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การพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (อุทกภัย)
บทบาทขององค@กรปกครองสBวนทCองถ่ิน: พ้ืนท่ีอำเภอเวียงสา จังหวัดนBาน

ดร. พลภัทร เหมวรรณ
ศูนย์ภูมภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (ภาคเหนอื): GISTNORTH

ภาควชิาภูมศิาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

e-mail: gisnorth@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gistnorth/, website: www.soc.gistnorth.cmu.ac.th

Tel/Fax: 053 943 580

โครงการเสรมิศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตทิางธรรมชาติ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
ร่วมกับ
เครอืข่ายศูนย์การดำเนนิงานป้องกันภัยพบิัตอิำเภอเวยีงสา 8 อปท. อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเด็นการนำเสนอ

• การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม?
• การดำเนินงานเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น?าน
• สรุปผลการดำเนินงาน

แนวโน%มของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
คาบ 100 ป>

ทางนํ&า

ทางชีวภาพ

ทางธรณี

ภัยพิบัติส)งผลต)อทุกคน
แต)มันจะสร8างผลกระทบต)อ

คนท่ีเปราะบางหรืออ)อนแอเท)าน้ัน

ความสูญเสีย
หรือหายนะ

ภัย
ธรรมชาติ/มนุษย:สร;าง

ความล>อแหลม/เปราะบาง
ของชุมชนและสังคม

Phonpat Hemwan (2015)

VulnerabilitiesHazards

แนวคิดของการเกิดภัยพิบัติ/สาธารณะภัย

Disaster

ลดความสูญเสีย/
ลดผลกระทบ

สร4างศักยภาพในการรับมือ
แก?ชุมชนและสังคม

CapacitiesHazards

Phonpat Hemwan (2015)

แนวคิดของการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ (DRM)

ภัย
ธรรมชาติ/มนุษยOสร4าง

การลดอันตราย/ความสูญเสียจากภัยพิบัติให4น4อยที่สุดด4วยกระบวนการอย?างเปRนระบบ
- การลดความเสี,ยงจากภัยพบัิติ
- การเตรียมความพร้อมรับมือ
- การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพบัิต ิ

Resilience
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The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction  
2015–2030 

เป้าหมาย
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่เดิมด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การ
ศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง 
รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันที่มีการบูรณาการ
และลดความเหลื่อมล้ำเพื่อป้องกันและทำให้
ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อภัย
พิบัติลดน้อยลง 
สร้างการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญ
เหตุและฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่ความ
สามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะ
เวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 X

Disaster Resilience
การรู1รับ ปรับตัว ฟ89นคืนเร็ว

(การสร1างภูมิคุ1มกันที่ยั่งยืนให1กับสังคม)
เปMาหมายสำคัญ กระบวนการ

การฟื้นตัวกลับคืนสภาพเดิมได้เร็ว (Resillience)

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16 เมษายน 2559

 X

Ex. Resilience process in Japan

หลุมขนาดใหญ่บนท้องถนนที่เมือง Fukuoka ในญี่ปุ่น  
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 5.00 น. 
ทางไปสถานีรถไฟ JR Hakata Stationคนงานใช้เวลาเพียง 7 วันในการซ่อมแซม 
ถนนเส้นนี้เปิดใช้งานอีกครั้งในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 05:00 น.

8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 5.00 น. 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 5.00 น.

ประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 X

http://www.posttoday.com/world/news/480664

Oroville Dam Crisis, California USA

 X

ได#ย#ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงประมาณ 2 แสนคน
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ความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ…
ความเสี่ยงคือ...

 X

UNDP (2016)

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
What is Disaster Risk Management (DRM)?

• เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการจัดการความไม่แน่นอนเพื่อลด
อันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุด  

• ประกอบด้วยการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมไปถึง
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการเฉพาะเพื่อ
ควบคุม ลด และถ่ายโอนความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างครบ
วงจรอย่างเป็นระบบ

 X

การขจัดความเสี่ยง: หลีกเลี่ยง/ป7องกันการเกิดภัยพิบัติ
การลดความเสี่ยง: แก@ไขปBญหาความเปราะบาง/ความลEอแหลม 

การเตรียมความพร@อมอยEางเปFนระบบ
การถEายโอนหรือแบEงปBนความเสี่ยง: การประกันความเสี่ยงภัย/กองทุน

กลยุทธMใน
การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
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การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ: DRR การจัดการภัยพิบัติ:DM

การป้องกันและลดผลกระทบ

การเตรียมความพร้อม

ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

การฟื้นฟู

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ: DRM

Department of Disaster Prevention and Mitigation, 2013

แนวคิดใหม่...DRM

 X

การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ

วงจรการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

การป้องกันและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation)

การเตรียมความพร้อม 

ก่อนเกิดภัย 
(Preparedness)

การเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
(Response)

การฟื้นฟู 
(Recovery)

ภัยพิบัติ 
(Disaster)

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย

หลังเกิดภัย

 X
Department of Disaster Prevention and Mitigation, 2013

กระบวนการในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

บทเรียน/องค,ความรู1
การดำเนินงานในพ้ืนท่ีอำเภอเวียงสา 

จังหวัดนAาน

บทเรียน/องค,ความรู1

การดำเนินงานในพ้ืนท่ีอำเภอเวียงสา จังหวัดนAาน

ปC 2558-2560

ภาคประชาชน: ชุมชน/ผู1นำ ภาครัฐ: อปท./สาธารณสุข

ภาควิชาการ ภาคองค,กรเอกชนภาคประชาสังคม

ระดับพื้นที่
Area-based

Strategic National Action Plan (SNAP) on 
Disaster Risk Reduction 2010-2019

เป้าหมาย
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ  

• การป้องกันและบรรเทา (Prevention and Mitigation)

