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บทคัดย่อ  
  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนา
ระบบชลประทาน และ เพ่ือศึกษาปริมาณความต้องการน้ าในการเกษตรและการอุปโภค  - บริโภคของ
ประชากรในพ้ืนที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งในการครั้งนี้ พบว่า  พ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านส านักเอาะ 
ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สามารถสร้างอ่างเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคขนาดสูง 80 เมตร โดยอ่างเก็บน้ ามีขนาดความจุ 138,345,853.9 ลูกบาศก์เมตร สามารถ
ส่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภคให้พื้นที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้เพียงพอทั้งหมด โดย
ความต้องการน้ าของประชาชนสูงสุด 8,936,860.62 ลูกบาศก์เมตร และจากการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ าที่
เหลือจากการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษายังมีเหลืออยู่อ่างไว้ได้สูงสุด 129 ,001,480.96 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ าที่สามารถเก็บกักไว้ในอ่างนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นและลดลงไป
ต่างฤดูกาล และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา 
ค้าส้าคัญ: แหล่งเกบ็กักน้ า, อุปโภค,บริโภค 
 
 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

 

1609 |  P a g e

 

Abstract   
  This study was aimed to identify suitable location to build water reservoir to 
develop irrigation system and to evaluate amount of water requirement for consumption 
at Khao Daeng Sub-district, Saba Yoi, Songkhla. This can be used to build water 80-m 
high reservoir for irrigation and consumption. The capacity of the reservoir is 
138,345,853.9 m3. This is sufficient for irrigation and consumption at Saba Yoi, Songkhla. 
The maximum demand of the location is 8,936,860.62 m3. The amount of water has 
increased and decreased depending on seasons. The water is sufficient for irrigation and 
consumption in the dry season. 
Keyword: Reservoir, Domestic, Consumption 
 
บทน้า 
  น้ าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ซึ่งสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ต้องการน้ าเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตทั้งนั้น ถ้าขาดน้ าก็คงไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่ มนุษย์รู้จักใช้
ประโยชน์จานน้ าทั้งในทางตรงและทางอ้อมมานานแล้ว ทั้งใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค มนุษย์ต้องการ
น้ าที่สะอาดส าหรับใช้ในการดื่ม ซึ่งมนุษย์ต้องดื่มอย่างน้อยคนละประมาณ 1 ลิตรต่อวัน และยังต้องการน้ า
ในการประกอบอาหาร และช าระล้าง ซึ่งรวมปริมาณการใช้น้ าของมนุษย์ส าหรับการดื่ม การประกอบ
อาหาร และช าระล้าง แล้ว คนไทยที่อาศัยในเขตเมืองมีอัตราการใช้น้ าสูงถึง 250 ลิตรต่อคนต่อวัน ท าให้
ค่าเฉลี่ยของการใช้น้ าของคนไทย 1 คน จึงสูงถึง 200 ลิตรต่อคนต่อวัน น้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ส าหรับ
การบริโภคและการเกษตร โดยการขยายตัวและการพัฒนาของชุมชนย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบการจัดการน้ าด้วย การจัดการน้ าอาจกระท าโดยการจัดสร้างเขื่อนใหญ่ หรืออาจสร้างเป็นอ่างเก็บน้ า 
เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในประเทศ จึงได้มีการจัดการน้ าโดยการสร้างคลอง
ชลประทาน ซึ่งการชลประทาน หมายถึง การให้น ้าแก่พืชโดยการเพ่ิมความชื้นให้แก่ดินนั้นมีความชุ่มชื้น
พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และรวมถึงความต้องการจัดหาน ้า การส่งน ้า ซึ่งระบบชลประทาน
สามารถแบ่งเป็น 4 ระบบหลัก ดังนี้ ระบบแหล่งน ้าต้นทุน (Water sources) ระบบส่งน ้า (Water 
delivery) ระบบแปลงนา (Farm) และระบบการหมุนเวียนน ้า (Water removal) และยังเป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการน าน ้าจากแหล่งน ้าไปใช้ในการเพาะปลูกพืช ดังนั้น การชลประทานจึงเกี่ยวกับการพัฒนา
แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร การก่อสร้างระบบการส่งน ้า การชลประทานอาจเป็นระบบคลองหรือท่อส่งน ้า 
การให้น ้าแก่พืช และการระบายน ้าออกจากแปลงเพาะปลูก (อภิชาติ อนุกูลอ าไพ, 2524; กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2548) 
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  ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดกับแหล่งน้ ามีมากมาย แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคบางพ้ืนที่ก็มีไม่
เพียงพอจึงท าให้เกิดปัญหาในฤดูแล้ง หรือเม่ือฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ปริมาณและคุณภาพของน้ าในแหล่งน้ า
ต่าง ๆ ก็จัดอยู่ในภาวะวิกฤตส าหรับประเทศไทยปัญหาภัยแล้งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดย
ภาพรวมของประเทศไทยจะประสบปัญหาเรื่องน้ าในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะเกิดผลเสียหายต่อ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศเป็นเงินนับแสนล้านบาท (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2549) 
จากปญัหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแหล่งน้ านั้นมีมากมาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาหา
พ้ืนที่เพ่ือรองรับน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยพื้นที่อ าเภอสะบ้าย้อย เป็นอ าเภอท่ีมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
เนินเขาเตี้ย ๆ ที่ราบระหว่างหุบเป็นบริเวณแคบ ๆ สลับด้วยแม่น้ าสายสั้น ๆ เช่น แม่น้ าเทพา ประชาชน
ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพในการเกษตรท าสวนกาแฟ สวนยางพารา สวนผลไม้ และอ่ืน ๆ ซึ่งบางปีประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอสะบ้าย้อยมีการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคจึงก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขึ้น เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือ
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า เพ่ือให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น และยังสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค-บริโภคและประกอบอาชีพได้
ตลอดทั้งป ี
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณความต้องการน้ าการเกษตรและการอุปโภค - บริโภคของประชากรในพ้ืนที่

อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
  
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ความหมายของระบบประทาน 
 อภิชาติ อนุกูลอ าไพ (2524) ได้ให้ความหมายของการชลประทานไว้ว่า การชลประทาน 

หมายถึง การให้น ้าแก่พืชโดยการเพ่ิมความชื้นให้แก่ดินนั้นมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
พืช และรวมถึงความต้องการจัดหาน ้า การส่งน ้า ซึ่งระบบชลประทานสามารถแบ่งเป็น 4 ระบบหลัก ดังนี้ 
ระบบแหล่งน ้าต้นทุน (Water sources) ระบบส่งน ้า (Water delivery) ระบบแปลงนา (Farm) และ
ระบบการหมุนเวียนน ้า (Water removal)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548) ได้ให้ความหมายของการ
ชลประทานไว้ว่า การชลประทาน หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการน าน ้าจากแหล่งน ้าไปใช้ในการ
เพาะปลูกพืช ดังนั้น การชลประทานจึงเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร การก่อสร้างระบบการ
ส่งน ้า การชลประทานอาจเป็นระบบคลองหรือท่อส่งน ้า การให้น ้าแก่พืช และการระบายน ้าออกจากแปลง
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เพาะปลูก  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สุพรรณ กาญจนสุธรรม (2534) ได้ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาทางด้าน
เกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางการเกษตรที่
เหลืออยู่ในปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความ
เชื่อมโยงผสมผสานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูลดาวเทียมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดย
น ามาวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยาของพ้ืนที่ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาในเขต Kisii ในประเทศเคนยา ซึ่งรวบรวมโดย Weilemaker กับ Boxem 
การศึกษาในพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นการประเมินค่าการใช้ที่ดิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบของแผนที่ 
 จักรกฤษณ์ จิระราชวโร (2544) ได้ท าการศึกษา เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร
น้ าเพ่ือการเกษตรจากแม่น้ าชีในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้น้ า และการ
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในปัจจุบันโดยภาครัฐ ภาคประชาชน และการน ากลไกเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการ
จัดการรวมไปถึงการหารูปแบบที่เหมาะสม และเป็นไปได้ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า รูปแบบที่
เหมาะสมเป็นไปได้ในการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตรจากแม่น้ าชี ส าหรับหน่วยงานของรัฐนั้น
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดการสูบน้ า ส่ง
น้ า และวางแผนการใช้น าของเกษตรกร รวมไปถึงการลดการสูญเสียน้ าในระหว่างการสูน้ าและส่งน้ า ส่วน
ในด้านเกษตรกรผู้ใช้น้ าจ าเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างของกลุ่มผู้ใช้น้ า และรูปแบบของกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
  รัชเวช หาญชูวงศ์ (2545) ได้ท าการศึกษาการประเมินศักยภาพของการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพของการพัฒนา
แหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ าในระดับ
ต่ า มีอยู่ 28 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าปานกลางมีอยู่ 83 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าสูงมีอยู่ 82 แห่ง จึงท าให้สามารถเข้าไป
พัฒนาน้ าในพ้ืนที่ได้เหมาะสม  
  สุรีย์พร โคตรประทุม (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพ่ือการประเมินทีดินส าหรับการขุดสระน้ าสาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดินป่าโคกผักกูดและป่าโป่ งแดง 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า พ้ืนที่ที่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากหมู่บ้านในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา จะมีความ
เหมาะสมที่จะพัฒนาขุดสระน้ าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงไม่เหมาะสม โดยมีข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ ขนาดพ้ืนที่
รับน้ า ระดับน้ าใต้ดิน เนื้อดิน การซาบซึมน้ าของดิน และการแพร่กระจายของดินเค็ม ซึ่งจะการประเมิน
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ความเหมาะสมของพ้ืนที่กับข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  
  เอ้ือมพร ภัทรชัยยาคุปต์ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรระดับชุมชน:
กรณีศึกษาการจัดการน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในอ าเภอป่าซาง จั งหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการน้ าของชุมชนจากน้ าเหมืองฝายมาเป็นน้ าบาดาล และการน า
ความรู้ในการจัดการน้ าเหมืองฝายมาปรับใช้ในการจัดการน้ าบาดาลเชิงสถาบัน และเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการทรัพยากรน้ ากับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากการศึกษาพบว่า การน าน้ าบาดาลมา
ใช้เพ่ือการเกษตรของชุมชนบ้านสันก าแพงเป็นยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ า ชุมชนนี้เคย
ร่วมกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในการจัดการเหมืองฝายมาปรับใช้ลักษณะของทรัพยากรน้ าบาดาลเกษตรกรได้
ร่วมกันวางรูปแบบโครงสร้างองค์กร การระดมแรงงาน การก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้น้ าบาดาล การ
ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้น้ าบาดาล 
  วิลาวัณย์ ไทยสงคราม (2551) ได้ท าการศึกษา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลและความเหมาะสมในการพัฒนาส าหรับการอุปโภคบริโภคในเขตพ้ืนที่
อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่งน้ า
บาดาล โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลส าหรับการอุปโภคบริโภคในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่าหมู่บ้านที่มีความเหมาะสมมากในการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลสูง จ านวน 
5 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 9.64 ความเหมาะสมปานกลาง จ านวน 20 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่
ร้อยละ 28.43 ความเหมาะสมน้อย จ านวน 43 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 54.13 และไม่มีความ
เหมาะสม จ านวน 6 หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 7.80 ซึ่งพ้ืนที่ส่วนให้มีความเหมาะสมในการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลต่ า และปานกลาง เนื่องจากคุณภาพน้ าบาดาลกร่อยเค็ม 
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กรอบแนวคิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ศึกษาหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน  
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการถ่วงน้ าหนักปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยเพ่ือ
การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม โดยวิธีการวิเคราะห์ดังสมการที่ 1(Chang,2002) 
 

ข้อมูลปฐมภมู ิ ข้อมูลทุติยภมู ิ

การส ารวจข้อมูล 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหาพ้ืนท่ี
เหมาะสมในการสรา้งแหล่งกักเก็บน้ า 

 ความลาดชัน 

 ชนิดของหิน 

 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายป ี

 การระบายน้ าของดิน 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

การจัดการข้อมูล 

จัดท าฐานข้อมูล 

ศึกษาความต้องการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคน้ าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

รวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดค่าน้ าหนักและค่าคะแนนของตัวแปร 

วิเคราะหศ์ักยภาพแหล่งน้ าด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยการซ้อนทับช้ันข้อมูล (PSA) 

วิเคราะหค์วามเหมาะสมในการพฒันาแหล่งกักเก็บน้ า 

แผนที่ระดับความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
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 ในเมื่อ  S  = ระดับความเสี่ยงรวมของพ้ืนที่ศึกษา 

W1...n  = ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ 1 ถึง n 
R1…n  = ค่าคะแนนระดับความสามารถของปัจจัยที่ 1 ถึง n 
 

