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บทคัดย่อ 

 

  ภยัแล้งเป็นภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนนํา้ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่เป็นเวลานาน  เป็นสภาวะท่ี

มีฝนน้อยหรือไมมี่ฝนเลยในช่วงเวลาหนึง่  ซึง่ตามปกตคิวรจะต้องมีฝน  โดยขึน้อยูก่บัสถานท่ีและ

ฤดกูาล  ณ  ท่ีนัน้ๆ ด้วย  จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง  และสง่ผลกระทบในหลายๆด้าน  ไมว่า่จะเป็น

ความขาดแคลนนํา้ในการอปุโภค  บริโภค  รวมทัง้พนัธุ์พืชไม้ตา่งๆขาดนํา้  และเกิดผลกระทบตอ่

ชมุชนในหลายด้านตามมา  โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะทําการศกึษา  ซึง่ประการ

แรกได้แก่   ศกึษาความรู้สกึสญูเสียของคนในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  4  อําเภอ  ได้แก่ 

อําเภอเมืองสโุขทยั  อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย  ประการท่ีสอง

สร้างแผนท่ีลําดบัศกัดิข์องพืน้ท่ีประสบภยัแล้งและความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้ง  โดยวิธีการ

คือโดยนําแนวคดิเชิงบทบาทหน้าท่ี  มาเป็นกรอบแนวคดิกว้างๆ  เพ่ือเปรียบเทียบแนวคดิทัง้สองกบั

สิง่ท่ีปรากฏบนท่ีจริง  และศกึษาความรู้สกึสญูเสียของประชากรในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั 

4  อําเภอ  ได้แก่  อําเภอเมือง  อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย 

โดยนํากระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์ (Analytical Hierarchy Process : AHP)  มาใช้ร่วมกบั

เทคนิควธีิการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  (Geographic Information Systems : GIS)  เพ่ือ

เปรียบเทียบความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้ง 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาของปัญหา 

 

 สภาพปัญหาภยัธรรมชาติท่ีพบมากท่ีสดุในประเทศไทย  คือ  ภยัแล้งเป็นภยัท่ีเกิดจาก

การขาดแคลนนํา้ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง  และส่งผลกระทบ

ตอ่ชมุชน เป็นสภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไมมี่ฝนเลยในช่วงเวลาหนึง่  ซึง่ตามปกติควรจะต้องมีฝน  โดย

ขึน้อยูก่บัสถานท่ีและฤดกูาล  ณ  ท่ีนัน้ๆ  ด้วย                                                   

 ทัง้นีส้ภาพความแห้งแล้งจะปรากฏให้เห็นทกุปีโดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวต่อเน่ืองจนถึง

ฤดูร้อน  เร่ิมจากกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงตามลําดบักระทั่งเข้าสู่ฤดูฝน

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถดัไป  ( กรมอตุนิุยมวิทยา, 2545)  และปรากฏอีกครัง้ในช่วง

กลางฤดูฝน  ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนทิง้ช่วง  

ในช่วงดงักล่าวพืชไร่ท่ีเพาะปลกูจะขาดนํา้  ได้รับความเสียหาย  มนุษย์และสตัว์ขาดแคลนนํา้ด่ืม

นํา้ใช้  ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ทัง้นีค้วามรุนแรงจะมากหรือ

น้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายด้าน  เช่น  ความชืน้ในอากาศ  ความชืน้ในดิน  ระยะเวลาท่ีเกิด

ความแห้งแล้งและขนาดของพืน้ท่ีท่ีมีความแห้งแล้ง  เป็นต้น  ดงันัน้ปริมาณนํา้ฝนจึงถือเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีควรนํามาพิจารณาปัญหาภยัแล้ง 

 จงัหวดัสโุขทยัตัง้อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  ตามท่ีเกิดสถานการณ์

ภยัแล้งขึน้ในพืน้ท่ีจงัหวดัสุโขทัยตัง้แต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมา  เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดู

หนาวเข้าสู่ฤดูร้อน  ซึ่งได้ผ่านพ้นฤดูฝนมาหลายเดือนแล้ว  ทําให้นํา้ในแหล่งนํา้ลําคลอง  ห้วย

หนอง  คลอง  บงึ  แหลง่เก็บนํา้สาธารณะตา่งๆ  ลดลงอยา่งรวดเร็วรวมทัง้ระดบันํา้ในแม่ยํา้ยม  ซึง่

เป็นแมนํ่า้สายหลกั  แห้งขอดเป็นช่วงๆตลอดทัง้สายจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว  ได้สง่ผลกระทบเป็น 

วงกว้าง  และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ  เป็นสาเหตใุห้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็น

จํานวนมาก  ทัง้ด้านอปุโภค  บริโภค  ด้านการเกษตร  ปศสุตัว์  โดยเฉพาะเร่ืองนํา้อปุโภคบริโภค 

เป็นสิง่สําคญัอยา่งยิ่งตอ่การดํารงชีวิตของราษฎร  

 จงัหวดัสโุขทยัเกิดความเสียหาย  4  อําเภอ ประกอบด้วย  อําเภอเมืองสโุขทยั  อําเภอ 

กงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย  รวมทัง้สิน้  28  ตําบล 252  หมูบ้่าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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26  ชมุชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 104,061  คน  46,670  ครัวเรือน  นาข้าวได้รับความ

เสียหาย  50,703  ไร่  สว่นพืชสวน  และพืชไร่  

 การประเมินความรู้สึกสูญเสียจากภัยแล้ง  เป็นปัญหาสําคัญของการตรวจสอบด้าน

สิ่งแวดล้อม  และการประเมินในสภาพแวดล้อมท่ีแห้งแล้ง  เพ่ือให้สามารถทราบถึงความรู้สึกของ

ประชากรในแต่ละพืน้ท่ีท่ีมีความรู้สึกต่างกัน  เช่น  ในพืน้ท่ีท่ีมีภัยแล้งหนักและรุนแรงมากเกิดเป็น

ประจําทกุปี  ประชากรในพืน้ท่ีอาจรู้สึกชิน  ทําให้มีความรู้สกึสญูเสียน้อยกว่าประชากรในพืน้ท่ีท่ีเพิ่ง

โดนภยัแล้งก็เป็นได้  สําหรับการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจะศกึษาถึงความรู้สกึสญูเสียจากภยัแล้ง  

โดยสอบถามความคดิเห็นของประชากรในพืน้ท่ี  ด้วยกระบวนการในการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

ด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์  (AHP)  ในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  4  อําเภอ ได้แก่ 

อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ และอําเภอบ้านด่านลานหอย  โดยใช้ข้อมลูจาก

ดาวเทียมมาวิเคราะห์การกระจายตวัของพืน้ท่ีภยัแล้งและประเมินความเส่ียงของภยัแล้ง 

 

1.2  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 

                 1.2.1  ศกึษาภาวะภยัแล้งและความรู้สกึสญูเสียของประชากร  4 อําเภอในเขตตอนใต้

ของจงัหวดัสโุขทยั 

 1.2.2  สร้างแผนท่ีลําดบัศกัดิ์ของพืน้ท่ีประสบภยัแล้งและความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยั

แล้ง 

 

1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 

 

ศกึษาความรู้สึกสญูเสียของประชากร  4 อําเภอในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  ได้แก่ 

อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ และอําเภอบ้านดา่นลานหอย  โดยนําแนวคิด

เชิงบทบาทหน้าท่ี  มาเป็นกรอบแนวคิดกว้างๆ เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดทัง้สองกบัสิ่งท่ีปรากฏบนท่ี

จริง และศกึษาความรู้สกึสญูเสียของประชากรในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั 4  อําเภอ  ได้แก่ 

อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศและอําเภอบ้านด่านลานหอย  โดยนํา

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) มาใช้ร่วมกบัเทคนิค

วิธีการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์(Geographic Information Systems : GIS) เพ่ือ

เปรียบเทียบความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้ง 
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1.4  ขอบเขตพืน้ที่ศึกษา 

ศกึษาพืน้ท่ีในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  4  อําเภอ ดงันี ้

 

1.4.1  อาํเภอเมืองสุโขทยั 

ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์  ละติจดู  17  องศา  28  ฟิลิปดาเหนือและลองติจดู  99  องศา 41  

ลปิดา  23  ลปิดาตะวนัออก  มีพืน้ท่ีประมาณ  581.474  ตารางกิโลเมตร  ประชากร  105,643  คน  

ความหนาแน่น  181.68  คน/ตารางกิโลเมตร  อําเภอเมืองสโุขทยัตัง้อยู่ทางทิศใต้ของจงัหวดั

สโุขทยั  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียง  ดงันี ้

         ทิศเหนือ         ตดิตอ่กบัอําเภอศรีสําโรง 

        ทิศใต้   ตดิตอ่กบัอําเภอคีรีมาศ 

         ทิศตะวนัออก    ตดิตอ่กบัอําเภอพรหมพิราม (จงัหวดัพิษณโุลก) และอําเภอกงไกรลาศ 

         ทิศตะวนัตก      ตดิตอ่กบัอําเภอบ้านดา่นลานหอย 

 

1.4.2  อาํเภอกงไกรลาศ 

ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์  ละติจดู  17  องศา  33  ลิปดา  7  ฟิลิปดาเหนือและลองติจดู  39  

องศา 46  ลิปดา  36  ลิปดาตะวนัออก  มีพืน้ท่ีประมาณ  502.382  ตารางกิโลเมตร  ประชากร  

64,170  คน  ความหนาแน่น  127.73  คน/ตารางกิโลเมตร  อําเภอกงไกรลาศตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียง  ดงันี ้

         ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั อําเภอพรหมพิราม (จงัหวดัพิษณโุลก) 

         ทิศใต้         ตดิตอ่กบัอําเภอบางระกํา (จงัหวดัพิษณโุลก) 

ทิศตะวนัออก   ตดิตอ่กบัอําเภอพรหมพิรามและอําเภอบางระกํา (จงัหวดัพิษณโุลก) 

ทิศตะวนัตก    ตดิตอ่กบัอําเภอคีรีมาศและอําเภอเมืองสโุขทยั 

 

1.4.3  อาํเภอศีรีมาศ 

ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์  ละติจดู  17  องศา  23  ลิปดา  53  ฟิลิปดาเหนือและลองติจดู  99  

องศา  59  ลิปดา  27  ลิปดาตะวนัออก  มีพืน้ท่ีประมาณ  521.92  ตารางกิโลเมตร  ประชากร  

56,342  คน  ความหนาแน่น  107.96  คน/ตารางกิโลเมตร  อําเภอคีรีมาศตัง้อยู่ทางใต้ของจงัหวดั

สโุขทยั  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียง  ดงันี ้

         ทิศเหนือ           ตดิตอ่กบัอําเภอเมืองสโุขทยั 

         ทิศใต้               ตดิตอ่กบัอําเภอพรานกระตา่ย (จงัหวดักําแพงเพชร) 
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         ทิศตะวนัออก   ตดิตอ่กบัอําเภอกงไกรลาศ  และอําเภอบางระกํา (จงัหวดัพิษณโุลก) 

         ทิศตะวนัตก     ตดิตอ่กบัอําเภอบ้านดา่นลานหอย (จงัหวดัสโุขทยั) 

 

1.4.4  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

ท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์  ละติจดู  17  องศา  24  ฟิลิปดาเหนือและลองติจดู  99  องศา 34  ลิปดา  

29  ลิปดาตะวนัออก  มีพืน้ท่ีประมาณ  1,018.11  ตารางกิโลเมตร  ประชากร  46,622  คน  ความ

หนาแน่น  45.80  คน/ตารางกิโลเมตร  อําเภอบ้านด่านลานหอยตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

จงัหวดัสโุขทยั  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียง  ดงันี ้

ทิศเหนือ         ตดิตอ่กบัอําเภอเถิน (จงัหวดัลําปาง) อําเภอทุ่งเสล่ียม และอําเภอศรีสําโรง 

         ทิศใต้           ตดิตอ่กบัอําเภอคีรีมาศ และอําเภอพรานกระตา่ย (จงัหวดักําแพงเพชร) 

         ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบัอําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสโุขทยั และอําเภอคีรีมาศ  

         ทิศตะวนัตก    ตดิตอ่กบัอําเภอเมืองตากและอําเภอบ้านตาก (จงัหวดัตาก) 
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ภาพ  1   ขอบเขตพืน้ที่ศกึษา 
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1.5  สภาพภมูิประเทศ 

 

 พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัสโุขทยัจะเป็นท่ีราบลุม่ทางตอนเหนือ  และตอนใต้ของจงัหวดัมี

ลักษณะเป็นท่ีราบสูง  มีเขาหลวงเป็นภูเขาท่ีมีความสูงท่ีสุดวัดจากระดับนํา้ทะเลมีความสูง

ประมาณ  1,200  เมตร  โดยมีแนวภเูขายาวติดตอ่กนัทางด้านทิศตะวนัตก  สว่นพืน้ท่ีตอนกลาง

ของจังหวัดจะเป็นท่ีราบ  มีแม่นํา้ยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้  ผ่านอําเภอศรีสัชนาลัย  

อําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีสําโรง  อําเภอเมืองสุโขทัย  และอําเภอกงไกรลาศ  ช่วงท่ีไหลผ่าน

จงัหวดัสโุขทยัยาวประมาณ  170  กิโลเมตร 

 

1.6  สภาพภมิูอากาศ 

 

 สภาพภมูิอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัสโุขทยั  มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของ

ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  และมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  แบง่ออกได้เป็น  3  ฤด ู คือ  ฤดรู้อน 

ฤดฝูนและฤดหูนาว 

 อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปีประมาณ  27.6  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.0  

องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสดุเฉล่ีย 22.2  องศาเซลเซียส  ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียทัง้ปีประมาณ

1,208.88  มิลลเิมตร  บริเวณท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุจะอยูต่อนบนของจงัหวดับริเวณอําเภอศรีสชันาลยั

และอําเภอศรีนคร 

 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. ทําให้ผู้วิจยัสามารถทราบวา่พืน้ท่ีใดบ้างท่ีเส่ียงตอ่ภาวะภยัแล้ง  โดยวดัจากความรู้สกึ 

    สญูเสียของคนในพืน้ท่ี  

2.ได้แผนท่ีข้อมลูแสดงเก่ียวกบัพืน้ท่ีภยัแล้งในเขตกรณีศกึษา 

3.สามารถนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีในอนาคต  
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1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ความหมายของนิยามศพัท์ซึง่เก่ียวข้องกบังานวิจยั มีดงันี ้

ภยัแล้ง  (Droughts)  หมายถึง  ความแห้งแล้ง  อนัเกิดจากการท่ีมีฝนน้อยกว่าปกติ  หรือ

ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล  เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ  และครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกว้าง  ทําให้

เกิดการขาดแคลนนํา้ด่ืมนํา้ใช้  พืชพนัธุ์ไม้ต่างๆขาดนํา้  ทําให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความ

เสียหาย  

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์  (Analytic Hierarchy Process : AHP )  หมายถึง 

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์ท่ีใช้วิธีการให้คะแนนค่านํา้หนกั  (Weighting)  ในแตล่ะลําดบั

ขัน้ข้อมูล (Rank) หลักการสําคัญก็คือค่าคะแนนท่ีผู้ ทําการศึกษากําหนดลงไปนัน้จะต้องมี

หลกัเกณฑ์พิจารณาวา่เหมาะสมอย่างไรกบัสภาพปัญหาท่ีศกึษา  AHP  สามารถนํามาประยกุต์ใช้

กบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  เพ่ือเลือกคา่ท่ีดีท่ีสดุในการตดัสนิใจ 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  หมายถึง 

ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกท่ีมีความสามารถในการเก็บข้อมลูด้านแผนท่ีหรือข้อมลูในลกัษณะท่ี

เป็นภาพต่างๆ  เช่น  ภาพดาวเทียม (Satellite Images)  ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial 

Photographs) เป็นต้น   ซึง่ซอฟต์แวร์ดงักล่าวนีส้ามารถนําเข้าข้อมลูแผนท่ีหรือข้อมลูภาพต่างๆ

ของพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง  ซึง่ข้อมลูแตล่ะด้านจะถกูจดัเก็บไว้ในโปรแกรมในลกัษณะของข้อมลูเฉพาะ

เร่ือง  (Layer)  หรือการซ้อนทบัข้อมลู  (Overlays)  หรือชัน้ข้อมลู (Coverages)  แล้วสามารถ

นําเอาข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกนั  เพ่ือหาคําตอบเก่ียวกบัข้อมลูในพืน้ท่ี 

ความรู้สกึสญูเสีย  (Sentimental lost)  หมายถึง  ความรู้สกึสญูเสียกบัการประกอบอาชีพ 

มีการติดขัดด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของความสูญเสีย  ทรัพย์สินไม่สามารถประกอบ

อาชีพ  เช่น  เกษตรกรรมเน่ืองจากขาดแคลนนํา้ 

ดชันีผลตา่งพืชพรรณ (Normalized Differences Vegetation Index: NDVI) หมายถึง 

ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index)  คือค่าท่ีบอกถึงสดัส่วนของพืชพรรณท่ีปกคลมุพืน้ผิวโดย

คํานวณจากนําช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพืชพรรณมาทําสดัสว่นซึง่กนัและกนั 

คา่ดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้ (Normalized Difference Water Index; NDWI)  หมายถึง  

ดชันีความแตกตา่งของนํา้ปกต(ิNDWI) จะนําเสนอการสํารวจระยะไกลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ

พืน้ท่ีแหลง่นํา้และจากพืชท่ี NDWI 



8 

 

ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง  (The Normalized Different Drought Index; NDDI)  

หมายถึง  สร้างจากดชันีผลตา่งพืชพรรณแบบนอมลัไลซ์ (NDVI) และดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้

แบบนอมลัไลซ์ (NDWI) เสนอโดย Gu et al. (2007) 

พืน้ผิวทางสถิติ หมายถึงการกระจายของข้อมูลสารสนเทศเชิงปริมาณของพืน้ท่ีและ

ปริมาตร โดยมีการเก็บรายละเอียดของข้อมลูทัง้สามทิศทาง คือ ตําแหน่งของท่ีตัง้พิกดั X, พิกดั Y, 

และ คา่พืน้ผิว Z จงึให้สามารถสร้างแสดงข้อมลูในรูปของพืน้ผิวแบบสามมิตไิด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  2 

