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  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัด

อุทัยธานี เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากดาวเทียม และ

ประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนแกไขปญหาภัยแลงของ

จังหวัดอุทัยธานีในอนาคต 

โดยนําปจจัยดานพื้นที่ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเกิดภัยแลง ไดแก ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก 

ระยะหางจากแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดิน ความลาดชันของพื้นที่ ศักยภาพความชื้นของดิน และการใช

ประโยชนที่ดิน วิเคราะหโดยใช วิธีการซอนทับขอมูล (Overlay Analysis) โดยใหกําหนดคะแนนและ

การถวงน้ําหนัก (Weight Rating) เพื่อกําหนดระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง และนําขอมูลที่ไดมาซอนทบั

กับคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ที่ไดจากขอมูลดาวเทียม  

ผลการศึกษา พบคาระดับการเสี่ยงภัยออกได 4 ระดับคือ  1) พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ 

1,087.60 ตารางกิโลเมตร (16.29 %)  2) พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 1,546.52 ตารางกิโลเมตร 

(23.16%)  3) พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงปานกลาง มีพื้นที่ 2,253.50 ตารางกิโลเมตร (33.75%) และ    

4) พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงสูง มีพื้นที่ 1,789.19 ตารางกิโลเมตร (26.80%) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พบวา 1) พืน้ทีเ่สีย่ง

ภัยแลงสูง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงสูง มีพ้ืนที่ 926.26 ตารางกิโลเมตร (13.87%) 2) พื้นที่เสีย่ง

ภัยแลงสูง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 823.28 ตารางกิโลเมตร (12.33%) 3) พื้นทีเ่สีย่ง

ภัยแลงสูงที่มีคาดัชนีพืชพรรณ เปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัย มีพื้นที่ 39.65 ตารางกิโลเมตร (0.59%) 4) พื้นที่

เสี่ยงภัยแลงปานกลาง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงสูง มีพื้นที่ 875.49 ตารางกิโลเมตร (13.11%) 

5) พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 1,333.96 ตารางกิโลเมตร 

(19.98%)  6) พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ 44.07 ตาราง

กิโลเมตร (0.66%) 7) พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงสูง มีพื้นที่ 257.51 ตาราง

กิโลเมตร (3.86%) 8) พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 1,271.24 ตาราง

กิโลเมตร (19.04%) 9) พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ 17.78 ตาราง

กิโลเมตร (0.27%) 10) พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงสูง มีพื้นที่ 43.19 ตาราง

กิโลเมตร (0.65%) 11) พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 921.51ตาราง



 

 

กิโลเมตร (13.80%) และ 12) พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่122.91 

ตารางกิโลเมตร (1.84%)  

 จากผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้ สามารถใชเปนขอมูลในการที่จะเขาชวยเหลือพื้นที่ ซึ่งมีความ

เสี่ยงที่จะเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 
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The objectives of this study were to delineate the drought risk area in Uthaithani 

province and to develop the database for the Uthaithani provincial plan to decrease the 

drought in in the future. 

The spatial factors included rainfall, rain-day, distances of water supply, the 

underground water, slope, soils and landuse. The overlay technique was used. The weight 

rating was used to classify the level of drought risk. Geographic Information System was 

used as a analysis tool.  The results were compared to NDVI value for correcting the 

drought. The results showed that four levels of drought were classified. The high risk 

covered an area of approximately 1,789.19 km2 (26.80%). The medium risk covered an area 

of approximately 2,253.50  km2 ( 33.75%). The low risk covered an area of approximately 

1,546.52 km2 (23.16%). No risking covered an area of approximately 1,087.60 km2 (16.29%). 

However, the comparison between the level of drought and NDVI data showed the 12 levels 

combination. 

This results of the study can be used as the baseline data to solve the drought 

problem in Uthaithani province. 
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หลักการและเหตุผล 
ภัยแลงเปนปญหาหลักที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย การเกิดภัยแลง มีสาเหตุจาก

ธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย สาเหตุทางธรรมชาติไดแก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล วาตภัย 

แผนดินไหว เปนตน สาเหตุจากการกระทําของมนุษย ไดแก การทําลายชั้นโอโซน ทําใหเกิดภาวะเรือน

กระจก เปนผลมาจากการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม และการตัดไมทําลายปา เปนตน สําหรบัสาเหตุ

ที่เกิดภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญ เกิดจากฝนแลงและฝนทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะที่ฝนตกนอย

กวาปกติ หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล และการกระจายตัวของฝนไมทั่วถึง พื้นที่ไมมีแหลงกักเก็บน้ํา

อยางเพียงพอ อีกทั้งความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ําตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของ

พื้นที่ทั้งในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนทําใหมีการใชน้ําเพิ่มมากขึ้น 

ปญหาภัยแลงจึงเปนปญหาที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญเปนอยางมาก 

จังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณของปาไมธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพันธุพืช และพันธุสัตวปา ประชาชนชาวอุทัยธานีอยูในภาคการเกษตรถึงรอยละ 80 มีพื้นที่

การเกษตร ประมาณ 2 ลานไรเศษ มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกเพียงประมาณ 2 แสนไรเศษ 

คิดเปน 10 เปอรเซ็นตของพื้นที่การเกษตร จึงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในเรื่องของแหลงน้ํา ทําให

สงผลกระทบถึงปญหาความยากจน และภาระหนี้สินของประชาชน 

ปญหาภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานีบางสวนเกิดจากสภาพภูมิประเทศ เปนปาและภูเขา ลาดเท

จากทิศตะวันตกลงมาทิศตะวันออก ตอนกลางเปนที่ดอน พื้นที่เปนลูกคลื่น สวนทางทิศตะวันออกเปน

พื้นที่ราบลุม ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ํา ระดับความสูงของพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี อยู

ระหวาง 100 เมตร – 1,900 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทําใหมีความลาดชันสูง ลักษณะดิน   

ในพื้นที่สวนใหญดานทิศตะวันตก เปนดินทราย หรือกรวด ไมสามารถดูดซับน้ําไวได สวนพื้นที่ดานทิศ

ตะวันออก เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายในดินชั้นบน และดินรวนเหนียวปนทรายในชั้นลาง บริเวณนีก้าร

ระบายน้ําคอนขางเลว ความสามารถในการซึมผานและการไหลของน้ําทาในดินชา สวนการพัฒนา

พื้นที่กอสรางแหลงเก็บกักน้ําเพิ่มเติม คอนขางจะดําเนินการไดจํากัด เนื่องจากบริเวณที่มีศักยภาพสวน

ใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ซึ่งเปนมรดกทางธรรมชาติ      

ของโลก และตองระมัดระวังมิใหเปนการดําเนินการที่ตองหามตาม พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
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ดังนั้น พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดอุทัยธานี จึงอยูในเขตพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 10  ที่เหลือเปน

พื้นที่เกษตรน้ําฝน ซึ่งตองพึ่งปริมาณน้ําฝนและแหลงน้ําธรรมชาติ ที่ปจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากตะกอน

และทราย จากปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา ทําใหในรอบปหนึ่ง จังหวัดอุทัยธานีจะประสบปญหาพื้นที่    

น้ําทวม และปญหาภัยแลง ตอเนื่องกัน โดย  ฤดูฝน น้ําฝนจากตนน้ําในเทือกเขาดานทิศตะวันตก    

ของจังหวัดจะเปน “น้ําปา” ไหลบาตามพื้นที่ลาดเทมาทางทิศตะวันออก โดยแหลงน้ําธรรมชาติใน

เสนทางที่น้ําผานตื้นเขินไมสามารถรองรับน้ําไวได สวนบริเวณใกลแมน้ํา เชน แมน้ําแควตากแดด ซึ่งมิได

มีการ  ขุดลอก เกิดตะกอนและทรายทับถมกันจนตื้นเขิน จึงไมสามารถรองรับน้ําฝนในปริมาณมาก 

ประกอบกับคันดินปองกันตลิ่งรวมทั้งเขื่อนปองกันตลิ่งเสียหาย  น้ําทาจึงลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่การเกษตร

เสียหายเปนบริเวณกวาง และเปนระยะเวลานาน สวนฤดูแลงลักษณะของดินดาน ทิศตะวันตก แมจะมี

น้ําปาไหลผานเขตที่ดิน แตไมสามารถดูดซับน้ําไวได ประกอบกับสภาพแหลงน้ําที่เก็บกักน้ําเก็บไวไดไม

เพียงพอที่จะใชในการเกษตรอุปโภคและบริโภคจึงเกิดปญหาภัยแลงตามมา 

การแกปญหาภัยแลงไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ขอมูลเชิงพื้นที่ของการใชที่ดินและการ

จัดลําดับของความรุนแรงของภัยแลง ที่ไดจากการวิเคราะหเชิงซอนหรือการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม สามารถที่จะกําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงตอภัยแลงได ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

สามารถที่จะจําแนกและจัดลําดับของความรุนแรงในพื้นที่ โดยจะมีขอมูลที่เปนแหลงในการวิเคราะห

หลายอยางดวยกัน เชน ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ ขอมูลธรณีวิทยา เปนตน ขอมูลตางๆ 

เหลานี้ สามารถที่จัดทําเปนชั้นของขอมูล ที่จะเอื้อประโยชนโดยตรงและใชเปนฐานในการวิเคราะหเชิง

พื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกําหนดมาตรการ 

วางแผนงานชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพตามลําดับความสําคัญตอไป  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานีโดยการจัดลําดับความ

เสี่ยง โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากดาวเทียม 

2. เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยแลงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนแกไขปญหา

ภัยแลงของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคต 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลจากดาวเทียม ประเมินพื้นที่

เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไดตอไป 
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ขอบเขตในการวิจัย 
การกําหนดขอบเขตพื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี  โดยใชขอมูลในรูปแบบ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลจากดาวเทียม มาจัดทําโดยวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) โดย

กําหนดคาถวงน้ําหนักจากปจจัยทางกายภาพตางๆ ที่คาดวามีผลตอการเกิดภัยแลง ไดแก ปริมาณ

น้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก ระยะหางจากแหลงน้ําหรือเขตชลประทาน แหลงน้ําใตดิน คุณสมบัติของดิน 

ความลาดชันของพื้นที่ การใชที่ดิน เปนตน โดยแสดงผลขอมูลในระบบแผนที่ดิจิตอลของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ไดมุงเนนเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี  โดยการนําเอา

ปจจัยทางดานกายภาพของพื้นที่ ซึ่งมีผลตอการเกิดภัยแลง ไดแก ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก 

ระยะหางจากแหลงน้ําหรือเขตชลประทาน แหลงน้ําใตดิน คุณสมบัติของดิน ความลาดชันของพื้นที่ 

และการใชที่ดิน  มาวิเคราะหและกําหนดความสําคัญของปจจัย โดยใชระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเปน

เครื่องมือในการศึกษา เพื่อใหไดพื้นที่เสี่ยงภัยแลง จากนั้นไดนําคาดัชนีพืชพรรณที่ไดจากขอมูลจาก

ดาวเทียม มาซอนทับเพื่อใหไดขอมูลของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงที่มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น เพื่อกําหนด

ระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 

ปจจัยที่เกิดภัยแลง 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 

 
คาดัชนีพืชพรรณ 

พื้นทีเ่สี่ยงภัยแลง 

ในจงัหวัดอุทยัธาน ี

ขอมูลดาวเทียม 

วิเคราะหปจจัย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ภัยแลง (Drought) หมายถึง ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน 

จนกอใหเกิดความแหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน  

การประเมิน หมายถึง กระบวนการกําหนดปญหา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล         

โดยอาศัยเกณฑเปนหลัก เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอร

เพื่อใชในการนําเขา จัดเก็บ ดัดแปลง แกไข จัดการ และวิเคราะห พรอมทั้งแสดงผล ขอมูลเชิงพื้นที่  

ตามวัตถุประสงคตางๆ ที่ไดกําหนดไว 

การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) หมายถึง การไดมาซึ่งขอมูลโดยอาศัยคุณสมบัติ  

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูล 3 ลักษณะ คือ คลื่นรังสี (Spectral) รูปทรง

สัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Temporal) 

ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) หมายถึง คาที่ใชในการประเมินการสะทอนพลังงาน    

ของพืช โดยคํานวณไดจากการใชชวงคลื่นสีแดง (Red) และชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (Near-Infrared) 

ชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (Near Infrared หรือ NIR) หมายถึง ชวงคลื่นของดาวเทียม 

LANDSAT TM ที่มีความยาวชวงคลื่นอยูระหวาง 0.76 – 0.90 

ชวงคลื่นแสงสีแดง (Red) หมายถึง ชวงคลื่นของดาวเทียม LANDSAT TM ที่มีความยาวชวง

คลื่นอยูระหวาง 0.63 – 0.69 

 

สมมุติฐาน 
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากดาวเทียมโดยใชคาของดัชนีพืชพรรณ

สามารถที่จะกําหนดลําดับความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ เพื่อการเฝาระวังการเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานไีด 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงพืน้ทีซ่ึ่งมีโอกาสทีจ่ะเกดิภัยแลง ในจังหวัดอุทัยธาน ี

2. ไดแผนที่ระดับความรุนแรงของการเกดิภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการเตรียมปองกัน และชวยเหลือไดตอไป 

3. ไดขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของพื้นที่ เพื่อใชประกอบการวางแผนจัดการบรรเทา

ผลกระทบตอความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี ผูวิจัยไดศึกษา

คนควาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภัยแลง 

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3. การสํารวจระยะไกล 

4. สภาพพื้นที่ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภัยแลง 

1.1 นิยามของภัยแลง 

ภัยแลง หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพอากาศแหงแลงผิดปกติที่ขาดน้ําเปนระยะ

เวลานาน จนกอใหเกิดการเสียสมดุลดานอุทกวิทยาทําใหเกิดความแหงแลงอยางรุนแรงตอพื้นที่ มีผล

ทําใหขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช และความเสียหายทางการเกษตร ความรุนแรงของภัยแลงขึ้นอยูกับความ

ขาดแคลนความชื้น, ชวงเวลา และขนาดของพื้นที่ซึ่งมีผลกระทบ (กรมอุตุนิยมวิทยา. 2552: ออนไลน)

เราสามารถกําหนดความหมายของความแหงแลง (ฝนแลง) ใน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ความแหงแลงดานอุตุนิยมวิทยา หมายถึงปริมาณหยาดน้ําฟา (Precipitation) ที่ต่ํากวา

ปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ไดแก สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลา

หนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะตองมีฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ดวย 

2. ความแหงแลงดานการเกษตร หมายถึง สถานการณที่ปริมาณความชื้นในดินไมเพียงพอ

สําหรับพืช 

3. ความแหงแลงดานอุทกวิทยา ปรากฏเมื่อสภาวะน้ําผิวดินและใตดินต่ํากวาปกติ 

4. ความแหงแลงดานเศรษฐกิจสังคม หมายถึง สถานการณที่สภาวะการขาดแคลนน้ําเริ่มมี

ผลกระทบตอคน 

พจนานุกรมศัพทภูมิศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549)  ใหคํานิยามของคําวา Drought 

หมายถึงชวงฝนแลง คือ ชวงเวลาซึ่งอากาศแหงผิดปกติหรือขาดฝนทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําใชและ

พืชผลตางๆ เสียหาย ความรุนแรงของชวงฝนแลงนั้นขึ้นอยูกับความชื้นในอากาศ ระยะเวลาที่เกิด

ความแหงแลง และความกวางใหญไพศาลของบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความแหงแลง สวนคําวา Dry spell 
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หมายถึง ระยะแลง คือ ระยะเวลาฝนแลงซึ่งมีบริเวณกวางและความรุนแรงนอยกวาชวงฝนแลง ใน

สหรัฐอเมริกาถือเอาระยะเวลาที่ขาดฝนไมนอยกวา 2 สัปดาห และในชวงระยะเวลาดังกลาวไมมีฝนตก

ที่สามารถจะวัดปริมาณฝนได (พจนานุกรมศัพทภูมิศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2549: 196–197 ) 

กรมอุตุนิยมวิทยา (2550) ไดใหความหมายของภัยแลงไววา ภัยแลงเปนความแหงแลงของลม 

ฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนนอยกวาปกต ิหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล เปนระยะเวลานานกวา

ปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค ทําใหพืชขาด

น้ํา ไมเจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป  

ผลกระทบจากความแหงแลง ภาพประกอบ 2 ทําใหมีการระเหยของน้ําจากดินและพืชมาก 

พื้นดินขาดน้ํา ผลผลิตการเกษตรลดลง พืชและสัตวเลี้ยงอาจถึงตายได จากการที่มนุษยและสัตวขาด

แคลนน้ําอุปโภคบริโภค อาจมีผลถึงโรคระบาดในฤดูแลง รวมถึงการขาดแคลนน้ําในดานอุตสาหกรรม 

และน้ําที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา เมื่อผลผลิตนอยลง ในขณะราคาสินคาสูงขึ้น ทําใหรัฐตองสูญเสีย

งบประมาณเพื่อชวยผูประสบภัยแลง นอกจากนี้ ยังสงผลใหเกษตรกรไมมีงานทํา ตองอพยพเขามาหา

งานทําในเมืองใหญๆ ซึ่งทําใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาชมุชน และบางครัง้กเ็พิม่ปญหาทางดาน

อาชญากรรมข้ึน ถาไมสามารถหางานทําได (กรมอุตุนิยมวิทยา. 2550: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  ลักษณะการเกิดความแหงแลงและผลกระทบจากความแหงแลง 

 

       ที่มา: University of Nebraska Lincoln. (2009). What is Drought?. (Online).  
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1.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดภัยแลง  กรมอุตุนิยมวิทยา (2550) ได กลาวถึงสาเหตุของการเกิด

ภัยแลงมี 2 ประการคือ 

1. โดยธรรมชาติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล และภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว 

2. โดยการกระทําของมนุษย ไดแก การทําลายชั้นโอโซน ผลกระทบของภาวะเรือน

กระจก การพัฒนาดานอุตสาหกรรม และการตัดไมทําลายปา 

 

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ปเตอร เบอรโรห (1998) ไดใหความหมายวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อ

รวบรวม จัดเก็บ นําสารสนเทศนั้นกลับมาใชได และสามารถแปลงระบบการจัดเก็บ แสดงสารสนเทศเชิง

พื้นที่ตามลักษณะที่ตองการได (Burrough, A. Peter. 1998: 11-12) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ระบบที่มีความสามารถในการจัดเก็บ วิเคราะห จัดการ

และนําเสนอขอมูล ซึ่งเชื่อมโยงกับที่ตั้งทางดานภูมิศาสตร ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนี้ รวมเอา

โปรแกรมทางดานแผนที่และโปรแกรมดานการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) การสํารวจ ภาพถาย

ทางอากาศ ภูมิศาสตร เขาไวดวยกัน (Wikipedia. 2009: online) 

2.1 การวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 สุระ พัฒนเกียรติ (2545) ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศไววา เปนการ

กําหนดคาของปจจัยเพื่อใชในการคํานวณ โดยวิธีการกําหนดคาประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 ประการ

ดังนี้ 

 2.1.1 การกําหนดคาของความสามารถของปจจัย (Rating Value) เปนการกําหนดคา

ระดับความสัมพันธขององคประกอบ หรือปจจัยยอยของปจจัยหลักวามีมากนอยเพียงใด โดยใชหลักการ

พิจารณาอัตราสวนความสัมพันธในแบบรอยละ (Percentage) ซึ่งกําหนดใหปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ

หรือศักยภาพมีคาเปนศูนย คานอยที่สุดเริ่มจากหนึ่ง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงมีความสัมพันธมากที่สุด

เปนหนึ่งรอยเปอรเซ็นต สําหรับการแสดงระดับคาความสําคัญอาจใชเลขจํานวนเต็มในการชี้วัด 

2.1.2 การกําหนดคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัย (Weighting Value) เปนการ

กําหนดคาความสําคัญของปจจัยหลัก ที่มีผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับศักยภาพในการรองรับ                 

การใชประโยชนที่ดิน ซึ่งคาที่กําหนดก็อาศัยหลักการเดียวกันกับการกําหนดคาความสามารถของปจจัย 

(Rating Value) 
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2.1.3 การคํานวณผล (Data Manipulation) เปนการดําเนินการคํานวณโดยใชสมการ          

ความเหมาะสมหรือศักยภาพ  

 

Suitability (S) = )W(R...)W(R)W(R
nn2211

    (1) 

 

การวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี ไดประยุกตใชปจจัยหลายประการเขา

มารวมในการวิเคราะห ไดแก ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย  จํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย  แหลงน้ําผิวดิน  

ชั้นหินใหน้ําใตดิน ลักษณะภูมิประเทศ การระบายน้ําของดินรวมกับความลึกของดิน และการใช

ประโยชนที่ดินรวมกับคาดัชนีพืชพรรณที่ไดจากการแปลภาพถายจากดาวเทียม 

2.2 การประมาณคาเชิงพื้นที่ (Spatial interpolation) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) (2551) ไดอธิบายไววา การ

ประมาณคาเชิงพื้นที่ คือ วิธีการทํานายคาของพื้นที่ในตําแหนงที่ขอมูลมีไมเพียงพอ โดยใชคาขอมูลที่อยู

ขางเคียง ความถูกตองของการประมาณคาขึ้นอยูกับจํานวนและการกระจายตัวของเซลสที่ทราบคา 

รวมทั้งสมการหรือฟงกชันทางคณิตศาสตรที่นํามาใช โดยมีหลักในการดําเนินการที่คลายคลึงกันคือ 

จุดที่อยูใกลกันทางพื้นที่มักมีคาคุณสมบัติที่สนใจคลายคลึงกันมากกวาจุดที่อยูไกลกันออกไป  

คริกิง (Kriging) 

สํานักงาน สทอภ.(2551) ไดอธิบายไววา คริกิงเปนวิธีที่ใหคาการประมาณที่คอนขางแมนยํา 

ผลการประมาณที่ดีที่สุดจะมีคาตรงกับขอมูลตั้งตน วิธีการคริกิงมีความคลายคลึงกับวิธีสวนกลับ

ระยะทางตรงที่เปนการประมาณคาดวยเทคนิคคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight average technique) 

จากจุดขอมูลที่อยูรอบตําแหนงที่ตองการทํานายคา แตจะมีสมการคํานวณที่อางเหตุผลทาง

คณิตศาสตรมากกวา วิธีคริกิงอาศัยการวัดระยะหางของจุดขอมูลทุกคู (Pairs of sample point) เพื่อ

แสดงความสัมพันธระหวางกันเชิงพื้นที่ (Spatial autocorrelation) โดยใชแบบจําลองเซมิแวริโอแกรม 

(Semi-variogram)  

เนื่องจากการประมาณคาคริกิงใชหลักการเดียวกับการประมาณคาวิธีอื่นๆ คือ สิ่งที่อยูใกล

กันจะมีความคลายคลึงกันมากกวาสิ่งที่อยูหางออกไป ดังนั้นเมื่อคูระยะหางของขอมูลถูกแสดงใน      

เซมิเวริโอแกรมดังนั้นจึงพบวาจุดที่อยูใกลกัน (ระยะหางตามแกน X นอย) คาความแปรปรวนที่แสดง

ในเซมิเวริโอแกรม (แกน Y) จะมีคานอย โดยทั่วไปเมื่อแสดงกราฟเซมิเวริโอแกรมแลวผูวิเคราะหจะ

พิจารณาองคประกอบดังตอไปนี้ 
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                    - Sill คือ คาเซมิเวริโอแกรมสูงสุดที่ไมเปลี่ยนแปลงอีกแมระยะทางเพิ่มขึ้น แสดงวา

ความสัมพันธระหวางขอมูล ณ ตําแหนงนี้เปนตนไป คาความแปรปรวนของความแตกตางทกุคาไมแปร

ผันตามระยะทางระหวางจุดขอมูล 

                   - Nugget คือ คาเซมิเวริโอแกรมที่ระยะทาง 0 (เปนคาที่แสดงIndependent error ของชุด

ขอมูล) 

                   - Range คือ ระยะทางตามแนวแกน X จากตําแหนงที่มีคาเซมิเวริโอแกรมต่ําสุดกระทั่งมี

คาสูงสุด (ตําแหนง Sill) ดังนั้นชวงระยะ Range จะแสดงใหทราบวาชวงระยะหางเทาใดของจดุขอมลูที่

คาความแตกตางของจุดขอมูลขึ้นกับระยะทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  แนวคิดการประมาณคาดวยคริกิง 

 

       ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). (2551).          

การประมาณคาในชวงเชงิพื้นที:่ (ออนไลน). 

 

การทํานายคาดวยวิธีคริกิงถูกนําไปใชกับงานหลายสาขา เชน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดาน

ธรณีเคมี ดานอุตุนิยมวิทยา และแบบจําลองสารมลภาวะในอากาศ เปนตน วิธีคริกิงที่นิยมใชกันอยาง

แพรหลาย ประกอบไปดวย Ordinary kriging และ Universal kriging โดย 

- Ordinary kriging : ทําการประมาณคาโดยสมมติวาชุดขอมูลปราศจากอิทธิพลของ Trend 

- Universal kriging : ทําการประมาณคาโดยสมมติวาขอมูลมี Trend อยู 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการประมาณคาดวยวิธีคริกิง 

 

       ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). (2551).            

