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บทคดัย่อ 
การศึกษาค่าดชันีวิกฤตดา้นน ้ า (Water Poverty Index; WPI) ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  เพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัหา

เกณฑแ์ละค่าน ้าหนกัเกณฑต่์างๆ ส าหรับประเมินค่าดชันี ความวิกฤตดา้นน ้ า (WPI) ดว้ยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
(Analytical Hierarchy Process; AHP)  และเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินค่าดชันีความวิกฤต ดา้นน ้ า (WPI) ระดบัต าบล  ระดบั
อ าเภอ และระดับลุ่มน ้ าสาขาในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาหาค่า WPI วิเคราะห์ในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างต าบล อ าเภอ และลุ่มน ้ าสาขา พร้อมจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนในการแกข้ขปัหหาการขาดแคลนน ้ าใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัย ขด้ตัวช้ีว ัดส าหรับประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน ้ า (WPI) ส าหรับจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบรอง  พร้อมค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบหลกัและ
องคป์ระกอบรอง  การประเมินค่า WPI ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัลุ่มน ้ าสาขา พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความวิกฤตดา้นน ้ ามาก
ท่ีสุด คือ ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย ์มีค่า WPI=13.9 อ าเภอบางขนั มีค่า WPI=25.8  และลุ่มน ้ าคลองสินปุน มีค่า WPI=26.0  
ตามล าดบั  แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนและมีความส าคหัมากท่ีสุดท่ีตอ้งเร่งแกข้ขปัหหาการขาดแคลนน ้ า สรุปโดยรวมพ้ืนท่ี
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีความวิกฤตดา้นน ้าค่อนขา้งสูง  ปัจจยัท่ีพบในเกือบทุกพ้ืนท่ี คือ ปัหหาทรัพยากรน ้ าขม่เพียงพอ อีกทั้ง
ยงัมีปัหหาเร่ืองความสามารถในการใชป้ระโยชน์ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม การพฒันาตวัช้ีวดั WPI มาใชใ้นระดบัทอ้งถ่ิน
ภายใตเ้กณฑก์ารประเมินสากลเพ่ือใหข้ดอ้งคป์ระกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสมจะสะทอ้นความเป็นจริงของพ้ืนท่ีขดดี้ท่ีสุด 

ABSTRACT 
The study of water poverty index (WPI) of Nakhon Si Thammarat Province aims at developing criteria and their 

weighting score for evaluation of WPI using analytical hierarchy process (AHP). The developed criteria and their 
weighting score was used as a tool for WPI evaluation in three levels, namely sub-district, district, and sub-basin located 
in Nakhon Si Thammarat Province. The areal prioritization for solving problem of water shortage in Nakhon Si 
Thammarat Province, therefore, was undertaken.The study results gave 5 main-components and 14 sub-components and 
their weighting score for evaluating WPI. It was found that the most critical areas in such in three levels were Kuan-Chum 
sub-district, Ronpiboon district giving WPI of 13.9, Bangkhun district giving WPI of 25.8 and Sin-Pun sub-basin giving 
WPI of 26.0, respectively. The policy maker would consider areal prioritization based WPI score when allocating the 
budget for water infrastructure project development in this area. The overall evaluation results showed that Nakhon Si 
Thammarat Province was obtained low score of WPI, meaning under critical water situation, resulting from insufficient 
water resources, accessibility and poor environment, respectively. The development of local criteria of WPI under the 
main concept of international WPI criteria gave the suitable in-situ component leading to the most reflection of water 
crisis situation in considered area. 
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บทน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการขม่สามารถจัดโครงการท่ีมีอยู่ทั้ งหมดขวใ้นแผนงานขด้ เน่ืองจากก าลังคนและ

งบประมาณมีจ ากดั การเลือกโครงการเพ่ือด าเนินการก่อนหลงัเป็นส่ิงส าคหั การพิจารณาโดยทัว่ขปค านึงถึงผลประโยชน์
และผลกระทบของแต่ละโครงการ แต่ดว้ยปริมาณความตอ้งการสูงกว่างบประมาณท่ีมีอย่างจ ากดั ภายใตเ้คร่ืองมือท่ีมีอยู ่      
ขม่ครอบคลุมปัหหาดา้นน ้ าแลง้  ดชันีวกิฤตดา้นน ้ า (Water Poverty Index: WPI) จึงเป็นเคร่ืองมือช่วยวดัความวิกฤตดา้นน ้ า
ของแต่ละพ้ืนท่ีในลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนหลงัและยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินผล
ของแผนงานโดยการวดัประสิทธิผลของแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและการวดัประสิทธิผลของแผนงานโครงการ
บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินโครงการเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลการ
ประเมินค่า WPI ในสภาพท่ียงัขม่มีการเร่ิมแผนงานหรือโครงการกบัภายหลงัโครงการด าเนินการแลว้เสร็จดว้ย  