• การเตรียมความพร้อม (Preparedness)

• การตอบสนอง (Response)

• การฟื้นฟู (Recovery)

ลดความเปราะบาง & เพิ่มศักยภาพในการรับมือ

 X
แผนการป(องกันและบรรเทาสาธารภัยแห6งชาติ, 2558
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กลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

แผนการป;องกันและบรรเทาสาธารภัยแหAงชาติ, 2558

แผนผังความเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน

หน9วยงานราชการต9างๆ

การบริหารจัดการภัยพิบัติของไทย

1. องคEกรระดับชาติ

2. องคEกรระดับภูมิภาค (ยังไม9มีการจัดต้ัง)

3. องคEกรในระดับเขตทOองท่ี: กองอำนวยการปRองกันภัยฝTายพลเรือน

- กรุงเทพฯ

- เมืองพัทยา

- จังหวัด

- อำเภอ

- เทศบาล

- อบต.

แผนการปRองกันและบรรเทาสาธารภัยแห9งชาติ, 2558

ภูมินิเวศ/
พื,นที/

เทคโนโลยี

นวตักรรม
การทาํงานชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ
ในยุคของความเสี่ยงใหม่

• การสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ และการสื่อสารข้อมูล
และความเสี่ยงจากภัยพบิัตใิห้แก่ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคนืกลับโดยชุมชนเป็นฐาน

• ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนนิงาน
การลดความเสี่ยงภัยพบิัติในทุกขั้นตอน

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพบิัตทิี่มปีระสทิธภิาพ
• การหนุนเสรมิกระบวนการเครอืข่ายจติอาสาของชุมชน

• การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ เสรมิศักยภาพ ความรู ้ทักษะในการเตรยีม
ความพร้อมและการฟื้นคนืกลับสภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ (Build Back Better)
• การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในการจัดการ
กระบวนการทำงานในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตใินทุกระดับของวัฏจักรการเกดิภัย
(5 แผนงาน)

• การมสี่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
เพื่อนำไปสู่การเตรยีมความพร้อมรับมอืและฟื้นคนืกลับ
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• การจัดตั้งกรรมการทำงานในระดับพื้นที่ที่มาจาก
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จรงิ

การดำเนินงานสู่....องค์ความรู้
กลไกในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี

Area-based
DRM

พลภัทร เหมวรรณ, 2561

• ข้อมูล/สารสนเทศที่ถ ูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
(ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เท่าไหร่)
• ระบบสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพทุกเครอืข่ายในพื้นที่
• ระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยพบิัตจิากระบบ GIS
• การสนับสนุนกระบวนการทำงานในการลดความเสี่ยง
ภัยพบิัติ

• การประเมนิปัจจัยแห่งความเสี่ยงจากภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ในบรบิทของแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
• การวเิคราะห์สถานการณ์และความล่อแหลมการเกดิภัย ซึ่งมี
เงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่
• การวเิคราะห์ความเปราะบางทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ
• การวเิคราะห์ศักยภาพในการรับมอืทางนโยบาย สังคม เศรษฐกจิ

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

กระบวนการประเมินความเส่ียงภัยพิบัติ
(Risk Assessment Methodology)

ระบุภัย/
วิเคราะหLสถานการณLภัย

เก็บรวบรวมขQอมูล
ประเมินภัย
(Hazard)

รวบรวมขQอมูลสำหรับการประเมิน
ความลZอแหลZมและความเปาะบาง

ประเมินความลZอแหลม
(Exposure)

ประเมินความเปราะบาง
(Vulnerability)

ประเมินความเสี่ยง
(Risk)

ประเมินศักยภาพ
(Capacity)

ขQอเสนอตZอแผน
การจัดการความเสี่ยง

ADPC, 2014

การวิเคราะห*สถานการณ*เกิดภัย (Hazard Analysis)
งานเดิมเร่ิมจากการประชุม 18-19 มิ.ย. 58

• สำรวจขPอมูลทางตำแหนWง/พื้นที่ภาคสนาม

• จัดทำชุดขPอมูลความรูPและประสบการณ*ตWออุทกภัยของคนในพื้นที่หรือ

ชุมชนทPองถิ่น

• วิเคราะห*สถานการณ*อุทกภัยและนำเสนอขPอมูล 8 พื้นที่

• วิเคราะห*พื้นที่เสี่ยงภัย

• สรPางระบบการสื่อสาร การจัดตั้งไลน*กลุWม ‘เวียงสารับมือภัยพิบัติ’ (สมาชิก 

62 คน)

29

การฝ%กสำรวจพื้นที่ด2วยไลน6แอพพลิเคชั่นและ GPS

30

การสร2างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
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31

การจัดทำข*อมูลอุทกภัยของพื้นที:่ ผู*นำชุมชน/ชาวบ*าน/อปท. 

32

18-19 มิ.ย. 58

33

ข"อมูลสภาพป,ญหา/สถานการณ5ของพื้นที:่ 
Exposure Assessment
กระบวนการอยNางสNวนรNวมในการวิเคราะห5ภัย/ระบุพ้ืนท่ีเส่ียงจากการสำรวจภาคสนาม 

ประเด็น
การจัดทำข*อมูลภัย/ความเปราะบางระดับพื้นที่อย?างมีส?วนร?วม

• ประวัติศาสตรDของพ้ืนท่ี
• สภาพปEจจุบันของพ้ืนท่ี/สภาพการใช*ประโยชนD
• เง่ือนไขการเกิดอุทกภัย/ข*อจำกัดของพ้ืนท่ี/ความล?อแหลม
• ความเปราะบาง/ศักยภาพในการรับมือ
• ปEญหา/ผลกระทบ/ประเด็นในการพัฒนา
• ข*อเสนอแนะเพ่ือเปQนแนวทางแก*ไข/ดำเนินงานของพ้ืนท่ี
- ระบบเฝTาระวังและเตือนภัยอย?างมีส?วนร?วม (น้ำน?าน น้ำว*า น้ำสา น้ำปVา ฯลฯ)

- การลดความเส่ียงภัยของพ้ืนท่ี

การนำเสนอข*อมูลสภาพพื้นที่/ป7ญหา 8 พื้นที่ อปท.

