
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

และ 

ภยัพิบติัในประเทศไทย 

นายไพฑรูย์ นาคแท้ 

ผู้ อํานวยการสว่นมาตรฐานความปลอดภยั 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



Greenhouse Effect and Global Warming  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMq9p7D2-scCFRMdjgodkLEBpA&url=http://www.ecy.wa.gov/climatechange/whatis.htm&psig=AFQjCNE_ttOCXCHoO2bwmBlP3uB8-cgwZw&ust=1442471272507381


Carbon dioxide and Global Warming  



Global Warming 



Climate Change due to Global Warming 

IPCC : 

• ใน 100 ปี ท่ีผา่นมา อุณหภูมิเฉล่ียทั้งโลกเพ่ิมข้ึนประมาณ 1 องศา 

•  อีก 100 ปีขา้งหนา้ อุณหภูมิพ้ืนผวิโลกอาจเพ่ิมข้ึนถึง 6 องศา  

• โลกมีผิวนํ้ าและผวิดิน ในสดัส่วน 4:1 ผวินํ้ าจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา่ผวิ
ดินเน่ืองจากมีมวลมหาศาล การท่ีอุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึน 1 องศา 
แสดงวา่ผวิดินน่าจะร้อนมากกวา่ทะเลถึง 4 เท่า ทาํใหอุ้ณหภูมิ
ระหวา่งผิวดินและผวิทะเลแตกต่างกนัมากข้ึน 

 

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change : 
IPCC) 



Global Warming Effected to Climate Change 

• นํา้แขง็ขัว้โลกละลายมากขึน้ 

• การหมุนเวียนของอากาศจะรุนแรงข้ึนพายหุมนุมีความรุนแรง
มากขึน้ 

• ฝนตกมากขึน้เกิดอทุกภยั ดนิโคลนถลม่ท่ีรุนแรงและบอ่ยครัง้
มากขึน้ 

• เกิดภยัแล้งและไฟป่ารุนแรงมากขึน้ 

• ระดบันํา้ทะเลสงูขึน้/การรุกลํา้ของนํา้ทะเล/การกดัเซาะชายฝ่ัง 

• เผชิญโรคระบาด โรคใหม่ๆ  

• ฯลฯ 

 

Evidence due to Climate Change 



Water Disaster due to Climate Change effect  

• พายหุมนุมีความรุนแรงมากขึน้ 

• อุทกภยั ดนิโคลนถล่มที่รุนแรงและ
บ่อยครัง้มากขึน้ (First priority) 

• ภยัแล้งและไฟป่ารุนแรงมากขึน้ 



การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 
เพือ่การป้องกนัและลดผลกระทบจาก 

 อุทกภยั นํ้ าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 

• คาดการณ์ปริมาณนํา้และความรุนแรงของภยัในอนาคตอนั

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

• แผนท่ีเส่ียงภยัท่ีเหมาะสม 

• มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ 

• พฒันาระบบเตือนภยัเพ่ือการสัง่อพยพประชาชน 

 



การคาดการณ์ปริมาณนํ้าและความรุนแรงของภยัในอนาคต 

อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 

1.Return Period 
2.Post event & Local experience 
3.Geology potential 



การวเิคราะห์รอบการเกิดของเหตุการณ์นํ้าท่วม เชิงสถิติ 

การวิเคราะห์ความถ่ีของอตัราการไหลสูงสุดรายปี 



ปริมาณนํ้าฝน และ คาบรอบปีการเกิด 

ขอ้มูลรอบปีของฝนจาก Rainfall Intensity-duration-frequency curve 



• Inundation Depth analysis 

Geology potential 



แผนท่ีเส่ียงภยัท่ีเหมาะสม 

• มีเหตผุลในการวิเคราะห์ท่ีสามารถอธิบายเชิงวิชาการได้ 

• มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะสือ่ความหมายให้เข้าใจได้โดยงา่ย 