 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศกึษาความรู้สึกสญูเสียของภาวะภยัแล้งในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  4  อําเภอ  

ได้แก่  อําเภอเมืองสโุขทยั  อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านด่านลานหอย  ด้วย

แนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์ ในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาเอกสาร  แนวความคดิ  ทฤษฎี  และ

ผลงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 

1. แนวคดิด้านภยัแล้งและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2. แนวคดิเชิงบทบาทหน้าท่ี( Functional  concept ) 

3. แนวคดิด้านการใช้ข้อมลูดาวเทียม 

3.1 ดชันีผลตา่งพืชพรรณ  (Normalized Differences Vegetation Index; NDVI) 

3.2 ดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้  (Normalized Difference Water Index; NDWI) 

3.3 ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง  (The Normalized Different Drought Index; NDDI) 

             4.   นํา้หนกัระยะทางผกผนั Inverse Distance Weighted (IDW) 

5.  กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์ ( Analytical  Hierarchy  Process;  AHP ) 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1  แนวคดิด้านภยัแล้งและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1.1  ภยัแล้ง 

 

 ภัยแล้ง คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนนํา้ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน จน

ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน 

 

2.1.2  สาเหตุของการเกดิภยัแล้ง 

 

 1.โดยธรรมชาต ิ

1.1  การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิโลก 
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1.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

1.3  การเปล่ียนแปลงของระดบันํา้ทะเล  

  1.4  ภยัธรรมชาต ิ เช่นวาตภยั  แผน่ดนิไหว 

2.โดยการกระทําของมนษุย์ 

2,1  การทําลายชัน้โอโซน 

2.2  ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก 

2.3  การพฒันาด้านอตุสาหกรรม 

2.4  การตดัไม้ทําลายป่า 

 

2.1.3  ภยัแล้งในประเทศไทย 

 

ภยัแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน  2  ช่วง  ได้แก่ 

        1. ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน  ซึ่งเร่ิมจากคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  

บริเวณประเทศไทยตอนบน  (ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาค

ตะวนัออก)  จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลําดบั  จนกระทัง่เข้าสู่ฤดฝูนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ของปีถดัไป  ซึง่ภยัแล้งลกัษณะนีจ้ะเกิดขึน้เป็นประจําทกุปี 

 2. ช่วงกลางฤดฝูน  ประมาณปลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกรกฎาคม  จะเกิดฝนทิง้ช่วง 

 ภยัแล้งลกัษณะนีจ้ะเกิดขึน้เฉพาะท้องถ่ินหรือบางบริเวณ  บางครัง้อาจครอบคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณ

กว้างเกือบทัว่ประเทศ  

 

2.1.4  พืน้ที่ใดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 

 

 ภยัแล้งในประเทศไทยสว่นใหญ่มีผลกระทบตอ่การเกษตรกรรมโดยเป็นภยัแล้งท่ีเกิดจาก

ขาดฝนหรือฝนแล้งในช่วงฤดูฝน  และเกิดฝนทิง้ช่วง  ในเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองเดือนกรกฎาคม  

พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแล้งมาก  ได้แก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง  เพราะ

เป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง  และถ้าปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อน

เคล่ือนผา่นในแนวดงักลา่วแล้วจะก่อให้เกิดภยัแล้งรุนแรงมากขึน้  นอกจากพืน้ท่ีดงักลา่วแล้ว  ยงัมี

พืน้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีมกัจะประสบปัญหาภยัแล้งเป็นประจําอีกดงัตารางข้างลา่ง 
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ตาราง 1 แสดงพืน้ที่ในประเทศไทยที่ได้ผลกระทบจากภยัแล้ง 

  

 

2.1.5  ปัญหาภยัแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบกับการดาํรงชีวิตของประชาชน 

 

              ภยัแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหลง่นํา้  เน่ืองจากประเทศ

ไทยเป็นประเทศท่ีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่  ภยัแล้งจึงสง่ผลเสียหายต่อ

กิจกรรมทางการเกษตร  เช่น  พืน้ดินขาดความชุ่มชืน้  พืชขาดนํา้  พืชชะงักการเจริญเติบโต 

ผลผลติท่ีได้มีคณุภาพต่ํารวมถึงปริมาณลดลง  สว่นใหญ่ภยัแล้งท่ีมีผลตอ่การเกษตร  มกัเกิดในฤดู

ฝนท่ีมีฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้รวมถึงผลกระทบด้านตา่งๆ ดงันี ้

 1. ด้านเศรษฐกิจ  สิน้เปลืองและสญูเสียผลผลิตด้านเกษตรปศสุตัว์ป่าไม้  การประมง 

เศรษฐกิจทัว่ไป  เช่น  ราคาท่ีดินลดลง  โรงงานผลิตเสียหาย  การว่างงาน  สญูเสียอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว  พลงังาน  อตุสาหกรรมขนสง่  

 2. ด้านสิง่แวดล้อมสง่ผลกระทบตอ่สตัว์ตา่งๆ  ทําให้ขาดแคลนนํา้  เกิดโรคกบัสตัว์

สญูเสียความหลากหลายพนัธุ์  รวมถึงผลกระทบด้านอทุกวทิยา  ทําให้ระดบัและปริมาณนํา้ลดลง 

พืน้ท่ีชุ่มนํา้ลดลง  ความเคม็ของนํา้เปล่ียนแปลง  ระดบันํา้ในดนิเปล่ียนแปลง  คณุภาพนํา้

เปล่ียนแปลง  เกิดการกดัเซาะของดนิ  ไฟป่าเพิ่มขึน้  สง่ผลตอ่คณุภาพอากาศและสญูเสีย

ทศันียภาพ เป็นต้น 

   3. ด้านสงัคม  เกิดผลกระทบในด้านสขุภาพอนามยั  เกิดความขดัแย้งในการใช้นํา้และ 

การจดัการคณุภาพชีวิตลดลง 

 

ภาค 

 เดือน 

เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัออก ใต้ 

ฝ่ังตะวนัออก ฝ่ังตะวนัตก 

ม.ค.      ฝนแล้ง 

ก.พ.  ฝนแล้ง ฝนแล้ง   ฝนแล้ง 

มี.ค. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง 

เม.ย. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนแล้ง 

พ.ค.      ฝนแล้ง 

มิ.ย. ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง   

ก.ค. ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง ฝนทิง้ช่วง   
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 2.1.6  ปัจจัยด้านนํา้ฝน 

 

       พิจารณาจากปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย  จํานวนวนัท่ีฝนตกเฉล่ีย  ซึง่พืน้ท่ีท่ีมีฝนตกมากจะ

เกิดปัญหาภยัแล้งน้อย  เน่ืองจากมีฝนตกถึงพืชทางการเกษตรโดยตรง สว่นปริมาณการระเหยของ

นํา้จะมีความสมัพนัธ์กับความชืน้ในบรรยากาศ  และความชืน้ในดินถ้าความชืน้ในดินมาก  การ

ระเหยจะน้อยภยัแล้งก็จะเกิดได้ยากกวา่ภาวการณ์ระเหยมาก 

 

2.1.7  วิธีการแก้ปัญหาภยัแล้ง 

 

วิธีการแก้ปัญหาภยัแล้วสามารถกระทําได้ดงันี ้

 1.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เช่น  แจกนํา้ให้ประชาชน  ขดุเจาะนํา้บาดาลสร้างศนูย์

จ่ายนํา้จดัทําฝนเทียม  

  2.  การแก้ปัญหาระยะยาว  โดยพฒันาลุม่นํา้  เช่น  สร้างฝาย เข่ือน ขดุลอกแหลง่

นํา้ รักษาป่าและปลกูป่าให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมมือในการจดัทําและพฒันาชลประทาน 

 

2.2  แนวคดิเชิงบทบาทหน้าที่  (Functional Concept ) 

 

                แนวคดิจะเก่ียวข้องกบัขนาดหรือมาตราสว่น (scale)  และธรรมชาตขิองภยัด้านตา่งๆ 

ท่ีต่างก็มีบทบาทหน้าท่ีสมัพนัธ์ต่อกันตวัอย่างเช่น  เม่ือพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงต่อภาวะภยัแล้ง หาก

พืน้ท่ีเหลา่นัน้มีขนาดใหญ่  ขนาดของภยั  หรือภยนัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ก็จะมีขนาดเล็ก ความสญูเสีย

ไม่รุนแรงมากนกัแตถ้่าพืน้ท่ีซึง่เกิดภยัแล้ง เป็นพืน้ท่ีขนาดเล็กซึง่มีความหนาแน่นประชากรในพืน้ท่ี

นัน้ๆมากขนาดของภยนัอนัตราย  และความสญูเสียก็จะมีขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  2  ประเภทความรู้สึกสูญเสียจากภยัแล้ง (Drought Losses) 
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2.3  แนวคดิด้านการใช้ข้อมูลดาวเทยีม 

 

2.3.1  แนวคดิเร่ืองดชันีผลพืชพรรณ  (Normalized Differences Vegetation Index; NDVI) 

         ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index)  คือ  ค่าท่ีบอกถึงสดัส่วนของพืชพรรณท่ีปก

คลมุพืน้ผิวโดยคํานวณจากการนําช่วงคลื่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืชพรรณมาทําสดัสว่นซึง่กนัและกนั  ซึง่

วิธีการท่ีนิยมใช้งานมากวิธีหนึ่งเรียกว่า Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  เป็น

การนําค่าความแตกต่างของการสะท้อนของพืน้ผิว  ระหว่างช่วงคล่ืนใกล้อินฟาเรดกบัช่วงคล่ืนตา

มองเห็นสีแดงมาทําสดัสว่นกบัค่าผลบวกทัง้สองช่วงคล่ืนเพ่ือปรับให้เป็นลกัษณะการกระจายแบบ

ปกติดงัสมการท่ี (1) ทําให้ NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 ซึง่จะช่วยในการแปลผลได้ง่ายขึน้

กล่าวคือ ค่า0 หมายถึงไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยู่ในพืน้ท่ีท่ีสํารวจ ในขณะท่ีค่า 0.8 หรือ 0.9 

หมายถึง  มีพวกพืชพรรณใบเขียวหนาแน่นมากในพืน้ท่ีดงักลา่วกรณีท่ีพืน้ผิวมีพืชพรรณปกคลมุจะ

มีค่าการสะท้อนในช่วงคล่ืนใกล้อินฟาเรดสงูกว่าช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดงทําให้ NDVI มีค่าเป็น

บวกในขณะท่ีพืน้ผิวเป็นดินจะมีค่าสะท้อนระหว่างสองช่วงคล่ืนใกล้เคียงกนัทําให้ NDVI  มีค่า

ใกล้เคียงกบัศนูย์  สว่นกรณีท่ีพืน้ผิวเป็นนํา้จะมีคา่การสะท้อนในช่วงคล่ืนอินฟาเรดต่ํากว่าช่วงคล่ืน

ตามองเห็นสีแดง  ทําให้NDVIมีคา่ตดิลบทัง้นีโ้ดยปกตคิา่นีจ้ะมีคา่อยูร่ะหวา่ง  0.1  ถึง  0.7 เท่านัน้ 

NDVI = (NIR–Red) / (NIR+Red) 

โดยท่ี NIR = คา่การสะท้อนในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

Red = คา่การสะท้อนในชว่งคล่ืนสีแดง 

 

ตาราง  2  แสดงช่วงชัน้ของดชันีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) 

ค่า NDVI                         ความหมาย 

0.60 – 1.00                           มีพนัธุ์พืชอยูห่นาแน่นมาก เช่นพืน้ท่ีป่าไม้ 

0.30 -0.59                            มีพนัธุ์พืชอยูน้่อย เช่นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

-1.00 – 0.29                         พืน้ท่ีท่ีมีพืชปกคลมุอยูน้่อยมากหรือไมมี่อยูเ่ลยเช่นทะเล 

ประโยชน์ที่สาํคัญของค่าดชันีพืชพรรณ 

1. ศกึษาการกระจายตวัและความสมบรูณ์ของพืชพรรณโดยรวม 

2. จําแนกประเภทของพืชพรรณ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาของปริมาณพืชพรรณ 

3. ศกึษาสภาวะความแห้งแล้งความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีในชว่งเวลา 

4. ใช้ในการคํานวณคา่มวลชีวภาพสมัพนัธ์(relative biomass) 
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2.3.2 ค่าดชันีผลต่างความชืน้ของนํา้ (Normalized Difference Water Index; NDWI) 

 

ดชันีความแตกต่างของนํา้ปกติ (NDWI)  จะเสนอให้การสํารวจระยะไกลของนํา้ของเหลว

จากพืชพืน้ท่ี  NDWI  ถูกกําหนดให้เป็น ((0.86เมตร)-(1.24เมตร))/((0.86เมตร)+(1.24เมตร) ซึ่ง

แสดงเห็นถึงความกระจ่างใสในหน่วยการสะท้อนทัง้สอง 0.86  เมตร และช่องทาง  1.24  เมตร  อยู่

ในท่ีราบสงูสะท้อนสงูของพนัธุ์พืช  พวกเขารู้สกึถึงความลกึท่ีคล้ายกนัผ่านทางพนัธุ์พืช การดดูซมึ

นํา้ของเหลวพืชใกล้ 0.86  เมตร เป็นเลก็น้อย การดดูซมึของเหลวออ่นแอท่ี  1.24  เมตรเป็นปัจจบุนั 

กระเจิงหลงัคาช่วยเพิ่มการดดูซมึนํา้ เป็นผลให้  NDWI  มีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงปริมาณนํา้ท่ี

เป็นของเหลวของพืชพนัธุ์  ผลกระทบละอองกระเจิงบรรยากาศในภมูิภาค 0.86-1.24 เมตรมีความ

ออ่นแอ  NDWI  น้อยไวตอ่ผลกระทบของบรรยากาศกวา่  NDVI 

NDWI = (NIR–SWIR) / (NIR+SWIR)  

โดยท่ี NIR = คา่การสะท้อนในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

SWIR = คา่การสะท้อนในชว่งคล่ืนอินฟราเรดคล่ืนสัน้ 

 

       2.3.3  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (The Normalized Different Drought Index; NDDI)   

 

ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (The Normalized Different Drought Index: NDDI)   สร้าง

จากดชันีผลตา่งพืชพรรณแบบนอมลัไลซ์ (NDVI) และดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้แบบนอมลัไลซ์ 

(NDWI) เสนอโดย Gu et al. (2007)  

NDDI = (NDVI–NDWI) / (NDVI+NDWI)  

โดยท่ี NDVI = ดชันีผลตา่งพืชพรรณแบบนอมลัไลซ์ 

         NDWI = ดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้แบบนอมลัไลซ์ 

 

 2.4  นํา้หนักระยะทางผกผัน Inverse Distance Weighted (IDW)  

 

วิธี  IDW  เป็นวิธีการแทรกค่าโดยทําการสมุจดุตวัอย่างแตล่ะจดุจากตําแหน่งท่ีสามารถ

ส่งผลกระทบไปยงัเซลล์ท่ีต้องแทรกค่าได้  ซึ่งจะมีผลกระทบน้อยลงเร่ือยๆ  ตามระยะทางท่ีไกล

ออกไปจากเซลล์ท่ีต้องการแทรกคา่  ดงันัน้จดุท่ีอยูใ่กล้กบัเซลล์ท่ีต้องการคํานวณหาคา่จะมีนํา้หนกั
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มากกว่าจุดท่ีอยู่ไกลออกไป  โดยเราสามารถเจาะจงจํานวนจุด  หรืออาจใช้ทุกจุดท่ีอยู่ในรัศมีท่ี

กําหนดมาคํานวณหาคา่ให้เซลล์ผลลพัธ์ได้  วิธีการนีเ้หมาะกบักรณีท่ีตวัแปรท่ีใช้ในการสร้างแผนท่ี

มีการปรับค่าตามระยะทางจากจดุ  ตวัอย่างเช่น  เม่ือต้องการสร้างพืน้ผิวด้วยการแทรกค่าท่ีแสดง

การวิเคราะห์กําลงัซือ้ของผู้ซือ้ตอ่ร้านค้าปลีกแตล่ะแห่ง  คา่ปริมาณของกําลงัซือ้จะคอ่ยๆมีอิทธิพล

น้อยลงไปตามระยะทาง  เน่ืองจากผู้คนสว่นใหญ่มกัจะซือ้ของกบัร้านค้าใกล้บ้าน 

 

2.5  กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (Analytic Hierarchy Process; AHP )  

 

กระบวนการวิเคราะห์เป็นลําดบัศกัดิ ์ (AHP)  ถกูพฒันาขึน้โดย  Thomas L. Saaty 

ในปี  1970  ปัจจุบนัจดัเป็นทฤษฎีทางด้านประเมินการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ (Multiple 

Criteria Decision Making MCDM)  ท่ีนิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสดุ  จดัได้ว่ามีความแม่นยํามากใน

การให้นํา้หนกัคะแนนต่อเกณฑ์การตดัสินใจในการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ  เน่ืองจากมีความ

ง่าย  และมีความน่าเช่ือถือในหลกัการสามารถขจดัความโน้มเอียงในการให้อตัราส่วนตวัเลข และ

สามารถวดัความไมส่อดคล้องของการลงความเห็นได้โดยตรง  และเป็นกระบวนการท่ีสามารถช่วย

ตดัสินใจในประเด็นของปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนให้มีความง่ายขึน้  โดยการเลียนแบบกระบวนการ

ตดัสนิใจทางธรรมชาตขิองมนษุย์ 

AHP  มีหลักพืน้ฐานอยู่ 3 ประการด้วยกัน  คือการจําแนกออกเป็นส่วนๆ  

(Decomposing) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ (Comparative judgment) และการสงัเคราะห์

ผนวกรวมลําดบัความสําคญั (Synthesis of priorities) ซึง่เราสามารถท่ีจะใช้  AHP ในการ

กําหนดคา่นํา้หนกัสมัพนัธ์ (Relative weight)  ระหว่างองค์ประกอบการตดัสินใจ  ซึง่ก็คือ  ตวัแปร 

และปัจจยัเชิงพืน้ท่ีตา่งๆท่ีนํามาใช้ในระบบ GIS  ได้ นอกจากนีเ้รายงัสามารถนําเอา AHP  ไปใช้

