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บทคดัย่อ 

การใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมิน
ความเสียหายจากการเกิดน ้ าท่วมในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างพฒันาเทคนิคทางดา้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับการประเมินมูลค่า
ความเสียของแหล่งธุรกิจการคา้และแหล่งท่ีอยู่อาศยัใน
เขตเมือง โดยเนน้การประเมินมูลค่าความเสียหายส าหรับ
การใชป้ระโยชน์อาคารแต่ละชนิด 

ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาได้ท าการสร้าง
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ประเภท
การใชป้ระโยชน์อาคาร โดยการน าเขา้ขอ้มูลจากขอ้มูล
ดาวเทียมควิกเบิร์ด (Quick Bird) ซ่ึงเป็นภาพดาวเทียม
รายละเอียดสูงสามารถมองเห็นขอบเขตของตวัอาคารได้
อย่างชัดเจน และท าการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตขอ้มูล
อาคาร พร้อมทั้งน าเขา้ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะของอาคารท่ี
จ าเป็นต่อการประเมิน มูลค่ าความ เสียหายใน เชิง
เศรษฐกิจจากการส ารวจเก็บขอ้มูลภาพสนาม จากนั้นน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิ เคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับกับ
ขอบเขตความสูงของระดบัน ้ าท่วมเพ่ือให้ทราบถึงความ
สูงของระดบัน ้ าท่ีท่วมของอาคารแต่ละหลงั 

วิธีการประเมินมูลค่าความเสียหาย ท าจากการ
ค านวณโดยใช้ข้อมูลระดับน ้ าท่วม  ร่วมกับข้อมูล
รายละเอียดอาคารในเชิงกายภาพและในเชิงเศรษฐกิจ
ไดแ้ก่ ขอ้มูลทรัพยสิ์น ขอ้มูลระดบัชั้นและความสูงของ
อาคาร ระยะเวลาในการขนยา้ยทรัพยสิ์น โดยประเมิน
ความเสียหายหลงัจากการเกิดน ้ าท่วมออกมาเป็นมูลค่า
ความสูญเสียท่ีเป็นจ านวนเงิน 

 

 

1. บทน า 

น ้าท่วมมีสาเหตุมาจากการท่ีเกิดฝนตกหนกัหรือฝน
ตกติดต่อกนัเป็นเวลานานเกิดน ้ าไหลบ่า หรือน ้ าลน้ตล่ิง
เข้าท่วมพ้ืนท่ี  ทั้ งในอดีตและปัจจุบันน ้ าท่วมส่งผล
กระทบต่อชุมชนท่ีอยู่อาศยัของมนุษย ์เพราะการตั้งถ่ิน
ฐานของมนุษยท์ั้ งอดีตและปัจจุบันมีการตั้งถินฐานอยู่
ใกลแ้ม่น ้ า แต่ในปัจจุบนัผลกระทบเหล่านั้นแสดงใหเ้ห็น
อย่างชัดเจนมากข้ึน เน่ืองจากชุมชนมีการขยายตวัและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากเดิมท่ีเป็น
เพียงท่ีอยูอ่าศยัเป็นรูปแหล่งธุรกิจการคา้มากยิง่ข้ึน 

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ี
ประสบปัญหาน ้ าท่วมข้ึนบ่อยคร้ังในรอบหลายปีท่ีผ่าน
มา น ้ าท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีการเกษตร ฯลฯ ถึงแมว้า่รัฐบาล
จะมีนโยบายในการให้เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ยงัพบปัญหา
ด้านการจัดการให้ความช่วยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเกิดจากความ
ล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือทดแทน อนัเน่ืองมาจาก
การประเมินมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศัย
ระยะเวลานานจากการส ารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง
จากความยากล าบากในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี ความซับซ้อน
ของเง่ือนไขส าหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
รวมถึงการรายงานผลเพ่ือก าหนดมูลค่าความช่วยเหลือ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาเทคนิควิธี
เพื่อน าเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป 



2. วตัถุประสงค์ 

การศึกษามีวตัถุประสงค์หลักเพื่อใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศในการสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินความ
มูลค่าเสียหายของท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งเศรษฐกิจ จากการ
เกิดน ้ าท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