  การก าหนดค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย (Rating) และค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัย(Weighting) ของแต่
ละปัจจัยส ารวจจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ค่าถ่วงน้ าหนักมาใช้ในการศึกษาต่อไป 
 2. การใช้ค่าคะแนนปัจจัยหลัก ส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินค่าน้ าหนักปัจจัยที่
เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งผลการให้ค่าคะแนนของปัจจัยหลัก ซึ่งได้ปัจจัย
ของการศึกษาครั้งนี้ 5 ปัจจัย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน ปริมาณน้ าฝน ชนิดของหิน และ
การระบายน้ าของดิน ดังในตารางที่ 1  
 3. การใช้ค่าคะแนนปัจจัยย่อย ส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เหมาะสม
ในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการให้ค่าคะแนนของ
ปัจจัยย่อย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดค่าการถ่วงน้ าหนักปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้าง 
  แหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 

ปัจจัย 

(Parameter) 

ประเภทข้อมูล 

(Class) 

ค่าน้้าหนัก

คะแนนปัจจัย

หลัก (R) 

ค่าคะแนน

ปัจจัยย่อย  

(W) 

S 

ความลาดชัน 15-20% 

4.102 

4.225 17.331 
10-15% 3.210 13.167 
5-10% 2.510 10.296 
0-5% 1.025 4.205 

ชนิดของหิน หินตะกอน 
3.252 

2.525 8.211 

หินแกรนิต 2.752 8.950 
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ปัจจัย 

(Parameter) 

ประเภทข้อมูล 

(Class) 

ค่าน้้าหนัก

คะแนนปัจจัย

หลัก (R) 

ค่าคะแนน

ปัจจัยย่อย  

(W) 

S 

หินดินดาน 2.525 8.211 

หินโคลน 2.645 8.602 
การ ใช้ ป ระ โ ยชน์

ที่ดิน 

เกษตร 

3.535 

3.015 10.658 

ชุมชน 2.235 7.901 

ป่าไม้ 1.212 4.284 

แหล่งน้ า 3.565 12.602 
อ่ืนๆ (ทุ่งหญ้า,ที่รก
ร้าง) 

3.852 
13.617 

ปริมาณน้ าฝน 1,000-1,200 มล./ปี 

3.672 

2.010 7.381 
1,200 - 1,400  มล./
ปี 

2.512 
9.224 

1,400 – 1,600 มล./
ปี 

2.561 
9.404 

1,600 -1,800 มล./ปี 3.525 12.944 

1,800-2,000 มล./ปี 3.892 14.291 
การระบายน้ าของดี ระบายน้ าดี 

3.685 

1.025 3.777 
ระบายน้ าค่อนข้างดี
มาก 

1.215 
4.477 

ระบายน้ าค่อนข้างดี 2.565 9.452 
ระบายน้ าค่อนข้างเลว 4.250 15.661 

  
  จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน โดยการศึกษาจะใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ของชั้นข้อมูลแต่ละปัจจัยทั้งหมดที่
น ามาศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการแบ่งระดับค่าความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) มีความเหมาะสมต่ า 2) มีความเหมาะสมปานกลาง และ 3) มีความเหมาะสมสูง 
  ศึกษาปริมาณความต้องการน้ าในการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของประชากรในพ้ืนที่อ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 
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  1. ค านวณหาความต้องการใช้น้ าในการเกษตรและการอุปโภค -บริโภคของประชากรในพ้ืนที่
ศึกษา วิธีการค านวณแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 การค านวณหาความต้องการใช้น้ าในการเกษตรและการอุปโภค -บริโภคของประชากร
 ในพ้ืนที่ศึกษา 
 

ชนิดของการค้านวณ สูตร 
ค้านวณหาความจุของอ่างเก็บน้า้ สูตร V = L/6 x ( A1 + 4A2 + A3 ) 

(V = ปริมาตร, L = ระยะห่างของเส้นความสูง,           A 
= ขนาดพื้นท่ีของเส้นช้ันความสูง) 

การค้านวณปริมาณน้้าไหลผ่านหัวงานของแต่ละเดือน สูตร   ฝนเฉลี่ย x พ้ืนที่รับน้้า x ค่าสัมประสิทธิก์าร ไหล
บ่า x ความอิ่มตัวของน้้าในดินx 10 
 

ค้านวณอัตราการใช้น้้าของข้าวนาปี 1,835.07 ไร่  

- ใช้น ้าตกกล้า สูตร   พื นที่ปลูกข้าว x น ้าในการเตรียม แปลงต่อ   
              พื นที่ 1 ไร่   =  น ้าในการเตรียมแปลง 

- น ้าท่ีใช้ในการปลูกข้าวของเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม 