การประมาณคาในชวงเชงิพื้นที:่ (ออนไลน). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5   แสดงลักษณะพืน้ผิวที่ไดจากการประมาณคาดวยวิธีคริกงิ 

 

       ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). (2551).          

การประมาณคาในชวงเชงิพื้นที:่ (ออนไลน). 
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พื้นผิวที่ถูกประมาณจากวิธีคริกิงอาจมีคาสูงหรือต่ํากวาคาเริ่มก็ได การประมาณคาดวยวิธี 

คริกิงจะใหผลที่เหมาะสมก็ตอเมื่อขอมูลที่นํามาใชถูกสุมมาดวยกระบวนการเฟนสุม (A stationary 

stochastic process) และขอมูลมีการกระจายตัวอยางปกติ (Normal distribution) หากขอมูลไมไดมี

การกระจายตัวอยางปกติ และผลการวิเคราะหเซมิเวริโอแกรมแลวแสดงการกระจายขอมูลไมดีพอ ไม

ควรเลือกประมาณคาดวยวิธีคริกิง  ขอดีของวิธีคริกิง คือ เปนวิธีที่สามารถแสดงคาความคลาดเคลื่อน

จากการทํานายคาได ในขณะที่วิธีอื่นไมสามารถทําได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6   แสดงลักษณะความแตกตางของพื้นผิวที่ไดจากตัวประมาณคา 

 

       ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). (2551).          

การประมาณคาในชวงเชงิพื้นที:่ (ออนไลน). 

 

กราฟแสดงลักษณะความแตกตางของพื้นผิวที่ไดจากตัวประมาณคาทองถิ่น(Local 

interpolator) ประเภท IDW Spline และ Kriging จะพบวาวิธี IDW คาที่ไดจะไมเกนิกวาคาตัง้ตนในการ

ประมาณ เปนวิธีที่เหมาะกับการประมาณปรากฏการณที่มีการกระจายตัวของคาขอมูลขึน้กบัระยะทาง 

สวนวิธี Spline ผลจากการประมาณจะไดพื้นผิวเรียบโคง ซึ่งอาจไดคาสูงหรือต่ําเกินกวาคาเริ่มตน แต

การประมาณพื้นผิวจะตอง ผานจุดทุกจุดของคาเริ่มตน ในขณะที่วิธี Kriging เปนวิธีประมาณคาที่

ซับซอนมาก พื้นผิวที่ไดจากการประมาณคาอาจมีคาสูงหรือต่ํากวาคาจริงแต จะใหคาที่เหมาะสมที่สุด 

(สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน). 2551:ออนไลน) 
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3. การสํารวจระยะไกล 
การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) หรือการรับรูระยะไกลถือเปนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่ใชในการบันทึกคุณลักษณะของวัตถุตางๆ ในการสะทอน และ/หรือ การแผรังสี

พลังงานแมเหล็กไฟฟา โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง เนื่องจาก “วัตถุแตละชนิดจะมีลักษณะการ

สะทอนแสงหรือการแผรังสีเฉพาะตัวแตกตางกันไป ถาวัตถุหรือสภาพแวดลอมเปนคนละประเภทกัน” 

รีโมตเซนซิ่ง จึงเปนเทคโนโลยีที่ ใชในการจําแนกและเขาใจวัตถุหรือสภาพแวดลอมตางๆ จาก

ลักษณะเฉพาะตัวในการสะทอนแสงหรือ แผรังสี (สทอภ. 2551: online) นอกจากนี้ สุรภี อิงคากุล ไดให

ความหมายวา รีโมทเซนซิ่ง หรือการสัมผัสระยะไกล เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการจําแนก

หรือวิเคราะหวัตถุเปาหมายโดยไมมีการสัมผัสโดยตรง การเก็บขอมูลใชพลังงานรังสีแมเหล็กไฟฟา 

(Electromagnetic Energy) เชน แสง ความรอน คลื่นวิทยุ เปนตัวการในการสํารวจจับเปาหมาย พลังงาน

ที่สะทอนหรือแผออกจากวัตถุ เปนตนกําเนิดของขอมูลสัมผัสระยะไกล (สุรภี อิงคากุล. 2548: 1) และสุระ 

พัฒนเกียรติ ยังไดใหความหมายของการสํารวจระยะไกลไววา การสํารวจระยะไกล หรือ Remote 

Sensing หมายถึง การสํารวจตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุหรือส่ิงตางๆ โดยมิไดมีการสัมผัสวัตถุหรือ

สิ่งตางๆ เหลานั้นโดยตรง หรืออาจกลาวไดวา การสํารวจระยะไกล เปนวิทยาศาสตรและศิลปะการไดมา

ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณจากเครื่องมือบันทึกขอมูล โดยปราศจากการเขาไปสัมผัส

วัตถุเปาหมาย ทั้งนี้อาศัยคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 ลักษณะ 

คือ คลื่นรังสี (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตาม

ชวงเวลา (Temporal) (สุระ พัฒนเกียรติ. 2545: 100) 

3.1 ปฏิสัมพันธของพลังงานแมเหล็กไฟฟา กับพืช แหลงน้ํา และดิน 

สุรภี อิงคากุล (2548) ไดอธิบายปฏิสัมพันธของพลังแมเหล็กไฟฟาในการสะทอน

พลังงานกับวัตถุ ไวดังนี้ 

3.1.1 การสะทอนพลังงานของพืช พืชมีการสะทอนนอยในชวงคลื่นสีแดงและน้ําเงนิแตมี

การสะทอนมากในชวงคลื่นสีเขียว ลักษณะเชนนี้เกิดจากการดูดซับพลังงานในชวงคลื่นสีแดงและน้ํา

เงิน การดูดซับเกิดจากคลอโรฟลลและรงควัตถุ (Pigment) อื่นๆ โดยทั่วไปแลวชวงคลื่นแสงสีน้ําเงิน

และสีแดงประมาณ 70 – 90% ที่ถูกดูดซับ นําไปใชเปนพลังงานในกระบวนการสังเคราะหแสง 

(Photosynthesis) ของพืช ในชวงคลื่นสีเขียวมีการสะทอนมากกวาจึงเห็นพืชเปนสีเขียว คาการสะทอน

สูงขึ้นอยางชัดเจนในชวงคลื่น 0.75 (Red Edge) และยังคงสูงจนถึงชวงคลื่นอินฟราเรดใกลระหวาง 

0.75 – 1.35 ไมโครเมตร การสะทอนแสงที่สูงมากในชวงนี้ ขึ้นอยูกับโครงสรางภายในของใบพืช 

ระหวาง 1.35 – 2.5 ไมโครเมตร คาการะสะทอนแสงขึ้นอยูกับน้ําในใบพืช โดยที่การสะทอนแสงลดลง

ที่ 1.45 ไมโครเมตรและ 1.9 ไมโครเมตรเนื่องจากการดูดซับของน้ํา 
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เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มลดความสมบูรณลง ระดับของการสะทอนพลังงานในชวง

คลื่นอินฟาเรดใกล (0.75 – 1.35 ไมโครเมตร) เริ่มลดลง แตในชวงคลื่นแสงที่ตามองเห็นยังไมแตกตาง

จากเดิมมากนัก เมื่อพืชยังคงลดความสมบูรณลงเรื่อยๆ การสะทอนพลังงานในชวงคลื่นสีเขียวลดลง 

รูปรางของเสนโคงคาการสะทอนเชิงคลื่น (Spectral Reflectance Curve) ใชในการจาํแนกพชืทีซ่ึง่มพีชื

และไมมีพืชในขอมูลภาพดาวเทียมได และดูความแตกตางของชนดิพชืได ในดานการเกษตร สามารถทาํ

การประมาณผลผลิตของพืชได ซึ่งเปนประโยชนมากในการวางแผนทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การสะทอนพลังงานของพชื 

 

       ที่มา: Thomas M. Lillesand and Ralph W. Kiefer. (2000). Remote sensing and image 

interpretation: 17 

 

3.1.2 การสะทอนพลังงานของน้ํา ลักษณะของเสนโคงคาสะทอนพลังงานของน้ําโดยทั่วไป

มีคาลดลงเมื่อความยาวคลื่นเพิ่มมากขึ้น ทําใหชวงคลื่นอินฟราเรดใกลคาการสะทอนเทากับศูนย คาการ

สะทอนพลังงานของน้ําขึ้นอยูกับสสารที่ปะปนอยูในน้ําทั้งในลักษณะการละลายและการแขวนลอยของ

อินทรียสารและอนินทรียสาร และขึ้นอยูกับความลึกของน้ําดวย 

3.1.3 การสะทอนพลังงานของดิน เสนโคงคาสะทอนพลังงานของดินแตกตางจากน้ํา มี

ลักษณะตรงกันขาม นั่นคือ คาการสะทอนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อความยาวคลื่นเพิ่มมาข้ึน คาการสะทอน

พลังงานในชวงคลื่นแสงที่ตามองเห็นไดรับผลกระทบจากอินทรียสารและน้ําที่อยูในดิน ดินสะทอนไดดี
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ในชวงคลื่นแสงที่ตามองเห็น ในชวงคลื่นสีแดง (0.6 – 0.7 ไมโครเมตร) และในชวงคลื่นอินฟราเรดสะทอน 

(0.7 -1.1 ไมโครเมตร) ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นในดินทําใหคาการสะทอนลดลง ในพื้นที่ถูกน้ําทวมถึงคา

การสะทอนเชิงคลื่นเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะการสะทอนของดิน เปนลักษณะของการสะทอนจากน้ํา 

(สุรภี อิงคากุล. 2548: 24-29) 

3.2 การปรับปรุงคุณภาพขอมูลโดยการทําอัตราสวน 

การปรับปรุงคุณภาพขอมูล เปนวิธีการที่นําขอมูลครั้งละหลายชวงคลื่นมาผานกระบวนการ

วิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถจําแนกใหเห็นความแตกตางไดหรือเนนขอมูลเฉพาะเรื่อง 

วิธีการทําอัตราสวน เปนการปรับปรุงคุณภาพขอมูลโดยการนําคาระดับสีเทาของขอมูลภาพ

เดียวกันแตตางแบนดมาหารกัน วิธีการแปลงขอมูลภาพดาวเทียมนี้เปนวิธีที่ใชกันทั่วไปเนื่องจากมีขอดี 

คือ สามารถนําคาระดับสีเทาที่แสดงเปรียบเทียบของเสนโคงแสดงคาการสะทอนพลังงานระหวางชวง

คลื่น (Spectral Reflectance Curve) ของวัตถุตางๆ บนพื้นโลกที่แตกตางกันนํามาหาสัดสวนกันได 

นอกจากนี้ขอมูลระดับสีเทาที่มีผลกระทบจากความแตกตางของการไดรับพลังงานซึ่งเกิดจากการที่อยูใน

สภาพภูมิประเทศที่แตกตางกัน เมื่อนําขอมูลมาทําอัตราสวนหรือนํามาหารกันก็สามารถลดความ

แตกตางนี้ไดโดยไมมีผลตอขอมูล ดวยผลดีทั้ง 2 ประการนี้ทําใหมีการใชกันแพรหลายในการศึกษา

ทางดานภูมิศาสตรพืช (Biogeography) และการศึกษาธรณีวิทยา (สุรภี อิงคากุล. 2538: 126-127) 

3.3 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) 

สรรคใจ กลิ่นดาว (2550) ไดใหความหมายของดัชนีพืชพรรณไววา ตามปกติพืชใบเขียวที่อุดม

สมบูรณจะสะทอนรังสีอินฟราเรดใกล (0.7 – 1.1 ไมโครเมตร) ที่มาตกกระทบถึงรอยละ 40 – 60 ในขณะที่

คลอโรฟลลในใบพืชจะดูดซับรังสีดวงอาทิตยในชวงคลื่นแสง (0.4 – 0.7 ไมโครเมตร) ประมาณรอยละ   

80 – 90 ของรังสีที่ตกกระทบ สําหรับพืชที่ตายแลวหรือเหี่ยวเฉาจะสะทอนรังสีในชวงคลื่นแสงมากกวา 

พืชใบเขียวที่สมบูรณ ในทางตรงกันขาม พืชที่ตายหรือเหี่ยวเฉาจะสะทอนรังสีในยานอินฟราเรดใกล   

นอยกวาพืชใบเขียวที่สมบูรณ 

สวนดินแหงปกติจะสะทอนรังสีในยานคลื่นแสงสูงกวาพืชใบเขียวแตจะสะทอนรังสีในยานคลื่น

แสงต่ํากวาพืชที่ตายแลวหรือเหี่ยวเฉา ขณะที่ดินจะสะทอนรังสีในยานอินฟราเรดใกลต่ํากวาทั้งพืชใบ

เขียวและพืชที่ตายแลวหรือเหี่ยวเฉา 

ดัชนีพืชพรรณสวนใหญจะอาศัยความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของเสนโคงเชิงคลื่นเฉพาะ  

ของพืชใบเขียวที่สมบูรณ พืชที่เหี่ยวเฉาและดิน การสํารวจระยะไกลจะไมสามารถใหขอมูลที่เปน

ประโยชนเกี่ยวกับสถานะของพืชไดเลยถาเสนโคงเชิงคลื่นเฉพาะทั้ง 3 เสนซอนทับซึ่งกันและกัน          

การสะทอนแสงของสิ่งปกคลุมดินที่อุปกรณตรวจวัดสามารถบันทึกไดมักจะประกอบดวยการสะทอนแสง

ทั้งจากดินและพืชพรรณ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งปกคลุมดวยพืชพรรณธรรมชาติ เชน ปาไมจะมีการสะทอน
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แสงทั้งจากดินและพืชพรรณธรรมชาตินอยมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตรอนชื้นซึ่งสวนใหญเปนปาดงดิบมี

ตนไมขึ้นหนาแนนบดบังพื้นดินอยูเบื้องลางจนหมด แตถาเปนพืชพรรณที่มนุษยปลูกเพื่อเปนอาหาร เชน 

พืชไร การสะทอนแสงในพื้นที่เพาะปลูกดังกลาวยอมมีการสะทอนแสงผสมกันทั้งจากพืชพรรณและดิน

โดยเฉพาะในชวงพืชเริ่มเจริญเติบโต ดังนั้นการสะทอนแสงของพืชพรรณที่กําลังเจริญเติบโตมันจะมี

ความสัมพันธกับ การสะทอนแสงของดิน จึงเปนขอสมมติฐานประการหนึ่งที่นํามาใชในการพัฒนาสมการ 

ดัชนีพืชพรรณ นอกจากนี้การศึกษาวิจัยจํานวนมากเห็นตรงกันวา การสะทอนของดินจะไมปรากฏพืช

พรรณ ตามปกติดินจะสะทอนแสงไดดีในยานแสงสีแดงและอินฟราเรดใกลโดยที่พืชพรรณที่สมบูรณจะมี

คาการสะทอนแสงในยานแสงสีแดงต่ําแตสะทอนแสงในยานอินฟราเรดใกลสูง ทําใหเห็นวาภาพ

ดาวเทียมแบนดแสงสีแดงและอินฟราเรดใกลสามารถนํามาใชในการเนนภาพเพื่อจําแนกหรือศึกษาพืช

พรรณดวยวิธีการปฏิบัติการเลขคณิตแบบตางๆ ผลที่ไดเรียกวา ดัชนีพืชพรรณ 

ดัชนีพืชพรรณเปนสมการที่ออกแบบมาเพื่อเนนความเปรียบตางเชิงคลื่นระหวางแสงสีแดงและ

อินฟราเรดใกล สมการดังกลาวจะใหคาเชิงปริมาณ คือตัวเลขเพื่อบงบอกถึงปริมาณของพืชพรรณและ

ความสมบูรณของพืชพรรณ ยิ่งดัชนีมีคามากเพียงใดโอกาสที่พื้นที่นั้นปกคลุมดวยพืชพรรณก็ยิ่งมีมากขึ้น

เทานั้น 

ไดมีการพัฒนาดัชนีพืชพรรณที่แตกตางกันดังตอไปนี้ 

3.3.1 ดัชนีอัตราสวนพืชพรรณ (Ratio Vegetation Index, RVI) เปนดัชนีพืชพรรณที่งาย

ที่สุดซึ่งพัฒนาโดยจอรเดน (Jorden) คาดัชนีดังกลาวเปนการทําอัตราสวนระหวางแบนดอนิฟราเรดใกล

และแบนดสีแดง (NIR/R) ดัชนีนี้จะใหคา 0 หมายถึงไมมีพืชพรรณและอนันต (Infinity) หมายถึงมีพืช

พรรณที่อุดมสมบูรณ 

3.3.2 ดัชนีพืชพรรณผลตางแบบนอรแมลไลซ (Normalized Difference Vegetation 

Index, NDVI) เปนดัชนีที่พัฒนาโดยไครกเลอและคณะ (Kriegler et. Al. 1969) ดัชนีนี้เปนที่นิยมใชกนั

อยางกวางขวางโดยที่คาดัชนี เปนอัตราสวนระหวางผลตางและผลรวมคาความสวางของแบนดสีแดง

และอินฟราเรดใกล ดังสมการ 

  

NDVI = 
 
 REDNIR

REDNIR




        (2) 

 

เมื่อ RED = คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นสีแดง (channel 3 0.63 – 0.69 ไมโครเมตร) 

 NIR = คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟาเรดใกล (channel 4 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 
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ดัชนีพืชพรรณ จะมีคาอยูในชวง -1 ถึง +1 ซึ่ง NDVI ของสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกที่แตกตางกัน

จะมีคา NDVI ที่แตกตางกันออกไป คือ พื้นน้ํามีคา NDVI นอยกวา 0 พื้นดินโลง มีคา NDVI อยู 

ระหวาง 0 – 0.1 และที่มีพืชปกคลุมมีคา NDVI มากกวา 0.1 ขึ้นไป (สรรคใจ กลิ่นดาว. 2550: 160-164) 

3.4 ขอมูลดาวเทียม Landsat 

เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของสหรัฐอเมริกา โดยมีหนวยงานทําหนาที่รับผิดชอบ 3 

หนวยงาน คือ NASA, NOAA, และ USGS ปจจุบันมีการสงขึ้นไปบนอวกาศแลว 7 ดวง ในการศึกษา

ครั้งนี้มีการใชขอมูลดาวเทียมเพื่อหาคาดัชนีพืชพรรณ โดยใชขอมูลดาวเทียม Landsat 5 TM 

(Thematic Mapper) และ Landsat 7 เปนระบบ ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) มี

อุปกรณบันทึกหลายชวงคลื่น (Multispectral) มีคาระดับสีเทา 256 ระดับ (8 Bit ตอ 1 Pixels) 

 

ตาราง 1  คุณสมบัติของขอมูลดาวเทียม  Landsat TM 

 

ชวงคลื่น 

(แบนด) 

ความยาวคลื่น 

(ไมโครเมตร) 
ความเหมาะสมในการใชงาน 

   1 0.45 – 0.52 

   (สีน้ําเงิน) 

การสํารวจแหลงน้ํา การทําแผนที่ชายฝงทะเล การจําแนกดิน และ

พืชพรรณธรรมชาติ การทําแผนที่ชนิดของปาไม  การจําแนก
   2 0.52 – 0.60 

   (สีเขียว) 

ออกแบบเพื่อตรวจวัดการสะทอนพลังงานของพืช การจําแนกพืช 

และความอุดมสมบรูณของพืช การจําแนกสิ่งกอสราง 
   3 0.63 – 0.69 

   (สีแดง) 

ออกแบบเพื่อตรวจวัดการดูดซับของคลอโรฟลลที่มีอยูในพืช เพื่อ

ชวยในการจําแนกชนิดของพืช การจําแนกส่ิงกอสราง 
   4 0.76 – 0.90 

     (อินฟราเรดใกล) 

มีประโยชนในการตรวจสอบชนิดของพืช ความสมบูรณและมวลพืช

เพื่อการสังเกตขอบเขตของแหลงน้ําการจําแนกความชื้นในดิน 
   5 1.55 – 0.90 

   (อินฟราเรดกลาง) 

เปนตัวชี้ปริมาณความชื้นในพืชและในดินมีประโยชนในการจําแนก

ใหเห็นความแตกตางระหวางหิมะและเมฆ 
   6 10.4 – 12.5 

(อินฟราเรดความรอน) 

มีประโยชนในการวิเคราะหพืชที่ไมสมบูรณ การจําแนกความชื้นใน

ดินการทําแผนที่เกี่ยวกับความรอน  
   7 2.08 – 2.35 

  (อินฟราเรดกลาง) 

มีประโยชนในการจําแนกแรธาตุและชนิดของหินและใชในการ

ตรวจสอบปริมาณความชื้นในพืช 

 

       ที่มา: ดัดแปลงจาก Thomas M. Lillesand and Ralph W. Kiefer. (2000). Remote Sensing 

and Image Interpretation:396.  
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4. การประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศในการเฝาระวังภัยแลง 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISDA ได

เสนอแนวทางการประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศในการเฝาระวังภัยแลง ไววา นักอุตุนิยมวิทยาจะ

พิจารณาจากตัวแปรดานอุตุนิยมวิทยา และดานอุทกวิทยา เชน รูปแบบของหยาดน้ําฟา 

(precipitation patterns) ความชื้นของดิน และการไหลของลําน้ํา ฯ ซึ่งจะมีตัวชี้วัดตางๆ ที่แสดง

ปริมาณที่ขาดหายของหยาดน้ําฟาชวงระยะเวลาหนึ่ง 

การจัดทําฐาน ขอมูลภัยแลงประกอบดวยฐานขอมูลสถิติ (Static Database) และ

ฐานขอมูลพลวัต (Dynamic database) ดังนี้ 

ฐานขอมูลสถิต ิ ไดแก การใชที่ดินและรูปแบบการเกษตรและชลประทาน  ประวัติภัยแลง

ประวัติการระบาดของสัตวเลี้ยงและเชื้อโรค ประวัติและขอมูลคาตัวแปรดานอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยา 

การเกษตร และเศรษฐกิจสังคม 

 ฐานขอมูลพลวัต ไดแก ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา เชน ปริมาณน้ําฝน ขอมูลดานอุทก

วิทยา เชน น้ําพื้นผิว น้ําใตดิน  ขอมูลดานการเกษตร เชน การเก็บเกี่ยว ระยะและสภาวะของพืชผล 

ขอมูลดาวเทียม เชน ตัวชี้วัดความแหงแลง การจัดการและพัฒนาแหลงน้ํา  

ขอมูลดานรีโมตเซนซิ่ง (Remote sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่นํามา

ประยุกตใชดานภัยแลง 

1. ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) ที่ไดจากขอมูลดาวเทียม เปนตัวชี้วัดมหภาค

ของการขาดแคลนน้ํา 

2.  ขอมูลน้ําใตดิน 

3. Normalised Difference in Vegetative Index (NDVI) ที่ไดจากคาการสะทอนแสง

ของชวงคลื่นตามองเห็นและอินฟราเรดใกลของดาวเทียม NOAA, TERRA MOIS แสดงพื้นที่สีเขียว

ของพืชพรรณ 

4. การใชขอมูลดาวเทียมและบูรณาการดวย GIS ใหขอมูลปริมาณน้ําฝน หยาดน้ําฟา 

อุณหภูมิบรรยากาศ สภาวะดิน ปริมาณความชื้น ซึ่งเปนตัวชี้วัดในการทํานายความแหงแลง 

5. การประเมินสภาวะของพืชผล 

6. การทํานายผลผลิตของพืชผล 

7. การจัดทํารูปแบบจําลองภัยแลง 

8. การประเมินน้ําพื้นผิว 

9. การจัดการการใชที่ดิน 
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5. ลักษณะพื้นที่ทําการศึกษา  
5.1 พื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกจังหวัดอุทัยธานี เปนพื้นที่ศึกษา ดังภาพประกอบ 8 จังหวัดอุทัยธานี 

ตั้งอยูบริเวณเหนือสุดของภาคกลาง เสนละติจูดที่ 15-16 องศาเหนือ และเสนลองติจูดที่ 90-100 องศา

ตะวันออก บริเวณลุนน้ําสะแกกรังซึ่งไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอมโนรมย จงัหวดัชยันาท หางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเขาจังหวัดอุทัยธานี

ตามทางหลวงแผนดินหมายเลย 333 ที่บานน้ําออย ประมาณ 16 กิโลเมตรถึงจังหวัดอุทัยธานี รวม

ระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดตอ

กับจังหวัดตางๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ บริเวณอําเภอสวางอารมณและอําเภอลานสัก ติดตอกับเขตจังหวัดนครสวรรค ใน

พื้นที่อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ และอําเภอลาดยาว 

ทิศใต บริเวณอําเภอบานไร ติดตอกับอําเภอวัดสิงห และอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อําเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

ทิศตะวันออก บริเวณอําเภอเมือง ติดตอกับอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค และอําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท โดยมีแมน้ําเจาพระยาเปนเสนแบงเขตจังหวัด 

ทิศตะวันตก บริเวณอําเภอลานสักและอําเภอบานไร ติดตอกับอําเภออุมผาง จงัหวดัตาก และ

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
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5.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

5.2.1. พื้นที่สูงและภูเขา ประกอบดวยพื้นที่ประมาณสองในสามของพื้นที่จังหวัด ในบริเวณ

ทางดานตะวันตกในพื้นที่อําเภอหวยคต อําเภอบานไร และอําเภอลานสัก ซึ่งเปนบริวารของทิวเขาถนน