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเลือกหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในการตดัสนิใจได้เช่นกนั 

AHP  โดยใช้วิธีการให้คะแนนคา่นํา้หนกั (Weighting) ในแต่ละลําดบัขัน้ข้อมลู (Rank) 

หลกัการสําคญัก็คือ  ค่าคะแนนท่ีผู้ ทําการศึกษากําหนดลงไปนัน้จะต้องมีหลกัเกณฑ์พิจารณาว่า

เหมาะสมอย่างไรกบัสภาพปัญหาท่ีศกึษา  AHP  สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์เพ่ือเลือกคา่ท่ีดีท่ีสดุในการตดัสนิใจ  ประเดน็สําคญัท่ีใช้ในกระบวนการ  AHP  ได้แก่  

1) ตีการเกณฑ์มูลฐาน (Elements) การตัดสินใจกรณีนีจ้ะประยุกต์ในระบบ GIS โดยการ

กําหนดคา่ในชัน้ข้อมลูแผนท่ี (Map layers)  2) บนัทึกคา่ความสมัพนัธ์ของเกณฑ์มลูฐานเหลา่นัน้  

3) สร้างตารางกําหนดค่าความสมัพนัธ์ของเกณฑ์มลูฐานดงักล่าว  4) คํานวณข้อมลูในตารางใน

ลกัษณะของการเปรียบเทียบคูปั่จจยัท่ีสมัพนัธ์กนั (Pair wise comparison)  เพ่ือแสดงผลออกมา 
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ตาราง 3 เกณฑ์กาํหนดกระบวนการเปรียบเทยีบคู่ปัจจัยที่สัมพันธ์กัน  

(Pair wise Comparisons) 

 

ระดบัความสําคญั (IMPORTANCE LEVEL)                                     อตัราท่ีกําหนด (RATING) 

สําคญัเท่าเทียมกนั(Equally important)                                                                     1 

เท่าเทียมกนัถึงสําคญัปานกลาง(Equally to moderately more important)             2 

สําคญัปานกลาง(Moderately more important)                                                        3 

สําคญัปานกลางถึงสําคญัมาก (Moderately to strongly more important)              4 

สําคญัมาก(Strongly more important)                                                                       5 

สําคญัมากถึงสําคญัมากกวา่ (Strongly to very strongly more important)              6 

สําคญัมากกวา่  (Very strongly more important)                                                      7 

สําคญัมากกวา่ถึงสําคญัมากท่ีสดุ (Very strongly to extremely more important)   8 

สําคญัมากท่ีสดุ (Extremely more important)                                                           9 

 

มาตราวดัดงักล่าวในตาราง จากอตัรากําหนด 1 ถึง  9  จะถกูใช้เพ่ือบนัทึกค่าระดบั

ความสําคญัสําหรับการเปรียบเทียบคูปั่จจยัท่ีสมัพนัธ์กนั  เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลกัษณะการ

เปรียบเทียบ  ก็คือ<element A>ถกูกําหนดปัจจยัมากกว่า<element B>  จากนัน้จะบนัทึกคา่ของ

อตัราความเหมาะสมออกเป็น 1 ถึง 9  จํานวนของการเปรียบเทียบคู่ปัจจยั จะถกูคํานวณด้วย 

Pairs = (N*(N-1)/2)  โดย  N  คือ  จํานวนของคา่มลูฐานการตดัสนิใจ 

ตวัอย่าง  ภาวะตอบสนองท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการสร้างแนว

เสาไฟฟ้าแรงสงูพาดผ่านแหลง่ธรรมชาติในท้องถ่ิน  โดยมุ่งเน้นความสําคญัมากท่ีสดุไปยงัพืน้ท่ีอยู่

อาศยัหรือแหลง่ชมุชน  (Community perspective)  

 

คาํเตม็                          คาํย่อ                 ความหมาย 

Visual Exposure    VE        ทิวทศัน์สวยงามทศันวิสยัดี 

Sensitive Area      SA                         พืน้ท่ีออ่นไหวตอ่ผลกระทบ 

Roads                     R                           ถนน 

Housing Density     HD                        ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น 
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หลักการพจิารณาบริเวณที่ควรหลีกเล่ียงเม่ือภาครัฐจะสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน 

 

- VE  เปรียบเทียบกบั SA:การหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีทิวทศัน์สวยงามจะมีคา่ความสําคญั 

มากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัหลีกเล่ียงพืน้ท่ีซึง่ออ่นไหวตอ่ผลกระทบสิง่แวดล้อม ( Rating = 9 ) 

- VE  เปรียบเทียบกบั R:  การหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีทิวทศัน์สวยงามจะมีคา่ความสําคญัมาก 

เม่ือเทียบกบัหลีกเล่ียงแนวถนนหรือเส้นทางคมนาคม  ( Rating = 5 ) 

- VE  เปรียบเทียบกบั HD:  การหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีทิวทศัน์สวยงามจะมีคา่ความสําคญัเท่า 

เทียบกบัการหลีกเล่ียงพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น  ( Rating = 1 ) 

- SA  เปรียบเทียบกบั R:  การหลีกเล่ียงแนวถนนจะมีคา่ความสําคญัมากถึงมากกวา่เม่ือ 

เทียบกบัหลีกเล่ียงพืน้ท่ีซึง่ออ่นไหวตอ่ผลกระทบสิง่แวดล้อม ( Rating =6 ) 

- SA เปรียบเทียบกบั HD:  การหลีกเล่ียงพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นจะมีความสําคญัมากกวา่ 

ถึงสําคญัมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัการหลีกเล่ียงตอ่พืน้ท่ีซึง่มีความออ่นไหว ฯ  ( Rating = 8 ) 

- R เปรียบเทียบกบั HD:  การหลีกเล่ียงพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหรือแหลง่ชมุชนจะมีความสําคญั 

มากกวา่ถึงสําคญัมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัการหลีกเล่ียงตอ่แนวพืน้ท่ีแนวถนนหรือเส้นทางคมนาคม  

( Rating = 5 ) 
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ตาราง  4  ข้อมูลคู่ตวัแปร ( Pair wise data table ) 

 

สาํคัญมากกว่า           VE                       SA                        R                        HD 

VE                                  1                                9                               3                                1 

SA                           1/9 (.111)                         1                         1/6 (.167)                1/8 (.125) 

R                             1/5 (.200)                         6                               1                        1/5 (.200) 

HD                           1/1(1.00)                         8                               5                                1 

 

ผลตอบสนองจากวิธีการเปรียบเทียบคูต่วัแปร (Pair wise comparison)ได้รับการนําเข้าไป

คํานวณในตารางเชิงเมตริกซ์โดยมีหลกัสําคญัคือต้องมีการคํานวณเชิงผลย้อนกลบั (Reciprocal) 

ระหว่างการเปรียบเทียบคูต่วัแปลเช่นVE เทียบกบั SA = 9  การคํานวณผลเชิงย้อนกลบัก็คือ SA

เทียบกบั VE = 1/9  หรือเท่ากบั 0.111 นัน่เอง ตามหลกัการคํานวณถ่วงนํา้หนกั (Weights 

calculated) ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี1) คํานวณเชิงย้อนกลบั(Reciprocal values) ของข้อมลูในตารางคูต่วัแปร (ตาราง 2) 

ขัน้ตอนท่ี 2)  หาผลรวมในแนวคอลมัน์ (Column values ) 

 

ตาราง  5  ค่าคะแนนเปรียบเทยีบคู่ตวัแปร 

 

                               VE                         SA                     R                    HD 

VE                                   1                                  9                            3                          1 

SA                               0.111                               1                         0.167                   0.125 

R                                   0.2                                 6                            1                         0.2 

HD                                1.0                                  8                            5                          1 

∑                               2.311                               24                       11.167                  2.325 

 

ขัน้ตอนท่ี3) ปรับคา่ข้อมลูทัง้หมดโดยนําผลรวมแนวคอลมัน์ดงักลา่วในขัน้ตอนท่ี 2  ไปหารแตล่ะ

ตวัแปรท่ีอยู่ในคอลมัน์นัน้ๆ ดงัตวัอย่างคือ SA  เปรียบเทียบกบั VE มีค่า 0.05  ซึ่งก็คือ 

0.111/2.311  อีกทัง้หาผลรวมทัง้หมดในแนวคอลมัน์สงัเกตให้ดีจะเห็นวา่ผลลพัธ์ท่ีได้จะมีคา่เป็น 1 
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ขัน้ตอนท่ี4) หาผลรวมทัง้หมดในแนวแถว (Row) ค่าท่ีได้นัน้จะเรียกว่าผลการถ่วงนํา้หนักเชิง

สมัพนัธ์ (Relative weights) หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการในขัน้ตอนท่ี 3) แล้ว 

 

ตาราง  6  การถ่วงนํา้หนักเชิงสัมพันธ์ (Relative weights) 

 

                 VE              SA                  R                 H                  Relative weights 

VE              0.43                 0.38                   0.45                 0.43                          1.69 

SA               0.05                 0.04                   0.01                 0.05                           0.16 

R                 0.09                 0.25                   0.09                 0.09                           0.51 

HD              0.43                 0.33                   0.45                 0.43                           1.64         

∑                1                      1                        1                       1                                4 

ขัน้ตอนท่ี 5) หาผลรวมในแนวแถว  (Row) ด้วยคา่น้อยท่ีสดุของผลการถ่วงนํา้หนกัเชิงสมัพนัธ์         

(Relative weights) 

 

ตาราง 7 ค่านํา้หนัก (Weights) 

 

                           Relative weights                    Weights 

VE                                 1.69                                          10.64 

SA                                  0.15                                            1.00 

R                                    0.52                                            3.23 

HD                                 1.64                                           10.38 

∑                        0.15                                                                   

 

ดจูากตารางในขัน้ตอนท่ี  5  จะเห็นวา่ผลจากเกณฑ์การหลีกเล่ียงจะเป็นดงันี ้

- ความสําคญัของทิวทศัน์สวยงาม (VE) จะมีมากกวา่พืน้ท่ีซึง่ออ่นไหวตอ่ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม (SA) ประมาณ 11.27เท่า 

- ควรหลีกเล่ียงระยะไกลจากถนน (R) มีความสําคญัมากกวา่ควรหลีกเล่ียงพืน้ท่ีใกล้กบั 
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บริเวณท่ีไวหรือออ่นไหวตอ่ผลกระทบ ฯ (SA) ประมาณ 3.47 เท่า 

- ควรหลีกเล่ียงบริเวณพืน้ท่ีอยูอ่าศยัหรือแหลง่ชมุชน (HD)  มีความสําคญัมากกวา่ควร 

หลีกเล่ียง บริเวณซึง่ไวตอ่ผลกระทบ ฯ (SA) ประมาณ  10.93  เท่า 

2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 สีใส  ยี่ สุ่นแสง  (2547).  มีการศกึษาค้นคว้าเร่ือง  “ การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงภยัแล้งในจงัหวดัพิษณโุลก ”ใช้แบบจําลองข้อมลูเชิงสมัพนัธ์  

ฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ท่ีนํามาใช้ประกอบด้วยตวัแปรสิ่งแวดล้อม 15  ตวัแปรซึง่ถกู

แบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ได้แก่  นํา้ฝน  ศกัยภาพนํา้ใต้ดินและลุ่มนํา้ ระยะห่างจากแหลง่นํา้  ด้าน

สภาพภมิูประเทศ  และดิน  สําหรับการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงภยัแล้งใน 3  วิธี  ได้แก่ 1) วิธีระบบ

ผู้ เช่ียวชาญ  2) วิธีสถิติสหสมัพนัธ์และ  3) วิธีจําแนกกลุ่มผลการวิจยัพบว่า  วิธีสถิติจําแนกกลุ่ม

สามารถให้ความถกูต้องของพืน้ท่ีเส่ียงภยัแล้งได้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีอ่ืน  ตวัแปรทัง้หมด 15  

ตวัแปร  สามารถอธิบายความเส่ียงตอ่ภยัแล้งของพืน้ท่ีร้อยละ  95.4  โดยระดบัความเส่ียงสมัพนัธ์

กับปัจจยัด้านศกัยภาพนํา้ใต้ดิน  และลุ่มนํา้มากกว่าปัจจยัด้านสภาพภูมิประเทศและดิน ปัจจัย

ด้านระยะห่างจากแหลง่นํา้  และปัจจยัด้านนํา้ฝน 

วิภพ  แพงวังทอง (2549).มีการศกึษาค้นคว้าเร่ือง  “การประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทียมและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อความแห้งแล้งในอําเภอบ้านด่านลาน

หอย  จงัหวดัสโุขทยั”  ประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทียมเพ่ือสร้างข้อมลูตวัแปรเชิงพืน้ท่ี  เปรียบเทียบการ

กําหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยัแล้งคํานวณค่าคะแนนความแห้งแล้งโดยอ้างอิงใช้เกณฑ์ค่านําหนกัถ่วงตวั

แปรวิธีท่ีใช้สมการคาดการณ์คา่คะแนนความแห้งแล้งจากการวิเคราะห์สถิติถดถอย  ผลการศกึษา

พบว่าปัจจยัทางกายภาพท่ีแสดงถึงความแห้งแล้ง  (เรียงตามลําดบัจากมากไปน้อย)  ได้แก่  การ

ระบายนํา้ของดิน  อณุหภมิูอากาศ  ปริมาณนํา้ฝน  ระยะห่างจากผิวดินและความสงูต่ําของพืน้ท่ี  

โดยมีความสมัพนัธ์กบัความแห้งแล้งของดิน  ส่วนปัจจยัทางกายภาพไม่มีนยัสําคญัต่อความแห้ง

แล้ง 

อนุชิต  วงศาโรจน์ (2550).  มีการศกึษาค้นคว้าเร่ือง  “ วิธีการของ  AHP  นํามา     

ประยกุต์ใช้กบัข้อมลูดาวเทียมและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์”  เพ่ือพืน้ท่ีเส่ียงภยัโคลนถลม่ 

ในแถบตอนเหนือของไทยผลการศึกษาสามารถจําแนกพืน้ท่ีเส่ียงโคลนถล่มได้อย่างชดัเจน  โดย

สามารถสร้างแบบจําลองดชันีโคลนถล่ม  (Mudslide  Index  Model: MIM)  ขึน้ได้อีกทัง้
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แบบจําลองดชันีพิจารณาพืน้ผิวสถิติ  (Statistical  Surface)  จึงสามารถลดข้อบกพร่องของ

การศกึษาประยกุต์ภยัธรรมชาตด้ิวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แบบท่ีมุง่เน้นเพียงหลกัพืน้ฐาน 

เชิงเวคเตอร์เพียงอย่างเดียวซึ่งขาดการมุ่งประเด็นสําคญัไปยังพืน้ผิวต่อเน่ืองของภูมิประเทศท่ี

กลา่วได้วา่ใกล้เคียงกบัสภาพจริงเชิงพืน้ท่ีมากกวา่อีกด้วย 

 

 นิชชา พรวญหาญ,บุญตา สุภากรณ์ (2557).  มีการศกึษาค้นคว้าเร่ือง  “การประเมิน

ภาวะภยัแล้งในเขตเกษตรกรรมด้านตะวนัออกของจงัหวดัพิจิตร  ด้วยข้อมลูดาวเทียมและข้อมลู

อากาศ” ใช้เกณฑ์พิจารณาจากดชันีพืชพรรณ  (NDVI) และข้อมลูอตุนิุยมวิทยา  เป็นตวัแปรสําคญั

จากการศกึษา  สามารถคาดการณ์ช่วงระยะเวลาของภยัแล้ง  และระดบัความรุนแรงของ 

ภยัแล้ง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมลูหลกัสําคญั  ได้แก่  ข้อมลูดาวเทียม  ข้อมลูปริมาณนํา้ฝน 

ข้อมลูภูมิอากาศและการใช้ท่ีดินเขตเกษตรกรรมผลการวิจยัพบว่าจากข้อมูลจําแนกระดบัความ

เส่ียงภยัแล้งเป็น  5 ระดบั  ได้แก่  แล้งมากท่ีสดุแล้งมาก  แล้งปานกลาง  แล้งน้อย  และแล้งน้อย

ท่ีสุด  มีการกระจายพืน้ท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ีเส่ียงภัยแล้งจากปัจจัยปริมาณนํา้ฝน และข้อมูล

อณุหภมูิ  เน่ืองจากคา่ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียกบัคา่อณุหภมูิเฉล่ีย 

 
 ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ณกรวัฒนกิจ, ฐาปณี คาํชัย, แคแสด มงคลสวัสดิ์,  

ดวงใจ ชูยะไข(2557).  “แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วย

ดชันีข้อมลูดาวเทียม”  วตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพ่ือสํารวจรูปแบบความแห้งแล้ง โดยใช้ดชันีพืช

พรณท่ีเก่ียวข้องกับความแห้งแล้ง พืน้ท่ีศึกษา  คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ครอบคลุมพืน้ท่ีประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิประเทศแบบลอนลาด 

รวมทัง้มีพืชพรรณและป่าไม้หลากหลายประเภท ดชันีผลต่างพืชพรรณแบบนอมัลไลซ์ (NDVI)  

ดชันีผลตา่งความชืน้ของนํา้แบบนอมลัไลซ์ (NDWI) และ ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI) ของ

ดาวเทียม Terra ระบบ MODIS  ช่วงปีพ.ศ. 2544-2551 ถกูใช้เพ่ือจําแนกความสมัพนัธ์ระหว่าง

ดชันีพืชพรรณภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลปริมาณนํา้ฝนสะสมท่ีตรงกัน การสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างปริมาณนํา้ฝนสะสมและดชันีพืชพรรณได้ดําเนินการเพ่ือจําแนกรูปแบบของความแห้งแล้ง

ในเชิงพืน้ท่ีและเชิงเวลา โดยความสมัพันธ์ท่ีปรากฏสามารถคาดการณ์ได้จากข้อมูลดาวเทียม

หลายช่วงเวลาซึง่ดชันี  NDVI  NDWI และ NDDI  สามารถให้ข้อมลูความแห้งแล้งและพบว่ามี

ประสิทธิภาพมากขึน้เม่ือเทียบกับการใช้วิธีนิยม  ข้อมลูท่ีได้รับสามารถนํามาใช้ในการตดัสินใจ

สําหรับท่ีดนิเพ่ือการปลกูพืชตอ่ไป 



 