35

1. นาเหลือง
2. น้ำป7@ว
3. ตาลชุม
4. กลาวเวียง
5. เวียงสา
6. ไหลKนKาน
7. ขึ่ง
8. ส*าน

ชุดข%อมูลประสบการณ2น้ำท7วมในพื้นที่เวียงสาของคนท%องถิ่น

• ปี 24 น้ำท่วมระดับสูงมากที่สุด ระดับหลังคาบ้าน
• ปี 38 น้ำท่วมระดับชั้นสองของบ้าน
• ปี 49 น้ำท่วมระดับชั้นหนึง่ของบ้าน
• ปี 54 น้ำท่วมระดับชั้นหนึ่งของบ้าน
• ปี 56 น้ำท่วมน้อย
• ป ี59 น้ำท่วมระดับชั้นหนึ่งของบ้าน



9/20/18

7

ประเด็นการพัฒนาฐานข/อมูลเชิงพื้นที่
เพ่ือสนับสนุนการลดความเส่ียงภัยพิบัติ

• รู/ขนาดของภัย (ระดับน้ำ) ที่จะมีผลกระทบเทJาไหรJและอยJางไร ?

• รู/พื้นที่เสี่ยงภัย (มาก ปานกลาง น/อย) แล/วหรือไมJ ?

• รู/วJาใคร จำนวนเทJาไหรJ เปPนอยJางไร ที่อยูJในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลJานั้น ?

• ชาวบ/านที่อาศัยอยูJในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลJานั้น พวกเขารู/แล/วหรือไมJ ?

ภูมินิเวศ/
พื,นที/

เทคโนโลยี

นวตักรรม
การทาํงานชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ
ในยุคของความเสี่ยงใหม่

• การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารข้อมูล
และความเสี่ยงจากภัยพบิัตใิห้แก่ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคนืกลับโดยชุมชนเป็นฐาน

• ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนนิงาน
การลดความเสี่ยงภัยพบิัติในทุกขั้นตอน

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพบิัตทิี่มปีระสทิธภิาพ
• การหนุนเสรมิกระบวนการเครอืข่ายจติอาสาของชุมชน

• การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ เสรมิศักยภาพ ความรู ้ทักษะในการเตรยีม
ความพร้อมและการฟื้นคนืกลับสภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ (Build Back Better)
• การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในการจัดการ
กระบวนการทำงานในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตใินทุกระดับของวัฏจักรการเกดิภัย
(5 แผนงาน)

• การมสี่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
เพื่อนำไปสู่การเตรยีมความพร้อมรับมอืและฟื้นคนืกลับ
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• การจัดตั้งกรรมการทำงานในระดับพื้นที่ที่มาจาก
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จรงิ

การดำเนินงานสู่....องค์ความรู้
กลไกในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี

Area-based
DRM

พลภัทร เหมวรรณ, 2561

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

• ข้อมูล/สารสนเทศที่ถ ูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
(ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เท่าไหร่)
• ระบบสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพทุกเครอืข่ายในพื้นที่
• ระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยพบิัตจิากระบบ GIS
• การสนับสนุนกระบวนการทำงานในการลดความเสี่ยง
ภัยพบิัติ

• การประเมนิปัจจัยแห่งความเสี่ยงจากภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ในบรบิทของแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
• การวเิคราะห์สถานการณ์และความล่อแหลมการเกดิภัย ซึ่งมี
เงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่
• การวเิคราะห์ความเปราะบางทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ
• การวเิคราะห์ศักยภาพในการรับมอืทางนโยบาย สังคม เศรษฐกจิ

ICT และ GIS

สนับสนุนการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ

v การวิเคราะหAสถานการณAภัยดDวยระบบขDอมูลและสารสนเทศเชิงประจักษA 

(evidence-based) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในทุกกระบวนของการจัดการ

ความเส่ียงภัยพิบัติและการลดความเส่ียงภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

v การเขDาถึงแหล]งขDอมูลและสารสนเทศ (สภาพลม ฟ_า อากาศ น้ำฝน น้ำท]า) เพ่ือ

ประเมินผลกระทบต]อพ้ืนท่ีประสบภัยไดDอย]างถูกตDองและรวดเร็ว

v การสรDางระบบการส่ือสารในการแจDงเตือนภัยล]วงหนDาอย]างมีประสิทธิภาพ

Analytics in DRM
ข"อมูลเชิงเทคโนโลยสีารสนเทศของพื้นที่

- ข#อมูลสภาพอากาศ: ลม ฟ1า อากาศ น้ำฝน น้ำท7า

- ข#อมูลเชิงพื้นที่ที่เป@นจริง: GIS, GPS

- ความรู#ที่ถูกต#องน7าเชื่อถือที่เหมาะสมต7อพื้นที่

ข"อมูลความรู"ของชุมชนท"องถิ่น

- สภาพปNญหาจริงในพื้นที่

- ข#อมูลภัยในพื้นที่

- ชุดข#อมูลประสบการณW: การรับรู#/แก#ปNญหา

แผนการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติระดับพ้ืนท่ี

- สะท"อนถึงสถานการณIของท"องถิ่น/พื้นที่จริงหรือภูมินิเวศ: กายภาพ

สิ่งแวดล"อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

- ข"อมูลทีเ่ปSนจริงและนTาเชื่อถือ (วิทยาศาสตรI)

