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ความส าเร็จในการบริหารจดัการธรณีพบิัตภิัย 
เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจยัหลกั ๓ ประการ คอื  

1. องค์ความรู้ของสาเหตุของการเกิดพิบัติภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึน้ กระบวนการของการเกิด
เหตุการณ์พิบัติภัยธรรมชาติ และลักษณะรูปแบบของผลกระทบจากพิบัตภิัยธรรมชาติ 
(Causes - Processes – Effects) วัฏจักรของการบริหารจัดการภัยพิบัติ (การบริหาร
จัดการความเสี่ยง  - Risk Management  และการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ – Crisis 
Management) และ การบริหารจัดการลุ่มน้้าย่อยเชิงบรูณาการ แบบองค์รวมอย่าง
ยั่งยืนและเกิดความสมดุล ด้วยการประยุกต์ใช้ภมูิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 

2. หลักการและแนวทางในการสร้างระบบเฝ้าระวังและเตอืนภัย ที่เหมาะสมกับประเภท        
ของพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

3. การก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะ รูปแบบ และผลกระทบจากประเภทของพิบัติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ   (Risk 
Management & Crisis management)  
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หัวข้อการอภิปราย 
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ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรลดควำมสูญเสียจำกธรณีพิบัติภัย 
(Data require to reduce losses from geological hazards) 

การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
 
 

การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design) 

 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่ำนมำ และพื้นที่ใดที่ก ำลังเกิดพิบัติภัยขึ้นใน
ปัจจุบัน? 

• 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? 
6/7/2561 
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ระยะเวลาในการเตือนภัยส้าหรับพิบัติภัยประเภทต่างๆ 

o พายุ (Storm) : 1 – 2 วัน 

o พายุโซนร้อน (Tropical Cyclone) : 2 – 4 วัน 

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

o ดินถล่ม (Landslides) : ตะกอนไหลถล่มและน้้าปนตะกอนบ่า
(Debris Flow & Debris Flood) : นาที-ชั่วโมง 

o คลื่นยักษ์ (Tsunamis) : 1-2 ชั่วโมง 

o แผ่นดินไหว (Earthquake) : ? 

o ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic eruption) : วัน – สัปดาห์  
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Road Map ของการจดัการพิบติัภยั 

1. การก าหนดบทบาท และภารกิจ
รวมถงึขัน้ตอนในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

2. การก าหนดพื้นทีพิ่บติัภยัและพื้นที ่
เร่งด่วนในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

3. การค้นหาผูป้ระสบภยั การช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็ และการเกบ็กู้ศพ
ผูเ้สียชีวิต 

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 เพือ่ลดความตืน่ตระหนก 

10.การเฝ้าระวงัอาชญากรรม…. 

1. การส ารวจและจดัท าบญัชรีายการ
ความเสยีหาย 

2. การวิเคราะหถึ์งปัญหา สาเหต ุ
และผลกระทบจากพิบติัภยั 

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. การปรบัปรุงภูมทิศัน์ของพืน้ที ่
9. การวิเคราะหก์ าหนดพ้ืนทีเ่สีย่งภยั 
10. การใหก้ารช่วยเหลอืทางดา้น

เศรษฐกจิ และการว่างงาน…. 

1. การพฒันาระบบเตือนภยัล่วงหน้า 
(Warning System) 

2. การปรบัปรงุและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
และทรพัยากรต้นน ้ า-ชายฝัง่ 

3. การฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเทีย่ว 

4. การทบทวน ปรบัปรงุกฎหมาย และ
การบงัคบัใช้  

5. การติดตามและเฝ้าระวงัการพฒันา
พื้นทีฯ่ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายผงั
เมอืงก าหนดเพือ่ความปลอดภยั
จากพิบติัภยัธรรมชาติ 

6. การทบทวน ปรบัปรงุบทบาท 
ภารกิจ และขัน้ตอนในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครฐัที ่
เกีย่วข้องกบัการจดัการพิบติัภยั 

7. การให้ความรู้ และการศึกษากบั
ประชาชนเพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจกบัพิบติัภยั….. 

ช่วงวิกฤต (Crisis/Emergency) ช่วงฟ้ืนฟ ู(Post Crisis/Assess) การป้องกนัอย่างยัง่ยืน
(Prevention) 
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(##อพัเดตล่ำสุดนะครับ คือ ระดบัน ้ ำคืนน้ีตอ้งเร่งสูบให้
ลดมำกที่สุด และดำ้นนอกไดข้ึดเจำะเปล่ียนทำงน ้ ำท่ีสูบ
ไม่ให้ไหลกลบัเขำ้ถ ้ำ 
ภำรกิจน้ีมีควำมเส่ียง เด็กตอ้งด ำน ้ ำจำกจุดเนินนมสำว 
ระยะทำง 300 เมตร จำกนัน่เดิน 400 เมตร และจุดสุดทำ้ย
ท่ีน่ำห่วงสุด คือ จำกจุดน้ีด ำน ้ ำ 800 เมตร ผำ่น 3 แยก 
มำยงัโถง 3 ศูนยบ์ญัชำกำรภำยในถ ้ำ  
หน่วยชิลใชเ้วลำประมำณ 4-5 ชัว่โมงในกำรด ำจำกโถง 3 
มำยงัเนินนมสำว 
ดงันั้น หำกน ้ ำลด ซ่ึงวนัน้ีมีแนวโนม้ลดลง ต่อเน่ือง 
ภำรกิจจะเร่ิมข้ึนในเชำ้พรุ่งน้ี แต่ถำ้น ้ ำไม่ลดชนิดไม่มีจุด
ให้เด็กโผล่เน้ือน ้ ำมำหำยใจบำ้ง จะยงัรอระดบัน ้ ำ เพรำะ
ขณะน้ีถือวำ่ยงัไม่มีฝนมำเติม มีเพียงน ่ำท่ีวนสูบและ
กลบัมำในถ ้ำ 
ตอ้งดูระดบัน ้ ำเป็นหลกั ร่ำงกำยนอ้งเร่ิมดีข้ึน แต่ภำรกิจน่ี
เส่ียงสูงมำก หำกไม่ลด ยงัไม่เร่ิมภำรกิจ”  #ขอ้มูลจำก
แหล่งข่ำวล่ำสุด) 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94?source=feed_text
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94?source=feed_text

