของจังหวัดล าปาง (ตารางท่ี 4.5) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 พ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดล าปาง ตามระบบ Ramsar Convention  

พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พื้นที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน 54.62 53.43 

 
ป่าพรุ 4.63 4.53 

 
แม่น้ า ล าธาร มีน้ าไหลบางช่วงฤดู 26.23 25.65 

 
แม่น้ าท่ีมีน้ าไหลตลอดปี 21.98 21.50 

 
หนอง บึงธรรมชาติ 1.78 1.75 

พื้นที่ชุ่มน้ าที่สร้างข้ึน 47.60 46.57 

 
คลองชลประทาน 0.47 0.46 

 
นาข้าวในที่ราบน้ าท่วมขัง 8.40 8.22 

 
อ่างเก็บน้ า 38.73 37.89 
รวม 102.23 100.00 

จากตารางที่ 4.5 พบว่ามีพ้ืนที่แหล่งน้ าประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ าในแผ่นดิน ครอบคลุมพ้ืนที่ 54.62 
ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 53.43 ในขณะที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทสร้างขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่ 47.60 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 46.57 
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จากนั้นน าชั้นข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ ามาจัดท าแนวกันชน (Buffer) เพ่ือจ าแนกระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ าออกเป็น 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าน้อยกว่า 1,000 เมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,228.44 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 9.80 ถัดมาคือระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าระหว่าง 
1,000-2,000 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,544.25 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 20.30 ถัดมาคือคือระยะห่าง
จากพ้ืนที่แหล่งน้ าระหว่าง 2,000-3,000 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,401.04 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
19.16  และสุดท้ายคือคือระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ ามากกว่า 3,000 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 
6,360.23 คิดเป็นร้อยละ 50.74 (ตารางท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.6 พ้ืนที่ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าในจังหวัดล าปาง 

ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ า พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1,000 เมตร 1,228.44 9.80 
ระหว่าง 1,000-2,000 เมตร 2,544.25 20.30 
ระหว่าง 2,000-3,000 เมตร 2,401.04 19.16 

มากกว่า 3,000 เมตร 6,360.23 50.74 

รวม 12,533.96 100.00 
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ภาพที่ 4.3 พ้ืนที่แหล่งน้ าและระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าในจังหวัดล าปาง 
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4.1.1.4 ลักษณะเนื้อดิน (Soil Texture) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อดินโดยใช้แผนที่กลุ่มชุดดิน 

จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2534 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000  ในชั้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
(Attribute Data) ได้จ าแนกกลุ่มชุดดินและน ามาจัดกลุ่มลักษณะเนื้อดินโดยใช้ค าสั่ง Reclassify 
(ตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.4) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 ลักษณะเนื้อดินในจังหวัดล าปาง 

ลักษณะเนื้อดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

ดินทราย 827.34 6.60 

ดินร่วน 958.81 7.65 

ดินเหนียว 2,626.06 20.95 

ไม่สามารถจ าแนกได้ 8,121.75 64.80 

รวม 12,533.96 100.00 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่าจังหวัดล าปางมีลักษณะเนื้อดินประเภทดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
827.34 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 6.60 ถัดมาคือดินร่วน ครอบคลุมพ้ืนที่ 958.81 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 7.65 และสุดท้ายคือ ดินเหนียว ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,626.06 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 20.95 อย่างไร
ก็จากจากฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินยังมีกลุ่มดินบางประเภทที่ไม่สามารถจ าแนกลักษณะเนื้อดินเนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่า ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,121.75 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 64.80 



 
 

112 

 

ภาพที่ 4.4 ลักษณะเนื้อดินในจังหวัดล าปาง 
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4.1.1.4 ลักษณะการระบายน้ าของดิน (Soil Drainage) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะการระบายน้ าของดินโดยใช้แผนที่

กลุ่มชุดดิน จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2534 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000  ในคู่มือรายงาน
การส ารวจดินเพ่ือการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552: 8-12) ได้จ าแนกลักษณะการระบายน้ าของดิน
ของกลุ่มชุดดินแต่ละประเภท จากนั้นจึงน ามาจัดกลุ่มลักษณะการระบายน้ าของดินโดยใช้ค าสั่ง 
Reclassify (ตารางท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.5) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 ลักษณะการะบายน้ าของดินในจังหวัดล าปาง 

ลักษณะการระบายน้ าของดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

เลว 94.31 0.75 
ค่อนข้างเลว 175.38 1.40 

ดี 3,595.01 28.68 
ปานกลาง 547.51 4.37 

ไม่สามารถจ าแนกได้ 8,121.75 64.80 

รวม 12,533.96 100.00 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าจังหวัดล าปางมีดินที่มีลักษณะการระบายน้ าประเภทเลว ครอบคลุม
พ้ืนที่ 94.31 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.75 ถัดมาคือการระบายน้ าค่อนข้างเลว ครอบคลุมพ้ืนที่ 
175.38 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.40  ถัดมาคือการระบายน้ าดี ครอบคลุมพ้ืนที่ 3,595.01 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 28.68 และสุดท้ายคือการระบายน้ าปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 547.51 ตร.กม. คิด
เป็นร้อยละ 4.38 อย่างไรก็จากจากฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินยังมีกลุ่มดินบางประเภทที่ไม่สามารถจ าแนก
ลักษณะการระบายน้ าดินเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น พ้ืนที่ป่าไม้ พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่า 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,121.75 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 64.57 
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ภาพที่ 4.5 ลักษณะการระบายน้ าของดินในจังหวัดล าปาง 
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4.1.1.6 พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Area) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ พ้ืนที่เกษตรกรรมโดยใช้แผนที่การใช้

ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000  ใน
ตารางข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้จ าแนกประเภทพืชที่ท าการเพาะปลูกไว้แล้ว 
จากนั้นจึงน ามาจัดประเภทพ้ืนที่ปลูกพืชออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกผล 
พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกดอก และพ้ืนที่เพาะปลูกประเภทแตกใบ โดยใช้ค าสั่ง Reclassify (ตารางที่ 
4.9 และภาพท่ี 4.6) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.9 พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดล าปาง 

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกผล 2,109.70 16.83 
พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกดอก 55.66 0.44 
พ้ืนที่เพาะปลูกประเภทแตกใบ 533.26 4.25 

ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม 9,835.96 78.47 

รวม 12,533.96 100.00 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่าจังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เกษตรกรรม (เฉพาะปลูกพืชเท่านั้น) โดยจ าแนก
เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกผล ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,109.70 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 16.83 ในขณะที่
พ้ืนที่ปลูกพืชประเภทออกดอก ครอบคลุมพ้ืนที่ 55.66 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.44 และ พ้ืนที่
เพาะปลูกประเภทแตกใบ ครอบคลุมพ้ืนที่ 533.26 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.25 อย่างไรก็ตามเมื่อ
จ าแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทไม่ใช่พ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พบว่า ครอบคลุมพ้ืนที่ 9,835.96 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 78.47 
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ภาพที 4.6 พ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดล าปาง 
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4.1.1.7 พ้ืนที่อุตสาหกรรม (Industrial Area) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่อุตสาหกรรมตาม
เกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้าย
กฏกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม จังหวัดล าปาง ปีพ.ศ. 2552 (ตารางท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.7) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.10 พ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดล าปาง 

พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 179.68 1.43 

ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 12,354.28 98.57 

รวม 12,533.96 100.00 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่าจังหวัดล าปางมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพียง 179.68 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 1.47  ในขณะที่ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมมีมากกว่า 12,354.28 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 98.57 
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ภาพที่ 4.7 พ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดล าปาง 
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4.1.1.8 พ้ืนที่ชุมชน (Community Area) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