3. พื้นทีศึ่กษา  

พ้ืนท่ีศึกษาคือบริเวณแนวระยะท่ีเคยเกิดน ้ าท่วมใน
อดีตตลอด 2 ฝ่ังซ้ายและขวาของแม่น ้ าปิง โดยเลือก
จุดเร่ิมต้นท่ีสะพานนวรัฐจนถึงสะพานกองก ากับการ
ต ารวจภูธรภาค 5 เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีลกัษณะการ
ใช้ท่ีดินท่ีมีความหลากหลาย ประกอบด้วย ท่ีอยู่อาศัย 
สถานท่ีราชการ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีว่าง เหมาะ
ส าหรับการใชเ้ป็นพ้ืนท่ีตวัอยา่งส าหรับการศึกษาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 พื้นทีศึ่กษา 

4. วธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการประเมิณความเสียหายจากการเกิด
น ้ าท่วมเร่ิมจากการจัดท าฐานข้อมูลอาคารครอบคลุม
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา และน าฐานขอ้มูลมาวเิคราะห์ระดบั
ความสูงของน ้ าท่ีท่วมในแต่ละอาคารร่วมกบัแบบจ าลอง
ระดบัความสูงของพ้ืนท่ี และแบบจ าลองระดบัความสูง
ของน ้ าท่ีท่วมในปีพ.ศ.2548 เพื่อให้ไดฐ้านขอ้มูลท่ีน ามา
ค านวณมูลค่าความเสียหาย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 กรอบการด าเนนิงาน 

4.1 การจดัท าฐานข้อมูล 

เน่ืองจากในการประเมินมูลค่าความเสียหายของ
พ้ืนท่ี ท่ีเกิดน ้ าท่วมเป็นการศึกษาในเขตเมือง ดังนั้ น
ฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาจึงตอ้งมีความละเอียดของ
การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีในระดบัของอาคาร โดยการจดัท า
ฐานขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1.1 การน าเขา้ขอ้มูลอาคาร 

น าเขา้ขอ้มูลอาคารจากขอ้มูลดาวเทียม Quick Bird 
ให้อยู่ในรูปของฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประเภทข้อมูลพ้ืนท่ีรูปปิด (Polygon) ซ่ึงเป็นการวาด
ขอ้มูลตวัอาคารตามขอบเขตของตวัอาคารท่ีปรากฏบน
ข้อมูลดาวเทียม ผ่านโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยอาศยัการแปลตีความดว้ยสายตา  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 การน าเข้าข้อมูลอาคาร 

สะพานนวรัฐ 

สะพานกองก ากบัการ

ต ารวจภูธรภาค 5 

การประเมินพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

น าเขา้ขอ้มูล

ขอ้มูล 

การประเมินความเสียหาย 

ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

เทคนิควธีิการประเมินความเสียหายจากน ้ าท่วม 

 

ออกแบบ

ฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 

แบบจ าลองน ้ าท่วม 

การใชป้ระโยชน์

อาคาร 

แบบจ าลองความสูง 

การส ารวจภาดสนาม 

ขอ้มูลดาวเทียม 



4.1.2 การน าเขา้ขอ้มูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์ 
และลกัษณะอาคาร 

ขั้นตอนน้ีเป็นการส ารวจภาคสนามเพ่ือปรับปรุง
ขอ้มูลรายละเอียดอาคารและจดัท าขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ
(Attribute Data) ท่ีจ าเป็นในการประเมินความเสียหาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและ
ขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจ โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 ขอบเขตการท างานในการส ารวจภาคสนาม 

1. การปรับปรุงข้อมูลขอบเขตของอาคาร การ
น าเขา้ขอ้มูลจากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงมีความ
สะดวกและรวดเร็ว แต่เน่ืองจากขอ้มูลดาวเทียมดาวเทียม
ท่ีน ามาใช้เป็นฐานในการวาดขอบเขตของอาคารมีมุม
ของภาพเป็นแบบภาพมุมสูง (Bird Eye View) ท าให้เห็น
เพียงขอบเขตของอาคารเท่านั้น ซ่ึงภายใตล้กัษณะรูปร่าง
ต่างๆ ไม่สามารถทราบถึงจ านวนห้อง หรือจ านวนคูหา 
ของอาคารแต่ละหลงั อีกทั้งขอ้มูลดาวเทียมท่ีใชเ้ป็นฐาน
ในการน าเข้าข้อมูลเป็นข้อมูลท่ีบันทึกในปี 2546 ซ่ึง
ขอ้มูลมีความลา้หลงั การส ารวจขอ้มูลภาคสนามในส่วน
ของข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการแก้ไขและป รับปรุง
ฐานขอ้มูลเพื่อใหข้อ้มูลท่ีจดัท าข้ึนมีความถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5 การปรับปรุงข้อมูลอาคาร 