ธงชัย ซีกตะวันออกมีเทือกเขาสลับซับซอนที่สําคัญ ไดแก เขาปลาหวยขาแขง เขาปลาหวยจักจั่น เขาปลา

หวยยอดทั่ง เขากระแทก เขาปลารา เขาทองไผเขียว เปนตน เทือกเขาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเขตรักษา

พันธุสัตวปาหวยขาแขง ที่มีปาอยูในสภาพสมบูรณ เทือกเขาเหลานี้เปนแหลงตนน้ําลําธาร ของแมน้ํา

สะแกกรัง ลําหวยพลับพลา ลําหวยแมเปน ลําหวยกระเสียว และลําหวยขาแขง 

5.2.2. พื้นที่ราบ จากพื้นที่ภูเขาและที่สูงทางดานตะวันตก พื้นที่จะลาดเอียงลงสูทางดาน

ตะวันออกจนจรดแมน้ําเจาพระยา พื้นที่ราบจะมีความสูงโดยเฉลี่ย 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน

กลาง เปนที่ราบที่เกิดจากตะกอนลําน้ําสะแกกรัง และแมน้ําเจาพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณมากแหง

หนึ่ง ซึ่งเปนแหลงที่มีการตั้งถิ่นฐานมานานแลว พื้นที่ราบมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่จังหวัด ซึ่ง

กระจายตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหนองฉาง อําเภอทัพทัน และ

อําเภอสวางอารมณ 

5.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุทัยธานีเปนแบบชุมชนเมืองรอน สืบเนื่องจากพื้นที่สวนใหญ

เปนภูเขาและที่สูง จึงทําใหอากาศคอนขางรอนในฤดูรอน และคอนขางหนาวในฤดหูนาวและมฝีนตกชกุ

ในฤดูฝน ภูมิอากาศของจังหวัดอุทัยธานี แบงออกเปน 3 ฤดูกาล คือ 

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ จนถึงเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกทางดานตะวนัตก

มากกวาดานตะวันออก เนื่องจากอยูในเขตอิทธิพลของมรสุมดีเปรสชั่น 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ 

สําหรับอุณหภูมิของจังหวัดอุทัยธานี จะมีอุณหภูมิต่ําสุดอยูในชวง 11.0 – 16.8 องศาเซลเซยีส 

อุณหภูมิสูงสุดในชวง 38 – 42 องศาเซลเซียส 

5.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานีมีภูมิประเทศเปนปาดิบเขาที่มีความสมบูรณ เปนตน

กําเนิดของแมน้ําทับเสลาภูเขาทางดานนี้เปนภูเขาหินปูนเปนสวนใหญ 

ตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบเชิงเขา พื้นที่เปนคลื่นลูกระนาดสลับกับเขาเตี้ยๆ ดินเปนดิน

เหนียวปนทราย ระบายน้ําไดด ี
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ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเปนที่ลุมลาดเทลง มีหนาดินบาง ดินเปนดินปนทรายไมเก็บกัก

น้ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา เมื่อถูกน้ําจะเหลวเละแตเมื่อแหงจะแข็งมาก 

5.5 ลักษณะดิน 

ดินในจังหวัดอุทัยธานี โดยทั่วไปจะมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง อาจจําแนกเปนกลุม

ใหญๆ ไดดังนี้ 

5.5.1. ดินในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา ซึ่งอยูขนานเปนแนวไปตามลาํน้าํสะแกกรงั มลีกัษณะเปน

ดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําดีมีความอุดมสมบูรณปานกลาง 

5.5.2. ดินในบริเวณตะวันออกของจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอหนองขาหยาง 

อําเภอสวางอารมณ และอําเภอทัพทัน มีลักษณะเปนลานตะพักลาํน้าํ เนือ้ดนิเปนดนิรวนปนทรายในดนิ

ชั้นบน และเปนดินรวนเหนียวปนทรายในดินชั้นลาง ดินบริเวณนี้ระบายน้ําไมดี มีความอุดมสมบูรณ

ปานกลางถึงคอนขางต่ํา 

5.5.3. ดินในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อําเภอบานไร อําเภอลานสัก 

อําเภอหนองฉาง และอําเภอหวยคต สวนใหญมีสภาพเปนปาและปาที่ถูกบุกเบิกมาใชในการปลกูพชืไร 

ลักษณะของดินจะแตกตางกันออกไปตามพื้นที่นั้นๆ แตสวนใหญมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึง

สมบูรณต่ํา 

5.5.4. ดินในบริเวณตะวันตกของจังหวัด ซึ่งลักษณะเปนภูเขาหรือเทอืกเขา ดนิทีพ่บสวนใหญ

เปนดินตื้นมีเศษหินปะปนโดยทั่วไป ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําไมเหมาะที่จะใชในการเกษตร 

5.6 แหลงน้ํา 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานีทางตะวันตกเปนเทือกเขาทอดตัวไปตามแนวทิศ

เหนือใต เปนเหตุใหบริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานีหลายสาย แมน้ําลํา

หวยสายสําคัญของจังหวัด ไดแก 

5.6.1 แมน้ําสะแกกรัง เกิดจากทิวเขาแมวงที่บางแหงเรียกวายอดเขาโมโกจ ูตัง้อยูทางตอนใต

ของเทือกเขาถนนธงชัยในเขตจังหวัดกําแพงเพชร แมน้ําสายนี้มีชื่อเรียกตางกันหลายชื่อตามทองถิ่นที่

แมน้ําไหลผาน เชน 

คลองแมเร-แมวงก คือชวงที่ไหลผานอําเภอคลองขลุง อําเภอขานุวรลักษณบุรี จังหวัด

กําแพงเพชร และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จนถึงเขาชนกัน 

แมน้ําวังมา คือชวงที่ไหลผานอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอสวางอารมณ 

จังหวัดอุทัยธานี 

แมน้ําตากแดด คือชวงที่ไหลผานอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทันและอําเภอเมือง จังหวัด

อุทัยธานี จนถึงปากคลองขุมทรัพย 
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แมน้ําสะแกกรัง คือชวงตั้งแตปากคลองขุมทรัพยหรือคลองอีเติ่ง ตรงหมูที่ 8 บานจักษา 

อําเภอเมืองอุทัยธานี หรือตรงปลายของแมน้ําตากแดด (ณ จุดที่แมน้ําตากแดดไหลมาบรรจบกับน้ําที่

ปากคลองขุมทรัพยน้ําจะเปนสองสี) ไหลผานตัวเมืองอุทัยธานีลงไปบรรจบกบัแมน้าํเจาพระยา ทีอ่าํเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท ในทางภูมิศาสตรถือวา แมน้ําสะแกกรัง นับตั้งแตตนน้ําถึงชวงบรรจบกบัแมน้าํ

เจาพระยา มีความยาว 108 กิโลเมตร 

5.6.2 ลําหวยทับเสลา เปนลําหวยที่มีตนน้ําเกิดจากปลายหวยขาแขงในตําบลแกนมะกรูด 

อําเภอบานไร ไหลผานไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานตําบลลานสักไปทางทิศตะวันออกเขาเขตอาํเภอ

หนองฉาง ผานตําบลทุงโพ ตําบลอุทัยเกา แลววกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาเขตอําเภอทัพทัน

ทางตําบลตลุกดู ตําบลหนองสระ ตําบลหนองกลางดง ตําบลทัพทัน และตาํบลทุงนาไทย แลวไปบรรจบ

กับแมน้ําตากแดดที่ตําบลเขาข้ีฝอย ลําหวยสายนี้มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ในฤดูฝนน้ําจะ

ไหลเชี่ยวมาก 

5.6.3 ลําหวยคลองโพธิ์ เปนลําหวยที่มีตนน้ําจากภูเขาแมกะสี ในเขตอําเภอลาดยาว จงัหวดั

นครสวรรค ซึ่งในชวงนี้เรียก ลําหวยแมเปน ไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานตําบลพลวงสองนาง 

อําเภอสวางอารมณ ไปบรรจบกับแมน้ําตากแดดตรงตําบลหนองยายดา อําเภอทัพทัน ลําหวยนี้ยาว

ประมาณ 90 กิโลเมตร 

5.6.4 ลําหวยขวี เปนลําหวยที่มีตนน้ําเกิดจากภูเขาในพื้นที่ตําบลทุงโพ อาํเภอหนองฉาง ไหล

ไปทางทิศตะวันออกผานตําบลหนองฉาง ตําบลนางนวล และเขาเขตอําเภอหนองขาหยาง ผานตําบล

หนองไผ ตําบลดงขวาง และตําบลหมกแถว แลวเขาเขตอําเภอเมืองอุทัยธานี ไหลลงบึงทับแต ในเขต

ตําบลน้ําซึม มีความยาวทั้งหมดประมาณ 40 กิโลเมตร 

5.6.5 ลําหวยใหญ เปนลําหวยที่มีตนน้ําจากภูเขาเตา ในพื้นที่ตําบลคอกควาย อาํเภอบานไร 

ไหลไปทางทิศตะวันออก ผานตําบลหวยขาแขง ตําบลวังหิน แลวไหลเปนแนวแบงเขตอําเภอหนองขา

หยาง และแบงเขตอําเภอหนองฉางกับอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทลงไปบรรจบกบั แมน้าํเจาพระยา มี

ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร ลําหวยนี้เรียกหลายชื่อไดแก ลําหวยคลองคต ลําหวยขุนแกว และลํา

หวยกระทง 

5.6.6 ลําหวยคอกควาย เปนลําหวยที่มีตนน้ําเกิดจากภูเขา ในเขตตําบลแกนมะกรูด อําเภอ

บานไร ไหลผานไปทางทิศตะวันออก ผานตําบลคอกควาย อําเภอหวยคต ไหลไปรวมกับลําหวยใหญที่

ตําบลวังหิน อําเภอบานไร มีความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 

5.6.7 คลองเนินขามเปนลําคลองที่มีตนน้ําเกิดจากภูเขาในเขตตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เขาเขตอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงแมน้ํามะขามเฒา ฝงขวามีชื่อเปน

ตอนๆ คือ หวยอีโศก หวยบง หวยวังตอไฟ และคลองบานเขื่อน ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
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5.7 แรธาต ุ

จังหวัดอุทัยธานีมีแรธาตุที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสําคัญที่สํารวจพบ และเปดทําเหมืองแร ดังนี้ 

 

ตาราง 2 แสดงแหลงแรของจังหวัดอุทยัธาน ี

 

แรธาตุ แหลงที่พบ 

แกรนิต 

ดินขาว 

เหล็ก 

หินออน 

ฟอสเฟต 

แคลไซท 

หินปูน 

ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก 

ตําบลบานไร อําเภอบานไร 

ตําบลลานสัก ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก 

ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก 

ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก 

ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง 

ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง 

 

       ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี. (2528). 

 

แรเหล็กเปนแรที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดรองลงไปคือ ดินขาว (Kaolins) และหินออน 

ตามลําดับ สําหรับแรที่เคยมีการผลิตในอดีตแตในปจจุบันหยุดทําการผลิตไปแลว ไดแก ดีบุก หินปูน 

แคลไซท ซิลูไมท แทนทาไลท เปนตน 

5.8 ทรัพยากรปาไม 

พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี ในทองที่อําเภอบานไร อําเภอลานสัก และอําเภอ

หวยคต อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรปาไมซึ่งประกอบดวยปาชนิดตางๆ ตามสภาพภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศ คือ ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ชนิดของไมที่มีคาทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ไมยาง ไมกะบาก ไมตะเคียนทอง ไมมะคาโมง ไมแดง ไมประดู ไมชินชัน ไม

เต็ง ไมรัง ฯลฯ ในอดีตเคยมีการอนุญาตใหทําไมออกใชประโยชน โดยบริษัทไมอัดไทย จํากัด เปนผูรับ

สัมปทานทําไม ตอมาใน ป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดตราพระราชกําหนดยกเลิกสัมปทานทําไมทั่วประเทศ 

การทําไมจึงสิ้นสุดลงและไมมีการอนุญาตใหนําไมออกจากปาจนถึงปจจุบัน 
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6. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของและปรากฏวามีผลงานที่เกี่ยวของคลายคลึงกันกับ

เรื่องนี้คือ 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2543: 42-44) ได

ศึกษาภัยแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่จําแนกขอมูลเปนปจจัยที่

สงผลกระทบตอสภาวะภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และ

ผูทรงคุณวุฒิ จึงไดกําหนดปจจัยและตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหพื้นที่ เสี่ยงภัยแลงในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดัชนีฝนแลง การอุมน้ําของดิน เขตชลประทาน ปริมาณน้ําใตดิน โอกาสที่ฝน

ตก และการใชที่ดิน  โดยใหคาถวงน้ําหนัก และสรางแบบจําลองการหาพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ตามหลักการ 

Matrix Overlay ที่มีการวิเคราะหเชิงพื้นที่ของปจจัยภัยแลง แบบจับคูซอนทับขอมูล จะไดแผนที่พื้นที่

เสี่ยงภัยแลงในดานตางๆ  

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต (2549: 13-35) ไดศึกษาเพื่อกําหนด

เขตพื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงในจังหวัดสตูล โดยใชเทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร โดยวิธีถวงน้ําหนักและการใหคาคะแนนตามลําดับความสําคัญของปจจัยทางกายภาพที่มีผล

ตอการเกิดภัยแลง ไดแก ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก ระยะหางจากแหลงน้ํา ปริมาณน้ําใตดิน  

ความหนาแนนของทางน้ําในลุมน้ํายอย การระบายน้ําของดิน ความลาดชันของพื้นที่ และการใชที่ดิน ซึ่ง

เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมีความสําคัญในการจําแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด

ภัยแลง และสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ได  

กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ (2548: 32) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศใน

การศึกษาพื้นที่เสี่ยงจากภาวะภัยแลงของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงความเสี่ยงจาก

ภาวะภัยแลงโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) 

ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัยแลงที่ไดจากการวิเคราะหกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม เปน

การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะภัยแลง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานอุตุนิยมวิทยา ปจจัย

ทางดานอุทกวิทยา และปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึงคาดัชนี  พืชพรรณ (NDVI) จาก

ขอมูลดาวเทียม MODIS ประกอบกัน เพื่อระบุถึงพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ในประเทศไทย เปนการนําฐานขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร และที่ไดจากการประมวลผลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีปจจัยที่นํามา

วิเคราะห ไดแก   ความชื้นสัมพัทธ  ปริมาณน้ําฝน   อุณหภูมิ   ความหนาแนนของแหลงน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา 

พื้นที่ชลประทาน ความสูง ชุดดิน และการใชที่ดินรวมถึงขอมูลที่ไดจากระบบประมวลผลขอมูลดาวเทียม 

ไดแก NDVI มาซอนทับแบบการถวงน้ําหนัก  
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สมพิศ นิธิยานันท (2546: 84-86) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหภัยแลงและพื้นที่เสี่ยงภัยแลง

ในจังหวัดนครราชสีมา โดยไดศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลวดานปริมาณน้ําฝนกับจํานวนวันที่ฝนตก ดานอุทก

วิทยา และดานการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน

เครื่องมือวิเคราะหเชิงพื้นที่ปจจัยยอยภัยแลงแบบจับคูซอนทับขอมูล ตามระดับความเสี่ยงภัยแลงที่

กําหนด   

สีใส ยี่สุนแสง (2547: 51-101) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดพิษณุโลก โดยการวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ

เกิดภัยแลง และไดนําขอมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งที่อยูในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิง

คุณลักษณะถูกนํามาสรางเปนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชแบบจําลองฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่นํามาใชประกอบดวยตัวแปรส่ิงแวดลอม 15 ตัวแปร ซึ่ง

ถูกแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานน้ําฝน ดานศักยภาพน้ําใตดินและลุมน้ํา ดานระยะหางจากแหลงน้ํา และ

ดานสภาพภูมิประเทศและดิน  สําหรับทําการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงใน 3 วิธี ไดแก 1) วิธีระบบ

ผูเชี่ยวชาญ  2) วิธีสถิติสหสัมพันธ   และ 3) วิธีสถิติจําแนกกลุม  โดยวิธีที่ 2 และ 3 อยูบนพื้นฐานของการ

วิเคราะหทางสถิติ สุดทาย ทั้ง 3 วิธีไดใหสมการทางคณิตศาสตรในการกําหนดระดับเสี่ยงภัยแลงในทุก

พื้นที่ขนาด 40X40 เมตร โดยระดับเสี่ยงภัยแลงถูกแบงออกเปน 4 ระดับ คือ ไมเสี่ยง เสี่ยงต่ํา เสี่ยงปาน

กลาง และเสี่ยงสูง ซึ่งถูกตรวจสอบความถูกตองของระดับเสี่ยงภัยแลง โดยการใชแบบสัมภาษณ  

วีระศักดิ์ อุดมโชคและพูลศิริ ชูชีพ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย

แลงบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดภัยแลง โดยการวิเคราะหหา

ความสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวางปจจัยตางๆ รวมกับการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดเตรียม

ขอมูลพื้นฐาน วิเคราะห และจัดทําแผนที่   ซึ่งการวิเคราะหเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแลงไดกําหนดคาถวง

น้ําหนักของแตละปจจัยตามลําดับของอิทธิพลที่มีผลตอความแหงแลง คือ ดัชนีฝนแลง การอุมน้ําของดิน 

พื้นที่ชลประทาน ปริมาณน้ําใตดิน จํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย และการใชประโยชนที่ดิน มีคาถวง

น้ําหนักเปน 3: 2.5: 2: 1.5: 1: 1 ตามลําดับ พบวาสามารถจัดกลุมระดับความเสี่ยงภัยแลงบริเวณภาค

ตะวันออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับไมเสี่ยงภัยแลง ระดับเสี่ยงภัยแลงระดับต่ํา เสี่ยงภัยแลงระดับปานกลาง 

และเสี่ยงภัยแลงระดับสูง  

สุรพันธ สันติยานนท (2548: 40-49) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหและเตือนภัยแลงโดย

ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชสมมุติฐานวาภัยแลงเกิดจากปริมาณของฝนในชวงเวลาหนึ่ง      

ที่นอยกวาคาปกติ เปนการสะทอนใหเห็นการขาดแคลนน้ําฝนซึ่งเปนสาเหตุหลักของภัยแลง การศกึษา

ครั้งนี้ ไดใชปริมาณฝนสะสมราย 6 เดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน เนื่องจากจําเปนตองนํา     

เอาผลการคํานวณภัยแลง ไปเปรียบเทียบกับขอมูลภัยแลงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทําการเก็บขอมูลระหวาง
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เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเทานั้น โดยใชขอมูลระหวางป พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2546 ของสถานีวัด

น้ําฝนจํานวน 38 สถานีในลุมน้ํายมและลุมน้ําใกลเคียง ในการวิเคราะหภัยแลงใชดัชนี Standardized 

Precipitation Index (SPI) ในการบงชี้ความรุนแรง  

จิรภัทร อัศวจินตจิตร (2551: 51-68) ไดศึกษาเรื่อง ดัชนีชี้วัดภัยแลงที่เหมาะสม กรณีศึกษาลุม

น้ํายม โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อหาดัชนีชี้วัดภัยแลงที่มีความถูกตองยอมรับไดในทางปฏิบัติ  และสามารถ

นําไปใชไดจริง ดัชนีชี้วัดภัยแลงในการศึกษานี้ ไดแกวิธี Average, วิธี Decile Range, วิธี Standardize 

Precipitation Index (SPI), วิธี Generalized Monsoon Index (GMI) และวิธี Average Seasonal 

Change Index (ASCI) ซึ่งไดพัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ โดยคํานวณการเปลี่ยนแปลงของฝน      ราย

เดือนในฤดูกาลที่พิจารณา เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในอดีต หากมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง

กวาคาเฉลี่ย แสดงวามีโอกาสเกิดความแหงแลงสูงกวาปกติ ตัวแปรที่ใชคํานวณคาดัชนีบงชี้ภัยแลง คือ 

ปริมาณน้ําฝนรายเดือนในชวงป พ.ศ. 2518-2548 ของสถานีวัดน้ําฝน 45 แหง ที่ตั้งอยูในลุมน้ํายมและ

บริเวณขางเคียง ในการศึกษานี้ใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายเดือนมาพิจารณากําหนดชวงเวลาของขอมูลที่

ใชในการคํานวณดัชนีบงชี้ภัยแลง คือ ปริมาณน้ําฝนรายป และปริมาณน้ําฝนรายฤดูกาล (พฤศจิกายนถึง

เมษายน กันยายนถึงธันวาคม กันยายนถึงพฤศจิกายน และมิถุนายนถึงกันยายน) จากการเปรียบเทียบ

ในเชิงพื้นที่ของผลการคํานวณภัยแลงในแตละวิธี กับรายงานภัยแลงในป พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545, 

2546 และ 2548 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา วิธี Average, วิธี Decile Range และ วิธี 

SPI มีความเหมาะสมกับขอมูลปริมาณน้ําฝนรายปมากกวารายฤดูกาล แตใหความถูกตองในเชิงพื้นที่

เฉลี่ยไดเพียง 37%, 35% และ 34% ตามลําดับ สวนวิธี GMI ซึ่งคํานวณดวยปริมาณน้ําฝนรายฤดูกาล

ในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ใหความถูกตองเชิงพื้นที่เฉลี่ย 40% สําหรับวิธี ASCI มีความเหมาะสม

กับขอมูลปริมาณน้ําฝนรายฤดูกาลในชวง 4 เดือนสุดทายของฤดูฝน (กันยายนถึงธันวาคม) ใหความถูก

ตองเชิงพื้นที่เฉลี่ย 63% ซึ่งสูงกวาวิธีการอื่นๆ อยางไรก็ดี ปริมาณน้ําฝนเพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะ

บงชี้ความแหงแลงไดทุกสถานการณ ดังนั้นเพื่อใหการพยากรณภัยแลงมีความถูกตองมากขึ้น จึงควรนํา

ปจจัยอื่นๆ มาใชในการพิจารณา เชน จํานวนวันที่ฝนตก จํานวนวันที่ฝนทิ้งชวง ปริมาณน้ําทา ความ

ตองการน้ําในดานตางๆ ของพื้นที่ ความหางไกลของพื้นที่จากแหลงน้ํา เปนตน  

พาทนันท โพธิสาร (2551: 35-46) ไดทําการศึกษาดัชนีชี้วัดภัยแลงเชิงเกษตรกรรม ลุมน้ํามูล

บน โดยดัชนีชี้วัดภัยแลงที่นํามาใชในการศึกษานี้คือ Standard Precipitation Index (SPI) ตัวแปรทีใ่ช

ในการคํานวณคือ ปริมาณน้ําฝนรายเดือน ซึ่งเก็บรวบรวมไดจากสถานีวัดน้ําฝน 27 สถานทีีต่ัง้อยูในลุม

น้ํามูลบน และบริเวณใกลเคียง ในชวงป พ.ศ. 2518 ถึง 2548 จากการคํานวณคา SPI โดยใชฝนรายป 

และรายฤดูกาลในชวงฤดูฝน และฤดูกาลเพาะปลูกเปรียบเทียบกับสภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 

พบวา สําหรับขาวแลว ฝนรายปสามารถบงชี้ภัยแลงไดดีกวาฝนรายฤดูกาล (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม)       
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สามารถบงชี้ภัยแลงของพืชไรไดถูกตองใกลเคียงกัน คือ มีความถูกตองเชิงพื้นที่เฉลี่ย 72% เมื่อ

เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ชลประทาน ซึ่งอาศัยเฉพาะปริมาณฝนเพียงอยางเดียวในการคํานวณ เพื่อแบง

ระดับความแหงแลงนั้นไมสามารถนํามาใชได อยางไรก็ดีปริมาณฝนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการ

บงชี้สภาวะภัยแลงในทางเกษตรกรรมได จึงควรที่จะนําเอาจํานวนวันฝนตก และระยะฝนตก ซึ่งสามารถ

สะทอนความชุมชื้นในดินมาใชในการพิจารณา เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดภัยแลงเชิงเกษตรกรรมดวย เพื่อให

ไดผลการคํานวณที่ถูกตองแมนยํา และสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น  

Wichai Pantanahiran, Nurut Koonphol, Sombut Tancharoen (2007) การศึกษาพื้นที่เสี่ยง

ภัยแลงของจังหวัดระยอง เปนการวิเคราะหขอมูลภัยแลงจากปจจัย 4 อยาง คือ คาดัชนีความแตกตาง

ของพืชพรรณ, กลุมดิน, การใชประโยชนที่ดิน และแหลงน้ํา โดยวิธีซอนทับขอมูลภายใตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร แลวพัฒนาเปนแบบจําลอง โดยแบบจําลองแสดงใหเห็นถึงพื้นที่เสี่ยงภัยแลง  

K. Prathumchai, Kiyoshi Honda, and Khaew Nualchawee (2001) ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลง

ในจังหวัดลพบุรีโดยใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและความผิดปกติ

ของพืชพรรณโดยใชดัชนีพืชพรรณผลตางแบบนอรแมลไลซ (The Normalize Difference Vegetation 

Index – NDVI) ของขอมูลดาวเทียม JERS-1 OPS 2 ชวงเวลา คือ ป ค.ศ. 1997 ซึ่งเปนปที่เกิดสภาวะภัย

แลง กับป ค.ศ. 1999 ซึ่งเปนภาวะปกติ และอาศัยปจจัยทางกายภาพขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา โดยอางอิง

จากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

Kassa, A (1999) ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในประเทศซูดานโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและความผิดปกติของพืชพรรณโดยใชดัชนีพืชพรรณ

ผลตางแบบนอรแมลไลซ (the Normalize Difference Vegetation Index – NDVI) ของขอมูลดาวเทียม 2 

ชวงเวลา คือ ป ค.ศ. 1982 กับป ค.ศ. 1993 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี   โดยใชขอมูลจากภาพถายจาก

ดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําการวิเคราะหโดยวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) โดย

อาศัยปจจัยทางกายภาพที่คาดวามีผลตอการเกิดภัยแลงทั้งหมด 8 ปจจัย ไดแก ปริมาณน้ําฝน จาํนวน

วันที่ฝนตก ระยะหางจากแหลงน้ํา ปริมาณน้ําใตดิน ศักยภาพความชื้นของดิน ความลาดชันของพื้นที่   

การใชประโยชนที่ดิน และคาดัชนีพืชพรรณ  

 

ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชในการหาพื้นทีเ่สี่ยงภัย

แลงในจงัหวัดอุทยัธานี  ดังนี ้

1. แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราสวน 1:50,000 ชุด จากกรมแผนที่ทหาร ครอบคลุม

พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 18 ระวาง  (ตารางที่ 3) 

 

ตาราง 3 แสดงระวางแผนที่ซึ่งใชในการศึกษา 

 

ลําดับที่ ระวางที่ ชื่อระวางภาษาอังกฤษ ชื่อระวางภาษาไทย 

1.  4739 II Khao Dika เขาคีกะ 

2.  4838 I Khao Phu Toei เขาพุเตย 

3.  4839 I Khao Manora เขามโนรา 

4.  4839 II Ban Thong Lang บานทองหลาง 

5.  4839 III Ban Nong Ma บานหนองมา 

6.  4839 IV Ban Samianla บานเสมียนหละ 

7.  4840 II Doi Pa Sang ดอยปาซาง 

8.  4840 III Huai Kha Khaeng หวยขาแขง 

9.  4840 IV Khao Mo Ko Chu เขาโมโกจู 

10.  4939 I Amphoe Nong Chang อําเภอหนองฉาง 

11.  4939 II Ban Nong Sano บานหนองโสน 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ระวางที่ ชื่อระวางภาษาอังกฤษ ชื่อระวางภาษาไทย 

12.  4939 III Amphoe Ban Rai อําเภอบานไร 

13.  4939 IV Ban Tha Cha-Om บานทาชะเอม 

14.  4940 II Amphoe Sawangarom อําเภอสวางอารมณ 

15.  4940 III Ban Thung Mon บานทุงมน 

16.  4938 IV Ban Na Ta Pin บานนาตาปน 

17.  5039 IV Changwat Uthaithani จังหวัดอุทัยธานี 

18.  5040 III Changwat Nakhonsawan จังหวัดนครสวรรค 

 

        ที่มา: กรมแผนที่ทหาร. (2543). 

