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สารบัญชุดการสอนพื้นที่ราบลุมริมนํ้า 

 

ชุดที่ 2 

หลักสูตรการใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรนํ้า  

สําหรับวิทยากร 

 
ชุดที่ 3 

แผนการสอนหลักสูตรการฝกอบรมการใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัย

ทรัพยากรนํ้า ระดับพื้นที่ พื้นที่ราบลุมริมนํ้า 

 

ชุดที่ 4 

สื่อการสอน พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ราบลุมริมนํ้า 
 

ชุดที่ 5 

เอกสารองคความรู พื้นที่ราบลุมริมนํ้า สําหรับวิทยากร 

ชุดที่ 6 

ตนแบบ SOP : Standard Operation Procedure 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจําหมูบาน (พื้นที่ราบลุมริมนํ้า) 

ชุดที่ 1 

หลักสูตรการฝกอบรมการใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรนํ้า  

ระดับพื้นที่ พื้นที่ราบลมริมนํ้า 
 



                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 1 
หลักสูตรการฝกอบรม 

การใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรนํ้า 

ระดับพื้นที่ พื้นที่ราบลุมริมนํ้า 

 

โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02rqohK_MAhXFBo4KHfGZDLoQjRwIBw&url=http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308&psig=AFQjCNHBick5BF7RNawQ7XvBrdHRT9n5Bg&ust=1461853906211211


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ชุดที่ 1 

หลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการใชข้้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 

ระดับพื นที่ พื นที่ราบลุ่มริมน ้า 

 

1.1 หลักการเหตุผล ความส้าคัญและที่มาของปัญหา 
                  ภัยธรรมชาติเกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ หรือในบางครั้ง อาจมาจากฝีมือมนุษย์ 
มีส่วนท าให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บางอย่างเกิดความรุนแรงน้อย 
บางอย่างเกิดความรุนแรงมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ภัยธรรมชาติท่ีเกิดจาก
อุทกภัยหรือน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลาก พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟูาคะนอง แผ่นดินไหว สึนา
มิ เป็นต้น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อย ก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  
                  ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยท่ี
มักเกิดตามพื้นท่ีลุ่มน้ า ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ สถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้น มีระดับความ
รุนแรงและความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปตามต าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะภูมิประเทศ น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าเอ่อล้นจากแม่น้ าเข้าท่วมพื้นท่ี ฝนตกหนักเกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิด
บ่อยครั้งในพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ าในทุกภูมิภาคของประเทศและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อ
เป็นการปูองกันและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการเตือนภัย การมีส่วนร่วม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนร่วมกันเตรียมความพร้อมโดยการ
เสริมสร้างศักยภาพ การให้ความรู้ การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าอย่างถูกต้องในแต่ละพื้นท่ีตามหลัก
วิชาการ และการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมไปถึงการให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจด าเนินงานและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีภาครัฐหรือ องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัยด าเนินการ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการปูองกันตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
                  หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานีตรวจสภาพอากาศ ฯลฯ เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์สภาพดิน ฟูา อากาศ และเตือนภัย รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้ อบรมผู้แทน
ชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอุทกภัยในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับกรมทรัพยากรน้ าได้ด าเนินการติดต้ัง
เครื่องมือและระบบเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ปัญหาด้านน้ าท่ีเกิดขึ้น 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โดยกรมทรัพยากรน้ าด าเนินการติดต้ังระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 
ในแม่น้ าหลักของพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 10 ลุ่มน้ า มีจ านวน 113 สถานี ได้แก่ ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าโขง 
ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าท่าจีน  ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ลุ่มน้ าบางปะกง และลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา ระบบการตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบตรวจวัดข้อมูล
ทางไกลอัตโนมัติ (สถานีหลัก/สถานีรอง/สถานีสนาม) แบบจ าลองคณิตศาสตร์ (จ าลองสภาพลุ่มน้ า) และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (จัดการวิกฤตน้ าจากข้อมูลติดตามสภาพน้ า) 
                ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับ
พื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า จะท าให้ชุมชนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ ในการใช้ข้อมูลทรัพยากรน้ า เพื่อ
เตรียมพร้อมช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น  สามารถเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือและช่วยดูแลสถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าในพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนภารกิจอื่น ๆของกรมทรัพยากร
น้ า ในการด าเนินงานตามข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือน
ภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า เริ่มต้ังแต่จากการศึกษาหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม
พื้นท่ีท่ีเส่ียงต่ออุทกภัยในพื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า โดยคัดเลือกพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ าของลุ่ม
น้ ามูล ในพื้นท่ีต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
โดยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ ความเข้าใจในระบบการเตือนภัย และบริหาร
จัดการน้ า เพื่อวิเคราะห์ประมวลข้อมูลร่วมกับการตรวจสอบเอกสารผลงาน ทฤษฏีแนวความคิด  ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดประเด็นว่าในระบบการเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ าสร้างประโยชน์แก่ชุมชนใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าอย่างไรบ้าง ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยระดับใด 
แสวงหาข้อมูลการเตือนภัยจากแหล่งใดบ้าง มีสาเหตุใดท่ีเป็นปัญหา หรือต้องเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีในการเตรียมพร้อมรับกับอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ า และประเด็นนั้น ๆ สามารถ
ด าเนินการหรือต้องอบรมประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งสามารถแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
               กลุ่มท่ี 1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญอุทกภัยโดยสามารถ
แสวงหาข้อมูลในระดับชุมชนท้องถิ่น และติดตามข่าวสารข้อมูลในการเตือนภัยได้ 
               กลุ่มท่ี 2 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจบ้างพอสมควรว่าการแจ้งเตือนภัยรอรับฟังจากผู้น า
ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น สาเหตุหลักการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ี พร้อมท่ีจะรับความรู้การบริหารจัดการ
น้ าและการเตรียมพร้อม 
               กลุ่มท่ี 3 ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการแจ้งเตือนภัย สภาพภูมิอากาศโลกร้อน
ท่ีส่งผลต่อภัยธรรมชาติ  ชุมชนท้องถิ่นไม่มีคู่มือการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย  
               ท้ังนี้ ได้วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสภาพพื้นท่ี กรอบ
วัตถุประสงค์ เปูาหมายของโครงการและข้อมูลทุติยภูมิจากการจัดเวทีชุมชน การสอบถาม สัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการจัดท าโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมนั้นถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน มีดังนี้ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

               (1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) มุ่งจุดหมายว่าชุมชนท้องถิ่นอยากจะรู้ว่าตัวเขา
เหล่านั้นต้องการท่ีจะเรียนรู้อะไร ซึ่งได้จากการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของบริบทการบริหารจัดการน้ าใน
ภาพรวมและสภาพปัญหาอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นท่ีโดยชุมชนท้องถิ่นได้น าเสนอข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
เสนอแนะในเวทีชุมชน การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ 
               (2) แรงจูงใจ (Motivation) ทุก ๆ คนนั้นต้องการแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก ซึ่ง
หมายถึง ชุมชนมีประสบการณ์ประสบอุทกภัยในชุมชนท้องถิ่น ทราบได้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการ
เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนั้น การจูงใจชุมชนท้องถิ่นโดยการบอกผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับ
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลจากชุมชนท้องถิ่น 
               (3) ความรู้และทักษะใหม่ ๆ (New Skill and Knowledge) จากการน าเสนอข้อเท็จจริง 
อธิบาย ช้ีแจง สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบเตือนภัยอุทกภัย -ดินถล่ิมในพื้นท่ี ท าให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการว่าต้องการท่ีจะเพิ่มความรู้ในการบริหารจัดการน้ าความเส่ียง
ในระดับพื้นท่ีเพื่อพร้อมรับภัย ทิศทางเส้นทางน้ าท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบการตัดสินใจในการ
ผลิตทางการเกษตร แหล่งข้อมูลการเตือนภัย สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
               (4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Real world Practice) ในหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นจ าเป็น
จะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นได้ลองเรียนรู้จากสถานการณ์จริงของพื้นท่ีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เพื่อท่ีจะท าให้การฝึกอบรมได้ประสิทธิภาพสูง การเข้าร่วมกิจกรรมเสมือน
จริงนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
               (5) การรายงานผลหรืออธิบายผล (Accountability) เป็นท่ีแน่นอนว่าการรายงานผลหรือ
อธิบายผลท่ีได้ด าเนินการนั้นมาจากผลการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกแหล่งท้ังเอกสารหลักฐาน 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 
                สมมุติฐานการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นก็เนื่องจากความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการตอบสนองต่ออุทกภัยนั้นถือเป็นปั จจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการด าเนินการต่อการ
เตรียมพร้อมรับมือและฟื้นฟู เพราะแท้ท่ีจริงแล้วบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องรับมือกับภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นนั้น คือ 
ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกิดภัยนั่นเองซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้ จักพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมทางสังคม  
เศรษฐกิจ และประชากรดีท่ีสุด อันเป็นส่วนส าคัญในการจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
เรียนรู้ ความเข้าใจในระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการรับมือต่อสถานการณ์
อุทกภัย และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่ออุทกภัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เตรียมพร้อม และพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในองค์รวม 
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1.2 แนวคิดในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
                การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึงการน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจน
แล้วว่ามีปัญหาใดบ้าง ท่ีจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม กลุ่มเปูาหมายเป็นใคร  และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงเป็นด้านใดนั้นมาวิเคราะห์  เพื่อก าหนดเป็นหลักสูตร โดยอาจ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา 
เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงล าดับหัวข้อวิชาท่ีควรจะเป็น 
ตลอดจนการ ก าหนดลักษณะของวิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม ท้ังนี้ เพื่อจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ และเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมจนท าให้ส่ิงท่ีเป็นปัญหาได้รับ
การแก้ไขลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดขั้นตอนการสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
                 ขั้นที่ 1 ทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม ถึงแม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมมาแล้วก็ตาม ก่อนจะสร้างหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการทบทวนปัญหาท่ีได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้นว่า มีปัญหาอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง 
                 ขั้นตอนท่ี 2 ระบุภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีถูกต้องด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ 
                 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดวัตถุประสงค์จะท าให้สามารถก าหนดหัวข้อวิชา และเนื้อหาสาระ 
ระยะเวลาการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม วิทยากรและผู้บริหารโครงการมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติ
อย่างสอดคล้องกัน รวมท้ังสามารถเลือกเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
                 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดว่าโครงการฝึกอบรมนั้นจะต้อง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปในลักษณะใดจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเป็น
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมได้ 
                 ขั้นตอนท่ี 4 การจัดระดับความส าคัญของภารกิจท่ีเป็นปัญหา ความจ าเป็นพื้นท่ีฐานอะไรท่ี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติก่อนเป็นอันดับแรกจะท าให้ก าหนดว่าจะ
มีหัวข้อวิชาใดบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไร ล าดับก่อน หลังอย่างไร 
                 ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดหัวข้อวิชา อาจก าหนดจัดเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะเนื้อหาวิชาท่ี
คล้ายคลึงกัน เป็นการปูพื้นฐานก่อน หรือก าหนดตามลักษณะของเทคนิควิธีการฝึกอบรม การบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 
                 ขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา จะเป็นข้อความท่ีระบุว่าในวิชาท่ีท าการ
ฝึกอบรมนั้น ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอย่างไร 
ภายหลังการฝึกอบรมวิชานั้นแล้ว ท้ังนี้ วัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อวิชาต้องมีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง ตลอด
หลักสูตร หลีกเล่ียงการซ้ าซ้อนของหัวข้อวิชา 
                 ท้ังนี้ วัตถุประสงค์หัวข้อวิชาช่วยท าให้วิทยากรเตรียมการสอน และเลือกใช้เทคนิคการ
อบรมได้อย่างเหมาะสม และผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการฝึกอบรมและส่ิงท่ีตนพึงได้รับจาก
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วิชานั้น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการจูงใจ และชวนให้ติดตามว่าตนเองได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของวิชานั้น ๆหรือไม่ เพียงใด 
                 ขั้นตอนท่ี 7 เนื้อหาสาระ หรือการก าหนดแนวการอบรม หมายถึงส่ิงท่ีระบุว่าภายในหัวข้อ
วิชานั้นประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ไม่ว่าทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบัติใดบ้าง ท่ีจะท าให้ผู้
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ส าหรับ
วิทยากรจะต้องเตรียมตัวถ่ายทอดเนื้อหาอบรมอะไรบ้างให้แก่ผู้เข้าอบรม และช่วยปูองกันมิให้วิทยากรแต่
ละคนท าการบรรยาย หรืออภิปรายในเนื้อหาวิชาท่ีไม่ซ้ าซ้อนกัน 
                 ขั้นตอนท่ี 8 การก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม เป็นเสมือนเครื่องมือวิธีการท่ีวิทยากรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม จะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถได้อย่าง
รวดเร็ว 
                 ถ้าผู้เข้าอบรมมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอบรมมาบ้างแล้วควรใช้เทคนิคแบบ
กลุ่ม ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ถ้าหากผู้เข้าอบรมไม่มีความรู้หรือประสบการณืในเรื่องท่ีอบรมมาก่อนเลย
ก็ใช้เทคนิคแบบวิทยากรเป็นศูนย์กลาง ท้ังนี้ต้องค านึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆ ดังนี้ 
                  (1) ระยะเวลาในการอบรมในหัวข้อวิชานั้น ๆ มีมาก หรือน้อย 
                  (2) วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะใช้แต่ละเทคนิค ต้องช่วยกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดความ
ต้องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
                  (3) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังในด้านความถนัด แนวคิด ประสบการณ์ การศึกษา 
อายุ และความสนใจ 
                  (4) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการคิด อภิปราย หรือท ากิจกรรม 
                  (5) สถานท่ีในการอบรม มีความพร้อม มีข้อจ ากัดอะไรบ้าง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมท้ัง
ส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนรู้มีพร้อมหรือไม่เพื่อเลือกเทคนิคได้อย่าง
เหมาะสม 
                  ขั้นตอนท่ี 9 การก าหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร หมายถึงช่วงเวลาท่ีก าหนด
ไว้ว่าจะสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะจนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา หรือหลักสูตรการฝึอกอบรม 
                  ขั้นตอนท่ี 10 การเรียงล าดับหัวข้อวิชา หมายถึงการก าหนดว่าหัวข้อวิชาใดควรท าการ
ฝึกอบรมก่อน และหัวข้อวิชาใดควรท าการอบรมภายหลัง ควรพิจารณาจัดตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 
ความยากง่ายของหัวข้อวิชา หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ อันจะท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเป็น
ล าดับข้ันตอนจากเรื่องพื้นฐานท่ัวไป และเรื่องท่ีส าคัญ ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  เมื่อได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า รวมท้ังการจัดท าชุดการสอนแล้ว ได้น าหลักสูตรการฝึกอบรมไปทดสอบ
โดยจัดการฝึกอบรมในพื้นท่ีท่ีหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 และประเมินผลการเรียนรู้จากหัวข้อวิชาการฝึกอบรม
ปรากฏว่าได้สร้างการรับรู้ในการใช้ข้อมูลเตือนภัยของชุมชนท้องถิ่นในระดับมากท่ีสุด ถือว่าเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมที่เหมาะสม 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 
                 ประชาชน ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะท างานลุ่มน้ าสาขา(ภาค
ประชาชน) ทสม.(อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน) อสม.(อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน) ผู้รู้ (อาสาสมัครของกรมทรัพยากรน้ า) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพื้นท่ีลุ่มน้ า พื้นท่ีราบลุ่ม
ริมน้ า ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่
พื้นท่ี โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 40 คนในแต่ละพื้นท่ี 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
                1.4.1 ชุมชนท้องถิ่น หมายถึงกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมเดียวกัน มีประสบการณ์เผชิญ
กับสถานการณ์ด้านภัยพิบัติร่วมกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า ท้ังชุมชนจะมีความล่อแหลมและความสามารถ
ในการรับมือได้ในระดับเดียวกัน อาจจะมีบางกลุ่มหรือบางครอบครัวภายในชุมชนท่ีอาจจะมีความเส่ียง
จากภัยพิบัติมากกว่าหรือกลุ่มหรือครอบครัวอื่น  ความหมายกว้างๆ ของชุมชน คือ ชุมชนมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสนใจและความต้องการเหมือนกัน มีค่านิยมและจุดมุ่งหมายร่วมกัน ค่านิยาม
ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง ชุมชนอาจมีความแตกต่างและความ
หลากหลายทางสังคม เพศ ชนช้ัน วรรณะ ความมั่งมี อายุ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และลักษณะอื่นๆ ท าให้
สังคมมีการแบ่งแยกแตกต่างกันออกไป สมาชิกในชุมชนอาจ มีความเช่ือ ความสนใจและค่านิยมท่ีขัดแย้ง
กัน ดังนั้น ชุมชนจึงไม่เหมือนกันท้ังหมด   
                 1.4.2 อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบรรยากาศของ
โลก โดยเน้นการพยากรณ์อากาศ และกระบวนการของสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็น
เหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศท่ีสังเกตได้ ซึ่งให้ความกระจ่างและอธิบายได้ด้วยศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยา 
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากความแปรผันท่ีมีอยู่ในบรรยากาศของโลก ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ไอน้ า 
และองค์ประกอบต่างๆ และปฏิกิริยาของตัวแปรต่างๆ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กัน 
ประเด็นหลักของการศึกษาและการสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลกนั้น อยู่ท่ีช้ันบรรยากาศโทรโพส
เฟียร์ (troposphere) 
                 1.4.3 การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟูาอากาศในอนาคต การท่ีจะ
พยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการท่ีสองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้าย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คือความสามารถท่ีจะผสมผสานองค์ประกอบท้ังสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปล่ียนแปลง
ของบรรยากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
                 1.4.4 อุทกวิทยา (hydrology) เป็นการศึกษาการเคล่ือนท่ี การกระจาย และคุณภาพของ
น้ า รวมถึงวงจรอุทกวิทยา ทรัพยากรน้ า และการดูแลน้ าอย่างยั่งยืน นักอุทกวิทยาจะมีพื้นความรู้ในด้าน 
ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม 
                 1.4.5  ความเส่ียงจากภัยพิบัติ หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ภัยใด ๆ จะ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ท้ังทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

1.5 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
                  1.5.1 เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ ามีความรู้ ความเข้าในระบบการเตือน
ภัยอุทกภัยของกรมทรัพยากรน้ า  
                  1.5.2 เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจการพยากรณ์อากาศ สภาพ
ภูมิอากาศด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาท่ีส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่ม
น้ า 
                  1.5.3 เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าสามารถใช้ข้อมูลการเตือนภัย
ทรัพยากรน้ าอย่างได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อพร้อมท่ีจะช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น 

        1.5.4 เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เป็นเครือข่ายการเตือนภัยทรัพยากรน้ า มีจิตอาสาช่วย
ดูแลสถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีและสนับสนุนภารกิจอื่น ๆของกรมทรัพยากรน้ า  

1.6 หลักสูตรการฝึกอบรม        
ช่วงเวลา หัวข้อวิชา ระยะเวลา 

09.00 – 09.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียน 30 นาที 
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด (ถ้ามี) ช้ีแจงวัตถุประสงค์การอบรม 15 นาที 
09.45 – 10.45 การพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ 1 ช่ัวโมง 
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
11.00 – 12.00 อุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 1 ช่ัวโมง 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช่ัวโมง 
13.00 – 15.00 การจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น 2 ช่ัวโมง 
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 
15.15 – 16.15 การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 1 ช่ัวโมง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.7 รายละเอียดเนื อหาหัวข้อวิชาหลักสูตรฝึกอบรม 
หมวดทั่วไป 
(1)วิชาการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ    ระยะเวลา   1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ การพยากรณ์อากาศ การคาดการณ์การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
               จากปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆว่าเกิดจากเหตุใดบ้าง ปฏิทินการเกิดภัย 
               ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันที่เช่ือมโยง
การ 
               คาดการณ์การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ 
เนื อหา 

1) การพยากรณ์อากาศท่ีคาดการณ์การเกิดอุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุโซนร้อน 

พายุซัดฝ่ัง พายุงวงช้าง) ดินถล่ม 

2) เอลนีโญ ลานิญา  

3) วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

4) ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
ส่ือการสอน ส่ือวีดีทัศน์ แผ่นภาพ power point            
เอกสารประกอบ การพยากรณ์อากาศท่ีคาดการณ์การเกิดอุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุ
โซนร้อน พายุซัดฝ่ัง พายุงวงช้าง) วงจรการจัดการภัยพิบัติ เอลนีโญ ลานิญา ฤดูกาล
และปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 
การประเมินผล แบบประเมินผลเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาการสอน  
(2) วิชาอุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน ้า      ระยะเวลา   1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ ข้อมูลสภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ ส่ิงก่อสร้างด้านทรัพยากรน้ าในพื้นท่ี 
               ทิศทางการไหลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของล าน้ า การติดต้ัง 
               สถานีตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) และ 
               ระบบการแจ้งเตือนของกรมทรัพยากรน้ า 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสภาพพื้นท่ีลุ่มน้ า สถานีตรวจวัดสภาพน้ า 
                ทางไกลอัตโนมัติ และระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
   เนื อหา 

1) วัฎจักรน้ า พื้นท่ี 25 ลุ่มน้ าในประเทศไทย ปริมาณน้ าภูมิภาคต่าง ๆ ทิศ

ทางการไหลของแม่น้ าสายหลัก และล าน้ าสาขาในพื้นท่ีลุ่มน้ า  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2) ระบบเตือนภัยของสถานีตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering 

System)  ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย 

3) ขั้นตอนการแจ้งเตือนข้อมูลทรัพยากรน้ าก่อนการเกิดเหตุอุทกภัย 

เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
ส่ือการสอน ส่ือวีดีทัศน์ เครื่องมือเตือนภัยทรัพยากรน้ า แผ่นภาพ power point            
เอกสารประกอบ อุทกวิทยา วัฎจักรน้ า สถานีตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ
(Telemetering System) และระบบการแจ้งเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
การประเมินผล แบบประเมินผลเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาการสอน       
หมวดความรู้การจัดการความเสี่ยง และข้อมูลเตือนภัย 
(1)วิชาการจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถ่ิน    ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เผชิญกับความล่อแหลมของอุทกภัยจ าเป็นต้องรู้สภาพ 
               พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงประสบภัย วางแผนร่วมกันเพื่อจัดการภัยพิบัติด้วย 
                ตนเองโดยพื้นท่ีใดบ้างท่ีจะเสียหายจากอุทกภัย โดยจัดท าเป็นแผนท่ีเส่ียง 
                อุทกภัย (Risk Map) และแผนท่ีปลอดภัย (Safety Map) 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัย 
                โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัวได้ 
เนื อหา 

1) การประเมินความเส่ียงต่อภัยพิบัติในชุมชนท้องถิ่น 

2) จัดท าเป็นแผนท่ีเส่ียงอุทกภัย (Risk Map)และแผนท่ีปลอดภัย (Safety Map) 

3) การส่ือสารเพื่อการเตือนภัยของชุมชน 

เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ อภิปรายกลุ่ม 
ส่ือการสอน ส่ือวีดีทัศน์ กระดาษโปสเตอร์ ปากกาเคมี ดินสอสี แผ่นภาพ power 
point           
เอกสารประกอบ ความเส่ียงการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย การจัดการความเส่ียง
ของชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับอุทกภัย 
การประเมินผล แบบประเมินผลเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาการสอน       
(2)วิชาการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า    ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ สร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมในการแจ้งเตือนภัยของชุมชนท้องถิ่น เครือข่าย 
               แหล่งข้อมูลในการเตือนภัย การใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               ประจ าหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมรับพิบัติภัย 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย  
                รูปแบบระบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนท้องถิ่น 
                ต้ังแต่ระดับปัจเจกชน ครัวเรือน ชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื อหา 

1) การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ส าหรับชุมชนท่ีจะต้องเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ 

การประสานตรวจสอบข้อมูลและเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเตือนภัยใน

ชุมชนท้องถิ่น 

2) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน (SOP) 

เทคนิคการฝึกอบรม อธิบาย ช้ีแจง อภิปราย 
ส่ือการสอน ส่ือวีดีทัศน์ แผ่นภาพ power point            
เอกสารประกอบ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยของชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายข้อมูล
หน่วยงานในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติ (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐาน
ปฏิบัติงานประจ าหมูบ้าน (SOP) หนังสือคู่มือเตรียมพร้อมรับภัย โปสเตอร์ข้อมูล
เครือข่าย 
การประเมินผล แบบประเมินผลเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาการสอน       

1.8 การประเมินผลในการฝึกอบรม 
                        (1) การสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม 
                        (2) แบบประเมินผลวิทยากรและหัวข้ออบรม 

1.9 เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม 
                        (1) แผนการสอนวิชาการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ ส่ือการสอน และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
                         (2) แผนการสอนวิชาอุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า ส่ือการสอน 
และเอกสารประกอบการบรรยาย 
                         (3)  แผนการสอนวิชาการจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น ส่ือการสอน และ
เอกสารประกอบการบรรยาย 
                         (4) แผนการสอนวิชาการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ส่ือการสอน และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน (พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า)  
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ระดับพื นที่ 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 1-11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.10 บทสรุป 
                 ภัยธรรมชาติ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ หรือในบางครั้งอาจมาจากฝีมือมนุษย์
การตั้งชุมชน การท าการเกษตร การเผ่าปุา หรือการตัดไม้ท าลายปุามีส่วนท าให้ภัยธรรมชาติมีความรุนแรง
มากขึ้น ความถ่ีและความรุนแรงท่ีเพิ่มมากขึ้นของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นรัฐบาลได้มุ่งเน้นในการ
สร้างความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติท่ีมีหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กับภัยและความเส่ียงท่ีต่างๆ กัน ในการเตรียมพร้อมเผชิญหน้าต่อ
ภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถฟื้นคืนจากภัยกลับสู่สภาวะปรกติได้อย่างรวดเร็ว                
                    ในกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย ต้ังแต่การเตรียมพร้อม กรมทรัพยากรน้ าได้
ด าเนินการติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานีเตือนภัยอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์สภาพ
ดิน ฟูา อากาศ และเตือนภัย เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ าไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้เพียงหน่วยงานเดียว 
ต้องประสานงานขอความช่วยเหลือเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วย เพราะอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในแทบ
จะทุกครั้ง จะครอบคลุมอาณาบริเวณในวงกว้าง และเป็นท่ีท่ีมีประชากรอยู่หนาแน่น การท่ีประชาชนและ
ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจการใช้ข้อมูลในการเตือนภัยทรัพยากรน้ าจะส่งผลให้การแจ้งเตือนภัยของ
ภาครัฐถูกกระจายออกไปสู่สาธารณะได้รวดเร็วแล้วยังท าให้ชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้ถึงสถานการณ์ท่ีจะต้อง
เผชิญ รู้จักการปฏิบัติตนเบ้ืองต้นและรู้ว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างไร หน่วยงานใด
รับผิดชอบส่ังการและปฏิบัติการ และประชาชนสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่าง
ทันท่วงที และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนและประชาชน ได้รับทราบ
การปฏิบัติตนของท้ังตนเองและหน่วยงานข้างเคียง ท าให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีระบบ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

         ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ าท่ีประสบปัญหาอุทกภัยจากน้ าเอ่อล้นจากล าน้ าเข้าท่วมพื้นท่ี พายุฝนท่ี
ตกหนักและท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ีจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลทรัพยากรน้ า
เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ก่อนท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือ การด าเนินการของกรมทรัพยากรน้ าครั้งนี้จะเป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและสร้างจิตอาสาในการช่วยดูแลสถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า รวมท้ัง 
สนับสนุนภารกิจอื่น ๆของกรมทรัพยากรน้ าท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีต่อไป  

 



                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 2 
หลักสูตรการฝกอบรม 

การใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรนํ้า 

สําหรับวิทยากร 

 

โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ชุดที่ 2 
หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใชข้้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้้า  

ส้าหรับวิทยากร 

 

2.1 หลักการและเหตุผล 
              ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยท่ีมัก
เกิดตามพื้นท่ีลุ่มน้ า ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ สถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้น มีระดับความ
รุนแรงและความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปตามต าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะภูมิประเทศ น้ าท่วมฉับพลัน
และดินถล่ม เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดบ่อยครั้งในพื้นท่ีต้นน้ าท่ีเป็นภูเขาสูงชันและท่ีราบเชิงเขาในทุกภูมิภาค
ของประเทศและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเป็นลักษณะต้ังรับโดย
ช่วยเหลือหลังการเกิดภัยพิบัติ (Reactive Approach) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน บรรเทาความเสียหาย 
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการจัดการภัยพิบัติจะท าให้มีการเตรียมพร้อมด้านการเตือนภัยรองรับการเกิดภัย
พิบัติได้อย่างทันท่วงที โดยการเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเตือนภัย การมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และ
ชุมชนร่วมกัน การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าน าไปใช้ในการประเมินเบื้องต้นเพื่อการเตือนภัยได้ด้วย
ตนเองจะช่วยลดผลกระทบ ป้องกันชีวิตและทรัพย์ สินของชุมชนท้องถิ่นก่อนท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเข้า
ช่วยเหลือ  
                ส าหรับในพื้นท่ีลาดเชิงเขาท่ีชุมชนท้องถิ่นมีความเส่ียงกับอุทกภัย – ดินถล่ม กรมทรัพยากร
น้ าได้ด าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ (Early Warning) โดยต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2548 - 2555 ได้ติดต้ังสถานีเตือนภัยไปแล้ว จ านวน 1,052 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเส่ียงภัย 3,207 
หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพิ่มเติม และมีแผน
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 1,509 หมู่บ้าน ซึ่งจะครอบคลุมหมู่บ้านเส่ียงภัยท่ัว
ประเทศท้ังหมดจ านวน 6,300 หมู่บ้าน โดยติดต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย - ดินถล่ม หรือ
อยู่บริเวณต้นน้ า  
                ส่วนในพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า ท่ีประสบปัญหาอุมทกภัย น้ าจากล าน้ าเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นท่ีรวมท้ัง
ฝนตกเกิดการท่วมขังพื้นท่ี กรมทรัพยากรน้ าได้ด าเนินการติดต้ังเครื่องมือและระบบเพื่อติดตาม วิเคราะห์ 
และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ปัญหาด้านน้ าท่ีเกิดขึ้น โดยด าเนินการติดต้ังระบบตรวจวัดสภาพน้ า
ทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) ในแม่น้ าหลักของพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 10 ลุ่มน้ า มีจ านวน 113 
สถานี ได้แก่ ลุ่มน้ ายม ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ า



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปราจีนบุรี ลุ่มน้ าบางปะกง และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ระบบการตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ (สถานีหลัก/สถานีรอง/สถานี
สนาม) แบบจ าลองคณิตศาสตร์ (จ าลองสภาพลุ่มน้ า) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (จัดการวิกฤตน้ า
จากข้อมูลติดตามสภาพน้ า) 
                การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรม
ทรัพยากรน้ าเพิ่อเป็นวิทยากรท่ีจะน าความรู้ ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี 25 ลุ่มน้ า
ท่ัวประเทศท่ีประสบปัญหาอุทกภัย – ดินถล่มถือเป็นเป้าหมายส าคัญช่วยลดผลกระทบ ป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ของชุมชนท้องถิ่นก่อนท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ าจึงจัดให้มีการฝึกอบรม
วิทยากรและพัฒนาบุคลากรต้นแบบ (Train The Trainer) หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือน
ภัยทรัพยากรน้ าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
25 ลุ่มน้ า โดยมุ่งเป้าหมายให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ ามีความสามารถท่ีจะถ่ายทอดสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีลาดเชิงเขา และ
พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ าท่ีประสบกับปัญหาอุทกภัย – ดินถล่ม สามารถใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าในการ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
                  2.1 เพื่อสร้างวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี 
(พื้นท่ีลาดเชิงเขา และพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า) 
                  2.2 เพื่อให้วิทยากรสามารถน าความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
ระดับพื้นท่ี (พื้นท่ีลาดเชิงเขา และพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า)ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                  2.3 เพื่อให้วิทยากรสามารถใช้ชุดแผนการสอน (พื้นท่ีลาดเชิงเขา และพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า) ท่ี
ได้จัดท าไว้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.3 ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน                  
โครงสร้างหลักสูตร 

1) รายงานตัว ลงทะเบียน ช้ีแจงการฝึกอบรม   0.30 ช่ัวโมง 
2) พิธีเปิดการฝึกอบรม 0.45 ช่ัวโมง 
3) อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ 1.30 ช่ัวโมง 
4) หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 1.00 ช่ัวโมง 
5) อุทกวิทยากับระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า     1.00 ช่ัวโมง 
6) การจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น 0.45 ช่ัวโมง 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7) การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 0.45 ช่ัวโมง 
8) แนะน าการใช้เอกสารชุดแผนการสอน 0.15 ช่ัวโมง 
9) หลักการเป็นวิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จ 0.30 ช่ัวโมง 
10) เตรียมการสอนและฝึกสอนตามชุดแผนการสอน 7.00 ช่ัวโมง 

2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย 
                    1) เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการลุ่มน้ า   
    2) ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 11 ภาค  
                  3) เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า  

2.5 วิธีการฝึกอบรม 
                    บรรยาย /อภิปราย /แบ่งกลุ่ม ท างานเป็นกลุ่ม /ฝึกสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.6 ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม 

วัน/เวลา หัวข้ออบรม/ขอบเขต วิทยากร 
วันที่แรก 
09.00 – 09.15 น. 
09.15 – 09.30 น. 
09.30 – 10.15 น. 
10.15 – 10.30 น. 
10.30 – 12.00 น. 
 
 
 
 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
 
 
14.00 – 15.00 น. 
 
 
 
 
15.00 – 15.15 น. 
15.15 – 16.00 น.  
 
16.00 – 17.00 น. 
 
17.00 – 17.15 น. 
18.00 – 19.00 น. 
19.00 – 21.00 น. 
 

 
รายงานตัวและลงทะเบียน 
ช้ีแจงรายละเอียดการฝึกอบรม 
พิธีเปิดอบรม 
พักรับประทานเครืองด่ืม – อาหารว่าง 
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ 
  - หลักการและวิธีการพยากรณ์อากาศ 
  - การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกับภัยธรรมชาติ 
  - การเฝ้าระวังและการเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยา 
  - การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  - หลักการบริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
    /บรรเทาภัยแล้งและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ า 
อุทกวิทยากับระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
  - วัฏจักรน้ า อุทกวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
  - ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ 
    (Telemetering System) 
  - ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)   
 พักรับประทานเครืองด่ืม – อาหารว่าง 
 การจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น 
  - การประเมินความเส่ียง และแผนท่ีความเส่ียง 
 การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า/แนะน าเอกสารชุด
การสอนพื้นท่ีลาดเชิงเขา/พื้นท่ีราบลุ่มน้ า 
 แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกสอน 
พักรับประทานอาหารเย็น 
แต่ละกลุ่มเตรียมขอบเขตเพื่อฝึกสอน/ส่ือการสอนใน
หัวข้อวิชาท่ีก าหนด 

 
 
 
ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ า 
 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 
 
 
กรมทรัพยากรน้ า 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และกรมทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วัน/เวลา หัวข้ออบรม/ขอบเขต วิทยากร 
วันที่สอง 
09.00 – 14.30 น. 
 
14.30 – 15.00 น. 
 
15.00 – 15.30 น. 

 
หลักการเป็นวิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จ และฝึกสอน
โดยใช้ชุดแผนการสอน 
ทบทวนสรุปบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติและ 
ประเมินผลโครงการ 
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ า 
 

 
2.7  ขอบเขตการบรรยาย 
หัวข้อวิชา  อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ                   
วัตถุประสงค์    เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการพยากรณ์อากาศและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศใน 
                    ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
เนื้อหา    

1) กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศอย่างไร 
2) การพยากรณ์อากาศท่ีเช่ือมโยงคาดการณ์การเกิดอุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุโซน

ร้อน พายุซัดฝ่ัง พายุงวงช้าง) ดินถล่ม เอลนีโญ ลานิญา 
3) การเฝ้าระวังและการเตือนภัยธรรมชาติ 
4) การสืบค้นเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
5) ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัยธรรมขาติในประเทศไทย 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์ , แผ่นภาพ (power point)  
เวลา               1.30 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                     หลักการและวิธีการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา /การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศและการคาดการณ์การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ อุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุโซนร้อน พายุซดัฝ่ัง 
พายุงวงช้าง) ดินถล่ม เอลนีโญ ลานิญา/ แหล่งข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา/การ
เฝ้าระวังและการเตือนภัยธรรมชาติ /ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัยธรรมขาติในประเทศไทย 
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 
1 
หลักการและวิธีการในการ
พยากรณ์อากาศ อะไรบ้าง 
การพยากรณ์อากาศท่ี
สามารถคาดการณ์การเกิด
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 
 
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 
2 
สาเหตุการเกิดอุทกภัย 
วาตภัย (คล่ืนพายุโซนร้อน 
พายุซัดฝ่ัง พายุงวงช้าง) 
ดินถล่ม เอลนีโญ ลานิญา 
สภาวะโลกร้อน รวมถึง
การเฝ้าระวัง/เตือนภัย
ธรรมชาติ 
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 
3 
การเข้าถึง/ใช้ประโยชน์
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
ปฏิทินการเกิดภัย
ธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย 
 

ขั้นที่ 1 (30 นาที) 
 1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ 
“หลักการและวิธีการพยากรณ์อากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา”มีวิธีการและด าเนินการเผยแพร่
ส่ือสารข้อมูลอย่างไรบ้าง 
 2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ “ การ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและการคาดการณ์
ท่ีจะน าไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ” 
ขั้นที่ 2 (30 นาที) 
1) วิทยากรอธิบายเพื่อให้รู้และเข้าใจ “ภัย
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศและผลกระทบ”  
2) การเฝ้าระวังและการเตือนภัยธรรมชาติ 
 
  
ขั้นที่ 3 (30 นาที) 
1) การค้นหาและติดตามข้อมูลการใช้
ประโยชน์ด้านอุตุนิยมวิทยา 
2) ศัพท์ในการพยากรณ์อากาศท่ีประชาชน
ควรรับรู้ 
3) วิทยากรอธิบายให้เข้าใจปรากฏการณ์แต่ละ
เดือนประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติอะไรบ้าง 
 

 
1. power point 
2. ส่ือวีดีทัศน์  
3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย  
3. กระดาษฟลิปชาร์ท 
(flip chart) 
4. ปากกาเคมี 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้ เข้าใจ สามารถอธิบายหลักการและวิธีการพยากรณ์
อากาศ รวมท้ังสามารถระบุสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได้สามารถน าไป
ถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพวามต้องการด้านต่ 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวข้อวิชา  หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า  
เนื้อหา         

1) หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม  
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์, แผ่นภาพ (power point)                
เวลา               1.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผ่นภาพ (power point)                 
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
 

ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1 
หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า/อุทกภัย 
 
 
 
 
 
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 2 
หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า/ภัยแล้ง 
  
 

ขั้นที่ 1 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อบรรเทาอุทกภัย” 
3) ลักษณะการใช้ส่ิงก่อสร้างเพื่อแก้ไข/บรรเทาการ
เกิดอุทกภัย  
 
ขั้นที่ 2 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจ “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง” 
2) การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ า 
 

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยสามารถน าไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวข้อวิชา  อุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้้า 
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจวัฏจักรน้ า อุทกวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้ า ระบบการเตือนภัย
ทรัพยากรน้ าและเครื่องมือเตือนภัยทรัพยากรน้ าของกรมทรัพยากรน้ า  
เนื้อหา    

1) วัฏจักรน้ าและอุทกวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
2) ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 
3) ระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ (Early Warning) 
4) การเช่ืองโยงระบบข้อมูลเพื่อการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 

เทคนิควิธีการ   การบรรยาย สาธิตอุปกรณ์และอภิปรายกลุ่ม  
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์, แผ่นภาพ (power point)              
เวลา              1.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง      จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                   วัฏจักรน้ า ลักษณะพื้นท่ีลุ่มน้ า ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering 
                    System)  และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ (Early Warning)                
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1 
วัฏจักรน้ า /อุทกวิทยาพื้นท่ี
ลุ่มน้ า/ระบบตรวจวัดสภาพ
น้ าทางไกลอัตโนมัติ 
(Telemetering System) 
 
 
 
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 2 
ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning)  
 

ขั้นที่ 1 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ“วัฏจักรน้ า 
และอุทกวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้ า)” 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ “ระบบ
ตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering 
System) และการเช่ือมโยงประสานข้อมูลเพื่อการ
เตือนภัยของระบบ” 
 
ขั้นที่ 2 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจ “ระบบแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)” 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ “การเช่ือมโยง
ประสานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยของระบบ”  

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท 
3. ปากกาเคมี 
4. ส่ือวีดีทัศน์ 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า
ของกรมทรัพยากรน้ าสามารถน าไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หัวข้อวิชา  การจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินและจัดการความเส่ียงของชุมชน 
เนื้อหา     

1) การประเมินความเส่ียงต่อภัยพิบัติของชุมชน 
2) การจัดท าแผนท่ีเส่ียงอุทกภัย (Risk Map) และแผนท่ีปลอดภัย (Safety Map) 

เทคนิควิธีการ   การบรรยาย และอภิปรายกลุ่ม  
อุปกรณ์          แผ่นภาพ (power point)                
เวลา              0.45 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง      จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    หลักสูตรการฝึกอบรมระดับพื้นท่ี ชุดแผนการสอน ส่ือการสอน และเอกสารประกอบ 
                     หัวข้อวิชา               
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1
ชุดแผนการสอน 
 
 
  

ขั้นที่ 1 (45 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ“หลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับชาวบ้านในพื้นท่ีในหัวข้อการจัดการ
ความเส่ียงของชุมชน ในชุดแผนการสอนมีอะไรบ้าง” 
 2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ วิธีการและ
กระบวนการกลุ่มการจัดท าแผนท่ีเส่ียงอุทกภัย (Risk 
Map) และแผนท่ีปลอดภัย (Safety Map) 
 3) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจ “การเขียน
แผนผังการส่ือสารแจ้งเตือนเมื่อจะเกิดอุทกภัย – ดิน
ถล่ม มีการแจ้งข่าวเตือนภัยอย่างไรบ้างจากบุคคลใด 
หน่วยงานใด และผู้รับข่าวแจ้งส่ือสารต่อท าอย่างไร 
และชุมชนท้องถิ่นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างท่ี
สามารถบอกเหตุอุทกภัย – ดินถล่ม” 
 

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. เอกสารชุดแผนการ
สอน ตัวอย่างแผนท่ี
ความเส่ียงอุทกภัยของ
ชุมชน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจการใช้ชุดคู่มือแผนการสอน
สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดในการฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อวิชา  การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้้า 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความรู้ ทราบถึงแหล่งข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ าเพื่อการถ่ายทอดแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
เนื้อหา        

1) เครือข่าย แหล่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
2) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน ( SOP : Standard 

Operation Procedure ) 
เทคนิควิธีการ   การบรรยาย และอภิปรายกลุ่ม  
อุปกรณ์          แผ่นภาพ (power point)               
เวลา              0.45 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง      จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    หลักสูตรการฝึกอบรมระดับพื้นท่ี ชุดแผนการสอน ส่ือการสอน และเอกสารประกอบ 
                     หัวข้อวิชา           
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1
ชุดแผนการสอน 
 
 
  

ขั้นที่ 1 (45 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ“หลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับชาวบ้านในพื้นท่ีในหัวข้อการใช้
ข้อมูลเตือนภัยของชุมชนท้องถิ่นในชุดแผนการสอน
มีอะไรบ้าง” 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และทราบถึงเครือข่าย 
แหล่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
3) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจ “ต้นแบบคู่มือ
มาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน     ( 
SOP : Standard Operation Procedure ) ท่ีได้
จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเป็นเครื่องมื่อของ
ชุมชนท้องถิ่นในการแจ้งข่าวเตือนภัยอย่างไรบ้าง” 

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. เอกสารชุดแผนการ
สอน  
3.ต้นแบบคู่มือมาตรฐาน
เพื่อการปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้าน ( SOP : 
Standard Operation 
Procedure ) 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจการใช้ชุดคู่มือแผนการสอนใน
หัวข้อวิชา สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดในการฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หัวข้อวิชา  หลักการเป็นวิทยากรที่ประสบผลส้าเร็จ  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการหลักการเป็นวิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จเพื่อท่ีจะสามารถ 
                    ใช้ชุดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
เนื้อหา                              

1) หลักการเป็นวิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จ 
2) การบริหารโครงการฝึกอบรม 

เทคนิควิธีการ   การบรรยาย และอภิปรายกลุ่ม  
อุปกรณ์          แผ่นภาพ (power point)              
เวลา              0.30 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง      จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบห้องเรียน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    หลักการเป็นวิทยากรท่ีดีและบริหารโครงการฝึกอบรม               
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา 
ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1
ชุดแผนการสอน 
 
 
  

ขั้นที่ 1 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ“หลักการเป็น
วิทยากรท่ีประสบผลส าเร็จมีอะไรบ้าง” 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ“บริหาร
โครงการฝึกอบรมท่ีดีมีอะไรบ้าง” 
 
 

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. เอกสารหลักการเป็น
วิทยากรท่ีดีและบริหาร
โครงการฝึกอบรม 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในการเป็นวิทยากรท่ีประสบ
ผลส าเร็จ และการบริหารโครงการฝึกอบรมที่ดี โดยสามารถใช้ชุดคู่มือแผนการสอนน าไปใช้ในการ
ถ่ายทอดในการฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ า รวมท้ังสามารถบริหารงานโครงการฝึกอบรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวข้อวิชา  ฝึกปฏิบัติ (ฝึกสอน)  
วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นวิทยากรท่ีดีสามารถถ่ายทอดความรู้ 
                    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เนื้อหา            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติฝึกสอนคนละ  10 นาที เลือกหัวข้อวิชาจากชุดแผนการ
สอน   
เทคนิควิธีการ   ฝึกปฏิบัติ และเสนอแนะ 
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์, แผ่นภาพ (power point)                
เวลา              4.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง      จัดโต๊ะ เก้าอี้แบบตัวยู 
เอกสารประกอบการสอน 
                    ชุดแผนการสอน ส่ือการสอน และเอกสารประกอบหัวข้อวิชา ต้นแบบคู่มือมาตรฐาน 
                     การปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน               
การประเมินผล  ประเมินการฝึกปฏิบัติโดยการเสนอแนะน าเพิ่มเติมจากผู้เข้าอบรมและวิทยากรประจ า
กลุ่ม 
 

ประเด็นหลักหัวข้อวิชา 

ประเด็นส้าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส้าคัญขั้นตอนที่ 1 
ฝึกปฏิบัติทดลองฝึกสอน
ตามแผนการสอน คนละ 
10 นาที 

ขั้นที่ 1 (240 นาที) 
1) วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมฝึกสอนโดยใช้ชุด
แผนการสอนและต้นแบบคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน (SOP: Standard 
Operation Procedure ) 
2) ข้อเสนอแนะน าเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และวิทยากรประจ ากลุ่ม 
  

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. ส่ือวีดีทัศน์ 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการใช้แผนการสอนในหัวข้อวิชาต่าง ๆ สามารถน าไป
ถ่ายทอดในการฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.8 ผลพัทธ์ที่คาดหมาย 
                   วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทด้านการใช้ข้อมูลเตือน
ภัยทรัพยากรน้ าให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี 25 ลุ่มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 2-13 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ลุ่มน้ าใช้ข้อมูลการเตือนภัยและแหล่งข้อมูลอื่น ๆประกอบให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่นอันจะช่วยลดผลกระทบในชีวิต ทรัพย์สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุทภัย – ดินถล่ม และท าให้ระบบการ
เตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ าเป็นท่ียอมรับของชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ า 

 



                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 3 
แผนการสอน 
หลักสูตรการฝกอบรม 

การใหความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรนํ้า 

ระดับพื้นที่ พื้นที่ราบลุมริมนํ้า 

สําหรับวิทยากร 

 

โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02rqohK_MAhXFBo4KHfGZDLoQjRwIBw&url=http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308&psig=AFQjCNHBick5BF7RNawQ7XvBrdHRT9n5Bg&ust=1461853906211211


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ก- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ค าน า 

 

               แผนการสอนส าหรับวิทยากรท่ีจะใช้ในการถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเป็น
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีลุ่มน้ าต่าง ๆท่ัวประเทศ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการให้ความรู้
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีลาดเชิงเขา โดยในส่วนแรกจะแนะน าการใช้คู่มือ
แผนการสอนประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีและความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับวิทยากร ส่วนต่อมาจะเป็นแผนการ
สอนรายวิชาโดยเรียงล าดับจากการสร้างความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศ สภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบั ติและการบริหารจัดการน้ า  องค์ความรู้
เกี่ยวกับอุทกวิทยา สถานีเตือนภัยอัตโนมัติของกรมทรัพยากรน้ า การจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัยในชุมชน 
การใช้ข้อมูลเพื่อเตือนภัยทรัพยากรน้ าของชุมชนท้องถิ่น ประกอบตัวอย่างต้นฉบับคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อแนะน าในการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลเครือข่าย
ต่าง ๆ รวมท้ัง เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชาเพื่อให้วิทยากรได้ศึกษาในรายละเอียด
ข้อมูลความรู้เพื่อใช้ในการสอน 

                แผนการสอนท่ีจัดท าครั้งนี้ เป็นกรอบแนวทางส าหรับวิทยากรกรมทรัพยากรน้ าท่ีจะน าไป
ปรับใช้อย่างเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงพื้นฐานความรู้ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีความ
หลากหลายของวุฒิการศึกษา อาชีพ ความเช่ือ ทัศนคติ ประสบการณ์ และวิถีการด าเนินชีวิตในชุมชน 
และต้องพิจารณาข้อมูลความเป็นจริงสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา ซึ่งมีอิทธิพลท่ีจะส่งผลกระทบท าให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแตกต่างกันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ข- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สารบัญ 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.1 วิทยากรฝึกอบรม 

           วิทยากรผึกอบรม (Trainer) หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้ารับการอบรม 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม ท้ังด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจต
คติ (Attitude) และด้านทักษะ (Skill) นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิธีการสอน เทคนิคการสอน 

วิทยากรผึกอบรม = ผู้รู้ + ศิลปะในการท าให้เกิดความเข้าใจ + ศิลปะในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ลักษณะของวิทยากรท่ีประสบความสาเร็จ  

            1. บุคลิกดี บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นผู้เป็นวิทยากร จะต้องมีบุคลิกภาพท่ี ดี 
น่าเช่ือถือ  

            2. มีความกระตือรือล้น แสดงออกได้จาก ความคล่องตัว ก้าวเดินอย่างมั่นใจเต็มฝีก้าว มีการ
แสดงออกอย่างเช่ือมั่น จะช่วยให้ผู้ฟังต่ืนตัว ใจจดจ่อ ติดตามและคล้อยตามได้  

            3. สนใจร่วมมือ คือ สนใจในภารกิจของผู้ฟัง โดยใช้ข้อมูลของผู้เข้าอบรมมาเป็นประโยชน์ใน
การถ่ายทอด โดยการรู้เนื้อหา ยกตัวอย่าง หรือรายละเอียดท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนฟัง ท าให้ผู้ฟังเกิดการ
ยอมรับ  

            4. ใช้ส่ือช่วยสอน ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเราต้องการส่ือสารอยู่ โดยการ
ถ่ายทอดนั้น หากผู้ถ่ายทอดได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ท่ีจะให้ผู้ฟังได้รับรู้ในหลายๆช่องทาง ย่อมจะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการรับรู้ได้มากขึ้น  

            5. ไม่อ่อนประสบการณ์ วิทยากรท่ีดี ควรมีความรู้และประสบการณ์ตรง ในเรื่องท่ีตนก าลังจะ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ย่อมอยากฟังประสบการณ์หรือเทคนิคของผู้ถ่ายทอด ดังนั้น ผู้
ถ่ายทอดท่ีดีควรมีประสบการณ์หรือความส าเร็จในงานมาเสนอสู่ผู้ฟัง   

            6. มีความสามารถในการถ่ายทอด คือ มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ หลักการ 
ประสบการณ์ และวิธีการ โดยใช้ค าพูด รูปภาพ ตัวอักษร ให้ผู้ฟัง ต้ั งใจ สนใจ เข้าใจ ประทับใจ หรือ
บันเทิงใจควบคู่กันไป ซึ่งย่อมอาศัยลีลา เทคนิคต่างๆ ให้สอดคล้องและกลมกลืน  

            7. ถอดหัวใจคนเรียน คือ รู้จักเอาใจผู้เข้าอบรมมาใส่ไว้ในใจวิทยากรว่า หลักการเรียนรู้ของผู้คน
เป็นอย่างไร จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และรับรู้ได้อย่างไร ซึ่งหมายความว่า วิทยากร จะต้อง รู้เขา รู้
เรา รู้ว่าคนฟังคือใคร ชอบอะไร  

            8. เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ คือ พัฒนาบุคลากร หรือฝึกอบรมก็ตาม วัตถุประสงค์โดยส่วนใหญ่
เรามุ่ ง ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนเรียน คนฟังให้ เกิดความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(Understanding) ความสามารถ (Skill) เจตคติ (Attitude) และจริยธรรม (Habit) ในการท างานท่ีดี 
ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของผู้ถ่ายทอดว่า ท าอย่างไร 

3.2 เทคนิคการเตรียมตัวท่ีดีของวิทยากร 

3.2.1 ก่อนการฝึกอบรม 
 ก่อนท่ีจะมีการฝึกอบรมเกิดข้ึน วิทยากรจะต้องมีภาระกิจในการเตรียมตัว เพราะวิทยากรจะต้อง
ทราบล่วงหน้าว่าตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องใด ดังนั้นในขั้นตอนนี้วิทยากรจะต้องเตรียมการเพื่อ
การถ่ายทอดและเปล่ียนทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการท่ีดีย่อมส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
เพราะจะท าให้วิทยากรเกิดความมั่นใจในการฝึกอบรม และเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ย่อมแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม โดยการเตรียมการมี ดังนี้  
           1. การประสานงานกับหน่วยงานที่จะฝึกอบรม เพื่อขอข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตร กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
           2. การเขียนแผนการสอน รวมท้ังทบทวนแผนการสอนท่ีเตรียมไว้ ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จาก
หน่วยงานจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนแผนการสอน แผนการสอนเป็นแนวทางส าหรับวิทยากรว่า จะ
ถ่ายทอดและเปล่ียนพฤติกรรมโดยใช้ส่ือการสอนและเทคนิคการฝึกอบรมอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
           3. การเตรียมอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่างๆ วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ์และส่ือการสอนต่างๆ 
เช่น ไฟล์ ข้อมูลต่าง ๆ ส่ือวีดีทัศน์ท่ีใช้ในการน าเสนอ ฯลฯ ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับขอบเขตและ
ระยะเวลาของหัวข้อวิชา 

3.2.2 ระหว่างการฝึกอบรม 
 เมือ่วิทยากรมาถึงสถานท่ีจัดฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้
และสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผู้น ากลุ่ม วิทยากรคนก่อนๆ พูดเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร ฯลฯ เมื่อถึงเวลาการฝึกอบรม จะต้องด าเนินการต่างๆ ท่ีสาคัญได้แก่  
           1. การถ่ายทอดความรู้ ควรมีความสามารถในการถ่ายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช้ส่ือการสอน
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์  
           2. การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น วิทยากรจะต้องคอย
กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็น รวมถึงต้องคอยช้ีแนะ สรุปประเด็นและ
น าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมด้วย  
           3. การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ท้ังด้าน
กายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ ส่ือให้เหมาะสม และด้านจิตภาพ หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสนใจท่ี
จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           4. การมีมนุษยสัมพันธ์ วิทยากรจะต้องอาศัยหลักการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นการช่วยลด
ช่องว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประทับใจ  
           5. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอย่างวิทยากรสามารถรู้ หรือคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่ปัญหา
บางอย่าง เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วิทยากรมืออาชีพจะต้องสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ หรือบรรเทาให้ลดน้อยลง  

3.2.3 หลังการฝึกอบรม 
 เมื่อเสร็จส้ินการบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรม วิทยากรควรมีการติดตามผลการ
ประเมินการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม ได้แก่ 
           1. การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข้อมูลจากผู้จัดฝึกอบรม นอกเหนือจากประเมิน
โดยการสังเกต เพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติงานของตน และน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
            2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความจ าเป็น วิทยากรควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร เช่น การมอบวุฒิบัตร การเล้ียงสังสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
            3. การติดตามผลการฝึกอบรม ต้องติดตามดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ท่ีได้ฝึกฝนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเท่าท่ีจ าเป็น 

3.3 ช้ีแจงการใช้ชุดแผนการสอนส าหรับวิทยากร 
               เอกสารชุดแผนการสอนหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับ
พื้นท่ี พื้นท่ีลาดเชิงเขา ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา จ านวน 4 หัวข้อวิชา ดังนี้ 
                หมวดความรู้ท่ัวไป 

1) หัวข้อวิชาการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
2) หัวข้อวิชาอุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

หมวดความรู้การจัดการความเส่ียง และข้อมูลเตือนภัย 
1) หัวข้อวิชาการจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 
2) หัวข้อวิชาการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
ข้อแนะน าส าหรับวิทยากร 
เอกสารนี้ จัดท าเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเป็นวิทยากรหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้
ข้อมูล 

เตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีลาดเชิงเขา เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นพื้นท่ีลุ่ม
น้ าในการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรไปปรับใช้เตรียมตัวท่ีจะ
สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวจากเหตุอุทกภัย – ดินถล่มในพื้นท่ีท่ีตนอยู่อาศัยให้อยู่รอด
ปลอดภัย จึงขอให้วิทยากรศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและล าดับขั้นตอนของการน าเสนอและกิจกรรม



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ในแต่ละหัวข้อวิชาอย่างละเอียด เพราะแต่ละหัวข้อวิชามีจุดเน้นของเนื้อหา เทคนิค วิธีการ แผ่นภาพ ส่ือ
การสอน และเอกสารประกอบค าบรรยายท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบวิทยากรท่ัวไป 

  บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการในหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัย 
ทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีลาดเชิงเขา จะมุ่งเน้นการเป็นผู้ด าเนินการ (Moderator) คือแนะน า ก ากับ
ประเด็น บริหารเวลา และสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) คือ ริเริ่มอภิปรายกลุ่ม กระตุ้นให้
ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นผู้บรรยายหรือน าเสนอ 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีพื้นฐานความรู้ด้านการศึกษาแตกต่าง หลากหลายอาชีพ และ
ประสบการณ์ วิทยากรจะต้องถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมเป็นล าดับ ดังนี้คือ 

1) ความรู้ จะต้องบอกให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ข้ันตอนต่าง ๆ 
 ของส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้น ๆให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 
2) ความเข้าใจ จะต้องอธิบายหรือสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรม ซึ่งจะต้องมีการ

ล่าวถึงเหตุผล ความเป็นมา ประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ รวมท้ังข้อค านึงหรือข้อควรระวัง 
 

3) ความช านาญหรือทักษะ ในบางเนื้อหาหัวข้อวิชาจ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ วิทยากร
จะต้องช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้เห็นขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆจนสร้าง
ความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนแก่ผู้เข้าอบรม 

4) ทัศนคติ ท่ีถูกต้องและเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีวิทยากรจะต้องพยายามสร้างหรือปรับให้บังเกิด
ขึ้นกับผู้เข้าอบรม นอกจากการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อวิชา โดยเฉพาะทัศนคติการ
ท างานร่วมกัน ในลักษณะหุ้นส่วนและเครือข่าย 
 

ส่วนประกอบของชุดแผนการสอน 
1) แผนการสอน จัดท าขึ้นเพื่อวิทยากรใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการสอน/สนับสนุน

การเรียนรู้ 
2) แผ่นภาพ (power point) ,ส่ือวีดีทัศน์ DVD เพื่อเป็นส่ือการสอนในหัวข้อวิชาต่าง ๆ  
3) เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาต่าง ๆ 
4) (ตัวอย่าง) ค าถามท่ีใช้ในการสอน และแนะน าข้อมูลเอกสาร หนังสือและแหล่งข้อมูล

เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม  
 

 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.4 แผนการสอนวิชาการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ 
3.4.1 แผนการสอน 
หลักสูตร        การให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 
หัวข้อวิชา      การพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์    เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการพยากรณ์อากาศและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศใน 
                    ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
เนื้อหา    