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาเกณฑ ์ค่าน ้ าหนกัเกณฑ ์และหาค่า WPI ของพ้ืนท่ีต่างๆ ใน
จงัหวดันครศรีธรรมราชคร้ังแรก  ซ่ึงในประเทศขทยยงัขม่มีการพฒันาเกณฑส์ าหรับค านวณค่า WPI ในระดบัต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับลุ่มน ้ าสาขาในพ้ืนท่ีจังหวดั  โดยน าค่า WPI มาวิเคราะห์ความวิกฤตด้านน ้ าแล้งในเชิง
เปรียบเทียบระหวา่งต าบลกบัต าบล อ าเภอกบัอ าเภอ และลุ่มน ้ าสาขาดว้ยกนั ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  เพื่อน ามา
เป็นส่วนประกอบในการจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนในการแกข้ขปัหหาของแต่ละพ้ืนท่ี  พิจารณาจากเกณฑ์ของค่า
ดัชนีความวิกฤตด้านน ้ า(WPI) มีองค์ประกอบส าคัห 5 ด้าน คือ ทรัพยากรน ้ า(Resources) การเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า
(Access) ความสามารถในการพฒันา(Capacity) การใชป้ระโยชน์(Use) และส่ิงแวดลอ้ม(Environment) ผลการวิเคราะห์
ค่า WPI โดยพ้ืนท่ีท่ีมีค่า WPI สูงกวา่ แสดงถึงความวิกฤตดา้นน ้ าท่ีนอ้ยกวา่  และพ้ืนท่ีท่ีมีค่า WPI ต ่ากวา่ ซ่ึงมีความ
วิกฤตดา้นน ้ าท่ีมากกว่า จึงควรเร่งแกข้ขปัหหาในพ้ืนท่ีท่ีมีค่า WPI ท่ีต  ่ากว่าก่อนพ้ืนท่ีท่ีมีค่า WPI สูงกว่า  ค่า WPI 
นอกจากจะบอกถึงความวกิฤตดา้นการขาดแคลนน ้ าแลว้  ยงัพบวา่ค่าคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบยงับ่งช้ีถึงสาเหตุท่ี
ตอ้งแกข้ขหรือพฒันาเป็นการเร่งด่วน จะท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เกณฑก์ารประเมินค่า WPI 
เพ่ือจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนขดย้ึดตามเกณฑ์สากลโดยส่วนใหห่ ยกเวน้เกณฑท์างดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีขม่สามารถ
จดัหาขอ้มูลขดต้ามเกณฑส์ากล เกณฑด์า้นกฎหมายขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกณฑด์า้นคุณภาพน ้ าผิวดิน เป็นตน้ จึงขม่
สามารถวเิคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบขด ้และใชข้อ้มูลรายขดร้ายต าบลแทนขอ้มูล GDP 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัส าหรับประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน ้ า (Water Poverty Index; WPI) ด้วยวิธี

กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process; AHP) ส าหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช และวเิคราะห์
ความวกิฤตน ้ าทั้ง 5 ดา้น ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัลุ่มน ้ าในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนในการแกข้ขปัหหาของแต่ละพ้ืนท่ีในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจจดัสรรงบประมาณแกข้ขปัหหาการขาดแคลนน ้ าในพ้ืนท่ี

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

วธีิการวจิยั 
ดชันีความวกิฤตด้านน า้ 
ดชันีความวิกฤตดา้นน ้ า (Water Poverty Index; WPI) ขดถู้กพฒันาข้ึนโดย Center for Ecology and 

Hydrology, Wallingford, UK. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของ Natural Environment Research Council, UK. เพื่อใชเ้ป็น
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เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจในรูปแบบองคร์วม (Holistic Policy Tool) ส าหรับการศึกษาหาค่า WPI ในคร้ังแรกของ
พ้ืนท่ีเพ่ือจดัล าดบัความวกิฤตดา้นน ้ าแลง้ของพ้ืนท่ีนั้น อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยในการประเมินผลของแผนการแกข้ข
ปัหหาภยัแลง้ วดัการบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินโครงการ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินค่า WPI ของลุ่มน ้ าสาขาต่างๆ ในสภาพปัจจุบนัท่ียงัขม่มีการเร่ิมแผนงานหรือโครงการ
กบัภายหลงัโครงการแลว้เสร็จ  โดยพิจารณาทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการประเมิน
โดยค่า WPI ภายหลงัการพฒันาตามแผนงานในแต่ละระยะ นอกจากจะบ่งช้ีถึงค่าความวิกฤตในภาพรวมของลุ่มน ้ าและ
ลุ่มน ้ าสาขามีค่าความวิกฤตดา้นน ้ าแลง้ท่ีลดต ่าลงหรือมีปัหหาลดน้อยลงแลว้ยงัสามารถบอกถึงล าดบัความวิกฤตของ
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าสาขาต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงขปจากเดิมก่อนการเร่ิมแผนงานอย่างขรและควรจะมีการปรับแผนขปใน
ทิศทางใดเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

การศึกษาค่า WPI ประเมินค่าขดห้ลายวิธี เช่น วิธี Conventional composite index วิธี Matrix วิธี Simple time-
analysis และวธีิ Holistic (Rawand, 2004) ปัจจุบนัวธีิการประเมินน ้ าอาศยัหลกัในรูปแบบและขอ้มูลขนาดใหห่ วิธีการ
ดงักล่าวจึงขม่เหมาะสมท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นและทนัสมยั ดชันีวิกฤตดา้นน ้ าเป็นเคร่ืองมือท่ีบูรณา
การพฒันาพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือของผูป้ฏิบติังานและผูก้  าหนดนโยบายสามารถประยกุต์ใชด้ชันีวิกฤตดา้นน ้ า        
กบัระดบัและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัขดต้ามเหมาะกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ี (Sullivan et al.,2006;                    
C. Sullivan, 2002; Steven D. M. Mlote, 2002) การศึกษาดชันีความวกิฤตน ้ าในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือประเมินการขาดแคลน
น ้ าโดยการเช่ือมโยงขอ้มูลทางกายภาพ ทางสงัคมและเศรษฐกิจ  ดชันีน้ีพบวา่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีในการท านโยบาย เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการจดัสรรทรัพยากรและกระบวนการจดัล าดบั
ความส าคหั (Ricard Giné Garriga and Agustí Pérez Foguet, 2010) การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชว้ิธี Holistic ประเมินค่า WPI 
และใชง้านเกณฑก์ารประเมินสากลมาประยุกต์ใชใ้นระดบัทอ้งถ่ินโดยอาศยัระบบผูเ้ช่ียวชาหในพ้ืนท่ีในการพฒันา
องคป์ระกอบท่ีใชเ้ฉพาะพ้ืนท่ีและให้ขอ้คิดเห็นรวมถึงค่าถ่วงน ้ าหนกัขององคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือใชใ้นการประเมินค่า
ดชันีความวกิฤตน ้ าของพ้ืนท่ีในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โครงสร้างดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคหั 5 ดา้น คือ   ทรัพยากร(Resources) 
การเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า (Access) ความสามารถในการพฒันา (Capacity) การใช้ประโยชน์ (Use) และส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) มีโครงสร้างประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบรอง ดงัภาพท่ี 1  และการศึกษาโดยวิธี 
Holistic เป็นการเฉล่ียน ้ าหนกัผลท่ีขดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0-100 ดงัภาพท่ี 2 สมการท่ี (1) 

