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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและประเมินพื้นที่รองรับน�้ำของ 4 อ�ำเภอตอนล่างของจังหวัด
สุพรรณบุรี ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การวิเคราะห์แบบล�ำดับชัน้ ในวิธกี ารวิเคราะห์การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์สำ� หรับ
จ�ำลองพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมใช้ปัจจัยส�ำหรับศึกษา 5 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝน การระบายน�้ำของดิน ความลาดชัน ระยะห่าง
จากแหล่งน�ำ้ และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ส่วนการประเมินพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ ใช้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชัน ระยะห่างจากแหล่งน�ำ้
และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ผลการศึกษาพบว่า พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เสีย่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.12 และพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง
คิดเป็นร้อยละ 29.15 พืน้ ทีเ่ สีย่ งเกิดน�ำ้ ท่วมมาก ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางปลาม้าและอ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง ในส่วนของพืน้ ทีเ่ หมาะสม
มากส�ำหรับพัฒนาเป็นพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ มีพนื้ ทีเ่ ท่ากับ 849 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 22.19 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด จากการเปรียบเทียบ
แบบจ�ำลองพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำ พบว่ามี 4 พื้นที่เหมาะสมน�ำมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับน�้ำ คือ พื้นที่ต�ำบล
จรเข้สามพันในอ�ำเภออู่ทอง พื้นที่ต�ำบลบางตะเคียนในอ�ำเภอสองพี่น้อง พื้นที่ต�ำบลตลิ่งชันในอ�ำเภอเมือง และพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างต�ำบลโคกโคเฒ่าอ�ำเภอเมืองและต�ำบลโคกครามอ�ำเภอบางปลาม้า
ค�ำส�ำคัญ: พื้นที่รับน�้ำ น�้ำท่วม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สุพรรณบุรี
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Abstract
The research aims to assess flood susceptibility areas and catchment areas in the four districts of
Suphanburi province using Geographic Information System (GIS). According to Analytical Hierarchy Process
(AHP), five parameters used for obtaining a map of flood susceptibility areas were rainfall, soil drainage,
slope, distance from river, and land use. Three parameters were used for the catchment areas: slope,
distance from river and land use. The results showed that most of the flood susceptibility areas (44.12%)
were in moderate flood risk. The high flood risk areas (29.15%) were in Bangplama district and Songphinong
district. 22.19% of these areas, or about 849 km2, were suitable to use as catchment areas. According
to the simulation of flood susceptibility and catchment areas, Jorakae Sampan subdistrict, Bangtakien
subdistrict, Taling Chan subdistrict and the border between Cokcothow and Cokkarm subdistricts were
suitable to be developed as flood catchment areas.
Keywords: Catchment Areas, Flood, Geographic Information System, Suphanburi Province
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1. บทน�ำ
เนือ่ งจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรตี อนล่างเป็นพืน้ ทีท่ าง
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทยและ
เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมบ่อยครั้ง การระบายน�้ำออกค่อนข้าง
ใช้เวลาจึงส่งผลต่อพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดด้วยลักษณะ
การวางตัวของเส้นทางน�้ำขนาดใหญ่เป็นแนวพาดผ่านกลาง
ตัวจังหวัดรวมถึงลักษณะภูมิศาสตร์ทั้ง 4 อ�ำเภอตอนล่าง
ของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงส่งผลให้เกิดน�้ำท่วมบ่อยครั้ง
ในพื้นที่ดังกล่าวการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการสร้างแบบจ�ำลองเส้นทางน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ ซึง่ ได้มหี ลายงานวิจยั ทีใ่ ช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างแบบจ�ำลองต่างๆ อาทิ
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน�ำ้ ท่วมโดยใช้วิธีประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ สร้างแบบจ�ำลองพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้ ท่วม
ในจังหวัดสระแก้ว มีการน�ำปัจจัยปริมาณน�้ำฝน การใช้
ประโยชน์ที่ดินรวมถึงความลาดชันของพื้นที่ ดังนั้นจึงน�ำ
งานวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับงานวิจัยใน
พืน้ ที่ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรตี อนล่าง งานวิจยั ในต่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารจัดการน�้ำทางตะวันออกของอ่าวเบงกอล [1]
โดยใช้วิธีสร้างแบบจ�ำลองทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาและใช้วิธีการ
ถ่วงน�้ำหนักในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย และการ
บริหารจัดการน�ำ้ ชลประทานต้นน�ำ้ เพือ่ การเกษตรในประเทศ
อินเดีย [2] โดยการใช้ความรูเ้ รือ่ งการรับรูร้ ะยะไกลสร้างแบบ
จ�ำลองร่วมกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์งานวิจยั ในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้ศึกษาขอบเขตพื้นที่น�้ำท่วมปี พ.ศ. 2548 และ 2554 [3]
โดยเปรียบเทียบระดับความสูงจากข้อมูลแบบจ�ำลองความสูง
เชิงเลข (Digital Elevation Model; DEM) น�ำมาประมวลผล
ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการประมาณค่าระดับของ
ผิวน�้ำ ด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Kriging) โดยน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาค�ำนวณค่าระดับน�ำ้ ท่วมด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
การซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) [4] เพื่อแสดงพื้นที่
เสีย่ งภัยน�ำ้ ท่วมงานวิจยั เกีย่ วกับการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้ ท่วม

ในจังหวัดสระแก้ว [5] ผลการศึกษาพบว่าปริมาณน�้ำใน
ล� ำ น�้ ำ และระยะห่ า งจากล� ำ น�้ ำ มี ผ ลต่ อ การประเมิ น พื้ น ที่
เสี่ยงภัยน�้ำท่วม ซึ่งเมื่อสร้างแบบจ�ำลองและวางแผนการ
บริหารจัดการน�ำ้ แล้วส่งผลต่อการวางแผนทิศทางการระบายน�ำ้
ในจังหวัดดังกล่าว ซึ่งน่าจะเหมาะกับการน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษางานวิจัย
วิธีการที่ถูกน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบ
จ�ำลองพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำมีหลากหลายวิธี
โดยวิธีการที่มีการใช้มากที่สุดจากงานวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศที่ศึกษาแบ่งออกได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การค�ำนวณโดย
วิธีการรวมแบบถ่วงน�้ำหนัก (Simple Additive Weighting
Methods; SAW) เป็นการให้คา่ ถ่วงน�ำ้ หนักคะแนนของปัจจัย
(Weighting) และการให้ค่าน�้ำหนักคะแนนระดับของปัจจัย
(Rating) โดยก�ำหนดให้ปัจจัยที่มีผลเสี่ยงมากกว่ามีค่าถ่วง
น�้ำหนักที่สูงกว่าปัจจัยที่มีผลเสี่ยงน้อยกว่า ผลที่ได้ทําให้
ผู ้ ศึ ก ษาทราบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากส่ ง ผลกั บ การ
ศึกษาพืน้ ทีด่ งั กล่าวอย่างไร โดยผลการคํานวณมาจากผลคูณ
ระหว่างค่าน�้ำหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์และค่าความ
สําคัญของแต่ละทางเลือกในแต่ละหลักเกณฑ์ จากนั้นรวม
ผลคูณดังกล่าวของทุกหลักเกณฑ์เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม
วิธีนี้มีข้อจ�ำกัดอยู่ที่การให้คะแนนซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้ตัดสินเป็น
ผู้ก�ำหนดค่าถ่วงน�้ำหนักของแต่ละหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ
คะแนนรวมของแต่ละทางเลือกเอง [6] และ 2) กระบวนการ
วิเคราะห์แบบล�ำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process;
AHP) เป็นวิธกี ารวิเคราะห์ผลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ช่วยในการตัดสินใจ [7], [8] โดยมีหลักการที่ส�ำคัญ 3 ส่วน
คือ จ�ำแนกออกเป็นล�ำดับชั้น เปรียบเทียบองค์ประกอบใน
การตัดสินใจทีละคู่ และเรียงล�ำดับทางเลือก เพื่อได้มาซึ่ง
ข้อมูลค่าถ่วงน�้ำหนักที่น�ำมาใช้ร่วมกับผลการให้ค่าคะแนน
โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เนื่ อ งจากมี ค วามเข้ า ใจใน
ตัวปัจจัยและลดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่า มีงานวิจัย
จ�ำนวนมากอาศัยวิธีการ AHP ประกอบกับการวิเคราะห์ผล
ทางภูมิสารสนเทศ [9]–[14] และพบการประยุกต์การใช้
งานที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมมากมาย ดัง
ตัวอย่างงานวิจัยของ Kazaki et al. [15] ที่ประเมินพื้นที่