1) การพยากรณ์อากาศท่ีเช่ือมโยงคาดการณ์การเกิดอุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุโซนร้อน 
 พายุซัดฝ่ัง พายุงวงช้าง) และดินถล่ม 
2) เอลนีโญ ลานิญา 
3) วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
4) ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัยธรรมขาติในประเทศไทย 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม 
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์ ,แผ่นภาพ (power point)  
เวลา               1 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       ครึ่งวงกลม ท่ีผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นกันและกัน หากผู้เข้าอบรมมากอาจจัดเป็นครึ่ง 
                     วงกลมสองวงซ้อนกัน 
เอกสารประกอบการสอน 
                     การพยากรณ์อากาศ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อุทกภัย วาตภัย (คล่ืนพายุโซนร้อน พายุซัดฝ่ัง  
                      พายุงวงช้าง) ดินถล่ม  
                      เอลนีโญ ลานิญา 
                     วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
                      ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัยธรรมขาติในประเทศไทย 
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ /แบบประเมินวิทยากรและหัวข้อวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แหล่งข้อมูลที่วิทยากรควรศึกษาเพิ่มเติม          
1) เอกสารคู่มือการฝึกอบรมการการปลูกจิตส านึกเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยน้ าท่วม 
 www.adpc.net 
2) เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน เตรียมพร้อม การจัดการภัยพิบัติ 
 ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน ด าเนินการโดย มูลนิธิ เพื่อการพัฒนาท่ียั่ งยื่ น 

www.sdfthai.org 
3) เอกสารคู่มือประชาชนในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 www.disaster.go.th 
4) เอกสารการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  www.disaster.go.th 
5) คู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ รศ.ดร.ประสิทธิ์  ทีฆพุฒิ /อ.ศุภฤกษ์  ตันศรีรัตนวงค์ 
6) กรมทรัพยากรน้ า www.dwr.go.th 
7) กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
8) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 
9) กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adpc.net/
http://www.sdfthai.org/
http://www.disaster.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disaster.go.th/


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.4.2  กระบวนการฝึกอบรม 

ประเด็นส าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ์ 
ประเด็นส าคัญที่ 1 
ก า ร พ ย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ 
ห ม า ย ถึ ง อ ะ ไ ร  ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน
ท่ี น า ไ ป สู่ ก า ร เ กิ ด ภั ย
ธรรมชาติมีอะไรบ้าง 
 
 
 
ประเด็นส าคัญที่ 2 
ภัยพิบัติธรรมชาติ เอลนีโญ 
/ ลานิญาส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร  
 
ประเด็นส าคัญที่ 3 
ป ฏิ ทิ น ก า ร เ กิ ด ภั ย
ธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 (30 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรู้ว่า “การพยากรณ์
อากาศ”คืออะไร 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม ระดมสมองและตอบ
ค าถามว่า “ภัยธรรมชาติ”คืออะไรให้ผู้เข้า
อบรม เล่าเรื่องภัยธรรมชาติท่ีมีประสบการณ์
ประสบด้วยตนเอง  
3) วิทยากรอธิบายภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน 
มีอะไรบ้าง    
ขั้นตอนท่ี 2 (15 นาที) 
1) วิทยากรอธิบายพอสังเขปให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก
ค าว่า เอลนีโญ และลานิญา  
2) เอลนีโญ และลานิญาส่งผลกระทบให้เกิด
ภัยอุทกภัย-ดินถล่ม /ภัยแล้ง อย่างไร  
3) วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
ขั้นตอนท่ี 3 (15 นาที) 
1) วิทยากรอธิบายว่าในแต่ละเดือนประเทศ
ไทยเกิดภัยธรรมชาติอะไรบ้าง 
2) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมระดมสมองและตอบ
ค าถาม “ในพื้นท่ีแต่ละเดือนเกิดภัยธรรมชาติ
อะไรบ้าง”บันทึกค าตอบลงในกระดาษฟลิป
ชาร์ท 
3) วิทยากรสรุปผลจากการน าเสนอของผู้เข้า
อบรม 
สรุป วิทยากรกล่าวเช่ือมโยงเนื้อหาท้ังหมด 

 
1. power point 
2. ส่ือวีดีทัศน์ 
3. กระดาษฟลิปชาร์ท 
(flip chart) 
4. ปากกาเคมี 
 

ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายพยากรณ์อากาศและระบุสาเหตุการเกิดภัย
ธรรมชาติได้ 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.4.3 แผนการสอนหัวข้อวิชา “การพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ” 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
00.00 ขั้นตอนที่ 1 (30 นาที) 

        วิทยากรกล่าวแนะน าตัวเอง 
        สวัสดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านวันนี้เราท้ังหมดมารวมตัว
กันเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝูาระวัง เตรียมพร้อมหากเกิด
เหตุอุทกภัยเพื่อให้สามารถใช้องค์ความรู้จากการอบรมช่วยเหลือ
ตัวเอง/ครอบครัวได้ 
        ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย มี
การแปรปรวนตลอดเวลา วันนี้อากาศร้อนพรุ่งนี้อุณหภูมิอาจจะลด 
5 – 6 องศา กลายเป็นอากาศหนาว ในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็น
ต้นมาประเทศไทยเกิดภัยแล้งรุนแรงท่ีสุดในรอบ 20 ปี พอถึงฤดู
ฝนอาจเกิดอุทกภัย-ดินถล่มได้ 
        เราจะมาเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวน
จะเกิดภัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเรา 
        ส าหรับเนื้อหาวิชาแรกท่ีเราจะเรียนรู้เรื่อง การพยากรณ์
อากาศ ลมมรสุมกับภูมิอากาศ การเฝูาระวังลมฟูาอากาศ ต้อง
สังเกตอะไรบ้าง ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และปฏิทินการเกิดภัย 
         วัตถุประสงค์ของวิชาเพื่อท่ีจะเสริมสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจการพยากรณ์อากาศท่ีเช่ือมโยงการเกิดภัยธรรมชาติ ส่ง
ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของชุมชนท้องถิ่น  
        ความผันแปรของภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะอากาศท่ัวโลก 
รวมท้ังประเทศไทยก็มีสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนั้น
คือ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิมีแนวโน้ม
สูงขึ้นท้ังอุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 
โดยเฉพาะในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) และสภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ส่งผลกระทบต่ออนาคตโลกการเปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
 

 
แผ่นภาพ ท่ี  1  หั ว ข้ อ วิ ช า
วิ ท ย า ก ร ก ล่ า ว น า  โ ด ย
เช่ือมโยงหลักการและเหตุผล
การจัดอบรม 
  อธิบายถึงความรุนแรงของ
ภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยท่ี
ผ่านมาและเกิดขึ้นในประเทศ
อื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
หัวข้อวิชา 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยพิบัติธรรมชาติจะมีความรุนแรงมากขึ้น ต้องติดตามคาดการณ์
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยใกล้ชิด การพยากรณ์อากาศถือ
ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเฝูาระวัง เตรียมพร้อมกับสภาวะภัย
พิบัติต่าง ๆท่ีจะเกิดขึ้น 
      การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะอากาศและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา 
เช่นฝน อุณหภูมิ เมฆ หมอก คล่ืนลม รวมท้ังภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง
และไม่รุนแรง ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน, พายุฝนฟูาคะนอง,อุทกภัย
, ภัยแล้ง ฯลฯ การพยากรณ์สภาวะอากาศดังกล่าว แบ่งออกเป็น 
3 ชนิดตามช่วงเวลา คือ 
        1. การพยากรณ์อากาศระยะส้ัน (Short Range Forecast) 
เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ใช้ข้อมูลผล
การตรวจอากาศ และแผนท่ีอากาศในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตาม
แนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศ สามารถ
แบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์ออกได้  
           1.1 การพยากรณ์อากาศปัจจุบัน (Nowcast) ช่วงเวลา
พยากรณ์ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 
 
           1.2 การพยากรณ์อากาศส้ันมาก (Very Short Range) 
ช่วงเวลาพยากรณ์ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง 
            1.3 การพยากรณ์อากาศส้ัน (Short  Range) ช่วงเวลา
พยากรณ์ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 
        2. การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium Range 
Forecast) คือ การพยากรณ์อากาศในระยะเวลามากกว่า 72 
ช่ัวโมง จนถึง 10 วัน ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันร่วมกับข้อมูล
จากสถิติภูมิอากาศในการพยากรณ์ 
         3. การพยากรณ์อากาศระยะนาน (Longe Range 
Forecast) เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลามากกว่า 10 วันขึ้น
ไป ใช้ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์ 
 

 
 
 
 
แ ผ่ น ภ า พ ท่ี  2  - 4  ก า ร
พยากร ณ์อ า กาศ / แ ผน ท่ี
อากาศ/การรายงานอากาศ
ประจ าวัน 
 
 
 
 
** ส่ือวีดีทัศน์การ 
พยากรณ์อากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา 3 
นาที 

 
 
   
* * ส่ื อ วี ดี ทั ศ น์ ก า ร
พยากรณ์อากาศของ
สถานีโทรทัศน์ TNN 
2 นาที 

 
**พิจารณาฉายส่ือวี ดีทัศน์
ตามความเหมาะสม 
เวลาและความสนใจของผู้
อบรม 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ความหมายต่าง ๆ ในการพยากรณ์อากาศ 
    “ฟ้าหลัว” หมายถึง ลักษณะของอากาศท่ีประกอบด้วยอนุภาค
ขนาดเล็กท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (เช่น ฝุุนละออง ควันจากไฟปุา 
ฝุุนละอองจากยวดยานพาหนะในเมืองใหญ่ หรือไอเกลือจากทะเล) 
จ านวนมากล่องลอยอยู่ท่ัวไป ท าให้มองเห็นอากาศเป็นฝูาขาว ใน
บรรยากาศท่ีมีฟูาหลัวเกิดข้ึนจะท าให้ทัศนวิสัยลดลง 
    “หย่อมความกดอากาศสูง” High Pressure Area เป็นบริเวณ
ท่ีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง มวลอากาศมีความเย็น
และแห้งจะจมตัวลง ท้องฟูาจะแจ่มใส ซึ่งมวลอากาศท่ีมีความ
หนาแน่นจะเคล่ือนไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า เช่น อิทธิพล
ของหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเคล่ือนเข้าสู่ประเทศ
ไทยท าให้ทุกภาคมีอากาศหนาวเย็น 
    “หย่อมความกดอากาศต่ า” low Pressure Area เป็นบริเวณท่ี
ความกดอากาศต่ ากว่าบริเวณข้างเคียง ความร้อนจากดวงอาทิตย์
จะท าให้มวลอากาศลอยตัวขึ้นท าให้ท้องฟูาจะมีเมฆมาก ถ้าหากมี
ความกดอากาศต่ ามากจะเป็นพายุดีเปรสช่ันและอาจรุนแรงเป็น
พายุฤดูร้อน 
    “มรสุม” Monsoon เป็นการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมท่ีพัด
ตามฤดูกาล คือลมประจ าฤดู สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของพื้นดิน และพื้นน้ า 
         1. มรสุมฤดูร้อน ในฤดูร้อนอุณหภูมิอากาศบนทวีปสูงกว่า
ยกตัวขึ้น อากาศเย็นจากทะเลพัดเข้าแทนท่ีท าให้เกิดฝน ระหว่าง
เดือน เมษายน – กันยายน 
         2. มรสุมฤดูหนาว ในฤดูหนาวอุณหภูมิพื้นทวีปลดต่ าลงท า
ให้อากาศเหนือพื้นทวีปพัดไปแทนท่ีอากาศร้อนเหนือทะเลท าให้
เกิดพายุฝน ชายฝ่ังภาคใต้ ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม 
    “ร่องมรสุม” ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกฉียงเหนือ ซึ่ง
เคล่ือนท่ีขึ้น – ลงตามแนวละติจูด 
 
 

 
แผ่นภาพที่ 5 ฟูาหลัว 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 6 - 7  
ความกดอากาศ/หย่อมความ
กดอากาศสูง /ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 8  มรสุมฤดูร้อน/
มรสุมฤดูหนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 แผ่นภาพท่ี 9 แนวร่องมรสุม
ประเทศไทย 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ถ้าร่องมรสุมเกิดจากการปะทะกันของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลท าให้เกิดฝนตกเป็น
บริเวณกว้าง และถ้าแนวชนของร่องมรสุมท้ังสองชนกันยิ่งแคบจะ
เกิดเป็นพายุฝนฟูาคะนองได้ง่าย และถ้าเกิดร่องมรสุมนาน ส่งผล
ให้เกิดฝนตกนานท าให้เกิดน้ าท่วมได้เช่นกัน 
    เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศ 
     เกณฑ์อากาศร้อน 
     1) อากาศร้อน (hot) อุณหภูมิต้ังแต่  35.0 -  39.9  องศา
เซลเซียส 
     2) อากาศร้อนจัด (very hot) อุณหภูมิต้ังแต่  40.0  องศา
เซลเซียสขึ้นไป 
     เกณฑ์อากาศหนาว   
     1) อากาศเย็น (cool)  อณุหภูมิต้ังแต่  16.0 – 22.9 องศา
เซลเซียส 
     2) อากาศหนาว (cold)  อุณหภูมิต้ังแต่  8.0 – 15.9  องศา
เซลเซียส 
     3) อากาศหนาวจัด (very  cold)  อุณหภูมิต้ังแต่  7.9 องศา
เซลเซียสลงไป 
     เกณฑ์การกระจายของฝน 
     1) ฝนบางพื้นท่ี (isolated)  หมายถึง มีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ 
20ของพื้นท่ี 
     2) ฝนกระจายเป็นแห่งๆ (widely scattered) หมายถึง  มีฝน
ตกตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
     3) ฝนกระจาย (scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 40 
ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  60 ของพื้นท่ี 
     4) ฝนเกือบท่ัวไป (almost  widespread)  หมายถึง  มีฝน
ตกตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของพื้นท่ี 
     5) ฝนท่ัวไป (widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ 80 
ของพื้นท่ีขึ้นไป 

 

แผ่นภาพที่ 10 - 11 
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ/
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 
แผ่นภาพท่ี 12 เกณฑ์การ
พยากรณ์อากาศ/รายงาน
อากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เกณฑ์ปริมาณฝน 
     1) ฝนเล็กน้อย (light rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 0.1 – 
10.0  มิลลิเมตร  
     2) ฝนปานกลาง (moderate rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 
10.1 - 35 มิลลิเมตร 
     3) ฝนหนัก (heavy rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 35.1 – 90.0 
มิลลิเมตร 
     4) ฝนหนักมาก (very heavy rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 
90.1 มิลลิเมตร ข้ึนไป                                                                  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง
ความเปล่ียนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น อุณหภูมิ 
ปริมาณฝน รูปแบบพายุ เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากกิจกรรม
ของมนุษย์ท่ีเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของช้ันบรรยากาศโลก                                                           
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นสถานการณ์ท่ีอุณหภูมิ
ของโลกในปัจจุบันสูงขึ้นโดยเฉล่ีย มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น มลพิษ การตัดไม้ท าลายปุา ซึ่ง
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของช้ันบรรยากาศโลก 

  องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ (นาซา)
เปิดเผยอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้น 1.11 องศาเซลเซียสในเดือน
เมษายน 2559 /ส าหรับประเทศไทยในช่วง 40 ปี มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส /น้ าแข็งขั้วโลกละลายในอัตรารวดเร็ว
และท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ
และสภาพอากาศท่ีรุนแรง พายุท่ีรุนแรง ภาวะภัยแล้ง คล่ืนความ
ร้อน ไฟป่า ภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นบ่อยและยากจะท านาย 

     ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เริ่มเกิดขึ้น
ต้ังแต่ 150 ปีท่ีแล้วสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ การใช้และ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกิดไป เช้ือเพลิงฟอสซิล การใช้
ท่ี ดิ น  ก าร ตั ด ไ ม้ ท า ลา ยปุ า  ท า ให้ เ กิ ดก๊ า ซ เ รื อนกระจก 
(Greenhouse Gas : GHG)หนาแน่นในบรรยากาศ ซึ่งสภาพโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แ ผ่ น ภ า พ ท่ี  1 3  ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
/สภาวะโลกร้อน 
แผ่นภาพท่ี 14 - 15 การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) 
แผ่นภาพที่ 16 
สภาวะ โลกร้ อน  (Global 
Warming)    
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพท่ี 17 ภาพแสดง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-13 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ธรรมชาติขาดความสมดุล ภัยพิบัติธรรมชาติจะ
เกิดขึ้นรุนแรง คาดการณ์ไม่ได้ 
    ให้ผู้อบรมตอบค าถามว่า “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” มี
อะไรบ้าง ท่ีผู้เข้าอบรมเคยมีประสบการณ์โดยประสบเหตุ
ด้วยตนเองหรือจากการบอกเล่าของผู้ท่ีเคยประสบภัย หรือ
จากส่ือมวลชน หรือจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   (เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในพื้นท่ีเกิดภัยธรรมชาติอะไรบ้าง และ
จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าปฏิทินฤดูกาลของชุมชนท้องถิ่น
ในวิชาท่ี 3) 

      สรุป ค าตอบข้อคิดเห็น เสนอจากกลุ่มผู้อบรมเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ และน าเสนอว่า“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”คืออะไร 

     ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural  Disasters) หมายถึง 
ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมีความรุนแรง
มากกว่าปกติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อม ชีวิต
มนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ  เช่น วาตภัย(พายุฝนฤดูร้อน/พายุ
หมุนเขตร้อน) สภาวะอากาศหนาวเย็น/ภัยแล้ง/คล่ืนความร้อน 
อุทกภัย สึนามิ หิมะถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เช้ือโรคท่ี
ท าให้เกิดโรคระบาด ไข้เลือดออก หากไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิ ง แวด ล้อม  ชี วิ ตมนุ ษย์  สั ง คม / เศรษฐกิ จจะ เป็น แ ค่
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้น 
     รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว 
      1.อุทกภัย คือภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ าท่วมหรือ
อันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ีน้ าไหลเอ่อล้นฝ่ังแม่น้ า ล าธาร 
หรือทางน้ า เข้าท่วมพื้นท่ี แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้  2 
ลักษณะ คือ 
      1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตล่ิงเป็นสภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้น
เนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นใน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า 
      2) น้ าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดข้ึนอย่างฉับ 
พลันในพื้นท่ี เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณพื้นท่ีมีความชันมาก 
 

 
 
**กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วย
ประเด็นค าถาม“ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ” 
สรุปภัยธรรมชาติท่ีเกิดในพื้นท่ี
ในอดีตและยังเกิดในปัจจุบัน 
เขียนลงแผ่นพลิก (Flip Chart) 
 
 
 
แผ่นภาพท่ี 18 - 19 ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ คืออะไร 
 
 
* * ส่ือวีดีทัศน์ 7 ภัย
พิ บั ติ ท า ง ธ ร ร มช า ติ     
4 นาที 

 ** พิจารณาฉายส่ือวีดีทัศน์
ตามความเหมาะสมของเวลา 
แผ่นภาพท่ี 20 รู้จักภัยใกล้ตัว 
อุทกภัย/วาตภัย/คล่ืนพายุซัด
ฝ่ัง/พายุงวงช้าง 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-14 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0.30 

    2.วาตภัย คือภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท าให้เกิดความ
เสียหายมีสาเหตุมาจาก 
    1) พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุใต้
ฝุุน 
     2) พายุฤดูร้อน 
     3) ลมงวง (เทอร์นาโด) หรือพายุงวงช้าง 
   3.คลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surge)  จะเป็นคล่ืนขนาดใหญ่
ซัดชายฝ่ังอันเนื่องมาจากความแรงของลมท่ี เกิดขึ้นจากพายุ
หมนุเขตร้อนท่ีเคล่ือนตัวเข้าหาฝ่ัง 
    4.พายุงวงช้าง มีช่ือท่ีถูกต้องคือ "พายุนาคเล่นน้ า" หรือ 
"พวยน้ า" (waterspout) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีมีลักษณะ
คล้ายท่อน้ าขนาดใหญ่เช่ือมต่อระหว่างผืนฟูาและพื้นน้ า เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากลมพัดวนบิดเป็นเกลียว 
    5. ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคล่ือนตัวของมวลดิน
และหินภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก ดินถล่มมักเกิด
พร้อมกับหรือตามมาหลังจากน้ าปุาไหลหลาก 
ขั้นตอนที่ 2 (15 นาที) 
    อธิบายพอสังเขปค าว่า”เอลนีโญ (El Niño) ลานิญา” 
    เอลนีโญเป็นค าท่ีใช้เรียกปรากฏการณ์ธรรมชาติทาง 
สมุทรศาสตร์  “เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เมื่อกระแสน้ าเย็นเปรู
บริเวณชายฝ่ังตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ถูกกระแสน้ าอุ่น
จากศูนย์สูตรไหลเข้ามาแทนที ท าให้อุณหภูมิท่ีผิวน้ าสูงขึ้น 10
องศาเซลเซียส และมีผลให้แพลงก์ตอนในบริเวณนั้นลดจ านวน
น้อยลง จ านวนปลาจึงลดน้อยลงไปด้วย ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น
ทุก ๆ 2 – 7 ปี อันเป็นผลจากการอ่อนก าลังลงของลมสินค้า
ตะวันออกเฉียงเหนือใ ต้ ในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อเกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้นจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศของบริเวณชายฝ่ัง
ใกล้เคียงในลักษณะท่ีท าให้ฝนตกน้อยลง” 
       หากเกิดเอลนีโญ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มว่า
จะต่ ากว่าปกติ โดยเฉพาะฤดูร้อนและต้นฤดูฝน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพท่ี 21  ผลกระทบ
เอลนีโญ (เกิดฝนแล้งในไทย)/
ลานิญา(เกิดพายุฝนอุทกภัยใน
ไทย) 
 

* วิทยากรบรรยายอธิบายพอ
สังเขป 
* วิทยากรสามารถศึกษาท า
ความเข้าใจกับปรากฏการณ์  
เอลนีโญและลานิญา ได้จาก
เอกสารประกอบการบรรยาย 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-15 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.45 
 
 
 
 

ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติ เฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีเอลนีโญมีขนาดรุนแรง ผลกระทบดังกล่าวจะชัดเจนมาก
ขึน้ เช่น ปัจจุบัน พ.ศ. 2559       
     ลานิญา จะเกิดตรงข้ามกับเอลนีโญ ทิศทางการพัดของลม
สินค้าพัดจากตะวันตกไปตะวันออก ผลกระทบของลานีญาจึง
ตรงข้ามกับ  เอลนีโญ กล่าวคือ ผลจากการท่ีอากาศลอยขึ้น
และกล่ันตัวเป็นเมฆและฝนบริเวณแปซิฟิกตะวันตกเขตร้อน
ในช่วงปรากฏการณ์ลานีญา ท าให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มท่ีจะมีฝนมากและมีน้ าท่วม ลานีญาจะมี
ผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อน โดยพายุเฮอริเคนในมหาสมุทร
แอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  และ
สหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนมีโอกาสประสบกับพายุ
เฮอริเคนมากขึ้น ลานิญาเกิดขึ้นได้ทุก 2 – 3 ปี  
      *ศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศ สหรัฐอเมริกา ประกาศ
เมื่อ 14 เมษายน 2559 ว่าปรากฏการณ์ลานีญาจะปรากฏขึ้น 
ต้ังแต่เดือนกรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป สอดคล้องกับกรม
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนัก
ช่วงเดือนธันาคม 2559 – เดือนกุมภาพนธ์ 2560                                          
      วงจรการจัดการภัยพิบัติ เป็นการปูองกันการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติสมัยใหม่ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด
เหตุท่ีต่อเนื่อง 
ขั้นตอนท่ี 3 (15 นาที) 
   ปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆของประเทศไทย 
 (เอกสารตารางแสดงปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติแต่ละภูมิภาค) 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นภาคการเกษตรจึงมี
ความส าคัญ เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเล้ียงประชากรท้ัง
ภายในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 
 

 
 
 
แผ่นภาพที่ 22 ลานีญา 2559 
*(ศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศ 
ส า นั ก บ ริ ห า ร แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น
มหาสมุทรและบรรยากาศ  
(The National Oceanic and 
Atmospheric Administration’s 
Climate Prediction Center : 
NOAA/ สหรัฐอเมริกา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
แ ผ่น ภาพ ท่ี  2 3  ว ง จร ก า ร
จัดการภัยพิบัติ 
*วิทยากรบรรยายจากภาพพอ
สังเขป 
 
แผ่นภาพท่ี 24 ปฏิทินฤดูกาล
และการเกิดภัยในประเทศไทย 
*  วิ ทยากรอธิบาย เอกสาร
ตารางแสดงปฏิทินการเกิดภัย
ธรรมชาติแต่ละภูมิภาคของ 
ประเทศไทยช้ีให้เห็นว่าในแต่
ละภาคจะต้องประสบปัญหา 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-16 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกับด้านเกษตรมากท่ีสุดคือฝน ฝนจึงเป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทางด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมากท้ังในด้าน
บวกและลบ ซึ่งพืชทุกชนิดท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้ ก็ต้องอาศัยน้ า
เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต โดยท่ีฝนตกจะเป็นการรดน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดทางธรรมชาติ ฝนตกในปริมาณท่ีมาก
เกินไปท าให้เกิดน้ าท่วมและส่งผลท าให้พืชบางชนิดล้มตาย
จากการเน่าเปื่อย นอกจากนี้ หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและ
เกิดภัยแล้งจากธรรมชาติยังสามารถท าลายพืชผลทางการ
เกษตรด้วย       
     ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งผลกระทบกับสภาพ
ภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะภูมิภาคท่ีอยู่ใกล้บริเวณศูนย์สูตร 
เช่น ประเทศไทย การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
อิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะฝนท่ีตกบริเวณ
ประเทศไทยท้ังในฤดูกาลและนอกฤดูกาล เป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งท่ี
จะต้องศึกษา การล่วงรู้สภาพอากาศ โดยเฉพาะการเกิดฝน 
จะต้องศึกษา การล่วงรู้สภาพอากาศ โดยเฉพาะการเกิดฝน  
จะเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล และการล่วงรู้สภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นจากสภาพ
อากาศท่ีแปรปรวน จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆได้อีกด้วย    
      วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมระดมสมองและตอบค าถามว่า 
“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่าน 
ในแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเพื่อให้ได้ปฏิทินฤดูกาลของพื้นท่ี
ชุมชนท้องถิ่น  
     ข้อมูลจากผู้เข้าอบรมจัดท าเป็นปฏิทินฤดูกาลชุมชน
ท้องถิ่น 

      วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมระดมสมองและตอบค าถามว่า “ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ”ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่าน ในแต่ละ
เดือนมีอะไรบ้างเพือให้ได้ปฏิทินฤดูกาลของพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่น 
  

กับภัยธรรมชาติอะไร ในช่วง
เดือนไหน     
   เอกสารประกอบบรรยาย      
ฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 25 – 26  
ค าถามภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
พื้นท่ีมีอะไรบ้างในแต่ละเดือน 
    กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 วิทยากรบันทึกค าตอบจากผู้
อบรมในแผ่นฟลิปชาร์ท (Flip 
Chart) ท่ีแบ่งตารางช่อง ๆ 
เป็นแต่ละเดือนเหมือนฤดูกาล 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-17 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

ข้อมูลจากผู้เข้าอบรมสามารภจัดท าเป็นปฏิทินฤดูกาลว่าจะต้อง
เผชิญภัยธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอะไรบ้าง 
    สรุป  สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยท่ีแปรปรวน ผันแปร
ก าลังเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาจะ
เห็นได้ว่าพื้นท่ีประเทศไทยเกือบท้ังหมดมีอุณหภูมิ สูงสุดและ
ต่ าสุด ซึ่งคาดคะเนไม่ได้จะส่งผลกระทบกับการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาปริมาณ
ฝนท่ีลดลงในบางพื้นท่ี และก่อให้เกิดความแห้งแล้งบ่อยครั้ง 
หรือมีฝนเพิ่มขึ้นมาก จนเกิดอุทกภัยรุนแรง การเฝูาติดตาม
รายงานอากาศ และอุณหภูมิท่ีผันแปร รวมท้ังการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบลักษณะการผันแปรและแนวโน้ม
ของข้อมูล จึงจ าเป็นของชุมชนและมีประโยชน์ในการใช้เป็น
พื้นฐาน เพื่อวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหา และผลกระทบการมี
ความรู้  ความเข้าใจจะสามารถให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรู้
ล่วงหน้า เตรียมปรับตัวเองให้สอดคล้องกับภัยธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆด้วยความไม่ประมาท 

       ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านท่ีให้ความสนใจ 
ต้ังใจเรียนรู้ หวังว่าความรู้ท่ีได้รับจะท าให้สามารถเข้าใจการ
พยากรณ์ลักษณะอากาศได้ชัดเจนมากขึ้น ขอขอบคุณ 

 
 
แผ่นภาพท่ี 27 – 28 ภาพภัย
ธรรมชาติ น้ าท่วม 
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-18 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
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3.5 แผนการสอนวิชาอุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
3.5.1 แผนการสอน 
หลักสูตร        การให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 
หัวข้อวิชา      อุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
วัตถุประสงค์    เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ สถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ า
อัตโนมัติ 
                    และระบบการแจ้งเตือนของกรมทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
เนื้อหา            

1) วัฎจักรน้ า สภาพพื้นท่ีของลุ่มน้ า แผนท่ีลุ่มน้ า ทิศทางการไหลของน้ า 
 พื้นท่ีท่ีรับผลกระทบ พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ 
2) แนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์การเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า ระบบตรวจวัดสภาพน้ า

ทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) 
3) ขั้นตอนการแจ้งเตือนข้อมูลการเกิดอุทกภัย 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อุปกรณ์          ส่ือวีดีทัศน์, แผ่นภาพ (power point) ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ  
                     (Telemetering System)                                
เวลา               1.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       ครึ่งวงกลม ท่ีผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นกันและกัน หากผู้เข้าอบรมมากอาจจัดเป็นครึ่ง 
                     วงกลมสองวงซ้อนกัน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุทกวิทยา 
                    แผนท่ีแสดง 25 ลุ่มน้ า อิทธิพลของฝนท่ีตกในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
                     สถานีและระบบการเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า 
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ แบบประเมินวิทยากรและหัวข้อวิชา 
แหล่งข้อมูลที่วิทยากรควรศึกษาเพิ่มเติม 

1) คู่มือฝึกอบรมการปลูกจิตส านึกเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยน้ าท่วม  www.adpc.net 
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหาร 
 จัดการน้ า , พฤษภาคม 2558 
3) กรมชลประทาน  www.rid.go.th 
4) กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
5) กรมทรัพยากรน้ า http://dwr.go.th    
6) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) www.haii.or.th  

http://www.adpc.net/
http://www.tmd.go.th/
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  3.5.2  กระบวนการฝึกอบรม 

ประเด็นส าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส าคัญที่ 1 
วัฏจักรน้ า 
ปัจจัยท่ีเกิดน้ าท่วม 
1. ภูมิอากาศ 
2. สภาพภูมิประเทศ 
3. การใช้ท่ีดิน 
 
 
 
 
ประเด็นส าคัญที่ 2 
ระบบตรวจวัดสภาพน้ าและ
การแจ้งเตือนภัยของกรม
ทรัพยากรน้ า 
 
   
 
ประเด็นส าคัญที่ 3 
คือ “ผู้รู้”ท าหน้าท่ีอะไร
ชุมชนท้องถิ่นส่ือสารเตือน
ภัยอย่างไร 
 

ขั้นตอนที่ 1 (20 นาที) 
1) วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม ระดมสมองและตอบ
ค าถามว่า“ลุ่มน้ าในพื้นท่ีคือลุ่มน้ าอะไรต้นน้ าเกิดท่ี
ไหนมีลุ่มน้ าสาขาอะไรบ้าง”โดยวิทยากรบันทึก
ค าตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  
2) วิทยากรอธิบาย น้ ามาจากไหน / วัฏจักรน้ า/พืน้ท่ี
ลุ่มน้ า น้ าฝนและน้ าท่าไหลไปไหน /อิทธิพลน้ าฝน 
3) สาเหตุและลักษณะเกิดน้ าท่วมของลุ่มน้ ามูลใน
พื้นท่ี จ.นครราชสีมา 
ขั้นตอนที่ 2 (20 นาที) 
1) วิทยากรอธิบายระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกล
อัตโนมัติ (Telemetering System) และการส่ง
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรน้ า      
2) วิทยากรอธิบายองค์ประกอบ รูปแบบของสถานี
เตือนภัย การส่งสัญญาณแจ้งเตือน 
ขั้นตอนที่ 3 (10 นาที) 
1) วิทยากรให”้ผู้รู้” เล่าให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าท า
หน้าท่ีอะไรบ้าง 
3) วิทยากรสุ่มให้ผู้เข้าอบรม 2 – 3 คน เล่าถึงการ
แจ้งเตือนภัยในชุมชนท้องถิ่นก่อนเกิดเหตุอุทกภัย 
สรุป วิทยากรกล่าวเช่ือมโยงเนื้อหาท้ังหมด 

 
1. แผ่นภาพ power 
point 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท 
3. ปากกาเคมี 
4. อุปกรณ์การเตือนภัย
ของกรมทรัพยากรน้ า 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้พื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีอาศัยอยู่ รู้จักและสามารถอธิบายระบบการ
เตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า และรู้และเข้าใจว่า “ผู้รู้” ท าหน้าท่ีอะไร ส าคัญอย่างไร 
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3.5.3 แผนการสอนหัวข้อวิชา “อุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ า” 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
00.00 ขั้นตอนที่ 1 (20 นาที) 

     วิทยากรกล่าวแนะน าตัวเอง 
     สวัสดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านวันนี้เราท้ังหมดมา
รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้สภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ ทิศทางการไหล
ของล าน้ าในพื้นท่ีท่ีส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัย หลังจากนั้นเรา
จะได้เรียนรู้ถึงสถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าท่ีมีการติดต้ังในพื้นท่ี
ลุ่มน้ าว่าจะเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยให้กับชุมชนอย่างไร ซึ่งจะ
ท าใหเ้ราเรียนรู้ว่าปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีมันเกิดจากอะไร ส่งผล
กระทบต่อชุมชนของเราอย่างไร 
     ส าหรับเนื้อหาวิชาท่ีเราจะท าความเข้าใจถึงลักษณะของวัฎ
จักรน้ า สาเหตุการเกิดอุทกภัย สภาพลุ่มน้ า พื้นท่ีท่ีอาจจะ
ได้รับผลกระทบ พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ เครื่องมือ อุปกรณ์การ
เตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า การส่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย
ผ่านสถานีเตือนภัยอัตโนมัติ 
    วัตถุประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจสภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ สถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ า
อัตโนมัติ และระบบการแจ้งเตือนในพื้นท่ีลุ่มน้ า     
     ต้ังค าถามให้ผู้เข้าอบรมตอบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
“ลุ่มน้ าในพื้นท่ีคือลุ่มน้ าอะไรต้นน้ าเกิดท่ีไหนมีลุ่มน้ าสาขา
อะไรบ้าง”โดยแสดงแผนท่ีลุ่มน้ าในพื้นท่ี 

     สรุป ค าตอบจากกลุ่มผู้เข้าอบรม 
    “น้ ามาจากไหน ? วัฏจักรน้ า น้ าท่วมมาจากไหน ?” 
     น้ าท่ีเกิดบนโลกจะเกิดจากวัฏจักรน้ าโดยพื้นน้ าบนโลกมี
เนื้อที่สามในส่ีของพื้นผิวโลก ได้แก่ ทะเล มหาสมุทร แม่น้ า ล า
คลอง ล้วนถูกแสงแดดแผดเผาจนกลายเป็นไอระเหยข้ึนสู่
บรรยากาศและจับตัวกันเป็นก้อนเมฆ ก่อนถูกลมพัดพาไป
กระทบมวลอากาศเย็น และตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นโลก ปริมาณ
น้ าฝนท่ีตกลงมานี้ ภายหลังถูกต้นไม้และดินดูดซับจนชุ่มแล้ว
ส่วนท่ีเหลือจะไหลไปตามผิวหน้าดินลงสู่ท่ีต่ าและล าห้วยล าธาร 

 
แผ่นภาพที่ 1 หัวข้อวิชา 
 วิทยากรกล่าวน า โดยเช่ือมโยง
หลักการและเหตุผลความรู้วิชา
ท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2- 3 วัฏจักรน้ า 
แผ่นภาพที่ 4 – 5 น้ าท่วมมา
จากไหน 
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เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนน้ าท่ีดินดูดซับเอาไว้บางส่วนจะระเหยหายไป บางส่วนถูก
เก็บสะสมไว้ เป็นความช้ืนในดินซึ่ง เป็นประโยชน์ ต่อการ
เจริญเติบโตของพืชต่อไป บางส่วนไหลลงไปเป็นน้ าใต้ดินและ
ค่อย ๆ ระบายออกสู่ล าธาร ท าให้ล าธารมีน้ าหล่อเล้ียงอยู่
ตลอดปีแม้ในฤดูแล้ง และท่ีสุดน้ าท้ังหมดก็จะพากันไหลลงสู่
แม่น้ าออกสู่ทะเล 
     นักอุทกวิทยาประมาณไว้ว่า 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ ของ
น้ าฝนท่ีตก กลายเป็นน้ าบนผิวโลก อีก 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ 
ระเหยกลายเป็นไอคืนสู่บรรยากาศ และรวมตัวเป็นเมฆ ส่วนน้ า
จากแหล่งน้ าต่างๆ ท่ีเกิดจากการสะสมน้ าฝน บางส่วนซึมลงสู่
ใต้ดิน ในขณะท่ีบางส่วน ระเหยกลับสู่บรรยากาศ และส่วนท่ี
เหลือ ไหลไปตามพื้นผิวดิน ซึ่งเรียกว่า น้ าท่าหรือน้ าบนผิวโลก 
(Surface water) ได้แก่น้ าในแหล่งน้ าท่ีขังอยู่บนผิวโลก เช่น 
น้ าในแม่น้ า อ่างเก็บน้ า เข่ือนและทะเลสาบรวมตัวกันก่อนไหล
ลงสู่ทะเล 
      พื้นที่ลุ่มน้ า (Watershed) ลักษณะและส่วนประกอบของ
พื้นท่ีลุ่มน้ า  
      1. รูปร่างของพื้นท่ีลุ่มน้ า เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิด
น้ าท่วมมากหรือน้อยแตกต่างกัน ดังนี ้ 
         1.1 พื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งมีรูปร่างคล้าย รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
เรียกว่า "ลุ่มน้ ารูปขนนก" จะ เกิดปัญหาน้ าท่วมหรืออุทกภัย
ในบริเวณท่ีลุ่ม ไม่มากนัก ท้ังนี้เพราะน้ าฝนท่ีตกในเขตพื้นท่ีลุ่ม
น้ า ของแต่ละแควสาขาจะทยอยไหลลงสู่ล าน้ าสาย ใหญ่ใน
เวลาท่ีไม่พร้อมกัน 
         1.2 พื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งมีรูปร่างค่อน ข้างกลม หรือเป็นรูป
พัดเรียกว่า "ลุ่มน้ ารูปกลม" จะมีล าน้ าสาขาไหลลงสู่ล าน้ าสาย
ใหญ่ ท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จากโดยรอบเป็นรัศมีของวงกลม 
พื้นท่ีลุ่มน้ าลักษณะนี้ น้ าจากล าน้ าสาขาต่างๆ มักจะไหลมา
รวมกันท่ีล าน้ าสายใหญ่ ในเวลาใกล้เคียงกัน จึงท าให้เกิดน้ า
ท่วมใหญ่ในพื้นท่ีบริเวณ ล าน้ าสาขาบรรจบกันเสมอ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นภาพที่ 6 รูปร่างพื้นท่ีลุ่ม
น้ า (water shed) 
แผ่นภาพที่ 7 – 8  ลุ่มน้ าคือ
อะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-22 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        1.3 พื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งประกอบด้วย พื้นท่ีลุ่มน้ าสองส่วนรวม
กัน เรียกว่า "ลุ่มน้ ารูปขนาน" มักจะเกิดน้ าท่วมใหญ่ ใน
บริเวณพื้นท่ีตอนล่าง จากจุดบรรจบของพื้นท่ีลุ่มน้ าสองส่วนนั้น 
      2. สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีลุ่มน้ า  
          ขนาดของพื้นท่ีลุ่มน้ า ความยาว และความกว้างของ
พื้นท่ีลุ่มน้ าโดยเฉล่ีย ระดับความสูง ความลาดชันของล าน้ า 
และความลาดชัน ของพื้นท่ีลุ่มน้ า รวมท้ังแนวทิศทางของพื้นท่ี
ลุ่มน้ า ล้วนมีอิทธิพลโดยตรง ต่อการเกิดน้ าท่า และการเกิดน้ า
ท่วมตามท่ีลุ่มต่างๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  
      3. ชนิดของดิน สภาพพืชท่ีขึ้นปกคลุมพื้นท่ีและความเส่ือม
โทรมของพื้นท่ีลุ่มน้ า  
         ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว 
และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เป็นปัจจัยท่ีจะท าให้การ
ไหลซึมของน้ า ลงไปในดิน มีปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกัน 
เช่น ดินทรายและกรวดจะสามารถรับน้ าให้ซึมลงไปในดิน ได้
มากกว่าดิน ท่ีมีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว ซึ่งยอมให้น้ าซึม
ผ่านผิวดินลงไปได้น้อยมาก ดังนั้น เมื่อฝนตกหนักในบริเวณ
พื้นท่ีลุ่มน้ า ท่ีผิวดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว น้ าฝนเกือบท้ังหมด
ก็จะไหลไปบนผิวดิน ลงสู่ท่ีต่ า ล าธาร และแม่น้ าทันที และเป็น
เหตุท าให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้โดยง่าย 
     4. การขยายตัวของเขตชุมชน และการท าลายระบบ
ระบายน้ าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
        ลุ่มน้ าของประเทศไทยแบ่งเป็น 25 ลุ่มน้ าหลัก ได้แก่ ลุ่ม
น้ าสาละวิน/ลุ่มน้ าโขง/ลุ่มน้ ากก/ลุ่มน้ าชี/ลุ่มน้ ามูล/ลุ่มน้ าปิง/
ลุ่มน้ าวัง/ลุ่มน้ ายม/ลุ่มน้ าน่าน/ลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ลุ่มน้ าสะแก
กรั ง / ลุ่มน้ าปุ า สัก / ลุ่มน้ า ท่ า จีน / ลุ่มน้ าแม่กลอง / ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี/ลุ่มน้ าบางปะกง/ลุ่มน้ าโตนเลสาป/ลุ่มน้ าชายฝ่ัง
ตะวันออก/ลุ่มน้ าเพชรบุรี/ลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์/
ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก/ลุ่มน้ าตาปี/ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา/
ลุ่มน้ าปัตตานี/ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 9 – 10 แผนท่ี
แสดงพื้นท่ี 25 ลุ่มน้ ามีลุ่มน้ า
สาขา 254 สาขา 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-23 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      ส าหรับทรัพยากรน้ าในประเทศไทย ไทยต้ังอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนแถบศูนย์สูตร
ประกอบกับมีเนื้อท่ีจรดชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทางยาว และอยู่
ในทิศทางของลมมรสุมฤดูฝนและพายุโซนร้อน ส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนตกชุก โดยปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายปีจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละภาค  รวมปริมาณน้ าฝนท้ังหมด 
799,960 ล้านลูกบาศก์เมตร  
      น้ าฝนท่ีตกลงมาตลอดปีจะมีอิทธิพลต่อลุ่มน้ าท่ีจะท าให้
เกิดอุทกภัยหรือไม่ มี 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
      1. ลักษณะอากาศ ปริมาณฝนจะตกมากหรือน้อย ระยะ
เวลานานหรือไม่ เป็นฝนท่ีตกตามฤดูกาล หรือเกิดจากพายุโซน
ร้อน ตกในพื้นท่ีล าน้ า หากเป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดเล็กจะท าเกิด
น้ าไหลบ่าและท่วมฉับพลัน    
     2. ลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ความลาดชันของพื้นท่ี ความ
ลาดชันของล าน้ า มีล าธารมาก เป็นล าธารตรงหรือคดเค้ียว 
หากลาดชันด้วยก็จะเกิดน้ าบ่าไหลแรง เช่น ลุ่มน้ าล าภาชีท่ี
ก าหนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีมีล าน้ าสายย่อย 24 สายจาก
เทือกเขาตะนาวศรีท าให้น้ าไหลแรง เป็นต้น  
     3. การใช้ประโยชน์ท่ีดินของประชาชนท่ีอยู่อาศัยมีการ
ก่อสร้างขวางทางน้ าหรือไม่ รวมท้ัง สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ าขนาดเล็ก หรือ สถานท่ีท างาน 
     น้ าฝนและน้ าท่าไหลไปไหน ? 
     น้ าฝน และน้ าท่าของประเทศไทยจะมีทิศทางการไหลลงสู่
ทะเล และแม่น้ าหลักตามแนวชายแดนของไทย ดังนี้ 
      1. ทะเลอ่าวไทย 
      2. ทะเลอันดามัน 
      3. แม่น้ าโขง 
      จ.นครราชสีมามีแม่น้ ามูลเป็นแม่น้ าสายหลักมีพื้นท่ีในเขต
ลุ่มน้ า 19,089.16 ตร.กม. (26.86 % พท.ลุ่มน้ า) ไหลไปลง
แม่น้ าโขง 
 

แผ่นภาพท่ี 11 – 12 
แผนท่ีแสดงเส้นทางการไหล
ของแม่น้ าชี-มูลในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
 
 กรณีลุ่มน้ าอื่น ๆจัดท า
เป็นรูปแผนท่ีลุ่มน้ า
ประกอบการบรรยาย
เพื่อให้เห็นภาพองค์รวม
ของพื้นท่ีลุ่มน้ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-24 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.30 

      ส าหรับสภาพปัญหาด้านน้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล ของ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บริเวณท่ีท่วมเป็นบริเวณท่ีอยู่ริมฝ่ัง
แมน่้ ามูลท้ังสองฝ่ังไล่จากท้ายล าตะคองท่ีมวลน้ าไหลไปรวมกับ
มวลน้ าจากล าน้ ามูลท่ีเป็นน้ าล้นจากเข่ือนล าพระเพลิง อ.ปัก
ธงชัย , เข่ือนล ามูลบน - เข่ือนล าแชะ อ.ครบรี ไหลลงพื้นท่ี ต.
ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ท าให้เกิดอุทกภัย และไหลถึงพื้นท่ี
เขต อ.พิมาย โดยจะมีการเอ่อท่วมในบริเวณท่ีมีล าน้ าสาขาไหล
มาบรรจบกับล าน้ าสายหลัก ซึ่งมักจะระบายไม่ทันในช่วงท่ีน้ า
มาพร้อมๆ กัน  
     ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดน้ าท่วมขังของจังหวัด
นครราชสีมาจะอยู่บริเวณท่ีราบริมแม่น้ ามูล แม่น้ าชี และแม่น้ า
สาขาใกล้จุดบรรจบแม่น้ าสายหลักท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิด
น้ าท่วมขัง เหตุอื่น ๆ จะเกิดจากฝนตกด้านล่างของเข่ือน และ
การท่ีมีคนเพิ่มข้ีนท าให้ต้องการท่ีอยู่อาศัย บุกรุกท่ีดินบนภูเขา
และแหล่งน้ า สร้างท่ีอยู่อาศัยในทางน้ าหลาก   
     ปี 2556 จังหวัดนครราชสีมาประกาศอ าเภอเป็นพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติจ านวน 31 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอบัวลาย โดย 
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีรับน้ าฝนรวม 55,142 ตารางกิโลเมตร  
ปริมาณน้ าท่ารวม 9,761 ลบ.ม. / ปี ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1,357.7 
ลบ.ม. / ปี จ านวนวันฝนตก 124 วัน ซึ่งปริมาณน้ าฝนเฉล่ียและ
จ านวนวันท่ีฝนตกมีแนวโน้มคงท่ี 
ขั้นตอนที่ 2 (20 นาที)  
    กรมทรัพยากรน้ าได้ด าเนินการติดต้ังเครื่องมือและระบบ
เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์
ปัญหาด้านน้ าท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า คือ 
    ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering 
System) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ระบบตรวจวัดข้อมูล 
ทางไกลอัตโนมัติ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 

 
    

แผ่นภาพที่ 13 ปัญหาอุทกภัย
ในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล 
 

แผ่นภาพที่ 14 –17แผนท่ี
แสดงเส้นทางการไหลของน้ า
ท าให้เกิดอุทกภัยในพื้นท่ี
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจากลุ่ม
น้ ามูล 
 
กรณีลุ่มน้ าอื่น ๆต้องน าเสนอ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงสภาพปัญหา
น้ าท่วมในแต่ละพ้ืนที่
ประกอบการบรรยายเพ่ือให้
เห็นภาพองค์รวมของปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
*จะมีข้อมูลสาเหตุหลักการเกิด
อุทกภัยในแต่ละลุ่มน้ า 
1.แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ า 2558 
2. websiteสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
www.haii.or.th 

 
 
 
 
 

แผ่นภาพที่ 18 – 23 ระบบโทร
มาตรเพื่อการเตือนภัย 
 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-25 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1) สถานีหลัก ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีห้องควบคุมระบบ (Server 
Room) ของศูนย์ปูองกันวิกฤติน้ า อาคารกรมทรัพยากรน้ า
กรุงเทพฯ ท าหน้าท่ี ควบคุมระบบตรวจวัดสถานภาพน้ า
ทางไกลอัตโนมัติ ในลุ่มน้ าต่างๆ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 10 ลุ่ม
น้ า 

    2) สถานีรอง ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลลุ่มน้ าหลัก
ของส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 
    3) สถานีสนาม ท าหน้าท่ีตรวจวัดข้อมูลระดับน้ า ปริมาณ
น้ าฝน ข้อมูลคุณภาพน้ า และภาพ CCTV แล้วส่งข้อมูลมายัง
สถานีหลัก  สถานีสนามต้องมีจ านวนสถานี ท่ีเพียงพอ 
ครอบคลุมท่ัวทั้งพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยคัดเลือกสถานีท่ีเป็นตัวแทนท่ีดี
ของสภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณภาพน้ าของพื้นท่ี
ลุ่มน้ า โครงข่ายสถานีสนามได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อุปกรณ์หลักท่ีติดต้ังท่ีสถานีสนาม ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล กล้อง CCTV อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
ระบบไฟฟูา และระบบส่ือสาร 
     แบบจ าลองคณิตศาสตร์  
     ถูกน ามาใช้ในการจ าลองสภาพลุ่มน้ า ให้อยู่ในรูปความ 
สัมพันธ์เชิงตัวเลข เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน กับ
น้ าในแม่น้ า เมื่อทราบปริมาณฝนจากสถานีสนามก็สามารถ
น ามาค านวณ ได้ว่าจะมีน้ าในแม่น้ าเท่าไร จะก่อให้เกิดน้ าท่วม
หรือไม่ เป็นต้น 
     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนจัดการวิกฤติน้ า
เป็นการติดตามสภาพน้ าจากระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติ 
แล้วน าข้อมูลสภาพน้ า ณ ปัจจุบัน ไปใช้ในการตัดสินใจ
คัดเลือกแนวทาง การบริหารจัดการน้ า 

ไม้วัดระดับน้ า (staff gauge) 
        ไม้วัดระดับน้ า  เป็นอุปกรณ์ประกอบเฝูาระวังน้ าท่วมอีก
ชนิดหนึ่ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าใช้ติดต้ังในแม่น้ าสายหลัก ไม้วัด 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 24 ไม้วัดระดับน้ า 
(staff gauge) 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-26 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 00.50 

ระดับด้านข้างจะแบ่งเป็น 3 สี สีเขียวอยู่ส่วนล่างจากล าน้ า
แสดงระดับน้ าปกติ ส่วนกลางจะเป็นสีเหลืองเป็นระดับตล่ิงเพื่อ
เตือนว่าน้ าใกล้จะล้นตล่ิง ส่วนสุดท้ายจะเป็นสีแดงแสดงระดับ
น้ าจะล้นตล่ิงเอ่อล้นท่วมพื้นท่ี ถึงจุดวิกฤติท่ีจะเริ่มเตือนภัย จะ
ท าให้รู้ว่าปริมาณน้ าท่ีไหลผ่านในล าน้ าก าลังจะเกินกว่าระดับ
ความจุรับน้ าได้ (ระดับน้ าท่วม) จึงสามารถคาดการณ์ระดับน้ า
ในแม่น้ า ณ บริเวณท่ีชุมชนนั้นๆ ต้ังอยู่ว่าจะขึ้นสูงล้นตล่ิง
เมื่อใด รวมถึงระยะเวลาในการอพยพก่อนท่ีน้ าจะเข้าท่วม
ชุมชน โดยปกติแล้วจะสามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้นานพอท่ี
ประชาชนจะอพยพได้ทัน ท้ังนี้ “ผู้รู้”ในชุมชนท้องถิ่นจะบันทึก
ข้อมูลทุกวัน และแจ้งผลข้อมูลระดับน้ าให้กรมทรัพยากรน้ า
เพื่อประมวลผลและเตือนภัยเมื่อถึงจุดวิกฤติ 
         ลักษณะเป็นแผนวัดระดับน้ าชนิดท่ีใช้วัดระดับน้ าใน
แนวดิ่ง หรือแนวตั้ง เหล็กเคลือบ (Enamel) ขนาดความยาว
แผ่นละ 1 เมตร กว้าง 0.15 เมตร แบ่ง Scale เป็นรูปตัว E 
ส าหรับอ่านค่าทุกๆ 2 ซม. และเน้นระยะอ่านทุกๆ 10 ซม. 
และเน้นระยะอ่านทุก ๆแผ่นเจาะรูส าหรับติดแผ่นตัวเลขบอก
ระดับน้ าเปน็เมตร 
ขั้นตอนที่ 3 (10 นาที) 
     ในการเตือนภัยในชุมชนท้องถิ่นนั้น กรมทรัพยากรน้ าได้
มอบหมายใหม้ี “ผู้รู้” ประจ าสถานีเตือนภัย ซึ่งเป็นอาสาสมัคร
ท่ีมีจิตอาสา จะท าหน้าท่ี ในการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์
อุทกภัยจากระดับสัญญาณเตือนภัย การบันทึกข้อมูลระดับน้ า
ในลุ่มน้ านั้น ๆ เมื่อกรมทรัพยากรน้ าแจ้งเหตุเตือนภัยจาก
อุทกภัย    
     “ผู้รู้”จะแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในหมู่บ้านเส่ียงภัยท่ีอยู่
ในรัศมีครอบคลุมของสถานี ซึ่งการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวจะ
สามารถช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและชีวิต
ได้ พร้อมท้ังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
ปูองกัน บรรเทาความรุนแรง และลดความเสียหายจากภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-27 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 

ธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  
     ในพื้นท่ีบ้านส้ม กรมทรัพยากรน้ าก็มี “ผู้รู้” ของหมู่บ้านท่ี
ตรวจสอบรายงานข้อมูลระดับน้ าของล าน้ ามูลจากอุปกรณ์
ตรวจวัดระดับน้ า (Staff Guage) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พยากรณ์สถานการณ์น้ า 
   วิทยากรเชิญ”ผู้รู้”ในพื้นท่ีบ้านส้ม ต าบลช้างทอง เล่าให้ท่ี
ประชุมว่าท าหน้าท่ีอะไรในภาวะปกติ และช่วงก่อนเกิดภัย 
    วิทยากรทบทวนท่ี”ผู้รู้”เล่าให้ท่ีอบรม 

      สรุปเพิ่มเติมว่ากรมทรัพยากรน้ าได้ก าหนดให้ “ผู้รู้” 
ด าเนินการ อะไรบ้าง ดังนี ้    
      1) ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลระดับน้ าในล าน้ าประสาน
เจ้าหน้าท่ีส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 จังหวัด
นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ า  
     2) เมื่อได้รับข้อมูลการเตือนภัยจะแจ้งเครือข่ายและผู้น า
ชุมชนให้ประชาชนท่ีจะได้รับอันตราย เฝูาระวังและคอย
ติดตามเหตุการณ์  
     วิทยากรสุ่มให้ผู้เข้าอบรม ประมาณ 2 – 3 คนมาเล่าถึง
การแจ้งเตือนภัยอุทกภัยของชุมชนท้องถิ่นจากเหตุการณ์ท่ี
ผ่านมาในอดีต ว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการส่ือสารแจ้งข่าว
เตือนภัย (จ.นครราชสีมา) 

      วิทยากรสรุป การส่ือสารแจ้งเตือนอุทกภัยของชุมชน
ท้องถิ่น โดยท่ัวไปจะพบว่าแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
      1) การแจ้งเตือนจากหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับ
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยช่องทางส่ือสาธารณะ 
ช่องท่ีเป็นทางการในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
บางหน่วยงานก็ส่ือสารตรงถึงชุมชนท้องถิ่น 
     2) การแจ้งเตือนจากผู้น าชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีเกิดภัยพิบัติ
จากอุทกภัย พบว่า ใช้เครื่องเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านรับรู้ และติดต่อทาง
โทรศัพท์ก่อนเครือข่ายสัญญาณล่ม อีกท้ังการใช้ชาวบ้าน 
 

 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 25 หน้าท่ี “ผู้รู้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 26 ให้ผู้เข้าอบรม
เล่าเรื่องการแจ้งเตือนภัย 
 
     กรณีพื้นท่ีชุมชนลุ่มน้ า
อื่น ๆ ก็ให้ผู้เข้าอบรมเล ่า
ประสบการณ์การแจ้งเตือน 
ภัยในพื้นท่ีท่ีเคยประสบ
ปัญหาอุทกภัย 

 
 
 
 
 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-28 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 

 

ด้วยกันเองในการเดินบอกแจ้งเตือนภัย 
      จะเห็นได้ว่า ลักษณะการติดต่อส่ือสารจะแตกต่างกันไป
ตามศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นการส่ือสารระหว่าง ชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นท่ีจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจกันง่ายกว่าภาษาทางราชการ
ท่ีมาจากจังหวัด หรือหน่วยงานราชการเนื่องจากภาษาท้องถิ่น
เป็นภาษาท่ีมีการส่ือสารที่รวดเร็วของถ้อยค าหรือมีศัพท์เฉพาะ
ของค านั้นๆ ท าให้การส่ือสารในภาษาราชการยากต่อการท า
ความเข้าใจของชาวบ้าน    
    สรุป อุทกภัย เป็นพิบัติภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามวัฎจักร
ของน้ า สภาพการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นบนโลก 
เราสามารถติดตามข้อมูลการรายงานพยากรณ์อากาศ ใน
ปัจจุบันความก้าวหน้าท่ีทางเทคโนโลยีท าให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ 
เส้นทางของร่องมรสุมและพายุฝนได้อย่างแม่นย า  
     ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ าก็มีเครื่องมือระบบตรวจวัดน้ า
ทางไกลอัตโนมัติท่ีติดต้ังในล าน้ าเพื่อการติดตามให้ได้ข้อมูล
น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อเตือนภัยแก่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้
เรายังมี “ผู้รู้”เป็นอาสาสมัครผู้เสียสละในชุมชนท้องถิ่นคอย
เก็บข้อมูล แจ้งเตือนภัยให้กับชุมชนท้องถิ่น กรณีอาจจะเกิดภัย
ขึ้น และหวังว่าความรู้ ความเข้าใจในวันนี้จะท าให้ทุกท่านมี
ความมั่นใจในระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า และ
สามารถสืบค้นหาข้อมูลเพื่อการเตือนภัยส าหรับชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-29 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.6  แผนการสอนวิชาการจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถ่ิน 
3.6.1 แผนการสอน 
หลักสูตร        การให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 
หัวข้อวิชา      การจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์    เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยโดยอาศัย 
                    ชุมชนเป็นฐานให้ช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัวได้ 
เนื้อหา          

1) การประเมินความเส่ียงต่อภัยพิบัติในชุมชน 
2) ฝึกปฏิบัติจัดท าแผนท่ีเส่ียงอุทกภัย (Risk Map) และแผนท่ีปลอดภัย (Safety Map) 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อุปกรณ์          กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพลิก (Flip Chart) ปากกาเขียน ดินสอสี แผ่นภาพ (power 
point)                    
เวลา               2.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       ครึ่งวงกลม ท่ีผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นกันและกัน หากผู้เข้าอบรมมากอาจจัดเป็นครึ่ง 
                     วงกลมสองวงซ้อนกัน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    ความเส่ียงการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย 
                     การจัดการความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น 
                     ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับอุทกภัย  
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ แบบประเมินวิทยากรและหัวข้อวิชา 
แแหล่งข้อมูลที่วิทยากรควรศึกษาเพิ่มเติม          

1) เอกสารคู่มือการฝึกอบรมการการปลูกจิตส านึกเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยน้ าท่วม 
 www.adpc.net 
2) เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน เตรียมพร้อม การจัดการภัยพิบัติ 
 ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน ด าเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน่ 

www.sdfthai.org 
3) เอกสารคู่มือประชาชนในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 www.disaster.go.th 
4) กรมทรัพยากรน้ า www.dwr.go.th 
5) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 
6) กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 

 

http://www.adpc.net/
http://www.sdfthai.org/
http://www.disaster.go.th/
http://www.dmr.go.th/


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-30 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.6.2 กระบวนการฝึกอบรม 

ประเด็นส าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส าคัญที่ 1 
ความเส่ียงภัยพิบัติท่ี
เกิดขึ้นในโลก ความเส่ียง
เกิดภัยในประเทศไทย 
และความเส่ียงของชุมชน
ท้องถิ่น 
ประเด็นส าคัญที่ 2 
การจัดท าแผนท่ีเส่ียง
ชุมชนและความปลอดภัย 
 แผนผังการส่ือสารเตือน
ภัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเตือนภัยและข้อมูล
อื่นๆ ท่ีจะท าให้แผนท่ีมี
ความสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นส าคัญที่ 3 
ความส าคัญของข้อมูลการ
จัดท าแผนที และแผนผัง 
และข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 1 (15 นาที) 
1.1 วิทยากรอธิบายถึงความเส่ียงการเกิดภัย
ธรรมชาติในช่วงท่ีผ่านมา และความเส่ียงการ
เกิดภัยในประเทศไทย ชุมชนมีส่วนส าคัญใน
การจัดการความเส่ียงภัยพิบัติอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 2 (90 นาที) 
2.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 4 - 5 กลุ่ม ๆละ  
6 - 8 คน ท างาน 2 ช้ินงานหลัก คือ    
    1. เขียนแผนท่ีพื้นท่ีความเส่ียงชุมชน
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นล าน้ า เส้นทางถนน ท่ีอยู่ 
อาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีน้ าท่วมถึง (Rick Map)  
และพื้นท่ีสูงท่ีปลอดภัยจากน้ าท่วม (Safty 
Map) และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
     2. เขียนแผนผังการส่ือสารแจ้งเตือนเมื่อ
จะเกิดอุทกภัย มีการแจ้งข่าวเตือนภัยอย่างไร
บ้างจากบุคคลใด หน่วยงานใด และผู้รับข่าง
แจ้งส่ือสารต่อท าอย่างไร และชุมชนท้องถิ่นมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างท่ีสามารถบอกเหตุ
อุทกภัย 
ขั้นตอนที่ 3 (15 นาที) 
3.1 วิทยากรสรุป กล่าวเช่ือมโยงเนื้อหา
ท้ังหมดและกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อุทกภัย 

