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หัวข้อการบรรยาย 

• หลกัการและแนวทางในการประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการ
พบิัติภัย 

• ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพือ่การประเมินความเส่ียงและ
การบริหารจัดการพบิัติภัยจากธรรมชาติในประเทศไทย 
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The concept of “natural” hazards 

Definition: 
 

“Events associated with normal* 
geophysical and biological processes that 
cause death, injury or loss of home, 
property or income”. 

 
* the intensity of the hazard may be influenced by 

human modifications of the landscape (e.g. 
deforestation and urbanization influence flood 
frequency and magnitudes) or climate (e.g. heat 
waves in urban areas). 



Natural hazards are low-probability events  
that are largely unstoppable  

• Natural disasters are the unfortunately common 

consequences of these extreme events.  

• Millions of people now die unnecessarily. 

•  Reducing disasters - which is to say, the toll of natural 

hazards - is one of the great challenges of our times.  

• We have the scientific and practical knowledge to 

survive phenomena that have devastated mankind 
since before Biblical times.  
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As one philosopher said, "Man lives by geological and 
natural consent subject to change without notice." 

Hazards, Not Disasters 

• Every year our planet has thousands of floods, earthquakes, 

wildfires, landslides, avalanches, and tornadoes, and hundreds 

of volcanic eruptions and tropical cyclones.  

• During the past 20 years, natural hazards have killed about three 

million people. More than 800 million have suffered loss of home, 

health, family members or friends, and endured economic hardship.  

• Refer to these events as natural hazards, not natural disasters. 

The distinction is deliberate.  

 

• We cannot stop volcanoes from erupting, the earth from 
shaking, rains from showering or winds from blowing…… 
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Source: Emmanuelle Bournay; UNEP/GRID-Arendal Typology of hazards 
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ป่าชายเลน แนวประการัง การกดัเซาะชายฝ่ัง พบิัติภยัจากน า้ น า้เสีย 
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Combating risk: the five steps 

•Assess: characterize the hazard regime; 

•Mitigate:  reduce vulnerability; 

•Prepare: educate; warn; evacuate; 

 

•Respond: remove bodies, locate and treat 

    survivors, destroy unstable structures; 

•Recover:  rebuild communities and 

    infrastructure  



Combating risk: roles 

•Assessment: natural and social scientists, 

•Mitigation: engineers, etc. 

•Preparation: emergency managers, etc. 

•Initial Response: medics, etc. 

•Recovery:  planners, etc. 



Assessment: types of risk  

 “physical”   =  living in a hazardous area 

 “personal”  = your age/gender/education influences 
    your risk 

 “economic”  = poverty reduces your options 
 “structural” = poor quality buildings and lifelines 
 “political”   = limited access to information and/or          

          resources 
 “institutional” -  your local, state or national 

                government does not enforce   
                   regulations   

all of these may apply! 



Hazard assessment 

Environmental processes

Causes and

precursors

Recurrence

Forecasting and

mitigation

Magnitude-frequency

relations

Natural scientists analyse 
 the physical risks: 
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หลกัการเพือ่ความส าเร็จในการบริหารและจัดการพบิัติภัยธรรมชาติ 
(ในการป้องกนั/ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้) : ปัจจัยหลกั 3 ประการ 

  

1. องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัพบิัตภิัยธรรมชาตนิั้น (กระบวนการการเกดิ  

 ลกัษณะรูปแบบของผลกระทบ : Process – Effects ) 

1. การสร้างระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภัยทีเ่หมาะสมกบัพบิัตภิยัธรรมชาตนิั้นๆ 

2. การก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ รูปแบบ และผลกระทบจาก 

 พบิัตภิัยธรรมชาตนิั้นๆ ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารและจดัการพบิตัภิัย
ธรรมชาต ิ
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กระบวนการและขั้นตอนในการจดัการพบิัตภิยั 
(Disaster Management Life Cycle) 



Road Map ของการจดัการพิบติัภยั 

1. การก าหนดบทบาท และภารกิจ
รวมถงึขัน้ตอนในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การก าหนดพื้นท่ีพิบติัภยัและพื้นท่ี
เร่งด่วนในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

3. การคน้หาผูป้ระสบภยั การชว่ยเหลอื
ผูบ้าดเจบ็ และการเกบ็กูศ้พผูเ้สยีชวีติ 

4. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นปจัจยั 4 
กบัผูป้ระสบภยั 

5. การจดัหาสถานทีร่องรบัการอพยพ/
เคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

6. การชว่ยเหลอืทางดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน เชน่ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

7. การเกบ็กวาด ท าความสะอาดพืน้ที ่
8. การเฝ้าระวงัการเกดิซ ้าของพบิตัภิยั 

และผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โรค
ระบาด  

9. การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้กบั
มวลชน เพื่อลดความต่ืนตระหนก 

10.การเฝ้าระวงัอาชญากรรม…. 

1. การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการ
ความเสียหาย 

2. การวิเคราะหถึ์งปัญหา สาเหต ุและ
ผลกระทบจากพิบติัภยั 

3. การก าจดัของเสยี ขยะ และวตัถุมพีษิ  
4. การฟ้ืนฟูสภาพจติใจของประชาชนผู้

ประสบพบิตัภิยั 
5. การจดัท าแผนแม่บทในการฟ้ืนฟ ู

การพฒันา การเฝ้าระวงั และการ
ป้องกนัเชิงบรูณาการอย่างยัง่ยืน 

6. การฟ้ืนฟู ซ่อมแซมและปรบัปรุงทีอ่ยู่
อาศยัของประชาชน 

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

8. การปรบัปรงุภมิูทศัน์ของพื้นท่ี 
9. การวิเคราะหก์ าหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั 
10. การใหก้ารช่วยเหลอืทางดา้น

เศรษฐกจิ และการว่างงาน…. 

1. การพฒันาระบบเตือนภยั 
(Warning System) 

2. การปรบัปรงุและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
และทรพัยากรต้นน ้า-ชายฝัง่ 

3. การฟ้ืนฟกิูจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

4. การทบทวน ปรบัปรงุกฎหมาย 
และการบงัคบัใช้  

5. การติดตามและเฝ้าระวงัการ
พฒันาพื้นท่ีฯ ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายผงัเมืองก าหนดเพ่ือ
ความปลอดภยัจากพิบติัภยั
ธรรมชาติ 

6. การทบทวน ปรบัปรงุบทบาท 
ภารกิจ และขัน้ตอนในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการพิบติัภยั 

7. การให้ความรู้ และการศึกษากบั
ประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจกบัพิบติัภยั….. 

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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ระยะเวลาในการเตือนภัยส าหรับพบิัติภัยประเภทต่างๆ 

o พายุ (Storm) : 1 – 2 วนั 

o พายุโซนร้อน (Tropical Cyclone) : 2 – 4 วนั 

o ดนิถล่ม-น า้ปนตะกอนหลาก : ช่ัวโมง–วนั  

o น า้ท่วม (Floods/Inundations) : ช่ัวโมง –วนั  

o แผ่นดนิไหว (Earthquake) : 0-5 วนิาท ี

o คลืน่ยกัษ์ (Tsunamis) : 1-2 ช่ัวโมง 

o ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic eruption) : วนั – สัปดาห์  

 



แบบจ าลองเชิงพืน้ที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการจัดการภยัพบิัติจากน ้าท่วม 

16/02/59 
www.gisthai.org 

20 



16/02/59 www.gisthai.org 21 

http://www.gisthai.org/v2/


 ผลการวเิคราะห์พืน้ทีเ่ส่ียงภัย 
จากพายุหมุ่ยฟ้า  

 ณ.วนัที ่25 พ.ย.47 เวลา 10.30 น.  
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แผนทีแ่สดงการวเิคราะห์ข้อมูลผลกระทบเชิงพืน้ทีจ่ากพายุหมุ่ยฟ้า 
(Tropical Strom and Tropical Depression) 

 
 



• แผนทีแ่สดงปริมาณน า้ฝน                                                                                               
จากอทิธิพลของพายุหมุ่ยฟ้า 

• ช่วงวนัที ่25 พ.ย. 47 : 18.00 น. 
ถึง วนัที ่26 พ.ย. 2547 : 04.00 น.  
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศเพือ่ 
การประเมนิศักยภาพการเกดิน า้ปนตะกอนหลาก                            

บริเวณลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ  ในปี 2544 
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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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พืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ 

0                         5 km. 
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Graph showing the pattern distribution of rainfall measurements in August 2001 and 2002 
recorded from the eight locations near the study area.  
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แผนที่แสดงโอกาสในการเกดิน า้ปนตะกอนหลากในพืน้ที่ของลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ              
(Flow-flood susceptibility map in Nam Ko sub-catchment)  

VL: FFSI value less than 0.25, 
L: between 0.25 and 0. 50,     
M: between 0.50 and 1.00,    
H: between 1.00  and 1.25, 
VH: more than 1.25 
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Nam Ko Yai sub-catchment 