WPI = (ΣwiXi) / (Σwi)       (1) 
เม่ือ  WPI คือ Water Poverty Index value (0-100) 

Xi คือ the ith component of WPI structure 
wi คือ the weight of each component. 
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ภาพที ่1 โครงสร้างของดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า(WPI) 

 

 
ภาพที ่2 โครงสร้าง WPI โดยวธีิ Holistic 

 

วธีิกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัช้ัน (Analytical Hierarchy Process; AHP) 
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) หรือเรียกสั้นๆ วา่ AHP เป็นวิธีการหน่ึงท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Alternatives) พฒันาข้ึนโดย ดร.โทมสั สาตต้ี 
(Dr.Thomas Saaty) ในปี ค.ศ. 1970 เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหาร โดยมีหลกัการง่ายๆ คือ แบ่งโครงสร้างของ
ปัหหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้จึงก าหนดเกณฑ ์(Criteria) เกณฑย์อ่ย (Sub criteria) 
และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty, 1980) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคดัเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพ่ือให้ง่ายต่อการตดัสินใจ ว่าเกณฑ์ขหน
ส าคหักวา่กนั โดยการใหค้ะแนนตามความส าคหัหรือความชอบ หลงัจากใหค้ะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคหัของเกณฑ์
แลว้จึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขวที้ละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถา้การให้คะแนน
ความส าคหัหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล (Consistency)  จะสามารถจดัล าดบัทางเลือกเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดขด ้ 

เน่ืองจากโครงสร้างของ WPI มีความซ ้ าซอ้นและมีขอ้มูลจ านวนมาก การศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกวิธี AHP ซ่ึงเป็น
วิธีหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ ์(Multicriteria Decision Making) เป็นเคร่ืองมือหาค่าน ้ าหนกัของ
เกณฑ์หลกัและเกณฑ์รองท่ีใชป้ระเมินค่า WPI ส าหรับการจดัล าดบัความวิกฤตเร่งด่วนของพ้ืนท่ี  ส่ิงส าคหัท่ีตอ้ง
พิจารณาการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นมี 3 ประการ คือ การจดัล าดบัชั้นในการวเิคราะห์ การหาล าดบัความส าคหั (Priority) 
และการวเิคราะห์ความสมเหตุสมผลของขอ้มูล  

เทคนิค Delphi (Delphi Technique) 
เทคนิค Delphi คือ การรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาห เพ่ือหาฉนัทามติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยปราศจาก

การเผชิหหนา้โดยตรงของกลุ่ม ดว้ยการก าหนดปัหหาท่ีจะศึกษา การคดัเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาห และการท าแบบสอบถาม โดย
ถูกน ามาประยกุตใ์ชก้บั ระบบวเิคราะห์การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multi Criteria Decision Analysis: MCDA)  และ
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น าเทคนิค Delphi ประยกุตใ์นการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาหเพื่อจดัล าดบัทางเลือกดว้ยวธีิ AHP (Tavana et al,1996; 
Chedthawut Poompipatpong and Athakorn Kengpol, 2013) 

 

วธีิการประเมนิค่า WPI 
การประเมินค่า Water Poverty Index (WPI) มีกรอบแนวคิดวธีิการศึกษาแสดงเป็นภาพรวมขดด้งัภาพท่ี 3 และ

มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ภาพที ่3 กรอบแนวคิดขั้นตอนการศึกษา 

 

1. ก าหนดพ้ืนท่ีศึกษาเป็นลุ่มน ้ายอ่ย รวบรวมขอ้มูลและศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในภาพรวมทั้งลุ่มน ้ าหลกั 
และแต่ละลุ่มน ้ าย่อย ในลกัษณะของการวิเคราะห์พ้ืนท่ี (Area Analysis) เพื่อน าม าวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

2. คัดเลือกผูเ้ช่ียวชาหเพ่ือก าหนดองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบรองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค่า WPI 
ส าหรับการสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยขม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยคดัเลือกมาจากผูใ้หข้่าวสารสาคหั (Key Informants) ตามพ้ืนท่ีท่ีก าหนดขว ้ผูใ้หข้่าวสารส าคหัน้ีถือวา่เป็นบุคคลท่ีมี
ความรอบรู้ เช่ียวชาห เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าเป็นอย่างดี มีอิทธิพลทางแนวความคิดต่อบุคคลอ่ืน
สามารถให้ขอ้มูลของชุมชนขดดี้ลึกซ้ึง เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูว้ิจยัท่ีตอ้งการวิจยัในประเด็นต่างๆ  ท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ วิธีแสวงหาผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารส าคหัทาโดยการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาหจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
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บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ขดผู้เ้ช่ียวชาหตวัแทนกรมชลประทานและกรมทรัพยากร
น ้ า จ านวน 5 คน 

3. สร้างแบบสอบถามโดยรวบรวมองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรองในการวิเคราะห์ค่า WPI จาก
เกณฑม์าตรฐานสากล และน าเทคนิค Delphi ประยกุตใ์นการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาหเพื่อจดัล าดบัทางเลือก 
ดว้ยวธีิ AHP  

4. จดัประชุม/สัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาหเพ่ือพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในแบบสอบถามขอ้ 3. เพื่อให้มีความ
เหมาะสมรวมถึงขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีศึกษาวจิยั และก าหนดองคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบรองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ค่า WPI ส าหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช 

