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บทคัดยอ 
การศึกษานี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การสาํรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดานการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุมน้ําคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร” มี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งนํ้าทวมและเสี่ยงภัยแลงในลุมน้าํคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช
ภูมิสารสนเทศ และวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวมใชตัว
เกณฑ 7 ตัว ประกอบดวย ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวม ปริมาณน้ําฝนในชวงฝนมาก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 
ความหนาแนนของถนน ระดับความสูงของพ้ืนที่ ความลาดชัน และระยะหางจากเสนทางน้ํา สวนการวิเคราะห
พื้นที่เสี่ยงภัยแลงใชตัวเกณฑ 7 ตวั ประกอบดวย ปรมิาณนํ้าฝนในชวงแลง ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป ระยะหาง
จากทรัพยากรน้ํา คาดัชนี NDDI เนื้อดิน การใชประโยชนท่ีดิน และอุณหภูมิ ผลการศึกษาพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม 
พบวา พื้นที่สวนใหญอยูในเขตไมเสี่ยงถึงเสี่ยงนอยท่ีสดุครอบคลุมเนือ้ท่ี 206.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 
129,106.25 ไร คิดเปนรอยละ 52.64 รองลงมาคือ เสี่ยงนอย (รอยละ 34.37) เสี่ยงปานกลาง (รอยละ 8.26) 
เสี่ยงมาก (รอยละ 3.92) และเสี่ยงมากที่สุด (รอยละ 0.81) ตามลําดับ สวนพื้นที่เสี่ยงภัยแลง พบวา พื้นที่สวน
ใหญมีความเสี่ยงระดับมาก ครอบคลุมเนื้อที่ 231.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 144,718.75 ไร คิดเปนรอยละ 
59.00 รองลงมาคือ เสีย่งมากท่ีสดุ (รอยละ 17.84) เสี่ยงปานกลาง (รอยละ 11.55) ไมเสีย่งถึงเสี่ยงนอยท่ีสุด 
(รอยละ 9.29) และ เสี่ยงนอย (รอยละ 2.32) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : ภูมิสารสนเทศ / พ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวม / พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง / การวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลาย    
              หลักเกณฑ / ลุมน้ําคลองสวนหมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
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ABSTRACT 
This study is part of project “the survey, collect and analysis of spatial data for conservation 
and management of natural and cultural resources at Klong Suan Mak basin, Kamphaeng Phet 
province.” The study aims to analysis of flood risk and drought risk areas in Klong Suan Mak 
basin, Kamphaeng Phet province by using Geomatics tools and Multi-criteria Decision Analysis: 
MCDA. For flood risk analysis use 7 criteria include flood probability, rainfall during rainy 
season, annual rainfall, road density, elevation, slope and distance from stream. While, 
drought risk analysis use 7 criteria include rainfall during dry season, annual rainfall, distance 
from water resource, Normalized Difference Drought Index: NDDI, soil texture, land use and 
land cover and temperature. The results found mostly flood risk area located in non-risk to 
very low risk zone that cover 206.57 km2 or 129,106.25 Rais (52.64%) followed by low risk 
(34.37%), moderate risk (8.26%), high risk (3.92%) and very high risk (0.81%). In cases of drought 
risk found mostly flood risk area located in high risk zone that cover 231.55 km2 or 144,718.75 
Rais (59.00%) followed by very high risk (17.84%), moderate risk (11.55%), non-risk to very low 
risk (9.29%) and low risk (2.32%), respectively. 
 