กาญจนา มีจริง และคณะ, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รับน�้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้
ของจังหวัดสุพรรณบุรี.”
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เสี่ยงภัยน�้ำท่วมจากข้อมูลการไหลสะสม ระยะทาง ความสูง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน�้ำฝน ธรณีวิทยา และความ
ลาดชัน ในพื้นที่ Rhodope – Evros Region ประเทศกรีซ
งานของ Seejata et al. [16] ทีใ่ ช้ขอ้ มูลปริมาณน�ำ้ ฝน ความ
หนาแน่นล�ำน�้ำ ความสูง ความลาดชัน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการดูดซับน�้ำของดิน ประเมินพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม
ในจังหวัดสุโขทัย Tang et al. [17] ท�ำการประเมินพื้นที่
เสี่ยงน�้ำท่วมจากข้อมูลจุดน�้ำท่วมขัง พื้นที่น�้ำซึมผ่าน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดินและแบบจ�ำลองความสูงเชิงเลข ในพื้นที่
ขอบด้านเหนือของสามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ Pearl ในทางตอนใต้
ของประเทศจีน Xiao et al. [18] ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย
น�้ำท่วมในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ต�่ำกว่าแม่น�้ำ Han ในประเทศจีน
ด้วยข้อมูลแบบจ�ำลองความสูงเชิงเลข ชนิดดิน การระบายน�ำ้
และที่ตั้งแหล่งน�้ำ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน�้ำที่มาจากการท่วมขัง โดย
มีการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับรองรับน�้ำที่เกิดใน
พื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมเป็นประจ�ำ โดยงานวิจัยนี้เลือกวิธี AHP
มาใช้วเิ คราะห์ผลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ รวมถึง
การน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และวางแผนการบริหาร
จัดการน�้ำในภาพรวม ซึ่งพื้นที่ศึกษาในที่นี้คือ พื้นที่ตอนล่าง
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม
อาศัยสมมติฐานที่ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดน�้ำท่วมและการใช้
ประโยชน์นำ�้ มาจากปัจจัยทางด้านลักษณะภูมศิ าสตร์ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงปริมาณน�้ำฝน นอกจากนี้ยังมีการน�ำ
ข้อมูลเส้นทางน�้ำและพื้นที่แหล่งน�้ำมาเป็นตัวช่วยสนับสนุน
ในการวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับรองรับน�ำ้ และวางแผน
การบริหารจัดการน�้ำด้วยเช่นกัน
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
2.1 พื้นที่ศึกษา
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศ
ตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่บาง
ส่วนเป็นที่ราบสูง มีความลาดชันอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 15
เปอร์เซ็นต์ บริเวณพื้นที่ต�่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้
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รูปที่ 1 พืน้ ทีศ่ กึ ษาบริเวณพืน้ ที่ 4 อ�ำเภอตอนล่างของจังหวัด
สุพรรณบุรี
อยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร
ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลางเฉลีย่
ประมาณ 10 เมตร แม่นำ�้ สายส�ำคัญทีผ่ า่ นพืน้ ทีข่ องจังหวัดคือ
แม่น�้ำท่าจีนหรือแม่น�้ำสุพรรณบุรี โดยไหลผ่านตามแนวยาว
ของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พืน้ ที่
ตลอดแนวทีร่ าบลุม่ ส่วนใหญ่ของจังหวัดใช้ในการเพาะปลูกข้าว
ท�ำให้สามารถพบแม่น�้ำล�ำคลองขนาดกลางและขนาดเล็ก
รวมถึงบึงและหนองน�้ำกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว
โดยพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด
ประกอบด้วย 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอบางปลาม้า อ�ำเภอ
อูท่ อง อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ทั้งนี้ในพื้นที่ 4 อ�ำเภอดังกล่าวมีลักษณะเป็นพื้นที่
ราบลุ่ม มีการชลประทานอย่างทั่วถึง ประกอบกับสภาพดิน
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าวและการ
เพาะปลูกพืชไร่ [19]
จากข้อมูลสถิติปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ย้อนหลัง 10
ปี) ของกลุม่ จังหวัดในลุม่ แม่ทา่ จีนเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทยั ธานี
และจังหวัดสิงห์บรุ ี (รูปที่ 2) พบว่า 3 จังหวัดทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ฝน
รายปีสงู สุด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดเป็นจังหวัดใกล้เคียงและ
อยูต่ ดิ กับแม่นำ�้ ท่าจีน ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนทีม่ ปี ริมาณฝนตก
มากผิดปกติ น�ำ้ ทีพ่ ดั พาและสะสมตัวตามล�ำน�ำ้ ต่างๆ ในพืน้ ที่
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รูปที่ 2 ข้อมูลสถิตปิ ริมาณน�ำ้ ฝนสะสมทีพ่ บในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับ
จังหวัดสุพรรณบุรแี ละในจังหวัดในช่วงปี พ.ศ. 2551–
2560 [20], [21]
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาและจัดท�ำแผนที่ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
น�้ำท่วมและแผนที่ข้อมูลพื้นที่รองรับน�้ำ