5. จดัประชุม/สัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาหเพ่ือก าหนดเกณฑค์ะแนนขององคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบรองท่ี
ขดใ้นขอ้ 4. โดยใชต้อบแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือขดค้่าน ้ าหนกัความชอบขององคป์ระกอบต่าง 

6. ศึกษารวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ลกัษณะของการวเิคราะห์พ้ืนท่ี (Area Analysis) 
เพื่อค านวณค่า WPI ตามองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบรองท่ีผูเ้ช่ียวชาหก าหนดในขอ้ 4 โดยพิจารณาใชข้อ้มูลปี 
พ.ศ.2555-2556 ซ่ึงมีความสมบูรณ์ครบถว้นมากท่ีสุด รวบรวมจากแหล่งขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชว้เิคราะห์ค่า WPI 

องค์ประกอบหลกั ข้อมูลองค์ประกอบรองทีใ่ช้ แหล่งทีม่า ปีข้อมูล 

1. ทรัพยากรน ้า  
    (Resource) 

· ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน กรมชลประทาน, กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2555-2556 
· ปริมาณน ้าเก็บกกั กรมชลประทาน, กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2555-2556 
· ปริมาณน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล พ.ศ.2555-2556 
· จ านวนประชากร ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2555-2556 
· จ านวนประชากรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
  น ้าบาดาล 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2555-2556 

· ปริมาณน ้าท่ีขหลเขา้จากนอกพื้นท่ี กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน ้า พ.ศ.2555-2556 
2. การเขา้ถึงทรัพยากรน ้า  
    (Access) 

· จ านวนประชากร ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2555-2556 
· จ านวนประชากรท่ีมีน ้าประปาใช ้ การประปาส่วนภูมิภาค, การประปาเทศบาล, 

สาธารณสุขจงัหวดั, สถิติจงัหวดั 
พ.ศ.2555-2556 

· ระบบบ าบดัน ้าเสีย เทศบาล, สาธารณสุขจงัหวดั, สถิติจงัหวดั พ.ศ.2555-2556 

· พื้นท่ีชลประทาน กรมชลประทาน พ.ศ.2555-2556 
· พื้นท่ีการเกษตร เกษตรจงัหวดั, กรมชลประทาน พ.ศ.2555-2556 

3. ความสามารถในการ 
    พฒันา  
    (Capacity) 

· ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวั (GDP)  
  ใชข้อ้มูลรายขดร้ายต าบลแทน 

ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช, สถิติจงัหวดั พ.ศ.2555-2556 

· อตัราการตายของเด็กอายุต  ่าต่อ 
  เด็กเกิดใหม ่ 1,000 คน 

สาธารณสุขจงัหวดั, สถิติจงัหวดั พ.ศ.2555-2556 

· สดัส่วนประชากรวยัเรียน สถิติจงัหวดั พ.ศ.2555-2556 
4. การใชป้ระโยชน ์ 
    (Use) 

· การใชน้ ้ าอุปโภคบริโภค  กรมชลประทาน,  กรมทรัพยากรน ้า, การประปา พ.ศ.2555-2556 
· การใชน้ ้ าเพื่อการเกษตร  กรมชลประทาน,  กรมทรัพยากรน ้า พ.ศ.2555-2556 

· การใชน้ ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม  กรมชลประทาน,  อุตสาหกรรมจงัหวดั พ.ศ.2555-2556 
5. ส่ิงแวดลอ้ม  
    (Environment) 

· ปริมาณน ้าเพื่อรักษาทา้ยน ้า กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน ้า พ.ศ.2555-2556 
· พื้นท่ีป่าขม ้ ส านกัจดัการทรัพยากรป่าขมท่ี้ 12 

(นครศรีธรรมราช),ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 5 
(ป่าขมเ้ขตนครศรีธรรมราชเดิม), ส านกังานจงัหวดั 

พ.ศ.2555-2556 
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7. รวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาหมาค านวณค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบหลัก และค่าน ้ าหนักของ
องค์ประกอบรอง ล าดบัความส าคหัขององคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใชค้  านวณค่า WPI โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น (AHP) 

ก. การจดัล าดบัชั้นในการวเิคราะห์ (Structuring the Hierarchy) ในการวเิคราะห์แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น
ล าดบัชั้น ดงัภาพท่ี 1 

(1) ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ก าหนดใหเ้ป็น เป้าหมาย (Goal)  
(2) ค่า WPI ของแต่ละดา้น 5 ดา้น คือ ทรัพยากรน ้ า (Resources) การเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า (Access) 

ความสามารถในการพัฒนา (Capacity) การใช้ประโยชน์ (Use) และส่ิงแวดล้อม (Environment) หรือเรียกว่า
องคป์ระกอบหลกั ก าหนดใหเ้ป็นเกณฑ ์(Criteria)  

(3) องคป์ระกอบรองของแต่ละดา้น 5 ดา้น ในขอ้ (2) ก าหนดใหเ้ป็น เกณฑย์อ่ย (Sub criteria) 
ข. การค านวณหาล าดบัความส าคหั (Calculation of Relative Priority) 
ในแต่ละชั้นผูเ้ช่ียวชาหจะเป็นผูใ้หค้ะแนนความส าคหัหรือความชอบโดยการเปรียบเทียบของ (เกณฑ)์ ที

ละคู่ (Pairwise Comparison) ตามแบบสอบถามในขอ้ 5. โดยเร่ิมจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยแบ่งระดบัความสาคหัหรือ
ความชอบ (AHP Measurement Scale) ออกเป็น 9 ระดบั หลงัจากท่ีทราบความเห็นของผูเ้ช่ียวชาหในรูปของคะแนน
ความส าคหัหรือความชอบจากการเปรียบเทียบเป็นคู่ในชั้นนั้นแลว้ จะท าการค านวณหาน ้ าหนกัความสาคหั (Weight) 
หรือล าดบัความส าคหัสัมพทัธ์ (Relative Priority) ในชั้นนั้นท าการวิเคราะห์ในท านองเดียวกนัทีละชั้นจากชั้นบนลงสู่
ชั้นล่างจนครบทุกชั้น จะทราบคะแนนความส าคหัรวมของทางเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนดขว ้