Keywords : Geomatics / Flood Risk / Drought Risk / Multi-criteria Decision Analysis : MCDA  
                 / Klong Suan Mak Basin 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ลุมน้ํายอยคลองสวนหมากเปนลุมน้ําสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยูทางตอนบนของพื้นที่ฝง
ตะวันตกของแมน้ําปง มีพ้ืนท่ีรวม 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 694,337.50 ไร พ้ืนท่ีสวนใหญเปน
พื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้าํที่ 1A ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 443.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 277,231.25 ไร คิดเปนรอยละ 
39.93 หากพิจารณาในเชิงพื้นที่ ลุมน้ําคลองสวนหมากมีพื้นท่ีตนน้ํา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีปาไม มีความอุดมสมบรูณ และ
เปนแหลงตนน้ําลําธาร ประมาณ 444.48 กิโลเมตร หรือ 277,800.00 ไร คิดเปนรอยละ 40.01 พ้ืนท่ีกลางน้ํา
เปนที่ราบ มีพ้ืนท่ีประมาณ 198.24 กิโลเมตร หรือ 123,900.00 ไร (รอยละ 17.84) พื้นที่ปลายนํ้าเปนพ้ืนท่ีราบ
และที่ราบน้ําทวมถึง มีพ้ืนท่ี 468.21 กิโลเมตร หรือ 292,631.25 ไร (รอยละ 42.15) เมื่อพิจารณาอยางงาย
พื้นที่ลุมน้ําครอบคลุมขอบเขตการปกครองท้ังหมด 11 ตําบล พ้ืนท่ีตนน้ํา มี 3 ตําบล ไดแก ตําบลคลองน้ําไหล 
ตําบลโปงน้ํารอน และตําบลสักงาม พ้ืนท่ีกลางนํ้า มี 1 ตําบล ไดแก ตําบลโกสัมพี พื้นที่ปลายนํ้ามี 7 ตําบล 
ไดแก ตําบลเพชรชมภู ตําบลลานดอกไมตก ตําบลทรงธรรม ตําบลนครชุม ตําบลนาบอคํา ตําบลคลอง 
แมลาย และตําบลทาขุนราม ท้ังนี้คลองสวนหมากไหลผานพ้ืนท่ี 6 ตาํบล ไดแก ตําบลคลองน้ําไหล ตําบลสักงาม 
ตําบลโปงน้ํารอน ตําบลนาบอคํา ตําบลทาขุนราม และตําบลนครชมุ สถานการณปจจุบันลุมน้ําคลองสวนหมากมี
ปญหาเกิดขึ้นหลายประการ เชน ปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้า ปญหานํ้าทวม ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม และ
ปญหาการใชที่ดินท่ีไมเหมาะสมกับศักยภาพท่ีดิน อีกท้ังยังขาดขอมลูเชิงพื้นที่ท่ีจําเปนเพื่อใชในบริหารจัดการลุม
น้ําอยางเปนระบบ  
 ปจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ถูกนําเขามาใชวางแผน บริหาร และจัดการเชิงพื้นที่อยาง
แพรหลาย ท้ังรูปแบบ วิธีการ และหนวยงานท่ีนําไปใช ท้ังดานจัดการภาครัฐและดานการวิจัย เชน การจัดทํา
ขอมูลเชิงพื้นที ่การจัดทําแผนท่ี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งภัย
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ธรรมชาติ การวิเคราะหพื้นท่ีเหมาะสม และการสรางแบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม ทั้งนีก้ารประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรรวมกับรโีมทเซนซิง หรือการใชขอมูลภาพจากดาวเทียม และภาพถายทางอากาศ และ
ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก รวมเรยีกวาภูมสิารสนเทศ จะทําใหการวิเคราะหมีประสิทธิภาพสูงสดุ  
 จึงเปนท่ีมาและความสําคัญของการวิจัยนี้ท่ีมีเปาหมายเพ่ือวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง 
น้ําทวม และเสี่ยงภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสู
การไดมาซึ่งสารสนเทศและองคความรูในการจัดการปญหาดังกลาวที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทั้งนี้การศึกษาน้ีเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การสาํรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมลูเชงิพื้นที่ดานการอนุรักษและจัดการทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุมน้ําคลองสวนหมาก จังหวัดกาํแพงเพชร” 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและเสี่ยงภัยแลงในลุมน้ําคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช
ภูมิสารสนเทศและวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 
 พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่ลุมน้ําคลองสวนหมาก มีพื้นที่รวม 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 694,337.50 ไร 
ครอบคลมุขอบเขตการปกครอง 11 ตําบล ไดแก ตําบลนาบอคาํ ตําบลนครชุม ตําบลทรงธรรม ตําบลทาขุนราม 
และตําบลคลองแมลาย ในอําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลคลองน้ําไหล ตําบลโปงน้ํารอน และตําบลสักงาม ใน
อําเภอคลองลาน และตําบลโกสัมพี ตําบลเพชรชมภู และตําบลลานดอกไมตก ในอําเภอโกสมัพีนคร ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 พื้นที่ศึกษา ลุมน้ําคลองสวนหมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือ อุปกรณ และขอมลูที่ใชในการวิจัย 
  1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและรีโมทเซนซิง 
 2. ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (เครื่อง GPS) 
 3. แบบสัมภาษณดานปจจัยที่มผีลตอความเสี่ยงนํ้าทวมและเสี่ยงภัยแลงในพ้ืนท่ี 
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 4. แผนที่ฐาน แบบสํารวจขอมลูภาคสนาม กลองบันทึกภาพ และอปุกรณอื่นๆ สําหรบัการสํารวจ
ภาคสนาม เพื่อระบุปจจัยที่มผีลตอความเสี่ยงนํ้าทวมและเสี่ยงภัยแลงในพื้นที่ 
 5. แบบประเมินคณุภาพของแผนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและเสี่ยงภัยแลง 

6. ขอมูลน้ําทวม ป พ.ศ. 2549-2558 จากเว็บไซต http://flood.gistda.or.th/ ซึ่งเปนขอมูลของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ ที่ไดติดตามและประเมินพ้ืนท่ีน้ําทวมจากดาวเทียม 
RADARSAT 1 และ RADARSAT 2 (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.), 2559) 
 7. ขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS ป พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา Path 130 
Row 49 จากเว็บไซต http://earth explorer.usgs.gov (USGS, 2015) 
 8. ขอมูลเชิงพื้นที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประกอบดวย พื้นที่นํ้าทวม เสนระดับความสูงเทา      
จุดความสูง แบบจําลองความสูงภมูิประเทศ ความลาดชัน เสนทางน้าํ แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม ปรมิาณน้ําฝน 
อุณหภูมิ เนื้อดิน ขอบเขตลุมน้ํา การใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ตําแหนงหมูบาน และขอบเขตการ
ปกครอง 
 การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวม 

1. ศึกษาขอมูลบริบทชุมชนและขอมูลเชิงพื้นที่จากการสาํรวจภาคสนาม เพื่อระบุปจจัยเบ้ืองตนที่มผีล
ตอความเสี่ยงนํ้าทวมในพ้ืนท่ี 

2. รวบรวมตัวเกณฑ (criteria) ที่มีผลตอความเสี่ยงนํ้าทวมในพ้ืนท่ีศึกษา จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และจากการสาํรวจขอมูลภาคสนาม 

3. ออกแบบและจัดทําแบบนําสัมภาษณดานปจจัยท่ีมผีลตอความเสี่ยงนํ้าทวม  
4. สัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมลูจากผูเชี่ยวชาญและคนในพ้ืนท่ี โดยใชแบบสัมภาษณ  
5. วิเคราะหขอมลูจากแบบสัมภาษณ โดยการรวมคาคะแนนและหาคาเฉลีย่แตละตัวเกณฑ โดยตัว

เกณฑที่มีคาเฉลีย่มากท่ีสุดจะมีความสําคญัตอการเกิดความเสี่ยงมากท่ีสุด  
6. ระบุตัวเกณฑที่ใชวิเคราะห ท้ังนี้จากการดําเนินงาน ตัวเกณฑที่เหมาะสมในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง

น้ําทวมม ี7 ตัว เรียงตามลําดับความสําคญั ประกอบดวย ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวม ปรมิาณน้ําฝนในชวง
ฝนมาก ปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป ความหนาแนนของถนน ระดับความสูงของพื้นท่ี ความลาดชัน และระยะหาง
จากเสนทางน้ํา 

7. ใหคานํ้าหนักของแตละตัวเกณฑโดยวิธีการจัดลําดับ (ranking method) แบบ rank exponent 
กําหนดคา exponent value (p) เทากับ 2 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหดวยสมการ (1) แสดงคาถวงน้ําหนักเปนคาถวง
น้ําหนักแบบนอรมอลไลซ (normalized weight) ไดดังตารางที่ 1 
 