- นำไปสูTการวางแผนเพื่อการจัดการในเชิงปฏิบัติได"จริง

- มีความเข"าใจตรงกันทั้งชุมชน หนTวยงาน ผู"ที่เกี่ยวข"องทุกภาคสTวน

ระบบข"อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตTอการจัดการระดับพื้นที่

พลภัทร เหมวรรณ, 2556

รู#ก%อน รู#เร็ว รู#ถูกต#อง

รับมือได# ลดผลกระทบได#

41

วิเคราะห)เง่ือนไขการเกิดอุทกภัย
พ้ืนท่ีอำเภอเวียงสา

42

นํ#าน่าน

นํ#าว้า

นํ#าป่า

นํ#าสา
นํ#าว้า
นํ#าน่าน

พื#นที. อ.เวยีงสา

นํ#าสา

ระบบใหญ่ --> นํ#าน่าน
ระบบย่อย --> แตกต่างกนั

นํ#าป่า นํ#าปั#ว นํ#านาเหลือ
นํ#าแม่สาคร นํ#าแหง
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เงื่อนไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา

พื้นที่
อปท.

ลำน้ำที่มอีทิธพิลต่ออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวยีงสา

น้ำน่าน น้ำว้า น้ำสา น้าปั้ว น้ำนา
เหลอืง น้ำแหง น้ำสาคร น้ำป่า

นาเหลอืง X x x

น้ำปั้ว X X

ตาลชุม X x

ไหล่น่าน X X x

กลางเวยีง X x X x

เวยีงสา X x X

ขึ่ง X X

ส้าน X x x x

N

S

น้ำเดินทางจาก
สถานี N64 มาถึง N1 = 7 ชม.

สถานี N1 มาถึง N13a = 6  ชม.
เริ่มท>วม: ระดับน้ำมากกว>า 7 เมตร

ปริมาณน้ำมากกว>า 1,300 ลบ.ม./ว.ิ

44

สถานการณKน้ำท>า: น้ำน>าน

ตำแหน&งสถานีวัดระดับน้ำ กรมชลประทาน

สถานี ต.บ&อ อ.ท&าวังผา (N64) 

สถานี สนง.ปBาไมD อ.เมืองน&าน (N.1)

สถานี (N42) อ.เวียงสา (ปJด) บDานหาดไร&

กรมทรัพยากรน้ำ

สถานีสะพานท&าล่ี (N75) ต.ข่ึง อ.เวียงสา

น้ำสา น้ำปQRว น้ำแหง น้ำสาคร น้ำปBา

ไม&มีสถานีตรวจวัด...ควรไดDมาจาก?

นํ#าว้า

นํ#าน่าน

ปริมาณน้ำฝนสะสม (24-27 มิ.ย. 54)

การวิเคราะห<สถานการณ< ป> 2554

น้ำท@วม อ.เวียงสา วันท่ี 28 มิ.ย. 54
น้ำท@วม อ.ท@าวังผา วันท่ี 27 มิ.ย. 54

ขอ้มูลระดบัน ํ.า (25-30 มิ.ย. 54)

สถานี N64 ต.บ,อ อ.เมือง 27 ม.ิย. /10.00 น.
• ระดับน้ำสูงสุด 11.70 ม. 
• ปริมาตรน้ำไหลผ,านสูงสุด 1,423.0 ลบ.ม./ว.ิ

สถานี N1 สนง.ปJาไมK 27 ม.ิย. /20.00 น. 
• ระดับน้ำสูงสุด 8.30 ม.  
• ปริมาตรน้ำไหลผ,านสูงสุด 2,572.5 ลบ.ม./ว.ิ

น้ำท,วม อ.เวียงสา วันท่ี 28 มิ.ย. 54
น้ำท,วม อ.ท,าวังผา วันท่ี 27 มิ.ย. 54

ลักษณะทางกายภาพ
อำเภอท0าวังผา
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การใชข้อ้มูลจากเครือข่ายเตือนภยัในระดบัพื:นที=

49

ชุดข%อมูลของภาครัฐสำหรับการเตือนภัย
- ข%อมูลลม-ฟ=า-อากาศ น้ำฝน น้ำฟ=า และ
- ข%อมูลน้ำทEา

• ศูนยFอุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
http://www.hydro-1.net

• ศูนยFป=องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
http://tele-yomnan.dwr.go.th

• ระบบโทรมาตร เข่ือนสิริกิต์ิ
http://watertele.egat.co.th/Sirikit/

50

ข"อมูลและสารสนเทศจากแอพพลิเคชั่นของรัฐ ข"อมูลเก่ียวกับสภาพอากาศ 
ลม-ฟ7า-อากาศ น้ำฝน/น้ำฟ7า
กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที&อากาศ ภาพดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา

สสนก.: ข(อมูลสถานการณ1น้ำฝน น้ำท6า แบบ real time
กรมชลประทาน: สถานการณ0น้ำท3า

http://tele-yomnan.dwr.go.th
http://watertele.egat.co.th/Sirikit/
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กรมทรัพยากรน้ำ: ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำอัตโนมัติ ระบบโทรมาตร เข่ือนสิริกิต์ิ: น้ำท7า แบบ real time

TU02 อ.ท7าวังผา (N.64)

TU07 อ.เวียงสา (N.75) น้ำวRา

TU03 อ.เมือง (N.1) จ.น7าน

TU01 อ.ทุ7งชRาง (N.17)
ยังไม7ไดRรายงานในระบบออนไลน\

การประยุกต)ใช,เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) (GIS) 
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ

§ แลกเปล่ียน/ส่ือสารข1อมูลได1อย6างประสิทธิภาพ
§ ติดตามสถานการณA เฝCาระวังภัย
§ เก็บข1อมูลจริงในภาคสนาม
§ จัดทำข1อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเปNนข1อเท็จจริงและน6าเช่ือถือ
ท่ีสามารถนำไปสู6การสร1างกระบวนการจัดการได1
อย6างแท1จริง

