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บทคดัยอ่ 
การศึกษาปัจจยัการเกิดภยัแลง้เพื่อน ามาวิเคราะห์และบริหารจดัการน ้ ามีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซ่ึง
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดภยัแลง้ท่ีส าคญัคือสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีผิดปกติ การพดัพาของลม ความกด
อากาศและส่วนผสมของอากาศ ไดแ้ก่ ไอน ้ า หยดน ้ า ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาวิเคราะห์
หาปริมาณน ้าฝน ในพื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างได ้โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการวิจยัท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์การเกิดภยัแลง้ไดม้าจาก กรมอุตุนิยมวิทยา งานวิจยัน้ีไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
ภยัแลง้ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลม และหยาดน ้ าฟ้า ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีท าให้เกิดภยัแลง้ พบว่าปริมาณน ้ าฝนมีความสัมพนัธ์กบั
อุณหภูมิและความกดอากาศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้นใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
วิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณน ้ าฝนบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2463 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 พบว่าตั้ งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนหนักมาก ตาม
สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีสร้างข้ึน ดงันั้นจึงสามารถใชส้มการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีสร้างข้ึน
ในการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้บริเวณลุ่มน ้าภาคกลางตอนล่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคญั : ภยัแลง้,  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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   Abstract 

The study of drought factors to analyze and manage water is very important. The main 

contributing factor to drought is unusual summer weather, wind, pressure and air 

mixtures include water vapor and water droplets. In this factors can be analyzed for 

rainfall in the lower central river basin area and the preliminary data of the research 

used to analyze drought from Thai Meteorological Department (TMD). This research 

analyzes the factors that cause drought, including rainfall, temperature, pressure, wind 

and precipitation. The Multiple linear regression analysis used to determine the 

relationship of factors causing drought. It was found that rainfall had a statistically 

significant relationship with temperature and pressure. In addition, using the Geographic 

Information System (GIS) an analysis of rainfall in the lower central river basin from 

October 1920 to September 2021 to found that from August to October, there is a lot of 

heavy rainfall according to the multiple linear regression equation. Therefore, the 

created multiple linear regression equations can be effectively used in the analysis of 

drought areas in the lower central river basin area. 
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บทที่ 1 บทน ำ  
 

