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การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน�้ำท่วมด้วยแบบจ�ำลองกระบวนการล�ำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ กรณีศึกษา ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
ไพศาล จี้ฟ1*ู วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์2 และ ชัชชฏาวัลล์ ชิลคีร3ี
วันที่รับ 19 กรกฎาคม 2564 วันที่แก้ไข 3 สิงหาคม 2564 วันตอบรับ 3 สิงหาคม 2564

บทคัดย่อ
ภั ย พิ บั ติ น�้ ำ ท่ ว มเป็ น ปั ญ หาที่ ทั่ ว โลกต่ า งประสบและได้ ส ร้ า งความเสี ย หายอย่ า งใหญ่ ห ลวง การ
ศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย น�้ ำ ท่ ว ม กรณี ศึ ก ษา ต� ำ บลปั ว อ� ำ เภอปั ว
จั ง หวั ด น่ า น วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานได้ ใ ช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค ่ า คะแนนน�้ ำ หนั ก ปั จ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ องจ� ำ นวน 6 ปัจ จัย ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝน ความลาดชัน ลักษณะพื้นที่แ ละความสูง ระยะห่าง
จากล�ำน�้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และชุดดิน และน�ำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจ�ำลองกระบวนการล�ำดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ โดยแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต�่ำ และต�่ำมาก
ผลการศึกษาพบว่าค่าจากแบบจ�ำลองกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
น�้ ำ ท่ วมมากที่ สุด ได้ แ ก่ ปริมาณน�้ำฝน (0.328) รองลงมาคือความลาดชัน (0.285) ลักษณะพื้นที่แ ละ
ความสู ง (0.144) ระยะห่ า งจากล� ำ น�้ ำ (0.114) การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น (0.082) และชุ ด ดิ น (0.046)
ค่ าสั ด ส่ วนความสอดคล้อง มีค่า 0.0035 ค่าดัช นีความสอดคล้อง มีค ่า 0.043 และดัชนีจากการสุ่ม
ตัวอย่าง มีค่า 6.0216 ตามล�ำดับ ระดับความเสี่ยงสูง มีพื้นที่ 10,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71 ของพื้นที่
ทั้ ง ต� ำ บล ระดั บ ความเสี่ยงปานกลาง มีพื้นที่ 2,681 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งต�ำบล ระดับ
ความเสี่ ย งสู ง มาก มี พื้นที่ 1,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งต�ำบล และระดับความเสี่ยงต�่ำและ
ระดั บ ต�่ ำ มาก มี พื้ น ที่ 191 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล�ำดับ เจ้าหน้าที่ห น่ว ยความมั่นคงสามารถ
น� ำ ข้ อมู ล และผลการศึก ษานี้ไ ปใช้ง านในการเตรียมการป้องกันในอนาคต
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Abstract
Flood disasters are a global problem and have caused tremendous damages. The main
objective of this research is to assess flood risk areas, a case study of Pua subdistrict, Pua
district, Nan province. For an operation method, we used an expert interview form as a scorer
for the weight of 6 related factors consist of rainfall, slope, elevation, stream distance, land
use and soil series and analyzed by analytical hierarchy process (AHP) model by dividing
the risk areas into 5 levels comprise of very high, high, moderate, low and very low.
Results were achieved by AHP calculation for most contributing factors to flooding. The
most contributing factor is rainfall at 0.328, the second being slope at 0.285, the third being
elevation at 0.144, the foruth being stream distance at 0.114, the fifth being land use at
0.082 and the least contributing factor being soil series at 0.046. The consistency ratio (CR),
consistency Index (CI), and Random Index (RI) were accepted with values of 0.0035, 0.043
and 6.0216, respectively. The high risk level of damaged area was 10,380 Rai, or 71% of the
study area. The moderate risk level of damaged area was 2,681 Rai, or 18% of the study
area, the very high level was covered 1,380 Rai, or 9% of the study area, and the low and
very low was 191 Rai or 1.30%. Security personnel can use the information and results of
this study to prepare for future defence.
Keywords : Flood risk area, Geographic Information Systems, Analytical Hierarchy Process
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1. บทน� ำ