• มีมาตรฐานสากลท่ีจะสามารถใช้ร่วมกบัตา่งประเทศได้ 

• สะดวกและประหยดัในการผลิตและนําไปใช้ประโยชน์ 



แผนท่ีเส่ียงอุทกภยั นํ้ าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

• แผนท่ีเสี่ยงอทุกภยั 

• แผนท่ีเสี่ยง นํา้ไหลหลากและดินโคลนถลม่ 
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• Series of Hydrological Hazard Prone area 

 

 

 

 

  
 

 Land slide Prone 
area 

Mud &Debris 
Flow Prone 
area 

Flash Flood Prone 
area 

Inundation 
(Flood) 
Prone area 



Flood Hazard 
 

Mapping 
 

(FHM) 



Flood Potential Conceptual Idea 

Inundation Level base on Topography 
 



Flood Potential Conceptual Idea 

 

  

 

Left Bank Station 

 

Flood Water Surface 

 

Right Bank Station 

 

Normal Water Surface 

 

 
 

 

  
  Inundation area 

Flood plain Flood plain 

 Main 

 Channel 

 

 

• Flood Risk area due to water level  
 



Flood Potential Conceptual Idea 
 Sec.4 Sec.3 Sec.2 Sec.1

Peak water level

 

Peak water level

High water level
 (flow capacity)

Inundation Area

Sec.1

Sec.2

Sec.3

Sec.4

Channel

• Rise up water level on the surface  and then capture the boundary of inundation 

    

  



• Inundation Depth analysis 

FHM   Procedure 



• Inundation area extraction 

FHM   Procedure 



• Inundation area extraction of other water level 

FHM   Procedure 



 Integrated  Inundation area from each level to 
be Risk area 

FHM   Procedure 



TAMBOL Flood hazard Map 

    

Community Flood hazard Map 

 



Mud & Debris flow 

 Hazard mapping 



Conceptual Idea of Mud & Debris Flow  Analysis 



The moving of water on the surface 



Cost Path Distance Principle 

Over Smooth & Horizontal Surface 

Cost of Fuel used for traveling from A to B 

 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 

Fuel used = D 



Over Rough (Friction) & Horizontal Surface 

Fuel used = F*D 

Cost Path Distance Principle 
 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 

Cost of Fuel used for traveling from A to B 



Fuel used = F*SD 

Over Rough (Friction) Surface & Slope Distance 

 

 

 
 

 

 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 

Cost of Fuel used for traveling from A to B 

Cost Path Distance Principle 



Fuel used = F*SD*HF 

Over Rough (Friction) Surface &Slope distance & Horizontal Forc

 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 
Cost Path Distance Principle 

Cost of Fuel used for traveling from A to B 



    

   Vertical force 

Fuel used = F*SD*HF*VF 

 ough (Friction) Surface &Slope distance& Horizontal and Vertica  

 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 

Cost of Fuel used for traveling from A to B 

Cost Path Distance Principle 



 GIS Analysis Technique (Spatial Analysis ) 

Cost Distance Principle 



Input DATA : DEM 

GIS Analysis of Mud & Debris Flow Hazard mapping 

DEM 30 meters 

Resolution   

Software: ArcGIS9 with Spatial Analyst Tools 

 



Field checking 

Debris/Mud Flow Hazard Mapping 

Target Stream: water shed >0.01km2 On 
steep slope > 15 degree 

Methodology: 

Modification of DEM 

Extraction of 
High Risk Stream 

Path Distance 
from Risk Stream 

Classification 
of Risk Level 

Distance Cost 

Spread Cost 

River Bank Cost 

Surface distance 

Slope 

Slope &Aspect 

 
  

2005,August, 12-13 th. 