1.1 ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ภยัแลง้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภยัแลง้ท่ีเกิดจาก
ขาดฝนหรือ ฝนแลง้ ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนท้ิงช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองเดือนกรกฎาคม พื้นท่ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้มาก ไดแ้ก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณ
ท่ีอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่ถึง และถา้ปีใดไม่มีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นในแนว 
ดงักล่าวแลว้จะก่อให้เกิดภยัแลง้รุนแรงมากข้ึน นอกจากพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ยงัมีพื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ า
ในภูมิภาคต่างๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ลุ่มแม่น ้ าบริเวณภาคกลางตอนล่าง ท่ีมกัจะประสบปัญหาภยัแลง้เป็น
ประจ าและส่งผลต่อการท าเกษตรกรรมทั้งท าไร่ ท าสวนและท านา 
  ภยัแลง้ในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้ า  เน่ืองจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศ ท่ีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภยัแลง้จึงส่งผลเสียหายต่อ
กิจกรรมทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้ า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีได้
มีคุณภาพต ่า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภยัแลง้ท่ีมีผลต่อการเกษตร มกัเกิดในฤดูฝนท่ีมีฝนท้ิงช่วง
เป็นเวลานาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 1. ดา้นเศรษฐกิจ ส้ินเปลือง
และสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เช่น ราคาท่ีดินลดลง 
โรงงานผลิตเสียหาย การวา่งงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียว พลงังาน อุตสาหกรรมขนส่ง 
    2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อสัตวต่์าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ า เกิดโรคกบัสัตว ์สูญเสียความ
หลากหลายพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวิทยา ท าให้ระดบัและปริมาณน ้ าลดลง พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง 
ความเค็มของน ้ าเปล่ียนแปลง ระดบัน ้ าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะ
ของดิน ไฟป่าเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทศันียภาพ เป็นตน้ 
     3. ดา้นสังคม เกิดผลกระทบในดา้นสุขภาพอนามยั เกิดความขดัแยง้ในการใชน้ ้ าและการจดัการ
คุณภาพชีวิตลดลงปัญหาทรัพยากรน ้ า ในประเทศไทยสามารถจ า แนกออกเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ 
ปัญหาดา้นปริมาณ ประกอบดว้ย ปัญหาการขาดแคลนน ้า หรือภยัแลง้ ปัญหาน ้าท่วมหรืออุทกภยั และ
ปัญหาดา้นคุณภาพ ประกอบดว้ยปัญหามลพิษทางน ้า และระบบนิเวศน์ในแหล่งน ้ า ถูกท าลาย ภยัแลง้
เป็นภยัธรรมชาติท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ า ในพื้นท่ีต่างๆ ทั้ งเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม รวมทั้งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์  สาเหตุส าคญัของการเกิด
ภาวะภยัแลง้เกิดจากความผนัแปรของธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม และการกระท า ของมนุษย ์เช่น การขาดจิตส านึกและขาดการอนุรักษน์ ้ า 
หรือขาดการบริหารจดัการน ้า ท่ีถูกตอ้ง การท าลายป่าไมต้น้น ้า ล  าธารและแหล่งน ้าธรรมชาติ  
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    การจดัการทรัพยากรน ้า เพื่อแกไ้ขปัญหาทรัพยากรน ้า เป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่ง โดยปัจจุบันได้มีการน า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)      
มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารจดัการน ้ า กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มีความเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี ท่ีวิเคราะห์ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้ าหนดขอ้มูลและ
สารสนเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งในเชิงพื้นท่ี โดยสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียง
ไฟป่า พื้นท่ีเส่ียงแผ่นดินถล่ม ส่วนการจดัการสาธารณภยัมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าแผนท่ี
พื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วม แผน่ดินถล่ม เป็นตน้ กรณีปัญหาภยัแลง้มีการน า ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี เช่น ลกัษณะของ
ภูมิประเทศ ความลาดชนั ปริมาณน ้ า ใตดิ้นและแหล่งน ้ าผวิดินมาซอ้นทบัเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้   
นาถนเรศ อาคาสุวรรณ [1] ไดศึ้กษาพื้นท่ีภาคใตมี้การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ เช่น ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ทะเลสาบสงขลา และจงัหวดัสตูล เป็นตน้ ในพื้นท่ี
คาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงประกอบดว้ย      อ  าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอ
สิงหนคร เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีประสบปัญหาภัยแลง้ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดั 
เน่ืองจากเป็นฐานการผลิตอาหารท่ีส าคญั ของจงัหวดัสงขลา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แต่ในช่วงหนา้แลง้มีปัญหาการขาดแคลนน ้ า เพื่อท า การเกษตร สาเหตุหลกัเกิดจากไม่มี
แหล่งเก็บกกัน ้ า ในพื้นท่ี น ้ า ตน้ทุนไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่สามารถใชน้ ้ า จากทะเลสาบสงขลาเม่ือมี
การรุกตวัของน ้ า เคม็ถึงทะเลสาบตอนบน จากปัญหาดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ า ในช่วงฤดูแลง้ โดยใช้วิธีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดภยัแลง้และใช้การ
ก าหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี และหาแนวทางป้องกนับรรเทาท่ีสามารถท า ไดภ้ายใต้
บริบทของชุมชนและภูมิปัญญาของประชากรในพื้นท่ี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กบั
เกษตรกรในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า ใหเ้ตม็ศกัยภาพ อีกทั้งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมใน
การรักษาแหล่งน ้ า การเตรียมการเพื่อป้องกนัและลดปัญหาจากการเกิดภยัแลง้ โดยใชว้ิธีการก าหนด
บริเวณพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ เป็นวิธีการหน่ึงส าหรับเตรียมการป้องกนัและบรรเทาภยั ดงันั้น
จึงควรจะมีการก าหนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้โดยการท า แผนท่ีเส่ียงภยั ซ่ึงการท าวิจยัคร้ังน้ีน า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์และจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัเน่ืองจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการจดัการกบัขอ้มูลหลายปัจจยัไดดี้ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดภยัแลง้ในพื้นท่ีศึกษาคือปริมาณฝนท่ีตกและจ า นวนวนัท่ีฝนตกใน
พื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีปัจจยัเสริมท่ีท า ให้ปัญหาภยัแลง้ในพื้นท่ีศึกษารุนแรงข้ึนคือ 
ระยะห่างจากล า น ้ า ของชุมชนความสามารถในการระบายน ้ า ของดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
พื้นท่ี โดยพื้นท่ีเส่ียงสูงต่อการเกิดภยัแลง้พบอยูบ่ริเวณดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และ 
ในบางส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการเก็บกกัน ้ า ท าให้ไม่มี
พื้นท่ีกกัเก็บน ้ าท่ีเพียงพอ นอกจากนั้น ประวิทย ์จนัทร์แฉ่ง [2] ไดท้  าการศึกษาและท าการวิเคราะห์
ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ในพื้นท่ีอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแลง้และวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้รวมทั้งหา
สมการความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษากบัความเส่ียงต่อความแหง้แลง้ในพื้นท่ีศึกษา โดย
ใชปั้จจยัลกัษณะทางธรรมชาติไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝนต่อปี ปริมาณน ้ าบาดาล ลกัษณะเน้ือดิน การระบาย
น ้ าของดินและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดแ้ก่ ระยะห่างจากคลอง
ชลประทาน และการใช ้ประโยชน์จากท่ีดิน มาท าการศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและ
การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีโดยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแหง้แลง้ในพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  คือ การ
ระบายน ้ าของดิน รองลงมาเป็นลกัษณะเน้ือดิน และ อานันต์ ค  าภีระ [3] ไดว้ิเคราะห์พื้นท่ีแห้งแลง้
บริเวณพรุควนเคร็งส าหรับการจดัการไฟไหมพ้รุโดยใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีวิธีการศึกษา
ความแหง้แลง้บริเวณพรุควนเคร็งดว้ยการใชด้ชันีความแหง้แลง้ 3 ปัจจยั จ านวน 6 ดชันี คือความแหง้
แลง้ดา้นอุตุนิยมวิทยา ความแหง้แลง้ของพืชพรรณ ท่ีประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมและความแหง้แลง้
ดา้นอุทกวิทยา และใชว้ิธีการประยกุตก์ารตดัสินใจวิธีการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นมาท าการศึกษาปัจจยั
ความแห้งแล้งและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิดไฟไหม้ของพื้นท่ีศึกษาร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแห้งแลง้และแสดงพื้นท่ีเขตป่าเปราะบางก่อ
การเกิดไฟไหมบ้ริเวณป่าพรุควนเคร็ง ผลของการศึกษาพบว่า ดชันีความแห้งแลง้ทั้งสามปัจจยั มี
ความสัมพนัธ์กบัฤดูกาล ปริมาณฝน สภาพการใช้พื้นดิน และการเกิดไฟไหมบ้ริเวณท่ีศึกษา ทั้งน้ี
ฤดูกาลท่ีเกิดความแหง้แลง้มกัจะเกิดในเดือนเมษายน  ถึงเดือนกนัยายน  
    ดงันั้นการศึกษาปัจจยัการเกิดภยัแลง้เพื่อน ามาวิเคราะห์และบริหารจดัการน ้ ามีความส าคญั
เป็นอยา่งมาก และสามารถก าหนดพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถประเมิน
ความรุนแรงของความเส่ียงภัยในระดับความรุนแรงต่างๆ เสนอแนะแนวทาง มาตรการป้องกัน
บรรเทาภยั หรือบรรเทาสภาพภยัแลง้และความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากการเกิด
ภยัแลง้ให้ลดนอ้ยลง อีกทั้งสามารถจดัท า ขอ้มูลท่ีอ านวยประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 จากความส าคญัของการวิเคราะห์ภยัแลง้ท่ีกล่าวมานกัวิจยัจึงไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ภยัแลง้ 
โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัแลง้บริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และ
วิเคราะห์บริเวณท่ีเกิดภยัแลง้เพื่อด าเนินการบริหารจดัการน ้ าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ไปด าเนินการ
หาแนวทางในการจดัการภยัแลง้และบริหารจดัการทรัพยากรน ้าท่ีมีอยูใ่หเ้กิดผลดี เหมาะสม เกษตรกร 
สามารถด าเนินการเพาะปลูกไดอ้ยา่งดี มีผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ สามารถน าไปจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.    เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดภยัแลง้บริเวณลุ่มแม่น ้าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  
    2. เพื่อวิเคราะห์บริเวณท่ีเกิดภยัแลง้และบริหารจดัการน ้าบริเวณลุ่มแม่น ้าภาคกลางตอนล่าง
ของประเทศไทย โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
     1. การวิเคราะห์ภัยแล้งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง

ตอนล่างของประเทศไทย 
 

 
       รูปที ่1.1 บริเวณท่ีศึกษา 
 
     2. ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ี 
     3. ปัจจยัท่ีศึกษาในการเกิดภยัแลง้  

3.1 ปริมาณน ้าฝน (Rainfall) 
3.2 อุณหภูมิ (Temperature) 
3.3 ความช้ืน (Humidity) 
3.4 ลม (Wind) 

     4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษากับการเกิดภัยแล้ง โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปวิเคราะห์การเกิดภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปบริหารจดัการทรัพยากรน ้าทางการเกษตรได ้
               



