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ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)  

 

 คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นท่ี ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน         
การบริหารจัดการพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์ในการรวบรวม จัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมถึง     
การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐลงสู่พื้นท่ีอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ    
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างเป็นพลวัต  

 เป็นเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศในเชิงพื้นท่ี ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื้นท่ี      
เข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความสามารถในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิง
พื้นท่ีในรูปแบบของแผนท่ี ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนอ้างอิงต าแหน่งกับพื้นผิวโลกจริง ท่ีผู้ใช้สามารถท าการเรียกค้น
ข้อมูลได้จากระบบดิจิตอลจากแผนท่ีได้โดยตรง และสามารถน าข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบมาท าการวิเคราะห์
ร่วมกันด้วย  
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  

ในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในต่างประเทศ มีใช้กันอย่างแพร่หลายมาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการปฏิบัติการและการ
วางแผน ซึ่งการบริหารงานภาครัฐนั้นหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล    
อันซับซ้อนของพ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้ใช้ในการท าความเขา้ใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และ    
มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับการบริหารราชการสว่นภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น                 
ซึ่งในต่างประเทศใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการในประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 
• การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

• การคมนาคม และบริการด้านการขนส่ง  

• สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

• การสาธารณสุข  

• การให้บริการประชาชน  

• การบังคับใช้กฎหมาย  

• วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

• การจัดเก็บภาษี  

• แบบจ าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม  

• การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน  

        เป็นต้น 
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 “ความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จึงมีความส าคัญท่ีองค์กรในทุกระดับ ควรน ามาใช้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี ท่ีจะน าไปสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 
ตามกติกาและกฎระเบียบของประเทศไทยและสากล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมายในเชิงพื้นท่ี (Spatial 
Visualization) และสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน (Mindset) จนเกิดเป็นทางเลือกเชิงนโยบาย 
ในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจภูมิสารสนเทศ ท่ีน าไปสู่ “ภูมิปัญญา” ท่ีจะได้มุมมองใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์เชิง
พื้นท่ี ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) น าไป “พัฒนา” และขับเคลื่อน
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถสร้าง “คุณค่า” ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง สังคม และประเทศชาติ ท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน
อย่างยั่งยืนและสมดุล” 

 

 สาเหตุส าคัญในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ก็เนื่องมาจากความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ออกมาให้เห็นเป็นรูปของภาพและแผนท่ี ท่ีสัมพันธ์กับพิกัดบนพื้นผิวโลกจริง 
พร้อมท้ังสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปในขณะเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงในแบบองค์รวม 
พร้อมท้ังยังสามารถสร้างแบบจ าลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานของทางเลือกท่ีผู้ใช้ได้ท าการตัดสินใจเลือกใน
เบื้องต้นได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการปรับปรุงกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลยิ่งใน
โลกปัจจุบัน 
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เป้าหมายของการท าให้เห็นภาพ 
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การวินิจฉัย 
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ระดับการพัฒนาขององค์กร และการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เรียบง่าย.............................................................................................................................................ซับซ้อน 
ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ต  ่า...........................................................................ศกัยภาพในการสร้างสรรคสู์ง 

Single department 
Shared GIS 

dominated by 
single department 

Multi-department 
GIS 

Multi-Agency GIS 
Public-Private 

Multi-Agency GIS 

การตดัสินใจท่ี
ส าคญั  ต่างๆ เช่น 
ฐานขอ้มูล 
ซอฟตแ์วร์ การ
แสดงผล เกิดจาก
ความตอ้งการ
ภายในองคก์ร 

การตดัสินใจและ
การเขา้ถึงขอ้มูล
บางส่วนถูก
ก าหนดมาจากสาย
งานหรือหน่วยงาน
อ่ืน 

แต่ละองคก์ร
แยกกนัจดัการและ
บริหาร GIS ของ
ตน แต่การ
ตดัสินใจจะมาจาก
การตดัสินใจ
ร่วมกนัระหว่าง
องคก์ร 