น ้าหนกัความส าคหัของเกณฑใ์นแต่ละชั้นค านวณขดจ้ากสมการท่ี (2) 
 

   Aw = λmax w     (2) 
เม่ือ  A   คือ  สแควร์เมตริกแสดงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาหในรูปของ 

คะแนนความส าคหัซ่ึงปรับค่าใหเ้ป็น 1 แลว้ (Normalized) 
w   คือ  Eigenvector แสดงน ้ าหนกัความส าคหัสมัพทัธ์ของ 

ของซ่ึงอยูใ่นล าดบัชั้นเดียวกนั หรือกลุ่มของท่ีอยูภ่ายใตข้องในล าดบัชั้นท่ี
สูงกวา่ 

λMax คือ  Maximum eigenvalue 
 

ค. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency Ratio) 
ความเห็นผูเ้ช่ียวชาหในรูปของคะแนนความส าคหั ซ่ึงขดจ้ากการเปรียบเทียบของเป็นคู่ บางคร้ังอาจขม่

สมเหตุสมผลหรือมีขอ้ผิดพลาด (Error) ในการแสดงความเห็น ความขม่สมเหตุสมผลหรือขอ้ผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีสามารถ
เกิดข้ึนขดใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของเป็นคู่ จึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล โดยการ
ค านวณค่าความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency Ratio, CR) จากสมการท่ี (3) และสมการท่ี (4)  ถา้ CR > 0.1 
แสดงวา่ขอ้มูลคะแนนความส าคหัท่ีขดจ้ากการเปรียบเทียบของเป็นคู่ขม่สมเหตุสมผล จะตอ้งปรับคะแนนความส าคหั
ในการเปรียบเทียบของเป็นคู่ใหม่ก่อนท่ีจะวเิคราะห์ในล าดบัชั้นถดัขป 

 

CR =
CI

RI
      (3) 
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เม่ือ  CR  คือ  สดัส่วนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) 
CI   คือ  ดรรชนีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
RI   คือ  ดรรชนีค่าสุ่มของความขม่สมเหตุสมผล (Random  

Inconsistency Index) ข้ึนอยูก่บัขนาดของสแควร์เมตริก A ตารางท่ี 1 
 

CI =
λmax − n

n−1
     (4) 

เม่ือ  n   คือ  ขนาดของสแควร์เมตริก 
 

ตารางที ่1 Random Inconsistency Index (RI) (Sahoo, 1998) 
n RI n RI n RI 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 

0.58 
0.90 
1.12 

6 
7 
8 
9 

10 

1.24 
1.32 
1.41 
1.46 
1.49 

11 
12 
13 
14 
15 

1.51 
1.48 
1.56 
1.57 
1.59 

 

8. ประเมินค่า WPI 
WPI ขดม้าจากถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัขององคป์ระกอบส าคหั 5 องคป์ระกอบ คือ ทรัพยากรน ้ า (R) การเขา้ถึง

ทรัพยากรน ้ า (A) ความสามารถในการพฒันา (C) การใช้ประโยชน์ (U) และส่ิงแวดล้อม (E) โดยค่าน ้ าหนักของ
องคป์ระกอบหลกัและค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบรองค านวณโดยใชว้ธีิกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) ท่ีขด้
จากกระบวนการในขอ้ 7. น าเขา้สมการท่ี (5) 

 

eucar

eucar

wwwww

EwUwCwAwRw
WPI




     (5) 

เม่ือ  WPI คือ Water Poverty Index value (0-100) 
R คือ ทรัพยากรน ้ า (Resource)  A คือ การเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า (Access) 
C คือ ความสามารถในการพฒันา (Capacity) U คือ การใชป้ระโยชน์ (Use) 
E คือ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  w คือ ค่าน ้ าหนกั (weight) 

 

ผลการวจิยั 
การพฒันาตวัช้ีวดัส าหรับประเมนิค่าดชันีความวกิฤตด้านน า้ (WPI) 
1. ผลการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาหเพื่อค านวณค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบหลกั โดยวิธีกระบวนการ

วิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (AHP) การตรวจสอบการให้ค่าคะแนนความชอบของผูเ้ ช่ียวชาห และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency Ratio: CR) ค่า CR = 0.099 < 0.10 ขอ้มูลสอดคลอ้งมีความสมเหตุสมผล ขดค้่า
น ้ าหนกัขององคป์ระกอบหลกั ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4 ค่าน ้ าหนกัความส าคหัขององคป์ระกอบหลกั 

ผลการวิจยัค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบหลกัทั้ง 5 ดา้น จะเห็นขดว้า่ผูบ้ริหาร(ผูเ้ช่ียวชาห)ของหน่วยงานหลกัใน
การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของจงัหวดันครศรีธรรมราชให้ความส าคหักบัการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ าของประชาชน 
ความสามารถในการพฒันา และการใชป้ระโยชน์ โดยใหค้่าน ้ าหนกัความส าคหัถึง 25.4  28.4  และ 22.5 จากค่าน ้ าหนกั
รวม 100 ตามล าดบั  ซ่ึงแตกต่างกบัการวิเคราะห์ค่าความวิกฤตดา้นน ้ าในลุ่มน ้ ามูลท่ีก าหนดค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
หลกัทั้ง 5 องคป์ระกอบท่ีเท่ากนั คือ 20.0 ทุกองคป์ระกอบ  สะทอ้นให้เห็นว่าพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชมีปัหหา  
ดา้นทรัพยากรน ้ าและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ และตอ้งการมุ่งพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่งน ้ า  การพฒันาในพ้ืนท่ี และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน ้ า 

2. ผลการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาห ขดอ้งคป์ระกอบรองท่ีพฒันามาจากเกณฑม์าตรฐานสากลให้มี
ความเหมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี และการบริหารจดัการน ้ า(ดา้นการขาดแคลนน ้ า) รวมถึงขอ้จ ากดัของขอ้มูลส าหรับ
จงัหวดันครศรีธรรมราช และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบรองท่ีค านวณโดยวธีิกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) ขด้
ดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2  ค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบรองจากการค านวณหาค่าน ้ าหนกัโดยวธีิ AHP  

องค์ประกอบรอง น า้หนัก 

1) ทรัพยากรน ้า (Resource) 100.0 
  1.1) R1 ปริมาณน ้าท่าต่อประชากร 24.7 
  1.2) R2 ปริมาณน ้าเก็บกกัต่อประชากร 60.4 
  1.3) R3 ปริมาณน ้าบาดาลต่อประชากรในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ 14.9 

2) การเขา้ถึงทรัพยากรน ้า (Access) 100.0 

  2.1) A1  ของประชากรท่ีมีน ้าประปาใช ้ 55.1 
  2.2) A2  ของประชากรท่ีต่อท่อน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 8.4 

  2.3) A3 สดัส่วนของพ้ืนท่ีชลประทาน (ต่อพ้ืนท่ีการเกษตร) 36.5 

3) ความสามารถในการพฒันา (Capacity) 100.0 

  3.1) C1 ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวั 75.7 
  3.2) C2 อตัราการตายของเด็กอายตุ  ่าต่อเด็กเกิดใหม่ 1,000 คน 13.1 
  3.3) C3 สดัส่วนประชากรวยัเรียน distribution 11.2 
4) การใชป้ระโยชน์ (Use) 100.0 
  4.1) U1 อตัราการใชน้ ้าอุปโภคบริโภค (ลบ.ม./คน/ปี) 77.6 
  4.2) U2 อตัราการใชน้ ้าเพ่ือการเกษตร (ลบ.ม./คน/ปี)  14.6 
  4.3) U3 อตัราการใชน้ ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม (ลบ.ม./คน/ปี) 7.8 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
องค์ประกอบรอง น า้หนัก 

5) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 100.0 
  5.1) E1 สดัส่วนปริมาณน ้าเพ่ือรักษาทา้ยน ้าต่อปริมาณน ้าใช ้ 50.0 

  5.2) E2 สดัส่วนพ้ืนท่ีป่าขมต่้อพ้ืนท่ีลุ่มน ้า 50.0 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความวกิฤตด้านน า้ (Water Poverty Index: WPI)  
ผลการประเมินค่าดัชนีความวิกฤตดา้นน ้ าจากค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรองใน

ขา้งตน้ มีช่วงของค่าคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 (มีความวิกฤตสูง - ต ่า) โดยน าค่าคะแนนท่ีขดม้าเปรียบเทียบเชิงพ้ืนท่ี            
ค่าคะแนนท่ีมากกวา่แสดงถึงความวิกฤตดา้นน ้ าของพ้ืนท่ีนั้นนอ้ยกวา่พ้ืนท่ีท่ีมีค่าคะแนนต ่ากวา่ โดยสรุปตามขอบเขต
พ้ืนท่ีขดด้งัน้ี 

1. ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) พิจารณาตามขอบเขตลุ่มน ้ า 
ผลการประเมินค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) พิจารณาตามขอบเขตลุ่มน ้ า ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สรุปขดด้งัตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 5 
ตารางที ่3 ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ระดบัลุ่มน ้ ายอ่ยพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ล าดับ
ที่ 

ลุ่มน า้หลกั ลุ่มน า้สาขา WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI 

1 ทะเลสาบสงขลา ทะเลหลวง 15.1 55.6 42.9 9.7 59.5 37.8 
2 ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอ้ย 24.0 65.9 31.5 7.9 20.4 32.7 
3 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกส่วนท่ี 4 20.3 68.2 33.9 5.8 17.4 32.7 
4 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก คลองกลาย 22.2 57.2 36.0 0.3 40.3 32.4 
5 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกส่วนท่ี 3 24.4 57.4 34.9 3.5 22.2 30.8 
6 แม่น ้าตาปี แม่น ้าตาปีตอนล่าง 25.8 55.1 43.4 0.9 8.4 30.4 
7 แม่น ้าตาปี แม่น ้าตาปีตอนบน 25.3 56.1 31.0 2.4 17.8 28.6 
8 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก แม่น ้าตรัง 15.8 60.6 31.5 3.7 10.9 28.3 
9 แม่น ้าตาปี คลองจนัดี 19.6 58.2 31.5 3.0 4.8 27.1 
10 แม่น ้าตาปี คลองสินปุน 18.8 56.1 32.2 1.4 2.1 26.0 
 

 
ภาพที ่5 ความสมัพนัธ์แต่ละดา้นของค่า WPI ของลุ่มน ้ าสาขา 
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ผลการประเมินค่า WPI ในระดบัลุ่มน ้ าสาขาในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้ง 10 ลุ่มน ้ าสาขา จะเห็นขดว้า่ลุ่มน ้ า
สาขาทะเลหลวงมีค่า WPI มากท่ีสุดคือ 37.8  แสดงให้เห็นวา่มีความวิกฤตดา้นน ้ านอ้ยท่ีสุด และลุ่มน ้ าสาขาคลองสอน
ปุน มีค่า WPI นอ้ยท่ีสุดคือ 26.0  แสดงใหเ้ห็นวา่มีความวิกฤตดา้นน ้ ามากท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า WPI ในนลุ่มน ้ า
มูล พบวา่ ลุ่มน ้ าสาขาท่ีวิกฤตนอ้ยท่ีสุด คือ ลุ่มน ้ าสาขาล าโดมนอ้ย  และลุ่มน ้ าสาขาล าตะคอง มีค่า WPI มากท่ีสุด คือ 
44.53 และ 37.75 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั  ในส่วนของลุ่มน ้ าสาขาท่ีวิกฤตมากท่ีสุด คือ ลุ่มน ้ าสาขาห้วยทบัทนั 
มีค่า WPI มากท่ีสุด คือ 11.84 และยงัพบว่ามีถึง 21 ลุ่มน ้ าสาขาในลุ่มน ้ ามูลท่ีมีค่าวิกฤตกว่าลุ่มน ้ าสาขาในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  สรุปโดยรวมจงัหวดันครศรีธรรมราชมีความวิกฤตดา้นน ้ านอ้ยกวา่ลุ่มน ้ ามูล 