สูตร พื นที่ปลูกข้าว x ค่าเฉลี่ยใช้น ้าของนาข้าว                        
              10.5 มิลลิเมตรต่อวัน x จ้านวนวัน 

- น ้าฝนที่สามารถใช้การได้ในแตล่ะเดือน สูตร พื นที่ปลูกข้าว x ค่าเฉลี่ยน ้าฝนต่อเดือน x 0.6 

- ปริมาณน ้าท่ีต้องส่งเพิ่มให้พื นท่ีปลกูข้าวนาปี สูตร     การใช้น ้าของข้าวนาของแต่ละ เดือน – ฝนท่ี 
           สามารถใช้การได้ ของแต่ละเดือน 

ค้านวณอัตราการใช้น้้าของไม้ผล สูตร 0.6 x Ep x D2  
(Ep = ค่าการใช้น้ าของพืช, D = ปัจจัยซึ่งข้ึนอยู่กับ 
อุณหภูมิและ ระดับน้ าทะเล) 

ค้านวณอัตราการใช้น้้าของปาลม์น้้ามัน  สูตร 0.6 x Ep x D2  
(Ep = ค่าการใช้น้ าของพืช, D = ปัจจัยซึ่งข้ึนอยู่กับ 
อุณหภูมิและ ระดับน้ าทะเล) 

ค้านวณอัตราการใช้น้้าอุปโภค-บริโภคของประชากรใน
อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

สูตร จ้านวนผู้ใช้น้้า x 120 ลิตร 
 

 
  2. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาค านวณหาปริมาณความต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ และปริมาณการเก็บกัก
น้ าของอ่างเก็บกักน้ าที่จะสร้างใหม่ว่ามีความเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา
หรือไม ่
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน โดยการศึกษาจะใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ของชั้นข้อมูลแต่ละปัจจัยทั้งหมดที่
น ามาศึกษา 5 ปัจจัย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลาดชัน ปริมาณน้ าฝน ชนิดของหิน และการ
ระบายน้ าของดิน มาท าการซ้อนทับข้อมูลกัน เพ่ือศึกษาหาพ้ืนที่เหมาะสมในการพัฒนา และในการศึกษา
ครั้งนี้ได้มีการแบ่งระดับค่าความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) มีความเหมาะสมน้อย 2) 
มีความเหมาะสมปานกลาง และ 3) มีความเหมาะสมมาก โดยจากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทานมาก จะครอบคลุมหมู่บ้านส านักเอาะ 
บ้านสวนขาม บ้านถ้ าตลอด บ้านน้ าเชียว บ้านเกาะยาง บ้านนา บ้านทุ่งไพล บ้านใต้ บ้านทับยาง บ้านทับ
หลวง บ้านวังเอาะ บ้านปลายนา บ้านถ้ าครก  บ้านคลองตาหา บ้านล ายะ บ้านบาโหย บ้านไร่เหนือ บ้าน
แอและ บ้านหาดทราย และบ้านแกแดะ พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการสร้าง
แหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทานปานกลาง  จะครอบคลุมในหมู่บ้านโคกตก บ้านทุ่งพอ บ้าน
สะนี บ้านโคกออก บ้านสะบ้าย้อย บ้านปลักบ่อ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนใน
การพัฒนาระบบชลประทานต่ า จะครอบคลุม หมู่บ้านห้วยเต่า บ้านล่องควน บ้านโคกสิเหร่ง บ้านบาว 
บ้านเบาะลาแต บ้านมุนี บ้านนาจะแหน บ้านตาฆอ บ้านน้ าค้าง บ้านยาเระ  บ้านท าเนียบ บ้านเพ็งยา 
บ้านบ่อคุย บ้านปลักบ่อ ดังแสดงในภาพที่ 2 
  ผลการศึกษาปริมาณความต้องการน้ าในการเกษตรและการอุปโภค - บริโภคของประชากรใน
พ้ืนที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พบว่า พ้ืนที่ที่มีเส้นชันความสูง 189 เมตร จะมีเนื้อที่3,491,421.63 