Wi =  (n - rj + 1)p (1) 
  ∑(n - rj + 1)p  

โดยที ่ 
Wi = คานํ้าหนักท่ี Normalized แลว ของแตละตัวเกณฑ j (normalized weight) 
       exponent weight = (n - rj + 1)p 
n = จํานวนตัวเกณฑที่พิจารณา (เทากับ 7 ตัว) 
rj = อันดับความสําคญัของตัวเกณฑ j (straight rank) 
p = exponent value (กําหนดเทากับ 2) 
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ตารางที่ 1 ตัวเกณฑและคาถวงนํ้าหนักเพื่อวิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งนํ้าทวม 

ตัวเกณฑ Straight rank (rj) 
Rank exponent 

Exponent weight Normalized weight 
ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวม 1 49 0.35 
ปริมาณน้ําฝนในชวงฝนมาก 2 36 0.26 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 3 25 0.18 
ความหนาแนนของถนน 4 16 0.11 
ระดับความสูงของพื้นที ่ 5 9 0.06 
ความลาดชัน 6 4 0.03 
ระยะหางจากเสนทางน้ํา 7 1 0.01 

8. สราง Project ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อรองรับขอมลูเชิงพื้นที่ จากนั้นนําเขาช้ันขอมูลที่ใช
เปนตัวเกณฑวิเคราะห 

9. สรางแบบจําลองความสูงภมูิประเทศ (DEM) จากขอมูลจุดความสงู และเสนระดับความสูงเทา โดย
ใชกระบวนการ Raster Interpolation ใน 3D Analyst tools กําหนดขนาดของจุดภาพ (pixel size) เทากับ 
100 เมตร จากนั้นสรางขอมูลความลาดชันจากคาความสูงภูมิประเทศ โดยใชคําสั่ง slope 

10. แปลงขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนท่ีใชวิเคราะห ใหอยูในรูปของช้ันขอมูลเชิงกริด (grid cell, raster) กําหนด
ขนาดของจุดภาพเทากับ 100 เมตร เชนเดียวกัน โดยมีวิธีการดังนีค้ือ ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวมใชวิธีการ
คํานวณความนาจะเปนจากขอมูลน้ําทวม 10 ป จากนั้นใชวิธีการแปลงเปนขอมูลเชิงกริด (convert to grid) 
ขอมูลปริมาณน้ําฝนในชวงฝนมาก และปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป ใชวธีิการคํานวณคาขอมูล จากน้ันทําการ
ประมาณคาเชิงพื้นที่ (spatial interpolation) แบบ Inverse Distance Weighted : IDW ในสวนของขอมูล
เสนทางถนนจะใชวิธีการหาความหนาแนน (density) ตอตารางกิโลเมตร และขอมูลเสนทางน้ําและแมน้ําจะใช
วิธีหาคาระยะทาง (find distance) เพื่อสรางขอมูลดานระยะหาง 

11. แบงขอมูลเชิงพื้นที่ท่ีแปลงเปนช้ันขอมูลเชิงกริดแลวเปน 2 กลุม (C1 และ C2) กลุมแรกจะเปน
ขอมูลท่ีมีความเสี่ยงมากเมื่อมคีาสงู ไดแก ความนาจะเปนที่จะถูกน้ําทวม ปริมาณนํ้าฝนในชวงฝนมาก ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายปและความหนาแนนของถนน กลุมที่สองจะเปนขอมูลที่มีความเสีย่งมากเมื่อมีคาต่ํา ไดแก ระดับ
ความสูงของพื้นที่ ความลาดชัน และระยะหางจากเสนทางน้ํา 

12. สรางแผนท่ีเสีย่งในแตละตัวเกณฑโดยใชวิธีแปลงคาสเกลเชิงเสน (linear scale transformation) 
แบบ score rank procedures ซึ่งเปนวิธีการแปลงขอมูลดิบไปเปนคามาตรฐาน โดยใชคาสูงสุดและต่าํสุดเปน
เกณฑ คาคะแนนดิบที่ถูกแปลงแลวจะมีชวงคาระหวาง 0-1 โดยคา 0 หมายถึง กอใหเกิดความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
และคา 1 หมายถึง กอใหเกิดความเสี่ยงมากท่ีสุด โดยสมการในการแปลงคาคะแนนของกลุม C1 และ C2 แสดง
ดังสมการที่ (2) และ (3) ตามลําดบั และคาคะแนนดิบมากทีสุ่ดและนอยที่สุดตามระดับความเสีย่งของพ้ืนที่
ศึกษาในแตละตัวเกณฑแสดงดังตารางที่ 2 
 

Xi = (Xj - Xmin) (2) 
 (Xmax - Xmin)  

 

Xi = (Xmax - Xj) (3) 
 (Xmax - Xmin)  
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โดยที่  Xi = คาคะแนนมาตรฐาน (มีคาระหวาง 0-1) 
Xj = คาคะแนนดิบของตัวเกณฑ j 
Xmax = คาคะแนนสูงสุด  
Xmin = คาคะแนนตํ่าสุด  

 

ตารางที่ 2 ตัวเกณฑ กลุม และคาคะแนนสูงสดุและต่ําสุดของแตละตัวเกณฑที่ใชวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงนํ้าทวม 
ตัวเกณฑ หนวย กลุม คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวม - C1 0 0.4 
ปริมาณน้ําฝนในชวงฝนมาก มิลลเิมตร C1 915.01 1,003.99 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป มิลลเิมตรตอป C1 1,051.63 1,150.95 
ความหนาแนนของถนน กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร C1 0 4.38 
ระดับความสูงของพื้นที ่ เมตร C2 76.45 1,972.98 
ความลาดชัน องศา C2 0 73.29 
ระยะหางจากเสนทางน้ํา กิโลเมตร C2 0 2.15 

13. ซอนทับ (overlay) ขอมูลเชิงกริด เพื่อวิเคราะหคาดัชนีผลรวมความเสีย่งตอการเกิดน้ําทวม 
(Flood Risk Index) โดยใชกระบวนการถวงนํ้าหนักแบบงาย ตามแนวทางการวิเคราะหการตดัสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ มสีูตรคาํนวณดังสมการ (4) ทั้งนี้เมื่อแปลงใหอยูในรูปสมการความเสี่ยงจะแสดงดังสมการ (5) 