ใช้วธิ กี ารท�ำส�ำรวจรังวัดภาคสนามนัน้ ท�ำให้เสียค่าใช้
ภั ย ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์รุนแรงที่ จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานานอีกทัง้ บางบริเวณพืน้ ทีม่ ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีผลกระทบท�ำให้มนุษย์ ขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่ยากล�ำบาก
ไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ก่อให้เกิดความ
ปัจจัยการเกิดน�้ำท่วมนั้น มีหลายปัจจัยที่ได้มี
เสียหายทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก การน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
นอกจากนีย้ งั ส่งผลท�ำให้สงั คมเสือ่ มโทรมลง [1] หนึง่ น�้ำท่วม ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาปัจจัยการเกิด
ในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยคืออุทกภัยหรือน�้ำท่วม น�้ำท่วมเพื่อก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมด้วยระบบ
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดคิด เป็น สารสนเทศภูมิศาสตร์และแนวทางป้องกันบรรเทา
41.4% ตามมาด้วย แผ่นดินไหว และพายุ โดยทวีป ในบริเวณลุ่มน�้ำย่อยทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก
เอเชียได้รับผลกระทบสูงสุด [2] ส�ำหรับประเทศไทย จังหวัดพัทลุง ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
พบว่าตัวเลขความเสียหายจากน�ำ้ ท่วมได้เพิม่ ขึน้ จาก น�้ำท่วมโดยข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูล
6,000 ล้านบาทในปี 1990 เป็น 40,000 ล้านบาท สถิติ ข้อมูลปัจจัยและความสัมพันธ์ของชุมชน จาก
ในปี 2000 และ 1.44 ล้านล้านบาทในปี 2554 โดย การเก็บข้อมูลภาคสนามและแบบสัมภาษณ์ ฐาน
เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 [3] นี้ถูกจัดให้เป็นภัยพิบัติ ข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ [8] นอกจากนีฐ้ านข้อมูล
ครัง้ สร้างความเสียหายมากทีส่ ดุ เป็นอันดับสีข่ องโลก ภูมศิ าสตร์สำ� หรับใช้ในการวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้
รองจากแผ่นดินไหวและสินามิที่ญี่ปุ่นในปี 2554 ท่วมนัน้ ได้คำ� นึงถึงกิจกรรมการใช้ทดี่ นิ อยู่ 5 ประเภท
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นในปี 2538 และพายุเฮอร์ริเคน ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่ชุมชน พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ว่างเปล่า
แคทเธอรีนาที่เกิดในสหรัฐอเมริกาในปี 2548 ตาม พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ป่าไม้ โดยสามารถแบ่ง
ล�ำดับ [4]
ระดับความเสีย่ งต่อการเกิดน�ำ้ ท่วมออกเป็น 5 ระดับ
ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง
ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออก ระดับต�ำ่ และระดับต�ำ่ มาก โดยได้ศกึ ษาปัจจัยทีส่ ง่ ผล
เฉียงใต้โดยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหา ให้เกิดน�้ำท่วมโดยพบว่ามีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร
น�้ำท่วมเป็นประจ�ำทุกปีและเกิดในทั่วทุกภาคของ คือ ความลาดชัน ความสูงของพื้นที่ ลักษณะการใช้
ประเทศอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ดิน คุณสมบัติในการระบายน�้ำของดิน และความ
ที่ ป ระเทศไทยตั้ ง อยู ่ ใ นเขตร้ อ นชื้ น ซึ่ ง ท� ำให้ ไ ด้ รั บ หนาแน่นของล�ำน�้ำที่มีความสัมพันธ์กับความสูงของ
อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ แ ละมรสุ ม พื้นที่ โดยให้ค่าน�้ำหนักตัวแปรลดหลั่นตามล�ำดับ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนมีพายุพาดผ่านตลอด โดยเรียงความส�ำคัญของตัวแปรจากมากไปหาน้อย
ทัง้ ปี [5] โดยสิง่ จ�ำเป็นเร่งด่วนทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับการ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�ำดับ [9] หรือกรณีศึกษา
ประเมินระดับความเสียหายและระดับความรุนแรง หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่มน�้ำแม่กวง
ของน�้ำท่วมก็คือข้อมูลสารสนเทศหรือแผนที่แสดง ซึ่งได้ใช้หลักการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) พบว่า
ขอบเขตพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยพิบตั ิ [6,7] ทัง้ นีว้ ธิ กี ารแบบ มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ได้แก่
เดิม ๆ ในอดีตทีใ่ ช้กนั มา เช่น การท�ำแผนทีน่ ำ�้ ท่วมได้ ความหนาแน่นของล�ำน�้ำ ความหนาแน่นเส้นทาง
คมนาคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสูงจากระดับ
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น�ำ้ ทะเล ความลาดชันของพืน้ ที่ ความสามารถในการ
ระบายน�ำ้ ของดิน ระดับน�ำ้ ใต้ดนิ และประมาณน�ำ้ ฝน
ตามล�ำดับ [10] การประยุกต์หลักการรับรู้ระยะไกล
(Remote sensing) และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(Geographic Information Systems: GIS) เพื่อ
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมนั้นสามารถน�ำมา
ตรวจสอบร่วมกับแบบจ�ำลองน�ำ้ ท่วม HEC-HMS และ
HEC-RAS โดยสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะการไหลของ
น�้ำและขอบเขตของน�้ำที่ท่วม [11]
ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่ง
พื้นที่ที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง บ้านที่
อยู่อาศัยของประชาชนได้มีการสร้างใหม่ รวมถึงได้
ท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนสภาพเดิม
ทุกครั้งหลังเกิดภัยน�้ำท่วม ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เกิด
น�ำ้ ท่วมนัน้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถูกตัดขาด
ท�ำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่
เป็นไปอย่างยากล�ำบาก การเดินทางต้องอาศัยเรือ
ท้องแบนเท่านั้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด้านบรรเทา
สาธารณภั ย ไม่ ช� ำ นาญเส้ น ทางและไม่ ท ราบราย
ละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ที่ติดอยู่ในบ้านแต่ละหลัง
รวมถึงทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จึงท�ำให้
ยากต่อการประเมินความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นย�ำ

2. พื้นที่ศึกษาและข้อมูล
2.1 ขอบเขตของการวิจยั
1) พื้นที่ศึกษาคือ ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัด
น่าน (รูปที่ 1) จ�ำนวน 8 หมูบ่ า้ น และ 3,063 ครัวเรือน
โดยมี จ� ำ นวนประชากรทั้ ง สิ้ น 7,302 คน [12]
ครอบคลุมพืน้ ที่ 23.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
14,469 ไร่ มีที่ต้ังในระบบพิกัดกริด UTM ระหว่าง
2118000 ทางเหนือ ถึง 2124000 ทางเหนือ และ
696000 ทางตะวันออก ถึง 703000 ทางตะวันออก

