
 
                โดย   ผศ.ดร. สมบัติ อยู่เมือง 
                    ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย : www.gisthai.org  Page : Gisthai 
    23 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้สากล..เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสมดุล  
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและแบบจ าลองเชิงพื้นที่ 

..Past and Present are the Keys for Our Geology Future .. 

http://www.gisthai.org/


“โอกาส & แรงบนัดาลใจ” ที่ท าใหส้นใจการบรหิารจดัการแบบองคร์วม..                               
ทางด้านธรณวีทิยาสิง่แวดลอ้มและพบิตัภิยัธรรมชาต ิด้วยการประยกุตใ์ช ้Geo-Informatics .. 

• จากคณาจารย์ในภาควิชาธรณวิีทยา  โดยเฉพาะ :“ได้เรียนวิทยายุทธและค าแนะน ามากมาย” มาจาก รศ.ดร.ชัยยุทธ ขันธปราบ                                        
(Sedimentology, Stratigraphy, Environmental Geology, M.Sc. Thesis…)  

• “ได้รับโอกาส”  จาก มหาวิทยาลัยมหิดล  (หลักสูตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเชิญไปร่วมสอนในปี 2538) ท าให้ ได้ไปสู่โลกกว้างท าให้                                                    
ได้เรียนรู้แบบองค์รวมในเชิงบูรณาการท่ีเกียวข้องกับศาสตร์อ่ืนๆ  และการเห็น Geo-Informatics “Tool” เป็นครั้งแรกของชีวิต… 

• “ได้สร้างโอกาส”  ไปอบรม short-courses เรียนรู้การประยุกต์ใช้  GIS และ RS มาตั้งแต่ปี 2540  ในประเทศ และท่ี ITC Netherlands, ดูงาน San 
Diego - GIS Conference ท่ี USA ปี 2542-2545  ท่ีเชื่อมโยงกับ… 

• “ได้ประสบการณ์ตรง”  ด้วยการท าโครงการ Research & Consultancy  ให้กับหน่วยงานภาครัฐ  50 โครงการ (2542-2560) ผ่าน ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาฯ  และได้เรียนรู้งานท างานบริหารอย่างมากจาก รศ.ดร.ศุภชัย ยาววะประภาษ  ผอ. (ได้เป็นรอง ผอ. Unisearch 3 ปี) และเชื่อมโยง
มาถึงการได้ไปช่วยงานเป็นรอง ผอ. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ รศ.ดร.วสันต์ พงศาพิชญ์  ผอ. ในขณะน้ัน (2 ปี)  

• ได้ถวายงานฯ รัชกาลท่ี ๙ “โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีบริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ”)  ๒๔ มีนาคม 
๒๕๔๓ และ “แผนท่ีจ าลองลักษณะภูมิประเทศและแหล่งน้ าของประเทศไทย” (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖)  ท่ีมีการประยุกต์ใช้ Geo-Informatics เป็น 
“Tool” ครั้งแรก 

• ได้องค์ความรู้..จากการท าปริญญาเอกเรื่อง  “ศักยภาพของน้ าปนตะกอนหลากในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าก้อ ปี 2544” (ผศ.ดร.นภดล ม่วงน้อยเจริญ และ รศ.ดร. 
กิตติเทพ เฟ่ืองขจร  เป็น อ. ท่ีปรึกษา ฯ) ท่ีได้ใช้ความรู้ด้านธรณีวิทยา..  และการประยุกต์ใช้ Geo-Informatics เป็น “Tool” อย่างเต็มรูปแบบ…5 ปี  

• ได้องค์ความรู้..จากประสบการณ์ตรงท่ีมีความเชื่อมโยงความรู้ด้านธรณวิีทยาสิง่แวดล้อม(พิบัติภัย..)เข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับ การบริหาร
จัดการแบบองค์รวม จากบทเรียนของมหาอุทกภัยปี 2554… ในฐานะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า (กยน.) ท่ีมา จากฝ่ายวิชาการซึ่งได้ร่วมท า “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทกภัยฯ อย่างยั่งยืน” เอาไว้… 

• ประสบการณ์ตรงใน “การบริหารและงานด้านวชิาการทั้งในระดับมหาวทิยาลยัและในระดับประเทศ” ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน (ที่ส าคญั)…. 
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   …พระพุทธองค์และ ร.๙ สอนเราไว้ว่า “ต ารา ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันเอาไว้แล้ว อย่าเชื่อโดยทันที  
 แม้ค าสอนของพระองค์จงน าไปพิจารณา ลงมือศึกษาปฏิบัติ เมื่อเกิดผลแล้ว ท่านน่ันแหละจะรู้เอง”… 
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ความส าเร็จในการบริหารจัดการพบิัติภัยธรรมชาติ 
เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยหลกั ๓ ประการ   

 
1. องค์ความรู้ของสาเหตุของการเกิดพิบัติภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึน้ กระบวนการของการเกิด

เหตุการณ์พิบัติภัยธรรมชาติ และลักษณะรูปแบบของผลกระทบจากพิบัตภิัยธรรมชาติ 
(Causes - Processes – Effects) วัฏจักรของการบริหารจัดการภัยพิบัติ (การบริหาร
จัดการความเสี่ยง  - Risk Management  และการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ – Crisis 
Management) ด้วยการประยุกต์ใชภู้มิสารสนเทศ (Geo-Informatics) และแบบจ าลอง
เชิงพื้นที่ (Spatial Modeling) 

2. หลักการและแนวทางสากลในการสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ที่เหมาะสมกับ
ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาตทิี่เกิดขึ้น 

3. การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะ รูปแบบ และผลกระทบจากประเภทของพิบัติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ   (Risk 
Management & Crisis management)  

  
 

หัวข้อการบรรยาย 
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/พบิัตภิัยธรรมชาต ิ



  Hazard assessment 

Environmental processes

Causes and

precursors

Recurrence

Forecasting and

mitigation

Magnitude-frequency

relations

Natural scientists analyze the physical risks : 
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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  
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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! 
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การบริหารจัดการความเส่ียง (risk management) 

การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ (crisis management) 

การป้องกัน  

การฟ้ืนฟู  

The Cycle of Disaster Management 
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Road Map ของการจดัการพิบติัภยั 

1. การก าหนดบทบาท และภารกิจ
รวมถงึขัน้ตอนในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

2. การก าหนดพื้นทีพิ่บติัภยัและพื้นที ่
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 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. การพฒันาระบบเตือนภยั
ล่วงหน้า (Warning System) 

2. การปรบัปรงุและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
และทรพัยากรต้นน ้ า-ชายฝัง่ 

3. การฟ้ืนฟกิูจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

4. การทบทวน ปรบัปรงุกฎหมาย 
และการบงัคบัใช้  

5. การติดตามและเฝ้าระวงัการ
พฒันาพ้ืนทีฯ่ ให้เป็นไปตามที ่
กฎหมายผงัเมืองก าหนดเพือ่
ความปลอดภยัจากพิบติัภยั
ธรรมชาติ 

6. การทบทวน ปรบัปรงุบทบาท 
ภารกิจ และขัน้ตอนในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครฐั
ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการพิบติัภยั 

7. การให้ความรู้ และการศึกษากบั
ประชาชนเพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจกบัพิบติัภยั….. 

ช่วงวิกฤต (Crisis/Emergency) ช่วงฟ้ืนฟ ู(Post Crisis/Assess) การป้องกนัอย่างยัง่ยืน
(Prevention) 

Past & Present are the Keys for our Geology Future by 
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       พิบัติภัยธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและตอ่เนื่อง…….. 
กับประเทศไทย..ตั้งแตอ่ดีต..ถึงปัจจุบนั..และคาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ?!?!  

..Past and Present are the Keys for the Future .. 
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+ + +/- 

  

ดินถล่ม (*ตะกอนไหลถล่ม
และน้ าปนตะกอนบ่า) 

+ + +/- การกัดเซาะชายฝั่ง 

+ + +/- *การกัดเซาะชายฝ่ัง 

+ +/- - *สึนามิ 

+ +/- - แผ่นดินไหว 

การลดผลกระทบ การคาดการณ์ การป้องกัน ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาติ 

 

ประเภทของพบิัติภยัธรรมชาติในประเทศไทยที่เกดิขึน้ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
                        ตั้งแต่อดตี..ถึงปัจจุบัน..และคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  
                 กบัความสามารถในการป้องกนั  การคาดการณ์   และการลดผลกระทบ 

23/07/2561 

*น้ าท่วม 

*พบิัติภัยธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัน า้……….... 
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แบบจ าลองเชิงพืน้ที ่ในการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงเวลา 
ของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพบิัตภิัยธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัน า้ (สมบัต ิอยู่เมอืง, 2560) 
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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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..ถ า้หลวง !!!!! 



ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
(Data require to reduce losses from natural hazards) 

การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
 
 

การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)  
 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่ก าลังเกิดพิบัติภัยขึ้น  
ในปัจจุบัน? 

• พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต? 
• ความถี่ (Frequency) ของการเกิดพิบัติภัย? 
 

• สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพิบัติภัยคือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างไรในพ้ืนที่ที่เกิดพิบัติภัย 

• การจัดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีผลต่อการลดความสูญเสียของสิ่งก่อสร้าง
อย่างไร?               (Non-Structure Approach) 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และ
โครงสร้าง (Structure) กับระดับของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ได้หรือไม่          (Structure Approach 

 

• ความสูญเสียในรอบปีที่คาดการณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ? 