 บทที่ 2 ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ภยัแลง้ โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัแลง้
บริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และวิเคราะห์บริเวณท่ีเกิดภยัแลง้เพื่อด าเนินการ
บริหารจัดการน ้ าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ไปด าเนินการหาแนวทางในการจดัการภยัแลง้
และบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูใ่หเ้กิดผลดี เหมาะสม เกษตรกร สามารถด าเนินการเพาะปลูกได้
อยา่งดี มีผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ สามารถน าไปจ าหน่ายในทอ้งตลาดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 ภัยแล้ง 
             ภยัแลง้ คือ ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานานจนก่อใหเ้กิดความ
แหง้แลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน [4] สาเหตุของการเกิดภยัแลง้มีอะไรบา้ง 
1. โดยธรรมชาติ 
   1.1 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก 
   1.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   1.3 การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล 
   1.4 ภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผน่ดินไหว 
2. โดยการกระท าของมนุษย ์
   2.1 การท าลายชั้นโอโซน 
   2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก 
   2.3 การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
   2.4 การตดัไมท้ าลายป่า 
ส าหรับภยัแลง้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และท้ิงช่วงซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝนตก
นอ้ยกวา่ปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล  
ดา้นอุตุนิยมวทิยา : ฝนแลง้หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอ้ยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงตามปกติ
ควรจะตอ้งมีฝน โดยข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ ดว้ย 
ดา้นการเกษตร : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้าของพืช 
ดา้นอุทกวิทยา : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะท่ีระดบัน ้าผวิดินและใตดิ้นลดลง หรือน ้าในแม่น ้าล าคลอง
ลดลง 
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ดา้นเศรษฐศาสตร์ : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้า ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 
ความรุนแรงของฝนแลง้แบ่งไดด้งัน้ี คือ ภาวะฝนแลง้อยา่งเบา ภาวะฝนแลง้ปานกลาง และภาวะฝน
แลง้อยา่งรุนแรง 
 ภยัแลง้ในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ไดแ้ก่ 
1.ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อนซ่ึงเร่ิมจากคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไปบริเวณประเทศไทย
ตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็น
ล าดบั จนกระทัง่เขา้สู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปีถดัไป ซ่ึงภยัแลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึน
เป็นประจ าทุกปี 
2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงช่วงเกิดข้ึน ภยัแลง้
ลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินหรือบางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งเกือบ
ทัว่ประเทศ 
           ในอดีตภาวะภยัแลง้เกิดข้ึนในช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
1.  ช่วงปี 2510-2536 เกิดภยัแลง้ในหลายพื้นท่ีเน่ืองจากฝนท้ิงช่วงกลางฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนาน
กว่าปกติ ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกนัยายน บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นบริเวณกวา้งคือ ภาคเหนือต่อภาค
กลางทั้งหมด ตอนบนและดา้นตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคใตฝ่ั้ง
ตะวนัออก 
2.  ปี พ.ศ. 2510 พื้นท่ีตั้งแต่จงัหวดัชุมพรข้ึนมา รวมถึงตอนบนของประเทศเกือบทั้งหมดในภาคกลาง 
ภาคตะวนัออก ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝนนอ้ยมาก 
ท าใหเ้กิดภยัแลง้ข้ึน 
3. ปี พ.ศ. 2511 พื้นท่ีตั้งแต่ตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจงัหวดัพิษณุโลก ภาคกลางทั้งภาคตลอด 
ถึงดา้นตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และตลอดฝ่ังอ่าวไทยของภาคใตเ้กือบ
ทั้งหมด ไดรั้บปริมาณฝนนอ้ยมาก และส่งผลใหเ้กิดภยัแลง้ 
4. ปี พ.ศ. 2520 มีรายงานว่าเกิดภยัแลว้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม พื้นท่ีท่ีประสบภยั
เกือบทัว่ประเทศ 
5. ปี พ.ศ. 2522 เป็นปีท่ีเกิดฝนแล้งรุนแรง โดยมีรายงานว่าเกิดภัยแล้งในช่วงคร่ึงหลังของเดือน
กรกฎาคม และช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเน่ืองถึงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกนัยายน เน่ืองจากปริมาณฝน
ตกลงมามีน้อยมาก ท าความเสียหายและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะดา้น
เกษตรกรรรม และอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นยงักระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศเพราะขาดน ้ ากิน น ้ าใช ้บริเวณท่ีแลง้จดันั้นมีบริเวณกวา้งท่ีสุดคือ ภาคเหนือต่อ
ภาคกลางทั้ งหมด ทางตอนบนและด้านตะวนัตก ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออกตอนบน 
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6. ปี พ.ศ. 2529 มีรายงานความเสียหายจากส านักเลขาธิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กระทรวงหมาด
ไทยว่า บริเวณท่ีประสบภยัมีถึง 41 จงัหวดั ซ่ึงภยัแลง้ในปีน้ีเกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงท่ีปรากฏ ชดัเจน
เป็นเวลาหลายวนั คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม ช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกนัยายนและช่วงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม 
7. ปี พ.ศ. 2530 เป็นปีท่ีประสบกบัภยัแลง้หนกัอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีประสบมาแลว้จากปี 2529 โดย
พื้นท่ีท่ีประสบภยัเป็นบริเวณกวา้งใน เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวนัออก และทวีความรุนแรงมากข้ึนในช่วงตอนกลางฤดูฝน 
8. ปี พ.ศ. 2533 มีฝนตกนอ้ยมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายนทัว่ประเทศ พื้นท่ีทางการเกษตรท่ี
ประสบปัญหาภยัแลว้ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคใต ้
9. ปี พ.ศ. 2534 เป็นปีท่ีปริมาณฝนสะสมมีน้อยตั้งแต่ตน้ฤดูฝน เน่ืองจากมีฝนตกในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางนอ้ยมาก อีกทั้งระดบัน ้าในเข่ือนและอ่างเกบ็น ้าต่าง ๆ อยูใ่นเกณฑ์
ต ่ากว่าปกติมาก กรมชลประทานไม่สามารถท่ีจะระบายน ้ าลงมาช่วงเกษตรกรท่ีอยูใ่ตเ้ข่ือนได ้ท าให้
เกิดภาวะการขาดแคลนน ้ าข้ึน ในหลายพื้นท่ีบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวนัตก 
10. ปี พ.ศ. 2535 มีรายงานวา่เกิดภยัแลง้ข้ึนในช่วงเดือนมีนาคมต่อเน่ืองถึงเดือนมิถุนายนจากภาวะท่ีมี
ฝนตกในช่วงฤดูร้อนนอ้ย และมีภาวะฝนท้ิงช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองตน้เดือนกรกฎาคม โดย
พื้นท่ีท่ีประสบภยัแลง้ส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใตแ้ละภาคเหนือ
ตามล าดบั 
11. ปี พ.ศ. 2536 มีรายงานว่าเกิดภยัแลง้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และในช่วง
กลางเดือนมิถุนายน เน่ืองจากเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงตน้เดือน
กรกฎาคม นอกจากนั้นในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ฝนหมดเร็วกวา่ปกติ โดยพื้นท่ีท่ีประสบภยัส่วนใหญ่
อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคใตต้ามล าดบั 
 
          2.1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System : GIS ) [5] 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการท างาน
เก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพื้นท่ีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้ าหนดขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัต าแหน่งในเชิงพื้นท่ี เช่น ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี สัมพนัธ์กบัต าแหน่งในแผนท่ี ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง 
ขอ้มูลและแผนท่ีใน GIS เป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของตารางขอ้มูล และฐานขอ้มูลท่ีมี
ส่วนสัมพันธ์กับขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
ทั้ งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้ส่ือความหมายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ี
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สัมพนัธ์กบัเวลาได ้เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคล่ือนยา้ย ถ่ินฐาน การบุกรุกท าลาย การ
เปล่ียนแปลงของการใช้พื้นท่ี ฯลฯ ขอ้มูลเหล่าน้ี เม่ือปรากฏบนแผนท่ีท าให้สามารถแปลและส่ือ
ความหมาย ใชง้านไดง่้าย 
GIS เป็นระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเช่ือมโยงกบัสภาพ
ภูมิศาสตร์อ่ืนๆ สภาพทอ้งท่ี สภาพการท างานของระบบสัมพนัธ์กบัสัดส่วนระยะทางและพื้นท่ีจริง
บนแผนท่ี ขอ้แตกต่างระหว่าง GIS กบั MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากลกัษณะของขอ้มูล คือ ขอ้มูล
ท่ีจดัเก็บใน GIS มีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ท่ีแสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนท่ี 
(map) ท่ีเช่ือมโยงกบัขอ้มูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอ้มูล (Database)การเช่ือมโยงขอ้มูล
ทั้งสองประเภทเขา้ดว้ยกนั จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถท่ีจะแสดงขอ้มูลทั้งสองประเภทไดพ้ร้อมๆ กนั 