การใช้น้ าในครัวเรือนโดยน าจ านวนประชากร โดยใช้ข้อมูลสถิติประชากรจังหวัดล าปาง จากกรมการ
ปกครอง ปี พ.ศ. 2553 มาค านวณกับปริมาณการใช้น้ า โดยให้พ้ืนที่ชุมชนชนบทมีค่าเฉลี่ยการใช้น้ า 
55 ลิตร/คน/วัน ในขณะที่พ้ืนที่ชุมชนเมืองมีค่าเฉลี่ยการใช้น้ า 100 ลิตร/คน/วัน จากนั้นน าผลการ
ค านวณรวมเข้ากับแผนที่ขอบเขตการปกครองรายต าบลของ กรมแผนที่ทหาร ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือ
จัดท าเป็นแผนที่การใช้น้ าโดยเฉลี่ยรายต าบลโดยใช้เกณฑ์การแบ่งด้วยวิธี Jenks Natural Break 
Classification (ตารางท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.8) ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.11 พ้ืนที่ชุมชนจ าแนกประเภทปริมาณการใช้น้ ารายต าบลในจังหวัดล าปาง 

ปริมาณการใช้น้ ารายต าบล พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

< 240,736 ลิตร/ต าบล/วัน 1,592.36 12.70 
> 240,736-366,850 ลิตร/ต าบล/วัน 3,874.61 30.91 
> 366,850 -728,800 ลิตร/ต าบล/วัน 4,390.60 35.03 
> 728,800 -1,460,900 ลิตร/ต าบล/วัน 21,83.24 17.42 
> 1,460,900 ลิตร/ต าบล/วัน 493.15 3.93 

รวม 12,533.96 100.00 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่าจังหวัดล าปางมีปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยรายต าบลน้อยกว่า 240,736 
ลิตร/ต าบล/วัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,592.36 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 12.70 ถัดมาคือระหว่าง 240,736-
366,850 ลิตร/ต าบล/วัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 3,874.61 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 30.91 ถัดมาคือระหว่าง 
366,851-728,800 ลิตร/ต าบล/วัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 4,390.60 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 35.03 ถัดมา
คือระหว่าง 728,801-1,460,900 ลิตร/ต าบล/วัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 21,83.24 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
17.42 และสุดท้ายคือ มากกว่า 1,460,900 ลิตร/ต าบล/วัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 493.15 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 3.93 
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ภาพที 4.8 พ้ืนที่ชุมชนจ าแนกประเภทปริมาณการใช้น้ ารายต าบลในจังหวัดล าปาง 
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4.1.2 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และผล
คูณของคา่น้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) 

ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวบแบบสัมภาษณ์จากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 12 หน่วยงานที่
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง โดยท าการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงาน 2 ท่าน รวม
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 24 ท่าน ท าให้ได้ผลค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย 
(Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) เพ่ือน ามาค านวณค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรทั้งหมด 8 
ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรปริมาณน้ าฝน (Rainfall) (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางที่ 4.12 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรปริมาณน้ าฝน (Rainfall) 

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
รายปี 

< 882.56 มม. 8 4.92 39.36 

> 882.56 – 938.04 มม. 8 4.13 33.04 

> 938.04 – 993.53 มม. 8 3.13 25.04 

> 993.53 – 1,215.46 มม. 8 2.21 17.68 

> 1,215.46 มม. 8 1.21 9.68 
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4.1.2.2 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรพื้นที่ป่าไม้ (Forest Area) (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางที่ 4.13 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรพ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Area)  

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 4.83 28.98 

มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 1.63 9.78 

4.1.2.3 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (Distance from wetlands) (ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และผล
คูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (Distance from wetlands)  

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ระยะห่างจากพ้ืนที่
แหล่งน้ า 

> 3,000 เมตร 6 4.63 27.78 

< 2,000 -3,000 เมตร 6 3.75 22.50 

< 2,000 – 1,000 เมตร 6 2.92 17.51 

< 1,000 เมตร 6 2.00 12.00 
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4.1.2.4 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรลักษณะของเนื้อดิน (Soil Texture) (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางที่ 4.15 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรลักษณะของเนื้อดิน (Soil Texture)  

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ลักษณะของเนื้อดิน 

ดินทราย 6 4.33 25.98 

ดินร่วน 6 3.00 18.00 

ดินเหนียว 6 1.88 11.28 

4.1.2.5 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรการระบายน้ าของดิน (Soil Drainage) (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางที่ 4.16 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรการระบายน้ าของดิน (Soil Drainage)  

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

การระบายน้ าของ
ดิน 

การระบายน้ าดี 6 3.38 20.28 

การระบายน้ าปานกลาง 6 2.63 15.78 

การระบายค่อนข้างเลว 6 1.92 11.52 

การระบายน้ าเลว 6 1.58 9.48 
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4.1.2.6 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Area) (ตารางที่ 4.17) 

ตารางที่ 4.17 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Area)  

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

พื้นที่ปลูกพืชประเภทออกผล 4 3.42 13.68 

พื้นที่ปลูกพืชประเภทออกดอก 4 2.71 10.84 

พื้นที่ปลูกพืชประเภทแตกใบ 4 2.08 8.32 

4.1.2.7 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรพ้ืนที่อุตสาหกรรม (Industrial Area) (ตารางท่ี 4.18) 

ตารางที่ 4.18 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรพ้ืนที่อุตสาหกรรม (Industrial Area) 

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 2.00 6.00 
มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 3.38 10.14 
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4.1.2.8 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) 
และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วงน้ าหนัก) ของ
ตัวแปรพื้นที่ชุมชน (Community Area) (ตารางท่ี 4.19) 

ตารางที่ 4.19 ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าคะแนนของตัวแปร (Rating) และ
ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ของตัวแปรพ้ืนที่ชุมชน (Community Area) 

ปัจจัยท่ีใช้ใน
การศึกษา 

ประเภทข้อมูล 
ค่าคะแนน

ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ค่าคะแนน
ของตัวแปร 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

พ้ืนที่ชุมชน 

< 240,736 ลิตร/ต าบล/วัน 3 1.50 4.50 
> 240,736-366,850 ลิตร/

ต าบล/วัน 
3 2.29 6.87 

> 366,850 -728,800 
ลิตร/ต าบล/วัน 

3 3.08 9.24 

> 728,800 -1,460,900 
ลิตร/ต าบล/วัน 

3 3.96 11.88 

> 1,460,900  ลิตร/ต าบล/วัน 3 4.58 13.74 

 
4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปางโดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4.2.1 ขั้นตอนแรกผู้ศึกษาได้เลือกใช้โปรแกรม ArcMap 10.3.1 ซึ่งเป็นซอฟแวร์ปฏิบัติการด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยน าตัวแปรเชิงสาเหตุที่คาดว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้ง
ทั้งหมด 8 ตัวแปร มาท าการวิเคราะห์ซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) ซึ่งภายในตัวแปรทั้งหมด
เราสามารถท าการเปิดตารางคุณลักษณะ (Attribute Table) เพ่ือสร้างสดมภ์ (Field) จ านวน 3 
สดมภ์ ส าหรับการใส่คะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting Scale) และคะแนนของตัวแปร 
(Rating) และผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.12-ตารางที่ 4.19 
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4.2.2 ขั้นตอนที่สอง ท าการวิเคราะห์ซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) โดยใช้แผนที่ทุกตัว
แปรที่สร้างขึ้นจ านวน 8 ตัวแปร โดยใช้ค าสั่ง Union ในโปแกรม ArcMap 10.3.1 จะท าให้ได้แผนที่ที่
เกิดจากการซ้อนทับข้อมูลด้วยตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภัยแล้ง 

