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Abstract
This study aims 1) to create a spatial database of land use in order to
analyze the agricultural potentials in Nakhon Ratchasima province, and 2) to
apply geographic information system for planning to prevent damages from
drought and flooded areas in Nakhon Ratchasima province.
It is a collection of secondary information from the KORAT_GIS
research document database, field data collection, capture of geographic
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coordinates, translation of satellite images to classify land use by the
supervised classification technique together with the Potential Surface
Analysis ( PSA) spatial analysis methods. Data is superimposed and areas at
risk of flooding and drought are assessed by scoring and ranking the risk in
each area. It was found that 1) accurate and appropriate spatial databases
were obtained as follows: (1) land use database, (2) soil series database, (3)
community product database or agricultural OTOP, ( 4) agricultural local
wisdom database, and (5) database of potential analysis/problem of the area;
and 2) in terms of drought risk areas, it was found that there is no risk of
drought for an area of 20,818. 75 rai, low risk of drought for an area of
1,564,718. 75 rai, moderate drought risk for an area of 9,516,237. 50 rai, and
high risk for an area of 1,738,787. 50 rai. Most of the areas, constituting three
quarlters, are at a moderate risk of drought. In terms of flood risk areas, it was
found that an area of 9,587,075. 63 rai, constituting three quarters, found in
the lower part of the province with relatively high topography and mountains
are prone to flooding at a low level. There is a moderate flood risk for an
area of 3,415,358. 13 rai found in the middle part of the province as well as
spreading across the province, and a high risk of flooding for an area of 506.88
rai found in the upper area of the province.
Keywords: landuse, spatial database, drought, flood
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพื่อประยุกต์
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง
ซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา
งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูล KORAT_GIS เอกสาร
งานวิจัยการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม จับพิกัดทางภูมิศาสตร์ การแปลภาพถ่ายดาวเทียม
จ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคแบบ Supervised classification ร่วมกับวิธีการ
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วิ เคราะห์ เชิ ง พื้ น ที่ แ บบ Potential Surface Analysis (PSA) มี การซ้ อนทั บ ข้อมู ล และ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมและภัยแล้ง โดยให้ค่าคะแนนและจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละ
พื้นที่ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและเหมาะสมคือ (1) ฐานข้อมูล
การใช้ ที่ ดิ น (2) ฐานข้ อ มู ล ชุ ด ดิ น (3) ฐานข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน หรื อ OTOP ด้ า น
การเกษตร (4) ฐานข้อมู ล ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ า นการเกษตร และ (5) ฐานข้อมู ล การ
วิเคราะห์ศักยภาพ/ปัญหาของพื้นที่ และ 2) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่างๆ พบว่าไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้ง 20,818.75 ไร่ เสี่ยงภัยแล้งระดับต่้า 1,564,718.75 ไร่ เสี่ยงภัยแล้งระดับ
ปานกลาง 9,516,237.50 ไร่ และเสี่ยงภัยแล้งระดับสูง 1,738,787.50 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่
เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางมากเป็น 3 ใน 4 และพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยน้้าท่วม คือเสี่ยงภัยน้้า
ท่วมระดับต่้า 9,587,075.63 ไร่ มากเป็น 3 ใน 4 พบในเขตตอนล่างของจังหวัด มีระดับภูมิ
ประเทศค่อนข้างสูง และภูเขา รองลงมาเสี่ยงภัยน้้าท่วมระดับปานกลาง 3,415,358.13 ไร่
พบบริเวณตอนกลางและกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัด และเสี่ยงภัยน้้าท่วมระดับสูง 506.88 ไร่
พบในเขตตอนบนของจังหวัด
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ภัยแล้ง ภัยน้้าท่วม
บทน้า

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนท้ากิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชด้าริให้มีจ้านวนเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนไทย และช่วยให้สถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (Office of the National
Economic and Social Development Board, 2017)
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมบ่อยและภัยแล้ง
ซ้้าซากอย่างต่อเนื่อง และยาวนานเป็นประจ้าทุกปี โดยมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ อาจจะมี ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ต่้ า อาจจะมี ป ริม าณฝนตกมากน้ อยในปริม าณที่
แตกต่างกัน บางครั้งก็มามากเกิน บางวันก็ปัญหาน้้าท่วมบ่อยและภัยแล้งซ้้าซากมีฝนทิ้ง
ช่ ว งเป็ น ระยะแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ ต่ า ง ๆ มี ส ภาพตื้ น เขิ น ไม่ ส ามารถกั ก เก็ บ น้้ า ได้
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(Meteorological Department, 2016) ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
นครราชสีมาเป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยภูเขา พื้นที่มีความลาดชันปานกลาง และมีการ
บุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้สภาพป่าไม่สามารถดูดซับน้้าไว้ได้ทัน ไม่มีแหล่งน้้าผิวดินหรือ
ขาดอ่างเก็บกักน้้าที่ช่วยชะลอการไหลของน้้า จึงท้าให้ประชาชนขาดแคลนน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และน้้าเพื่อการเกษตร พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งสัตว์
เลี้ ย งได้ รับ ผลกระทบ สร้า งความสู ญ เสี ย ให้ แก่ป ระชาชนผู้ ป ระสบภัย เป็ น จ้ า นวนมาก
หลายหน่ ว ยงานได้ มี การด้ าเนิ นโครงการเพื่ อป้องกัน บรรเทาความเดื อดร้อน และลด
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมบ่อยครั้ง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ซ้้ า ซากและพื้ น ที่ น้ า ท่ ว ม
ยั ง มี ค วามถี่แ ละมี ค วามรุน แรงมากขึ้น จึ ง ท้ า ให้ ยั ง เกิด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ พื ช ผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบตลอดมา เพื่อเป็นการ
สนับสนุนแผนการป้องกันและภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติ และให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นกรอบก้าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย
ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เสริ ม ก้ า ลั ง และบู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior,
Thailand, 2015)
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ หรื อ Geographic Information Systems (GIS)
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์กับ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงและผสมผสาน
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละข้ อ มู ล เชิ ง บรรยาย ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล สามารถดั ด แปลงแก้ไ ข
วิ เ คราะห์ แสดงผลการวิ เ คราะห์ และการน้ า เสนอข้ อ มู ล Bernhardson (1999) and
Longley et al. (2001) เพื่อให้เห็นมิติและความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
ความเข้ า ใจปั ญ หา ประกอบการตั ด สิ น ใจในการวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรเชิ ง พื้ น ที่
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันความเสียหายในภาคการเกษตรกรรม เช่น ภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่
น้้าท่วมอย่างถูกต้องเหมาะสม Foipikul (2014) and Noijasin (2015) ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพของพื้นที่ส้าหรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ก้าหนดค่า
ชั้ นข้ อมู ล Layer ลงในแผนที่ ด้ วยวิ ธี การวิ เคราะห์ แบบ Potential Surface Analysis (PSA)
โดยให้ค่าน้้าหนัก Weighting แต่ละพื้นที่ตามระดับข้อจ้ากัด กล่าวคือถ้ามีข้อจ้ากัดมากก็ให้
ค่าน้้าหนักต่้า ถ้ามีข้อจ้ากัดน้อยก็ให้ค่าน้้าหนักสูง ผลรวมของค่าน้้าหนักทั้งหมดของแต่ละ
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ปัจจัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ จะบ่งบอกถึงศักยภาพในพื้นที่นั้นๆ โดยหากพื้นที่ที่มีค่าน้้าหนักสูงก็