Alluvial fan 

แบบจ าลองลกัษณะภูมิประเทศ 3 มิติบริเวณพืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อและเนินตะกอนรูปพดัปากน า้ก้อ  
(Alluvial Fan) ที่แสดงขอบเขตของลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ (เส้นสีด า) 
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Nam Ko Yai sub-catchment 

Alluvial fan 

ผลการวเิคราะห์ด้วยเทคนิค Remote Sensingแสดงการเปลีย่นแปลงของพืน้ที่หลงัเกดิเหตุการณ์ โดยใช้ดชันีพชื
พนัธ์บริเวณพืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อและเนินตะกอนรูปพดัปากน า้ก้อ (Alluvial Fan) ที่ซ้อนทับบนแบบจ าลอง
ลกัษณะภูมิประเทศ 3 มิติ 
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ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอยีดสูงบริเวณเนินตะกอนรูปพดั ทีต่ั้งของบ้านน า้ก้อ             
หลงัเกดิเหตุการณ์ ทีซ้่อนทบัด้วยระดบัความสูงของร่องรอยน า้ปนตะกอนในพืน้ที ่
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ภำพถ่ำยทำงอำกำศบริเวณ หมู่บำ้น
น ้ำกอ้ หลงัเกิดเหตุกำรณ์น ้ำปน
ตะกอนหลำก 
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แม่น ้ากก 

ประมวลผลและจดัท ำแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวดัน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวงั แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศเพือ่ 
ศึกษาปัจจัยเบือ้งต้นทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิน า้ปนตะกอนหลาก 
ในปี 2549 และ 2555 บริเวณลุ่มน า้ย่อยหลายแห่ง ของลุ่มน า้น่าน  

จังหวดัอตุรดิตถ์ และจังหวดัข้างเคยีง 
 



16/02/59 www.gisthai.org 38 



16/02/59 www.gisthai.org 39 



16/02/59 www.gisthai.org 40 

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  



สาเหตุหลกัของการเกดิมหาอุทกภัยในปี 2554 

 • มีทั้งปัจจัยทั้งทางด้านธรรมชาติจากปริมาณฝนทีต่กมากกว่าปกติทั้ง
เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนอย่างต่อเน่ือง… 

• และการบริหารจัดการทีก่ารบริหารน า้ทีไ่ม่สมดุลและเหมาะสมในเข่ือน
และอ่างเกบ็น า้ ทั้งในระยะเวลาก่อนวกิฤตและช่วงวกิฤต ทีต้่องค านึงถึง
การลดความเส่ียงจากการเกดิน า้ท่วมนอกเหนือจากการเกบ็น า้ไว้ใช้เพือ่
การเกษตรเป็นหลกัตามหน้าทีแ่ละภารกจิหลกั  

• รวมทั้งการบริหารจัดการน า้ท่วมหลาก การผนัน า้และกระจายน า้ทีไ่ม่
สมดุลและเหมาะสม ทั้งในเชิงพืน้ทีแ่ละช่วงเวลาทีม่ีจ ากดั ตลอดล าน า้ที่
มีปัญหาน า้ท่วม…. 
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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  



ภำพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจดัท ำดว้ยระบบ GIS) ซ้อนทบัดว้ยพ้ืนท่ีน ้ำท่วม (สีแดง – ซ่ึงประมวลผลโดย GISTDA ถึงวนัท่ี 10 ตุลำคม 
พ.ศ. 2554  ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ำยมและลุ่มแม่น ้ำน่ำนตอนล่ำงเหนือจงัหวดันครศวรรค ์และในลุ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำตั้งแต่จงัหวดัชยันำท ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ลงมำจนถึงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ท่ีน ้ำไดท้่วมลน้ล ้ำน ้ำและไหลท่วมบ่ำทุ่งออกไปในปริมำณท่ีมำกข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และ
เคล่ือนท่ีลงมำทำงตอนล่ำงของลุม่แม่น ้ำเจำ้พระยำตำมลกัษณะภูมิประเทศและขอ้จ ำกดัจำกส่ิงกีดขวำงของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ไดแ้ก่ คนักั้นน ้ำ 
ถนน ทำงรถไฟ และประตูระบำยน ้ำ เป็นตน้)  
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แผนท่ีภำพขอ้มูลจำกดำวเทียม 
RADARSAT-1  บนัทึกขอ้มูลเม่ือ
วนัท่ี 15 ตุลำคม พ.ศ. 2554  ซ่ึง
ประมวลผลโดยส ำนกังำนพฒันำ
เทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องคก์ำรมหำชน) – GISTDA 
แสดงพ้ืนท่ีน ้ำท่วม (สีฟ้ำเขม้) บริเวณ
บำงส่วนของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ก ำแพงเพชร 
สุโขทยั พิษณุโลก พิจิตร นครศวรรค ์
อุทยัธำนี ชยันำท สิงห์บุรี ลพบุรี และ
เพชรบูรณ์  
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แผนท่ีภำพขอ้มูลจำกดำวเทียม 
RADARSAT-1  บนัทึกขอ้มูล
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม พ.ศ. 2554  
ซ่ึงประมวลผลGISTDA แสดง
พ้ืนท่ีน ้ำท่วม (สีฟ้ำเขม้) บริเวณบำงส่วน
ของจงัหวดันครศวรรค ์อุทยัธำนี ชยันำท 
สิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ อ่ำงทอง 
พระนครศรีอยธุยำ สุพรรณบุรี ปทุมธำนี 
นนทบุรี นครปฐม ปรำจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรำ 
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ภำพแผนท่ีภมิูประเทศ (ท่ีจดัท ำดว้ยระบบ GIS) ซอ้นทบัดว้ยพื้นท่ีน ้ำท่วม 