4.2.3 ขั้นตอนที่สาม แผนที่ที่เกิดจากการซ้อนทับของตัวแปรข้างต้น สามารถน ามาจ าแนกพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้ง โดยท าการเปิดตารางคุณลักษณะ (Attribute Table) เพ่ือสร้างสดมภ์ (Field) จ านวน 2 
สดมภ์ ได้แก่ ผลคูณของค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยและคะแนนของตัวแปร (ค่าถ่วง
น้ าหนัก) และการจัดแบ่งกลุ่ม (Classification) เพ่ือน าไปประเมินความเสี่ยงต่อการภัยแล้ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สถิติการวิเคราะห์พหุถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหา
สมการที่สามารถท านายความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variable: X) และตัว
แปรตาม (Dependent Variable: Y) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 359) ดังสมการต่อไปนี้ 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 

โดยสามารถอธิบายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ดังตารางที่ 4.20 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.20 ค าอธิบายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ค าอธิบาย 
Y ค่าความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่เกิดจากภัยแล้ง 

β 0 constant coefficient 

β1, β2,... β6 coefficient of independent variable 1-8 
X1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
X2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
X3 ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า 
X4 ลักษณะเนื้อดิน 
X5 การระบายน้ าของดิน 
X6 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
X7 พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
X8 พ้ืนที่ชุมชน 
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อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ด้วยสถิติพหุถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Analysis) 
อยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจที่ว่า ตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ในขณะที่ตัวแปรอิสระสามารถ
เป็นได้ทั้งตัวแปรเชิงปริมาณ หรือตัวแปรกลุ่มก็ได้และตัวแปรอิสระทุกตัวต้องมีความสัมพันธ์ที่เป็น
อิสระต่อกัน (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง, 2553: 85) ซึ่งการค านวณส าหรับตัวแปรตามเพ่ือจ าแนกเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการแบ่งเกณฑ์แบบอัตราส่วนเท่าๆกัน (Equal 
Interval Classification) โดยค านวณได้จากโปรแกรม ArcMap 10.3.1 (ERSI, 2017) ซึ่งสามารถ
จ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่โดยมีช่วงของคะแนน (ตารางท่ี 4.21) ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.21 เกณฑ์การแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งตามช่วงของคะแนน 

เกณฑ์การแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ช่วงของคะแนน 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมากท่ีสุด 141.61 - 177.00 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก 106.21 - 141.60 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 70.81 - 106.20 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย 35.41 - 70.80 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด 0.00 - 35.40 
 
 จากการวิเคราะห์ซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เสร็จสิ้นแล้วนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น ามา
ก าหนดเกณฑ์การแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในบริเวณจังหวัดล าปางตามที่ปรากฏในตารางที่ 
4.20 ข้างต้น ต่อจากนั้นจึงน ามาค านวณหาปริมาณของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งจ าแนกรายต าบล
ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนี้ 
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4.2.3.1 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากท่ีสุดจ าแนกรายต าบล 

ตารางท่ี 4.22 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากท่ีสุดจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 26.90 
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 5.93 

จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 8.93 
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 13.96 
แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 11.59 
ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 13.14 

ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 0.48 
ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 32.32 
เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 30.59 
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 4.83 

ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 12.85 
ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 14.68 
ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 6.19 
ทุ่งฝาย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 12.91 
ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 17.98 
นาแก อ.งาว จ.ล าปาง 2.04 
นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 7.20 
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 7.88 
นาโป่ง อ.เถิน จ.ล าปาง 41.13 
นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง 0.88 
นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 7.51 
นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 3.19 
น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 21.15 

นิคมพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 3.33 
บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 1.47 
บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.27 
บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 29.24 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
บ้านค่า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 8.47 
บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 0.94 

บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 0.19 
บ้านเป้า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 7.66 
บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 16.37 
บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 1.52 
บ้านแลง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 8.22 
บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 10.64 

บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 38.61 
บ้านหวด อ.งาว จ.ล าปาง 2.49 
บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 16.53 
บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง 7.57 
บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 37.44 

บุญนาคพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 10.11 
ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 4.38 
ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 0.56 

ปงแสนทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 2.48 
ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 8.94 
ผาปัง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 4.56 

พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 22.28 
พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 4.33 

พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 30.19 
เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 10.14 
เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 0.19 
เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 17.28 
แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 0.84 
แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 1.93 
แม่ถอด อ.เถิน จ.ล าปาง 17.64 
แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 8.64 
แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 10.48 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล าปาง 10.96 

แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 15.51 
แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 1.59 
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 2.43 
แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 9.12 
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 12.85 
แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 26.21 

ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 24.27 
ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 41.77 

ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 4.30 
วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 2.80 
วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 5.83 
วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 0.11 
วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 16.01 
วังใต ้ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 6.54 

วังทรายค า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 7.68 
วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 0.92 
วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 12.15 
วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 8.19 
วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 6.59 
เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 1.24 
เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง 3.86 
เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 0.02 

ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 3.59 
สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 0.58 
สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 0.84 

เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 19.74 
เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 18.12 
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 19.38 
หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 1.29 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พืน้ที่ (ตร.กม.) 
หลวงใต้ อ.งาว จ.ล าปาง 7.81 

หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 5.08 
หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 1.12 
หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 3.35 
ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 0.12 

ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 5.47 
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 11.80 

รวม 971.45 
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ภาพที่ 4.9 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากท่ีสุดจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 
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4.2.3.2 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากจ าแนกรายต าบล 

ตารางท่ี 4.23 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 18.09 
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 10.83 

จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 69.51 
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 22.39 
แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 20.94 
ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 4.13 

ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 16.79 
ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 20.63 
เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 9.79 
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 10.10 

ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 26.76 
ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 53.94 
ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 24.14 
ทุ่งฝาย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 15.51 
ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 27.25 
นาแก อ.งาว จ.ล าปาง 8.93 
นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 55.73 
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 30.46 
นาโป่ง อ.เถิน จ.ล าปาง 34.71 
นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง 27.97 
นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 65.44 
นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 31.58 
น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 17.89 

นิคมพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 19.98 
บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 10.13 
บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 16.60 
บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 22.52 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
บ้านค่า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 22.70 
บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 35.52 

บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 21.14 
บ้านเป้า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 30.25 
บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 19.02 
บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 10.69 
บ้านแลง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 26.59 
บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 35.60 

บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 15.88 
บ้านหวด อ.งาว จ.ล าปาง 37.38 
บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 31.90 
บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง 11.02 
บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 42.96 

บุญนาคพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 33.19 
ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 22.14 
ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 27.11 

ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 23.74 
ปงแสนทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 15.26 

ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 5.21 
ผาปัง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 23.36 

พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 29.29 
พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 42.94 

พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 17.64 
เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 15.40 
เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 3.07 
เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 36.92 
แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 24.77 
แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 26.93 
แม่ถอด อ.เถิน จ.ล าปาง 57.07 
แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 44.69 



 
 

135 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 31.24 
แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล าปาง 27.35 

แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 86.15 
แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 28.39 
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 65.94 
แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 27.52 
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 19.80 
แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 41.45 

ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 87.21 
ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 28.45 

ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 17.82 
วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 35.74 
วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 22.89 
วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 15.17 
วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 19.54 
วังใต ้ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 27.45 

วังทรายค า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 15.13 
วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 26.31 
วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 18.61 
วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 45.80 
วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 17.66 
เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 22.85 
เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง 187.95 
เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 0.01 

ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 6.85 
สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 62.93 
สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 47.06 
สมัย อ.สบปราบ จ.ล าปาง 22.96 

สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 0.00 
สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 23.89 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 38.51 
เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 59.68 
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 56.20 
หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 24.88 
หลวงใต้ อ.งาว จ.ล าปาง 12.53 

หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 8.52 
หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 10.34 
หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 60.50 
ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 24.71 

ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 46.09 
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 71.41 

รวม 2975.60 
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ภาพที่ 4.10 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 
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4.2.3.3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งปานกลางจ าแนกรายต าบล 

ตารางท่ี 4.24 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งปานกลางจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
กล้วยแพะ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 5.41 
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 1.75 

จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 302.85 
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 196.32 
แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 62.85 
ชมพู อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 11.93 

ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 11.35 
ต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 7.20 
เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 9.47 
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 4.04 

ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 109.51 
ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 32.66 
ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 32.00 
ทุ่งฝาย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 4.83 
ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 52.30 
นาแก อ.งาว จ.ล าปาง 15.74 
นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 30.13 
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 16.41 
นาโป่ง อ.เถิน จ.ล าปาง 62.44 
นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง 53.02 
นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 82.43 
นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 37.92 
น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 8.30 

นิคมพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 20.91 
บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 15.46 
บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 6.45 
บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 178.78 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
บ้านค่า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 32.92 
บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 231.78 

บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 19.71 
บ้านเป้า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 8.70 
บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 61.13 
บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 59.36 
บ้านแลง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 118.28 
บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 42.02 

บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 49.25 
บ้านหวด อ.งาว จ.ล าปาง 201.70 
บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 79.06 
บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง 80.07 
บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 83.18 

บุญนาคพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 12.39 
ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 21.10 
ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 24.46 

ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 8.72 
ปงแสนทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 8.39 

ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.60 
ผาปัง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 23.75 

พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 46.67 
พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 38.11 

พิชัย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 41.52 
เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 54.14 
เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 169.11 
เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 112.64 
แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 61.72 
แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 215.45 
แม่ถอด อ.เถนิ จ.ล าปาง 184.73 
แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 20.17 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 135.23 
แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ล าปาง 6.81 

แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 111.82 
แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 179.58 
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 107.16 
แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 33.52 
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 60.39 
แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 35.95 

ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 86.65 
ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 34.63 

ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 3.21 
วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 38.54 
วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 159.96 
วังเงิน อ.แมท่ะ จ.ล าปาง 30.39 
วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 24.44 
วังใต ้ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 46.60 

วังทรายค า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 31.92 
วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 109.19 
วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 5.34 
วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 25.87 
วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 6.96 
เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 138.33 
เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง 427.45 
เวียงเหนือ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 8.24 

ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 5.58 
สบตุ๋ย อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 3.52 

สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 64.92 
สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 44.20 
สมัย อ.สบปราบ จ.ล าปาง 7.22 

สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 2.28 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 27.68 
เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 121.75 
เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 160.94 
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 74.59 
หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 3.43 
หลวงใต้ อ.งาว จ.ล าปาง 19.07 

หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 0.90 
หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 104.05 
หัวเวียง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 2.96 
หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 72.24 
ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 7.36 

ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 7.65 
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 12.77 

รวม 6,076.61 
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ภาพที่ 4.11 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งปานกลางจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 
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4.2.3.4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยจ าแนกรายต าบล 

ตารางท่ี 4.25 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 2.09 
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 3.42 
แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 79.69 
ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 19.32 
เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 1.04 
ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 20.91 
ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 1.02 
ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 179.35 
ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 0.85 
นาแก อ.งาว จ.ล าปาง 43.29 
นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 13.98 
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.39 
นาโป่ง อ.เถิน จ.ล าปาง 14.84 
นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง 80.92 
นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 1.75 
นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง 55.57 
น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 8.67 

นิคมพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 25.51 
บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 21.22 
บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 2.11 
บ้านค่า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 63.80 

บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 30.37 
บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 198.61 
บ้านแลง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 40.82 
บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 104.47 
บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 57.29 
บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง 61.52 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 7.50 

บุญนาคพัฒนา อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 22.94 
ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 167.68 
ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 98.02 

ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 1.44 
ผาปัง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 37.31 

พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 24.60 
เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 66.54 
เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 35.15 
เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 0.55 
แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 19.92 
แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 1.39 
แม่ถอด อ.เถิน จ.ล าปาง 46.78 
แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 4.44 
แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 9.16 
แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 197.62 
แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 14.55 
แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 41.97 
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 0.47 
แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 24.50 

ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.20 
ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 0.07 
วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 7.57 
วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 3.70 
วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 44.93 
วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 0.15 
วังใต ้ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 0.77 

วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 13.11 
วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 3.64 
วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.55 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 7.02 
เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 4.96 
เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง 6.44 
สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 23.53 
สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 37.11 
สมัย อ.สบปราบ จ.ล าปาง 38.68 

สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 80.74 
เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 7.93 
เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 4.48 
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 48.75 
หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 67.47 
หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 44.07 

ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 2.21 
ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ล าปาง 2.81 

รวม 2,410.19 
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ภาพที่ 4.12 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 
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4.2.3.5 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุดจ าแนกรายต าบล 

ตารางท่ี 4.26 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุดจ าแนกรายต าบล 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 3.89 
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 2.93 
ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 1.34 
ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 1.32 
ทุ่งฮ้ัว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.26 
นาโป่ง อ.เถิน จ.ล าปาง 1.40 
นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 2.66 
บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 1.33 
บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 1.40 
บ้านค่า อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 1.34 

บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 1.20 
บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 3.09 
บ้านแหง อ.งาว จ.ล าปาง 4.18 
บ้านเอื้อม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 1.26 

พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ล าปาง 2.26 
เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 2.71 
เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 2.53 
แม่ตีบ อ.งาว จ.ล าปาง 2.50 
แม่ถอด อ.เถิน จ.ล าปาง 2.30 
แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 1.39 
แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 1.36 
แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 3.35 
แม่วะ อ.เถิน จ.ล าปาง 2.60 
แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 1.76 
วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 3.86 
วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.93 
วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.33 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.) 
วังใต ้ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.24 

วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 3.81 
วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 1.34 
เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 2.58 
เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง 9.27 
สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง 2.95 
สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 2.90 
สมัย อ.สบปราบ จ.ล าปาง 2.84 

สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.47 
เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 2.72 
เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 1.22 
เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 2.00 
หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 2.70 
หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 2.60 

รวม 100.11 
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ภาพที่ 4.13 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุดจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 
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4.2.3.6 สรุปพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งจ าแนกรายต าบลในจังหวัดล าปาง 

ตารางท่ี 4.27 สรุปพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งจ าแนกรายต าบล 

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
น้อยที่สุด 100.11 0.80 

น้อย 2,410.19 19.23 

ปานกลาง 6,076.61 48.48 
มาก 2,975.60 23.74 

มากที่สุด 971.45 7.75 
รวม 12,533.96 100.00 
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ภาพที่ 4.14 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งจ าแนกรายต าบลของจังหวัดล าปาง 



 
 