§ นำเสนอข1อมูลเพ่ือนำไปสู6การจัดการร6วมกัน

58

การฝ%กอบรมการใช+งานซอฟแวร2 GIS ข้ันพ้ืนฐาน และการสร+างฐานข+อมูล
เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ

การประยุกต)ใช,เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร,คนขับ (UAV)
ในการถAายภาพทางอากาศ: เทศบาลเวียงสา

Desktop GIS: QGIS/ArcGIS

แผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระบบ GIS การพัฒนาระบบฐานขLอมูล GIS สำหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
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การกำหนดพ้ืนท่ีโซนเส่ียงอุทกภัย
พ้ืนท่ีเทศบาลเวียงสา อ.เวียงสา

จ.น>าน

พ้ืนท่ีเกิดน้ำท>วมซ้ำซาก

GISTDA

แผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เทศบาลเวียงสา
ข:อมูลภาพถ>ายทางอากาศจากเทคโนโลยีอากาศยานไร:คนขับ

ระบบแผนที่ออนไลน- (Web-GIS Application) 

เพื่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย นQาน

Nan Flood-ABDRM

http://watertele.egat.co.th/Sirikit/

TU07 อ.เวียงสา (N.75) น้ำวaา

http://watertele.egat.co.th/Sirikit/

TU02 อ.ทQาวังผา (N.64)

TU01 อ.ทุQงชaาง (N.17)

แผนที่ Internet GIS และ
แบบจำลองการคาดการณ<สถานการณ<

แผนท่ี Nan Flood-ABDRM

Smartphone/Tablet/Desktop

งานระดับตำบลในแต่ละ อปท.
1. ขอใหช้่วยเพิ่มขอ้มูลที่จำเป็น-->พื้นที่เสี่ยงภัย

ก) จุดเส่ียง/พ้ืนท่ีเส่ียง
ข) กลุ่มเส่ียง/เปราะบาง
ค) พ้ืนท่ีปลอดภัย
ง) เส้นทางอพยพ
จ) จุดท่ีน้ำเข้า-ออก(ระบาย)  

2. เตรยีมขอ้มูลปรมิาณนำ้ ระดับนำ้ทว่ม จุด
เตือนภัย เพื่ออธบิายสถานการณ-์คาดการณ์
และขอ้มูลเครื่องมือ – อุปกรณ์ เพื่อการ
จัดการภัย

3. โดยชวน แกนนำแตล่ะหมูบ่า้นมาช่วยทำ
4. แผนปฏบิัตกิารก่อนภัยมา/ระหวา่งภัย/หลังภัย

งานระดับเครอืข่ายศูนย์ประสานงาน
1. มรีะบบขอ้มูลที่พอเพยีงจะใช้ เตือนภัย

ลว่งหนา้ได้ (ประกอบกับการใชว้ธิโีทรถาม
ที่เคยทำกันมา) เช่น ปรมิาณนำ้ทา่ในนำ้
นา่น นำ้วา้ ปรมิาณนำ้ฝนที่ตกในพืน้ที.่....

2. มรีะบบขอ้มูล ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับ
ช่วยเหลือในการเผชญิเหตุเผชญิภัย

3. มแีผนที่เสี่ยงภัยแตล่ะตำบล....เพื่อจะไดว้าง
แผนการช่วยเหลือ “คน-รถสิ่งของในพืน้ที่
เสี่ยงภัย” ก่อนภัยจะมา

ประเด็นทางด+านการจัดทำฐานข+อมูลเชิงพื้นที่ ระบบข้อมูลสําหรับการดําเนินงาน...?

การป้องกันและบรรเทาความสูญเสีย

ระบบเฝ้าระวังเพ่ือการเตือนภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน

การฟ้ืนฟูหรือเยียวยาหลังประสบภัย

- การประเมินภัยพิบัติ
- การประเมินพ้ืนท่ีเส่ียภัย
- การส่ือสารความเส่ียง

- ระบบเฝ้าระวัง
- การเตือนภัย
- การมีส่วนร่วม

- การซ้อมแผนในภาวะฉุกเฉิน
- การประเมินพ้ืนท่ีช่วยเหลือ

- การฟ้ืนฟู
- การประเมินพ้ืนท่ีผลกระทบ

ชั้นข&อมูล GISกิจกรรมแผนงาน
- ระดับนำ้
- พื้นที่นำ้ทว่ม
- อาคารบา้นเรอืนที่เสี่ยงภัย
- กลุม่เสี่ยง

- การใชท้ี่ดนิ
- อาคาร

- ระดับนำ้
- พื้นที่คาดนำ้ทว่ม
- ใคร

- พื้นที่ที่ถ ูกทว่ม
- ใครที่ถ ูกทว่ม

http://watertele.egat.co.th/Sirikit/
http://watertele.egat.co.th/Sirikit/
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ภูมินิเวศ/
พื,นที/

เทคโนโลยี

นวตักรรม
การทาํงานชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ
ในยุคของความเสี่ยงใหม่

• การสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ และการสื่อสารข้อมูล
และความเสี่ยงจากภัยพบิัตใิห้แก่ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคนืกลับโดยชุมชนเป็นฐาน

• ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนนิงาน
การลดความเสี่ยงภัยพบิัติในทุกขั้นตอน

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพบิัตทิี่มปีระสทิธภิาพ
• การหนุนเสรมิกระบวนการเครอืข่ายจติอาสาของชุมชน

• การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ เสรมิศักยภาพ ความรู ้ทักษะในการเตรยีม
ความพร้อมและการฟื้นคนืกลับสภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ (Build Back Better)
• การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในการจัดการ
กระบวนการทำงานในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตใินทุกระดับของวัฏจักรการเกดิภัย
(5 แผนงาน)