Ai =  ∑ (WiXi) (4) 
โดยที ่ Ai = คาคะแนนรวมในแตละกรดิเซลล 

Wi = คาถวงนํ้าหนัก 
Xi = คาคะแนน 

 
Flood Risk Index =  (0.35 X FP) + (0.26 X RS) + (0.18 X RA) + 

(0.11 X RD) + (0.06 X EL) + (0.03 X SL) + 
(0.01 X SD) 

(5) 

 
เมื่อ  Flood Risk Index = คาดัชนีผลรวมความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม 

FP = ความนาจะเปนท่ีจะถูกน้ําทวม 
RS = ปริมาณนํ้าฝนในชวงฝนมาก 
RA = ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป 
RD = ความหนาแนนของถนน 
EL = ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
SL = ความลาดชัน 
SD = ระยะหางจากเสนทางน้ํา 

14. ทําการ Reclassify ผลการคํานวณคาคะแนนรวม ดวยวิธีการ Natural breaks ซึ่งเปนวิธีท่ีเหมาะ
สําหรับการจําแนกระดับช้ันขอมลูที่มีจํานวนขอมูลมาก แบงขอมลูความเสี่ยงออกเปน 5 ระดับ คือ เสีย่งมาก
ที่สุด เสีย่งมาก เสีย่งปานกลาง เสีย่งนอย และเสี่ยงนอยท่ีสุด-ไมเสี่ยง 
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15. จัดทําแผนท่ีความเสี่ยงรวมและรายตัวเกณฑ พรอมท้ังวิเคราะหขอมูลเนื้อท่ีในแตละระดับความ
เสี่ยงเปนจํานวนไรและรอยละ 

16. ประเมินคณุภาพของแผนที่จากผูใชงานจํานวน 50 คน โดยการสุมตัวอยางแบบอยางงาย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของแผนท่ีเสี่ยงท่ีจัดทําขึ้น โดยใหแตละคนใหคาคะแนนตั้งแต 1-10 คะแนน กําหนดคา
ความถูกตองจากความพึงพอใจข้ันต่ําเฉลีย่ เทากับ 7.50 คะแนน 

17. ซอนทับแผนท่ีเสี่ยงกับขอบเขตตําบลและตําแหนงหมูบาน เพื่อสรางขอมูลสนับสนุนการเตือนภัย
และเฝาระวัง  

18. สกัดองคความรูจากแผนท่ีและขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ ที่ไดจากกระบวนการวเิคราะหทั้งหมด
เพื่อเสนอแนวทางการจัดการนํ้าทวมในพื้นที่ศึกษาตอไป 
 การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลง 
 1. ระบุตัวเกณฑที่ใชวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง โดยการไดมาซึ่งตัวเกณฑใชกระบวนการเดียวกันกับ
การคัดเลือกตัวเกณฑพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม ทั้งนี้จากการดําเนินงาน ตัวเกณฑที่เหมาะสมม ี7 ตัวเกณฑ เรยีง
ตามลาํดับความสําคญั ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝนในชวงแลง ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่รายป ระยะหางจากทรัพยากร
น้ํา คาดัชนี NDDI เนื้อดิน การใชประโยชนท่ีดิน และอณุหภูมิ 

2. ใหคานํ้าหนักของตัวเกณฑโดยวิธีการจัดลาํดับ แบบ rank exponent กําหนดคา exponent 
value (p) เทากับ 2 ทั้งนี้แสดงคาถวงนํ้าหนักไดดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ตัวเกณฑและคาถวงน้ําหนักเพื่อวิเคราะหพื้นท่ีเสีย่งภัยแลง 

ตัวเกณฑ Straight rank (rj) 
Rank exponent 

Exponent weight Normalized weight 
ปริมาณน้ําฝนในชวงแลง 1 49 0.35 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 2 36 0.26 
ระยะหางจากทรัพยากรน้ํา 3 25 0.18 
คาดัชนี NDDI 4 16 0.11 
เนื้อดิน 5 9 0.06 
การใชประโยชนท่ีดินและ 
สิ่งปกคลุมดิน 

6 4 0.03 

อุณหภูมเิฉลีย่รายป 7 1 0.01 

3. สราง Project ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อรองรับขอมลูเชิงพื้นที่ จากนั้นนําเขาช้ันขอมูลที่ใช
เปนตัวเกณฑวิเคราะห 

4. คํานวณคาดัชนีความแหงแลงแตกตางแบบนอมัลไลซ (Normalized Different Drought Index : 
NDDI) จากขอมูลภาพจากดาวเทยีม Landsat 8 OLI/TIRS โดยคาดัชนี NDDI สรางจากคาดัชนีพืชพรรณ
แตกตางแบบนอมัลไลซ (Normalized Difference Vegetation Index : NDVI) และคาดัชนีความช้ืนแตกตาง
แบบนอมัลไลซ (Normalized Difference Water Index: NDWI) มีสูตรการคํานวณดังสมการ 
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NDDI = (NDVI - NDWI) / ( NDVI + NDWI) (6) 
NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR - SWIR) (7) 
NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red) (8) 

โดยที ่
SWIR = คาการสะทอนในชวงคลืน่ SWIR 
NIR = คาการสะทอนในชวงคลื่น NIR 
Red = คาการสะทอนในชวงคลื่นสีแดง 

5. แปลงขอมูลเชิงพื้นที่ใหอยูในรูปของช้ันขอมูลเชิงกริด กําหนดขนาดของจุดภาพ เทากับ 100 เมตร 
โดยใช spatial analysis tools มีวิธีการ ดังนี้ คือ ขอมูลปริมาณน้ําฝนในชวงแลง ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป และ
อุณหภูมเิฉลีย่รายป ใชวิธีการประมาณคาเชงิพื้นที่ สวนระยะหางระยะหางจากทรัพยากรน้ํา ใชวิธีการหาคา
ระยะทางจากแหลงน้ําและเสนทางน้ํา  