3 จังหวัดดังกล่าวมีโอกาสไหลเข้าสู่ 4 อ�ำเภอตอนล่างจังหวัด ตารางที่ 1 ข้อมูลสถิตจิ ำ� นวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
สุพรรณบุรี ในส่วนของปัญหาน�้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี
และพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วมรายปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ใน
พบว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหาย
ช่วงปี พ.ศ. 2551–2560 [21]
ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี
จ�ำนวนครัวเรือน
พื้นที่น�้ำท่วม (ไร่)
2551
11,500
32,000
เป็นจ�ำนวนมาก (ตารางที่ 1) ปัจจัยหลักของการเกิดน�้ำท่วม
2552
20,900
43,200
ในพื้นที่ศึกษามาจากปริมาณน�้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่มาก
2553
42,187
68,790
ผิดปกติและมวลน�ำ้ ทีส่ ะสมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียงทีอ่ ยูต่ ดิ กับ
2554
57,900
1,555,287
แม่น�้ำท่าจีนตอนบน (เหนือจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นไป) ได้แก่
2555
736
123,551
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี
2556
29,776
704,036
ไหลลงมาสู่ล�ำน�้ำใหญ่น้อยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับแม่น�้ำท่าจีน
2557
12,523
725,625
รวมถึงน�้ำจากล�ำน�ำ้ ใหญ่น้อยในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งอยู่สูงกว่า
2558*
จังหวัดสุพรรณบุรี
2559
8,513
64,500
2.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารตัดสินใจทีพ่ จิ ารณาหลาย
เกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making; MCDM)
วิธีดังกล่าวเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อ
วิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสมด้วยการน�ำทางเลือกทีต่ รงตาม
หลักเกณฑ์มาเรียงล�ำดับให้เข้ากับข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ
แบบล�ำดับชัน้ (AHP) มาจัดท�ำเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นท�ำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลความถูกต้องและแม่นย�ำของแต่ละ

2560
2,052
26,283
หมายเหตุ* ไม่ปรากฏข้อมูลความเสียหายจากน�้ำท่วมเนื่องจากถูก
ประกาศให้เป็นภัยแล้ง

วิ ธี ก าร [8] เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการข้ า งต้ น แล้ ว จะเข้ า สู ่
กระบวนการวิเคราะห์ผลทางภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ArcGIS 10.2 [22] เป็นล�ำดับสุดท้าย ดังแสดงขั้นตอนการ
ศึกษาในรูปที่ 3
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลมาจาก
หน่วยงานต่างๆที่ได้จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมไว้แล้ว เช่น
ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน�ำ้ (เมตร) ข้อมูลความลาดชัน (%)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
(จ)
รูปที่ 4 ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล (ก) ข้อมูลการระบายน�้ำของดิน (ข) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ค) ข้อมูล
ปริมาณน�้ำฝน (ง) ข้อมูลความลาดชัน และ (จ) ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน�้ำ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลการระบายน�้ำของดิน
และข้อมูลปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตร/ปี) ที่จัดเก็บ
ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2560 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูล
จากส�ำนักงานชลประทานที่ 12 กรมพัฒนาที่ดินและกรม
อุตุนิยมวิทยา ตามล�ำดับ ข้อมูลทั้งหมดถูกน�ำมาจัดท�ำและ
น�ำเสนอภาพเป็นช่วงชั้นข้อมูลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ในล�ำดับ
ถัดไป ข้อมูลระยะห่างจากแหล่งน�้ำเป็นการน�ำเสนอข้อมูล
ที่ระยะห่างสม�่ำเสมอทุกๆ 1000 เมตร ข้อมูลความลาดชัน
เป็ น การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ที่ จั ด เรี ย งล� ำ ดั บ ชั้ น ที่ ก� ำ หนดโดย

ส�ำนักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อม [23] ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินน�ำเสนอข้อมูลที่จ�ำแนกตามการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ทีก่ ำ� หนดโดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ข้อมูลการระบายน�ำ้ ของดิน
จัดเรียงตามการใช้คณ
ุ ลักษณะของดินทีก่ ำ� หนดโดยกรมพัฒนา
ที่ ดิ น ซึ่ ง จั ด ท� ำ ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2558 และสุ ด ท้ า ยข้ อ มู ล
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปีเป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่ค�ำนวน
จากข้อมูลปริมาณน�้ำฝนที่ตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
จ�ำนวน 15 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด (สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และนครปฐม) ดังแสดงในรูปที่ 4
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2.3 การเตรียมข้อมูลคะแนนระดับของปัจจัย
จากการจัดท�ำข้อมูลของแต่ละปัจจัยในลักษณะช่วงชัน้
ข้อมูลทีด่ ำ� เนินการในก่อนหน้านี้ ล�ำดับต่อมาเป็นการจ�ำแนก
ข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามผลผลิตแผนที่ที่ต้องการศึกษาคือ
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและแผนที่พื้นที่รองรับน�้ำในพื้นที่
สุพรรณบุรีตอนล่าง โดยอาศัยวิธีการให้ค่าคะแนนระดับ
ของปัจจัย (Rating) ซึ่งการท�ำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมอาศัย
ข้อมูลจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝน ความสามารถใน
การระบายน�้ำของดิน ความลาดชัน ระยะห่างจากแหล่งน�้ำ
และข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส่วนแผนทีพ่ นื้ ทีร่ องรับน�ำ้ ใน
พืน้ ทีอ่ าศัยข้อมูลปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชัน ระยะห่าง
จากแหล่งน�้ำ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบด้วย การให้ค่าน�้ำหนักของปัจจัย
และการให้คา่ คะแนนของปัจจัย ทีม่ าจากการเฉลีย่ ค่าคะแนน
ของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีการก�ำหนดการให้
ค่าน�้ำหนักคะแนนของปัจจัยดังนี้ คะแนน 5 หมายความว่า
ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ค่าคะแนน 4 หมายความว่า ส�ำคัญค่อนข้างมาก
ค่าคะแนน 3 หมายความว่า ส�ำคัญปานกลาง ค่าคะแนน 2
หมายความว่า ส�ำคัญค่อนข้างน้อย ค่าคะแนน 1 หมายความว่า
ส�ำคัญน้อย และในท้ายสุดผลของค่าคะแนนของปัจจัยที่ได้
จะถูกน�ำไปค�ำนวณร่วมกับค่าถ่วงน�ำ้ หนักทีไ่ ด้มาจากวิธี AHP
ที่น�ำเสนอในล�ำดับถัดไป
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าถ่วงน�้ำหนักด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์แบบล�ำดับชั้น
การเตรียมข้อมูลค่าถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับการจัดท�ำแบบ
จ�ำลองและวิเคราะห์ผล ในทีน่ อี้ าศัยการวิเคราะห์แบบล�ำดับชัน้
(AHP) เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส�ำหรับหาค่าถ่วง
น�ำ้ หนักส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสารสนเทศภูมศิ าสตร์
มีหลักการส�ำคัญ 3 ส่วน คือ จ�ำแนกออกเป็นล�ำดับชั้น
(Reclassify) เปรียบเทียบองค์ประกอบในการตัดสินใจทีละคู่
(Pairwise Comparison) และเรียงล�ำดับทางเลือก [7], [8]
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
2.4.1 จ�ำแนกออกเป็นล�ำดับชั้น เป็นขั้นตอนที่อาศัย
ผลการจ�ำแนกและการเรียงล�ำดับชั้น ที่จัดท�ำไว้ในขั้นตอน