(สีชมพ)ู ถึงวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ภำพซำ้ย) และภำพแผนท่ีภมิู
ประเทศท่ีซอ้นทบัดว้ยพื้นท่ีน ้ำท่วม (สีฟ้ำ) ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

(ภำพขวำ)  ในบริเวณลุ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำตอนล่ำงตั้งแต่จงัหวดัอ่ำงทอง 
พระนครศรีอยธุยำ ปทุมธำนี จนถึงนนทบุรี ท่ีเห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีท่ีน ้ำท่วมขงัท่ีไดเ้พิ่มมำกข้ึนซ่ึงไดเ้คล่ือนตวัลงมำท่วมพื้นท่ีทำง
ตอนล่ำงอยำ่งต่อเน่ือง  
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ภำพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจดัท ำดว้ยระบบ GIS) ก่อนถูกน ้ ำท่วมท่ีแสดงถึงพ้ืนท่ีเมือง
และชุมชน (สีแดง) ท่ีอยูอ่ำศยั (สีชมพ)ู นิคมอุตสำหกรรม (สีม่วง) และเสน้ทำง
คมนำคม (ในภำพขวำ) บริเวณลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำตอนล่ำงตั้งแต่จงัหวดัอ่ำงทอง 
พระนครศรีอยธุยำ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีซอ้นทบัดว้ยพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม       
(พ้ืนท่ีสีฟ้ำ) ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ในภำพซำ้ย)  ซ่ึงแสดงลกัษณะกำร
กระจำยตวัของพ้ืนท่ีท่ีน ้ ำท่วมขงัโดยรอบกรุงเทพมหำนคร 
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ภำพแผนท่ีภมิูประเทศ (ท่ีจดัท ำดว้ยระบบ GIS) ซอ้นทบัดว้ยพื้นท่ีน ้ำท่วม 

(สีชมพ)ู ถึงวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ภำพซำ้ย) และภำพแผนท่ีภมิู
ประเทศท่ีซอ้นทบัดว้ยพื้นท่ีน ้ำท่วม (สีฟ้ำ) ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

(ภำพขวำ)  ในบริเวณลุ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำตอนล่ำงตั้งแต่จงัหวดัอ่ำงทอง 
พระนครศรีอยธุยำ ปทุมธำนี จนถึงนนทบุรี ท่ีเห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีท่ีน ้ำท่วมขงัท่ีไดเ้พิ่มมำกข้ึนซ่ึงไดเ้คล่ือนตวัลงมำท่วมพื้นท่ีทำง
ตอนล่ำงอยำ่งต่อเน่ือง  
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ภำพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจดัท ำดว้ยระบบ GIS) ก่อนถูกน ้ ำท่วมท่ีแสดงถึงพ้ืนท่ีเมือง
และชุมชน (สีแดง) ท่ีอยูอ่ำศยั (สีชมพ)ู นิคมอุตสำหกรรม (สีม่วง) และเสน้ทำง
คมนำคม (ในภำพขวำ) บริเวณลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำตอนล่ำงตั้งแต่จงัหวดัอ่ำงทอง 
พระนครศรีอยธุยำ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีซอ้นทบัดว้ยพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม       
(พ้ืนท่ีสีฟ้ำ) ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ในภำพซำ้ย)  ซ่ึงแสดงลกัษณะกำร
กระจำยตวัของพ้ืนท่ีท่ีน ้ ำท่วมขงัโดยรอบกรุงเทพมหำนคร 









(กยน. 2554) 



   For several reasons the effects of hazards are 

worsening by the year, despite our increased 

understanding.  