6. แบงตัวเกณฑออกเปน 2 กลุม (C1, C2) แลวสรางแผนที่เสี่ยงในแตละตัวเกณฑโดยใชวิธีแปลงคา
สเกลเชิงเสน แบบ score rank procedures ซึ่งเปนวิธีการแปลงขอมูลดิบไปเปนคามาตรฐาน ตามวิธีท่ีไดกลาว
มาแลว ทั้งนี้คาคะแนนดิบมากที่สดุและนอยท่ีสุดตามระดับความเสีย่งของพ้ืนที่ศึกษาในแตละตวัเกณฑแสดงดัง
ตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4 ตัวเกณฑ กลุม และคาคะแนนสูงสดุและต่ําสุดของแตละตัวเกณฑที่ใชวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลง 
ตัวเกณฑ หนวย กลุม คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ปริมาณน้ําฝนในชวงแลง มิลลเิมตร C2 131.54 160.21 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป มิลลเิมตรตอป C2 1,051.63 1,150.95 
ระยะหางจากทรัพยากรน้ํา กิโลเมตร C1 0 2.15 
คาดัชนี NDDI - C1 -0.33 0.69 
อุณหภูม ิ องศาเซลเซยีส C1 24.33 27.38 

7. แปลงขอมูลเน้ือดินและการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ใหอยูในรูปขอมูลเชิงกริด โดยใชวิธี 
convert to grid การจัดกลุมประเภทขอมูลและใหคาคะแนน แสดงไดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 คาคะแนนของตัวเกณฑเนื้อดินและการใชประโยชนท่ีดนิและสิ่งปกคลุมดิน 
ตัวเกณฑ ประเภทของขอมูล คาคะแนน 

เนื้อดิน ดินทราย 1.00 
ดินรวนปนทราย 0.75 

ดินรวน 0.50 
ดินรวนเหนียว 0.25 
ดินเหนียว 0 

การใชประโยชนท่ีดินและ
สิ่งปกคลุมดิน 

พื้นที่โลงแจง 1.00 
พืชไร 0.75 
นาขาว 0.50 
พืชสวน 0.25 

ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา และแหลงน้ํา 0 
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8. ซอนทับขอมูลเชิงกริด เพื่อวิเคราะหคาดัชนีผลรวมความเสี่ยงตอการความแหงแลง (Drought Risk 
Index) โดยใชกระบวนการถวงนํ้าหนักแบบงาย ทั้งนี้เมื่อแปลงใหอยูในรูปสมการความเสี่ยงจะแสดงดังสมการ 
(9) 

Drought Risk Index =  (0.35 X RD) + (0.26 X RA) + (0.18 X WD) + 
(0.11 X NDDI) + (0.06 X ST) + (0.03 X LU) + 
(0.01 X TA) 

(9) 

เมื่อ  Drought Risk Index = คาดัชนีผลรวมความเสี่ยงตอการเกิดความแหงแลง 
RD = ปริมาณนํ้าฝนในชวงแลง 
RA = ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป 
WD = ระยะหางจากทรัพยากรน้ํา 
NDDI = คาดัชนี NDDI 
ST = เนื้อดิน 
LU = การใชประโยชนท่ีดิน 
TA = อุณหภูม ิ

9. ทําการ Reclassify ผลการคํานวณคาคะแนนรวม ดวยวิธีการ Natural breaks แบงขอมูลความ
เสี่ยงออกเปน 5 ระดับ คือ เสี่ยงมากท่ีสุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงนอย และเสีย่งนอยท่ีสุด-ไมเสี่ยง 

10. จัดทําแผนท่ีความเสี่ยงรวมและความเสี่ยงรายตัวเกณฑ พรอมทัง้วิเคราะหขอมลูเนื้อท่ีในแตละ
ระดับความเสี่ยงเปนจํานวนไรและรอยละ 

11. ประเมินคณุภาพของแผนที่จากผูใชงานจํานวน 50 คน ซอนทับแผนที่เสี่ยงกับขอบเขตตําบลและ
ตําแหนงหมูบาน เพื่อสรางขอมูลสนับสนุนการเตือนภัย เฝาระวัง และจัดการน้าํโดยชุมชน และสกัดองคความรู
จากแผนที่และขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ท่ีได 
 

ผลการศึกษา 
1. การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม 
   ลุมน้ําคลองสวนหมากมีพื้นท่ี 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 694,337.50 ไร เปนพื้นที่นอกเขตปา

ไม 392.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 245,268.75 ไร การวเิคราะหพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม พบวา พื้นที่สวนใหญอยูในเขต
ไมเสี่ยงถึงเสี่ยงนอยท่ีสุดครอบคลมุเนื้อที่ 206.57 ตารางกิเลเมตร หรือ 129,106.25 ไร คิดเปนรอยละ 52.64 
รองลงมาคือ เสีย่งนอย (รอยละ 34.37) เสี่ยงปานกลาง (รอยละ 8.26) เสี่ยงมาก (รอยละ 3.92) และเสี่ยงมาก
ที่สุด (รอยละ 0.81) พื้นที่เสี่ยงมากและมากทีสุ่ดสวนใหญอยูบรเิวณปลายน้ํา ตรงท่ีคลองสวนหมากไหลบรรจบ
แมน้ําปง มีหมูบานเฝาระวัง 7 หมูบาน ประกอบดวย บานนครชุม บานสวางอารมณ บานทุงสวน บานทุงเศรษฐี 
ตําบลนครชุม บานสหกรณ บานสหธรรม ตาํบลทรงธรรม และบานสันติสุข ตําบลทาขุนราม ท้ังนี้การประเมิน
คุณภาพของแผนท่ีเสี่ยงโดยกลุมตวัอยางจํานวน 50 ราย พบวา แผนที่ท่ีไดมีคาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 8.34 
คะแนน จาก 10 คะแนน (S.D. เทากับ 1.10) โดยรายละเอียดเน้ือท่ีของพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม แสดงไดดังตารางที่ 6 
พื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตรรายตัวเกณฑและรวมตัวเกณฑ แสดงไดดังภาพที ่2 
หมูบานในแตละระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม แสดงไดดังภาพท่ี 3 และพืน้ท่ีเสี่ยงนํ้าทวมระดับมากและมากท่ีสุดในแต
ระดับความสูง แสดงไดดังภาพท่ี 4 
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ตารางที่ 6 เนื้อท่ีของพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม ลุมน้ําคลองสวนหมาก 