มีการแบ่งปันความ
รับผิดชอบและ
ค่าใช้จ่ายโดย
หน่วยงานมากกว่า
หน่ึง หน่วยงาน
จากทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ี
ไม่หวงัผลก าไร 

มีการแบ่งปันความ
รับผิดชอบและ
ค่าใช้จ่ายโดย
หน่วยงานมากกว่า
หน่ึงหน่วยงานจาก
ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีไม่
หวงัผลก าไรและ
จากองคก์รธุรกิจ 

องคก์รในอดีต...............................................องคก์รในปัจจุบนั..........................................องคก์รในอนาคต  
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 (What ?) Thailand 4.0 คืออะไร ? Somchet Thinaphong  15/5/2017 

ประเทศไทยก ำหนดให้เป็น โมเดลในกำรขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม ไปสู่
เป้ำหมำยแห่งคุณค่ำ                  (Value Creation) “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย :Policy 
กระบวนทัศน์ :ดูภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กร  

เคร่ืองยนต์ : โมเดลของแต่ละองค์กร 

Review Thailand 4.0 – SDGs…(Sustainable Development Goals)  

UN 2013 
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 Sombat Yumuang, 2017 

Area Approach Conceptual Framework of Decision Support System 
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ภูมิปัญญา 
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5. GIS: Tools & Methodology for Area based management…  

23 9/08/62 
ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.

สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social & Spatial Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์)  

Operation & 
Management  

(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัต)ิ 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและสมดุล ในการบริหารจัดการน ้า 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

ปฏิบัติการ/ 
สนับสนุนการปฏบิัตงิาน 

การวิเคราะห์ปญัหา/
สถานการณ์ดา้นตา่งๆเชิงพื นที ่

การก้าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และสนับสนนุการ
ตัดสินใจ 
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แม่น ำ้กก 

ประมวลผลและจดัท าแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวัดน่ำน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

แม่น ำ้น่ำน 

แม่น ำ้ยม แม่น ำ้วัง แม่น ำ้ปิง 

แม่น ำ้โขง 

เขื่อนภมิูพล 
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กรุงเทพจะจมน ้ำ ? 
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(Integrated watershed management)  
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แบบจ ำลองเชิงพืน้ที่ ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในแต่ละช่วงเวลำของขัน้ตอนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติจำกน ำ้ท่วม 
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Past & Present are the Keys for our Geology Future by Dr. Sombat 
Yumuang  
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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 
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ตัวอย่ำงในบริเวณพืน้ที่ ลุ่มย่อยน ำ้ก่อ ในลุ่มน ำ้ป่ำสัก 
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บ้ำนน ้ำก้อ 

กำรเกิดดินถล่ม น ำ้ปนตะกอนหลำก และน ำ้ท่วมฉับพลัน ในลุ่มน ำ้ป่ำสัก 

(ข้อมูลพืน้ท่ีเส่ียงภัย จำกฝ่ำยกิจกำรพิเศษ     

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์, 2545)  
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แบบจ ำลองลักษณะภมิูประเทศสำมมิติ แสดงลักษณะส่ิงปกคลมุดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน ำ้ย่อย    น ้ำก้อใหญ่และพื้นที่ข้ำงเคียง 
โดยกำรซ้อนทับข้อมูลภำพจำกดำวเทียม Landsat 7-ETM+ (บันทึกภำพเม่ือวันที ่๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๔) หลัง
เกิดเหตกุำรณ์พบัิติภัยจำกตะกอนไหลถล่มและน ้ำปนตะกอนท่วมบ่ำ (Debris flow & Debris flood) บริเวณบ้ำนน ้ำก้อ     
เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
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   ผลการศึกษาวจิัย 



29/08/61 องค์ความรู้สากลเพ่ือการจดัการพบิตัิภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากน า้ :  Landslide Risk Assessment in Thailand  - ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 51 

   ผลการศึกษาวจิัย 



29/08/61 องค์ความรู้สากลเพ่ือการจดัการพบิตัิภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากน า้ :  Landslide Risk Assessment in Thailand  - ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 52 

Tad Fa waterfall 



     Google Earth : 1/1/2016 

สภาพพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อและเนินตะกอนรูปพัด( Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ในปัจจุบันหลังผ่านการเกิดเหตุการณ์ฯ มา 
15 ปี !!!!! 