 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
2. กระดาษโปสเตอร์ 
3. ปากกาเคมี/ดินสอสี 
4. แผ่นภาพ (power 
point) 

 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุความเส่ียงในพื้นท่ี การรับข่าวแจ้งเตือนภัย 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-31 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.6.3 แผนการสอนหัวข้อวิชา  “การจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถ่ิน ” 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
00.00 ขั้นตอนที่ 1 (15 นาที) 

    วิทยากรกล่าวแนะน าตัวเอง 
     สวัสดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จากช่ัวโมงท่ีผ่านมาท่ีเรา
ได้เรียนรู้กี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เส้นทางร่องมรสุม ปฏิทิน
ฤดูกาลท่ีอาจเกิดพิบัติภัยต่าง ๆในประเทศไทย เอลนีโญ ลานิญา
ได้เรียนรู้ถึงสภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ สถานีเตือนภัยทรัพยากร
น้ าว่าเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยให้กับชุมชนอย่างไร ปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นท่ีมันเกิดจากอะไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเรา
อย่างไร 
     เมื่อได้เรียนรู้สภาพทั่วไปของพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีส่งผลกระทบให้
เกิดอุทกภัย แก่ชุมขนท้องถิ่นแล้ว เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะ
เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชนของเราได้
อย่างไร โดยจะร่วมกันพิจารณาภายในพื้นท่ีชุมชนของเราว่าก่อน
เกิดเหตุอุทกภัยจะต้องรับข้อมูลข่าวสาร ส่ือสารกับใครบ้างเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของการแจ้งเตือนภัย ต้องเตรียมความพร้อม
อย่างไร และเราจะมาช่วยกันจัดท าพื้นท่ีเส่ียงชุมชน (Risk Map)
พื้นท่ีปลอดภัยของชุมชน (Safty Map) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันว่าเมื่อเกิดเหตุต้องเคล่ือนย้ายทรัพย์สิน อพยพไป ณ ท่ี
ปลอดภัยท่ีไหนได้บ้าง 
     วัตถุประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัย โดยอาศัยชุมชน
ท้องถิ่นเป็นฐานต้องรู้จักพื้นท่ี ความเส่ียงของพื้นท่ีชุมชนให้
เตรียมความพร้อมสามารถช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัวและชุมชน
ได้ในล าดับแรกก่อนหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือ 

    ค าถาม “ความเสี่ยงจากสาธารณภัย”คืออะไร 

    “ความเสี่ยงจากสาธารณภัย” หมายความถึง “โอกาสหรือ
ความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ภัยใด ๆจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อชุมชมหรือสังคมใด ๆ ท้ังในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และสร้าง 

 
แผ่นภาพที่ 1 หัวข้อวิชา 
    วิทยากรกล่าวน า โดย
เช่ือมโยงจากวิชาท่ีได้สอนแก่
ผู้เข้าอบรมไปแล้ว เรื่องสภาพ
การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ ฤดูกาลการเกิด
ภัยภิบัติ สภาพพื้นท่ีลุ่มน้ า 
สถานีเตือนภัยของกรม
ทรัพยากรน้ า 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถาม “ความเส่ียงจาก    
สาธารณภัย” คืออะไร 
แผ่นภาพที่ 2 - 3 การจัดการ
ความเส่ียงของชุมชน 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-32 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในสังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ ” 
     ความเส่ียงการเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยส าคัญเกิดข้ึนท่ัวโลก
และส่งผลกระทบต่อชีวิตและสภาพเศรษฐกิจต่อประเทศต่าง ๆ
กรณีมหาอุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิต 813 
รายแต่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ 
หรือประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท ประชากร 65 ล้านคนได้รับ
ผลกระทบ การประเมินความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมโดยชุมขน
ท้องถิ่นจะเป็นเครี่องมือท่ีช่วยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
ขบวนการประเมินภัย การวิเคราะห์ความล่อแหลม การประเมิน
ความสามารถของชุมชน ตลอดจนสามารถตรวจวัดและเข้าใจ
การรับรู้เรื่องความเส่ียงภัยของคนในชุมชนได้ 
     การจัดการความเสี่ยงของชุมชนเป็นการใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินการปูองกัน แก้ไขบรรเทา ฟื้นฟูภัยพิบัติ 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรในชุมชน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชน และเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ให้กับคนในชุมชน 
เนื่องจากชุมชนเป็นผู้เส่ียงภัยและรับผลกระทบโดยตรงจากภัย
พิบัติท่ีเกิดขึ้น 
     หากชุมชนใดท่ีประสบภัยและมีศักยภาพในการจัดการกับภัย
ได้ด้วยตนเอง ความเสียหายท่ีมีต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะน้อยลง 
แต่ถ้าหากชุมชนใดไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะจัดการกับภัยท่ี
เกิดขึ้น จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชนเป็นอย่างมาก 
     ตามตัวอย่างในแผ่นภาพก้อนหินได้เคล่ือนตัวลงมาอยู่ตรงริม
ภูเขาท่ีอยู่เหนือบริเวณท่ีต้ังชุมชน ซึ่งถือว่าก้อนหินคือ “ภัย” 
และหากมีการตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเชิงเขา หมู่บ้านเหล่านี้ถือว่า
มี “ความล่อแหลม” ท่ีจะถูกก้อนหินหล่นลงมาทับ ซึ่งหากชุมชน
ไม่มี “ศักยภาพหรือความสามารถในการจัดการ” กับก้อนหินท่ีมี
โอกาสหล่นลงมา ก็จะส่งผลให้เกิด “ความเส่ียง” ท่ีจะเกิด “ภัย
พิบัติ” แก่ชุมชนหรือหมู่บ้านนี้ได้ 
 

 
แผ่นภาพที่ 4 - 9 ภัยพิบัติ
ธรรมชาติในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 10 ความหมาย
ของความเส่ียงจากสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 11 – 18 อธิบาย
ความเส่ียงการเกิดภัยและ
การจัดการ 
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เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
0.15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 2 (90นาที)   
       กิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการความเส่ียง
โดยชุมชน เราจะแบ่งกลุ่มผู้อบรม (30 คน) ออกเป็น 4 -5 
กลุ่มกลุ่มละ 6 - 8 คน หรือกลุ่มหมู่บ้าน โดยมอบหมายงานให้
ด าเนินการประเมินความเส่ียงของชุมชนดังนี้ 
      1. เขียนแผนท่ีพื้นท่ีความเส่ียงชุมชนท้องถิ่น แสดงให้
เห็นล าน้ า เส้นทางถนน ท่ีอยู่ อาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีน้ าท่วมถึง 
(Rick Map)  และพื้นท่ีสูงท่ีปลอดภัยจากน้ าท่วม (Safty 
Map) และต้องเตรียมตัวก่อนเกิดภัยอย่างไรบ้าง 
     2. เขียนแผนผังการส่ือสารแจ้งเตือนเมื่อจะเกิดอุทกภัย – 
ดินถล่ม มีการแจ้งข่าวเตือนภัยอย่างไรบ้างจากบุคคลใด 
หน่วยงานใด และผู้รับข่างแจ้งส่ือสารต่อท าอย่างไร และชุมชน
ท้องถิ่นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างท่ีสามารถบอกเหตุ
อุทกภัย  

     จัดพื้นท่ีและมอบวัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียนให้แต่ละกลุ่ม
ท างาน โดยจัดวิทยากรประจ ากลุ่ม ๆละ 1 คน ช่วยแนะน าการ
เขียนแผนผัง โดยมีองค์ประกอบอย่างครบถ้วน 
     องค์ประกอบในแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงชุมชน รัศมี 1 - 2 ตร.กม. 
    1. ล าน้ า ภูเขา 
    2. ถนน สะพาน เข่ือน ฝาย 
    3. บ้านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านในชุมชน ท่ีต้ัง อบต. 
    4. แนวเขตน้ าท่วมถึง 
    5. พื้นท่ีสูงในชุมชนท่ีน้ าท่วมไม่ถึง 
    6. เส้นทางอพยพ ศูนย์พักพิงหากน้ าท่วม 
    องค์ประกอบแผนผังการแจ้งเตือนภัย  
     1. มีใครรับข่าวแจ้งเตือนภัยบ้าง จากแหล่งข่าวอะไร 
     2. ส่ือสารแจ้งข่าวต่ออย่างไร 
     3. หน่วยราชการท่ีแจ้งข่าวให้ชุมชนมีหน่วยใดบ้าง 
     4. ประชาชนได้รับข่าวจากแหล่งข่าวใดบ้าง 
         

 
แผ่นภาพที่ 19 แสดงการ
มอบหมายกิจกรรมให้กลุ่ม 
สร้างการเรียนรู้ด้วยการ
แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าอบรม  
4 - 5 กลุ่ม ๆละ 6 – 8 คน 
หรือแบ่งตามสังกัดหมู่บ้าน
ท างาน 2 ช้ินหลัก ดังนี้ 
1. เขียนแผนท่ีเส่ียงน้ าท่วม
และพื้นท่ีปลอดภัยและการ
เตรียมตัว 
2. เขียนแผนผังการแจ้งเตือน 
ส่ือสารก่อนการเกิดอุทกภัย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เตือนภัยอุทกภัย  
(โดยอาศัยประสบการณ์จาก
กรณีท่ีพื้นท่ีเคยเกิดอุทกภัย) 
 อุปกรณ์ กระดาษฟลิปชาร์ท 
กระดาษโปรเตอร์/ปากกา
เคมี/ดินสอสี 
  มอบหมายแต่ละกลุ่มใช้ 
กระดาษโปสเตอร์ 4 แผ่น 
1) แผนท่ีเส่ียง-ปลอดภัย 
2) การเตรียมพร้อมเผชิญ
เหตุอุทกภัย 
3) การส่ือสารแจ้งเตือนภัย 
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 

00.105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    เมื่อหมดเวลาให้แต่ละกลุ่มจัดผู้แทนน าเสนออธิบายแผนผัง
และข้อมูลท่ีกลุ่มได้จัดท า กลุ่มละ 5 -10 นาที โดยให้ผู้เข้าอบรม 
และวิทยากรช่วยซักถาม เสนอแนะ เพิ่มเติมข้อมูลในแผนท่ีให้
ครบถ้วน รวมถึงภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นในการพยากรณ์เตือนภัย 
ขั้นตอนที่ 3 (15 นาที) 
     จากกิจกรรมท่ีผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันจัดท าแผนท่ีความเส่ียง
ของชุมชนเพื่อให้รับรู้ร่วมกันว่าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยเราต้องเตรียม
ตัวอย่างไร สร้างความพร้อมเบ้ืองต้นให้กับชุมชนท้องถิ่น เรา
จะต้องอพยพหรือไม่เม่ือเกิดภัย ต้องอพยพไปไหน ซึ่งแผนท่ี
ความเส่ียงและแผนท่ีความปลอดภัยชุมชนสามารถท าให้มีความ
สมบูรณ์ได้โดยอาจต้องมีการส ารวจเพิ่มเติมและเติมข้อมูลให้
ครบถ้วนเพื่อใช้ในชุมชน 
    ส าหรับแผนผังการส่ือสารแจ้งเตือนภัยของชุมชนท่ีร่วมกันท า
จะเป็นช่องทางการรับรู้และส่ือสารของชุมชนว่าเมื่อจะเกิดเหตุ
อุทกภัยต้องตรวจสอบ รับข้อมูลจากใคร หน่วยงานอะไร รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ค้นพบจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีรับรู้ภายใน
ชุมชนท่ีถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
    ผลของกิจกรรมจะน าไปสู่การจัดท าต้นแบบคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ประจ าหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญอุทกภัย
ของชุมชนท้องถิ่น (SOP) 
     ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท ากิจกรรม หวังว่าการ
ฝึกปฏิบัติจัดท าแผนท่ีความเส่ียงของชุมชนท้องถิ่น การส่งข้อมูล
แจ้งการเตือนภัย และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตือนภัยธรรมชาติ
จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการ
รับมืออุทกภัย สวัสดี     

แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
(อาจมีรางวัลส าหรับกลุ่ม) 
แผ่นภาพที่ 20 – 21 ตัวอย่าง
ภูมิปัญญาพยากรณ์อากาศ 
 
แผ่นภาพที่ 22 – 25 ชุมชน
สามารถน าข้อมูลจากการท า
กิจกรรมไปก าหนดปฏิทิน
ฤดูกาลของชุมชน 
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3.7  แผนการสอนวิชาการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
3.7.1 แผนการสอน 
หลักสูตร        การให้ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ระดับพื้นท่ี พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า 
หัวข้อวิชา      การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า  
วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร รูปแบบระบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสมกับส าหรับ
ชุมชน 
                   ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ครัวเรือน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื้อหา           

1) การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติ อุทกภัย 
2) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน (SOP) 
3) ข้อมูลและเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเตือนภัยในชุมชนท้องถิ่น 

เทคนิควิธีการ   การบรรยายและอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อุปกรณ์          แผ่นภาพ (power point) ,แผ่นพลิก (Flip Chart) ปากกาเขียน 
เวลา               1.00 ช่ัวโมง 
การจัดที่นั่ง       ครึ่งวงกลม ท่ีผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นกันและกัน หากผู้เข้าอบรมมากอาจจัดเป็นครึ่ง 
                     วงกลมสองวงซ้อนกัน 
เอกสารประกอบการสอน 
                    ต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน (SOP) 
                     เครือข่ายข้อมูลภาครัฐและเอกชนในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือภัยพิบัติ 
การประเมินผล  การสังเกตการณ์ แบบประเมินวิทยากรและหัวข้อวิชา 
แหล่งข้อมูลที่วิทยากรควรศึกษาเพิ่มเติม          

1) เอกสารคู่มือการฝึกอบรมการการปลูกจิตส านึกเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยน้ าท่วม 
 www.adpc.net 
2) เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน เตรียมพร้อม การจัดการภัยพิบัติ 
 ธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน ด าเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน่ 

www.sdfthai.org 
3) เอกสารคู่มอืประชาชนในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 www.disaster.go.th 
4) กรมทรัพยากรน้ า www.dwr.go.th 
5) กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
6) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 

 

http://www.adpc.net/
http://www.sdfthai.org/
http://www.tmd.go.th/
http://www.disaster.go.th/
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3.7.2  กระบวนการฝึกอบรม 

ประเด็นส าคัญ วิธีการ สื่อ/อุปกรณ ์
ประเด็นส าคัญที่ 1 
การพยากรณ์อากาศ อุทก
วิทยา ระบบเตือนภัย
ทรัพยากรน้ า การจัดท า
แผนท่ีเส่ียงชุมชน 
ประเด็นส าคัญที่ 2 
การเตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัย และดินถล่ม 
ปฏิทินฤดูกาลการเกิดภัย 
ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัย 
การจัดท าคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานประจ า
หมู่บ้าน 
ประเด็นส าคัญที่ 3 
การต่อยอดองค์ความรู้ท่ี
ชุมชนท้องถิ่นได้รับจาก
การฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 1 (10 นาที) 
1.1 ทบทวนความรู้ท่ีวิทยากรได้ถ่ายทอดให้
ชุมชนท้องถิ่นก่อนหัวข้อวิชานี้ 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 (45 นาที) 
2.1 ทบทวนภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นภัยอุทกภัย 
เป็นภัยท่ีเกิดใกล้ชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมอย่างไร 
2.2 ต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้าน (เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย 
ส าหรับชุมชน) 
2.3 ข้อมูลเครือข่ายการเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
ขั้นตอนที่ 3 (5 นาที) 
3.1 การต่อยอดจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 

 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
2. ปากกาเคมี 
3. ต้นแบบคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานประจ า
หมู่บ้าน(เตรียมพร้อม
รับมืออุทกภัย ส าหรับ
ชุมชน) 
4. เอกสารเตรียมพร้อม 
ฉบับการ์ตูน 
5.โปสเตอร์ข้อมูลเครือข่าย 
5. แผ่นภาพ (power 
Point) 
 

 
ผลลัพธ์ของหัวข้อวิชา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถน าแนวทางการเตรียมพร้อมเผชิญอุทกภัย
ไปปฏิบัติได้ และรู้ว่าจะสามารถติดต่อแหล่งข้อมูลหน่วยงานเตือนภัยต่าง ๆสามารถน าต้นแบบคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน ไปต่อยอดจัดท าให้มีความสมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมของชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-37 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3.7.3 แผนการสอนหัวข้อวิชา “การใช้ข้อมูลเตือนภยัทรัพยากรน้ า” 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
00.00 ขั้นตอนที่ 1(10 นาที) 

    วิทยากรกล่าวแนะน าตัวเอง 
     สวัสดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ท่ีเราได้เรียนรู้กี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ เส้นทางร่องมรสุม ปฏิทินฤดูกาลท่ีอาจเกิดพิบัติ
ภัยต่าง ๆในประเทศไทย เอลนีโญ ลานิญาได้เรียนรู้ถึงสภาพ
พื้นท่ีลุ่มน้ าท้ังระบบ สถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าว่าเกี่ยวข้องกับ
การเตือนภัยให้กับชุมชนอย่างไร ปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีมันเกิด
จากอะไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราอย่างไร 
     เมื่อได้เรียนรู้และร่วมกันจัดท าพื้นท่ีเส่ียงชุมชน (Risk Map) 
พื้นท่ีปลอดภัยของชุมชน (Safty Map) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันว่าเมื่อเกิดเหตุต้องเคล่ือนย้ายทรัพย์สิน อพยพไป ณ ท่ี
ปลอดภัยท่ีไหนได้บ้าง 
     การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ร่วมในกระบวนการให้ได้ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยทรัพยากรน้ าอยู่
ด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่ 
        1. หน่วยงานได้ด าเนินการติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อ
การแจ้งเตือนภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ า ชุมชนท้องถิ่น 
         2. การเช่ือมโยงระบบการเตือนภัยทรัพยากรน้ าจากพื้นท่ี
ลุ่มน้ าเพื่อการวิเคราะห์แจ้งเตือนภัยทรัพยากรน้ าแก่ชาวบ้าน 
         3. การติดตามตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศ ปริมาณ
ฝนตก ทิศทางการไหล สภาพพื้นท่ีลุ่มน้ าจากแหล่งข้อมูลของ
หน่วยงานด้านการเตือนภัยในพืน้ท่ีลุ่มน้ าและจากส่ือมวลชนและ
ส่ืออินเตอร์เน็ตเพื่อการเฝูาระวังเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
         4. ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษใน
การบอกเหตุแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ 
     กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท าต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้าน เพื่อการรับมือภัยพิบัติของชุมชน โดยประมวล
รวบรวมองค์ความรู้เพื่อก าหนดขั้นตอนการเตือนภัยในชุมชน
ท้องถิ่น โดยยกตัวอย่างสถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีโดย 

 
แผ่นภาพที่ 1 หัวข้อวิชา   
 วิทยากรกล่าวน า โดย
เช่ือมโยงจากวิชาท่ีได้สอนแก่
ผู้เข้าอบรมไปแล้ว  
แผ่นภาพที่ 2 – 6  
- การพยากรณ์อากาศท่ีส่งผล
การการเกิดภัยภิบัติ  
- สภาพพื้นท่ีลุ่มน้ า  
- สถานีเตือนภัยของกรม
ทรัพยากรน้ า  
-  การจัดท าแผนท่ีเส่ียงภัย 
แผนท่ีความปลอดภัย 
แผ่นภาพที่ 7 การใช้ข้อมูล
เพื่อการเตือนภัย 
   
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-38 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 

00.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จะต้องมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยอย่างไร เตรียมความ
พร้อมรับมือกับอุทกภัย อย่างไร และข้อมูลเครือข่ายความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 
     วัตถุประสงค์ของวิชานี้คือให้รู้ถึงข้อมูลเครือข่ายการเตือนภัย 
ความเข้าใจในต้นแบบการใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ า
หมู่บ้าน เพื่อน าไปขยายผลจัดท าให้สมบูรณ์เพื่อตรียมความ
พร้อมในการเผชิญภัยด้านทรัพยากรน้ าในพื้นท่ี         
ขั้นตอนที่ 2 (45 นาที) 
     วิธีการใช้คู่มือ เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูล
ความรู้ถึงภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ฤดูกาลท่ีเกิดภัย 
การเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัย โดยจะมุ่งเน้นภัยจาก
อุทกภัย ในพื้นท่ีลุ่มน้ า การเฝูาระวัง ส่งผ่านข้อมูลเพื่อการเตือน
ภัยของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนต่าง ๆ สามารถน าไปจัดท า
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
     ก่อนอื่นเราจะมาท าความรู้จักภัยธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้ตัวเรา 
เกิดขึ้นเป็นประจ าตามฤดูกาลเกิดภัย     
     ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster) หมายถึง เหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างรุนแรงแกท้ั่งคน 
ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรต่าง ๆ จนท าให้ชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญ
ปัญหาไม่สามารถรับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม 
พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุุน เป็นต้น 
     ภัย (Hazard) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอันตราย ก่อให้เกิดความ
เสียหาย เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม และแผ่นดินไหว หรืออาจจะมา
จากการกระท าของมนุษย์ เช่น การรั่วไหลของสารเคมี การวาง
ระเบิดในสงคราม 
     ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและน ามาซึ่งผลกระทบต่างๆ 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 8 ทบทวน
ความหมายภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 
 
แผ่นภาพที่ 9 ภัย/ความเส่ียง 
 
 
 
 
**พิจารณาความเหมาะสม
ของเวลาและสภาพแวดล้อม
การอบรมในการฉายวีดีทัศน์ 

** ส่ือวีดีทัศน์ 
อุทกภัยปี 2554  
5 นาท ี
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-39 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว       
        1. อุทกภัย คือภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วม   
        2. วาตภัย คือภัยท่ีเกิดจากพายุลมแรง (พายุฤดูร้อน) 
        3. คล่ืนพายุซัดฝ่ัง (Storm Surge) เกิดตามแนวชายฝ่ัง
ทะเล 
        4. พายุงวงช้าง 
        5. ดินถล่ม 
      ทบทวนปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทยว่าในแต่
ละเดือน แต่ละภาคมีความเส่ียงท่ีจะประสบเหตุภัยธรรมชาติ
อะไรบ้างตามตารางท่ีแสดง วิทยากรอธิบายยกตัวอย่าง 
      ส าหรับต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 
และหนังสือการ์ตูนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ส าหรับชุมชน 
จะน าเสนอเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นที่
จะต้องเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ อาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดา 
แต่การจัดท าจะช่วยทบทวน ตรวจสอบให้ทุกท่านว่าต้องท า
อะไรบ้าง เนื่องจากในช่วงการเกิดเหตุภัยธรรมชาติ อาจจะอยู่ใน
ภาวะวิตกกังวลท าให้ลืมในเรื่องส าคัญได้      
      อุทกภัย ( Flood) คือ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะ
ภูมิประเทศ อันตรายจากน้ าท่วมขึ้นกับปริมาณของน้ าท่ีไหลท่วม
พื้นท่ี และความแรงของกระแสน้ า จะมีรูปแบบ  ชนิด น้ าปุาไหล
หลาก/น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตล่ิง 
      การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติ : อุทกภัย 
      ก่อนเกิดน้ าท่วม 
        1) ติดตามรายงานข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา/การแจ้งเตือนภัย 
        2) จัดเก็บเอกสารส าคัญติดตัว เคล่ือนย้ายส่ิงของท่ีสูง 
ศึกษาเส้นทางอพยพ ปลอดภัย 
         3) เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น อาหารน้ าด่ืม เครื่อง
เวชภัณฑ์ 
         4) เตรียมดิน/ทรายเพื่อเสริมคันกันน้ า    
 
     

แผ่นภาพที่ 10 รู้จักภัยใกล้ตัว 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 11 ปฏิทินการ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 12 - 16 การ
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ธรรมชาติ : อุทกภัย และ
มาตรฐานการเตรียมพร้อม 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-40 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ขณะเกิดน้ าท่วม 
          1) ตัดสะพานไฟ ปิดแก๊ส 
          2) ระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย 
          3) ไม่ขับข่ียานพาหนะในกระแสน้ าหลาก 
          4) ติดตามข่าวสถานการณ์ ประกาศแจ้งเตือน 
          5) หากอพยพ ให้อพยพคนชรา เด็กก่อน  
       หลังเกิดน้ าท่วม 
          1) ตรวจเช็คปล๊ักไฟ สายไฟ เครื่องใช้ไฟฟูา  

2) ต้มน้ าด่ืม ปรุงอาหารสุก 
3) อย่าเข้าเขตอันตรายหลังน้ าท่วม             
4) แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงาน 

ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายเพือ่การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย 
        ยกตัวอย่าง อธิบายหน้าท่ีในด้านการเตือนภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งช่องทางการส่ือสาร ติดต่อหมายเลข
โทรศัพท์ website และเน้นย้ าหน่วยงานของกรมทรัพยากร
น้ าในพื้นท่ี พอสังเขป 

      (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏบิัติงานประจ า
หมู่บ้านพื้นที่ราบลุ่มริมน้ า อบต.ช้างทอง บ้านสม้ 
      การจัดท าต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าต าบล 
หรือหมู่บ้าน ต้องมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานของต าบล หมู่บ้าน
ลักษณะสภาพพื้นท่ี ปัญหาการเกิดอุทกภัย ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
บทบาทหน้าท่ี และการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยการ
ประชุมร่วมกันจัดท าให้เหมาะสมกับภัยพิบัติในแต่ละพื้นท่ี และมี
การออกเป็นค าส่ังทางปกครองของต าบล หมู่บ้านเพื่อความ
ชัดเจนในการบังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ก าหนดช่ือ
บุคคลรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน หมายเลขโทรศัพท์การ
ติดต่อส่ือสารเพื่อการส่ังการ และติดตามสถานการณ์ท้ังภายใน
ชุมชนท้องถิ่น และการติดต่อประสานข้อมูลความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ และ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผ่นภาพที่ 27 - 25 รายช่ือ
หน่วยงานสนับสนุนให้บริการ
ข้อมูลเตือนภัย ท้ังสายด่วน 
โทรศัพท์ 4 ตัว โทรศัพฺท์
พื้นฐาน website แสดง
ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข้อมูล
เตือนภัยทรัพยากรน้ า 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-41 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.55 
 
 
 

 

หน่วยงานภายนอกอืน่ ๆนอกจากนี้อาจมีการเขียนแผนภูมิการ
ท างาน ซึ่งเป็นการน าขั้นตอนการท างานหลัก ๆมาเขียน โดยใช้
ข้อความท่ีส้ัน สามารถเข้าใจได้ทันทีว่ากล่าวถึงอะไร และต้อง
ถูกต้องตามมาตรฐานก าหนดพร้อมระบุช่ือและต าแหน่ง (ถ้ามี) ผู้
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหาร อบต. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิจารณาความ
ถูกต้องของแต่ละขั้นตอน 
      (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน
พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า อบต.ช้างทอง และบ้านส้ม ท่ีแจกให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจะมอบเป็นการบ้านให้ชุมชนท้องถิ่นน าไปต่อยอด
ประชุมร่วมกันในหมู่บ้าน ต าบล ร่วมกันระบุและก าหนดใน 
รายละเอียดเพื่อท าให้เป็นคู่มือมาตรฐานประจ าชุมชนท่ีสมบูรณ์ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งระบบเตือนภัยทรัพยากรน้ าในพืน้ท่ีชุมชน 
   ยกตัวอย่าง การรับ – ส่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยอุทกภัย 
เตรียมพร้อมตามระดับสัญญาณการเตือนภัยท่ีชุมชนร่วมกัน
ก าหนดตามท่ีก าหนดไว้ใน (ตัวอย่าง) ต้นแบบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ประจ าหมู่บ้าน (SOP) 

      นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ าได้จัดท าหนังสือการ์ตูนง่าย ๆท่ี
สามารถเข้าใจได้ท้ังเด็ก และผู้ใหญ่ เป็นการทบทวนเพื่อให้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเกิดอุทกภัย และโปสเตอร์เบอร์
โทรศัพท์เครือข่ายการเตือนภัยเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละ
ครัวเรือนสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง  
      วิทยากรอธิบายหนังสือการ์ตูนเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัย และโปสเตอร์ระบบเตือนภัยทรัพยากรน้ า พอสังเขป
ขั้นตอนที่ 3 (5 นาที) 
      วิทยากรกล่าวสรุปถึงการเตรียมพร้อมส าหรับเผชิญเหตุภัย
ธรรมชาติ และกล่าวอธิบายถึงการเข้าถึงเพื่อสืบค้น ติดต่อใช้
ข้อมูลเครือข่ายความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ การเกิดภัย
เป็นวัฎจักรการเกิดภัยในประเทศไทย แต่จะประสบความรุนแรง
หรือไม่ ก็ต้องเฝูาระวัง ติดตามการพยากรณ์อากาศ รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผ่นภาพที่ 26 – 30 ตัวอย่าง
การจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการเฝูาระวัง 
แจ้งเตือนภัย โดยยึดอุปกรณ์
สถานีเตือนภัยทรัพยากรน้ า
ในพื้นท่ี ก าหนดระดับการเฝูา
ระวังส่ิงบอกเหตุต่าง ๆทาง
ธรรมชาติ และสัญญานระดับ
การเตือนภัยของสถานีเตือน
ภัยวัดระดับน้ าในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 3 แผนการสอน หลักสูตรการใหค้วามรู้ด้านการใชข้้อมูล 
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  เตือนภัยทรัพยากรน ้า ส้าหรับวิทยากร 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 3-42 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิธีการ/สื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริมาณฝน ปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ๆ เช่น เอลนีโญ ลานิญา 
ดังนั้น ชุมชนท้องถิ่นเมื่อรู้ถึงแหล่งข้อมูลก็จะท าให้เรามีความ
พร้อมในการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท 
อย่างไรก็ตามกรมทรัพยากรน้ ามีหน่วยงานในระดับพื้นท่ี มี  
“ผู้รู้”ในพื้นท่ีชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ แจ้ง
ข่าวการเตือนภัยต่าง ๆ  
      ส่ิงส าคัญจากการเข้ารับการฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้องต่อ
ยอดร่วมกันจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อม
กอ่นเกิดอุทกภัยประจ าหมู่บ้าน โดยศึกษาจาก(ตัวอย่าง) คู่มือ
มาตรฐานปฏิบัติงาน ประจ าหมู่บ้านท่ีได้มอบให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่จะร่วมกันจัดท าให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
     ขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านท่ีได้ร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่ วมมือในการแจ้ง เ ตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ า         
ขอขอบคุณทุกท่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 4 
สื่อการสอน 

พื้นท่ีราบลุมริมนํ้า 

 

โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02rqohK_MAhXFBo4KHfGZDLoQjRwIBw&url=http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308&psig=AFQjCNHBick5BF7RNawQ7XvBrdHRT9n5Bg&ust=1461853906211211


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

              

                  
 

 
 

วิชาการพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาต ิ

















 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

              

                  
 
 
 
 

 

วิชาอุทกวิทยาและระบบการเตือนภัยทรัพยากรน ้า 
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วิชาการจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถิ่น 
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วิชา“การใช้ข้อมูลเตือนภัยของชุมชนท้องถิ่น ” 



















                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่ 5 
เอกสารองคความรู 

พื้นท่ีราบลุมริมนํ้า 

สําหรับวิทยากร 

 

โครงการเสริมสรางองคความรูดานการใชขอมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ํา 25 ลุมน้ํา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02rqohK_MAhXFBo4KHfGZDLoQjRwIBw&url=http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120628004308&psig=AFQjCNHBick5BF7RNawQ7XvBrdHRT9n5Bg&ust=1461853906211211


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ก- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ค าน า 
 
               วิทยากรกรมทรัพยากรน้้าจะใช๎แผนการสอน เอกสารประกอบหัวข๎อวิชา ส่ือการสอนเพื่อการ
ถํายทอดให๎กับผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมที่เป็นประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท๎องถิ่นในพื้นท่ีลํุมน้้าตําง ๆท่ัวประเทศ 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรการให๎ความรู๎ด๎านการใช๎ข๎อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้้า ระดับพื้นท่ี โดยวิทยากร
จะต๎องศึกษาข๎อแนะน้าการใช๎คํูมือแผนการสอนรายวิชาโดยเรียงล้าดับจากการสร๎างความรู๎พื้นฐานท่ี
เกี่ยวข๎องกับการพยากรณ๑อากาศ สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงสํงผลกระทบตํอการเกิดภัยพิบัติ
และการบริหารจัดการน้้า  องค๑ความรู๎เกี่ยวกับอุทกวิทยา สถานีเตือนภัยอัตโนมัติของกรมทรัพยากรน้้า 
การจัดท้าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัยในชุมชน การใช๎ข๎อมูลเพื่อเตือนภัยของชุมชนท๎องถิ่น ประกอบคํูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานประจ้าหมูํบ๎าน โดยมีข๎อแนะน้าในการเตรียมความพร๎อมของชุมชนท๎องถิ่น และ
ข๎อมูลเครือขํายตําง ๆ รวมทั้ง เอกสารประกอบการบรรยายในแตํละหัวข๎อวิชาเพื่อให๎วิทยากรได๎ศึกษาใน
รายละเอียดข๎อมูลความรู๎เพื่อใช๎ในการสอน 
                แผนการสอนท่ีจัดท้าครั้งนี้ เป็นกรอบแนวทางส้าหรับวิทยากรกรมทรัพยากรน้้าท่ีจะน้าไป
ปรับใช๎อยํางเหมาะสม โดยต๎องค้านึงถึงพื้นฐานความรู๎ของประชาชนในชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งมีความ
หลากหลายของวุฒิการศึกษา อาชีพ ความเช่ือ ทัศนคติ ประสบการณ๑ และวิถีการด้าเนินชีวิตในชุมชน 
และต๎องพิจารณาข๎อมูลความเป็นจริงสภาพแวดล๎อมของแตํละพื้นท่ีลํุมน้้า โดยเฉพาะข๎อมูลด๎าน
อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา ซึ่งมีอิทธิพลท่ีจะสํงผลกระทบท้าให๎เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแตกตํางกันด๎วย 
                 ส้าหรับการบริหารโครงการฝึกอบรมจะเป็นกุญแจส้าคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพของการ
ฝึกอบรมขององค๑กรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งระบุถึงกิจกรรมตําง ๆขั้ นตอน แนวทาง
ด้าเนินการอยํางละเอียด ส่ิงใดต๎องด้าเนินการกํอน – หลัง และเป็นการจัดการให๎เกิดความคลํองตัวในการ
บริหาร ควบคุมเพื่อให๎เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงาน พร๎อมท้ังให๎บรรลุตามเปูาหมาย เหมาะสมกับ
เวลาและมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีก้าหนดไว๎ในโครงการ 
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5.1 หลักการเป็นวิทยากรท่ีดีและการบริหารโครงการฝึกอบรม 

5.1.1 วิทยากรฝึกอบรม 
 วิทยากรผึกอบรม (Trainer) หมายถึง บุคคลท่ีท้าหน๎าท่ีถํายทอดความรู๎ไปยังผ๎ูเข๎ารับการอบรม 
เพื่อให๎เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม ท้ังด๎านความรู๎ (Knowledge) ความเข๎าใจ (Understand) เจต
คติ (Attitude) และด๎านทักษะ (Skill) นอกจากจะต๎องมีความรู๎ ความสามารถ และได๎รับการฝึกอบรมด๎าน
วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
 
วิทยากรผึกอบรม = ผ๎ูรู๎ + ศิลปะในการท้าให๎เกิดความเข๎าใจ + ศิลปะในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

             
           ลักษณะของวิทยากรที่ประสบความสาเร็จ  
            1. บุคลิกดี บุคลิกดีมีชัยไปกวําครึ่ง เพราะฉะนั้นผ๎ูเป็นวิทยากร จะต๎องมีบุคลิกภาพท่ีดี 
นําเช่ือถือ  
            2. มีความกระตือรือล้น แสดงออกได๎จาก ความคลํองตัว ก๎าวเดินอยํางมั่นใจเต็มฝีก๎าว มีการ
แสดงออกอยํางเช่ือมั่น จะชํวยให๎ผ๎ูฟังต่ืนตัว ใจจดจํอ ติดตามและคล๎อยตามได๎  
            3. สนใจร่วมมือ คือ สนใจในภารกิจของผ๎ูฟัง โดยใช๎ข๎อมูลของผ๎ูเข๎าอบรมมาเป็นประโยชน๑ใน
การถํายทอด โดยการรู๎เนื้อหา ยกตัวอยําง หรือรายละเอียดท่ีเป็นเรื่องใกล๎ตัวของคนฟัง ท้าให๎ผ๎ูฟังเกิดการ
ยอมรับ  
            4. ใช้สื่อช่วยสอน ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเราต๎องการส่ือสารอยูํ โดย
การถํายทอดนั้น หากผ๎ูถํายทอดได๎ใช๎เครื่องมือตํางๆ ท่ีจะให๎ผ๎ูฟังได๎รับรู๎ในหลายๆชํองทาง ยํอมจะท้าให๎มี
ประสิทธิภาพในการรับรู๎ได๎มากขึ้น  
            5. ไม่อ่อนประสบการณ์ วิทยากรท่ีดี ควรมีความรู๎และประสบการณ๑ตรง ในเรื่องท่ีตนก้าลังจะ
ถํายทอดไปสํูผ๎ูฟัง ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ยํอมอยากฟังประสบการณ๑หรือเทคนิคของผ๎ูถํายทอด ดังนั้น ผ๎ู
ถํายทอดท่ีดีควรมีประสบการณ๑หรือความส้าเร็จในงานมาเสนอสํูผ๎ูฟัง   
            6. มีความสามารถในการถ่ายทอด คือ มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู๎ หลักการ 
ประสบการณ๑ และวิธีการ โดยใช๎ค้าพูด รูปภาพ ตัวอักษร ให๎ผ๎ูฟัง ต้ังใจ สนใจ เข๎าใจ ประทับใจ หรือ
บันเทิงใจควบคํูกันไป ซึ่งยํอมอาศัยลีลา เทคนิคตํางๆ ให๎สอดคล๎องและกลมกลืน  
            7. ถอดหัวใจคนเรียน คือ รู๎จักเอาใจผ๎ูเข๎าอบรมมาใสํไว๎ในใจวิทยากรวํา หลักการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูคนเป็นอยํางไร จะสร๎างแรงจูงใจในการเรียนรู๎และรับรู๎ได๎อยํางไร ซึ่งหมายความวํา วิทยากร จะต๎อง รู๎
เขา รู๎เรา รู๎วําคนฟังคือใคร ชอบอะไร  
            8. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ คือ พัฒนาบุคลากร หรือฝึกอบรมก็ตาม วัตถุประสงค๑โดยสํวน
ใหญํเรามุํงท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนเรียน คนฟังให๎เกิดความรู๎ (Knowledge) ความเข๎าใจ 
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(Understanding) ความสามารถ (Skill) เจตคติ (Attitude) และจริยธรรม (Habit) ในการท้างานท่ีดี 
ดังนั้นจึงเป็นความท๎าทายของผ๎ูถํายทอดวํา ท้าอยํางไร    

5.1.2 เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร 
           ก่อนการฝึกอบรม  
กํอนท่ีจะมีการฝึกอบรมเกิดขึ้น วิทยากรจะต๎องมีภาระกิจในการเตรียมตัว เพราะวิทยากรจะต๎องทราบ
ลํวงหน๎าวําตนจะต๎องเป็นผ๎ูรับผิดชอบในเรื่องใด ดังนั้นในขั้นตอนนี้วิทยากรจะต๎องเตรียมการเพื่อการ
ถํายทอดและเปล่ียนทัศนคติของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม การเตรียมการท่ีดียํอมส้าเร็จไปแล๎วครึ่งหนึ่ง เพราะ
จะทาให๎วิทยากรเกิดความมั่นใจในการฝึกอบรม และเมื่อมีปัญหาตํางๆ เกิดขึ้น ยํอมแก๎ปัญหาได๎อยําง
เหมาะสม โดยการเตรียมการมี ดังนี้  
 1. การประสานงานกับหน่วยงานที่จะฝึกอบรม เพื่อขอข๎อมูลท่ีจะเป็นประโยชน๑ตํอการฝึกอบรม 
ได๎แกํ หลักสูตร กลํุมผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ  
           2. การเขียนแผนการสอน ข๎อมูลตํางๆ ท่ีได๎จากหนํวยงานจะเป็นประโยชน๑ตํอการเขียนแผนการ
สอน แผนการสอนเป็นแนวทางส้าหรับวิทยากรวํา จะถํายทอดและเปล่ียนพฤติกรรมโดยใช๎ส่ือและเทคนิค
การฝึกอบรมอยํางไร เพื่อให๎เหมาะสมกับผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 
           3. การเตรียมอุปกรณ์ ส่ือตํางๆ วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ๑และส่ือตํางๆ เชํน ไฟล๑ ข๎อมูลตําง 
ๆท่ีใช๎ในการน้าเสนอ ฯลฯ ให๎เรียบร๎อย เหมาะสมกับฐานะของวิทยากร             
 ระหว่างการฝึกอบรม  
   เมื่อวิทยากรมาถึงสถานท่ีจัดฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานท่ีและอุปกรณ๑ตํางๆ ท่ีได๎จัดเตรียมไว๎และ
สอบถามข๎อมูลตํางๆ เชํน บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผ๎ูน้ากลํุม วิทยากรคนกํอนๆ พูดเนิ้อหา
เกี่ยวกับอะไร ฯลฯ เมื่อถึงเวลาการฝึกอบรม จะต๎องด้าเนินการตํางๆ ท่ีสาคัญได๎แกํ  
           1. การถ่ายทอดความรู้ ควรมีความสามารถในการถํายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช๎ส่ืออุปกรณ๑
ตํางๆ ให๎เป็นประโยชน๑  
           2. การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปล่ียนประสบการณ๑และความคิดเห็น วิทยากรจะต๎องคอย
กระต๎ุนให๎ผ๎ูรับการฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ๑ความคิดเห็น รวมถึงต๎องคอยช้ีแนะ สรุปประเด็นและ
น้าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมด๎วย  
           3. การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต๎องสร๎างบรรยากาศท่ีเหมาะสมตํอการเรียนรู๎ ท้ังด๎าน
กายภาพ ได๎แกํ อุปกรณ๑ ส่ือให๎เหมาะสม และด๎านจิตภาพ หมายถึง ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม มีความสนใจท่ี
จะเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา  
           4. การมีมนุษยสัมพันธ์ วิทยากรจะต๎องอาศัยหลักการ ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ เพื่อเป็นการชํวยลด
ชํองวํางวิทยากรกับผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม จะท้าให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมประทับใจ  
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           5. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอยํางวิทยากรสามารถรู๎ หรือคาดเดาได๎ลํวงหน๎า แตํปัญหา
บางอยําง เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน๎า ไมํสามารถคาดการณ๑ได๎ วิทยากรมืออาชีพจะต๎องสามารถแก๎ไข
ปัญหาได๎ หรือบรรเทาให๎ลดน๎อยลง 
          หลังการฝึกอบรม  

          1. การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข๎อมูล จากผ๎ูจัดฝึกอบรม นอกเหนือจากประเมิน
โดยการสังเกต เพื่อจะได๎ทราบผลการปฏิบัติงานของตน และน้ามาใช๎ปรับปรุงแก๎ไขในโอกาสตํอไป  

          2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความจ าเป็น วิทยากรควรเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ตามท่ี
เห็นสมควร เชํน การมอบวุฒิบัตร การเล้ียงสังสรรค๑ระหวํางผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม  

          3. การติดตามผลการฝึกอบรม ต๎องติดตามดูวํา ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ได๎น้าความรู๎ท่ีได๎ฝึกฝนมา
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑มากน๎อยเพียงใด พร๎อมท้ังให๎ค้าแนะน้าเทําท่ีจ้าเป็น5.1.3  

 ข้อแนะน าส าหรับวิทยากร 
           วิทยากรจะต๎องศึกษารายละเอียดของเนื้อหาของแผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย ส่ือ
การสอนและล้าดับขั้นตอนของการน้าเสนอและกิจกรรมในแตํละหัวข๎อวิชาอยํางละเอียด เพราะแตํละ
หัวข๎อวิชามีจุดเน๎นของเนื้อหา เทคนิค วิธีการ แผํนภาพส่ือการสอน และเอกสารประกอบค้าบรรยายท่ี
แตกตํางไปจากรูปแบบวิทยากรท่ัวไป 
           บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการในหลักสูตรการให๎ความรู๎ด๎านการใช๎ข๎อมูลเตือนภัย
ทรัพยากรน้้า ระดับพื้นท่ี จะมุํงเน๎นการเป็นผ๎ูด้าเนินการ (Moderator) คือแนะน้า ก้ากับประเด็น บริหาร
เวลา และสนับสนุนการเรียนรู๎ (Learning Facilitator) คือ ริเริ่มอภิปรายกลํุม กระต๎ุนให๎ผ๎ูเข๎าอบรมแสดง
ความคิดเห็น สร๎างบรรยากาศให๎เกิดการเรียนรู๎มากกวําจะเป็นผ๎ูบรรยายหรือน้าเสนอ เนื่องจากประชาชน
ในชุมชนท๎องถิ่นมีพื้นฐานความรู๎ด๎านการศึกษาแตกตําง หลากหลายอาชีพ และประสบการณ๑ วิทยากร
จะต๎องถํายทอดให๎กับผ๎ูเข๎าอบรมเป็นล้าดับ ดังนี้คือ 
  1) ความรู๎ จะต๎องบอกให๎ผ๎ูเข๎าอบรมทราบถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ ข้ันตอนตําง ๆของส่ิงท่ี 
   จะเรียนรู๎นั้น ๆให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค๑ของหัวข๎อวิชา 
  2) ความเข๎าใจ จะต๎องอธิบายหรือสร๎างความเข๎าใจให๎เกิดขึ้นกับผ๎ูเข๎าอบรม ซึ่งจะต๎องมีการ

กลําวถึงเหตุผล ความเป็นมา ประโยชน๑ท่ีจะน้าไปใช๎ รวมท้ังข๎อค้านึงหรือข๎อควรระวัง 
  3) ความช้านาญหรือทักษะ ในบางเนื้อหาหัวข๎อวิชาจ้า เป็นต๎องมีการฝึกปฏิบัติ วิทยากร

จะต๎องชํวยกระต๎ุนการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติให๎เห็นขั้นตอน กระบวนการตําง ๆจนสร๎าง
ความเช่ือมั่นให๎เกิดข้ึนแกํผ๎ูเข๎าอบรม 
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

     4) ทัศนคติ ท่ีถูกต๎องและเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีวิทยากรจะต๎องพยายามสร๎างหรือปรับให๎
บังเกิดขึ้นกับผ๎ูเข๎าอบรม นอกจากการถํายทอดความรู๎ในหัวข๎อวิชา โดยเฉพาะทัศนคติ
การท้างานรํวมกัน ในลักษณะหุ๎นสํวนและเครือขําย 

5.1.4 หลักการบันได 13 ขั้นการพูดของวิทยากร 
 1. เตรียมให๎พร๎อม  
 2. ซักซ๎อมให๎ดี  
 3. ทําทีให๎สงํา  
 4. หน๎าตาให๎สุขุม  
 5. ทักท่ีประชุมไมํวกวน  
 6. เริ่มต๎นให๎โน๎มน๎าว  
 7. เรื่องราวกระชับ  
 8. ตาจับท่ีผ๎ูฟัง  
 9. เสียงดังให๎พอดี  
 10. อยําให๎มีเอ๎อ อ๎า  
 11. ดูเวลาให๎พอครบ  
 12 . สรุปจบให๎จับใจ และ  
 13. ยิ้มแย๎มแจํมใสตลอดการพูด     
  สรุป  
  การพูดเป็นท้ังศาสตร๑และศิลป์ มนุษย๑เกือบทุกคนพูดได๎ต้ังแตํวัยเด็กและมีการพัฒนาการใช๎
ภาษาเพื่อการส่ือสารมาโดยตลอด แตํมิได๎หมายความวํามนุษย๑ทุกคนจะพูดเป็น จึงมีค้าพังเพยท่ีวํา “คารม
เป็นตํอรูปหลํอเป็นรอง” การเป็นวิทยากรท่ีดีต๎องประกอบด๎วยบุคลิกภาพและคุณสมบัติหลายประการ 
รวมถึงการใช๎พลังท้ังหมดประสานกัน ระหวํางกายกับจิต ปฏิภาณไหวพริบ ถํายทอดออกสํูผ๎ูฟังโดยใช๎ พลัง
จิต ภาษาพูด ภาษาทําทาง ท่ีได๎รับการเตรียมการ ฝึกฝนมาอยํางดียํอมจะกํอให๎เกิดการประสบ
ความส้าเร็จสูง  

   5.1.5  การบริหารโครงการฝึกอบรม 
  การบริหารโครงการฝึกอบรม ถือวําเป็นกุญแจส้าคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพของการฝึกอบรม
ขององค๑กรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรท่ีจะต๎องจัดท้าเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุถึงกิจกรรม
ตําง ๆขั้นตอน แนวทางด้าเนินการอยํางละเอียด ส่ิงใดต๎องด้าเนินการกํอน – หลัง และเป็นการจัดการให๎
เกิดความคลํองตัวในการบริหาร ควบคุมเพื่อให๎เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงาน พร๎อมท้ังให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย เหมาะสมกับเวลาและมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีก้าหนดไว๎ในโครงการ โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคําและเหมาะสม การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม แบํงได๎ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 1. การด้าเนินงานเตรียมการกํอนการฝึกอบรม  

 2. การด้าเนินงานระหวํางการฝึกอบรม  

 3. การด้าเนินงานหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรม  
 1. การด าเนินงานเตรียมการก่อนการฝึกอบรม  
  1) พิจารณาโครงการ – งบประมาณ - ก้าหนดวันเวลาอบรม  
  2) คัดเลือกวิทยากรและเชิญวิทยากร  
  3) การขอใช๎สถานท่ีฝึกอบรม  
  4) ขออนุมัติโครงการ – จัดท้าก้าหนดการ – ประมาณงบประมาณคําใช๎จําย  
  5) ยืมเงินทดรองราชการ/คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  
  6) คัดเลือกผ๎ูเข๎าอบรมและเชิญเข๎ารับการอบรม  
  7) การวางแผนส้าหรับพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม  
  8) การวางแผนกิจกรรมการฝึกอบรม  
  9) ประสานงานวิทยากร ขอประวัติวิทยากร เอกสารการอบรม  
  1). การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  
  11) เตรียมใบประกาศนียบัตร (ถ๎ามี) และขอแสกนลายมืออธิบดีลงนามในใบประกาศฯ  
  12) เตรียมพิธีกร/รูปแบบพิธีการ  
  13) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ๑โสตทัศนูปกรณ๑ จัดห๎องอบรม 
  14) เตรียมใบลงช่ือลงทะเบียนผ๎ูเข๎าอบรม/เอกสารการรับคําพาหนะของผ๎ูเข๎าอบรม (ถ๎ามี)  
  15) เตรียมแบบประเมินโครงการ/วิทยากรรายวิชาและแบบทดสอบกํอน/หลังการอบรม  
  16) เตรียมเอกสารใบส้าคัญรับเงินคําสมนาคุณวิทยากร  
  17) กิจกรรมกลํุมสัมพันธ๑  
  18) การจัดเตรียมส่ิงเบ็ดเตล็ดตําง ๆ สาหรับการฝึกอบรม  
  19) ประชุมคณะท้างานเพื่อเตรียมความพร๎อม 2 ครั้ง การบริหารโครงการฝึกอบรม  
 2. การด าเนินงานระหว่างการฝึกอบรม  
  1) ส้ารวจความพร๎อมในห๎องท่ีประชุม  
  2) การลงทะเบียน  
  3) ต๎อนรับและอ้านวยความสะดวกประธาน / วิทยากร / ผ๎ูเข๎ารํวมอบรม  
  4) เตรียมเครื่องด่ืมสาหรับประธาน/วิทยากร  
  5) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม  
  6) พิธีเปิดการอบรม  
  7) การกลําวแนะน้าและขอบคุณวิทยากร  
  8) ดูแลส่ือ โสตทัศนูปกรณ๑  
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
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  9) การให๎บริการและอ้านวยความสะดวกในระหวํางการฝึกอบรม  
  10) ดูแลความพร๎อมของอาหาร/อาหารวํางและเครื่องด่ืม  
  11) จํายเงินคําสมนาคุณวิทยากร  
  12) แจกแบบประเมิน และรวบรวมแบบประเมิน  
  13) มอบประกาศนียบัตรแกํผ๎ูผํานการอบรม (ถ๎ามี)  
  14) ปิดการอบรม  
  15) ประสานกับสถานท่ีอบรมเกี่ยวกับคําใช๎จํายในการจัดอบรม  
 3. การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
  1) สํงใบส้าคัญหักล๎างเงินยืม (คําใช๎จํายในการฝึกอบรม)  
  2) สรุปประมวลประเมินผลการฝึกอบรม  
  3) เผยแพรํความรู๎ท่ีได๎จากการอบรมทาง web site / ส่ือฝึกอบรม  
  4) ประชุมคณะท้างานเพื่อทบทวนผลการด้าเนินงานและปัญหา อุปสรรคและหาแนว  
   ทางแก๎ไข 
  5) รายงานผลการจัดการฝึกอบรม  
  6) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

5.2 การพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ 
5.2.1 บทน า               

  จากความผันแปรของภูมิอากาศมีผลตํอลักษณะอากาศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยก็มีสัญญาณท่ี
บํงบอกถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนั้นคือความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิมีแนวโน๎มสูงขึ้นท้ัง
อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย อุณหภูมิ ต้่าสุดเฉล่ีย โดยเฉพาะในระยะ 10 ปีท่ีผํานมา การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสภาวะโลกร๎อน (Global Warming) สํงผลกระทบ
ตํออนาคตโลก การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆ ภัยพิบัติธรรมชาติจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น ต๎องติดตามคาดการณ๑การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยใกล๎ชิด 
             การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือการเปล่ียนแปลงลักษณะอากาศ
เฉล่ีย(Average Weather) ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งแตกตํางไปจากสถิติภูมิอากาศของพื้นท่ีนั้น ๆอาจจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงได๎จากคําปกติในระยะยาว ได๎แกํ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วลม ความกด
อากาศ พายุฝนเป็นต๎น เมื่อลักษณะอากาศเปล่ียนไป ยํอมสํงผลให๎เกิดปรากฎการณ๑ธรรมชาติตําง ๆเชํน 
เอลนีโญ ลานีญา พายุโซนร๎อน แผํนดินไหว ซึ่งเป็นภัยพิบัติธรรมชาติท่ีรุนแรง แตกตํางจากท่ีเคยเกิดใน
อดีต เชํน ปี พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ. 2556 เกิดอุทกภัย – ดินถลํม ทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเกิดความแห๎งแล๎งมากท่ีสุดในรอบ 20 ปี  
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

             การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ และมนุษย๑ท่ี
ด้าเนินกิจกรรมการด้ารงชีวิตก็เป็นองค๑ประกอบส้าคัญท่ีสํงผลให๎เกิดการเปล่ียนแปลง ท้าให๎ปริมาณก๏าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาซเพิ่มขึ้น สํงผลให๎เกิดสภาวะก๏าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) ปริมาณรถยนต๑ท่ีเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกตัดไม๎ท้ากินในพื้นปุาซึ่งเป็นแหลํงผลิต
ก๏าซออ๏อกซิเจน ฯลฯ ท๎ายท่ีสุดอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเกิดเป็น “สภาวะโลกร๎อน” (Grobal Warming) 
สํงผลกระทบตํออนาคตโลกการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆภัยพิบัติธรรมชาติ
จะมีความรุนแรงมากขึ้น ต๎องติดตามคาดการณ๑การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยใกล๎ชิด  การพยากรณ๑
อากาศถือวําเป็นข๎อมูลเบ้ืองต๎นเพื่อการเฝูาระวัง เตรียมพร๎อมกับสภาวะภัยพิบัติตําง ๆท่ีจะเกิดขึ้น 

5.2.2 การพยากรณ์อากาศ 
 คือ การคาดหมายสภาวะอากาศและปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ ท่ีจะเกิดขึ้นในชํวงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคต สํวนมากจะเกี่ยวข๎องกับสภาวะอากาศท่ีเกิดขึ้นใกล๎ตัวเรา เชํนฝน อุณหภูมิ เมฆ หมอก 
คล่ืนลม รวมท้ังภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและไมํรุนแรง ได๎แกํ พายุหมุนเขตร๎อน, พายุฝนฟูาคะนอง,อุทกภัย, 
ภัยแล๎ง ฯลฯ การพยากรณ๑สภาวะอากาศดังกลําว แบํงออกเป็น 3 ชนิดตามชํวงเวลา ได๎แกํ 
 1. การพยากรณ๑อากาศระยะส้ัน (Short Range Forecast) เป็นการพยากรณ๑อากาศในชํวงเวลา
ไมํเกิน 72 ช่ัวโมง ใช๎ข๎อมูลผลการตรวจอากาศ และแผนท่ีอากาศในปัจจุบันมาวิ เคราะห๑ตามแนวทาง
ทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ๑อากาศ สามารถแบํงชํวงเวลาการพยากรณ๑ออกได๎ ดังนี้ 
  1.1) การพยากรณ๑อากาศปัจจุบัน (Now cast) ชํวงเวลาพยากรณ๑ไมํเกิน 3 ช่ัวโมง 
  1.2) การพยากรณ๑อากาศส้ันมาก (Very Short Range) ชํวงเวลาพยากรณ๑ไมํเกิน 12 ช่ัวโมง 
  1.3) การพยากรณ๑อากาศส้ัน (Short  Range) ชํวงเวลาพยากรณ๑ไมํเกิน 72 ช่ัวโมง 
 2. การพยากรณ๑อากาศระยะปานกลาง (Medium range Forecast) คือ การพยากรณ๑อากาศใน
ระยะเวลามากกวํา 72 ช่ัวโมง จนถึง 10 วัน ใช๎ข๎อมูลอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันรํวมกับข๎อมูลจากสถิติ
ภูมิอากาศในการพยากรณ๑ 
 3. การพยากรณ๑อากาศระยะนาน (Longe Range Forecast) เป็นการพยากรณ๑อากาศใน
ชํวงเวลามากกวํา 10 วันขึ้นไป ใช๎ข๎อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ๑ 

5.2.3 ความหมายต่าง ๆ ในการพยากรณ์อากาศ 
  “ฟูาหลัว” หมายถึง ลักษณะของอากาศท่ีประกอบด๎วยอนุภาคขนาดเล็กท่ีมองไมํเห็นด๎วยตา
เปลํา (เชํน ฝุุนละออง ควันจากไฟปุา ฝุุนละอองจากยวดยานพาหนะในเมืองใหญํ หรือไอเกลือจากทะเล) 
จ้านวนมากลํองลอยอยูํท่ัวไป ท้าให๎มองเห็นอากาศเป็นฝูาขาว ในบรรยากาศท่ีมีฟูาหลัวเกิดขึ้นจะท้าให๎
ทัศนวิสัยลดลง 
  “หยํอมความกดอากาศสูง” High pressure area เป็นบริเวณท่ีความกดอากาศสูงกวําบริเวณ
ข๎างเคียง มวลอากาศมีความเย็นและแห๎งจะจมตัวลง ท๎องฟูาจะแจํมใส ซึ่งมวลอากาศท่ีมีความหนาแนํน
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จะเคล่ือนไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวํา เชํน อิทธิพลของหยํอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเคล่ือน
เข๎าสํูประเทศไทยท้าให๎ทุกภาคมีอากาศหนาวเย็น 
  “หยํอมความกดอากาศต้่า” low pressure area เป็นบริเวณท่ีความกดอากาศต้่ากวําบริเวณ
ข๎างเคียง ความร๎อนจากดวงอาทิตย๑จะท้าให๎มวลอากาศลอยตัวขึ้นท้าให๎ท๎องฟูาจะมีเมฆมาก ถ๎าหากมี
ความกดอากาศต้่ามากจะเป็นพายุดีเปรสช่ันและอาจรุนแรงเป็นพายุฤดูร๎อน 
  “มรสุม” Monsoon เป็นการหมุนเวียนสํวนหนึ่งของลมท่ีพัดตามฤดูกาล คือลมประจ้าฤดู 
สาเหตุใหญํๆ เกิดจากความแตกตํางระหวํางอุณหภูมิของพื้นดิน และพื้นน้้า 
   1) มรสุมฤดูร๎อน ในฤดูร๎อนอุณหภูมิอากาศบนทวีปสูงกวํายกตัวขึ้น อากาศเย็นจากทะเลพัด
เข๎าแทนท่ีท้าให๎เกิดฝน ระหวํางเดือน เมษายน – กันยายน 
  2) มรสุมฤดูหนาว ในฤดูหนาวอุณหภูมิพื้นทวีปลดต้่าลงท้าให๎อากาศเหนือพื้นทวีปพัดไปแทนท่ี
อากาศร๎อนเหนือทะเลท้าให๎เกิดพายุฝน ชายฝ่ังภาคใต๎ ระหวํางเดือน ตุลาคม – มีนาคม 
   “รํองมรสุม” ประเทศไทยอยูํภายใต๎อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ 
และมรสุมตะวันออกฉียงเหนือซึ่งเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงตามแนวละติจูด 
  ถ๎ารํอ งมรสุมเกิ ดจากการปะทะกันของลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใ ต๎  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลท้าให๎เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง และถ๎าแนวชนของรํองมรสุมท้ังสองชนกันยิ่ง
แคบจะเกิดเป็นพายุฝนฟูาคะนองได๎งําย และถ๎าเกิดรํองมรสุมนาน สํงผลให๎เกิดฝนตกนานท้าให๎เกิดน้้า
ทํวมได๎เชํนกัน 