152 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) และตัวแปรตาม (dependent 
Variable) โดยปัจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะของดิน การระบายน้ าของดิน พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน ในขณะที่ตัวแปรตามคือ ความเสี่ยงของพ้ืนที่ (Risk of Drought 
Area) ซึ่งสามารถน ามาค านวณหาความสัมพันธ์ตามวิธีการทางสถิติของ Pearson Product 
Monument Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามว่าเป็นไปตามข้อตกลงก่อนการค านวณเชิงเส้นหรือไม่ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548: 342-343) 
ทั้งนี้การค านวณดังกล่าวข้างต้นสามารถท าได้โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 24 for Window 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (ตารางท่ี 4.28) ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้) และตัวแปรตาม 
(ความเสี่ยงภัยแล้งของพ้ืนที่) 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Product Monument Correlation 
Coefficient: r) 

1. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 0.87** 

2. พ้ืนที่ป่าไม้  0.48** 

3. ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า  0.57** 

4. ลักษณะของดิน  0.53** 

5. การระบายน้ าของดิน  0.35** 

6. พ้ืนที่เกษตรกรรม  0.34** 

7. พ้ืนที่อุตสาหกรรม 0.38** 

8. พ้ืนที่ชุมชน  0.75** 
**P < 0.01 

 จากตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้) 
และตัวแปรตาม (ความเสี่ยงของพ้ืนที่) ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวประกอบด้วย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะของดิน การระบายน้ าของดิน พ้ืนที่เกษตรกรรม 
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พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเสี่ยงของพ้ืนที่ต้องการเกิดภัยแล้ง
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้) และตัวแปรตาม (ความเสี่ยงของพ้ืนที่) โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.29) 

ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้) และตัวแปร
ตาม (ความเสี่ยงของพ้ืนที่) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Y 1.00 
        

X1 0.87** 1.00 
       

X2 0.48** 0.13** 1.00 
      

X3 0.57** 0.08** 0.11** 1.00 
     

X4 0.53** 0.03 0.07** 0.35** 1.00 
    

X5 0.35** 0.05** 0.07** 0.10** 0.09** 1.00 
   

X6 0.43** 0.23** 0.28** 0.12** 0.13** 0.53** 1.00 
  

X7 0.38** 0.19** 0.22** 0.05** 0.05** 0.05** 0.32** 1.00 
 

X8 0.75** - 0.00 0.17** 0.13** 0.08** 0.09** 0.21** 0.17** 1.00 

**P < 0.01 

4.3.1 การสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (X1- X8) กับความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ต่อการเกิดภัยแล้ง (Y) ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง สามารถค านวณด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression Analysis) ทั้งนี้ผู้ศึกษาน าเข้าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งละ 1 ตัวแปรเพ่ือสร้าง
สมการเชิงเส้นตรงเป็นล าดับขั้นบันไดตั้งแต่ตัวแปรอิสระตัวแปรแรก (X1) จนถึงตัวแปรอิสระตัว
สุดท้าย (X8) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 99  
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ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 75.46 0.89 
 

84.39 0.00 

1 
ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย (X1) 
1.30 0.03 0.50 43.18 0.00 

R = 0.50 R2 = 0.25 F = 1864.11 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรแรกคือ 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (X1) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่ พบว่ามีค่าเบต้า (Beta) เท่ากับ 1.30 ซึ่งสามารถ
สร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.1) 

Y =  75.46 + 1.30X1………………………….. (สมการที่ 4.1) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.1 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.50 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.25  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยสามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 25 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 75 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่สอง คือ พ้ืนที่ป่าไม้ เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรพ้ืนที่ป่าไม ้

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 48.67 1.01 
 

48.00 0.00 

1 ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย (X1) 

1.16 0.03 0.44 43.40 0.00 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.69 0.04 0.42 41.62 0.00 

R = 0.65 R2 = 0.42 F = 2081.06 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่สองคือ 
พ้ืนที่ป่าไม้ (X2) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามีค่าเบต้า 
(Beta) เท่ากับ 1.69 ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.1) 

Y =  48.67 + 1.16X1 + 1.69X2 ………………………….. (สมการที่ 4.2) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.2 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.65 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.42 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่ป่าไม้ 
สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 42 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 58 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่สาม คือ ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ าเข้า
สู่กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 35.73 0.80 
 

44.79 0.00 
1 ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย (X1) 1.07 0.02 0.41 52.74 0.00 
2 พ้ืนที่ป่าไม้ 

(X2) 1.48 0.03 0.37 47.81 0.00 
3 ระยะห่างจาก

พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 1.56 0.02 0.50 64.33 0.00 

R = 0.82 R2 = 0.67 F = 3772.76 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่สาม คือ 
ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (X3) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
พบว่ามีค่าเบต้า (Beta) เท่ากับ 1.56  ซ่ึงสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.1) 

Y =  35.73+ 1.07X1 + 1.48X2 + 1.56X3 ………………………….. (สมการที่ 4.3) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.3 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.21 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.67 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่ป่าไม้ 
สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 67 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 33 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่สี่ คือ ลักษณะเนื้อดิน เข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.33) 
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ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรลักษณะเนื้อดิน 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 27.20 0.66 
 

41.19 0.00 

1 ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย (X1) 

1.08 0.02 0.41 65.83 0.00 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.43 0.03 0.36 57.28 0.00 

3 ระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 

1.17 0.02 0.37 56.26 0.00 

4 ลักษณะเนื้อ
ดิน (X4) 

1.11 0.02 0.37 55.64 0.00 

R = 0.89 R2 = 0.78 F = 5138.94 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่สี่ คือ 
ลักษณะเนื้อดิน (X4) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามีค่าเบต้า 
(Beta) เท่ากับ 1.11 ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.1) 

Y =  27.20 + 1.08X1 + 1.43X2 + 1.17X3 + 1.11X4 ………………….. (สมการที่ 4.4) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.4 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.89 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.78 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าลักษณะเนื้อ
ดิน สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 70 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 22 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่ห้า คือ การระบายน้ าของดิน เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรการระบายน้ าของดิน 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 22.28 0.58 
 

38.53 0.00 

1 ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย (X1) 

1.06 0.01 0.40 74.95 0.00 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.39 0.02 0.35 64.40 0.00 

3 ระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 

1.11 0.02 0.36 62.20 0.00 

4 ลักษณะเนื้อ
ดิน (X4) 

1.07 0.02 0.35 61.90 0.00 

5 การระบายน้ า
ของดิน (X5) 

1.14 0.03 0.24 44.91 0.00 

R = 0.92 R2 = 0.84 F = 5967.46 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่ห้า คือ การ
ระบายน้ าของดิน (X5) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามีค่าเบต้า 
(Beta) เท่ากับ 1.14  ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.5) 

Y =  22.28 + 1.06X1 + 1.39X2 + 1.11X3 + 1.07X4 + 1.14X5 ……….. (สมการที่ 4.5) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.5 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.92 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.84 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าลักษณะเนื้อ
ดิน สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 84 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 16 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่หก คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรพ้ืนที่เกษตรกรรม 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 14.63 0.59 
 

24.87 0.00 
1 ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย (X1) 
0.97 0.01 0.37 73.14 0.00 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.23 0.02 0.31 59.54 0.00 

3 ระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 

1.09 0.02 0.35 65.99 0.00 

4 ลักษณะเนื้อ
ดิน (X4) 

1.02 0.02 0.34 63.73 0.00 

5 การระบายน้ า
ของดิน (X5) 

1.13 0.02 0.24 48.09 0.00 

6 พ้ืนที่
เกษตรกรรม 
(X6) 

2.32 0.08 0.16 31.12 0.00 

R = 0.93 R2 = 0.86 F = 5977.82 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่ห้า คือ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม (X6) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามีค่าเบต้า 
(Beta) เท่ากับ 2.32  ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.6) 