ก่อนหน้านี้ โครงสร้างของการวิเคราะห์แบบล�ำดับชั้นมี
4 ส่วน ได้แก่ เป้าหมาย (Goal) เกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย
(Sub-criteria) และทางเลือก (Alternatives) ทัง้ นีจ้ ำ� นวนของ
ระดับชั้นอาจมีมากกว่า 4 ล�ำดับชั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์
อาจมีวัตถุประสงค์แยกย่อยหรือผู้ตัดสินใจอาจมีมากกว่า
1 กลุ่ม ผลการจ�ำแนกล�ำดับชั้นในแต่ละปัจจัยในที่นี้แสดง
ในรูปที่ 4
2.4.2 เปรียบเทียบองค์ประกอบในการตัดสินใจทีละคู่
ขั้นตอนนี้เป็นการให้ค่าถ่วงน�้ำหนักวิธีหนึ่งที่เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์แบบล�ำดับชั้น การตัดสินใจทีละคู่เป็นการ
ลดกระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นลงให้ เ หลื อ เพี ย งการตั ด สิ น ใจ
องค์ประกอบทีละคูแ่ ต่ในการพิจารณาอาจต้องใช้เวลามากขึน้
สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ การสร้างเมทริกซ์
การเปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise Comparison Matrix)
การค�ำนวณผลรวมของค่าน�้ำหนักที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลแต่ละคู่ทุกคู่และค�ำนวณหาค่า Eigenvector ของ
เมทริกซ์ในแต่ละแถว (Normalized Matrix) และสุดท้าย
เป็นการตรวจสอบผลการค�ำนวณโดยใช้ค่าอัตราส่วนความ
สอดคล้อง (Consistency Ratio; CR) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าน�ำ้ หนักทีค่ ำ� นวณด้วยวิธขี า้ งต้น [24] ในขัน้ ตอน
ของการสร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบทีละคู่ ในที่นี้แต่ละ
ข้อมูลมีการเปรียบเทียบกัน 9 ระดับ [25] โดยพบว่าตัวเลข 1–9
นัน้ เหมาะสมกับเหตุผลและสะท้อนถึงระดับทีส่ ามารถแยกแยะ
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ได้ดี ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้
ในการวิเคราะห์ผลปัจจัยทั้ง 2 กลุ่ม ต้องอาศัยผลการให้ค่า
คะแนนจากผูเ้ ชีย่ วชาญน�ำมาเปรียบเทียบในการตัดสินใจเป็น
รายคู่ประกอบเช่นกัน ขั้นตอนต่อไปเป็นการค�ำนวณผลรวม
ของค่ า น�้ ำ หนั ก ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล แต่ ล ะคู ่
จนครบทุกคู่ จากนั้นเป็นการค�ำนวณหาค่า Eigenvector
ของเมทริกซ์ในแต่ละแถว โดยการท�ำให้เป็นบรรทัดฐาน
(Normalized) และรวมข้อมูลในแต่ละแถว จนได้ค่าถ่วง
น�้ำหนักของแต่ละปัจจัยในส่วนของการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าน�้ำหนักหลังจากผ่านขั้นตอนย่อยทั้ง 3 อาศัย
ผลจากการค�ำนวณอัตราส่วนความสอดคล้อง เพื่อที่ค�ำนวณ
ด้วยวิธีข้างต้น โดยผลการค�ำนวณอัตราส่วนความสอดคล้อง
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ทีไ่ ด้ตอ้ งมีคา่ น้อยกว่า 0.1 จึงจะถือว่าการเปรียบเทียบทีละคู่
ทีใ่ ช้มคี วามสมเหตุสมผลโดยค่าอัตราความสอดคล้องสามารถ
ค�ำนวณจากสมการที่ (1)
(1)
ตารางที่ 2 ข้อมูลการเปรียบเทียบกันของระดับความส�ำคัญ
9 ระดับ (Pairwise Comparison Scale ) [25]
ระดับความส�ำคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความหมาย
ส�ำคัญเท่ากัน
ส�ำคัญเท่ากันถึงปานกลาง
ส�ำคัญปานกลาง
ส�ำคัญปานกลางถึงค่อนข้างมาก
ส�ำคัญค่อนข้างมาก

ส�ำคัญค่อนข้างมากถึงมากกว่า
ส�ำคัญมากกว่า
ส�ำคัญมากกว่าถึงมากที่สุด
ส�ำคัญมากที่สุด