• การมสี่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
เพื่อนำไปสู่การเตรยีมความพร้อมรับมอืและฟื้นคนืกลับ
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• การจัดตั้งกรรมการทำงานในระดับพื้นที่ที่มาจาก
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จรงิ

การดำเนินงานสู่....องค์ความรู้
กลไกในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี

Area-based
DRM

พลภัทร เหมวรรณ, 2561

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

• ข้อมูล/สารสนเทศที่ถ ูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
(ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เท่าไหร่)
• ระบบสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพทุกเครอืข่ายในพื้นที่
• ระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยพบิัตจิากระบบ GIS
• การสนับสนุนกระบวนการทำงานในการลดความเสี่ยง
ภัยพบิัติ

• การประเมนิปัจจัยแห่งความเสี่ยงจากภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ในบรบิทของแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
• การวเิคราะห์สถานการณ์และความล่อแหลมการเกดิภัย ซึ่งมี
เงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่
• การวเิคราะห์ความเปราะบางทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ
• การวเิคราะห์ศักยภาพในการรับมอืทางนโยบาย สังคม เศรษฐกจิ

การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
และการสร=างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานด=านภัยพิบัติ

ประเด็นในการพัฒนากระบวนการทำงาน

• การเตือนภัยในพื้นที่ย2อยแตกต2างกันและข8อมูลมีเพียงพอหรือไม2?

• การเตือนภัย ควรประเมินถึงขนาดของภัยหรือไม2?

• ระบบน้ำย2อยในพื้นที่ เช2น น้ำสา น้ำว8า น้ำปJKว น้ำนาเหลือง น้ำปLา น้ำแม2สาคร 
เปMนต8น มีข8อมูลที่เปMนทางการสำหรับการเฝOาระวังเพื่อเตือนภัยหรือไม2?

• สถานการณQการเกิดอุทกภัยในเวลากลางคืนมีหรือไม2?

• รูปแบบของข8อมูลข2าวสารทีใ่ช8สื่อสารกันในไลนQกลุ2มสำหรับการเตือนภัยในพื้นที่

69

การจัดการกระบวนการทำงาน (Work Process Management)

• เป#นการระบุกิจกรรมต/างๆ ท่ีอยู/ในกระบวนการ

ทำงาน ทำให=ผู=ปฏิบัติงานเข=าใจตรงกันไม/สับสน ลด

ลำดับข้ันตอน ตรวจสอบ ควบคุม แก=ไข และ

ปรับปรุงได=ง/ายหากมีการดำเนินงานผิดพลาด 

เพ่ือให=เกิดคุณภาพของการทำงาน

• อธิบายโดยใช=การเขียนผังการทำงาน (flowchart) 

โดยการใช=สัญลักษณ] ใช=ลูกศรแสดงการไหลของ

ระบบการทำงาน ส้ันกระชับเข=าใจง/าย

• หลัก 5 W 1 H: Who ใครต=องดำเนินการ, What

ทำอะไร, When ทำเม่ือไหร/, Where ทำท่ีไหน,

Why ทำไปทำไม and How ทำอย/างไร

แผนงานการจัดการความเส่ียงอุทกภัย พ้ืนท่ี 8 อปท. อำเภอเวียงสา แผนงานการเตรียมความพร0อมเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ
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ขั้นตอนปฏิบัติงานการแจ1งเตือนภัยล7วงหน1า

ขั้นตอนปฏิบัติงานการฟ01นฟูและเยียวยา

ระบบเฝ้าระวังเพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ระดับพื้นที่ อำเภอเวียงสา

76

เร่ิมพัฒนา
3 ก.ค. 58

ผลการดำเนินงาน

การเตอืนภัยน้ำท่วมหลาก วันที่ 15 และ 21 ส.ค. 59 อ.เวยีงสา
q มีการติดตามสถานการณ์จริง (อุทกภัยระดับปานกลาง) 19 ส.ค. 59

การประเมินสถานการณ3อุทกภัย
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การประเมินพื้นที่เสียหาย/พื้นที่ได6รับผลกระทบ
19 สิงหาคม 2559

ถอดบทเรียน...การดำเนินงาน ป3 2559

การทำงานที่ทำได้ดี
• มกีารบูรณาการการดำเนนิงานระหวา่งหนว่ยงาน อปท. มากขึ้น
• ชุมชนหรือชาวบา้นมคีวามเขา้ใจ และสามารถช่วยเหลือตัวเองไดม้ากขึ้น
• มกีารใชข้อ้มูลในเชงิลกึเพื่อการเฝา้ระวังและเตือนภัยลว่งหนา้มากขึ้น 
• อปท. มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนเกดินำ้ทว่ม
• มกีารใชเ้ครือข่ายภาคเอกชนเขา้มารว่มดำเนนิงานในสถานการณฉ์ุกเฉนิ

• ผลกระทบตอ่ประชาชนลดลง (ค่าชดเชยลดลง)

การทำงานที่ยังทำได้ไม่ดี
• ยังคงมปีัญหาในการดำเนนิงานในภาวะเผชญิเหต ุไมส่อดคลอ้งกันในระดับพืน้ที่
• ยังคงมคีวามปัญหาการสื่อสารขอ้มูลระหวา่ง อปท. ในเรื่องบรหิารจัดการ
• ยังมปีัญหาในการตดิตอ่ประสานงานกับหนว่ยงานระดับที่สูงขึ้น (แนวดิ่ง) จากพืน้ที่

การแจ&งเตือนภัยน้ำท3วม วันท่ี 15 ก.ค. 60 อ.เวียงสา (อุทกภัยระดับต่ำ)
• มีการใช&ข&อมูลข3าวสารที่เปLนทางการจากแหล3งข&อมูลที่น3าเชื่อถือมากขึ้น

q มีการใช(ข(อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ8น้ำท<าในระบบย<อยของพ้ืนท่ี

ภาพสถานการณ*น้ำท.วมพ้ืนท่ีอำเภอเวียงสา 
18 ส.ค. 2561

การเผ&าระวังและการแจ&งเตือนภัยน้ำท7วม วันท่ี 18 ส.ค. 61 อ.เวียงสา
• มีการใช&ข&อมูลข7าวสารอย7างเปGนระบบ
• มีความแม7นยำและถูกต&องในการแจ&งเตือนภัย
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- การใช'ข'อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ8น้ำฟ<า-น้ำท>าในระบบย>อยของพ้ืนท่ีก>อน >10 ชม.