ความเส่ียงตอการถูกน้ําทวม เนื้อที ่
ตารางกิโลเมตร ไร รอยละ 

ไมเสี่ยงถึงเสี่ยงนอยท่ีสุด 206.57 129,106.25 52.64 
เสี่ยงนอย 134.87 84,293.75 34.37 
เสี่ยงปานกลาง 32.42 20,262.50 8.26 
เสี่ยงมาก 15.37 9,606.25 3.92 
เสี่ยงมากท่ีสุด 3.20 2,000.00 0.81 
 

   
พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑความนาจะ
เปนการเกดิน้ําทวม 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑปรมิาณ
น้ําฝนในชวงฝนมาก 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑปรมิาณ
น้ําฝนรายป 

   
พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑความ
หนาแนนของถนน 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑระดับความ
สูงของพ้ืนที่ 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑความ 
ลาดชัน 

  

 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑระยะหาง
จากเสนทางน้ํา 

พื้นที่เสี่ยงรวมตัวเกณฑ  
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ภาพท่ี 2 พื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร รายตัวเกณฑความนาจะเปนการ 
            เกิดน้ําทวม ปริมาณนํ้าฝนในชวงฝนมาก ปริมาณน้ําฝนรายป ความหนาแนนของถนน ระดับความสูง  
            ของพื้นที่ ความลาดชัน ระยะหางจากเสนทางน้ํา และพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมรวมตัวเกณฑ 

 
ภาพท่ี 3 หมูบานในแตละระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวม ลุมน้ําคลองสวนหมาก 

 
ภาพท่ี 4 พื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมระดับมากและมากที่สดุในแตระดับความสูงลุมน้าํคลองสวนหมาก 
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2. การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง 
    การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงภยัแลง พบวา พื้นที่สวนใหญมีความเสี่ยงระดับมาก ครอบคลุมเนื้อที ่
231.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 144,718.75 ไร คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือ เสี่ยงมากท่ีสุด (รอยละ 
17.84) เสี่ยงปานกลาง (รอยละ 11.55) ไมเสี่ยงถึงเสี่ยงนอยท่ีสุด (รอยละ 9.29) และ เสีย่งนอย (รอยละ 2.32) 
ตามลาํดับ พ้ืนท่ีเสีย่งมากและมากที่สุด กระจายตัวกันอยูบริเวณพื้นที่ตอนกลางและทางทิศตะวันออกติดกับ
แมน้ําปง ตอนกลางนํ้าและปลายน้ําของคลองสวนหมาก ซึ่งเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรหลักของลุมน้ําคลองสวน
หมาก มีหมูบานควรเฝาระวังเปนพิเศษ 4 หมูบาน ไดแก บานทาระแนะ และบานเขาวังเยี่ยม ตําบลนาบอคํา 
บานคลองโปง ตําบลทรงธรรม และบานวงฆอง ตําบลคลองแมลาย และเฝาระวัง 29 หมูบาน ไดแก บานนาบอ
คํา บานหนองปงไก บานแมนารี บานหนองกอง บานแมนารี บานปางขนุน บานหนองกองเหนือ บานหนองนก
กระทา บานมอเจริญ บานใหมนาบอคํา บานเขาแกวสวรรค บานเดนแกวพัฒนา บานศาลาโปงแดง และบาน
ดอนพัฒนา ตําบลนาบอคํา บานทุงสวน และบานเนินสําราญ ตําบลนครชุม บานสหกรณ บานมอทรงธรรม บาน
ไทรยอย และบานใหมเจรญิสุข ตาํบลทรงธรรม บานหัวฝายเหนือ ตําบลทาขุนราม บานมอฝาย ตําบลคลองแม
ลาย บานโปงน้ํารอน หมู 1 บานโปงน้ํารอน หมู 2 บานคลองไพร บานคลองสมบรูณ และบานทากะบาก ตําบล
โปงน้ํารอน และ บานสักงาม และบานหนองปรือ ตําบลสักงาม ท้ังนี้การประเมินคณุภาพของแผนที่เสีย่งโดยกลุม
ตัวอยางจํานวน 50 ราย พบวา แผนทีท่ี่ไดมคีาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 8.12 คะแนน จาก 10 คะแนน    
(S.D. เทากับ 1.38) โดยรายละเอียดเนื้อที่ของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง แสดงไดดังตารางที ่7 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงวิเคราะห
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรายตัวเกณฑและรวมตัวเกณฑ แสดงไดดังภาพท่ี 5 หมูบานในแตละระดับพ้ืนท่ี  
เสี่ยงแลง แสดงไดดังภาพท่ี 6 และพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงระดับมากและมากท่ีสุดในแตระดับความสูง แสดงไดดัง  
ภาพที่ 7 
 

ตารางที่ 7 เนื้อท่ีของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ลุมน้ําคลองสวนหมาก 

ความเสี่ยงแลง เนื้อที่ (ไมรวมพ้ืนที่ปาไม) 
ตารางกิโลเมตร ไร รอยละ 

ไมเสี่ยงถึงเสี่ยงนอยท่ีสุด 36.46 22,787.50 9.29 
เสี่ยงนอย 9.09 5,681.25 2.32 
เสี่ยงปานกลาง 45.32 28,325.00 11.55 
เสี่ยงมาก 231.55 144,718.75 59.00 
เสี่ยงมากท่ีสุด 70.01 43,756.25 17.84 
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พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑปรมิาณ
น้ําฝนในชวงแลง 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑปรมิาณ
น้ําฝนรายป 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑระยะหาง
จากแหลงน้ํา 

   
พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑ 
คาดัชนี NDDI 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑ 
เนื้อดิน 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑ 
การใชประโยชนท่ีดิน 

  

 