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา

ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปด้านทิศตะวันออก
เป็นเทือกเขาและลาดลงมาทางทิศตะวันตก มีแม่น�้ำ
ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ปัวไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ พืน้ ทีอ่ ยูส่ งู กว่าระดับน�ำ้
วิ เ คราะห์ พ้ื น ที่ เ สี่ ย งภั ย ต่ อ การเกิ ด น�้ ำ ท่ ว มพื้ น ที่ ทะเลปานกลางประมาณ 310 เมตร
ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยการประยุกต์ใช้
2) แบบส�ำรวจข้อมูลทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และ
แบบจ�ำลองทางภูมิศาสตร์วิธีกระบวนการล�ำดับชั้น
เครือ่ งก�ำหนดต�ำแหน่งพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ภาคพืน้ ดิน
เชิงวิเคราะห์ หรือแบบจ�ำลอง AHP ส�ำหรับประเมิน
(Global Positioning System: GPS) ยีห่ อ้ GARMIN
พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภัยน�ำ้ ท่วม เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลฐาน
รุน่ GPS Map60csx
ส�ำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงน�ำไปใช้เป็นเครื่อง
3) ส� ำ รวจข้ อ มู ล ภาคสนามพร้ อ มซั ก ถาม
ประกอบการประเมินสถานการณ์ดา้ นภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านทีเ่ คยประสบภัยพิบัติ
ในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็วต่อไป
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4) ออกแบบและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่
(Spatial database) โดยยึดหลักการออกแบบฐาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ
ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental
Geographic Data Set: FGDS) [13]
5) วิเคราะห์/ประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
ด้วย แบบจ�ำลอง AHP โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน
เป็นผู้ให้ค่าคะแนนน�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัย
2.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
การศึ กษาวิ จั ย ในครั้ง นี้ไ ด้ใ ช้ข ้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียม WorldView-3 รายละเอียดจุดภาพ
31 เซนติเมตร เป็นแผนที่ฐาน (Base map) บันทึก
ข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระบบพิกัด
ภูมศิ าสตร์แบบ UTM WGS 1984 zone47n (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-3

2.3 ซอฟท์แวร์และเครือ่ งมือ
การส�ำรวจพืน้ ทีต่ ำ� บลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการใช้แบบส�ำรวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากเทศบาลต�ำบลปัว พร้อมทั้ง
ใช้เครื่อง GPS โดยก�ำหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
3 เมตร และใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูประบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ ArcGIS เวอร์ชนั่ 10.8 ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นั้น ได้ใช้ระบบปฏิบัติ
การ Windows 10 Enterprise, Inter(R) Core(TM)
i5-6400T, CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz, RAM 8.00GB
64-bit operating system และเครือ่ ง Printer สี

รูปที่ 3 วิธีด�ำเนินการวิจัย

จากส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย วิธีการด�ำเนินการวิจัย แวดล้อมจังหวัดน่าน (ทสจ.น่าน) ที่ได้มอบข้อมูลเชิง
ครั้งนี้แสดงได้ดังรูปที่ 3
พืน้ ทีม่ าให้ในรูปแบบดิจทิ ลั ไฟล์ อีเอสอาร์ไอ เชพไฟล์
(ESRI Shapefile) ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเขตการ
3.1 การเตรียมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่ ปกครอง และชั้นข้อมูลชุดดิน
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ข้อมูลปริมาณน�้ำฝน ได้ขอความอนุเคราะห์ ได้ 399.0 มิลลิเมตร (รูปที่ 4)
ข้อมูลปริมาณน�้ำฝนจากสถานีอุตุนิยมวิทยา จ�ำนวน
3 สถานี ได้แก่ (1) สถานีอ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัส
28042 (2) สถานีอ�ำเภอท่าวังผา รหัส 28073 และ
(3) สถานีอ�ำเภอเชียงกลาง รหัส 28102
ข้ อ มู ล ความลาดชั น และชั้ น ข้ อ มู ล ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศและความสูง คณะผู้วิจัยได้ท�ำการสร้าง
ขึน้ จากการ Digitization เส้นชัน้ ความสูง (Contour)
ช่วงชัน้ 20 เมตร จากแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ 1:50,000 ชุด
L7018 กรมแผนที่ทหาร ครอบคลุมพื้นที่ต�ำบลปัว

รูปที่ 4 แสดงกราฟปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 5 ปี

ท�ำการแปลงไฟล์ขอ้ มูลทัง้ หมดให้อยูใ่ นรูปแบบ
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการสร้างชั้นข้อมูล ปริมาณ
ESRI Shapefile ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบ UTM
น�้ ำ ฝนเฉลี่ ย รายปี โดยได้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ ฝน
WGS 1984 zone47n
จาก 3 สถานี น�ำการค�ำนวณหาค่าปริมาณน�้ำฝน
3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
เฉลี่ย ด้วยโปรแกรม ArcGIS ด้วยวิธี IDW (Inverse
การเก็บข้อมูลภาคสนามได้ใช้แบบส�ำรวจที่ดิน Distance Weight) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากเทศบาลต�ำบลปัวมาใช้ โดยได้ค่าอยู่ระหว่าง 1,205-1,310 มิลลิเมตรต่อปี
ในการส�ำรวจ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ลงส�ำรวจพื้นที่โดย ดังรูปที่ 5
การสังเกตุจากวัตถุพยาน เช่น ร่องรอยระดับน�ำ้ ทีเ่ คย
ท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา ซักถามประชาชนในพื้นที่ ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) เป็นต้น รวมทัง้ ท�ำการเก็บพิกดั ต�ำแหน่งทีเ่ คย
เกิดน�้ำท่วมด้วยเครื่อง GPS
3.3 การจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จะใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์
แบบ UTM WGS 1984 zone47n ขนาดมาตราส่วน
1:1,000 โดยมีจ�ำนวน 6 ชั้นข้อมูล ได้แก่

