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Introduction 
 • Development and management of science databases    

for support of societal decision making and scientific 
research are critical and widely recognized needs.  

• The National Geologic Mapping Act of 1992 
(http://ncgmp.usgs.gov/about/ngm_act/ 
ngmact1992.html) and its subsequent reauthorizations 
stipulate creation and maintenance of a National 
Geologic Map Database (NGMDB, 
http://ngmdb.usgs.gov) as a national archive of spatially 
referenced geoscience data, including geology, 
paleontology, and geochronology.  
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Strategy and Approach 

• From the guidance in the National Geologic Mapping 
Act, and through extensive discussions and forums 
with the geoscience community and the public,        
a general strategy for building the NGMDB was 
defined in 1995.  

• Based on continued public input, the NGMDB has 
evolved from that concept to a set of resources that 
substantially helps the Nation’s geological surveys 
provide to the public, in a more efficient manner, 
standardized digital geoscience information.  
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The NGMDB is a suite of related databases, 
products, and services consisting of:  
   
(1) a Map Catalog containing information and Web links for all paper 

and digital geoscience maps and related reports of the Nation, 
and images of many of these maps;  

(2) the U.S. Geologic Names Lexicon;  
(3) the Mapping in Progress Database;  
(4) nationwide geologic map coverage at intermediate and            

small scales;  
(5) a prototype online database of geologic maps (containing data 

predominantly in vector format);  
(6) a set of Web interfaces to permit access to these products; and  
(7) a set of standards and guidelines to promote more efficient use   

and management of spatial geoscience information. 
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The project’s success depends on the strong endorsement and collaboration 
of management and technical consultants in the USGS and AASG 

• This support is critical because:  
(1) the project has responsibility for standards development, and 

standards cannot successfully be implemented until they are 
widely endorsed;  

(2)   many of the various project tasks are at least partly conducted 
by collaborators rather than by funded project members; and  

(3)   this project is national in scope and does not fit cleanly into the 
USGS Regional organizational structure.  

        The project therefore relies on USGS and AASG management to 
implement and maintain certain policies and standards that 
support NGMDB objectives and to help promote constructive 
interaction with new initiatives whose objectives may be similar. 
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Example “Outcomes” 
 the USGS requires that three examples of a project’s 

impact and contributions be provided 
1. On a monthly basis, the NGMDB Web site receives 90–100,000 visits from about 

25,000 users (nearly all non-USGS).—these users vary widely in interest and 
background, and include schoolchildren, homeowners, local government planners, 
and professional geologists. Users mostly access the NGMDB data-discovery 
databases (Map Catalog, Geolex, Mapping in Progress) to find geoscience maps 
and publications & via email to ensure they find what they need.  

2. Public interest in two national map databases published by the NGMDB project in 
2010 remains high. These are databases for: (1) the Geologic Map of North 
America, and (2) Surficial Materials of the conterminous United States.  

       In response to this interest, a resources page for the GMNA was developed 
(http://ngmdb.usgs. gov/gmna/) to provide access to the numerous file formats 
(for example, shapefiles, Google Earth) requested by users after formal publication 
in Esri Geodatabase format.   ..in various Web Mapping Services.                             

3. For 16 years, the NGMDB project has organized annual workshops on “Digital 
Mapping Techniques.” 
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http://www.dmr.go.th/main.php?filename=map_service 
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แผนทีธ่รณีวทิยาทีซ้่อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 
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Digital Mapping of Surficial deposits  
in Si Mahosot area, Prachinburi Province 

การท าแผนทีด่จิติอลตะกอนผวิดนิพืน้ทีศ่รีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุ ี

By NIPISTA   PONGPANIT 

Senior Project Adviser: Asst.Prof.Dr.Sombat Yumuang 

Department of Geology, Faculty of science, Chulalongkorn university, 2016 

Objectives : 
•  Application of Remote sensing & GIS techniques for  
    surficial mapping in the study area 
• Improving geological boundaries in the study area  



Preparation 
and 

acquisition 
data 

Analysis and 
Interpretation 

Field 
observation 

Analysis and 
Synthesis 

Discussion 
and 

Conclusion 

3
3 

Discussion 

• Bedrock is cover by Laterite (A) and lateritic 
soil (B)  