เมื่อ RI (Random Inconsistency Indices) คือ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม ที่ก�ำหนดโดย Saaty [25] ที่
รู้จักกันว่าเป็นค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการ
ท�ำการประมวลผลในแบบจ�ำลองและมีความแตกต่างกัน
ตามขนาดของตารางเมทริกซ์ ทัง้ นีม้ หี ลายงานวิจยั ทีใ่ ช้คา่ RI
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น งานของ Worawit [26] ใช้ RI เท่ากับ 6
และในงานของ Jumpol et al. [27] ใช้ RI เท่ากับ 5
อย่างไรก็ตาม แต่ละงานวิจัยใช้จ�ำนวนค่า RI ที่ไม่เท่ากัน
โดยในงานวิจัยนี้ใช้ค่า RI เท่ากับ 1.24 ในการหาพื้นที่เสี่ยง
น�ำ้ ท่วม และ RI เท่ากับ 0.58 ในการหาพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับจ�ำนวนปัจจัยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์จำ� นวน 5 และ
3 ปัจจัย [25] ในส่วนของค่า CI เป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง
ที่ค�ำนวณจากสมการที่ (2) [24]
(2)
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ค่า λmax (Maximum Eigenvalue) คือ ผลลัพธ์จากการคูณกัน
ของเมทริกซ์ของค่าระดับความส�ำคัญกับค่าน�้ำหนักปัจจัย
ที่หาจากขั้นตอนย่อยที่ 3 (การค�ำนวณหาค่า Eigenvector
ของเมทริกซ์ในแต่ละแถว) และค่า n คือ ขนาดของสแควร์
เมทริกซ์ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 5
ผลทีไ่ ด้จากการค�ำนวณค่าอัตราความสอดคล้อง พบว่า
ค่า CR ของพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมเท่ากับ 0.03 (หรือร้อยละ 3)
และพื้นที่รองรับน�้ำได้ CR เท่ากับ 0.09 (หรือร้อยละ 9) ซึ่ง
ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ส�ำหรับจ�ำนวนปัจจัยที่เท่ากับ 5 และ
3 ตามหลักการของ Saaty [25] ที่ได้ให้ไว้ว่าไม่ควรเกิน 0.1
หรือร้อยละ 10
2.4.3 การเรี ย งล� ำ ดั บ ทางเลื อ ก อาศั ย ผลจากการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบในการตัดสินใจทีละคูท่ กี่ ล่าวไว้กอ่ น
หน้านี้ที่ให้ค่าน�้ำหนักปัจจัย ของพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่
รองรับน�้ำ ภายหลังจากตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดด้วย
ค่า CR ล�ำดับถัดไป เข้ากระบวนการเรียงล�ำดับทางเลือก ผลที่
ได้เป็นค่าน�ำ้ หนักของปัจจัยทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นรองรับน�้ำ ที่พร้อมส�ำหรับน�ำไป
วิเคราะห์ผลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.5 กระบวนการวิเคราะห์ผลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลของพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำทิ้งในที่นี้
อาศัยการวิเคราะห์ผลทางภูมิสารสนเทศมาช่วยในการน�ำ
เสนอผลออกมาในลักษณะของแผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและ
พื้นที่รองรับน�้ำทิ้ง ที่จัดท�ำขึ้นมาจากการน�ำข้อมูลคะแนน
ของปัจจัยและน�ำ้ หนักของปัจจัยทีว่ เิ คราะห์และค�ำนวณออก
มาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปประมวลผลด้วยวิธีทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม
และพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรตี อนล่าง ขัน้ ตอน
การประมวลผลอาศัยวิธีการซ้อนทับ (Overlay) เพื่อหา
คะแนนรวมของปัจจัยพื้นที่เสี่ยงจากสมการที่ (3) (ดัดแปลง
จาก [5], [28]) ซึง่ เป็นการประมวลผลข้อมูลภายในโปรแกรม
ArcGIS 10.2 [22]
(3)
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ค่า S คือ ค่าคะแนนรวมของปัจจัยพื้นที่เสี่ยง ค่า Wi คือ ค่า
น�้ำหนักของปัจจัยในแต่ละปัจจัย และค่า Ri คือ ค่าคะแนน
ของแต่ละปัจจัย ซึ่งการวิเคราะห์ผลพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมใช้ n
เท่ากับ 5 เนื่องจากใช้ 5 ปัจจัยในการวิเคราะห์ผล ส่วนการ
วิเคราะห์ผลพื้นที่รองรับน�้ำทิ้งใช้ n เท่ากับ 3 เนื่องจากใช้
ปัจจัยในการวิเคราะห์ผลเพียงแค่ 3 ปัจจัย
ขัน้ ตอนต่อมาหลังจากได้คา่ คะแนนรวมของปัจจัยพืน้ ที่
เสี่ยง คือ การแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่เป็นช่วงชั้น
ของคะแนน โดยอาศัยหลักการทางสถิติจากการค�ำนวณ
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) มาช่วยก�ำหนดค่าพิสยั (Range) ของคะแนน [5],
[28] ผลที่ได้สามารถแบ่งพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมเป็น 3 ระดับ คือ
พืน้ ทีเ่ สีย่ งระดับสูง พืน้ ทีเ่ สีย่ งระดับปานกลาง และพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ระดับต�่ำ ในส่วนของพื้นที่รองรับน�้ำแบ่งเป็น 3 ระดับ พื้นที่
เหมาะสมระดับสูง พื้นที่เหมาะสมระดับปานกลาง และพื้นที่
เหมาะสมระดับต�่ำ โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบแผนที่
แสดงพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม และแผนที่แสดงพื้นที่รองรับน�้ำ โดย
มีระดับสีของข้อมูลแสดงความเสี่ยงและเหมาะสมในแต่ละ
แผนที่ตามล�ำดับ

3. ผลและวิเคราะห์ผล
3.1 ผลการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดท�ำแผนที่
พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำ
การจัดเตรียมท�ำข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์และจัดท�ำ
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและแผนที่พื้นที่รองรับน�้ำในพื้นที่
สุพรรณบุรีตอนล่าง ในที่นี้อาศัยข้อมูลค่าระดับคะแนนของ
ปัจจัยและค่าน�้ำหนักของปัจจัยแยกตามชนิดของผลผลิต
ข้ อ มู ล โดยผลจากการให้ ค ่ า คะแนนของปั จ จั ย มาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน และน�ำมาคิดเป็นค่าเฉลีย่ คะแนนของปัจจัย
ได้ผลข้อมูลค่าระดับคะแนนสูงสุดและต�ำ่ สุดของแต่ละปัจจัย
ที่ใช้ในการท�ำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม (ตารางที่ 3 ด้านซ้าย)
ได้แก่ ความลาดชัน (สูงสุด 5 ต�ำ่ สุด 1.25) ระยะห่างจากแหล่งน�ำ้
(สูงสุด 4.5 ต�ำ่ สุด 1) ปริมาณน�ำ้ ฝน (สูงสุด 4.25 ต�ำ่ สุด 1)ความ
สามารถในการระบายน�ำ้ ของดิน (สูงสุด 4.25 ต�ำ่ สุด 1) และข้อมูล
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (สูงสุด 4.75 ต�ำ่ สุด 1.3) ส่วนแผนทีพ่ นื้ ที่
รองรับน�ำ้ ในพืน้ ทีอ่ าศัยข้อมูลปัจจัย 3 ปัจจัย (ตารางที่ 3 ด้าน
ขวา) มีค่าสูงสุดและต�่ำสุดของแต่ละปัจจัยคือ ความลาดชัน
(สูงสุด 4.25 ต�ำ่ สุด 1.25) ระยะห่างจากแหล่งน�ำ้ (สูงสุด 4.75
ต�่ำสุด 1) และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สูงสุด 4 ต�่ำสุด 1)

ตารางที่ 3 การให้ค่าระดับคะแนนของปัจจัย (Rating) ที่มีผลให้เกิดพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำ
ปัจจัย
ประเภทของข้อมูล
1. ความลาดชั น 0–5%
พื้นที่
6–10%
10–15%
>15%
2. ระยะห่างจาก <1000 เมตร
แหล่งน�้ำ
1000–2000 เมตร
2000–3000 เมตร
>3000 เมตร
3. ข้อมูลปริมาณ <900 มม.
น�้ำฝน
900–1000 มม.
1000-1100 มม.
>1100 มม.
4. ข้อมูลการ
เลว
ระบายน�้ำของดิน ค่อนข้างเลว
ปานกลาง
ดี
5. ข้อมูลการใช้
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่แหล่งน�้ำ
พื้นที่อื่นๆ

ค่าคะแนนของปัจจัย (Rating)
5
3.5
2.5
1.25
4.5
4
2.75
1
1
1.75
3.25
4.25
4.25
3.75
2.75
1
2.75
4
4.75
1.3

ปัจจัย
ประเภทของข้อมูล
1. ความลาดชั น 0–5%
พื้นที่
6–10%
10–15%
>15 %
2. ระยะห่างจาก <1000 เมตร
แหล่งน�้ำ
1000–2000 เมตร
2000–3000 เมตร
>3000 เมตร
3. ข้อมูลการใช้
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่แหล่งน�้ำ
พื้นที่อื่นๆ

ค่าคะแนนของปัจจัย (Rating)
4.25
3.25
2.25
1.25
1
1.5
3.25
4.75
1
1.25
3.5
4
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ตารางที่ 4 ค่าน�้ำหนักของปัจจัย (Weighting) พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำ
ปัจจัย
ข้อมูลปริมาณน�้ำฝน(มิลลิเมตร/ปี)
ระยะห่างจากแหล่งน�้ำ (เมตร)
ข้อมูลชุดดิน
ความลาดชันพื้นที่ (%)
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ค่าน�้ำหนัก
0.43
0.28
0.18
0.07
0.04