บทที่  3 

 

วธีิดาํเนินงานวจิัย 

 

 การศึกษาภาวะภัยแล้งและความรู้สึกสูญเสียของประชากรในเขตตอนใต้ของจังหวัด

สโุขทยั  4  อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอ 

บ้านดา่นลานหอย ด้วยการค้นคว้าข้อมลู ศกึษาแนวคิดเชิงบทบาทหน้าท่ี เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิด

ทัง้สองกบัพืน้ท่ีจริง และศกึษาความรู้สกึสญูเสียของประชากรในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  

4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย

โดยนํากระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์ (Analytical Hierarchy Process : AHP)  มาใช้ร่วมกบั

เทคนิควิธีการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) เพ่ือ

เปรียบเทียบความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งมีวิธีดําเนินการในการศกึษาดงันี ้

  1.ขัน้ตอนการศกึษา 

2.ข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 

3.เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใช้ 

4.การประมวลผลข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

3.1  ขัน้ตอนการศึกษา 

 

 1.1  การเตรียมการ 

- ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

      - การสํารวจเบือ้งต้น เพ่ือให้เห็นภาพกว้างๆของพืน้ท่ีศกึษาและวางแผนงาน

ภาคสนามงานในขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วยการศกึษาหาพืน้ท่ีจากแผนท่ี และการออกสํารวภาคสนาม 

 1.2 การเก็บข้อมลู 

                         - ตดิตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมลูตา่งๆท่ีจําเป็น 

              - ดําเนินการเก็บข้อมลูเอกสาร สนทนาและสมัภาษณ์ 

 1.3 การประมวลผลข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

            - ปรับแก้และจดัหมวดหมูข้่อมลู 

           - วิเคราะห์และแปรผลข้อมลู 
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 1.4 การเขียนและนําเสนอรายงาน 

- เขียนรายงานการวิจยั 

- สรุปผลและนําเสนอ 

 

3.2  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น  2  ระดบั ดงันี ้

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคสนามโดยตรง ทัง้จากการ

สํารวจพืน้ท่ีศึกษาเบือ้งต้นเพ่ือให้เข้าใจสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ี และการสอบถามความรู้สึกสญูเสีย

ของประชากรในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  4  อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสโุขทยั  อําเภอกงไกร

ลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย 

3.2.2 ข้อมูลทุตยิภมูิ  เป็นข้อมลูท่ีได้รับจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนทัง้ในและนอกพืน้ท่ีศกึษาเป็น

ข้อมลูเอกสาร  และข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีจากหน่วยงานตา่งๆได้แก่ 

-  สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 

-  ห้องสมดุคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยั 

นเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 

- ท่ีวา่การอําเภอ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ 

อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านดา่นลานหอย จงัหวดัสโุขทยั 

-  เว็บไซด์ดาวน์โหลดภาพดาวเทียม ในพืน้ท่ีศกึษา 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 

- เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

3.3  เคร่ืองมือและโปรแกรมที่ใช้ 

- โปรแกรม MicrosoftWord  และ  Microsoft Excel  ในการจดัพิมพ์ข้อมลู 

เอกสาร และการทํากราฟ 

- เคร่ืองพิมพ์ (Printer) 

- โปรแกรมสารสนเทศภมูิศาสตร์Arc GIS 10.1 ในการจดัทําแผนท่ีและ 

วิเคราะห์ข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
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3.4  การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนีแ้บ่งออกเป็น4ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นภัยแล้งด้วย

ข้อมลูดาวเทียม (LANDSAT 5) ในสว่นท่ีสองจะเป็นการหาความสมัพนัธ์ด้วยข้อมลูดชันีพืชพรรณ

(NDVI)  และข้อมลูอตุนิุยมวิทยา  สว่นท่ีสามจะเป็นการหาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ภยัแล้งและสว่นท่ีส่ีจะเป็น

การสอบถามความรู้สกึสญูเสียของภยัแล้งด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์(AHP)  

 

 3.4.1 การใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม (LANDSAT 5) ในปี พ.ศ 2548 ทาํการวิเคราะห์

ดชันีผลต่างพืชพรรณ (NDVI)  

 3.4.1.1  คัดเลือกช่วงระยะเวลาของภาพถ่ายดาวเทียมที่เหมาะสําหรับการ

ประเมินภาวะภยัแล้งในเขตตอนใต้ของจังหวัดสุโขทยัของพืน้ที่ศึกษา 

1.อําเภอเมืองสโุขทยั 

2.อําเภอกงไกรลาศ 

3.อําเภอคีรีมาศ 

4.  อําเภอบ้านดา่นลานหอย 

 

 3.4.2 การหาความสัมพันธ์ด้วยข้อมูลดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  และข้อมูล

อุตุนิยมวิทยา 

       3.4.2.1  การหาค่าดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  ด้วยเทคนิควิธีของระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์จากข้อมูลดาวเทยีม  

  1.คดัเลือกช่วงระยะเวลาของภาพดาวเทียมท่ีเหมาะสําหรับการประเมนิภาวะภยั

แล้ง 

  2.การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนเชิงเรขาคณิต  (Geometric  Correction)  ด้วยวธีิ

ภาพสูภ่าพ  (Image  to  Image)ปรับแก้ความผิดพลาดทางเราขาคณิต  เพ่ือได้ภาพดาวเทียมท่ีมี

คา่ดชันีพืชพรรณ  NDVI  และได้แผนท่ีผลลพัธ์แสดงคา่  NDVI  ในขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

      3.4.2.2  สร้างพืน้ผิวสถติด้ิวยวธีิการประมาณค่าแบบ  IDW 

        ในวิจยันีจ้ะเลือกใช้ปริมาณนํา้ฝนในแตล่ะเดือน  ตัง้แตช่่วงเดือนตลุาคม  -  เมษายน  

มาใช้ในการประเมินภาวะภยัแล้งในพืน้ท่ีศกึษา  เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีศกึษาจงึได้ใช้สถานี

ตรวจวดัอากาศ  7  สถานี  เพ่ือทําการ  IDW  และแสดงคา่ระดบัต่ําสดุ  -  สงูสดุของข้อมลู  ในแต่

ละเดือนของพืน้ท่ีศกึษา 
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1 สถานีอําเภอเมืองสโุขทยั  จงัหวดัสโุขทยั 

2 สถานีอําเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสโุขทยั 

3 สถานีอําเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสโุขทยั 

4 สถานีอําเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสโุขทยั 

5 สถานีอําเภอบ้านดา่นลานหอย  จงัหวดัสโุขทยั 

6 สถานีอําเภอทุง่เสล่ียม  จงัหวดัสโุขทยั 

7 สถานีศรีสําโรง สกษ.  จงัหวดัสโุขทยั 

 

           3.4.3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

 

              สหสมัพนัธ์ (Correlation) ใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัหรือมากกวา่ 

2 ตวั ซ่ึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร เรียกวา่ สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Simple correlation; ) 

เน่ืองจากการวเิคราะห์ใชข้อ้มูลตวัอยา่ง จึงประมาณค่า ดว้ยค่าสหสมัพนัธ์ตวัอยา่ง การใชค่้า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์บอกปริมาณความสมัพนัธ์ตวัแปร และ จะมีค่าระหวา่ง -1 ถึง +1 โดยค่าท่ี

เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ตวัแปร และ มีความสมัพนัธ์กนัมาก ส่วนค่าท่ีเขา้ใกล ้0 แสดงวา่มีความสมัพนัธ์

กนันอ้ย ค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์หาไดจ้าก  

 

คํานวณหาคา่  r  โดยใช้สตูร 

 

r  = 𝑛∑XY−∑X∑Y  
�[𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

][𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

3.5  การประเมินภาวะภัยแล้งจากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการสอบถาม

ความรู้สึกสูญเสียของภาวะภยัแล้ง ด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (AHP) 

 

 3.5.1 การวิเคราะห์ลาํดบัความสาํคัญ 

 การวิเคราะห์ลําดบัความสําคญั เพ่ือหานํา้หนกัคะแนนของหลกัเกณฑ์แต่ละหลกัเกณฑ์

โดยการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทีละคู่  (Pairwise comparisons) จากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

เกณฑ์การตดัสนิใจในแตล่ะลําดบัชัน้ โดยอาศยัตารางเมตริกซ์ และตวัเลข 1-9 แสดงมาตราสว่นวดั

ระดบัความแตกตา่งระหวา่งสองหลกัเกณฑ์ท่ีถกูเปรียบเทียบ ในแง่ของความพงึพอใจ 

             โดยความหมายของคา่นํา้หนกัความสําคญั มีดงันี ้

1 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญัเท่ากบั  เกณฑ์ทางเลือก  ข 

2 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  เลก็น้อยถึงปานกลาง 

3 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  ปานกลาง 

4 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  ปานกลางถึงมาก 

5 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  มาก 

6 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่เกณฑ์ทางเลือก  ข  มากถึงมากอยา่งชดัเจน 

7 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  มากอยา่งชดัเจน 

8 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่เกณฑ์ทางเลือก  ขมากอยา่งชดัเจนถึงมากท่ีสดุ 

9 เกณฑ์ทางเลือก  ก  สําคญักวา่  เกณฑ์ทางเลือก  ข  มากท่ีสดุ 
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 ค่าการเปรียบเทียบคู่ตัวแปรพิจารณาจากการสอบถามประชากรในเขตตอนใต้ของ

จงัหวดัสโุขทยั  4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ และอําเภอ

บ้านด่านลานหอย  ผลจากการเปรียบเทียบคู่ตวัแปร (Pair wise comparison)  จะนําเข้าไป

คํานวณในตารางเชิงเมตริกซ์โดยมีหลกัสําคญัคือต้องมีการคํานวณเชิงผลย้อนกลบั (Reciprocal) 

ระหวา่งการเปรียบเทียบคูต่วัแปร เช่น เกณฑ์ทางเลือก  ก  เปรียบเทียบกบั  เกณฑ์ทางเลือก 

ข  =  9, การคํานวณผลเชิงย้อนกลบัก็คือเกณฑ์ทางเลือก  ข  เทียบกบั  เกณฑ์ทางเลือก  ก  = 1/9, 

หรือเท่ากบั 0.111 นัน่เอง 

 

          3.5.2  การวิเคราะห์หาค่านํา้หนักความสาํคัญของปัจจัย  (Weights) 

 

            มีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้แรกหาผลรวมของตวัเลขในแนวคอลมัน์ของแต่ละคอลมัน์ของตาราง

เมตริกซ์ ต่อมานําตวัเลขแต่ละช่องของแต่ละคอลัมน์ หารด้วยผลรวมของตวัเลขในคอลมัน์นัน้ 

เพ่ือให้ได้ตารางเมตริกซ์ของค่าเฉล่ียซึ่งจะเป็นนัยสําคัญท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยต่างๆ 

สดุท้ายหาคา่เฉล่ียของตวัเลขในแถวแนวนอนแตล่ะแถว โดยนําเอาผลรวมของตวัเลขทัง้หมดใน 

แต่ละแถวนํามาหารด้วยจํานวนตัวเลขท่ีมีอยู่ในแต่ละแถวนอนนัน้จะได้ค่าอัตราเปรียบเทียบ 

(Rating Value: RV) และคา่นํา้หนกัความสําคญัของทางเลือกตา่งๆได้จากคา่RV ของแตล่ะแถว 

หารด้วยคา่ RV ท่ีน้อยสดุ 

 

 3.5.3  การวิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง(Consistency Rate: CR) 

 

 เพ่ือต้องการทดสอบว่าผลการเปรียบเทียบแบบคู่ของเกณฑ์ในการตัดสินใจ ท่ีได้

ดําเนินการมาแล้วมีความสอดคล้องกันเช่นไร เพ่ือพิจารณาว่าความสอดคล้องดงักล่าวนีอ้ยู่ใน

เกณฑ์มากกวา่หรือเท่ากบัจํานวนตวัแปร  ท่ีนํามาใช้ในการศกึษา ซึง่โทมสัสาตตี ้ ได้กําหนดคา่ CR 

ทางทฤษฎีตามขนาดเมตริกซ์ท่ีแตกต่างกันเพ่ือใช้เปรียบเทียบกบัค่า CR จากการคํานวณ และ

อตัราสว่นความสอดคล้องกนัของเหตผุล  

สามารถคํานวณได้จากสตูร 

CR =CI/RI 

โดยกําหนดให้ 

 RI =ดชันีจากการสุ่มตวัอย่าง (random index)ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างจากตาราง

เมตริกซ์จํานวนมากโดย Thomas Saaty (1994)  
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CI =ดชันีความสอดคล้อง (consistency index) ได้จากการคํานวณสมการ 

CI =(λ-n)/(n-1) 

โดยคา่   สามารถหาได้จากคา่RVในแตล่ะแถว คณูด้วยคา่การเปรียบเทียบคูต่วัแปร แล้วนําผลรวม

ในแนวแถวแตล่ะแถวหารด้วยคา่RVในแตล่ะแถวของตารางเมตริกซ์ และ 

n =  จํานวนปัจจยัทัง้หมด 

คา่อตัราสว่นความสอดคล้องกนัของเหตผุลจะใช้วดัความสอดคล้องกนัในการเปรียบเทียบ

แบบคูโ่ดยโทมสัสาตตีT้homas Saaty (1994) ได้กําหนดอตัราสว่นความสอดคล้องกนัทางทฤษฎี

ตามขนาดเมตริกซ์ท่ีแตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

ก.อตัราสว่นความสอดคล้องทางทฤษฎีเท่ากบั 0.05 สําหรับเมตริกซ์ ขนาด 3×3 

ข.อตัราสว่นความสอดคล้องทางทฤษฎีเท่ากบั 0.08 สําหรับเมตริกซ์ ขนาด 4×4 

ค.อตัราสว่นความสอดคล้องทางทฤษฎีเท่ากบั 0.10 สําหรับเมตริกซ์ ขนาด 4×4 

ถ้าอตัราสว่นความสอดคล้องกนัของเหตผุลหรือคา่  CR ท่ีคํานวณได้ มีคา่น้อยกว่าหรือ

เท่ากบัอตัราส่วนความสอดคล้องทางทฤษฎีแสดงว่าการเปรียบเทียบแบบคู่มีความสอดคล้องกัน

ของเหตผุลเป็นท่ียอมรับได้ การปฏิบตัติามกระบวนการ  AHP  เป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง  แตถ้่ามี

มากกว่าหรือเท่ากบัอตัราสว่นความสอดคล้องกนัทางทฤษฎี  แสดงว่าการเปรียบเทียบคูไ่ม่มีความ

สอดคล้องกนัของเหตผุล  จนไม่สามารถจะยอมรับได้  ต้องทบทวนการจดัลําดบัความสําคญัของ

การเปรียบเทียบแบบคูใ่หม่อีกครัง้  จนกว่าจะคํานวณความสอดคล้องของเหตผุลหรือค่า CR ได้

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ 
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ตาราง  8  แสดงค่า  RI ที่ได้จากการสุ่มตวัอย่าง 

  N                              RI 

  1,2              0 

                          3                                                                  0.58 

                          4                                                                  0.90 

                          5                                                                  1.12 

                          6                                                                  1.24 

                          7                                                                  1.32 

                          8                                                                  1.41 

                          9                                                                  1.45 

                         10                                                                 1.49 

                         11                                                                 1.51 

                         12                                                                 1.48 

                         13                                                                 1.56 

                         14                                                                 1.57 

                         15                                                                 1.53



 

 



บทที่  4 

 

ผลการวจิัย 

 

ในครัง้นีผู้้วิจยัแบง่การวเิคราะห์ข้อมลูออกเป็น  7  ประการ  คือ 

1.วิเคราะห์พืชพรรณสิง่ปกคลมุดนิ  ด้วยดชันีผลตา่งพืชพรรณ  (Land Cover)  ในเขตตอน

ใต้ของจงัหวดัสโุขทยั ทัง้  4  อําเภอ 

2.การประเมนิภาวะภยัแล้ง  โดยการสอบถามความรู้สกึสญูเสียของภาวะภยัแล้ง  ด้วย

แนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์ (AHP)   

3.ผลการประเมินภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  และการวเิคราะห์

เชิงลําดบัศกัดิ ์ (AHP) 

4.การเปรียบเทียบพืน้ท่ีดชันีพืชพรรณ  (NDVI AREA)  กบัพืน้ท่ีการวิเคราะห์เชิงลําดบั

ศกัดิ ์ (AHP AREA)   

5.ผลการหาความสมัพนัธ์ของนํา้หนกัระยะทางผกผนัโดยกระบวนการ (Inverse Distance 

Weight ; IDW) 

6.ผลการประเมินภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI) 

7.ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI)  เกิดภาวะภยัแล้งในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั 

พิจารณาทัง้หมด 5  ปัจจยั 

4.1 ตวัแปรที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1.1 ข้อมูลดชันีพืชพรรณ  (Normalized Differences Vegetation Index: NDVI) 

           จากกระบวนการในการหาคา่ดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  ทัง้  4  อําเภอด้วยข้อมลู

ดาวเทียมโดยใช้เทคนิควธีิการทาง  Remote Sensing  ในการวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะใช้คา่ดชันี (NDVI)  

จะบง่ชีค้วามหนาแนน่หรือความอดุมสมบรูณ์ของพืชพรรณในพืน้ท่ีศกึษา  โดยปกตคิา่จะนิยามมา

จาก  อตัราสว่นคา่การสะท้อนแสงเฉล่ียในช่วงสีแดง  และช่วงอินฟาเรดใกล้ของพืน้ท่ีศกึษา  

เน่ืองจากพวกพืชพรรณมีคา่การสะท้อนแสงในชว่ง  NIR ได้ดีกวา่ช่วงสีแดงมาก ท่ีนิยมใช้กนัมากมี

การปรับปรุงจากนิยามปกตเิลก็น้อย  เรียกวา่เป็นดชันีพืชพรรณ (NDVI)  โดยคา่  NDVI  ท่ี

วิเคราะห์ได้จะแปรผนัอยูร่ะหวา่ง  -1  ถึง  + 1 โดยคา่ท่ีใกล้ -1  หมายถึงไมมี่พวกดชันีพืชพรรณใบ

เขียวอยูใ่นพืน้ท่ีสํารวจหรืออาจไมใ่ช่พืชพรรณ ในขณะคา่ท่ีใกล้  + 1  หมายถงึ  มีพวกพืชพรรณใบ