Y =  14.63 + 0.97X1 + 1.23X2 + 1.09X3 + 1.02X4 + 1.13X5 + 2.32X6 ….. (สมการที่ 4.6) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.6 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.93 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.86 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่
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เกษตรกรรม สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 86 ในทางกลับกันอีกร้อยละ 14 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรที่เจ็ด คือ พื้นที่อุตสาหกรรม เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 10.26 0.55 
 

18.64 0.00 

1 ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย (X1) 

0.93 0.01 0.35 75.92 0.00 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.14 0.02 0.29 60.11 0.00 

3 ระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 

1.10 0.02 0.35 72.44 0.00 

4 ลักษณะเนื้อ
ดิน (X4) 

1.02 0.02 0.34 69.89 0.00 

5 การระบายน้ า
ของดิน (X5) 

1.11 0.02 0.24 51.93 0.00 

6 พ้ืนที่
เกษตรกรรม 
(X6) 

1.73 0.07 0.12 24.50 0.00 

7 พ้ืนที่
อุตสาหกรรม 
(X7) 

1.32 0.04 0.16 33.91 0.00 

R = 0.94 R2 = 0.89 F = 6320.79 Sig of F = 0.00 

 จากตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรที่ห้า คือ 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมกรรม (X7) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามี
ค่าเบต้า (Beta) เท่ากับ 1.32 ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.7) 
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Y =  10.26 + 0.93X1 + 1.14X2 + 1.10X3 + 1.02X4 + 1.11X5 + 1.73X6  
+ 1.32X7 ……………………………………………… (สมการที่ 4.7) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.7 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.21 ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 0.89 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่
อุตสาหกรรมกรรม สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 89 ในทางกลับกันอีกร้อย
ละ 11 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้พิจารณา จากนั้นจึงน าตัวแปรสุดท้าย คือ พ้ืนที่ชุมชน 
เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป (ตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของตัวแปรพ้ืนที่ชุมขน 

Model 
Independe
nt Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 
  

No. (Constant) 0.648 0.015  43.060 0.000 
1 ปริมาณน้ าฝน

เฉลี่ย (X1) 
1.002 0.000 0.382 3081.709 0.000 

2 พ้ืนที่ป่าไม้ 
(X2) 

1.007 0.001 0.252 1993.161 0.000 

3 ระยะห่างจาก
พ้ืนที่แหล่งน้ า 
(X3) 

1.001 0.000 0.319 2485.51 0.000 

4 ลักษณะเนื้อ
ดิน (X4) 

1.001 0.000 0.330 2584.294 0.000 

5 การระบายน้ า
ของดิน (X5) 

1.003 0.001 0.211 1756.133 0.000 

6 พ้ืนที่
เกษตรกรรม 
(X6) 

1.025 0.002 0.072 543.564 0.000 

7 พ้ืนที่
อุตสาหกรรม
กรรม (X7) 

1.007 0.001 0.125 971.800 0.000 

8 พ้ืนที่ชุมชน 
(X8) 

1.747 0.001 0.352 2841.764 0.000 

R = 1.00 R2 = 1.00 F = 8.850E6 Sig of F = 0.000 
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 จากตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้ตัวแปรสุดท้าย คือ 
พ้ืนที่ชุมชน (X8) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่ามีค่าเบต้า 
(Beta) เท่ากับ 0.648 ซึ่งสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (สมการที่ 4.8) 

Y =  0.648 + 1.002X1 + 1.007X2 + 1.001X3 + 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6  
+ 1.007X7 + 1.747X8……………..…………………….. (สมการที่ 4.8) 

 ตามรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ 4.7 โดยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
1.00 เช่นเดียวกันกับค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2)  เท่ากับ 1.00 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพ้ืนที่
ชุมชน สามารถอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 100 จากสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา) ร่วมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่ต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 
ส าหรับการประเมินว่าสมการดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ โดยให้ผลการศึกษา พบว่า ความเสี่ยงต่อการ
เกิดภัยแล้ง (Y) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา (X1- X8) ทั้งนี้ตัวแปรปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
(X1) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุ ด ในทางตรงกันข้ามตัวแปรพ้ืนที่
เกษตรกรรม (X6) มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุด 

4.3.2 ผลสรุปสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา) ร่วมกับตัวแปร
ตาม (ความเสี่ยงของพ้ืนที่ต่อการเกิดภัยแล้ง)  

ตามวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงเพ่ือค้นหาสมการความสัมพันธ์เพ่ือพยากรณ์ความ
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปางพบว่ามีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ท าให้ได้สมการ
ความสัมพันธ์ดังนี้ 

Y =  0.648 + 1.002X1 + 1.007X2 + 1.001X3 + 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6  + 
1.007X7 + 1.747X8 

สมการดังกล่าวสามารถใช้อธิบายความแปรปรวนความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของจังหวัด
ล าปางได้ดีที่สุด โดยตัวแปรปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (X1) สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อความเสี่ยงการ
เกิดภัยแล้งได้มากที่สุด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถอดถอยหรือ ค่าบีต้า (Beta) เท่ากับ 0.38 รองลงมาคือ 
พ้ืนที่ชุมชน (X8) ลักษณะเนื้อดิน (X4) ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (X3) พ้ืนที่ป่าไม้ (X2) พ้ืนที่
อุตสาหกรรม (X7) การระบายน้ าของดิน (X5) และพ้ืนที่เกษตรกรรม (X6) ตามล าดับ นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังแสดงค่าความเป็นนัยยะเชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากพ้ืนที่
มีปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยแล้งสูง หรือ พื้นที่ชุมชนที่มีปริมาณการ
ใช้น้ าสูงย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูงเช่นเดียวกัน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อความเสี่ยงต่อภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภัยแล้งในจังหวัดล าปางโดย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับ
ความเสี่ยงต่อภัยแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง  โดยมี
ปัจจัยเชิงสาเหตุได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (X1) พ้ืนที่ป่าไม้ (X2) ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (X3) 
ลักษณะเนื้อดิน (X4) และการระบายน้ าของดิน (X5) ประกอบกับปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม (X6) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (X7) และพ้ืนที่ชุมชน (X8) ปัจจัยดังกล่าวได้รับการ
ประเมินคะแนนความส าคัญของปัจจัย (Weighting) และค่าน้ าหนักระดับปัจจัย (Rating) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที่ท างานภายใต้พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งทั้งหมด 12 หน่วยงาน 
จ านวน 24 คน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งกับปัจจัยเชิงสาเหตุด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เพ่ือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Analysis) ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุป
และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อภัยแล้งในจังหวัดล าปาง 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดล าปางมาจากตัวแปร

สาเหตุหลัก คือ ปริมาณน้ าฝน และพ้ืนที่ชุมชน โดยตัวแปรสาเหตุข้างต้นมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันและมีค่าสหสัมพันธ์ที่สุดที่สุด ซึ่งปริมาณน้ าฝนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) 
เท่ากับ 0.38 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.87 (T=3081.71)รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน 
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ ากับ 0.75 
(T=2841.76) โดยปริมาณน้ าฝนเป็นตัวแปรทางธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
กล่าวคือ หากมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด 
ประกอบกับตัวแปรพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเป็นตัวแปรที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถควบคุมได้ กล่าวคื อ พ้ืนที่
ชุมชนสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ าให้น้อยลงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้ในทาง
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กลับกันหากชุมชนมีการใช้น้ าในปริมาณมากและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยแล้ง
สูง 