• ความสูญเสียที่มากที่สุดของความสูญเสียในรอบปีที่เป็นไปได้คือ? 

23/07/2561 
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  องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสากลและด้านอ่ืนๆ เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยอย่างยัง่ยืนและสมดุล 
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Brief Content 
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ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) และแบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ (Spatial Modeling) 



..PRESENT IS THE KEY TO THE PAST.. 

Past & Present are the Keys for our Geology Future by 
Dr. Sombat Yumuang  
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องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและด้านอื่นๆ ในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพิบัติภัยท่ีเกี่ยวข้อง  
แบบบูรณาการ (Integrated Watershed Management) อย่างยั่งยืนและสมดุล 

 
..PAST & PRESENT ARE THE KEYS FOR OUR GEOLOGY FUTURE.. 
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PROCESSES - RECENT FLUVIAL ENVIRONMENTS (ALLUVIAL FAN & FLOOD PLAIN) 
(physical, Chemical, and biological parameters) 
 
:EROSION 
:TRANSPORTATION 
:DEPOSITION                                                                 SEDIMENTARY FACIES 
 
 

…Sedimentology …Stratigraphy 
…Geomorphology…Environmental Geology… 
…Geo-Informatics (GIS, RS and GPS)  & Spatial Modeling… 

(Geometry, Lithology, Sedimentary Structure, 
Fossil, Paleocurrent pattern) Sedimentary Environments 



 
การบริหารจัดการอุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ า เพ่ือลดผลกระทบในอนาคต 

  
• อุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ า เป็นเพียงพิบัติภัยชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติเท่านั้น ยังมีพิบัติภัยชนิดอื่น ๆ ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า เทียบเท่า   
หรือน้อยกว่าอุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ า ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าในแต่ละ
ภูมิภาคของโลก ในช่วงเวลาหรือฤดูกาลซึ่งมีคาบความซ้ าของการเกิดแตกต่างกันไป  

• การเกิดอุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ านั้น สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง เรา
สามารถเฝ้าระวัง และคาดการณ์ต าแหน่งที่เกิดอุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ า    
โดยสร้างแบบจ าลองการไหลของน้ า  ซึ่งอ้างอิงบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งจากใน
อดีต หรือข้อมูลที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้การศึกษาเพื่อก าหนดบริเวณพื้นที่
เส่ียงภัย หรือพ้ืนที่ที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและพิบัติภัยที่เกี่ยวข้อง  
กับน้ าที่เคยเกิดข้ึน มีความส าคัญมากต่อการบริหารจัดการกับเหตุการณ์อุทกภัยและ 
พิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ า ดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ฯ     
ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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Sediments 



“Best Guidelines & Practices” 
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http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0002106-inland-waters-guideline-and-manual-on-
land-use-planning-and-practices-in-watershed-management-and-disaster-reduction.pdf 
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Chao Phraya River Basin & related River Basins 
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https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1506-20490-
8114/fema259_app_d.pdf 

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


Alluvial Fan Flooding 
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(Committee on Alluvial Fan Flooding Water Science and Technology Board 
Commission on Geosciences, Environment, and Resources National Research Council 
NATIONAL ACADEMY PRESS 
Washington, D.C. 1996) 
 

• Alluvial fans are gently sloping, fan-shaped landforms created over time by 
deposition of eroded sediment, and they are common at the base of mountain 
ranges in arid and semiarid regions.  

• Given that alluvial fans tend to occur in apparently dry conditions, homeowners 
are often shocked to find that they can be the sites of destructive floods.  

• Floods on alluvial fans, although characterized by relatively shallow depths, can 
strike with little warning, can travel at extremely high speeds, and can carry 
tremendous amounts of sediment and debris.  

• Such flooding presents unique problems to federal and state planners in terms of 
quantifying the flood hazards, estimating the magnitude at which those hazards 
can be expected at a particular location, and devising reliable mitigation strategies. 
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 Example of a map that can be used to 
indicate areas requiring various forms 
of attention in flood risk assessment.  
 
(The areas with solid shading are recognizable 
channels; the darker ones have stable forms and 
positions; the lighter shaded ones have the 
capacity to change form or position. A is an old fan 
surface that has been entrenched and does not 
receive runoff or debris flows from the mountain 
source area, and is not being undermined. B is a 
surface that is entrenched (but stands at an 
elevation below that of A), and will not be flooded 
or invaded by channels, which can become subject 
to these hazards if the current channel becomes 
blocked by a debris flow deposit. C and D are 
respectively bouldery lobes and levees indicating 
deposition by debris flows within and along 
channels. E denotes distributary channels that 
show no evidence of major scour, fill, migration, or 
avulsion during recent large floods and can convey 
all or most of a 1 percent flood, as indicated by 
reasonably applied flood conveyance equations. 
Areas indicated with F are subject to sheetflooding. 
G is a channel with signs of recent migration and 
for which future behavior is highly uncertain. H is a 
surface which is subject to overbank flooding, 
channel shifting, or invasion from a distributary 
channel that might erupt from G, and hence is the 
surface subject to alluvial fan flooding) 

(Committee on Alluvial Fan Flooding Water Science and  
Technology Board, 1996) 
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(https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1506-20490-8114/fema259_app_d.pdf) 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1506-20490-8114/fema259_app_d.pdf
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https://pubs.usgs.gov/of/2012/1171/pdf/usgs_of2012-1171-Lancaster_p53-64.pdf 
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By Kyle House Nevada Bureau of Mines and Geology  
http://www.slideshare.net/drpkhouse/fma-presentation-finalmod09 
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Rocks are so hard…but Sediments & Recent Fluvial  Environments  
are so soft and very fruitful for water-related hazard management……..!! 
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+ + +/- 

  

ดินถล่ม (*ตะกอนไหลถล่ม
และน้ าปนตะกอนบ่า) 

+ + +/- การกัดเซาะชายฝั่ง 

+ + +/- *การกัดเซาะชายฝ่ัง 

+ +/- - *สึนามิ 

+ +/- - แผ่นดินไหว 

การลดผลกระทบ การคาดการณ์ การป้องกัน ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาติ 

 

ประเภทของพบิัติภยัธรรมชาติในประเทศไทยที่เกดิขึน้ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
                        ตั้งแต่อดตี..ถึงปัจจุบัน..และคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  
                 กบัความสามารถในการป้องกนั  การคาดการณ์   และการลดผลกระทบ 

23/07/2561 

*น้ าท่วม 

*พบิัติภัยธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัน า้……….... 
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แบบจ าลองเชิงพืน้ที ่ในการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงเวลา 
ของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพบิัตภิัยธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัน า้ (สมบัต ิอยู่เมอืง, 2560) 
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ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากดินถลม่  
(*ตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนบ่า) 

 
 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 

 
 

การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)  
 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่ก าลังเกิดพิบัติภัยขึ้น  
ในปัจจุบัน? 

• พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต? 
• ความถี่ (Frequency) ของการเกิดพิบัติภัย? 
 

• สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพิบัติภัยคือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างไรในพ้ืนที่ที่เกิดพิบัติภัย 

• การจัดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีผลต่อการลดความสูญเสียของสิ่งก่อสร้าง
อย่างไร?               (Non-Structure Approach) 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และ
โครงสร้าง (Structure) กับระดับของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ได้หรือไม่          (Structure Approach 

 

• ความสูญเสียในรอบปีที่คาดการณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ? 

• ความสูญเสียที่มากที่สุดของความสูญเสียในรอบปีที่เป็นไปได้คือ? 

23/07/2561 





 ผลการวเิคราะห์พืน้ที่เสี่ยงภัย 
จากพายุหมุ่ยฟ้า  

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

 
 



• แผนที่แสดงปริมาณน า้ฝน                                                                                               
จากอิทธิพลของพายุหมุ่ยฟ้า 

• ช่วงวันที่ 25 พ.ย. 47 : 18.00 น. 
ถงึ วันที่ 26 พ.ย. 2547 : 04.00 
น.  
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ตวัอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพือ่ ศึกษาปัจจยัเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน ้าปนตะกอนหลาก 
ในปี 2549 และ 2555 บริเวณลุ่มน ้าย่อยหลายแห่ง ของลุ่มน ้าน่าน  จงัหวดัอุตรดิตถ์ และจงัหวดัข้างเคยีง 

 





บ้านน ้าก้อ 

     ต าแหน่งหมู่บ้านท่ีเคยเกิดน ้าปนตะกอนท่วมบ่า (สีแดง) น ้าป่าไหลหลาก (สีฟ้า) และน ้าท่วมล้นตลิ่ง (สีเขียวอ่อน) ในลุ่มน ้าป่าสัก 

(แหล่งข้อมูลที่น ามาวเิคราะห์ : พืน้ที่เส่ียงภยั ฝ่ายกิจการพเิศษ               
ที่ท าการปกครองจงัหวดัเพชรบูรณ์, 2545)  

บ้านน ้าชุน 

ภูหินร่องกล้า 
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พืน้ที่ลุ่มน ้าย่อยน ้าก้อใหญ่ 
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พืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ 

FLO-2D simulation แสดงผลการไหลของน้ าแลระดับน้ าในล าน้ า ท่ีประมวลผลมาจากปริมาณน้ าฝนท่ีตกสะสมในลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ
ตั้งแต่ เร่ิมต้นท่ี 0 นาฬิกาของวันท่ี  1 ส.ค. 2544 ถึง เวลา 3 นาฬิกาของ วันท่ี 11 ส.ค. 2544 (ก่อนเกิดเหตุการณ์ 30 นาที ) 
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20/07/61 Sombat Yumuang, Ph.D. 