 

2. สถิติปริมาณน้ําฝนในรอบ 10 ป  ระหวางป พ.ศ. 2541 - 2550 ในแตละสถานีวัดน้ําฝน  

ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 39 สถานี  

3. ขอมูลดาวเทียม LANDSAT 7 ETM  ชวงคลื่น 3 – 4  (แดง-อินฟราเรดใกล) รหัสภาพ 

130/49-50 บันทึกภาพวันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

4. ขอมูลชั้นหินใหน้ําใตดิน มาตราสวน 1:100,000 จากกรมทรัพยากรธรณี จัดทําโดยกรม

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  พ.ศ.2539 ในรูปแบบ Digital 

5. ขอมูลกลุมชุดดิน จังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000  พ.ศ. 2538 จากกรมพัฒนา

ที่ดิน ในรูปแบบดิจิตอล 

6. ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี   มาตราสวน 1:50,000  พ.ศ. 2545 จากกรม

พัฒนาที่ดิน ในรูปแบบดิจิตอล 

7. ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ   จากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 

1:50,000 ประกอบดวย เสนชั้นความสูง เสนทางน้ํา เสนทางคมนาคม และขอบเขตการปกครอง  

 

 

 

 

 



 

   

31 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจยัมีเครื่องมือทีใ่ชประกอบการวิจัย ดังนี ้

อุปกรณ 

 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

 เครื่องพิมพ (Printer) 

 เครื่องระบุตําแหนงพิกดัภูมิศาสตร (Global Positioning System:GPS) 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมสําเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ArcGIS 9.2 

 โปรแกรมวิเคราะหขอมูลสํารวจระยะไกล  ERDAS 8.5 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
วิธีการดําเนินงาน เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี เริ่มจาก

การศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญและเกี่ยวของ โดยใชแนวทางการศึกษาที่ผานมา  และไดใชแนวทาง

จากการกําหนดปจจัยและใหคาคะแนนของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่ลุมน้ําภาค

กลาง ที่ไดทําการศึกษาไวครอบคลุมทั้งหมด 27 จังหวัด โดยมีจังหวัดอุทัยธานี รวมอยูดวย นอกจากนี้

ยัง ไดศึกษาขอมูลของการจัดทําพื้นที่ เสี่ ยงภัยแลงในเขตลุมน้ํ าภาคเหนือ เขตลุมน้ํ าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตลุมน้ําภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และเขตลุมน้ําภาคใต ที่สํานักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไดจัดทําไวดวย ทําใหไดแนวทางจากการจัดทําพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัย

แลง บริเวณพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางและภาคเหนือ ที่ไดกําหนดปจจัยและน้ําหนักความสําคัญของขอมูล 

จากผูเชี่ยวชาญแตละสาขา ดังที่แสดงไวในตาราง 4  มาเปนแนวทางในการศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยได

รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดตัวแปรอีกครั้งเพื่อทีจ่ะใหไดขอมลูทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

ของพื้นที่ศึกษา สําหรับใชในการศึกษา  
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ตาราง 4 แสดงตัวแปรและการถวงน้ําหนักของประเภทขอมูลที่ใชในการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่          

ซึ่งเสี่ยงตอภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลาง 

 

ตัวแปรที่ใชใน 

การศึกษา 
ประเภทขอมูล 

น้ําหนักถวง 

ตัวแปร 

ระดับถวง 

น้ําหนักประเภทขอมูล 

 8  

<1000 ม.ม.  4 

1000 – 1200 ม.ม.  3 

1200 – 1400 ม.ม.  2 

1. ปริมาณน้ําฝนรายป

เฉล่ีย 

> 1400 ม.ม.  1 

< 60        วัน 7 4 

61 – 80   วัน  3 

81 – 100  วัน  2 

2. จํานวนวันฝนตกรายป

เฉล่ีย 

> 100        วัน  1 

นอกเขตชลประทาน 6 4 3. เขตชลประทาน 

ในเขตชลประทาน  1 

มีน้ําใตดินนอย 5 3 

มีน้ําใตดินปานกลาง  2 

4. แหลงน้ําใตดิน 

มีน้ําใตดินมาก  1 

สูง 4 3 

ดอน  2 

5. สภาพพื้นที่ 

ลุม  1 

อุมน้ํานอย 3 3 

อุมน้ําปานกลาง  2 

6. เนื้อดินสภาพการอุมน้ํา 

อุมน้ํามาก  1 

0.10 – 0.35 กม./ตร.กม. 2 4 

0.36 – 0.70 กม./ตร.กม.  3 

0.71 – 1.00 กม./ตร.กม.  2 

7. ความหนาแนนของล้ําน้ํา

ในลุมน้ํายอย 

> 1.00 กม./ตร.กม.  1 

> 5,000 กม./ตร.กม. 1 3 

3,001 – 5,000 กม./ตร.กม.  2 

8. ขนาดพื้นที่ลุมน้ํายอย 

< 3,000 กม./ตร.กม.  1 

        

       ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. (2542).  
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เนื่องจากสภาพพื้นที่ซึ่งแตกตางกัน จึงจําเปนตองประยุกตแนวคิด จากตัวแปรของ

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมผูวิจัยไดทําการพิจารณาในตัวแปรแตละดานรวมกับเอกสารที่

เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

เขตชลประทาน เปน ระยะหางจากแหลงน้ํา เนื่องจากแหลงน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติสามารถที่

จะนําน้ําขึ้นมาใชไดเทียบเทาแหลงน้ําจากเขตชลประทาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดระยะหางจากแหลงน้ํา

ตาม ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและคณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สภาพพื้นที่ เปนความลาดชันของพื้นที่ โดยจากเดิมไดกําหนดไว เปน พื้นที่ สูง ดอน และลุม 

ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนไปตามสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ที่ไดกําหนดไวในการศึกษาพื้นที่

ลุมน้ําภาคเหนือ โดยกําหนดเปนความลาดของพื้นที่เปน เปอรเซ็นของความลาดชัน 

เนื้อดินสภาพการอุมน้ําของดิน เปน ศักยภาพความชื้นของดิน เนื่องจากเนื้อดินในสภาพการ

อุมน้ําของดินนั้น หากดินมีความลึกตางกันก็จะมีผลตอสภาพการอุมน้ําของดิน ผูวิจัยจึงไดนําเอาความ

ลึกของดิน มาทําการวิเคราะหรวมกับสภาพการอุมน้ําของดิน จึงไดเปน ศักยภาพความชื้นของดิน โดย

กําหนด โดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ การใหคาคะแนนของปจจัยจากผูเชี่ยวชาญ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ความหนาแนนในลําน้ํายอย ในพื้นที่ลุมน้ํา และขนาดพื้นที่ลุมน้ํา ผูวิจัยไมไดนํามาเปนปจจยั

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการขอบเขตของพื้นที่จังหวัด กับขอบเขตของพื้นที่ลุมน้ํานั้นมีความ

แตกตางกัน  

การใชประโยชนที่ดิน ผูวิจัยไดนํามาเปนปจจัยสุดทาย ตามสํานักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอม ที่ไดกําหนดไวในการศึกษาพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ โดยกําหนดเปนการใชประโยชนที่ดินของ

พื้นที่จังหวัด 

การศึกษาครั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับลักษณะของดินมากกวาคาปริมาณน้ําฝนและจํานวน

วันที่ฝนตก เนื่องจากคาฝนมีการเปลี่ยนแปลงในแตละป โดยการกําหนดคาถวงน้ําหนักของปจจัยและ

คาคะแนนของประเภทขอมูลไดอาศัยแนวทางจากการศึกษาวิจัยที่ผานมากับการกําหนดโดย

นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ การใหคาคะแนนของปจจัยจากนักวิชาการ (อาจารยคํารณ ไทรฟก) 

ผูเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาที่ดิน โดยตรงประกอบกับการคนควาปจจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกับการเกิดภัย

แลง จึงไดกําหนดเปนปจจัยที่ใชในการศึกษาการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานีได

ดังตอไปนี้ 

 

 



 

   

34 

1. ปริมาณน้ําฝน เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความแหงแลงชัดเจนกวาขอมูล

อุตุนิยมวิทยาอื่นๆ  (ประเสริฐ วิทยารัฐ. 2545: 91) ไดกลาวไววา ปริมาณน้ําฝนรวม เปนปริมาณฝน

เฉลี่ยรายป ถามีปริมาณฝนรวมทั้งปโดยเฉลี่ยไมเกิน 1,200 มิลลิเมตร ถือวาพื้นที่นั้นฝนนอย                 

ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดจัดทําระบบสารสนเทศของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ดวยการใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลดาวเทียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดใชขอมูลปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ยรายป ของแตละสถานี และประมาณคาดวยวิธี Kriging interpolation  

2. จํานวนวันที่ฝนตก ในพื้นที่ซึ่งมีจํานวนวันฝนตกนอยภายในหนึ่งป จะมโีอกาสขาดแคลน

น้ําสูง ซึ่งจะสงผลตอความแหงแลงในพื้นที่นั้น  จํานวนวันที่ฝนตกซึ่งเกี่ยวของกับการกระจายของฝนใน

รอบปที่เปนตัวแปรบอกความชื้น และความแหงแลง ถึงแมวาปริมาณน้ําฝนรวมจะมีมาก ก็ตามแต     

ฝนตกลงมาไมกี่วันจนอาจเกิดน้ําทวมได จากนั้นก็จะเกิดความแหงแลง ซึ่งทําใหพื้นที่นั้นๆ ตองประสบ

ปญหาน้ําทวมกับความแหงแลงสลับกันได (ประเสริฐ วิทยารัฐ. 2545: 92) สํานักนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอม ไดศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชปริมาณน้ําฝน   และจาํนวน

วันที่ฝนตกใน 1 ป เปนตัวกําหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ซึ่งประสบภัยแลง  

3. ระยะหางจากแหลงน้ํา เปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับความแหงแลงของพื้นที่ พื้นที่ซึ่งอยู

ใกลกับแหลงน้ําหรือระบบชลประทานที่สามารถนําน้ํามาใชไดนั้น โอกาสการขาดแคลนน้าํจะมนีอยกวา

พื้นที่ซึ่งอยูหางไกลจากแหลงน้ํา (ประเสริฐ วิทยารัฐ. 2545: 157) กลาววา ปริมาณน้ําทา ถึงแมวาฤดู

แลงจะไมมีฝนตก แตปริมาณน้ําทาที่ไหลในลําธารจากภูเขา ก็สามารถชวยบรรเทาความแหงแลงในฤดู

แลงได แตปจจุบัน ไดมีการตัดตนไมทําลายปาแหลงความชุมชื้นไป จงึทาํใหเกดิความแหงแลงไดงายขึน้ 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2543) ไดจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแลงเชงิอทุกวทิยา โดยใชขอมลู

แหลงน้ําผิวดินและขอมูลขอบเขตชลประทาน โดยพิจารณาความเสี่ยงเปนระยะทาง (Buffer) ทีห่างจาก

แหลงน้ํา  

4. แหลงน้ําใตดิน ในชวงฤดูแลงแหลงน้ําผิวดินมีไมเพียงพอกับความตองการจงึจาํเปน     ที่

จะตองนําน้ําใตดินซึ่งเปนปริมาณน้ําสํารองขึ้นมาใชแหลงน้ําใตดิน อาจจะมีสวนเชื่อมตอกบัแมน้าํ   ทาํ

ใหน้ําใตดินไหลลงสูแมน้ําที่อยูในระดับต่ํากวาได ในพื้นที่ที่มีปริมาณน้าํใตดนินอยจะมโีอกาสขาดแคลน

น้ําสูง  

5. ความลาดชันของพื้นท่ี บริเวณที่มีความลาดชันนอย การระบายน้ําตามผิวดินเปนไปได

ยาก ดังนั้นพื้นที่ในลักษณะนี้อาจเกิดเปนแหลงน้ําขึ้นได และความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ ซึ่งจะ

เกี่ยวของโดยตรงกับการไหลของน้ําผิวดินจากพื้นที่ที่มีความลาดชันลงสูทีร่าบ พืน้ทีซ่ึง่มคีวามลาดชนัสงู

อัตราการไหลของน้ําจะเร็วและแรง ดินจะดูดซับน้ําและกักเก็บน้ําไดนอย โอกาสที่จะเกิดความแหงแลง

ในพื้นที่นั้นยอมจะมีมาก   
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6. ศักยภาพความชื้นของดิน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชศักยภาพความชื้นของดิน ซึ่งเปน

ปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการเกิดภัยแลง โดยนําเอาความสามารถในการอุมน้ําของดินกับความลึกของ

ดิน มาจัดทําโดยวิธีการ Available soil moisture potential เพื่อใหไดศักยภาพความชื้นของดินที่นํามา

เปนปจจัยในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ดังตอไปนี้ 

6.1 ความสามารถในการอุมน้ําของดิน ความสามารถในการอุมน้ําของดินมีผลตอสภาวะ

ความแหงแลง ซึ่งจะมีผลตอความชื้นของดิน และประโยชนตอการใชน้ําของพืชมากนอยแตกตางกนัไป 

การอุมน้ําของดินขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งไดรวบรวมจากแผนที่กรมพัฒนาที่ดินในระดบัจงัหวดั 

มาตราสวน 1:100,000 และไดแบงระดับสภาพการอุมน้ําของดินออกเปน 3 ระดับคือ การอุมน้ํานอย 

การอุมน้ําปานกลาง และการอุมน้ํามาก ซึ่งพื้นที่บริเวณใดมีลักษณะดินที่มีการอุมน้ํานอย จะมโีอกาสที่

จะเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงไดมากกวาบริเวณที่ดินมีลักษณะอุมน้ําปานกลาง และอุมน้ํามาก 

6.2 ความลึกของดิน ความลึกของดินมีผลตอปริมาณน้ําทีไ่หลลงสูในชัน้ดนิ ไดรวบรวมจาก

แผนที่กรมพัฒนาที่ดินในระดับจังหวัด มาตราสวน 1:100,000 และไดแบงระดับความลึกของดิน

ออกเปน 3 ระดับคือ ชั้นดินมีความลึกนอย ชั้นดินมีความลึกปานกลาง และชั้นดินมีความลึกมาก ซึ่ง

พื้นที่บริเวณใดมีชั้นดินที่มีความลึกนอย จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงไดมากกวาบริเวณที่มี

ชั้นดินลึกปานกลาง และชั้นดินที่มีความลึกมาก  

7. การใชประโยชนที่ดิน  การใชที่ดินที่มีผลตอการเกิดความแหงแลง โดยพิจารณาจาก

ชนิดของพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมในพื้นที่นั้นๆ  พื้นที่ซึ่งมีพืชปกคลุมที่ตองการน้ํานอยโอกาสที่เกิด    

ความแหงแลงต่ํา แตพื้นที่ซึ่งมีพืชปกคลุมที่ตองการน้ํามากโอกาสที่จะเกิดความแหงแลงสูง             

(วรนุช จันทรสุริย. : 2552) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินความแหงแลงตอการใชที่ดิน ดวยเทคนิคการ

สํารวจระยะไกล ในพื้นที่ลุมน้ําปาสัก โดยวิธีการ หาความสมบูรณของพืชพรรณ จากขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา NOAA ระบบ AVHRR ป พ.ศ. 2549 แลวพิจารณาความสัมพันธระหวางพื้นที่

ประสบภัยแลงที่มีระดับความรุนแรงของความแหงแลงในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากกับประเภทการ ใช

ที่ดิน จากการแปลและตีความขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM และจัดทําแผนที่ระดับความ

รุนแรงของความแหงแลง ตามเกณฑของ Kogan (2002) จากผลการศึกษาพบวาพื้นที่สวนปาเปน 

พื้นที่ซึ่งประสบภัยแลงมากที่สุด รองลงมาเปนพื้นทีไรราง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาไม และพื้นที่ชุมชน

และที่อยูอาศัย ตามลําดับโดยจะเห็นไดวาพื้นที่ปาจะประสบปญหาภัยแลงนอยกวาการใชที่ดิน

ประเภทอื่น 
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8. ดัชนีพืชพรรณ  เปนตัวแปรที่สําคัญในการแสดงถึงการเจริญเติบโตของตนไม ความสมบูรณ

ของพืชพรรณ ซึ่งเปนคาที่สัมพันธกับสัดสวนปริมาณการสังเคราะหแสง การดูดซึมแสงของพืช โดยคา

ดัชนีพืชพรรณคํานวณไดจากชวงคลื่นสีแดงและอินฟราเรดใกล โดยขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 

คํานวณจากคาการสะทอนของชวงคลื่นแบนด 3 และ 4  ผลของการคํานวณคาดัชนีพืชพรรณมีชวง

ตั้งแต -1 ถึง +1 โดยคาบวกแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของพืชพรรณสีเขียวหรือเปนตัวแทนของความอุดม

สมบรูณของพืชพรรณ ในขณะที่คาเขาใกล 0 แสดงวาเปนพื้นที่ซึ่งไมปรากฏพืชพรรณ จากการศึกษา

คนควา ตัวชี้วัดการเกิดภัยแลงโดยคาดัชนีพืชพรรณ ของ Bhuiyan et. al. (2006)  Mckee (1993) และ 

Kogan (2009) พบวาระดับเสี่ยงภัยแลงมากของคาดัชนีพืชพรรณ อยูในชวง < 0.3 เปนตนไป     

(ตารางที่ 5) 

 

ตาราง 5 แสดงตัวชี้วัดการเกดิภัยแลงโดยคาดชันีพชืพรรณ (NDVI) 

 

พื้นที ่ ดัชนีพชืพรรณ 

ไมเสี่ยงภัยแลง > 0.4 

เสี่ยงภัยแลงนอย < 0.4 

เสี่ยงภัยแลงปานกลาง < 0.3 

เสี่ยงภัยแลงมาก < 0.2 

เสี่ยงภัยแลงรุนแรง < 0.1 

 

        ที่มา : Frans Persendt (2008). Drought Risk Assessment using RS & GIS : A case 

study of the Oshikoto region of Namibia. (Online). (Bhuiyan  et al 2006; Mckee 1993 & 

Kogan (2009).) 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี  ไดแบงการวิเคราะหออกเปน

ขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา 

การวิจัยครั้งนี้ ปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา ที่ไดนํามาใชในการศึกษาคือ ขอมูลปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ยรายป และขอมูลจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายป เปนขอมูลที่จัดเก็บ  ณ ตําแหนงสถานีอุตุนิยมวิทยา 

ขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปไดทําการประมาณคาชวง เพื่อสรางชั้นขอมูลในลักษณะ

ตอเนื่อง ซึ่งวิธีการในการศึกษานี้ ใชวิธีการประมาณคาชวงแบบ Kringing และนําขอมูลที่ไดมา

จัดลําดับชั้นขอมูลตาม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้

 คาคะแนนเทากับ 1  มากกวา 1,400 มิลลิเมตร 

 คาคะแนนเทากับ 2  1,201 – 1,400 มิลลิเมตร 

คาคะแนนเทากับ 3  1,001 – 1,200 มิลลิเมตร 

 คาคะแนนเทากับ 4  นอยกวา 1,000 มิลลิเมตร 

ขอมูลจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยรายปไดทําการประมาณคาชวง โดยใชวิธีเดียวกัน และนําขอมูล

ที่ไดมาจัดลําดับชั้นขอมูลตาม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้

คาคะแนนเทากับ 1  มากกวา 100 วัน 

 คาคะแนนเทากับ 2  81 – 100 วัน 

คาคะแนนเทากับ 3  61 – 80  วัน 

 คาคะแนนเทากับ 4  นอยกวา 60 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยดานอุทกวิทยา 

การวิจัยครั้งนี้ ปจจัยดานอุทกวิทยา ไดนําขอมูลมาใชในการศึกษาดังนี้คือ ขอมูลระยะหาง

จากแหลงน้ํา และขอมูลแหลงน้ําใตดิน 

ขอมูลระยะหางจากแหลงน้ํา ไดนําขอมูลแหลงน้ําผิวดินจากแผนที่ภูมิประเทศ ที่มีน้ําใชทั้งใน

ฤดูฝนและฤดูแลง โดยนําขอมูลที่ไดมา ใชวิธี Buffer โดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร และนําขอมูล

ที่ไดมาจัดลําดับชั้นขอมูลตาม ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและคณะการจัดการ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังตอไปนี้ 

คาคะแนนเทากับ 1  นอยกวา 200 เมตร 

 คาคะแนนเทากับ 2  200 – 300 เมตร 

คาคะแนนเทากับ 3  301 – 400 เมตร 

 คาคะแนนเทากับ 4  มากวา 400 เมตร 
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ขอมูลแหลงน้ําใตดิน จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของชั้นหินใหน้ําใตดิน ของกรมทรัพยากร

ธรณี ไดนําขอมูลของชั้นหินใหน้ําใตดินและความลึกของชั้นหินใหน้ําใตดินมาทําการจัดลําดับชั้นขอมลู

ตาม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

คาคะแนนเทากับ 1  มีน้ําใตดินมาก 

 คาคะแนนเทากับ 2  มีน้ําใตดินปานกลาง 

คาคะแนนเทากับ 3  มีน้ําใตดินนอย 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยดานกายภาพ 

การวิจัยครั้งนี้ไดนํา ปจจัยที่เปนกลุมขอมูลทางดานกายภาพมาใชในการศึกษาดังนีค้อื ขอมลู

ความลาดชันของพื้นที่ ความสามารถการอุมน้ํากับความลึกของดิน และการใชประโยชนที่ดิน  

ขอมูลความลาดชันของพื้นที่ ไดนําเสนชั้นความสูงกับจุดระดับความสูงจากแผนที่ภมูปิระเทศ 

มาทําการหาความลาดชันของพื้นที่ โดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร และนําขอมูลที่ไดมาจัดลําดับ

ชั้นขอมูลตาม สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

คาคะแนนเทากับ 1  0 – 5 % 

 คาคะแนนเทากับ 2  6 – 15 % 

คาคะแนนเทากับ 3  16 – 30  % 

คาคะแนนเทากับ 4  มากกวา 30 % 

 

ปจจัยทางดานศักยภาพความชื้นของดิน ผูวิจัยไดวิเคราะหปจจัยทางดานดินใน 2 สวน คือ 

ความสามารถในการอุมน้ําของดินกับความลึกของดิน โดยนําขอมูลความสามารถในการอุมน้ําของดิน 

(ตารางที่ 6) กับความลึกของดิน (ตารางที่ 7) จากแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาจัดทําเปนแผนที่

ศักยภาพความชื้นของดิน โดยใชวิธี Available soil moisture potential และนําขอมูลที่ไดมาจัดลําดับ

