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หัวข้อการน าเสนอ 

I. Why we use “Geo-Informatics Technology”   

II. “Best Practices” ทีต้่องค านึงถึงในการวางแผนและ 
จัดการพบิัติภัยธรรมชาติเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 



I. Why we use Geo-Informatics Technology : RS, GIS, GPS… 
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Relations among Geo-Informatics : RS, GIS and GPS… 

GIS (Geographic Information Systems) 

RS (Remote Sensing) GPS (Global Positioning 

System) 

"Think Spatially" 



Interaction Model Depicting the Relationships of the Mapping 

Sciences as they relate to Mathematics and Logic, and  

the Physical, Biological, and Social Sciences 

Jensen, 2007 

Physical Sciences 

Biological 

 Sciences 



                            "Think Spatially" 
 

- Role of spatial information (Geo-Informatics technology - GIT : GIS, RS, 

GPS… pictures, videos, maps, satellite & aerial imageries, ...) continued 

need for DM 

-  How GIT related to various DM cycle phases : 

     - GIT is critical to understanding the geographical context of disaster  

      situations. 

      - The important role: GIT has an answering who, what, when, where, why,    

       and how questions related to DM. 
 

 

 (Modified after :  Brian Tomaszewski, 2015 .  
Geographic Information Systems (GIS) for Disaster Management , CRC Press) 

   "Specific Geo-Informatics Technologies (GIT) come and further go forward… 

     ….. but it is the understanding the significance of concepts and spatial  

     thinking skills in disaster management (DM) practice that will remain and  

     are most important"  

                              



• GIT and Situation Awareness : 

      "What is going on !!!!!" 

      - Two stages of Situation Awareness :  

        I : situation assessment  

           1.1 inventory initial damage assessments reported from field teams 

           1.2 acquired satellite & aerial imagery of a disaster zone 

           1.3 compile geotagged social media artifacts..pictures, videos,     

                 Twitter-based tweets 

           1.4 organize news reports & citizens reporting 

         II : actual situation awareness  

 - Concept of situation awareness : recognize the opportunities that exist 

with increased awareness and advocacy of GIT & mapping technics &  

a huge data / information  from volunteers or "the crowd" for DM !!!!! 

 

               "Disaster situations change over time !!!!!" 
 

(Modified after :  Brian Tomaszewski, 2015 .  
Geographic Information Systems (GIS) for Disaster Management , CRC Press) 
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II. Best Practices ที่ต้องค ำนึงถงึในกำรวำงแผนและ 

จัดกำรพบิตัภิยัธรรมชำตเิพื่อลดผลกระทบที่อำจเกดิขึน้ 

1.องค์ควำมรู้ (สำเหตุ กระบวนกำรกำรเกิด และลักษณะรูปแบบของผลกระทบ 

: Causes - Processes – Effects) และกำรประเมินควำมเส่ียง (Risk 

Assessment) และกำรบริหำรจัดกำรพบิตัภิัยธรรมชำต ิ

2.กำรสร้ำงระบบเฝ้ำระวังและเตอืนภัยที่เหมำะสมกับพิบัตภิัยธรรมชำต ิ

3.กำรก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมกับลักษณะ รูปแบบ และผลกระทบจำกกับ
พบิตัภิัยธรรมชำตนัิน้ๆ ในแต่ละขัน้ตอนของกำรวำงแผนและจัดกำรพิบตัภิัย
ธรรมชำต ิ(Risk Management & Crisis management)  
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Assessment of Risk 

• Risk assessment combines information on physical hazards and 

vulnerability to determine the likely effects of a hazardous event.  

• Hazard-prone areas are generally known: coastlines, flood plains, 

mountainous valleys, earthquake belts, volcanoes, and "tornado 

alleys……….."  

• ***We are investing in modern monitoring equipment to assess 

the physical phenomena, but the assessment of vulnerability is 

lagging.***  

• The assessment of vulnerability requires identifying exposed 

populations, structures, critical facilities, and natural resources to 

estimate deaths and injuries, property damage, and economic 

losses.  

• With such information, modern geographical information systems 

and computer models could integrate hazard and vulnerability 

assessments and give us adequate risk assessments.  