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์สูง ควรจะน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่ก่อนพื้นที่ที่มีค่าน้้าหนักรอง ๆ ไปตามล้าดับ (Mongkolsawat et al., 2006)
Sethakun et al. (2008) ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบข้ อ มู ล ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ (พื้นที่ภัยแล้งและน้้าท่วม)
ในลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยต่้า ปานกลาง และระดับสูง แล้วน้ามาวิเคราะห์
ร่วมกับชั้นข้อมูลความหนาแน่นของประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการวิเคราะห์
สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการหาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วยบรรเทาหรือแก้ไขเหตุการณ์ทั้งภัยแล้งและน้้าท่ วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2553 โดยที่ Pandey (2012) ได้ศึกษาการรับมือกับภัยแล้ ง ใน
การปลูกข้าวในเอเชียด้วยวิธีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในพื้นที่น้าฝนของทวีป
เอเชีย จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามประเทศในพื้นที่ปลูกข้าวนาน้้าฝนในประเทศจีน
อินเดีย และไทย พบว่าความแปรปรวนเชิงพื้นที่ทั้งสามประเทศมีมากขึ้น (Sermkandee
et al., 2014) ได้ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการซ้อนทับข้อมูลปัจจัยทางอุตุนิยมวิยา และเป็น
ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัย คือข้อมูลน้้าฝน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท้า
ให้เกิดอุทกภัยมีทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน ความลึกของดิน ขนาดของพื้นที่ลุ่ม
น้้า ความหนาแน่นของจ้านวนทางน้้า ความลาดชัน ลักษณะเนื้อดิน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้สามารถแบ่งพื้นที่เสี่ ยงภัยออกเป็น 3 ระดับ คือพื้นที่เสี่ย ง
อุทกภัยน้อย พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง และพื้ นที่เสี่ยงอุทกภัยมาก และพวกเขาได้สร้าง
แผนที่ แ สดงระดับความเสี่ย งอุ ทกภัยเพื่ อเสนอให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์
(Doydee & Vaesorn, 2015) ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่ อแสดงและ
จัดท้าแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร
โดยน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
THEOS ( Geo- Informatics and Space Technology Development Agency, 2014)
เพื่อสร้างแผนที่แสดงพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจและค้านวณขนาดพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า
เขตปลูกพืชเศรษฐกิจ จ้านวน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ปลูกข้าว มีขนาด 19,030.15 เฮกตาร์
2) พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ย มี ข นาด 5.91 เฮกตาร์ 3) พื้ น ที่ ป ลู ก มั น ส้ า ปะหลั ง มี ข นาด 36.74
เฮกตาร์ 4) พื้นที่ปลูกยางพารา มีขนาด 225.47 เฮกตาร์ และ 5) พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันมี
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ขนาด 1.70 เฮกตาร์ โดยพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ พื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น
99.12% ของพื้ น ที่ ป ลู กพื ช เศรษฐกิจ ทั้ ง หมด ขณะที่ พื้ น ที่ ป ลู กยางพารา พื้ น ที่ ป ลู กมั น
ส้าปะหลัง พื้นที่ปลูกอ้อย และพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันคิดเป็น 0.65%, 0.19% 0.03% และ
0.01% ตามล้าดับ
จากข้อเด่นของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามงานวิจัยที่ผ่านมา
คณะผู้วิจัยจึงได้น้าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูล
เชิงบรรยาย เพื่อจะแก้ประเด็นปัญหาการขาดฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านกายภาพ การขาด
แผนที่และแผนงานการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอนาคตที่เหมาะสม (Environment
Systems Research Institute, 1996; Hong et al., 2004) คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษา
ที่ ไ ด้ จ ะช่ วยส่ งเสริมและสนับสนุ น นโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ การบริหารจั ดการของ
ภาครั ฐ ลดผลกระทบจากการบริ ห ารจั ด การน้้ า ภาคการเกษตร เพื่ อ การปรั บ ตั ว ของ