     Google Earth : 1/1/2016 



(https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1506-20490-
8114/fema259_app_d.pdf) 

องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากน้ า 
(ต่อ) 

1 
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ระบบการจ าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering 
Mechanism) – (ต่อ)                                                        

1 

ตัวอย่างของบริเวณที่เกิดการตะกอนท่วมบา่ในบริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
(Alluvial fan flooding zones)  และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้อง   
(ท่ีมา: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1506-20490-8114/fema259_app_d.pdf) 
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บ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่าน (28 ก.ค. 2561) 
ดินถล่ม (Landslides) ประเภท “ตะกอนไหลถล่ม 
(Debris flow)    
และน้ าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood)                                      
กระบวนการเกิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง..ที่ท าให้มี 
Susceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ..!!  

แหล่งข้อมลู : 
https://www.onbnews.com/post/26311 

แหล่งข้อมลู : http://www.khaosan-nannakorn.com/18207 และ 
https://news.thaipbs.or.th/content/273674  Google 

Earth 
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แหล่งข้อมูล : 
www.cm108.com 

Google Earth Google Earth 

เส้นทางบ้านสะเละ - บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ ซึ่งห่างจากบ้านห้วยขาบ ประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ โดนถนนเส้นน้ีมาจาก อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.น่าน 



ริมถนนสาย 1081 และบริเวณบ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่าน (28 ก.ค. 2561) ดินถล่ม (Landslides) 
ประเภท     “ตะกอนไหลถล่ม (Debris flow)  และน้ าปนตะกอนท่วมบ่า (Debris flood)  …..  
………กระบวนการและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง..ท่ีท าให้ม ีSusceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ..!!  
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง..!? ท่ีท าให้มี 
Susceptibility ส่งผลให้เกิด
เป็น Hazard และเกิด Risk 
ต่อชีวิต         และทรัพย์สิน 
..!!  
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ระบบการจ าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering 
Mechanism) – (ต่อ)                                                        

1 



• แผนท่ีแสดงปริมาณน้ าฝน                                                                                               
จากอิทธิพลของพายุหมุ่ยฟ้า 

• ช่วงวันท่ี 25 พ.ย. 47 : 18.00 น. 
ถึง วันท่ี 26 พ.ย. 2547 : 04.00 น.  
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ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพือ่ ศึกษาปัจจยัเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่ม (Landslides) 
 บริเวณลุ่มน ้าย่อยหลายแห่ง ของลุ่มน ้าน่าน  จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัข้างเคยีง 
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ภาพจ าลองภูมิประเทศสามมิติซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat (Band 5-4-3) 
บริเวณพื้นที่บ้านกระทูนเหนือ ต. กะทูน อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช และพื้นที่โดยรอบ 
(ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม - Landslides) เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531) 
บันทึกภาพเม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531 
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บริเวณพื้นที่บ้านกระทูนเหนือ ต. กะทูน อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช และพื้นที่โดยรอบ 
(หลังเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม - Landslides เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531) 
บันทึกภาพเม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2532 
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ภาพจ าลองภูมิประเทศสามมิติท่ีซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมของ Google Earth (ท่ีบันทึกภาพเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540)  

แสดงพื้นท่ีของอ่างเก็บน้ าคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ีเพิ่งด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2540  
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Regional Topography of Chao-Phraya river and associated  7 river basins 

แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศของลุ่มน า้ปิง วงั ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา และท่าจีน  
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   แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ า เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง ป่าสัก และบางประกง 

9/08/62 ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



 
ข้าพเจ้าลองสืบค้นค าว่า “โครงการพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี” ซึ่งเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า ผ่านระบบของ
โปรแกรม Google Earth (ท่ีทุกคนสามารถ download ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบดังกล่าวนี้ได้ฟรี)  