5.2.4 เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศ 
 เกณฑ๑อากาศร๎อน 
 1) อากาศร๎อน (hot) อุณหภูมิต้ังแตํ  35.0 -  39.9  องศาเซลเซียส 
 2) อากาศร๎อนจัด (very hot)  อุณหภูมิต้ังแตํ  40.0  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 เกณฑ๑อากาศหนาว   
 1) อากาศเย็น (cool)  อุณหภูมิต้ังแตํ  16.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 
 2) อากาศหนาว (cold)  อุณหภูมิต้ังแตํ  8.0 – 15.9  องศาเซลเซียส 
 3) อากาศหนาวจัด (very  cold)  อุณหภูมิต้ังแตํ  7.9 องศาเซลเซียสลงไป 
 เกณฑ๑การกระจายของฝน 
 1) ฝนบางพื้นท่ี (isolated)  หมายถึง มีฝนตกน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของพื้นท่ี 
 2) ฝนกระจายเป็นแหํงๆ (widely scattered) หมายถึง  มีฝนตกตั้งแตํร๎อยละ 20 ขึ้นไป  แตํไมํ 
  เกินร๎อยละ 40 ของพื้นท่ี 
 3) ฝนกระจาย (scattered) หมายถึง มีฝนตกต้ังแตํร๎อยละ 40 ขึ้นไป แตํไมํเกินร๎อยละ  60 ของพื้นท่ี 
 4) ฝนเกือบท่ัวไป (almost  widespread)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแตํร๎อยละ 60 ขึ้นไป  แตํไมํเกิน 
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  ร๎อยละ 80 ของพื้นท่ี 
 5) ฝนท่ัวไป (widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแตํร๎อยละ 80 
 เกณฑ๑ปริมาณฝน 
 1) ฝนเล็กน๎อย (light rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแตํ 0.1 – 10.0  มิลลิเมตร  
 2) ฝนปานกลาง (moderate rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแตํ 10.1 - 35 มิลลิเมตร 
 3) ฝนหนัก (heavy rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแตํ 35.1 – 90.0 มิลลิเมตร 
 4) ฝนหนักมาก (very heavy rain) ฝนตกมีปริมาณต้ังแตํ 90.1 มิลลิเมตร ข้ึนไป   

5.2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (Climate Change) หมายถึงความเปล่ียนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น อุณหภูมิ 
ปริมาณฝน รูปแบบพายุ เป็นผลโดยตรง หรือโดยอ๎อมจากกิจกรรมของมนุษย๑ท่ีเปล่ียนแปลงองค๑ประกอบ
ของช้ันบรรยากาศโลก                                                          
 1. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นสถานการณ๑ท่ีอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันสูงขึ้นโดย
เฉล่ีย มีสาเหตุสํวนใหญํมาจากกิจกรรมของมนุษย๑ เชํน มลพิษ การตัดไม๎ท้าลายปุา ซึ่งเปล่ียนแปลง
องค๑ประกอบของช้ันบรรยากาศโลก 
 2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เริ่มเกิดขึ้นต้ังแตํ 150 ปีท่ีแล๎วสาเหตุจาก
กิจกรรมของมนุษย๑ การใช๎และท้าลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกิดไป เช้ือเพลิงฟอสซิล การใช๎ท่ีดิน การ
ตัดไม๎ท้าลายปุา ท้าให๎เกิดก๏าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG)หนาแนํนในบรรยากาศ ซึ่งสภาพ
โลกร๎อนขึ้นเรื่อย ๆ ธรรมชาติขาดขาดความสมดุล ภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นรุนแรง คาดการณ๑ไมํได๎ 

5.2.6 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural  Disasters)  
 หมายถึงภัยท่ีเกิดขึ้นจากปรากฏการณ๑ธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากกวําปกติ และสํงผลกระทบ
หรือสร๎างความเสียหายแกํส่ิงแวดล๎อม ชีวิตมนุษย๑ สังคมและเศรษฐกิจ  ดังนี้ 
 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติเชิงอุตุนิยมวิทยา เป็นภัยท่ีเกิดตามฤดูกาล เชํน วาตภัย(พายุฝนฤดูร๎อน/
พายุหมุนเขตร๎อน)สภาวะอากาศหนาวเย็น/ภัยแล๎ง/คล่ืนความร๎อน 
 2. ภัยธรรมชาติตามสภาพภูมิประเทศ เชํน อุทกภัย สึนามิ หิมะถลํม 
 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงพื้นผิวโลก เชํนแผํนดินไหว ตํางประเทศมี
ภูเขาไฟระเบิด 
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางชีวภาพ สาเหตุเนื่องจากส่ิงมีชีวิต เชํนเช้ือโรคท่ีท้าให๎เกิดโรคระบาด 
ไข๎เลือดออก หากไมํสํงผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม ชีวิตมนุษย๑ สังคม/เศรษฐกิจจะเป็นแคํปรากฏการณ๑
ธรรมชาติเทํานั้น 
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5.2.7 ภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัว 
              การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได๎สํงผลให๎เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(Natural Disaster) ท่ัวโลกมีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดบํอยตํอเนื่องในภูมิภาคตํางๆของโลก เป็น
เหตุการณ๑ท่ีกํอให๎เกิดความเสียหายและสูญเสียอยํางรุนแรงแกํท้ังคน ทรัพย๑สิน หรือทรัพยากรตําง ๆ จน
ท้าให๎ชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไมํสามารถรับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได๎ เชํน น้้าทํวม ดินถลํม พายุโซนร๎อน 
พายุใต๎ฝุุน เป็นต๎น ส้าหรับในประเทศไทยภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลมีความรุนแรงและ
แตกตํางกันในแตํละภูมิภาค ดังนี้ 
          1. อุทกภัย 

1.1 นิยามและสาเหตุการเกิดอุทกภัย 
      อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้้าทํวม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ีน้้าไหลเอํอ 

ล๎นฝ่ังแมํน้้า ล้าธาร หรือทางน้้า เข๎าทํวมพื้นท่ีซึ่งโดยปกติแล๎วไมํได๎อยูํใต๎ระดับน้้า หรือเกิดจากการสะสม
น้้าบนพื้นท่ีซึ่งระบายออกไมํทันท้าให๎พ๎นท่ีนั้นปกคลุมไปด๎วยน้้า โดยท่ัวไปแล๎วอุทกภัยมักเกิดจากน้้าทํวม 
ซึ่งสามารถแบํงเป็นลักษณะใหญํๆ ได๎ 2 ลักษณะ คือ 

      1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้้าทํวมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไมํมี
ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบลํุมแมํน้้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญํๆ มีลักษณะคํอยเป็นคํอยไป 
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดตํอกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้้าล๎นตล่ิง น้้าทํวม
ขังสํวนใหญํจะเกิดบริเวณท๎ายน้้าและมีลักษณะแผํเป็นบริเวณกว๎างเนื่องจากไมํสามารถระบายได๎ทันความ
เสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย๑เป็นสํวนใหญํ ส้าหรับความเสียหายอื่นๆ มีไมํ
มากนักเพราะสามารถเคล่ือนย๎ายไปอยูํในท่ีท่ีปลอดภัย 

      2) น้ าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้้าทํวมที่เกิดข้ึนอยํางฉับพลันในพื้นท่ี เนื่องจากฝนตกหนักใน
บริเวณพื้นท่ีซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต๎านน้้าน๎อย เชํน บริเวณต๎นน้้าซึ่งมี
ความชันของพื้นท่ีมากพื้นท่ีปุาถูกท้าลายไปท้าให๎การกักเก็บหรือการต๎านน้้าลดน๎อยลงบริเวณพื้นท่ีถนน
และสนามบิน เป็นต๎น หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชํน เขื่อนหรืออํางเก็บน้้าพังทลาย น้้าทํวมฉับพลันมัก
เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไมํเกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบระหวํางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมํมีฝน
ตกหนักในบริเวณนั้นมากํอนเลยแตํมีฝนตกหนักมากบริเวณต๎นน้้าท่ีอยูํ หํางออกไป เนื่องจากน้้าทํวม
ฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด๎วยความรวดเร็วมากโอกาสท่ีจะปูองกันและหลบหนีจึงมีน๎อย ดังนั้น
ความเสียหายจากน้้าทํวมฉับพลันจึงมีมากท้ังแกํชีวิตและทรัพย๑สิน 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้ 
1)  ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟูาคะนอง เป็นพายุท่ีเกิดขึ้นติดตํอกันเป็นเวลาหลายช่ัวโมง 

มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไมํอาจไหลลงสํูต๎นน้้าล้าธารได๎ทันจึงทํวมพื้นท่ีท่ีอยูํในท่ีต้่า มัก

เกิดในชํวงฤดูฝนหรือฤดูร๎อน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2)  ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้ประจ้าอยูํท่ีแหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเวลานานหรือ

แทบไมํเคล่ือนท่ี จะท้าให๎บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดตํอกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรง

มาก เชํน มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร๎อนหรือไต๎ฝุุน เมื่อเคล่ือนตัวไปถึงท่ีใดก็ท้าให๎ท่ีนั้น

เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว๎างและมีน้้าทํวมขัง นอกจากนี้ถ๎าความถี่ของพายุท่ี

เคล่ือนท่ีเข๎ามาหรือผํานเกิดขึ้นตํอเนื่องกัน ถึงแม๎จะในชํวงส้ันแตํก็ท้าให๎น้้าทํวมเสมอ 

3)  ฝนตกหนักในปุาบนภูเขา ท้าให๎ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหลํงต๎นน้้ามาก มีการไหลและเช่ียว

อยํางรุนแรงลงสํูท่ีราบเชิงเขา เกิดน้้าทํวมขึ้นอยํางกะทันหัน เรียกวําน้้าทํวมฉับพลัน เกิดขึ้น

หลังจากท่ีมีฝนตกหนักในชํวงระยะเวลาส้ันๆ หรือเกิดกํอนท่ีฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้า

ธารเล็กๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยูํใกล๎ต๎นน้้าของบริเวณลํุมน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว 

จังหวัดท่ีอยูํใกล๎เคียงกับเทือกสูง เชํน จังหวัดเชียงใหมํ เป็นต๎น 

4)  ผลจากน้ าทะเลหนุน ในระยะท่ีดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑อยูํในแนวที่ท้าให๎ระดับน้้าทะเลขึ้น

สูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให๎ระดับน้้าในแมํน้้าสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาท่ีน้้าปุา

และจากภูเขาไหลลงสํูแมํน้้า ท้าให๎น้้าในแมํน้้าไมํอาจไหลลงสํูทะเลได๎ ท้าให๎ เกิดน้้าเอํอล๎น

ตล่ิงและทํวมเป็นบริเวณกว๎างยิ่งถ๎ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในชํวงนี้ ความเสียหายจาก

น้้าทํวมชนิดนี้จะมีมาก 

5)  ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎เป็นมรสุมท่ีพัดพาความช้ืนจากมหาสมุทร

อินเดียเข๎าสํูประเทศไทย ต้ังแตํเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็นระยะเวลา

หลาย วัน ท้าให๎เกิดคล่ืนลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝ่ังจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตก

หนักท้าให๎เกิดน้้าทํวมได๎ ยิ่งถ๎ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต๎ก็จะยิ่งเสริมให๎มรสุมดังกลําวมี

ก้าลังแรงขึ้นอีก สํวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข๎าสํูไทย ปะทะขอบฝ่ัง

ตะวันออกของภาคใต๎ มรสุมนี้มีก้าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงใน

ประเทศจีนมีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให๎มีคล่ืนคํอนข๎างใหญํในอําวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกวํา

ปกติ บางครั้งท้าให๎มีฝนตกหนักในภาคใต๎ ต้ังแตํจังหวัดชุมพร ลงไปท้าให๎เกิดน้้าทํวมเป็น

บริเวณกว๎าง 

6)  ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผํนดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟ

ใต๎น้้าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางสํวนจะได๎รับความกระทบกระเทือนตํอเนื่องกัน บางสํวน

ของผิวโลกจะสูงขึ้นบางสํวนจะยุบลง ท้าให๎เกิดคล่ืนใหญํในมหาสมุทรซัดขึ้นฝ่ัง เกิดน้้าทํวม

ตามหมูํเกาะและเมืองตามชายฝ่ังทะเลได๎ เกิดขึ้นบํอยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท าของมนุษย์ มีดังนี้ 
1) การตัดไม๎ท้าลายปุา ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให๎อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มมาก

ขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุของ

ดินถลํมด๎วย นอกจากนี้ยังท้าให๎ดินและรากไม๎ขนาดใหญํถูกชะล๎างให๎ไหลลงมาในท๎องน้้า 

ท้าให๎ท๎องน้้าต้ืนเขินไมํสามารถระบายน้้าได๎ทันที รวมท้ังกํอให๎เกิดความสูญเสียชีวิตและ

บาดเจ็บของประชาชนทางด๎านท๎ายน้้า 

2) การขยายเขตเมืองลุกล้้าเข๎าไปในพื้นท่ีลํุมต้่า (Flood plain) ซึ่งเป็นแหลํงเก็บน้้าธรรมชาติ

ท้าให๎ไมํมีท่ีรับน้้า ดังนั้นเมื่อน้้าล๎นตล่ิงก็จะเข๎าไปทํวมบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลํุมต้่าซึ่งเป็นเขต

เมืองท่ีขยายใหมํกํอน 

3) การกํอสร๎างโครงสร๎างขวางทางน้้าธรรมชาติท้าให๎มีผลกระทบตํอการระบายน้้าและ

กํอให๎เกิดปัญหาน้้าทํวม 

4) การออกแบบทางระบายน้้าของถนนไมํเพียงพอ ท้าให๎น้้าล๎นเอํอในเขตเมือง ท้าความ

เสียหายให๎แกํชุมชนเมืองใหญํ เนื่องจากการระบายได๎ช๎ามาก 

5) การบริหารจัดการน้้าท่ีไมํดีเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท้าให๎เกิดน้้าทํวมโดยเฉพาะบริเวณด๎านท๎าย

เข่ือนหรืออํางเก็บน้้า 

        
          
         2. วาตภัย 

2.1 นิยามและสาเหตุการเกิดวาตภัย 
      วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท้าให๎เกิดความเสียหายแกํอาคารบ๎านเรือน 

ต๎นไม๎ และส่ิงกํอสร๎าง ส้าหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจาก 
1) พายุหมุนเขตร๎อน ได๎แกํ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร๎อน พายุใต๎ฝุุน 
2) พายุฤดูร๎อน 
3) ลมงวง (เทอร๑นาโด) หรือพายุงวงช๎าง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ75SO2rfLAhUFkI4KHeFYBYcQjRwIBw&url=http://picpost.postjung.com/132767.html&bvm=bv.116573086,d.c2E&psig=AFQjCNEATTP1t3sc8MtOdYG4W2H22sri_w&ust=1457753726501453
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4OWy2rfLAhXUjo4KHc_ECOIQjRwIBw&url=http://surin108.com/web/2010/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E2%80%9C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%99/&bvm=bv.116573086,d.c2E&psig=AFQjCNF1wMbZKUsNEVVaOIFdej5T-ZaQ8g&ust=1457753836444642


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-13 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นอกจากนี้ วาตภัยยังอาจเกิดขึ้นได๎จากมรสุมมีก้าลังแรง ซึ่งประเทศไทยจะอยูํภายใต๎อิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอันตรายอันเนื่องจากวาตภัยมีดังนี้ 

- เกิดบนบก   ต๎นไม๎ถอนรากถอนโคน ต๎นไม๎ทับบ๎านเรือนพัง ผ๎ูคนได๎รับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน
ไรํนาเสียหาย บ๎านเรือนท่ีไมํแข็งแรงไมํสามารถต๎านทานความรุนแรงของลมได๎พังระเนระนาดหลังคาบ๎าน
ท่ีท้าด๎วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบ้ืองหลังคาปลิววํอน เป็นอันตรายตํอผ๎ูท่ีอยูํในท่ีโลํงแจ๎ง เสาไฟฟูา เสา
โทรเลข เสาโทรศัพท๑ ล๎ม สายไฟฟูาขาด ไฟฟูาลัดวงจร เกิดเพลิงไหม๎ ผ๎ูคนเสียชีวิตจากไฟฟูาดูดได๎ ผ๎ูคนท่ี
พักอยูํริมทะเล จะถูกคล่ืนซัดทํวมบ๎านเรือนและกวาดลงทะเล ผ๎ูคนอาจจมน้้าตายในทะเลได๎ ฝนตกหนัก
มากท้ังวันและท้ังคืน อุทกภัยจะตามมา น้้าปุาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยํางรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้้าทํวม
ฉับพลันในบริเวณท่ีราบลํุมเชิงเขา เส๎นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคล่ืนใหญํ เรือขนาดใหญํอาจถูกพัดพาไปเกยฝ่ังหรือชนหิน
โสโครกท้าให๎จมได๎ เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่้าและจมลง เกิดคล่ืนใหญํซัดฝ่ังท้าให๎ระดับน้้าสูงทํวมอาคาร
บ๎านเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาดส่ิงกํอสร๎างท่ีไมํแข็งแรงลงทะเลได๎ เรือประมงบริเวณชายฝ่ังจะถูก
ท้าลาย 

2.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดวาตภัย 
1) พายุหมุนเขตร้อน   พายุหมุนเขตร๎อนเป็นค้าท่ัวไปท่ีใช๎ส้าหรับเรียกพายุหมุนหรือพายุ

ไซโคลน (cyclone) ท่ีมีถ่ินก้าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร๎อนแถบละติจูดต้่า แตํหํางจากเส๎นศูนย๑สูตรอยําง
น๎อย 4 - 5 องศาละติจูด พายุนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเล ท่ีมีอุณหภูมิสูงต้ังแตํ 26 º ซ. ขึ้นไปถึงระดับ
ความลึกประมาณ 60 เมตร มีปริมาณไอน้้าในอากาศมากจนถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร เมื่อ
เกิดขึ้นแล๎วมักเคล่ือนตัวตามกระแสลมสํวนใหญํจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และคํอยโค๎งขึ้นไป
ทางละติจูดสูงแล๎วเวียนโค๎งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก บริเวณท่ีมีพายุหมุนเขตร๎อนเกิดขึ้นเป็นประจ้า 
ได๎แกํ 

1.1) มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด๎านตะวันตกและด๎านตะวันออกของเอเชีย เรียกวํา

“ไต๎ฝุุน” 

1.2) มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ บริเวณทะเลแคริบเบียน สหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง

และมหาสมุทรแปซิฟิกด๎านตะวันออก เรียกวํา “เฮอร๑ริเคน” 

1.3) บริเวณมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต๎ และบริเวณออสเตรเลียเรียกวํา 

“ไซโคลน” 

พายุหมุนเขตร๎อนจะใช๎เวลาในการกํอตัวประมาณ 2 - 4 วัน เมื่ออยูํในสภาวะท่ีเจริญเติบโต
เต็มท่ีจะมีเส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณต้ังแตํ 100 กิโลเมตร ขึ้นไปจนถึง 300 กิโลเมตร หรือมากกวํา 
ความเร็วลมสูงสุดท่ีบริเวณใกล๎ศูนย๑กลาง น้ามาใช๎เป็นการเกณฑ๑ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุ ซึ่ง
ในยํานมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด๎านตะวันตก และทะเลจีนใต๎ มีการแบํงตามข๎อตกลงระหวํางประเทศดังนี้ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-14 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 พายุดีเปรสชั่น (depression) ความเร็วลมใกล๎ศูนย๑กลางไมํถึง 63 กม./ชม. 

 พายุโซนร้อน (tropical storm) ความเร็วลมใกล๎ศูนย๑กลาง 63 กม./ชม. แตํไมํถึง

118 กม./ชม. 

 ไต้ฝุุน (typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย๑กลางต้ังแตํ 118 กม./ชม. ขึ้นไป 

พายุหมุนเขตร๎อนกํอให๎เกิดภัยพิบัติเนื่องมาจาก ลมแรงจัด คล่ืนซัดฝ่ัง และฝนตกหนักเป็น
บริเวณกว๎าง โดยเฉพาะในอาณาบริเวณท่ีศูนย๑กลางพายุเคล่ือนผํานจะได๎รับผลกระทบมากท่ีสุด ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากพายุแปรผันตามความรุนแรงของพายุ เมื่อพายุมีก้าลังในขั้นดีเปรสช่ัน ความ
เสียหายสํวนใหญํจะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นตามมา เมื่อพายุมีก้าลังแรงขึ้นเป็น
พายุโซนร๎อนหรือไต๎ฝุุน จะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกมากท้ังชีวิตและทรัพย๑สินเนื่องจากฝนตกหนัก 
อุทกภัย ลมพัดแรงจัดในทะเลมีคล่ืนสูงเป็นอันตรายตํอการเดินเรือ และมีคล่ืนซัดฝ่ัง 

                           

              ประเทศไทยต้ังอยูํระหวํางบริเวณแหลํงก้าเนิดของพายุหมุนเขตร๎อนสองด๎าน  ด๎านตะวันออก
คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต๎ สํวนด๎านตะวันตกคืออําวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยพายุมี
โอกาสเคล่ือนจากมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต๎ เข๎าสํูประเทศไทยทางด๎านตะวันออกมากกวําทางด๎าน
ตะวันตกปกติประเทศไทยจะมีพายุเคล่ือนผํานเข๎ามาโดยเฉล่ียประมาณ 3 - 4 ลูกตํอปี บริเวณท่ีพายุมี
โอกาสเคล่ือนผํานเข๎ามามากท่ีสุดคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของ
ภาค พายุหมุนเขตร๎อนท่ีเกิดขึ้นและเคล่ือนตัวเข๎าสํูประเทศไทยในคาบ 62 ปี (ปี 2494-2555) มีจ้านวน
ท้ังส้ิน 247 ครั้งพายุเริ่มมีโอกาสเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยมากขึ้นต้ังแตํเดือนพฤษภาคม โดยสํวนใหญํยังคง
เป็นพายุท่ีเคล่ือนมาจากด๎านตะวันตกเข๎าสํูประเทศไทยตอนบน และต้ังแตํเดือนมิถุนายนเป็นต๎นไปพายุ
สํวนใหญํจะเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยทางด๎านตะวันออก และเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมีโอกาสเคล่ือน
เข๎ามาได๎ในทุกพื้นท่ี โดยเริ่มเคล่ือนเข๎าสํูภาคใต๎ต้ังแตํเดือนกันยายน ในสองเดือนนี้เป็นระยะท่ีพายุมีโอกาส
เคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยได๎มากโดยเฉพาะเดือนตุลาคม มีสถิติเคล่ือนตัวเข๎ามามากท่ีสุดในรอบปี ส้าหรับ
ชํวงปลายปีต้ังแตํเดือนเดือนพฤศจิกายน พายุจะเคล่ือนตัวเข๎าสํูประเทศไทยตอนบนได๎น๎อยลง และมี

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUytb91rfLAhUOxI4KHb2TCTgQjRwIBw&url=http://www2.tmd.go.th/webboard/show.php?Category=meteorology&No=3582&PHPSESSID=608d336e84b83b30a9905a5da89069d3&psig=AFQjCNErkpDubOpuTCCfdYEK8FBts2XE0g&ust=1457752908746419
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5fu717fLAhVDj44KHQLoAtsQjRwIBw&url=http://www.brighttv.co.th/th/news/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9D%E0%B8%99-21-24-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89&psig=AFQjCNErkpDubOpuTCCfdYEK8FBts2XE0g&ust=1457752908746419
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-15 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โอกาสเคล่ือนตัวเข๎าสํูภาคใต๎มากขึ้น เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโน๎มเคล่ือนตัวเข๎าสํูภาคใต๎เทํานั้น โดย
ไมํมีพายุเคล่ือนตัวเข๎าสํูประเทศไทยตอนบนอีก พายุท่ีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางฝ่ังตะวันออกของอําวไทยและ
จะพัดเข๎าสํูภาคใต๎ของประเทศ ทิศทาง ชํวงเวลา การเกิดมรสุมและพายุหมุนเขตร๎อน (รูป 1) 

                               

แผนท่ีแสดงต้าแหนํงรํองความกดอากาศต้่า ทิศทางลมมรสุมและทางเดินพายุเขตร๎อน 
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-16 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางที่ 5.2-1 แสดงรายชื่อพายุเขตร้อน    

รายช่ือพายุไซโคลนที่ใช้ในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ  
(Tropical Cyclone Names in the Bay of Bengal and the Arabian Sea) 

Column 1  Column 2  Column 3  Column 4  Column 5   Column 6  Column 7 Column 8  

Onil (โอนิล)  Ogni (อ็อกนี)  Nisha (นิชา)  Giri (คีรี)  
Helen (เฮ
เลน)  

Chapala (จา
ปาลา)  Ockhi (ออกคี)  Fani (ฟาน)ี  

Agni (อัคนี)  
Akash 
(อากาศ)  Bijli (บิชลี)  Jal (ชัล)  

Lehar (เล
ฮาร๑)  Megh (เมฆ)  Sagar (สาคร)  Vayu (วาุยุ)  

Hibaru (ฮีบา
รู)  Gonu (โกนู)  Aila (ไอลา)  Keila (เกอีลา)  Madi (มาดี)  

Roanu (โร
อาน)ู  

Mekunu (เม
กูนู)  Hikaa (ฮีกาอา)  

Pyarr (ปยา)  
Yemyin (เยม
ยิน)  Phyan (พยาน)  Thane (ทเน)  

Nanauk 
(นะเนาะ)  Kyant (จ่ัน)  Daye (ดะเเย)  Kyarr (จ๎า)  

Baaz (บาอัซ)  Sidr (ซีดร๑)  Ward (วาร๑ด)  
Murjan (มูร๑
จัน)  

Hudhud (ฮุด
ฮุด)  Nada (นาดา)  Luban (ลูุบัน)  Maha (มาฮา)  

Fanoos (ฟา
โนส)  

Nargis 
(นาร๑ุกีส)  Laila (ไลลา)  Nilam (นีลัม)  

Nilofar (นิโล
ฟาร๑)  

Vardah (วาร๑
ดะห๑)  Titli (ติตลี)  Bulbul (บุลบูล)  

Mala (มาลา)  
Rashmi 
(รัศมี)  Bandu (พันท)ุ  

Mahasen 
(มหาเสน)  Priya (ปรียา)  Asiri (อสิรี)  Gigum (คีุคุม)  Soba (โสภา)  

Mukda 
(มุกดา)  

Khai Muk 
(ไขํมุก)  Phet (เพชร)  

Phailin 
(ไพลิน)  

Komen 
(โกเมน)  Mora (โมรา)  

Phethai 
(เพทาย)  Amphan (อ้าพัน)  

 
ตารางที่  5.2.-2 แสดงสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านภาคต่างๆ ของป ระเทศไทยคาบ 62 ปี 
    (พ.ศ. 2494 - 2555) 
ภาค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

เหนอื - - - - 5 2 9 17 23 15 1 - 72 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ - - - - 2 6 4 17 28 22 4 - 82 
กลาง - - - - 2 1 1 - 7 9 2 - 22 
ตะวนัออก - - - - 1 1 1 - 3 13 2 - 21 
ใต้ - - - 1 - - - - 3 15 24 8 50 
ข๎อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา 

สถิติพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย มีพายุหมุนเขตร๎อนเคล่ือนเข๎าสํูประเทศ
ไทยปีละประมาณ 3 ลูก พายุจะเริ่มเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยต้ังแตํเดือนเมษายนแตํมีโอกาสน๎อยมาก พายุ
จะมีโอกาสเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยมากขึ้นเป็นล้าดับต้ังแตํเดือนพฤษภาคมเป็นต๎นไป และเดือนตุลาคม
เป็นเดือนท่ีพายุมีโอกาสเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงไปคือเดือนกันยายน พายุหมุนเขตร๎อนท่ี
เข๎าสํูประเทศไทยสํวนใหญํมาจากด๎านตะวันออกของประเทศโดยมีแหลํงก้าเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและ
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-17 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ทะเลจีนใต๎จากการวิเคราะห๑สถิติพายุโดยรวมตลอดท้ังปีปรากฏวําบริเวณท่ีศูนย๑กลางพายุเคล่ือนผํานมาก
ท่ีสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมมีพายุเคล่ือนผํานร๎อยละ 20 – 25 
ของพายุท้ังหมดจ้านวน 164 ลูก รองลงไปได๎แกํพื้นท่ีบริเวณจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร หนองคาย 
อุดรธานี กาฬสินธุ๑ หนองบัวล้าภูและเลย มีพายุเคล่ือนผํานร๎อยละ 15 – 20 ของจ้านวนพายุท้ังหมด 

2) พายุฤดูร้อนและพายุฟูาคะนอง พายุฟูาคะนองเป็นปรากฏการณ๑ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะท่ี 
ลักษณะท่ีส้าคัญคือมีการปลํอยประจุไฟฟูาจ้านวนมากอยํางทันทีทันใด ในลักษณะของฟูาผําหรือฟูาแลบ 
และเกิดเสียงดังคือฟูาร๎อง รวมท้ังมีฝนตกหนัก ลมกระโชกและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด๎วย  พายุฤดูร๎อน
สํวนมากจะเกิดระหวํางเดือนมีนาคมถึง เดือนเมษายน โดยจะเกิดบํอยในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํวนภาคกลางและภาคตะวันออก มีการเกิดน๎อยครั้งกวํา ส้าหรับภาคใต๎ก็สามารถ
เกิดได๎แตํไมํบํอยนัก อันตรายอันเนื่องจากพายุฤดูร๎อนหรือพายุฟูาคะนองรุนแรงท่ีพบได๎บํอยในประเทศ
ไทยได๎แกํ 

 อากาศปั่นปุวนและลมกระโชกท่ีรุนแรง กํอให๎เกิดความเสียหายตํอส่ิงกํอสร๎างตําง ๆ 

บนพื้นดิน ซึ่งบางครั้งพบหํางออกไปกวํา 30 กิเมตร จากเมฆพายุฟูาคะนอง 

 ลูกเห็บ ในเมฆพายุฟูาคะนองท่ีมียอดเมฆสูงมาก กระแสอากาศจะเคล่ือนท่ีขึ้นไปถึง

ระดับท่ีมีอุณหภูมิต้่าพอท่ีจะท้าให๎ละอองน้้าในเมฆแข็งตัวเป็นน้้าแข็งรวมตัวเข๎าด๎วย

การสะสมจนเป็นก๎อนน้้าแข็งขนาดใหญํขึ้น จนในท่ีสุดเมื่อกระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีขึ้น

ภายในเมฆไมํสามารถพยุงรับน้้าหนักของน้้าแข็งนี้ไว๎ได๎อีกตํอไป ก็จะตกลงเป็นลูกเห็บ

ท้าความเสียหายได๎ 

 ฟูาผํา 

 ฝนตกหนักตํอเนื่อง เกิดน้้าทํวมฉับพลันในพื้นท่ีราบลํุม หรือท่ีต้่า และพื้นท่ีบริเวณเชิงเขา 

3)  คลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surge)  เป็นภัยท่ีร๎ายแรงอยํางหนึ่งอันเนื่องมาจากพายุหมุนเขต
ร๎อน จะเป็นคล่ืนขนาดใหญํซัดชายฝ่ังอันเนื่องมาจากความแรงของลมท่ีเกิดขึ้นจากพายุหมุ นเขตร๎อนท่ี
เคล่ือนตัวเข๎าหาฝ่ังประกอบกับความกดอากาศท่ีมีคําน๎อยบริเวณศูนย๑กลางพายุท้าให๎น้้าทะเลยกตัวสูงขึ้น
กวําบริเวณโดยรอบ โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตรจากศูนย๑กลางพายุ คล่ืน
พายุซัดฝ่ังสํวนใหญํมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร๎อนท่ีมีความแรงในระดับพายุโซนร๎อนขึ้นไป กรณีของ
ประเทศไทย พายุหมุนเขตร๎อนอาจกํอตัวในทะเลจีนใต๎แล๎วเคล่ือนตัวผํานปลายแหลมญวนเข๎าสํูอําวไทย 
หรือกํอในบริเวณอําวไทยตอนลํางโดยตรงเริ่มต้ังแตํกลางเดือนตุลาคม -กลางเดือนธันวาคม โดยพื้นท่ีท่ี
โอกาสการเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังในชํวงเดือนตํางๆ ดังนี้ 

 เดือนตุลาคม บริเวณจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ๑ ชุมพร สุราษฎร๑ธานี 

นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
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 เดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ๑ ชุมพร สุราษฎร๑ธ านี 

นครศรีธรรมราช และชายฝ่ังภาคตะวันออก 

               

รูปแสดงลักษณะการเกิด Storm Surges 
 
                ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังจึงมีดังตํอไปนี้ 
                1. ความกดอากาศบริเวณศูนย๑กลางของพายุต๎องต้่ามาก (น๎อยกวํา 900 เฮกโตปาสคาล) 
                2. ขนาดของพายุหมุนเขตร๎อน 
                3. ความเร็วของการเคล่ือนตัวของพายุหมุนเขตร๎อน 
                4. เส๎นทางเดินพายุหมุนเขตร๎อน (หน๎าขวาของแนวการเคล่ือนท่ีของพายุคล่ืนลมจะแรงท่ีสุด) 
                5. ความเร็วลมท่ีพัดวนในตัวพายุหมุนเขตร๎อน (อยํางน๎อย 100 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง) 
            ลักษณะของการเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังคือระดับน้้าทะเลท่ียกตัวสูงขึ้นนี้ อาจจะมีเส๎นผําศูนย๑กลาง
ประมาณ 60 -80 กม. และสูงจากระดับผิวหน๎าน้้าทะเลปุนกลาง ประมาณ 2 - 5 เมตร เมื่อพายุหมุนเขต
ร๎อนเคล่ือนตัวเข๎าใกล๎ฝ่ัง พื้นท่ีลํุมต้่าจะเกิดน้้าทํวม สํวนทางหน๎าขวาของศูนย๑กลางพายุหมุนเขตร๎อน จะ
เกิดโดมน้้าสูงหรือท่ีเราเรียกคล่ืนซัดฝ่ังเนื่องจากลมท่ีแรงมาก             
            4) พายุงวงช้าง มีช่ือท่ีถูกต๎องคือ "พายุนาคเล่นน้ า" หรือ "พวยน้ า" (waterspout) หมายถึง 
ปรากฏการณ๑ท่ีมีลักษณะคล๎ายทํอน้้าขนาดใหญํเช่ือมตํอระหวํางผืนฟูาและพื้นน้้า เป็นปรากฏการณ๑ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากลมพัดวนบิดเป็นเกลียว เห็นได๎จากเมฆท่ีมีลักษณะเป็นล้า หรือเป็นกรวยหัวกลับยื่น
ลงมาจากฐานของเมฆคิวมูโลนิมบัส (เมฆฝนฟูาคะนอง) และเห็นได๎จากพวยน้้าท่ีพุํงขึ้นมาเป็นพุํม 
ประกอบด๎วยหยดน้้าพุํงเป็นฝอยขึ้นจากผิวพื้นทะเล มีลมแรงพัดเข๎าหาบริเวณศูนย๑กลางของพวยน้้า ยอด
ของพวยน้้าอาจเคล่ือนท่ีด๎วยความเร็วท่ีแตกตํางไปจากฐาน ท้าให๎แกนเอียงหรือบิดเบี้ยวแล๎วหลุดออกจาก
กันและสลายตัวไปซึ่งการเกิดจะคล๎ายกับพายุทอร๑นาโดท่ีเกิดขึ้นเหนือพื้นน้้า แตํมีความรุนแรงน๎อยกวํา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUh8zg8rLLAhVQGY4KHWMTCQ0QjRwIBw&url=http://voices.nationalgeographic.com/2012/12/08/geography-in-the-news-storm-surge-threats/&psig=AFQjCNHs_wO0tHl6jvPhHJPQ1ErfO4QmBw&ust=1457588492527233
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มักเกิดบํอยๆ บนพื้นน้้าในเขตร๎อน ชํวงเวลาท่ีเกิดปรากฏการณ๑นี้กินเวลาไมํนานนักในบางครั้งอาจเกิดขึ้น
เป็นระยะเวลานานถีงครึ่งช่ัวโมง 

     

รูปแสดงลักษณะการเกิดพายุงวงช๎าง 

             ลักษณะการเกิด "พายุงวงช้าง" หรือ "นาคเล่นน้ า" มี 2 แบบ ได้แก่ 

             1. เป็นพายุทอร์นาโด ท่ีเกิดขึ้นเหนือผืนน้้า (ซึ่งอาจจะเป็นทะเล ทะเลสาบ หรือแอํงน้้าใดๆ) 
โดยพายุทอร๑นาโดจะเกิดขึ้นระหวํางท่ีฝนฟูาคะนองอยํางหนัก เรียกวํา พายุฝนฟูาคะนองแบบซูเปอร๑เซลล๑ 
(Supercell thunderstorm) และมีระบบอากาศหมุนวนท่ีเรียกวํา เมโซไซโคลน (Mesocyclone) จึง
เรียกพายุนาคเลํนน้้าแบบนี้วํา นาคเลํนน้้าท่ีเกิดจากทอร๑นาโด (Tornado waterspout)  
              2. เกิดจากการที่มวลอากาศเย็น เคล่ือนผํานเหนือผิวน้้าท่ีอุํนกวํา โดยบริเวณใกล๎ๆ ผิวน้้ามี
ความช้ืนสูง และไมํคํอยมีลมพัด (หรือถ๎ามีก็พัดเบาๆ) ผลก็คืออากาศท่ีอยูํติดกับผืนน้้าซึ่งอุํนในบางบริเวณ
จะยกตัวขึ้นอยํางรวดเร็วและรุนแรง ท้าให๎อากาศโดยรอบไหลเข๎ามาแทนท่ี จากนั้นจึงพุํงเป็นเกลียวขึ้นไป 
แบบนี้เรียกวํา "นาคเล่นน้ า" (True waterspout) ซึ่งมักเกิดในชํวงอากาศดีพอสมควร (fair-weather 
waterspout) อาจเกิดได๎บํอย และประเภทเดียวกับกรณีท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากในชํวงท่ีเกิด
มักจะมีพายุฝนฟูาคะนองรํวมอยูํด๎วย 
               แตํความแตกตํางของ 2 แบบนี้ก็คือ นาคเลํนน้้าท่ีเกิดจากทอร๑นาโดจะเริ่มจากอากาศหมุนวน 
(ในบริเวณเมฆฝนฟูาคะนอง) แล๎วหยํอนล้างวงลงมาแตะพื้น คืออากาศหมุนจากบนลงลําง สํวนนาคเลํนน้้า
ของแท๎จะเริ่มจากอากาศหมุนวนบริเวณผิวพื้นน้้า แล๎วพุํงขึ้นไป คืออากาศหมุนจากลํางขึ้นบน ในชํวงท่ี
อากาศพุํงขึ้นเป็นเกลียววนนี้ หากน้้าในอากาศยังอยูํในรูปของไอน้้า เราจะยังมองไมํเห็นอะไร แตํหาก
อากาศขยายตัวและเย็นตัวลงถึงจุดหนึ่ง ไอน้้าก็จะกล่ันตัวเป็นหยดน้้าจ้านวนมาก ท้าให๎เราเห็นทํอหรือ  
"งวงช้าง" เช่ือมผืนน้้าและเมฆ ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือ "พายุงวงช้าง" 
               โดยสํวนใหญํมีความยาวประมาณ 10 - 100 เมตร ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางมีต้ังแตํ 1 เมตร 
ไปจนถึงหลาย 10 เมตร โดยในพายุอาจมีทํอหมุนวนเพียงทํอเดียวหรือหลายทํอก็ได๎ แตํละทํอจะหมุนด๎วย
อัตราเร็วในชํวง 20-80 เมตรตํอวินาที กระแสลมในตัวพายุเร็วถึง 100 - 190 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง และอาจ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwmMbd8LLLAhUGHI4KHbcvAfQQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/30983986&psig=AFQjCNHfgvBbL0XfJ8lMDmvQltlIQ1XV1Q&ust=1457587880530382
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สูงถึง 225 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง ซึ่งสามารถคว่้าเรือเล็กๆ ได๎สบาย ดังนั้น ชาวเรือควรสังเกตทิศทางการ
เคลื่อนที่ให้ดี แล้วหนีไปในทิศตรงกันข้าม นอกจากนี้ พายุชนิดนี้ยังสามารถเคล่ือนท่ีได๎เร็วตั้งแตํ 3 - 130 
กิโลเมตรตํอช่ัวโมง แตํสํวนใหญํจะเคล่ือนท่ีคํอนข๎างช๎าประมาณ 18 - 28 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง ท้ังนี้ พายุนี้มี
อายุไมํยืนยาวนัก คืออยูํในชํวง 2 - 20 นาที จากนั้นก็จะสลายตัวไปในอากาศอยํางรวดเร็ว 

5.2.8 เอลนีโญ 
 1. ความน า 
  เอลนีโญ เป็นค้าท่ีใช๎เรียกปรากฏการณ๑ธรรมชาติทางสมุทรศาสตร๑ มีหลักฐานแสดงวําเอลนีโญ
ได๎เกิดขึ้นนานนับพันปีมาแล๎ว แม๎แตํเอลนีโญท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 – 2526 ซึ่งรุนแรงมากก็ยังไมํได๎
ถูกกลําวขานวําเป็นเอลนีโญ จนกระท่ังปรากการณ๑นี้ได๎เกิดขึ้นแล๎วเป็นต๎นเหตุให๎เกิดผลกระทบตํอ
ภูมิอากาศของโลกอยํางรุนแรง เชํน อเมริกาเหนือประสบกับสภาพอากาศท่ีผิดปกติอยํางมากตลอดปี 
2526 ออสเตรเลียประสบกับสภาวะความแห๎งแล๎งมากและเกิดไฟปุาเผาผลาญ ประเทศใกล๎  ๆ 
ทะเลทรายสะฮาราประสบกับความแห๎งแล๎งท่ีเลวร๎ายมากท่ีสุดชํวงหนึ่ง  และลมมรสุมในมหาสมุทร
อินเดียอํอนก้าลังลงมาก ประมาณวําความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดอยูํระหวําง 8 - 13 พันล๎านเหรียญ
สหรัฐ และสูญเสียชีวิตประมาณ 2,000 คน 
              ชํวง 30 ปีท่ีผํานมา ได๎มีการลงทุนจ้านวนมากในการตรวจวัดอากาศและการวิจัยเพื่อเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการพยากรณ๑ปรากฏการณ๑นี้ จนกระท่ัง 10 ปีสุดท๎ายจึงได๎มีความเข๎าใจถึงการเกิด
และการคงอยูํของเอลนีโญ อยํางไรก็ตามเมื่อไมํนานมานี้ได๎มีการใสํความสัมพันธ๑ระหวํางกันของ
บรรยากาศและมหาสมุทรท่ีสลับซับซ๎อนและจ้านวนข๎อมูลอันมหาศาลเข๎าไปในแบบจ้าลองเพื่อท้าการ
พยากรณ๑ปรากฏการณ๑เอลนีโญ 
                ในระยะหลังต้ังแตํประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต๎นมา เอลนีโญได๎เกิดบํอยครั้งขึ้นและมีความ
รุนแรงมากขึ้นกวําในอดีตท่ีผํานมา จึงสมควรท่ีจะท้าความเข๎าใจกับปรากฏการณ๑ดังกลําว ผลกระทบ 
และขําวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ๑ เอลนีโญท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 – 2541 โดยรวบรวมข๎อมูลจาก
เอกสารขององค๑การอุตุนิยมวิทยาโลกแหลํงข๎อมูลทางวิทยาศาสตร๑และศูนย๑พยากรณ๑ภูมิอากาศหลัก ๆ 
หลายศูนย๑ เพื่อวัตถุประสงค๑ในการเผยแพรํตํอสาธารณชน รวมถึงผ๎ูมีอ้านาจในการตัดสินใจด๎านนโยบาย
ได๎ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากปรากฏการณ๑   เอลนีโญ 
 2. ความหมายของเอลนีโญ 
  เอลนีโญ มีความหมายแตกตํางกันในแตํละกลํุมบุคคล ในภาษาสเปน ค้าวําเอลนีโญ (el niño) 
หมายถึง เด็กชายเล็ก ๆ แตํหากเขียนน้าด๎วยอักษรตัวพิมพ๑ใหญํ เอลนีโญ (El Niño) หมายถึง ทารกพระ
เยซูคริสต๑ ส้าหรับชาวเปรูจะมีความหมายเพิ่มเติม คือ หมายถึงกระแสน้้าอุํนท่ีไหลเลียบชายฝ่ังเปรูลงไป
ทางใต๎ทุก ๆ 2 – 3 ปี หรือกวํานั้น และได๎ต้ังช่ือกระแสน้้าอุํนนี้วําเอลนีโญกํอนเริ่มศตวรรษท่ี 20 โดยเริ่ม
รู๎จักและสังเกตเห็นครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1892 การท่ีต้ังช่ือวํา เอลนีโญ เนื่องจากจะมีน้้าอุํนปรากฏ
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อยูํตามชายฝ่ังเปรูเป็นฤดู ๆ โดยเริ่มประมาณชํวงคริสต๑มาส (ชํวงฤดูร๎อนของซีกโลกใต๎ ซึ่งตรงกับชํวงฤดู
หนาวของซีกโลกเหนือ) น้้าอุํนนี้จะไหลเข๎าแทนท่ีน้้าเย็นท่ีอยูํตามชายฝ่ังเปรูนานประมาณ 2 – 3 เดือน 
(โดยปกติแล๎วตามชายฝ่ังเปรูจะมีน้้าเย็นปรากฏอยูํ ซึ่งเป็นผลมาจากขบวนการไหลขึ้นของน้้าเย็นจากใต๎
มหาสมุทรขึ้นมายังผิวน้้า ซึ่งท้าให๎น้้าเย็นอันอุดมไปด๎วยธาตุอาหารไหลขึ้นมายังผิวน้้า) 
               บางครั้งน้้าอุํนท่ีปรากฏเป็นระยะ ๆ ตามชายฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอร๑  อาจจะคงอยูํ
นานเกินกวํา 2 – 3 เดือน ซึ่งบางครั้งอาจจะยาวนานข๎ามไปปีถัดไป ท้าให๎เกิดผลกระทบตํอระบบ
นิเวศวิทยาชายฝ่ังซึ่งเกี่ยวข๎องกับปลา นกท่ีกินปลาเป็นอาหาร และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการประมงและ
เกษตรกรรม ฝนท่ีตกหนักเนื่องจากเอลนีโญทางเอกวาดอร๑ใต๎และเปรูเหนือบางครั้งท้าให๎เกิดความ
เสียหายในหลาย ๆ เมือง 
                ประมาณกลางทศวรรษ 1970 มีค้าจ้ากัดความเกี่ยวกับเอลนีโญมากมาย และประมาณ
ปลายทศวรรษ 1990 ค้าจ้ากัดความของเอลนีโญต้ังแตํงําย ๆ จนถึงซับซ๎อนจะปรากฏอยูํในบทความและ
หนังสือด๎านวิทยาศาสตร๑ท่ัวไป ดังตัวอยํางของค้าจ้ากัดความ  เอลนีโญ คือ ชํวง 12 ถึง 18 เดือนท่ี
อุณหภูมิผิวน้้าทะเลทางครึ่งซีกด๎านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนอุํนกวําปกติ เป็นต๎น เอลนี
โญท่ีมีขนาดปานกลางหรือรุนแรงจะเกิดขึ้นไมํสม่้าเสมอ เฉล่ียประมาณ 5 – 6 ปีตํอครั้ง 
                แม๎วําท่ีผํานมาเอลนีโญจะมีความหมายมากมาย แตํความหมายอันเป็นท่ีรับรู๎และเข๎าใจกัน
โดยท่ัวไปในปัจจุบันคือการอุํนขึ้นอยํางผิดปกติของน้้าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวั นออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อน ซึ่งเกิดจากการอํอนก้าลังลงของลมค๎า (trade wind) ค้าจ้ากัดความของเอลนี
โญแม๎จะมีมากมายแตํลักษณะบางอยํางซึ่งเป็นลักษณะปกติของเอลนีโญจะปรากฏให๎เห็น คือ 

 การอุํนขึ้นผิดปกติของผิวน้้าทะเล  
 กระแสน้้าอุํนท่ีไหลลงทางใต๎ตามชายฝ่ังประเทศเปรู  
 เกี่ยวข๎องกับอุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีสูงขึ้นทางด๎านตะวันออก และตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย

สูตร  
 ปรากฏตามชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร๑ และเปรูเหนือ (บางครั้งประเทศชิลี)  
 เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงของความกดอากาศท่ีระดับน้้าทะเล  
 เกิดรํวมกับการอํอนก้าลังลงของลมค๎าท่ีพัดไปทางทิศตะวันตกบริเวณแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร  
 เวียนเกิดซ้้าแตํชํวงเวลาไมํสม่้าเสมอ   
 เกิดแตํละครั้งนาน 12 – 18 เดือน  

 3. การเกิดเอลนีโญ 
  ตามปกติเหนือนํานน้้ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนหรือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตรจะมีลม
ค๎าตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจ้า ลมนี้จะพัดพาผิวหน๎าน้้าทะเลท่ีอุํนจากทางตะวันออก (บริเวณ
ชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร๑ เปรู และชิลีตอนเหนือ) ไปสะสมอยูํทางตะวันตก (ชายฝ่ังอินโดนีเซีย และ
ออสเตรเลีย) ท้าให๎บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความช้ืนเนื่องจากขบวนการระเหย  และมี
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การกํอตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต๎ของเอเชีย รวมท้ังประเทศตําง ๆ ท่ีเป็น
เกาะอยูํในแปซิฟิกตะวันตก (รูปท่ี 1) ขณะท่ีทางตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตรมีการไหลขึ้นของน้้า
เย็นระดับลํางขึ้นไปยังผิวน้้าและท้าให๎เกิดความแห๎งแล๎งบริเวณชายฝ่ังอเมริกาใต๎ แตํเมื่อลมค๎าตะวันออก
มีก้าลังอํอนกวําปกติ ลมท่ีพัดปกคลุมบริเวณด๎านตะวันออกของปาปัวนิวกินี (ปาปัวนิวกินี คือ เกาะท่ีต้ัง
อยูํบริเวณเส๎นศูนย๑สูตรทางแปซิฟิกตะวันตกเหนือทวีปออสเตรเลีย) จะเปล่ียนทิศทางจากตะวันออกเป็น
ตะวันตก ท้าให๎เกิดคล่ืนใต๎ผิวน้้าพัดพาเอามวลน้้าอุํนท่ีสะสมอยูํบริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนท่ีน้้าเย็น
ทางแปซิฟิกตะวันออก เมื่อมวลน้้าอุํนได๎ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออก (บริเวณชายฝ่ังประเทศ
เอกวาดอร๑) ก็จะรวมเข๎ากับผิวน้้า ท้าให๎ผิวหน๎าน้้าทะเลบริเวณนี้อุํนขึ้นกวําปกติ และน้้าอุํนนี้จะคํอย ๆ 
แผํขยายพื้นท่ีไปทางตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทร สํงผลให๎บริเวณท่ีมีการกํอตัวของเมฆและฝนซึ่ง
ปกติจะอยูํทางตะวัน ตกของมหาสมุทรเปล่ียนแปลงไปอยูํท่ีบริเวณตอนกลางและตะวันออก  (รูปท่ี 2) 
บริเวณดังกลําวจึงมีฝนตกมากกวําปกติ ในขณะท่ีแปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน๎อยและเกิด
ความแห๎งแล๎ง 
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 การเกิดเอลนีโญสํวนมากน้้าท่ีอุํนผิดปกติจะปรากฏครั้งแรกบริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร๑และ
เปรูในเดือนกุมภาพันธ๑หรือมีนาคม แตํเอลนีโญท่ีเกิดขึ้นแตํละครั้งอาจจะแตกตํางไปจากรูปแบบปกติ
ดังกลําวนี้ได๎ ไมํจ้าเป็นวําจะต๎องเกิดเชํนนี้เสมอไป ดังตัวอยํางเชํน เอลนีโญปี พ.ศ. 2525 – 2526 
อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเลบริเวณชายฝ่ังอเมริกาใต๎เริ่มอุํนขึ้นช๎ากวํารูปแบบปกติหลายเดือน  
 4. การตรวจจับเอลนีโญ 
  จากเอลนีโญขนาดรุนแรงในปี 2525 – 2526 ท้าให๎เกิดแผนความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อ
ติดตาม ตรวจวัดและวิจัยปรากฏการณ๑เอลนีโญขึ้น คือแผนงานมหาสมุทรเขตร๎อนและบรรยากาศโลก  
(Tropical Ocean and Global Atmosphere – TOGA) ซึ่งได๎ด้าเนินการระหวํางปี 2528 - 2537 
ภายใต๎แผนงานการวิจัยภูมิอากาศโลก จากการศึกษาและวิจัยของ TOGA พบวํา ปรากฏการณ๑เอลนีโญ
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนตรวจจับได๎จากหลายวิธี รวมถึงจากดาวเทียม ทํุนลอยท่ีอยูํกับท่ี ทํุนลอยท่ี
เคล่ือนท่ี การวิเคราะห๑ระดับน้้าทะเล เป็นต๎น ระบบการตรวจวัดเพื่อการวิจัยนี้ปัจจุบันได๎เข๎าสํูระบบการ
ตรวจวัดภูมิอากาศทางภาคปฎิบัติแล๎ว โดยข๎อมูลจากระบบการตรวจวัดภูมิอากาศนี้ได๎ใช๎ปูอนเข๎าไปใน
แบบจ้าลองระหวํางบรรยากาศและมหาสมุทรของโลกเพื่อท้าการคาดหมายเอลนีโญ สํวนแบบจ้าลองอื่น 
ๆ ได๎ใช๎ในการวิจัยเพื่อให๎เข๎าใจถึงเอลนีโญได๎ดีและมากยิ่งขึ้น  ส้าหรับการคาดหมายนั้นมักจะใช๎
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร๑ซึ่งปัจจุบันมีหลายหนํวยงานท่ีท้าการคาดหมายการเกิดปรากฏการณ๑เอลนี
โญ เชํน ศูนย๑พยากรณ๑ภูมิอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหนํวยงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศญี่ปุุน เป็นต๎น 
 5. ขนาดของเอลนีโญ 
  ดัชนีช้ีวัดขนาดของเอลนีโญท่ีส้าคัญและชัดเจนท่ีสุดตัวหนึ่ง คือ  อุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นไมํวําจะทางตะวันออกหรือตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร  อุณหภูมิยิ่งสูงกวําปกติมากเทําไร
ปรากฏการณ๑ยิ่งรุนแรงมากเทํานั้น ดังจะเห็นได๎จากรูปท่ี 3 ซึ่งแสดงอุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีตํางจากปกติ
ในชํวงเอลนีโญท่ีรุนแรงมาก 2 ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2525 – 2526 และ พ.ศ. 2540 – 2541 
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นักวิทยาศาสตร๑ได๎แบํงขนาดของเอลนีโญออกเป็น อํอนมาก อํอน ปานกลาง รุนแรง หรือรุนแรงมาก 
จากการศึกษาของ Quinn et al. กลําวไว๎วํา “ปรากฏการณ๑ยิ่งมีความรุนแรงมากเทําไร ปริมาณความ
เสียหาย การถูกท้าลาย และมูลคําความเสียหายยิ่งสูงมากเทํานั้น” พวกเขาได๎อธิบายถึงความรุนแรงโดย
ผนวกเอาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของมหาสมุทรกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นบนพื้นทวีปเข๎าด๎วยกัน ดังนี้ 

 ขนาดรุนแรงมาก – ปริมาณฝนสูงมากท่ีสุด มีน้้าทํวม และเกิดความเสียหายใน

ประเทศเปรู มีบางเดือนในชํวงฤดูร๎อนและฤดูใบไม๎รํวงของซีกโลกใต๎ท่ีอุณหภูมิผิวน้้า

ทะเลบริเวณชายฝ่ังสูงกวําปกติมากกวํา 7 o ซ.  

 ขนาดรุนแรง – ปริมาณฝนสูงมาก มีน้้าทํวมตามบริเวณชายฝ่ัง มีรายงานความเสียหาย

ในประเทศเปรู มีหลายเดือนในชํวงฤดูร๎อนและฤดูใบไม๎รํวงของซีกโลกใต๎ท่ีอุณหภูมิผิว

น้้าทะเลบริเวณชายฝ่ังสูงกวําปกติ 3 – 5 o ซ.  

 ขนาดปานกลาง – ปริมาณฝนสูงกวําปกติ มีน้้าทํวมตามบริเวณชายฝ่ัง ความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นในประเทศเปรูอยูํในระดับต้่า โดยท่ัว ๆ ไปอุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง

ในชํวงฤดูร๎อนและฤดูใบไม๎รํวงในซีกโลกใต๎จะสูงกวําปกติ 2 – 3 o ซ.  

            นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นท่ีน้ามาใช๎ก้าหนดขนาดของเอลนีโญ ซึ่งรวมถึงต้าแหนํงของแอํงน้้าอุํน  
(warm pool) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร บริเวณพื้นผิวมหาสมุทรซึ่งปกคลุมด๎วยแอํงน้้าอุํนท่ี
ผิดปกติ หรือความลึก (ปริมาตร) ของแอํงน้้าอุํนนั้น ยิ่งแอํงน้้าอุํนมีอาณาบริเวณกว๎างและมีปริมาตรมาก
ปรากฏการณ๑จะยิ่งมีความรุนแรงเพราะจะมีความร๎อนมหาศาลซึ่งจะมีผลตํอบรรยากาศเหนือบริเวณนั้น  
ในกรณีท่ีเอลนีโญ 
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มีก้าลังอํอนบริเวณน้้าอุํนมักจะจ้ากัดวงแคบอยูํเพียงแคํชายฝ่ังตะวันตกของอเมริกาใต๎ แตํกรณีเอลนีโญ
ขนาดรุนแรงบริเวณท่ีมีน้้าอุํนผิดปกติจะแผํกว๎างปกคลุมท่ัวท้ังตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทร
แปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร 
 6. สถิติการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ 
  ในระยะ 50 ปีท่ีผํานมา (ต้ังแตํ พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณ๑เอลนีโญเกิดขึ้น 15 ครั้ง ดังนี้ 

 ตารางที่ 5.2-3 แสดงปรากฏการณ์เอลนีโญ รอบ 50 ปี (พ.ศ. 2494 – 2543) 

พ.ศ. ความรุนแรงของเอลนีโญ พ.ศ. ความรุนแรงของเอลนีโญ 
2494 อํอน 2520 - 2521 อํอน 
2496 อํอน 2522 - 2523 อํอน 

2500 - 2502 รุนแรง 2525 - 2526 รุนแรง 
2506 อํอน 2529 - 2531 ปานกลาง 

2508 - 2509 ปานกลาง 2533 - 2536 รุนแรง 
2511 - 2513 ปานกลาง 2537 - 2538 ปานกลาง 
2515 - 2516 รุนแรง 2540 - 2541 รุนแรง 

2519 อํอน   
ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 7. ผลกระทบของเอลนีโญ 
  ในชํวงท่ีเกิดปรากฏการณ๑เอลนีโญ การกํอตัวของเมฆและฝนเหนือนํานน้้าบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎จะลดลง  และจะขยับไปทางตะวันออก ท้าให๎บริเวณตอนกลางและตะวันออกของ
แปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร รวมท้ังประเทศเปรูและเอกวาดอร๑มีปริมาณฝนมากกวําคําเฉล่ีย ขณะท่ีมีความแห๎ง
แล๎งเกิดขึ้นที่นิวกินี และอินโดนีเซีย (อีกท้ังบริเวณเขตร๎อนของออสเตรเลีย (พื้นท่ีทางตอนเหนือ) มักจะ
เริ่มฤดูฝนลําช๎านอกจากพื้นท่ีบริเวณเขตร๎อนแล๎วเอลนีโญยังมีความเกี่ยวข๎องเช่ือมโยงกับความผิดปกติ
ของภูมิอากาศในพื้นท่ีซึ่งอยูํหํางไกลด๎วย เชํน ความแห๎งแล๎งทางตอนใต๎ของแอฟริกา จากการศึกษาเอลนี
โญท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตนักวิทยาศาสตร๑พบวําในฤดูหนาวและฤดูร๎อนของซีกโลกเหนือ  (ระหวํางเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ๑ และ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม) รูปแบบของฝนและอุณหภูมิหลายพื้นท่ีผิดไป
จากปกติ เชํน ในฤดูหนาวบริเวณตะวันออกเฉียงใต๎ของแอฟริกาและตอนเหนือของประเทศบราซิลแห๎ง
แล๎งผิดปกติ ขณะท่ีทางตะวันตกของคนาดา อลาสก๎า และตอนบนสุดของอเมริกามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 
สํวนบางพื้นท่ีบริเวณกึ่งเขตร๎อนของอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต๎ (บราซิลตอนใต๎ถึงตอนกลางของ
อาร๑เจนตินา) มีฝนมากผิดปกติ (รูปท่ี 4) 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-26 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

            นอกจากเอลนีโญจะมีผลกระทบตํอรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแล๎วยังมีอิทธิพลตํอการเกิด
และการเคล่ือนตัวของพายุหมุนเขตร๎อนอีกด๎วย โดยปรากฏการณ๑เอลนีโญไมํเอื้ออ้านวยตํอการกํอตัว
และการพัฒนาของพายุหมุนเขตร๎อนในมหาสมุทรแอตแลนติก ท้าให๎พายุหมุนเขตร๎อนในบริเวณดังกลําว
นี้ลดลง ในขณะท่ีบริเวณด๎านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกามีพายุพัดผํานมากขึ้น  สํวน
พายุหมุนเขตร๎อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด๎านตะวันตกท่ีมีการกํอตัวทางด๎านตะวันออกของประเทศ
ฟิลิปปินส๑มักมีเส๎นทางเดินของพายุขึ้นไปทางเหนือมากกวําท่ีจะเคล่ือนตัวมาทางตะวันตกผํานประเทศ
ฟิลิปปินส๑ลงสํูทะเลจีนใต๎ 
 8. ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 
  จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ โดยใช๎วิธีวิเคราะห๑คํา  
composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมิในปีเอลนีโญ 
จากข๎อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในชํวงเวลา 50 ปี ต้ังแตํ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบวํา ในปี
เอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยสํวนใหญํต้่ากวําปกติ (rainfall Index น๎อยกวํา 50) โดยเฉพาะ
ในชํวงฤดูร๎อนและต๎นฤดูฝน และพบวําเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบท้าให๎ปริมาณฝนต้่า
กวําปกติมากขึ้น ส้าหรับอุณหภูมิ ปรากฏวําสูงกวําปกติทุกฤดูในปีเอลนีโญ โดยเฉพาะชํวงฤดูร๎อนและต๎น
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ฤดูฝน และสูงกวําปกติมากขึ้นในกรณีท่ีเอลนีโญมีขนาดปานกลางถึงรุนแรง อยํางไรก็ตามจากการศึกษา
พบวําในชํวงกลางและปลายฤดูฝน ไมํสามารถหาข๎อสรุปเกี่ยวกับสภาวะฝนในปีเอลนีโญได๎ชัดเจน นั่นคือ 
ปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปได๎ท้ังสูงกวําปกติและต้่ากวําปกติหรืออาจกลําวได๎วําชํวงกลาง
และปลายฤดูฝนเป็นระยะท่ีเอลนีโญมีผลกระทบตํอปริมาณฝนของประเทศไทยไมํชัดเจน 
         จากผลการศึกษาพอสรุปได๎กว๎าง ๆ วําหากเกิดเอลนีโญ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน๎มวํา
จะต้่ากวําปกติ โดยเฉพาะฤดูร๎อนและต๎นฤดูฝน ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศจะสูงกวําปกติ เฉพาะอยําง
ยิ่งในกรณีท่ีเอลนีโญมีขนาดรุนแรง ผลกระทบดังกลําวจะชัดเจนมากขึ้น 
 9. ข่าวสารเกี่ยวกับเอลนีโญที่เคยเกิดมีผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2540 – 2541 
  1) สภาวะทั่วไปของเอลนีโญ พ.ศ. 2540 – 2541  

       เอลนีโญท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 – 2541 เป็นปรากฏการณ๑ท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยมีการ
ตรวจวัดมา มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วและมีอุณหภูมิท่ีสูงกวําทุกครั้ง เอลนีโญครั้งนี้พัฒนารวดเร็วมากท่ัว
ท้ังตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนชํวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2540 และได๎
มีก้าลังแรงสูงท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 2540 ในชํวงครึ่งหลังของปี 2540 เอลนีโญนี้มีก้าลังแรงยิ่งกวําเอลนี
โญท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2525 – 2526 โดยมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีสูงกวําปกติท่ัวท้ังตอนกลางและตะวันออก
ของแปซิฟิก 2 – 5 o ซ. อุณหภูมิผิวน้้าทะเลสูงเกินกวํา 28 o ซ. ท่ัวท้ังตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตร
โดยเริ่มต้ังแตํเดือนพฤษภาคม 2540ประมาณวันท่ี 8 มกราคม 2541 ปริมาตรของบริเวณแอํงน้้าอุํนลดลง
ไปประมาณ 40 เปอร๑เซนต๑นับต้ังแตํท่ีมีปริมาตรสูงสุดตอนต๎นเดือนพฤศจิกายน 2540 แตํอยํางไรก็ตาม
พื้นท่ีผิวหน๎าแอํงน้้าอุํนในแปซิฟิกก็ยังมีอาณาบริเวณกว๎างขนาดประมาณ  1.5 เทําของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แอํงน้้าอุํนนี้มีพลังงานมหาศาลจนกระท่ังผลกระทบตํอรูปแบบของภูมิอากาศโลกยังคง
ปรากฏตํอเนื่องไปจนถึงกลางปี 2541 ผลกระทบด๎านความร๎อนของเอลนีโญนี้เป็นตัวการหลักท่ีท้าให๎
อุณหภูมิผิวพื้นเฉล่ียท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2540 สูงกวําคําเฉล่ีย 30 ปี (พ.ศ. 2503 – 2533) ประมาณ 0.44 o

ซ. และในปี 2541 ปรากฏวําอุณหภูมิผิวพื้นโลกยังคงสูงกวําคําเฉล่ียและสูงมากกวําปี 2540 จึงนับวําปี 
พ.ศ. 2541 เป็นปีท่ีร๎อนท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20ได๎มีการกลําววําไฟปุาท่ีเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและ
กํอให๎เกิดหมอกควันไฟปกคลุมบางบริเวณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นับต้ังแตํเดือนสิงหาคม 2540 นั้น 
เป็นสํวนหนึ่งจากผลกระทบของเอลนีโญ  
 2) (ตัวอย่าง) ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี พ.ศ. 2540 
   2.1 ภูมิภาคที่ได้รับความแห้งแล้ง 
    ตอนเหนือและตะวันออกของออสเตรเลีย ชํวงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2540 บริเวณตอน
เหนือและตะวันออกของทวีปมีฝนรวมต้่ากวําคําปกติ ท้าให๎เกิดความแห๎งแล๎งท่ัวบริเวณ ประกอบกับชํวง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของทวีปมีอุณหภูมิสูงกวําคําปกติ จึงกํอให๎เกิดไฟปุา
ขึ้นในบริเวณรัฐวิคตอเรียและนิวเซ๎าต๑เวลส๑เป็นเวลาหลายสัปดาห๑ 

     ตอนใต๎ของแอฟริกาตะวันตก มีฝนต้่ากวําปกติต้ังแตํเดือนกรกฎาคมพร๎อมกับฤดูฝนเริ่มช๎ากวําปกติ 
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      เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ บริเวณท่ีได๎รับความแห๎งแล๎งมากโดยเฉพาะชํวงเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ได๎แกํ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส๑ มาเลเซีย สิงคโปร๑ บรูไนและปาปัวนิวกินี  และได๎เกิดไฟปุาใน
อินโดนีเซีย และ รัฐซาราวัคของมาเลเซียต้ังแตํเดือนสิงหาคม ถึงปลายปี 2540 บริเวณอื่น ๆ ท่ีได๎รับความ
แห๎งแล๎งคือ ประเทศไทย บางสํวนของพมํา ลาว เขมรและเวียดนาม 
      สหรัฐอเมริกาตะวันออก แห๎งแล๎งชํวงเดือนเมษายน – ตุลาคม ตํอจากนั้นเป็นฤดูหนาวท่ีหนาวน๎อย 

     อเมริกากลาง มีสภาพอากาศแล๎งปกคลุมชํวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
     ตอนเหนือของอเมริกาใต๎ มีอากาศร๎อนและแห๎งแล๎งในชํวงครึ่งหลังของปี  

 2.2 ภูมิภาคที่ได้รับฝนมากหรือน้ าท่วม 
       คาบสมุทรอินเดีย มีฝนตกชุกต้ังแตํเดือนพฤษภาคมตํอเนื่องเกือบตลอดจนถึงส้ินปี บริเวณนี้ 
ได๎แกํ ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เนปาลและศรีลังกา 
      แอฟริกาตะวันออก ได๎รับฝนชุกมากในชํวงตุลาคม – ธันวาคม ท้าให๎เกิดน้้าทํวมหนักโดยเฉพาะ
บริเวณประเทศเคนยา อูกานดา รวันดาและตอนเหนือของแทนซาเนีย 
      อเมริกาใต๎ ตอนกลางและตอนใต๎ของอเมริกาใต๎สํวนมากมีฝนสูงกวําคําปกติมากชํวงเดือน
มิถุนายนถึงส้ินปี บางบริเวณของชิลีตอนกลางได๎รับฝนภายใน 1 วัน เทํากับปริมาณฝนรวมเฉล่ียของท้ังปี 
และบริเวณชายฝ่ังทางใต๎ของเอควาดอร๑และทางเหนือของเปรู ได๎รับฝนชุกมากและกํอให๎เกิดน้้าทํวมชํวง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
      อเมริกาเหนือ มีฝนตกชุกและเกิดน้้าทํวมเป็นบางบริเวณจากทางรัฐแคลิฟอร๑เนียพาดไปทางตอน
ใต๎ของสหรัฐอเมริกาถึงบริเวณรัฐฟลอริดาในระยะครึ่งหลังของปี 2540 
 2.3 ผลกระทบที่มีต่อการเกิดพายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร๎อน คือพายุท่ีกํอตัวเหนือมหาสมุทรในเขตร๎อน มีความรุนแรง 3 ระดับคือพายุดีเปรสช่ัน
พายุโซนร๎อนและไต๎ฝุุน (ถ๎าเกิดทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและในทะเลจีนใต๎เรียกไต๎ฝุุน แตํ
ถ๎าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือจะเรียกวําพายุเฮอร๑ริเคน 
        มหาสมุทรแอตแลนติค เอลนีโญท้าให๎พายุท่ีมีความรุนแรงระดับพายุโซนร๎อนและพายุเฮอร๑ริเคนท่ี
เกิดทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติคมีจ้านวนลดลงคํอนข๎างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2540 มีพายุโซน
ร๎อนเกิดขึ้น 7 ลูก (ปกติประมาณ 9 ลูก) และท่ีรุนแรงเป็นพายุเฮอร๑ริเคนจ้านวน 3 ลูก (ปกติประมาณ 6 
ลูก) และโดยรวมแล๎วพายุหมุนเขตร๎อนท่ีเกิดขึ้นในฤดูพายุหมุนเขตร๎อนในแอตแลนติคเหนือ  ปี 2540 
เกิดขึ้นเพียง 52 % ของคําปกติเทํานั้น ผลกระทบของเอลนีโญตํอการเกิดพายุหมุนเขตร๎อนในมหาสมุทร
แอตแลนติคปรากฏชัดท่ีสุดระหวํางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม เมื่อมีเพียงจ้านวน 3 ลูก ท่ีได๎กํอตัวขึ้น
ในชํวงนี้ 
         ด๎านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เอลนีโญชํวยเอื้อตํอการกํอตัวพร๎อมกับขยายพื้นท่ี
ของการกํอตัวของพายุหมุนเขตร๎อนทางด๎านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ  ในปี 2540 ได๎เกิด
พายุโซนร๎อนจ้านวน 17 ลูก (ปกติ 16 ลูก) ท่ีรุนแรงถึงระดับเป็นพายุเฮอร๑ริเคนจ้านวน 9 ลูก (ปกติ 9 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-29 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ลูก) และเป็นพายุเฮอร๑ริเคนท่ีรุนแรงมากจ้านวน 7 ลูก (ปกติ 5 ลูก) นอกจากนี้พื้นท่ีท่ีเกิดพายุหมุนเขต
ร๎อนได๎แผํขยายกว๎างออกไปจากปกติ โดยมีจ้านวน 4 ลูก ท่ีได๎กํอตัวและเคล่ือนตัวทางตะวันตกของเส๎น
แวง 135 องศาตะวันตก และมีพายุเฮอร๑ริเคนท่ีรุนแรงจ้านวน 2 ลูก ท้าความเสียหายให๎กับทวีปอเมริกา
เหนือ 
         ด๎านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ พายุหมุนเขตร๎อนท่ีเกิดขึ้นในบริเวณนี้ในปี 2540 มี
รูปแบบและลักษณะท่ีผิดปกติมาก โดยเฉพาะบริเวณด๎านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส๑ กลําวคือ พายุ
มักจะมีเส๎นทางการเคล่ือนตัวขึ้นไปในแนวทิศเหนือมากกวําท่ีจะเคล่ือนมาทางตะวันตก ผํานประเทศ
ฟิลิปปินส๑ลงสํูทะเลจีนใต๎ จึงท้าให๎พายุท่ีพัดผํานประเทศฟิลิปปินส๑ลงสํูทะเลจีนใต๎มีจ้านวนน๎อยกวําปกติ
มาก ขณะท่ีมีพายุไต๎ฝุุนจ้านวน 2 ลูกเคล่ือนเข๎าสํูประเทศญี่ปุุนเร็วกวําปกติในเดือนมิถุนายน ส้าหรับ
ประเทศจีนฤดูพายุหมุนเขตร๎อนเกิดลําช๎ามาก และเป็นกรณีท่ีเกิดได๎น๎อยท่ีมีพายุหมุนเขตร๎อน (พายุ
ไต๎ฝุุน “ลินดา”) เคล่ือนผํานปลายแหลมญวนและภาคใต๎ของประเทศไทยในตอนต๎นเดือนพฤศจิกายน  
2540 ซึ่งพายุลูกนี้ได๎กํอให๎เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย๑สินของทางใต๎ของเวียดนามเป็นอยํางมาก 
จากการท่ีจ้านวนพายุหมุนเขตร๎อนเคล่ือนผํานประเทศฟิลิปปินส๑มีน๎อย จึงท้าให๎ฟิลิปปินส๑ประสบกับ
ความแห๎งแล๎ง และยังสํงผลถึงประเทศใกล๎เคียงเชํนเวียดนามและไทยด๎วย เนื่องจากพายุท่ีเคล่ือนผําน
ฟิลิปปินส๑จะมีโอกาสเคล่ือนเข๎าสํูเวียดนามและไทยได๎ในเวลาตํอมา  หลาย ๆ ลักษณะท่ีกลําวมาก็ได๎
เกิดขึ้นในชํวงปีเอลนีโญ 2525 – 2526 ซึ่งช้ีให๎เห็นถึงความเป็นไปได๎อยํางสูงวํารูปแบบการเกิดของพายุ
หมุนเขตร๎อนในปี 2540 เกี่ยวข๎องกับการขยับตัวไปของการหมุนเวียนของอากาศในภูมิภาคนี้ ซึ่งสัมพันธ๑
กับปรากฏการณ๑เอลนีโญ 
 

         3) (ตัวอย่าง) ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี พ.ศ. 2541 (ช่วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม)   
         3.1 ภูมิภาคที่มีอุณหภูมิสูงหรือฝนน้อยกว่าปกติ 
          เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ได๎แกํ ประเทศไทย พมํา ลาว เวียดนาม 
เขมร มาเลเซีย สิงคโปร๑ อินโดนีเซียและบรูไน มีอุณหภูมิสูงกวําคําปกติตลอดท้ังชํวง 3 เดือน พร๎อมกับมี
ฝนต้่ากวําคําปกติบริเวณประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและฟิลิปปินส๑ 
           ทวีปออสเตรเลีย บริเวณด๎านตะวันออก ตะวันตก และบางพื้นท่ีทางตอนกลางของออสเตรเลีย
ได๎รับฝนต้่ากวําคําปกติคํอนข๎างมากในชํวงมกราคม – มีนาคม สํงผลให๎เกิดการขาดแคลนน้้าโดยเฉพาะ
ตามบริเวณชายฝ่ังด๎านตะวันออกเฉียงใต๎ของประเทศ 
           เอเชียตะวันออก ด๎านตะวันออกของประเทศจีนตํอเนื่องถึงประเทศเกาหลีเหนือและใต๎ รวมท้ัง
ประเทศญี่ปุุน มีอุณหภูมิสูงกวําคําปกติในเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม 
           ตอนเหนือของอเมริกาใต๎ มีอุณหภูมิสูงและฝนต้่ากวําคําปกติตลอดท้ังชํวง 
           ตอนใต๎ของแอฟริกาตะวันตก ชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม มีอุณหภูมิสูงและฝนต้่ากวําคําปกติ 
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           เกาะมาดากัสการ๑ ชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ - มีนาคม มีอุณหภูมิสูงและฝนต้่ากวําคําปกติ 
           ยุโรปตะวันตก มีอุณหภูมิสูงและฝนต้่ากวําคําปกติในเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม  
      3.2 ภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ าหรือฝนมากกว่าปกติ  
          อุรุกวัยและอาร๑เจนตินา มีอุณหภูมิต้่ากวําปกติและมีฝนตกหนักในประเทศอุรุกวัยตํอเนื่องถึงทาง
เหนือของอาร๑เจนตินาในเดือนมกราคม สํวนเดือนกุมภาพันธ๑มีอุณหภูมิต้่าและฝนตกหนักทางเหนือของ
อาร๑เจนตินา 
          สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคมมีฝนตกหนักทางด๎านตะวันออกลงไปถึงทางใต๎ของประเทศ และ
ในเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม บริเวณฝนหนักได๎เพิ่มพื้นท่ีขึ้นคือ พาดจากทางตะวันตก ทางใต๎ ไปถึงทาง
ตะวันออก 

5.2.9 ลานีญา 
 1. ความหมายของลานีญา 
             ลานีญา มีช่ือเรียกตําง ๆ กันหลายช่ือ เชํน น๎องของเอลนีโญ (El Niño’s sister) สภาวะตรง
ข๎ามเอลนีโญ (anti–El Niño หรือ the opposite of El Niño) สภาวะท่ีไมํใชํเอลนีโญ (non El Niño) 
และฤดูกาลท่ีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลเย็น (season with cold SSTs) เป็นต๎น แตํท้ังหมดไมํวําช่ือใดจะมี
ความหมายเดียวกัน คือ ปรากฏการณ๑ท่ีกลับกันกับเอลนีโญ กลําวคือ อุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณ
ตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตรมีคําต้่ากวําปกติ เนื่องจากลมค๎าตะวันออกเฉียงใต๎มี
ก้าลังแรงมากกวําปกติ จึงพัดพาผิวน้้าทะเลท่ีอุํนจากตะวันออกไปสะสมอยูํทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ท้าให๎
บริเวณดังกลําวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลและระดับน้้าทะเลสูงกวําทางตะวันออกอยูํแล๎วยิ่งมีอุณหภูมิ
และระดับน้้าทะเลสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณ๑ลานีญาเกิดขึ้นได๎ทุก 2 – 3 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนาน
ประมาณ 9 – 12 เดือน แตํบางครั้งอาจปรากฏอยูํได๎นานถึง 2 ปี 
 2. การเกิดลานีญา 
  ปกติลมค๎าตะวันออกเฉียงใต๎ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนหรือแปซิฟิกเขตศูนย๑สูตรจะพัดพา
น้้าอุํนจากทางตะวันออกของมหาสมุทรไปสะสมอยูํทางตะวันตก  ซึ่งท้าให๎มีการกํอตัวของเมฆและฝน
บริเวณด๎านตะวันตกของแปซิฟิกเขตร๎อน สํวนแปซิฟิกตะวันออกหรือบริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร๑
และเปรูมีการไหลขึ้นของน้้าเย็นระดับลํางขึ้นไปยังผิวน้้าซึ่งท้าให๎บริเวณดังกลําวแห๎งแล๎ง  สถานการณ๑
เชํนนี้เป็นลักษณะปกติเราจึงเรียกวําสภาวะปกติหรือสภาวะท่ีไมํใชํเอลนีโญ  (รูปท่ี 1) แตํมีบํอยครั้งท่ี
สถานการณ๑เชํนนี้ถูกมองวําเป็นได๎ท้ังสภาวะปกติและลานีญา อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณารูปแบบของ
สภาวะลานีญา (รูปท่ี 2) จะเห็นได๎วําปรากฏการณ๑ลานีญามีความแตกตํางจากสภาวะปกตินั่นคือ ลมค๎า
ตะวันออกเฉียงใต๎ท่ีพัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร๎อนมีก้าลังแรงมากกวําปกติและพัดพาผิวน้้า
ทะเลท่ีอุํนจากตะวันออกไปสะสมอยูํทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น  ท้าให๎บริเวณแปซิฟิกตะวันตก รวมท้ัง
บริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต๎ของเอเชีย ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลสูงกวําทางตะวันออกอยูํ
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แล๎ว ยิ่งมีอุณหภูมิน้้าทะเลสูงขึ้นไปอีก อุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีสูงขึ้นสํงผลให๎อากาศเหนือบริเวณดังกลําวมี
การลอยตัวขึ้นและกล่ันตัวเป็นเมฆและฝน สํวนแปซิฟิกตะวันออกนอกฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอร๑นั้น
ขบวนการไหลขึ้นของน้้าเย็นระดับลํางไปสํูผิวน้้า (upwelling) จะเป็นไปอยํางตํอเนื่องและรุนแรง 
อุณหภูมิท่ีผิวน้้าทะเลจึงลดลงต้่ากวําปกติ เชํน ลานีญาท่ีเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 – 2532 อุณหภูมิผิวน้้า
ทะเลบริเวณดังกลําวต่้ากวําปกติประมาณ 4 oซ. (รูปท่ี 3) 
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 3. สถิติการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา 
        ในระยะ 50 ปีท่ีผํานมา (ต้ังแตํ พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณ๑ลานีญาเกิดขึ้น 9 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1-4 แสดงปรากฏการณ์ลานิญา รอบ 50 ปี (พ.ศ. 2494 – 2543)     
พ.ศ. ความรุนแรงของลานิญา พ.ศ. ความรุนแรงของลานิญา 

2497 - 2499 รุนแรง 2531 - 2532 รุนแรง 
2507 - 2508 ปานกลาง 2538 - 2539 อํอน 
2513 - 2514 ปานกลาง 2541 - 2544 * รุนแรงในฤดูหนาว 
2516 - 2519 รุนแรง     พ.ศ.2541 -2542 
2526 - 2527 อํอน  * ปานกลางในชํวง 
2527 - 2528 อํอน     พ.ศ.2543 -2544 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 4. ผลกระทบของลานีญา 
  จากการที่ปรากฏการณ๑ลานีญาเป็นสภาวะตรงข๎ามของเอลนีโญ ดังนั้นผลกระทบของลานีญา
จึงตรงข๎ามกับ   เอลนีโญ กลําวคือ ผลจากการท่ีอากาศลอยขึ้นและกล่ันตัวเป็นเมฆและฝนบริเวณ
แปซิฟิกตะวันตกเขตร๎อนในชํวงปรากฏการณ๑ลานีญา ท้าให๎ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑มี
แนวโน๎มท่ีจะมีฝนมากและมีน้้าทํวม ขณะท่ีบริเวณแปซิฟิกเขตร๎อนตะวันออกมีฝนน๎อยและแห๎งแล๎ง 
นอกจากพื้นท่ีในบริเวณเขตร๎อนจะได๎รับผลกระทบแล๎ว ปรากฏวําลานีญายังมีอิทธิพลไปยังพื้นท่ีซึ่งอยูํ
หํางไกลออกไปด๎วย โดยพบวําแอฟริกาใต๎มีแนวโน๎มท่ีจะมีฝนมากกวําปกติและมีความเส่ียงตํออุทกภัย
มากขึ้น ขณะท่ีบริเวณตะวันออกของแอฟริกาและตอนใต๎ของอเมริกาใต๎มีฝนน๎อยและเส่ียงตํอการเกิด
ความแห๎งแล๎ง และในสหรัฐอเมริกาชํวงท่ีเกิดปรากฏการณ๑ลานีญาจะแห๎งแล๎งกวําปกติทางตะวันตกเฉียง
ใต๎ในชํวงปลายฤดูร๎อนตํอเนื่องถึงฤดูหนาว บริเวณท่ีราบตอนกลางของประเทศในชํวงฤดูใบไม๎รํวง และ
ทางตะวันออกเฉียงใต๎ในชํวงฤดูหนาว แตํบางพื้นท่ีทางตอนเหนือและตะวันออกมีฝนมากกวําปกติในชํวง
ฤดูหนาว สํวนผลกระทบของลานีญาท่ีมีตํอรูปแบบของอุณหภูมิปรากฏวําในชํวงลานีญาอุณหภูมิผิวพื้น
บริเวณเขตร๎อนโดยเฉล่ียจะลดลง และมีแนวโน๎มต้่ากวําปกติ ในชํวงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศญี่ปุุนและเกาหลีมีอุณหภูมิต้่ากวําปกติ ขณะท่ี
ทางตะวันตกเฉียงใต๎ของมหาสมุทรรวมถึงพื้นท่ีทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูง
กวําปกติ สํวนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาตํอเนื่องถึงตอนใต๎ของแคนาดามีอากาศหนาวเย็นกวําปกติ 
แสดงให๎เห็นผลกระทบจากปรากฏการณ๑ลานีญาในชํวงฤดูหนาวและฤดูร๎อนของซีกโลกเหนือ                               
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          จากผลงานวิจัยของ ดร. วิลเลียม เกรย๑ แหํงมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด  พบวํา ลานีญามี
ผลกระทบตํอพายุหมุนเขตร๎อน โดยพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกและอําวเม็กซิโกมีจ้านวนเพิ่ม
มากขึ้น และสหรัฐอเมริกาและหมูํเกาะแคริบเบียนมีโอกาสประสบกับพายุเฮอริเคนมากขึ้น 
 5. ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภมิูในประเทศไทย 
  จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ โดยใช๎วิธีวิเคราะห๑คํา  
composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมิในปีเอลนีโญ 
จากข๎อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในชํวงเวลา 50 ปี ต้ังแตํ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบวํา ในปี
ลานีญาปริมาณฝนของประเทศไทยสํวนใหญํสูงกวําปกติ โดยเฉพาะชํวงฤดูร๎อนและต๎นฤดูฝนเป็นระยะท่ี
ลานีญามีผลกระทบตํอสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกวําชํวงอื่น และพบวําในชํวงกลางและปลายฤดู
ฝนลานีญามีผลกระทบตํอสภาวะฝนของประเทศไทยไมํชัดเจน  ส้าหรับอุณหภูมิปรากฏวําลานีญามี
ผลกระทบตํออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกวําฝน โดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต้่ากวําปกติ
ทุกฤดู และพบวําลานีญาท่ีมีขนาดปานกลางถึงรุนแรงสํงผลให๎ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกวําปกติ
มากขึ้น ขณะท่ีอุณหภูมิต้่ากวําปกติมากขึ้น 
 

 6. สภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีที่เกิดเอลนีโญและลานีญา 
             ผลการศึกษาความผันแปรรายปีในอดีตในปีท่ีเกิดเอลนีโญ พิจารณาข๎อมูลต้ังแตํ พ.ศ. 2494 
จนถึง พ.ศ. 2550 จ้านวนปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑เอลนีโญ มีประมาณ 21 ปี ปริมาณฝนของประเทศไทยต้่า
กวําปกติ ประมาณ 10 ปี โดยต้่ากวํา 200 มม.ในปี2520 และ 2535 สํวนท่ีสูงกวําคําปกติ มีประมาณ 10 
ปีโดยสูงกวําเกือบ 300 มม.ในปีพ.ศ. 2509 (รูปท่ี5) แสดงถึงความไมํชัดเจนถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
             ส้าหรับอุณหภูมิ มีแนวโน๎มสูงกวําปกติ ท้ังอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียหรืออุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย
โดยเฉพาะปีพ.ศ. 2540 และ 2541 สูงประมาณ 0.3-1.2 องศาเซลเซียส (รูปท่ี 6) ซี่งเป็นปีท่ีเกิดเอลนีโญมี
ขนาดรุนแรง (ข๎อมูลจากศูนย๑พยากรณ๑ภูมิอากาศ-Climate Prediction Center(CPC) สหรัฐอเมริกา) ใน
ปีท่ีเกิดลานีญา พิจารณาข๎อมูลต้ังแตํ พ.ศ. 2494 จนถึง พ.ศ. 2550 จ้านวนปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑ลานีญามี
ประมาณ 20 ปี ปริมาณฝนของประเทศไทยสํวนใหญํสูงกวําคําปกติ (รูปท่ี 6) โดยสูงกวําคําปกติมากสุด
ประมาณ 300 มม.ในปีพ.ศ. 2513 ท่ีมีขนาดปานกลาง ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนี้ชัดเจนกวําผลกระทบท่ีเกิด
จากปรากฏการณ๑เอลนีโญ 
ส้าหรับอุณหภูมิ ปรากฏวําลานีญามีผลกระทบตํออุณหภูมิในประเทศไทยท้ังอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียและ
อุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย (รูปท่ี 6 และ 7) ซึ่งแนวโน๎มต้่ากวําคําปกติโดยเฉพาะในปีพ.ศ.2514 2517และ 2518 
อุณหภูมิต้่ากวําปกติประมาณ 0.7-1.2 องศา เป็นปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑ลานีญาขนาดปานกลางและรุนแรง  
ต้ังแตํปีพ.ศ. 2532 เป็นต๎นไปอุณหภูมิมีแนวโน๎มสูงขึ้น 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-34 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

                           
             รูปท่ี 5 แสดงปริมาณฝนเปรียบเทียบคําปกติในปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑เอลนีโญและลานีญา 

                                
           รูปท่ี 6 แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบคําปกติในปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑เอลนีโญและลานีญา 

                                 
          รูปท่ี 7 แสดงอุณหภูมิต้่าสุดเฉลี่ยเปรียบเทียบคําปกติในปีท่ีเกิดปรากฏการณ๑เอลนีโญและลานีญา 

 

5.2.10 วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
 การปูองกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสมัยใหมํเป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน๎ากับสถานการณ๑
ต้ังแตํกํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุท่ีตํอเนื่องจนครบกระบวนการเรียกวํา “วงจรการ
จัดการสาธารณภัย” ประกอบด๎วย 
            1. การปูองกัน (Prevention) คือ การด้าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงหรือขัดขวางมิให๎ภัยพิบัติและ
ความสูญเสียเกิดข้ึน  
            2. การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมท่ีมุํงในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงของภัยพิบัติท่ีกํอให๎เกิดอันตรายและความสูญเสียแกํชุมชนและประเทศชาติ 
            3. การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการลํวงหน๎าหรือการก้าหนดมาตรการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให๎กับรัฐบาลองค๑กรปฏิบัติ ชุมชน และบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ๑เกิดภัย
พิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทันทํวงทีมากขึ้น 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

            4. การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอยํางทันทีทันใดเมื่อ
ภัยพิบัติเกิดขึ้น ประกอบด๎วย การกู๎ภัย การให๎การรักษาพยาบาล การให๎การบริการท่ีจ้าเป็นใน
สถานการณ๑ฉุกเฉิน การจัดหาส่ิงของท่ีจ้าเป็นและแจกจํายได๎ในสถานการณ๑ฉุกเฉิน 
            5. การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้นฟูบูรณะเป็นขั้นตอนท่ีด้าเนินการเมื่อเหตุการณ๑ภัย
พิบัติผํานพ๎นไปแล๎ว เพื่อให๎พื้นท่ีหรือชุมชนท่ีได๎รับภัยพิบัติกลับคืนสํูสภาพที่ดีขึ้น 
            6. การพัฒนา (Development) การพัฒนาภายหลังเหตุการณ๑ภัยพิบัติครอบคลุมถึงการ
ทบทวน และศึกษาประสบการณ๑การจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นแล๎วท้าการปรับปรุงระบบการด้าเนินงาน
ตํางๆ ถอดบทเรียนจากประสบการณ๑ภัยทีเกิดขึ้นให๎มีมาตรการ แนวทางท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยท่ีจะเกิดในอนาคตให๎น๎อยท่ีสุด   
 

 
 
 
 

การลดภัยพิบัติและการลดความเสี่ยง 
 
  

    
      

 
 

    
   
   
 
 

                                     
 
 

 
 
 
 

 การประเมินความล่อแหลม    การฟื้นฟูและบูรณะ 

   การปูองกันและลดผลกระทบ การประเมินความเสียหาย 

   การเตรียมความพร้อม 

 
การช่วยเหลอืและบรรเทา 

ภัยพิบัติ 

 
กิจกรรมก่อนเกิดภัย กิจกรรมหลังเกิดภัย     

  วงจรการจดัการภัย
พิบัติ 

          การลดภัยพิบัติและ 
           การลดความเสี่ยง 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-36 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5.2.11     ฤดูกาลและการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

             1.  ฤดูกาลของโลก 
                  แหลํงพลังงานความร๎อนท่ีส้าคัญท่ีโลกได๎รับคือดวงอาทิตย๑ ซึ่งพลังงานความร๎อนท่ีโลก
ได๎รับนี้ กํอให๎เกิดกระบวนการตําง ๆ ทางบรรยากาศของโลกมากมาย รวมตลอดถึงการเกิดฤดูกาลบน
ผิวพื้นโลกด๎วย ท้ังนี้เนื่องจากแกนโลกเอียงจากแนวดิ่ง 23 องศา ตลอดเวลาท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย๑
นั่นคือ ขณะท่ีโลกเคล่ือนท่ีไปก็เอียงไปด๎วย โดยจะหันขั้วโลกเหนือและใต๎เข๎าหาดวงอาทิตย๑สลับกัน ท้า
ให๎พลังงานความร๎อน จากดวงอาทิตย๑ท่ีตกลงบนผิวพื้นโลกในรอบปี ในแตํละพื้นท่ีไมํเทําเทียมกัน ขั้ว
โลกท่ีหันเข๎าหาดวงอาทิตย๑จะได๎รับพลังงานความร๎อน จากดวงอาทิตย๑มากกวํา จะเป็นฤดูร๎อน สํวนขั้ว
โลกท่ีหันออกจากดวงอาทิตย๑ จะได๎รับพลังงานความร๎อนจากดวงอาทิตย๑น๎อยกวํา จะเป็นฤดูหนาว ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 ถ๎าโลกไมํเอียง บริเวณขั้วโลกท้ัง 2 จะได๎รับพลังงานความร๎อนจากดวงอาทิตย๑น๎อยมาก
ตลอดปี ขณะท่ีท่ีเส๎นศูนย๑สูตรจะได๎รับสูงมากตลอดปี แตํเนื่องจากแกนโลกเอียงดังกลําวแล๎ว ท้าให๎การ
กระจายของพลังงานความร๎อนจากดวงอาทิตย๑เปล่ียนแปลงไปในรอบปีแนวโคจรของดวงอาทิตย๑บน
ท๎องฟูามีอิทธิพลตํอมุมของล้าแสงท่ีตกกระทบบนพื้นผิวโลก กลําวคือบริเวณใดท่ีมีล้าแสงต้ังฉากตก
กระทบ บริเวณนั้นจะได๎รับพลังงานความร๎อน มากกวําบริเวณท่ีมีล้าแสงเฉียงตกกระทบ ท้ังนี้เพราะ
ล้าแสงเฉียงจะครอบคลุมพื้นท่ี มากกวําล้าแสงต้ังฉากท่ีมีล้าแสงขนาดเดียวกัน จึงท้าให๎ความเข๎มของ
พลังงานความร๎อน ในบริเวณท่ีมีล้าแสงต้ังฉากตกกระทบ จะมากกวําบริเวณท่ีมีล้าแสงเฉียงตกกระทบ 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 นอกจากนี้ล้าแสงเฉียง จะผํานช้ันบรรยากาศท่ีหนากวําล้าแสงด่ิง ดังนั้นฝุุนละออง 
ไอน้้าในอากาศจะดูดกลืนความร๎อนบางสํวนไว  ๎และสะท๎อนความร๎อนบางสํวนออกไปยังบรรยากาศ
ภายนอก จึงท้าให๎ความเข๎มของพลังงานความร๎อนท่ีตกกระทบผิวพื้นโลกของล้าแสงเฉียงน๎อยลง 
เพราะฉะนั้นในฤดูหนาวอากาศจึงหนาวเย็น เพราะความเข๎มของแสงอาทิตย๑น๎อยกวําเมื่อเปรียบเทียบ
กับในฤดูร๎อน เพราะได๎รับแสงในแนวเฉียงตลอดเวลา 
           ล้าแสงของดวงอาทิตย๑ตกกระทบต้ังฉากกับผิวพื้นโลกได๎ เฉพาะระหวํางเส๎นละติจูด 23 องศา 
เหนือ ถึง 23 องศา ใต๎เทํานั้น ดังนี้ 
 

วันท่ี 21 - 22 มีนาคม  ล้าแสงของดวงอาทิตย๑จะต้ังฉากท่ีเส๎นละติจูด 0 องศา (เส๎นศูนย๑สูตร)  

วันท่ี 21 - 22 มิถุนายน  
ล้าแสงของดวงอาทิตย๑จะเล่ือนขึ้นไปต้ังฉากท่ีเส๎นละติจูด 23 องศา
เหนือ  

วันท่ี 22 - 23 กันยายน  
ล้าแสงของดวงอาทิตย๑จะเล่ือนลงมาต้ังฉากท่ีเส๎นละติจูด 0 องศา อีก
ครั้งหนึ่ง  

วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม  ล้าแสงของดวงอาทิตย๑จะเล่ือนลงไปต้ังฉากท่ีเส๎นละติจูด 23 องศา ใต๎  

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-37 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

             
                                       รูปแสดงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย๑ 

              
                                   รูปแสดงมุมตกกระทบของล้าแสงดวงอาทิตย๑  
 
             ล้าแสงดวงอาทิตย๑เป็นสาเหตุให๎ความเข๎มของพลังงานจากดวงอาทิตย๑ท่ีตกลงถึงผิวพื้นโลก
แตกตํางกัน ล้าแสงท่ีตกกระทบท้ามุมสูงกวําความเข๎มของพลังงานจากดวงอาทิตย๑จะมากกวํา 
 
  2. ฤดูกาลของประเทศไทย 
                ประเทศไทยต้ังอยูํในเขตร๎อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของทวีปเอเชีย ระหวํางละติจูด 5  ้ 
37' เหนือ กับ 20  ้ 27' เหนือ และระหวํางลองจิจูด 97  ้ 22' ตะวันออก กับ 105  ้ 37' ตะวันออก มพีื้นท่ี
ท้ังหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับประเทศใกล๎เคียงดังนี้          

ทิศเหนือ  ติดประเทศพมําและลาว 

ทิศตะวันออก  ติดประเทศลาว กัมพูชา และอําวไทย 

ทิศใต๎  ติดประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันตก  ติดประเทศพมําและทะเลอันดามัน 
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ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก ลักษณะภูมิประเทศ และลมฟูาอากาศสํวนใหญํคล๎ายคลึงกันมีแตกตํางกัน
บ๎างเพียงเล็กน๎อย การแบํงภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยา จึงพิจารณารูปแบบภูมิอากาศและ
แบํงประเทศไทยออกได๎เป็น 5 ภาค 
 1. ภาคเหนือ  
              ประกอบด๎วย 15 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย แมํฮํองสอน เชียงใหมํ ล้าพูน ล้าปาง พะเยา นําน 
แพรํ อุตรดิตถ๑ สุโขทัย ตาก ก้าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ๑ ภูมิประเทศสํวนใหญํเป็น
เทือกเขา มีภูเขาติดกันเป็นพืดในแนวเหนือ-ใต๎ สลับกับหุบเขาท้ังแคบและกว๎างมากมาย ทิวเขาท่ีส้าคัญ
ได๎แกํ ทิวเขาแดนลาว ซึ่งอยูํทางตอนเหนือ กั้นเขตแดนระหวํางไทยกับพมํา และเป็นต๎นก้าเนิดของแมํน้้า
ปิง ทางตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรีบางสํวน ตอนกลางของภาคมีทิวเขาผีปันน้้า ซึ่ง
เป็นต๎นก้าเนิดของแมํน้้าวังและแมํน้้ายม ด๎านตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นต๎นก้าเนิดของแมํน้้า
นําน และมีทิวเขาเพชรบูรณ๑บางสํวนเป็นแนวกั้น ระหวํางภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท๑อยูํในเทือกเขาจอมทอง เขตจังหวัดเชียงใหมํ สูงจากระดับน้้าทะเล
ปานกลางประมาณ 2,565 เมตร  
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
              ประกอบด๎วย 19 จังหวัด ได๎แกํ หนองคาย เลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ๑ ขอนแกํน มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด ยโสธร อ้านาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย๑ 
สุรินทร๑ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและลาดต้่าไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต๎ ทางตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ๑ และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นระหวํางภาคนี้กับภาคเหนือ
และภาคกลาง สํวนทางใต๎มีทิวเขาสันก้าแพงกั้นระหวํางภาคนี้กับภาคตะวันออก และทิวเขาพนมดงรักกั้น
พรมแดนภาคนี้ กับประเทศกัมพูชา ทิวเขาเพชรบูรณ๑และทิวเขาดงพญาเย็นซึ่งสูงประมาณ 800 ถึง 1,300 
เมตร และทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งสูงประมาณ 400 เมตร เป็นแนวกั้นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต๎ ท้าให๎
บริเวณด๎านหลังเขาซึ่งได๎แกํพื้นท่ีทางด๎านตะวันตกของภาคมีฝนน๎อยกวําทางตะวันออก 
 3. ภาคกลาง  
              ประกอบด๎วย 18 จังหวัด ได๎แกํ นครสวรรค๑ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห๑บุรี ลพบุรี อํางทอง สระบุรี 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นท่ีราบลํุม ระดับพื้นท่ีลาดลงมา
ทางใต๎ตามล้าดับจนถึงอําวไทย ในภาคนี้มีภูเขาบ๎างแตํสํวนใหญํเป็นภูเขาท่ีไมํสูงมาก เว๎นแตํทางด๎าน
ตะวันตกใกล๎ชายแดนประเทศพมํา มีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใต๎ ตํอเนื่องมาจากภาคเหนือ
เป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศพมํา และมีความสูงเกินกวํา 1,600 เมตร ทางตะวันออกมีทิวเขาดงพญา
เย็น เป็นแนวแบํงเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 4. ภาคตะวันออก  
              ประกอบด๎วย 8 จังหวัด ได๎แกํ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก๎ว ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและท่ีราบ ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของภาค มีทิวเขา
บรรทัดเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ถัดเข๎ามามีทิวเขาจันทบุรี ทางเหนือมีทิวเขาสันก้าแพง
และพนมดงรักวางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นแนวแบํงเขตภาคนี้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง
ตะวันตกและทางใต๎เป็นฝ่ังทะเลติดกับอําวไทย มีเกาะใหญํน๎อยมากมาย 
 5. ภาคใต้  
  เป็นคาบสมุทรขนาบด๎วยทะเลสองด๎าน ด๎านตะวันตกคือทะเลอันดามัน ด๎านตะวันออก คือ
อําวไทยซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของทะเลจีนใต๎ ทางตอนบนของภาคมีทิวเขาตะนาวศรีซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต๎
ตํอเนื่องมาจากภาคเหนือและภาคกลางเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศพมํา ทางตอนลํางของภาคมีทิว
เขาภูเก็ตและทิวเขานครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ-ใต๎ แบํงภาคนี้ออกเป็นสองสํวน คือท่ีราบชายฝ่ัง
ทะเลด๎านตะวันออกติดกับอําวไทยซึ่งมีอาณาเขตกว๎างขวาง และท่ีราบด๎านตะวันตกขนานกับชายฝ่ังทะเล
อันดามัน และชํองแคบมะละกาซึ่งเป็นบริเวณแคบกวําท่ีราบด๎านตะวันออก ทางทิศใต๎ของภาคมีทิวเขาสัน
กาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนกับประเทศมาเลเซีย 
              ภาคนี้แบํงออกได๎เป็น 2 สํวน ดังนี้ 
               ภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก ได๎แกํบริเวณตอนบนของภาคตํอเนื่องถึงท่ีราบชายฝ่ังทะเลด๎าน
ตะวันออก ประกอบด๎วย 10 จังหวัด ไ ด๎แกํ  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ๑  ชุมพร สุราษฎร๑ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
               ภาคใต๎ฝ่ังตะวันตก ประกอบด๎วย 6 จังหวัด ได๎แกํ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยูํในเขตอิทธิพลของมรสุม จึงท้าให๎ประเทศไทยมีฤดูกาลท่ีเดํนชัด 2 ฤดู คือ ฤดู
ฝนกับฤดูแล๎ง (Wet and Dry Seasons) สลับกัน และส้าหรับฤดูแล๎งนั้น ถ๎าพิจารณาให๎ละเอียดลงไป
สามารถแยกออกได๎เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร๎อนกับฤดูหนาว ดังนั้นฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบํงได๎เป็น 
3 ฤดู คือ  
             1) ฤดูร้อน  
                 เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ๑ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นชํวงท่ีเปล่ียน
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ (หรือท่ีเปล่ียนจากฤดูหนาวเข๎าสํูฤดูฝน) เป็น
ระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข๎าหาดวงอาทิตย๑ โดยเฉพาะในเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งท่ี
ต้ังอยูํในบริเวณท่ีล้าแสงของดวงอาทิตย๑ จะต้ังฉากกับผิวพื้นโลกในเวลาเท่ียงวัน ท้าให๎ได๎รับความร๎อนจาก
ดวงอาทิตย๑อยํางเต็มท่ี จึงท้าให๎สภาวะอากาศร๎อนอบอ๎าวโดยท่ัวไป ในฤดูนี้แม๎วําประเทศไทยอากาศจะ
ร๎อนและแห๎งแล๎ง แตํในบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผํลงมาถึงประเทศไทยตอนบนได๎ 
ท้าให๎เกิดการปะทะกันระหวํางมวลอากาศเย็น ท่ีแผํลงมากับมวลอากาศร๎อนท่ีปกคลุมอยูํเหนือประเทศ
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ไทย ซึ่งกํอให๎เกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกลงมาด๎วย กํอให๎เกิดความ
เสียหายได๎ พายุฝนฟูาคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกวํา "พายุฤดูร๎อน"  
            2) ฤดูฝน  
                เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูนี้จะเริ่มเมื่อมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ ซึ่งเป็นลมช้ืนพัดปกคลุมประเทศไทย ขณะท่ีรํองความกดอากาศต้่า (แนวรํองท่ีกํอให๎เกิด
ฝน) พาดผํานประเทศไทยท้าให๎มีฝนชุกท่ัวไป รํองความกดอากาศต้่านี้ปกติจะเริ่มพาดผํานภาคใต๎ในเดือน
เมษายน แล๎วจึงเล่ือนขึ้นไปพาดผํานภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามล้าดับ ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะเล่ือนขึ้นไปพาดผํานบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต๎ ท้าให๎ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวําเป็น "ชํวงฝนท้ิง" ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห๑ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน๎อยนานนับเดือนได๎ ประมาณเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายนรํองความกดอากาศต้่าจ ะเล่ือนกลับลงมาทางใต๎พาดผํานบริเวณประเทศไทยอีก
ครั้งหนึ่ง โดยจะพาดผํานตามล้าดับจากภาคเหนือลงไปภาคใต๎ ท้าให๎ชํวงเวลาดังกลําวประเทศไทยจะมีฝน
ชุกตํอเนื่อง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุกชํวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และภาคใต๎จะตกชุกชํวงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน ตลอดชํวงเวลาท่ีรํองความกดอากาศต้่าเล่ือนขึ้นลงนี้ ประเทศไทยก็จะได๎รับอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ท่ีพัดปกคลุมอยูํตลอดเวลา เพียงแตํบางระยะอาจมีก้าลังแรง บางระยะอาจมี
ก้าลังอํอน ขึ้นอยูํกับต้าแหนํงของแนวรํองความกดอากาศต้่า ประมาณกลางเดือนตุลาคมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวจะเริ่มพัดเข๎ามาปกคลุม ประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ 
ซึ่งเป็นสัญญาณวําได๎เริ่มฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบน เว๎นแตํทางภาคใต๎จะยังคงมีฝนตกชุกตํอไป
จนถึงเดือนธันวาคม ท้ังนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดลงมาจากประเทศจีนจะพัดผํานทะเล
จีนใต๎ และอําวไทยกํอนลงไปถึงภาคใต๎ ซึ่งจะน้าความช้ืนลงไปด๎วย เมื่อถึ งภาคใต๎ โดยเฉพาะภาคใต๎ฝ่ัง
ตะวันออกจึงกํอให๎เกิดฝนตกชุกดังกลําวข๎างต๎น             
 3) ฤดูหนาว  
                เริ่ มประมาณกลาง เ ดือนตุลาคมถึ งประมาณกลาง เ ดือนกุมภาพันธ๑  เมื่ อมร สุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยต้ังแตํกลางเดือนตุลาคม ในชํวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
1-2 สัปดาห๑ เป็นชํวงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลํางและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน 
และเริ่มมีอากาศเย็นช๎ากวําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
              ประเทศไทยอยูํภายใต๎อิทธิพลของลมมรสุมสองชนิด ได๎แกํ          
    1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหวํางกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคมโดยมีแหลํงก้าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต๎บริเวณมหาสมุทรอินเดียลม
มรสุมนี้จะน้ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียเข๎ามาสํูประเทศไทย ท้าให๎มีเมฆมากและฝนตกชุกใน 
พื้นท่ีท่ัวไปโดยเฉพาะอยํางยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาด๎านรับลมจะมีฝนมากกวําบริเวณอื่น  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-41 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

            2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎แล๎ว
ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ๑ ลมมรสุมนี้มีแหลํงก้าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลีย
และจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห๎งจากแหลํงก้าเนิดเข๎ามาปกคลุมประเทศไทยท้าให๎ท๎องฟูาโปรํง
มีอากาศหนาวเย็นและแห๎งแล๎งปกคลุมท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํวนภาคใต๎จะมีฝนตกชุกโดย เฉพาะภาคใต๎ฝ่ังตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้น้าความชํุมช้ืนจากอําวไทยเข๎า
มาปกคลุมการเริ่มต๎นและส้ินสุดของลมมรสุมท้ังสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได๎ในแตํละปีสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยบางครั้งยังได๎รับอิทธิพลพายุหมุนเขตร๎อนซึ่งเป็นปรากฏการณ๑ธรรมชาติท่ีมี
อานุภาพรุนแรงและมีผลกระทบตํอลักษณะภูมิอากาศท้าให๎เกิดฝนตกหนัก คล่ืนในทะเลสูง เกิดปัญหาน้้า
ทํวม พายุหมุนมีการแบํงเกณฑ๑ความรุนแรงของพายุตามข๎อตกลงระหวํางประเทศโดยใช๎ความเร็วลมใกล๎
ศูนย๑กลางพายุก้าหนดมีดังนี้            
        - พายุดีเปรสชั่น :  มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย๑กลางไมํถึง 34 นอต (63 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง) 
                 - พายุโซนร้อน :  มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย๑กลาง 34 นอต (63 กิโลเมตรตํอช่ังโมง)  
      ขึ้นไปแตํไมํถึง 64 นอต (118 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง) 
                 - ไต้ฝุุน :   มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย๑กลางต้ังแตํ 64 นอตขึ้นไป (118 กิโลเมตร 
      ตํอช่ัวโมง) 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-42 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

                               

                         แผนท่ีแสดงแนวรํองมรสุมในประเทศไทย ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-43 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5.2.12 ปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

ตารางท่ี 5.1-5 แสดงปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 
เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

ใต้ฝั่งตะวันตก 

มกราคม - - - - - อุทกภัย/ฝนแล๎ง 

กุมภาพันธ์ ไฟปุา ไฟปุา/ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง - - ฝนแล๎ง 

มีนาคม ไฟปุา/ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

ไฟปุา/ฝนแล๎ง
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง 

เมษายน ไฟปุา/ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

ไฟปุา/ฝนแล๎ง
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

- - - 

พฤษภาคม อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 

อุทกภัย/ฝนแล๎ง 

มิถุนายน อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กรกฏาคม อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อนฝน

ทิ้งชํวง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งชํวง 

อุทกภัย อุทกภัย 

สิงหาคม อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กันยายน อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

- - 

ตุลาคม - - อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผํนดินถลํม 

พฤศจิกายน - - - - - อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน
คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผํนดินถลํม 

ธันวาคม - - - - - อุทกภัย 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-44 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางท่ี 5.1-6 แสดงสถิติอุณหภูมิ ( c’) ของประเทศไทยในฤดูกาลต่างๆ(เป็นค่าเฉลี่ยในคาบ 30  
    ปี (พ.ศ. 2524 -2553) 

อุณหภูมิ ภาค ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 
เฉลี่ย เหนือ 23.4 28.1 27.3 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 24.2 28.6 27.6 
 กลาง 26.2 29.7 28.2 
 ตะวันออก 26.7 29.1 28.3 
 ใต๎    
  -ฝ่ังตะวันออก 26.3 28.2 27.8 
  -ฝ่ังตะวันตก 27.0 28.4 27.5 
สูงสุดเฉลี่ย เหนือ 31.1 36.1 32.4 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 30.0 35.2 32.6 
 กลาง 32.3 36.2 33.4 
 ตะวันออก 32.0 34.1 32.3 
 ใต๎    
  -ฝ่ังตะวันออก 30.4 33.0 32.7 
  -ฝ่ังตะวันตก 32.0 34.1 31.6 
ต่ าสุดเฉลี่ย เหนือ 17.5 21.8 23.8 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.7 23.2 24.4 
 กลาง 21.2 24.6 24.8 
 ตะวันออก 22.3 25.2 25.2 
 ใต๎    
  -ฝ่ังตะวันออก 22.8 24.1 24.4 
  -ฝ่ังตะวันตก 23.2 24.0 24.3 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-45 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางท่ี 5.1-7 แสดงสถิติอุณหภูมิสูงที่สุด ( c’) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน(ข้อมูลในรอบ 62 ปี 
    (พ.ศ. 2494 – 2555) 

ภาค อุณหภูมิ
สูงสุด 

วันที่ เดือน พ.ศ. จังหวัด 

เหนือ 44.5 27 เม.ษ. 2503 อุตรดิตถ๑ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 43.9 28 เม.ษ. 2503 อุดรธานี 
กลาง 43.5 29 เม.ษ. 2501 กาญจนบุรี 
  14 เม.ษ. 2526 กาญจนบุรี 
  14/20 เม.ษ. 2535 กาญจนบุรี 
ตะวันออก 42.9 23 เม.ษ. 2533 ปราจีนบุรี 
ใต้      
  - ฝั่งตะวันออก 41.2 15 เม.ษ. 2541 ประจวบคีรีขันธ๑ 
  - ฝั่งตะวันตก 40.5 29 มี.ค. 2535 ตรัง 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 

ตารางท่ี 5.1-8 แสดงสถิติอุณหภูมิต่ าที่สุด ( c’) ของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว(ข้อมูลในรอบ 62 
    ปี (พ.ศ. 2494 – 2555) 

ภาค อุณหภูมิ
ต่ าสุด 

วันที่ เดือน พ.ศ. จังหวัด 

เหนือ 0.8 27 ธ.ค. 2542 ตาก (อุ๎มผาง) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ -1.4 2 ม.ค. 2517 สกลนคร 
กลาง 5.2 27 ม.ค. 2536 กาญจนบุรี 
ตะวันออก 7.6 16 ,.8. 2506 ปราจีนบุรี 
ใต้      
  - ฝั่งตะวันออก 6.4 26 ธ.ค. 2542 ประจวบคีรีขันธ๑ 
  - ฝั่งตะวันตก 13.7 21 ม.ค. 2499 ระนอง 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 
 
 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-46 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางท่ี  5.1-9 แสดงสถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ( % ) ของประเทศไทยในช่วงฤดูกาลต่างๆ  
    (ค่าเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ. 2524 – 2553) 

ภาค ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ตลอดปี 
เหนือ 74 63 81 74 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 69 66 80 73 
กลาง 70 68 78 73 
ตะวันออก 71 75 81 76 
ใต้     
 -ฝั่งตะวันออก 81 78 79 79 
 -ฝั่งตะวันตก 78 77 84 80 

ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 1. สภาพอุตุนิยมวิทยา 
  โดยท่ัวไปประเทศไทยมีฝนตกอยูํในเกณฑ๑ดี ข๎อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาปริมาณฝนรวมตลอด
ปีเฉล่ียระยะเวลา 30 ปี (ปี 2524-2553) ท่ัวประเทศมีคําประมาณ 1,587.5 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝน
ตกมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ซึ่งภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีปริมาณฝนตกรวมตลอดท้ังปีเฉล่ียท้ัง
ภาคน๎อยท่ีสุดประมาณ 1,230.9 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเฉล่ียท้ังภาคประมาณ 1,404.5 
มิลลิเมตร ภาคกลางมีเฉล่ียท้ังภาคประมาณ 1,276.9 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกมีเฉล่ียท้ังหมดประมาณ 
1,869.8มิลลิเมตร ภาคใต๎ฝ่ังตะวันออกมีเฉล่ียท้ังภาคประมาณ 1,740.5 มิลลิเมตร และภาคใต๎ฝ่ังตะวันตก
มีเฉล่ียท้ังภาค ประมาณ 2,717.9 มิลลิเมตร  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-47 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

          
             รูปแสดงปริมาณฝนตกในภาคตําง ๆของประเทศไทย  ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ปริมาณฝนเฉล ี่ยคาบ 30 ป ี (พ.ศ. 2524 - 2553) แยกรายภาค หน่วยเป ็นมิลลิเมตร 
 
ภาคเหน ือ 

 

     สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ั ๎งปี 
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 เฉลี่ยฝนตกรายปีในประเทศไทย (1,588 มม.) 

ภาคอิสาน         
(1,404.5 มม.) 

ภาคเหนือ         
(1,230.9 มม.) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก              
(2,717.9 มม.) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก              
(1,869.8 มม.) 