แบบจ าลองเชิงพืน้ที ่ในการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงเวลา 
ของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพบิัตภิัยธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัน า้ (สมบัต ิอยู่เมอืง, 2560) 
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3. องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบ 
ในอนาคต จากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนบ่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยบริเวณเทือกเขาสูง 

 : กรณีศึกษาในปี ๒๕๔๔ บริเวณเนินตะกอนรูปพัดของลุ่มน้ าย่อยล าน้ าก้อใหญ่                                                            
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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    บทคัดย่อ 
 การศึกษา ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่า ที่เกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยล าน้ าก้อใหญ่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กระท าโดยใช้ข้อมูล ๓ ประเภท ประกอบด้วย              
ข้อมูลที่จัดท าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล ข้อมูลจาการส ารวจภาคสนาม และข้อมูลจากการวิเคราะห์     
ในห้องปฏิบัติการ นอกจากน้ันข้อมูลดังกล่าวยังใช้เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งก าเนิดตะกอน บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของ
ตะกอน และบริเวณที่มีการสะสมตัวของตะกอน รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ที่สามารถแสดง ศักยภาพของพิบัติภัยจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและ
น้ าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณลุ่มน้ าก้อใหญ่และเนินตะกอนรูปพัด ที่มีชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การศึกษาวิจัยยังกระท าเพื่อหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างล าดับชั้นของตะกอนและคาบอุบัติซ้ าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณ
พื้นที่เนินตะกอนรูปพัด  
 การวิเคราะห์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่า ได้ใช้ข้อมูล
ร่องรอยการเกิดตะกอนถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมและข้อมูลที่เก่ียวข้อง มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีของความน่าจะเป็นแบบตัวแปรเด่ียว และ
การค านวณค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยจากตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่า ผลการวิเคราะห์ได้จัดท า
เป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าข้ึนในพื้นที่ 
 ส าหรับการอธิบายถึง เหตุการณ์ของการเกิดและศักยภาพของตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่า น้ัน สามารถสรุปได้ว่า
เหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าวน้ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากการท างานของฝนตกหนักผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียวตามที่คาดกันไว้ แต่เป็น การท างาน
ร่วมกันของปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการจากลักษณะภูมิประเทศที่มีสิ่งปกคลุมดินเป็นลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุ
รองรับในพื้นที่ การหน่วงและสะสมน้ าด้านบนจากการสะสมตัวของซากต้นไม้และตะกอนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ (Natural dam) และ
เน่ืองจากมีปริมาณน้ าฝนที่สูงมากตกต่อเน่ืองเหนือแนวเขื่อนธรรมชาติที่กั้นการไหลของล าน้ าตามปกติ ท าให้เขื่อนธรรมชาติได้พังทลายลงจาก
แรงดันของน้ าที่กักเอาไว้ด้านบน และความสอดคล้องของปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวเหล่าน้ี ได้ท าให้เกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วม
บ่าอย่างรุนแรงต่อพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด ที่เป็นบริเวณสะสมตัวตอนท้ายสุดของลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่  
 หลังจากการเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยครั้งน้ีแล้ว สามารถประเมินได้ว่า ต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตะกอนไหล
ถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าครั้งต่อไปขึ้นอีก เน่ืองจากต้องการเวลาส าหรับสะสมซากต้นไม้และตะกอนในลุ่มน้ าให้มีปริมาณมากพอ ที่จะท า
ให้เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราว เพื่อการหน่วงและสะสมน้ าด้านบน 
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ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ หมู่บ้านน้ าก้อ 
หลังเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก             
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 

(แหล่งข้อมูล อ้างอิง: ต ารวจชายแดน เพชรบูรณ)์ 
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ภาพดา้นบน  ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีศึกษา ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าป่าสักและอยู่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาค้อ 
- ภูหินร่องกล้า (Khao Ko and Phu Hin Rong Kla) และ ภาพดา้นล่าง ภาพจ าลองลักษณะภูมิประเทศท่ีแสดงขอบเขต (เส้นสีด า) 

ของลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่ (Nam Ko Yai sub-catchment) และพื้นท่ีของเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ท่ีจัดท ามาจากแบบจ าลอง
ระดับความสูงดิจิตอล (Digital Elevation Model)  มาตราส่วน ๑ : ๒๐,๐๐๐ (Yumuang, S., 2005) 
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แผนภาพไดอะแกรม แสดงถึงล าดับและข้ันตอนในการศึกษา (Yumuang, S., 2005) 

• ความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเกดิ
ตะกอนไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่า 

• ศักยภาพของพบิัติภัยจากการเกดิตะกอนไหล
ถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณลุ่มน า้
ก้อใหญ่และเนินตะกอนรูปพดั 

• ความสัมพนัธ์ระหว่างล าดับช้ันของตะกอนและ
คาบอุบัติซ ้าที่อาจจะเกดิขึ้นจากการเกดิตะกอน
ไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในบริเวณ
พืน้ที่เนินตะกอนรูปพดั  

• เหตุการณ์ของการเกดิและศักยภาพของตะกอน
ไหลถล่มและน ้าปนตะกอนท่วมบ่าในอนาคต 
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การใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการสาธารณภยั : 
ดร.สมบติั อยู่เมือง @ Gisthai 65 
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Landslide classification system โดย Varnes (1978) 
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Landslide classification system โดย Sharpe (1938) 
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ภาพรวมโดยสังเขปของรายการช้ันข้อมูลดิจิตอลที่ส าคัญ ซึ่งถูกน ามาใช้ในการศึกษาในพื้นที่ 
(Yumuang, S., 2006) 
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 Nam Ko Yai Sub-catchment 

Alluvial fan  

Nam Ko Yai stream 

Nam Ko Yai stream 

  

ภาพดา้นบน ข้อมูลภาพจากดาวเทียม 
Landsat 7 ETM+ (R = 5, G = 4, B = 3)   
ในพื้นที่ศึกษา บันทึกภาพเมื่อวนัที ่๕ มกราคม 

๒๕๔๔ (ก่อนการเกิดเหตุการณ์ฯ) และ  

 

     ภาพดา้นลา่ง ข้อมูลภาพจากดาวเทยีม 
Landsat 7 ETM+ (R = 5, G = 4, B = 3) 
บันทึกภาพเมื่อวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

(หลังเกิดเหตุการณฯ์ ) ที่แสดงให้เห็นถึงความ

แตกต่างของลักษณะที่ปรากฏดว้ยสายตาของ

ข้อมูลภาพฯ ทั้งสองภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

บริเวณร่องน้ าหลักของล าน้ าก้อใหญ่ และ    

ในบริเวณเนินตะกอนรปูพดัทีอ่ยู่ตอนลา่ง 

(Yumuang, S., 2006) 
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Nam Ko Yai sub-catchment 

Alluvial fan 

ภาพข้อมูลจากดาวเทียมที่ซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ ก่อนเกิดเหตุการณ ์   

70 

ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ (R=5, G=4, B=3) บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2544                                    
ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่และเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan)  

ปากล าน้ าก้อใหญ่ ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ 

พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่ 

บริเวณเนินตะกอนรูปพัด  (alluvial fan) 

23/07/2561 
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Alluvial fan 
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ (R=5, G=4, B=3) บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2544  
หลังเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่และเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ 

ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ 

การสะสมตัวของตะกอนจากน้ าปนตะกอนหลากบริเวณ              
เนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan) 

 

พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่ 

ภาพข้อมูลจากดาวเทียมที่ซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ หลังเกิดเหตุการณ์    
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ (R=5, G=4, B=3) บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 5 
มกราคม 2544 ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่
และเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลอง
ลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ 

ภาพข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 7 ETM+ (R=5, G=4, B=3) บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2544 หลังเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่
และเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะ 
ภูมิประเทศ 3 มิติ   
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Nam Ko Yai sub-catchment 

Alluvial fan 

  แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อใหญ่ที่แสดงขอบเขต (เส้นสีด า)  
  ของลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ และเนินตะกอนรูปพัด(Alluvial Fan)ปากน้ าก้อใหญ่ 
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 ภาพด้านบน  การน าค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ 
(NDVI) มาซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศ (มาตราส่วน ๑ : 
๒๕,๐๐๐) ท่ีตรึงค่าพิกัดแล้ว บันทึกภาพเมื่อวันท่ี ๙ มกราคม 
๒๕๔๕ (หลังเกิดเหตุการณ์ฯ ) และ ภาพด้านล่าง  ภาพถ่ายแสดง
หลักฐานจากข้อมูลในภาคสนาม (ซึ่งถ่ายหลังจากการเกิด
เหตุการณ์ฯ ผ่านไป ๒ – ๓ วัน) ท่ีแสดงถึงต าแหน่งซึ่งสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชพันธุ์ (NDVI) 
ในแผนท่ีฯ ภาพด้านบน (Yumuang, S., 2006) 
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แผนที่หน่วยหิน (Rock unit map) ที่ซ้อนทับด้วยร่องรอย (สีแดง) ของการกัดเซาะและการสะสมตัวฯ  
(Scar-scouring) ในพ้ืนที่ศึกษา (Yumuang, S., 2006)  