พื้นที่เสี่ยงรายตัวเกณฑอุณหภูม ิ พื้นที่เสี่ยงรวมตัวเกณฑ  
ภาพท่ี 5 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร รายตัวเกณฑปริมาณน้ําฝนใน 
           ชวงแลง ปริมาณนํ้าฝนรายป ระยะหางจากแหลงน้ํา คาดัชนี NDDI เนื้อดิน การใชประโยชนที่ดิน  
           อุณหภูมิ และพื้นที่เสีย่งภัยแลงรวมตัวเกณฑ 
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ภาพท่ี 6 หมูบานในแตละระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง ลุมน้ําคลองสวนหมาก 
 

 
ภาพท่ี 7 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับมากและมากท่ีสดุในแตระดับความสูงลุมน้าํคลองสวนหมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษานี้ พบวา พื้นที่ลุมน้ําคลองสวนหมาก มีปญหาดานความแหงแลงมากกวาน้ําทวม โดยพ้ืนท่ี
เสี่ยงนํ้าทวมสวนใหญปรากฏบรเิวณปากคลองสวนหมาก สวนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงนั้นกระจายตัวอยูทั่วไปบริเวณที่
ราบตอนกลางของพ้ืนที่ อันเปนพื้นที่เกษตรกรรรมหลักในเขตลุมน้ํา ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกดิจริงใน
พื้นที่  

ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการคัดเลือกเกณฑ 
จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2550); กองประสานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2559); กอบกิจ ไกรนรา (2549); กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ (2548);    
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ วีระจิตต (2550); ฤทัยรัตน มัง่ศิลป (2546); วีระศักดิ์ อุดมโชค (2548); 
ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลยันเรศวรและสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) (2547); ศูนยภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแกน (2551); สุภาสพงษ รูทํานอง (2555); สุภาสพงษ รูทํานอง และ 
วัลลภ ทองออน (2552); สุภาสพงษ รูทํานอง และปนัดดา พาณิชยพันธุ (2558); สุระ พัฒนเกียรติ และคนอ่ืนๆ 
(2549); สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม (2541) พบวา ตัวเกณฑที่ถูกใชมากในการวิเคราะหพืน้ท่ีเสี่ยงนํ้าทวมดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ประกอบดวย (1) กลุมนํ้าฝน ไดแก ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่รายป ปริมาณน้ําฝนในฤดูฝน และจํานวนวันท่ี
ฝนตกตอป (2) กลุมเสนทางน้ํา แหลงนํ้า และสิ่งที่มีผลตอการไหลหรือระบายของน้ํา ไดแก ระยะหางจากแมน้ํา
หรือเสนทางน้ํา ระยะหางจากแหลงน้ํา ทิศทางการไหลของน้ํา การไหลสะสมของนํ้า เนื้อดินหรือสภาพการ
ระบายน้ําของดิน ความลาดชัน ลกัษณะภมูิประเทศ ภูมิสัณฐาน ระดับความสูงของพื้นที่ ขนาดลุมน้ํายอย   
ความหนาแนนของลํานํ้าในลุมน้ํายอย และความหนาแนนของถนน อาคาร หรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา            
(3) กลุมการใชที่ดิน ไดแก สิ่งปกคลุมดิน การมีหรือไมมีพืชปกคลุมดิน การใชที่ดินหรือการใชประโยชนท่ีดิน และ
พื้นที ่ปาไม (4) กลุมประวตัิหรือขอมูลการถูกน้ําทวม เชน ประวัติการถูกน้ําทวม พ้ืนท่ีถูกน้ําทวมจากขอมูลภาพ
ดาวเทียม และความซํ้าซากของการเกิดน้ําทวมในพ้ืนท่ี  

สวนตัวเกณฑที่ถูกใชมากในการวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงแลง น้ันประกอบดวย (1) กลุมน้ําฝนและสภาพ
อากาศ ไดแก ปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป ปริมาณน้ําฝนในชวงแลง จํานวนวันท่ีฝนตกตอป จํานวนวันท่ีฝนท้ิงชวง 
อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ (2) กลุมเสนทางน้ํา แหลงน้ํา และชลประทาน ไดแก ระยะหางจากแมน้ําหรือ
เสนทางน้ํา ระยะหางจากแหลงนํ้าผิวดิน ระดับหรือศักยภาพในการเขาถึงทรัพยากรน้ํา การอยูในหรือนอกเขต
ชลประทาน และปรมิาณและคณุภาพของแหลงนํ้าใตดิน (3) กลุมสภาพพ้ืนที่ ไดแก เนื้อดิน การอุมน้าํของดิน 
ความลาดชัน ลักษณะภูมิประเทศ ทิศดานลาด และภมูิสณัฐาน (4) กลุมการใชที่ดิน ไดแก สิ่งปกคลมุดิน การมี
หรือไมมีพืชปกคลุมดิน และการใชที่ดินหรือการใชประโยชนที่ดิน และ (5) กลุมดัชนีดานความแหงแลง โดยใช
ขอมูลจากสถติิหรือขอมลูภาพดาวเทียม ไดแก ดัชนีหยาดนํ้าฟามาตรฐาน (Standardised Precipitation Index 
: SPI) ดัชนีความแหงแลงของปาลมเมอร (Palmer Drought Severity Index : PDSI) ดัชนีระดับน้ํามาตรฐาน 
(Standardised Water-Level Index : SWI) ดัชนีความช้ืนพืชผล (Crop Moisture Index : CMI) ดชันีอุปทาน
น้ําผิวดิน (Surface Water Supply Index : SWSI) ดัชนีพืชพรรณแตกตางแบบนอมัลไลซ (Normalized 
Difference Vegetation Index : NDVI) ผลตางสองชวงเวลาของดัชนีพืชพรรณแตกตางแบบนอมลัไลซ 
(Difference between the Normalized Difference Vegetation Index : DNDVI) ดัชนีความช้ืนแตกตาง
แบบนอมัลไลซ (Normalized Difference Water Index : NDWI) ดัชนีความแหงแลงแตกตางแบบนอมัลไลซ 
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(Normalized Different Drought Index : NDDI) ดัชนีช้ีวัดของพืชพรรณ (Vegetation Condition Index : 
VCI) ดัชนีช้ีวัดของอุณหภูมิ (Temperature Condition Index : TCI) ดัชนีความสมบูรณของพืชพรรณ 
(Vegetation Health Index : VHI) ดัชนีพืชพรรณแบบเนนภาพ (Enhanced Vegetation Index : EVI) และ
คาดัชนีช้ีวัดความแหงแลง (Aridity Index : AI) (Ashok, K., & Vijay, P., 2010; Bhuiyan, C., et al., 2006; 
Erdenetuya. M., et al., 2011) อยางไรก็ตามในการวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยง การลงภาคสนามเพื่อสํารวจปจจัยท่ีมี
ผลตอการเกดิความเสี่ยงในพ้ืนท่ีจริง ก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งเกณฑที่มีความสอดคลองกับลกัษณะการ
เกิดปญหาในพื้นที่มากท่ีสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การกําหนดตัวเกณฑดานพ้ืนท่ีเสี่ยงนํ้าทวมและเสีย่งภัยแลงจากงานวิจัยนี้ มีเกณฑการคดัเลือกจาก 