รูปที่ 5 ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปี (พ.ศ. 2559 - 2563)

1) ชั้นข้อมูลปริมาณน�้ำฝน (Rainfall) ด�ำเนิน
การสร้ า งชั้ น ข้ อ มู ล ปริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย รายเดื อ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2563 (5 ปี) โดยพบว่า ปี
พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม มีปริมาณน�ำ้ ฝนสูงทีส่ ดุ วัด
ได้ 485.4 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2560 วัด
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2) ชั้ น ข้ อ มู ล ระยะห่ า งจากล� ำ น�้ ำ (Stream
distance) พื้นที่ต�ำบลปัว มีแม่น�้ำปัวไหลผ่านทาง
ทิศเหนือ และมีล�ำห้วย ได้แก่ ห้วยปลาก้าง ห้วย
เมี่ยง ห้วยร้อง ห้วยป่าช้า และห้วยทรายขาว เป็นต้น
(รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ชั้นข้อมูลระยะห่างจากล�ำน�้ำ

4) ชั้ น ข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศและ
ความสูง (Elevation) ด�ำเนินการสร้างข้อมูลด้วยวิธี
โครงข่ายสามเหลี่ยมแบบไม่สม�่ำเสมอ (Triangulation Irregular Network: TIN) โดยพบว่าต�ำบลปัว
มีค่าเฉลี่ยความสูงอยู่ระหว่าง 233-380 เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลาง (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 ชั้นข้อมูลความสูง

5) ชัน้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (Land use)
3) ชั้นข้อมูลความลาดชัน (Slope) ด�ำเนิน
ด�ำเนินการสร้างชั้นข้อมูลโดยการ Digitization ด้วย
การสร้างข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายสามเหลี่ยมแบบไม่
โปรแกรม ArcGIS จากแผนที่ฐานข้อมูลภาพถ่าย
สม�ำ่ เสมอ (Triangulation Irregular Network: TIN)
จากดาวเทียม WoldView-3 โดยสามารถจ�ำแนก
ความลาดชันอยู่ระหว่าง 0-29 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 7)
ชั้นข้อมูลได้ 5 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ป่าไม้
เกษตรกรรม แหล่งน�้ำ และพื้นที่อื่น ๆ (รูปที่ 9)

รูปที่ 7 ชั้นข้อมูลความลาดชัน
รูปที่ 9 ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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โดยพบว่าชัน้ ข้อมูลเกษตรกรรมมีพนื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 8,109 ไร่ รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ จ�ำนวน
5,074 ไร่ แหล่งน�้ำ 495 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 412 ไร่ และ
ที่อยู่อาศัย 382 ไร่ ตามล�ำดับ (รูปที่ 10)

รดจัดมาก ขาดแคลนน�้ำ และน�้ำท่วมขังในฤดูฝน
ท�ำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน�้ำ และกลุ่มชุดดิน
ที่ 14 กลุม่ ชุดดินในพืน้ ทีล่ มุ่ ดินเปรีย้ วจัดลึกปานกลาง
ดินชั้นล่างเป็นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็น
ดิ น กรดก� ำ มะถั น คุ ณ ภาพน�้ ำ เป็ น กรดจั ด มาก
ขาดแคลนน�้ำแหล่งน�้ำจืดและน�้ำท่วมขังในฤดูฝน
ท�ำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน�้ำ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP)

รูปที่ 10 แสดงจ�ำนวนพื้นที่แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6) ชั้นข้อมูลชุดดิน (Soil) ในพื้นที่ต�ำบลปัว
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินจ�ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม มีลักษณะเด่น
เป็นกลุม่ ดินเหนียวลึกมากทีเ่ กิดจากตะกอนน�ำ้ กร่อย
โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง
ท�ำให้ไถพรวนยาก กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดิน
พืน้ ทีล่ มุ่ กลุม่ ดินเหนียวลึกมากทีเ่ กิดจากตะกอนล�ำน�ำ้
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ
การระบายน�้ำเลวถึงค่อนข้างเลว บางพื้นที่ดินเป็นก