 
รูปที ่2.1 ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
เช่นสามารถจะคน้หาต าแหน่งของจุดตรวจวดัควนัด า – ควนัขาวไดโ้ดยการระบุช่ือจุดตรวจ หรือ
ในทางตรงกนัขา้ม สามารถท่ีจะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากต าแหน่งท่ีเลือกข้ึนมา ซ่ึงจะต่าง
จาก MIS ท่ีแสดง ภาพเพียงอยา่งเดียว โดยจะขาดการเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัรูปภาพนั้น 
เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอยา่งเดียว แต่แผนท่ีใน GIS จะมีความสัมพนัธ์
กบัต าแหน่งในเชิงพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดท่ีแน่นอน ขอ้มูลใน GIS ทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและ
ขอ้มูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (Geocode) ซ่ึงจะสามารถอา้งอิงได้ทั้ งทางตรงและทางออ้ม ขอ้มูลใน GIS ท่ีอา้งอิงกับ
พื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีค่าพิกัดหรือมีต าแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนท่ี เช่น 
ต าแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ ส าหรับขอ้มูล GIS ท่ีจะอา้งอิงกบัขอ้มูลบนพื้นโลกไดโ้ดยทางออ้มไดแ้ก่ 
ขอ้มูลของบา้น(รวมถึงบา้นเลขท่ี ซอย เขต แขวง จงัหวดั และรหัสไปรษณีย)์ โดยจากขอ้มูลท่ีอยู ่เรา
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สามารถทราบไดว้่าบา้นหลงัน้ีมีต าแหน่งอยู ่ณ ท่ีใดบนพื้นโลก เน่ืองจากบา้นทุกหลงัจะมีท่ีอยู่ไม่ซ ้ า
กนั 
 
องคป์ระกอบหลกัของระบบ GIS ( Components of GIS ) จดัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการท างาน (Methods) ขอ้มูล (Data) และ
บุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรือ
อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการน าเขา้ขอ้มูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลพัธ์ของการท างาน 
 2. โปรแกรม 
คือชุดของค าสั่งส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซ่ึงประกอบดว้ยฟังกช์ัน่ การท างาน
และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับน าเขา้และปรับแต่งขอ้มูล, จดัการระบบฐานขอ้มูล, เรียกคน้, 
วิเคราะห์ และ จ าลองภาพ 
3. ขอ้มูล 
คือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะใชใ้นระบบ GIS และถูกจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูลโดยไดรั้บการดูแล จาก
ระบบจดัการฐานขอ้มูลหรือ DBMS ขอ้มูลจะเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัรองลงมาจากบุคลากร 
4. บุคลากร 
คือ ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผูน้ าเขา้ขอ้มูล ช่างเทคนิค ผูดู้แล
ระบบฐานขอ้มูล ผูเ้ช่ียวชาญส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ บุคลากร
จะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในระบบ GIS เน่ืองจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลท่ีมีอยู่มากมาย
มหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ไดถู้กน าไปใชง้าน อาจจะกล่าวไดว้่า ถา้ขาด
บุคลากรกจ็ะไม่มีระบบ GIS 
5. วิธีการหรือขั้นตอนการท างาน 
คือวิธีการท่ีองคก์รนั้น ๆ น าเอาระบบ GIS ไปใชง้านโดยแต่ละ ระบบแต่ละองคก์รยอ่มีความแตกต่าง
กนัออกไป ฉะนั้นผูป้ฏิบติังานตอ้งเลือกวิธีการในการจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับของ
หน่วยงานนั้น ๆ  
 
      2.1.3 การถดถอยเชิงเส้น 
การวิเคราะห์การถดถอย [6] เป็นวิธีการทางสถิติอยา่งหน่ึง ท่ีใชใ้นการตรวจสอบลกัษณะของความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ (Independent variable) และตวั
แปรตาม (Dependentvariable) ผลของการศึกษาจะใหท้ราบถึง 
(1) ขนาดของความสัมพนัธร์ะหวางตวัแปรอิสระ ท่ีมีต่อตวัแปรตาม  



11 

 

(2) แบบจ าลองความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ในการวิเคราะห์การถดถอย มกัเรียกตวัแปรอิสระ วา่ ตวัท านาย (predictor) หรือตวัแปรกระตุน้ 
(stimulus variable) ส่วนตวัแปรตาม มกัเรียกวา่ ตวัแปรตอบสนอง (response variable) หรือตวัแปร
เกณฑ ์(criterion variable) 
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย จะประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอิสระ เพียง 1 
ตัว การวิเคราะห์ เป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ งสอง และสร้างรูปแบบสมการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นการพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม เช่น การพยากรณ์ระดบั Carbon monoxide ในผูสู้บ
บุหร่ี เม่ือทราบปริมาณการสูบบุหร่ีต่อวนั การพยากรณ์น ้าหนกัของทารกเม่ือทราบอายขุองมารดา การ
พยากรณ์ผลการสอบปลายภาคเม่ือทราบผลการสอบกลางภาค เป็นตน้ 
   แนวคดิของการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (กรณีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย) จะเป็นการน า
ข้อมูลจากตัวแปรท่ีท าการศึกษามาวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ ท่ีสามารถบอกแนวโน้มของ
ความสัมพนัธ์โดยใชแ้ผนภาพเส้นตรงแทนได ้และจะท าการหาเส้นตรงทีด่ี ท่ีสุดเพื่อเป็นตวัแทนของ
รูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาเส้นตรงท่ีดีท่ีสุดจะมีเพียงเส้นเดียวโดยถือหลกัการวา่จะตอ้ง
มีผลรวมของระยะห่างก าลงัสอง จากเส้นกราฟถึงทุกๆจุดนั้น มีค่านอ้ยท่ีสุด เราเรียกหลกัการน้ีว่า วิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Method of Least Squares) 
 