3 ดาน ไดแก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม ทั้งนี้ในการศึกษายังพื้นที่อ่ืนๆ อาจตองมีการลงสํารวจภาคสนามเพิม่เตมิ เพื่อใหไดเกณฑทีส่อดคลอง
กับสภาวะความเสี่ยงท่ีเกิดจริงในพ้ืนท่ี 
 2. การตรวจสอบแผนที่เสี่ยงภัย ในพ้ืนท่ีจริงอยางเปนระบบ จะทําใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองมากข้ึน 
อยางไรก็ตามการตรวจสอบดังกลาวสามารถใชไดดีกับสภาวะเหตุการณที่เห็นไดอยางเดนชัด เชน นํ้าทวม ดิน
ถลม หรือรองรอยการเกิดไฟปา สวนภัยพิบัติหรือเหตุการณทีไ่มสามารถมองเห็นไดชัด เชน ความแหงแลง มักจะ
ตรวจสอบภาคสนามไดยากกวา ท้ังนี้การประเมินคณุภาพของแผนท่ีโดยคนในพ้ืนที่ จึงเปนอีกวิธีหนึ่งในการสราง
ความเชื่อมั่นของแผนท่ี ที่จะนําไปใชเพื่อการจัดการเฉพาะดาน 
 

เอกสารอางอิง 
กอบกิจ ไกรนรา. (2549). การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสํารวจระยะไกลในการกําหนด 
 พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยบริเวณลุมน้ําเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ. (2548). การประยุกตใชภูมสิารสนเทศในการศึกษาพ้ืนท่ีเสี่ยงจากภาวะภัยแลงของ 

ประเทศไทย. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแผนท่ีและภูมสิารสนเทศแหงชาติ  
ประจําป 2548. กรุงเทพฯ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร. 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ วีระจิตต. (2550). การประเมนิความเสีย่งทางกายภาพเชิงพื้นที.่  
 ในรายงานการประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. เชียงใหม : ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลติทางเกษตร  
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สํานักงาน.  
 (2541). ในรายงานฉบับสุดทายการศึกษาโครงการวิจัยเพ่ือกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย 
 และภัยธรรมชาติในเขตลุมน้ําภาคเหนือ. นครปฐม : ศูนยสงเสรมิและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ. 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, กรม. (2550). การวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.), สํานักงาน. (2559). ระบบเฝาระวังการเกิดน้ําทวมใน 
 ประเทศไทย. [Online]. Available : http://flood.gistda.or.th. [2559, มกราคม 13]. 
 
 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.23  No.2  May - August 2017         ISSN 2408 - 0845
80

 
 

ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และสํานักงานพัฒนา 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.), ศูนย. (2547). การศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงในพ้ืนที่ 
ลุมน้ํายม : กรณีศึกษาพ้ืนที่อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย 
นเรศวร. 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแกน, ศูนย. (2551). ระบบฐานขอมูล 
 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแกน : ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ฤทัยรัตน มั่งศิลป. (2546). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจาํลองเชิงอุทกวิทยาเพ่ือประเมินพ้ืนที่ 
 เสี่ยงภัยบริเวณลุมน้ําแมแตง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
วีระศักดิ์ อุดมโชค. (2548). พื้นที่เสี่ยงภัยแลงบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย. ในเอกสารประกอบการ 
 ประชุมวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางดานปาไม “ศักยภาพ ของปาไมในการ 
 สนับสนุนพิธสีารเกียวโต”. กรุงเทพฯ : โรงแรมมารวยการเดน. 
สุภาสพงษ รูทํานอง. (2555). บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหพ้ืนที่ 

เสี่ยงน้ําทวมและแลง ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมภนีคร จงัหวัดกําแพงเพชร. กรุงเทพฯ :  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

สุภาสพงษ รูทํานอง และปนัดดา พาณิชยพันธุ. (2558). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการสนับสนุนการ 
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภฏั 
กําแพงเพชร. 

สุภาสพงษ รูทํานอง และวัลลภ ทองออน. (2552). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจใน 
การปลูกออยและมันสําปะหลัง พ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร. 

สุระ พัฒนเกียรติ และคนอ่ืนๆ. (2549). การจําแนกพ้ืนท่ีเสีย่งภัยแลงของจังหวัดบุรีรัมยโดยใชเทคนิคการ 
วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่และฟสสลิอจิก. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแผนท่ีและ 
ภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2549. ชลบุรี : โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซติี้ จอมเทียน. 

Ashok, K., & Vijay, P. (2010). Review paper : A review of drought concepts. Journal of  
 Hydrology, 391, 202-216. 
Bhuiyan, C., et al. (2006). Monitoring drought dynamics in the Aravalli region  (India) using  
 different indices based on ground and remote sensing data. International Journal of  
 Applied Earth Observation and Geoinformation, 8(4), 289-302. 
Erdenetuya. M., et al. (2011). Drought monitoring and assessment using multi satellite data  
 in Mongolia. Mongolia, National Remote Sensing Center of Mongolia and Institute of  
 Meteorology and Hydrology. 
USGS. (2015). Landsat 8 download. [Online]. Available : http://earthexplorer.usgs.gov.  
 [2015, March 5]. 
 