ก็จะพบว่ามีช่ือ “โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี” แสดงข้ึนมาในระบบของโปรแกรม 
Google Earth ดังภาพด้านล่าง (ซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ ในล าดับถัดไป) 
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ภาพแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในสภาพปัจจุบันที่แสดงลักษณะของพื้นท่ี       
ซึ่งอยู่ ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ (จัดท าจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม บันทึกภาพโดย Google Earth 
เมื่อวันท่ี  ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙) 
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ภาพแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในสภาพปัจจุบันที่แสดงลักษณะของพื้นท่ี       
ซึ่งอยู่ ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ (จัดท าจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม บันทึกภาพโดย Google Earth 
เมื่อวันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
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ซึ่งอยู่ ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ (จัดท าจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม บันทึกภาพโดย Google Earth 
เมื่อวันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
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โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรสุดท้ำยในรัชกำล                                                           
“โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำห้วยโสมง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ” จังหวัดปรำจีนบุรี 

  
  
  

  
  
  
  

 “ลายพระหตัถ์ของ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล     
อดุลยเดช ท่ีได้พระราชด าริให้พฒันาต้นน า้ล าธารปราจีนบรีุ  โดยให้
พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกกัน า้ ๓ เขื่อน ได้แก่เขื่อนห้วยพระปรง             
เขื่อนห้วยยำง และเขื่อนห้วยโสมง  เมื่อปี ๒๕๒๑” 
(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กรมชลประทาน) 

“พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อ่ำงเก็บน ำ้โครงกำรอ่ำงเก็บน ำ้ห้วย
โสมง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ว่า “อ่ำงเก็บน ำ้นฤบดนิทรจนิดำ” อ่านว่า “นะ - รึ - บอ - ดนิ - ทระ – จนิ – ดำ”                         
มีความหมายว่า “อ่ำงเก็บน ำ้ที่สร้ำงขึน้ตำมพระรำชด ำริในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั” เมื่อวนัท่ี ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙” 
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ภาพถ่ายมุมกว้างแสดงพื้นท่ีบริเวณสันเข่ือนและ
พื้นท่ีกักเก็บน้ า “อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 
โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยโสมง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ” เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ท่ีมีปริมาณน้ ากักเก็บได้แล้วมากกว่า ๗๕ %  
ของความจุในเวลา ๑ ปี ที่ได้เร่ิมมีการกักเก็บน้ า 
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Regional Topography of Chao-Phraya river and associated  7 river basins 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีความถ่ีของคาบความซ้ าของ
การเกิดอุทกภัย ในช่วงเวลา ๖ ปี ในอดีต  
(ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔) ของกลุ่มลุ่มน้ าหลัก ๘ ลุ่มน้ า 
(ลุ่มแม่น้ าปิง ลุ่มแม่น้ าวัง ลุ่มแม่น้ ายม ลุ่มแม่น้ า
น่าน ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มแม่น้ า ป่าสัก ลุ่มแม่
น้ าท่าจีน และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา) 
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http://www.gisthai.org/pics/flood_analyse55/flood 2549-2554.jpg
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ภาพแผนท่ีท่ีขยายจากกรอบสีแดงในรูปท่ี ๔๒ ท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีความถ่ีของคาบความซ้ าของการเกิดอุทกภัย ในช่วง
ระยะเวลา ๖ ปีในอดีต  (ปี ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๔) ของกลุ่มลุ่มน้ าหลัก ๗ ลุ่มน้ าในพื้นท่ีตอนบน (บริเวณจังหวัดอุทัยธานี     
ข้ึนไปจนถึง จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าปิง ลุ่มแม่น้ าวัง  ลุ่มแม่น้ ายม ลุ่มแม่น้ าน่าน ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มแม่น้ า
ป่าสัก และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนบน)  
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ภาพแผนท่ี แสดงพื้นท่ีท่ีมีความถ่ีของคาบความซ้ าของการเกิดอุทกภัย ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี ในอดีต (ปี ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๔) 
ของกลุ่มลุ่มน้ าหลัก ๕ ลุ่มน้ าในพื้นท่ี ตอนล่าง (บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ได้แก่ 
ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มแม่น้ าป่าสัก ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ าท่าจีน รวมท้ังลุ่มแม่น้ าบางประกง) ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ค่าสถิติในเชิงพื้นท่ีด้วย GIS  จากข้อมูลของพื้นท่ีอุทกภัยในอดีต 
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แผนที่แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นท่ีลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่าง  - LCPY)  ท่ีจัดท ามาจาก Digital 
Elevation Model  มาตราส่วน   ๑ : ๔,๐๐๐ ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีจ าแนกช่วงช้ันความสูง ทุกๆ ๑ เมตร 
จากระดับน้ าทะเล (MSL) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีใน
ตอนล่างเกือบทั้งหมดของ LCPY  ท่ีติดกับอ่าวไทย มี
ระดับความสูงท่ีต่ ากว่า ๑ เมตร จาก MSL (สีฟ้าเข้ม)  
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สาเหตุหลกัของการเกดิมหาอุทกภยัในปี 2554 