เขียวอยูห่นาแน่นมาก ในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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ภาพ  3  ค่าดชันีพืชพรรณในอาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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ภาพ  4  ค่าดชันีพืชพรรณ ในขอบเขตอาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  5 ค่าดชันีพืชพรรณ ในขอบเขตอาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  6  ค่าดชันีพืชพรรณ ในขอบเขตอาํเภอกงไกรลาศ 
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จากภาพ  ค่าดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการสงัเคราะห์ของพืชพรรณ ใน

ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา  ทางเขตตอนใต้ของจังหวดัสโุขทยั  ค่าดชันีพืชพรรณสามารถบอกถึงภาวะ

ความแห้งแล้ง  และความสมบรูณ์ในพืน้ท่ี  ค่าดชันีมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการ

เพาะปลกูพืชในพืน้ท่ี  และในพืน้ท่ีท่ีมีค่าดชันีพืชพรรณท่ีมีค่าสงู  จะแสดงในพืน้ท่ีสีเขียวคือมีค่า

ดชันีพืชพรรณ  (NDVI)  อยู่หนาแน่น ส่วนมากพืน้ท่ีบริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีการเกษตรกรรมหรือป่าไม่

และพืน้ท่ีทีคา่ดชันีพืชพรรณท่ีมีค่าต่ํา  จะแสดงในพืน้ท่ีสีแดง  มีค่าดชันี  (NDVI)  อยู่ในช่วงติดลบ 

แสดงถึงพืชพนัธุ์ไม้เบาบางตลอดจนไมมี่พืชพรรณในขอบเขตพืน้ท่ี 

 

  1.2  ข้อมูลในการพิจารณาปัจจัยการเกิดภาวะภัยแล้งในเขตตอนใต้ของจังหวัด

สุโขทยั พจิารณาทัง้หมด 5 ปัจจัย ได้แก่ พืชพรรณมากที่สุด พืชพรรณมาก พืชพรรณปาน

กลาง พืชพรรณน้อยและพืชพรรณน้อยที่สุด จากดชันีพืชพรรณ  (NDVI) 

 

ตาราง  9  กระบวนการในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จาก 5 ปัจจัย  ในอาํเภอเมือง

สุโขทยั  

 

ปัจจัย           พืน้ที่/ไร่                             ร้อยละ%  

พืชพรรณน้อยท่ีสดุ                      128477    40.1 

พืชพรรณน้อย   87052      27.2 

พืชพรรณปานกลาง         48718    15.2 

พืชพรรณมาก    48839    15.2 

พืชพรรณมากท่ีสดุ       7350      2.3 

รวม    320436     100 
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ตาราง  10  กระบวนการในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จาก 5  ปัจจัย  ในอาํเภอกง

ไกรลาศ 

 

ปัจจัย                                         พืน้ที่(ไร่)                       ร้อยละ%  

พืชพรรณน้อยท่ีสดุ          88074                     30.0 

พืชพรรณน้อย    86366          29.4 

พืชพรรณปานกลาง          70525          24.0 

พืชพรรณมาก    39875         13.6 

พืชพรรณมากท่ีสดุ                 8864                       3.0 

 รวม              293704           100 

 

ตาราง  11  กระบวนการในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จาก 5  ปัจจัย ในอาํเภอคีรี

มาศ  

ปัจจัย                              พืน้ที่(ไร่)                     ร้อยละ% 

พืชพรรณน้อยท่ีสดุ                     142200                               33.6 

พืชพรรณน้อย                  94389                              22.3 

พืชพรรณปานกลาง                                    85047                             20.1 

พืชพรรณมาก                                            82669                             19.6 

พืชพรรณมากท่ีสดุ                                     18565                               4.4 

รวม      422870                               100 

ตาราง  12  กระบวนการในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จาก 5ปัจจัยในอาํเภอบ้าน

ด่านลานหอย 

ปัจจัย                     พืน้ที่(ไร่)                       ร้อยละ% 

พืชพรรณน้อยท่ีสดุ                                   149966                                 29.1  

พืชพรรณน้อย                                         121490                                23.6 

พืชพรรณปานกลาง                                  118168                                23.0  

พืชพรรณมาก                                         116105                                22.6 

พืชพรรณมากท่ีสดุ                                       8506                                  1.7 

รวม                                                        514235                                 100 
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ภาพ  7  พืชพรรณปกคลุมดนิ ในอาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  8  พืชพรรณปกคลุมดนิ  ในอาํเภอเมืองกงไกรลาศ 
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ภาพ  9  พืชพรรณปกคลุมดนิ  ในอาํเภอเมืองคีรีมาศ 
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ภาพ  10  พืชพรรณปกคลุมดนิ  ในอาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ความสาํคัญของความรู้สึกสูญเสียภาวะภยัแล้ง 

 

4.2.1 การประเมินภาวะภัยแล้ง  โดยการสอบถามความรู้สึกสูญเสียของภาวะภัย

แล้งด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (AHP) 

   

จากการสอบถามความรู้สึกของประชากร  เขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั  ได้แก่  อําเภอ

เมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ  และอําเภอบ้านด่านลานหอย แล้วพิจารณา

ผลเปรียบเทียบความสําคญัทีละคูต่วัแปร (Pair wise comparison) จากอตัราคา่นํา้หนกั 1-9 ใน

ตารางเมตริกซ์ด้านเท่า  จะมีขนาดเท่ากบัจํานวนปัจจยั  ซึง่ในการศกึษาครัง้นีมี้  5  ปัจจยั  โดยคา่

นํา้หนกัท่ีอยู่ในแนวทแยงมมุจากซ้ายไปขวา  จะมีค่าเท่ากบั 1 เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบกบั

ตวัเอง สว่นคา่นํา้หนกัท่ีอยูด้่านลา่งได้จากการนําไปคํานวณเชิงผลย้อนกลบั (Reciprocal) ระหว่าง

การเปรียบเทียบคู่ตวัแปรในตารางเชิงเมตริกซ์  ซึ่งจะเป็นส่วนกลบัของด้านบน  จากนัน้จะนําไป

คํานวณคา่นํา้หนกัความสําคญัของแตล่ะปัจจยั  ดงัแสดงในตาราง 

 

MH     หมายถึง  แล้งมากท่ีสดุ 

RU     หมายถึง  แล้งมาก 

BOP   หมายถึง  แล้งปานกลาง 

LD     หมายถึง  แล้งน้อย 

NOS  หมายถึง  แล้งน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง  13  ค่าคะแนนจากการเปรียบเทยีบคู่ปัจจัย  อาํเภอเมืองสุโขทยั 

 

                         MH                    RU                  BOP                    LD                    NOS 

MH                   1.00                     0.50                 1.00                    3.00                    1.00 

RU                    0.50                    1.00                  0.50                    0.50                    1.00 

BOP                 1.00                     0.50                 1.00                    0.50                     1.00 

LD                    3.00                     0.50                 0.50                   1.00                      0.33 

NOS                 1.00                     1.00                  2.00                   0.33                     1.00 

SUM                 6.50                     3.50                 5.00                    5.33                     5.33 

 

ตาราง 14  การคาํนวณค่านํา้หนัก (Weight)  อาํเภอเมืองสุโขทยั 

 

                 MH         RU          BOP        LD       NOS        SUM       Rating Value   Weight 

MH             0.15        0.14        0.20       0.56       0.19        1.25       0.25             1.31 

RU              0.08        0.29        0.10       0.09      0.19         1.74       0.15             0.77 

BOP            0.15        0.14        0.20       0.09     0.38          1.97       0.19             1.01 

LD              0.46        0.14         0.40        0.19    0.06          1.95       0.19            1.00 

NOS           1.15        0.29         0.19        0.06    0.19          1.09       0.22            1.14 

SUM          1.00        1.00         1.00        1.00       1.00       5.00       1.00 

 

1.  ค่าตวัแปรแต่ละตวัในขัน้ตอนนีม้าจากค่าตวัแปรแต่ละตวัในตาราง 13  หารด้วยค่า

ผลรวมในแนวคอลมัน์มนัเอง 

2.  คา่อตัราเปรียบเทียบ  (Rating Value : Rv)  จะได้มาจากคา่เฉล่ียของผลรวม(Sum)  

ในแนวแถวนัน้เอง 

3.  คา่นํา้หนกั  (Weight)  ได้มาจากคา่  Rv  ของแตล่ะตวัแปรหารด้วยคา่  Rv  ท่ีน้อยท่ีสดุ 

 

 

 

 



43 
 

ตาราง  15  การคาํนวณค่าความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ (Consistency Vector) อาํเภอเมือง

สุโขทยั 

 

               MH         RU         BOP        LD           NOS            SUM         Consistency Vector 

MH          0.25       0.12       0.25        0.75          0.25             1.62               6.50 

RU          0.07        0.15        0.19        0.10         039              1.52               6.50 

BOP        0.19        0.10        0.19        0.10         0.39             0.97               5.00 

LD          0.57         0.10        0.10        0.19          0.06            1.02              5.33  

NOS       0.22         0.22        0.44        0.07         0.22             1.16              5.33 

SUM                                     26.66 

 

  1)  คา่ตวัแปรแตล่ะตวัในขัน้ตอนนีไ้ด้มาจาก คา่  Rv  ในแนวแถว  คณูด้วยคา่ตวัแปร 

แตล่ะตวัแสดงในตาราง 14 

2)ค่าความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์  จะหาได้จากค่าผลรวม  (Sum)  ในแนวแถว  แต่ละ

ตวัหารด้วยคา่  Rv  ในแตล่ะแนวแถว 

 

การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของฐานข้อมูล (CR) อาํเภอเมืองสุโขทยั 

หลงัจากได้ค่านํา้หนักความสําคญัแล้ว  จึงทําการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล 

(CR)  เพ่ือตรวจสอบว่า  การเปรียบเทียบให้ค่านํา้หนกัความสําคญัในทกุเกณฑ์  อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้หรือไม่  ซึ่งThomas Saaty(1994)  ได้กําหนดอตัราส่วนความสอดคล้องทางทฤษฎี 

สําหรับเมตริกซ์  ขนาดมากกว่า  4x4  ท่ียอมรับได้จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.10  หากคํานวณออก

มาแล้วได้คา่มากกว่า  0.01  จะต้องทําการวิเคราะห์เพ่ือปรับแก้คา่นํา้หนกัความสําคญัใหม่อีกครัง้ 

ผลการตรวจสอบคา่ความสอดคล้องของข้อมลู  เป็นดงันี ้

CI = (λ -n)/(n - 1) 

โดยคา่  λ  หมายถึง  คา่เฉล่ียของ คา่ความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์  ซึง่จะได้คา่ CI คือ 

CI = (5.13-5)/(5-1) = 0.03 

จากนัน้  ก็เป็นการคํานวณหาคา่อตัราความสอดคล้อง (CR) โดย CR จะต้องน้อยกวา่  0.10 

CR  = CI/RI 

     CR  = 0.03/1.12 

   = 0.02 
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คา่อตัราความสอดคล้อง (CR) ท่ีคํานวณได้มีคา่เท่ากบั  0.02  มีคา่น้อยกว่า  0.10  จึงเป็น

ท่ียอมรับได้ว่า  การปฏิบตัิตามกระบวนการ  AHP  เป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง  สามารถนําค่า

นํา้หนกัท่ีวิเคราะห์ไปใช้ได้ 

จากการวิเคราะห์ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความรู้สญูเสียตอ่ภาวะภยัแล้ง  พบวา่ 

แล้งมากท่ีสุดเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด สําหรับ อําเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งมีค่านํา้หนัก 

เท่ากบั 1.31  ปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง  คือ  แล้งน้อยท่ีสดุ  มีคา่นํา้หนกั เท่ากบั 1.14

ค่าปัจจยัอ่ืนๆ คือ แล้งปานกลาง แล้งน้อยและแล้งมาก มีค่านํา้หนกั 1.01 , 1.00 และ 0.77 

ตามลําดบั 

 

ตาราง 16  ค่านํา้หนักของปัจจัยที่มีความรู้สึกสูญเสียภาวะภยัแล้งของอาํเภอเมืองสุโขทยั 

 

ปัจจัย                                                            ค่านํา้หนัก 

   แล้งมากท่ีสดุ                                                                 1.31 

   แล้งมาก                                                                        0.77 

   แล้งปานกลาง                                                                1.01 

   แล้งน้อย                                                                        1.00 

   แล้งน้อยท่ีสดุ                                                                 1.14 

 

ตาราง  17 แสดงพืน้ที่ความรู้สึกสูญเสียภาวะภัยแล้งจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับ

ศักดิ์ (AHP) อาํเภอเมืองสุโขทยั 

ปัจจัย                          พืน้ที่/ไร่                              ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                       19259                                           37.3 

แล้งมาก                                7162                                          13.9 

แล้งปานกลาง                      20754                                          40.2 

แล้งน้อย                                4060                                            7.9 

แล้งน้อยท่ีสดุ                           352                                            0.7 

รวม                             51587                                           100    



45 
 

 
 

ภาพ  11  แผนที่แสดงผลสัมฤทธ์ิจากการวิเคราะห์(AHP)อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ตาราง  18  ค่าคะแนนจากการเปรียบเทยีบคู่ปัจจัยอาํเภอกงไกรลาศ 

 

                         MH                    RU                  BOP                    LD                    NOS 

MH                   1.00                    2.00                 1.00                     1.00                   1.00 

RU                    2.00                   1.00                 1.00                      0.50                   1.00 

BOP                 1.00                    1.00                 1.00                     0.50                   2.00 

LD                    1.00                    0.50                 0.50                    1.00                    0.50 

NOS                 1.00                    1.00                 2.00                     0.50                   1.00 

SUM                 6.00                    5.50                  5.50                    3.50                   5.50 

 

ตาราง  19  การคาํนวณค่านํา้หนัก (Weight)  อาํเภอกงไกรลาศ 

 

               MH          RU       BOP         LD         NOS         SUM       Rating Value     Weight 

MH          0.17        0.36     0.18         0.29       0.18         1.18            0.24               1.63 

RU          0.33         0.18     0.18         0.14       0.18         1.02           0.20               1.40 

BOP       0.17          0.18     0.18         0.14       0.39         1.04           0.21               1.43 

LD          0.17          0.09     0.09         0.29       0.09         0.73           0.15               1.00 

NOS       0.17          0.18     0.36         0.14       0.18         1.04           0.21               1.43 

SUM     1.00          1.00      1.00         1.00      1.00         5.00          1.00 

 

 

ตาราง  20  การคาํนวณค่าความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ (Consistency Vector)  อาํเภอกง

ไกรลาศ 

              MH            RU             BOP          LD       NOS        SUM         Consistency Vector 

MH         0.24           0.47           0.24           0.21      0.24        1.41            6.00 

RU         0.41           0.20           0.20           0.10      0.20         1.12            5.50 

BOP       0.21           0.21           0.21           0.10      0.41         1.14            5.50 

LD         0.15           0.07           0.07           0.15       0.07         0.51            3.50  

NOS      0.21           0.21           0.41           0.10       0.21        1.14             5.50 

SUM                        26.00 
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การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของฐานข้อมูล (CR) อาํเภอกงไกรลาศ 

 CI =(λ -n)/(n - 1)  

โดยคา่λหมายถึง คา่เฉล่ียของ คา่ความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ ซึง่จะได้คา่CI คือ 

CI = (5.20-5)/(5-1) = 0.05 

จากนัน้ก็เป็นการคํานวณหาคา่อตัราความสอดคล้อง (CR) โดย CR จะต้องน้อยกวา่0.10 

CR =CI/RI 

        CR =0.05/1.12 

      = 0.04 

คา่อตัราความสอดคล้อง  (CR)  ท่ีคํานวณได้มีคา่เท่ากบั  0.04  มีคา่น้อยกว่า 0.10 จึงเป็น

ท่ียอมรับได้ว่า  การปฏิบตัิตามกระบวนการ  AHP  เป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง สามารถนําค่า

นํา้หนกัท่ีวิเคราะห์ไปใช้ได้ 

จากการวิเคราะห์ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความรู้สญูเสียตอ่ภาวะภยัแล้ง  พบวา่  

แล้งมากท่ีสดุเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุ สําหรับ อําเภอกงไกรลาศซึง่มีคา่นํา้หนกั เท่ากบั 

1.63  ปัจจัยท่ีมีความสําคญัเป็นอันดบัท่ีสอง คือ แล้งปานกลางและแล้งน้อยท่ีสุด มีค่านํา้หนัก 

เท่ากบั 1.43  คา่ปัจจยัอ่ืนๆ คือ แล้งมาก และแล้งน้อย มีคา่นํา้หนกั 1.40  และ  1.00  ตามลําดบั 

 

ตาราง  21  ค่านํา้หนักของปัจจัยที่มีความรู้สึกสูญเสียภาวะภยัแล้งของอาํเภอกงไกรลาศ 

 

ปัจจัย                                                ค่านํา้หนัก 

   แล้งมากท่ีสดุ                                                    1.63 

   แล้งมาก                                      1.40 

   แล้งปานกลาง                                1.43 

   แล้งน้อย                                                           1.00 

   แล้งน้อยท่ีสดุ                                1.43 
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ตาราง  22 แสดงพืน้ที่ความรู้สึกสูญเสียภาวะภัยแล้งจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับ

ศักดิ์ (AHP) อาํเภอกงไกรลาศ 

 

ปัจจัย                                  พืน้ที่/ไร่                            ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                                   5090                                         41.4 

แล้งมาก                                          4229                                          34.4 

แล้งปานกลาง                                  1808                                         14.7 

แล้งน้อย                                            635                                           5.2 

แล้งน้อยท่ีสดุ                                     522                                           4.3 

 รวม                                              12284                                         100    
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ภาพ  12  แผนที่แสดงผลสัมฤทธ์ิจากการวิเคราะห์ (AHP) อาํเภอกงไกรลาศ 
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ตาราง  23  ค่าคะแนนจากการเปรียบเทยีบคู่ปัจจัยอาํเภอคีรีมาศ 

 

                 MH                 RU               BOP                LD              NOS 

MH               1.00                    4.00                 0.50                    0.50                0.50 

RU                4.00                    1.00                 0.50                    0.67               1.00 

BOP              0.50                    0.50                 1.00                    0.50                1.00 

LD                 0.50                    0.67                 0.50                    1.00                0.50 

NOS              6.50                    1.00                 1.00                     0.50               1.00 

SUM              6.50                    7.17                 3.50                    3.17                4.00 

 