Post event Field 
survey  

Analysis output 

GIS Analysis of Mud & Debris Flow Hazard mapping 

  

 
 

 



GIS Analysis of Mud & Debris Flow Hazard mapping 

 Pilot Area 
 



Community Mud flow Hazard Map 



TAMBOL Mud flow Hazard Map 



      มาตรการเชิงการป้องกันและลดผลกระทบ 



Mud and Debris flow damaged 
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Prevention & Mitigation Frame work 



มาตรการใชโ้ครงสร้าง 



สาเหตภุยัแล้งและอทุกภยั 
ป่าไม้และธรรมชาติต้นนํา้ ถกู

ทําลาย การซบันํา้ลดลง นํา้ไหล

ผ่านพืน้ผิวเร็ว เกิดการกดัเซาะ

รุนแรง 

ศกัยภาพในการไหลของลํานํา้ลดลง

เน่ืองจากการตกตะกอนและการรุกลํา้

ร่องนํา้ทําให้นํา้ล้นตลิ่งและเปลี่ยนทิศ

ทางการไหล เกิดนํา้ไหลหลากรวดเร็ว

และเกิดการกดัเซาะรุนแรง 

ศกัยภาพในการไหลของลํานํา้ลดลงเน่ืองจาก

การตกตะกอนและรุกลํา้พืน้ท่ีการระบายนํา้ทํา

ให้นํา้ไหลไม่สะดวกจงึเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพืน้ท่ี

ด้านข้างลํานํา้ 

•การเพิ่มขึน้ของประชากร 

•การจดัการทรัพยากร&นํา้ 



แนวคิดในการแก้ไขปัญหาภยัแล้งและอทุกภยั 

ต้นนํา้: ฟืน้ฟปู่าไม้และ
ธรรมชาติเพ่ือซบันํา้และลด

การกดัเซาะ 

กลางนํา้เพิ่มศกัยภาพในการเก็บ

กกันํา้และชะลอความเร็วนํา้ และ 

โครงสร้างเชิงป้องกนัชมุชน 

ท้ายนํา้เพิ่มศกัยภาพในการเก็บกกันํา้และ

เพิ่มการระบายนํา้และ โครงสร้างเชิงป้องกนั

ชมุชน 

ปรับปรุงศกัยภาพทางนํา้เพ่ือการเก็บกกัและ

การชะลอหรือระบายนํา้ 

ป้องกนัความสญูเสียชีวิตในชมุชนเส่ียงภยั 

ฟืน้ฟปู่าต้นนํา้เพ่ือการดดูซบัและชะลอ

ความเร็วการไหลบนพืน้ผิวของนํา้ 



Many community waiting for Mud flow occurrence 

 

The risk Community  of Mud flow Prone area 
Now it’s still waiting for Mud flow occurrence 

 
 



Many community waiting for Mud flow occurrence 

When will Mud flow  be occurring ? 
What can we do? 

 

Mud & Debris Flow Prone Area 



 
 

 

1. Local Road & Green Fence  
Protection 

3.Detention pond  

2. Changing Flow direction & 
Reduce speed 

 

 

 

  Structural Measures  Implemented 

 

water resource for 
Drought 
integrated 

 

 



 

 

 

 
 

กรอบแนวคดิการบริหารจัดการนํา้เพ่ือ

ป้องกันและลดผลกระทบ 

ต้นนํา้: ชะลอนํา้ เพ่ือลดการกัดเซาะ
ตะกอน และเพิ่มความชุ่มชืน้ช่วยฟ้ืนฟูป่า 

กลางนํา้:เกบ็กักนํา้ และ
กระจายนํา้เพ่ือลดปริมาณและ

หน่วงเวลาการไหลของนํา้ 

ท้ายนํา้:ปรับปรุงลาํนํา้และ
ปรับปรุงภูมปิระเทศ เพ่ือการ

ระบายนํา้ เกบ็กักนํา้  และลดความ

เส่ียง 
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ต้นนํา้:สร้างฝายอนุรักษ์ พืน้ที่สูงชัน ชะลอการไหลของนํา้ ดัก
ตะกอน และเพิ่มความชุ่มชืน้เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูป่า และการชะลอนํา้ไว้