รูปที่ 11 ชั้นข้อมูลชุดดิน

เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของ
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผลการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องตรงกับเป้าหมายของ
การตัดสินใจได้มากที่สุด กระบวนการนี้ได้รับการ
คิดค้นเมื่อปลายทศวรรษที่ 1970 โดยศาสตราจารย์
Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลในปัญหาที่มีหลาย
ปัจจัย โดยใช้วิธีจับคู่เปรียบเทียบทีละคู่ เพื่อเรียง
ล�ำดับความส�ำคัญและน�ำ้ หนักทีใ่ ห้กบั ทางเลือกทีเ่ ป็น
ค�ำตอบของปัญหา โดยมีหลักการ คือ แบ่งโครงสร้าง
ของปัญหาออกเป็นชัน้ ๆ ชัน้ แรกคือ การก�ำหนดเป้าหมาย
(Goal) แล้วจึงก�ำหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย
(Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) [14] แล้วจึง
วิเคราะห์ห าทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือก
ทีละคู่ (Pairwise) เพือ่ ให้งา่ ยต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์
ไหนส�ำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความส�ำคัญ
หรือความชอบ หลังจากให้คะแนนเพือ่ จัดล�ำดับความ
ส� ำ คั ญ ของเกณฑ์ แ ล้ ว จึ ง ค่ อ ยพิ จ ารณาวิ เ คราะห์
ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ทีละเกณฑ์
จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความส�ำคัญหรือ
ความชอบนัน้ สมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถ
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จัดล�ำดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ วิธี
AHP เหมาะทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการหาพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง หรือแม้กระทัง่ การเกิดโรคติดต่อ เป็นต้น ซึง่ ต้อง
เลือกปัจจัยที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ ปัจจัย และมีเกณฑ์
ในการพิจารณาทางเลือกหลายเกณฑ์ AHP เป็นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบของทีละคู่ จึงท�ำให้การเลือก
ทางเลือกท�ำได้งา่ ยและสะดวกขึน้ ปัจจุบนั AHP เป็น
วิธีหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
(Multi-criteria decision making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้
กันมากมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
ให้การวิเคราะห์ตัดสินใจท�ำได้ง่ายและสะดวกขึ้น
แบบจ�ำลอง AHP นัน้ มีสงิ่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
อยู่ 3 ประการ ดังนี้ การจัดล�ำดับชั้นในการวิเคราะห์
การหาล�ำดับความส�ำคัญ (Priority) และการวิเคราะห์
ความสมเหตุสมผลของข้อมูล [14] โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.4.1 การจัดล�ำดับชัน้ ในการวิเคราะห์ (Structuring
the hierarchy) ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือก
ของหรื อ ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด จะแบ่ ง การวิ เ คราะห์
ออกเป็นล�ำดับชั้นดังนี้คือ เป้าหมาย (Goal) เกณฑ์
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Subcriteria) และทางเลือก
(Alternatives) โดยในแต่ละชั้นอาจมีหลายเกณฑ์
และในแต่ละเกณฑ์อาจมีหลายเกณฑ์ย่อยได้
3.4.2 การค�ำนวณหาล�ำดับความส�ำคัญ (Calculation
of relative priority) ในแต่ละชั้นผู้บริหารหรือผู้
เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้คะแนนความ
ส� ำ คั ญ หรื อ ความชอบโดยการเปรี ย บเที ย บของ
(เกณฑ์) ทีละคู่ (Pairwise comparison) โดยเริ่ม
จากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยแบ่งระดับความส�ำคัญ
หรือความชอบ (AHP measurement scale) ออก
เป็น 9 ระดับ ดังแสดงในตาราง 1 หลังจากที่ทราบ

ความเห็นที่ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในรูปของคะแนนความส�ำคัญหรือความชอบจาก
การเปรียบเทียบของเป็นคู่ในชั้นนั้นแล้ว จะท�ำการ
ค� ำ นวณหาน�้ ำ หนั ก ความส� ำ คั ญ (Weight) หรื อ
ล�ำดับความส�ำคัญสัมพัทธ์ (Relative priority) ของ
ในชั้นนั้นและท�ำการวิเคราะห์ในท�ำนองเดียวกันที
ละชั้นจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างจนครบทุกชั้น จะทราบ
คะแนนความส�ำคัญรวมของทางเลือกตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ได้ (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงระดับความส�ำคัญหรือความชอบ
ระดับความสำ�คัญ
(Preference level)

ค่าแสดงเป็นตัวเลข
(Numerical value)

เท่ากัน

1

เท่ากันถึงปานกลาง

2

ปานกลาง

3

ปานกลางถึงค่อนข้างมาก

4

ค่อนข้างมาก

5

ค่อนข้างมากถึงมากกว่า

6

มากกว่า

7

มากกว่าถึงมากที่สุด

8

มากที่สุด

9

ที่มา : [14]

น�ำ้ หนักความส�ำคัญของเกณฑ์หรือทางเลือกใน
แต่ละชั้นจะค�ำนวณได้จากสมการ ดังนี้
Aw = λmax w

(1)

เมือ่ A คือ สแควร์เมตริกซ์แสดงความเห็นของผูบ้ ริหาร
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูเ้ กีย่ วข้องในรูปของคะแนนความ
ส�ำคัญซึง่ ปรับค่าให้เป็น 1 แล้ว (Normalized)

100 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศปีที่ 3 ฉบับที่ 8 / กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

w คือ Eigenvector แสดงน�ำ้ หนักความส�ำคัญ

ถ้า Aij = 9 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
สัมพัทธ์ของของซึ่งอยู่ในล�ำดับชั้นเดียวกัน หรือกลุ่ม มากกว่า Aj มากที่สุด
ของที่อยู่ภายใต้ของในล�ำดับชั้นที่สูงกว่า
และจ�ำนวนระดับของมาตราส่วนในการเปรียบเทียบ

λmax w คือ Maximum eigenvalue

นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ผูว้ เิ คราะห์วา่ ต้องการเปรียบเทียบให้อยู่
ในระดับไหน มีความละเอียดมากน้อยเพียงใด

สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ใน
3.4.3 การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล
การตัดสินใจเป็นคู่ ดังตารางที่ 2
(Consistency) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ
ตาราง 2 แสดงตัวอย่างตารางเมตริกซ์ที่ใช้แสดงการ
ความสอดคล้องของข้อมูล เช่น วิเคราะห์เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบเป็นคู่แต่ละเกณฑ์หลัก
ว่า A มีความส�ำคัญมากกว่า B 2 เท่า และ B มีความ
ปัจจัย
ส�ำคัญมากกว่า C 4 เท่า ดังนั้น A ควรมีความส�ำคัญ
เกณฑ์ตัดสินใจ
A1
A2
A3
A4
กว่า C 8 เท่า แต่ถ้าวิเคราะห์ว่า A มีความส�ำคัญ
มากกว่า C 2 เท่า นัน่ หมายถึงการวิเคราะห์ในตัวอย่าง
ปัจจัย A1
a11 a12 a13 a14
นี้ไม่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งบางครั้งการวิเคราะห์
A2
a21 a22 a23 a24
อาจไม่มีความสอดคล้องของข้อมูลเกิดขึ้นได้ การ
A3
a31 a32 a33 a34
แก้ไขก็คือทบทวนกระบวนการใหม่เพื่อให้ได้ผลการ
A4
a41 a42 a43 a44
วิเคราะห์ออกมามีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ความสอดคล้องของข้อมูลจะต้องตรวจ
ที่มา : [14]
โดยที่ i คือค่าความส�ำคัญในแนวตั้ง และ j คือ สอบจากค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency
ค่าความส�ำคัญในแนวนอน ของเมตริกซ์นี้ โดยจะ Ratio: CR) ว่ายอมรับได้หรือไม่
ท�ำการเปรียบเทียบถึงความส�ำคัญระหว่างปัจจัย Ai 3.4.3.1 สัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
และ ปัจจัย Aj ซึง่ จะท�ำการก�ำหนดมาตราส่วนในการ CR = ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
CI = ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
วินิจฉัย เปรียบเทียบหรือพิจารณา ดังนี้
ถ้า Aij = 1 หมายถึง ปัจจัย Ai และ Aj มีความ RI = ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Index)

ส�ำคัญเท่ากัน
3.4.3.2 ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
ถ้า Aij = 3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
มากกว่า Aj เล็กน้อย
(2)
ถ้า Aij = 5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
มากกว่า Aj ปานกลาง
ถ้า Aij = 7 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
(3)
มากกว่า Aj มากกว่า
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3.4.3.3 ดัชนีจากการสุม่ ตัวอย่าง (Random Index: RI) 4. ผลการศึกษา
RI เป็นค่าทีไ่ ด้จากการสุม่ ตัวอย่างสามารถหาได้ดงั นี้
4.1 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดน�ำ้ ท่วม
ตาราง 3 แสดงค่า RI จากการสุม่ ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ด้ว ยแบบจ�ำลอง AHP โดย
N 1
2
3
4
5
6
7
8
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้ให้คา่ คะแนนน�ำ้ หนักนัน้ พบว่าปัจจัย
RI 0
0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41
ที่มีผลต่อการเกิดน�้ำท่วมในพื้นที่ต�ำบลปัวมากที่สุด
ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝน (0.328) รองลงมาคือความลาด
N 9 10 11 12 13 14 15
ชัน (0.285), ลักษณะพืน้ ทีแ่ ละความสูง (0.144) ระยะ
RI 0.45 0.49 1.51 1.53 1.56 1.57 1.59
ห่างจากล�ำน�ำ้ (0.114) การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (0.082)
ที่มา : [14]
และชุดดิน (0.046) ตามล�ำดับ (ตาราง 4)
โดยค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) ทีย่ อมรับได้
ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) มีค่า 0.0035
คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 หากค่าความสอดคล้อง ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (น้อยกว่า 0.10) ค่าดัชนีความ
สูงกว่าที่ยอมรับได้ต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ สอดคล้อง (CI) มีค่า 0.043 และดัชนีจากการสุ่ม
ใหม่หรือมีการทบทวนในการศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้ได้ ตัวอย่าง (RI) มีคา่ 6.0216 ดังนัน้ สามารถสร้างสมการ
ค่าสัดส่วนความสอดคล้องเป็นที่ยอมรับ
ตาราง 4 แสดงการให้ค่าน�้ำหนักปัจจัย
RF

SL

E

SD

LU

SO

W

NW

RF

1

1

2

3

5

7

0.328

7.081

SL

1

1

2

3

3

5

0.285

6.162

E

1/2

1

1

1

2

3

0.144

3.118

SD

1/3

1/3

1

1

1

3

0.114

2.463

LU

1/5

1/3

1/2

1

1

2

0.082

1.780

SO

1/7

1/5

1/3

1/3

1/2

1

0.046

1.000

CI = 0.0430, CR = 0.0035, λmax = 6.0216
หมายเหตุ: RF คือ ปริมาณน�้ำฝน (Rainfall); SL คือ ความลาดชัน (Slope); E คือ ความสูง
(Elevation); SD คือ ระยะห่างจากล�ำน�้ำ (Stream distance); LU คือ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน (Land use); SO คือ ชุดดิน; W คือ ค่าคะแนนน�้ำหนักปัจจัย (Weight) และ NW
คือ ค่าคะแนนความส�ำคัญซึ่งปรับค่าให้เป็น 1 แล้ว (Normalized weights)
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แบบจ�ำลองน�้ำท่วมพื้นที่ต�ำบลปัว (Flood Risk Zonation of Pua: FRZP) ได้ดังนี้
เมื่อ F คือ น�้ำหนักปัจจัยปริมาณน�้ำฝน (RF); ความลาดชัน (SL); ลักษณะภูมิประเทศและความสูง (E);
ระยะห่างจากล�ำน�ำ้ (SD); การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (LU) และชุดดิน (SO); C คือ ค่าน�ำ้ หนักของปัจจัยย่อยแต่ละชัน้
FRZP = Σ ( FRF Ci + FSLCi + FECi + FSDCi + FLUCi + FS0Ci )/ Σ Wi

4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม
ผลการศึกษาพบว่าระดับความเสี่ยงสูง มีพื้นที่
ทั้งสิ้น 10,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71 ของพื้นที่ทั้ง
ต�ำบล ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ แหล่งน�ำ้ ล�ำน�ำ้ ปัว
รวมถึงล�ำห้วย ได้แก่ ห้วยปลาก้าง ห้วยเมีย่ ง ห้วยร้อง
ห้วยป่าช้า และห้วยทรายขาว และพื้นที่อยู่อาศัย
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของต�ำบลตั้งบ้านเรือน
อยู่ใกล้แหล่งน�้ำ
ระดับความเสีย่ งปานกลาง มีพนื้ ทีท่ งั้ สิน้ 2,681 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งต�ำบล โดยพบว่าเป็น
พื้นที่ป่าไม้ ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น
1,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งต�ำบล โดย
พบว่าเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว และระดับ
ความเสี่ยงต�่ำและระดับต�่ำมาก มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น
191 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล�ำดับ พบว่าเป็น
พื้นที่ลาดต�่ำเนินเขาและแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตาราง 5 ระดับค่าความเสี่ยงภัยน้ำ�ท่วม
ระดับความเสี่ยง

ค่า AHP

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ (%)

เสี่ยงสูงมาก

1.607–1.944

1,380

9.43

เสี่ยงสูง

1.221–1.607

10,381

70.94

เสี่ยงปานกลาง

0.834–1.221

2,681

18.32

เสี่ยงต่ำ�

0.448–0.834

147

1.00

เสี่ยงต่ำ�มาก

0.061–0.448

44

0.30

14,633

100.00

รวม

(4)

รูปที่ 12 แสดงผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำ�ท่วมจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าพื้นที่
้ วม
ตำ�บลปัวร้อยละ 71 มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดนำ�ท่
ซึ่งกระจายพื้นที่เสี่ยงทั่ว ทั้งตำ�บลโดยเฉพาะทาง
ทิศเหนือของตำ�บลปัว

รูปที่ 12 แผนที่การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ�ท่วม
ตำ�บลปัวด้วยแบบจำ�ลอง AHP

5. การอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั “การประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ิ
้นำ�ท่วมด้วยแบบจำ�ลองกระบวนการลำ�ดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ กรณีศกึ ษา ตำ�บลปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน” มี
จุดมุง่ หมายหลักเพือ่ วิเคราะห์พน้ื ทีเ่ สีย่ งภัยต่อการเกิด
้ วมพืน้ ทีต่ ำ�บลปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน โดยการ
นำ�ท่
ประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองทางภูมศิ าสตร์วธิ กี ระบวนการ
ลำ�ดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ หรือแบบจำ�ลอง AHP เพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลสำ�หรับหน่วยงานด้านความมั่นคงนำ�ไป
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นภั ย พิ บั ติ
้ วมในอนาคตได้อย่างแม่นยำ�
นำ�ท่
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จากการศึกษาจะต้องทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
้ วมในพืน้ ทีต่ ำ�บลปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
การเกิดนำ�ท่
ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
้ ความลาดชัน ลักษณะ
เป็น 6 ปัจจัย คือ ปริมาณนำ�ฝน
ภูมปิ ระเทศและความสูง ระยะห่างจากลำ�นำ�้ การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และชุดดิน
้
ปริ ม าณนำ�ฝนเป็
น ปั จ จั ย ที่ส่ง ผลต่ อ การเกิ ด
้ วมมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
นำ�ท่
้
สำ�คัญ ซึง่ ในช่วงฤดูฝน หากมีปริมาณนำ�ฝนรายวั
นตก
มากกว่า 250 มิลลิเมตร ติดต่อกัน 3 วัน จะส่งผลให้
้ วมฉับพลันนำ�ป่
้ าไหลหลากได้
เกิดนำ�ท่
ลักษณะความลาดชันของพืน้ ที่ พบว่าบริเวณทีม่ ี
่ โอกาสในการเกิดนำ�ท่
้ วมสูงและ
ความลาดชันตำ�จะมี
้ วมทีเ่ กิดจะเป็นแบบนำ�ท่
้ วมขังและพืน้ ที่ทม่ี คี วาม
นำ�ท่
ลาดชันสูงมีแนวโน้มในการเกิดนำ�้ ท่วมตำ�่ และในขณะ
้ วมจะ
เดียวกันพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงเมื่อเกิดนำ�ท่
้ วมฉับพลันโดยพื้นที่ท่ีมีความ
เป็นการท่วมแบบนำ�ท่
้ วมได้
ลาดชันมากกว่า 23 เปอร์เช็นต์ มีโอกาสเกิดนำ�ท่
มากกว่า
ลักษณะภูมปิ ระเทศและความสูง มีผลทำ�ให้เกิด
้ วมโดยใช้ปัจจัยความสูงในการแบ่งลักษณะของ
นำ�ท่
พืน้ ทีศ่ กึ ษาโดยพบว่าความสูงทีน่ อ้ ยกว่า 260 เมตร มี
โอกาสในการเกิดนำ�้ ท่วมมากที่สุดเนื่องจากเป็นพื้นที่
้ วมถึง พืน้ ทีร่ าบใช้ทำ�การเกษตร
ราบนำ�ท่
้ วิเคราะห์ระยะจากลำ�นำ�้
ระยะทางจากลำ�นำ�ได้
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 200 เมตร 400 เมตร และ
มากกว่า 400 เมตร โดยพบว่าความหนาแน่นของ
้ ผลต่อการเกิดนำ�ท่
้ วมโดยเฉพาะในระยะห่าง
ลำ�นำ�มี
้ วมสูง
200 เมตร มีความเสีย่ งนำ�ท่
การใช้ประโยชน์ท่ีดินซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่

้
ป่าไม้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีแ่ หล่งนำ�และพื
น้ ทีอ่ น่ื ๆ ซึง่
้ วม
พบว่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีผลต่อการเกิดนำ�ท่
้
้ ว ห้วยปลาก้าง
มากทีส่ ดุ คือ บริเวณแหล่งนำ�/ลำ�น
ำ�ปั
ห้วยเมีย่ ง ห้วยร้อง ห้วยป่าช้า และห้วยทรายขาว
เป็นต้น และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีร่ าบ
้ วมตำ�่
และบริเวณพื้นที่ป่าไม้จะมีโอกาสที่จะเกิดนำ�ท่
เนือ่ งจากมีตน้ ไม้ชว่ ยชะลอการไหลบ่าของนำ�้
			