ตร.ม และพ้ืนที่ที่มีเส้นชันความสูง 160 เมตร จะมีเนื้อที่ 2,580,667.21 ตร.ม. จากนั้นน าขนาดของพ้ืนที่
แต่ละเส้นชันความสูงมาค านวณหาความจุของอ่างเก็บน้ า พบว่า ความจุของอ่างเก็บน้ าโดยรวมสามารถจุ
ได้ถึง 138,345,853.9 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการค านวณปริมาณน้ าที่ไหลผ่านหัวงานตั้งแต่เดือน เมษายน 
2555 – มีนาคม 2556 จากการค านวณปริมาณน้ าที่ไหลผ่านทั้งหมด 3,712,085.00 ลูกบาศก์เมตร ส่วน
ของการค านวณอัตราการใช้น้ าในการท านาปีจ านวน 1,835.07 ไร่ พบว่า ปริมาณน้ าที่ใช้ในการท าข้าวนา
ปีรวมทั้งหมด 117,445 ลูกบาศก์เมตร และน้ าที่ใช้ในการปลูกข้าวของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม มี
ความต้องการ 4,003,393.08 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นท าการค านวณหาน้ าฝนที่สามารถใช้การได้ในแต่ละ
เดือน ซึ่งมีปริมาณน้ าที่ใช้การได้ 1,167,458.13 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของปริมาณน้ าที่ต้องส่งเพ่ิมให้พ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปี มีความต้องการ 2,835,934.95 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นหาอัตราการใช้น้ าของไม้ผล และ
ปาล์มน้ ามัน ซึ่งพบว่ามีความต้องการใช้น้ า 7,839,821.55 ลูกบาศก์เมตร และ149,484.10 ลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ และจากนั้นท าการค านวณหาอัตราการใช้น้ าอุปโภค -บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่เท่ากับ 
273,364.2 ลูกบาศก์เมตร/เดือน จากนั้นเอาปริมาณน้ าท่ีประชาชนมีความต้องการใช้น้ าทั้งหมดมาบวกกัน
เพ่ือหาปริมาณที่ต้องการใช้ในภาพรวมเป็น 100,388,746.75 ลูกบาศก์เมตร  
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 เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการค านวณการใช้น้ าของประชาชนในพ้ืนที่โดยรวม และการค านวณความจุ
ของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ศึกษา ซึ่งพบว่า พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ า จะอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้าน
ส านักเอาะ ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พิกัด X 695059 พิกัด Y 721282 สามารถ
สร้างอ่างเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ได้นั้นต้องมีขนาดความสูง 80 เมตร 
สันอ่าง 8 เมตร ความลาดชันในอ่าง 1:2 หน้าอ่าง 1:2.3 แกนอ่างลึกลงใต้ดิน 4-5 เมตร ระดับน้ าต้องต่าง
ระดับกับสันอ่าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ ามีขนาดความจุ 138,345,853.90 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้พื้นที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้เพียงพอทั้งหมด ปริมาณ
น้ าเก็บกักมีแนวโน้มของน้ าเพ่ิมข้ึนและลดลงไปต่างฤดูกาล ซึ่งสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ 
 