 
รูปที ่2.2 การวเิคราะห์ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
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จากเส้นตรงดังกล่าว ใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อหาค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิสมการสร้างเป็น
แบบจ าลองในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ เรียก สมการถดถอยเชิงเส้น หรือสมการพยากรณ์ หลงัจาก
ไดแ้บบจ าลองแลว้ จึงท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง เพื่อดูระยะห่างจากเส้นกราฟ
ท่ีสร้างกบัขอ้มูลจริงว่าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอ้มูลหรือไม่ โดยมี
การทดสอบทางสถิติดงัต่อไปน้ี 
1. การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ และตวัแปรตามมี
ความสัมพนัธเ์ชิงเสน้กนัหรือไม่) จะใชส้ถิติทดสอบ ANOVA 
2. การทดสอบค่าคงท่ีและค่าสมัประสิทธ์ิ์ิในสมการถดถอย ทีละตวัโดยใชส้ถิติทดสอบที 
3. พิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพหุ (Multiple R) และค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ 
(Standard Error of Estimate) กระบวนการดงักล่าวทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบจะใช้การค านวณและ
การทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ ด้วยการค านวณตวัเลขเอง หรือสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติท าการวิเคราะห์ให ้
   ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
1. ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีมาตรวดัเป็น Interval ข้ึนไป (อนุญาตใหต้วัแปรอิสระบางตวัมีมาตร
วัดเป็น Norminal หรือ Ordinal ได้บ้าง โดยจะต้องท าการเปล่ียนตัวแปรอิสระท่ีมีมาตรวัดเป็น 
Norminal หรือ Ordinal เหล่านั้น เป็นตวัแปรหุ่น แลว้จึงท าการวิเคราะห์การถดถอยโดยใชต้วัแปรหุ่น
ท่ีเกิดข้ึนแทนตวัแปรเดิมท่ีมี) 
2. ขอ้มูลของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม จะตอ้งสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
3. ตวัแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพนัธ์กันเอง (การเกิดความสัมพนัธ์กันเองของตวัแปรอิสระ
เรียกวา่การเกิด Multicollinearity)  
4. ขอ้มูลจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง 
5. ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการพยากรณ์จะตอ้ง 
   5.1 มีการแจกแจงแบบปกติ(Assumption of Normality) 
   5.2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 และ 
   5.3 มีความแปรปรวนคงท่ี(Homogeneity of Variance) 
   5.4 ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระกนั (Assumption of Autocorrelation) 
เฉพาะในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
หมายเหตุ ตวัแปรหุ่น (Dummy variable) เป็นการสร้างตวัแปรใหม่ข้ึนใชแ้ทนตวัแปรเดิม โดยอาศยั
ชุดตวัเลข 0 และ 1 เรียงประกอบกนัเพื่อใชแ้ทนลกัษณะต่างๆ ของขอ้มูลในตวัแปรนั้น ซ่ึงตวัแปรท่ีจะ
น ามาสร้างตวัแปรหุ่นจะตอ้งเป็นตวัแปรท่ีบรรจุข้อมูลเชิงคุณภาพ (มาตรวดัเป็นนามบญัญัติหรือ
อนัดบั) 
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การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย(Simple Linear Regression) 
แบบจ าลองการถดถอยเชิงเสน้ คือ  
     ˆ

i iy a bx     (2.1) 
หรือ      0 1

ˆ
i iy x      (2.2) 

เม่ือ ˆiy  คือ ตวัแปรตาม 
   0,a  คือ ค่าคงท่ีหรือจุดบนแกน y (intercept) 
   1,b  คือ ค่าความชนั หรือ สมัประสิทธ์ิ 
     ix   คือ ตวัแปรอิสระ 
 
สามารถค านวณ a  และ b  ไดจ้าก     
 
 
         (2.3)                                                                                                                                                                                      
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                      (2.4) 

 
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เป็นการวิเคราะห์การถดถอยของตวัแปรอิสระท่ีมากกวา่หน่ึงตวัและตวัแปรตามหน่ึงตวัเพื่อศึกษาว่ามี
ตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามได้ โดย
สามารถเขียนความสมัพนัธ์ในรูปแบบสมการไดด้งัน้ี  

0 1 1 2 2 ...i i i iY X X X               (2.5) 
 
 เม่ือ  

iY            คือ ค่าของตวัแปรตามในล าดบัท่ี i 
        

i            คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรือ พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าล าดบัท่ี i 
       

iX             คือ ค่าคงท่ีของตวัแปรอิสระในล าดบัท่ี i 
       

i             คือ ความคาดเคล่ือนในล าดบัท่ี i 
  
ความคลาดเคล่ือนมีข้อก าหนดต้องเป็นตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉล่ีย หรือ    

( )iE  เท่ากับ 0 และความแปรปรวนหรือ 2 ( )i  เท่ากบั 2 และความคาดเคล่ือนแต่ละค่ามีความ
เป็นอิสะต่อกนั 
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2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [7] ได้ท าการวิ เคราะห์พื้ น ท่ี เส่ี ยงภัยแล้งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (19 จงัหวดั) โดยใชห้ลกัการเบ้ืองตน้ทางดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ซอ้นทบัขอ้มูล (Overlay) และการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) ซ่ึงปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝนรายปี เฉล่ียเขตชลประทานและแหล่งน ้ า พืชปกคลุมดิน สภาพการระบายน ้ าของ
ดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ความหนาแน่นของล าน ้ าในลุ่มน ้ าย่อย และสถิติพื้นท่ีเกิดภยัแลง้ในอดีต 
วิธีการวิเคราะห์เป็นการน าฐานขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 7 ปัจจยั ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) น ามาซ้อนทับกัน โดยก าหนดค่าถ่วงน ้ าหนัก (Weighting) และการจัดล าดับค่า
คะแนน (Rating) เพื่อใชใ้นการก าหนดค่าความเส่ียงในแต่ละระดบัความเส่ียง โดยก าหนดให ้
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง มากกวา่ 80 คะแนน 
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 56– 80 คะแนน 
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ย มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 30– 55 คะแนน 
พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ยมาก มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง นอ้ยกวา่ 30 คะแนน 
ผลของการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั แบ่งระดบัความเส่ียง
ของการเกิดภยัแลง้ เป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้มากสูง เส่ียงภยัแลง้ปานกลาง เส่ียงภยัแลง้นอ้ย และเส่ียงภยั
แลง้นอ้ยมาก พบวา่มีพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้สูง 15 จงัหวดั 203 อ  าเภอ 1,291 ต  าบล และ 7,339 หมู่บา้น 
 
2. นาถนเรศ อาคาสุวรรณ [1] ไดศึ้กษาพื้นท่ีภาคใตมี้การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ เช่น ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ทะเลสาบสงขลา และจงัหวดัสตูล เป็นตน้ ในพื้นท่ี
คาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงประกอบดว้ย อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอสิง
หนคร เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีประสบปัญหาภยัแลง้ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดั เน่ืองจาก
เป็นฐานการผลิตอาหารท่ีส าคญั ของจงัหวดัสงขลา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แต่ในช่วงหนา้แลง้มีปัญหาการขาดแคลนน ้ า เพื่อท า การเกษตร สาเหตุหลกัเกิดจากไม่มีแหล่งเก็บกกั
น ้ า ในพื้นท่ี น ้ า ตน้ทุนไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่สามารถใชน้ ้ า จากทะเลสาบสงขลาเม่ือมีการรุกตวัของ
น ้ า เคม็ถึงทะเลสาบตอนบน จากปัญหาดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนน ้ า ในช่วงฤดูแลง้ โดยใชว้ิธีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดภยัแลง้และใชก้ารก าหนดพื้นท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี และหาแนวทางป้องกนับรรเทาท่ีสามารถท า ไดภ้ายใตบ้ริบทของชุมชน
และภูมิปัญญาของประชากรในพื้นท่ี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กบัเกษตรกรในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้ า ใหเ้ตม็ศกัยภาพ อีกทั้งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน ้ า 
การเตรียมการเพื่อป้องกนัและลดปัญหาจากการเกิดภยัแลง้ โดยใชว้ิธีการก าหนดบริเวณพื้นท่ีท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดภยัแลง้ เป็นวิธีการหน่ึงส าหรับเตรียมการป้องกนัและบรรเทาภยั ดงันั้นจึงควรจะมีการก า 



15 

 

หนดพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้โดยการท า แผนท่ีเส่ียงภยั ซ่ึงการท าวิจยัคร้ังน้ีน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์และจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัเน่ืองจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการจดัการกบัขอ้มูลหลายปัจจยัไดดี้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ี
เป็นตวัเร่งให้เกิดภยัแลง้ในพื้นท่ีศึกษาคือปริมาณฝนท่ีตกและจ า นวนวนัท่ีฝนตกในพื้นท่ีศึกษาและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีปัจจยัเสริมท่ีท า ใหปั้ญหาภยัแลง้ในพื้นท่ีศึกษารุนแรงข้ึนคือ ระยะห่างจากล า น ้ า 
ของชุมชนความสามารถในการระบายน ้ า ของดิน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี โดยพื้นท่ีเส่ียง
สูงต่อการเกิดภยัแลง้พบอยู่บริเวณดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และในบางส่วนบริเวณ
ตอนกลางของพื้นท่ี เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการเก็บกกัน ้ า ท าให้ไม่มีพื้นท่ีกกัเก็บน ้ าท่ี
เพียงพอ  
 
3. ประวิทย ์จนัทร์แฉ่ง [2] ไดท้  าการศึกษาและท าการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ในพื้นท่ี
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความ
แห้งแลง้และวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความแห้งแลง้รวมทั้งหาสมการความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีใช้
ในการศึกษากบัความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ในพื้นท่ีศึกษา โดยใชปั้จจยัลกัษณะทางธรรมชาติไดแ้ก่ 
ปริมาณน ้ าฝนต่อปี ปริมาณน ้ าบาดาล ลกัษณะเน้ือดิน การระบายน ้ าของดินและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะทางกายภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดแ้ก่ ระยะห่างจากคลองชลประทาน และการใช ้ประโยชน์จาก
ท่ีดิน มาท าการศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีโดยการประยกุตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงต่อความแห้งแลง้ใน
พื้นท่ีศึกษามากท่ีสุดท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  คือ การระบายน ้ าของดิน รองลงมาเป็นลกัษณะ
เน้ือดิน 
 
4. อานนัต ์ค  าภีระ [3] ไดว้ิเคราะห์พื้นท่ีแห้งแลง้บริเวณพรุควนเคร็งส าหรับการจดัการไฟไหมพ้รุโดย
ใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีวิธีการศึกษาความแห้งแลง้บริเวณพรุควนเคร็งดว้ยการใชด้ชันี
ความแห้งแลง้ 3 ปัจจยั จ านวน 6 ดัชนี คือความแห้งแลง้ด้านอุตุนิยมวิทยา ความแห้งแลง้ของพืช
พรรณ ท่ีประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมและความแห้งแลง้ดา้นอุทกวิทยา และใชว้ิธีการประยกุตก์าร
ตดัสินใจวิธีการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นมาท าการศึกษาปัจจยัความแหง้แลง้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เกิดไฟไหมข้องพื้นท่ีศึกษาร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
เกิดความแห้งแลง้และแสดงพื้นท่ีเขตป่าเปราะบางก่อการเกิดไฟไหมบ้ริเวณป่าพรุควนเคร็ง ผลของ
การศึกษาพบว่า ดชันีความแห้งแลง้ทั้งสามปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัฤดูกาล ปริมาณฝน สภาพการใช้
พื้นดิน และการเกิดไฟไหมบ้ริเวณท่ีศึกษา ทั้งน้ีฤดูกาลท่ีเกิดความแห้งแลง้มกัจะเกิดในเดือนเมษายน
ถึงกนัยายน  

 



 บทที่ 3 ระเบียบวธีิการวจิัย  
 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ภยัแลง้ โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัแลง้บริเวณลุ่มแม่น ้ า
ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และวิเคราะห์บริเวณท่ีเกิดภยัแลง้เพื่อด าเนินการบริหารจดัการน ้ า
บริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และประเมิน
ความเหมาะสมของบริเวณท่ีเกิดภยัแลง้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression 
analysis) 
 

3.1 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System : GIS )  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการท างาน
เก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพื้นท่ีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้ าหนดขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัต าแหน่งในเชิงพื้นท่ี เช่น ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี สัมพนัธ์กบัต าแหน่งในแผนท่ี ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง 
ขอ้มูลและแผนท่ีใน GIS เป็นระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของตารางขอ้มูล และฐานขอ้มูลท่ีมี
ส่วนสัมพันธ์กับขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นท่ี
ทั้ งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้ส่ือความหมายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ี
สัมพนัธ์กบัเวลาได ้เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคล่ือนยา้ย ถ่ินฐาน การบุกรุกท าลาย การ
เปล่ียนแปลงของการใช้พื้นท่ี ฯลฯ ขอ้มูลเหล่าน้ี เม่ือปรากฏบนแผนท่ีท าให้สามารถแปลและส่ือ
ความหมาย ใชง้านไดง่้ายข้ึน 

3.2 การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พ หุคูณ  (Multiple Linear Regression 
Analysis)  
       เป็นการวิเคราะห์การถดถอยของตวัแปรอิสระท่ีมากกว่าหน่ึงตวัและตวัแปรตามหน่ึงตวัเพื่อ
ศึกษาว่ามีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัท านายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผนัแปรของตวัแปร
ตามได ้โดยสามารถเขียนความสมัพนัธ์ในรูปแบบสมการไดด้งัน้ี  

0 1 1 2 2 ...i i i iY X X X               (1) 
 
 เม่ือ  

iY            คือ ค่าของตวัแปรตามในล าดบัท่ี i 
        

i            คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรือ พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าล าดบัท่ี i 
       

iX             คือ ค่าคงท่ีของตวัแปรอิสระในล าดบัท่ี i 
       

i             คือ ความคาดเคล่ือนในล าดบัท่ี i 
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ความคลาดเคล่ือนมีข้อก าหนดต้องเป็นตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉล่ีย หรือ    
( )iE  เท่ากับ 0 และความแปรปรวนหรือ 2 ( )i  เท่ากบั 2 และความคาดเคล่ือนแต่ละค่ามีความ

เป็นอิสะต่อกนั 
 

3.3 ข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการประมวลผล 
 

ตารางที่ 3.1 แหล่งขอ้มูลท่ีท าการศึกษา 
 

แหล่งของข้อมูล ความละเอยีด ตัวแปร 
กรมอุตุนิยมวทิยา  
Thai Meteorological Department (TMD). 