นอกจากนี้ตัวแปรอ่ืนๆยังมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งเช่นเดียวกันโดยล าดับ
ความส าคัญจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ เช่น ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่ง
น้ า ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.32 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.57 
(T=1993.16) รองลงมาคือ ลักษณะเนื้อดิน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.33 และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.53 (T=2584.29) ถัดมาคือ พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.25 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.48 (T=1993.16) ถัดมา
คือ พ้ืนที่อุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.13 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(R)  เท่ากับ 0.38 (T=917.80) ถัดมาคือ การระบายน้ าของดิน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) 
เท่ากับ 0.21 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.35 (T=1756.13) และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ 0.13 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)  เท่ากับ 0.34 
(T=543.56) ตามล าดับ 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุของตัว
แปร  ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า ลักษณะเนื้อดิน พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อุตสาหกรรม การระบายน้ าของดิน 
และพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่าพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุด จะเป็นพื้นที่ท าเกษตรกรรมซึ่งเป็น
แหล่งที่ยังคงมีการปลูกพืชท าให้พ้ืนที่นั้นยังคงมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างหรือพ้ืนที่นาข้าวที่มีลักษณะเนื้อดิน
เป็นดินเหนียวที่ช่วยกักเก็บน้ าไว้ในบริเวณนั้นได้ดี อย่างไรก็ตามตัวแปรเหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
และค่าสหสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปาง
มากท่ีสุดจึงเกี่ยวข้องกับน้ าซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ ชาญชัย แสงขโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (2520) Kemp (1994) อภิรัฐ ปิ่นทอง (2544) 
Udomchoke and Chuchip (2005) ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธผลการศึกษาของ ฐิตตวดี สุวัจนานนท์ 
(2546) ที่พบว่าปริมาณน้ าฝนไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้ง 

5.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล าปางโดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้น าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay Analysis) พ้ืนสร้างแผนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งโดยน าเอาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพ้ืนทีแหล่งน้ า ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่
อุตสาหกรรม และพ้ืนที่ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งใน
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ระดับมากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 971.45 ตร.กม. ร้อยละ 7.75 รองลงมาคือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งใน
ระดับมากคิดเป็นพ้ืนที่ 2,975.6 ตร.กม. ร้อยละ 23.74 ถัดมาคือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งใน
ระดับปานกลางคิดเป็นพื้นที่ 6,076.61 ตร.กม. ร้อยละ 48.48 จากนั้นคือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
ในระดับน้อยคิดเป็นพ้ืนที่ 2,410.19 ตร.กม. ร้อยละ 19.23 และสุดท้ายคือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
แล้งในระดับน้อยที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 100.11 ตร.กม. ร้อยละ 0.80 

5.1.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่

จังหวัดล าปางสามารถอธิบายได้จากสมการความสัมพันธ์ดังนี้ Y =  0.648 + 1.002X1 + 1.007X2 + 
1.001X3 + 1.001X4 + 1.003X5 + 1.025X6  + 1.007X7 + 1.747X8 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 สมการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อการเกิดภัยแล้งได้ร้อยละ 100 โดยมีตัว
แปร ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (X1) สามารอธิบายความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งได้มากที่สุด รองลงมาคือ 
พ้ืนที่ชุมชน (X8) ลักษณะเนื้อดิน (X4)  ระยะห่างจากพ้ืนที่แหล่งน้ า (X4)  พ้ืนที่ป่าไม้ (X2) พ้ืนที่
อุตสาหกรรม (X7) การระบายน้ าของดิน (X5) และพ้ืนที่เกษตรกรรม (X6) ตามล าดับ นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังแสดงค่าความเป็นนัยยะเชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากพ้ืนที่
มีปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยแล้งสูง เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ชุมชนที่มี
ปริมาณการใช้น้ าสูงย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง หรือแม้กระทั้งพ้ืนที่ที่มีลักษณะของเนื้อดิน
แบบดินทรายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง เนื่องจากศักยภาพในการกักเก็บน้ าของดินต่ าจาก
อนุภาคที่ใหญ่ของเนื้อดิน (ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง, 2553: 111) ในท านองเดียวกันพื้นที่ห่างจากแหล่งน้ า
สูงจะมีผลต่อการเกิดภัยแล้งในฐานะที่บริเวณนั้นขาดความชุ่มชื่นของน้ าบนผิวดิน (สีใส ยี่สุ่นแสง, 
2547: 108-110) ประกอบกับการขาดพืชปกคลุมดินที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเช่นป่าไม้จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงภัยแล้งร่วมด้วย อีกทั้งพ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ใช้น้ าในปริมาณสูงจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยแล้งเช่นกัน นอกจากนี้การระบายน้ าของดินยังมีความ
เกี่ยวพันในแง่ของการมีน้ าขังในพ้ืนที่นั้นต่ าจากอนุภาคของดินที่มีความหยาบท าให้มีการระบายน้ า
ออกไปยังพื้นท่ีแห่งน้ าเร็วขึ้น (ฐิตตวดี สุวัจนานนท์, 2546; วิภพ แพงวังทอง, 2549) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่
จังหวัดล าปางโดยน าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือค้นหาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
แล้งอันจะน าไปสู่การสร้างมาตรการวางแผนป้องกันและรับมือกับวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปีซึ่งการแก้ไขปัญหายังเป็นการเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น หากแต่ในระยะยาวควรมีการ
วางแผนการจัดการในระยะยาวอีกทั้งยังต้องมีการวางแผนเชิงบูรณาการในด้านภัยพิบัติทางน้ า อาทิ 
การเกิดน้ าท่วม เนื่องจากมีสาเหตุหลักร่วมกันคือ ปริมาณน้ าฝน ผลการศึกษาจะช่วยเติมกระบวนการ
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วางแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างครบวงจร ทั้งนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาและการ
น าไปปฏิบัติ หากแต่การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษาจึงเป็น
เพียงการศึกษาด้านภัยพิบัติเฉพาะประเด็นเท่านั้น 

5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด

ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดล าปาง สามารถสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล 
และพบว่ามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
5.2.1.1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัย

แล้งในพ้ืนที่จังหวัดล าปางได้น าเอาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มาใช้โดยอาศัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งในการพยากรณ์สภาพของภัยพิบัติ ทั้งนี้ผลการศึกษาเป็นเพียงการประมาณ
การณ์ในเบื้องต้นเพ่ือสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดล าปางเท่านั้น เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้นควรน าเอาตัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าวไป
ท าการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงที่พบว่ามีการเกิดภัยแล้งเรื้อรัง 
เช่น อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่และน่าน เป็นต้น 

5.2.1.2 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์มากนักเนื่องจากยังมีปัจจัยที่
คาดว่ามีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณการไหลของ
น้ าท่า ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า จ านวนวันที่ฝนตก จ านวนวันที่ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ าบาดาล และความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นต้น แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้น ามาพิจารณาเนื่องจากมีข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณ ระยะเวลา อีกทั้งความอนุเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางประการที่ไม่
สามารถเปิดเผยหรือให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลบางประการได้ ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษาภัยแล้งแบบครบวงจรจึงต้องอาศัยปัจจัยสาเหตุให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