2. การส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารและ
ขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจ ในการเกิดน ้ าท่วมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ี
ไดรั้บความเสียหายคือ แหล่งธุรกิจ และแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
ซ่ึงการจะประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งต่างๆ
เหล่านั้ น ต้องส ารวจรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร  
เพื่อให้สามารถระบุประเภทของอาคาร ลักษณะของ
อาคาร และขอ้มูลในเชิงเศรษฐกิจของอาคารนั้นๆดว้ย 

4.2 การวเิคราะห์ระดบัน า้ท่วมอาคาร 

ในการวเิคราะห์ระดบัระดบัน ้ าท่วมในพ้ืนท่ีมีความ
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอาคารร่วมกับ
แบบจ าลองความสูงของพ้ืนท่ี (Digital Elevation Model:  
DEM) เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลระดับความสูงของฐาน
อาคารแต่ละหลงัเพ่ือวเิคราะห์ระดบัน ้ าท่วมร่วมกบัความ
สูงของระดบัน ้ าท่วมในปี 2548 โดยใชข้อ้มูลแบบจ าลอง
ระดบัความสูง 1 เมตร 

4.2.1 การสร้างแบบจ าลองความสูง  

การสร้างแบบจ าลองความสูงใช้ค่าความสูงจาก
โปรแกรม Google Earth ซ่ึงภาพข้อมูลดาวเทียมใน
โปรแกรมมีค่าระดบัความสูงในแต่ละกริดเซลล์ท่ีระดบั 
ความสูง 1 เมตร โดยการสร้างแบบจ าลองความสูงใน
ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาท าไดด้งัน้ี 



1. สร้างขอ้มูลจุดระยะห่างทุกๆ 50 เมตรครอบคลุม
พ้ืนท่ีศึกษา โดยน าเข้าข้อมูลเวคเตอร์รูปส่ีเหล่ียมท่ีมี
ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา แลว้แปลงขอ้มูลเวคเตอร์
ใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูลราสเตอร์ท่ีมีรายละเอียดจุดภาพ 50 
เมตร หลงัจากนั้นท าการแปลงขอ้มูลราสเตอร์ท่ีไดใ้ห้อยู่
ในรูปแบบของขอ้มูลเวคเตอร์โดยก าหนดรูปแบบขอ้มูล
ให้เป็นแบบจุด จ านวนจุดทั้งหมดคือ 4,400 จุด ซ่ึงแต่ละ
จุดจะมีค่ารหัสข้อมูลอยู่ตั้ งแต่  1 ถึง 4,400 และสร้าง
ตารางขอ้มูลความสูงข้ึนเพ่ือรองรับการน าเขา้ค่าความสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 การสร้างข้อมูลจุดระยะห่าง 50 เมตร 

2. แปลงขอ้มูลจุดท่ีได้ให้อยู่ในรูปของไฟล์ KML 
ขอ้มูลจุดท่ีสร้างข้ึนเป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของ Shapefile 
จึงตอ้งท าการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของไฟล ์KML ซ่ึง
ท าใหส้ามารถเปิดขอ้มูลบนโปรแกรม Google Earth เพื่อ
อ่านค่าความสูงจากโปรแกรมไดต้ามต าแหน่งของจุดโดย
ท าการอา้งอิงจ าค่ารหสัขอ้มูลจาก Shapefile 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 การแปลงข้อมูล Shapefile ให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูล KML 

3. น าเขา้ขอ้มูลค่าความสูง โดยการอ่านค่าควมสูง
ของพ้ืนท่ีจากโปรแกรม Google Earth แลว้น าเขา้ขอ้มูล
ความให้กบัขอ้มูลจุดท่ีมีระยะห่างทุกๆ 50 เมตรท่ีสร้าง
ไวใ้นขา้งตน้ 

4. เม่ือน าเขา้ขอ้มูลความสูงของจุดแต่ละจุดครบทั้ง 
4,400 จุด แลว้จึงน าขอ้มูลจุดมาสร้างแบบจ าลองความสูง
ในรูปแบบ Triangulate Irregular Network (TIN) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 แบบจ าลองความสูงในรูปแบบ  
Triangulate Irregular Network (TIN) 