- การประกาศแจ'งเตือนสถานการณ8น้ำท>วม ประมาณ 2:00 น. วันท่ี 18 ส.ค. 61
การประสานงานเครือข.ายดำเนินงานในการเผชิญเหตุอย.างเป:น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

การช%วยเหลือผู/ประสบภัยอย%างทั่วถงึ ถอดบทเรียน...การดำเนินงาน ป3 2561

• มกีารใชข้อ้มูลสารสนเทศในการแจง้เตือนภัยอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งแมน่ยำ
• บูรณาการการดำเนนิงานระหวา่งหนว่ยงาน อปท. อยา่งสอดคลอ้งกัน โดยเฉพาะการเผชิญ

เหตุฉุกเฉนิ
• การตดิตอ่ประสานงานกับหนว่ยงานระดับที่สูงขึ้น (แนวดิ่ง) จากพืน้ที่ทำไดม้ปีระสทิธภิาพ
• ชุมชนหรือชาวบา้นมคีวามเขา้ใจและเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของการรับมือกับภัยพบิัตริว่มกับ 

อปท.
• อปท. มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนเกดินำ้ทว่มอยา่งเป็นระบบ
• มกีารใชเ้ครือข่ายภาคเอกชนเขา้มารว่มดำเนนิงานในสถานการณฉ์ุกเฉนิ
• การช่วยเหลือผูป้ระสบภัยทำไดอ้ยา่งทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• ผลกระทบตอ่ประชาชนลดลง

ภูมินิเวศ/
พื,นที/

เทคโนโลยี

นวตักรรม
การทาํงานชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ
ในยุคของความเสี่ยงใหม่

• การสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ และการสื่อสารข้อมูล
และความเสี่ยงจากภัยพบิัตใิห้แก่ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคนืกลับโดยชุมชนเป็นฐาน

• ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนนิงาน
การลดความเสี่ยงภัยพบิัติในทุกขั้นตอน

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพบิัตทิี่มปีระสทิธภิาพ
• การหนุนเสรมิกระบวนการเครอืข่ายจติอาสาของชุมชน

• การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ เสรมิศักยภาพ ความรู ้ทักษะในการเตรยีม
ความพร้อมและการฟื้นคนืกลับสภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ (Build Back Better)
• การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในการจัดการ
กระบวนการทำงานในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตใินทุกระดับของวัฏจักรการเกดิภัย
(5 แผนงาน)

• การมสี่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
เพื่อนำไปสู่การเตรยีมความพร้อมรับมอืและฟื้นคนืกลับ
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• การจัดตั้งกรรมการทำงานในระดับพื้นที่ที่มาจาก
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จรงิ

การดำเนินงานสู่....องค์ความรู้
กลไกในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี

Area-based
DRM

พลภัทร เหมวรรณ, 2561

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

• ข้อมูล/สารสนเทศที่ถ ูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
(ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เท่าไหร่)
• ระบบสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพทุกเครอืข่ายในพื้นที่
• ระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยพบิัตจิากระบบ GIS
• การสนับสนุนกระบวนการทำงานในการลดความเสี่ยง
ภัยพบิัติ

• การประเมนิปัจจัยแห่งความเสี่ยงจากภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ในบรบิทของแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
• การวเิคราะห์สถานการณ์และความล่อแหลมการเกดิภัย ซึ่งมี
เงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่
• การวเิคราะห์ความเปราะบางทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ
• การวเิคราะห์ศักยภาพในการรับมอืทางนโยบาย สังคม เศรษฐกจิ

การทำงานกับชุมชนที่อยู2ในพื้นที่เสี่ยงภัย
• การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการส่ือสารข้อมูลและความเส่ียงจากภัยพิบัติให้แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟ้ืนคืนกลับโดยชุมชนเป็นฐาน (CB-DRM)
• ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนินงานการลดความเส่ียงภัยพิบัติในทุกข้ันตอน
• การจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ
• การหนุนเสริมกระบวนการเครือข่ายจิตอาสาของชุมชน
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ภูมินิเวศ/
พื,นที/

เทคโนโลยี

นวตักรรม
การทาํงานชุมชน

เครือข่าย

สาธารณภัย/ภัยพบิัติ
ในยุคของความเสี่ยงใหม่

• ข้อมูล/สารสนเทศที่ถ ูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
(ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เท่าไหร่)
• ระบบสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพทุกเครอืข่ายในพื้นที่
• ระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
• การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยพบิัตจิากระบบ GIS
• การสนับสนุนกระบวนการทำงานในการลดความเสี่ยง
ภัยพบิัติ

• การสร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจ และการสื่อสารข้อมูล
และความเสี่ยงจากภัยพบิัตใิห้แก่ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ

• การสร้างศักยภาพและความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคนืกลับโดยชุมชนเป็นฐาน

• ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมดำเนนิงาน
การลดความเสี่ยงภัยพบิัติในทุกขั้นตอน

• การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนด้านภัยพบิัตทิี่มปีระสทิธภิาพ
• การหนุนเสรมิกระบวนการเครอืข่ายจติอาสาของชุมชน

• การประเมนิปัจจัยแห่งความเสี่ยงจากภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ในบรบิทของแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงกับระบบใหญ่
• การวเิคราะห์สถานการณ์และความล่อแหลมการเกดิภัย ซึ่งมี
เงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ละภูมนิเิวศ/พื้นที่
• การวเิคราะห์ความเปราะบางทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม  
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ
• การวเิคราะห์ศักยภาพในการรับมอืทางนโยบาย สังคม เศรษฐกจิ

• การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ เสรมิศักยภาพ ความรู ้ทักษะในการเตรยีม
ความพร้อมและการฟื้นคนืกลับสภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ (Build Back Better)
• การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในการจัดการ
กระบวนการทำงานในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัตใินทุกระดับของวัฏจักรการเกดิภัย
(5 แผนงาน)

• การมสี่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน
จากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร 
เพื่อนำไปสู่การเตรยีมความพร้อมรับมอืและฟื้นคนืกลับ
อย่างมปีระสทิธภิาพ
• การจัดตั้งกรรมการทำงานในระดับพื้นที่ที่มาจาก
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จรงิ

การดำเนินงานสู่....องค์ความรู้
กลไกในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี

Area-based
DRM

พลภัทร เหมวรรณ, 2561

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

การทำงานเชิงเครือข/ายอย/างบูรณาการ
• การมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน: ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ฯลฯ
• การประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เพ่ือนำไปสู่การเตรียมความ
พร้อมรับมือและฟ้ืนคืนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดต้ังกรรมการทำงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
• การแลกเปล่ียนและเรียนรู้การปฏิบัติท่ีดีไปด้วยกันเพ่ือนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีดีย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆ

ข"อมูลความเสียหายและ

ผลกระทบจากภัยพิบัต:ิ อุทกภัย

ป@ 2554 ป@ 2559 ป@ 2560 ป@ 2561

ขนาดภัยระดับมาก ขนาดภัยระดับปานกลาง ขนาดของภัยระดับต่ำ ขนาดภัยระดับมาก

ผู#ประสบภัย

(ครัวเรือน)

ข#อมูลความ

เสียหาย

(เศษฐกิจ, 

เกษตร)

งบประมาณ

ในการ

ชGวยเหลือ

เยียวยา

(บาท)

ผู#ประสบภัย

(ครัวเรือน)

ข#อมูลความ

เสียหาย

(เศษฐกิจ, 

เกษตร)

งบประมาณ

ในการ

ชGวยเหลือ

เยียวยา

(บาท)

ผู#ประสบภัย

(ครัวเรือน)

ข#อมูลความ

เสียหาย

(เศษฐกิจ, 

เกษตร)

งบประมาณ

ในการ

ชGวยเหลือ

เยียวยา

(บาท)

ผู#ประสบภัย

(ครัวเรือน)

ข#อมูลความ

เสียหาย

(เศษฐกิจ, 

เกษตร)

งบประมาณ

ในการ

ชGวยเหลือ

เยียวยา

(บาท)

324

มูลคGาทาง

เศรษฐกิจ

เสียหาย 

60 ล#าน

บาท

2,268,000 97

เฉพาะพื้นที่

เกษตรกรรม

เสียหาย

66,200 10

อุทกภัย

ขนาดเล็ก

ไมGมี

ผลกระทบ

ไมGได#ใช#เงิน

งบประมาณ

ไมGมีผู#

ประสบ

ภัย

ไมGมี
ไมGได#ใช#เงิน

งบประมาณ

570

1. บ#านเรือน
2. พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

3. ถนน

งบประมาณ

ชGวยเหลือ

เยียวยาทาง

สGวนกลาง

274

1. บ#านเรือน
2. พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

3. ถนน

96,080 84

อุทกภัย

ขนาดเล็ก

ไมGมี

ผลกระทบ

472,082 390

1. บ#านเรือน
2. พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

3. ถนน

24,730

ทต.เวียงสา

ความเสียหาย/

สูญเสีย

ป@

ผลกระทบ

ทต.ข่ึง

สถานการณSการเกิดภัยเทTากัน

Disaster Resilience
การรู1รับ ปรับตัว ฟ89นคืนเร็ว

เป?าหมาย...
สูEการเปFนสังคมที่มีภูมิคุ1มกันตEอภัยพิบัติที่ยั่งยืน

ü มรีะบบข้อมูล/สารสนเทศสำหรับการประเมนิความเสี่ยงภัยพบิัติ
ü มกีลไกและแผนการดำเนนิงานการลดความเสี่ยงภัยพบิัตอิย่างเป็นระบบ
ü เกดินวัตกรรมในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัติ: การแจง้เตอืนภัยลว่งหนา้ ขอ้มูลความเสี่ยงภัยพบิัติ
ü ลดความเสยีหาย: ชีวิต/ทรัพยส์นิ/โครงสรา้งพื้นฐานสำคัญและบรกิารขัน้พื้นฐานในพื้นที่ประสบภัย
ü ลดความสูญเสยี/ผลกระทบ: จำนวนผูป้ระสบภัย/เศรษฐกจิในพื้นที่ประสบภัย

ดัดแปลงจาก The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

โครงการพัฒนากลไกภาคีความร1วมมือเพ่ือลดทอนความเส่ียงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท1วมดินโคลนถล1มระดับพ้ืนท่ี

ดCวยการใชCระบบขCอมูลและความรูCเชิงปฏิบัติการ (practical knowledge)
2561-2562

เป`าหมายสำคัญ...

การพัฒนาและเสริมสรCางกลไกภาคีเครือข1ายความร1วมมือในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

ขอบคุณครับ