• Terrace deposits can divide into 3 
classes;Laterite (A), Lateritic soil (B), Reds silt 
to clay sediment(C) and Gravel (D) 

• Coastal-tide dominated can divide  into             
2 classes; Grey clay (E) and Blackish clay (H) 
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Objectives: 

การท าแผนที่ดิจิตอลของการสะสมตัวตะกอนผิวดนิ 

Digital mapping of surficial deposits  
in U-thong area, Suphanburi Province 

ในพ้ืนที่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

By Mr. Irapot Saengrayab  
Senior project adviser: Assist.Prof. Dr.Sombat Yumuang  

Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 2016 

•   Application of Remote sensing & GIS techniques for  
     surficial mapping in the study area 
• Improving geological boundaries in the study area  
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Visual classification Results 
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4 km 

Discussion 

Qa 

Qmc 

Fluvial deposits: gravel, sand, silt, 
and clay of channel, river bank, 
and flood basin. 

Coastal tide-dominated deposits: 
clay, silt, and fine-grained sand of 
tidal flat, marsh, mangrove 
swamp and estuary. 
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ภูมสิารสนเทศ (Geo-Informatics) และแบบจ าลองเชงิพ้ืนที่ (Spatial Modeling) 



  Topology of Hazards.. องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย ์ 
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องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้า (ต่อ) 
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แผนทีธ่รณีวิทยาทีซ้่อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีลุ่มน ้าย่อยท่ีเกิดดินถล่มและน ้าปนตะกอนหลาก                  
ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 

  Geo-Informatics : Tools & Methodology for Area based management…  

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเกิดอุทกภัยซ า้ซาก ระหว่างปี 2548-2559              
ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 



องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากน ้า 
(ต่อ) 



แบบจ าลองเชิงพืน้ที่ ทีส่ามารถประยุกตใ์ช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติจากน า้ทว่ม 
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(Integrated watershed management)  
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แม่น ้ากก 

ประมวลผลและจดัท ำแผนที่โดย : ศูนยว์ิจยัภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (www.gisthai.org) 

จงัหวัดน่าน 

เขือ่นสิริกิติ ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวัง แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 

เขือ่นภมิูพล 
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แม่น ้ากก 

จงัหวัดน่าน 

เขือ่นสิริกิติ ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวัง แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 

เขือ่นภมิูพล 
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กรุงเทพจะจมน ้ำ ? 

www.gisthai.org 
20/2/2020 
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ภาพแผนที่ แสดงพื้นที่ที่มีความถ่ีของคาบความซ้้าของการเกิดอุทกภัย ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี ในอดีต (ปี ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๔) ของ
กลุ่มลุ่มน ้ำหลัก ๕ ลุ่มน ้ำในพื นที่ ตอนล่าง (บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ได้แก่ ลุ่มแม่น้้า
สะแกกรัง ลุ่มแม่น้้าป่าสัก ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้้าท่าจีน รวมทั้งลุ่มแม่น้้าบางประกง) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติในเชิง
พื นที่ด้วย GIS  จำกข้อมูลของพื นที่อุทกภัยในอดีต 
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http://gisthai.org/v2/index.php/hot-issue/146-
2549-2554-2549-2559-2555 
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แผนทีจ่ าลองลักษณะภมิูประเทศ แสดงพืน้ทีท่ี่เคยเกิดดนิถล่ม 
และน ้าปนตะกอนหลาก ในแต่ล่ะลุ่มน ้ายอ่ยในประเทศไทย 



Nan Area 

Nam Ko Area 



ระบบการจ้าแนกดินถลม่ สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering Mechanism) – (ต่อ)                                                       

บ้ำนห้วยขำบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่ำน (28 ก.ค. 2561) 
ดินถล่ม (Landslides) ประเภท “ตะกอนไหลถล่ม (Debris 
flow)  และน ้ำปนตะกอนท่วมบ่ำ (Debris flood)                                      
กระบวนการเกิดและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง..ท่ีท้าให้มี 
Susceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk ต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ..!!  แหล่งข้อมูล : https://www.onbnews.com/post/26311 