จากค่า WPI ระดบัลุ่มน ้ าสาขาของจงัหวดันครศรีธรรมราช สรุปขดว้า่ควรเร่งแกข้ขปัหหาดา้นทรัพยากร ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความสามารถการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร เป็นส าคหั 

 

2. ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) พิจารณาตามขอบเขตอ าเภอ 
ผลการประเมินค่า WPI ในระดบัอ าเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อ าเภอ พบวา่ อ าเภอเชียรใหห่ มีค่า 

WPI มากท่ีสุดคือ 37.3  แสดงใหเ้ห็นวา่มีความวกิฤตดา้นน ้ าท่ีนอ้ยท่ีสุด และอ าเภอบางขนั มีค่า WPI นอ้ยท่ีสุดคือ 25.8  
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความวกิฤตดา้นน ้ ามากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัการประเมินคา่ WPI ระดบัลุ่มน ้ าสาขา จากค่า WPI 
ระดับอ าเภอของจงัหวดันครศรีธรรมราช สะท้อนว่าควรเร่งแกข้ขปัหหาด้านทรัพยากร ด้านส่ิงแวดลอ้ม และด้าน
ความสามารถการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เป็นส าคัหล าดับแรก เน่ืองจากมีค่า WPI ต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ สรุปขดด้งัตารางท่ี 4  
ตารางที ่4  ค่า WPI ระดบัอ าเภอ ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ล าดบัที่ อ าเภอ WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI 

1 อ.เชียรใหห่  18.3   82.8   34.0   8.7   20.4   37.3  
2 อ.หวัขทร  12.0   71.8   43.8   9.0   24.7   37.2  
3 อ.ปากพนงั    9.0   79.6   41.3   7.9   14.8   36.6  
4 อ.เฉลิมพระเกียรติ  24.5   68.6   36.5   5.0   10.8   32.9  
5 อ.พระพรหม  36.6   71.5   34.9   2.1     3.0   32.9  
6 อ.นบพิต า  24.1   56.1   37.6   0.3   40.5   32.8  
7 อ.ขนอม  27.5   60.9   34.6   7.4   21.7   32.7  
8 อ.เมือง  25.3   78.3   24.9   9.1     3.5   32.2  
9 อ.ชะอวด  22.2   62.2   30.3   5.0   27.8   31.5  
10 อ.ท่าศาลา  21.7   73.9   30.4   2.1     5.1   30.9  
11 อ.พิปูน  29.5   55.1   29.9   2.9   35.2   30.9  
12 อ.จุฬาภรณ์  24.2   56.7   45.2   1.9     2.0   30.5  
13 อ.ถ ้าพรรณรา  23.2   57.6   42.6   1.2     7.1   30.5  
14 อ.ลานสกา  16.4   57.5   30.2   1.7   37.9   30.2  
15 อ.สิชล  23.4   55.6   35.4   2.2   21.9   30.0  
16 อ.ทุ่งสง  18.7   62.1   32.1   4.6   15.3   29.9  
17 อ.ชา้งกลาง  23.8   55.1   34.2   0.9   21.6   29.3  
18 อ.ร่อนพิบูลย ์  19.7   54.1   31.4   7.6   19.8   29.1  
19 อ.นาบอน  20.8   61.7   32.2   4.7     4.4   28.7  
20 อ.พรหมคีรี  21.3   55.8   25.9   7.4   23.8   28.6  
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ตารางที ่4 (ต่อ) 
ล าดบัที่ อ าเภอ WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI 
21 อ.ทุ่งใหห่  18.9   57.2   31.7   1.6     6.5   26.8  
22 อ.ฉวาง  26.3   55.1   26.1   4.1     8.7   26.3  
23 อ.บางขนั  12.2   55.9   32.9   0.1     7.3   25.8  

 

3. ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ระดบัต าบล 
ผลการประเมินค่า WPI ระดบัต าบลในจังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ต าบลบางตะพง อ าเภอปากพนัง            

มีค่า WPI มากท่ีสุดคือ 57.1  แสดงให้เห็นว่ามีความวิกฤตด้านน ้ าท่ีน้อยท่ีสุด  แต่ยงัพบว่าด้านทรัพยากร ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความสามารถการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรยงัมีค่าท่ีนอ้ยอยู่  ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีวิกฤตดา้นน ้ ามาก
ท่ีสุด คือ ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย ์มีค่า WPI นอ้ยท่ีสุดคือ 13.9  จากค่า WPI พบวา่มีความวิกฤตในทุกๆ ดา้น  
สรุปโดยรวมจากค่า WPI ระดบัต าบลของจงัหวดันครศรีธรรมราช สะทอ้นวา่ควรเร่งแกข้ขปัหหาดา้นทรัพยากร ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความสามารถการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร เป็นส าคหัล าดบัแรก เน่ืองจากมีค่า WPI ต ่ามากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัระดบัลุ่มน ้ าสาขา และระดบัอ าเภอสรุปขดด้งัตารางท่ี 5 และ ตารางท่ี 6  
ตารางที ่5 ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ระดบัต าบล สูงสุด 10 อนัดบั 