ชั้นขอมูลได (ตารางที่ 8) 

 

ตาราง 6 แสดงคาคะแนนความสามารถในการอุมน้ําของดิน 

 

การอุมน้ําของดิน คาคะแนน 

อุมน้ํานอย 3 

อุมน้ําปานกลาง 2 

อุมน้ํามาก 1 
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ตาราง 7 แสดงคาคะแนนความลึกของดิน 

 

ความลึกของดิน คาคะแนน 

     <  50  เซนตเิมตร 3 

51 – 150  เซนติเมตร 2 

    > 150  เซนตเิมตร 1 

 

ตาราง 8 แสดงคาคะแนนศักยภาพความชื้นของดินจากความสามารถในการอุมน้ําของดินและความ

ลึกของดิน 

 

คาคะแนนการอุมน้ําของดนิ คาคะแนนความลึกของดนิ คาคะแนนศกัยภาพความชืน้ของดิน 

อุมน้ํานอย      <  50  เซนตเิมตร 3 

อุมน้ํานอย 51 – 150  เซนติเมตร 3 

อุมน้ํานอย     > 150  เซนตเิมตร 2 

อุมน้ําปานกลาง      <  50  เซนตเิมตร 3 

อุมน้ําปานกลาง 51 – 150  เซนติเมตร 2 

อุมน้ําปานกลาง     > 150  เซนตเิมตร 2 

อุมน้ํามาก      <  50  เซนตเิมตร 3 

อุมน้ํามาก 51 – 150  เซนติเมตร 2 

อุมน้ํามาก     > 150  เซนตเิมตร 1 

 

สามารถนําขอมูลมาจัดลําดับคาคะแนนดังตอไปนี้ 

คาคะแนนเทากับ 1  ดินมีศักยภาพเก็บความชื้นมาก 

 คาคะแนนเทากับ 2  ดินมีศักยภาพเก็บความชื้นปานกลาง 

คาคะแนนเทากับ 3  ดินมีศักยภาพเก็บความชื้นต่ํา 
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ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ไดนําขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินที่

จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2545 มาจัดกลุมประเภทใหไดลําดับชั้นขอมูล ตามสํานักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

คาคะแนนเทากับ 1  นาขาว 

 คาคะแนนเทากับ 2  ปาไม 

คาคะแนนเทากับ 3  พืชสวนไมยืนตน 

      คาคะแนนเทากบั 4  พืชไร 

 
ขั้นตอนที่ 4 การใหคาถวงนํ้าหนักและคาคะแนนของแตละปจจัย 

    หลักการวิเคราะหความเสี่ยงจากภาวะภัยแลงไดกําหนดคาถวงน้ําหนักของปจจัย 

และคาคะแนนแตละปจจัยหรือชัน้ขอมูลตามลักษณะประจํา (Attribute) ของขอมูลนัน้ๆ โดยใหคาถวง

น้ําหนกั ตามระดบัความสาํคญัของปจจยัในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดคาถวงน้ําหนกัมีคาระหวาง 1 - 7 

โดยที่คา 1 เปนคาถวงน้ําหนกัของปจจัยที่มีความสําคญัและเกี่ยวของตอการเกดิภัยแลงนอยที่สดุและ

คา 7 เปนคาถวงน้าํหนกัของปจจยัที่มีความสาํคญัและเกีย่วของตอการเกดิภัยแลงมากที่สดุ  

คาคะแนนของความสาํคญัของประเภทขอมลู ไดกําหนดใหคาคะแนนตัง้แต 1-4 คาคะแนน 4 

หมายถึง มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงมากที่สุด สวนคาคะแนน 1 หมายถึง ไมมีความเสี่ยงตอ

การเกิดภัยแลง โดยรายละเอียดการใหคาคะแนนชัน้ขอมูลตางๆ (ตารางที่ 9) 

 

ตาราง 9 แสดงตัวแปรและการถวงน้ําหนักของประเภทขอมูลที่ใชในการวิจัย 

 

ชั้นขอมูล (ตัวแปร) รายละเอียดขอมูล (Attribute) น้ําหนักถวงตัวแปร คาคะแนน 

 6  

<1000 ม.ม.  4 

1,001 – 1,200 ม.ม.  3 

1,201 – 1,400 ม.ม.  2 

1. ปริมาณน้ําฝน          

รายปเฉล่ีย 

> 1,400 ม.ม.  1 

 5  

< 60      วัน  4 

61 – 80  วัน  3 

81 – 100 วัน  2 

2. จํานวนวันที่ฝนตก 

   รายปเฉล่ีย 

> 100      วัน  1 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

ชั้นขอมูล (ตัวแปร) รายละเอียดขอมูล (Attribute) น้ําหนักถวงตัวแปร คาคะแนน 

 4  

> 400 เมตร  4 

301 – 400 เมตร  3 

200 – 300 เมตร  2 

3. ระยะหางจากแหลงน้ํา 

< 200 เมตร  1 

 2  

มีน้ําใตดินนอย  3 

มีน้ําใตดินปานกลาง  2 

4. แหลงน้ําใตดิน 

มีน้ําใตดินมาก  1 

 3  

> 30%  4 

16 – 30 %  3 

  6 – 15 %  2 

5. ความลาดชันของพื้นที่ 

  0 –  5 %  1 

 7  

ศักยภาพความชื้นต่ํา  3 

ศักยภาพความชื้นปานกลาง  2 

6. ศักยภาพการเก็บ

ความชื้นของดิน 

ศักยภาพความชื้นสูง  1 

 1  

พืชไร  4 

พืชสวนและไมยืนตน  3 

ปาไม  2 

7. การใชประโยชนที่ดิน 

นาขาว  1 
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ขั้นตอนที่ 5 การซอนทับขอมลูแบบถวงนํ้าหนัก 

การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี จะไดจากการซอนทับขอมูลจากสมการ 

 

Wt  =  11WM  +  22WM   +  33WM  + …+  nnWM           (4) 

 

โดย  Wt  = ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแลง 
โดยเปนคาคะแนนรวมของแตละปจจัย 

n... ,,, MM MM 321   = คาคะแนนของปจจัยที่ 1, 2, 3 … ถงึ n 

  n... ,,, WW WW 321   = คาถวงน้ําหนักของปจจัยที่ 1, 2, 3 … ถึง n 

 

 

จากการคํานวณโดยใชสมการดังกลาวจะไดคาคะแนนรวมออกมา คาคะแนนรวมที่ไดจะถูก

นํามาจัดกลุมโอกาสที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลง โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) ของคาคะแนนเปนหลกัแลวจึง

นําคาการกระจายของขอมูล (Standard deviation) มากําหนดพิสยั (Range) ของคะแนนในแตละชวง

โอกาส การพิจารณาความกวางของชวงแตละระดับตามหลักการดังนี ้

 

พื้นที่ไมเสีย่งภัยแลง   มีคา  <(X-SD) 

พื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงต่ํา  มีคา  X-SD ถึง X 

พื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงปานกลาง มีคา  X ถึง X+SD 

พื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงสูง  มีคา  >(X+SD) 

 

ตาราง 10 แสดงคาคะแนนระดับพืน้ทีเ่สี่ยงภัยแลง 

 

ระดับพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลง คาคะแนนที่ได 

1. ไมเสี่ยงภัยแลง     < 52 

2. เสี่ยงภัยแลงต่ํา 53 - 65 

3. เสี่ยงภัยแลงปานกลาง 66 - 79 

4. เสี่ยงภัยแลงสูง     > 80 
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ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 

การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ ไดจากการประมวลผลขอมูลดาวเทียม LANDSAT โดยในขัน้แรก 

จะเปนการปรับแกเชิงตําแหนงใหถูกตองตามพิกัดภูมิศาสตร จากนั้นนําผลที่ไดมาประมวลผลดังนี้ 

 

การหาคาดัชนีพืชพรรณ โดยใชสูตร 

 

NDVI =                                                        (3) 

 

เมื่อ RED = คาการสะทอนแสงในชวงคลืน่สีแดง  

 NIR = คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟาเรดใกล  

ผลของการประมวลผลจะไดขอมูลจุดภาพ (Raster) ที่มีคาจุดภาพตั้งแต 0 – 1 โดยคาที่ใกล 1 

จะแสดงถึงบริเวณที่มีพชืพรรณหนาแนนมากที่สุด จากนัน้ ขอมูลดัชนีพืชพรรณ จะถูกแปลงรปูแบบ

จากขอมูล Raster เปนขอมูลแบบ Vector ดวยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

ขั้นตอนที่ 7 ซอนทับกับคาดัชนีพืชพรรณ 

จากผลการศึกษา ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ที่ไดจากการกําหนดปจจัยและทําการซอนทับ

ขอมูล โดยใหคาความสําคัญของขอมูลและคาถวงน้ําหนัก ในขั้นตอนที่ 5 นํามาซอนทับกับขอมูลคา

ดัชนีพืชพรรณที่ไดจาก ภาพถายจากดาวเทียม โดยการแบงคาดัชนีพืชพรรณออกเปนระดับความเสี่ยง

ภัยแลง ดังตาราง 11 

 

ตาราง 11 แสดงการกําหนดระดับเสี่ยงภัยแลงของคาดัชนพีืชพรรณ 

 

ระดับเสี่ยงภยัแลง คาดัชนีพืชพรรณ 

ไมเสี่ยงภัยแลง < = 0 

เสี่ยงภัยแลงต่ํา > 0.3 

เสี่ยงภัยแลงสูง 0  - 0.3 

 

        ที่มา : ดัดแปลงจาก Frans Persendt (2008). Drought Risk Assessment using RS & GIS : 

A case study of the Oshikoto region of Namibia. (Online). 

 

 
 REDNIR

REDNIR





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  9 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

44 
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 

Kriging 

Interpolation 

แหลงน้ําผิวดิน Buffer 

จํานวนวันที่ฝนตก 

ชั้นหินใหน้ําใตดิน 

ความลึกของดิน 

ความลาดชันของพื้นที่ 

การใชประโยชนที่ดิน 

LANDSAT Data 

Geometric Correction NDVI Creation 

 

คาดัชนีพืชพรรณ 

พื้นทีเ่สี่ยงภัยแลง 

กับคาดัชนีพชืพรรณ 

 

Overlay พื้นที่เสี่ยงภัยแลง 

ในจังหวัดอุทัยธานี 

ตรวจสอบ 

ภาคสนาม 

การอุมน้ําของดิน 
Available 

soil moisture 

potential 

 

พื้นท่ีเสี่ยงภัยแลง 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ในจังหวัดอุทัยธานี โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมกับ

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม สามารถแสดงผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

1. การวิเคราะหปจจัยดานอุตนุิยมวิทยา 

2. การวิเคราะหปจจัยดานอุทกวิทยา 

3. การวิเคราะหปจจัยดานกายภาพ 

4. การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธาน ี

5. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 

6. การเปรียบเทียบพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงกับดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 

 

1. การวิเคราะหปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา 
1.1 ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําขอมูลจากสถานีตรวจวัดน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ในบริเวณจังหวัด

อุทัยธานีและบริเวณใกลเคียง ไดแก จังหวัด นครสวรรค ชัยนาท ตาก สุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

รวม 39 สถานี โดยไดนําขอมูลเฉลี่ย ในคาบ 10 ป (พ.ศ. 2541-2550) มาดําเนินการ โดยใชโปรแกรม

สารสนเทศภูมิศาสตร  ทําการประมาณคาเชิงพื้นที่ โดยใชการวิธีคริงกิง 

จากผลการศึกษา ของปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย พบวาในพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ยรายปมากกวา 1,400 มิลลิเมตร เทากับ  2,405 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 36 ของพื้นที่

ทั้งหมด โดยมีพื้นที่สวนใหญอยูในอําเภอ บานไร และอําเภอลานสัก โดยเปนพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ

สัตวปาแหงชาติหวยขาแขง  แสดงดังตาราง 12 และภาพประกอบ 10 

 

ตาราง 12 แสดงระดับปริมาณน้ําฝนรวมรายปเฉลี่ย 

 

ปริมาณน้ําฝนรวมรายปเฉลีย่ (มิลลิเมตร) พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

< 1000 ม.ม. 2,405.34 36.03 

1,001 – 1,200 ม.ม. 1,722.49 25.80 

1,201 – 1,400 ม.ม. 2,181.33 32.67 

> 1,400 ม.ม. 367.67 5.51 
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1.2 จํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย 

จากผลการศึกษา จํานวนวันที่ฝนตกรวมรายปเฉลี่ยมากอยูทางดานฝงตะวันตกของจังหวัด

แตคลอบคลุมบริเวณพื้นที่ 1,969.14 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29.49 ของพื้นที่ทั้งหมด สวน

ทางดานบริเวณฝงตะวันออก จํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย จะนอยกวา 80 วัน ตอป คลอบคลุมพื้นที่

มากที่สุดคือ 2,431.09 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 36.41 ของพื้นที่ทั้งหมด การกระจายของ

จํานวนวันที่ฝนตกรวมรายปเฉลี่ยมีความลดหลั่นกัน จากระดับมากไปจนถึงนอย เริ่มจากดานทิศ

ตะวันตกมาจนถึงทิศตะวันออก  แสดงดังตาราง  13 และภาพประกอบ 11 

 

ตาราง   13   แสดงจํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย 

 

จํานวนวันที่ฝนตกรายปเฉลี่ย  (วนั) พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

< 60 - - 

61 – 80 2,431.09 36.41 

81 – 100 2,276.60 34.10 

> 100 1,969.14 29.49 
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2. การวิเคราะหปจจัยดานอุทกวิทยา 
2.1 ระยะหางจากแหลงน้ํา   

การจําแนกระยะหางจากแหลงน้ําไดพิจารณาจากระยะทางที่หางจากแหลงน้ํา ที่มีน้ําใชทั้ง

ในฤดูฝนและฤดูแลง  

ผลการศึกษาพบวาพื้นที่สวนใหญของจังหวัดอุทัยธานี มีระยะหางจากแหลงน้ํามากกวา 400 

เมตร  ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด คือ 5,546.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 83.08 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยพื้นที่สวนใหญที่ใกลกับแหลงน้ําอยูบริเวณฝงตะวันตกของจังหวัด สวนทางดานทิศตะวันตกที่

ลักษณะของพื้นที่เปนภูเขา ทําใหมีแหลงน้ําผิวดินนอย แสดงดังตาราง 14 และภาพประกอบ 12 

 

ตาราง  14 แสดงระยะหางจากแหลงน้ํา 

 

ระยะหางจากแหลงน้ํา พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

> 400 เมตร 5,546.84 83.08 

301 – 400 เมตร 248.89 3.73 

200 – 300 เมตร 266.29 3.99 

< 200 เมตร 614.80 9.21 
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2.2 แหลงนํ้าใตดิน   

 การจําแนกระดับพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของแหลงน้ําใตดิน พิจารณาจากความลึกของชั้นหินให

น้ํา ในแผนที่ชั้นหินใหน้ําของกรมทรัพยากรธรณี 

จากผลการศึกษาพบวา พื้นที่สวนใหญมีแหลงน้ําของชั้นหินใหน้ําใตดินอยูในระดับความลึก 

ประมาณ 101 ถึง 200 เมตร อยูในบริเวณฝงตะวันตกของพื้นที่คือ 3,750.03 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 

รอยละ 56.17 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนแหลงน้ําใตดินมีระดับความลึกนอยกวา อยูบริเวณ ฝงตะวันออก 

และทางทิศเหนือ ในบริเวณอางเก็บน้ําทับเสลา แสดงดังตาราง  15 และภาพประกอบ 13 

 

ตาราง  15 แสดงระดับแหลงน้ําใตดิน 

 

    ชั้นหินใหน้ําในระดบัความลึก พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร)  พื้นที่ (รอยละ) 

< 100 เมตร 1,300.89 19.49 

101 – 200 เมตร 3,750.03 56.17 

> 200 เมตร 1,625.05 24.34 
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3. การวิเคราะหปจจัยดานกายภาพ 
3.1 ความลาดชันของพื้นท่ี   

จากผลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พบวามีความลาดชันของพื้นที่สวนใหญในระดับ

นอยกวา 5 % ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 3,518.31 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 52.69 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง

บริเวณที่มีความลาดชันมากกวา 30 % นั้น อยูในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเปนสวน

ใหญ มีขนาดพื้นที่ 1,306.86 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.57 ของพื้นที่ทั้งหมด แสดงดังตาราง 

16 และภาพประกอบ 14 

 

ตาราง  16 แสดงระดับความลาดชันของพื้นที่ 

 

    ความลาดชันของพื้นที ่ พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

0 – 5 % 3,518.31 52.69 

6  – 15 % 740.42 11.09 

16 – 30 % 1,111.39 16.65 

> 30 % 1,306.86 19.57 
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3.2 ศักยภาพความชื้นของดิน  

       ศักยภาพความชื้นของดินที่ไดจากการนําความสามารถในการอุมน้ําของดินกับความลึก

ของดิน จัดทําโดยวิธีการ Available soil moisture potential ไดศักยภาพการเก็บความชื้นของดิน

ออกเปน 3 ระดับดังนี้ ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพปานกลาง และประสิทธิภาพต่ํา จากผลการศึกษา

พบวา ดินในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสวนใหญมีประสิทธิภาพต่ํา คือเปนดินที่มีความสามารถในการอุมน้าํ

ต่ําและมีชั้นดินที่ตื้น มีพื้นที่ 4,066.39 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 60.90 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู

บริเวณตอนกลางของจังหวัด รองลงมาคือดินที่มีประสิทธิภาพปานกลาง มีพื้นที่ 2,569.31 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38.48 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนดินที่มีประสิทธิภาพสูง คือเปนดินที่มี

ความสามารถในการอุมน้ําของดินสูงและมีชั้นความลึกของดินมาก มีพื้นที่เพียง 41.11 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 0.62 ของพื้นที่ทั้งหมด แสดงดังตาราง 17   และภาพประกอบ 15 

 

ตาราง 17 แสดงศักยภาพการเก็บความชื้นของดิน 

 

ศักยภาพการเก็บความชืน้ของดิน พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

ศักยภาพความชืน้สูง 41.11 0.62 

ศักยภาพความชืน้ปานกลาง 2,569.31 38.48 

ศักยภาพความชืน้ต่ํา 4,066.39 60.90 
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3.3 การใชประโยชนที่ดิน 

      จากขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2545 ของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่ในจังหวัด

อุทัยธานี สวนใหญยังเปนพื้นที่ปาไม มีพื้นที่ 3,413.21 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 51.12 ของพื้นที่

ทั้งหมด อยูบริเวณทางฝงตะวันตกของจังหวัด บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง รองลงมาไดแก

พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพืชไร มีพื้นที่ 1,813.84 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 27.17 ของพื้นที่ทั้งหมด 

อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด และทางฝงตะวันออกมีพื้นที่ทํานาขาว มีพื้นที่ 1,240.80 ตาราง

กิโลเมตร  คิดเปน 18.58 ของพื้นที่ทั้งหมด แสดงดังตาราง 18 และภาพประกอบ 16 

 

ตาราง 18 แสดงการใชประโยชนที่ดิน 

 

การใชประโยชนที่ดนิ พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

พืชไร 1,813.84 27.17 

พืชสวนและไมยืนตน 208.95 3.13 

ปาไม 3,413.21 51.12 

นาขาว 1,240.80 18.58 
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4. การวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงจังหวัดอุทัยธานี จากปจจัยตางๆ ที่จําแนกระดับความเสี่ยงภัย

แลง ที่กลาวขางตน เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ โดยซอนทับขอมูลดวยปจจัยทั้ง 7 ปจจัย 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวยวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) โดยใหคาคะแนนความ

เหมาะสมของปจจัย (Weighting) และคาน้ําหนักคะแนนระดับของปจจัย (Rating) ปรากฏผลดัง

ตาราง 19 และภาพประกอบ 17 

จากผลการศึกษาพบวา จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลง  5,589.22 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 83.71 ของพื้นที่จังหวัด (6,676.83 ตารางกิโลเมตร โดยคํานวณจากระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร) ครอบคลุมทุกอําเภอ พื้นที่สวนใหญที่มีโอกาสเกิดภัยแลงอยูบริเวณทางดาน

ตะวันตกของจังหวัด ซึ่งสวนใหญเปนที่ราบ สําหรับทางดานตะวันออกนั้นโอกาสที่จะเกิดภัยแลงมีนอย

เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปกคลุมไปดวยปาไม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปคอนขางสูง ผลการ

วิเคราะหสามารถแบงพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี ออกไดดังนี้ 

1. พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง เปนพื้นที่ในเขตปาไม มีปริมาณฝนรายปเฉลี่ยมากกวา 1,400 

มิลลิเมตร มีพื้นที่ 1,087.60 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.29 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่สวนใหญเปน

พื้นที่ปาไม มีพื้นที่ 892.93 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.37 ของพื้นที่ รองลงมาไดแกพื้นที่ชุมชน

และพื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 94.25 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.41 ของพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้

ยังมีพื้นที่ซึ่งไมมีโอกาสเสี่ยงภัยแลงอ่ืนๆ คือ พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ 71.94 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 1.08  พื้นที่ซึ่งเปนแหลงน้ํา มีพื้นที่ 19.38 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.29 และพื้นที่ทุง

หญาสลับกับไมพุม มีพื้นที่ 9.09 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.14 ของพื้นที่ 

2. พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงต่ํา เปนพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยและจํานวนวันที่ฝนตก

รายปรายปเฉลี่ยสูง ศักยภาพของดินในการเก็บกับความชื้นอยูในเกณฑดี อีกทั้งยังอยูใกลกับแหลงน้ํา

ตางๆ มีพื้นที่ 1,546.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.16 ของพื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่สวนใหญ

เปนพื้นที่ปาไมตามธรรมชาติ มีพื้นที่ 1,115.17 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.70 ของพื้นที่จังหวัด 

รองลงมาไดแกพื้นที่ดานเกษตรกรรม มีพื้นที่ 406.46 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 6.09 และพื้นที่ทุง

หญาสลับกับไมพุม มีพื้นที่ 24.90 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.37 

3. พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงปานกลาง มีพื้นที่ 2,253.50 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

33.75 ของพื้นที่จังหวัด สวนใหญเปนพื้นทางดานเกษตรกรรม มีพื้นที่ 1,347.36 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 20.18 ของพื้นที่ รองลงมาไดแกพื้นที่ปาไม มีพื้นที่ 903.79 คิดเปนรอยละ 13.54 และพื้นที่

ทุงหญาสลับกับไมพุมอีก 2.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.04 ของพื้นที่ 
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4. พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงสูง มีพื้นที่ 1,789.19 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 26.80 

ของพื้นที่จังหวัดโดยทั่วไปเปนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกนอย หางไกลจากแหลงน้ํา การใชที่ดินสวนใหญเปนพืน้ที่

เกษตรกรรมโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,283.75 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.23 ของพื้นที่ รองลงมา

ไดแกพื้นที่ปาไมมีพื้นที่ 501.33 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.51 และพื้นที่ทุงหญาสลับกับไมพุม มี

พื้นที่ 4.12 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.06 ของพื้นที่จังหวัด 

 

ตาราง  19 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 

 

    ระดับพื้นที่เสีย่งภัยแลง พื้นที ่(ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

1. ไมเสี่ยงภัยแลง 1,087.60 16.29 

2. เสี่ยงภัยแลงต่ํา 1,546.52 23.16 

3. เสี่ยงภัยแลงปานกลาง 2,253.51 33.75 

4. เสี่ยงภัยแลงสูง 1,789.19 26.80 
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5. การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 
การวิเคราะหดัชนีพืชพรรณจากขอมูลดาวเทียม Landsat  บันทึกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2547 ซึ่งใชชวงคลื่นสีแดง (Band3) และชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (Band4) มาทําสัดสวนซึ่งกันและกัน 

จากผลการวิเคราะห แสงสีเขียวเขมแสดงถึงบริเวณที่มีพืชปกคลุมมาก มีคาประจําสูงสุดคือ 0.68306 

สวนบริเวณที่มีพืชปกคลุมนอยแสดงดวยสีเขียวออน มีคาประจําต่ําสุดคือ  0.001327 บริเวณที่มีพืช

ปกคลุมหนาแนนสวนใหญอยูทางฝงตะวันตกของจังหวัด แสดงดังภาพประกอบ 18 

จากขอมูลคาดัชนีพืชพรรณที่มีลักษณะเปน  Raster ไดนํามาจัดทําเปนขอมูล Vector และ

จําแนกคาดัชนีพืชพรรณออกเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ไดผลการศึกษาดัง ตาราง 20 ภาพประกอบ 19  

 

ตาราง  20 แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแลงจากคาดัชนีพืชพรรณ 

 

ระดับพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลง คาดัชนีพชืพรรณ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ (รอยละ) 

1. ไมเสี่ยงภัยแลง < 0 224.40 3.36 

2. เสี่ยงภัยแลงต่ํา > 0.3 4,349.98 65.15 

3. เสี่ยงภัยแลงมาก 0 – 0.3 2,102.44 31.49 

 

จากผลการศึกษาพบวาพื้นที่ ซึ่งมีระดับพื้นที่เสี่ยงภัยแลงมาก คือมีคาดัชนีพืชพรรณอยู

ในชวง 0 – 0.3 มีพื้นที่ 2,102.44 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 31.49 ของพื้นที่ทั้งหมด อยูบริเวณ

ทางดานตะวันออกของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี สวนพื้นที่ซึ่งมีระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงนอย คือมีคา

ดัชนีพืชพรรณ มากกวา 0.3 มีพื้นที่ 4,349.98 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 65.15 ของพื้นที่ทั้งหมด 

และพื้นที่ซึ่งมีระดับของพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คือมีคาดัชนีพืชพรรณนอยกวา 0 มีพื้นที่ 224.40 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.36 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่สวนใหญจะเปนแหลงน้ําที่กระจายอยูใน

จังหวัด 
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6. การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลงกับดัชนีพืชพรรณ(NDVI) 
การวิเคราะหพืน้ทีเ่สี่ยงภัยแลงกบัดชันีพชืพรรณ ทําการศกึษาโดยนําระดบัของพื้นทีเ่สี่ยงภัย

แลงที่ไดจากผลการศกึษาทัง้ 7 ปจจยั ที่ไดจากการซอนทบั โดยใหคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก นํามา

ซอนทับกับ ระดับของพืน้ทีเ่สี่ยงภัยแลงที่ไดจากคาดัชนพีชืพรรณ ที่ไดจากภาพถายดาวเทียม ไดผล

การศึกษา ดังตาราง 21 ภาพประกอบ 20 

 

ตาราง  21 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงและคาดัชนีพืชพรรณ 

 

คาดัชนีพชืพรรณ 

< 0 0 - < 0.3 > 0.3 ระดับพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลง 

ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ 

1. ไมเสี่ยงภัยแลง 122.91  1.84  43.19 0.65    921.51 13.80 

2. เสี่ยงภัยแลงต่ํา  17.78  0.27 257.51 3.86 1,271.24 19.24 

3. เสี่ยงภัยแลงปานกลาง  44.07  0.66 875.49 13.11 1,333.96 19.98 

4. เสี่ยงภัยแลงสูง  39.65 0.59 926.26 13.87    823.28 12.33 

 

 

พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง คือ

อยูในชวง 0 – 0.3 มีพื้นที่ทั้งหมด 926.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.87 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่

สวนใหญอยูใน ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน มีพื้นที่ 62.31 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.93 

ของพื้นที่ทั้งหมด การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และปลูกพืชไร เชน ออย 

และมันสําปะหลัง รองลงมาไดแก ตําบลหูชาง อําเภอบานไร มีพื้นที่ 61.60 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 0.92 การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําไรมันสําปะหลัง ออย และไรขาวโพด 

พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา คืออยู

ในชวง 0.3 – 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 823.28 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 12.33 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่

สวนใหญอยูใน ตําบลแกนมะกรูด 106.80 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.60 และตําบลคอกควาย 

103.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.55 ในเขตอําเภอบานไร สวนใหญเปนพื้นที่ในเขตปาไม 

นอกจากนี้ในตําบลทองหลาง อําเภอหวยคต ยังมีพื้นที่อีก 79.27 ตารางกิโลเมตร การใชประโยชนทีด่นิ

เปนพื้นที่ปาไม และพื้นที่เกษตรกรรม ทําไรขาวโพด  
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พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณที่บงบอกวาเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัย

แลง มีพื้นที่ 39.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งหมด การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานาขาว ในตําบลทาซุง อําเภอเมือง มีพื้นที่ 5.82 ตารางกิโลเมตร รองลงมา

ไดแกตําบลทัพหลวง อําเภอบานไร มีพื้นที่ 3.17 ตารางกิโลเมตร การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่

เกษตรกรรมทําไร มันสําปะหลัง และไรออย  

พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงปานกลาง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง คือ

อยูในชวง 0 – 0.3 มีพื้นที่ทั้งหมด 875.49 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.11 ของพื้นที่ทั้งหมด มี

พื้นที่มากที่สุดอยูในตําบลน้ํารอบ อําเภอลานสัก จํานวน 73.11 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.09 

ของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําไร ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย

รองลงมาไดแก ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ มีพื้นที่ 43.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.84 

การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรมทําไร ขาวโพด และมันสําปะหลัง  

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา อยูในชวง 0.3 – 1 มี

พื้นที่ทั้งหมด 1,333.96 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.98 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดใน

ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร มีพื้นที่ 477.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.15 การใชประโยชน

ที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ปาไม รองลงมาไดแก ตําบลระบํา อําเภอลานสกั มพีืน้ที ่174.07 ตารางกโิลเมตร 

คิดเปนรอยละ 2.61 ของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ปาไม ขาวโพด และยูคาลิปตัส 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คือมีคาดัชนี        

พืชพรรณ นอยกวา 0 มีพื้นที่ 44.07 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.66 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มาก

ที่สุดในตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง มีพื้นที่ 4.68 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.07 ของ

พื้นที่ การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ ทํานาหวาน และไรขาวโพด รองลงมาไดแก ตําบลทุงโพ อําเภอ

หนองฉาง มีพ้ืนที่ 3.75 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.75 ของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

เกษตรกรรมทํา นาขาว  

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง คืออยูในชวง 0 - 0.3 มี

พื้นที่ 257.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.86 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดอยูใน ตําบลระบํา 

อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 28.57 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.43 ของพื้นที่  รองลงมาไดแก ตําบลน้ํา

รอบ อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 24.28 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.43 เทากัน การใชประโยชนที่ดิน

เปนพื้นที่เกษตรกรรมทําไร ขาวโพด และตําบลบานไร อําเภอบานไร มีพื้นที่ 18.42 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 0.28 ของพื้นที่ทั้งหมด การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ทําเกษตรกรรม ทําไร

ขาวโพด และไรออย  
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พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา คืออยูในชวง 0.3 – 1 มี

พื้นที่ 1,271.24 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.04 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดในตําบลแกน

มะกรูด อําเภอบานไร มีพื้นที่ 917.64 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.74 ของพื้นที่ การใชประโยชน

ที่ดินเปนพื้นที่ปาไม และทุงหญา รองลงมาไดแก ตําบลระบํา อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 206.27 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.09 การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ปาไม อยูในบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา       

หวยขาแขง และพื้นที่เกษตรกรรมทําไรขาวโพด 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง โดยมีคาดัชนีพืชพรรณนอย

กวา 0 มีพื้นที่ 17.78 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดใน     

ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง มีพื้นที่ 1.25 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 0.02 ของพื้นที่ การใชประโยชน

ที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานาขาว รองลงมาไดแก ตําบลน้ํารอบ อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 1.07    

ตารางกิโลเมตร การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําไรขาวโพด และมันสําปะหลัง 

พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง มีพื้นที่ 43.19  ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.65 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดใน ตําบลระบํา อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 

12.54 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.19 ของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ 

เกษตรกรรมทําไรขาวโพด และพื้นที่ปาไมบางสวน รองลงมาไดแก ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร มี

พื้นที่ 7.98 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.12 การใชประโยชนที่ดินสวนใหญ เปนพื้นที่ปาไม  

พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 921.51  ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.80 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดใน ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร   

มีพื้นที่ 741.74 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 11.11 ของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ปาไม

รองลงมาไดแตตําบลระบํา อําเภอลานสัก มีพื้นที่ 155.49 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.33 ของ

พื้นที่  สวนใหญเปนพื้นที่ปาไมใกลกับแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ทั้งหมด 122.91 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.84 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่มากที่สุดในตําบลระบํา อําเภอลานสัก   

มีพื้นที่ 20.77 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.31 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเปนพื้นที่ของอางเก็บน้ําทับ

เสลา นอกจากนี้พื้นที่บางสวนกระจายไปตามเขตชุมชน สิ่งปลูกสราง และแหลงน้ําอื่นๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 

ความมุงหมายในการวิจัย 
1. เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานีโดยการจัดลําดับความ

เสี่ยง โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากดาวเทียม 

2. เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยแลงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนแกไข

ปญหาภัยแลงของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคต 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากดาวเทียมโดยใชคาของดัชนีพืช

พรรณสามารถที่จะกําหนดลําดับความเสี่ยงในเชิงพื้นที่ เพื่อการเฝาระวังการเกิดภัยแลงในจังหวัด

อุทัยธานีได 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อ

นํามาใชในการหาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี  ดังนี้ 

1. แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราสวน 1:50,000 ชุด จากกรมแผนที่ทหาร คลอบ

คลุมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 18 ระวาง 

2. สถิติปริมาณน้ําฝนในรอบ 10 ป   (พ.ศ. 2541 - 2550) ในแตละสถานีวัดน้ําฝน  

ของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 39 สถาน ี

3. ขอมูลดาวเทียม LANDSAT 7 ETM  ชวงคลื่น 3 – 4  (แดง-อินฟราเรดใกล) รหัส

ภาพ 130/49-50 บันทึกภาพวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

4. ขอมูลชั้นหินใหน้ําใตดิน มาตราสวน 1:100,000 จากกรมทรัพยากรธรณี จัดทําโดย

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2539 ในรูปแบบ Digital 

5. ขอมูลกลุมชุดดิน จังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000 พ.ศ.2538 จากกรม

พัฒนาที่ดิน ในรูปแบบดิจิตอล 



 70 

6. ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:50,000  พ.ศ.2545 จาก

กรมพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบดิจิตอล 

7. ขอมูลลักษณะภูมิประเทศ   จากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 

1:50,000 ประกอบดวย เสนชั้นความสูง เสนทางน้ํา เสนทางคมนาคม และขอบเขตการปกครอง 

วิธีการวิจัยเริ่มโดยการนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของตอ การเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 

มาดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดปจจัยที่มีความสําคัญและเกี่ยวของโดยไดอาศัยแนวทางการศึกษาที่

ผานมา  โดยใชแนวทางจากการใหคาคะแนนของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เขต

ลุมน้ําภาคกลาง และไดรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของนํามากําหนดตัวแปรอีกครั้ง 

2. ใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ทําการซอนทับขอมูลแบบใชคาถวงน้ําหนัก 

เพื่อใหไดระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยกําหนดเปน 4 ระดับ คือ พื้นที่

เสี่ยงภัยแลงสูง พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลาง พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา และพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง 

3. นําขอมูลคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ที่ไดจากภาพดาวเทียม ที่แบงระดับความเสี่ยง

ภัยแลง เขามาซอนทับขอมูลที่ได ทําใหไดขอมูลที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงตางๆ โดยสามารถที่จะ

ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประกอบการวางแผนจัดการบรรเทาผลกระทบที่เกดิ

จากภัยแลง  

 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบวา จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลง 5,589.22 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 83.71 ของพื้นที่จังหวัด (6,676.83 ตารางกิโลเมตร โดยคํานวณจากระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร) ผลการวิเคราะหสามารถแบงพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงในจังหวัดอุทัยธานี 

ออกไดคือ พื้นที่ไมมีโอกาสเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ 1,087.60 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.29 ของ

พื้นที่จังหวัด พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 1,546.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.16 

ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงปานกลาง มีพื้นที่ 2,253.50 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย

ละ 33.75 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ซึ่งมีโอกาสเกิดภัยแลงสูง มีพื้นที่ 1,789.19 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 26.80 ของพื้นที่จังหวัด 

เมื่อนํามาซอนทับกับคาดัชนีพืชพรรณ ที่ไดจากภาพถายจากดาวเทียม ที่แบงพื้นที่เสี่ยง

ภัยออกเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่ซึ่งคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงสูง พื้นที่ซึ่งคาดัชนีพืช

พรรณเสี่ยงภัยแลงปานกลาง พื้นที่ซึ่งคาดัชนีพืชพรรณเสี่ยงภัยแลงต่ํา ไดผลการศึกษาดังนี้  
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พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง คอื

อยูในชวง 0 – 0.3 มีพื้นที่ทั้งหมด 926.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.87 ของพื้นที่ทั้งหมด 

พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา คืออยูในชวง 0.3 

– 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 823.28 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 12.33 พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลง

สูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณที่บงบอกวาเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ 39.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งหมด  

พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงปานกลาง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง 

คืออยูในชวง 0 – 0.3 มีพื้นที่ทั้งหมด 875.49 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.11 พื้นที่เสี่ยงภัยแลง

ปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา อยูในชวง 0.3 – 1 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,333.96 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.98 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืช

พรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คือมีคาดัชนีพืชพรรณ นอยกวา 0 มีพื้นที่ 44.07 ของพื้นที่ทั้งหมด คิด

เปนรอยละ 0.66 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง คืออยูในชวง 0 - 0.3 มี

พื้นที่ 257.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.86 ของพื้นที่  พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืช

พรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา คืออยูในชวง 0.3 – 1 มีพื้นที่ 1,271.24 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

19.04 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง โดยมีคาดัชนีพืช

พรรณนอยกวา 0 มีพื้นที่ 17.78 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด  

พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง มีพื้นที่ 43.19  ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.65 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่

เสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่ 921.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.80 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ไมเสี่ยง

ภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่ทั้งหมด 122.91 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 1.84 ของพื้นที่ทั้งหมด  

 

อภิปรายผล 
1. การกําหนดปจจัยที่ใชในการศึกษา 

การกําหนดปจจัยของการศึกษาดานภัยแลง ในแตละพืน้ทีศ่กึษาจะมกีารกาํหนดปจจยั

ที่ใชในการศึกษาดานภัยแลงทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน โดยการศึกษาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัย

แลงของลุมน้ําภาคกลาง มีการกําหนดปจจัยการศึกษา 8 ปจจัย ไดแก ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 

จํานวนวันฝนตกรายปเฉลี่ย เขตชลประทาน แหลงน้ําใตดิน สภาพพืน้ที ่เนือ้ดนิและสภาพการอุมน้าํ 
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ความหนาแนนของลําน้ํายอย และขนาดพื้นที่ลุมน้ํา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 

2539: 4-20) มีระดับความเสี่ยงภัยแลง 4 ระดับ ไดแก สูง ปานกลาง ต่ํา และไมเสี่ยงภัย 

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของภาคเหนือ ไดใชปจจัยที่แตกตางจาก

การศึกษาคือ การจําแนกของพืชปกคลุมดิน การระบายน้ําของดิน และความลาดชันของพื้นที่  

(สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2541: 5-8) สวนงานศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของลุมน้ํา

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ไดมีการนําการใชประโยชนที่ดิน มารวมศึกษาดวย แตไมมีปจจยั 

แหลงน้ําใตดิน สภาพพื้นที่ เนื้อดิน ความหนาแนนของลําน้ํา และขนาดพื้นที่ลุมน้ํา (สํานักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2540: 6-14) 

การจัดอันดับความสําคัญของปจจัยในแตละงานการศึกษา ไดกําหนดใหปจจัยที่ใช

แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ศึกษาเปนหลัก เชน ในเขตลุมน้ําภาคเหนือ จะนําความ

ลาดชันของพื้นที่เขามาศึกษารวมดวย ถาในงานศึกษาเขตลุมน้ํามักจะใชปจจัยขนาดพื้นที่ลุมน้ําและ

ความหนาแนนของลําน้ํา มาพิจารณารวมดวย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาใช

จําแนกขอมูล และเพิ่มเติมปจจัยยอย ไดแก ระยะหางจากแหลงน้ํา และศักยภาพความชื้นของดิน  

การศึกษาครั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับลักษณะของดินมากกวาคาปริมาณน้ําฝนและ

จํานวนวันที่ฝนตก เนื่องจากคาฝนมีการเปลี่ยนแปลงในแตละป โดยการกําหนดคาถวงน้ําหนักของ

ปจจัยและคาคะแนนของประเภทขอมูลไดอาศัยแนวทางจากการศึกษาวิจัยที่ผานมากับการกําหนด

โดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ การใหคาคะแนนของปจจัยจากนักวิชาการ (อาจารยคํารณ ไทรฟก

ผูเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาที่ดิน) 

 

2. พื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงจากปจจัยที่ใชในการศึกษา 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารองจากพื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลาง มี

ความสัมพันธกับปจจัยดานปริมาณน้ําฝนกับจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด เนื่องจากการกําหนด

ลําดับความสําคัญของปจจัย และลักษณะขอมูลทั้ง 2 ประเภทมีแนวโนมไปทางเดียวกัน 

พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามากที่สุด มีความสัมพันธกับปจจัย

ดานปริมาณน้ําฝนกับจํานวนวันที่ฝนตก เชนเดียวกัน และมีการกระจายตัวสอดคลองกับปจจัย

ศักยภาพความชื้นของดิน 

พื้นที่ เสี่ยงภัยแลงต่ํา ครอบคลุมพื้นที่ศึกษารองจากพื้นที่ เสี่ยงภัยแลงสูง มี

ความสัมพันธกับปจจัยดานปริมาณน้ําฝนกับจํานวนวันที่ฝนตก และมีความสอดคลองกับปจจัย

ทางดานระยะหางจากแหลงน้ํา 
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พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษานอยที่สุด มีความสัมพันธกับปจจัยดาน

ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก และระยะหางจากแหลงน้ํา 

 

3. พื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงกับคาดัชนีพืชพรรณ 

เมื่อนําขอมูลที่ไดจากปจจัยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทําการซอนทับกับขอมูลของ

คาดัชนีพืชพรรณที่ไดจากดาวเทียม เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง สําหรับเปนขอมูล

พื้นฐานในการวางแผนแกไขปญหาภัยแลงของจังหวัดอุทัยธานีตอไปไดในอนาคต โดยมีผลการศึกษา

ดังตอไปนี้ 

1. พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงพื้นที่เสี่ยงภัยแลง

สูง จากการศึกษาพบวา พื้นที่บริเวณนี้ สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา และปลูกพืชไร เชน 

ออย และมันสําปะหลัง โดยมีพื้นที่ 926.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.87 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยเปนพื้นที่ซึ่งประสบปญหาภัยแลงมากที่สุด  

2. พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา 

พื้นที่ในบริเวณนี้สวนใหญ อยูในเขตที่เปนพื้นที่ปาไม และมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทําไร

ขาวโพด  มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 823.28 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 12.33 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงมี

พื้นที่บางสวนที่ประสบปญหาภัยแลง  

3. พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงสูงแตมีคาดัชนีพืชพรรณที่บงบอกวาเปนพื้นที่ไม

เสี่ยงภัยแลง พื้นที่บริเวณนี้ เปนพื้นที่เกษตรกรรม โดยถึงแมจะเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูงก็สามารถทีจ่ะ

ทําการเพาะปลูกไดดี มีพื้นที่ 39.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.59 ของพื้นที่ทั้งหมด การใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา ไรมันสําปะหลัง และไรออย ทําใหทราบวาพื้นที่

บริเวณนี้ ยังสามารถที่จะนําน้ําจากแหลงอื่นเขามาใชทําการเพาะปลูกได 

4. พื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงภัยแลงปานกลาง ที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัย

แลงสูง พื้นที่บริเวณนี้ สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม  ทําไร ขาวโพด และไรมันสําปะหลัง มีพื้นที่

ทั้งหมด 875.49 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.11 ของพื้นที่ทั้งหมด ทําใหทราบวาพื้นที่ดังกลาว

ยังคงตองเฝาระวังการเกิดภัยแลง   

5. พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา พื้นที่

บริเวณนี้ จัดวามีพื้นที่มากที่สุด คือ 1,333.96 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.98 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยพื้นที่สวนใหญอยูในเขตที่เปนพื้นที่ปาไม และยังมีพื้นที่บางสวนทําไรขาวโพด และยูคาลิปตัส  
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6. พื้นที่เสี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง พื้นที่

บริเวณนี้สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานาหวาน และไรขาวโพด ที่มีแหลงน้ําที่สามารถนํามาใช

ในการเพาะปลูกได  มีพื้นที่ 44.07 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.66 ของพื้นที่ทั้งหมด   

7. พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง พื้นที่บริเวณนี้มี

การทําเกษตรกรรม ทําไรขาวโพด และไรออย  มีพื้นที่ 257.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.86 

ของพื้นที่ทั้งหมด  

8. พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา พื้นที่ในบริเวณนี้

สวนใหญเปนพื้นที่อยูในเขตปาไม โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมทําไรขาวโพด อยูไมมาก มีพื้นที่ 1,271.24 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 19.04 ของพื้นที่ทั้งหมด  

9. พื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง พื้นที่ในบริเวณนี้

สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีแหลงน้ําใชในการ ทํานา และไรขาวโพด มีพื้นที่ 17.78 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด  

10. พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงสูง พื้นที่บริเวณนี้

สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมทําไร ขาวโพด โดยมีพื้นที่ในเขตปาไมบางสวน มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด  

43.19  ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.65 ของพื้นที่ทั้งหมด  

11. พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลงต่ํา มีพื้นที่สวนใหญ

อยูในเขตปาไม โดยเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณมาก มีพื้นที่ 921.51  ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย

ละ 13.80 ของพื้นที่ทั้งหมด  

12. พื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลงที่มีคาดัชนีพืชพรรณเปนพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง มีพื้นที่สวนใหญ

เปนแหลงกักเก็บน้ํา และเขตชุมชน มีพื้นที่ทั้งหมด 122.91 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.84 ของ

พื้นที่ทั้งหมด 

จากผลการศึกษา พบวาการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยนําปจจัยทางดานพื้นที่ 

ซึ่งมีอิทธิพลตอการเกิดภัยแลง ไดแก ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก ระยะหางจากแหลงน้ํา แหลง

น้ําใตดิน ความลาดชันของพื้นที่ ศักยภาพความชื้นของดิน และการใชประโยชนที่ดิน วิเคราะหโดยใช 

วิธีการซอนทับขอมูล (Overlay Analysis) โดยใหคาคะแนนและการถวงน้ําหนัก (Weight Rating) 

เพื่อกําหนดระดับของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง และนําขอมูลที่ไดมาซอนทับกับคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI)    

ที่ไดจากขอมูลดาวเทียม นั้น สามารถที่จะจําแนกในรายละเอียดไดมากกวาการใชขอมูลเพียงอยาง

เดียว ซึ่งผลการวิเคราะห หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหากอนที่

จะเกิดภัยแลงไดตอไป  

 



 75 

ขอเสนอแนะ 
1. เพื่อใหไดผลการศึกษามีความถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ควรมี

การศึกษาภัยแลง โดยใชขอมูลตัวแปรอื่นๆ ที่จะมีผลทําใหเกิดสภาวะภัยแลง เชน ความชื้น

สัมพันธ อุณหภูมิ อัตราการระเหย  

2. การศึกษาครั้งนี้ไดประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลง โดยใชปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และ

ซอนทับกับคาดัชนีพืชพรรณ จากขอมูลดาวเทียม แตหากพัฒนาวิธีการดังกลาว โดยนําปจจัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงนอย มากําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแลง แลวนําขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเปน

ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไดมากที่สุด  มากําหนดเพื่อรองรับการเกิดภัยแลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

3. เพื่อใหคาดัชนีพืชพรรณมีขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมควร

อยูในชวงเดือน มกราคม – เมษายน เนื่องจากเปนชวงที่ฤดูแลงมีความรุนแรงมากที่สุด 

4. เมื่อไดผลของพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ควรนําผลที่ไดศึกษาควบคูกับแผนการใชประโยชน

ที่ดินและการจัดเขต การเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ตาราง  22 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงสงูที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงสูง 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 1.62 1,014.26 0.02 

 เกาะเทโพ 1.45 906.24 0.02 

 ดอนขวาง 11.00 6,876.90 0.16 

 ทาซุง 7.10 4,439.69 0.11 

 ทุงใหญ 4.26 2,664.04 0.06 

 น้ําซึม 12.46 7,790.35 0.19 

 เนินแจง 11.74 7,336.39 0.18 

 โนนเหล็ก 12.03 7,518.20 0.18 

 สะแกกรัง 5.63 3,518.43 0.08 

 หนองแก 11.55 7,220.25 0.17 

 หนองเตา 5.63 3,517.70 0.08 

 หนองไผแบน 6.57 4,105.10 0.10 

 หนองพังคา 8.31 5,191.93 0.12 

 หาดทนง 3.84 2,398.40 0.06 

ทัพทัน ทัพทัน 8.04 5,024.53 0.12 

 เขาขี้ฝอย 6.49 4,056.42 0.10 

 โคกหมอ 18.11 11,317.96 0.27 

 ตลุกดู 22.71 14,196.56 0.34 

 ทุงนาไทย 5.59 3,491.08 0.08 

 หนองกระทุม 62.31 38,946.22 0.93 

 หนองกลางดง 2.04 1,274.63 0.03 

 หนองยายดา 1.20 748.82 0.02 

 หนองสระ 4.35 2,716.19 0.07 

 หนองหญาปลอง 9.46 5,912.02 0.14 

บานไร บานไร 2.39 1,493.73 0.04 

 แกนมะกรูด 1.58 988.82 0.02 
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร คอกควาย 3.82 2,385.51 0.06 

 ทัพหลวง 51.06 31,914.07 0.76 

 วังหิน 5.70 3,559.39 0.09 

 เมืองการุง 50.62 31,639.24 0.76 

 หวยแหง 11.34 7,088.34 0.17 

 หนองจอก 59.44 37,150.54 0.89 

 หูชาง 61.60 38,498.39 0.92 

 บานบึง 4.64 2,902.73 0.07 

 บานใหมคลองเคยีน 17.78 11,111.44 0.27 

 หนองบมกลวย 51.51 32,194.13 0.77 

 เจาวัด 1.57 978.51 0.02 

สวางอารมณ สวางอารมณ 5.96 3,723.37 0.09 

 ไผเขียว 55.16 34,475.16 0.83 

 พลวงสองนาง 38.89 24,303.21 0.58 

 หนองหลวง 28.90 18,064.14 0.43 

 บอยาง 21.28 13,299.55 0.32 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 11.23 7,018.87 0.17 