• First, as the Thailand's population continues to grow, 

many people are settling in areas of high risk, such as 

flood plains, coasts, seismic zones, or mountain slopes 

susceptible to landslides. 

• Population expansion also has altered the natural 

environments. 

• Many of the Thai buildings are unsafe. They fail to 
protect their inhabitants against natural hazards. 
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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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คาบความซ ้าของพืน้ทีน่ า้ท่วม ในช่วงปี 2549-2554 



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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กรุงเทพจะจมน ้า ? 

www.gisthai.org 
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ยุทธศาสตร์การแก้ไขอุทกภยัแบบยัง่ยนืของลุ่มน า้เจ้าพระยา  
มีหลักคิดประกอบด้วย 

1.การบริหารจดัการอุทกภัยขนาดกลางถงึขนาดใหญ่มากทีเ่กดิขึน้ในลุ่มน า้ให้เกดิ
ความเสียหายน้อยทีสุ่ด รวมทั้งสร้างเสริมรายได้และสร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติของประชาสังคม 
2.แก้ไขภัยแล้ง และระบบนิเวศ (คุณภาพน า้) ไปพร้อม ๆ กนักบัการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ทั้งต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 
3.สร้างความเข้าใจให้ประชาสังคมทุกภาคส่วนในพืน้ทีลุ่่มน า้ (เกษตรกรรม/ชุมชน/
พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม ฯลฯ) ทั้งทีอ่ยู่ในพืน้ทีน่ า้ท่วมถึง (Floodplain) และ
นอกพืน้ทีน่ า้ท่วมถึง เพือ่ให้เกดิการยอมรับ และให้ความร่วมมอืในการบริหาร
จดัการอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มาก 



ความรู้ด้านธรณวีทิยาและภูมิศาสตร์เชิงระบบจากภัยพบิัติแผ่นดินไหว 
และคลืน่ยกัษ์สึนามิ  

ส าหรับระบบเฝ้าระวงัและการจัดการเพือ่ลดผลกระทบในอนาคต 
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RING OF FIRE IN PACIFIC 
OCEAN….Thailand ?? 
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(Data Source : 

http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot

/2012/eq_121111_c000dqqw/neic_c
000dqqw_h.html) 
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สถิติการเกดิแผ่นดินไหวในประเทศไทย  
ตรวจวดัโดย กรมอุตุนิยมวทิยา มีขนำดอยูใ่นระดบัเลก็ถึงปานกลาง                                        
(ไม่เกนิ 6.0  ริคเตอร์) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
1. 17 กมุภาพนัธ์ 2518 ขนาด 5.6 ริคเตอร์ บริเวณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
2. 15 เมษายน 2526 ขนาด 5.5 ริคเตอร์  บริเวณ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี  
3. 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 ริคเตอร์ บริเวณ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี  
4. 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.2 ริคเตอร์  บริเวณ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี  
5. 11 กนัยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร์  บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย  
6. 9 ธันวาคม 2538  ขนาด 5.1 ริคเตอร์  บริเวณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
7. 21 ธันวาคม 2538 ขนาด 5.2 ริคเตอร์  บริเวณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
8. 22 ธันวาคม 2539  ขนาด 5.5 ริคเตอร์  บริเวณพรมแดนไทย-ลาว 
และแผ่นดนิไหวทีเ่ชียงราย16 พฤษภำคม 2550 ขนำด 6.1 ริกเตอร์ มีศูนยก์ลำงอยูบ่ริเวณ
พรมแดนลาว-พม่า ห่างจาก จ.เชียงราย ประมาณ 95 กโิลเมตร 
แนวรอยเล่ือนภำยในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภำคเหนือ และภำคตะวนัตก  ท่ีน่ำสงัเกต 
คือ แนวรอยเล่ือนบำงแห่งเท่ำนั้นมีควำมสมัพนัธ์กบัเกิดแผน่ดินไหว เช่น รอยเล่ือนแพร่ 
รอยเล่ือนแม่ทำ รอยเล่ือนศรีสวสัด์ิ และ รอยเล่ือนระนอง เป็นตน้ 



6.3 ริกเตอร์ ท่ีเชียงรำย 5 พ.ค. 57 !!!!! 
( FB Page : The Surveyor @ Gistda data) 

16/02/59 www.gisthai.org 87 



16/02/59 www.gisthai.org 88 



16/02/59 www.gisthai.org 89 



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? 



Source: Emmanuelle Bournay; UNEP/GRID-Arendal Typology of hazards 
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