5.2.1.3 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ยังคงมีข้อจ าจัดในแง่ของความถูกต้องเพียงระดับ
หนึ่งเท่านั้น โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษามาจากหลายหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบ วิธีการ และการ
จัดการข้อมูลของหน่วยงานเหล่านั้นว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควร
มีการประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้มา อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยัง
สามารถน าไปใช้ได้ในเบื้องต้นเนื่องด้วยมีความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลตามที่ปรากฏใน
เอกสารการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก) 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
จากการใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดภัยแล้งพบว่าอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความ
ลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณการไหลของน้ าท่า ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า จ านวนวันที่ฝนตก จ านวนวันที่ฝน
ทิ้งช่วง ปริมาณน้ าบาดาล และความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเติม
เต็มผลการศึกษาในอนาคตให้มีความสมบูรณ์ต่อการพยากรณ์การเกิดภัยแล้งมากขึ้น  นอกจากนี้ยัง
ควรเลือกใช้ตัวแปรทางด้านสังคม เข้ามาประกอบการศึกษามากข้ึน เช่น การสอบถามพฤติกรรมหรือ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้น้ าของประชาชนเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบหรือวิธีการ
อุปโภคและอุปโภคน้ าของครัวเรือน กล่าวคือถ้าหากครัวเรือนมีพฤติกรรมการใช้น้ าอย่างไม่ประหยัด
จะท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณน้ าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังควรใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เข้ามาร่วมด้วย ในขณะที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเพียงเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการศึกษาที่ช่วยให้เกิดการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่การน าไปสู่การปฏิบัติ
และขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังต้องมีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องในแบบที่
หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผลการศึกษาและวิจัยในอนาคตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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.org/wiki/จังหวัดล าปาง 

วิชาญ อมรากุล. ผู้ช่วยศาสตราจารย์. 2559 (20 สิงหาคม). การสัมภาษณ์ 

วิเชียร ฝอยพิกุล. 2550. การจัดการการข้อมูลพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ . นครราชสีมา: 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 
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วิเชียร ฝอยพิกุล. 2550. การจัดการข้อมูลพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. นครราชสีมา : คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

วิภพ แพงวังทอง. 2549. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์

หาพ้ืนที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งทางกายภาพของดินในอ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด

สุโขทัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วิษณุ บุญมารัตน์. 2548 (12 เมษายน). ผลกระทบจากภัยแล้ง. ไทยโพสต์.  

ศิริ ดูอาริยะกุล. 2545. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่ : 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศุภเดช เหล็กชูชาติ. 2554. สภาพการเกิดและผลกระทบจากภัยแล้ง อุทกภัยและภัยแล้งและการ

จัดการและปัญหาอุปสรรค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ใน เอกสารการประชุมวิชาการ 

“การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน”. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 20-36. 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. 2559. เนื้อดิน. ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 จาก http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-texture 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2543. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง. 

ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป.. Remote Sensing: ความรู้ด้านการ

ส ารวจระยะไกล. ค้นวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จากhttp://www.bangkokgis 

.com/modules.php?m=gis_foreveryone&gr=remotesensing&page=12 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2541. ภัยแล้งปี  2541. ค้นวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ. 2545. จาก http://www.tfrc 

.co.th/tfrc/cgi/ticket2ticket.exe/282727354/tfrc/thai/research/res98/apr/lagr543a.htm 
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ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล าปาง (ศพส.จ.ลป.) อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่ 

1 ธันวาคม 2559 จาก http://103.28.101.10/briefprovince /filedoc/ 52000000.pdf 

เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์. 2553. การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2542. การศึกษาเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่เสี่ยง

ต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในลุ่มน้ าภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : ส านักแผนและ

นโยบายสิ่งแวดล้อม. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน). 2559. รายงานข้อมูลน้ าราย

สัปดาห์ ครั้งที่ 40/2559 (ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 59).  ค้นวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 

2545. จาก http://www.thaiwater.net/web/index.php 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.  2542. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2533. 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

สนิ ธ  เวสารัชชนั นท์ . 2510. ฝนแล้ ง ทุ พภิ ขภั ย  และการควบคุ มการป้ องกัน อันตราย . 

กรุงเทพมหานคร: กรมอุตุนิยมวิทยา 

สมพิศ นิธิยานันท์. 2546. การวิเคราะห์ภัยแล้งและพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สมพิศ นิธิยานันท์. 2546. การวิเคราะห์ภัยแล้งและพ้ืนที่ เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สมมต สมบูรณ์ และ สุภาพ บุญไชย. 2548. ภัยธรรมชาติ. มหาสารคาม: ศูนย์พัฒนาทรัพยากร

การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สมิท ธรรมสโรธ. 2534. ภัยธรรมชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมอุตุนิยมวิทยา 

สรณี แสงมิตร และดุษฎี ศุขวัฒน์. 2524. ฝนแล้ง. กรุงเทพมหานคร: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สรรค์ ใจ  กลิ่ นดาว . 2542. ระบบสารสน เทศภูมิศาสตร์  หลักการเบื้ องต้น . พิ มพ์ครั้ งที่  2 

กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สัญญา สราภิรมย์. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. นครราชสีมา : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ส านักโฆษก. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี . 2559. รัฐ-ราษฎร์ร่วมใจรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานการประปาล าปาง. 2555. อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

จังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่  1 ธันวาคม 2559 จาก 

http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/52000000.pdf 

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. ม.ป.ป อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร 

ส านักงานจังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่ 1 ธันวาคม 2559 

จาก http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/52000000.pdf 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง. 2558. สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดล าปาง.  ค้นวันที่ 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2545. จาก http://www.korsorlampang.net/news-activities-detail.php?id=276 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ม.ป.ป. อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

และการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่ 1 

ธันวาคม 2559 จาก http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/ 52000000.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. 2530. การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้. ม.ป.ป. 

อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าปาง. 2559. 

บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จาก http://103.28.101.10/ 

briefprovince/filedoc/52000000.pdf 
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ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง. 2555. อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

จังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่  1 ธันวาคม 2559 จาก 

http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/52000000.pdf 

ส านักงานปศุสัตว์ล าปาง. 2554. อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

จังหวัดล าปาง . 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่  1 ธันวาคม 2559 จาก 

http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/52000000.pdf 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. 2552. ต าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ. 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. 2554. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ม.ป.ป. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า. ค้นวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 

2545. จาก http://www.nso.go.th/webstat/king/kfiles/k1-04.pdf 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง. ม.ป.ป. อ้างถึงใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานจังหวัดล าปาง. 2559. บรรยายสรุปจังหวัดล าปาง. ค้นวันที่ 1 ธันวาคม 2559 

จาก http://103.28.101.10/briefprovince/filedoc/52000000.pdf 

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2545. ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี

ความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการการอนุรักษ์พ้ืนที่

ชุ่มน้ า. กรุงเทพมหานคร: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง, 2553. จ านวนประชากรและบ้าน จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

และรายต าบล จังหวัดล าปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553. ค้นวันที่ 12 กันยายน 2559 

จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/ S010107/th/31.htm 
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ส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา. 2546. ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ กองสื่อสารสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา.  

ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2539. อ้างถึงใน มนต์ธิมา ใจสบาย. 2553. การ

ประเมินระดับความอ่อนไหวของสิ่งแวดล้อมชายฝั่งต่อมลพิษจากน้ ามันในพ้ืนที่เกาะเสม็ด 

จังหวัดระยอง ด้วยเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. 

การศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์. 2558. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน. ค้นวันที่ วันที่ 18 กันยายน 2559 จาก 

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link. 

php?nid=28304 

สิริพร กมลธรรม. 2553. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น. ใน เอกสารประกอบการบรรยายของ

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

สีใส ยี่สุ่นแสง. 2547. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง

ในจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุเพชร จิรขจรกุล. 2549. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์

ชั่น 9.1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 

สุเพชร จิรขจรกุล. 2552. เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม  ARCGIS DESKTOP 9.3.1. 

นนทบุรี: บริษัท เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด. 
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