 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                     
(1,740.5 มม.) 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-48 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ภาคตะวันออกเฉ ียงเหน ือ 
 

สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ังป ี 
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ภาคกลาง 

สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ังป ี 
นครสวรรค ์ 4.3 11.9 33.1 63.7 150.7 137.3 148.0 178.3 237.0 153.4 27.4 4.6 1,149.7 
ส ุพรรณบ ุร ี 3.7 6.9 18.9 49.1 114.3 94.4 98.8 118.4 223.4 196.7 44.1 6.7 975.4 

ลพบ ุร ี 5.7 6.9 32.0 81.5 147.1 124.0 120.1 150.9 265.5 153.7 33.1 4.5 1,125.0 
บ ัวช ุม 6.7 9.1 45.8 82.4 136.2 116.3 117.0 169.2 251.7 127.3 21.8 2.5 1,086.0 

กาญจนบ ุร ี 3.3 18.2 29.0 78.5 145.3 86.4 102.9 98.3 220.5 209.2 58.6 6.2 1,056.4 
ทองผาภ ูม  ิ 5.4 16.4 46.4 101.8 227.5 278.3 323.2 343.7 241.2 172.3 25.6 4.7 1,786.5 
กร ุงเทพฯ 13.3 20.0 42.1 91.4 247.7 157.1 175.1 219.3 334.2 292.1 49.5 6.3 1,648.1 

ท ่าอากาศยาน 

กร ุงเทพฯ 

11.4 9.0 40.4 88.5 207.6 168.1 159.1 170.9 284.9 191.9 37.0 6.1 1,374.9 

เฉลย ี 6.7 12.3 36.0 79.6 172.1 145.2 155.5 181.1 257.3 187.1 37.1 5.2 1,276.9 

 ภาคตะวันออก 

สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ังป ี 
ปราจนบ ุร ี 7.7 15.8 49.9 118.0 231.0 223.5 271.9 358.5 349.4 160.9 31.7 5.0 1,823.3 
กบนทร ์บ ุร ี 9.0 24.9 52.5 98.8 192.3 197.9 241.2 290.4 303.3 154.4 29.1 3.9 1,597.7 

อร ัญประเทศ 5.4 27.6 52.4 85.7 167.3 163.6 166.4 208.6 252.3 174.2 35.5 4.8 1,343.8 
ชลบ ุร ี 9.9 17.0 47.5 74.1 175.3 147.7 140.6 154.1 268.9 208.8 48.8 5.5 1,298.2 

เกาะสช ี  ัง 10.9 15.7 49.6 77.3 134.4 125.4 123.4 136.8 269.2 207.1 60.6 8.5 1,218.9 
พ ัทยา 15.6 14.3 56.3 64.0 148.3 119.0 97.4 97.6 204.7 216.1 72.1 8.3 1,113.7 
สัตหบ ี 25.6 19.4 58.8 78.9 171.9 130.1 107.5 109.0 219.0 259.8 76.1 10.5 1,266.6 
ระยอง 20.7 36.5 70.3 81.6 198.6 165.1 171.8 132.3 255.2 194.4 50.8 5.9 1,383.2 
จ ันทบ ุร ี 18.7 36.4 71.9 125.2 392.5 512.6 483.2 497.2 497.6 297.6 54.5 6.8 2,994.2 

คลองใหญ ่ 37.2 86.0 115.3 185.4 426.7 829.9 971.6 1,040.4 681.0 377.4 73.6 21.3 4,845.8 
เฉลย ี 16.1 29.4 62.5 98.9 223.8 261.5 277.5 302.5 330.1 225.1 53.3 8.1 1,869.8 

 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-49 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 
สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ังป ี 
ระนอง 10 16.0 65.2 152.6 496.7 649.4 620.7 789.1 646.4 424.5 152.3 45.5 4,068.4 

ตะก ั วป ่ า 39.4 41.1 114.6 210.0 425.6 420.0 429.9 545.0 597.0 517.8 239.0 60.8 3,640.2 
ภ ูเก ็ต 30.3 23.9 73.5 142.9 259.5 213.3 258.2 286.8 361.2 320.1 177.4 72.4 2,219.5 

    ท ่าอากาศ

ยาน ภ ูเก ็ต 

36.2 27.2 100.3 154.0 281.5 256.8 261.5 329.8 399.1 353.4 207.8 67.4 2,475.0 

เกาะล ันตา 14.9 18.0 64.4 119.0 244.8 258.5 296.3 304.2 330.3 325.4 147.1 55.6 2,178.5 
ตร ัง 32.5 20.8 83.4 139.7 217.5 201.1 258.5 275.1 305.1 285.4 203.9 125.4 2,148.4 
สตูล 21.2 45.8 122.0 206.0 233.3 183.5 230.6 259.3 328.4 339.0 223.9 96.9 2,289.9 
เฉลย ี 26.4 27.5 89.1 160.6 308.4 311.8 336.5 398.5 423.9 366.5 193.1 74.9 2,717.9 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

สถาน ี ม.ค. ก.พ. ม. ี ค. เม.ย. พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท ังป ี 
เพชรบ ุร ี 11.4 3.9 33.1 36.9 99.4 92.0 80.8 92.3 153.6 278.4 93.8 11.6 987.2 

ประจวบคร ี  ีข ันธ ์ 24.4 21.8 71.8 55.5 126.9 86.2 109.3 99.1 99.5 227.8 154.5 15.0 1,091.8 
หวหน ิ 11.8 15.3 53.9 46.4 108.9 78.9 93.0 71.2 120.4 246.2 101.2 7.9 955.1 
ช ุมพร 59.4 44.7 97.2 85.8 190.8 167.2 179.0 207.5 178.3 251.6 287.9 123.3 1,872.7 

สุราษฎร ์ธาน ี 36.8 12.3 24.0 73.4 178.0 125.0 148.8 139.6 192.2 236.4 330.4 125.6 1,622.5 
เกาะสม ุย 86.2 54.4 80.8 83.1 155.9 124.1 116.3 110.9 121.7 309.8 506.6 210.3 1,960.1 

นครศร ีธรรมราช 145.4 68.2 89.7 107.0 173.8 117.3 117.8 129.8 161.6 303.0 631.2 451.7 2,496.5 
สงขลา 74.8 48.6 59.7 75.1 119.6 99.9 95.0 109.4 136.9 257.1 545.9 444.7 2,066.7 

หาดใหญ ่ 53.8 24.4 75.1 118.6 147.6 119.3 104.5 113.3 157.3 227.8 317.1 267.7 1,726.5 
ป ัตตาน ี 50.9 32.0 49.4 74.6 137.5 109.4 129.1 134.0 147.1 216.2 406.6 378.3 1,865.1 

นราธวาส 101.6 53.7 117.4 72.8 142.1 123.2 134.0 158.3 182.7 254.4 554.9 565.6 2,460.7 
เฉลย ี 59.7 34.5 68.4 75.4 143.7 113.0 118.9 124.1 150.1 255.3 357.3 236.5 1,740.5 

 

  ข๎อมูล: กรมอุต ุนิยมว ิทยา/ใช ๎ข๎อมูล Climatological Data จัดท ้าท ุกๆ 10 ปี 
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีฝนท้ังปีท่ีตกในประเทศไทย   ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
5.3  อุทกวิทยา 

  “อุทกวิทยา เป็นการศึกษาการเคล่ือนท่ี การกระจาย และคุณภาพของน้้า” น้้ามีความส้าคัญตํอ
การด้ารงชีวิตของมนุษย๑ สัตว๑ และพืช มนุษย๑เราใช๎น้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การประมง การเกษตร การ
คมนาคม และการผลิตพลังงานไฟฟูา แหลํงน้้าโดยท่ัวไป ได๎จากแหลํงน้้าธรรมชาติ ๓ แหลํงใหญํ คือ 
น้้าฝน น้้าผิวดิน และน้้าใต๎ดิน การเกิดของแหลํงน้้าเหลํานี้ ศึกษาได๎จากวัฎจักรของอุทกวิทยา  

5.3.1 วัฎจักรของอุทกวิทยา  

 วัฎจักรของอุทกวิทยา (hydrological cycle) คือ กระบวนการตํางๆ ตามล้าดับขั้นตอนได๎แกํ 
การเกิดน้้าจากฟูา (precipitation) การซึมของน้้าลงดิน (infiltration) การระเหย และการคายน้้าของพืช 
(evapo transpiration) และการเกิดน้้าทํา (run off) กระบวนการเหลํานี้ประกอบกันเป็น "วัฎจักรของ
อุทกวิทยา" น้้าจะหมุนเวียนอยูํในวัฎจักร โดยปรากฏอยูํในรูปแบบ และสถานะตํางๆ กัน วัฎจักรของอุทก
วิทยาไมํมีจุดเริ่มต๎น ไมํมีจุดส้ินสุด เพื่อให๎เข๎าใจได๎งําย เราอาจก้าหนดให๎วัฎจักรของอุทกวิทยา เริ่ มต๎นท่ี
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การระเหยของน้้าจากทะเล และแหลํงอื่นๆ บนพื้นโลก ไอน้้าเหลํานี้ เมื่อลอยสํูเบื้องบนจะเย็นตัวลง และ
ภายใต๎สภาวะท่ีเหมาะสม ก็จะกล่ันตัวเป็นละอองน้้าท่ีเห็นเป็นเมฆ ละอองน้้านี้จะรวมตัวจนมีขนาดใหญํ
ขึ้น แล๎วตกลงมา เป็นน้้าจากฟูา ซึ่งอาจมีรูปแบบแตกตํางกันไปตามสภาพทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อฝนตกลงสํู
พื้นดิน น้้าบางสํวนจะค๎างอยูํตามใบและล้าต๎นของพืช บางสํวนจะขังอยูํตามแอํงน้้า หรือท่ีลํุม น้้าเหลํานี้ 
อาจกลับคืนสํูบรรยากาศ โดยการระเหยจากแหลํงน้้า หรือการคายน้้าของพืช นอกจากนี้ น้้าบางสํวนอาจ
ซึมลึกลงไปในดิน ไปรวมกันเป็นแหลํงน้้าใต๎ดิน สํวนท่ีเหลือจะไหลอยูํบนผิวดินในรูปของน้้าทํา (surface 
run off) กลายเป็นแหลํงน้้าผิวดิน เชํน แมํน้้า ล้าคลอง ในท่ีสุดท้ังน้้าใต๎ดิน และน้้าผิวดินก็จะไหลลงสํู
ทะเล และมหาสมุทร แล๎วระเหยกลับข้ึนไปสํูบรรยากาศอีกครบวงจรตามวัฎจักร  

                       
ภาพแสดงวัฏจักรน้้า 

5.3.2 นักอุทกวิทยาพระองค์แรกของไทย 
 มีหลักฐานทางประวัติศาสตร๑วําพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงเป็นพระองค๑แรกท่ีโปรด
เกล๎าฯ  ให๎ต้ังเสาหินเพื่อวัดระดับน้้าสูงสุดของแมํน้้าเจ๎าพระยาในแตํละปีท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
จะอยูํประมาณเดือน 12 ของไทย (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)  แล๎วน้าคําระดับน้้าสูงสุดมาพยากรณ๑การ
ท้านาของประเทศซึ่งสํวนใหญํอยูํในบริเวณทํุงราบภาคกลาง มีอยุธยาเป็นศูนย๑กลาง เพื่อจะได๎เตรียมรับ
สถานการณ๑ทางเศรษฐกิจลํวงหน๎าเพราะฤดูเก็บเกี่ยวจะท้าเมื่อน้้าลด (ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม)   
ระดับน้้าสูงสุดของแมํน้้าเจ๎าพระยาจึงเริ่มมีสถิติต้ังแตํปี พ .ศ. 2374 เป็นต๎นมา   จึงอาจจะกลําวได๎วํา
นอกจากจะเป็นการเริ่มงานอุทกวิทยาของไทยแล๎ว ยังเป็นการเริ่มต๎นของวิชาเศรษฐศาสตร๑ส้าหรับ
ประเทศไทยด๎วย  เสาระดับน้้าท่ีโปรดเกล๎าฯ ให๎ต้ังขึ้นยังคงมีสถิติตํอเนื่ องมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรม
ชลประทานเป็นผ๎ูเก็บสถิติและใช๎ประโยชน๑  ปัจจุบันยังใช๎ในการพยากรณ๑น้้าสูงสุดของกรุงเทพมหานครได๎
อีกด๎วย จึงสมควรยกยํองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 3  วํา “ทรง
เป็นบิดาผ๎ูให๎ก้าเนิดสถิติอุทกวิทยาแกํประเทศไทย” 
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5.3.3 ความหมายของอุทกวิทยา (hydrology)  
               เป็นการศึกษาการเคล่ือนท่ี การกระจาย และคุณภาพของน้้า รวมถึงวงจรอุทกวิทยา 
ทรัพยากรน้้า และการดูแลน้้าอยํางยั่งยืน นักอุทกวิทยาจะมีพื้นความรู๎ในด๎าน ภูมิศาสตร๑ ธรณีวิทยา 
วิทยาศาสตร๑โลก วิทยาศาสตร๑ส่ิงแวดล๎อม วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมส่ิงแวดล๎อม ส้าหรับเรื่องท่ี
เกี่ยวข๎องของลํุมน้้าและการบริหารจัดการในพื้นท่ี เรียกวํา อุทกวิทยาลํุมน้้า 
               อุทกวิทยาลํุมน้้าเป็นกระบวนตํอเนื่องท่ีเกิดจากพฤติกรรมรํวมของฝนท่ีตก ผนวกกับลักษณะ
ภูมิประเทศ และสภาพพืชพรรณปกคลุม การใช๎ประโยชน๑ท่ีดิน ตลอดจนสมบัติทางอุทกวิทยาของดิน 
ผลผลิตท่ีคือปริมาณน้้าทําซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพของลํุมน้้า โดยเฉพาะทรัพยากรปุาไม๎และท่ีดินใน
พื้นท่ีลํุมน้้าได๎ดี ในพื้นท่ีลํุมน้้า ผืนดินจึงเปรียบเหมือนอํางเก็บน้้าธรรมชาติขนาดใหญํท่ีสามารถอ้านวยการ
ไหลของน้้าในล้าธารได๎ตลอดท้ังปี หากมีปุาไม๎ท่ีสมบูรณ๑ปกคลุมดิน ชํวยให๎ดินดูดซับและกักเก็บน้้าไว๎ได๎
มาก และสามารถปลดปลํอยน้้า ไหลสํูล้าธารตลอดเวลา แม๎กระท่ังฤดูแล๎ง และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง ปุา
บริเวณต๎นน้้าล้าธาร ชํวยสร๎างโอกาสให๎เกิดฝนตกมากยิ่งขึ้น ในรูปฝนละอองภูเขา น้้าฝนจึงมีโอกาสซึมลง
ดินและให๎ความชํุมช้ืนแกํพื้นท่ีมากตลอดปี อีกท้ังยังชํวยลดปัญหาน้้าไหลบําหน๎าดิน หากลํุมน้้าเส่ือมโทรม 
กระบวนการอุทกจะมีลักษณะตรงข๎าม น้้าท่ีกักเก็บในดินจะกลายเป็นน้้าไหลบํากัดชะหน๎าดิน สร๎างปัญหา
ส่ิงแวดล๎อมตามมามากมาย อาทิเชํน การสูญเสียหน๎าดินท่ีอุดมสมบูรณ๑ลงสํูแมํน้้าล้าธาร การพัดพาเอาเช้ือ
โรคและวัตถุมีพิษ ซึ่งสํวนใหญํสะสมอยูํเฉพาะบริเวณผิวหน๎าดิน ลงสํูล้าธาร กํอให๎เกิดปัญหาคุณภาพของ
น้้าท้ังทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ นอกจากนี้ยังท้าให๎ล้าธาร ต้ืนเขิน ความสามารถในการระบายน้้าของ
ล้าธารลดลงปัญหาการทับถมของดินตะกอนในเขตเกษตรกรรมและเมือง ท้าให๎เกิดอุทกภัยในชํวงฤดูฝนได๎
งํายข้ึน เป็นต๎น  
     พื้นท่ีลํุมน้้า (Water Shed) ประเทศไทยมีพื้นท่ีลํุมน้้า จ้านวน 25 ลํุมน้้า โดยมีลํุมน้้าสาขาอีก 254 
สาขา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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                                         แผนท่ีแสดงพื้นท่ี 25 ลํุมน้้าของประเทศไทย 
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รูปแสดงลักษณะพื้นท่ีลํุมน้้า 

5.3.4 พื้นที่ลุ่มน้ า (Watershed) 
         ลักษณะและสํวนประกอบของพื้นท่ีลํุมน้้า  
         1. รูปรํางของพื้นท่ีลํุมน้้า เป็นปัจจัยส้าคัญในการท้าให๎เกิดน้้าทํวมมากหรือน๎อยแตกตํางกัน ดังนี้  
            1.1 พื้นท่ีลํุมน้้าซึ่งมีรูปรํางคล๎าย รูปส่ีเหล่ียมผืนผ๎า เรียกวํา "ลํุมน้้ารูปขนนก" จะ เกิดปัญหาน้้า
ทํวมหรืออุทกภัยในบริเวณท่ีลํุม ไมํมากนัก ท้ังนี้เพราะน้้าฝนท่ีตกในเขตพื้นท่ีลํุมน้้า ของแตํละแควสาขาจะ
ทยอยไหลลงสํูล้าน้้าสาย ใหญํในเวลาท่ีไมํพร๎อมกัน 
            1.2 พื้นท่ีลํุมน้้าซึ่งมีรูปรํางคํอน ข๎างกลม หรือเป็นรูปพัดเรียกวํา "ลํุมน้้ารูปกลม" จะมีล้าน้้าสาขา
ไหลลงสํูล้าน้้าสายใหญํ ท่ีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จากโดยรอบเป็นรัศมีของวงกลม พื้นท่ีลํุมน้้าลักษณะนี้ น้้า
จากล้าน้้าสาขาตํางๆ มักจะไหลมารวมกันท่ีล้าน้้าสายใหญํ ในเวลาใกล๎เคียงกัน จึงท้าให๎เกิดน้้าทํวมใหญํใน
พื้นท่ีบริเวณ ล้าน้้าสาขาบรรจบกันเสมอ  
            1.3 พื้นท่ีลํุมน้้าซึ่งประกอบด๎วย พื้นท่ีลํุมน้้าสองสํวนรวมกัน เรียกวํา "ลํุมน้้ารูปขนาน" มักจะเกิด
น้้าทํวมใหญํ ในบริเวณพื้นท่ีตอนลําง จากจุดบรรจบของพื้นท่ีลํุมน้้าสองสํวนนั้น 
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 2. สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ า  
             ขนาดของพื้นท่ีลํุมน้้า ความยาว และความกว๎างของพื้นท่ีลํุมน้้าโดยเฉล่ีย ระดับความสูง ความ
ลาดชันของล้าน้้า และความลาดชัน ของพื้นท่ีลํุมน้้า รวมท้ังแนวทิศทางของพื้นท่ีลํุมน้้า ล๎วนมีอิทธิพล
โดยตรง ตํอการเกิดน้้าทํา และการเกิดน้้าทํวมตามท่ีลํุมตํางๆ เมื่อมีฝนตกหนักเสมอ  
          3. ชนิดของดิน สภาพพืชที่ข้ึนปกคลุมพื้นที่และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้ า  
              ชนิดและขนาดของเม็ดดิน ลักษณะการเกาะรวมตัว และการทับถมของดินตามธรรมชาติ เป็น
ปัจจัยท่ีจะท้าให๎การไหลซึมของน้้า ลงไปในดิน มีปริมาณมากหรือน๎อยแตกตํางกัน เชํน ดินทรายและกรวด
จะสามารถรับน้้าให๎ซึมลงไปในดิน ได๎มากกวําดิน ท่ีมีเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว ซึ่งยอมให๎น้้าซึมผําน
ผิวดินลงไปได๎น๎อยมาก ดังนั้น เมื่อฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีลํุมน้้า ท่ีผิวดินสํวนใหญํเป็นดินเหนียว น้้าฝน
เกือบท้ังหมดก็จะไหลไปบนผิวดิน ลงสํูท่ีต้่า ล้าธาร และแมํน้้าทันที และเป็นเหตุท้าให๎เกิดอุทกภัยขึ้นได๎
โดยงําย สํวนพืชท่ีปกคลุมดินและสภาพการใช๎ท่ีดินในเขตพื้นท่ีลํุมน้้า ก็เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีมีความเกี่ยวข๎อง
กับการเกิดปัญหาน้้าทํวม ตามท๎องท่ีตํางๆ ไมํน๎อยเชํนเดียวกัน เชํน การบุกรุกแผ๎ว ถางปุาไม๎อันเป็น
ทรัพยากรหลักในบริเวณพื้นท่ีต๎นน้้าล้าธาร หรือในเขตพื้นท่ีลํุมน้้าท่ัวไป โดย ปราศจากการควบคุม ยํอม
ท้าให๎ผิวดินสํวนใหญํ ขาดส่ิงปกคลุมในการชํวยดูดซึมน้้า หรืออาจท้าให๎ผิวดินนั้นแนํนขึ้น ซึ่งจะมีผลให๎เกิด
น้้าไหล บําไปบนผิวดินอยํางรวดเร็ว จนกัดเซาะพังทลาย ดินผิวหน๎าให๎เส่ือมคุณภาพ และอาจเกิดปัญหา
น้้าทํวมอยํางฉับพลันบริเวณพื้นท่ีลาดชันตอนลํางได๎              
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 4. การขยายตัวของเขตชุมชน และการท าลายระบบระบายน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
            พื้นท่ีสํวนใหญํ ซึ่งแตํกํอนเคยเป็นพื้นท่ีท่ีราษฎรใช๎ท้าการเกษตรนั้น ประกอบด๎วยพื้นท่ีลํุม มี
แอํงน้้า หนอง บึง และล้าคลองธรรมชาติ เพื่อรับน้้าเข๎า และระบายน้้าออกจากพื้นท่ีได๎อยํางสะดวก หรือมี
ความสมดุลตามสภาพธรรมชาติดี โดยไมํมีน้้าทํวมขัง ครั้นเมื่อมีการพัฒนาพื้นท่ีดังกลําวให๎เป็นชุมชน 
แหลํงอุตสาหกรรม หรือท่ีอยูํอาศัย จึงมีการถมดินปรับพื้นท่ี สร๎างถนน ส่ิงกํอสร๎างตํางๆ ขยายตัวออกไป
เป็นบริเวณกว๎าง เป็นเหตุให๎แอํงน้้า หนอง บึง และล้าคลองธรรมชาติท้ังหลาย ต๎องถูกท้าลายหมดไป และ
มูลเหตุส้าคัญก็คือ ภายในเขตชุมชนท่ีต้ังขึ้นใหมํหลายแหํง มักไมํได๎สร๎างระบบการระบายน้้าออกจากพื้นท่ี
ให๎เหมาะสม และมีประสิทธิภาพขึ้นแทน ดังนั้น เมื่อถึงเวลาท่ีมีฝนตกหนัก จึงท้าให๎เกิดน้้าทํวมขังนาน 
และความเสียหายยํอมบังเกิดติดตามมาปริมาณน้้าฝนและน้้าทําในแตํละภูมิภาคของประเทศไทย 
 ส้าหรับทรัพยากรน้้าในประเทศไทย ไทยต้ังอยูํใกล๎เส๎นศูนย๑สูตร มีลักษณะภูมิอากาศแบบร๎อนช้ืน
แถบศูนย๑สูตร ประกอบกับมีเนื้อท่ีจรดชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทางยาว และอยูํในทิศทางของลมมรสุมฤดูฝน
และพายุโซนร๎อน สํงผลให๎ประเทศไทยมีฝนตกชุก โดยปริมาณน้้าฝนเฉล่ียรายปีจะแตกตํางกันไปในแตํละ
ภาค รวมปริมาณน้้าฝนท้ังหมด 799,960 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 

ตารางท่ี 5.3-1 ปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  
ภาค พื้นที่รับน้ าฝน 

(ตาราง ก.ม.) 
ปริมาณน้ าฝน 
(มิลลิเมตร/ปี) 

ปริมาณน้ าฝน 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าท่า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ภาคเหนือ 169,640 1,280 217,140 65,140 

ภาคกลาง 30,130 1,270 38,270 7,650 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168,840 1,460 246,500 36,680 

ภาคตะวันออก 34,280 2,140 73,360 22,000 

ภาคตะวันตก 39,840 1,520 60,650 18,170 

ภาคใต้ 39,840 1,520 60,560 18,170 

รวม 512,870 - 799,960 198,880 

เฉลี่ย - 1,560 - ≈25% 

ข๎อมูล : กรมทรัพยากรน้้า 
                        

 ด๎วยสภาพภูมิประเทศและอิทธิพลของมรสุม ฝนมิได๎ตกกระจายสม่้าเสมอท่ัวประเทศ เชํน ภาคใต๎
มีปริมาณน้้าฝนเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะอิทธิพลจากทะเลและมรสุมท้ังสองฤดู ขณะท่ีภาคเหนือและภาค
กลางมีปริมาณน้้าฝนคํอนข๎างน๎อย อยํางไรก็ตาม ฝนท่ีตกในแตํละภูมิภาคของประเทศ ประมาณ 85 
เปอร๑เซ็นต๑ ตกในชํวงฤดูฝน ยกเว๎นภาคใต๎ เริ่มต้ังแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และเดือนกันยายนมี
ฝนตกมากท่ีสุด เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎และพายุดีเปรสช่ัน จากปริมาณน้้าฝน
ท้ังหมด หักปริมาณน้้าซึมลงใต๎ดิน และการระเหยกลับขึ้นสํูบรรยากาศ คงเหลือปริมาณน้้าทํา 198,880 
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ล๎านลูกบาศก๑เมตร หรือประมาณ 24 เปอร๑เซ็นต๑ของปริมาณน้้าฝนท้ังหมด จากนั้น ปริมาณน้้าทําท้ังหมด
ถูกกักเก็บด๎วยเขื่อนกักเก็บน้้าขนาดใหญํจ้านวน 56,385 ล๎านลูกบาศก๑เมตร (30 เปอร๑เซ็นต๑ของปริมาณ
น้้าทําท้ังหมด) แตํปริมาณน้้าท่ีสามารถน้ามาใช๎มีเพียง 42,558 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ของปริมาณกักเก็บ 
ปริมาณน้้าท่ีเหลือถูกกักเก็บโดยแหลํงน้้าธรรมชาติ เชํน แมํน้้า ล้าธาร ทะเลสาบและอํางเก็บน้้าธรรมชาติ
อื่น ๆ กํอนไหลลงสํูทะเล 
             อิทธิพลปริมาณของฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ าต่อการเกิดอุทกภัย เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
             1) ลักษณะอากาศ (Meteorological characteristics) ได๎แกํ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืน
สัมพัทธ๑ อัตราการระเหยน้้า ความเร็วลม และโดยเฉพาะฝน มีผลตํอน้้าไหลในล้าธารมากสามารถแยก
พิจารณา ดังนี้ 
                   (1) ปริมาณน้้าฝน (Rainfall amount) เป็นปัจจัยบํงช้ีปริมาณน้้าในล้าธาร เพราะมีฝนตก
มากยํอมท้าให๎มีน้้าในล้าธารมากขึ้น ผลการวิจัยความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณน้้าฝนและปริมาณน้้าทํา 
มากมายสรุปอยํางเดํนชัดวําปริมาณน้้าในล้าธารขึ้นอยูํกับปริมาณน้้าฝน โดยตรง 
                   (2) ความหนักเบาของฝน (Rainfall intensity) ได๎แกํ ปริมาณน้้าฝนท่ีตกตํอหนํวยเวลา มี
ความเข๎มข๎นมากน๎อยตํางกันอยํางไร หากฝนตกหนัก อาจท้าให๎เกิดน้้าไหลบําหน๎าดินได๎มาก เนื่องจาก
ความสามารถในการซึมน้้าของดินต้่ากวําความหนักเบาของฝนนั่นเอง ดังนั้นฝนท่ีตกแบบ Thunderstorm 
มีโอกาสเกิดอุทกภัยอยํางรวดเร็ว แตํมักเกิดในพื้นท่ีลํุมน้้าขนาดเล็ก 
                   (3) ความยาวนานของฝนท่ีตก (Rainfall duration) คือระยะเวลาท่ีมีฝนตก กรณีท่ีฝนตก
หนักชํวงเวลาส้ัน ๆ ในพื้นท่ีลํุมน้้าขนาดเล็ก อาจท้าให๎เกิดน้้าไหลบําหน๎าดินลงสํูล้าธาร และน้้าทํวม
ฉับพลัน (Flash flood) แตํไมํรุนแรงได๎ หากฝนตกหนักและตกนาน อาจท้าให๎เกิดอุทกภัยร๎ายแรง ในอีก
กรณี ฝนตกนานและตกเพียงเบา ๆ อาจไมํมีปัญหาอุทกภัย เพราะพื้นท่ีลํุมน้้าสามารถระบายน้้าสํูล้าธารได๎
ท้ังหมด 
                   (4) การกระจายของน้้าฝน (Rainfall distribution) หากฝนตกครอบคลุมพื้นท่ีลํุมน้้า
ขนาดเล็ก มักมีปัญหาเพียงเล็กน๎อย ยกเว๎น กรณีท่ีฝนตกหนัก ตกนาน และครอบคลุมพื้นท่ีลํุมเส๎นทางน้้า
ไหลไปไหนบ๎างน้้าขนาดใหญํ เชํน พายุโซนร๎อนหรือดีเปรสช่ันพัดผํานเข๎ามา และครอบคลุมพื้นท่ีคํอนข๎าง
กว๎างขวางท้าให๎เกิดอุทกภัยตามมาทุกครั้ง ตัวอยําง อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นแทบทุกปีในเขตจังหวัดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีพายุดีเปรสช่ัน (Depression storm) พัดผํานเข๎ามา
หรือการเกิดอุทกภัยท่ีลํุมน้้าปาย จังหวัดแมํฮํองสอน การเกิดพายุไต๎ฝุุน (Typhoon) พายุเกย๑ ท่ีพัดผําน
บริเวณอ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.2532 พายุโซนร๎อน (Tropical storm) แองเจลํา ท่ีจังหวัด
เพชรบุรี และพายุโซนร๎อนฟอร๑เรสต๑ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2535 รวมท้ังพายุดีเปรสช่ันวี
เซนเต๎ท่ีท้าให๎เกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหมํ ในปี พ.ศ. 2548 เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณต๎นน้้าแมํปิง 
                   (5) ปริมาณน้้าฝนท่ีตกลงบนผิวล้าน้้าโดยตรง (Channel rainfall) ท้าให๎น้้าในล้าธารเพิ่ม
ระดับอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ล้าธารมีความสามารถในการรับน้้าจากล้าธารสายยํอย (Channel capacity)
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น๎อยลง โดยเฉพาะอยํางยิ่งแมํน้้าท่ีกว๎าง คํอนข๎างต้ืนเขิน พื้นท่ีราบ เชํน แมํน้้าเจ๎าพระยา แมํน้้าบางปะกง
และแมํน้้าแมํกลอง เป็นต๎นส้าหรับปัจจัยอื่น ๆ เชํน อุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ๑ อัตราการระเหย
น้้า และความเร็วลม นั้น ตํางมีสํวนชํวยเพิ่มการระเหยน้้าได๎ มีผลให๎ระดับของน้้าในล้าธารลดลงได๎บ๎าง 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ฤดูแล๎ง แม๎จะมีฝนตกหนัก จนเกิดน้้าไหลบําหน๎าดินก็ตาม แตํความร๎อนของอากาศ 
อัตราการระเหยน้้า ความเร็วลม ความช้ืนสัมพัทธ๑ของอากาศ ชํวยให๎น้้าฝนท่ีตกลงมาถูกเผาผลาญเป็นไอ
น้้าสํูบรรยากาศได๎มาก 
               2) ลักษณะภูมิประเทศ (Physiographic factors) สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีลํุมน้้ารวมไป
ถึงสภาพพื้นผิวดิน (Landform) ท่ีแตกตํางกันไป ตํางมีผลตํอการไหลของน้้าในล้าธาร ดังรายละเอียด 
                  (1) ความลาดชันของพื้นท่ีและความลาดชันของล้าธาร (Slope gradient) ลํุมน้้าท่ีมีความ
ลาดชันคํอนข๎างสูง มีผลให๎น้้าในล้าธารไหลเร็ว เพราะคุณสมบัติของของเหลวท่ีพยายามไหลลงสํูพื้นท่ีต้่า
ด๎วยแรงดึงดูดของโลก จึงท้าให๎น้้าฝนมีโอกาสแปรสภาพเป็นน้้าบําหน๎าดิน ไหลลงสํูล้าธารได๎รวดเร็วมาก
ขึ้น และลดโอกาสให๎น้้าซึมลงผิวดิน เนื่องจากความเร็วท่ีน้้าหลากลงสํูท่ีต้่ามีมากกวําความสามารถในการ
ซึมซาบน้้าของดิน นอกจากนั้น ความลาดชันของล้าธารอาจแตกตํางไปจากความลาดชันของพื้นท่ี เชํน 
พื้นท่ีลาดชันสูงแตํล้าธารอาจราบเรียบ หรือล้าธารใหญํ (Main stream) อาจมีความลาดชันต้่ากวําความ
ลาดชันของล้าธารยํอย จึงมีผลให๎การไหลของน้้าช๎ากวําท่ีคาดการณ๑ 
                    (2) ขนาดและรูปแบบการระบายน้้าของล้าธาร (Stream pattern) รูปแบบการระบายน้้า
ของล้าธารมีความสัมพันธ๑กับขนาดของพื้นท่ีลํุมน้้า ลํุมน้้าขนาดใหญํ มักมีจ้านวนล้าธารสาขาคํอนข๎างมาก
เพื่อชํวยระบายน้้า เชํนเดียวกับทิศทางของล้าธารก็มีผลตํอการไหลของน้้า ลํุมน้้าท่ีมีจ้านวนล้าธารและ
ความยาวมาก ยํอมระบายน้้าได๎ดี เชํน ล้าธารแบบ Dendritic เพราะมีล้าธารยํอยหลายล้าดับช้ันกระจาย
ท่ัวพื้นท่ีลํุมน้้า สํวนล้าธารขนาดใหญํสามารถรับน้้าได๎คํอนข๎างมาก โอกาสเกิดอุทกภัยหรือน้้าทํวมมี
คํอนข๎างน๎อย เมื่อเทียบกับล้าธารขนาดเล็ก 
                    (3) ทิศทางการไหลของน้้า (Stream aspect) ล้าธารคํอนข๎างตรง ไหลในทิศทางเดียวกัน 
ชํวยระบายน้้าได๎ดีกวําล้าธารท่ีคดเค้ียว โดยท่ัวไป ล้าธารบนภูเขามีลักษณะคํอนข๎างตรงส้ันและลาดชัน มี
จ้านวนล้าธารและความยาวล้าธารตํอหนํวยพื้นท่ีมาก ท้าให๎การระบายน้้าดี จึงไมํปรากฏปัญหาอุทกภัยบน
พื้นท่ีสูง แตํมักเกิดอุทกภัยในเขตท่ีราบ สาเหตุเพราะล้าธารมีความคดเค้ียวมาก ความลาดชันต้่า อัตราการ
ไหลคํอนข๎างช๎า อีกท้ังจ้านวนล้าธารและความยาวล้าธารตํอหนํวยพื้นท่ีน๎อยกวํา นั่นเอง 
                     (4) ชนิดของดิน (Soil type) ในพื้นท่ีมีสมบัติทางกายภาพและพืชพรรณปกคลุมดิน
เหมือนกัน แตํเนื้อดินแตกตํางกัน อาจมีผลให๎ดินกักเก็บน้้าและมีปริมาณน้้าไหลบําหน๎าดินตํางกันเนื่องจาก 
ดินแตํละชนิดมีความสามารถให๎น้้าซึมผําน และเก็บน้้าได๎แตกตํางกัน เชํนดินลึก มีอินทรียวัตถุมากและมี
ความช้ืนต้่า ท้าให๎น้้าฝนแปรสภาพเป็นน้้าไหลในล้าธารน๎อยลง เนื่องจากดินมีศักยภาพในการเก็บกักน้้าไว๎
ได๎มาก นั่นเอง สํวนดินท่ีให๎น้้าซึมผํานได๎มากหรือได๎เร็ว สามารถเก็บน้้าไว๎ในดินได๎คํอนข๎างสูง ท้าให๎เกิดน้้า
ไหลบําหน๎าดินลงสํูล้าธารคํอนข๎างช๎า แตํสามารถปลดปลํอยน้้าตลอดเวลาและสม่้าเสมอ เชํน ดินรํวน
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เหนียวปนทราย (Sandy clay loam) หรือดินรํวนเหนียว(Clay loam) เป็นต๎น (ภาพท่ี 2.3) สํวนดินท่ีมี
ทรายเป็นองค๑ประกอบคํอนข๎างสูง ท้าให๎น้้าซึมลงในดินได๎เร็ว แตํไมํสามารถเก็บน้้าไว๎ในดินได๎นาน ดินมี
โอกาสปลดปลํอยน้้าลงสํูล้าธารได๎รวดเร็ว มักเกิดปัญหาขาดแคลนน้้าในฤดูแล๎ง เชํน ดินสํวนใหญํในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นต๎น ดินท่ีมีความพรุนสูง การจัดเรียงเม็ดดินไมํอัดแนํน เนื้อดิน
กระจายขนาดเหมาะสมสามารถซึมซาบน้้าผํานผิวดินและเก็บกักน้้าได๎มาก  ระบายน้้าออกจากดินได๎ช๎า 
ขณะเดียวกันโครงสร๎างของดิน การกระจายขนาดของชํองวําง และการกระจายขนาดขององค๑ประกอบดิน
เป็นปัจจัยส้าคัญในการซึมซาบน้้าผํานผิวดิน สํวนน้้าท่ีถูกกักเก็บในดินจนถึงระดับอิ่มตัว สามารถระบายลง
สํูล้าธารได๎อยํางรวดเร็ว และน้้าในดินท่ีมีปริมาณความช้ืนระดับสนาม (Field capacity) สามารถระบายสํู
ล้าธารอยํางช๎าๆ ดังนั้นดินจึงมีอิทธิพลตํอการเกิดน้้าไหลบําผิวดิน และปริมาณการไหลของน้้าในล้าธาร 
                    (5) ความสูงจากระดับน้้าทะเล (Elevation) การไหลของน้้าเกี่ยวข๎องกับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลนั้น เป็นการไหลของน้้าบริเวณท่ีราบใกล๎ทะเลหรือมหาสมุทร ซึ่งไหลด๎วยความเร็วคํอนข๎าง
ต้่า เนื่องจากความแตกตํางระหวํางจุดสูงสุดและต้่าสุดมีน๎อย ท้าให๎ระดับน้้าใต๎ดิน เข๎ามามีอิทธิพลตํอการ
ไหลของน้้า และในชํวงท่ีน้้าทะเลขึ้น ท้าให๎น้้าในล้าธารไหลลงสํูทะเลด๎วยความเร็วท่ีต้่ามาก โดยเฉพาะ
บริเวณปากแมํน้้า เชํน ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา และแมํน้้าแมํกลอง เป็นต๎น นอกจากนั้นความสูงยังมีผลตํอ
ความช้ืนในอากาศ ซึ่งชํวยลดการสูญเสียน้้าโดยการคายระเหยมากขึ้น ท้าให๎น้้าไหลในล้าธารมากขึ้น กรณี
นี้เกิดขึ้นกับพื้นท่ีลํุมน้้าท่ีสูง ซึ่งอยูํหํางไกลทะเล 
                3) กิจกรรมการใช้ที่ดิน (Land use factor) การสร๎างถนนหรือทางรถไฟบนพื้นท่ีราบ มักมี
การกํอสร๎างสะพานหรือทํอระบายน้้าคํอนข๎างน๎อย เพราะต๎องการลดคําใช๎จํายในการกํอสร๎างและดูแล
รักษา โดยไมํค้านึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ท้าให๎น้้าท่ีเคยไหลบําหน๎าดินในทํุงนาต๎องไหลผํานได๎เฉพาะ
บริเวณชํองสะพานหรือทํอระบายน้้าขนาดแคบ ๆ เทํานั้น ท้าให๎น้้าไมํสามารถไหลได๎ตามปกติ สํวนน้้าท่ีรอ
การระบายนั้น อาจท้าให๎เกิดอุทกภัยขึ้นได๎ ถนนบางแหํงกลายเป็นเขื่อนกั้นน้้า ท้าให๎เกิดปัญหาน้้าทํวมขัง 
ส้าหรับการกํอสร๎างถนนบนภูเขาท้าให๎เกิดปัญหาตะกอนถูกพัดพาลงสํูล้าธารจ้านวนมาก สร๎างผลกระทบ
ตํอคุณภาพน้้าในล้าธาร อีกท้ังตะกอนเหลํานี้ อาจท้าให๎ล้าธารตื้นเขินได๎การใช๎ท่ีดินเป็นปัญหาส้าคัญท่ีต๎อง
จัดการให๎ถูกหลัก อยํางไรก็ตาม มีปัญหาหลายประการมาเกี่ยวข๎อง เชํน ปัญหาด๎านกฎหมาย ปัญหาด๎าน
การเมืองและการทหาร ปัญหาทางด๎าน 
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การใช๎ท่ีดินท่ีถูกต๎องตามสมรรถนะของพื้นท่ี (Land capability) เป็นส่ิงจ้าเป็น
อยํางยิ่งในการบรรเทาปัญหาน้้าทํวมหรือแล๎งน้้า 
                กรณีศึกษาสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ ามูล มีสาเหตุ สรุปได้ดังนี้  
                  1) การผันแปรของปริมาณฝนอันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ท้าให๎การ
กระจายตัวของปริมาณฝนเปล่ียนแปลง ท่ีสํงผลกระทบตํอการเกิดน้้าทํวมจนเห็นได๎ชัด คือ เกิดภาวะฝน
ตกหนักในชํวงเวลาส้ันๆ ปริมาณฝนตกวัดได๎มากกวําคําปกติท่ีเคยเกิด และเกิดบํอยครั้งขึ้นในชํวงเดือน
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กันยายน  ท้าให๎ประสิทธิภาพการระบายน้้าเดิมไมํสามารถรองรับปริมาณฝนตกท่ีเพิ่มขึ้นได๎ และระบายได๎
ไมํทันการ การสะสมของปริมาณน้้าและทํวมเอํอล๎นตล่ิงและทํวมเป็นเวลานานขึ้น  
                    2) การรุกล้้าเข๎าไปอาศัยอยูํในพื้นท่ีเส่ียงตํอการเกิดน้้าทํวม และการบุกรุกเพื่อใช๎
ประโยชน๑ท่ีดินตามแนวระบายน้้าธรรมชาติ และมีการสร๎างส่ิงกีดขวางทางระบายน้้า ได๎แกํ อาคาร/ถนน 
ส่ิงปลูกสร๎าง รวมท้ังฝายท่ีกํอสร๎างในโครงการโขง -ชี-มูล ท้าให๎ชํองทางระบายน้้าท่ีมีอยูํเดิมท่ีจะชํวย
ระบายปริมาณน้้าหลากอยํางสะดวก มีขนาดลดลง เป็นเหตุให๎ระดับน้้าในชํวงน้้าหลากสะสมระดับเอํอล๎น
ตล่ิงสูงขึ้น  
                    3) ปริมาณน้้าท่ีไหลผํานเมืองอุบลราชธานีมีปริมาณมาก และเกินกวําความสามารถของ
การรับน้้าของล้าน้้ามูล ท้ังนี้ เนื่องมาจากแหลํงเก็บกักน้้าพื้นท่ีตอนบนทั้งในพื้นท่ีลํุมน้้าชีและพื้นท่ีลํุมน้้ามูล
ไมํเพียงพอ ถึงแม๎วําในลํุมน้้ามูลและลํุมน้้าชีจะมีโครงการชลประทานขนาดใหญํและขนาดกลางอยูํบ๎าง
แล๎ว แตํก็ยังไมํเพียงพอท่ีจะเก็บกักหรือชะลอน้้าจากพื้นท่ีตอนบนได๎ ล้าน้้าท้ังสองไหลมาบรรจบกันใน
บริเวณอ้าเภอวารินช้าราบ ซึ่งต้ังอยูํฝ่ังตรงข๎ามล้าน้้ามูลกับอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี รวมกับน้้าท่ีล๎นเอํอ
ตล่ิงมาจากแมํน้้าโขง จึงเป็นสาเหตุให๎การระบายน้้าออกไปด๎านท๎ายน้้าลงสํูแมํน้้าโขงช๎ายิ่งขึ้น สํงผล
กระทบตํอการระบายน้้าจากพื้นท่ีต๎นน้้า   
                    4) สภาพของล้าน้้ามูลมีเกาะแกํงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในล้าน้้ามูลด๎านท๎ายอ้าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุปสรรคส้าคัญตํอการระบายน้้าในสภาวะน้้าหลาก เป็นเสมือน
ฝายธรรมชาติท่ีท้าหน๎าท่ียกระดับน้้าในล้าน้้ามูลให๎มีระดับสูงขึ้นและสํงอิทธิพลของน้้าเอํอย๎อนไปถึงเมือง
อุบลราชธานี  
                    ส้าหรับสภาพปัญหาด๎านน้้าทํวมในพื้นท่ีลํุมน้้ามูล ของจังหวัดนครราชสีมา พบวําบริเวณท่ี
ทํวมเป็นบริเวณท่ีอยูํริมฝ่ังแมํน้้ามูลท้ังสองฝ่ังไลํจากท๎ายล้าตะคองท่ีมวลน้้าไหลไปรวมกับมวลน้้าจากล้าน้้า
มูลท่ีเป็นน้้าล๎นจากเข่ือนล้าพระเพลิง อ.ปักธงชัย , เข่ือนล้ามูลบน - เขื่อนล้าแชะ อ.ครบรี ไหลลงพื้นท่ี ต.
ทําช๎าง   อ.เฉลิมพระเกียรติ ท้าให๎เกิดอุทกภัย และไหลถึงพื้นท่ีเขต อ.พิมาย โดยจะมีการเอํอล๎นตล่ิงของ
แมํน้้ามูลทํวมในบริเวณท่ีมีล้าน้้าสาขาไหลมาบรรจบกับล้าน้้าสายหลัก ซึ่งมักจะระบายไมํทันในชํวงท่ีน้้ามา
พร๎อมๆ กัน ในปี 2556 จังหวัดนครราชสีมาประกาศอ้าเภอเป็นพื้นท่ีประสบภัยพิบัติจ้านวน 31 อ้าเภอ 
ยกเว๎นอ้าเภอบัวลาย โดย จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีรับน้้าฝนรวม 55,142 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้้าทํา
รวม 9,761 ลบ.ม. / ปี ปริมาณน้้าฝนเฉล่ีย 1,357.7 ลบ.ม. / ปี จ้านวนวันฝนตก 124 วัน ซึ่งปริมาณน้้าฝน
เฉล่ียและจ้านวนวันท่ีฝนตกมีแนวโน๎มคงท่ี ส้าหรับพื้นท่ีเส่ียงภัยตํอการเกิดน้้าทํวมขังของจังหวัด
นครราชสีมาจะอยูํบริเวณท่ีราบริมแมํน้้ามูล แมํน้้าชี และแมํน้้าสาขาใกล๎จุดบรรจบแมํน้้าสายหลักท้าให๎มี
ความเส่ียงตํอการเกิดน้้าทํวมขัง เหตุอื่น ๆ จะเกิดจากฝนตกด๎านลํางของเขื่อน และการท่ีมีคนเพิ่มขี้นท้า
ให๎ต๎องการท่ีอยูํอาศัย บุกรุกท่ีดินบนภูเขาและแหลํงน้้า สร๎างท่ีอยูํอาศัยในทางน้้าห ลาก เป็นต๎น 
ขณะเดียวกันจังหวัดนครราชสีมาก็มีพื้นท่ีเส่ียงภัยตํอการเกิดดินถลํม บริเวณพื้นท่ีชุมชนท่ีติดท่ีลาดเชิงเขา
ของอ้าเภอปากชํอง      



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-61 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

                  สภาพปัญหาด๎านน้้าทํวมในพื้นท่ีลํุมน้้ามูลพื้นท่ีอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลํุมบริเวณริมฝ่ังแมํน้้ามูลและแมํน้้าสาขาล้า
บริบูรณ๑ มาบรรจบกัน ท้าให๎มีความเส่ียงตํอการเกิดน้้าทํวมส้าหรับสภาพปัญหาด๎านน้้าทํวมในพื้นท่ีลํุมน้้า
มูลพื้นท่ีอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ พบวํา เป็นบริเวณท่ีอยูํริมฝ่ังแมํน้้ามูลท้ังสองฝ่ังไลํจากท๎ายล้าตะคองท่ีมวล
น้้าไหลไปรวมกับมวลน้้าจากล้าน้้ามูลท่ีเป็นน้้าล๎นจากเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย , เขื่อนล้ามูลบน - 
เขื่อนล้าแชะ อ้าเภอครบรี ไหลจากทิศใต๎ไปทางทิศเหนือไหลลงพื้นท่ี ผํานต้าบลหนองยาง ต้าบลทําช๎าง 
ต้าบลพระพุทธ และต้าบลช๎างทอง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบกับน้้าจากล้าบริบูรณ๑ ไหลจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ผํานต้าบลหนองงูเหลือม ต้าบลพระพุทธ และต้าบลช๎างทองท้าให๎เกิด
อุทกภัย ท่ัวบริเวณท่ีราบลํุมริมน้้าในต้าบลตําง ๆของอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ และมวลน้้าก็จะไหลตํอจนไป
ถึงพื้นท่ีเขตอ้าเภอพิมาย โดยจะมีการเอํอทํวมในบริเวณท่ีมีล้าน้้าสาขาไหลมาบรรจบกับล้าน้้าสายหลัก ซึ่ง
มักจะระบายไมํทันในชํวงท่ีน้้ามาพร๎อมๆกัน  
                   ลักษณะการทํวมพื้นท่ีอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติจะทํวมซ้้าซากทุกปีมาก – น๎อย โดยปกติ
ระดับน้้าจะทํวมประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร เคยทํวมหนักเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สูงระดับ 6 – 9 เมตร 
ประสบปัญหาเกิดจากการปลํอยน้้าจากเขื่อนตอนบน และปริมาณฝนจะตกท๎ายเขื่อนล้าตะคอง เป็นเหตุ
ให๎น้้าทํวมขังในพื้นท่ีซึ่งท้าให๎ชุมขนท๎องถิ่นไมํคาดคิดวําจะทํวมมีระดับสูงมากขนาดนี้ บางครอบครัวไมํ
อพยพออกจากพื้นท่ีในตอนแจ๎งประกาศเตือนภัย โดยทํวมเป็นเวลามากกวํา 15 วัน และเมื่อในปี พ.ศ. 
2556 จังหวัดนครราชสีมาประกาศอ้าเภอในจังหวัด รวมท้ังอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นท่ีประสบภัย
พิบัติ ซึ่งปริมาณน้้า ทํวมพื้นท่ีระดับ 3 – 5 เมตร โดยในจังหวัดนครราชสีมาประสบอุทกภัย จ้านวน 31 
อ้าเภอ ยกเว๎นอ้าเภอบัวลาย พื้นท่ีเส่ียงภัยตํอการเกิดน้้าทํวมขัง จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นบริเวณท่ีราบ
ริมแมํน้้ามูล แมํน้้าชี และแมํน้้าสาขาใกล๎จุดบรรจบแมํน้้าสายหลักท้าให๎มีความเส่ียงตํอการเกิดน้้าทํวมขัง 
ขณะเดียวกันก็มีพื้นท่ีเส่ียงภัยตํอการเกิดดินถลํม มีพื้นท่ีเส่ียงภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมาพื้นท่ีชุมชนท่ีติด
ท่ีลาดเชิงเขา 
                  เมื่อถึงฤดูฝนกํอนเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นท่ีอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีล้าน้้าสาขา
ไหลมาบรรจบกับล้าน้้าสายหลัก ท่ีผํานมาจากประสบการณ๑ของชาวบ๎านจะรับข๎อมูลวําหากมีพายุฝน 
มรสุมผัดผํานพื้นท่ี 1 ลูก น้้าจะไมํทํวม หากมีพายุผัดผํานพื้นท่ี 2 ลูก น้้าจะทํวม รวมท้ังผ๎ูน้าชุมชนของ
ต้าบล หมูํบ๎านในพื้นท่ีจะติดตามตรวจสอบข๎อมูลปริมาณการปลํอยน้้าจากเช่ือนล้าตะคองของกรม
ชลประทาน ได๎รับการแจ๎งเตือนจากหนํวยงานตําง ๆ เชํน องค๑การบริหารสํวนต้าบล จังหวัด และทาง
โทรศัพท๑จากเครือขําย คนรู๎จักจากพื้นท่ีต๎นน้้าอ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วํามีปริมาณน้้ามาก - น๎อย 
โดยจะทราบกํอนเกิดเหตุน้้าทํวมประมาณ  2 ถึง 3 วัน และผ๎ูน้าชุมชนจะประกาศแจ๎งเตือนผํานหอ
กระจายเสียงของหมูํบ๎านให๎ประชาชนในหมูํบ๎านเตรียมพร๎อมขนทรัพย๑สินและอพยพ และจะตรวจสอบ
ข๎อมูลจากส่ือโทรทัศน๑ วิทยุ  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-62 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีรับน้้าฝน – น้้าทํา ไหลลงพื้นท่ีและออกสํูทะเล 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-63 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

พื้นท่ีน้้าท่วมประจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-64 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
แสดงการติดตามสถานการณ๑น้้าในพื้นท่ีลํุมน้้ามูล ณ ปี 2558 : กรมชลประทาน 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-65 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
ผังแสดงการติดตามสถานการณ๑น้้าในลํุมน้้าล้าตะคอง : กรมชลประทาน 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-66 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-67 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
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  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5.3.5 ระบบตรวจวัดสภาพน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System)ในพื้นที่ราบลุ่ม
ริมน้ า 
 1. บทน า (Introduction)                
  กรมทรัพยากรน้้าในฐานะหนํวยงานหลักท่ีมีภารกิจหน๎าท่ีในด๎านการเสนอแนะ  การจัดท้า
นโยบาย แผนและมาตรการท่ีเกี่ยวข๎องกับทรัพยากรน้้า รวมถึงการบริหารจัดการ การแก๎ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวกับทรัพยากรน้้า ในระดับภาพรวมของประเทศและในระดับลํุมน้้า โดยได๎ประยุกต๑แนวคิดในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) มา
ด้าเนินการ เพื่อแก๎ไข ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และได๎จัดต้ังศูนย๑ปูองกันวิกฤติน้้า (Water Crisis Prevention 
Center) เพื่อท้าหน๎าท่ีในการศึกษา วิเคราะห๑ ติดตามและประมวลผลข๎อมูลด๎านภูมิศาสตร๑กายภาพและ
อุตุ-อุทกวิทยา ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ๑ภัยพิบัติทางน้้าและการประสานงานกับ
หนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อบรรเทาและแก๎ไขปัญหาสถานการณ๑ภัยพิบัติทางน้้าของประเทศ การ
ติดตามเฝูาระวัง ตรวจวัดสภาพน้้าในล้าน้้าเพื่อการวิเคราะห๑ประมวลข๎อมูลปริมาณน้้าฝน หรือปริมาณ
น้้าทํา พร๎อมท้ังหาความสัมพันธ๑ของข๎อมูลตําง ๆ กับเหตุการณ๑ท่ีมีแนวโน๎มจะเกิดขึ้นและท้าให๎เกิดความ
เสียหายได๎ในพื้นท่ีราบลํุมน้้าดังกลําวด๎วยระบบตรวจวัดสภาพน้้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering 
System)                  
 ระบบตรวจวัดสภาพน้้าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering System) ประกอบด๎วย 3 สํวนหลัก 
ได๎แกํ ระบบตรวจวัดข๎อมูล ทางไกลอัตโนมัติ แบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ ประกอบด้วย  
          1) สถานีหลัก ต้ังอยูํภายในพื้นท่ีห๎องควบคุมระบบ (Server Room) ของศูนย๑ปูองกันวิกฤติน้้า 
ช้ัน 11 อาคารกรมทรัพยากรน้้า กรุงเทพฯ ท้าหน๎าท่ี ควบคุมระบบตรวจวัดสถานภาพน้้าทางไกลอัตโนมัติ 
ในลํุมน้้าตํางๆ ท่ีด้าเนินการแล๎วเสร็จ 10 ลํุมน้้า มีลํุมน้้าโขง ชี มูล ยม นําน บางปะกง ปราจีนบุรี 
เจ๎าพระยา ทําจีน และทะเลสาบสงขลา ผํานโครงขํายการส่ือสารด๎วยอุปกรณ๑ส่ือสารตํางๆ จัดเก็บข๎อมูล
ตรวจวัดจากโครงขํายสถานีตรวจวัดในระบบฐานข๎อมูล และรวบรวมข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องจากหนํวยงานตํางๆ 
รวมท้ังประมวลผลแบบจ้าลองคณิตศาสตร๑และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
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          2) สถานีรอง ต้ังอยูํภายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลลํุมน้้าหลักของ ส้านักงานของสํวนอุทกวิทยา 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2 (จ.สระบุรี) ภาค 3 (จ.อุดรธานี)  ภาค 4 (จ.ขอนแกํน) ภาค 5 (จ.
นครราชสีมา) และ ภาค 9 (จ.พิษณุโลก) ซึ่งจะรับผิดชอบ ท้าหน๎าท่ีติดตามและเฝูาระวังสถานการณ๑น้้าใน
พื้นท่ีลํุมน้้ายมและนํานอยํางตํอเนื่องตามเวลาจริง (Real Time) โดยผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต เพื่อ
ประสานกับหนํวยงานตํางๆ ในการแจ๎งเตือนภัยและวางแผนบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ๑วิกฤต 
นอกจากนั้น เจ๎าหน๎าท่ีประจ้าสถานีรองยังรับผิดชอบการดูแลบ้ารุงรักษาสถานีสนาม 

                                     
           3) สถานีสนาม ท้าหน๎าท่ีตรวจวัดข๎อมูลระดับน้้า ประมาณน้้าฝน ข๎อมูลคุณภาพน้้า และภาพ  
CCTV แล๎วสํงข๎อมูลมายังสถานีหลัก สถานีสนามต๎องมีจ้านวนสถานีท่ีเพียงพอ ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีลํุมน้้า 
โดยคัดเลือกสถานีท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของสภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณภาพน้้าของพื้นท่ีลํุมน้้า 
โครงขํายสถานีสนามได๎ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน อุปกรณ๑หลักท่ีติดต้ังท่ีสถานีสนาม 
ประกอบด๎วย อุปกรณ๑ตรวจวัดข๎อมูล กล๎อง  CCTV อุปกรณ๑ควบคุมระยะไกล ระบบไฟฟูา และ
ระบบส่ือสาร  

                                             
             
             แบบจ าลองคณิตศาสตร์  
             แบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ถูกน้ามาใช๎ในการจ้าลองสภาพลํุมน้้า ให๎อยูํในรูปความสัมพันธ๑เชิง
ตัวเลข เชํน ความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณน้้าฝน กับน้้าในแมํน้้า เมื่อทราบปริมาณฝนจากสถานีสนามก็
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สามารถน้ามาค้านวณ ได๎วําจะมีน้้าในแมํน้้าเทําไร จะกํอให๎เกิดน้้าทํวมหรือไมํ เป็นต๎ น แบบจ้าลอง 
คณิตศาสตร๑ ได๎ถูกน้ามาประยุกต๑ใช๎กับระบบตรวจวัดสภาพน้้าทางไกลอัตโนมัติ เพื่อชํวยในการประเมิน
สภาพน้้าภาพรวมของพื้นท่ีท้ังในปัจจุบันและอนาคตให๎มีความถูกต๎องเหมาะสม และทันตํอเหตุการณ๑ 
ประกอบด๎วย แบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ ส้าหรับการค้านวณด๎านน้้าทํวมแบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ ส้าหรับ
ค้านวณด๎านคุณภาพน้้า และแบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ สาหรับค้านวณด๎านการใช๎น้้า  
             ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
             ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนจัดการวิกฤติน้้าเป็นการติดตามสภาพน้้าจากระบบ
ตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติ แล๎วน้าข๎อมูลสภาพน้้า ณ ปัจจุบัน ไปใช๎ในการตัดสินใจคัดเลือกแนวทาง การ
บริหารจัดการน้้า โดยใช๎แบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ ซึ่งจะท้าหน๎าท่ีคัดเลือกแนวทางบริหารจัดการน้้าจาก
เงื่อนไขสภาพน้้า ณ ขณะนั้นโดยอัตโนมัติ พร๎อมท้ังประยุกต๑ใช๎แบบจ้าลองคณิตศาสตร๑ให๎ท้าการจ้าลอง
สภาพน้้าของพื้นท่ีลํุมน้้าแล๎วจัดสํงผลการค้านวณและแนวทางการบริหารจัดการน้้าไปยังระบบน้าเสนอ
ผํานอินเทอร๑เน็ตเป็นรายงานสรุปเพื่อให๎หนํวยงานท่ัวไป และประชาชาชนผ๎ูสนใจสามารถเข๎าถึงและใช๎
ประโยชน๑จากข๎อมูลตรวจวัด และผลการพยากรณ๑ได๎สะดวกผํานทางเว็บไซต๑http://mekhala.dwr.go.th  

               
                                      
 ไม้วัดระดับน้ า (staff gauge) 
 ไม๎วัดระดับน้้า  เป็นอุปกรณ๑ประกอบเฝูาระวังน้้าทํวมอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งกรมทรัพยากรน้้าใช๎ติดต้ังใน
แมํน้้าสายหลัก โดยการวัดระดับน้้าในล้าน้้าเป็นสถานีอุตุ-อุทกวิทยา การวัดระดับน้้านั้นจะวัดจากระดับน้้า
ในแมํน้้า ไม๎วัดระดับด๎านข๎างจะแบํงเป็น 3 สี สีเขียวอยูํสํวนลํางจากล้าน้้าแสดงระดับน้้าปกติ สํวนกลางจะ
เป็นสีเหลืองเป็นระดับตล่ิงเพื่อเตือนวําน้้าใกล๎จะล๎นตล่ิง สํวนสุดท๎ายจะเป็นสีแดงแสดงระดับน้้าจะล๎นตล่ิง
เอํอล๎นทํวมพื้นท่ี ถึงจุดวิกฤติท่ีจะเริ่มเตือนภัย จะท้าให๎รู๎วําปริมาณน้้าท่ีไหลผํานในล้าน้้าก้าลังจะเกินกวํา

http://mekhala.dwr.go.th/
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ระดับความจุรับน้้าได๎ (ระดับน้้าทํวม) จึงสามารถคาดการณ๑ระดับน้้าในแมํน้้า ณ บริเวณท่ีชุมชนนั้นๆ 
ต้ังอยูํวําจะขึ้นสูงล๎นตล่ิงเมื่อใด รวมถึงระยะเวลาในการอพยพกํอนท่ีน้้าจะเข๎าทํวมชุมชน โดยปกติแล๎วจะ
สามารถเตือนภัยลํวงหน๎าได๎นานพอท่ีประชาชนจะอพยพได๎ทัน  ท้ังนี้ “ผ๎ูรู๎”ในชุมชนท๎องถิ่นจะบันทึก
ข๎อมูลทุกวัน และแจ๎งผลข๎อมูลระดับน้้าให๎กรมทรัพยากรน้้าเพื่อประมวลผลและเตือนภัยเมื่อถึงจุดวิกฤติ 
 ลักษณะเป็นแผนวัดระดับน้้าชนิดท่ีใช๎วัดระดับน้้าในแนวด่ิง หรือแนวต้ัง เหล็กเคลือบ (Enamel) 
ขนาดความยาวแผํนละ 1 เมตร กว๎าง 0.15 เมตร แบํง Scale เป็นรูปตัว E ส้าหรับอํานคําทุกๆ 2 ซม. 
และเน๎นระยะอํานทุกๆ 10 ซม. และเน๎นระยะอํานทุก ๆแผํนเจาะรูส้าหรับติดแผํนตัวเลขบอกระดับน้้า
เป็นเมตร 

        
                                 
 

5.4 ความเสี่ยงการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย 

5.4.1 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
          “ความเสี่ยง” คือโอกาสหรือความเป็นไปได๎ท่ีเหตุการณ๑ใดเหตุการณ๑หนึ่งจะเกิดขึ้นและน้ามาซึ่ง
ผลกระทบตําง ๆ ซึ่งในบริบทของสาธารณภัยนั้น “ความเส่ียงจากสาธารณภัย” จึงหมายความถึง “โอกาส
หรือความเป็นไปได๎ท่ีเหตุการณ๑ภัยใด ๆจะเกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอชุมชมหรือสังคมใด ๆ ท้ังในด๎านชีวิต
และทรัพย๑สิน และสร๎างผลกระทบตํอการด้ารงชีวิตในสังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจตําง ๆ” จากความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความเส่ียงเชํนนี้ จึงท้าให๎สามารถอธิบายได๎วํา ความเส่ียงจากสาธารณภัยมิได๎เป็นผลมาจาก
การเกิดภัยข้ึนเทํานั้น หากแตํเป็นผลจากปัจจัยด๎านภัยผสมผสานกับบริบทของสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งท้าให๎สังคม
นั้น ๆ มีโอกาสได๎รับผลกระทบมากขึ้นในการศึกษาด๎านความเส่ียงจากสาธารณภัยได๎อธิบายบริบทของ
สังคมไว๎ผํานปัจจัยท่ีเรียกวํา “ความลํอแหลม (Exposure)” หรือ การที่มีประชาชน ทรัพย๑สิน บ๎านอาคาร 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR6O-jpsDLAhWGBI4KHQZdBq8QjRwIBw&url=http://urbanclimatevn.com/2015/05/06/flood-management-in-hai-yai-city-of-thailand/&bvm=bv.116573086,bs.1,d.c2E&psig=AFQjCNFjrGz-ydX00VFEbi_rRWn2xsSk8w&ust=1458049016392734