ในพืน้ที่ต้นนํา้ เพ่ือลดปริมาณและหน่วงเวลาการไหลของนํา้ที่จะ

ไหลลงส่ลาํนํา้ 
49 



กลางนํา้:สร้างฝายคอนกรีต ช่วยกระจายนํา้เข้าแปลงเกษตรในที่สูง เพื่อลดปริมาณนํา้ที่
ไหลในลาํนํา้ และหน่วงเวลาการไหลของนํา้บางส่วนโดยการเพิ่มระยะทางการไหลในแปลง

เกษตร 50 



ท้ายนํา้:ปรับปรุงทางนํา้เพิ่ม
ศักยภาพการไหลและปรับทศิ

ทางการไหล เพ่ือลดความเส่ียงใน

ชุมชน  51 



มาตรการไม่ใชโ้ครงสร้าง 



 

 

 

 

Evacuation place 

 

Evacuation Direction &Zoning 

   

 Risk Map for CBDRM Planning and Drill 

Preparedness system 

Non-Structural Measure Implemented 



Flood billboard MRC:C5 



คา่ระดบันํา้อ้างอิง ประตปูากนํา้ห้วยโมง อ.ท่าบอ่ 

โครงการส่งนํา้และบาํรุงรักษา ห้วย

โมง 
โทร. 0 – 4243 - 1079 

 

สถานการณ์ 

ประจาํวัน   

 

วัน:เดอืน:ปี
(xx:xx:xx) 

ระดับนํา้   
ใกล้ชุมชน  

( เมตร ) 

ระดับนํา้  
 ณ จุดอ้างอิง 

 ( เมตร ) 

พืน้ท่ี 

นํา้ท่วม  

( ไร่ ) 

เม่ือวานนี ้ - 

  วันนี ้ - 

  วันพรุ่งนี ้ - 

  วัน 

มะรืน 

- 

_ _ . _ 
_ 

_ _ . _ 
_ 

_ _ . _ 
_ 

_ _ . _ 
_ 

_  _ . _  _ 

_  _ . _  _ 

_  _ . _  _ 

_  _ . _  _ 

__:__:__ 

__:__:__ 

__:__:__ 

__:__:__ 

ชุมชนเส่ียงอุทกภยั : บ้านหม้อ 
หมู่ 7 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

ข้อมูลเตอืนภยั ระดบันํา้ท่วม

ระดับเฝ้า

ระวัง 
 10.00 เมตร  

ระดับเตือน

ภยั 
10.74 เมตร  

ระดับล้นตล่ิง  12.30 เมตร  

 Mekong River Commission (MRC) Project  
โครงการภายใต้คณะกรรมาธิการแม่นํา้โขง 

:Flood Management and Mitigation Programme 
การป้องกนัและลดผลกระทบจากอทุกภัย  

:Component 5 (FMMP-C5) : Land  Management 
      Executed by  : MRC, GTZ , DWR, DDPM & PDPM  
      Funded by     : Germany  



 

 

 

 

Education Materials for Local School with proper map output side 

Preparedness system 

Non-Structural Measure Implemented 



Registration of Risk area 

Non-Structural Measure Implement 

 