ประชาชนทั้งเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ส้านักงาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส้ า นั ก งานชลประทานที่ 8 กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน และส้านักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนเพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ พื้ น ที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี พื้ น ที่
ประมาณ 20,487.30 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 12,804,562.50 ไร่ (Nakhon
Ratchasima Rajabhat University, 2004)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database) ชั้น
ข้อมูลด้านกายภาพหรือฐานข้อมูลภาพ (Graphic database) ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลการใช้
ที่ ดิ น 2) ฐานข้ อ มู ล ชุ ด ดิ น 3) ฐานข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) ด้ า นการเกษตร
4) ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และ 5) ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ/
ปัญหาของพื้นที่ ในการวิเคราะห์ภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วม
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3. ขอบเขตด้านเวลา ข้อมูลขอบเขตด้านพื้นที่และขอบเขตด้านเนื้อหา โดยใช้
เทคนิควิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS และข้อมูลด้านเนื้อหา จะใช้ข้อมูล
ที่มีการจัดท้าของแต่ละหน่วยงานปีล่าสุดเพื่อตอบค้าถามตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. การจัดการกระท้าข้อมูล ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนครราชสีมา
รวมถึงข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านการเกษตร
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรของเกษตรกร ท้าการจ้าแนกข้อมูล เป็นรายอ้าเภอ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เมื่อได้ผลข้อมูลของเกษตรกรรายอ้าเภอแล้ว ท้าการเพิ่ม
ชั้ น ข้อมู ล รหั ส อ้ า เภอ บั น ทึ กให้ อยู่ ในรูป แบบ *.dbf น้ า มาเชื่ อมโยงข้อมู ล กับ ที่ ตั้ ง ของ
ต้าแหน่งอ้าเภอ และขอบเขตอ้าเภอเพื่อท้าเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ท้าการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้
รหัสอ้าเภอเป็นคีย์หลักในการเชื่อมผ่านโปรแกรม ArcGIS และท้าการแปลงพิกัดให้อยู่ใน
รูปแบบระบบพิกัดภูมิศาสตร์เป็น ละติจูด ลองจิจูด ท้าการสร้างฟิลด์เพื่อเก็บค่าต้าแหน่ง
ละติจูด ลองจิจูด ท้าการส่งออกฐานข้อมูลในรูปแบบ *.dbf ออกแบบฐานข้อมูลโดยบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งประกอบด้วย ชื่ออ้าเภอ ที่ตั้ง ต้าแหน่งพิกัด
ขอบเขตอ้าเภอ และฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดนครราชสีมา บันทึก
ข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ *.csv แล้ ว น้ า ข้ อ มู ล เข้ า สู่ โ ปรแกรมจั ด การฐานข้ อ มู ล MySQL
( phpMy Admin) เพื่ อจั ด เก็ บ เ ป็ น ฐ า น ข้ อมู ล MySQL ( Pakdeewathanakun &
Kruautsaha, 2001; Chanlikhit, 1998)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมู ล ปฐมภูมิ (Primary data) ข้อมู ล จาการส้ า รวจภาคสนาม ได้ แก่
ข้อมูลจากการส้ารวจโดยใช้ GPS ในการตรวจเช็ควัดค่าพิกัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ต้าแหน่งที่ตั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านการเกษตร และข้อมูลภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการเกษตร ในการด้ า เนิ น งานจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ข้อมูลรายงานการศึกษา งานการวิจัยตลอดจนแผนที่และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
ต้ารา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความ และข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า คือ ข้อมู ล ลั กษณะภู มิ ป ระเทศ เขตการ
ปกครอง ข้อมูลการใช้ที่ดิน และข้อมูลด้านกายภาพที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งซ้้าซาก
และพื้นที่น้าท่วม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และจัดท้าแผนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
เชิงพื้นที่ ส้าหรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหัวข้อดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลค่าถ่วงน้้าหนักด้วยกระบวนการวิเคราะห์แบบล้าดับชัน้ การ