2o lat × 2o long 
1. ปริมาณน ้าฝน
(Rainfall) 
2. อุณหภูมิ
(Temperature) 
3. ความกดอากาศ 
(Air Pressure) 
4. ลม (Wind) 
5. หยาดน ้าฟ้า 
(precipitation) 
ฯลฯ 

 

3.3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการทดลอง  
1. ปริมาณน ้าฝน(Rainfall) 
2. อุณหภูมิ(Temperature) 
3. ความกดอากาศ (Air Pressure) 
4. ลม (Wind) 
5. หยาดน ้าฟ้า (precipitation) 
 
 
 
 



 18 

3.3.3     บริเวณทีใ่ช้ในการทดลอง (The domain) 
บริเวณท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ไดแ้ก่ พระนครศรีอยธุยา 
อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชยันาท และสุพรรณบุรี แสดงในรูปท่ี 3.1 
 

 

รูปที ่3.1 บริเวณในการศึกษาและพยากรณ์ 

3.4    กระบวนการทดลองและการวเิคราะห์ข้อมูล 
          การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ภยัแลง้ โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัแลง้บริเวณลุ่ม
แม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และวิเคราะห์บริเวณท่ีเกิดภยัแลง้เพื่อด าเนินการบริหาร
จดัการน ้ าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
ประเมินความเหมาะสมของบริเวณท่ีเกิดภยัแลง้โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 
       1. ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ภัยแล้งโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
 2. ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ในการพยากรณ์ภยัแลง้ใน
บริเวณลุ่มแม่น ้าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย 
 3. เก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูล ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืน และลม ซ่ึงเป็นปัจจยัของการ
เกิดภยัแลง้ สามารถเกบ็รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยา (Thai Meteorological Department :TMD) 
 4. จดัท าแผนท่ีแสดงปริมาณน ้ าฝนบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System: GIS วิเคราะห์และจดัล าดบัพื้นท่ีท่ี
มีปริมาณน ้าฝนท่ีแตกต่างกนัจากมากไปนอ้ย บริเวณลุ่มแม่น ้าภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย 
            5. วิเคราะห์ภยัแลง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแบบรายเดือนเพื่อสร้างระบบการบริหารจดัการน ้า 
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   6. ประเมินความเหมาะสมและความถูกต้องของการวิเคราะห์ภยัแลง้โดยใชก้ารวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
   7. วิเคราะห์และจดัล าดบัพื้นท่ีท่ีมีภยัแลง้ท่ีแตกต่างกนัจากมากไปนอ้ย ในบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ
สุพรรณบุรี 



บทที่ 4  ผลของการทดลอง 
 

4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
 4.1.1 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวเิคราะห์ภยัแล้ง 

  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ภยัแลง้เป็นขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายเดือนท่ีไดจ้าก ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยก าหนดให ้
 ปริมาณฝนรายเดือน (Monthly rainfall) หมายถึงปริมาณฝนสะสมท่ีตกในเดือนนั้ น ๆ จะมี
ทั้งหมด 12 เดือน โดย เกณฑก์ารตรวจวดัฝนมีดงัน้ี 
ฝนวดัจ านวนไม่ได ้(Trace)          มีปริมาณฝนไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร 
ฝนเลก็นอ้ย (Light rain)               มีปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร 10.0 มิลลิเมตร 
ฝนปานกลาง (Moderate rain)     มีปริมาณฝนตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร 35.0 มิลลิเมตร 
ฝนหนกั (Heavy rain)                 มีปริมาณฝนตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร 90.0 มิลลิเมตร 
ฝนหนกัมาก (Very heavy rain)    มีปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป 
โดยปริมาณน ้ าฝนรายเดือนจากระบบ GIS ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กนัยายน พ.ศ. 
2564 แสดงในรูปท่ี 4.1  ถึง รูปท่ี 4.12 
   

 
 

 

 
รูปที ่4.1 ปริมาณน ้าฝนเดือนตุลาคม 2563 รูปที ่4.2 ปริมาณน ้าฝนเดือนพฤศจิกายน 2563 
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รูปที ่4.3 ปริมาณน ้าฝนเดือนธนัวาคม 2563 รูปที ่4.4 ปริมาณน ้าฝนเดือนมกราคม 2564 

  
รูปที ่4.5 ปริมาณน ้าฝนเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 รูปที ่4.6 ปริมาณน ้าฝนเดือนมีนาคม 2564 
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รูปที ่4.7 ปริมาณน ้าฝนเดือนเมษายน 2564 รูปที ่4.8 ปริมาณน ้าฝนเดือนพฤษภาคม 2564 

  
รูปที ่4.9 ปริมาณน ้าฝนเดือนมิถุนายน 2564 รูปที ่4.10 ปริมาณน ้าฝนเดือนกรกฎาคม 2564 
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รูปที ่4.11 ปริมาณน ้าฝนเดือนสิงหาคม 2564 รูปที ่4.12 ปริมาณน ้าฝนเดือนกนัยายน 2564 

                 ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา 
  
 จากรูปท่ี 4.1 ถึง รูปท่ี 4.12  พบว่าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่าง ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม มีฝนเล็กน้อย (Light rain) และเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มีฝนปานกลาง 
(Moderate rain) นอกจากนั้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีฝนหนัก (Heavy rain) สุดทา้ยช่วง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนหนกัมาก (Very heavy rain) โดยสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ปริมาณน ้าฝนบริเวณลุ่มแม่น ้าภาคกลางตอนล่าง 

ช่วงเดือน ปริมาณน า้ฝน (มิลลเิมตร) 
เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ฝนเลก็นอ้ย (Light rain) 
เดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนเมษายน ฝนปานกลาง (Moderate rain) 
เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ฝนหนกั (Heavy rain) 
เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ฝนหนกัมาก (Very heavy rain) 
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4.2 การประเมนิความเหมาะสมและความถูกต้องของการวเิคราะห์ภัยแล้ง 
        การประเมินความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการวิเคราะห์ภยัแลง้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์การถดถอยของตวั
แปรอิสระไดแ้ก่ 1. อุณหภูมิ(Temperature)  

2. ความกดอากาศ (Air Pressure) 
3. ลม (Wind) 
4. หยาดน ้าฟ้า (precipitation) 

และตวัแปรตามคือ ปริมาณน ้าฝน (Rainfall)  
โดยสามารถเขียนความสมัพนัธ์ในรูปแบบสมการไดด้งัน้ี  

0 1 1 2 2 ...i i i iY X X X               (4.1) 
 
 เม่ือ  

iY            คือ ค่าของตวัแปรตามในล าดบัท่ี i 
        

i            คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรือ พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าล าดบัท่ี i 
       

iX             คือ ค่าคงท่ีของตวัแปรอิสระในล าดบัท่ี i 
       

i             คือ ความคาดเคล่ือนในล าดบัท่ี i 
ความคลาดเคล่ือนมีข้อก าหนดต้องเป็นตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉล่ีย หรือ    

( )iE  เท่ากับ 0 และความแปรปรวนหรือ 2 ( )i  เท่ากบั 2 และความคาดเคล่ือนแต่ละค่ามีความ
เป็นอิสะต่อกนั 
  
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปริมาณน ้าฝนท่ีส่งผลต่อการเกิดภยัแลง้ แสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4. 2 ตวัแปรในการวิเคราะห์ปริมาณน ้าฝน 

แหล่งของข้อมูล ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

กรมอุตุนิยมวทิยา  
Thai Meteorological Department 
(TMD). 