Regulation Measure 

Regulation of land use 

Regulation of construction 



ระบบเตือนภยัเพื่อการอพยพ 



ระบบรับ/สง่คํา

เตือนภยั 

หน่วยผลติคําเตือน 

หน่วยวิเคราะห์

ประมวลผล 

ระบบรับ-สง่
ข้อมลู 

สถานีตรวจวดั

ข้อมลู 

การปฏิบติัตาม

คําเตือนและ

ข้อแนะนํา 

สํานกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั 

ระบบเตือนภยั 

หน่วยแจ้งเตือนภยั ผู้ รับการเตือนภยั 

แผนท่ีเส่ียงภยั 



กิจกรรมของคณะทาํงาน 

แผนท่ีเส่ียงภยัพิบติั 

ข้อมลูเตือนภยั 

วิเคราะห์ความ

เหมาะสมโครงสร้าง 

อทุกวทิยา 

การไหลในทางนํา้เปิด 

ความรู้ด้าน

วิศวกรรมแหลง่นํา้ 

ความรู้ด้าน

เทคโนโลยี 

มาตรการป้องกนั

และลดผลกระทบ 

แบบจําลอง 

นํา้ท่วม 

ออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง 



ขัน้ตอนการพฒันาแบบจําลองนํา้ทว่ม 

การวเิคราะห์น้ําท่า การวเิคราะห์น้ําท่วม 

การวเิคราะห์ฝน 

การวเิคราะห์ฝน: 
               เป็นการวิเคราะห์รูปแบบของฝนที่เคยตกในพืน้ที่เชิงสถติ ิ
การวเิคราะห์น้ําท่า: 
 เป็นการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ท่าที่ไหลลงลาํนํา้จากรูปแบบฝนที่กาํหนด 
 การวเิคราะห์น้ําท่วม: 
 เป็นการจาํลองเหตุการณ์นํา้ท่วมจากปริมาณนํา้ท่าที่กาํหนด 



ปริมาณนํ้าฝน และ คาบรอบปีการเกิด 

ขอ้มูลรอบปีของฝนจาก Rainfall Intensity-duration-frequency curve 



การวเิคราะห์นํ้าท่า (๑) 

โครงสร้างลุ่มนํ้ า แบบจําลองโครงสร้างลุม่นํา้ 



การวเิคราะห์นํ้าท่า(๒) 

Rainfall storm pattern 

Run off pattern (Hydrograph)  

ผลการวิเคราะห์นํา้ทา่ ลุม่นํา้ยอ่ย SB01  



Flood Analysis by Flo-2D  

Flood Simulation model (Hydraulic Model) scheme  



Flood Simulation 



Flood Simulation Output 

Max flow depth (m)  

As Raster Type As vector Type 



Flood Simulation Output 

Max velocity Max water surface elevation 



Flood Simulation Output (1) 

Impact force Static pressure 



Flood Simulation Output (2) 

Time 1 feet depth Time 2 feet depth Time max depth 



Flood Simulation Output (3) 

Depth Hazard criteria Depth Hazard Map 



Flood  Hazard criteria Flood Hazard Map 

Flood Simulation Output 



Flood Simulation Output 

Debris factor 0.50m. Debris factor 1.00m. Debris factor 1.50m. 



พื้นทีร่ับน้ําฝน บานกอหนอง,กอทุง 
(อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน) 



There is no Lag Time between rainfall peak and discharge peak. 
⇒ Water level at upstream cannot be used for early warning. 







ความน่าจะเป็นจะเกิดเหตุการนํ้ าท่วมในรอบ 5 ปี 

บา้นกอ้หนอง 



ความน่าจะเป็นจะเกิดเหตุการนํ้ าท่วมในรอบ 5 ปี 

บา้นกอ้ทุ่ง 



When 10 mm/hr rainfall continues 6 hours, flood of 5 years probable will occur. 
   When 10 mm/hr rainfall continues 13 hours, flood  of 10 years probable will occur. 



5 year probable flood will occur, when 10 mm/hr rainfall will continue 13 hours. 
5 year probable flood will occur, when 15 mm/hr rainfall will continue 6 hours. 

5 year probable flood will occur, when 30 mm/hr rainfall will continue 2.5 hours 



When you think 5 year probable flood (risk flood in both of Kor Nong & Kor Thung, you know 
when it will be occurred in each rainfall. 



For early warning purpose, you must know criteria of rainfall, which may generate flood after 
few hours. In this case, you want to have lead time of 1 hour for evacuation. 



When rainfall reach to the orange circle, it may reach to the critical level (5 year flood) after 1 
hour if same amount of rainfall continues.  



Now the orange line indicates critical rainfall line in Kor Nong. When each rainfall reaches to the 
orange line, it will reach to critical level in 1 hour. 