 ดงขวาง 2.32 1,451.20 0.03 

 ดอนกลอย 5.88 3,675.40 0.09 

 ทาโพ 6.55 4,092.22 0.10 

 ทุงพึ่ง 4.06 2,535.09 0.06 

 หนองไผ 13.77 8,605.72 0.21 

 หมกแถว 7.22 4,510.22 0.11 

 หลุมเขา 9.03 5,646.68 0.14 

 หวยรอบ 0.55 346.35 0.01 

หนองฉาง หนองฉาง 1.15 719.20 0.02 
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองฉาง เขาบางแกรก 14.17 8,856.05 0.21 

 ทุงโพ 4.59 2,871.52 0.07 

 บานเกา 0.04 22.67 0.00 

 หนองนางนวล 8.69 5,431.80 0.13 

 หนองยาง 10.54 6,584.42 0.16 

 หนองสรวง 3.07 1,919.78 0.05 

 อุทัยเกา 0.34 215.12 0.01 

 เขากวางทอง 6.99 4,367.07 0.10 

ลานสัก ลานสัก 0.67 419.96 0.01 

 ประดูยืน 8.62 5,389.43 0.13 

 ปาออ 0.58 359.75 0.01 

 ระบํา 0.97 606.81 0.01 

 น้ํารอบ 17.31 10,817.55 0.26 

 ทุงนางาม 18.73 11,706.71 0.28 

หวยคต หวยคต 19.47 12,167.90 0.29 

 ทองหลาง 9.22 5,760.50 0.14 

 สุขฤทัย 23.78 14,863.06 0.36 
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ตาราง  23 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงสงูที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.83 516.03 0.01 

 เกาะเทโพ 3.53 2,207.53 0.05 

 ดอนขวาง 1.12 697.39 0.02 

 ทาซุง 3.60 2,249.45 0.05 

 ทุงใหญ 0.73 456.61 0.01 

 น้ําซึม 3.56 2,226.87 0.05 

 เนินแจง 0.85 533.85 0.01 

 โนนเหล็ก 1.35 843.98 0.02 

 สะแกกรัง 6.25 3,906.88 0.09 

 หนองแก 0.84 527.53 0.01 

 หนองเตา 1.02 635.24 0.02 

 หนองไผแบน 0.52 325.88 0.01 

 หนองพังคา 1.14 710.76 0.02 

 หาดทนง 4.03 2,518.95 0.06 

ทัพทัน ทัพทัน 1.40 872.03 0.02 

 เขาขี้ฝอย 1.41 879.38 0.02 

 โคกหมอ 14.89 9,303.18 0.22 

 ตลุกดู 9.60 5,997.44 0.14 

 ทุงนาไทย 1.31 815.98 0.02 

 หนองกระทุม 11.79 7,368.77 0.18 

 หนองกลางดง 0.30 185.73 0.00 

 หนองยายดา 0.08 51.40 0.00 

 หนองสระ 0.71 441.47 0.01 

 หนองหญาปลอง 1.63 1,021.79 0.02 

บานไร บานไร 23.18 14,486.75 0.35 

 แกนมะกรูด 106.80 66,749.58 1.60 
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ตาราง 23 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร คอกควาย 103.53 64,708.03 1.55 

 ทัพหลวง 44.60 27,875.00 0.67 

 วังหิน 4.37 2,729.75 0.07 

 เมืองการุง 28.72 17,951.56 0.43 

 หวยแหง 9.83 6,141.06 0.15 

 หนองจอก 43.90 27,440.05 0.66 

 หูชาง 49.73 31,078.54 0.74 

 บานบึง 13.05 8,157.09 0.20 

 บานใหมคลองเคยีน 5.42 3,386.41 0.08 

 หนองบมกลวย 22.42 14,012.79 0.34 

 เจาวัด 57.08 35,677.76 0.85 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.41 255.38 0.01 

 ไผเขียว 20.17 12,607.19 0.30 

 พลวงสองนาง 5.02 3,134.90 0.08 

 หนองหลวง 17.32 10,825.10 0.26 

 บอยาง 3.12 1,947.97 0.05 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 2.41 1,506.95 0.04 

 ดงขวาง 0.71 446.53 0.01 

 ดอนกลอย 1.61 1,008.67 0.02 

 ทาโพ 0.68 422.86 0.01 

 ทุงพึ่ง 1.54 964.27 0.02 

 หนองไผ 3.35 2,096.06 0.05 

 หมกแถว 2.73 1,705.50 0.04 

 หลุมเขา 3.40 2,125.91 0.05 

 หวยรอบ 0.11 69.24 0.00 

หนองฉาง หนองฉาง 0.11 66.31 0.00 
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ตาราง 23 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองฉาง เขาบางแกรก 14.02 8,760.80 0.21 

 ทุงโพ 2.31 1,445.16 0.03 

 บานเกา 0.10 63.09 0.00 

 หนองนางนวล 2.86 1,787.97 0.04 

 หนองยาง 3.74 2,334.49 0.06 

 หนองสรวง 0.97 608.11 0.01 

 อุทัยเกา 0.32 200.10 0.00 

 เขากวางทอง 5.83 3,644.17 0.09 

ลานสัก ลานสัก 0.20 124.34 0.00 

 ประดูยืน 6.00 3,752.11 0.09 

 ปาออ 7.87 4,920.65 0.12 

 ระบํา 9.40 5,878.02 0.14 

 น้ํารอบ 8.09 5,054.96 0.12 

 ทุงนางาม 19.99 12,491.25 0.30 

หวยคต หวยคต 19.65 12,278.77 0.29 

 ทองหลาง 61.93 38,707.98 0.93 

 สุขฤทัย 12.20 7,625.87 0.18 
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ตาราง 24 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงสูงที่มีคาดชันพีืชพรรณอยูในชวงไมเสี่ยงภัยแลง 

  

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.01 7.14 0.00 

 เกาะเทโพ 0.35 216.04 0.01 

 ดอนขวาง 0.23 144.05 0.00 

 ทาซุง 5.82 3,636.89 0.09 

 ทุงใหญ 0.12 73.19 0.00 

 น้ําซึม 1.35 843.71 0.02 

 เนินแจง 0.33 207.16 0.00 

 โนนเหล็ก 0.21 128.17 0.00 

 สะแกกรัง 1.60 997.45 0.02 

 หนองแก 0.43 268.60 0.01 

 หนองเตา 0.08 51.21 0.00 

 หนองไผแบน 0.56 347.49 0.01 

 หนองพังคา 0.13 79.12 0.00 

 หาดทนง 0.79 494.87 0.01 

ทัพทัน ทัพทัน 0.21 131.95 0.00 

 เขาขี้ฝอย 0.15 94.52 0.00 

 โคกหมอ 0.44 274.60 0.01 

 ตลุกดู 0.90 564.90 0.01 

 ทุงนาไทย 0.05 28.47 0.00 

 หนองกระทุม 0.77 479.43 0.01 

 หนองกลางดง 0.08 47.83 0.00 

 หนองยายดา 0.04 27.63 0.00 

 หนองสระ 0.58 364.45 0.01 

 หนองหญาปลอง 0.72 451.51 0.01 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานไร 0.01 4.81 0.00 

 แกนมะกรูด 0.00 2.13 0.00 

 คอกควาย 0.01 8.09 0.00 

 ทัพหลวง 3.17 1,982.45 0.05 

 วังหิน 0.13 83.23 0.00 

 เมืองการุง 1.38 861.34 0.02 

 หวยแหง 0.04 28.10 0.00 

 หนองจอก 2.27 1,421.62 0.03 

 หูชาง 2.68 1,676.99 0.04 

 บานบึง 0.24 148.35 0.00 

 บานใหมคลองเคยีน 0.54 339.78 0.01 

 หนองบมกลวย 1.59 994.89 0.02 

 เจาวัด 0.01 7.70 0.00 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.18 114.19 0.00 

 ไผเขียว 1.68 1,050.86 0.03 

 พลวงสองนาง 0.37 229.20 0.01 

 หนองหลวง 0.45 282.61 0.01 

 บอยาง 0.61 382.62 0.01 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.15 92.09 0.00 

 ดงขวาง 0.05 33.51 0.00 

 ดอนกลอย 0.16 100.65 0.00 

 ทาโพ 0.32 202.48 0.00 

 ทุงพึ่ง 0.08 51.28 0.00 

 หนองไผ 0.12 77.44 0.00 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองขาหยาง หมกแถว 0.17 107.10 0.00 

 หลุมเขา 0.55 343.71 0.01 

 หวยรอบ 0.00 1.33 0.00 

หนองฉาง หนองฉาง 0.06 34.58 0.00 

 เขาบางแกรก 1.02 639.51 0.02 

 ทุงโพ 0.88 550.16 0.01 

 บานเกา 0.01 3.22 0.00 

 หนองนางนวล 0.23 146.34 0.00 

 หนองยาง 0.65 409.33 0.01 

 หนองสรวง 0.28 173.83 0.00 

 อุทัยเกา 0.02 12.02 0.00 

 เขากวางทอง 1.02 634.82 0.02 

ลานสัก ลานสัก 0.01 4.12 0.00 

 ประดูยืน 0.20 121.96 0.00 

 ปาออ 0.00 2.95 0.00 

 ระบํา 0.00 2.91 0.00 

 น้ํารอบ 0.32 200.59 0.00 

 ทุงนางาม 0.59 368.24 0.01 

หวยคต หวยคต 0.35 215.97 0.01 

 ทองหลาง 0.22 137.02 0.00 

 สุขฤทัย 0.85 533.71 0.01 

 

 

 



 92 

ตาราง 25 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงสูง 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.29 180.64 0.00 

 เกาะเทโพ 0.57 355.63 0.01 

 ดอนขวาง 4.62 2,887.74 0.07 

 ทาซุง 4.33 2,706.64 0.06 

 ทุงใหญ 1.77 1,105.99 0.03 

 น้ําซึม 4.64 2,899.00 0.07 

 เนินแจง 2.86 1,788.10 0.04 

 โนนเหล็ก 0.95 595.38 0.01 

 สะแกกรัง 3.24 2,022.85 0.05 

 หนองแก 3.56 2,222.50 0.05 

 หนองเตา 0.31 191.86 0.00 

 หนองไผแบน 2.69 1,682.85 0.04 

 หนองพังคา 4.41 2,756.75 0.07 

 หาดทนง 2.25 1,408.61 0.03 

ทัพทัน ทัพทัน 4.45 2,782.17 0.07 

 เขาขี้ฝอย 2.26 1,413.73 0.03 

 โคกหมอ 7.82 4,886.51 0.12 

 ตลุกดู 7.95 4,969.82 0.12 

 ทุงนาไทย 1.38 862.03 0.02 

 หนองกระทุม 28.13 17,582.21 0.42 

 หนองกลางดง 13.29 8,306.99 0.20 

 หนองยายดา 21.70 13,559.99 0.32 

 หนองสระ 5.38 3,365.04 0.08 

 หนองหญาปลอง 6.94 4,340.51 0.10 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานไร 18.22 11,390.15 0.27 

 แกนมะกรูด 10.54 6,587.22 0.16 

 คอกควาย 16.49 10,307.37 0.25 

 ทัพหลวง 14.19 8,868.25 0.21 

 วังหิน 5.96 3,726.51 0.09 

 เมืองการุง 23.20 14,499.86 0.35 

 หวยแหง 18.84 11,773.32 0.28 

 หนองจอก 8.64 5,402.34 0.13 

 หูชาง 20.56 12,852.32 0.31 

 บานบึง 5.85 3,659.25 0.09 

 บานใหมคลองเคยีน 14.29 8,930.12 0.21 

 หนองบมกลวย 3.09 1,929.24 0.05 

 เจาวัด 12.44 7,774.15 0.19 

สวางอารมณ สวางอารมณ 16.21 10,129.98 0.24 

 ไผเขียว 55.79 34,866.55 0.84 

 พลวงสองนาง 17.43 10,892.49 0.26 

 หนองหลวง 16.94 10,585.11 0.25 

 บอยาง 24.18 15,113.60 0.36 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 7.85 4,907.03 0.12 

 ดงขวาง 5.54 3,464.83 0.08 

 ดอนกลอย 3.35 2,096.68 0.05 

 ทาโพ 1.86 1,160.16 0.03 

 ทุงพึ่ง 6.24 3,898.90 0.09 

 หนองไผ 5.22 3,262.11 0.08 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองขาหยาง หมกแถว 2.21 1,379.94 0.03 

 หลุมเขา 5.72 3,577.57 0.09 

 หวยรอบ 3.19 1,993.69 0.05 

หนองฉาง หนองฉาง 7.29 4,555.52 0.11 

 เขาบางแกรก 17.42 10,887.84 0.26 

 ทุงพง 6.99 4,369.78 0.10 

 ทุงโพ 20.29 12,681.99 0.30 

 บานเกา 8.83 5,520.65 0.13 

 หนองนางนวล 11.21 7,008.25 0.17 

 หนองยาง 22.08 13,800.04 0.33 

 หนองสรวง 5.68 3,547.71 0.09 

 อุทัยเกา 4.11 2,569.61 0.06 

 เขากวางทอง 21.33 13,330.64 0.32 

ลานสัก ลานสัก 49.89 31,182.62 0.75 

 ประดูยืน 15.04 9,401.80 0.23 

 ปาออ 39.96 24,976.58 0.60 

 ระบํา 30.95 19,346.25 0.46 

 น้ํารอบ 73.11 45,693.10 1.09 

 ทุงนางาม 9.45 5,907.20 0.14 

หวยคต หวยคต 14.85 9,279.95 0.22 

 ทองหลาง 29.37 18,353.69 0.44 

 สุขฤทัย 7.78 4,861.04 0.12 
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ตาราง 26 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.18 111.82 0.00 

 เกาะเทโพ 1.38 860.44 0.02 

 ดอนขวาง 0.57 356.58 0.01 

 ทาซุง 2.33 1,454.38 0.03 

 ทุงใหญ 0.17 106.83 0.00 

 น้ําซึม 1.68 1,047.47 0.03 

 เนินแจง 1.11 691.71 0.02 

 โนนเหล็ก 0.10 64.66 0.00 

 สะแกกรัง 3.53 2,207.54 0.05 

 หนองแก 0.26 161.65 0.00 

 หนองเตา 0.07 41.87 0.00 

 หนองไผแบน 0.39 243.52 0.01 

 หนองพังคา 0.52 328.05 0.01 

 หาดทนง 3.01 1,883.06 0.05 

ทัพทัน ทัพทัน 1.21 754.39 0.02 

 เขาขี้ฝอย 0.56 351.38 0.01 

 โคกหมอ 0.95 594.17 0.01 

 ตลุกดู 6.74 4,215.41 0.10 

 ทุงนาไทย 0.22 139.10 0.00 

 หนองกระทุม 4.67 2,918.48 0.07 

 หนองกลางดง 2.13 1,331.64 0.03 

 หนองยายดา 3.42 2,134.56 0.05 

 หนองสระ 3.00 1,877.09 0.04 

 หนองหญาปลอง 1.74 1,084.49 0.03 
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ตาราง 26 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานไร 52.74 32,965.31 0.79 

 แกนมะกรูด 477.26 298,286.88 7.15 

 คอกควาย 97.79 61,117.57 1.46 

 ทัพหลวง 14.42 9,015.22 0.22 

 วังหิน 2.65 1,655.23 0.04 

 เมืองการุง 8.77 5,478.34 0.13 

 หวยแหง 16.42 10,265.26 0.25 

 หนองจอก 2.43 1,521.76 0.04 

 หูชาง 13.24 8,275.11 0.20 

 บานบึง 9.55 5,966.82 0.14 

 บานใหมคลองเคยีน 3.69 2,307.37 0.06 

 หนองบมกลวย 0.46 285.50 0.01 

 เจาวัด 59.70 37,309.70 0.89 

สวางอารมณ สวางอารมณ 1.58 989.29 0.02 

 ไผเขียว 14.00 8,751.29 0.21 

 พลวงสองนาง 1.54 963.97 0.02 

 หนองหลวง 3.18 1,988.50 0.05 

 บอยาง 2.91 1,817.43 0.04 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 1.64 1,023.14 0.02 

 ดงขวาง 2.88 1,800.96 0.04 

 ดอนกลอย 0.42 265.56 0.01 

 ทาโพ 0.14 89.82 0.00 

 ทุงพึ่ง 1.19 742.28 0.02 

 หนองไผ 1.20 751.83 0.02 
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ตาราง 26 (ตอ) 

 

 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองขาหยาง หมกแถว 0.42 262.58 0.01 

 หลุมเขา 1.83 1,143.50 0.03 

 หวยรอบ 0.56 347.97 0.01 

หนองฉาง หนองฉาง 1.47 921.19 0.02 

 เขาบางแกรก 6.41 4,008.11 0.10 

 ทุงพง 2.75 1,720.82 0.04 

 ทุงโพ 11.43 7,145.07 0.17 

 บานเกา 1.72 1,074.79 0.03 

 หนองนางนวล 3.05 1,903.66 0.05 

 หนองยาง 6.26 3,910.58 0.09 

 หนองสรวง 1.87 1,166.48 0.03 

 อุทัยเกา 2.69 1,681.24 0.04 

 เขากวางทอง 16.84 10,527.94 0.25 

ลานสัก ลานสัก 16.00 9,998.12 0.24 

 ประดูยืน 13.82 8,635.89 0.21 

 ปาออ 27.70 17,313.25 0.41 

 ระบํา 174.07 108,794.77 2.61 

 น้ํารอบ 36.87 23,042.78 0.55 

 ทุงนางาม 5.29 3,303.82 0.08 

หวยคต หวยคต 13.36 8,351.93 0.20 

 ทองหลาง 155.47 97,169.16 2.33 

 สุขฤทัย 4.33 2,704.39 0.06 
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ตาราง  27 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงปานกลางที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงไมเสี่ยงภัยแลง 

  

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.01 4.31 0.00 

 เกาะเทโพ 0.06 38.65 0.00 

 ดอนขวาง 0.27 170.68 0.00 

 ทาซุง 2.19 1,371.17 0.03 

 ทุงใหญ 0.15 93.66 0.00 

 น้ําซึม 0.66 411.05 0.01 

 เนินแจง 0.41 253.91 0.01 

 โนนเหล็ก 0.06 36.68 0.00 

 สะแกกรัง 0.55 343.03 0.01 

 หนองแก 0.05 33.91 0.00 

 หนองเตา 0.00 1.96 0.00 

 หนองไผแบน 0.36 225.74 0.01 

 หนองพังคา 0.03 21.87 0.00 

 หาดทนง 0.32 197.48 0.00 

ทัพทัน ทัพทัน 0.13 79.09 0.00 

 เขาขี้ฝอย 0.38 240.08 0.01 

 โคกหมอ 0.59 371.86 0.01 

 ตลุกดู 0.86 534.73 0.01 

 ทุงนาไทย 0.01 6.76 0.00 

 หนองกระทุม 0.51 316.49 0.01 

 หนองกลางดง 0.65 406.54 0.01 

 หนองยายดา 0.45 282.95 0.01 

 หนองสระ 0.40 250.89 0.01 

 หนองหญาปลอง 1.00 625.01 0.01 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานไร 0.30 185.99 0.00 

 แกนมะกรูด 0.01 5.25 0.00 

 คอกควาย 0.21 128.15 0.00 

 ทัพหลวง 0.65 409.06 0.01 

 วังหิน 0.54 334.44 0.01 

 เมืองการุง 0.63 392.85 0.01 

 หวยแหง 0.22 139.53 0.00 

 หนองจอก 0.47 295.69 0.01 

 หูชาง 0.71 444.21 0.01 

 บานบึง 0.23 146.87 0.00 

 บานใหมคลองเคยีน 0.52 323.51 0.01 

 หนองบมกลวย 0.12 77.63 0.00 

 เจาวัด 0.29 179.51 0.00 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.65 405.62 0.01 

 ไผเขียว 3.48 2,172.69 0.05 

 พลวงสองนาง 0.18 113.72 0.00 

 หนองหลวง 0.52 325.70 0.01 

 บอยาง 0.92 574.05 0.01 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.12 72.34 0.00 

 ดงขวาง 0.18 110.39 0.00 

 ดอนกลอย 0.05 28.76 0.00 

 ทาโพ 0.08 48.47 0.00 

 ทุงพึ่ง 0.05 33.93 0.00 

 หนองไผ 0.05 29.09 0.00 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองขาหยาง หมกแถว 0.04 27.96 0.00 

 หลุมเขา 0.46 290.21 0.01 

 หวยรอบ 0.01 9.27 0.00 

หนองฉาง หนองฉาง 0.50 311.18 0.01 

 เขาบางแกรก 1.61 1,005.71 0.02 

 ทุงพง 0.29 178.20 0.00 

 ทุงโพ 3.75 2,341.57 0.06 

 บานเกา 0.06 36.19 0.00 

 หนองนางนวล 0.43 269.30 0.01 

 หนองยาง 1.64 1,024.34 0.02 

 หนองสรวง 0.64 397.07 0.01 

 อุทัยเกา 0.54 339.91 0.01 

 เขากวางทอง 4.68 2,924.14 0.07 

ลานสัก ลานสัก 1.15 716.32 0.02 

 ประดูยืน 2.32 1,451.40 0.03 

 ปาออ 1.18 738.98 0.02 

 ระบํา 0.42 260.91 0.01 

 น้ํารอบ 1.49 929.42 0.02 

 ทุงนางาม 0.58 360.81 0.01 

หวยคต หวยคต 0.31 191.15 0.00 

 ทองหลาง 0.43 266.80 0.01 

 สุขฤทัย 0.28 173.01 0.00 
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ตาราง 28 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงสูง 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี ดอนขวาง 0.12 75.65 0.00 

 ทาซุง 0.40 247.51 0.01 

 ทุงใหญ 2.90 1,812.39 0.04 

 น้ําซึม 0.00 0.23 0.00 

 เนินแจง 1.69 1,053.96 0.03 

 สะแกกรัง 0.17 103.25 0.00 

 หนองไผแบน 0.41 256.44 0.01 

 หาดทนง 0.16 97.32 0.00 

ทัพทัน ทัพทัน 0.12 77.68 0.00 

 เขาขี้ฝอย 0.01 4.18 0.00 

 โคกหมอ 1.55 967.29 0.02 

 ตลุกดู 4.63 2,895.78 0.07 

 หนองกระทุม 3.04 1,898.47 0.05 

 หนองกลางดง 5.05 3,154.89 0.08 

 หนองยายดา 6.87 4,290.65 0.10 

 หนองสระ 1.02 634.88 0.02 

 หนองหญาปลอง 0.59 370.67 0.01 

บานไร บานไร 18.42 11,515.59 0.28 

 แกนมะกรูด 8.21 5,129.70 0.12 

 คอกควาย 4.90 3,063.49 0.07 

 ทัพหลวง 5.13 3,205.35 0.08 

 วังหิน 6.70 4,188.85 0.10 

 เมืองการุง 1.43 894.95 0.02 

 หวยแหง 3.55 2,220.13 0.05 
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ตาราง 28 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร หนองจอก 0.06 35.32 0.00 

 หูชาง 1.13 707.58 0.02 

 บานบึง 1.63 1,016.47 0.02 

 บานใหมคลองเคยีน 2.47 1,542.43 0.04 

 หนองบมกลวย 0.16 97.23 0.00 

 เจาวัด 3.11 1,941.66 0.05 

สวางอารมณ สวางอารมณ 4.47 2,795.86 0.07 

 ไผเขียว 6.44 4,025.19 0.10 

 พลวงสองนาง 2.40 1,498.68 0.04 

 หนองหลวง 4.17 2,603.48 0.06 

 บอยาง 2.98 1,863.97 0.04 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 3.16 1,976.25 0.05 

 ดงขวาง 7.17 4,484.02 0.11 

 ดอนกลอย 0.51 318.88 0.01 

 ทุงพึ่ง 0.87 546.25 0.01 

 หนองไผ 0.83 516.22 0.01 

 หลุมเขา 3.20 1,998.57 0.05 

 หวยรอบ 1.03 644.41 0.02 

หนองฉาง หนองฉาง 2.07 1,292.99 0.03 

 เขาบางแกรก 3.90 2,438.18 0.06 

 ทุงพง 5.34 3,339.86 0.08 

 ทุงโพ 7.24 4,527.45 0.11 

 บานเกา 1.19 744.44 0.02 

 หนองนางนวล 3.70 2,309.99 0.06 
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ตาราง 28 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองฉาง หนองยาง 9.57 5,980.76 0.14 

 หนองสรวง 1.45 904.47 0.02 

 อุทัยเกา 3.31 2,071.47 0.05 

 เขากวางทอง 5.28 3,297.76 0.08 

ลานสัก ลานสัก 12.45 7,781.07 0.19 

 ประดูยืน 2.20 1,372.18 0.03 

 ปาออ 4.82 3,011.59 0.07 

 ระบํา 28.57 17,855.28 0.43 

 น้ํารอบ 28.54 17,836.37 0.43 

 ทุงนางาม 1.13 705.42 0.02 

หวยคต หวยคต 4.38 2,736.59 0.07 

 ทองหลาง 6.19 3,868.41 0.09 

 สุขฤทัย 3.35 2,094.73 0.05 
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ตาราง 29 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี ดอนขวาง 0.01 3.31 0.00 

