
โดย 

              ผศ. ดร. สมบัต ิอยู่เมือง              
ศูนย์วจัิยภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย (GISTHAI) 

www.gisthai.org 
Facebook Page : Gisthai 
ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4 กนัยายน 2561  

 หลกัการและข้อมูลส าหรับการประเมนิความเส่ียงจากพบัิติภัย  

http://www.gisthai.org/


20/07/61 Sombat Yumuang, Ph.D. 2 

ความส าเร็จในการบริหารจัดการพบิัติภัยธรรมชาติ 
เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยหลกั ๓ ประการ   

 
1. องค์ความรู้ของสาเหตุของการเกิดพิบัติภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึน้ กระบวนการของการเกิด

เหตุการณ์พิบัติภัยธรรมชาติ และลักษณะรูปแบบของผลกระทบจากพิบัตภิัยธรรมชาติ 
(Causes - Processes – Effects) วัฏจักรของการบริหารจัดการภัยพิบัติ (การบริหาร
จัดการความเสี่ยง  - Risk Management  และการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ – Crisis 
Management) ด้วยการประยุกต์ใชภู้มิสารสนเทศ (Geo-Informatics) และแบบจ าลอง
เชิงพื้นที่ (Spatial Modeling) 

2. หลักการและแนวทางสากลในการสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ที่เหมาะสมกับ
ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึ้น 

3. การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะ รูปแบบ และผลกระทบจากประเภทของพิบัติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ   (Risk 
Management & Crisis management)  

  
 

หัวข้อการบรรยาย 
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/พบิัตภิัยธรรมชาต ิ
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ป่าชายเลน แนวประการัง การกดัเซาะชายฝ่ัง 
พบัิติภัยจากน ้า น ้าเสีย 
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Road Map ของการจดัการพิบติัภยั 

1. *การก าหนดบทบาท และภารกิจ
รวมถงึขัน้ตอนในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. **การก าหนดพื้นท่ีพิบติัภยัและพื้นท่ี
เร่งด่วนในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

3. **การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้
กบัมวลชน เพื่อลดความต่ืนตระหนก 

4. **การค้นหาผูป้ระสบภยั การ
ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ และการเกบ็กู้
ศพผูเ้สียชีวิต 

5. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นปจัจยั 4 
กบัผูป้ระสบภยั 

6. การจดัหาสถานทีร่องรบัการอพยพ/
เคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

7. การชว่ยเหลอืทางดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน เชน่ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

8. การเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของพบิตัภิยั 
และผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โรค
ระบาด  

9. การเฝ้าระวงัอาชญากรรม…. 
10.การเกบ็กวาด ท าความสะอาดพืน้ที ่

1. *การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการ
ความเสียหาย 

2. *การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชน
ผูป้ระสบพิบติัภยั 

3. การฟ้ืนฟู ซ่อมแซมและปรบัปรุงทีอ่ยู่
อาศยัของประชาชน 

4. การฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และปรบัปรุง
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

5. การก าจดัของเสยี ขยะ และวตัถุมพีษิ  
6. การปรบัปรุงภูมทิศัน์ของพืน้ที ่
7. การใหก้ารช่วยเหลอืทางดา้น

เศรษฐกจิ และการว่างงาน…. 
8. การวิเคราะหถึ์งปัญหา สาเหต ุและ

ผลกระทบจากพิบติัภยั 
9. การวิเคราะหก์ าหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั 
10. **การจดัท าแผนแม่บทในการฟ้ืนฟ ู

การพฒันา การเฝ้าระวงั และการ
ป้องกนัเชิงบรูณาการอย่างยัง่ยืน 

1. **การพฒันาระบบเตือนภยั 
(Warning System) 

2. **การให้ความรู้ และการศึกษากบั
ประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจกบัพิบติัภยั….. 

3. **การติดตามและเฝ้าระวงัการ
พฒันาพื้นท่ีฯ ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายผงัเมืองก าหนดเพ่ือ
ความปลอดภยัจากพิบติัภยั
ธรรมชาติ 

4. การทบทวน ปรบัปรงุกฎหมาย 
และการบงัคบัใช้  

5. การทบทวน ปรบัปรงุบทบาท 
ภารกิจ และขัน้ตอนในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการพิบติัภยั 

6. การปรบัปรงุและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
และทรพัยากรต้นน ้า-ชายฝัง่ 

7. การฟ้ืนฟกิูจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

ช่วงวิกฤต 
(Crisis/Emergency) 

ช่วงฟ้ืนฟ ู(Post 
Crisis/Assess) 

การป้องกนัอย่างยัง่ยืน
(Prevention) 
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ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นต่อกำรลดควำมสูญเสียจำกพิบติัภยัทำงธรรมชำติ 
(Data require to reduce losses from geological hazards) 

การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
 

 
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (Land-use zoning) 
 
 
 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design) 
 
การกระจายตวัของความ
สญูเสีย (Distribution of losses) 
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• พื้นท่ีใดท่ีมีพิบติัภยัเกิดขึน้ในอดีตท่ีผ่านมา และพื้นท่ีใดท่ีก าลงัเกิดพิบติั
ภยัขึน้ในปัจจบุนั? 