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-74 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หรือสภาพแวดล๎อมปรากฏอยูํในอาณาเขตท่ีสามารถเกิดภัยตําง ๆ ขึ้นผสมผสานกับ “ความเปราะบาง 
(Vulnerability)” หรือ คุณลักษณะเฉพาะของชุมชนระบบ ส่ิงกํอสร๎าง หรือทรัพย๑สินตําง ๆ ในพื้นท่ีซึ่งจะ
ท้าให๎ได๎รับผลกระทบจากภัยมาก 
 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในโลกช่วง 30 ปีที่ผ่านมา                         
           สาธารณภัยส้าคัญท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกและสํงผลกระทบตํอชีวิตและสภาพเศรษฐกิจตํอประเทศตําง ๆ 
ในรูปแบบท่ีตํางกัน เป็นท่ีนําสังเกตวําในระยะเวลา 30 ปี ระหวํางปี พ.ศ. 2523–2554 มีประชากรมากถึง 
2.3 ล๎านคนเสียชีวิตจากสาธารณภัย โดย 48% ของผ๎ูเสียชีวิตอาศัยอยูํในกลํุมประเทศท่ีมีรายได๎ต้่าซึ่ง
เผชิญสาธารณภัยเพียง 9% ของสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ในขณะท่ีประเทศท่ีมีรายได๎สูงกวําแม๎วําจะ
ได๎รับผลกระทบในด๎านการสูญเสียชีวิตในสัดสํวนท่ีน๎อยกวําประเทศท่ีมีรายได๎ต้่า แตํก็ได๎รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท่ีมากกวํา        

 

 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-75 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

แผนที่ภัยพิบัติในโลกที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 
                ผลกระทบอันเกิดจากสาธารณภัยทั่วโลก ข๎อมูล : The World Bank, 2013 (พ.ศ. 2556) 

             ส้าหรับกรณีมหาอุทกภัยในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 มีผ๎ูเสียชีวิต 813 รายแตํมีความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 หมื่นล๎านดอลลําร๑ หรือประมาณ 1.44 ล๎านล๎านบาท ซึ่งมีมูลคําเทียบเทํากวํา 
13% ผลิตภัณฑ๑มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-76 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางที่  5.4-1 แสดงประเทศที่มีประชากรได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสูงที่สุด 10 อันดับระหว่าง
     ปี พ.ศ. 2535 – 2555  

อันดับที่ ประเทศ จ านวนประชากรได้รับผลกระทบ (ล้านคน) 

1 สาธารณรัฐประชาชนจนี 2,500 

2 อินเดีย 928 

3 บังคลาเทศ 136 

4 ฟิลิปปินส๑ 92 

5 ไทย 65 

6 ปากีสถาน 64 

7 เอธิโอเปีย 46 

8 เคนยํา 44 

9 สาธารณรัฐอสลามอิหรําน 40 

10 เวียตนาม 39 

              ข๎อมูล: UNISDR, 2012 (ส้านักงานวําด๎วยกลยุทธ๑ระหวํางประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแหํงสหประชาชาติ 
พ.ศ. 2555) 

ตารางที่  5.4-2 แสดงประเทศที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากสาธารณภัยมากที่สุด 10  
     อันดับ ระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2555 

อันดับที่ ประเทศ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
(หมื่นล้านบาท) 

1 สหรัฐอเมริกา 1,680 

2 ญี่ปุุน 1,206 

3 สาธารณรัฐประชาชนจนี 993 

4 ไทย 135 

5 อินเดีย 129 

6 อิตาลี 108 

7 เยอรมันนี 93 

8 ฝรั่งเศส 93 

9 ชิล ี 93 

10 ออสเตรเลีย 84 

 ข๎อมูลที่มา: UNISDR, 2012 (พ.ศ. 2555) 

 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-77 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           จากตารางข๎างต๎นสามารถตั้งข๎อสังเกตได๎วํา 
           1. ประเทศที่พัฒนาแล๎วอาจได๎รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกวําประเทศที่ก้าลังพัฒนา 
           2. ประเทศก้าลังพัฒนามีประชากรได๎รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากกวําประเทศที่
พัฒนาแล๎วที่ผํานมา เรามักจะกลําวถึงผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีตํอชีวิต โดยดูจากจ้านวน
ผ๎ูเสียชวิีต หรือจ้านวนผ๎ูบาดเจ็บเป็นส้าคัญ ท้าให๎เห็นวําประเทศที่ก้าลังพัฒนาซึ่งมีประชากรอาศัย
อยูํหนาแนํนและอาจมีสภาพความเป็นอยูํอยํางเปราะบางจะมีความเส่ียงตํอสาธารณภัยมากกวํา แตํ
จากสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแสดงให๎เห็นวําสาธารณภัยก็สามารถสํงผลกระทบตํอประเทศที่
พัฒนาแล๎วได๎เชํนกันโดยประเทศพัฒนาแล๎วอาจยังมีผ๎ูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสาธารณภัยอยูํบ๎าง
แตํอาจได๎รับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมากกวํา อันแสดงถึงข๎อเท็จจริงที่ต๎องยอมรับวําสาธารณภัย
สํงผลกระทบถึงทุกๆ คนในทุกๆ ประเทศ เพียงแตํผลกระทบอาจเกิดข้ึนในรูปแบบที่ตํางกัน 
5.4.2 สถานการณ์ของประเทศไทย 
  ประเทศไทยเป็นเชํนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่มีความเส่ียงจากสาธารณภัยจากข๎อมูล
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพบวํามีภัยทางธรรมชาติมากมายหลายประเภทเกิดขึ้นบํอยคร้ังในประเทศไทย
ตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน เชํน พายุหมุนเขตร๎อน พายุฝนฟูาคะนองหรือพายุฤดูร๎อน คล่ืนพายุซัดฝ่ัง ดิน
โคลนถลํม อุทกภัย ภัยแล๎ง ไฟปุาและหมอกควัน แผํนดินไหว และคล่ืนสึนามิ โดยมีเหตุการณ๑สา
ธารณภัยที่สร๎างผลกระทบขนาดใหญํกับประเทศหลายคร้ัง เชํน เหตุการณ๑คล่ืนสึนามิที่ซัดชายฝ่ัง
ทะเลอันดามันของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ทั้งยังมีสาธารณภัยที่มีแนวโน๎มในการเกิดถี่ข้ึนและมี
ความรุนแรงมากขึ้น เชํน การเกิดอุทกภัยขนาดใหญํอยํางมหาอุทกภัยในลํุมแมํน้้าเจ๎าพระยา ปี พ.ศ. 
2554 และ เหตุการณ๑อุทกภัยในเขตภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งการเกิดอุทกภัยซ้้าซาก
ในภาคใต๎ของประเทศจากข๎อมูลโดยบริษัทวิเคราะห๑ความเส่ียง เมเปิลครอฟท๑ (Maplecroft) ได๎ท้า
การวิเคราะห๑ความเส่ียงและการจัดท้าแผนที่ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นในปี 
พ.ศ. 2554 และพบวําประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีความเส่ียงตํอภัยจากการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศระยะปานกลางเป็นอันดับที่ 37 นอกจากนี้ จากรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2556 
วําด๎วยดัชนีความเปราะบางตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Vulnerability 
Index) ได๎จัดล้าดับเมืองที่มีความเส่ียงตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดโดยวิเคราะห๑
จากแนวโน๎มการเกิด สาธารณภัยตํางๆ จากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปล่ียนแปลงไป ปรากฏวํา
กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 3 ของโลก และจัดอยูํในระดับที่มีความเส่ียงสูงมาก (Extreme) 
ตามหลังเมืองหลวงที่ตั้งอยูํตามแนวชายฝ่ัง ได๎แกํเมืองธากา ประเทศบังคลาเทศซึ่งอยูํในอันดับ 1 
และเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส๑ซึ่งอยูํในอันดับ 2  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-78 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

             จากสถิติโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชํวงปี พ .ศ. 
2540 - 2550 สามารถสรุปได๎วํามีภัยธรรมชาติหลายประเภทเกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ของประเทศ ใน
แตํละชํวงเวลาที่แตกตํางกันซึ่งประชาชนทั่วไปควรให๎ความสนใจ เนื่องจากจะ ชํวยให๎สามารถ
เตรียมพร๎อมรับมือกับภัยตํางๆ ลํวงหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทันทํวงที 

ชนิดของภัย ระยะเวลา (เดือน) พื้นที่ประสบภัย 
ภัยหนาว ตุลาคม - มกราคม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาค

ตะวันออก 
ภัยแล๎ง มกราคม – พฤษภาคม เกือบทุกภาคของประเทศ 
อุทกภัย มิถุนายน – กันยายน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
เกือบทุกภาคของประเทศ 
ภาคใต๎ 

ดินโคลนถลํม มิถุนายน – กันยายน 
ตุลาคม -พฤศจิกายน 

เกือบทุกภาคของประเทศ 
ภาคใต๎ 

มรสุมฤดูร๎อน มีนาคม – พฤษภาคม เกือบทุกภาคของประเทศ 
แผํนดินไหว เฝูาระวังตลอดปี ภาคเหนือและภาคตะวันออก 
คล่ืนพายุซัดฝ่ัง ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต๎ 

 
   5.4.3 การจัดการความเสี่ยงของชุมชนท้องถ่ิน 

  1. “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”  
              เป็นสถานการณ๑ที่ไมํพึงปรารถนาของประชาชนในท๎องถิ่นที่มีความเส่ียงตํอสาธารณภัย
รูปแบบตํางๆจึงได๎มีความพยายามจากภาครัฐ ทั้งรัฐบาลสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น 
รํวมกับหนํวยงาน องค๑กร และเครือขํายตํางๆ จากทุกภาคสํวน ในการเตรียมพร๎อมปูองกัน และหา
แนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยชนิดตํางๆ หากแตํการพยายามท้าความเข๎าใจเรียนร๎ู 
และประยุกต๑ใช๎วิธีการตํางๆ ทั้งศาสตร๑เชิงโครงสร๎างที่ก๎าวหน๎าและภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้น ไมํได๎
หมายความวําภัยดังกลําวนั้นจะหายไป ผ๎ูคนยังคงต๎องเรียนร๎ูที่จะเผชิญหน๎า รับมือ และจัดการกับ
ภาวะอันไมํพึงประสงค๑ดังกลําว ให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สินน๎อยที่สุด รวมทั้งสามารถที่
จะกลับฟื้นคืนสํูภาวะการใช๎ชีวิตที่ปรกติในเร็ววันความสามารถของชุมชนในการตอบสนองตํอภัย
พิบัตินั้นถือเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดในการด้าเนินการตํอการเตรียมพร๎อมรับมือและฟื้นฟู เพราะแท๎ที่
จริงแล๎วบุคคลกลุํมแรกที่จะต๎องรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น คือ ประชาชนและหนํวยงานในพื้นที่
ที่เกิดภัยนั่นเองซึ่งเป็นผ๎ูที่ร๎ูจักพื้นที่ สภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจดีที่สุด เป็นสํวนส้าคัญในการ



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-79 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนร๎ูเบ้ืองต๎นตํอภัยตํางๆ ของชุมชนท๎องถิ่นประชาชน 
บทบาทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หลักปฏิบัติในการรับมือตํอสถานการณ๑ภัย และแนวทาง
การเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองตํอภัยพิบัติจะเป็นประโยชน๑ตํอการเตรียมพร๎อม และ
พัฒนาศักยภาพของท๎องถิ่นในองค๑รวม 

 2. ความหมายของภัย 
           ภัย (Hazard) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระท้าของมนุษย๑ ซึ่งน้า
ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยภัยแบํงได๎เป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
  1.  ภัยธรรมชาติ เชํน น้้าทํวม วาตภัย ดินถลํม ภัยแล๎ง ไฟปุา และแผํนดินไหว เป็นต๎น 
  2.  ภัยที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย๑ เชํน ภัยจากการใช๎ถนน อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี ภัย
สารพิษจากโรงงาน ภัยจากระเบิด และภัยจากการกํอการร๎าย เป็นต๎น 

 3. ความหมายของภัยพิบัติ 
  ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจากการกระท้าของมนุษย๑ 
และสํงผลกระทบหรือสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สินของคนในสังคมหรือชุมชน โดยชุมชน
ที่ประสบภัยพิบัติไมํสามารถจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได๎ด๎วยตนเอง 
 
 4. ความแตกต่างระหว่างภัยและภัยพิบัติ 
  การที่ภัยจะพัฒนาไปเป็นภัยพิบัติได๎นั้น ต๎องมีองค๑ประกอบส้าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ                    
  1. ภัย (Hazard) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระท้าของมนุษย๑ ซึ่งน้า
ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหาย 
  2. ความลํอแหลม (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยทั้งด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงส่ิงแวดล๎อมตําง ๆ ที่เอื้อให๎เกิดผลกระทบจากภัยนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น 
  3. ศักยภาพหรือความสามารถในการจัดการกับภัย (Capacity) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการหรือรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น โดยการใช๎ทักษะ องค๑ความร๎ู และทรัพยากรตําง ๆ ที่มีอยูํใน
การตอบสนองและเตรียมการรับมือกับภัย 
 
 

ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ = 
 

 

               ภัย  × ความล่อแหลม 
ศักยภาพหรือความสามารถการจัดการกับภัย 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-80 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  หากชุมชนใดที่ประสบภัยและมีศักยภาพในการจัดการกับภัยได๎ด๎วยตนเอง ความเสียหายที่
มีตํอชีวิตและทรัพย๑สินก็จะน๎อยลง แตํถ๎าหากชุมชนใดไมํมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการกับภัยที่
เกิดขึ้น จะสํงผลให๎เกิดความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย๑สินของคนใชนชุมชนเป็นอยํางมาก  
        ตามตัวอยําง ก๎อนหินได๎เคล่ือนตัวลงมาอยูํตรงริมภูเขาที่อยูํเหนือบริเวณที่ตั้งชุมชน ซึ่งถือวํา
ก๎อนหินคือ “ภัย” และหากมีการตั้งบ๎านนเรือนอยูํบริเวณเชิงเขา หมูํบ๎านเหลํานี้ถือวํามี “ความ
ลํอแหลม” ที่จะถูกก๎อนหินหลํนลงมาทับ ซึ่งหากชุมชนไมํมี “ศักยภาพหรือความสามารถในการ
จัดการ” กับก๎อนหินที่มีโอกาสหลํนลงมา ก็จะสํงผลให๎เกิด “ความเส่ียง” ที่จะเกิด “ภัยพิบัติ” แกํ
ชุมชนหรือหมูํบ๎านนี้ได๎ 
 
 
 

                                  
        

                                  

 5. การประเมินความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม 
  การประเมินความเส่ียงแบบมีสํวนรํวมจะเป็นเคร่ีองมือที่ชํวยให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมใน
ขบวนการประเมินภัย การวิเคราะห๑ความลํอแหลม การประเมินความสามารถของชุมชน ตลอดจน
สามารถตรวจวัดและเข๎าใจการรับร๎ูเร่ืองความเส่ียงภัยของคนในชุมชนได๎ การประเมินความเส่ียงภัย
แบบมีสํวนรํวมนี้จะไมํเหมือนวิธีการวิจัยแบบดั่งเดิม เพราะวิธีนี้จะใช๎วิธีการที่มีปฏิสัมพันธ๑กับคน



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-81 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ชุมชนในการเก็บและวิเคราะห๑ข๎อมูล ส่ิงนี้จะท้าให๎แนํใจได๎วํา สภาวะที่ได๎ท้าการประเมินและ
มาตรการในการบรรเทาภัยทั้งหลายได๎ถูกจัดท้าขึ้นโดยมาจากความคิดเห็นและทางเลือกของคนใน
ชุมชนจริงจะเป็นการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนพื้นฐาน 
 6. การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนพื้นฐาน (Community Base 
Disaster Risk Management : CBDRM)  
  เป็นการใช๎ชุมชนเป็นศูนย๑กลางในการด้าเนินการปูองกัน แก๎ไขบรรเทา ฟื้นฟูภัยพิบัติ โดย
ชุมชนมีสํวนรํวมโดยใช๎บุคลากรและทรัพยากรในชุมชน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อลดความเส่ียงภัยของ
ชุมชน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติตํางๆ ให๎กับคนในชุมชน เนื่องจาก
ชุมชนเป็นผ๎ูเส่ียงภัยและรับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
 7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 
 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยความรํวมมือของประชาชนและผ๎ูน้าชุมชนในพื้นที่มีความ
จ้าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีความสามารถในการวิเคราะห๑และประเมินความเส่ียงของพื้นที่ของตนเอง 
ตํอภัยประเภทตํางๆ เพราะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ู รับผิดชอบในการจัดท้าแผนและ
ควบคุมบัญชาการสถานการณ๑ในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการจัดท้าการวิเคราะห๑ความเส่ียงนั้น มีขั้นตอนดังนี้ 
            1. ขอความรํวมมือจากหนํวยงานราชการอื่นๆ หรือหนํวยงานการศึกษาที่มีความร๎ู ข๎อมูล 
และระบบการวิเคราะห๑โอกาสการเกิดภัยแตํละชนิดในแตํละพื้นที่ เพราะในการวิเคราะห๑ความเส่ียง
ของพื้นที่นั้น ต๎องอาศัยข๎อมูลสถิติ และความร๎ูทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีรํวมกับความร๎ูภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ต๎องอยําลืมวํา 
ภัยพิบัติไมํมีความแนํนอน ดังนั้น ความรู๎ที่ไมํนําเช่ือถือ หรือการยึดติดอยูํแตํประสบการณ๑เดิมๆ อาจ
ไมํเพียงพอตํอการเตรียมรับสถานการณ๑ ทั้งนี้ ต๎องด้าเนินการโดยการมีสํวนรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น 
ประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อความสมบูรณ๑และได๎รับการยอมรับขากชุมชน 
             2. จัดท้าการส้ารวจข๎อมูลทางกายภาพของพื้นที่ (ภูมิประเทศ ล้าน้้า ถนน สะพาน เขื่อน 
ฝายสาธารณูปโภคตําง ๆ การตั้งบ๎านเรือนอยูํอาศัย สมาชิกในแตํละครัวเรือน ที่นา ที่สวน ที่ไรํ ) วํา
อยูํในเกณฑ๑ที่จะได๎รับผลกระทบจากภัยหรือเหตุการณ๑อันไมํพึงประสงค๑ที่จะเกิดขึ้นหรือไมํ อีกทั้ง
จัดท้าข๎อมูลความอํอนไหว ทั้งในมิติกายภาพและสังคมตํอการเผชิญภัย 
           3. ระบุจุดอํอนที่จะท้าให๎ภัยพิบัตินั้นๆทวีความรุนแรงขึ้น (เส๎นทางน้้าเอํอหลากทํวม การ
ไหลของดินจากภูเขา การกีดขวางทางน้้า ฯลฯ) หรือขยายผลมากขึ้นจนเกินความสามารถในการ
รับมือของหนํวยงานในพื้นที่ 
             4. จัดล้าดับความเส่ียงตํอภัยพิบัติในพื้นที่ เพราะในพื้นที่หนึ่งๆ นั้นมักจะมีความเส่ียงตํอ
การเกิดผลกระทบที่รุนแรงของภัยมากกวําหนึ่งรูปแบบเสมอ การจัดอันดับความเส่ียงจะชํวยให๎



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-82 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประชาชน และผ๎ูน้าชุมชนสามารถวางมาตรการในการบริหารความ
เส่ียงตามความเรํงดํวนที่ส้าคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพของท๎องถิ่นในการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น 
             5. ออกแบบมาตรการ และทางเลือกของมาตรการความเส่ียงนั้นๆซึ่งสํวนใหญํมาตรการ
จัดการความเส่ียงจะเลือกการลดจุดอํอนของพื้นที่กํอน เพราะเป็นสํวนที่ท้างํายที่สุด แล๎วจึงมาหา
หนทางลดผลกระทบของภัยด๎วยวิธีตํางๆ ทั้งนี้ควรจะขอความรํวมมือจากนักวิชาการที่มีความร๎ูใน
ด๎านภัยนั้นๆ ที่อยูํ ในหนํวยงานที่ท้าทางด๎านนี้โดยตรง หรือแม๎แตํอาจารย๑จากสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะสามารถให๎ความเห็นตํอทางเลือกของมาตรการได๎เป็นอยํางดีโดยในมาตรการนั้น
ต๎องระบุความเป็นไปได๎ของการใช๎มาตรการนั้นๆ ด๎วย ทั้งในมิติของการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต๎องใช๎ 
ก้าลังคนและเคร่ืองมือ งบประมาณ และที่ส้าคัญคือปฏิบัติได๎จริง 
             6. ต๎องส่ือสารมาตรการรับมือนั้นๆ ให๎กับชุมชนทุกภาคสํวนได๎รับทราบ และชํวยกันท้า
ตามมาตรการดังกลําว หรือคํูมือให๎กับประชาชนในพื้นที่ใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ๑
อุทกภัย – ดินถลํมเพราะบางคร้ังทางเลือกที่มาตรการเหลํานี้ใช๎ คือการลดจุดอํอน เสริมจุดแข็งของ
พื้นที่ ซึ่งมักจะเป็นมิติทางกายภาพของพื้นที่ และมิติทางสังคมในการสร๎างองค๑ความร๎ูหรือขั้นตอน
การปฏิบัติตํอกลํุมผ๎ูอํอนไหวตํอภาวะภัยสูง 
             7. มาตรการการจัดการความเส่ียงที่ใช๎นั้น ต๎องมีการประเมินผลอยํางสม่้าเสมอ เพราะ
หากมาตรการใช๎ได๎ผล ความเส่ียงในเร่ืองนั้นๆจะลดลง แตํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่นยังจ้าเป็นที่จะต๎องประเมินมาตรการให๎มีความทันสมัยตํอความผันผวนของภัยด๎วยเพราะ
ความเส่ียงมักเปล่ียนรูปตลอดเวลา สํวนหนึ่งเป็นเพราะหากมาตรการใช๎ได๎ผล ความเส่ียงนั้นๆ ที่สูง
จะลดลงอยูํในระดับที่สามารถจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แตํแล๎วเงื่อนไขของภัยก็เปล่ียนไปอีก 
จึงอาจท้าให๎มาตรการที่ใช๎อยูํได๎ผลน๎อยลง 
             8. ในการวิเคราะห๑ความเส่ียงนั้น หนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีความจ้าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องตระหนักถึงข๎อจ้ากัดของการปฏิบัติงานของตนด๎วย เพราะ
หนํวยงานที่จะต๎องเป็นผ๎ูให๎ความชํวยเหลือประชาชนนั้น ต๎องมีศักยภาพและระดับการเตรียมพร๎อม
ที่สามารถรับมือกับภัยตํางๆ ได๎ ดังนั้นส้าหรับหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่เหลํานี้ การท้าการวิเคราะห๑
ความเส่ียงนั้นควรท้าการวิเคราะห๑ความเส่ียงรํวมกับชุมชนท๎องถิ่น ประชาชนที่อยูํในพื้นที่จะมีความ
ครบถ๎วนยิ่งขึ้น 
 8. เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงชุมชน 
             1. ข๎อมูลพื้นฐานของชุมชน สถานที่ตั้ง ล้าน้้า ภูเขา แหลํงน้้า ประชากร การตั้งบ๎านเรือน 
ส่ิงสาธารณูปโภค เส๎นทางคมนาคม พื้นที่ท้าการเกษตร อุตสาหกรรรม และอื่น ๆ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-83 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

             2. การเข๎าไปสังเกตการณ๑โดยตรง การเข๎าไปชุมชนปฏิสัมพันธ๑ พูดคุยกับสมาชิกของ
ชุมชนท๎องถิ่นและบันทึกการสังเกตการณ๑ 
              3. การสัมภาษณ๑ แบบพูดคุยปรึกษาไมํเป็นทางการ เพื่อค๎นหาค้าตอบของปัญหาที่ได๎
จัดเตรียมไว๎ อาจสัมภาษณ๑เป็นกลุํม หรือเป็นรายบุคคลที่เป็นแหลํงขําวส้าคัญของชุมชน 
              4. การศึกษาเปรียบเทียบกับแผนภูมิ แผนที่ แบบจ้าลอง เพื่อประเมินความเส่ียง 
แนวโน๎มตําง ๆที่อาจจะท้าให๎เกิดภัยในชุมชนท๎องถิ่น 
              5. การเก็บข๎อมูลย๎อนหลัง เป็นการเก็บข๎อมูลในอดีตจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆรวมถึงข๎อมูล
ของชุมชนวําชุมชนเคยมีเหตุการณ๑เกี่ยวกับภัยอะไรบ๎างในอดีต เพื่อจะได๎เข๎าใจชุมชนในปัจจุบันได๎ดี
ขึ้น 
              6. การเดินส้ารวจ เพื่อตรวจสอบทั่วไปพื้นที่ในชุมชนท๎องถิ่นเพื่อดูการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน 
ระบบนิเวศน๑ของชุมชน ระบบสาธารณูปโภค แหลํงน้้า กิจกรรรมตําง ๆของชุมชน และบันทึก
รวมทั้งซักถามถึงวิถีชีวิตในแตํละชํวงฤดูกาลของชุมชนท๎องถิ่นด๎วย 
              7. การท้าแผนที เป็นการท้าแผนที่ของพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนวํามีอาคารบ๎านเรือน 
ส่ิงกํอสร๎าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สภาพพื้นที่ล้าน้้า ภูเขา ทิศทางน้้าไหล ที่ราบ ที่สูง ฯลฯ 
เพื่อประเมินวํามีความเส่ียงลํอแหลมตํอการเกิดภัย สามารถที่จะน้ามาเป็นประโยชน๑ในการเตรียม
ปูองกัน บรรเทา และตอบสนองตํอสภาวะฉุกเฉินได๎บ๎าง 
              8. การท้าแผนที่ฤดูกาล จัดท้าเป็นปฏิทินที่แสดงให๎เห็นวําในเดือนไหนหรือฤดูกาลไหนที่
ชุมชนมีความเส่ียงตํอภัยชนิดใด 
              9. วิเคราะห๑เครือขํายทางสังคมในชุมชนวํามีบุคคลใดบ๎างที่ส้าคัญ มีสํวนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกระท้าที่จะให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
 9. การเตือนภัยอย่างเป็นระบบ 
  การเตือนภัยอยํางเป็นระบบนั้น ต๎องค้านึงถึงประเด็นดังตํอไปนี้ 
              1. ระบบการเตือนภัยที่สมบูรณ๑จากจุดเร่ิมถึงปลายทาง (End to End Warning) เป็น
แนวปฏิบัติของการจัดเครือขํายของการเตือนภัย จากหนํวยงานที่มีข๎อมูลเบ้ืองต๎น เชํน กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน มาถึงจังหวัด องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับตํางๆ จนกระทั่งถึง
ประชาชนในพื้นที่ โดยในการส่ือสารนั้น ไมํจ้าเป็นต๎องจัดหาแตํเฉพาะเคร่ืองมือที่ใช๎เทคโนโลยีที่สูง
นัก เพราะต๎องอยําลืมวํา การเกิดภัยพิบัติแตํละคร้ังนั้น จะเกิดผลกระทบตํอเนื่อง คือ ไฟฟูาดับ
เครือขํายโทรศัพท๑ โทรทัศน๑ ไมํสามารถรองรับการจราจรของการส่ือสารที่หนาแนํนในชํวงเวลา
ฉุกเฉิน ดังนั้นเคร่ืองมือในการส่ือสาร เชํน วิทยุชุมชน หอกระจายขําว หอเตือนภัย วิทยุ -ทรานซิล
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เตอร๑ มิสเตอร๑เตือนภัยของท๎องถิ่นนั้น สามารถเป็นชํองทางการส่ือสารส้ารองได๎เชํนเดียวกัน ซึ่งโดย
สํวนใหญํจะใช๎แหลํงก้าเนิดไฟฟูาที่ไมํต๎องอาศัยกระแสไฟปรกติ 
              2. ตัวขําวสารหรือข๎อมูล (Message) ที่ส่ือสารเตือนภัยนั้น มีความส้าคัญเป็นอยํางยิ่ง 
เพราะถึงแม๎วําเราจะมีการส่ือสารที่สมบูรณ๑แบบและทั่วถึงก็ตาม แตํข๎อความที่ส่ือสารออกไปนั้นไมํ
ชัดเจนเยิ่นเย๎อ และไมํสามารถท้าให๎ประชาชนเข๎าใจได๎โดยเร็ว จะท้าให๎การตอบสนองตํอการเตือน
ภัยนั้นเป็นไปได๎อยํางล้าบาก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเองนั้น อยูํในฐานะทั้งผ๎ูรับสารและสํงสาร
จึงจ้าเป็นต๎องแนํใจวํา ข๎อความที่ได๎รับมานั้น มีความถูกต๎องรวดเร็ว แมํนย้า และที่ส้าคัญ คือ
เพียงพอตํอการด้าเนินการตํอและในอีกด๎านหนึ่ง ต๎องเป็นผ๎ูส่ือความเหลํานั้นไปสํูผ๎ูคนในท๎องถิ่น 
ต๎องให๎แนํใจวําค้าเตือนนั้นเป็นที่เข๎าใจ ไมํใชํเป็นศัพท๑วิชาการหรือเทคนิคจนเกินไป เชํน ระดับน้้าที่
เป็นคิวบิคเมตรตํอวินาที อยํางนี้นั้นประชาชนไมํเข๎าใจวําเป็นน้้าในระดับแคํไหนและจะมาถึงพื้นที่ใน
เวลาเทําใด และพื้นที่จะมีความสามารถในการรองรับอยํางไร 
            3. ส่ือ (Media) ในที่นี้หมายถึงส่ือในมิติของส่ือที่ใช๎ในการเตือนภัยดังข๎างต๎นวํา พื้นที่ไหน
มีอุปกรณ๑หลักและส้ารองอะไร และจะใช๎อยํางไร และส่ือในมิติของส่ือมวลชน องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นควรที่จะต๎องเรียนร๎ูและท้าความค๎ุนเคยกับการท้างานรํวมกันกับส่ือ ทั้งส่ือในท๎องถิ่นและส่ือ
อื่นๆ เพราะในภัยพิบัตินั้น ส่ือมวลชนถือเป็นก้าลังส้าคัญในการชํวยสํงข๎อความการเตือนภัย และ
เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ๑และการปฏิบัติตน รวมทั้งสามารถเป็นชํองทางเสริมในการติดตํอ
ประสานงานได๎อีกด๎วย ในอีกการจัดการส่ือนั้น ผ๎ูบริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องระมัดระวัง
การให๎ข๎อมูลแกํสื่อด๎วย ในด๎านหนึ่งนั้น ไมํควรปลํอย 
ให๎ส่ือเคว๎งคว๎าง ไมํมีข๎อมูล หรือไมํได๎รับการแจ๎งการติดตามสถานการณ๑ เพราะจะท้าให๎ส่ือเร่ิม
ตีความและพยายามหาข๎อมูลจากแหลํงอื่นที่อาจไมํนําเช่ือถือ ไมํถูกต๎อง สามารถสํงผลให๎เกิดความ
สับสนกับประชาชนและหนํวยงานได๎ แตํในอีกด๎านหนึ่งก็ต๎องให๎ข๎อมูลที่ ชัดเจน มีการติดตาม
ปรับปรุงข๎อมูลตลอดเวลาและอยําให๎ข๎อมูลเยอะจนเกินไปจนหาประเด็นที่ส้าคัญที่ต๎องการส่ือไมํได๎ 
 10. วัฒนธรรมความปลอดภัยของชุมชน 
  วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพให๎กับชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
            1. การเปล่ียนความเช่ือในแบบเดิมๆ วําภัยที่เกิดขึ้นในแตํละคร้ังคงไมํหนักหนาเกินไป 
หรือการไมํยอมรับข๎อมูลของผ๎ูอื่นเพียงเพราะวําข๎อมูลแตกตํางหรือขัดแย๎งตํอความเคยชิน หรือ
ประสบการณ๑ของตน เชํน พายุนอกฤดู เพราะจะท้าให๎เกิดความชะลําใจในการเตรียมพร๎อมและ
รับมือ หรือ 
            2. การแสวงหาความร๎ูใหมํๆ ในการท้าความเข๎าใจตํอปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้น และร๎ูหลัก
ของการปฏิบัติตนเบ้ืองต๎นตํอสถานการณ๑นั้นๆ อยําปฏิเสธข๎อมูลจากหนํวยงานโดยไมํไตรํตรองให๎
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รอบคอบเสียกํอน อีกทั้งอยํางสร๎างความตระหนกให๎กับคนอื่นโดยการน้าเอาข๎อมูลขําวลือ หรือค้า
ท้านายตํางๆ มาเผยแพรํ และชักชวนให๎คนในพื้นที่เช่ือจนอาจท้าให๎เกิดความสับสนในการปฏิบัติ
ตามกติกาที่วางไว๎ 
            3. ในสํวนของการไมํสามารถยอมรับได๎วําการเตือนภัยลํวงหน๎านั้นเป็นเร่ืองของความ
นําจะเป็นและโอกาส ซึ่งสามารถเกิดข๎อผิดพลาดได๎เสมอ แตํให๎เปล่ียนวิธีคิดวํา อพยพเมื่อมีการ
เตือนภัยทุกร๎อยคร้ังแตํภัยไมํเกิด ดีกวําไมํอพยพไปเพียงคร้ังเดียวแล๎วต๎องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ  
            4. ปรับทัศนคติของการปฏิบัติตนเพื่อสํวนรวม ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตนั้น ต๎องไมํ
โวยวาย และเอาแตํประโยชน๑สํวนตนประชาชนควรมีวินัยและปฏิบัติตามคนสํวนมาก และหาก
สามารถให๎ความชํวยเหลือผ๎ูอื่นได๎บ๎าง ก็ควรจะท้าแตํต๎องอยูํภายในศักยภาพที่ท้าได๎ของตน 
            5. หนํวยงานของท๎องถิ่นต๎องเอาใจใสํกับการเสริมสร๎างศักยภาพของตนเอง โดยไมํนั่งรอ
ให๎ภัยเกิดขึ้นกํอน แตํต๎องเตรียมพร๎อมเชิงรุกเพื่อให๎เป็นที่นําเช่ือถือของชุมชนในการเป็นหนํวยงาน
หลักในการจัดการภัยพิบัติ และเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ของตนและหนํวยงานที่มารํวมงานด๎วยเช่ือมั่นวํา
หนํวยงานสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ต๎องสามารถพึ่งตนเองได๎เป็น
อยํางดี 
               ทั้งนี้ ข๎อมูลจากการส้ารวจ วิเคราะห๑ความเส่ียงของชุมชนทั้งระบบการเตือนภัย ความ
รํวมมือจัดการภัยพิบัติของชุมชนจะน้าไปสํูกระบวนการจัดท้าคํูมือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อเตรียม
ความพร๎อมชองชุมชนท๎องถิ่นในการเผชิญเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ (Standard Operation 
Procedure : SOP) ที่ชุมชนสามารถจัดการชํวยเหลือตนเอง และครอบครัวกํอนที่หนํวยงานความ
ชํวยเหลือตําง ๆจะเข๎ามา โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อลดความเส่ียงภัยของชุมชน และเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติตํางๆ ให๎กับคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นผ๎ูเส่ียงภัยและ
รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

   5.4.4  ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. บทน า 
  สภาพดินฟูาอากาศกลายเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสุดในการก้าหนดให๎มนุษย๑ซึ่งเป็นผ๎ูท่ีพึงพาจะต๎อง
ผันตัวเองมาเป็นผ๎ูสังเกตการณ๑และคาดหมายสภาพดินฟูาอากาศ ท้ังนี้เพื่อให๎เกิดการเตรียมพร๎อมในการ
ด้ารงชีวิตให๎อยูํได๎กับสภาพท่ีไมํเหมือนเดิมอีกตํอไปโดยเฉพาะสภาพการเกิดภัยแล๎ง อุทกภัยน้้าทํวม ดิน
โคลนถลํม และภัยพิบัติอื่นๆ ในอนาคตหากมนุษย๑ไมํมีการปรับตัวตามก็สามารถคาดวําจะไมํสามารถ
ด้ารงชีวิตอยํางมีความสุขได๎เหมือนเดิมเพราะธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมนุษย๑ไมํสามารถเอาชนะได๎อยํางแนํนอน 
แตํอยํางดีท้าได๎แคํเป็นการเตรียมพร๎อมในการรับมือ ปรับตัวและปรับวิถีการด้ารงชีพแบบใหมํ โดยอาศัย
การเฝูามองสภาพดินฟูาอากาศเพื่อการคาดการณ๑สภาพดินฟูาอากาศ ท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งครัวเรือนและชุมชน
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ได๎รํวมมือกันกระท้ามานานจนกระท่ังเป็นวิถีชีวิตท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยการประดิษฐ๑คิดค๎นและ
พัฒนานวตกรรมของครูภูมิปัญญาหรือปราชญ๑ชาวบ๎าน 
 อยํางไรก็ตาม องค๑ความรู๎ด้ังเดิมจากประสบการณ๑ ในอดีตไมํอาจท่ีจะใช๎ในการคาดการณ๑สภาพ
อากาศได๎ดีเชํนดังเดิม เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีทวีความรวดเร็วและสร๎างความเสียหาย
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจ้าเป็นต๎องประยุกต๑และผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับวิชาการและเทคโนโลยี
สมัยใหมํอยํางเหมาะสมด๎วยสูตรการ คิดบนฐานทฤษฎีทางวิทยาศาสตร๑และสร๎างเครือขํายเช่ือมโยงข๎อมูล
ขําวสาร วิชาการให๎ถูกต๎องแมํนย้า ครบถ๎วน ครอบคลุมและเอื้อประโยชน๑ตํอกัน จะต๎องสร๎างการรับรู๎หรือ
ความสามารถคาดการณ๑ลํวงหน๎าถึงการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในพื้นท่ีเพื่อการเฝูาระวังภัย การเตือน
ภัยและความผลกระทบท่ีคาดวําจะเกิดขึ้น การให๎ความชํวยเหลือเพื่อการปูองกันและบรรเทาผลกระทบท่ี
เป็นความเสียหาย รวมท้ังการการให๎ความชํวยเหลือภายหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นข๎อมูล
ท่ีจะน้าไปใช๎วางแผนการผลิตของเกษตรกรซึ่งสํวนใหญํได๎พึ่งพิงอยูํกับสภาพดินฟูาอากาศโดยตรง 
 2. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ( Local wisdom / local knowledge) 

  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ความร๎ู ความคิด ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรมใน
การแก๎ไขปัญหาของมนุษย๑ซึ่งเกิดขึ้นจากวิถีการด้ารงชีวิตที่ต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่มี
การเปล่ียนแปลงอยูํเสมอ เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ของการด้ารงชีวิตให๎ผสมผสานกลมกลืนกับ
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลํุมชน ภูมิปัญญาเหลํานี้เกิดขึ้นมา
จากความเฉลียวฉลาดของแตํละบุคคลเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันหรือได๎รับจากการศึกษา
เรียนร๎ูจากพํอ แมํ ปุู ยํา ตา ยาย ญาติพี่น๎อง หรือผ๎ูมีความร๎ูในท๎องถิ่นหลายช่ัวอายุคน รวมถึงการ
เรียนร๎ูจากปฏิสัมพันธ๑กับส่ิงแวดล๎อมหรือการมีปฏิสัมพันธ๑ในกลํุมชนเดียวกัน และระหวํางกลํุม
ชุมชนตํางๆ เป็นการเรียนร๎ูและส่ังสมเป็นประสบการณ๑ถํายทอดสืบตํอกันมา 
 3. ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาไทย 

  มีลักษณะเป็นทั้งความร๎ูทักษะ ความเช่ือ และพฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
คนกับคน คนกับธรรมชาติส่ิงแวดล๎อม และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็นองค๑รวมหรือกิจกรรมทุก
อยํางในวิถีชีวิตของคนเป็นเร่ืองของการแก๎ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนร๎ูเพื่อความ
อยูํรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม เป็นพื้นฐานส้าคัญของชีวิต เป็นพื้นฐานความร๎ูในเร่ืองตํางๆ มี
ลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ๑ในตัวเองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง
สังคมและสามารถใช๎ประโยชน๑อยํางได๎ผลดีเสมอมา 
 4. วิถีชีวิตชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

  การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่นแบบซ้้าแล๎วซ้้าอยํางได๎ผล ซึ่งหมาย
รวมถึง การเกิดภัยแล๎ง อุทกภัย ดินโคลนถลํม และภัยปุาโดยอาศัยความร๎ูทักษะและประสบการณ๑
ของชุมชนที่ได๎พัฒนาขึ้นด๎วยความพยายามของครูภูมิปัญญาในชุมชนและที่น้ามาจากชุมชนอื่นที่อยูํ



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-87 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ใกล๎เคียง จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ท้าให๎ชุมชนสามารถด้ารงอยูํในชุมชนนั้นอยํางมั่นคงภายใต๎สภาพ
การเกิดภัยพิบัติ “วิถีชีวิตชุมชน” เป็นแนวทางด้าเนินการเพื่อการด้ารงอยูํของชีวิตของบุคคลหรือ
กลุํมบุคคลที่เข๎าอยูํรวมกันในสถานที่หนึ่ง โดยอาศัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ และมีการ
เคล่ือนไหวปรับเปล่ียนอยํางเหมาะสมอยูํเสมอ เพื่อให๎การด้ารงชีวิตที่มีลักษณะสอดคล๎องกับสภาวะ
แวดล๎อมที่เปล่ียนแปลงไปในแตํละชํวงสมัย 
 5. กิจกรรมของวิถีชีวิตที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ในการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย  

              สาเหตุของภัยพิบัติที่เกี่ยวข๎องกับน้้านั้น เป็นที่ทราบกันดีวํามีหลายสาเหตุรํวมกัน แตํ
สามารถจัดออกได๎เป็น 2 สํวน คือ สํวนหนึ่งเป็นเร่ืองที่เกิดจากสภาพธรรมชาติเอง ได๎แกํ ปริมาณฝน
ที่ตกลงมา ความเข๎มข๎นของฝนสูงสุด สภาพทางน้้าที่ตื้นเขิน ความลาดชันของพื้นที่ ตลอดจนภาวะ
ดินถลํมที่เกิดจากธรณีพิบัติ ฯลฯ สํวนที่สองเกิดจากน้้ามือมนุษย๑ ทั้งทางตรง ได๎แกํ เร่ืองการใช๎
ประโยชน๑ที่ดินที่ไมํเหมาะสม การแผ๎วถางท้าลายปุาต๎นน้้าในพื้นที่สูงชัน การรุกล้้าทางน้้า การเข๎าตั้ง
ถิ่นฐานในเขตเส่ียงภัยน้้าหลาก ฯลฯ และทางอ๎อมตัวอยํางเชํน ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนจากภาวะโลกร๎อน นโยบายการจัดการที่ผิดพลาด เชํน นโยบายการสํงเสริมการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวในพื้นที่ลาดชัน นโยบายการปลูกไม๎ผลและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เส่ียงภัยพิบัติ หรือ
แม๎กระทั่งนโยบายการจัดการน้้าในอํางเก็บน้้าที่ผิดพลาดก็อาจเป็นสาเหตุรํวมได๎ ฯลฯ เมื่อสาเหตุ
รํวมหลายๆ สาเหตุมาพบกันจนเกินจุดภาวะสมดุลที่ธรรมชาติจะยอมรับได๎ สภาพน้้าหลาก น้้าทํวม
ฉับพลัน และ/หรือภาวะแผํนดินถลํม ก็เกิดขึ้นที่ผํานมาการท้างานด๎านภัยน้้าทํวม ภัยแล๎งและ
แผํนดินถลํมในประทศไทยมีกิจกรรมที่ชัดเจนมากในระยะที่ 3 เมื่อภัยมาถึงแล๎ว และ ระยะที่ 4 เมื่อ
ภัยส้ินสุดแล๎ว แตํมีจุดอํอนอยํางมากมายในองค๑ความร๎ูและการกิจกรรมในระยะที่ 1 คือ ภาวะปกติ 
และ 2 เมื่อเกิดภัยแล๎ว 
            ระยะที่ 1 ภาวะปกติ ได๎แกํ 
  (1) การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ได๎แกํ สังเกตการณ๑เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จุดอพยพ
และเส๎นทางหนีภัยของคนและสัตว๑เล้ียง การซํอมแซมบ๎านเรือนท่ีอยูํอาศัย การขุดลอกแหลํงน้้าและ 
เตรียมยานพาหนะ ฟืนหุงต๎ม น้้าด่ืมน้้าใช๎และอาหาร ชํองทางระบายน้้า การเตรียมระบบส้ารองไฟฟูา น้้า
ด่ืมน้้าใช๎อาหารในพื้นท่ีอพยพ การปูองกันและบรรเทาความเสียหายและผลกระทบตํอทรัพย๑สิน การ
เตรียมพันธุ๑พืชและอาหารสัตว๑ การจัดระบบรับความชํวยเหลือท่ีดีของพื้นท่ีให๎กระจายถึงผ๎ูเดือดร๎อนท่ี
แท๎จริง 
  (2) การพยากรณ์จุดที่เกิดพิบัติของพื้นที่ โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศท่ีเป๋นความสูงต้่าของพื้นท่ี 
การมีแหลํงน้้าและระยะความใกล๎ไกลจากแหลํงน้้า ความสมบูรณ๑ของแหลํงน้้าตลอดจนพฤติกรรมของ
มนุษย๑ในการเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรท่ีดิน แหลํงน้้า และปุาไม๎ 
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           (3) การพยากรณ์ภัยพิบัติ เม่ือส่อเค้าว่าจะเกิดภัย ได๎แกํ การท้านายสภาพการเกิดภัยพิบัติ การ
เกิดพายุ ฝนหนัก น้้าทํวม อุทกภัย ภัยแล๎ง ดินโคลนถลํม ด๎วยภูมิปัญญา ซึ่งเป็นการท้านายท่ีมีความ
แมํนย้าสูงโดยสังเกตสภาพภูมิอากาศ พฤติกรรมของพืช สัตว๑ ของมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมอื่น 
           ระยะที่ 2 เม่ือเกิดภัยแล้ว ได๎แกํ ชํวงท่ีภัยเกิดขึ้นแตํยังไมํมาถึงตัว เชํน เมื่อฝนตกหนักติดตํอกัน
หลายวัน เป็นสัญญาณเตือนวําจะกํอให๎เกิดอันตรายท้ังอุทกภัยและดินโคลนถลํม การพยากรณ๑ภัยได๎สํง
สัญญาณเตือนภัยมา กิจกรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาในระยะนี้ คือ 
           (1) การเตือนภัย ได๎แกํ กิจกรรมการแจ๎งข๎อมูลสภาพอากาศจากการสังเกตจากผ๎ูพยากรณ๑ถึงผ๎ู
เส่ียงภัยทุกคนเพื่อเป็นการเตือนภัยระหวํางสมาชิกในชุมชนท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง ในพื้นท่ีภัยพิบัติเป็นส้าคัญ 
 (2) การอพยพย้ายสถานพักพิง การเคล่ือนย๎ายเด็กเล็ก ผ๎ูปุวยและคนชรา ไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
การเก็บรักษาทรัพย๑สินส่ิงของไว๎ในท่ีปลอดภัย และท้าได๎ทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย 
           ระยะที่ 3 เม่ือภัยพิบัติมาถึงและประสบภัยแล้ว ได๎แกํ กิจกรรมท่ีตํอเนื่องหรืออาจเกิดขึ้นใกล๎ๆ 
กับการเตือนภัย ท้ังนี้สุดแล๎วแตํสถานการณ๑ ซึ่งกิจกรรมตํางๆ ในระยะท่ี 3 นี้ ได๎แกํ 
          (1) การต้านภัยพิบัติ ได๎แกํ การส้ารวจและแบํงปันปัจจัยท่ีจ้าเป็นในการอยูํรอดของชีวิตแกํ
ผ๎ูประสบภัยโดยเฉพาะท่ีขาดอาหาร น้้าด่ืม ยารักษาโรค ยานพาหนะเพื่อการด้ารงชีวิตในพื้นท่ีรํวมกันของ
ผ๎ูประสบภัย 
          (2) การผจญกับภัยพิบัติ ได๎แกํ ผ๎ูประสบภัยให๎ความชํวยเหลือ เกื้อกูลกัน เฝูาระวังรักษา
ทรัพย๑สินไมํให๎ถูกขโมย ช้ารุดเสียหาย เพื่อให๎สามารถด้ารงชีวิตอยูํทํามกลางความมืด น้้าทํวม ความหนาว
เย็น ความแห๎งแล๎ง ความหิวกระหาย และภาวะเจ็บปุวยท่ีชํวยตัวเองไมํได๎โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผ๎ูปุวย 
ผ๎ูสูงอายุและคนชรา และกํอนการชํวยเหลือจะมาถึง ประกอบกิจกรรมตามประเพณีรํวมกัน จับสัตว๑น้้า
และสัตว๑บกพร๎อมท้ังแปรรูปเพื่อเป็นอาหาร 
          ระยะที่ 4 เม่ือภัยสิ้นสุดแล้ว ได๎แกํ 
 (1) การฟื้นฟูบูรณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน ได๎แกํ บ๎านเรือนท่ีอยูํอาศัย 
ถนนหนทาง แหลํงน้้า 
 (2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ ได๎แกํ การอพยพเคล่ือนย๎ายคนและสัตว๑กลับสํูถิ่นฐาน
เดิมการเยียวยา รักษาพยาบาลรักษาผ๎ูเจ็บปุวยและสภาพจิตใจของผ๎ูท่ีสูญเสียสมาชิกและทรัพย๑สิน การ
ท้าบุญตามประเพณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
         (3) การประกอบอาชีพ การท้านาและการเล้ียงสัตว๑ทดแทนภายหลังน้้าลดและภัยแล๎งได๎ผํานพ๎น 
 6. การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโดยภูมิปัญญาของชุมชน 
  กิจกรรมของชุมชนท่ีเดํนชัดในการจัดการภัยพิบัติเป็นระยะการเฝูาระวังและเตือนภัย ซึ่งใน
อดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน และคาดหมายวําจะยังคงปฏิบัติกันตํอไปในอนาคต ผ๎ูท่ีอาศัยด้ารงชีวิตอยูํใน
ชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ด๎วยการท้านา 
ปลูกพืชไรํ เล้ียงโค กระบือ ท่ีต๎องอาศัยน้้าฝนในการด้ารงชีพและประกอบอาชีพ ผ๎ูคนเหลํานั้น สามารถ
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ท้านายสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะสภาพฝนตกท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคตได๎คํอนข๎างแมํนย้าโดยสังเกต
จากพฤติกรรมของมนุษย๑ของสัตว๑ ของพืชและปรากฏการณ๑ธรรมชาติและมีคุณประโยชน๑อยํางยิ่งในการ
เฝูาระวัง เตือนภัย และชํวยในการปูองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีจะเกิด
กับการด้าเนินวิถีชีวิตหากมีความไมํปกติของสภาพฝนตกหรือภัยแล๎งเกิดขึ้น 

  ภูมิปัญญาของชุมชนในการท านายสภาพภูมิอากาศ จ้าแนกตามการสังเกตพฤติกรรม
ของส่ิงตํางๆ ได๎ดังนี้ 
          (1) สังเกตจากพฤติกรรมของมนุษย์ 

 ผ๎ูสูงอายุมีอาการคันตามผิวหนังโดยเฉพาะในชํวงเวลาบําย ฝนใกล๎จะตก 

 ตอนเช๎าเมื่อต่ืนขึ้นมาล๎างหน๎าแล๎วรู๎สึกล่ืนมือ วันนั้นฝนจะตก 

  (2) สังเกตจากพฤติกรรมของพืช 

 ดอกของหญ๎าแพรกเป็นชํอยาวมากและเหยียดตรง ปีนั้นฝนจะดี 

 ต๎นจาน (ทองกวาว) ออกดอกดกสม่้าเสมอเต็มต๎นและหลํนหมด ฝนจะดีตลอดปี 

 ต๎นจาน (ทองกวาว) ออกดอกเฉพาะบริเวณสํวนยอดของล้าต๎น จะมีฝนดีในชํวงปลายปี 

 หากต๎นสาบเสือยังไมํออกดอก จะยังคงมีฝนตกตํอไป 

 ปีใดท่ีต๎นมะขามออกดอกมาก (ข๎าวทราม มะขามดก) ข๎าวจะปลูกไมํได๎ผล (ฝนจะไมํดี) 

 หากผลกระทกรกมีขนหุ๎มมาก ฝนจะไมํดี หรือมีน้้าน๎อย 

 ต๎นจิก (ไม๎เต็ง) มีดอกยาวและดก ฝนจะดี 

 ต๎นไผํชูล้ายอดไผํอํอนในระดับสูงขึ้นเหนือกอไผํ ฝนจะดีและลมพัดไมํแรง 

 พื้นท่ีท่ีมีต๎นไม๎ใหญํขึ้นหลายต๎นและมีใบเขียวตลอดปี น้้าไต๎ดินอยูํในระดับต้ืน 

 ต๎นบกมีผลดกเต็มต๎น ปีนั้นน้้าจะน๎อย 

 หากมีเห็ดเกิดขึ้นมากในพื้นท่ีปุาบุํงปุาทาม น้้าบริเวณนั้นมาก 

 ต๎นมะมํวงปุามีผลดก ฝนจะดี 

  (3) สังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ 

 มดท้าขุย (คันดิน) เป็นสันคมล๎อมรูเป็นวงกลมสวยงามดี น้้าจะดีตลอดปี 

 ควายเมื่อปลํอยจากคอกเอาเท๎าหน๎าขูดดินทิศทางขวางทางเดิน น้้าจะน๎อยหรือฝนไมํดี 

 ควายเมื่อปลํอยจากคอกเอาเท๎าหน๎าขูดดินทิศทางไปตามทางเดิน  น้้าจะมาก นาจะลํม

เสียหาย 
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 ไกํนอนจับราวอยูํในระดับสูงหรือบนต๎นไม๎ น้้าจะมาก 

 หางตะกวดมีสีด้ายาวมาก ฝนจะดี 

 ถ๎าไกํยืนหรือนอนหงายกางปีกผ่ึงแดด วันนั้นฝนจะตก 

 นกกระเต็นร๎องผํานทํุงวํา แพ-ผํามๆๆ อีก 3-4 วันก็จะรู๎ผล น้้าจะทํวม 

 มดขนไข ํหรืออพยพเดินทางจากท่ีลํุมไปยังท่ีดอน เดินกันเป็นแถวเป็นระเบียบ และคาบไขํ

ของตนเองไปด๎วยฝนจะตกหนัก 

 ปูอพยพย๎ายถ่ินสํูท่ีลํุม และท้ารูอาศัย ฝนจะหมด 

 ดูหางแลน เมื่อถึงฤดูฝน น้าลูกน๎อยของแลนมาดู สีด้าท่ีหางของลูกแลนมีมากกวําสีขาวฝน

ตกมาก 

 สังเกตหางแลน เมื่อถึงฤดูฝนน้าลูกน๎อยของแลนมาดู สีขาวที่หางของลูกแลนมีมากกวําสีด้า

ฝนตกน๎อย 

 ประชากรจักจ่ันกรีดเสียงดังระงม เข๎าสํูฤดูแล๎ง 

 ประชากรแมลงปอมีมาก เข๎าสํูฤดูหนาว 

 ประชากรมดแดงใหญํแมํเปูงเดินเพํนพําน เข๎าสํูฤดูฝน 

 หากตัวอึ่งมีลักษณะด้าไมํท่ัวตัว ฝนจะแล๎ง 

 หากตัวอึ่งมีลักษณะด้าท่ัวทั้งตัว ฝนจะดี 

 หากตัวตะกวดมีสีขาวบ๎าง ด้าบ๎าง ฝนจะตกไมํดี 

 ปลาจ้านวนมากในแหลํงน้้าหนองบึงวํายผุดเลํนใต๎ผิวน้้า ฝนใกล๎จะตก 

 พื้นท่ีบริเวณริมจอมปลวกท่ีมีตัวปลวกขนาดใหญํยังคงอาศัยอยูํเป็นจ้านวนมากน้้าใต๎ดินใส

สะอาดน้้าใต๎ดินอยูํในระดับต้ืน 

 มดแดงหรือผ้ึงท้ารังบนต๎นไม๎ในระดับสูง ปีนั้นลมฝนไมํแรง 

 ไกํขันเวลากลางคืนในชํวงหัวค้่า วันรุํงขึ้นลมจะพัดแรง 

 ผีเส้ือสีเหลืองบินอพยพจากทิศตะวันออกลงทิศตะวันตก เริ่มหมดฝน 

 คางไกํต๎มท่ีใช๎เส่ียงบนปูุตามีรูปรํางลักษณะห๎อยและยาว ปีนั้นฝนจะตกดี 

 ถ๎าปูอพยพเข๎าบ๎าน ฝนจะดีหรือน้้าจะทํวม 

  (4) สังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-91 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงฝนจะไมํปกติ ไมํแล๎งก็ทํวม 

 เกิดจันทรุปราคาแหวํงด๎านข๎าง ฝนจะดี ข๎าวจะงาม 

 อากาศร๎อนอบอ๎าวติดตํอกันนาน 4-5 วัน ฝนจะตก 

 ขึ้น 3 ค่้า เดือน 3 ดวงจันทร๑เรียวดี ไมํแหวํงและมีสีน้้าตาล ฝนดี ข๎าว-อาหารจะอุดม

สมบูรณ๑ดี 

 บั้งไฟที่จุดสํวนใหญํขึ้นสูง ฝนจะตกดี 

 การหาทางน้้าใต๎ดินท่ีอยูํระดับต้ืน ใช๎เวลาเช๎ามืดในชํวงฤดูหนาว ให๎คนไมํใสํเส้ือเดินไปตาม

ทํุง หากมีความอุํนกระทบตัวน้้าใต๎ดินอยูํในระดับต้ืน 

 ใช๎กะละมังคว่้าลงไปบนพื้นดิน ท้ิงไว๎ 1 คืน เมื่อได๎หงายกะละมังหากมีหยดน้้าจ้านวนมาก

เกาะอยูํภายในกะละมังน้้าใต๎ดินอยูํในระดับต้ืน 

 ฟูาร๎องเสียงดังปลายฤดูฝน ฤดูฝนจะหมดแล๎ว 

     ภูมิปัญญาในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ การพยากรณ์การเกิดพายุฝนฟูาคะนองอย่างรุนแรง 

 ม๎าจะวิ่งอยํางต่ืนตระหนกกํอนท่ีจะมีลมพายุรุนแรงพัดมา 

 หมูจะโกยเอาฟาง ใบไม๎และกิ่งไม๎มารวมกันไว๎กํอนจะมีพายุกระหน่้า 

 ดอกไม๎จะหุบลงกํอนหน๎าพายุจะเกิด 

 วัวควายจําฝูงน้าหน๎าลูกฝูงออกไปหากินกลางทํุงด๎วยอาการกระโดดโลดเต๎นแสดงวําจะมี

ฝนตกในไมํช๎าและอาจมีฝนฟูาคะนองอยํางรุนแรง 

 สุนัขกินหญ๎า 

 หมาปุาจะหอนอยํางตํอเนื่องมากขึ้น กํอนเกิดพายุ 

 ฝูงมดเดินเคล่ือนไหวอยูํท้ังวัน 

 ฝูงริ้นจ้านวนจะรุมตอมกัด 

 จ้ิงหรีดจะกรีดร๎องเสียงดังขึ้น 

 แมงมุมจะไตํลงจากรัง 

 แมลงวันจะออรวมกันอยูํแตํในบ๎าน 

 เมื่อใบไม๎คว่้ากลับใบลง พยากรณ๑ได๎เลยวําจะมีลมแรง และพายุกระหน่้า 

 กํอนพายุกระหน่้า วัวจะนอนลง และไมํยอมออกไปทํุง 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-92 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 บํอน้้าจะมีเสียงดังปุดๆ และขุํนเป็นโคลน กํอนจะเกิดมีพายุใหญํ 

 ถ๎าถาํนไฟที่ก้าลังลุกไหม๎มีเปลวไฟที่ลุกไหม๎มีสีซีดกวําปกติ เปลวไฟติดก๎นหม๎อตลอดแสดง

วําจะมีพายุในไมํช๎า 

 แมวจะแสดงอาการหางต้ังและขนลุกพองเป็นเวลานานแสดงวําลมแรงก้าลังพัดมา 

 เมื่อดวงอาทิตย๑ตกพร๎อมกับแสงสีแดงฉานปกคลุมท๎องฟูา เราจะได๎พบกับพายุลมแรงใน

ตอนเช๎า 

 แตํถ๎าฟูามัวหมํนในยามเย็น ฟูาแดงในยามเช๎า ฝนจะตกแรง 

 ท๎องฟูาเปล่ียนเป็นสีส๎มแดงสลัวเป็นบางท๎องท่ี แสดงวําก้าลังจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้น 