5. ท าการแปลงขอ้มูลแบบจ าลองความสูง TIN ให้
อยูใ่นรูปของแบบจ าลองความสูงแบบราสเตอร์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 แบบจ าลองความสูงรูปแบบราสเตอร์ 

ขอ้มูลเวคเตอร์ ขอ้มูลราสเตอร์ 

ขอ้มูลเวคเตอร์รูปแบบจุด ระยะ

หาง 50 เมตร  



4.2.2 วเิคราะห์ระดบัความสูงของฐานอาคาร 

การวิเคราะห์ระดบัความสูงของฐานอาคารเพื่อให้
ทราบถึงระดบัความสูงของฐานอาคารท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยใชข้อ้มูลอาคารท าการอา้งอิงจากความสูงจาก
ขอ้มูลแบบจะลองความสูงท่ีสร้างข้ึนดว้ยการวิเคราะห์
แบบ Zonal Analysis 

4.2.3 วเิคราะห์ระดบัความสูงน ้ าท่วมตวัอาคาร 

เม่ือได้ข้อมูลอาคารท่ีมีระดับความสูงของฐาน
อาคารจึงน ามาวิเคราะห์ระดบัความสูงของน ้ าท่ีเขา้ท่วม
อาคารเม่ือเกิดน ้ าท่วมโดยการวิเคราะห์กบัแผนท่ีระดับ
ความสูงของน ้ าท่วมเม่ือปีพ.ศ. 2548 จากศูนยอ์ุทกวิทยา
และบริหารน ้ าภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ความสูงของระดบัน า้ท่วม 
ในเขตเมืองเชียงใหม่ปี 2548 

โซนท่ี 1 = ระดบัน ้ าสูง 304.20 เมตร รทก. 

โซนท่ี 2 = ระดบัน ้ าสูง 304.40 เมตร รทก. 

โซนท่ี 3 = ระดบัน ้ าสูง 304.50 เมตร รทก. 

โซนท่ี 4 = ระดบัน ้ าสูง 304.60 เมตร รทก. 

โซนท่ี 5 = ระดบัน ้ าสูง 304.70 เมตร รทก. 

โซนท่ี 6 = ระดบัน ้ าสูง 304.80 เมตร รทก. 

โซนท่ี 7 = ระดบัน ้ าสูง 305.10 เมตร รทก. 

รทก. หมายถึง ระดับทะเลปานกลาง 

 

 

4.3 วธีิการประเมนิความเสียหายจากน า้ท่วม 

จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามในขอบเขตพ้ืนท่ี
เกิดน ้ าท่วม ประกอบกับการศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติ โดย
สามารถสรุปการประเมินความเสียหายออกเป็น 2 กรณี
คือ การประเมินความเสียหายแหล่งธุรกิจการคา้ และการ
ประเมินความเสียหายแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

4.4.1 การประเมินความเสียหายแหล่งธุรกิจการคา้ 

 

 

 

 

การประเมินความเสียหายในแหล่งธุรกิจการคา้ มี
ปัจจัยท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อมูลค่าความเสียหายหลายด้าน
ดงัน้ี 

1. มูลค่าของทรัพยสิ์นภายในแหล่งธุรกิจ ซ่ึงข้ึนอยู่
กับประเภทของธุรกิจนั้ นๆ โดยจากการส ารวจข้อมูล
พบว่าแหล่งธุรกิจส่วนมากมีการเก็บส ารองสินคา้ไวใ้น
ร้านของตนเองซ่ึงหากเกิดน ้ าท่วมจะส่งผลกระทบกับ
สินคา้ท่ีส ารองไวโ้ดยตรง 

2.อตัราส่วนระหวา่งปริมาณน ้ าท่วมกบัระดบัความ
สูงของอาคารซ่ึงความสูงของอาคารท าการอ้างอิงจาก
จ านวนชั้นของอาคารโดยปกติระดบัความสูงของอาคาร
ในแต่ละชั้นจะมีความสูงเท่ากันท่ีประมาณ 3 เมตรใน
กรณีท่ีน ้ าท่วม ถา้อาคารมีจ านวนชั้นมากแสดงถึงอาคาร
มีความสูงมาก เม่ือเกิดน ้ าท่วมจึงมีความเป็นไปได้ท่ี
สามารถลดความเส่ียงในการท่ีสินคา้จะเสียหายนอ้ยลง  

3. การขนยา้ยสินคา้ ระยะเวลาในการขนยา้ยสินคา้
เม่ือเกิดน ้ าท่วมของผูป้ระกอบการแต่ละรายไม่เท่ากนั ใช้
ความน่าจะเป็นในการขนยา้ยสินคา้หากเกิดน ้ าท่วม โดย
ท่ีค านวณจาก ระยะเวลาขนยา้ยสินค้าต่อระยะเวลาใน
การเตือนภยัคือระยะเวลา 6 ชม. 