ตาราง  24  การคาํนวณค่านํา้หนัก (Weight)  อาํเภอคีรีมาศ 

 

            MH        RU      BOP         LD      NOS      SUM     Rating Value     Weight 

MH         0.15        0.56      0.14          0.16       0.13        1.14            0.23                1.51 

RU         0.62        0.14      0.14           0.21       0.25        1.36            0.27                1.80 

BOP      0.08         0.07      0.29          0.16        0.25        0.84            0.17                1.11 

LD         0.08         0.09      0.14          0.32        0.13        0.75            0.15                1.10 

NOS      0.08         0.14      0.29          0.16        0.25        1.91            0.18                1.21 

SUM     1.00        1.00       1.00           1.00        1.00        5.00           1.00 
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ตาราง  25  การคาํนวณค่าความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์  (Consistency Vector)  อาํเภอคีรี

มาศ  

 

          MH        RU       BOP        LD       NOS      SUM     Consistency Vector 

MH       0.23        0.91       0.11          0.11       0.11        1.48               6.50 

RU       1.09        0.27        0.14          0.18       0.27        1.95              7.17 

BOP     0.08        0.08        0.17          0.08       0.17        0.59              3.50 

LD        0.08        0.10        0.25          0.15       0.08        0.65              4.32  

NOS     0.09        0.18        0.18          0.09       0.18        0.73              4.00 

SUM                              25.50 

 

การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของฐานข้อมูล (CR) อาํเภอกงคีรีมาศ 

CI =(λ-n)/(n - 1) 

โดยคา่λหมายถึง คา่เฉล่ียของ คา่ความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ ซึง่จะได้คา่ CI  คือ 

CI = (5.10-5)/(5-1) = 0.02 

จากนัน้ ก็เป็นการคํานวณหาคา่อตัราความสอดคล้อง (CR) โดย CR จะต้องน้อยกวา่ 0.10 

CR =CI/RI 

         CR = 0.02/1.12 

      = 0.01 

คา่อตัราความสอดคล้อง  (CR)  ท่ีคํานวณได้มีค่าเท่ากบั  0.01  มีคา่น้อยกว่า 0.10  จึง

เป็นท่ียอมรับได้ว่า  การปฏิบตัิตามกระบวนการ  AHP  เป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง  สามารถนําคา่

นํา้หนกัท่ีวิเคราะห์ไปใช้ได้ 

 จากการวิเคราะห์ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความรู้สญูเสียตอ่ภาวะภยัแล้ง  พบวา่  

แล้งมากเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุ สําหรับ อําเภอคีรีมาศ ซึ่งมีค่านํา้หนกั เท่ากับ 1.80 

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง คือ แล้งมากท่ีสดุ มีค่านํา้หนกั เท่ากบั 1.51  ค่าปัจจยัอ่ืนๆ 

คือ แล้งน้อยท่ีสดุแล้งปานกลาง และแล้งน้อยมีคา่นํา้หนกั  1.21 , 1.11 และ 1.10  ตามลําดบั 
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ตาราง  26  ค่านํา้หนักของปัจจัยที่มีความรู้สึกสูญเสียภาวะภยัแล้งของอาํเภอกงคีรีมาศ 

 

ปัจจัย                                                                           ค่านํา้หนัก 

   แล้งมากท่ีสดุ                                                                                      1.51 

   แล้งมาก                                                                                             1.80 

   แล้งปานกลาง                                                                                     1.11 

   แล้งน้อย                                                                                             1.10 

   แล้งน้อยท่ีสดุ                                                                                      1.21 

 

ตาราง  27  แสดงพืน้ที่ความรู้สึกสูญเสียภาวะภัยแล้งจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับ

ศักดิ์  (AHP) อาํเภอคีรีมาศ 

 

ปัจจัย                         พืน้ที่/ไร่                        ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                        2253                                       4.6 

แล้งมาก                             42235                                     86.4 

แล้งปานกลาง                       1224                                       2.5 

แล้งน้อย                                706                                        1.4 

แล้งน้อยท่ีสดุ                        2489                                       5.3 

รวม                                    48907                                     100    

 



53 
 

 
 

ภาพ  13 แผนที่แสดงผลสัมฤทธ์ิจากการวิเคราะห์ (AHP)อาํเภอคีรีมาศ 
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ตาราง  28  ค่าคะแนนจากการเปรียบเทยีบคู่ปัจจัย  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

 

                  MH                RU               BOP                LD              NOS 

MH                1.00                  3.00                 1.00                   0.50                 1.00 

RU                 3.00                  1.00                 1.00                  1.00                  1.00 

BOP              1.00                  1.00                 1.00                   0.33                 1.00 

LD                 0.50                  1.00                 0.33                   1.00                  0.50 

NOS              1.00                   1.00                 1.00                   0.50                 1.00 

SUM           6.50                   7.00                 4.33                   3.33                 4.50 

 

ตาราง  29  การคาํนวณค่านํา้หนัก (Weight) อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

 

                MH      RU     BOP     LD       NOS       SUM     Rating Value     Weight 

MH             0.15       0.43     0.23     0.15        0.22         1.19           0.24                1.68 

RU              0.46       0.14      0.23    0.30        0.22         1.36           0.27                1.91 

BOP            0.15      0.14       0.23    0.10        0.22         0.85            0.17               1.21 

LD              0.08       0.14      0.08     0.30        0.11         0.71           0.14                1.00 

NOS           0.15       0.14      0.23     0.15        0.22         1.90           0.18                1.27 

SUM         1.00       1.00     1.00       1.00       1.00           5.00          1.00 
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ตาราง  30  การคาํนวณค่าความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ (Consistency Vector) อาํเภอบ้าน

ด่านลานหอย 

 

               MH        RU        BOP        LD        NOS      SUM     Consistency Vector 

MH             0.24        0.71        0.24          0.12         0.24        1.54              6.50 

RU              0.81        0.27        0.27          0.27        0.27         1.90              7.00 

BOP           0.17        0.17         0.17          0.06         0.17        0.74              4.33 

LD              0.07        0.14         0.05          0.14         0.07         0.47             3.33 

NOS           0.18        0.18         0.18          0.09         0.18         0.81             4.50 

SUM                           25.66 

 

การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของฐานข้อมูล (CR)  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

CI =(λ-n)/(n - 1) 

โดยคา่λหมายถึง คา่เฉล่ียของ คา่ความสอดคล้องเชิงเวกเตอร์ ซึง่จะได้คา่ CI  คือ 

CI =(5.13-5)/(5-1) = 0.03 

จากนัน้ ก็เป็นการคํานวณหาคา่อตัราความสอดคล้อง (CR)โดย CRจะต้องน้อยกวา่ 0.10 

CR =CI/RI 

       CR =0.03/1.12 

      = 0.02 

 

ค่าอตัราความสอดคล้อง (CR)  ท่ีคํานวณได้มีค่าเท่ากับ  0.01  มีค่าน้อยกว่า  0.10  จึง

เป็นท่ียอมรับได้ว่า  การปฏิบตัิตามกระบวนการ  AHP  เป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง  สามารถนําค่า

นํา้หนกัท่ีวิเคราะห์ไปใช้ได้ 

จากการวิเคราะห์ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความรู้สญูเสียตอ่ภาวะภยัแล้ง  พบวา่  

แล้งมากเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด สําหรับ อําเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งมีค่านํา้หนัก 

เท่ากบั 1.91  ปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง  คือ แล้งมากท่ีสดุ มีค่านํา้หนกั เท่ากบั 1.68

คา่ปัจจยัอ่ืนๆ คือ  แล้งน้อยท่ีสดุ แล้งปานกลาง และแล้งน้อย มีคา่นํา้หนกั 1.27 , 1.21 และ 1.00 

ตามลําดบั 
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ตาราง  31  ค่านํา้หนักของปัจจัยที่มีความรู้สึกสูญเสียภาวะภัยแล้งของ  อาํเภอบ้านด่าน

ลานหอย 

 

 ปัจจัย                           ค่านํา้หนัก 

   แล้งมากท่ีสดุ                                                         1.51 

   แล้งมาก                                                                1.80 

   แล้งปานกลาง                                                        1.11 

   แล้งน้อย                                                                1.10 

   แล้งน้อยท่ีสดุ                                                          1.21 

 

ตาราง  32  แสดงพืน้ที่ความรู้สึกสูญเสียภาวะภัยแล้งจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับ

ศักดิ์ (AHP)  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

 

ปัจจัย                                  พืน้ที่/ไร่                               ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                                   6469                                          26.6 

แล้งมาก                                        10494                                          43.2 

แล้งปานกลาง                                  5418                                          22.3 

แล้งน้อย                                          1361                                            5.6 

แล้งน้อยท่ีสดุ                                     550                                            2.3 

รวม                                      24290                                           100 
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ภาพ  14  แผนที่แสดงผลสัมฤทธ์ิจากการวิเคราะห์ (AHP) อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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4.3  ผลการประเมินพืชพรรณปกคลุมดนิ จากหลักการ (NDVI) เปรียบเทียบกับความรู้สึก

แล้งจากวิธีการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (AHP) 

 

            จากการหาพืน้ท่ีพืชพรรณปกคลมุดิน  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ค่าดชันีพืชพรรณ (NDVI) 

ใน 5 เกณฑ์ ได้แก่ พืชพรรณมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ เปรียบเทียบกบัการ

สอบถามความรู้สึกของประชาชนโดยแนวทางการวิเคราะห์ลําดบัศกัดิ์  (AHP)  จากปัจจยั  5 

ปัจจยั  ได้แก่  แล้งมากท่ีสดุ  แล้งมาก  แล้งปานกลาง  แล้งน้อย  และแล้งน้อยท่ีสดุ  ได้ผลลพัธ์ดงันี ้

 

ตาราง 33 ความรู้สึกแล้งจากการดัชนีพืชพรรณปกคลุมดินจากหลักการ (NDVI) 

เปรียบเทยีบกับความรู้สึกแล้งจากการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ (AHP) อาํเภอเมืองสุโขทยั 

ความรู้สึกแล้ง                                  พืน้ที่(ไร่)                                    ร้อยละ% 

มากท่ีสดุ                                          3798                                                     24.9 

มาก                                           7162                                                     46.9 

ปานกลาง                                             140                                                       0.9 

น้อย                                                        3875                                                     25.4 

น้อยท่ีสดุ                                                      295                                                       1.9 

รวม                  15270                                                      100 

 

 ผลจากการซ้อนทบัพืชพรรณปกคลมุดินจากหลกัการ (NDVI) เปรียบเทียบกบัความรู้สกึ

แล้งจากวิธีการ ( AHP) ทัง้  5  ปัจจยั  พบว่าในอําเภอเมืองสโุขทยั  พืน้ท่ีท่ีรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ  มี

จํานวน 3798  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  24.9 รู้สกึแล้งมาก มีพืน้ท่ี 7162 ไร่ ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  

46.9 รู้สกึแล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี  140  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.9 รู้สกึแล้งน้อย  มีพืน้ท่ี  3875  ไร่  

หรือคิดเป็นร้อยละ  25.4 และรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี 295 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9  ของพืน้ท่ี 

(ภาพ 15 ) 
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ตาราง 34 ความรู้สึกแล้งจากการดัชนีพืชพรรณปกคลุมดินจากหลักการ (NDVI) 

เปรียบเทยีบกับความรู้สึกแล้งจากการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ (AHP)  

อาํเภอเมืองกงไกรลาศ 

 ความรู้สกึแล้ง                                   พืน้ท่ี(ไร่)                                    ร้อยละ% 

มากท่ีสดุ                                           11452              24.6 

มาก                                                    5401              11.6 

ปานกลาง                                          18083              38.9 

น้อย                                                    6351              13.7 

น้อยท่ีสดุ                                             5221              11.2 

 รวม                            46500                                           100 

 

ผลจากการซ้อนทบัพืชพรรณปกคลมุดินจากหลกัการ (NDVI) เปรียบเทียบกบัความรู้สึก

แล้งจากวิธีการ ( AHP) ทัง้  5  ปัจจยั  พบว่าในอําเภอกงไกรลาศ  พืน้ท่ีท่ีรู้สึกแล้งมากท่ีสดุ  มี

จํานวน 1145  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  24.6 รู้สึกแล้งมาก มีพืน้ท่ี 540 ไร่  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  

11.6  รู้สกึแล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี  1808  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  38.9  รู้สกึแล้งน้อย  มีพืน้ท่ี  635  

ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  13.7 และรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี 522 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2  ของ

พืน้ท่ี (ภาพ 16) 

 

ตาราง  35  ความรู้สึกแล้งจากการดัชนีพืชพรรณปกคลุมดินจากหลักการ (NDVI) 

เปรียบเทยีบกับความรู้สึกแล้งจากการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ (AHP)  

อาํเภอเมืองคีรีมาศ 

ความรู้สกึแล้ง                                  พืน้ท่ี(ไร่)                                    ร้อยละ% 

มากท่ีสดุ                                           1820                                            4.1 

มาก                                                38880                                          86.9      

ปานกลาง                                          1224                                           2.7          

น้อย                                                    706                                           1.6      

น้อยท่ีสดุ                                           2066                                           4.7        

รวม                            44696                                          100 
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ผลจากการซ้อนทบัพืชพรรณปกคลมุดินจากหลกัการ (NDVI) เปรียบเทียบกบัความรู้สึก

แล้งจากวิธีการ ( AHP) ทัง้  5  ปัจจยั  พบวา่ในอําเภอคีรีมาศ    พืน้ท่ีท่ีรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ  มีจํานวน 

1820  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  4.1  รู้สกึแล้งมาก มีพืน้ท่ี  38880  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  86.9  รู้สกึ

แล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี 1224  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  2.7  รู้สกึแล้งน้อย   มีพืน้ท่ี  706  ไร่  หรือคิด

เป็นร้อยละ  1.6 และรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี  2066  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  4.7  ของพืน้ท่ี 

(ภาพ 17) 

 

ตาราง  36  ความรู้สึกแล้งจากการดัชนีพืชพรรณปกคลุมดินจากหลักการ (NDVI) 

เปรียบเทยีบกับความรู้สึกแล้งจากการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ (AHP)  

อาํเภอเมืองบ้านด่านลานหอย 

 

 ความรู้สกึแล้ง                                  พืน้ท่ี(ไร่)                                    ร้อยละ% 

มากท่ีสดุ                                          40955              51.6 

มาก                                                   8071              10.1 

ปานกลาง                                         11201              14.1 

น้อย                                                 13611              17.2 

น้อยท่ีสดุ                                            5500     7.0 

รวม                             79330                                            100 

 

 ผลจากการซ้อนทบัพืชพรรณปกคลมุดนิจากหลกัการ (NDVI) เปรียบเทียบกบัความรู้สกึ

แล้งจากวิธีการ ( AHP) ทัง้  5  ปัจจยั  พบวา่ในอําเภอบ้านดา่นลานหอย พืน้ท่ีท่ีเกิดรู้สกึแล้งมาก

ท่ีสดุ  มีจํานวน  40955  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  51.6  รู้สกึแล้งมาก มีพืน้ท่ี 8071  ไร่  หรือคดิเป็น

ร้อยละ  10.1  รู้สกึแล้งปานกลาง มีพืน้ท่ี 11201  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  14.1  รู้สกึแล้งน้อย  มี

พืน้ท่ี  13611  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ 17.2 และรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี  5500  ไร่  หรือคดิเป็น

ร้อยละ 7.0  ของพืน้ท่ี (ภาพ 18) 
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ภาพ  15  พชืพรรณปกคลุมดนิเปรียบเทยีบกับความรู้สึกภยัแล้ง อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  16  พืชพรรณปกคลุมดนิเปรียบเทยีบกับความรู้สึกภยัแล้ง อาํเภอเมืองสุโขทยั

อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  17  พืชพรรณปกคลุมดนิเปรียบเทยีบกับความรู้สึกภยัแล้ง อาํเภอเมืองสุโขทยั

อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  18  พืชพรรณปกคลุมดนิเปรียบเทยีบกับความรู้สึกภยัแล้ง อาํเภอเมืองสุโขทยั 

อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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 4.3.1 เปรียบเทยีบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง 

 

ตาราง  37  เปรียบเทียบปริมาณพืชพรรณปกคลุม ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแห้ง

แล้งอาํเภอเมืองสุโขทยั 

 

                     พืชพรรณปกคลมุ ¹                    ความรู้สกึแล้ง²                    ความแตกตา่ง 

                                      (ไร่)           %           (ไร่)               %                ไร่                   % 

1.พืชพรรณน้อยท่ีสดุ    128477      40.1       19259           37.3          109218              2.8 

2.พืชพรรณน้อย           870522       7.2          7162            13.9          863360              6.7 

3.พืชพรรณปานกลาง    48718      15.2        20754           40.2            27964            25.0 

4.พืชพรรณมาก            48839      15.2          4060             7.9              4479              7.3 

5.พืชพรรณมากท่ีสดุ       7350        2.3            352              0.7             6998              1.6 

รวม                            320436      100        51587             100           268849             43.4 

หมายเหต:ุ1 พืชพรรณ (NDVI); 2 วิธีการ  (AHP) 

ผลจากการเปรียบเทียบสภาพพืชพรรณกบัภาวะความรู้สกึแล้ง ในอําเภอเมืองสโุขทยั พบวา่ พืช

พรรณน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 40.1 ความรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 37.3 พืชพรรณน้อย ร้อยละ 7.2 

ความรู้สกึแล้งมาก ร้อยละ 13.9 พืชพรรณปานกลาง ร้อยละ 15.2 ความรู้สกึแล้งปานกลาง ร้อยละ

40.2 พืชพรรณมาก ร้อยละ 15.2 ความรู้สกึแล้งน้อย ร้อยละ 7.9 และพืชพรรณมากน้อยท่ีสดุ ร้อย

ละ 2.3 ความรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 0.7 ของพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 19 กราฟเปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ตาราง  38  เปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอกงไกรลาศ 

 

              พืชพรรณปกคลมุ ¹                    ความรู้สกึแล้ง²                    ความแตกตา่ง 

                                    (ไร่)           %          (ไร่)               %                ไร่                   % 