 ในฤดูหนาวที่มีลมแรง จะมีฝนตกหนักในฤดูฝน 

       การพยากรณ์สภาพจะเกิดเหตุการณ์ฝนตก 

 ท๎องฟูาเปล่ียนเป็นสีเขียวในชํวงพายุฝน จะมีลูกเห็บตามมา 

 สุนัขกระโดดไปรอบ ๆ พร๎อมท้ังตะกุยตะกาย เป็นสัญญาณวําจะมีลูกเห็บตก 

 อาทิตย๑แดงฉานในยามเย็น เมฆหมอกสีเทาในยามเช๎า เป็นสัญญาณส้าหรับวันอันสดใส 

 เมฆหมอกสีเทาในยามเย็น อาทิตย๑แดงฉานในยามเช๎าฝนจะตก 

 เมื่อเมฆก๎อนเล็กเข๎ารวมตัวกัน และหนามากขึ้น จะมีฝนตกในไมํช๎า 

 นกร๎องจ๏อกแจ๏กจอแจเมื่อฝนจะตก 

 นกบินเกาะสายไฟบํงช้ีวําฝนจะตก 

 ไกํตัวผ๎ูเกิดขันกํอนท่ีเราจะเข๎านอน จะมีฝนตกกลางคืนและตอนเช๎ามืด 

 ถ๎านกหากินกลางคืนสํงเสียงร๎อง แสดงวําจะมีฝนตก 

 เมื่อนกร๎องเอะอะ ฝนใกล๎จะตก 

 เมื่อเป็ดร๎องเสียงดัง เป็นสัญญาณวําจะมีฝนตก 

 เสียงร๎องของนกเค๎าแมวจะน้าฝนมาด๎วย 

 ถ๎านกกระจอกท้าเสียงดังเอะอะ ฝนก้าลังจะตามมา 

 เมื่อนกแก๎วท้าเสียงผิวปาก คาดวําฝนจะตก 

 ปลาจะกินเหยื่อดีท่ีสุดชํวงกํอนฝนตก 

 เมื่อฝูงปลากระโดดเลํนน้้าบริเวณผิวน้้า และกินเหยื่ออยํางกระหาย ฝนจะตกในไมํช๎า 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-93 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 นกตํางๆ บินต่้าๆ คาดวํานําจะมีฝนตก และลมพัดแรง 

 เมื่อปลาโลมาออกมาเลํนคล่ืน จะมีพายุเกิดข้ึน 

 ปูทะเลอพยพขึ้นบก  

 มีฟองขาวเหนือพื้นน้้าท่ีเคยสงบเงียบ หมายถึงฝนท่ีก้าลังมา 

 หนองน้้าจะเปลํงแสงอันนําขนลุกออกมากํอนท่ีฝนจะตก 

 บํอน้้าจะขุํนด้ากํอนพายุใหญํ 

 มีคราบฟองน้้าลอยในแมํน้้ากํอนฝนจะตก 

 เมื่อท๎องรํองและบํอน้้าสํงกล่ินเหม็นออกมา ให๎ระวังฝนตกหนักและพายุกระหน่้า 

 เมื่อน้้าแห๎งเหือดหายไปหมดเร็วกวําปกติมาก ให๎ระวังฝนตก 

 บํอน้้าพุจะเริ่มพุํงขึ้นมา กํอนหน๎าจะมีฝนตก 

 ระดับท่ีพุํงสูงขึ้นของบํอน้้าพุหรือในบํอน้้า แสดงวํามีฝนตก 

 ฝูงแมลงสาบจะดูกระตือรือร๎นมากขึ้น กํอนท่ีฝนจะตก 

 ดอกเดซี่จะหุบกํอนฝนตก 

 เมื่อกล๎องยาสูบมีกล่ินแรงขึ้น แสดงวําฝนใกล๎ตก 

 ถ๎ากล่ินหอมของดอกไม๎สํงกล่ินได๎แรงและไกลขึ้นอยํางผิดปกติ คงจะมีฝนตกในไมํช๎า 

 ดอกไม๎จะมีกล่ินมากขึ้นกํอนฝนตก 

 แมวจะตะกุยตะกายเสากํอนมีลมแรง แมวจะล๎างหน๎าของมันกํอนมีฝนตก 

 ยามเย็นท๎องฟูาสีเทา ยามเช๎าเป็นสีแดง ฝนจะตกหนัก 

 เมื่อก๎อนหินช้ืนขึ้น แสดงวําจะมีฝนตก 

 หน๎าจันทร๑ดั่งชาด หยาดฝนหลํนกระจาย 

 ใบยาเส๎นจะช้ืนขึ้น กํอนฝนตก 

 พื้นขัดมันจะล่ืนมากขึ้น กํอนท่ีทุกอยํางจะเปียกปอนไปด๎วยฝน 

 เมื่อพืชจ้าพวกมอสบนภูเขาอํอนนุํมและดูสดใส ฝนคงตกในไมํช๎า 

 บานประตูและล้ินชักจะฝืดขึ้น กํอนฝนตก 

 เชือกปุานท่ีมัดอยูํจะแนํนขึ้น แสดงวําจะมีฝนตก แตํเมื่ออากาศดีขึ้นมันจะกลับหลวมอีกครั้ง 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-94 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 เมื่อต๎นไม๎หุบฝักของมัน คาดได๎เลยวําฝนจะตก 

 ต๎นไม๎จ้าพวกท่ีมีใบหํอจะเปิดกว๎างขึ้นกํอนฝนตก 

 ต๎นไมยราบหุบใบของมันกํอนฝนตก 

 ถ๎าควันจากปลํองลอยต้่าลงมาท่ีพื้น ท้าทําจะมีฝนตก 

 ในบริเวณรอบกองไฟจะมีควันมากขึ้น กํอนท่ีฝนจะตก 

 กบสํงเสียงร๎องกํอนฝนตก แตํจะเงียบสนิทอีกครั้งเมื่อยามหน๎าแล๎ง 

 อึ่งอํางสํงเสียงร๎องดังประสานกันแสดงวําฝนหนักเพิ่งหยุดตก 

 คางคกเพิ่มจ้านวนมากขึ้น ใกล๎ฝนเต็มที 

 ถ๎าไส๎เดือนจ้านวนมากปรากฏข้ึน ฝนจะตามมา 

 เห็นเห็ดบางชนิดในตอนเช๎า ฝนจะตกในตอนเย็น 

 เห็นกบกระโดดข๎ามถนน แสดงวําพวกมันก้าลังคอยฝน 

 สุนัขในบ๎านมีทําทางหงอย ๆ  นอนยังกะปุวยเป็นอัมพฤกษ๑ อาจมีฝนตกหนักมากถึง 5 ช่ัวโมง 

 ถ๎าแผํนโลหะมัว จานชามกลับช้ืน เป็นสัญญานของฝน 

 เมื่อแมงมุมชักใยในตอนเท่ียง อากาศจะดีขึ้นในอีกไมํนาน 

 การพยากรณ์จะเกิดเหตุการณ์ภัยแล้ง 

 ต๊ักแตนจะสํงเสียงร๎องเมื่ออากาศร๎อนและแห๎ง 

 ถ๎ากบร๎องเซ็งแซํในชํวงวันฝนตกท่ีหนาวเหน็บ อากาศร๎อนหน๎าแล๎งก้าลังมา 

 ฤดูใบไม๎ผลิท่ีมีฝนมาก หน๎าร๎อนนี้จะแล๎งและร๎อนจัด 

 ฤดูร๎อนท่ีแล๎งและร๎อนจัด ฤดูใบไม๎รํวงจะมีลมแรง 

 เมื่อเห็นใยแมงมุมปลิวพล้ิวลม แสดงวําอากาศจะแห๎งแล๎งในไมํช๎า 

 แมงมุมจะขยายและซํอมแซมใยกํอนอากาศเลวร๎าย 

 ลมเปล่ียนทิศตามเข็มนาฬิกา จะท้าให๎ท๎องฟูาโปรํง 

 ลมเปล่ียนทิศทวนเข็มนาฬิกา พายุใกล๎เข๎ามาแล๎ว 

 ฤดูร๎อนท่ีร๎อนระอุ เป็นเครื่องหมายบอกถึง ฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ, 

 ฤดูฝนท่ีแห๎งแล๎ง เป็นเครื่องหมายบอกถึง ฝนจะตกเป็นบริเวณกว๎างระหวํางชํวงฤดูร๎อน 

 ฤดูใบไม๎รํวงท่ีลมพัดแรง มักจะตามมาด๎วยฤดูหนาวที่แสนสบาย 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-95 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

        ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น ๆ 

 ถ๎านกร๎องเสียงแหลม หมายถึง สภาพอากาศดี 

 ถ๎านกร๎องเสียงท๎ุม หมายถึง สภาพอากาศแยํ 

 เมื่อฝูงนกนางแอํนบินขึ้นสูง และบินเลํนกันในอากาศ มันบอกเราได๎วํา ท๎องฟูาจะโปรํง 

 นกปุาจะบินสูงในอากาศท่ีสดใส และบินต่้าในเมื่ออากาศเลวร๎าย 

 ถ๎าสุนัขยกหางของมันสูงขึ้นในขณะเดิน อากาศก้าลังจะมีการเปล่ียนแปลง 

        การพยากรณ์อากาศจากการจากการสังเกตลักษณะดวงอาทิตย์ที่ปรากฏ 

 ดวงอาทิตย๑สีแดงดูฉ่้าน้้า แสดงวําอีกนานกวําจะแล๎ง 

 ขณะดวงอาทิตย๑ตกแลดูสวํางชัดเจน แสดงวําเป็นลมฝุายตะวันออกซึ่งคุณไมํต๎องกังวลใดๆ 

 แสงเงินแสงทองในยามเย็น สีเทาหมอกในยามเช๎า เหลําพิลกริมจะออกท้างาน 

 ยามเย็นแสงสํองฟูา ยามเช๎าหมอกมัว หมูํนักเดินทางเริ่มออกเดิน 

 ถ๎าดวงอาทิตย๑ตกแดงฉานวันนี้ วันพรุํงนี้จะมีฝน ถ๎าตกแบบหมํนมัว พรุํงนี้เป็นวันดี 

 พระอาทิตย๑ยังสํองแสง ฝนอยํางมากแคํครึ่งช่ัวโมง 

         การพยากรณ์อากาศจากการสังเกตลักษณะดวงจันทร์ที่ปรากฏ 

 ดวงจันทร๑สีซีด ฝนตก ดวงจันทร๑สีแดง ลมแรง 

 ดวงจันทร๑สีขาว ไมํมีท้ังฝนท้ังลม 

 วันไหนดวงจันทร๑ขึ้นสุกสวําง อากาศดี 

 ดวงจันทร๑ขึ้นมามีสีแดง และดูเห็นเป็นดวงใหญํ พร๎อมกับมีเมฆปกคลุมมันก้าลังจะมีฝนตก

ภายใน 12 ช่ัวโมงข๎างหน๎า 

 ดวงจันทร๑เป็นเงามืดท่ีสุดตรงบริเวณขอบฟูา ให๎ระวังฝนไว๎เถิด 

 พระจันทร๑ชัดแจ๐ว อากาศหนาวจะมาเยือน 

 ถ๎าเกลือในขวดจับตัวเป็นก๎อนช้ืนๆ และมีน้้าหนักเพิ่มขึ้น ฝนจะตกในเวลาไมํนานเกินรอ 

 ถ๎ามีน้้าค๎างเกาะยอดหญ๎าในยามเช๎า วันนั้นอากาศจะดี 

 เห็นน้้าค๎าง จะไมํเห็นฝนผํานมาเลย 

 หมอกลอยขึ้นเหนือบึงน้้า พรุํงนี้อากาศจะดี 

        การพยากรณ์อากาศจากการสังเกตลักษณะก้อนเมฆที่ปรากฏ 
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 เมฆท่ีปกคลุมสํวนยอดของดวงอาทิตย๑ขณะก้าลังตก บํงช้ีถึงฝน 

 ถ๎าเห็นเมฆจ้าพวกเมฆก๎อนลดน๎อยลงในตอนเย็น พรุํงนี้อากาศจะดีขึ้น 

 ถ๎าเห็นเมฆจ้าพวกเมฆก๎อนโตขึ้นเรื่อยๆ ทางด๎านเหนือลมและมีลมแรงในเวลาพระอาทิตย๑

ตกระวังฝนฟูาคะนองในตอนกลางคืน 

 ถ๎าเห็นเมฆปุยคล๎ายขนแกะแผํกระจายในท๎องฟูา แนํใจได๎วําจะไมํมีฝนกลางฤดูร๎อน 

 เมื่อเห็นเมฆจมตัวลงบริเวณเชิงเขา อากาศจะแยํลง เมื่อเห็นเมฆลอยตัวขึ้นเหนือภูเขา

อากาศจะดีขึ้น 

 หลังจากเมฆด้าผํานพ๎น อากาศจะกลับดี 

 ถ๎าเห็นเมฆมาก แล๎วกลับลดน๎อยลง อากาศดีแนํนอน 

 ยอดเมฆกลมมน มีฐานแบนราบ น้าฝนมาด๎วย 

 เมื่อภูเขาและหน๎าผาปกคลุมด๎วยก๎อนเมฆ ฝนฟูาคะนองอยํางรุนแรงจะเกิดขึ้น 

 ถ๎ามองไปท่ีภูเขา เห็นยอดปกคลุมด๎วยเมฆหนา ฝนจะตกใน 6 ช่ัวโมง 

 ถ๎าเมฆก๎อนโตสีขาว ในไมํช๎าทํุงข๎าวโพดจะถูกกระหน่้าด๎วยสายฝน 

 เมฆก๎อนขาวบนฟูาสีคราม นํากลัวฝน 

 เมฆก๎อนเล็ก กลมๆ มาพร๎อมกับลมเหนือ อากาศดีอีกวัน 

 เมฆยิ่งสูง อากาศยิ่งดี 

 ควันยังลอยขึ้น แตํไมํสูงมาก เมฆจะไมํกํอตัว อากาศก็จะแล๎ง 

 
5.5 การใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ า 
5.5.1 บทน า 
              ในอดีตท่ีผํานมาประเทศไทยมีการจัดการภัยทางธรรมชาติในลักษณะต้ังรับ คือเป็นการ
ชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยหลังการเกิดพิบัติภัย (Reactive Approach) การชํวยเหลือฟื้นฟู บูรณะการเข๎ามา
ปฏิบัติการด๎านสาธารณภัยของหนํวยงานตําง ๆ ท้ังนี้แนวทางท่ีจะลดความรุนแรงและลดผลกระทบจาก
อุทกภัย – ดินถลํมท่ีจะเกิดขึ้นให๎ได๎มากท่ีสุด จ้าเป็นต๎องปรับให๎เป็นการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก โดยเพิ่ม
การเตรียมความพร๎อมของชุมชนซึ่งเป็นผ๎ูท่ีต๎องประสบเผชิญภัยธรรมชาติเป็นกลํุมแรกให๎สามารถมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการข๎อมูลการเตือนภัยเพื่อเตรียมพร๎อมของตนเองและครอบครัววําต๎องปฏิบัติอยํางไร 
               เพื่อสร๎างความพร๎อมให๎กับชุมชนท๎องถิ่นให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเบื้องต๎นในการสามารถ
เรียนรู๎เรื่องข๎อมูล ระบบการเตือนภัย วิธีปฏิบัติเบ้ืองต๎นในการสามารถชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว และชมุ
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ชนท๎องถิ่น กรมทรัพยากรน้้าได๎จัดท้าตัวอยํางต๎นฉบับคํูมือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมูํบ๎านเพื่อการ
รับมือภัยพิบัติของชุมชน (Standard Operation Procedure : SOP) จัดท้าขึ้นเพื่อให๎ชุมชนท๎องถิ่น 
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติเตรียมความพร๎อมท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
ทราบวําควรปฏิบัติอยํางไรเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย – ดินถลํม เนื่องจากท่ีต้ังของชุมชนต้ังอยูํในพื้นท่ีลํุม
น้้าท่ีลาดเชิงเขาท่ีมีโอกาสประสบเหตุพิบัติภัยทางธรรมชาติได๎ อยํางไรก็ตามมาตรการตําง ๆต๎องอาศัย
ความรํวมมือรํวมใจของทุกคนและการประสานงานความรํวมมือและชํวยเหลือจากหนํวยงานตําง ๆ ต้ังแตํ
ระดับต้าบล จังหวัดและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
               การใช๎ข๎อมูลเพื่อการเตือนภัย ต๎องท้าความเข๎าใจในนิยามศัพท๑ ความหมายตําง ๆท่ีเกี่ยวข๎อง
กับพิบัติภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทบทวนความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาท่ีได๎อบรมในหลักสูตรก าร
เสริมสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการใช๎ข๎อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้้า ภัยพิบัติธรรมชาติตําง ๆการจัดการความ
เส่ียง และจะต๎องเตรียมพร๎อมท่ีจะเผชิญเหตุตามล้าดับข้ันตอนอยํางไร ท้ังนี้ ได๎จัดท้าเป็นเอกสารบรรยาย
พร๎อมภาพประกอบเป็นการ๑ตูนท่ีสร๎างความเข๎าใจงําย ๆให๎กับประชาชนเพื่อใช๎ในการทบทวน ศึกษาด๎วย 

5.5.2 ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ (SOP) 
 1) ชุมชนท๎องถิ่น ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ จะไมํเกิดความสับสนในการปฏิบัติเมื่อต๎องเผชิญเหตุ

อุทกภัย – ดินถลํม สามารถด้าเนินการตามข๎อแนะน้าในคํูมือ 
 2) ชุมชนท๎องถิ่น และประชาชนในชุมชนนั้น ๆ จะสามารถประสานข๎อมูล ขอความชํวยเหลือกับ

หนํวยงานตําง ๆ ต้ังแตํระดับต้าบล จังหวัดและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

5.5.3 เนื้อหาของคู่มือ SOP 
 1) รู๎จักความหมายภัยพิบัติธรรมชาติ การจัดการความเส่ียง ความเปราะบางในชุมชนท๎องถิ่น 
 2) การปฏิบัติตนเตรียมความพร๎อมเมื่อจะต๎องเผชิญภัยอุทกภัย – ดินถลํม 
 3) รู๎จักภัยธรรมชาติใกล๎ตัว พายุหมุนโซนร๎อน พายุงวงช๎าง พายุซัดฝ่ัง อุทกภัย ดินถลํม 
 4) การเตรียมพร๎อมรับภัยพิบัติ อุทกภัย ดินถลํม 
 5) เครือขํายข๎อมูลความชํวยเหลือภาครัฐ และเอกชน  
 6) ต๎นแบบคํูมือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมูํบ๎าน   

5.5.4 ค านิยาม และความหมาย 
 ภัย (Hazard) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอันตราย กํอให๎เกิดความเสียหาย เชํน น้้าทํวม ดินถลํม และ
แผํนดินไหว หรืออาจจะมาจากการกระท้าของมนุษย๑ เชํน การรั่วไหลของสารเคมี การวางระเบิดใน
สงคราม และมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster) หมายถึง เหตุการณ๑ท่ีกํอให๎เกิดความเสียหายและสูญเสีย
อยํางรุนแรงแกํท้ังคน ทรัพย๑สิน หรือทรัพยากรตําง ๆ จนท้าให๎ชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไมํสามารถ
รับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได๎ เชํน น้้าทํวม ดินถลํม พายุโซนร๎อน พายุใต๎ฝุุน เป็นต๎น 
 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีส่ิงท่ีไมํดี / ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) หมายถึง การส้ารวจ ตรวจสอบและคาดการณ๑ 
เพื่อให๎รู๎วํามีโอกาสท่ีจะเกิดส่ิงท่ีไมํดีซึ่งกระทบตํอเด็กและชุมชนจะเกิดขึ้นหรือไมํ อยํางไร 
 การลดหรือจัดการความเสี่ยง Risk reduction (management) หมายถึง การจัดการหรือลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากภัยพิบัติ 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง การเตรียมความพร๎อมเพื่อปูองกันและลด
การสูญเสียชีวิต ทรัพย๑สิน และอื่น ๆ 
 ความล่อแหลมหรือเปราะบาง (vulnerability) หมายถึง โอกาสท่ีจะถูกท้าให๎ได๎รับหรือเป็น
อันตรายได๎โดยงําย 
 ศักยภาพ (Capacity) คือความสามารถในการรับมือกับสถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้นหมายถึงการมี
ทักษะและความรู๎ท่ีจะ “ต้ังรับ” และ “เตรียมพร๎อม” ตํอสถานการณ๑ท่ีเส่ียงภัย ศักยภาพมีหลายด๎าน เชํน 
ศักยภาพในการเอาตัวรอดและฟื้นตัว อาทิเชํน วิ่งหนีเร็ว วํายน้้าเกํง มีเงินส้าหรับสร๎างบ๎านท่ีแข็งแรงขึ้นใน
ท้าเลท่ีปลอดภัยข้ึน  รู๎วําควรท้าอยํางไรเพื่อให๎ตนเองปลอดภัยในสถานการณ๑คับขัน เชํนเก็บของไว๎ในท่ีท่ี
ปลอดภัย เก็บเสบียงอาหารแห๎ง ไมํด่ืมน้้าท่ีปนเป้ือนฯลฯ ศักยภาพสามารถ “เพิ่มพูน” และ “พัฒนา” ขึ้นได๎                

5.5.5 ความเสี่ยงเป็นเร่ืองใกล้ตัวและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของทุกคนอยู่แล้วหากเรารู้แล้วว่ามี
ความเสี่ยง 
 ภัยและความเสี่ยง 
 • คนในชุมชนรู๎หรือไมํวําภัยหรือความเส่ียงในชุมชนมีอะไรบ๎าง จะยอมปลํอยให๎เกิดความเส่ียง
หรือ ? ถ๎าไมํยอม เราต๎องหาทางจัดการ หรือ ลดความเส่ียงการประเมินความเส่ียงรุนแรงแคํไหน ? ท้าไม
รุนแรง ? เพราะพื้นท่ีการเกษตร บ๎านอยูํอาศัยน้้าทํวม ไร๎ที่อยูํ ? มีแนวโน๎มจะเกิดมากแคํไหน ? มีแนวโน๎ม
อยํางมาก ท้าไม ?  สํวนใหญํแล๎วการแจ๎งขําวเตือนภัย การพยากรณ๑อากาศแมํนย้า  การจัดการ / ลด
ความเส่ียงควรท้าอะไร ? เตรียมอพยพ เตรียมเครื่องยังชีพ 
 • คนในชุมชนรู๎หรือไมํวําพื้นท่ีไหนเป็นพื้นท่ีเส่ียง 
 • คนในชุมชนรู๎หรือไมํวํากลํุมท่ีลํอแหลมและเปราะบางในชุมชนคือคนกลํุมไหน 
 • คนในชุมชนรู๎หรือไมํวําพฤติกรรมแบบไหนท่ีน้าไปสํูความเส่ียงในระหวํางเกิดภัยพิบัติ 
 การจัดการ / ลดความเส่ียง (Risk management / reduction) หมายถึง การระบุวําโอกาสท่ี
เหตุการณ๑เส่ียงอันตรายจะเกิดขึ้นมีมากน๎อยแคํไหน และด้าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีมันจะเกิดขึ้นให๎น๎อยลง
หรือลดความเสียหายท่ีเหตุการณ๑นั้นอาจกํอให๎เกิดขึ้น            
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ความลํอแหลมและเปราะบางในชุมชน 
 • คนชรา เหตุผลท่ีท้าให๎คนชราลํอแหลมตํอภัยพิบัติ เชํน รํางกายไมํแข็งแรง , มีโรคภัยไข๎เจ็บ, 
วิตกกังวล, มีความรู๎สึกผูกพันกับท่ีอยูํท้าให๎ไมํอยากหนีไปไหน , ไมํอยากเป็นภาระของลูกหลาน และขาด
ข๎อมูลขําวสาร เป็นต๎น 
 • เด็กเล็ก เหตุผลท่ีท้าให๎เด็กเล็กลํอแหลมตํอภัยพิบัติ เชํน ชํวยเหลือตนเองไมํได๎เนื่องจากสภาพ
รํางกายยังเติบโตไมํเต็มท่ี รํางกายขาดความสมดุล ท้าให๎ล๎มงําย,อาศัยอยูํในพื้นท่ีเส่ียง, อยากรู๎อยากเห็น, 
ขาดความสามารถในการล้าดับความส้าคัญของอันตรายตําง ๆ, ขาดความรู๎, ไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ 
และมีโอกาสได๎รับผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ๑มากกวําคนกลํุมอื่น 
 • วัยรุํน เหตุผลท่ีท้าให๎วัยรุํนลํอแหลมจากภัยพิบัติ เชํน เด็กหญิงมีโอกาสถูกลํวงละเมิดทางเพศ
ได๎ เนื่องจากในเหตุการณ๑ภัยพิบัติมักจะมีความวุํนวายตําง ๆ เกิดขึ้น,อยูํในชํวงหัวเล้ียวหัวตํอของชีวิต มี
แนวโน๎มเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน เชํน การดื่มเหล๎า ใจร๎อน ไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ , รู๎สึกผิดหาก
ไมํสามารถดูแล /ชํวยเหลือคนในครอบครัวได๎ มีความอยากรู๎ อยากเห็น และอยากลอง 
 • ผ๎ูหญิง เหตุผลท่ีท้าให๎ผ๎ูหญิงลํอแหลมจากภัยพิบัติ เชํน ผ๎ูหญิงให๎ความส้าคัญกับลูกและ
ครอบครัวมากกวําชีวิตของตนเอง, รํางกายอํอนแอ, วิธีคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเกิดจากการถูกส่ังสอน / 
ถํายทอดทางวัฒนธรรม มีความหวงแหนสมบัติหรือทรัพย๑สินตําง ๆ ขาดโอกาสในการเข๎าถึงความรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร 
 • คนด๎อยโอกาส (ทุพพลภาพ, เด็กเรํรํอน, ขอทาน, แรงงานตํางด๎าว, ชนกลํุมน๎อย ฯลฯ) มีความ
ลํอแหลมตํอภัยพิบัติ เนื่องจาก ชํวยเหลือตนเองไมํได๎ , ขาดโอกาสทางการศึกษา, ไมํมีเอกสารสิทธิ์ (เข๎า
เมืองผิดกฎหมาย) เข๎าไมํถึงบริการ หรือการชํวยเหลือตําง ๆ, การถูกกีดกันแบํงแยกทางสังคม ท้าให๎เกิด
ความไมํมั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน 
             ดังนั้น จะเห็นได๎วําความลํอแหลมหรือเปราะบางในชุมชน หมายถึง โอกาสท่ีจะถูกท้าให๎ได๎รับ
หรือเป็นอันตรายได๎โดยงําย ต๎องสํงเสริมให๎คนท่ีเปราะบางมีโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารสร๎าง
ชํองทางถํายทอดข๎อมูลขําวสารให๎คนเปราะบางรับทราบถึงภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.5.6 รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว  

 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) เกิดในชํวงฤดูร๎อนและปลายฤดูร๎อน การกํอตัวของ
พายุหมุนเขตร๎อนจะเริ่มจากหยํอมความกดอากาศต้่าเหนือทะเลหรือมหาสมุทร มีการพัฒนาจนกลายเป็น
พายุไต๎ฝุุน และจะอํอนก้าลังจนสลายตัวในท่ีสุด ขนาดของพายุหมุนเขตร๎อน แบํงขนาดความรุนแรงของ
พายุตามความเร็วลมสูงสุดรอบศูนย๑กลาง ดังนี้ 
             1. พายุดีเปรสช่ัน (Depression) เป็นพายุหมุนเขตร๎อนก้าลังอํอนความเร็วสูงสุดไมํเกิน 61  
   กิโลเมตรตํอช่ัวโมง 
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             2. พายุโซนร๎อน (Tropical Storm) เป็นพายุท่ีมีความรุนแรงปานกลาง ความเร็วสูงสุดต้ังแตํ  
   62 ถึง 117 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง 
             3. พายุไต๎ฝุุน (Typhoon) เป็นระดับของพายุหมุนเขตร๎อนท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด ความเร็ว 
   ลมเกิน 118 กิโลเมตรตํอช่ัวโมงขึ้นไป 
             พายุหมุนเขตร๎อนท่ีเคล่ือนเข๎าสํูประเทศไทยเกิดจาก มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต๎ มีน๎อยครั้ง
ท่ีเกิดจากมหาสมุทรอินเดียและอําวเบงกอล ขณะท่ีพายุอยูํในทะเลจะมีก้าลังแรงมากเป็นพายุหมุนเขต
ร๎อนขนาดใหญํ แตํเมื่อเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังเข๎าสํูประเทศไทยจะอํอนก้าลังลง เนื่องจากมีแรงเสียดทานจนลด
ก้าลังลงจนกลายเป็นดีเปรสช่ันท่ีท้าให๎เกิดฝนตกหนักติดตํอกัน ท้าให๎เกิดน้้าทํวมได๎        

             พายุงวงช้าง (Tornado) หมายถึง พายุท่ีเกิดจากการหมุนของอากาศภายใต๎เมฆคิวมูโลนิม
บัส ด๎วยความเร็วสูงมาก จะเห็นเมฆมีลักษณะคล๎ายงวงช๎างยื่นงวงลงมาจากฐานเมฆลงมาสัมผัสพื้นดิน ท้า
ให๎เศษวัสดุตํางๆ หมุนรอบเข๎าในตัวพายุ ยกตัวขึ้นเป็นล้า ความกดอากาศต้่าบริเวณศูนย๑กลางของพายุต้่า
มากเมื่อเทียบกับบริเวณใกล๎คียง ความเร็วลมอาจมากกวํา 150 กิโลเมตรตํอช่ัวโมง บางครั้งพายุนี้อาจเกิด
เหนือพื้นน้้าท้าให๎เกิดลักษณะน้้าหมุนพุํงขึ้นไปในอากาศ เรียกวํา นาคเลํนน้้าหรือพวยน้้า ส้าหรับประเทศ
ไทยยังไมํมีรายงานการเกิดพายุงวงช๎างท่ีรุนแรง แตํพายุฝนฟูาคะนองรุนแรงมักจะเกิดในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูร๎อนและบางครั้งเราเรียกวํา พายุฤดูร๎อน             
             คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้้าทะเลใกล๎ชายฝ่ังซึ่งมี
ความสัมพันธ๑กับระดับความกดอากาศต้่า และความเร็วลมท่ีพัดแรงจากการเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังของพายุหมุน
เขตร๎อน ท้าให๎ระดับน้้าสูงกวําระดับน้้าปานกลางประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ซึ่งกลไกท่ีกํอให๎เกิดคล่ืนพายุซัด
ฝ่ังโดยตัวแปรอยํางน๎อย 5 ตัวแปร ได๎แกํ  
             1) ผลของความกดอากาศต้่าของพายุหมุนเขตร๎อนจะเป็นสาเหตุให๎ระดับน้้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น  
             2) ลมผิวพื้นท่ีพัดแรงตลอดเวลาเป็นสาเหตุให๎เกิดกระแสน้้า  
             3) การหมุนตัวของโลก 
             4) ผลกระทบทางตรงของพลังงานท่ีเกิดจากพายุ และ  
             5) ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเนื่องจากพายุ ท้าให๎ระดับน้้าทะเลอาจเพิ่มระดับสูงขึ้น
อยํางรวดเร็ว ท้าให๎น้้าทํวมตามท่ีลํุมต้่า 
            อันตรายจากคล่ืนพายุซัดฝ่ัง เป็นตัวการส้าคัญท่ีสุดตํอชีวิตมนุษย๑ซึ่งประมาณร๎อยละ 90 ของ
การเสียชีวิตระหวํางเกิดพายุหมุนเขตร๎อนเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ัง (Landfall) อีกร๎อยละ 10 เกิดจากลมผิวพื้นท่ีมี
ก้าลังแรงมากของพายุหมุนเขตร๎อนและจากสภาพทางภูมิศาสตร๑ของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ระหวํางเกิดพายุ
หมุนเขตร๎อนในระดับของพายุโซนร๎อนถึงระดับพายุไต๎ฝุุน ความเสียหายจากคล่ืนพายุซัดฝ่ังท่ีมีท้ังระดับน้้า
ท่ีสูงขึ้นพร๎อมกับมีคล่ืนลมจัดและกวาดเข๎าไปในฝ่ัง ท้าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะพื้นท่ีชายฝ่ัง และใน
บางพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบ เชํน ท่ีราบลํุมสามเหล่ียมปากแมํน้้า ระดับผิวหน๎าน้้าทะเลท่ีสูงขึ้นถึง 2 เมตร คล่ืน
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พายุซัดฝ่ังสามารถแทรกตัวลึกขึ้นไปบนแผํนดินท่ีลํุมต้่าได๎ไกลถึง 3 กิโลเมตร ท้าให๎เกิดน้้าทะเลทํวมใน
พื้นท่ีเป็นเวลานานๆ และ 
สามารถท้าลายบ๎านเรือนท่ีไมํแข็งแรง และกวาดเอาเรือหรือรถเข๎าไปในแผํนดินหรือกวาดกลับลงสํูทะเล 
น้้าท่ีทํวมขังในพื้นท่ีลํุมต้่า และซึมลงไปในน้้าใต๎ดิน อาจคงอยูํได๎เป็นสัปดาห๑ 
              อุทกภัย ( Flood) คือ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศ อันตรายจากน้้าทํวม
ขึ้นกับปริมาณของน้้าท่ีไหลทํวมพื้นท่ี และความแรงของกระแสน้้า จะมีรูปแบบ 3 ชนิด คือ 
              1. น้้าปุาไหลหลาก หรือน้้าทํวมฉับพลัน (Flash Flood) มักเกิดขึ้นในท่ีราบต้่าหรือท่ีราบลํุม
บริเวณใกล๎ภูเขาต๎นน้้า เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตํอเนื่องเป็นเวลานานท้าให๎จ้านวนน้้าสะสมมี
ปริมาณมากจนพื้นดิน และต๎นไม๎ดูดซับไมํไหวไหลบําลงสํูท่ีราบต้่าเบ้ืองลํางอยํางรวดเร็ว 
              2. น้้าทํวมขัง (Drainage Flood) เกิดจากปริมาณน้้าสะสมจ้านวนมากท่ีไหลบําในแนบระนาบ
จากท่ีสูงไปยังท่ีต้่าเข๎าทํวมอาคารบ๎านเรือน เรือกสวนไรํนา หรือเป็นสภาพน้้าทํวมขังในเมืองท่ีเกิดจากฝน
ตกหนักตํอเนื่องเวลานาน ระบบการระบายน้้าไมํดีหรือมีส่ิงกีดขวางทางระบายน้้า 
              3. น้้าล๎นตล่ิง (River Flood) เกิดจากฝนตกหนักตํอเนื่องไหลลงสํูล้าน้้า หรือแมํน้้ามีปริมาณ
มากจนระบายสํูลํุมน้้าด๎านลําง หรือออกปากน้้าไมํทัน ท้าให๎เกิดสภาวะน้้าล๎นตล่ิงเข๎าทํวมพื้นท่ีตามสองฝ่ัง
น้้า จนอาจท้าความเสียหายแกํอาคารบ๎านเรือน สวนไรํนา ทางคมนาคมถูกตัดขาด 

   5.5.7  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติ : อุทกภัย 
  1. บอกเหตุน้ าท่วมฉับพลัน 
   ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะน้้าทํวมหรือน้้าทํวมฉับพลัน หรือน้้าเอํอล๎นฝ่ังมากกวํา
ปกติ มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตํอเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจาก  
   1) หยํอมความกดอากาศต้่า  
   2) พายุหมุนเขตร๎อน ได๎แกํ พายุดีเปรสช่ัน, พายุโซนร๎อน, พายุใต๎ฝุุน  
   3) รํองมรสุมหรือรํองความกดอากาศต้่าพาดผํานบริเวณพื้นท่ี  
   4) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  
   5) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
   6) เข่ือนปลํอยน้้าเพื่อรักษาระดับน้้าในเข่ือน หรือ เขื่อนพัง หรือฝายกันน้้าพัง 
             2.  การเฝูาระวังภัยและแจ้งเตือนน้ าท่วม 
            เป็นการติดตาม สังเกตหรือปูองกันไมํให๎ปริมาณน้้ามากจนสํงผลให๎เกิดน้้าทํวม ในประเทศไทยมี
หนํวยเฝูาระวังการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ ลมมรสุม พายุตําง ๆ ได๎แกํ กรมอุตุนิยมวิทยา และมี
หนํวยงานท่ีมีเครื่องมือวัดระดับน้้าโดยมีระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย และประมวลผลแจ๎งเตือนภัยน้้าทํวม
แกํประชาชน ได๎แกํ กรมทรัพยากรน้้า และกรมชลประทาน  
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            3. ก่อนเกิดอุทกภัยควรปฏิบัติดังนี้ 
             1) เช่ือฟังค้าเตือนภัยอยํางเครํงครัด  
             2) ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอยํางตํอเนื่อง  
             3) เคล่ือนย๎ายคน สัตว๑เล้ียง เชํน วัว ควาย และส่ิงของอยูํในท่ีสูง พ๎นระดับน้้าท่ีเคยทํวมมากํอน  
             4) ท้าคันดินหรือก้าแพงกั้นน้้าโดยรอบ  
              5) เคล่ือนย๎ายพาหนะ เชํน รถยนต๑หรือล๎อเล่ือนไปอยูํท่ีสูง หรือท้าแพส้าหรับท่ีพักรถยนต๑ 
    อาจจะใช๎ถังน้้าขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล๎วใช๎กระดานปูก็ได๎  
             6) เตรียมกระสอบใสํดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินท่ีกั้นน้้า ให๎สูงขึ้น เมื่อระดับน้้าขึ้นสูง

ทํวมคันดินท่ีสร๎างอยูํ  
             7) ควรเตรียมเรือไม๎ เรือยาง หรือแพไม๎ไว๎ใช๎ด๎วย เพื่อใช๎เป็นพาหนะในขณะน้้าทํวมเป็น

เวลานาน เรือเหลํานี้สามารถชํวยชีวิตได๎เมื่ออุทกภัยคุกคาม  
             8) เตรียมเครื่องมือชํางไม๎ ไม๎กระดาน และเชือกไว๎บ๎างส้าหรับตํอแพ เพื่อชํวยชีวิตในยาม

คับขัน เมื่อน้้าทํวมมากขึ้น จะได๎ใช๎เครื่องมือชํางไม๎เปิดหลังคารื้อฝาไม๎ เพื่อใช๎ชํวยพยุงตัว
ในน้้าได๎  

             9) เตรียมอาหารกระป๋อง หรืออาหารส้ารองไว๎บ๎าง พอท่ีจะมีอาหารรับประทานเมื่อน้้า
ทํวมเป็นระยะเวลาหลาย ๆ วัน อาหารยํอมขาดแคลนและไมํมีท่ีหุงต๎ม  

             10)เตรียมน้้าด่ืมเก็บไว๎ในขวดและภาชนะท่ีปิดแนํน ๆ ไว๎บ๎าง เพราะน้้าท่ีสะอาดท่ีใช๎
ตามปกติขาดแคลนลง ระบบการสํงน้้าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็นเวลานาน  

             11)เตรียมเครื่องเวชภัณฑ๑ไว๎บ๎างพอสมควร เชํน ยาแก๎พิษกัดตํอยแมลงปุอง ตะขาบ งู และ
สัตว๑อื่น ๆ เพราะเมื่อเกิดน้้าทํวมพวกสัตว๑มีพิษ เหลํานี้จะหนีน้้าขึ้นมาอยูํบนบ๎าน และ
หลังคาเรือน  

             12)เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไมํน๎อยกวํา 10 เมตร ใช๎ปลายหนึ่งผูกมัดกับต๎นไม๎เป็นท่ี
ยึดเหนี่ยว ในกรณีท่ีกระแสน้้าเช่ียว และคล่ืนลูกใหญํซัดมากวาดผ๎ูคนลงทะเล จะชํวย
ไมํให๎ไหลลอยไปตามกระแสน้้า  

             13)เตรียมวิทยุท่ีใช๎ถํานไฟฉาย เพื่อไว๎ติดตามฟังรายงานขําวลักษณะอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา  

             14)เตรียมไฟฉาย ถํานไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไว๎ใช๎เมื่อไฟฟูาดับ 
            4. วิธีปฏิบัติเม่ือเผชิญกับภาวะน ้าท่วม  
            เมื่อเกิดเหตุการณ๑น้้าทํวมรุนแรง หลายครอบครัวต๎องขนย๎ายข๎าวของหนีน้้า มักเกิดความ
โกลาหลวุํนวาย เป็นระยะท่ีกํอให๎เกิดความต่ืนตระหนกในระยะนี้ ควรมีการก้าหนดบทบาทของสมาชิก
และหาทางหนีทีไลํให๎เรียบร๎อยจะชํวยลดความสับสนกระวนกระวายและวิตกกังวลลงได๎ แตํในระยะนี้ส่ิงท่ี
ต๎องท้า คือ 
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              1) ต้ังสติให๎ดี อยําตกใจ คํอย ๆ คิดวํา ถ๎าน้้าทํวมสูงมากขึ้นต๎องนึกถึงความปลอดภัยของ 
    ชีวิตเป็นอันดับแรก เชํน ระวังเรื่องไฟฟูา หลังจากนั้นคํอยคิดหาทางออกอยํางอื่น และ 
    คอยติดตามขําวความรุนแรงเป็นระยะ ๆ 
              2) ท้าตามแผนการเผชิญกับน้้าทํวมที่รํวมวางแผนกันในครอบครัว 
            5.  สิ่งที่ควรท า : หลังจากได๎รับการเตือนภัยจากหนํวยงานด๎านเตือนภัยน้้าทํวม 
             1) ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา การประกาศเตือนภัยจากชุมชนท๎องถิ่นสถานี 
    วิทยุท๎องถิ่น โทรทัศน๑หรือรถแจ๎งขําว 
             2) ถ๎ามีการเตือนภัยน้้าทํวมฉับพลันและบ๎านเรือนอยูํในพื้นท่ีหุบเขาให๎ปฏิบัติ ดังนี้ 
                 2.1 ปีนขึ้นท่ีสูงให๎เร็วสุดเทําท่ีจะท้าได๎ 
                 2.2 อยําพยายามน้าสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให๎คิดวําชีวิตส้าคัญท่ีสุด 
                 2.3 อยําพยายามวิ่งหรือขับรถผํานบริเวณน้้าหลาก 
             3) ด้าเนินการตามแผนรับมือน้้าทํวมที่ได๎วางแผนรํวมกันในครอบครัว 
             4) ถ๎ามีการเตือนภัยการเฝูาระวังน้้าทํวม นับวํายังมีเวลาในการเตรียมตัวท้าตามแผนท่ีวาง 
    ไว๎ โดยพยายามคุมสติและอยําต่ืนตระหนก 
             5) ในกรณีท่ีอยูํในพื้นท่ีน้้าทํวมถึงควรปฏิบัติดังนี้ 
                5.1 ปิดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาและแก๏สถ๎าจ้าเป็น 
                 5.2 อุดปิดชํองน้้าท้ิงอํางลํางจาน 
                 5.3 พื้นท่ีห๎องน้้าและสุขภัณฑ๑ท่ีน้้าสามารถไหลเข๎าบ๎าน 
                 5.4 อํานวิธีการท่ีท้าให๎ปลอดภัยจากเหตุการณ๑น้้าทํวมเมื่ออยูํนอกบ๎าน 
                 5.5 ล็อคประตูบ๎านและอพยพขึ้นท่ีสูง 
                 5.6 ถ๎าไมํมีท่ีปลอดภัยบนท่ีสูง ให๎ฟังข๎อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน๑เกี่ยวกับสถานท่ี 
     หลบภัยของหนํวยงาน 
             6) หากบ๎านพักอาศัยของคุณไมํได๎อยูํในท่ีน้้าทํวมถึง อํานวิธีการท่ีท้าให๎ความปลอดภัยเมื่อ 
    อยูํในบ๎าน 
             7) หากบ๎านพักอาศัยของคุณไมํได๎อยูํในท่ีน้้าทํวมถึงแตํอาจมีน้้าทํวมในห๎องใต๎ดิน ให๎ปฏิบัติ 
    ดังนี้ 
                 7.1 ปิดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาในห๎องใต๎ดิน 
                 7.2 ปิดแก๏สหากคาดวําน้้าจะทํวมเตาแก๏ส 
                 7.3 เคล่ือนย๎ายส่ิงของมีคําขึ้นข๎างบน 
                 7.4 ห๎ามอยูํในห๎องใต๎ดิน เมื่อมีน้้าทํวมถึงบ๎าน 
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            6. เม่ือน ้าท่วมฉับพลัน 
             ในกรณีท่ีน้้าทํวมอยํางรวดเร็ว เชํน ในบริเวณท่ีลํุมต่้า ในแมํน้้า ล้าธารหรือรํองน้้าท่ีเกิดจาก
ฝนท่ีตกหนักมากติดตํอกัน หรือจากพายุฝนท่ีเกิดซ้้าท่ีหลายครั้ง น้้าปุาอาจเกิดจากท่ีส่ิงปลูกสร๎างโดย
มนุษย๑ เชํน เข่ือนหรือฝายพังทลาย 
             1) ถ๎าได๎ยินการเตือนภัยน้้าทํวมฉับพลันให๎วิ่งไปบนท่ีสูงทันที 
             2) ออกจากรถและท่ีอยูํ คิดอยํางเดียววําต๎องหนี 
             3) อยําพยายามขับรถหรือวิ่งย๎อนกลับไปทางท่ีถูกน้้าทํวม 
           7. ปลอดภัยไว้ก่อนเม่ืออยู่นอกบ้าน 
             1) ห๎ามเดินตามเส๎นทางท่ีน้้าไหล มีผ๎ูคนจ้านวนมากเสียชีวิตจากจมน้้าตายในขณะท่ีน้้า 
    ก้าลังมาความสูงของน้้าแคํ 15 ซม. ก็ท้าให๎เสียหลักล๎มได๎ ดังนั้นถ๎ามีความจ้าเป็นต๎อง 
    เดินผํานท่ีน้้าไหลให๎ลองน้าไม๎จํุมเพื่อวัดระดับน้้ากํอนทุกครั้ง 
   2) ห๎ามขับรถในพื้นท่ีท่ีก้าลังโดนน้้าทํวม การขับรถในพื้นท่ีท่ีน้้าทํวมมีความเส่ียงสูงมากท่ี 
    จะจมน้้า หากเห็นปูายเตือนตามเส๎นทางตํางๆห๎ามขับรถเข๎าไปเพราะอาจมีอันตราย 
    ข๎างหน๎า น้้าสูง 50 ซม. สามารถพัดรถยนต๑ จักรยานยนต๑ให๎ลอยได๎ 
             3) ห๎ามเข๎าใกล๎อุปกรณ๑ไฟฟูาและสายไฟ : กระแส ไฟฟูาสามารถวิ่งผํานได๎เมื่อเกิดน้้าทํวม 
    แตํละครั้งจะมีผ๎ูเสียชีวิต เนื่องจากไฟดูดมากกวําสาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรือ 
    อุปกรณ๑ไฟฟูาช้ารุดเสียหายให๎แจ๎งหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
            8. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
           ชุมชนท่ีเข๎มแข็งจะมีการชํวยเหลือกันในเรื่องตําง ๆ เชํน 
             1) ชํวยเหลือสมาชิกและเฝูาระวังทรัพย๑สินภายในชุมชน เชํน ให๎ดูแลความปลอดภัยของ 
    เด็ก ผ๎ูสูงอายุ หญิงต้ังครรภ๑ ผ๎ูปุวย ผ๎ูพิการในชุมชนโดยมีการหาอาสาสมัครในชุมชนวํา 
    ใครจะดูแลคนกลํุมใด จัดเวรยามเพื่อดูแลทรัพย๑สิน 
             2) มีการจัดเวรยามเฝูาระวังระดับน้้าท่ีจะเพิ่มข้ึน และคอยประกาศเตือนคนในชุมชนให๎ 
    ทราบอยํางตํอเนื่อง มีการระดมความรํวมมือเพื่อชํวยเหลือซํอมแซมเข่ือนกันน้้าของ 
    ชุมชน โดยมีการแบํงบทบาทหน๎าท่ีความรับผิดชอบและมีผ๎ูน้าท่ีคอยตัดสินใจ 
             3) สร๎างจุดศูนย๑กลางของข๎อมูลขําวสารเพื่อติดตํอประสานขอความชํวยเหลือ คอย 
    ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อปูองกันขําวลือท่ีกํอให๎เกิดความต่ืนตระหนก 
              4) ติดตํอแหลํงชํวยเหลือ เชํน การหาท่ีอยูํท่ีปลอดภัยส้าหรับผ๎ูท่ีต๎องอพยพออกจากพื้นท่ี 
            9. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเม่ือเกิดภัยน ้าท่วม 
             1) ด๎านรํางกาย คนสํวนใหญํจะมีปัญหาด๎านสุขภาพ การเจ็บปุวย ภูมิค๎ุมกันของรํางกาย 
    ลดลง ระบบยํอยอาหาร และระบบขับถํายผิดปกติ มีอาการเมื่อยล๎า ปวดศีรษะ เบ่ือ 
    อาหาร ความรู๎สึกทางเพศลดลงเกิดความเครียด และมีปัญหาการนอน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-105 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

             2) ด๎านอารมณ๑ มักเกิดอาการ ช็อก หวาดกลัว รู๎สึกไมํปลอดภัย หงุดหงิด โกรธ เสียใจ ส้ิน 
    หวัง เศร๎า รู๎สึกผิด และสับสน 
             3) ด๎านความคิด มักเกิดการตัดสินใจไมํดี ไมํมีสมาธิ วุํนวาย สับสนคิดต้าหนิตนเอง คิดมาก 
    ซ้้าซาก และมีปัญหาความจ้า 
             4) ด๎านความสัมพันธ๑กับผ๎ูอื่น ในชํวงเกิดน้้าทํวม ตํางฝุายตํางพยายามชํวยเหลือตนเอง เพื่อ
    เอาตัวรอด จึงท้าให๎ละเลยความใสํใจตํอผ๎ูอื่นอาจเกิดความขัดแย๎งกับคนอื่นได๎ปฏิกิริยา 
    เหลํานี้ จะคํอย ๆ หายไปเองเมื่อเวลาผํานไปประมาณ 3 – 6 เดือน 

5.5.8 ข้อมูลหน่วยงานเครือข่าย 

 หนํวยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบพยากรณ๑อากาศ การเฝูาระวังและการแจ๎งเตือนภัยเหตุ
พิบัติภัยทางธรรมชาติ การชํวยเหลือ บรรเทาภัยธรรมชาติได๎จัดต้ังเครือขํายส่ือสารท้ังสายดํวน และ 
สามารถใช๎โทรศัพท๑สอบถาม ขอความชํวยเหลือ หรือตรวจสอบข๎อมูลผํานส่ือ Internet ผําน website 
หนํวยงานตําง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-106 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สายด่วน 
หน่วยงาน สายด่วน 

ศูนย๑เตือนภัยพิบัติแหํงชาติ 192 
ส้านักนายกรัฐมนตรี 1111 กด 5 
กรมอุตุนิยมวิทยา /พยากรณ๑อากาศ 1182 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
บริการแพทย๑ฉุกเฉิน และน้าสํงโรงพยาบาล  1669 
ต้ารวจทางหลวง สอบถามเส๎นทางน้้าทํวม 1193 
ศูนย๑ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146 
ศูนย๑ปลอดภัยคมนาคม 1356 
กรมทางหลวง  1586 
ศูนย๑ปลอดภัยทางน้้า (เหตุดํวนทางน้้า) 1199 
การประปาสํวนภูมิภาค 1662 
การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 1129 
กรมชลประทาน/ข๎อมูลสถานะการณ๑น้้า 1460 
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 1330 
ต้ารวจทํองเท่ียว 1155 
กรมการขนสํงทางบก 1584 
บขส./เส๎นทางเดินรถ 1490 
ศูนย๑ควบคุมระบบการจราจรบนทางดํวน 1543 
กรมทางหลวงชนบท 1146 
ส้านักงาน กสทช./แจ๎งปัญหาระบบ
โทรคมนาคม 

1200 

การรถไฟแหํงประเทศไทย 1690 
อุบัติเหตุทางน้้า กองบัญชาการต้ารวจ 1196 
ศูนย๑รับแจ๎งเหตุ ส้านักงานต้ารวจแหํงชาติ 191 

 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-107 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           เบอร์โทรศัพท์ website / e-mail หนว่ยงานของกรมทรัพยากรน้ า 
หน่วยงาน หมายเลข Website/e-mail 

กรมทรัพยากรน้้า 02-271-6000 dwr.go.th 
ศูนย๑ปูองกันวิกฤตน้้า 02-271-6000 mekhala.dwr.go.th 
ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 02-271-6185 division.dwr.go.th/brdh 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 1 จ.ล้าปาง 054-218-602 dwr1@dwr.mail.go.th 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 2 จ.สระบุรี 036-225-241 dwr2@dwr.mail.go.th 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 3 จ.
อุดรธานี 

042-290-350 dwr3@dwr.mail.go.th 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 4 จ.
ขอนแกํน 

043-221-714 dwr4@dwr.mail.go.th 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 5 จ.
นครราชสีมา 

044-920-249 dwr5@dwr.mail.go.th  

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 จ.
ปราจีนบุรี 

037-213-638-9 dwr6@dwr.mail.go.th 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จ.ราชบุรี 032-370-405-6 dwr7@dwr.mail.go.th 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 8 จ.สงขลา 074-251-156-8 dwr8@dwr.mail.go.th 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 9 จ.
พิษณุโลก 

055-266-251-4 dwr9@dwr.mail.go.th 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 10 จ.สุ
ราษฎร๑ธานี 

077-272-446 dwr10@dwr.mail.go.th 

ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 11 จ.
อุบลราชธานี 

045-311-969 dwr11@dwr.mail.go.th 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

            website 
หน่วยงาน website 

ศูนย๑เตือนภัยพิบัติแหํงชาติ www.ndwc.or.th 
กรมทรัพยากรน้้า www.dwr.go.th 
กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
กรมชลประทาน www.rid.go.th 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและ
การเกษตร (องค๑การมหาชน) 

www.haii.or.th 

เว็บภัยพิบัติ  www.paipibat.com 
 
 
ปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

มกราคม - - - - - อุทกภัย/ฝน
แล๎ง 

กุมภาพันธ ์ ไฟปุา ไฟปุา/ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง - - ฝนแล๎ง 
มีนาคม ไฟปุา/ฝนแล๎ง 

พายุฤดูร๎อน 
ไฟปุา/ฝนแล๎ง
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง ฝนแล๎ง 

เมษายน ไฟปุา/ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

ไฟปุา/ฝนแล๎ง
พายุฤดูร๎อน 

ฝนแล๎ง 
พายุฤดูร๎อน 

- - - 

พฤษภาคม อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร๎อน 

อุทกภัย อุทกภัย/
พายุหมุน
เขตร๎อน 

อุทกภัย/ฝน
แล๎ง 

มิถุนายน อุทกภัย/ 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กรกฏาคม อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย/ 
ฝนท้ิงชํวง 

อุทกภัย อุทกภัย 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0xfyy5sLLAhUBSY4KHdtJBoYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.most.go.th%2Fmain%2Findex.php%2Forg%2F1515-haii.html&usg=AFQjCNGBTo3SQ2hQ2KW45FXie8Ub_wlMJw&sig2=p64NlJwvqnwBuDvH6Y0vZQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0xfyy5sLLAhUBSY4KHdtJBoYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.most.go.th%2Fmain%2Findex.php%2Forg%2F1515-haii.html&usg=AFQjCNGBTo3SQ2hQ2KW45FXie8Ub_wlMJw&sig2=p64NlJwvqnwBuDvH6Y0vZQ


โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  ชุดที่ 5 เอกสาร/องคค์วามรู้ส้าหรับวิทยากร 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 5-109 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

ใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

สิงหาคม อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กันยายน อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

- - 

ตุลาคม - - อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน/ 

พายุฝนฟูา
คนอง 

อุทกภัย อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร๎อน 
คล่ืนพายุซัด
ฝ่ังแผํนดิน

ถลํม 
พฤศจิกายน - - - - - อุทกภัย/พายุ

หมุนเขตร๎อน
คล่ืนพายุซัด
ฝ่ังแผํนดิน

ถลํม 
ธันวาคม - - - - - อุทกภัย 

ตารางแสดงปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย    ข๎อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ชุดที่ 6 
ต้นแบบ 

SOP : Standard Operation Procedure  
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 

(พื้นที่ราบลุ่มริมน้ า) 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ก- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ค าน า 
 
                    ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัย
ท่ีมักเกิดตามพื้นท่ีลุ่มน้ า ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ สถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้น มีระดับความ
รุนแรงและความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปตามต าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะภูมิประเทศ น้ าท่วมฉับพลัน
และน้ าล้นตล่ิง เข้าท่วมพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยต้ังบ้านเรือน ท าการเกษตรในพื้นท่ีราบลุ่มริมน้ าในทุกภูมิภาคของ
ประเทศและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันและบรรเทาความเสียหายท่ี
อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือเหตุการณ์
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตือนภัย การมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนร่วมกันเตรียมความพร้อมโดยการเสริมสร้างศักยภาพ การให้ความรู้ การใช้ข้อมูล
เตือนภัยทรัพยากรน้ าอย่างถูกต้องในแต่ละพื้นท่ีตามหลักวิชาการ และการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน 
ตัดสินใจด าเนินงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีภาครัฐหรือ 
องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการ
ปูองกันตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
                 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ า
หมู่บ้าน(พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า) จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากอุปกรณ์เตือนภัยตรวจวัดระดับน้ าท่ีกรมทรัพยากร
น้ าติดต้ังในพื้นท่ี เพื่อให้หน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นพื้นท่ีลุ่มน้ านั้น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อจะต้องประสบ
ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเส่ียงต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่นโดยจัดท าเป็นตัวอย่างท่ีชุมชนท้องถิ่น บ้านส้ม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการมอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะต้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังนี้ สามารถน าไปเป็นแนวการ
จัดท าตามกรอบรูปแบบท่ีท าเป็นตัวอย่างให้เหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ข- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สารบัญ 
     หน้า 
ค าน า     -ก- 
สารบัญ     - ข- 
 
6.1 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6-1 
 ประจ าหมู่บ้าน (พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า) 
 6.1.1 บทน า 6-1 
 6.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 6-1 
 6.1.3 ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ (SOP) 6-1 
 6.1.4 เนื้อหาของคู่มือ SOP 6-1 
 6.1.5 ค านิยาม และความหมาย 6-1 
6.2 ความเส่ียงเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของทุกคนอยู่แล้วหากเรารู้ 6-3 
 แล้วว่ามีความเส่ียง 
 6.2.1 ภัยและความเส่ียง 6-3 
 6.2.2 การจัดการ / ลดความเส่ียง 6-3 
 6.2.3 ความล่อแหลมและเปราะบางในชุมชน 6-3 
6.3 รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว 6-4 
 6.3.1 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) 6-4 
 6.3.2 พายุงวงช้าง (Tornado) 6-5 
 6.3.3 คล่ืนพายุซัดฝ่ัง (Storm Surge) 6-5 
 6.3.4 อุทกภัย (Flood) 6-5 
 6.3.5 มาตรฐานการเตรียมพร้อมและบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย 6-6 
 6.3.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 6-7 
 6.3.7 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยน ้าท่วม 6-7 
 6.3.8 ข้อมูลหน่วยงานเครือข่าย 6-8 
 6.3.9 ปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 6-11 
6.4 (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจ าหมู่บ้าน ส าหรับการเตือนภัย 6-12 
 อุทกภัย (Standard Operating Procedure for Flood Warning System)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า -ค- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 6.4.1  ความส าคัญ 6-12 
 6.4.2 วัตถุประสงค์ 6-12 
 6.4.3  รูปแบบและลักษณะของการเกิดภัย 6-12 
 6.4.4 ขอบเขตของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6-12 
 6.4.5 แผนท่ีแสดงอาณาเขตของต าบลช้างทอง 6-13 
 6.4.6  บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการเตือนภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล 6-13 
  ช้างทอง อ าเภอด่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 6.4.7  การเตือนภัย 6-14 
 6.4.8 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระดับการเตือน 6-15 
 6.4.9  ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อให้คู่มือมีความสมบูรณ์ และประกอบการจัดท าแผนปูองกัน 6-24 
  และบรรเทาภัย 
 6.4.10 ข้อแนะน า เสนอแนะ 6-26 
6.5 การเตือนภัยอุทกภัย (Standard Operating Procedure for Flood Warning System)  6-27 
 บ้านส้ม ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 6.5.1  ความส าคัญ 6-27 
 6.5.2  วัตถุประสงค์ 6-27 
 6.5.3  รูปแบบและลักษณะของการเกิดภัย 6-28 
 6.5.4  ขอบเขตของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 6-28 
 6.5.5  บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการเตือนภัยของบ้านส้ม ต าบลช้างทอง 6-28  
  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 6.5.6  การเตือนภัย 6-29 
 6.5.7 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระดับการเตือน 6-32 
 6.5.8  แผนผังภาพรวมแสดงช่องทางการเตือนภัยจากจังหวัดสู่อ าเภอ ต าบลช้างทอง  6-36 
  และหมู่บ้านส้ม 
 6.5.9  ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อให้คู่มือมีความสมบูรณ์ และประกอบการจัดท าแผนปูองกัน 6-37 
  และบรรเทาภัย 
 6.5.10 ข้อแนะน า เสนอแนะ 6-39 
 
 
   
  
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.1 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้าน (พ้ืนท่ีราบลุ่มริมน้ า) 

6.1.1 บทน า 
              ประเทศไทยมีการจัดการภัยทางธรรมชาติในลักษณะต้ังรับ คือเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หลังการเกิดพิบัติภัย (Reactive Approach) การช่วยเหลือฟื้นