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บทคัดย่อ
น�้ำท่วมเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน บทความวิชาการฉบับนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ วิธเี ชิงปริมาณทางภูมศิ าสตร์เบือ้ งต้น
ส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อน�้ำท่วมพื้นที่ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน วิธีด�ำเนินการวิจัยได้ใช้
การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยแบบจ�ำลองกระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติน�้ำท่วม
เป็นผู้ให้คะแนนน�้ำหนักปัจจัยและแบบส�ำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการศึกษาพบว่ามี 6 ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดภัยน�ำ้ ท่วม ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ฝน ความลาดชัน ลักษณะพืน้ ทีแ่ ละความสูง ระยะห่างจากล�ำน�ำ้
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และชุดดิน ตามล�ำดับ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นีค้ วรจะน�ำปัจจัยความลึกของดิน
ปัจจัยความสามารถในการระบายน�้ำของดินในแต่ละหมู่บ้าน และการส�ำรวจพื้นที่กลุ่มเปราะบางระดับ
ครัวเรือนส�ำหรับจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นทีม่ าร่วมศึกษา ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีป่ กครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถน�ำหลักการขัน้ ตอนการศึกษาฉบับนีไ้ ปใช้งานในการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมในอนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
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Abstract
Floods are natural disasters that damage lives and properties. This academic paper aims
to review the literature on geospatial technology, introduction to geographical quantitative
methods for analysis of factors affecting flooding in Pua Subdistrict, Pua District, Nan province.
The research method was based on factor analysis using an analytical hierarchy process
(AHP) model which the flood disaster experts rate the factor weight and land and building
information survey. The results of the study revealed that there were 6 factors affecting
flood risk consist of rainfall, slope, elevation, land use, and soil series respectively. Local
government officials or disaster prevention and mitigation agencies can apply the principles
of this study to more precisely and accurate assess areas at risk of future flooding.
Keywords : Flood risk areas, Analytical Hierarchy Process, Geographic Information Systems, Disaster
Prevention and Mitigation, Spatial Database
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1. บทน�ำ

ที่ใช้กันมา เช่น การท�ำแผนที่น�้ำท่วมได้ใช้วิธีการท�ำ
ส�ำรวจรังวัดภาคสนามนั้นท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและ
ภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น ใช้ระยะเวลานาน อีกทัง้ บางบริเวณพืน้ ทีม่ ขี นาดใหญ่
เองตามธรรมชาติ มีผลกระทบท�ำให้มนุษย์ไม่สามารถ ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่ยากล�ำบาก
ด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ก่อให้เกิดความเสียหาย
ปัจจัยการเกิดน�้ำท่วมนั้น มีหลายปัจจัยที่ได้
ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
ยั ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ สั ง คมเสื่ อ มโทรมลง [1] หนึ่ ง ใน มีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยคือ อุทกภัยหรือน�้ำท่วม ภัยน�้ำท่วม ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาปัจจัยการเกิด
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด คิดเป็น น�้ำท่วม เพื่อก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมด้วยระบบ
41.4% ตามมาด้วยแผ่นดินไหว และพายุ โดยทวีปเอเชีย สารสนเทศภูมิศาสตร์และแนวทางป้องกันบรรเทา
ได้รับผลกระทบสูงสุด [2] ส�ำหรับประเทศไทยพบว่า ในบริเวณลุ่มน�้ำย่อยทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก
ตั ว เลขความเสี ย หายจากน�้ ำ ท่ ว มได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก จังหวัดพัทลุง ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
6,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2533 เป็น 40,000 ล้านบาท น�้ำท่วม โดยข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2543 และ 1.44 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 สถิ ติ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย และความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี พ.ศ. 2554 [3] นี้ ถูกจัดให้เป็น จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์
ภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ [8] นอกจากนี้
สี่ของโลกรองจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่
พ.ศ. 2554 แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2538 และ เสีย่ งภัยน�ำ้ ท่วมนัน้ ได้คำ� นึงถึงกิจกรรมการใช้ทดี่ นิ อยู่
พายุเฮอร์ริเคนแคทเธอรีนาที่เกิดในสหรัฐอเมริกาใน 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่ชุมชน พื้นที่พืชไร่
พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ป่าไม้
ปี พ.ศ. 2548 ตามล�ำดับ [4]
โดยสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงต่อการเกิดน�้ำท่วม
ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด ระดับมาก
ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออก ระดับปานกลาง ระดับต�่ำ และระดับต�่ำมาก โดยได้
เฉียงใต้โดยที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหา ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดน�ำ้ ท่วม โดยพบว่า มีตวั แปร
น�้ำท่วมเป็นประจ�ำทุกปีและเกิดในทั่วทุกภาคของ ทัง้ หมด 5 ตัวแปร คือ ความลาดชัน ความสูงของพืน้ ที่
ประเทศอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่ ลักษณะการใช้ทดี่ นิ คุณสมบัตใิ นการระบายน�ำ้ ของดิน
ประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นเขตร้อนชืน้ ซึง่ ท�ำให้ได้รบั อิทธิพล และความหนาแน่นของล�ำน�้ำที่มีความสัมพันธ์กับ
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่ โดยให้ค่าน�้ำหนักตัวแปรลดหลั่น
ตลอดจนมีพายุพาดผ่านตลอดปี [5] โดยสิ่งจ�ำเป็น ตามล�ำดับโดยเรียงจากความส�ำคัญของตัวแปรจาก
เร่งด่วนที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับการประเมินระดับความ มากไปหาน้อยคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�ำดับ [9]
เสี ย หายและระดั บ ความรุ น แรงของน�้ ำ ท่ ว มก็ คื อ หรือกรณีศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยใน
ข้ อ มู ล สารสนเทศหรื อ แผนที่ แ สดงขอบเขตพื้ น ที่ เขตลุ่มน�้ำแม่กวง ซึ่งได้ใช้หลักการซ้อนทับข้อมูล
ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ [6,7] ทัง้ นีว้ ธิ กี ารแบบเดิม ๆ ในอดีต (Overlay) พบว่ามีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8

16 วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศปีที่ 3 ฉบับที่ 8 / กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ตัวแปร ได้แก่ ความหนาแน่นของล�ำน�ำ้ ความหนาแน่น
เส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ความสูงจาก
ระดับน�้ำทะเล ความลาดชันของพื้นที่ ความสามารถ
ในการระบายน�้ำของดิน ระดับน�้ำใต้ดิน และปริมาณ
น�้ำฝน ตามล�ำดับ [10] การประยุกต์หลักการรับรู้
ระยะไกล (Remote sensing) และระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)
เพือ่ การประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยน�ำ้ ท่วมนัน้ สามารถน�ำ
มาตรวจสอบร่วมกับแบบจ�ำลองน�้ำท่วม HEC-HMS
และ HEC-RAS โดยสามารถวิเคราะห์ลักษณะการ
ไหลของน�้ำและขอบเขตของน�้ำที่ท่วม [11]

2. พื้นที่ศึกษาและข้อมูล
2.1 ขอบเขตของการวิจัย
1) พืน้ ทีศ่ กึ ษา คือ ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
(รูปที่ 1) จ�ำนวน 8 หมูบ่ า้ น และ 3,063 ครัวเรือน โดย
มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,302 คน [12] ครอบคลุม
พืน้ ที่ 23.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,469 ไร่
มีที่ตั้งในระบบพิกัดกริด UTM ระหว่าง 2118000
ทางเหนือ ถึง 2124000 ทางเหนือ และ 696000 ทาง
ตะวันออก ถึง 702000 ทางตะวันออก

ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่ง
พื้นที่ที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง ที่อยู่
อาศัยของประชาชนได้มีการสร้างใหม่ รวมถึงได้
ท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเหมือน
เดิ ม ทุ กครั้ ง หลั ง เกิ ด ภัยน�้ำท่วม ซึ่ง ช่วงระยะเวลา
ที่ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว มนั้ น สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า ง ๆ
ถูกตัดขาด ท�ำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากล�ำบาก การเดินทางต้อง
อาศัยเรือท้องแบนเท่านั้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด้าน
บรรเทาสาธารณภัยไม่ช�ำนาญเส้นทางและไม่ทราบ
รายละเอียดเกีย่ วกับจ�ำนวนผูท้ ตี่ ดิ อยูใ่ นบ้านแต่ละหลัง
รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา
รวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จึงท�ำให้
ยากต่อการประเมินความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปด้านทิศตะวันออก
และแม่นย�ำ
เป็นเทือกเขาและลาดลงมาทางทิศตะวันตก มีแม่นำ�้ ปัว
ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ พืน้ ทีอ่ ยูส่ งู กว่าระดับน�ำ้ ทะเล
ดังนัน้ บทความวิชาการฉบับนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ปานกลางประมาณ 310 เมตร
ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดน�้ำท่วมด้วยแบบ
จ�ำลองคณิตศาสตร์ส�ำหรับวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยต่อ
2) แบบส�ำรวจข้อมูลทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และ
การเกิดน�ำ้ ท่วมพืน้ ที่ ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน เครือ่ งก�ำหนดต�ำแหน่งพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ภาคพืน้ ดิน
โดยได้ใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์กระบวนการ (Global Positioning System: GPS) ยีห่ อ้ GARMIN
ล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ หรือแบบจ�ำลอง AHP
รุ่น GPS Map60csx
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3) ส� ำ รวจข้ อ มู ล ภาคสนามพร้ อ มซั ก ถาม 2.3 ซอฟท์ แ วร์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ประชาชนในชุมชน / หมูบ่ า้ นทีเ่ คยประสบภัยพิบัติ
การส�ำรวจพืน้ ทีต่ ำ� บลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
4) ออกแบบและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ คณะผู้วิจัยได้ท�ำการใช้แบบส�ำรวจข้อมูลที่ดินและ
(Spatial database) โดยยึดหลักการออกแบบฐาน สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากเทศบาลต�ำบลปัว พร้อมทั้ง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ตามข้อก�ำหนดของ ใช้เครื่อง GPS โดยก�ำหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ 3 เมตร และใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูประบบสารสนเทศ
ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental ภูมศิ าสตร์ ArcGIS เวอร์ชนั่ 10.8 ส�ำหรับการวิเคราะห์
ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นั้น ได้ใช้ระบบปฏิบัติ
Geographic Data Set: FGDS) [13]
การ Windows 10 Enterprise, Inter(R) Core(TM)
5) วิเคราะห์/ประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม i5-6400T, CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz, RAM 8.00GB
ด้วยแบบจ�ำลอง AHP โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน 64-bit operating system และเครื่อง Printer สี
เป็นผู้ให้ค่าคะแนนน�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัย
3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
2.2 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
วิธีการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้แสดงได้ดังรูปที่ 3
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 3 วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปที่ 2 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม WorldView-3
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3.1 การเตรียมข้อมูล

3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

คณะผูว้ จิ ยั ได้ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่
จากส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน (ทสจ.น่าน) ที่ได้มอบข้อมูลเชิงพื้นที่มา
ให้ในรูปแบบดิจทิ ลั ไฟล์ อีเอสอาร์ไอ เชพไฟล์ (ESRI
Shapefile) ประกอบด้วย ชัน้ ข้อมูลเขตการปกครอง
และชัน้ ข้อมูลชุดดิน

ภูมสิ ารสนเทศ (Geoinformatic Data Analysis)

ข้อมูลปริมาณน�ำ้ ฝน ได้ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
ปริมาณน�ำ้ ฝนจากสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยา จ�ำนวน 3 สถานี
ได้แก่ (1) สถานีอำ� เภอปัว จังหวัดน่าน รหัส 28042
(2) สถานีอำ� เภอท่าวังผา รหัส 28073 และ (3) สถานี
อ�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)
ช่วงชั้น 20 เมตร จากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000
ชุด L7018 กรมแผนทีท่ หาร ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำ� บลปัว

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามา
มีบทบาทในการวางแผนการบริหาร การวางนโยบาย
รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision support) และเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ หรือ
Geoinformatics Technology ก็เป็นสารสนเทศ
อีกประเภทหนึง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และใช้งานกันอย่างกว้าง
ขวางมากขึ้น ทั้งในระดับองค์กรของรัฐและบริษัท
เอกชน “ภูมิสารสนเทศ” เป็นข้อมูลเชิงต�ำแหน่งทุก
ชนิด ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นเอกสารหรือดิจิทัล
(Digital) หรือจะได้มาจากกระบวนการหรือกรรมวิธใี ด
ดังนัน้ หมายรวมถึงแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
จากดาวเทียม ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) แบบจ�ำลอง
ภูมิประเทศเชิงเลข ตลอดจนข้อมูลจากการส� ำ รวจ
รั ง วั ด ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น การรั ง วั ด แบบดั้งเดิม
(Conventional survey) หรือจากการรังวัดสมัยใหม่
ด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS เป็นต้น [14]

ท�ำการแปลงไฟล์ขอ้ มูลทัง้ หมดให้อยูใ่ นรูปแบบ
ภูมสิ ารสนเทศ (Geoinformatics) ประกอบด้วย
ESRI Shapefile ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบ UTM ค�ำ 2 ค�ำ คือ ค�ำว่า Geo หมายถึง โลกหรือการศึกษา
WGS 1984 zone47n
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอยูบ่ นโลก และค�ำว่า Informatics
หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร หรือ Information เป็นข้อมูล
3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ที่ผ่านการประมวลและวิเคราะห์แล้วท�ำให้สืบค้น
การเก็บข้อมูลภาคสนามใช้แบบส�ำรวจทีด่ นิ และ (Query) แก้ไข (Edit) ปรับปรุง (Manipulate) และ
สิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ด้รบั จากเทศบาลต�ำบลปัวมาใช้ในการ แสดงผล (Visualize) ได้ ดังนัน้ เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
ส�ำรวจ ทัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั ได้ลงส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ดยการสังเกตุ จึงเกี่ยวข้องกับการได้มา (Capture) การบูรณาการ
จากวัตถุพยาน เช่น ร่องรอยระดับน�ำ้ ที่เคยท่วมเมื่อ (Integrating) การวิเคราะห์ (Analyzing) การจัดการ
ปีทผี่ า่ นมา ซักถามประชาชนในพืน้ ที่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น (Managing) และการแปลตีความ (Depicting) ของ
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) เป็นต้น ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ซึ่งประกอบไปด้วย
รวมทัง้ ท�ำการเก็บพิกดั ต�ำแหน่งทีเ่ คยเกิดน�ำ้ ท่วมด้วย ข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ 1) ท�ำเลทีต่ งั้ (Location) ทีบ่ อก
เครือ่ ง GPS
เป็นค่าพิกดั ทีแ่ ม่นย�ำและแน่นอนได้ เช่น ระบบพิกดั
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ภูมศิ าสตร์ (Geographic coordinate) และระบบพิกดั
UTM (Universal Transverse Mercator) ท�ำเลทีต่ งั้ นี้
ถือว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงกับพื้นที่ (Spatial aspect)
2) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Environment) เป็น
ข้อมูลทีแ่ สดงถึงสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เช่ น ลั กษณะภู มิ ป ระเทศ ชนิดดิน โครงสร้างทาง
ธรณีสัณฐาน ลักษณะพืชพรรณป่าไม้ เป็นต้น และ
3) สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นข้อมูลที่แสดง
ถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น เส้นทาง
คมนาคม อาคารสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น [15]

(Personnel design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การค�ำนวณ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมศิ าสตร์ หรือหมายถึงการใช้
สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ และการใช้
ข้อมูลเพือ่ อธิบายสภาพต่าง ๆ บนพืน้ ผิวโลก โดยอาศัย
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ เป็นตัวเชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ [17]
องค์ประกอบของ GIS

GIS มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญอยู่ 5 ส่วน คือ ข้อมูล/
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
สารสนเทศ (Data/Information) เครือ่ งคอมพิวเตอร์
Information Systems: GIS)
และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ (Hardware) โปรแกรม (Software)
GIS หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดหนึง่ ที่ และบุคลากร (User/People) และขัน้ ตอนการท�ำงาน
เกีย่ วข้องกับข้อมูลทีส่ ามารถอ้างอิงต�ำแหน่งได้บนพืน้ (Procedure) ดังรูปที่ 4
ผิวโลก (Geospatial data) โดยมีความสามารถในการ
รวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สารสนเทศเชิงพืน้ ที่ หรือภูมสิ ารสนเทศ
(Geospatial information) ที่มีประโยชน์ส�ำหรับ
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ [14]
รูปที่ 4 องค์ประกอบของ GIS [14,15]
ข้อมูล (Data/Information) ข้อมูลทีจ่ ะน�ำเข้าสู่
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรือ่ ง
(Thematic data) และเป็นข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้
ในการตอบค�ำถามต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็น
ข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องและเชือ่ ถือได้ และเป็นปัจจุบนั
มากทีส่ ดุ โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial
GIS หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ data) และข้อมูลอรรถาธิบาย (Non-spatial data
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูล or attribute data) ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial data)
ทางภูมศิ าสตร์ (Geographic data) และการออกแบบ เป็นข้ อ มู ล ที่ แ สดงต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์
GIS สามารถประยุกต์ใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
เชิงพื้นที่ได้หลากหลายในปัจจุบันสามารถกล่าวได้
ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเลือกให้มีการ
ประยุกต์ใช้ในแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบในหลาย ๆ
ด้านทางวิชาการ ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
และทางทหาร [16]
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(Geo-reference data) ของรูปลักษณ์ของพื้นที่
(Graphic feature) ซึง่ มีอยู่ 2 แบบ คือ ข้อมูลเวกเตอร์
(Vector data) และข้อมูลแรสเตอร์ (Raster data) โดย
ข้อมูลเวกเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) ข้อมูลจุด (Point) มีคุณลักษณะที่แสดง
ต� ำ แหน่ ง พิ กั ด ที่ ไ ม่ มี ข นาดและทิ ศ ทาง เช่ น ที่ ตั้ ง
หมู่บ้าน โรงเรียน วัด
2) ข้ อ มู ล เส้ น (Line) มี ร ะยะและทิ ศ ทาง
ระหว่างจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดแต่ไม่มีความกว้าง
เช่น ถนน แม่น�้ำ
3) ข้อมูลพื้นที่ (Polygon) มีระยะและทิศทาง
ระหว่างจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดทีป่ ระกอบกันเป็นรูป
หลายเหลี่ยมมีขนาดพื้นที่ (Area) และเส้นรอบรูป
(Perimeter) เช่น แหล่งน�้ำผิวดิน [14-16]
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ปัจจุบนั การศึกษาด้านภูมศิ าสตร์ได้มกี ารน�ำเอา
สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics) สถิตอิ า้ งอิง
(Inferential statistics) และแบบจ�ำลอง (Models)
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณทางภู มิ ศ าสตร์
(Quantitative methods in geography) มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาหรือศึกษาปรากฏการณ์ทางด้าน
ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์กันอย่าง
แพร่ ห ลาย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์
สามารถน�ำมาใช้ในการน�ำเสนอ อธิบาย วิเคราะห์
ประมาณค่า และสรุปลักษณะข้อมูลหรือปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ สี่ นใจ รวมถึงการสร้างแบบจ�ำลอง
หรือสมการเพือ่ ท�ำนายหรือคาดการณ์ปรากฏการณ์เชิง
พืน้ ทีท่ จ่ี ะเกิดขึน้ ล่วงหน้า เช่น การคาดการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ ง
ภัยน�ำ้ ท่วม ภัยแล้ง โรคระบาด หรือแม้กระทัง่ อุบตั เิ หตุ
เป็ น ต้ น น� ำ มาซึ่ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ใ หม่ ท างการ

ศึกษาด้านภูมศิ าสตร์อย่างต่อเนือ่ ง วิธเี ชิงปริมาณทาง
ภูมศิ าสตร์ แบ่งสถิตอิ อกเป็น 4 แบบ ได้แก่ (1) สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ การใช้สถิติ
เพือ่ น�ำเสนอหรืออธิบายข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ทมี่ อี ยูท่ งั้
ในรูปแบบของตัวเลข หรือกราฟ (Graphics) ค่าสถิติ
พืน้ ฐานทีม่ กั พบในการน�ำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่
ค่าทีไ่ ด้จากการวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลาง (Measures
of central tendency) ประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ (Mean)
มัธยฐาน (Median) และ ฐานนิยม (Mode) แนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง หรือค่าที่ได้จากการวัดการกระจายตัว
ของข้อมูล (Measure of dispersion) ประกอบด้วย
พิสัย (Range) ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile
deviation) ส่วนเบีย่ งเบนเฉลีย่ (Mean deviation)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
เป็นต้น (2) สถิตอิ า้ งอิง (Inferential statistics) คือ
สถิติที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน�ำ
ผลสรุปที่ได้ไปประมาณหรือคาดการณ์ลักษณะของ
ประชากรหรือปรากฏการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดย
ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าพารามิเตอร์
และการทดสอบสมมุตฐิ าน (3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation analysis) เป็นสถิตวิ เิ คราะห์ทใี่ ช้ในการ
ศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร และ
ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอาจจะอยูใ่ นรูปแบบของความสัมพันธ์ทางเดียว
(ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ) ความสัมพันธ์สองทาง หรือ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน และ (4) การวิเคราะห์ถดถอย
(Regression analysis) และการสร้างแบบจ�ำลอง
เชิงพื้นที่ (Spatial modeling) เป็นสถิติวิเคราะห์ที่
ใช้ในการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรต่าง ๆ
ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทไี่ ด้ทำ� การศึกษาค้นคว้า
ผลการวิเคราะห์ถดถอยสามารถสร้างสมการเพือ่ การ
ท�ำนายตัวแปรตาม (Dependent variable) ทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากตัวแปรอิสระ (Independent variable)
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ตั้งแต่ 1 ตัวแปรขึ้นไป สมการที่ได้จากการวิเคราะห์
ถดถอยสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการสร้ า งแบบจ� ำ ลอง
เชิงพื้นที่เพื่อท�ำนายหรือทดสอบปรากฏการณ์ทาง
ภูมศิ าสตร์ โดยอาศัยข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี แบบจ� ำ ลองการวิ เ คราะห์ ถ ดถอย
(Regression analysis model) ทีแ่ สดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่
แบบจ�ำลองการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis model) แบบจ�ำลองการวิเคราะห์
ถดถอยโพลีโนเมียล (Polynomial regression analysis
model) แบบจ�ำลองการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมี
ตัวแปรดัมมี่ (Multiple regression analysis model
with dummy variables) และแบบจ�ำลองการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู มีเทอมปฏิสมั พันธ์ (Multiple regression
analysis model with interaction term) เป็นต้น [18]

(Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์ไหน
ส�ำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความส�ำคัญหรือ
ความชอบ หลังจากให้คะแนนเพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของเกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือก
ที ล ะคู ่ ต ามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ที ล ะเกณฑ์ จ นครบ
ทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความส�ำคัญหรือความชอบนัน้
สมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจัดล�ำดับ
ทางเลือกเพือ่ หาทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ได้ วิธี AHP เหมาะ
ทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการหาพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง หรือแม้
กระทัง่ การเกิดโรคติดต่อ เป็นต้น ซึง่ ต้องเลือกปัจจัยที่
ดีทสี่ ดุ จากหลาย ๆ ปัจจัย และมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ทางเลื อ กหลายเกณฑ์ AHP เป็ น การวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบของทีละคู่ จึงท�ำให้การเลือกทางเลือก
ท�ำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ปัจจุบัน AHP เป็นวิธีหนึ่ง
ของกระบวนการตั ด สิ น ใจแบบหลายเกณฑ์
กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical (Multi-criteria decision making) ซึ่งมีผู้นิยม
Hierarchy Process: AHP)
ใช้ กั น มากมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของ ช่วยให้การวิเคราะห์ตดั สินใจท�ำได้งา่ ยและสะดวกขึน้
การตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แบบจ�ำลอง AHP นัน้ มีสงิ่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณาอยู่
ให้ผลการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องตรงกับเป้าหมายของการ 3 ประการ ดังนี้ การจัดล�ำดับชัน้ ในการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจได้มากที่สุด กระบวนการนี้ได้รับการคิดค้น หาล�ำดับความส�ำคัญ (Priority) และการวิเคราะห์ความ
เมือ่ ปลายทศวรรษที่ 1970 โดยศาสตราจารย์ Thomas สมเหตุสมผลของข้อมูล [19] โดยมีรายละเอียดดังนี้
Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ซึง่ เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจทีม่ เี หตุผลในปัญหาทีม่ หี ลายปัจจัย โดยใช้วธิ ี 3.4.1 การจัดล�ำดับชัน้ ในการวิเคราะห์ (Structuring
จับคู่เปรียบเทียบทีละคู่ เพื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญ the hierarchy) ในการวิเคราะห์เพือ่ ตัดสินใจเลือกของ
และน�ำ้ หนักทีใ่ ห้กบั ทางเลือกทีเ่ ป็นค�ำตอบของปัญหา หรือทางเลือกที่ดีที่สุด จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
โดยมีหลักการ คือ แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็น ล�ำดับชัน้ ดังนีค้ อื เป้าหมาย (Goal) เกณฑ์ (Criteria)
ชัน้ ๆ ชัน้ แรกคือ การก�ำหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึง เกณฑ์ยอ่ ย (Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives)
ก�ำหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ยอ่ ย (Subcriteria) และ โดยในแต่ละชัน้ อาจมีหลายเกณฑ์ และในแต่ละเกณฑ์
ทางเลือก (Alternatives) [19] แล้วจึงวิเคราะห์หาทาง อาจมีหลายเกณฑ์ยอ่ ยได้
เลือกทีด่ ที สี่ ดุ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
(Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู่
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3.4.2 การค�ำนวณหาล�ำดับความส�ำคัญ (Calculation of
relative priority) ในแต่ละชัน้ ผูบ้ ริหารหรือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้คะแนนความส�ำคัญหรือความชอบ
โดยการเปรียบเทียบของ (เกณฑ์) ทีละคู่ (Pairwise
comparison) โดยเริม่ จากชัน้ บนลงสูช่ นั้ ล่างโดยแบ่งระดับ
ความส�ำคัญหรือความชอบ (AHP measurement scale)
ออกเป็น 9 ระดับ ดังแสดงในตาราง 1 หลังจากทีท่ ราบ
ความเห็นที่ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในรูปของคะแนนความส�ำคัญหรือความชอบจากการ
เปรียบเทียบของเป็นคู่ในชัน้ นัน้ แล้ว จะท�ำการค�ำนวณ
หาน�้ำหนักความส�ำคัญ (Weight) หรือล�ำดับความ
ส�ำคัญสัมพัทธ์ (Relative priority) ของในชั้นนั้น
และท�ำการวิเคราะห์ในท�ำนองเดียวกัน ทีละชั้นจาก
ชั้นบนลงสู่ชั้นล่างจนครบทุกชั้น จะทราบคะแนน
ความส�ำคัญรวมของทางเลือกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ได้ (ตาราง 1)
ตารางที่ 1 แสดงระดับความส�ำคัญหรือความชอบ
ระดับความส�ำคัญ
(Preference level)

ค่าแสดงเป็นตัวเลข
(Numerical value)

เท่ากัน

1

เท่ากันถึงปานกลาง

2

ปานกลาง

3

ปานกลางถึงค่อนข้างมาก

4

ค่อนข้างมาก

5

ค่อนข้างมากถึงมากกว่า

6

มากกว่า

7

มากกว่าถึงมากที่สุด

8

มากที่สุด
ที่มา : [14]

9

น�ำ้ หนักความส�ำคัญของเกณฑ์หรือทางเลือกใน
แต่ละชัน้ จะค�ำนวณได้จากสมการ ดังนี้
(1)
เมื่อ

A คือ สแควร์เมตริกแสดงความเห็นของผูบ้ ริหาร

หรือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูเ้ กีย่ วข้องในรูปของคะแนนความ
ส�ำคัญซึง่ ปรับค่าให้เป็น 1 แล้ว (Normalized)
w คือ Eigenvector แสดงน�้ำหนักความส�ำคัญ
สัมพัทธ์ของของซึ่งอยู่ในล�ำดับชั้นเดียวกัน หรือกลุ่ม
ของที่อยู่ภายใต้ของในล�ำดับชั้นที่สูงกว่า
คือ Maximum eigenvalue
สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ใน
การตัดสินใจเป็นคู่ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างตารางเมตริกซ์ที่ใช้แสดง
การเปรียบเทียบเป็นคู่แต่ละเกณฑ์หลัก
เกณฑ์ตัดสินใจ
ปัจจัย

ปัจจัย
A1

A2

A3

A4

A1

a11

a12

a13

a14

A2

a21

a22

a23

a24

A3

a31

a32

a33

a34

A4

a41

a42

a43

a44

ที่มา : [19]

โดยที่ i คือ ค่าความส�ำคัญในแนวตั้ง และ j คือ
ค่าความส�ำคัญในแนวนอน ของเมตริกซ์นี้ โดยจะ
ท�ำการเปรียบเทียบถึงความส�ำคัญระหว่างปัจจัย Ai
และ ปัจจัย Aj ซึง่ จะท�ำการก�ำหนดมาตราส่วนในการ
วินิจฉัย เปรียบเทียบหรือพิจารณา ดังนี้
ถ้า Aij = 1 หมายถึง ปัจจัย Ai และ Aj มีความ
ส�ำคัญเท่ากัน
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ถ้า Aij = 3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ 3.4.3.2 ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
มากกว่า Aj เล็กน้อย
ถ้า Aij = 5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
(2)
มากกว่า Aj ปานกลาง
ถ้า Aij = 7 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
มากกว่า Aj มากกว่า
(3)
ถ้า Aij = 9 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส�ำคัญ
มากกว่า Aj มากที่สุด
3.4.3.3 ดัชนีจากการสุม่ ตัวอย่าง (Random Index: RI)
และจ�ำนวนระดับของมาตราส่วนในการเปรียบเทียบ
RI เป็ น ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถ
นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ผูว้ เิ คราะห์วา่ ต้องการเปรียบเทียบให้อยู่
หาได้ดังนี้
ในระดับไหน มีความละเอียดมากน้อยเพียงใด
ตาราง 3 แสดงค่า IR จากการสุ่มตัวอย่าง
3.4.3 การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล
(Consistency) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ N 1 2 3 4 5 6 7 8
ความสอดคล้องของข้อมูล เช่น วิเคราะห์เปรียบเทียบว่า A RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41
มีความส�ำคัญมากกว่า B 2 เท่า และ B มีความส�ำคัญ
N 9 10 11 12 13 14 15
มากกว่า C 4 เท่า ดังนัน้ A ควรมีความส�ำคัญกว่า C 8 เท่า
RI 1.41 1.49 1.51 1.53 1.56 1.57 1.59
แต่ถา้ วิเคราะห์วา่ A มีความส�ำคัญมากกว่า C 2 เท่า
ที่มา : [19]
นั่ น หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ใ นตั ว อย่ า งนี้ ไ ม่ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั น ซึ่ ง บางครั้ ง การวิ เ คราะห์ อ าจไม่ มี
โดยค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) ทีย่ อมรับได้
ความสอดคล้องของข้อมูลเกิดขึ้นได้ การแก้ไขก็คือ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 หากค่าความสอดคล้อง
ทบทวนกระบวนการใหม่เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ สูงกว่าที่ยอมรับได้ต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ออกมามีความสอดคล้องกันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใหม่หรือมีการทบทวนในการศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้ได้
ความสอดคล้องของข้อมูลจะต้องตรวจสอบจากค่า ค่าสัดส่วนความสอดคล้องเป็นที่ยอมรับ
สัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR)
4. บทสรุป
ว่า ยอมรับได้หรือไม่
ปัญหาน�้ำท่วมส่งผลต่อประชาชนในการเตรียม
3.4.3.1 สัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
ความพร้อมในการรับมือและป้องกัน คือเนื่องจาก
CR = ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio)
ฝนทีต่ กลงมาอย่างหนัก ก็อาจจะเป็นปัญหาเนือ่ งจาก
CI = ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index)
จะท�ำให้น�้ำฝนไหลจากพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงลง
RI = ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Index)
มายังพื้นที่ที่มีความลาดชันต�่ำ จึงจะส่งผลท�ำให้เกิด
น�้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนรับมือและ
ป้องกันไม่ทนั และจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพ
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อย่างที่เหมือนกันคือบริเวณบนเขาถ้าฝนตกลงมา
มาก ๆ ดินบริเวณบนเขาจะดูดซับน�ำ้ ไม่หมดเนือ่ งจาก
พืชปกคลุมดินถูกท�ำลาย และจะท�ำให้นำ�้ ไหลลงมายัง
ทีร่ าบและส่งผลให้เกิดน�ำ้ ท่วม แนวทางในการป้องกัน
ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งแนวกระสอบทราย สร้าง
ก�ำแพงข้างล�ำน�้ำปัว และล�ำห้วยสาขาต่าง ๆ ขุดลอก
ล�ำน�้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น ข้อเสนอแนะในครั้ง
ต่อไปคือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วมอาจจะ
ผลการศึกษาการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก เช่น ความลึกของดิน
น�ำ้ ท่วมด้วยแบบจ�ำลอง AHP โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน ระดับน�้ำใต้ดิน เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อความ
3 คน เป็นผู้ให้ค่าคะแนนน�้ำหนักความส�ำคัญของ ถูกต้องมากขึ้น
ปัจจัยพบว่ามี 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยน�้ำท่วม
ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ฝน ความลาดชัน ลักษณะพืน้ ทีแ่ ละ 5. กิตติกรรมประกาศ
ความสูง ระยะห่างจากล�ำน�้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และชุดดิน ตามล�ำดับ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ครั้งนี้ควรจะน�ำปัจจัยความลึกของดิน ปัจจัยความ ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ ตามสั ญ ญารั บ ทุ น เลขที่
สามารถในการระบายน�ำ้ ของดินในแต่ละหมูบ่ า้ น และ 640201
การส�ำรวจพืน้ ทีก่ ลุม่ เปราะบางระดับครัวเรือนส�ำหรับ
6. เอกสารอ้างอิง
จัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่มาร่วมศึกษา
ของประชาชนได้ เช่น พื้นที่อยู่อาศัยเสียหาย พื้นที่
เกษตรกรรมจมน�้ำ ปศุสัตว์ล้มตาย เป็นต้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน
คือ ฝนที่ตกลงมามาก ท�ำให้รับมือและป้องกันไม่ทัน
การศึกษาวิจัยในอดีตมีการเตรียมความพร้อมและ
การแก้ไขเฉพาะหน้าในการป้องกันจะมีความร่วมมือ
ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ [9]

GIS เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตได้อย่างถ่องแท้ ผลงานวิจยั หลายชิน้ ได้นำ� GIS
มาใช้ในการแสดงภาพแผนที่บริบทของสิ่งที่ค้นพบ
ยกตัวอย่างเช่น การน�ำ GIS มาใช้ด้านการศึกษา
ความเสียหายจากแมลงทีท่ ำ� ลายต้นกาแฟอาราบิกา [20]
โรคไข้เลือดออก [21] ติดตามไฟป่า [22-23]
ปั จ จั ย จากการกระท� ำ ของประชาชนส่ ง ผล
ให้เกิดน�้ำท่วม คือ เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มที่
อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงหรือบนภูเขาจะมีการตัดไม้ไป
ใช้ประโยชน์หรือมีการตัดไม้เพื่อท�ำพื้นที่ปลูกพืชผัก
และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลท�ำให้เกิดพื้นที่น�้ำท่วมใน
พื้นที่ราบ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีบาง
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