 

โซน 1 

โซน 3 

โซน 6 
โซน 4 

โซน 5 

โซน 7 

โซน 2 

ควาเสียหายแหล่งธุรกจิ 

(ระดบัน า้ที่สูงขึน้/(ความสูงของช้ันอาคาร× จ านวนช้ัน) 
×(ระยะเวลาในการขนย้านสินค้า/6 ชม. ) × (มูลค่าทรัพย์สิน) 

 



4.4.2 การประเมินความเสียหายแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินมูลค่าความเสียหาย
ของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. มูลค่าของทรัพยสิ์น ในกรณีมูลค่าทรัพยสิ์นของ
อาคารท่ีอยู่อาศัยใช้หลักเกณฑ์การประเมินให้ความ
ช่วย เห ลือและวิ ธี ด า เนิ น การให้ ค วาม ช่ วย เห ลือ
ผู ้ประสบภัยพิบัติ  พ.ศ. 2546 ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ
หลงัคาเรือนละ 20,000 บาท หากไดรั้บความเสียหายทั้ง
หลงั (ระเบียบกระทรวงการคลงั, 2546) โดยการประเมิน
ความเสียหายจะใชเ้กณฑใ์ห้ความช่วยเหลือน้ีแทนมูลค่า
ทรัพยสิ์นของแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

2. จ านวนชั้นของอาคาร มีผลต่อการค านวน เช่น 
ในการเกิดน ้ าท่วมอาคารท่ีมี 2 ชั้น ชั้นแรกน ้ าท่วมแต่ชั้น
ท่ี 2 น ้ าไม่ท่วมถือว่าระดับความเสียหายของทรัพยสิ์น
เป็น 0.5 ของอาคารทั้ งหลัง โดยหากจ านวนชั้ นของ
อาคารเพ่ิมข้ึนความเส่ียงท่ีจะได้รับความเสียหายยิ่ง
นอ้ยลง 

 

 

 

 

[(ระดับน ้ าท่วม/(ความสูงของชั้นอาคาร× จ านวนชั้น)]
หากมีค่ามากกว่า 1 ให้ปรับความน่าจะเป็นให้เท่ากับ 1
เน่ืองจากหากมีค่ามากกว่าหน่ึงแสดงถึงระดบัน ้ าท่ีท่วม
เกินสูงกวา่ตวัอาคาร 

จากรูปแบบการการประเมินความเสียหายขา้งตน้
ดงันั้น มูลค่าความเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนคือ 

 

 

5.ผลการด าเนินงาน 

 มูลค่าความเสียหายท่ีได้จากการวิธีประเมิน
ความเสียหายจากน ้ าท่วมโดยใชแ้ผนท่ีระดบัความสูงของ

น ้ าท่วมเม่ือปีพ.ศ. 2548 พบว่าอาคารท่ีถูกน ้ าท่วมส่วน
ใหญ่จะอยูบ่ริเวณทิศใตข้องพ้ืนท่ีศึกษาดงัภาพท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 อาคารทีไ่ด้รับผลกระทบจ าน า้ท่วม 

อาคารท่ีได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมมีทั้ งหมด 
2,730 อาคาร โดยรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารและ
มูลค่าความเสียหายจากการประเมินมูลค่าดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 มูลค่าความเสียหายจากการประเมนิ 

การใช้ประโยชน์
อาคาร 

จ านวน 
อาคาร 

ความ
เสียหาย
หาย 

มูลค่า
ทรัพย์สิน 

CD เกมส์ 1 1,020 6,000 
Fish Spa 1 1,800 30,000 
Krelo Club 1 9,000 100,000 
กระเป๋า 2 3,100 50,000 
กระเป๋า รองเท้า

(เคร่ืองหนัง) 