 ทาซุง 0.47 294.87 0.01 

 ทุงใหญ 0.48 300.39 0.01 

 น้ําซึม 0.00 2.65 0.00 

 เนินแจง 1.30 814.05 0.02 

 สะแกกรัง 0.11 68.56 0.00 

 หนองไผแบน 0.14 87.83 0.00 

 หาดทนง 0.18 111.85 0.00 

ทัพทัน ทัพทัน 0.05 33.86 0.00 

 เขาขี้ฝอย 0.00 0.06 0.00 

 โคกหมอ 0.42 261.63 0.01 

 ตลุกดู 3.53 2,203.35 0.05 

 หนองกระทุม 0.79 495.46 0.01 

 หนองกลางดง 1.05 653.89 0.02 

 หนองยายดา 1.57 978.67 0.02 

 หนองสระ 0.90 562.30 0.01 

 หนองหญาปลอง 0.15 96.34 0.00 

บานไร บานไร 14.41 9,004.70 0.22 

 แกนมะกรูด 917.64 573,526.14 13.74 

 คอกควาย 15.50 9,686.84 0.23 

 ทัพหลวง 8.34 5,212.45 0.12 

 วังหิน 2.59 1,617.77 0.04 

 เมืองการุง 0.57 359.09 0.01 

 หวยแหง 4.19 2,620.93 0.06 
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ตาราง 29 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร หนองจอก 0.01 5.11 0.00 

 หูชาง 1.18 739.73 0.02 

 บานบึง 2.18 1,361.33 0.03 

 บานใหมคลองเคยีน 1.05 653.67 0.02 

 หนองบมกลวย 0.00 2.84 0.00 

 เจาวัด 8.10 5,065.23 0.12 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.77 481.81 0.01 

 ไผเขียว 2.23 1,394.28 0.03 

 พลวงสองนาง 0.59 366.61 0.01 

 หนองหลวง 1.26 787.51 0.02 

 บอยาง 0.58 362.15 0.01 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.59 370.56 0.01 

 ดงขวาง 4.09 2,553.52 0.06 

 ดอนกลอย 0.17 104.34 0.00 

 ทุงพึ่ง 0.16 100.36 0.00 

 หนองไผ 0.25 155.89 0.00 

 หลุมเขา 0.73 455.50 0.01 

 หวยรอบ 0.11 66.60 0.00 

หนองฉาง หนองฉาง 0.49 305.45 0.01 

 เขาบางแกรก 1.45 903.80 0.02 

 ทุงพง 1.89 1,183.57 0.03 

 ทุงโพ 4.62 2,888.56 0.07 

 บานเกา 0.34 215.34 0.01 

 หนองนางนวล 1.36 849.54 0.02 
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ตาราง 29 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองฉาง หนองยาง 2.47 1,544.98 0.04 

 หนองสรวง 0.43 270.70 0.01 

 อุทัยเกา 1.72 1,077.91 0.03 

 เขากวางทอง 3.89 2,429.95 0.06 

ลานสัก ลานสัก 3.69 2,304.21 0.06 

 ประดูยืน 2.03 1,270.20 0.03 

 ปาออ 2.15 1,344.17 0.03 

 ระบํา 206.27 128,916.94 3.09 

 น้ํารอบ 12.58 7,861.84 0.19 

 ทุงนางาม 0.93 580.10 0.01 

หวยคต หวยคต 3.64 2,273.61 0.05 

 ทองหลาง 20.97 13,104.77 0.31 

 สุขฤทัย 1.88 1,172.99 0.03 
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ตาราง  30 แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแลงต่ําที่มีคาดชันีพชืพรรณอยูในชวงไมเสี่ยงภัยแลง 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี ดอนขวาง 0.07 41.39 0.00 

 ทาซุง 0.13 78.25 0.00 

 ทุงใหญ 0.49 304.42 0.01 

 เนินแจง 0.32 201.21 0.00 

 สะแกกรัง 0.03 16.23 0.00 

 หนองไผแบน 0.09 55.16 0.00 

 หาดทนง 0.01 7.73 0.00 

ทัพทัน ทัพทัน 0.00 1.10 0.00 

 เขาขี้ฝอย 0.05 31.84 0.00 

 โคกหมอ 0.95 591.59 0.01 

 ตลุกดู 0.71 444.48 0.01 

 หนองกระทุม 0.06 37.55 0.00 

 หนองกลางดง 0.37 234.25 0.01 

 หนองยายดา 0.39 245.37 0.01 

 หนองสระ 0.14 85.25 0.00 

 หนองหญาปลอง 0.30 188.74 0.00 

บานไร บานไร 0.28 174.37 0.00 

 แกนมะกรูด 0.36 227.68 0.01 

 คอกควาย 0.15 94.62 0.00 

 ทัพหลวง 0.29 183.07 0.00 

 วังหิน 0.51 318.44 0.01 

 เมืองการุง 0.09 55.36 0.00 

 หวยแหง 0.03 19.49 0.00 

 หูชาง 0.01 4.57 0.00 
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ตาราง 30 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานบึง 0.08 49.52 0.00 

 บานใหมคลองเคยีน 0.14 89.29 0.00 

 หนองบมกลวย 0.01 5.70 0.00 

 เจาวัด 0.09 58.66 0.00 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.43 271.35 0.01 

 ไผเขียว 0.94 588.92 0.01 

 พลวงสองนาง 0.05 31.11 0.00 

 หนองหลวง 0.67 417.01 0.01 

 บอยาง 0.17 103.94 0.00 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.09 55.89 0.00 

 ดงขวาง 0.27 169.82 0.00 

 ดอนกลอย 0.00 1.21 0.00 

 ทุงพึ่ง 0.01 4.35 0.00 

 หนองไผ 0.02 14.92 0.00 

 หลุมเขา 0.16 98.65 0.00 

 หวยรอบ 0.01 4.61 0.00 

หนองฉาง หนองฉาง 0.12 76.47 0.00 

 เขาบางแกรก 0.58 360.01 0.01 

 ทุงพง 0.49 304.29 0.01 

 ทุงโพ 1.25 783.89 0.02 

 บานเกา 0.03 16.10 0.00 

 หนองนางนวล 0.28 175.00 0.00 

 หนองยาง 1.00 624.45 0.01 

 หนองสรวง 0.17 104.04 0.00 
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ตาราง 30 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองฉาง อุทัยเกา 0.56 351.15 0.01 

 เขากวางทอง 0.85 530.57 0.01 

ลานสัก ลานสัก 0.77 480.64 0.01 

 ประดูยืน 0.27 165.84 0.00 

 ปาออ 0.08 52.39 0.00 

 ระบํา 0.51 318.33 0.01 

 น้ํารอบ 1.07 670.34 0.02 

 ทุงนางาม 0.08 50.41 0.00 

หวยคต หวยคต 0.21 133.23 0.00 

 ทองหลาง 0.27 170.37 0.00 

 สุขฤทัย 0.22 138.95 0.00 
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ตาราง  31 แสดงพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงสูง 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.02 11.84 0.00 

 เกาะเทโพ 0.13 80.94 0.00 

 ดอนขวาง 0.00 2.87 0.00 

 ทาซุง 0.82 510.69 0.01 

 ทุงใหญ 0.93 581.43 0.01 

 น้ําซึม 0.28 175.98 0.00 

 เนินแจง 0.26 165.57 0.00 

 โนนเหล็ก 0.05 28.56 0.00 

 สะแกกรัง 0.41 258.31 0.01 

 หนองไผแบน 0.11 67.77 0.00 

 หาดทนง 0.37 230.85 0.01 

ทัพทัน เขาขี้ฝอย 0.00 0.11 0.00 

 โคกหมอ 0.14 86.51 0.00 

 หนองยายดา 0.10 59.84 0.00 

 หนองหญาปลอง 0.03 19.57 0.00 

บานไร บานไร 3.25 2,032.76 0.05 

 แกนมะกรูด 7.98 4,988.38 0.12 

 คอกควาย 1.66 1,040.13 0.02 

 ทัพหลวง 0.16 102.77 0.00 

 วังหิน 0.22 140.44 0.00 

 เมืองการุง 0.88 551.66 0.01 

 หวยแหง 0.19 116.91 0.00 

 หนองจอก 0.02 11.32 0.00 

 หูชาง 0.10 63.34 0.00 
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ตาราง 31 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานบึง 0.24 151.10 0.00 

 บานใหมคลองเคยีน 1.03 644.88 0.02 

 เจาวัด 1.49 930.54 0.02 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.10 62.60 0.00 

 ไผเขียว 0.20 122.74 0.00 

 พลวงสองนาง 0.05 33.53 0.00 

 หนองหลวง 0.21 131.82 0.00 

 บอยาง 0.06 34.85 0.00 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.02 10.39 0.00 

 ดงขวาง 0.03 18.92 0.00 

 หนองไผ 0.02 12.57 0.00 

หนองฉาง ทุงโพ 0.02 13.87 0.00 

 หนองนางนวล 0.10 62.22 0.00 

 หนองยาง 0.29 178.58 0.00 

 เขากวางทอง 0.32 203.10 0.00 

ลานสัก ลานสัก 3.25 2,028.81 0.05 

 ประดูยืน 0.30 187.42 0.00 

 ปาออ 1.15 715.81 0.02 

 ระบํา 12.54 7,840.01 0.19 

 น้ํารอบ 0.72 451.30 0.01 

 ทุงนางาม 0.16 100.84 0.00 

หวยคต หวยคต 0.15 95.69 0.00 

 ทองหลาง 2.25 1,405.33 0.03 

 สุขฤทัย 0.36 225.83 0.01 
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ตาราง 32 แสดงพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คาดชันีพชืพรรณอยูในชวงเสี่ยงภัยแลงต่ํา 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 0.01 3.53 0.00 

 เกาะเทโพ 0.23 143.75 0.00 

 ดอนขวาง 0.00 0.57 0.00 

 ทาซุง 1.19 741.12 0.02 

 ทุงใหญ 0.54 335.23 0.01 

 น้ําซึม 0.23 144.56 0.00 

 เนินแจง 0.13 78.35 0.00 

 โนนเหล็ก 0.02 14.13 0.00 

 สะแกกรัง 0.43 271.73 0.01 

 หนองไผแบน 0.06 34.50 0.00 

 หาดทนง 0.31 196.39 0.00 

ทัพทัน โคกหมอ 0.08 48.06 0.00 

 หนองยายดา 0.07 45.78 0.00 

 หนองหญาปลอง 0.00 2.73 0.00 

บานไร บานไร 5.05 3,158.80 0.08 

 แกนมะกรูด 741.74 463,588.48 11.11 

 คอกควาย 3.52 2,198.74 0.05 

 ทัพหลวง 0.46 287.38 0.01 

 วังหิน 0.15 95.88 0.00 

 เมืองการุง 0.18 113.40 0.00 

 หวยแหง 0.30 186.41 0.00 

 หนองจอก 0.03 21.00 0.00 

 หูชาง 0.07 43.56 0.00 

 บานบึง 0.94 587.34 0.01 
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ตาราง 32 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานใหมคลองเคยีน 0.22 134.62 0.00 

 เจาวัด 2.15 1,343.72 0.03 

สวางอารมณ สวางอารมณ 0.09 58.56 0.00 

 ไผเขียว 0.22 138.40 0.00 

 พลวงสองนาง 0.00 0.90 0.00 

 หนองหลวง 0.14 84.49 0.00 

 บอยาง 0.01 3.53 0.00 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.00 0.65 0.00 

 ดงขวาง 0.01 5.75 0.00 

 หนองไผ 0.01 5.62 0.00 

 หลุมเขา 0.00 0.30 0.00 

หนองฉาง ทุงโพ 0.03 16.40 0.00 

 หนองนางนวล 0.08 47.74 0.00 

 หนองยาง 0.13 79.60 0.00 

 เขากวางทอง 0.20 125.84 0.00 

ลานสัก ลานสัก 2.30 1,438.62 0.03 

 ประดูยืน 0.31 191.67 0.00 

 ปาออ 0.91 569.18 0.01 

 ระบํา 155.49 97,184.24 2.33 

 น้ํารอบ 0.25 154.07 0.00 

 ทุงนางาม 0.12 76.33 0.00 

หวยคต หวยคต 0.05 34.07 0.00 

 ทองหลาง 2.85 1,783.20 0.04 

 สุขฤทัย 0.20 123.67 0.00 



 114 

ตาราง 33 แสดงพื้นที่ไมเสี่ยงภัยแลง คาดชันีพชืพรรณอยูในชวงไมเสี่ยงภัยแลง 

  

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

เมืองอุทัยธาน ี อุทัยใหม 5.41 3,384.25 0.08 

 เกาะเทโพ 1.83 1,143.23 0.03 

 ดอนขวาง 1.79 1,116.27 0.03 

 ทาซุง 3.61 2,255.57 0.05 

 ทุงใหญ 0.32 199.19 0.00 

 น้ําซึม 3.92 2,447.27 0.06 

 เนินแจง 0.32 198.75 0.00 

 โนนเหล็ก 0.66 415.05 0.01 

 สะแกกรัง 3.04 1,896.95 0.05 

 หนองแก 1.91 1,194.49 0.03 

 หนองเตา 1.05 654.07 0.02 

 หนองไผแบน 1.16 723.78 0.02 

 หนองพังคา 0.51 320.12 0.01 

 หาดทนง 3.07 1,916.73 0.05 

ทัพทัน ทัพทัน 1.27 794.96 0.02 

 เขาขี้ฝอย 0.32 200.33 0.00 

 โคกหมอ 0.75 469.41 0.01 

 ตลุกดู 2.85 1,781.51 0.04 

 ทุงนาไทย 0.35 218.09 0.01 

 หนองกระทุม 1.35 842.56 0.02 

 หนองกลางดง 0.64 402.58 0.01 

 หนองยายดา 0.11 67.51 0.00 

 หนองสระ 1.23 770.88 0.02 

 หนองหญาปลอง 0.65 403.54 0.01 
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ตาราง 33 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

บานไร บานไร 2.87 1,792.97 0.04 

 แกนมะกรูด 4.05 2,532.90 0.06 

 คอกควาย 0.96 598.49 0.01 

 ทัพหลวง 2.58 1,609.98 0.04 

 วังหิน 0.82 514.60 0.01 

 เมืองการุง 1.35 843.42 0.02 

 หวยแหง 1.58 984.79 0.02 

 หนองจอก 1.88 1,177.03 0.03 

 หูชาง 1.80 1,126.52 0.03 

 บานบึง 0.90 560.07 0.01 

 บานใหมคลองเคยีน 0.02 10.11 0.00 

 หนองบมกลวย 1.42 884.59 0.02 

 เจาวัด 1.93 1,207.65 0.03 

สวางอารมณ สวางอารมณ 2.24 1,397.06 0.03 

 ไผเขียว 2.55 1,596.02 0.04 

 พลวงสองนาง 3.42 2,140.48 0.05 

 หนองหลวง 0.49 303.71 0.01 

 บอยาง 1.61 1,006.28 0.02 

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 0.78 486.45 0.01 

 ดงขวาง 0.71 442.36 0.01 

 ทาโพ 0.54 338.95 0.01 

 ทุงพึ่ง 0.08 51.18 0.00 

 หนองไผ 0.05 33.84 0.00 

 หมกแถว 0.28 172.35 0.00 
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ตาราง 33 (ตอ) 

 

พื้นที ่
อําเภอ ตําบล 

ตร.กม. ไร 
รอยละ 

หนองขาหยาง หลุมเขา 0.58 361.35 0.01 

หนองฉาง หนองฉาง 1.57 982.58 0.02 

 เขาบางแกรก 1.54 964.27 0.02 

 ทุงพง 0.16 98.34 0.00 

 ทุงโพ 2.41 1,503.59 0.04 

 บานเกา 0.51 318.72 0.01 

 หนองนางนวล 0.23 140.95 0.00 

 หนองยาง 0.99 618.00 0.01 

 หนองสรวง 1.07 667.43 0.02 

 อุทัยเกา 0.29 179.24 0.00 

 เขากวางทอง 1.27 791.84 0.02 

ลานสัก ลานสัก 3.16 1,978.06 0.05 

 ประดูยืน 2.09 1,309.19 0.03 

 ปาออ 3.76 2,349.84 0.06 

 ระบํา 20.39 12,741.95 0.31 

 น้ํารอบ 1.34 834.50 0.02 

 ทุงนางาม 0.48 299.97 0.01 

หวยคต หวยคต 1.90 1,187.41 0.03 

 ทองหลาง 3.91 2,444.26 0.06 

 สุขฤทัย 2.27 1,416.45 0.03 
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ตาราง 34  แสดงชุดดินในจังหวัดอุทัยธาน ี

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

1 12 ชุดดินบานจอง No Data 3 
ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

2 29 ชุดดินบานไร 
coarse-loamy, mixed, isohyperthermic 

Ultic Haplustalfs 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

3 47 ชุดดินเชียงคาน No Data 3 
ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

4 55 ชุดดินจันทึก No Data 3 
ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

5 58 ชุดดินเชียงราย 
clayey, kaolinitic, isohyperthermic 

Plinthic Paleaquults 
1 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

6 71 ชุดดินเดิมบาง No Data 3 
ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

7 79 ชุดดินดงตะเคียน 
isohyperthermic Spodic 

Quartzipsamments 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

8 80 ชุดดินดานซาย No Data 3 
ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

9 102 ชุดดินหางดง fine, kaolinitic, isohyperthermic 1 
ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

10 121 ชุดดินกบินทรบุรี 
clayey skeletal, kaolinitic, 

isohyperthermic Typic Paleustults 
3 

ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

11 136 ชุดดินกําแพงแสน No Data 3 
ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

12 137 ชุดดินโคราช 
fine-loamy, Silicious, isohyperthermic 

Oxic Paleustults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

13 139 ชุดดินเขาใหญ 
clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic 

Paleustults 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

14 140 ชุดดินเขายอย 
fine loamy, mixed, isohyperthermic Aeric 

Tropaqualfs 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

15 159 ชุดดินลาดหญา 
clayey, kaolinitic, isohyperthermic, Typic 

Haplustults 
1 

ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

16 167 ชุดดินลพบุรี 
very-fine, Montmorillonitie, 

isohyperthermic, Typic Pellusterts 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

17 172 ชุดดินมาบบอน 
fine-loamy, mixed, isohyperthermic, Oxic 

Paleustults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

18 175 ชุดดินแมริม 
loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Oxic Paleustults 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

19 193 ชุดดินน้ําพอง 
isohyperthermic Ustoxic 

Quartzipsamments 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

20 201 ชุดดินนครปฐม 
fine, mixed, isohyperthermic Aeric 

Tropaqualfs 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

21 213 ชุดดินอน 
clayey skeletal, kaolinitic, 

isohyperthermic Oxic Plinthaquults 
3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 

3 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

22 236 ชุดดินเพชรบุรี 
fine-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic 

Haplustalfs 
2 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

23 237 ชุดดินปากชอง 
clayey, kaolinitic, isohyperthermic Oxic 

Paleustults 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

24 245 ชุดดินโพนพิสัย 
clayey-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Typic Plinthustults 
3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

25 247 ชุดดินปากทอ 
loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Oxic Haplustults 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

26 253 ชุดดินภูสะนา 
loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Oxic Haplustults 
3 

ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

27 273 ชุดดินราชบุรี Aeric Tropaquepts 1 
ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

28 274 ชุดดินรอยเอ็ด 
fine-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric 

Paleaquults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

29 276 ชุดดินเรณู 
fine-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric 

Plinthic Paleaquults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

30 301 ชุดดินสรรพยา 
loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic  

Aquic Ustifluvents 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

31 310 ชุดดินสกล 
loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Petroferric Haplustults 
3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

32 314 ชุดดินสันปาตอง 
coarse-loamy, mixed, isohyperthermic 

Oxic paleustults 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

33 329 ชุดดินสระบุรี 
fine, mixed, nonacid, isohyperthermic 

Aeric Tropaquepts 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

34 348 ชุดดินตาคลี 
fine, montmorillonitic, isohyperthermic 

Typic Calciustolls 
1 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

35 350 ชุดดินทามวง 
loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic 

Typic Ustifluvents 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

36 359 ชุดดินทายาง 
clayey-skeletal, kaolinitic, 

isohyperthermic, Oxic Haplustults 
3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

37 370 ชุดดินทับเสลา 
loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic 

Ultic Paleustalfs 
3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

38 371 ชุดดินอุบล 
Isohyperthermic Aquic 

Quartzipsamments 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

39 396 ชุดดินวาริน 
fine-loamy, silicious, isohyperthermic 

Oxic paleustults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

40 412 ชุดดินยโสธร 
fine-loamy, silicious, sohyperthermic 

Oxic paleustults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

41 2122 
หนวยสัมพันธของชุดดินเดิมบางและชุด

ดินสันปาตอง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

42 2254 
หนวยสัมพันธของชุดดินกําแพงแสนและ

ชุดดินเพชรบุรี 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

43 2335 
หนวยสัมพันธของชุดดินลาดหญาและ

ชุดดินทายาง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

44 2509 
หนวยสัมพันธของชุดดินภูสะนาและดิน

มาบบอนที่มีสีน้ําตาล 
No Data 3 

ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

45 2512 
หนวยสัมพันธของชุดดินปากทอและชุด

ดินโคราช 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

46 2513 
หนวยสัมพันธของชุดดินปากทอและชุด

ดินสันปาตอง 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

47 2632 

หนวยสัมพันธของดินชุดสันปาตองและ

ดินสันปาตองที่มีการระบายน้ําคอนขาง

ดี 

No Data 3 ไมมีขอมูล 1 

48 2634 
หนวยสัมพันธของชุดดินสันปาตองและ

ชุดดินอุบล 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

49 2642 
หนวยสัมพันธของชุดดินสตึกที่ลึกปาน

กลางและชุดดินวารินที่ลึกปานกลาง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 



 

125 

ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

50 2651 
หนวยสัมพันธุของชุดดินสตึกและชุดดิน

วาริน 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

51 2673 
หนวยสัมพันธของชุดดินทับเสลาและชุด

ดินจันทึก 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

52 2731 
หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและชุด

ดินลาดหญา 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

53 2805 
หนวยสัมพันธของชุดดินวารินและชุดดิน

รอยเอ็ด 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

54 3263 ดินมาบบอน ที่มีสีน้ําตาล 
fine-loamy, mixed, isohyperthermic Oxic 

Paleustults 
2 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

55 3265 ดินมาบบอนที่เปนดินรวนหยาบ 
coarse-loamy, mixed, isohyperthermic 

Oxic Paleustults 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

56 3328 ดินปากชองที่มีธาตุเปนดางมาก 
clayey, kaolinitic, isohyperthermic Oxic 

Paleustults 
1 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 

 

2 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

57 3353 ดินภูสะนาที่มีสีน้ําตาล No Data 3 
ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

58 3434 
ดินสันปาตองที่มีการระบายน้ําคอนขาง

ดี 

coarse-loamy, mixed, isohyperthermic 

Oxic paleustults 
3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

59 3450 
หนวยสัมพันธของชุดดินสตึกที่ลึกปาน

กลางและชุดดินโคราชที่ลึกปานกลาง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

60 3564 ดินวารินที่ลึกปานกลาง 
fine-loamy, silicious, sohyperthermic 

Oxic paleustults 
2 

ดินลึกปานกลาง,50-

100 เซ็นติเมตร 
2 

61 5001 
หนวยผสมของดินตะกอนหลายชนิด

ปะปนกัน 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

62 5280 ที่ลาดชันเชิงซอน No Data 3 
ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 
3 

63 5288 
หนวยผสมของดินในบริเวณที่มีความ

ลาดชันสูง หนวยที่6 
No Data 3 

ดินตื้น,25-50 

เซ็นติเมตร 

 

3 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

64 5361 หนวยผสมของดินในหุบเขา No Data 3 
ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

65 6237 
หนวยรวมของชุดดินโคราชและดินโคราช

ที่ลึกปานกลาง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

66 6248 
หนวยรวมของชุดดินเขายอยและชุดดิน

อุบล 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

67 6352 
หนวยรวมของชุดดินน้ําพองและชุดดิน

สันปาตอง 
No Data 3 

ดินลึก,100-150 

เซ็นติเมตร 
2 

68 6442 
หนวยรวมของชุดดินปากทอและชุดดิน

เดิมบาง 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

69 6443 
หนวยรวมของชุดดินปากทอและชุดดิน

เขายอย 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

70 6444 
หนวนรวมของชุดดินปากทอและชุดดิน

นครปฐม 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 

 

1 
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ตาราง 34 (ตอ) 

 

ลําดับที่ ชุดดิน ชื่อชุดดิน USDA CLASS 

คาคะแนน 

ความสามารถใน

การอุมน้ําของดิน 

ความลึกของดิน 
คาคะแนน 

ความลึกของดิน 

71 6477 
หนวยรวมของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดิน

อุบล 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

72 6522 
หนวยรวมของชุดดินสระบุรีและชุดดิน

นครปฐม 
No Data 3 

ดินลึกมาก, >150 

เซ็นติเมตร 
1 

73 7244 สระ, หนอง, บึง No Data 3 ไมมีขอมูล 1 

74 7268 แมน้ํา, ลําคลอง, ลําธาร No Data 3 ไมมีขอมูล 1 

75 7269 เนื้อที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง No Data 3 ไมมีขอมูล 1 
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