 23/07/2561 



         ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงบริเวณด้านบนของน้ าตกตาดฟ้า ท่ีมีลักษณะเหมาะสมต่อการเกิด 
                                  เข่ือนตามธรรมชาติ (Natural Dam) ท่ีกักน้ าเอาไว้ 
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ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสงูท่ีตรึงพิกัดแล้ว (มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ บันทึก ภาพเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕) ซ้อนทับด้วยเส้นช่วงชั้นระดับ    
ความสูง (๒๐ ม.) ท่ีแสดงลักษณะ เฉพาะของรูปร่างล าน้ าก้อใหญ่ บริเวณตอนกลางของ  ลุ่มน้ า ท่ีคาดการณ์ว่าเป็นต าแหน่งของเขื่อนธรรมชาติ  
(natural dam) ก่อนถึงน้ าตกตาดฟ้า    (Yumuang, S., 2006) 

23/07/2561 
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ภาพจ าลองสามมิติลักษณะภูมิประเทศท่ีจัดท าขึ้น  จาก Digital Elevation Model (มาตราส่วน มาตราส่วน  ๑ : ๒๐,๐๐๐) ของ

พื้นที่ลุ่มน้ าย่อยล าน้ าก้อใหญ่และบริเวณข้างเคียง ที่ซ้อนทับด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียมบันทึกภาพเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๔๔ (หลังเกิดเหตุการณ์การเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ที่บริเวณเนินตะกอนรูป

พัด) ท่ีแสดงถึงลักษณะท่ีส าคัญหลังจากการเกิดเหตุการณ์ฯ ด้วยการก าหนดโซนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดพิบัติภัยฯ โดยแยก

ออกเป็นโซนของแหล่งตะกอนต้นก าเนิดปฐมภูมิและแหล่งตะกอนต้นก าเนิดทุติยภูมิ (the potential primary and secondary 
source areas)   โซนของการเคลื่อนที่ออกไปหรือพื้นที่ของการพัดพา (the run-out zone or transport area) ต าแหน่งที่คาดว่า
เกิดเขื่อนธรรมชาติชั่วคราว  (a temporary natural dam) และพื้นที่ของการสะสมตัวบริเวณเนินตะกอนรูปพัด - Alluvial fan  
(Yumuang. S., 2005) 
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Nam Ko Yai sub-catchment 

Alluvial fan 

ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Remote Sensingแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้ดัชนีพืชพันธ์บริเวณพื้นท่ี
ลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อและเนินตะกอนรูปพัด(Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ท่ีซ้อนทับบนแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ 

23/07/2561 
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การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Remote Sensingแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้ดัชนีพืชพันธ์ (NDVI)                      
บริเวณเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ท่ีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านน้ าก้อ  

บริเวณเนินตะกอนรูปพดั (alluvial fan) 

23/07/2561 
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ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ท่ีตั้งของบ้านน้ าก้อ หลังเกิดเหตุการณ์ ท่ีซ้อนทับด้วย
ระดับความสูง และภาพในพื้นท่ีท่ีแสดงร่องรอยท่ีเหลืออยู่ในอาคารท่ีเสียหาย  จากการเกิดน้ าปนตะกอนบ่า 

23/07/2561 



ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ หมู่บ้านน้ าก้อ 
หลังเกิดเหตุการณ์น้ าปนตะกอนหลาก             
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 

(แหล่งข้อมูล อ้างอิง: ต ารวจชายแดน เพชรบูรณ)์ 
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การศึกษาล าดับช้ันการตัวของ
ตะกอนไหลถล่มและน้ าปน
ตะกอนท่วมบ่าในบริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัด ท่ีเกิดมาก่อนใน
อดีต ซึ่งได้ท าการศึกษาใน
รายละเอียดไปตามริมฝ่ังของ 
ล าน้ าก้อใหญ่ ท่ีมีการกัดเซาะใน
พื้นท่ีประมาณ ๕ X ๗๐ เมตร 
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พืน้ที่ลุ่มน า้ย่อยน า้ก้อ 

FLO-2D simulation แสดงผลการไหลของน้ าแลระดับน้ าในล าน้ า ท่ีประมวลผลมาจากปริมาณน้ าฝนท่ีตกสะสมในลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ
ตั้งแต่ เร่ิมต้นท่ี 0 นาฬิกาของวันท่ี  1 ส.ค. 2544 ถึง เวลา 3 นาฬิกาของ วันท่ี 11 ส.ค. 2544 (ก่อนเกิดเหตุการณ์ 30 นาที ) 
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     Google Earth : 1/1/2016 

23/07/2561 

สภาพพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อและเนินตะกอนรูปพัด(Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ในปัจจุบันหลังผ่านมา 15 ปี  
หลังเกิดเหตุการณ์ฯ  

     Google Earth : 1/1/2016 
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     Google Earth : 1/1/2016 

(Tad Fa waterfall) 

สภาพพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ  ตรงบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นต าแหน่งของน้ าตกตาดฟ้า ในปัจจุบันหลังผ่านมา 15 ปี        
หลังเกิดเหตุการณ์ฯ  
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     Google Earth : 1/1/2016 

(Tad Fa waterfall) 

สภาพพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ  ตรงบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นต าแหน่งของน้ าตกตาดฟ้า ในปัจจุบันหลังผ่านมา 15 ปี        
หลังเกิดเหตุการณ์ฯ  
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     Google Earth : 1/1/2016 

สภาพพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าย่อยน้ าก้อ  ตรงบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นต าแหน่งของน้ าตกตาดฟ้า ในปัจจุบันหลังผ่านมา 15 ปี        
หลังเกิดเหตุการณ์ฯ  
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     Google Earth : 1/1/2016 

สภาพพื้นทีบ่ริเวณเนินตะกอนรูปพัด(Alluvial Fan) ปากล าน้ าก้อใหญ่ ในปัจจุบัน หลังผ่านมา 15 ปี หลังเกิดเหตุการณ์ฯ  
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    บทสรุป 
 เหตุการณ์การเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรงมาก เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๔๔  ในพื้นที่ลุ่มน้ าก้อใหญ่ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการท างานจากปริมาณน้ าฝนท่ีผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียว   
ตามท่ีได้ตั้งสมมุติฐานกันเอาไว้ก่อนหน้านี้  
 แต่เป็นการท างานร่วมกันของปัจจัยจากลักษณะของภูมิประเทศท่ีสูงชัน ลักษณะและรูปร่างของลุ่มน้ าย่อย 
ระดับความลาดชัน ตะกอนท่ีรองรับการไหล สิ่งปกคลุมดิน และปริมาณน้ าฝนท่ีมากเกินปกติ การเกิดเข่ือนธรรมชาติ
ช่ัวคราวท่ีได้พังทลายลงจากแรงดันของน้ าปนมวลตะกอนท่ีกักเอาไว้ด้านบน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งบ้านเรือนอยู่
อย่างหนาแน่นบนพื้นท่ีของเนินตะกอนรูปพัด ซึ่งเป็นที่สะสมตัวของตะกอนตอนท้ายสุดของการเกิดการตะกอนไหลถล่ม
และน้ าปนตะกอนบ่า และถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคาบการเกิดซ้ าท่ีบ่อยนัก (ในช่วง ๑๐ หรือ ๑๐๐ ปี) ก็ตาม  
 แต่ถ้ามีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการสร้างศักยภาพให้มีความพร้อมท่ีจะเกิดข้ึนอีกดังกล่าวข้างต้นได้แล้ว จะมี
พลังงานในการท าลายล้างท่ีสูงมากต่อพื้นท่ีท่ีตั้งบริเวณเนินตะกอนรูปพัด ถ้าเราไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ต่อ
กระบวนการในการเกิด ไม่ได้มีการวางแผนป้องกันและเตือนภัยอย่างเป็นระบบในเชิงพื้นท่ีท่ีดีพอ ท่ีต้องมีการส ารวจ
อย่างรอบครอบตั้งแต่ต้นน้ าท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งท่ีมาของตะกอน การพัดพาและการหน่วงหรือการกักมวลตะกอนและ
น้ าเอาไว้ในลุ่มน้ าย่อย จนถึงการพัดพาและการเคลื่อนที่ของน้ าปนมวลตะกอนลงมาสู่ด้านล่างบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
พื้นท่ีลักษณะนี้ก็จะมีโอกาสเป็นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง (Risk) และมีอันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ท่ียังเกิดข้ึนได้
อีกเสมอ  
 …ใช้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบในการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากพื้นท่ีลุ่มน้ าก้อใหญ่นี้ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่ม
น้ าย่อยอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพและโอกาสในการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนท่วมบ่าอย่างรุนแรง เพื่อลดผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต… 
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ภาพบน สภาพภูมปิระเทศของเขานาง
พนัธุรัตในปัจจุบัน (ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมเมือ่วนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
ของ Google Earth)  
ที่แสดงให้เห็นถงึ “การเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปตามธรรมชาติ” ตามแนวทางที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ได้มีพระกระแสรับส่ัง
ให้ด าเนินการ (ที่จะกล่าวถงึในล าดบั
ต่อไป) และเมื่อเวลาผ่านไป ๑๕ ปี  
พืน้ที่ (ในกรอบสีเหลือง) กก็ลับมาอยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้นได้เอง  เมือ่น ามา
เปรียบเทียบกบัภาพถ่ายในพืน้ที่จริง  
ในปี ๒๕๔๓ ของโครงการฯ ในบริเวณ
พืน้ที่ (ภาพล่าง ก) ที่เกดิการถล่ม
ตรงหน้าผา และบริเวณพืน้ที่          
(ภาพล่าง ข) ที่หน้าดินถูกขุดออกไป  
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ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากดินถลม่  
(*ตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนบ่า) 

 
 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 

 
 

การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)  
 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่ก าลังเกิดพิบัติภัยขึ้น  
ในปัจจุบัน? 

• พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต? 
• ความถี่ (Frequency) ของการเกิดพิบัติภัย? 
 

• สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพิบัติภัยคือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างไรในพ้ืนที่ที่เกิดพิบัติภัย 

• การจัดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีผลต่อการลดความสูญเสียของสิ่งก่อสร้าง
อย่างไร?               (Non-Structure Approach) 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และ
โครงสร้าง (Structure) กับระดับของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ได้หรือไม่          (Structure Approach 

 

• ความสูญเสียในรอบปีที่คาดการณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ? 

• ความสูญเสียที่มากที่สุดของความสูญเสียในรอบปีที่เป็นไปได้คือ? 

23/07/2561 
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น า้(ปนตะกอน)บ่า ดอยนางแล จงัหวดัเชียงราย (20 ต.ค. 2560) 
    https://www.youtube.com/watch?v=6f2vUichKT0 

การใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการสาธารณภยั : ดร.สมบติั อยู่เมือง @ Gisthai 

https://www.youtube.com/watch?v=6f2vUichKT0
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Google Earth : 
12/14/2015 



• https://www.youtube.com/watch?v=uxQnzjBFOIk 
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• แผนที่แสดงปริมาณน า้ฝน                                                                                               
จากอิทธิพลของพายุหมุ่ยฟ้า 

• ช่วงวันที่ 25 พ.ย. 47 : 18.00 น. 
ถึง วันที่ 26 พ.ย. 2547 : 04.00 น.  

20/07/61 Sombat Yumuang, Ph.D. 107 
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แบบจ าลองเชิงพืน้ที ่ในการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงเวลา 
ของขั้นตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพบิัตภิัยธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัน า้ (สมบัต ิอยู่เมอืง, 2560) 
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ภาพจ าลองแสดงลักษณะภูมิประเทศ 
(Digital terrain Model) 

ของประเทศไทยและบริเวณข้างเคียง  109 
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องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศ “บทเรียน” ส าหรับการบริหารจัดการอุทกภัย 
แบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบในอนาคต จากการเกิดมหาอุทกภัย 
ในปี ๒๕๕๔ บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ าที่เก่ียวข้อง 
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PING    WANG    YOM      NAN  

SAKAEKUNG 

TACHIN  

CHAO-PHRAYA 

PASAK 

        แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา และท่าจีน   
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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 

เขื่อนภูมิพล 

http://www.gisthai.org/map-galery/northern_basin/topo/3DNorthern_topo.html 23/07/2561 

http://www.gisthai.org/map-galery/northern_basin/topo/3DNorthern_topo.html
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แม่น ้ากก 

จงัหวดัน่าน 

เขื่อนสิริกิติ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

แม่น ้าน่าน 

แม่น ้ายม แม่น ้าวงั แม่น ้าปิง 

แม่น ้าโขง 

เข่ือนภูมิพล 
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กรุงเทพจะจมน ้า ? 

www.gisthai.org 23/07/2561 
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   แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ า เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง ป่าสัก และบางประกง 
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      บทน า 
 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอ  
องค์ความรู้และบทเรียนจากการเกิดมหาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาในปี ๒๕๕๔  ด้วยการอธิบายถึง  
๑) สาเหตุจากปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดมหาอุทกภัยในคร้ังนี้ รวมท้ังลักษณะและกระบวนการของการเกิดน้ าท่วม 

ผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมท้ังน าเสนอ  
๒) แนวทางในการจัดการบริหารจัดการอุทกภัยแบบองค์รวมอย่างยัง่ยืนและสมดุล เพ่ือลดผลกระทบในอนาคต 

ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักวิชาการของหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการน้ า  โดยได้
น าเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) มาเป็นเคร่ืองมือในการท างานและสื่อความหมาย
อย่างเป็นระบบ ในบริเวณพื้นท่ีของกลุ่มลุ่มน้ าหลัก ๘ ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน 
ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ าเจ้าพระยา  

 
….ท่ีมีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องกันทั้งระบบตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ าในบริเวณภาคเหนือ พ้ืนที่กลางน้ าในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนบน และลงมาสิ้นสุดท่ีพ้ืนที่ปลายน้ าในภาคกลางตอนลา่งซึ่งบรรจบกบัอ่าวไทย โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นช่วงท่ีเร่ิมมีความรุนแรงของการเกิดน้ าท่วมจนกลายเป็นมหา
อุทกภัยท่ีสร้างความเสียหายอย่างมากจนไม่สามารถควบคุมสถานการณไ์ด้ ในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึงของ
ลุ่มน้ าหลักดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่พ้ืนที่กลางน้ าในภาคกลางตอนบน ท่ีเช่ือมโยงและต่อเนื่องมายังพ้ืนที่ปลายน้ าใน
ภาคกลางตอนล่าง ตามล าดับ  



23/07/2561 Past & Present are the Keys for our Geology Future by Dr. Sombat 
Yumuang  

116 

๑. สาเหตุจากปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดมหาอุทกภัย ในปี ๒๕๕๔ 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สาเหตุมาหลักท่ีท าให้เกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีความเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกันท้ังจาก   
สาเหตุของธรรมชาติ และสาเหตุจากการบริหารจัดการน้ าในช่วงระยะเวลาก่อนเกิด และระหว่างการเกิดมหาอุทกภัย 
ประเด็นสาเหตุหลัก ๕ ประการ  ท่ีก่อให้เกิดล าดับเหตุการณ์ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังในเชิงพื้นท่ีและเวลา มีดังต่อไปนี้  

 ๑.๑ การเกิดฝนตกหนักสะสมมากกว่าปกตอิย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายเดอืน ในภาคเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบน จาก
อิทธิพลของลมพายุไหหม่า นกเต็น ไหถาง เนสาด และนาลแกล รวมทั้งยังมีร่องมรสุมก าลังแรงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ท าให้สภาพพ้ืนที่ใน
ลุ่มแม่น้ ายมและลุ่มแม่น้ าน่านตอนล่าง เร่ิมมีปัญหาน้ าท่วมขังตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔ 
๑.๒ ลักษณะและกระบวนการไหลของน้ าในล าน้ า การไหลบ่าล้นล้ าน้ า และการไหลบ่าทุ่ง รวมทั้งการแตกของประตูระบายน้ า/คันกั้นน้ า 
ที่มีความสัมพันธ์ทั้งจากปริมาณน้ าและแรงดันของน้ าตามธรรมชาติ รวมทั้งการตัดสินใจในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่สมดุลและ
เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ เวลา และพ้ืนที่ ในการปิด/เปิด หรือการท าลายประตูระบายน้ าและคันกั้นน้ าในแม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ า
เจ้าพระยา ตั้งแต่พื้นที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ และพ้ืนที่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมา เพ่ือลดยอดน้ าที่สะสมในแม่น้ าดังกล่าว ไม่ให้เกินระดับวิกฤติ 
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกนัยายน ๒๕๕๔   
๑.๓ การบริหารน้ า (Rule Curve) ที่ไม่สมดุลและเหมาะสมในเข่ือนหลัก ๔ เข่ือน (ได้แก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อย และ
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ) ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนวิกฤต (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา) ที่ควรพิจารณาถึงการลดความเส่ียงจากการเกดิน้ าท่วม ร่วมกับ
การพิจารณาการเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรตามหน้าที่และภารกิจหลักของเข่ือน ซึ่งการก าหนด Rule Curve การบริหารน้ าในแต่ละเข่ือนนั้น 
จ าเป็นต้องมีการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ าฝนเหนือเข่ือนอย่างละเอียด ตั้งแต่ในช่วงเดือนต้นๆ ที่เร่ิมมีปริมาณน้ าฝนมากกว่าปกติ 
๑.๔ สาเหตุจากระบบการบริหารจัดการที่ไม่มีการบูรณาการของระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังด้วยการคาดการณ์จาก
แบบจ าลองเพื่อการเตือนภัยจากน้ าท่วม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่จะน ามาใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลาที่มีจ ากดั เพ่ือลดผลกระทบจากเกิดน้ าท่วม ในพื้นที่ ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงในลุ่มแม่น้ าปิง ลุ่มแม่น้ าวัง ลุ่มแม่น้ ายม และลุ่มแม่น้ าน่าน ที่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ และในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ าท่าจีน และลุ่มแม่น้ าป่าสัก ที่อยู่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑.๕ ปัจจัยและสาเหตุพื้นฐานอื่นๆ ที่ส่งผลทั้งในทางตรงและทางอ้อม ต่อการเกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ 
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๑.๑ การเกิดฝนตกหนักสะสมมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายเดือนในภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง
ตอนบน จากอิทธิพลของลมพายุไหหม่า นกเต็น ไหถาง เนสาด และนาลแกล รวมท้ังยังมีร่องมรสุมก าลังแรงพาดผ่านบริเวณพื้นท่ี
ดังกล่าว ท าให้สภาพพื้นที่ในลุ่มแม่น้ ายมและลุ่มแม่น้ าน่านตอนล่าง เร่ิมมีปัญหาน้ าท่วมขังตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔   