• ****Without this understanding of risk, we cannot make rational 

decisions about investments in mitigation, emergency 

preparedness, and warning systems to reduce those effects**** 
05/09/59 www.gisthai.org 
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Mitigation 

• Over the past few decades science has greatly advanced our 

understanding of hazardous events through new theoretical 

approaches, experiments, computer simulations, and monitoring 

with large networks of instruments.  

• Many types of volcanic eruptions are now predictable, satellite 

technology has advanced our ability to predict the paths of 

hurricanes and other storms, and Doppler radar systems can 

track tornadoes.  

• Computer modeling of watersheds has led to more accurate flood 

alerts.  

• Although prediction of earthquakes remains elusive, an 

automated early warning system can provide as much as 60 

seconds notice of the arrival of earthquake waves - enough time 

to automatically shut off gas lines, nuclear power plants, and 

computers, and activate emergency systems before the seismic 

wave arrives. 
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• Social scientists have helped us recognize the social and 

economic realities of educating the public, helping people prepare 

for disasters, providing safer low-cost housing, or creating more 

effective emergency services.  

• Nevertheless, not all jurisdictions at risk for serious hazards have 

adopted building codes or land use controls that would reduce their 

vulnerability to hazards.  

• We have the information and scientist / engineering expertise … 

    ***** the problem is putting our knowledge into general     

            and enforced practice ****** 

• Hazard assessment is essentially a technical professional activity, but 

it is only the precursor to hazard management, which involves the 

messy political process of balancing interests and priorities, and 

of implementing change.  

• Thus, we must work with political decision makers to apply our 

improved science and technology to both long-term protective 

measures and short-term warnings.  
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• Finally, one of the most important categories for 

reducing the toll of natural hazards is public education.  

 

***** Expert studies are of limited value unless public 

officials and the public are educated about risks and able 

to understand and respond to warnings*****  

 

• Ordinary people must take some responsibility and 

they will.  

• These approaches can produce remarkable savings in 

life and property.  
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The activities seek to shift the emphasis from  

post-disaster relief to predisaster risk reduction 

 The key tasks in risk reduction are:  

• avoiding habitation in hazardous areas;  

• developing structures resistant to the onslaughts of 

hazards;  

• developing the ability to rapidly evacuate hazardous 

areas or to shift residents to hazard-resistant 

structures;  

• reducing or eliminating natural hazards through 

technological intervention (e.g., dams, plantings, 

beach groins); and  

• establishing, through preparedness, the means to 

quickly recover from disasters with minimal 

additional suffering and loss of life. 
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“Sharing of Media Facilities” 

The first step : 

• is to foster still-closer linkages with the 

hazard-mitigation community and share their 

vast spatial information-gathering and 

transmission resources, when appropriate 

and available, with disaster-mitigation 

organizations and public 
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“Integration of the Media into  

Disaster Mitigation” 

    The second step : 
     in building links the media  and spatial information 

into an intensified effort in hazard mitigation, 

including such activities as:  

• risk assessment;  

• avoidance measures;  

• early warning and evacuation;  

• public awareness and education; and  

• organization for self-help and effective response to 

risk 
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To do so, the media and hazard specialists must engage 

in predisaster planning of their own  

     First they should begin to develop working protocols so that 

they can get beyond serendipitous opportunities to a 

procedure that enhances the capabilities of both groups. and 

they should work together to develop:  

 - Spatial information of mutual benefit such as the creation 

of hazard maps in anticipation of likely or plausible events;  

 -data banks that can quickly provide information on the 

nature of a particular risk, the group exposed, the most 

appropriate mitigation strategies (such as evacuation routes), and 

the best means of conveying this information to the public;  

 -public outreach materials of interest to the media and of 

benefit to the general public; and  

 -plans for the deployment of sensors, whether terrestrial or 

earth-orbiting, capable of providing real-time data on rapidly 

evolving hazardous events.  
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“We cannot prevail over natural hazards with 

science or engineering alone” 

• We need all disciplines to work collaboratively  

   - from research scientists who attempt to predict floods,  

   - to engineers who design non-structure and structure 

measures to mitigate floods,  

   - to rescue teams and emergency service personnel,  

   - to health practitioners who develop advance plans to 

treat the injured and the threats of disease to survivors, etc.  