 • ปัจจัยทัง้ทำงด้ำนธรรมชำตจิำกปริมำณฝนที่ตกมำกกว่ำปกตทิัง้เหนือ
เขื่อนและใต้เขื่อนอย่ำงต่อเน่ือง… 

• ปัญหำในกำรบริหำรจัดเกบ็และปล่อยน ำ้ในเข่ือนและอ่ำงเกบ็น ำ้ที่อยู่
ต้นน ำ้ ทัง้ในระยะเวลำก่อนวิกฤตและช่วงวิกฤต  ที่ต้องค ำนึงถงึทัง้
กำรลดควำมเส่ียงจำกกำรเกดิน ำ้แล้ง ควำมเส่ียงจำกกำรเกดิน ำ้ท่วม 
กำรเกบ็น ำ้ไว้ใช้เพื่อกำรเกษตรตำมหน้ำที่และภำรกจิหลัก…. 

• รวมทัง้กำรบริหำรจัดกำรน ำ้ท่วมหลำก กำรผันน ำ้และกระจำยน ำ้ที่ไม่
สมดุลและเหมำะสม ทัง้ในเชงิพืน้ที่และช่วงเวลำที่มีจ ำกัด ตัง้แต่พืน้ที่
กลำงน ำ้และปลำยน ำ้ ที่มีแนวทำงและปัญหำในกำรจัดกำรเน่ืองจำก
ปัจจัยทัง้ในทำงบริหำร ทำงกำยภำพ และจำกมวลชนในพืน้ที่ ที่
แตกต่ำงกันไป …. 
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ภาพแผนท่ีแสดงต าแหน่งและล าดับวันท่ีของการเกิดการไหลบ่าล้นคันก้ันน้ า Spill way และการแตกของคันก้ันน้ า        
ท่ีเกิดข้ึนอย่างน้อย 10 จุด ตั้งแต่บริเวณตอนล่างของจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใน     

ช่วงตั้งแต่วันท่ี 14 ถึง วันท่ี 29 กันยายน 2554 (แหล่งข้อมูล : กรมชลประทาน, 2554) 
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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  