1 3,6000 400,000 
กระเป๋าเดนิทาง 1 9,6000 800,000 
กระเป๋าแบรนด์

เนม 

1 400,000 4,000,000 
ขายของช า 2 2,200 70,000 
เคร่ืองเงนิเคร่ือง

ทอง 

1 112,000 800000 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1 5,600 70,000 
ซ่อมรถ 2 32,600 120,000 
ถ่ายเอกสาร 1 2,400 20,000 
ท า พ.ร.บ รถ 1 2,400 20,000 
ที่อยู่อาศัย 2,698 25,642,800 53,960,000 
บริษทัทัวร์ 2 1,200 40,000 
ผ้า,ชุดสูท 1 8,000 400,000 
ผ้าไหม 1 6,5000 1,000,000 
ร้านกาแฟ 1 9,000 200,000 
ร้านขายของช า 1 1,150 10,000 
ร้านซ่อมรถ 1 2,500 50,000 

ควาเสียหายทีอ่ยู่อาศัย 

{(ระดบัน า้ท่วม/(ความสูงของช้ันอาคาร× จ านวนช้ัน)) 
×(มูลค่ทรัพย์สิน)} 

 

ควาเสียหายแหล่งธุรกจิ+ ควาเสียหายทีอ่ยู่อาศัย 

 

อาคารท่ีน ้ าท่วมแทนดว้ย

สัญลกัษณ์สีแดง 



ร้านอดัรูป, ขาย

อุปกรณเสริม

กล้อง 

1 1,100 20,000 
เวสป้า 1 100,000 1,000,000 
ศูนย์ประดบัยนต์

ครบวงจร 

1 400,000 5,000,000 
เส้ือผ้า 1 2,750 50,000 
เส้ือผ้ามือสอง 1 3,082 20,000 
หนังสือเช่า 1 4,400 55,000 
อุปกรณ์เกีย่วกบั

รถ 

1 2,400 60,000 
อุปกรณ์ดนตรี 

เคร่ืองดนตรี 

2 1,100,000 2,000,000 
Grand Total 2,730 28,047,502 70,351,000 

 

มูลค่าความเสียหายท่ีได้จากการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 39.79 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้ งหมด ซ่ึงการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทท่ีอยูอ่าศยัมีมูลค่าความเสียหาย
มากท่ีสุดและมีจ านวนท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมมาก
ท่ีสุด แต่หากจะเทียบด้วยมูลค่าความเสียหายแลว้ ร้าน
ขายอุปกรณ์ดนตรีมีมูลค่าความเสียหายมากท่ีสุดโดยมี
ความเสียหายท่ี 1,1000,000 บาท ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ร้าน
ขายอุปกรณ์ดนตรีมีระดบัน ้ าท่วมสูงในระดบัท่ีรุนแรง 

6. สรุป 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงวิธีการ และเทคนิค
ส าหรับใชโ้ทคโนยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมิน
ความเสียหายจากการเกิดน ้ าท่วม ซ่ึงสามารถประเมิน
ความเสียหายของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยสรุปขอ้มูล
ความเสียหายเป็นมูลค่าได ้ และจากการศึกษายงัทราบถึง
รูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประเมินมูลค่าความเสียหาย  

7. ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษาวิธีการใหไ้ดม้าซ่ึง
รูปแบบในการหาค าตอบของมูลค่าความเสียหายจากการ
เกิดน ้ าท่วม ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ประกอบการวิเคาระห์เช่น
ขอ้มูลแบบจ าลองความสูง ขอ้มูลการส ารวจน ้ าท่วมซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ียงัขาดความถูกตอ้งในตวัขอ้มูลอยู่ ยงัคง
ตอ้งการเทคนิควิธีการในการจดัท าเพื่อให้ขอ้มูลมีความ
ถูกต้องสูงเพ่ือน ามาใช้ร่วมกับสมการท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ความเสียหาย  

 

รูปแบบข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าความ
เสียหายในการศึกษาคร้ังน้ียงัขาดการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง แต่มีการวางแนวทางส าหรับการศึกษาให้ส าหรับ
ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อ เช่นการขยายกรอบของขอ้มูลท่ีใช้
ประเมินมูลค่าความเสียหายใหมี้ความละเดียดยิง่ข้ึน หรือ
การสร้างแบบจ าลองความสูงท่ีมีความระเอียดท่ีสามารถ
ใชใ้นการประเมินมูลค่าความเสียหายในเขตเมือง 

 

บรรณานุกรม 

สมนึก ชัชวาลย์  (2548 )รายงานสถานการณ์และการ
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