เตรียมข้อมูลค่าถ่วงน้้าหนักส้าหรับการจัดท้าแบบจ้าลองและวิเคราะห์ผลแบบล้าดับชั้นเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส้ า หรั บ หาค่ า ถ่ ว งน้้ า หนั ก ส้ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มีจ้าแนกออกเป็นล้าดับชั้น (Re-classify) เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจ
2. การเปรียบเทียบองค์ประกอบในการตัดสินใจ การให้ค่าน้้าหนักปัจจัยของพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมโดยตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด เรียงล้าดับการ
เลือกผลที่ได้เป็นค่าน้้าหนักของปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพื้นที่ พร้อมส้าหรับ
น้าไปวิเคราะห์ผลข้อมูลต่อไป
3. กระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยน้าเสนอผล
ออกมาในลั กษณะของแผนที่พื้ นที่เสี่ย งภัยแล้ง และพื้นที่ เสี่ย งภั ยน้้าท่ วม การน้ า ข้อมูล
คะแนนของและน้้ า หนั ก ของปั จ จั ย ที่ วิ เ คราะห์ การประมวลผลอาศั ย วิ ธี ก ารทั บ ซ้ อ น
(Overlay) เพื่ อ หาคะแนนรวมของปั จ จั ย พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ซึ่ ง เป็ น การประมวลผลข้ อ มู ล ใน
โปรแกรม ArcGIS ด้วยวิธีการแบบวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ PSA
4. ค่าคะแนนรวมของปัจจัยพื้นที่เสี่ยง คือการแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่
เป็ น ช่ ว งชั้ น โดยอาศัย หลั กการทางสถิติ จ ากการค้า นวณค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มาช่วยก้าหนดค่าพิสัย (Range) สามารถแบ่ง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงระดับต่้าพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง และ
พื้นที่เสี่ยงระดับสูง ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม ออกเป็น 2 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงระดับ
ต่้าและพื้นที่ เสี่ยงระดับปานกลาง แสดงผลเป็น แผนที่เสี่ยงภัยแล้งและเสี่ยงภัยน้้ า ท่ ว ม
ตามล้าดับ
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ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.1 ฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 13 ล้านไร่
โดยมีพื้นที่ที่ท้าการเกษตร 8.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 66.40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในจ้านวนนี้
มีพื้นที่ท้านาประมาณ 4.2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 48.27 พื้นที่ปลูกพืชไร่ประมาณ 3.7 ล้านไร่
หรือร้อยละ 42.52 พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 0.5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.74 และ
พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ประมาณ 0.3 ล้านไร่ หรือร้อยละ 3.47 มีครัวเรือนภาคการเกษตร
298,732 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญและเกษตรกรท้ารายได้เป็นล้าดับต้น ๆ คือ
ข้าวนาปี มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพด เป็นต้น
1.2 ฐานข้อมูลชุดดิน จังหวัดนครราชสี มาทรัพยากรดิน สามารถจ้าแนกได้
หลากหลายประเภทและมีสมรรถนะที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นดินที่ขาดธาตุอาหารของ
พืช หรือมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่้าถึงต่้า ทั้งนี้เป็นเพราะดินส่วนใหญ่มีเนื้อ
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ดินค่อนข้างหยาบคล้ายดินทราย ท้าให้ดินระบายน้้าได้ดี ดูดซับน้้าได้น้อย มีธาตุอาหารพืช
และสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้ต่้า นอกจากนี้ยังมีสภาพดินที่เป็นปัญหาอีก คือ ดิน
ทรายจัด สภาพดินเค็ม เป็นต้น แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสูง ส่วนมากพบตามที่ราบน้้าท่วมถึงของล้าน้้าต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทของดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ข้อมูลกลุ่มดิน และปัญหาทรัพยากรดิน เป็นต้น
1.3 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านการเกษตร และฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์กับศักยภาพของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาจ้านวนความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กับศักยภาพของ
พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้ทบทวนเอกสารและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและต้ารา ได้แก่ สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนาแบบสินค้า คุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งจ้าหน่ายสินค้า
จ้านวนแหล่งจ้าหน่ายของชุมชน การวิเคราะห์ความเหมาะสม ใช้ค่าคะแนนความเหมาะสม
และค่าความส้าคัญของปัจจัย โดยค่าคะแนนความเหมาะสมได้จากเกณฑ์การให้ค่าคะแนน
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และค่า
ความส้าคัญของปัจจัย ซึ่งได้จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วน้าค่าทางสถิติทั้งสองมาบันทึกลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นท้า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการซ้อนทับ เพื่อให้ทราบระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ของ
ต้าบลแต่ละชนิด การวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับศักยภาพของ
พื้นที่และชุมชนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ในแต่ละต้าบลของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพิจารณา
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านการเกษตร
1.4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และการวิเคราะห์ศักยภาพ/
ปัญหาของพื้นที่ (ในการวิเคราะห์ภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วม) การวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา การบูรณาการข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิง
คุณลักษณะสัมพันธ์ เพื่อวางแผนการป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่
น้้าท่วม และจัดท้าแผนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหา
ศักยภาพของพื้นที่ส้าหรับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน โดยการก้าหนดปัจจัย
ต่าง ๆ วัดค่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้น และก้าหนดค่าปัจจัยต่าง ๆ ลงในแผนที่ วิธีการวิเคราะห์
แบบ Potential Surface Analysis จึ ง ให้ ค่ า น้้ า หนั ก (Weighting) กั บ พื้ น ที่ ต ามระดั บ
ข้อจ้ากัด กล่าวคือ ถ้ามีข้อจ้ากัดมากก็ให้ค่าน้้าหนักต่้า ถ้ามีข้อจ้ากัดน้อยก็ให้ค่าน้้าหนักสูง
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ผลรวมของค่าน้้าหนักทั้งหมดของแต่ละปัจจัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ จะบ่งบอกถึงศักยภาพในพื้นที่
นั้น ๆ โดยหากพื้นที่ที่มีค่าน้้าหนักสูงก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นมีศั กยภาพในการใช้ประโยชน์
สูง ควรจะน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนพื้นที่ที่มีค่าน้้าหนักรอง ๆ ไปตามล้าดับ
2. การประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนป้องกัน
ความเสียหายจากภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา
ได้น้าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ในการวางแผน
เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งและน้้าท่วมเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยก้าหนด Coverage ให้ตรงกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี
ลักษณะภูมิประเทศ การระบายน้้าของดิน ชุดดิน เส้นชั้นความสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การแพร่กระจายของดิ น เค็ม เส้ น ทางคมนาคม ปริม าณและคุ ณ ภาพน้้ า บาดาล พื้ น ที่
ชลประทาน และแหล่งน้้าผิวดิน เป็นต้น การวิเคราะห์ศักยภาพภาคการเกษตร บูรณาการ
กับข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะสัมพันธ์ เพื่อวางแผนการป้องกันความ
เสียหายจากภัยแล้งและภัยน้้าท่วม และจัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
2.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดระดับออกเป็น
4 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง 2) พื้นที่เสี่ยงระดับต่้า 3) พื้นที่เสี่ยงระดับ
ปานกลาง และ 4) พื้นที่เสี่ยงระดับสูง มีการกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัดในระดับที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งสรุปจ้านวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่าง ๆ คือ พื้นที่ที่ไม่เสี่ยง
ต่อการเกิดภัยแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 33.31 ตร.กม. (20,818.75 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.16
ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง ระดั บ ต่้ า มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,503.55 ตร.กม.