ภาพแผนที่ภูมปิระเทศ (สองรูปซ้าย) และภาพแผนที่ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT (สองรูปขวา) ที่จดัท าด้วยระบบ GIS ซ้อนทับด้วยพืน้ที่น า้ท่วม          
(สีฟ้า – ซ่ึงประมวลผลโดย GISTDA ) ถึงวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2554  ในพืน้ที่ลุ่มแม่น า้ยมและลุ่มแม่น า้น่านตอนล่าง เหนือจงัหวดันครสวรรค์ (สอง
ภาพบน) รวมทั้งในลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตั้งแต่จงัหวดัชัยนาทลงมาจนถึงจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   (สองภาพล่าง)    ที่ได้มกีารไหลบ่าของน า้ล้นล า้น า้ 
และการไหลของน า้บ่าทุ่งออกไปในปริมาณที่มากในลกัษณะที่ไม่สามารถจะควบคุมการไหลได้อกีต่อไป 
 (เหตุการณ์ดังกล่าวนี ้เกดิก่อนที่เขือ่นภูมพิล และเขื่อนสิริกติิ์ จะเร่ิมระบายน า้ออกมาอย่างมากและต่อเนือ่ง ตั้งแต่วนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา) 
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ภำพแผนที่ภมิูประเทศ (ที่จดัท ำด้วยระบบ GIS) ซ้อนทบัด้วยพืน้ที่น ำ้ท่วม (สีแดง – ซึ่งประมวลผลโดย GISTDA ถึงวันที่ 10 
ตุลำคม พ.ศ. 2554  ในพืน้ที่ลุ่มแม่น ำ้ยมและลุ่มแม่น ำ้น่ำนตอนล่ำงเหนือจงัหวัดนครศวรรค์ และในลุ่มแม่น ำ้เจ้ำพระยำตัง้แต่
จงัหวัดชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ลงมำจนถึงจงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่น ำ้ได้ท่วมล้นล ำ้น ำ้และไหลท่วมบ่ำทุ่งออกไป
ในปริมำณที่มำกขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และเคล่ือนที่ลงมำทำงตอนล่ำงของลุ่มแม่น ำ้เจ้ำพระยำตำมลักษณะภมิูประเทศและข้อจ ำกัด
จำกสิ่งกีดขวำงของโครงสร้ำงพืน้ฐำน (ได้แก่ คันกัน้น ำ้ ถนน ทำงรถไฟ และประตรูะบำยน ำ้ เป็นต้น)  
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แผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียม 
RADARSAT-1  บันทึกข้อมูลเมื่อวนัที่  
15 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงประมวลผลโดย
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) – GISTDA 
แสดงพืน้ที่น า้ท่วม (สีฟ้าเข้ม) บริเวณ
บางส่วนของจังหวดัอุตรดติถ์ 
ก าแพงเพชร สุโขทัย พษิณุโลก พจิิตร 
นครศวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 
ลพบุรี และเพชรบูรณ์  
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แผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียม 
RADARSAT-1  บันทึกข้อมูลเมื่อวนัที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงประมวลผล
GISTDA แสดงพืน้ที่น า้ท่วม (สีฟ้าเข้ม) 
บริเวณบางส่วนของจังหวดันครศวรรค์ 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
เพชรบูรณ์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
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แผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียม 
THEOS  บันทึกข้อมูลเมื่อวนัที่  
15 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซ่ึง
ประมวลผลโดย GISTDA แสดง
ลกัษณะและพืน้ที่น า้ท่วม บริเวณ
อ าเภอบางปะอนิ ที่มีพืน้ที่ของนิคม
อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบ้าน
หว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอนิ (ตั้งอยู่ตรงพืน้ที่บริเวณ
กลางภาพแผนที่ ด้านบนและ
ด้านล่างตามล าดบั) ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากน า้ไหลบ่าเข้าท่วม
อย่างรุนแรงตั้งแต่วนัที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554  เป็นต้นมา 
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แผนท่ีภาพข้อมูลจากดาวเทียม SPOT-5  บันทึกข้อมูลเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งประมวลผลโดย GISTDA  
แสดงลักษณะการไหลของน้ าท่วมบ่าทุ่ง อย่างชัดเจน (ตามแนวแถบการไหลของสีฟ้าทางด้านซ้าย 
บนของภาพ) โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณอ าเภอบางบาลลงมายังอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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https://crisp.nus.edu.sg/coverages/Thailand2011/index20111019a.html


ภาพข้อมูลจากดาวเทียม CHINA-DMC+4 (Beijing1) บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 2554 แสดงลักษณการไหลของน ้าท่วมบ่าล้น 
ฝ่ังแม่น ้าเข้าไปในพืน้ท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง (ตามแนวแถบการไหลของสีเทาตอนกลางของภาพ) ในพืน้ท่ีตั้งแต่บริเวณอ าเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา บางบาล เสนา บางปะอิน บางไทร ลงมายังอ าเภอลาดหลุมแก้ว และบางเลน จังหวัดปทุมธานี  
(แหล่งข้อมูล : Beijing Landview Mapping Information Technology Ltd - BLMIT) 
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ภำพแผนที่ภูมิประเทศ (ที่จัดท ำด้วยระบบ GIS) ซ้อนทบัด้วยพืน้ที่น ำ้ท่วม (สีชมพ)ู ถึงวันที่ 17 