			
้ วมคือความสามารถ
ชุดดินที่ส่งผลให้เกิดนำ�ท่
			
้
ในการระบายนำ�ของดิ
นในแต่ละชุดดินว่าชุดดินไหน
						
ระบายน้ำ�ดี หรือชุดดินไหนระบายน้ำ�เลว จากการ
ศึ ก ษาพบว่ า ในพื้น ที่ศึก ษามี คุณ ลั ก ษณะของดิ น ที่
ระบายน้ำ�ได้เลวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ต่ำ�
ดังนั้น บริเวณพืน้ ทีส่ งู มีโอกาสทีจ่ ะเกิดนำ�้ ท่วมตำ�่ ส่วน
้ วมสูงเนือ่ งจาก
พืน้ ทีร่ าบนัน้ จะมีโอกาสในการเกิดนำ�ท่
ลักษณะดินส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีความสามารถใน
้
การระบายนำ�เลว
้ วมแล้ว
เมื่อทราบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดนำ�ท่
คณะผู้วิจัยได้ทำ�การสร้างแบบสัมภาษณ์ตามหลักการ
แบบจำ�ลอง AHP โดยได้ขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นทรั พ ยากรนำ�้ และมี ผ ลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
้ ว มมาเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ให้ ค่ า
วิ เ คราะห์ ภั ย พิ บั ติ นำ�ท่
้ กหรือค่าคะแนนปัจจัย (Weight) โดย
คะแนนนำ�หนั
นำ�ปัจจัยต่าง ๆ มาแบ่งระดับคะแนน 0 - 9 [14] และ
เมื่อได้ค่าคะแนนแล้วได้ทำ�การนำ�เข้าสู่แบบจำ�ลอง
AHP ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยใช้หลักการซ้อนทับ
ข้อมูลใน GIS มาวิเคราะห์สร้างแผนทีเ่ สีย่ งต่อการเกิด
้ วมใน 5 ระดับ คือ ระดับเสีย่ งสูงมาก ระดับ
ภัยนำ�ท่
เสี่ยงสูง ระดับเสี่ยงปานกลาง ระดับเสี่ยงต่ำ� และ
่
ระดับเสีย่ งตำ�มาก
ผลการวิเคราะห์ทำ�ให้ได้ทราบพืน้ ที่
้ วมสูง มีพน้ื ทีท่ ง้ั สิน้ 10,380 ไร่ คิด
เสีย่ งต่อการเกิดนำ�ท่
เป็นร้อยละ 71 ของพืน้ ทีท่ ง้ั ตำ�บล ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็น
้ ว รวมถึงลำ�ห้วย ได้แก่
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ แหล่งนำ�้ ลำ�นำ�ปั
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ห้วยปลาก้าง ห้วยเมีย่ ง ห้วยร้อง ห้วยป่าช้า และห้วย
ทรายขาว และพื้นที่อ ยู่อาศั ย เนื่อ งจากประชาชน
้ บ
ส่วนใหญ่ของตำ�บลตัง้ บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งนำ�ระดั
ความเสีย่ งปานกลาง มีพน้ื ทีท่ ง้ั สิน้ 2,681 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของพืน้ ทีท่ ง้ั ตำ�บล โดยพบว่าเป็นพืน้ ที่
ป่าไม้ ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,380
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพืน้ ทีท่ ง้ั ตำ�บล ซึง่ เป็นพืน้ ที่
เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว (นาปี นาปรัง) และระดับ
ความเสี่ยงต่ำ�และระดับต่ำ�มากมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น
191 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
่ นเขาและแปลงข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ สวนยางพารา
ลาดตำ�เนิ
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำ�ท่วมต่ำ�
มากจะพบบริเวณพื้นที่สูงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
้ วมสูงมากพบทีบ่ ริเวณพืน้ ทีร่ าบทางด้านทิศเหนือ
นำ�ท่
ของพืน้ ทีต่ ำ�บลปัว
6. บทสรุป

บนพืน้ ทีส่ งู หรือบนภูเขาจะมีการตัดไม้ไปใช้ประโยชน์
หรือมีการตัดไม้เพื่อทำ�พื้นที่ปลูกพืชผักและนี่ก็เป็น
้ วมในพืน้ ทีร่ าบ จาก
สาเหตุทส่ี ง่ ผลทำ�ให้เกิดพืน้ ทีน่ ำ�ท่
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีบางอย่างทีเ่ หมือนกัน
คือ บริเวณบนเขาถ้าฝนตกลงมามาก ๆ ดินบริเวณ
บนเขาจะดู ด ซั บ น้ำ�ไม่ ห มดเนื่ อ งจากพื ช ปกคลุ ม
้
ดินถูกทำ�ลายและจะทำ�ให้นำ�ไหลลงมายั
งที่ราบและ
้ วมแนวทางในการป้องกันประชาชน
ส่งผลให้เกิดนำ�ท่
ส่วนใหญ่จะตั้งแนวกระสอบทรายสร้างกำ�แพงข้าง
ลำ�น้ำ�ปัวและลำ�ห้วยสาขาต่าง ๆ ขุดลอกลำ�น้ำ� เพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปคือ
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ�ท่วมอาจจะยังมีปัจจัย
้ ดนิ
ที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ อีก เช่น ความลึกของดิน ระดับนำ�ใต้
เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ ความถูกต้องมากขึน้
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