ผลดังกล่าวข้าวต้น ท าให้ปริมาณน้ าฝนสะสมที่ตกใน
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและและลุ่มแม่น้ าหลักที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
๒๕๕๔ มีค่าที่สูงถึง ๑๔๓ % จากค่าเฉล่ียปริมาณ
น้ าฝนสะสมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๕ (JICA, 
๒๕๕๕) โดยมีปริมาณสูงกว่าน้ าฝนเฉล่ีย ๓๐ ปี โดย
ในพื้นที่ภาคเหนือเพ่ิมมากข้ึน ๔๒.๖ % และในพ้ืนที่
ภาคกลางเพิ่มมากข้ึน ๒๔.๖ % (กยน., ๒๕๕๕) ท า
ให้เกิดน้ าไหลบ่าล้นตล่ิงแม่น้ า คันกันน้ าและประตู
ระบายน้ าพังและเสียหายจ านวนมาก ส่งผลให้น้ า
ท่วมบ่าเข้าพื้นที่ราบน้ าท่วมถึง       (น้ าบ่าทุ่ง) ใน
ปริมาณที่มาก อย่างต่อเนื่องที่ยากต่อการควบคุม
ทิศทางของการไหล ทั้งที่เกิดไปตามธรรมชาติ และท่ี
เกิดจากการบริหารจัดการของหน่วยงานและชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
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๑.๒ ลักษณะและกระบวนการไหลของน้ าในล าน้ า การไหลบ่าล้นล้ าน้ า และการไหลบ่าทุ่ง รวมทั้งการแตกของประตูระบายน้ า/คันก้ันน้ า  
ที่มีความสัมพันธ์ทั้งจากปริมาณน้ าและแรงดันของน้ าตามธรรมชาติ รวมทั้งการตัดสินใจในการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ไม่สมดุล  
และเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ เวลา และพื้นที่ ในการปิด/เปิด หรือการท าลายประตูระบายน้ าและคันก้ันน้ าในแม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ า
เจ้าพระยา ต้ังแต่พื้นที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมา เพื่อลดยอดน้ าที่สะสมในแม่น้ าดังกล่าว ไม่ให้เกินระดับวิกฤติ 
ต้ังแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๔   

ภาพแผนท่ีแสดงต าแหน่ง
และล าดับวันท่ีของการเกิด
การไหลบ่าล้นคันก้ันน้ า 
Spill way และการแตกของ
คันก้ันน้ าของประตูระบายน้ า 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างน้อย ๑๐ จุด 
ตั้งแต่บริเวณตอนล่างของ
จังหวัดนครสวรรค์ ลงมา 
ในช่วงตั้งแต่วันท่ี ๑๔ - ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๔  

(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : จากการเปิดเผยของเจา้หน้าทีร่ะดับสูงของกรมชลประทาน ในการประชุมของคณะอนุกรรมการจดัท าแผนการบรหิารจดัการน้ าทว่มอย่างย่ังยืนใน
ระยะยาว (ของคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พ่ือวางระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน้ า (กยน.), ธันวาคม ๒๕๕๔) 
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ภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ภาพด้านซ้าย
ทั้งหมด) และภาพแผนที่ข้อมูลภาพดาวเทียม 
LANDSAT (ภาพด้านขวาทั้งหมด)  ซ่ึงจัดท า
ด้วยระบบ GIS  ที่ซ้อนทับด้วยชั้นข้อมูลของ
พื้นที่น้ าท่วม (พื้นที่สีฟ้า - ซ่ึงประมวลผลจาก
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม RADARSAT-1 โดย
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ   และภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) – Gistda) ถึง 
วันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๔  ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ า
ยมและลุ่มแม่น้ าน่านตอนล่าง เหนือจังหวัด
นครสวรรค์  (ในสองภาพบน) และในลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา ต้ังแต่จังหวัดชัยนาทลงมา
จนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ในสองภาพ
ล่าง)  ที่ได้มี การไหลบ่าของน้ าล้นล้ าน้ า และ
การไหลของน้ าบ่าทุ่ง ออกไปในลักษณะที่ไม่
สามารถจะควบคุมการไหลได้อีกต่อไป 
(เหตุการณ์ดังกล่าวน้ีเกิดก่อนที่เขื่อนภูมิพล 
และเขื่อนสิริกิต์ิ จะเริ่มระบายน้ าออกมาอย่าง
มากและต่อเน่ือง ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา) 
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ลักษณะการเคลื่อนตัวของพื้นท่ีน้ าท่วมและน้ าบ่าทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  ได้ถูกสรุปเพื่อการเรียนรู้
และท าความเข้าใจ ด้วยภาพข้อมูลจากดาวเทียมประเภทต่างๆ ประมวลผลเช่ือมโยงกับข้อมูลในเชิงพื้นท่ีด้วยระบบ GIS ท่ี
น าเสนอเอาไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี จนถึงกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ : 

ภาพแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (ที่จัดท าด้วยระบบ GIS) ซ้อนทับด้วยชั้นข้อมูลของพื้นที่น้ าท่วม (พื้นที่สีแดง - ซ่ึงประมวลผลจาก
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม RADARSAT-1 โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – Gistda) ถึงวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ ายมและลุ่มแม่น้ าน่านตอนล่างเหนือจังหวัดนครสวรรค์ และใน พื้นที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ต้ังแต่จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ลงมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  23/07/2561 
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แผนท่ีภาพข้อมูลจากดาวเทียม THEOS  บันทึกข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  ซึ่งประมวลผลโดยส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - Gistda แสดงลักษณะของพื้นท่ีน้ าท่วม (แสดงด้วยโทนสีเทาด า
ในแผนท่ี) ท่ีได้ท่วมเต็มพื้นท่ีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังหมดแล้ว ท่ียังพอมองเห็นขอบเขตของล าน้ าเจ้าพระยาใน
ตอนกลางของพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีพื้นท่ีของ นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านบนและพื้นท่ีด้านล่างตามล าดับ  23/07/2561 
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แผนท่ีภาพข้อมูลจากดาวเทียม SPOT-5  
บันทึกข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ซึ่งประมวลผลโดยส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) - Gistda แสดงลักษณะ
การไหลของน้ าท่วมบ่าทุ่ง อย่างชัดเจนตาม
แนวแถบสีฟ้า ในแนวเหนือ-ใต้ ในพื้นที่ท่ีน้ า
ได้บ่าท่วมถึงแล้ว  ที่เป็นโทนสีด า (ทาง
ด้านซ้ายบนของภาพแผนท่ีในกรอบสีแดง ท่ี
ขยายในภาพล่าง) โดยเฉพาะในพื้นท่ีตั้งแต่
บริเวณอ าเภอบางบาล   ลงมายัง อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจัดท าด้วยระบบ GIS) ซ้อนทับด้วยพื้นท่ีน้ าท่วม (สีชมพู -ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียม RADARSAT-1 โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – Gistda) ถึง
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  Past & Present are the Keys for our 
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ภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจัดท าด้วยระบบ GIS) ซ้อนทับด้วยพื้นท่ีน้ าท่วม (สีฟ้า) - ซึ่งประมวลผลจาก
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม RADARSAT-1 โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) – Gistda) ถึงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  Past & Present are the Keys for our 
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ภาพภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ภาพบน) ท่ีถูกซ้อนทับด้วย
พื้นท่ีน้ าท่วม (พื้นท่ีสีฟ้า - ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลภาพ
จากดาวเทียม RADARSAT-1 โดยส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) – 
Gistda) ถึงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  

ภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ท่ีจัดท าด้วยระบบ GIS) 
ก่อนถูกน้ าท่วม 
รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประกอบด้วย  
พื้นที่เมืองและชุมชน (สีแดง)  
พื้นที่ของที่อยู่อาศัย  (สีชมพ)ู  
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (สีม่วงเข้ม)   
เส้นทางคมนาคม (เส้นสีน้ าตาลและสีด า)  และ 
พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ า (สีเขียว)  
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียม CHINA-DMC+4 (Beijing1) บันทึกภาพเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แสดงลักษณะการไหลของน้ าท่วมบ่าล้นฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาเข้าไปในพื้นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง …(ตามแนวเหนือ-ใต้ ของแถบสีเทาและเทาด า ในบริเวณตอนกลางของภาพ) ในพื้นที่ต้ังแต่
บริเวณอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางบาล อ าเภอเสนา อ าเภอบางไทร และอ าเภอบางปะอิน ลงมายังอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอ
สามโคก และอ าเภอบางเลน จังหวัดปทุมธานี ส่วนในพื้นที่เป็นโทนสีด าจะเป็นพื้นที่ที่น้ าได้บ่าท่วมถึงแล้ว  
(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Beijing Landview Mapping Information Technology Ltd - BLMIT) 
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๑.๔ สาเหตุจากระบบการบริหารจัดการที่ไม่มีการบูรณาการของระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังด้วย
การคาดการณ์จากแบบจ าลองเพ่ือการเตือนภัยจากน้ าท่วม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้ังแต่ช่วงเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่จะน ามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจอยา่งทันเหตุการณ์ท้ัง
ในเชิงพ้ืนที่และเวลาที่มีจ ากัด เพ่ือลดผลกระทบจากเกิดน้ าท่วม ในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในลุ่มแม่น้ า
ปิง ลุ่มแม่น้ าวัง ลุ่มแม่น้ ายม และลุ่มแม่น้ าน่าน ที่อยูเ่หนือจังหวัดนครสวรรค์ และในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ าท่าจีน และลุ่มแม่น้ าป่าสัก ที่อยูใ่ต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาจนถึง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

• หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ยังไม่สามารถบูรณาการภารกิจและหน้าทีท่ี่มคีวามรบัผิดชอบที่แตกตา่งกันได้ในพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกัน  

• ในช่วงที่เริ่มเกิดน้ าทว่มในเดอืนกันยายน ๒๕๕๔ จนถึงช่วงวิกฤติในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน นั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยตรงในการจัดการน้ าทว่มของประเทศ มีอยู่หลายหน่วยงานทีท่ าหน้าทีข่องตนเองอยู่ในระดับทีต่้อง
รับผิดชอบ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา (กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร)  กรมชลประทาน (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) กรมทรัพยากรน้ า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (กระทรวงมหาดไทย) รวมทั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

• รัฐบาลก็ได้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันพิบัติภัยจากน้ าทว่ม (ศปภ.) ขึ้นมาในต้นเดอืนตลุาคม ๒๕๕๔ และมีศูนย์
บัญชาการอยู่ทีส่นามบินดอนเมอืง แต่ก็เป็นช่วงที่น้ าท่วมเริ่มวิกฤติแล้ว ซึ่งยากเกินกว่าจะสามารถควบคุม
สถานการณ์ของการน้ าท่วมได้ตอ่ไป จากสาเหตุในข้อที ่๑ - ๔  
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๑.๕ ปัจจัยและสาเหตุพื้นฐานอ่ืนๆ ที่ส่งผลทั้งในทางตรงและทางอ้อม ต่อการเกิดมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ 

• ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ และการบุกรุกของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ า รวมทั้งการบุกรุกของชุมชนในแม่น้ า คูคลองตามธรรมชาติ 
พื้นที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ า ในพื้นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง ทั้งในลุ่มน้ าย่อยและลุ่มน้ าหลักของทั้ง ๘ ลุ่มน้ า  

• ไม่มีการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ในระดับลุ่มน้ าย่อยของลุ่มแม่น้ าปิง ลุ่มแม่น้ าวัง ลุ่มแม่น้ ายม ลุ่มแม่น้ าน่าน ลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง ลุ่มแม่น้ าป่าสัก และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อหน่วงน้ าและเก็บน้ าเอาไว้ในพื้นที่ชุ่มน้ า และพื้นที่แก้มลิง ที่มีศักยภาพ ซ่ึงจะสามารถ
ใช้ได้ทั้งการลดความเสี่ยงจากน้ าท่วม และเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย 

• การบริหารจัดการน้ าที่ไม่เป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
ชุมชนเมือง นิคมอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ าที่เก่ียวข้องและจะมี
ผลกระทบซ่ึงกันและกัน ที่มีการเลือกปฏิบัติในการปิดก้ันหรือเลือกผลักดันน้ าผ่านระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ที่มี
อ านาจทางด้านการเมือง ?!… ที่มีสาเหตุหลักส่วนหน่ึงที่มาจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการฯ ที่กระท าดังกล่าวข้างต้นน้ี ซ่ึงอาจจะ
ต้ังสมมุติฐานที่ไม่ใช้หลักการทางวิชาการมาช่วยในการตัดสินใจ ทั้งๆ ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีประสบการณ์และมีข้อมูล รวมทั้ง
แบบจ าลองในการคาดการณ์ฯ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์น้ าท่วมดังกล่าวน้ีอยู่แล้ว แต่ผู้บริหารในอยู่ในระดับสูง (มาก) 
ทั้งในฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง มิได้มีการเรียกใช้ในการท าการตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ด่ังที่เคยปฏิบัติกันมา 

• ความทรุดโทรมและการบุกรุกของชุมชนบริเวณคันและถนนชลประทาน ประตูระบายน้ า คลองส่งน้ า ฯลฯ 
• ความไม่ต่อเน่ืองและประสิทธิภาพของคันก้ันน้ าท่วม ที่มีอยู่เดิมและคันก้ันน้ าท่วมที่ท าข้ึนใหม่หรือท าขึ้นชั่วคราวในช่วงใกล้         
     หรืออยู่ในระหว่างเกิดน้ าท่วม ฯลฯ 
• ไม่มีกฎหมายในการบังคับใช้ทีเหมาะสมทั้งระบบลุ่มน้ า ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
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ภาพแผนท่ีของ Google Earth บันทึกภาพไว้เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ท่ีขยายรายละเอียดของพื้นท่ีน้ าท่วมขัง      
(สีด าและเทาด า) ในพื้นท่ีเขตดอนเมือง (ท่ีสนามบินดอนเมือง มีน้ าท่วมขังเต็มพื้นท่ีแล้วในขณะนั้น)  
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ภาพแผนท่ีของ Google Earth บันทึกภาพไว้เมื่อ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีขยายรายละเอียดแสดงลักษณะของพื้นท่ี
น้ าท่วมขังและน้ าบ่าทุ่งในพื้นที่ลุ่มต่ าริมแม่น้ า (โดยเฉพาะพื้นท่ีทางด้านใต้ของ อ.บางปะอิน) รอบตัวเมือง
พระนครศรีอยุธยา ท่ีตั้งของวัดไชยวัฒนาราม (๑) และวัดพนัญเชิงวรวิหาร (๒) Past & Present are the Keys for our 

Geology Future by Dr. Sombat 
Yumuang  
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียมของ Google Earth ท่ีบันทึกภาพไว้เมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในบริเวณพื้นท่ีของลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนบน บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท  ท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของประตูระบายน้ าบางโฉมศรี ท่ี อ.อินทร์
บุรี จ.สิงห์บุรี ประตูน้ าบรมธาตุ และ ประตูน้ าพลเทพ  ท่ีเป็นประตูน้ าหลัก ๒ แห่ง ในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ท่ีเปิดรับน้ าจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านตะวันตก เข้าสู่แม่น้ าท่าจีน  
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๑.๒ ลักษณะและกระบวนการไหลของน้ าในล าน้ า การไหลบ่าล้นล้ าน้ า และการไหลบ่าทุ่ง รวมทั้งการแตกของประตูระบายน้ า/คันก้ันน้ า  
ที่มีความสัมพันธ์ทั้งจากปริมาณน้ าและแรงดันของน้ าตามธรรมชาติ รวมทั้งการตัดสินใจในการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ไม่สมดุล  
และเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ เวลา และพื้นที่ ในการปิด/เปิด หรือการท าลายประตูระบายน้ าและคันก้ันน้ าในแม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ า
เจ้าพระยา ต้ังแต่พื้นที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมา เพื่อลดยอดน้ าที่สะสมในแม่น้ าดังกล่าว ไม่ให้เกินระดับวิกฤติ 
ต้ังแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๔   

ภาพแผนท่ีแสดงต าแหน่ง
และล าดับวันท่ีของการเกิด
การไหลบ่าล้นคันก้ันน้ า 
Spill way และการแตกของ
คันก้ันน้ าของประตูระบายน้ า 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างน้อย ๑๐ จุด 
ตั้งแต่บริเวณตอนล่างของ
จังหวัดนครสวรรค์ ลงมา 
ในช่วงตั้งแต่วันท่ี ๑๔ - ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๔  

(แหล่งข้อมูลอ้างอิง : จากการเปิดเผยของเจา้หน้าทีร่ะดับสูงของกรมชลประทาน ในการประชุมของคณะอนุกรรมการจดัท าแผนการบรหิารจดัการน้ าทว่มอย่างย่ังยืนใน
ระยะยาว (ของคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พ่ือวางระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน้ า (กยน.), ธันวาคม ๒๕๕๔) 
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ภาพข้อมูลจากดาวเทียมของ Google Earth ท่ีบันทึกภาพไว้ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีขยายรายละเอียดของพื้นที่จุด
บรรจบกันของแม่น้ าปิงและแม่น้ าน่าน ตรงด้านตะวันออกของตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์  (๑) และ แสดงขอบเขตของพื้นท่ี
ของบึงบอระเพ็ด (๒ - สีเขียวเข้ม) ท่ีอยู่ทางด้านตะวันออก ท่ีมีปริมาณน้ าท่วมขังและล้นขอบเขตของบึงบอระเพ็ด ไปใน
พื้นท่ีลุ่มต่ าหรือพื้นท่ีแก้มลิงโดยรอบ (สีเขียวอ่อน) 
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จุดบรรจบกันของแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน ( ๑) บริเวณต าบลเกยชัย ของจังหวัดพิจิตร  ที่ถ่ายไปทางทิศเหนือตามล าแม่น้ าน่าน ที่
ภาพจากเฮลคิอปเตอร์ เมื่อวันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยแม่น้ ายมที่มีขนาดเล็กกว่า ได้ไหลมาบรรจบจากทางทิศตะวันตก ซึ่งจะ
ยังคงเห็นพื้นที่ลุ่มต่ าริมแม่น้ า และ back swamp ที่ยังคงมีน้ าท่วมขังเหลือค้างอยู่ และในพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ที่น้ าท่วมลดลงจน
เป็นปกติแล้ว ก็เริ่มเห็นการท าการเกษตรเกิดขึ้นแล้วโดยทั่วไป โดยเฉพาะการท านาและสวนผัก     เป็นต้น  
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ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการลดความสูญเสียจากดินถลม่  
(*ตะกอนไหลถล่มและน้ าปนตะกอนบ่า) 

 
 การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 

 
 

การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land-use zoning) 
 

 

 

การออกแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering design)  
 

การกระจายตัวของความสูญเสีย
(Distribution of losses) 
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• พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่ก าลังเกิดพิบัติภัยขึ้น  
ในปัจจุบัน? 

• พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต? 
• ความถี่ (Frequency) ของการเกิดพิบัติภัย? 
 

• สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยทางกายภาพ (Physical) คือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects) ของพิบัติภัยคือ? 

• ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างไรในพ้ืนที่ที่เกิดพิบัติภัย 

• การจัดเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มีผลต่อการลดความสูญเสียของสิ่งก่อสร้าง
อย่างไร?               (Non-Structure Approach) 

• กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และ
โครงสร้าง (Structure) กับระดับของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ได้หรือไม่          (Structure Approach 

 

• ความสูญเสียในรอบปีที่คาดการณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ? 

• ความสูญเสียที่มากที่สุดของความสูญเสียในรอบปีที่เป็นไปได้คือ? 

23/07/2561 
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http://www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml 

http://www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml
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โครงสร้างระบบข้อมูลแบบองค์รวม ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารและจัดการอุทกภัย จากผลการศึกษาของ “แผนขั้น
พื้นฐานของระบบข้อมูลการบริหารจัดการอุทกภัย ในประเทศไทย” ท่ีจัดท าโดย JICA ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  กรมชลประทาน และ กรมทรัพยากรน้ า (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) Past & Present are the Keys for our 

Geology Future by Dr. Sombat 
Yumuang  

DMR ? 

DMR ? 

250 Sub-watersheds & 25 River Basins 
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ความสัมพันธ์ของการท างาน ในการบริหารและจัดการอุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ จากผลการศึกษาของ  
“แผนข้ันพื้นฐานของระบบข้อมูลการบริหารจัดการอุทกภัย ในประเทศไทย” ท่ีจัดท าโดย JICA  
ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ า (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

  DMR ? 
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เทคโนโลยแีละองค์ความรู้ของ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) ประกอบด้วย  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS)  
 ระบบเทคโนโลยข้ีอมูลภาพจากดาวเทยีม ( Remote Sensing Technics - RS)  
 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) /ระบบดาวเทยีมน าร่องโลก (Global 

Navigation Satellite System - GNSS)  
เป็นกระบวนการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงพืน้ที ่ทีม่ีศักยภาพในการน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
• รวบรวม จัดเกบ็ วเิคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเชิงพืน้ที ่และน าเสนอเป็นแผนทีแ่ละแบบจ าลองดจิิตอล

รูปแบบต่างๆ เพือ่ใช้ในการก าหนดทางเลอืกในเงื่อนไขต่างๆตามหลกัทางวชิาการ และตามความต้องการ  
• สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจในเชิงพืน้ที ่ทัง้ทางด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม พบิัตภิัย เศรษฐกจิและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
อย่างเป็นระบบและเป็นพลวตัร (Dynamics) อย่างยัง่ยนื  

 

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 

Past & Present are the Keys for our Geology Future by 
Dr. Sombat Yumuang  

2. การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เป็นเคร่ืองมือ (Tool)                             
ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) 
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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 

Social 

Sciences 
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ความส าคัญและความเชื่อมโยงกนัของระบบภูมสิารสนเทศ 
Geo-Informatics (RS, GIS and GPS/GNSS….) 

GIS (Geographic Information Systems) 

RS (Remote Sensing) 

"Think Spatially" 

The important role: Geo-Informatics has an answering  
who, what, when, where, why, and how questions related to Spatial Management 

Past & Present are the Keys for our Geology Future by Dr. 
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       GPS (Global Positioning System) / 
GNSS (Global Navigation Satellite System)   
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MIS & Geo-Informatics เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

153 
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ระบบภูมสิารสนเทศ 

MIS, RS, GPS .. 
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 เปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศให้มองเห็นเป็นภาพแผนที่ได้ 
 การจ าแนกปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ 
 การทดลองสร้างแบบจ าลอง  
 หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของข้อมูล 
 หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานผิด ๆ  

Past & Present are the Keys for our Geology Future by 
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ประโยชน์ของภูมิสารสนเทศ 
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      กรอบกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพือ่การพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ อย่างยัง่ยนืและมีสมดุล 

 

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

ผลการวเิคราะห์ในเชิงพืน้ที่ ในด้าน 
กายภาพ เศรษฐกจิและสังคม รวมทั้ง
สภาพปัญหา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

กลยุทธ ยุทธศาสตร์ และแผนงานใน
ด้านต่างๆ ในพืน้ท่ี ท่ีถูกเลือกให้
ด าเนินการก่อน ตามความจ าเป็นฯ 

Existing & Proposed Dams 

• Cultures and Heritages 156 
Past & Present are the Keys for our 

Geology Future by Dr. Sombat 
Yumuang  
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ขั้นตอนในการจดัท า
แบบจ าลองวเิคราะห์พืน้ที ่                            

ทีม่คีวามเส่ียงจากพบิัตภิัยจาก
น า้ในระดบัลุ่มน า้ 
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      กรอบกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพือ่การพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ อย่างยัง่ยนืและมีสมดุล 

 

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

ผลการวเิคราะห์ในเชิงพืน้ที่ ในด้าน 
กายภาพ เศรษฐกจิและสังคม รวมทั้ง
สภาพปัญหา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

กลยุทธ ยุทธศาสตร์ และแผนงานใน
ด้านต่างๆ ในพืน้ท่ี ท่ีถูกเลือกให้
ด าเนินการก่อน ตามความจ าเป็นฯ 

Existing & Proposed Dams 

• Cultures and Heritages 159 
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แบบจ าลองเชิงพืน้ที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในแต่ละช่วงเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการจัดการภยัพบิัติจากน ้าท่วม 
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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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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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ภาพแผนท่ีท่ีขยายจากกรอบสีแดงในรูปท่ี ๔๒ ท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีความถ่ีของคาบความซ้ าของการเกิดอุทกภัย ในช่วง
ระยะเวลา ๖ ปีในอดีต  (ปี ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๔) ของกลุ่มลุ่มน้ าหลัก ๗ ลุ่มน้ าในพื้นท่ีตอนบน (บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ข้ึน
ไปจนถึง จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้แก่ ลุ่มแม่น้ าปิง ลุ่มแม่น้ าวัง  ลุ่มแม่น้ ายม ลุ่มแม่น้ าน่าน ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มแม่น้ าป่า
สัก และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนบน)  
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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) 

http://www.gisthai.org/pics/flood_analyse55/flood 2549-2554.jpg
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+ + +/- 

  

ดินถล่ม (*ตะกอนไหลถล่ม
และน้ าปนตะกอนบ่า) 

+ + +/- การกัดเซาะชายฝั่ง 

+ + +/- *การกัดเซาะชายฝ่ัง 

+ +/- - *สึนามิ 

+ +/- - แผ่นดินไหว 

การลดผลกระทบ การคาดการณ์ การป้องกัน ประเภทของพิบัติภัยธรรมชาติ 

 

ประเภทของพบิัติภยัธรรมชาติในประเทศไทยที่เกดิขึน้ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
                        ตั้งแต่อดตี..ถึงปัจจุบัน..และคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  
                 กบัความสามารถในการป้องกนั  การคาดการณ์   และการลดผลกระทบ 

23/07/2561 

*น้ าท่วม 

*พบิัติภัยธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัน า้……….... 
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http://www.gisthai.org/download/GEOINFORMATICS%20FOR%20SHORELINE%20MANAGEMENT-
GULF%20OF%20THAILAND.pdf 
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www.gisthai.org/resource/tsunami/TSUNAMI%20Paper%20for%2016-3-05_a4.pdf 

http://www.gisthai.org/resource/tsunami/TSUNAMI Paper for 16-3-05_a4.pdf
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http://www.gisthai.org/index.html 

http://www.gisthai.org/index.html
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“People are always blaming their circumstances for what they are …  
To be your own DESTINY … 

Look for the circumstances you want, And if you can't find them, Make them.”   
(Modified after George Bernard Shaw) ใ 
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   …พระพุทธองค์และ ร.๙ สอนเราไว้ว่า “ต ารา ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันเอาไว้แล้ว อย่าเชื่อโดยทันที  
 แม้ค าสอนของพระองค์จงน าไปพิจารณา ลงมือศึกษาปฏิบัติ เมื่อเกิดผลแล้ว ท่านน่ันแหละจะรู้เอง”… 

https://www.goodreads.com/author/quotes/5217.George_Bernard_Shaw
https://www.goodreads.com/author/quotes/5217.George_Bernard_Shaw


                

     ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง 
 
 

       เคร่ืองราชย์ (ช้ันสูงสุด)     เหรียญจกัรพรรดิมาลา  (๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
                                                     การศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๒๓      ปริญญาตรี  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   พ.ศ. ๒๕๒๖       ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
   พ.ศ. ๒๕๔๙       ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                            ผลงานด้านการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในปัจจุบัน 
                   พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)    
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ                      
                                             ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ (GISTDA) 
                                                          ประวตัด้ิานการบริหารและด้านวชิาการที่ส าคญัในอดีต 
                     พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจฯ 
                     พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗       กรรมการอ่ืน ในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
                     พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า   
                    พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑         กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
                     พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙         กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)  
                     พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒        รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. ๕๐ โครงการ !!! 
                     พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔       รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘        รองผู้อ านวยการส านักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                     พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๖๐         อาจารย์ประจ าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายรุาชการ) 
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