สรุป 
  ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในการ
วิเคราะห์ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาระบบ
ชลประทาน และ เพ่ือศึกษาปริมาณความต้องการน้ าในการอุปโภคและบริโภคของประชากรในพ้ืนที่
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งในการครั้งนี้ พบว่า พื้นที่หมู่ท่ี 5 บ้านส านักเอาะ ต าบลเขาแดง อ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถสร้างเป็นอ่างเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ขนาด
สูง 80 เมตร มีขนาดความจุ 138,345,853.9 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร และอุปโภค-
บริโภคให้พ้ืนที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้เพียงพอทั้งหมด โดยความต้องการน้ าของประชาชน
สูงสุด 8,936,860.62 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ าที่กักเก็บที่เหลือจากการใช้น้ าของประชาชนสามารถ
กักเก็บไว้ได้สูงสุด 129,001,480.96 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ าเก็บกักมีแนวโน้มของน้ าเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงไปต่างฤดูกาล สามารถเก็บกักองประชาชนในพ้ืนที่ น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอกับความต้องการ 
จากการวิจัยดังกล่าวสามารถน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ในโครงการของส านักชลประทานได้ในอนาคตเพ่ือเข้า
ไปช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีที่มีความขาดแคลนน้ าโดยการน าวิธีการศึกษาดังกล่าวไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนทื่อ่ืนได ้
 
ค้าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยในโครงการ “การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในการวิเคราะห์ช่วยเหลือพ้ืนที่
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา” ในครั้งนี้ รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตรวจสอบผลงาน และความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมาโดยตลอด ซึ่ง ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการด าเนินงานของผู้วิจัยอย่างยิ่ง 
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