(1,564,718.75 ไร่) หรือร้อยละ 12.03 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ
15,225.98 ตร.กม. (9,516,237.50 ไร่) หรือร้อยละ 73.18 และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง
มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,782.06 ตร.กม. (1,738,787.50 ไร่ ) หรื อ ร้ อ ยละ 14.63 ของพื้ น ที่
ทั้งหมด ผลการศึกษาข้างต้นพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
แล้ ง อยู่ ในระดั บปานกลางมากเป็นอั น ดับหนึ่ งโดยครอบคลุม 3 ใน 4 ของพื้ น ที่ ทั้งหมด
ส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ซึ่งต้องให้ความส้าคัญระดับสูงเช่นกัน มีกระจายอยู่ใน
พื้นที่มากกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด ผลการศึกษานี้สามารถน้าไปวิเคราะห์โดยการ
ซ้อนทับ (Overlay) กับข้อมูลแผนที่เขตระดับหมู่บ้านและหมู่บ้านที่รายงานความแห้งแล้ง
รายปี และสามารถจัดท้าแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งซ้้าซาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จัดการ หรือวางแผนป้องกันล่วงหน้าต่อไป แสดงจ้านวนหมู่บ้านที่มีโอกาสเกิดภัย แล้ ง
ซ้้าซาก
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2.2 พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยน้้าท่วม ได้ใช้
ปัจจัยในการวิเคราะห์ คือ 1) จ้านวนวันฝนตกหนัก 2) ลักษณะภูมิประเทศ 3) พื้นที่ลุ่มน้้า
4) ลักษณะชุดดิน 5) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6) เส้นทางคมนาคม และ 7) พื้นที่น้า
ท่วมในอดีต ทั้งนี้นอกจากปัจจัยทั้ง 7 ด้านแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ท้าให้แต่ละอ้าเภอมีพื้นที่
เกิดภัยน้้าท่วมในปริมาณที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับต่้า ถึงระดับปานกลาง ส่วนในระดับสูงจะ
มีน้อยมาก สรุปได้ว่า พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยน้้าท่วมของจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น 3
ระดั บ คื อ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย น้้ า ท่ ว มระดั บ ต่้ า มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 15,339.32 ตร.กม.
(9,587,075.63 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 74.874 หรือครอบคลุม 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด พบ
ในบริเวณตอนล่างของจังหวัด มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างสูงและภูเขา รองลงมาเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยน้้าท่วมระดับปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 5,464.57 ตร.กม. (3,252,979.99 ไร่)
คิดเป็นร้อยละ 25.040 พบบริเวณตอนกลาง และกระจายทั่วไปทั้งจังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัย
น้้าท่วมระดับสูง มีพื้นที่ประมาณ 0.81 ตร.กม. (506.88 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 0.004 พบอยู่
ทางตอนบนของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อ้าเภอแก้งสนามนาง เป็นต้น
จากผลการศึกษาสามารถน้าไปวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับ (Overlay) กับชั้นแผนที่
เขตปกครองระดับหมู่บ้าน รวมทั้งชั้นข้อมูลอื่นๆ แผนที่หมู่บ้านที่รายงานปัญหาน้้าท่วม
รายปี และสามารถจัดท้าแผนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก และใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนป้องกัน และเตือนภัยล่วงหน้าต่อไปเป็นรายต้าบลหรือเป็นรายหมู่บ้านได้ต่อไป
ตาราง 1
ระดับและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและภัยน้้ำท่วม
พื้นที่ภัยแล้ง (ไร่)
ระดับ
ความเสี่ยงภัย ArcGIS+PSA ร้อยละ
ไม่เสี่ยง
20,818.75
0.16
ต่้า
1,564,718.75 12.03
ปานกลาง
9,516,237.50 73.18
สูง
1,738,787.50 14.63
พื้นที่รวม
12,840,562.50 100.00
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พื้นที่ภัยน้้าท่วม (ไร่)
ArcGIS+PSA
ร้อยละ
9,587,075.63
74.874
3,252,979.99
25.040
506.88
0.004
12,840,562.50
100.00
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อภิปรายผล
การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสอดคล้องกับ จะได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2558 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Limkomolvilas
(2014) ที่ได้มีการจ้าแนกและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าล้าตะ
คอง จากภาพถ่ายดาวเทียมที่จ้าแนกการใช้ที่ดินในหลายช่วงปี และคาดการณ์การใช้ที่ดิน
ในปี พ.ศ. 2567 โดยมี ก ารบู ร ณาการแบบจ้ า ลองภู มิ ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ Supervised
classification analysis, CA Markov, AHP, RGMM, USLE และMulti-criteria Analysis
เพื่ อ วางแผนในการใช้ ที่ ดิ น ในอนาคตและลดผลกระทบที่ เ กิ ด ภั ย ธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การสูญเสียดิน ภัยแล้ง ดินถล่ม และอุทกภัย ด้วยเหตุนี้ จึงน้าเสนอ
เครื่องมือที่สามารถวางแผนเกี่ยวกับแนวทางเลือกล่วงหน้าในการจัดการข้อมูลเชิง พื้นที่
เหมาะสมกับการน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การก้าหนดพื้นที่ขยายตัวของพื้นที่อยู่
อาศัยในอนาคตที่ต้องค้านึงถึงปัญหาอุทกภัย หรือการจัดการปัญหาภัยแล้ง โดยเลือกพื้นที่
ที่มีความส้าคัญมากที่สุด เพื่อจัดล้าดับการให้ความช่วยเหลือที่อาจจะส่งผลกระทบในอนาคต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับการวิเคราะห์หา
ระดับความเสี่ยงภัยแล้ง และระดับเสี่ยงภัยน้้าท่วมในพื้นที่ศึกษา ได้ผลการวิเคราะห์ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sawadee (2011) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งบริเวณลุ่มน้้าแม่กลาง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และแบ่งระดับการเสี่ยงภัยแล้ง 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้ง เสี่ยงระดับต่้า เสี่ยงระดับปานกลาง และเสี่ยงระดับสูง และระดับการเสี่ยง
น้้ า ท่ ว ม 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ต่้ า ระดั บ ปานกลาง และระดั บ สู ง เกณฑ์ ที่ ใช้ วิ เคราะห์
มี 7 เกณฑ์ ได้แก่ ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสามารถในการอุ้ม
น้้าของดิน ค่าการใช้น้าของพืช ความหนาแน่นของล้าธาร ขนาดของพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยและ
ความลาดชัน ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล้าดับ
ชั้น นอกจากนี้ได้ท้าการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิค
แบบ Supervised classification ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พื้ น ที่ แ บบ Potential
Surface Analysis (PSA) นอกจากนี้การวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงภัยแล้ง และระดับ
เสี่ยงภัยน้้าท่วมของงานวิจัยนี้ยังมี ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Meejing et al. (2019)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้้า
ท่วมและพื้นที่รับน้้า กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้ง Thanaroon
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and Amonsanguansin (2008) ได้น้าเอาปัจจัยในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา 5
ปัจจัยเพื่ออธิบายถึงระดับความเสี่ยงภัยน้้าท่วม ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน การระบายน้้าของดิน
ความลาดชัน ระยะห่างจากแหล่งน้้า และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลที่ได้จากการศึกษา คือ
พื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลาง พื้นที่เสี่ยงภัยสูงมาก และพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนา
เป็นพื้นที่รองรับน้้า
ข้อเสนอแนะ
1. ความมุ่งหวังของงานวิจัยนี้ คือ การเน้นให้กลุ่มผู้ใช้หรือ หน่วยงานที่ท้าหน้าที่
และเห็นความส้าคัญในการจัดการฐานข้อมูล ปัจจัย ปัญหา สาเหตุ รวมถึงการเสนอแนะ
แนวทางการวางแผนเพื่อป้องกันความเสีย หายจากภัยแล้งซ้้าซาก และพื้นที่น้าท่วมใน
จังหวัดนครราชสีมา
2. การก้าหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมา
ควรต้องมีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านภูมิสังคมในมิติต่างๆ
ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา พื้นที่น้าท่วมในอดีต และลักษณะทางกายภาพ เป็นเพียงการ
คาดคะเนพื้นที่เกิดภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วมในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ดังนั้นควร
มีการพัฒนาระบบเตือนภัยหรือมีหน่วยงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพน้ามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในการ
วิเคราะห์ศักยภาพภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อวางแผนป้องกันความเสียหาย
จากภัยแล้งซ้้าซากและพื้นที่น้าท่วม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2560
ขอขอบพระคุณส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการวิจัย คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ ใน
จังหวัดนครราชสีมา และเพิ่มพูนความรู้จากงานวิจัยนี้ได้สืบไป
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