• พืน้ทีไ่หนทีค่าดการณ์ (Predict) ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต? 

• ความถี ่(Frequency) ของการเกดิพบิตัภิยั? 
 

• สาเหตขุองการเกิดพิบติัภยัทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพบิตัภิยัคอื? 

• ผลกระทบทางกายภาพมคีวามแตกต่างอยา่งไรในพืน้ทีท่ ีเ่กดิพบิตัภิยั 

• การจดัเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี มีผลต่อการลดความสญูเสีย              
ของส่ิงก่อสร้างอย่างไร? 
 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวศิวกรรม จะสามารถปรบัปรุง
ความสามารถในการรองรบัผลกระทบทางกายภาพของพืน้ที ่ (Site) และ
โครงสรา้ง (Structure) กบัระดบัของความเสีย่งภยั ในระดบัทีส่ามารถยอมรบั
ได ้ไดห้รอืไม ่

 

• ความสญูเสยีในรอบปีทีค่าดการณ์ไวก้บัพืน้ทีเ่สีย่งภยัคอื? 

• ความสญูเสยีทีม่ากทีส่ดุของความสญูเสยีในรอบปีทีเ่ป็นไปไดค้อื? 
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+ + +/- 

  

ดินถล่ม (*ตะกอนไหลถล่ม
และน้ าปนตะกอนบ่า) 

+ + +/- การกัดเซาะชายฝั่ง 

+ + +/- *การกัดเซาะชายฝ่ัง 

+ +/- - *สึนามิ 

+ +/- - แผ่นดินไหว 

การลดผลกระทบ การคาดการณ์ การป้องกัน ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาติ 

 

ประเภทของพบิัติภยัธรรมชาติในประเทศไทยที่เกดิขึน้ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
                        ตั้งแต่อดตี..ถึงปัจจุบัน..และคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  
                 กบัความสามารถในการป้องกนั  การคาดการณ์   และการลดผลกระทบ 

23/07/2561 

*น้ าท่วม 

*พบิัติภัยธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัน า้……….... 



20/07/61 
Sombat Yumuang, Ph.D. 

แบบจ าลองเชิงพืน้ที ่ในการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงเวลา 
ของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพบิัตภิัยธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัน า้ (สมบัต ิอยู่เมอืง, 2560) 
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ระยะเวลาในการเตือนภัยส าหรับพิบัติภัยประเภทต่างๆ 

o แผ่นดินไหว (Earthquake) : ? 

o คลื่นยักษ์ (Tsunami) : 1-2 ชั่วโมง 

o พายุ (Storm) : 1 – 2 วัน 

o พายุโซนร้อน (Tropical Cyclone) : 2 – 4 วัน 

o ดินถล่ม (Landslides) : ..ตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนบ่า

(Debris Flow & Debris Flood)  : นาท-ีชั่วโมง 

o น้ าท่วม (Floods/Inundations) : ชั่วโมง – วัน - เดือน 

 
23/07/2561 



ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรลดควำมสูญเสียจำกพิบัติภัยทำงธรรมชำติ 
(Data require to reduce losses from natural hazards) 

การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
 
 

การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)  
 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่ำนมำ และพื้นที่ใดที่ก ำลังเกิดพิบัติภัยขึ้น  
ในปัจจุบัน? 

• พื้นที่ไหนที่คำดกำรณ์ (Predict) ว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต? 
• ควำมถี่ (Frequency) ของกำรเกิดพิบัติภัย? 
 

• สำเหตุของกำรเกิดพิบัติภัยทำงกำยภำพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทำงกำยภำพ (Physical effects) ของพิบัติภัยคือ? 

• ผลกระทบทำงกำยภำพมีควำมแตกต่ำงอย่ำงไรในพ้ืนที่ที่เกิดพิบัติภัย 

• กำรจัดเขตกำรใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีผลต่อกำรลดควำมสูญเสียของสิ่งก่อสร้ำง
อย่ำงไร?               (Non-Structure Approach) 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และ
โครงสร้าง (Structure) กับระดับของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ได้หรือไม่          (Structure Approach 

 

• ควำมสูญเสียในรอบปีที่คำดกำรณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ? 

• ควำมสูญเสียที่มำกที่สุดของควำมสูญเสียในรอบปีที่เป็นไปได้คือ? 

23/07/2561 
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ตวัอย่างในบริเวณพืน้ทีลุ่่มย่อยน า้ก่อ ในลุ่มน า้ป่าสัก 
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บ้านน ้าก้อ 

การเกดิดนิถล่ม น า้ปนตะกอนหลาก และน า้ท่วมฉับพลนั ในลุ่มน า้ป่าสัก 

(ข้อมูลพืน้ท่ีเส่ียงภัย จากฝ่ายกิจการพเิศษ     

ท่ีท าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์, 2545)  
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(กยน. 2554) 
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กรุงเทพจะจมน ้า ? 

www.gisthai.org 
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