 



When you look at duration of 6 hours, the critical line (orange) will cross at about 13.5 mm/hr 
rainfall curve. It means that accumulated 81mm (13.5 x 6) in 6 hours is critical for flood in case 

the same amount of rainfall is expected. 



Likewise, the following rainfall is critical, which must be announced to residents for evacuation. 
40mm in 1 hour, 60mm in 3 hours, 80mm in 6 hours, 120mm in 12 hours. 

 



Recommended Rainfall Criteria 

Total 40 mm in 1 hour 
 

Total 60 mm in 3 hours 
 

Total 80 mm in 6 hours 
 

Total 120 mm in 12 hours 
 

When you observed the above rainfall amount, 
serious flood may arrive within 1 hour to both of Kor Nong 

and Kor Thung village 



แผนท่ีเส่ียงอุทกภยั 

 กบั 

การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ  



แผนท่ีเส่ียงภยัพิบติัจากอทุกภยั โดย GIS Analysis Model (JICA  phase I)  



แผนท่ีเส่ียงภยัพิบติัจากอทุกภยั โดย Hydraulic Model (JICA  phase II)  



แผนท่ีเส่ียงภยัพบิติัจากอุทกภยั ระดบัชุมชน 



เปรียบเทียบ  Model 
GIS Model (JICA phase I) 
 - เป็นแบบจําลองการไหลของนํา้บน 

พืน้ผิวภมิูประเทศท่ีแสดงโดยชัน้ข้อมลู 

แบบ จําลองความสงูเชิงเลข(DEM) 

ประกอบในการวิเคราะห์เพียงชัน้ข้อมลู 

เดียว 

 - เทคนิคและขัน้ตอนการวิเคราะห์ ง่าย 

และสะดวกรวดเร็ว 

  - วิเคราะห์พืน้ท่ีขนาดใหญ่ๆได้

รายละเอียดสงู 

  - ให้ผลลพัธ์ความเสี่ยงภยัพิบติัได้

เฉพาะมิติของความลกึและพืน้ท่ี  

  - รายละเอียดผลลพัธ์เพียงพอสําหรับ

การจดัทําแผนท่ีเสี่ยงภยัพิบติัชัน้ต้น 

Hydraulic Model (JICA phase II) 
  - เป็นแบบจําลองเชิงวิชาการในการเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ระหว่างนํา้ฝน,นํา้ท่า และนํา้ทว่ม หาก

ใช้ข้อมลูฝนและนํา้ทา่ท่ีถกูจดัเก็บในพืน้ท่ี เพ่ือใช้ใน

การปรับแก้ไขแบบจําลองจะให้ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือสงู 

   - เทคนิคและขัน้ตอนการจดัเตรียมชัน้ข้อมลูในการ

วิเคราะห์ ยุ่งยาก,ซบัซ้อน และใช้เวลานาน 

   - วิเคราะห์ได้ครัง้ละพืน้ท่ีขนาดเลก็ๆหากต้องการได้

รายละเอียดสงู 

   - ให้ผลลพัธ์ได้หลากหลายมิติทัง้ ความลกึ พืน้ท่ี 

ความเร็ว แรงกระแทก ความดนั และ เวลา 

    - รายละเอียดผลลพัธ์เพียงพอสําหรับประกอบการ

จดัทําแผนท่ีเส่ียงภยัพิบติัแบบละเอียด,การพฒันา

ระบบเตือนภยั และการวิเคราะห์ความเหมาะสม

โครงสร้างในการป้องกนัและลดผลกระทบจากนํา้ท่วม 

 



 สามารถแสดงขนาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

OutputCCAI\กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั\map_output 

 of 5m. DEM 



Model Simulation 
หาความสมัพนัธ์ระหวา่งฝน

ท่ีตกในพืน้ท่ี ขนาดพืน้ท่ีนํา้

ท่วมท่ีกําหนด และเวลาใน

การเกิดเหตกุารณ์ได้ 

 



Q&A 
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THANK YOU 
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