• We need the talents of public health officials, 

educators, voluntary organizations, and particularly 

government officials who too often ignore the need to 

prepare for disasters.  
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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) 

05/09/59 www.gisthai.org 
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ระยะเวลำในกำรเตือนภยัส ำหรับพบิตัภิยัประเภทต่ำงๆ 

o พำยุ (Storm) : 1 – 2 วัน 

o พำยุโซนร้อน (Tropical Cyclone) : 2 – 4 วัน 

o น ำ้ท่วม (Floods/Inundations) : ช่ัวโมง – วัน  

o ดนิถล่ม (Landslides) – น ำ้ปนตะกอนหลำก (Debris Floods) – 

น ำ้ป่ำ (Flash Floods)  : นำท-ีชั่วโมง-วัน  

o คล่ืนยักษ์ (Tsunamis) : 1-2 ชั่วโมง 

o แผ่นดนิไหว (Earthquake) : ? 

o ภูเขำไฟระเบดิ (Volcanic eruption) : วัน – สัปดำห์  
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การประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการพบิัติภัย 

http://gisthai.org/v2/index.php/hot-issue/108-2016-02-16-09-09-50


กำรบริหำรจดักำรแก้ไขอุทกภยัแบบยั่งยืนของลุ่มน ำ้ 

หลักกำรด ำเนินกำรประกอบด้วย 

1. กำรยอมรับน ำ้ท่วมเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ และจะต้องท ำให้เกิดควำม
สมดุลของกำรอยู่ ร่วมกันระหว่ำง ทรัพยำกรน ำ้ ทรัพยำกรที่ดนิ และทรัพยำกร
มนุษย์ เพื่อให้มีน ำ้เพยีงพอส ำหรับควำมจ ำเป็นขัน้พืน้ฐำน (อุปโภค-บริโภค) 

กำรประกอบอำชีพ (เกษตรกรรม-พำณิชยกรรม-อุตสำหกรรม) กำรรักษำ
ระบบนิเวศที่ด ีและกำรปลอดจำกภำวะอุทกภัย โดยประยุกต์ใช้หลักกำรของ 

Integrated Water Resources Management (IWRM) และ Integrated Flood 

Management (IFM) เข้ำด้วยกัน (ใช้ Non-Structural Measures) โดยกำรเข้ำใจ
และอยู่ธรรมชำต ิด้วยกำรปรับตัวเข้ำหำธรรมชำติ (จะใช้ Structural 

Measures เพื่อเอำชนะธรรมชำตเิพยีงอย่ำงเดยีวคงเป็นไปได้ยำก) 

2. ใช้ “เศรษฐกิจพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้ ทรัพยำกรที่ดนิ และทรัพยำกรมนุษย์ ที่จะ
เกิดขึน้ในอนำคต 
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กำรบริหำรจดักำรแก้ไขอุทกภยัแบบยั่งยืนของลุ่มน ำ้ 

หลักกำรด ำเนินกำรประกอบด้วย (ต่อ) 

3. ในกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่มำก จะต้องจัดกำร
ให้น ำ้มีที่ไป (โดยแม่น ำ้ (River) / ทำงระบำยน ำ้หลำก (Floodway)) และ
จัดกำรให้น ำ้มีที่อยู่ (โดยพฒันำแก้มลิงแม่น ำ้ในพืน้ที่น ำ้ท่วมถึงของลุ่มน ำ้ 

(Floodplain)) โดยจะต้องมีกำรควบคุมกำรใช้ที่ดนิและกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ไม่ให้ขวำงกำรไหลของน ำ้ ขณะเดยีวกันก็สำมำรถรองรับปริมำณน ำ้หลำก
โดยเกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด 

4. จัดให้มีองค์กรกลำง (Single Command Authority) เพื่อท ำหน้ำที่ เสนำธิกำร 

บริหำรจัดกำร ก ำกับดแูล ตดิตำม ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบยีบ 

ประชำสัมพนัธ์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม รวมทัง้จัดเตรียมทุน 

(งบประมำณ) ให้เพยีงพอและทนักำล 
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แบบจ าลองเชิงพืน้ที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการจัดการภยัพบิัติจากน ้า 

05/09/59 
www.gisthai.org 
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Key Tasks และข้อมูลเชิงพืน้ที่ ที่จ ำเป็นต่อกำรลดควำมสูญเสีย 

จำกพบิตัภิยัที่เกดิจำกน ำ้ 

การหลีกเล่ียง (Avoidance) 

 

 

 

 
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (Land-use zoning) 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design) 

 

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

• พื้นท่ีไหนท่ีคาดการณ์ (Predict) ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต? 