ล าดบัที ่
ล าดับความจ าเป็น 

เร่งด่วน 
ต าบล อ าเภอ WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI 

107 169 ต.บางตะพง อ.ปากพนงั 13.2 91.6 100.0 11.5 11.6 57.1 
44 168 ต.บา้นกลาง อ.เชียรใหห่ 30.9 91.6 64.8 11.7 21.7 50.4 
137 167 ต.บางนบ อ.หวัขทร 17.1 90.1 73.4 7.5 12.8 48.9 
136 166 ต.บา้นราม อ.หวัขทร 12.3 91.6 52.6 5.3 57.7 48.2 
12 165 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง 9.4 98.1 25.2 55.0 0.1 45.5 
138 164 ต.ท่าซอม อ.หวัขทร 9.6 89.1 58.4 11.5 17.3 45.1 
149 163 ต.บา้นควนมุด อ.จุฬาภรณ์ 16.5 55.1 95.3 4.3 0.6 43.9 
105 162 ต.บางศาลา อ.ปากพนงั 14.7 91.6 55.0 6.7 8.0 43.0 
167 161 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ 38.0 91.5 47.5 5.6 5.8 42.8 
103 160 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนงั 9.6 63.5 60.3 10.5 47.8 42.8 

 

ตารางที ่6  ค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ระดบัต าบล ต ่าสุด 10 อนัดบั 

ล าดบัที ่
ล าดับความจ าเป็น

เร่งด่วน 
ต าบล อ าเภอ WPI_R WPI_A WPI_C WPI_U WPI_E WPI 

118 1 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย ์ 23.7 0.0 35.3 5.8 0.4 13.9 
74 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 9.7 55.1 28.7 0.7 5.8 24.1 
93 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหห่ 18.7 55.1 28.8 0.4 1.9 24.5 
95 4 ต.กรุงหยนั อ.ทุ่งใหห่ 10.5 55.1 31.2 0.1 4.9 24.6 
85 5 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง 11.1 55.3 29.1 0.3 9.7 24.8 
80 6 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง 12.8 57.1 28.7 0.5 6.2 25.0 
164 7 ต.หลกัชา้ง อ.ชา้งกลาง 21.2 55.1 29.4 1.6 0.9 25.1 
34 8 ต.ขสหร้า อ.ฉวาง 27.4 55.1 25.8 2.5 2.3 25.1 
32 9 ต.นากะชะ อ.ฉวาง 30.3 55.1 25.0 3.3 1.2 25.3 
30 10 ต.ขมเ้รียง อ.ฉวาง 17.7 55.1 24.8 9.0 2.6 25.3 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการพฒันาตวัช้ีวดัส าหรับประเมินค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ดว้ยวธีิกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบั

ชั้น (AHP) ส าหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินค่าดชันีความวิกฤตดา้นน ้ า (WPI) ระดบัต าบล 
ระดบัอ าเภอ และระดับลุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  ขดเ้คร่ืองมือตวัช้ีวดัดัชนีความวิกฤตดา้นน ้ า (WPI) 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั 14 องคป์ระกอบรอง รายละเอียดดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที ่6 โครงสร้างเคร่ืองมือประเมินค่าดชันีความวกิฤตดา้นน ้ า (WPI) ส าหรับพ้ืนท่ีในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

การประเมินค่า WPI ของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชเ้คร่ืองมือตวัช้ีวดัการประเมินค่าดชันีความวกิฤตดา้น
น ้ า (WPI) ส าหรับจังหวดันครศรีธรรมราช ท่ีพฒันาข้ึนโดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) จากการ
รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาหในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบรอง  ดังสรุป
ผลการวจิยัดงัรูป  ท่ี 6  และขดผ้ลการวเิคราะห์ค่า WPI ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ี 

ลุ่มน ้ าสาขาท่ีมีความวิกฤตน้อยท่ีสุด คือ ลุ่มน ้ าทะเลหลวง มีค่า WPI=37.8 และลุ่มน ้ าคลองสินปุนมีความ
วกิฤตมากท่ีสุด มีค่า WPI=26.0 

อ าเภอท่ีมีความวกิฤตนอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอเชียรใหห่ มีค่า WPI=37.3 และอ าเภอบางขนั  มีความวกิฤตมากท่ีสุด 
มีค่า WPI=25.8 

ต าบลท่ีมีความวกิฤตนอ้ยท่ีสุดคือ ต าบลบางตะพง อ าเภอปากพนงั มีค่า WPI=57.1 ส่วนต าบลควนชุม อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์มีความวกิฤตมากท่ีสุด มีค่า WPI=13.9 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความส าคหัมากท่ีสุด 

ผลการวิจัย นอกจากขด้ตัวช้ีว ัดส าหรับประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน ้ า  (WPI) ส าหรับจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั 14 องคป์ระกอบรอง  พร้อมค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบหลกัและ
องคป์ระกอบรอง  และการประเมินค่า WPI ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัลุ่มน ้ าสาขา ท่ีทราบล าดบัความจ าเป็น
เร่งด่วนแลว้ ผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจการบริหารจดัการน ้ าในพ้ืนท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินพิจารณาจดัสรร
งบประมาณขดต้รงตามสภาพปัหหาท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบรองท่ีมีค่า WPI ต ่าๆ  
และสามราถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ ความคุม้ค่าดา้นงบประมาณขดด้ว้ย  สรุปโดยรวม
พ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชมีความวิกฤตดา้นน ้ าค่อนขา้งสูง  ปัจจยัท่ีพบในเกือบทุกพ้ืนท่ี คือ ปัหหาทรัพยากรน ้ าขม่
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เพียงพอ อีกทั้งยงัมีปัหหาเร่ืองความสามารถในการใชป้ระโยชน์ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม  และบางพ้ืนท่ีพบวา่มี
ความวกิฤตในทุกๆ ดา้น 
 การวิเคราะห์ค่าดชันีความวิกฤตดา้นน ้ า (WPI) ในระดบัทอ้งถ่ินควรท าการทบทวน ปรับปรุง องคป์ระกอบ
และเกณฑ์ค่าน ้ าหนักต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ซ ้ าทุกๆ 2 ปี 4 ปี หรือเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการด าเนินการแผนงาน
โครงการหรือตามความเหมาะสม เพราะเกณฑ์และเง่ือนขขต่างๆ ของพ้ืนท่ีอาจเปล่ียนขปตามทิศทางนโยบาย แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาในพ้ืนท่ีและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนขป 
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