ปัจจัย
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ค่าน�้ำหนัก

0.66
0.25
0.09

ระยะห่างจากแหล่งน�้ำ (เมตร)
ความลาดชันพื้นที่ (%)

ตารางที่ 5 ช่วงค่าน�้ำหนักที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม
ระดับ
พื้นที่เสี่ยงระดับสูง
พื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง
พื้นที่เสี่ยงระดับต�่ำ

ค่าน�้ำหนัก
มากกว่า 3.35
2.37–3.35
น้อยกว่า 2.37

พื้นที่ (ตร.กม.)
700
1060
642

ในส่วนของการคิดค�ำนวณค่าน�้ำหนักของปัจจัยที่ใช้
ส�ำหรับการวิเคราะห์ผลมาจากการให้ค่าคะแนนน�้ำหนัก
ของปัจจัยของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน น�ำมาประมวลผลร่วมกับ
กระบวนการวิ เ คราะห์ แ บบล� ำ ดั บ ชั้ น (AHP) ของทั้ ง 2
ผลิตภัณฑ์แผนที่ ได้ผลข้อมูลค่าน�้ำหนักปัจจัยของแต่ละ
ปัจจัยทีใ่ ช้ในการท�ำแผนทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งน�ำ้ ท่วมทีค่ ดิ จาก 5 ปัจจัย
แสดงในตารางที่ 4 ด้านซ้าย ซึ่งพบว่าค่าน�้ำหนักสูงสุดอยู่ที่
ปัจจัยของปริมาณน�ำ้ ฝนและค่าน�ำ้ หนักต�ำ่ สุดคือข้อมูลการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ส่วนแผนทีพ่ นื้ ทีร่ องรับน�ำ้ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอาศัย
ข้อมูลปัจจัย 3 ปัจจัย ให้ค่าน�้ำหนักของแต่ละปัจจัยแสดงใน
ตารางที่ 4 ด้านขวา พบว่าค่าน�้ำหนักสูงสุดที่ค�ำนวณออกมา
ได้อยู่ที่ปัจจัยของการใช้ประโยชน์ที่ดินและค่าน�้ำหนักต�่ำสุด
คือข้อมูลความลาดชัน

ระดับความเสี่ยงดังแสดงในตารางที่ 5
จากการน�ำผลของช่วงค่าน�้ำหนักที่สัมพันธ์กับระดับ
ความเสีย่ งของพืน้ ทีเ่ สีย่ งน�ำ้ ท่วมไปวิเคราะห์และจัดท�ำแผนที่
เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมใน 4 อ�ำเภอตอนล่างของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แผนทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งน�ำ้ ท่วม แสดงในรูปที่ 5
ซึ่ ง จากผลการประเมิ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งน�้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ศึ ก ษา
ดังกล่าว พบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เสีย่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ คิด
เป็นร้อยละ 44.12 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด ส่วนพืน้ ทีซ่ งึ่ จัดว่า
มีความเสี่ยงต่อการเกิดน�้ำท่วมอยู่ในระดับสูง ได้แก่ พื้นที่
บริเวณอ�ำเภอบางปลาม้า และอ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง คิดเป็นร้อยละ
29.15 ของพื้ น ที่ ศึก ษาทั้ ง หมด สาเหตุ ที่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี
ความเสี่ยงอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการเอ่อล้นของน�้ำใน
แม่นำ�้ หลายสายทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงไหลมาสะสมในพืน้ ที่
ดังกล่าว ส่วนของพื้นที่ที่มีเสี่ยงน�้ำท่วมต�่ำโดยมากตั้งอยู่ทาง
3.2 ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม
ฝั่งอ�ำเภออู่ทอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวเขาที่มีความลาดชัน
จากการค�ำนวณค่าคะแนนรวมของปัจจัยพืน้ ทีเ่ สีย่ ง (S) ค่อยข้างมาก รวมถึงพื้นที่สูงในอ�ำเภอใกล้เคียง โดยมีพื้นที่
จากปัจจัยทั้งหมด พบว่ามีค่าสูงสุดและต�่ำสุดเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
และ1.16 ตามล�ำดับ เมื่อน�ำผลของค่าทั้งหมดมาคิดทางสถิติ
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บแผนที่ พื้ น ที่ เ สี ย งน�้ ำ ท่ ว มกั บ
ได้คา่ ทีน่ ำ� มาใช้ในการก�ำหนดค่าพิสยั คือ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน แผนที่พ้ืนที่น�้ำท่วมซ�้ำซากใน 4 อ�ำเภอตอนล่างของจังหวัด
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.86 และ 0.49 ตามล�ำดับ โดย สุพรรณบุรี ที่จัดท�ำโดย ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ผลดังกล่าวน�ำไปก�ำหนดช่วงชั้นของค่าน�้ำหนักที่สัมพันธ์กับ และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) [29] ดังแสดงในรูปที่ 6
กาญจนา มีจริง และคณะ, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รับน�้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้
ของจังหวัดสุพรรณบุรี.”
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รูปที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม 4 อ�ำเภอตอนล่าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่าผลจากการจ�ำลองพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แสดงผลของพื้นที่เสี่ยงปานกลางไปจนถึงเสี่ยงสูง
ตรงกับพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม ซึ่งผลของพื้นที่
เสีย่ งสูงส่วนมากตรงกับผลของข้อมูลทีน่ ำ�้ ท่วมซ�ำ้ ซากมากกว่า
5 ครัง้ ในรอบ 11 ปี อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบจ�ำลองทีจ่ ดั ท�ำ
ขึ้นมายังไม่ตรงกันหมดทุกพื้นที่ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ�ำเภออู่ทองมีความเสียงต�่ำแต่ใน
ความเป็นจริงได้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ ซากมากกว่า 5 ครัง้
และพื้นที่ทางตอนกลางของอ�ำเภออู่ทองจรดขอบเขตของ
อ� ำ เภอทางทิ ศ ตะวั น ตกที่ แ สดงผลความเสี่ ย งปานกลาง
ไปจนถึงสูงแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม ผลที่ไม่ตรงกัน
ดังกล่าวสันนิษฐานว่าเกิดจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นตัว
ของปริมาณน�้ำฝนและน�้ำท่าจากที่สูงซึ่งมีการเข้าและออก
ตามเส้นทางน�ำ้ ในพืน้ ทีใ่ นช่วงเวลาทีเ่ กิดน�ำ้ ท่วม [30] อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยนี้ส่วนมากเป็นเพียงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสภาพภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
กักกั้นน�้ำ ดังนั้นหากมีการพัฒนาแบบจ�ำลองการเคลื่อนตัว
ของน�ำ้ ทางอุทกศาสตร์และน�ำมาใช้รว่ มกับแผนทีแ่ สดงพืน้ ที่
เสี่ยงที่จัดท�ำขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ
ของพืน้ ทีอ่ าจส่งผลให้ขอ้ มูลสอดคล้องกับพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วมซ�ำ้ ซ้อน
มากขึ้น

รูปที่ 6 พื้นที่ที่น�้ำท่วมขังในรอบ 11 ปี (พ.ศ. 2548–2558)
จัดท�ำโดย ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) [29]
3.3 ผลการวิเคราะห์พื้นที่รองรับน�้ำ
พิจารณาค่าคะแนนรวมของปัจจัยพืน้ ทีเ่ สีย่ ง (S) ทีแ่ ทน
ถึงพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับเป็นพื้นที่รองรับน�้ำ โดยจากปัจจัย
ทั้งหมด 3 ปัจจัย พบว่ามีค่าคะแนนรวมสูงสุดและต�่ำสุด
เท่ากับ 4.21 และ 1.02 ตามล�ำดับ เมื่อน�ำผลของค่าทั้งหมด
มาคิดค�ำนวณทางสถิติได้ค่าที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดค่าพิสัย
คือ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.51 และ
0.82 ตามล�ำดับ โดยสุดท้ายผลดังกล่าวน�ำไปก�ำหนดช่วงชั้น
ของค่าน�้ำหนักที่สัมพันธ์กับระดับความเหมาะสมที่จะเป็น
พื้นที่รองรับน�้ำดังแสดงในตารางที่ 6 เมื่อน�ำผลของช่วงค่า
น�ำ้ หนักทีส่ มั พันธ์กบั ระดับความเหมาะสมไปวิเคราะห์และจัดท�ำ
แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเป็นพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ ในพืน้ ที่ 4
อ�ำเภอตอนล่างของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แผนทีพ่ นื้ ทีร่ องรับน�ำ้
แสดงในรูปที่ 7 ซึง่ จากผลการประเมินพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ ในพืน้ ที่
ศึกษาดังกล่าว พบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมจะน�ำมาพัฒนาเป็น
พื้นที่รองรับน�้ำคิดเป็นร้อยละ 22.19 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ซึ่งตั้ง
อยู่ในอ�ำเภออู่ทอง และพื้นที่ทางตอนเหนือของอ�ำเภอเมือง
สุพรรณบุรี นอกจากนี้มีพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้
ของพื้นที่ศึกษาที่มีความเหมาะสมเช่นกัน พื้นที่รองลงมาที่มี
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รูปที่ 7 แผนที่แสดงพื้นที่รองรับน�้ำใน 4 อ�ำเภอตอนล่าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ความเหมาะสมมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 42.46 ของพื้นที่ศึกษา
ทัง้ หมด ส่วนพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่เหมาะสมโดยมากเป็นพืน้ ทีท่ างตอนบน
และตอนล่างของพืน้ ทีศ่ กึ ษา (คิดเป็นร้อยละ 35.35 ของพืน้ ที่
ศึกษาทั้งหมด) ซึ่งโดยมากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับ
แม่น�้ำสายหลักที่พาดผ่านพื้นที่ศึกษา
ตารางที่ 6 ช่วงค่าน�ำ้ หนักทีส่ มั พันธ์กบั ระดับความเหมาะสม
พื้นที่รองรับน�้ำ
ระดับ
ค่าน�้ำหนัก พื้นที่ (ตร.กม.)
พื้นที่เหมาะสมระดับสูง
มากกว่า 3.33
849
พื้นที่เหมาะสมระดับปานกลาง 1.69–3.33
1020
พื้นที่เหมาะสมระดับต�่ำ
น้อยกว่า 1.68
533

3.4 การเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและพื้นที่รองรับน�้ำ
เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมใช้พัฒนาเป็นพื้นที่พักน�้ำ
จากผลการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งน�ำ้ ท่วมและพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้
ที่ น� ำ เสนอก่ อ นหน้ า นี้ เมื่ อ น� ำ ผลของการประเมิ น ผลทั้ ง
2 แผนที่ มาพิจารณาเทียบเคียงกันพบว่า มีพื้นที่ซึ่งมีความ
เสี่ยงน�้ำท่วมสูงตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการ
รองรับน�ำ้ มากหลายพืน้ ที่ ดังแสดงในรูปที่ 8 ทัง้ นีพ้ นื้ ทีเ่ หมาะสม
บางพื้นที่ที่เหมาะที่จะน�ำมาพัฒนาเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดพัก
หรือกักเก็บน�้ำเพื่อทุเลาภัยที่มาจากน�้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
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รวมถึงสามารถกักเก็บน�้ำส�ำหรับน�ำมาใช้ในยามที่ต้องการ
ใช้น�้ำ ทั้งนี้ผลจากการเทียบเคียงเชิงพื้นที่พบพื้นที่เหมาะสม
ทั้งหมด 2,972,560 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใน 4 จุด คือ พื้นที่
ตอนกลางของอ�ำเภออู่ทอง พื้นที่ตอนเหนือของอ�ำเภอเมือง
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ�ำเภอสองพี่น้อง และพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างอ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอบางปลาม้า (รูปที่ 8)
เกณฑ์ในการเลือกพืน้ ทีท่ เี่ หมาะส�ำหรับกักเก็บน�ำ้ ต้องมี
ลักษณะ คือ เป็นพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ ไม่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินหรือเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อให้สามารถกักเก็บน�้ำได้
ปริมาณมากที่สุด หากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ต่างๆ อาจเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงล�ำน�้ำสายหลักมีระยะห่าง
จากล�ำน�้ำที่เหมาะสมเพื่อรองรับน�้ำที่เอ่อล้นออกมาหรือลด
ความแรงของน�ำ้ ทีจ่ ะก่อความเสียหายได้ และระบายน�ำ้ ออก
สูล่ ำ� น�ำ้ สายอืน่ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับล�ำน�ำ้ สายหลักได้อย่างรวดเร็ว ใน
ที่นี้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ 3 พื้นที่ เป็นพื้นที่ตัวอย่าง คือ พื้นที่ตอน
กลางของอ�ำเภออู่ทอง พื้นที่ตอนเหนือของอ�ำเภอเมือง และ
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ�ำเภอสองพี่น้อง ดังแสดงในรูปที่ 9
ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่รอยต่อระหว่างอ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอ
บางปลาม้า ผู้วิจัยไม่เลือกมาน�ำเสนอเนื่องจากเป็นรอยต่อ
ระหว่างเขตการปกครองส่วนท้องถิน่ 2 อ�ำเภอ อาจไม่เหมาะ
ที่จะน�ำมาพัฒนาเป็นพื้นที่กักเก็บน�้ำ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซากและได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม
ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา [รูปที่ 8 (ค)]
พิจารณาจุดที่เลือกมาเป็นตัวอย่างแสดงพื้นที่เหมาะ
ส�ำหรับกักเก็บน�้ำ มีด้วยกัน 3 พื้นที่ (รูปที่ 9) ได้แก่ พื้นที่ 1
พืน้ ทีใ่ นต�ำบลจรเข้สามพัน อ�ำเภออูท่ อง ตัง้ อยูท่ พี่ กิ ดั ละติจดู
และลองติจดู 14.330891 และ 99.850907 มีพนื้ ที่ 722,560
ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากแม่น�้ำ 223.67 เมตร พิจารณา
จากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีสภาพพืน้ ทีแ่ บบ
การเกษตรรวมถึงพื้นที่ว่างเปล่า และอยู่ติดกับอ่างเก็บน�้ำ
คลองชลประทานรวมถึงคลองสายหลัก พื้นที่ 2 คือ พื้นที่ใน
ต�ำบลบางตะเคียน อ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง ตัง้ อยูท่ พี่ กิ ดั ละติจดู และ
ลองติจูด 14.183940 และ 100.106446 มีพื้นที่ 1,190,000
ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากแม่น�้ำ 812.21 เมตร พิจารณา
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบแผนที่พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม (ก) พื้นที่
รองรับน�้ำ (ข) และพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซาก (ค) เพื่อหา
พื้นที่เหมาะสมส�ำหรับกักเก็บน�้ำ