• ความถ่ี (Frequency) ของการเกิดพิบติัภยั? 
 

• สาเหตขุองการเกิดพิบติัภยัทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพิบติัภยัคือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างไรในพื้นท่ีท่ีเกิดพิบติัภยั 

• การจดัเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี มีผลต่อการลดความสญูเสีย              
ของส่ิงก่อสร้างอย่างไร? 
 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถ
ปรบัปรงุความสามารถในการรองรบัผลกระทบทางกายภาพของพื้นท่ี 
(Site) และโครงสร้าง (Structure) กบัระดบัของความเส่ียงภยั ในระดบัท่ี
สามารถยอมรบัได้ ได้หรือไม่ ? 

• ความสญูเสียในรอบปีท่ีคาดการณ์ไว้กบัพื้นท่ีเส่ียงภยัคือ? 

• ความสญูเสียท่ีมากท่ีสดุของความสญูเสียในรอบปีท่ีเป็นไปได้คือ? 
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PING    WANG    YOM      NAN  

SAKAEKUNG 

TACHIN  

CHAO-PHRAYA 

PASAK 

Regional Topography of Chao-Phraya river and associated  7 river basins 

แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศของลุ่มน า้ปิง วงั ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา และท่าจีน  
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http://www.gisthai.org/pics/flood_analyse55/flood 2549-2554.jpg
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แม่น ้ากก 

ประมวลผลและจดัท าแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวดัน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวงั แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 

เข่ือนภูมิพล 

http://www.gisthai.org/map-galery/northern_basin/topo/3DNorthern_topo.html 
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http://www.gisthai.org/map-galery/3dmodel_n.asp 
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http://terminal.gistda.or.th/
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https://www.youtube.com/watch?v=6f2vUichKT0 

https://www.youtube.com/watch?v=6f2vUichKT0


Google Earth 
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Google Earth : 12/10/2000 
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Google Earth : 12/10/2000 
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Google Earth : 5/14/2002 
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Google Earth : 12/14/2015 



Google Earth 
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Google Earth : 12/10/2000 
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Google Earth : 12/10/2000 
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Google Earth : 9/3/2006 
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Google Earth : 2/22/2014 
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Google Earth : 12/14/2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk 

https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7pl6oFGt-Kk


16-3-2558 Geo-Informatics for DSS              
Dr. Sombat Yumuang 

51 

https://www.youtube.com/watch?v=Y50Nr0lFLIg 
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http://www.gistda.or.th/main/th/node/1387
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http://www.gisthai.org/pics/flood_analyse55/flood 2549-2554.jpg
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แม่น ้ากก 

ประมวลผลและจดัท าแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวดัน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวงั แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 

เข่ือนภูมิพล 

http://www.gisthai.org/map-galery/northern_basin/topo/3DNorthern_topo.html 
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http://www.gisthai.org/map-galery/3dmodel_n.asp 
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http://www.gisthai.org/download/floodmanagement.pdf 

แนวทางการบริหารจัดการพบัิติภัยจากน ้าท่วม 
ในเชิงพืน้ท่ีระดับลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าย่อย 
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ที่ท่ัวถึง 
 เท่าเทียม และเป็นธรรม  
ในงานประชุมวชิาการ เทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ ประจ าปี 2553 (GeoInfotech 
2010) ณ อิมแพค็ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เมืองทอง
ธานี จงัหวดันนทบุรี 

http://www.gisthai.org/pics/flood-poster1.gif
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กระบวนการและขัน้ตอนในการจดัการ
พิบตัิภยั 

(Disaster Management Life Cycle) 
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กระบวนการและขั้นตอนหลกัในการจดัการภัยพบิัตจิากน า้ท่วม  
1. 2. 

3. 

4. 
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3. 
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ขั้นตอนในการจดัท า
แบบจ าลองวเิคราะห์พืน้ที ่                            

ทีม่คีวามเส่ียงจากพบิัตภิัยจาก
น า้ในระดบัลุ่มน า้ 
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http://www.gisthai.org/download/DR SOMBAT 12-FEB-58.pdf
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http://www.gisthai.org/v2/