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

https://www.onbnews.com/post/26311
https://www.onbnews.com/post/26311
http://www.khaosan-nannakorn.com/18207
http://www.khaosan-nannakorn.com/18207
http://www.khaosan-nannakorn.com/18207
http://www.khaosan-nannakorn.com/18207
https://news.thaipbs.or.th/content/273674
https://news.thaipbs.or.th/content/273674


ระบบการจ้าแนกดินถล่ม สาเหตุ และกลไกในการกระตุ้นให้เกิดดินถล่ม (Landslide Types, Causes and Triggering 
Mechanism) – (ต่อ)                                                        

1 

แหล่งข้อมูล : 
www.cm108.com 

Google Earth Google Earth 

เส้นทำงบ้ำนสะเละ - บ้ำนบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ ซ่ึงห่ำงจำกบ้ำนห้วยขำบ ประมำณ 1 กิโลเมตรกว่ำๆ โดนถนนเส้นนี มำจำก อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.น่ำน 



ริมถนนสำย 1081 และบริเวณบ้ำนห้วยขำบ ต.บ่อเกลือเหนือ จ.น่ำน (28 ก.ค. 2561) ดินถล่ม (Landslides) ประเภท     
“ตะกอนไหลถล่ม (Debris flow)  และน ้ำปนตะกอนท่วมบ่ำ (Debris flood)  …..  
………กระบวนกำรและปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง..ที่ท้ำใหม้ี Susceptibility ส่งผลให้เกิดเป็น Hazard และเกิด Risk ต่อชีวิตและทรัพยส์ิน ..!!  

20/2/2020 ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 58 



ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง..!? ที่ท้าให้มี 
Susceptibility ส่งผลให้เกิด
เป็น Hazard และเกิด Risk ต่อ
ชีวิต         และทรัพย์สิน ..!!  
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บ้ำนน ้ำก้อ 

การเกิดดนิถล่ม น ้าปนตะกอนหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน ในลุ่มน ้าป่าสัก 

(ข้อมูลพืน้ท่ีเส่ียงภัย จากฝ่ายกิจการพิเศษ     
ท่ีท าการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ,์ 2545)  



   ผลการศึกษาวจิัย 



   ผลการศึกษาวจิัย 



Tad Fa waterfall 



     Google Earth : 1/1/2016 

สภาพพื นที่บริเวณลุ่มน ้าย่อยน ้าก้อและเนินตะกอนรูปพัด( Alluvial Fan) ปากล้าน ้าก้อใหญ่  
ในปัจจุบันหลังผ่านการเกดิเหตุการณฯ์ มา 15 ป ี!!!!! 

     Google Earth : 1/1/2016 
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แผนทีธ่รณีวิทยาทีซ้่อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีลุ่มน ้าย่อยท่ีเกิดดินถล่มและน ้าปนตะกอนหลาก                  
ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 

  Geo-Informatics : Tools & Methodology for Area based management…  

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเกิดอุทกภัยซ า้ซาก ระหว่างปี 2548-2559              
ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 



  Topology of Hazards.. องค์ความรู้เพ่ือการจัดการพิบัติภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย ์ 



 
      กรอบกระบวนทศัน์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพ่ือการพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยืนและสมดุล 

 

ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ในด้าน ต่างๆ
ท่ีส าคัญ (Physical, 
Economic, Social 
Environment ,Problems, 
etc.) ต้ังแต่อดตีถงึปัจจุบัน 
และอนาคต 

ผลการวเิคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ ในด้าน 
กายภาพ เศรษฐกจิและสังคม รวมทั้ง
สภาพปัญหา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

กลยุทธ ยุทธศาสตร ์และแผนงานใน
ด้านต่างๆ ในพืน้ที ่ทีถู่กเลือกให้
ด าเนินการก่อน ตามความจ าเป็นฯ 

Existing & Proposed Dams 
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Integrated Solution Platform required for AIP  

 

- Debris & flash flood Management 

Adapted Somchet Thinaphong 23/4/2560 
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AIP - Actionable Intelligence Policy 
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“ประโยชน์ของการใชแ้ผนที่ มีความส้าคัญมาก เพราะใช้วิเคราะห์ข้อมูลไดด้ี”  

พระราชดา้รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ณ พระต้าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
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