รูปที่ 9 ที่ตั้งของพื้นที่ที่เลือกเป็นพื้นที่เหมาะส�ำหรับพัฒนา
เป็นพื้นที่จุดพักหรือกักเก็บน�้ำเพื่อทุเลาภัยที่มาจาก
น�้ำท่วมในช่วงฤดูฝน แสดงเป็นตัวอย่าง 3 พื้นที่
จากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่
แบบการเกษตรรวมถึงพื้นที่ว่างเปล่า และติดกับแม่น�้ำสาย
หลักคือแม่น�้ำท่าจีน และสุดท้ายพื้นที่ 3 คือ พื้นที่ในต�ำบล
ตลิ่งชัน อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูดและ
ลองติจูด 14.558478 และ 100.026780 มีพื้นที่ 1,060,000
ตารางเมตร ตั้งอยู่ห่างจากแม่น�้ำ 531.05 เมตร พิจารณา
จากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีสภาพพืน้ ทีแ่ บบ
การเกษตรรวมถึงพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า และติดกับคลองสายหลักคือ
คลองท่าว้า จึงเหมาะส�ำหรับเป็นพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ หรือจุดพักน�ำ้
ทัง้ นีห้ ากใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าวในการเป็นพืน้ ทีร่ องรับน�ำ้ โดยการขุด
ลึกลงไปประมาณ 10 เมตร สามารถเก็บน�ำ้ ได้โดยประมาณคือ
7,225,600 ลูกบาศ์กเมตร 11,900,000 ลูกบาศ์กเมตร และ
10,600,000 ลูกบาศ์กเมตร ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม พื้นที่
ที่เลือกเป็นพื้นที่ที่มาจากการประเมินผลเชิงพื้นที่ด้วยการ
วิเคราะห์ทางภูมิสารสนเทศ
ในส่วนของข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนาแบบจ�ำลอง
ให้มีความถูกต้องและสามารถน�ำไปช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
น�ำผลของการประเมินพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมดังกล่าวไปใช้งานจริง
ควรพัฒนาแบบจ�ำลองการเคลื่อนตัวของน�้ำที่อาศัยเทคนิค
ทางอุทกศาสตร์ (Hydrology) มาจัดท�ำเป็นปัจจัยเสริม
ส�ำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและน�ำแบบจ�ำลองดังกล่าว
มาวิเคราะห์ผลร่วมกับแบบจ�ำลองทางระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่น�้ำท่วมซ�้ำซาก
ในพื้นที่ รวมถึงน�ำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินร่วมกับข้อมูล
ผังเมืองและที่ตั้งของชุมชนเพื่อประเมินจ�ำนวนชุมชนที่เสี่ยง
ได้รับความเสียหาย ในส่วนของการประเมินและจัดท�ำพื้นที่
รองรับน�้ำเพื่อน�ำมาใช้งานจริงจ�ำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันกับการประเมินผลความ
เหมาะสมเชิงพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีจ่ ริง เนือ่ งจากพืน้ ทีก่ ล่าวข้างต้นโดย
มากเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีเจ้าของถือครองกรรมสิทธิในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
4. สรุป
1) ผลการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งน�ำ้ ท่วม พบว่าพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ ง
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 29.15 พื้นที่ที่เสี่ยงปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 44.12 และพื้นที่เสี่ยงต�่ำคิดเป็นร้อยละ 26.73
พื้นที่ที่เสี่ยงระดับสูงมักเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินการท�ำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ติดกับ
ล�ำน�ำ้ สายหลัก คือ ล�ำน�ำ้ ท่าจีน เกิดจากการทีน่ ำ�้ ของล�ำน�ำ้ ท่าจีน
เอ่อล้นออกมา รวมถึงปัจจัยที่มีส่วนส่งผล คือ จากข้อมูล
ปริมาณน�้ำฝนสะสมของทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง คือ พระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดพืน้ ทีเ่ สีย่ งระดับสูง
ส่วนพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดน�้ำท่วม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่
ห่างไกลกับล�ำน�ำ้ สายหลัก พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มคี วามลาดชันสูงน�ำ้
จึงไหลจากที่สูงลงสู่พื้นที่ราบลุ่ม ไม่ก่อให้เกิดพื้นที่เสี่ยงสูง
2) ผลการประเมินพืน้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับรองรับน�ำ้ พบว่า
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 22.19 พืน้ ทีเ่ หมาะสม
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 42.46 และพืน้ ทีเ่ หมาะสมต�ำ่ คิดเป็น
ร้อยละ 35.35 พื้นที่ทเี่ หมาะสมระดับสูงมักอยูห่ า่ งจากล�ำน�้ำ
สายหลักพอประมาณ ไม่ห่างมากและไม่ไกลมาก เป็นพื้นที่
มีความลาดชันระดับปานกลาง พื้นที่ที่เหมาะสมระดับสูงจึง
เป็นพื้นที่รองรับน�้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงและรับน�้ำจาก
ล�ำน�ำ้ สายหลักได้ รวมถึงสามารถระบายน�ำ้ ลงสูล่ ำ� น�ำ้ สายรอง
ได้อย่างเร็ว
3) พื้นที่เหมาะสมที่จะน�ำมาพัฒนาเป็นพื้นที่ที่เป็น
จุดกักเก็บน�้ำเพื่อทุเลาบรรเทาภัยจากน�้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
รวมถึงสามารถกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในยามที่ต้องการใช้น�้ำ มีพื้นที่
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ทั้งหมด 2,972,560 ตารางเมตร ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่
ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างทั้งหมด 3 พื้น ที่คือ พื้นที่ตอนกลางของ
อ�ำเภออู่ทอง พื้นที่ตอนเหนือของอ�ำเภอเมือง และพื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกของอ�ำเภอสองพี่น้อง เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้แม่น้�ำ
สายหลัก
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัย
ขอขอบคุณ ส�ำนักงานชลประทานที่ 12 กรมพัฒนาที่ดิน
และกรมอุตุนิยมวิทยา ส�ำหรับข้อมูลในการด�ำเนินการวิจัย
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