1.พืชพรรณน้อยท่ีสดุ    88074    30.0         5090          41.4             82984            11.4 

2.พืชพรรณน้อย          86366     29.4         4229          34.4             82137            10.0 

3.พืชพรรณปานกลาง  70525     24.0         1808          14.7             68717              9.3 

4.พืชพรรณมาก         39875     13.6           635            5.2             39240              8.4 

5.พืชพรรณมากท่ีสดุ     8864       3.0           522            4.3               8342              1.3 

รวม                          293704      100       12284           100            268849           40.4 

หมายเหต:ุ1 พืชพรรณ (NDVI); 2 วิธีการ  (AHP) 

   ผลจากการเปรียบเทียบสภาพพืชพรรณกบัภาวะความรู้สกึแล้ง ในอําเภอกงไกรลาศ พบวา่ พืช

พรรณน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 30.0ความรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 41.1พืชพรรณน้อย ร้อยละ 29.4

ความรู้สกึแล้งมาก ร้อยละ 34.4พืชพรรณปานกลาง ร้อยละ 24.0ความรู้สกึแล้งปานกลาง ร้อยละ

14.7พืชพรรณมาก ร้อยละ 13.6ความรู้สกึแล้งน้อย ร้อยละ 5.2และพืชพรรณแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 

3.0ความรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 4.3ของพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 20 กราฟเปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอกงไกรลาศ 
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ตาราง  39  เปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอคีรีมาศ 

 

                   พืชพรรณปกคลมุ ¹                        ความรู้สกึแล้ง²                    ความแตกตา่ง 

                                     (ไร่)           %             (ไร่)               %                   ไร่                   % 

1.พืชพรรณน้อยท่ีสดุ   142200      33.6          2253              4.6              139947           29.0 

2.พืชพรรณน้อย            94389      22.3         42235            86.4              52154             64.1 

3.พืชพรรณปานกลาง   85047       20.1          1224              2.5               83823            17.6 

4.พืชพรรณมาก            82669      19.6            706              1.4               81963            18.2  

5.พืชพรรณมากท่ีสดุ     18565        4.4           2489             5.3               16076              0.9 

รวม                            422870      100          48907            100            268849          129.8 

หมายเหต:ุ1 พืชพรรณ (NDVI); 2 วิธีการ  (AHP) 

ผลจากการเปรียบเทียบสภาพพืชพรรณกบัภาวะความรู้สกึแล้ง ในอําเภอคีรีมาศ พบวา่ พืชพรรณ

น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 33.6ความรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 4.6พืชพรรณน้อย ร้อยละ 22.3ความรู้สกึ

แล้งมาก ร้อยละ 86.4พืชพรรณปานกลาง ร้อยละ 220.1ความรู้สกึแล้งปานกลาง ร้อยละ2.5พืช

พรรณมาก ร้อยละ 19.6ความรู้สกึแล้งน้อย ร้อยละ 1.4และพืชพรรณแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 4.4 

ความรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 5.3 ของพืน้ท่ี 

 

 
ภาพ 21 กราฟเปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอคีรีมาศ 
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ตาราง  40 เปรียบเทียบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกอาํเภอ

บ้านด่านลานหอย 

 

                พืชพรรณปกคลมุ ¹                           ความรู้สกึแล้ง²                    ความแตกตา่ง       

                                     (ไร่)           %              (ไร่)               %                ไร่                   % 

1.พืชพรรณน้อยท่ีสดุ    149966      29.1          6469           26.6               143497           2.5 

2.พืชพรรณน้อย          121490      23.6          10494         43.2               110996           19.6 

3.พืชพรรณปานกลาง  118168      23.0          5418           22.3               112750            0.7 

4.พืชพรรณมาก          116105      22.6          1361           5.6                 114744           17.0  

5.พืชพรรณมากท่ีสดุ       8506        1.7           550             2.3                 7956               0.6 

รวม                            514235      100          24290         100               489945            40.4 

หมายเหต:ุ1 พืชพรรณ (NDVI); 2 วิธีการ  (AHP) 

   ผลจากการเปรียบเทียบสภาพพืชพรรณกบัภาวะความรู้สกึแล้ง ในอําเภอบ้านดา่นลานหอย 

พบวา่ พืชพรรณน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 29.1ความรู้สกึแล้งมากท่ีสดุ ร้อยละ 26.6 พืชพรรณน้อย ร้อยละ 

23.6 ความรู้สกึแล้งมาก ร้อยละ 43.2 พืชพรรณปานกลาง ร้อยละ 23.0ความรู้สกึแล้งปานกลาง 

ร้อยละ 22.3 พืชพรรณมาก ร้อยละ 22.6 ความรู้สกึแล้งน้อย ร้อยละ 5.6 และพืชพรรณแล้งมาก

ท่ีสดุ ร้อยละ 1.7 ความรู้สกึแล้งน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 2.3 ของพืน้ท่ี 

 

 
 

ภาพ 22 กราฟเปรียบเทยีบปริมาณสภาพพืชพรรณ ในพืน้ที่ศึกษากับภาวะความรู้สึกแล้ง

อาํเภอบ้านด่านลานหอย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  23  ความแตกต่างภาวะภยัแล้งจากดชันีพชืพรรณ( NDVI) และการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ ( AHP ) อาํเภอเมืองสุโขทยั 

69 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  24  ความแตกต่างภาวะภยัแล้งจากดชันีพชืพรรณ( NDVI) และการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ ( AHP ) อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  25  ความแตกต่างภาวะภยัแล้งจากดชันีพชืพรรณ( NDVI) และการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ ( AHP ) อาํเภอคีรีมาศ 71 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  26  ความแตกต่างภาวะภยัแล้งจากดชันีพชืพรรณ( NDVI) และการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ ( AHP ) อาํเภอเมืองบ้านด่านลานหอย 72 



4.4  การเปรียบเทยีบพืน้ที่ดชันีพืชพรรณ  (NDVI AREA)  กับพืน้ที่การวิเคราะห์เชิงลาํดบั

ศักดิ์  (AHP AREA) 

 

            นําข้อมลูพืน้ท่ีดชันีพืชพรรณ  และพืน้ท่ีการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิม์าเปรียบเทียบกนั  โดย

ตดัจําแนกบริเวณท่ีเก่ียวข้องกบัปริมาณความชืน้ใน  2  พืน้ท่ีดงักลา่วข้างต้นออกด้วยหลกัเกณฑ์

ดชันีความชืน้ของนํา้  (NDWI)  และกระบวนการจําแนกภาพเชิงเรขาคณิต (Geoprocessing)  ใน

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

             จากการใช้กระบวนการดชันีผลตา่งความชืน้ ( NDWI)  อําเภอเมืองสโุขทยั โดยผา่น

กระบวนการจากกระบวนการ  Geoprocessing  ใช้ข้อมลูคา่ดชันีพืชพรรณ  (NDVI) และการ

สอบถามความรู้สกึของประชาชนโดยแนวทางการวิเคราะห์ลําดบัศกัดิ ์ (AHP)  จะมีพืน้ท่ีภยัแล้ง 

8,100 ไร่  อําเภอกงไกรลาศ   มีพืน้ท่ีภยัแล้ง  3,505 ไร่  อําเภอคีรีมาศ  42,674  ไร่  และอําเภอ

บ้านดา่นลานหอย 7,322  ไร่ 

             จะได้พืน้ท่ีท่ีผา่นกระบวนการดงักลา่ว  ดงันี ้

 

 NDVI(ไร่) AHP(ไร่) NDWI(ไร่) พืน้ที่ตดัจาํแนก(ไร่) 

อําเภอเมืองสโุขทยั 221,959 44,778 8,100 274,837 

อําเภอกงไกรลาศ 205,630 11,693 3,505 220,828 

อําเภอคีรีมาศ 280,700 47,878 42,674 371,252 

อําเภอบ้านดา่นลานหอย  478,916 23,721 7,322 509,959 
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ภาพ  27  ดชันีผลต่างความชืน้ของนํา้  (NDWI)  อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  28 ความแตกต่างภาวะภยัแล้งจากการวเิคราะห์ NDVI , AHP โดยการตัดดชันีความชืน้ของนํา้ (NDWI)อาํเภอเมืองสุโขทยั 

75 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ  29  ดชันีผลต่างความชืน้ของนํา้  (NDWI)  อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  30  ความแตกต่างภาวะภัยแล้งจากการวเิคราะห์ NDVI , AHP โดยการตดัดชันีความชืน้ของนํา้ (NDWI) อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  31  ดชันีผลต่างความชืน้ของนํา้  (NDWI)  อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  32  ความแตกต่างภาวะภัยแล้งจากการวเิคราะห์ NDVI , AHP โดยการตดัดชันีความชืน้ของนํา้ (NDWI) อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  33  ดชันีผลต่างความชืน้ของนํา้  (NDWI)  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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ภาพ  34  ความแตกต่างภาวะภัยแล้งจากการวเิคราะห์ NDVI , AHP โดยการตดัดชันีความชืน้ของนํา้ (NDWI) อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

81 



4.5  ผลการหาความสัมพันธ์ของนํา้หนักระยะทางผกผันโดยกระบวนการ (Inverse 

Distance Weight; IDW) 

4.5.1  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล NDVI , ข้อมูล NDWI , ข้อมูลปริมาณนํา้ฝน 

(Rain)  ในช่วงเวลาทัง้ 5  เดอืน 

 

ตาราง  41  ตารางเปรียบเทียบแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล  NDVI ,ข้อมูล NDWI  ,

ข้อมูลปริมาณนํา้ฝน (Rain)  ในช่วงเวลาทัง้  5 เดอืน 

 

ข้อมูลที่หาความสัมพันธ์            NDVI              NDWI             ปริมาณนํา้ฝน 

NDVI                                             X                         /                              / 

NDWI                                             /                         X                             / 

ปริมาณนํา้ฝน                                 /                         /                             X 

 

คํานวณหาคา่  r  โดยใช้สตูร 

 

  r  = 𝑛∑XY−∑X∑Y  
�[𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

][𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

 
 1. อําเภอเมืองสโุขทยั 

  r  =
5(320436∗19946.21)−(320436∗19946.21)

�[5(320436)2−(320436)2][5(19946.21)2−(19946.21)2]
 

  r  =0.93 

  

2. อําเภอกงไกรลาศ 

r  =
5(297304∗1483.34)−(297304∗1483.34)

�[5(297304)2−(297304)2][5(1483.34)2−(1483.34)2]
 

  r  = 1.00 

 3. อําเภอคีรีมาศ 

r  =
5(42287∗46649.18)−(42287∗46649.18)

�[5(42287)2−(42287)2][5(46649.18)2−(46649.18)2]
 

  r  = 1.00 
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4. อําเภอบ้านดา่นลานหอย 

r  =
5(514235∗78640.64)−(514235∗78640.64)

�[5(514235)2−(514235)2][5(78640.64)2−(78640.64)2]
 

  r  = 1.00 

จากการศกึษาหาภาวะภยัแล้ง  ด้วยข้อมลูดาวเทียมพบวา่  สหสมัพนัธ์จากการเปรียบเทียบ

ปริมาณนํา้ฝน  ดชันีผลตา่งพืชพรรณ และดชันีผลตา่งความชืน้  มีคา่ 0.9-1.0 ซึง่มีความสมัพนัธ์

เก่ียวเน่ืองกนัอยา่งเห็นได้ชดั  เราจงึทําการวิเคราะห์หาภาวะภยัแล้งด้วยดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  35   พืน้ผิวสถติแิบบนิยัตนิิยม (Determinism  Statistical  Surface)  ของปริมาณ

นํา้ฝน  จากสถานีตรวจวัดอากาศ  7  สถานี  ตัง้แต่เดอืนตุลาคม – เดอืนเมษายน  โดย

วิธีการประเมินค่าแบบ IDW 
    

 

 



84 
 

4.5.2  การหาพืน้ที่เส่ียงต่อภยัแล้ง 

 

การหาพืน้ท่ีเส่ียงต่อภยัแล้งจะใช้ข้อมลูปริมาณนํา้ฝนน้อยสดุ  2  เดือน  (ตัง้แต่เดือน

มีนาคม  และเมษายน) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบพืน้ท่ีภยัแล้งในพืน้ท่ีศกึษา 

 

ตาราง  42  ตารางแสดงข้อมูลปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียน้อยที่สุด  2  เดอืน (ตัง้แต่เดอืนมีนาคม 

และเดอืนเมษายน) 

 

เดือน 

สถานี                             ต.ค          พ.ย          ธ.ค        ม.ค      ก.พ          มี.ค          เม.ย 

อ.เมืองสโุขทยั 390.5มม. 28.5มม. 2.9มม. 0มม. 0มม. 8.5มม. 108.5มม. 

อ.สวรรคโลก 235มม. 39.2มม. 2.7มม. 0 มม. 0มม. 65มม. 15.4มม. 

อ.กงไกรลาศ 263.4มม. 29.7มม. 0มม. 0มม. 0มม. 38.5มม. 65.9มม. 

อ.ศรีสชันาลยั 371มม. 129มม. 0มม. 0มม. 0มม. 160.มม. 280.8มม. 

อ.บ้านดา่นลานหอย 268.8มม. 41.2มม. 0มม. 0มม. 0มม. 111.3มม. 67.2มม. 

อ.ทุง่เสล่ียม 455.6 75มม. 25 0มม. 0มม. 40.4มม. 215มม. 

ศรีสําโรง สกษ. 0มม. 0มม. 0มม. 0มม. 0มม. 0มม. 0มม. 

เฉล่ีย 283.47มม. 342.60มม. 4.37มม. 0มม. 0มม. 60.6มม. 107.54มม. 

***หมายเหต ุมม. คือ หน่วยของปริมาณนํา้ฝน(มิลลเิมตร) 

นําข้อมลูปริมาณนํา้ฝนมาเฉล่ียน้อยสดุทัง้ 2  เดือน  (ตัง้แต่เดือนมีนาคม  และเมษายน)  

มาซ้อนทบัเพ่ือให้ได้พืน้ท่ีเส่ียงตอ่ภยัแล้ง  โดยกําหนดเกณฑ์ภยัแล้งเป็น  5  ช่วง  และนําแตล่ะ 

ช่วงชัน้มาทําการซ้อนทบักบัข้อมลูดชันีพืชพรรณ (NDVI)  เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีภยัแล้งในแตล่ะอําเภอ 
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4.6  ผลการประเมินภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) 

          

                     ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง  The Normalized Different Drought Index  (NDDI)  

สร้างจากดชันีผลตา่งพืชพรรณ (NDVI) และดชันีผลตา่งความชืน้ (NDWI)  

NDDI = (NDVI–NDWI) / (NDVI+NDWI)  

            โดยท่ี NDVI = ดชันีผลตา่งพืชพรรณ 

                                        NDWI = ดชันีผลตา่งความชืน้ 

  

ตาราง  43  ดชันีผลต่างความแห้งแล้งในพืน้ที่ศึกษา 

 

พืน้ที่ศกึษา   พืน้ที่(ไร่)                       ร้อยละ% 

อําเภอเมืองสโุขทยั   1992       43.65 

อําเภอกงไกรลาศ   1320      28.93 

อําเภอคีรีมาศ                   752                                   16.44 

อําเภอบ้านดา่นลานหอย                501                                   10.98 

รวม                 4565                                           100 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง  NDDI  ในพืน้ท่ีศกึษา  พบว่าในอําเภอเมือง

สโุขทยั เกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี 1990 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.65 ของพืน้ท่ี อําเภอกง

ไกรลาศ มีพืน้ท่ี 1320 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  28.93 ของพืน้ท่ี  อําเภอคีรีมาศ  มีพืน้ท่ี  752  ไร่  

หรือคิดเป็นร้อยละ 16.11 ของพืน้ท่ี  ภยัแล้งน้อยท่ีสดุคืออําเภอบ้านดา่นลานหอย มีพืน้ท่ี  501  ไร่  

หรือคดิเป็นร้อยละ  10.98 ของพืน้ท่ี 
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ภาพ  36  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอเมืองสุโขทยั 



87 
 

 

 
ภาพ  36  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  37  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง  (NDDI)  อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  37  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง  (NDDI)  อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  38  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง  (NDDI)  อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  38  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง  (NDDI)  อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  39  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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ภาพ  39  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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            4.7  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  เกิดภาวะภัยแล้งในเขตตอนใต้ของ

จังหวัดสุโขทัย พิจารณาทัง้หมด 5  ปัจจัย ได้แก่ แล้งมากที่ สุด แล้งมาก แล้งปานกลาง 

แล้งและแล้งน้อยที่สุด) 

 

ตาราง 44 กระบวนการในการหาค่าดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) จาก 5ปัจจัย ใน

อาํเภอเมืองสุโขทยั  

 

ปัจจัย                                 พืน้ที่/ไร่                              ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                                 1992                                          11.15 

แล้งมาก                                        7412                                          41.46 

แล้งปานกลาง                                4044                                          22.62 

แล้งน้อย                                        3565                                          19.95 

แล้งน้อยท่ีสดุ                                   861                                            4.82 

รวม                                    17874                                            100 

 

ผลจากการหาข้อมลูจากดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  ทัง้  5  ปัจจยั  พบว่าในอําเภอเมือง

สโุขทยั  พืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  1992  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 11.15  ภยัแล้ง

มาก  มีพืน้ท่ี  7412  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  41.46  ภยัแล้งปานกลาง มีพืน้ท่ี  4044  ไร่  หรือคิด

เป็นร้อยละ  22.62  ภยัแล้งน้อย มีพืน้ท่ี  3565  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  19.95  และภยัแล้งน้อย

ท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  861  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  4.82  ของพืน้ท่ี 
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ตาราง 45 กระบวนการในการหาค่าดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) จาก 5 ปัจจัย ใน

อาํเภอกงไกรลาศ 

 

ปัจจัย                                 พืน้ที่/ไร่                             ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ                                 1320                                         8.25 

แล้งมาก                                        7379                                       46.15 

แล้งปานกลาง                                2209                                       13.82 

แล้งน้อย                                        4228                                       26.45 

แล้งน้อยท่ีสดุ                                   850                                         5.32 

รวม                                             15981                                         100 

 

ผลจากการหาข้อมลูจากดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  ทัง้  5  ปัจจยั  พบว่าในอําเภอกงไกร