1. อุณหภูมิ 
(Temperature: X1) 
2. ความกดอากาศ 
(Air Pressure: X2) 
3. ลม (Wind: X3) 
4. หยาดน ้าฟ้า 
(precipitation: X4) 

1. ปริมาณน ้าฝน
(Rainfall: Y) 
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จากขอ้มูลของตวัแปรตน้ ก าหนดให ้  
1. อุณหภูมิ (Temperature = X1) 
2. ความกดอากาศ (Air Pressure = X2) 
3. ลม (Wind = X3) 
4. หยาดน ้าฟ้า (precipitation = X4) 
และตวัแปรตาม ปริมาณน ้าฝน (Rainfall = Y) 
หาสมการถดถอยเชิงพหุ คูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) ตามข้อมูล ท่ีได้จากกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยใช ้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (init : 18.00Z 23:Sep:2021) ไดค้วามสัมพนัธ์ ดงัสมการต่อไปน้ี  
 

1 253960.07 2.23 52.44Y X X        (4.2) 
 
จากสมการท่ี 4.2 พบว่าตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝน คือ อุณหภูมิ (Temperature = 
X1) และ ความกดอากาศ (Air Pressure = X2) โดยสามารถน าค่าท่ีวดัไดจ้ากสถานีวดัค่าอุณหภูมิและ
ความกดอากาศมาค านวณหาปริมาณน ้ าฝนในบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากปริมาณน ้าฝนซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาภยัแลง้และน ้าทว้มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
 



บทที่ 5  สรุปผล และข้อเสนอแนะของการทดลอง 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาปัจจยัการเกิดภยัแลง้เพื่อน ามาวิเคราะห์และบริหารจดัการน ้ ามีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซ่ึง
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดภยัแลง้ท่ีส าคญัคือสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีผิดปกติ การพดัพาของลม ความกด
อากาศและส่วนผสมของอากาศอันได้แก่ ไอน ้ า หยดน ้ า ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวขา้งต้นสามารถน ามา
วิเคราะห์หาปริมาณน ้ าฝน ในพื้นท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างได ้และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการ
วิจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์การเกิดภยัแลง้ไดม้าจาก กรมอุตุนิยมวิทยา และท าการวิเคราะห์ภยัแลง้โดยใช้
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ซ่ึงพบว่าปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดภยัแลง้ไดแ้ก่ อุณหภูมิและความกด
อากาศท่ีเกิดข้ึน โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ภยัแลง้ในบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างดว้ยสมการ
ถดถอยเชิงเสน้พหุคูณพบวา่  

เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม มีปริมาณฝนเลก็นอ้ย (Light rain) 
เดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนเมษายน มีปริมาณฝนปานกลาง (Moderate rain) 
เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม มีปริมาณฝนหนกั (Heavy rain) 
เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม มีปริมาณฝนหนกัมาก (Very heavy rain) 

ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ภยัแลง้จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าบริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลางตอนล่างตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนหนักมาก ตามสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีสร้างข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงสามารถใชส้มการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีสร้างข้ึนในการวิเคราะห์
หาพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ได ้สามารถประเมินความรุนแรงของพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ในระดบัความรุนแรงต่างๆ 
และสามารถเสนอแนะแนวทาง มาตรการป้องกนับรรเทาสภาพภยัแลง้บริเวณลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง
ตอนล่างใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

               ศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดภยัแลง้เพิ่มเติมเพื่อสามารถวิเคราะห์ภยัแลง้ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 [7] กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. 2563. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. สืบคน้เม่ือ 25 ธนัวาคม 
2563. จาก https://www.disaster.go.th/intro.php. 
 



ภาคผนวก 
      
ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)   ดร.สุนิสา สายอุปราช 
    ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   Dr.Sunisa Saiuparad 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 7202 00341 42 0 

                3.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณ ี
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เลขที่ 1381 ถ.ประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
 โทรศัพท์: 02-8363000 ต่อ 4193 
 โทรสาร:  02-8363000 ต่อ 4193 

  E-mail:  sunisa.sa@rmutp.ac.th 
5.  ประวัติการศึกษา 

2554 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2550 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2548 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
สาขาวิชา Mathematical Model 
สาขาวิชา Meteorological 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแตล่ะ
ผลงานวิจัย  

 7.1 ผู้อ านวยแผนงานวิจัย :  - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
      - การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองภูมิอากาศโลกในการพยากรณ์การเกิด   มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 

                             - การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย     เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
     -  การพัฒนาเงื่ อนไขขอบเขตของแบบจ าลองน้ าตื้ น เพื่ อขยายการท านายมรสุม
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 
     - แบบรูปของฝนในประเทศไทยอันเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน 
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- การพัฒนาตัวแบบวัดการพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวในประเทศไทย 
- การพัฒนาเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดการพยากรณ์มรสมุฤดูหนาวบริเวณ

ประเทศไทย 
- การสร้างเงื่อนไขเริ่มต้นในการพยากรณ์อากาศ 
 

      7.3 ผู้ร่วมวิจัย : - 
 

7.4 งานวิจัยทีท่ าเสร็จแล้ว :      
         - การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองภูมิอากาศโลกในการพยากรณ์การเกิด   มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 

                               - การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      -  การพัฒนาเงื่อนไขขอบเขตของแบบจ าลองน้ าตื้นเพื่อขยายการท านายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     - แบบรูปของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน 

- การพัฒนาตัวแบบวัดการพยากรณ์มรสุมฤดูหนาวในประเทศไทย 
- การพัฒนาเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟมากที่สุดในการวัดการพยากรณ์มรสมุฤดูหนาวบริเวณ

ประเทศไทย 
- การสร้างเงื่อนไขเริ่มต้นในการพยากรณ์อากาศ 

                                - การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม  

 
                           7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า :    
                                 - การวิเคราะห์ภัยแล้งเพ่ือบริหารจัดการน้ าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
       ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ดร. ชวนี  สุภิรัตน์   
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Dr. Chawanee  Suphirat   

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 7097 00014 54 0 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย ์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       เลขที่ 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
       โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 4197 
       โทรสาร:  02-9132424 ต่อ 4156 
       E-mail:  chawanee.s@rmutp.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
2552 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิต ิ



30 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2549 ป.บัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2548 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

1. การใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS  , SAS 
2. Experimental Design 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยแผนงานวิจัย :  - 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
  -  ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา 

     7.3 ผู้ร่วมวิจัย : - 
 
 7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :    
       -  ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา 

         - การศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล
พระนคร 

-  การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองภูมิอากาศโลกในการพยากรณ์การเกิด มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 
     -  การพัฒนาเงื่อนไขขอบเขตของแบบจ าลองน้ าตื้นเพื่อขยายการท านายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม 

 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า :  

 
                             - การวิเคราะห์ภัยแล้งเพ่ือบริหารจัดการน้ าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
       ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ดร. ปิยธิดา  พันธุนะ 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Dr.Piyatida  Phanthuna 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   5 7706 00049 42 1 
3.  ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย ์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์   

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       เลขที่ 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
       โทรศัพท์: 02-9132424 ต่อ 4197 
       โทรสาร:  02-9132424 ต่อ 4156 

        E-mail:  piyatida.r@rmutp.ac.th 
 

5. ประวัติการศึกษา 
2552 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิต ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2549 ป.บัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2548 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

1. การใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS  , MATLAB  
2. Quality Control 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การท าการวิจัยว่าเป็นผู ้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู ้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย 

     7.1 ผู้อ านวยแผนงานวิจัย :  - 
  7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : - 

       7.3 ผู้ร่วมวิจัย : - 
  7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :    
       -  ความพึงพอใจของนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา 

         - การศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

-  การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองภูมิอากาศโลกในการพยากรณ์การเกิด มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเลขชี้ก าลังไลยาพูนอฟซูพรีมัม 
     -  การพัฒนาเงื่อนไขขอบเขตของแบบจ าลองน้ าตื้นเพื่อขยายการท านายมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม 

 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า :  

 
       - การวิเคราะห์ภัยแล้งเพ่ือบริหารจัดการน้ าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 