ตุลำคม พ.ศ. 2554 (ภำพซ้ำย) และภำพแผนที่ภูมิประเทศที่ซ้อนทบัด้วยพืน้ที่น ำ้ท่วม (สีฟ้ำ) ถึง
วันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2554 (ภำพขวำ)  ในบริเวณลุ่มแม่น ำ้เจ้ำพระยำตอนล่ำงตัง้แต่จังหวัด
อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี จนถึงนนทบุรี ที่เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของพืน้ที่ที่น ำ้
ท่วมขังที่ได้เพิ่มมำกขึน้ซึ่งได้เคล่ือนตัวลงมำท่วมพืน้ที่ทำงตอนล่ำงอย่ำงต่อเน่ือง  
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ภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ที่จัดท าด้วยระบบ GIS) ก่อนถูกน้ าท่วมที่แสดงถึงพื้นที่เมืองและชุมชน (สีแดง) ที่
อยู่อาศัย (สีชมพู) นิคมอุตสาหกรรม (สีม่วง) และเส้นทางคมนาคม (ในภาพซ้าย) บริเวณลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ซ้อนทับ
ด้วยพื้นที่น้ าท่วม (พื้นที่สีฟ้า) ถึงวันที่  23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ในภาพขวา)  ซึ่งแสดงลักษณะการกระจาย
ตัวของพื้นที่ที่น้ าท่วมขังโดยรอบกรุงเทพมหานคร 
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(กยน. 2554) 





ข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากพบิัติภัยทางธรรมชาติ 
(Data require to reduce losses from geological hazards) 

การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
 

 
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (Land-use zoning) 
 
 
 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design) 
 
การกระจายตวัของความ
สญูเสีย (Distribution of losses) 

• 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? 

9/08/62 114 ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



คำบควำมซ ำ้ของพืน้ท่ีน ำ้ท่วม ในช่วงปี 2549-2554 
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ข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากพบิัติภัยทางธรรมชาติ 
(Data require to reduce losses from geological hazards) 

การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
 

 
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (Land-use zoning) 
 
 
 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design) 
 
การกระจายตวัของความ
สญูเสีย (Distribution of losses) 

• 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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LAND USE 2534 
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LAND USE 2552 

9/08/62 120 ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



9/08/62 121 ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



. หมู่บ้านจดัสรร 
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LAND USE 2534 
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. หมู่บ้ำนจัดสรร 2534 



. หมู่บ้ำนจัดสรร 2552 

LAND USE 2534 
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โรงงำน
อุตสำหกรรม 
2552 

LAND USE 2534 
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126 

ภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ที่จัดท าด้วยระบบ GIS) ก่อนถูกน้ าท่วมที่แสดงถึงพื้นที่เมืองและชุมชน (สีแดง) ที่
อยู่อาศัย (สีชมพู) นิคมอุตสาหกรรม (สีม่วง) และเส้นทางคมนาคม (ในภาพซ้าย) บริเวณลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ซ้อนทับ
ด้วยพื้นที่น้ าท่วม  (พื้นที่สีฟ้า) ถึงวันที่  23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ในภาพขวา)  ซึ่งแสดงลักษณะการกระจาย
ตัวของพื้นที่ที่น้ าท่วมขังโดยรอบกรุงเทพมหานคร 
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ป่าชายเลน แนวประการัง การกดัเซาะชายฝ่ัง 
พบัิติภัยจากน ้า น ้าเสีย 
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(ปี 2558) 
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(ในปี 2558) 
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http://www.gisthai.org/map-galery/drought/dl/5groundwater.jpg 

ปี 2547 
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http://www.gisthai.org/map-galery/drought/3/drought3.html 

ปี 2547 

http://www.gisthai.org/index.html 
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http://watersituation.thaiwater.net/v1/public/report 
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https://gistda.or.th/main/th/node/3315 

 

9/08/62 
ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการน า้ โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 

138 
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ปี 2561 สัปดาห์ที่ 21… ….ปี 2562 สัปดาห์ที่ 21 Drought Risk Index  
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