ลาศ  พืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  1320  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  8.25  ภยัแล้งมาก มี

พืน้ท่ี  7379  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  46.15  ภยัแล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี  2209  ไร่  หรือคิดเป็นร้อย

ละ 13.82  ภยัแล้งน้อย  มีพืน้ท่ี  4228  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  26.45  และภยัแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี 

850  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  5.32  ของพืน้ท่ี 

 

ตาราง 46 กระบวนการในการหาค่าดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) จาก 5 ปัจจัย ใน

อาํเภอคีรีมาศ 

 

ปัจจัย    พืน้ที่/ไร่     ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ       752            5.61 

แล้งมาก     5566                                           41.55 

แล้งปานกลาง                              5052                                           37.70 

แล้งน้อย                                      1731                                           12.92 

แล้งน้อยท่ีสดุ                                 298                                             2.22 

รวม                                          13399                                              100 

 

ผลจากการหาข้อมลูจากดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI)  ทัง้  5  ปัจจยั  พบวา่ในอําเภอคีรีมาศ 

พืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  752  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  5.61 ภยัแล้งมาก  มีพืน้ท่ี 
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5566  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  41.55  ภยัแล้งปานกลาง มีพืน้ท่ี  5052  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ

37.70  ภยัแล้งน้อย  มีพืน้ท่ี  1731  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  12.92 และภยัแล้งน้อยท่ีสดุ มีพืน้ท่ี 

298  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  2.22   ของพืน้ท่ี 

 

ตาราง 47 กระบวนการในการหาค่าดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) จาก 5 ปัจจัย ใน

อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

 

ปัจจัย    พืน้ที่/ไร่     ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ          501          3.38 

แล้งมาก     6863                               46.35 

แล้งปานกลาง      7073                                          47.76 

แล้งน้อย         324            2.19 

แล้งน้อยท่ีสดุ              47             0.32 

รวม    14808                                             100 

 

ผลจากการหาข้อมลูจากดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  ทัง้  5  ปัจจยั  พบว่าในอําเภอบ้าน

ดา่นลานหอย  พืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  501 ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  3.38  ภยัแล้ง

มาก  มีพืน้ท่ี  6863  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  46.35  ภยัแล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี  7073  ไร่  หรือคิด

เป็นร้อยละ  47.76  ภยัแล้งน้อย มีพืน้ท่ี  324  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  2.19  และภยัแล้งน้อยท่ีสดุ 

มีพืน้ท่ี  47  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  0.32  ของพืน้ท่ี 
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ภาพ  40  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอเมืองสุโขทยั 
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ภาพ  41  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอกงไกรลาศ 
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ภาพ  42  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอคีรีมาศ 
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ภาพ  43  ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  อาํเภอคีรีมาศ 
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จากการศกึษาคา่ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI) ในเขตตอนใต้ของจงัหวดัสโุขทยั พบว่าอําเภอ

เมืองสุโขทยัมีพืน้ท่ีแล้งมากท่ีสุดคือ 1992 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 อําเภอกงไกรลาศ มีพืน้ท่ี 

1320 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 อําเภอคีรีมาศ มีพืน้ท่ี 752 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61 และ

อําเภอบ้านดา่นลานหอย มีพืน้ท่ีภยัแล้งน้อยท่ีสดุ 501 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ของพืน้ท่ี  จึงมี

ความเหมาะสมท่ีจะนํามาเป็นพืน้ท่ีภยัแล้งจากความรู้สกึของประชากรท่ีได้จากวิธีการ (AHP) 

ผลการเปรียบเทียบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมูลค่าดชันีผลต่างความแห้งแล้ง 

(NDDI) และการสอบถามความรู้สกึประชากรโดยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์ (AHP) จาก 

5 ปัจจยั ได้แก่ แล้งมากท่ีสดุ แล้งมาก แล้งปานกลาง แล้งน้อยและแล้งน้อยท่ีสดุ มีดงันี ้

ตาราง  48 การวิเคราะห์ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) และการวิเคราะห์เชิงลําดับ

ศักดิ์ (AHP) อาํเภอบ้านด่านลานหอย 

 

ปัจจัย    พืน้ที่/ไร่     ร้อยละ% 

แล้งมากท่ีสดุ       208        19.40 

แล้งมาก         319        29.72 

แล้งปานกลาง       544                50.70 

แล้งน้อย            2          0.19 

แล้งน้อยท่ีสดุ               -                         - 

รวม       1073         100 

 

ผลจากการซ้อนทบัข้อมลูดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI)  กบัข้อมลูการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์

(AHP)  ภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  208  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  19.40  ภยัแล้งมาก  มีพืน้ท่ี  

319  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  29.72  ภยัแล้งปานกลาง มีพืน้ท่ี 544  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  50.70  

ภยัแล้งน้อย มีพืน้ท่ี  2  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  0.19  ไมพ่บพืน้ท่ีใดอยูใ่นเกณฑ์ภยัแล้งน้อยท่ีสดุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  44  ตวัอย่างกรณีศกึษา เปรียบเทยีบการวิเคราะห์ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) และการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์ (AHP)  

             อาํเภอบ้านด่านลานหอย 
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บทที่  5 

 

บทสรุป 
 

5.  สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

  

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษาภาวะภยัแล้งและความรู้สกึสญูเสียของประชากรในเขตตอนใต้ของจงัหวดั

สโุขทยั  4  อําเภอ ได้แก่  อําเภอเมืองสโุขทยั อําเภอกงไกรลาศ  อําเภอคีรีมาศ และอําเภอ 

บ้านดา่นลานหอย  โดยนํากระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์ (Analytical Hierarchy Process : 

AHP)  มาใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information 

Systems : GIS)  โดยใช้ดชันีผลตา่งพืชพรรณ  (NDVI)   และใช้ดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI)  

เพ่ือเปรียบเทียบความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งมีรายละเอียด  ดงันี ้

 

 5.1.1  ในการศึกษาวิจัยการประเมินความรู้สึกแล้ง โดยการวิเคราะห์พืชพรรณส่ิง

ปกคลุมดนิ (Land Cover)  ด้วยดชันีผลต่างพืชพรรณ พบว่า 

 5.1.1.1  อําเภอท่ีมีภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณมากท่ีสดุ  ได้แก่  

อําเภอคีรีมาศมีพืน้ท่ี  18565.77  ไร่  หรือร้อยละ  4.39  ของพืน้ท่ี 

           5.1.1.2  อําเภอท่ีประชากรมีความรู้สกึแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณมาก   

ได้แก่  อําเภอบ้านดา่นลานหอยมีพืน้ท่ี  116105.63  ไร่  หรือร้อยละ  22.58  ของพืน้ท่ี      

5.1.1.3  อําเภอท่ีประชากรมีความรู้สกึแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณน้อย   

และปานกลาง ได้แก่  อําเภอกงไกรลาศมีพืน้ท่ี  86366.75  ไร่  หรือร้อยละ  29.41  ของพืน้ท่ี  และ  

มีพืน้ท่ี  70525.88  ไร่  หรือร้อยละ  24.01  ของพืน้ท่ี  ตามลําดบั 

5.1.1.4 อําเภอท่ีประชากรมีความรู้สกึแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณน้อย 

ท่ีสดุ  ได้แก่  อําเภอเมืองสโุขทยัมีพืน้ท่ี  128477.93  ไร่  หรือร้อยละ  40.10  ของพืน้ท่ี 

 

 5.1.2  ในการศึกษาวิจัยการประเมินภาวะภัยแล้ง โดยการสอบถามความรู้สึก

สูญเสียของภาวะภยัแล้งด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (AHP)  พบว่า 

 5.1.2.1 อําเภอท่ีมีความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งของประชากรในพืน้ท่ีมาก

ท่ีสดุ ได้แก่ อําเภอคีรีมาศมีพืน้ท่ี 2253.74  ไร่  หรือร้อยละ  5  ของพืน้ท่ี 
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5.1.2.2 อําเภอท่ีมีความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งของประชากรในพืน้ท่ีมาก  

ได้แก่  อําเภอกงไกรลาศมีพืน้ท่ี  4229.46  ไร่  หรือร้อยละ  35  ของพืน้ท่ี 

5.1.2.3 อําเภอท่ีมีความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งของประชากรในพืน้ท่ีปาน 

กลาง และน้อย ได้แก่  อําเภอเมืองสโุขทยัมีพืน้ท่ี  4060.28  ไร่  หรือ  ร้อยละ  8  ของพื้นท่ี  และมี

พืน้ท่ี 352.27  ไร่  หรือ  ร้อยละ  1  ของพืน้ท่ี 

 5.1.2.4 อําเภอท่ีมีความรู้สกึสญูเสียจากภาวะภยัแล้งของประชากรในพืน้ท่ีน้อย

ท่ีสดุ ได้แก่อําเภอบ้านดา่นลานหอยมีพืน้ท่ี  550.93  ไร่  หรือ  ร้อยละ  2.27  ของพืน้ท่ี 

 

 5.1.3 ในการศึกษาวิจัยการประเมินภาวะภัยแล้งจากการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ 

(NDVI) และการวิเคราะห์เชิง ลําดับศักดิ์ (AHP)  ผลจากการซ้อนทับข้อมูลทัง้ 5  ปัจจัย 

พบว่า 

 5.1.3.1 อําเภอบ้านดา่นลานหอยพืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะความแห้งแล้งมากท่ีสดุ มีพืน้ท่ี 

10494 ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ 53  ของพืน้ท่ี  

5.1.3.2 อําเภอเมืองสโุขทยัเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะภยัแล้งมาก  มีพืน้ท่ี  3798  ไร่   

หรือคดิเป็นร้อยละ 19  ของพืน้ท่ี 

5.1.3.3  อําเภอคีรีมาศพืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะความแห้งแล้งปานกลาง  มีพืน้ท่ี 3355  ไร่  

หรือคดิเป็นร้อยละ 16  ของพืน้ท่ี    

5.1.3.4 อําเภอกงไกรลาศพืน้ท่ีท่ีเกิดภาวะความแห้งแล้งน้อยท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี 2269ไร่   

หรือคดิเป็นร้อยละ  12  ของพืน้ท่ี 

 

5.1.4 ผลการเปรียบเทยีบพืน้ที่ดชันีพชืพรรณ  (NDVI AREA)  กับพืน้ที่การ

วิเคราะห์เชิงลาํดบัศักดิ์  (AHP AREA)  พบว่า  จะมีพืน้ท่ีภยัแล้ง ดงันี ้

5.1.4.1  อําเภอเมืองสโุขทยั มีพืน้ท่ี  8,100 ไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ 13.15 ของพืน้ท่ี 

5.1.4.2  อําเภอกงไกรลาศ   มีพืน้ท่ี 3,505 ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ 5.69  ของพืน้ท่ี 

5.1.4.3  อําเภอคีรีมาศ  42,674  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  69.27  ของพืน้ท่ี 

5.1.4.4  อําเภอบ้านดา่นลานหอย 7,322  ไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ  11.89  ของพืน้ท่ี 
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5.1.5  ผลการหาความสัมพันธ์ของนํา้หนักระยะทางผกผัน โดยกระบวนการ 

(Inverse Distance Weight; IDW) พบว่า 

จากการศึกษาหาภาวะภัยแล้ง  ด้วยข้อมูลดาวเทียมพบว่า  สหสัมพันธ์จากการ

เปรียบเทียบปริมาณนํา้ฝน  ดชันีผลต่างพืชพรรณ และดชันีผลต่างความชืน้  มีค่า 0.9-1.0 ซึ่งมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอย่างเห็นได้ชดั  เราจึงทําการวิเคราะห์หาภาวะภยัแล้งด้วยดชันีผลตา่ง

ความแห้งแล้ง 

5.1.6  การประเมินภาวะภัยแล้งจากการวิเคราะห์ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง 

(NDDI)  พบว่า 

                       5.1.6.1  อําเภอเมืองสโุขทยั เกิดภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี 1992 ไร่ หรือคิด

เป็นร้อยละ 43.65  ของพืน้ท่ี 

                       5.1.6.2  อําเภอกงไกรลาศ มีพืน้ท่ี 1320 ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  28.93  ของพืน้ท่ี 

                       5.1.6.3  อําเภอคีรีมาศ  มีพืน้ท่ี  752  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ 16.11   

                       5.1.6.4  อําเภอบ้านดา่นลานหอย เกิดภาวะภยัแล้งน้อยท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  501  ไร่  

หรือคดิเป็นร้อยละ  10.98 ของพืน้ท่ี 

           

            5.1.7  ดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI)  เกิดภาวะภัยแล้งในเขตตอนใต้ของ

จังหวัดสุโขทยั พจิารณาทัง้หมด 5  ปัจจัย พบว่า 

 5.1.7.1  อําเภอท่ีมีภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีผลตา่งความแห้งแล้งมาก

ท่ีสดุ  และมาก  ได้แก่  อําเภอเมืองสโุขทยัมีพืน้ท่ี  1992  ไร่  หรือร้อยละ  11.15  ของพืน้ท่ี  และมี

พืน้ท่ี  7412  ไร่  หรือร้อยละ  41.46 ของพืน้ท่ี 

           5.1.7.2  อําเภอท่ีมีภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีผลต่างความแห้งแล้งปาน

กลาง  ได้แก่  อําเภอบ้านด่านลานหอยมีพืน้ท่ี    และ  มีพืน้ท่ี  7073 ไร่  หรือร้อยละ  47.76 ของ

พืน้ท่ี   

5.1.7.3  อําเภอท่ีมีภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณน้อย  ได้แก่   

อําเภอกงไกรลาศมีพืน้ท่ี  4228  ไร่  หรือร้อยละ  26.45  ของพืน้ท่ี 

5.1.7.4 อําเภอท่ีมีภาวะภยัแล้งจากการวิเคราะห์ดชันีพืชพรรณน้อยท่ีสดุได้แก่  

อําเภอเมืองสโุขทยัมีพืน้ท่ี  861  ไร่  หรือร้อยละ  4.82  ของพืน้ท่ี                                     

                     จากการศึกษาค่าดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) ในเขตตอนใต้ของจังหวดั

สโุขทยั  จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาเป็นพืน้ท่ีภยัแล้งจากความรู้สกึของประชากรท่ีได้จากวิธีการ 

(AHP) 
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ผลการเปรียบเทียบด้วยเทคนิคการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมลูคา่ดชันีผลตา่ง 

ความแห้งแล้ง (NDDI) และการสอบถามความรู้สกึประชากรโดยแนวทางการวิเคราะห์เชิงลําดบั

ศกัดิ ์(AHP) จาก 5 ปัจจยั ได้แก่ แล้งมากท่ีสดุ แล้งมาก แล้งปานกลาง แล้งน้อยและแล้งน้อยท่ีสดุ 

 

5.1.8  ผลการวิเคราะห์ดชันีผลต่างความแห้งแล้ง (NDDI) และการวิเคราะห์เชิง

ลาํดบัศักดิ์ (AHP) กรณีพืน้ที่ศึกษาอาํเภอบ้านด่านลานหอย 

ผลจากการซ้อนทบัข้อมลูดชันีผลตา่งความแห้งแล้ง (NDDI)  กบัข้อมลูการ 

วิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ ์(AHP)  ภาวะภยัแล้งมากท่ีสดุ  มีพืน้ท่ี  208  ไร่  หรือคดิเป็นร้อยละ  19.40  

ภยัแล้งมาก มีพืน้ท่ี  319  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  29.72  ภยัแล้งปานกลาง มีพืน้ท่ี  544  ไร่  หรือ

คิดเป็นร้อยละ  50.70  ภยัแล้งน้อย มีพืน้ท่ี  2  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.19  ไม่พบพืน้ท่ีใดอยู่ใน

เกณฑ์ภยัแล้งน้อยท่ีสดุ                       

  

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1  รูปแบบปัญหาของกระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดบัศกัดิ์  และข้อมลูท่ีได้จากการ

วิเคราะห์นีเ้ป็นเพียงกรณีศึกษาความรู้สึกสูญเสียของภาวะภยัแล้ง  ดงันัน้การนําผลการวิจัยไป

ประยกุต์ใช้อาจต้องมีการปรับปรุงปัจจยัให้เหมาะสมกบัลกัษณะของแตล่ะกรณีศกึษา 

 5.2.2 ในการตอบแบบสอบถาม ต้องมีการอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม  และวิธี

ของกระบวนการลําดบัชัน้เชิงวิเคราะห์  และแจกแจงปัจจยัต่างๆท่ีใช้เป็นโครงสร้าง  เพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเข้าใจในการประเมินผลท่ีถูกต้อง  เพราะถ้าผู้ตอบแบบสอบถามขาดความ

เข้าใจข้อมลูก็จะมีความคลาดเคล่ือนและไมส่อดคล้องกนัได้ 

 5.2.3 ภาพดาวเทียมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาท่ีต้องการศกึษาได้

เน่ืองจากมีข้อจํากดัในด้านเวลาทําให้ข้อมลูภาพต่างๆท่ีจะรวบรวมมาไม่ครบถ้วนเป็นอปุสรรคต่อ

การศกึษา  ท่ีจะทําให้เกิดความมีประสทิธิภาพ 

 5.2.4 ภาพดาวเทียมขาดข้อมลูเวลาในการบนัทึกภาพซึง่เวลาได้จากการคํานวณเงาของ

ดวงอาทิตย์อาจมีความคลาดเคล่ือนเพราะเป็นการประมาณการเวลาซึง่ส่งผลต่อการเปรียบเทียบ

ข้อมลูอณุหภมูิอากาศท่ีนํามาตรวจสอบการวิเคราะห์เน่ืองจากช่วงเวลาอาจไมต่รงกนัอยา่งแท้จริง 

5.2.5 ภาพดาวเทียมบางภาพมีปัญหาในการวิเคราะห์ทําให้ผลลพัธ์ออกมาล่าช้า และใช้

เวลานานในการทําเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ 

5.2.6 ปัจจยัตา่งๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีมากมายซึง่เป็นปัญหาในขัน้ตอนการเลือกปัจจยัท่ี

เหมาะสมเพ่ือทําการวิเคราะห์ให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ท่ีมีความถกูต้องมากท่ีสดุ 
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65150 

ประวัตกิารศกึษา  

 พ.ศ. 2547 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น-ปลาย  โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา อําเภอ

เมือง  จงัหวดัพิษณโุลก 65000 
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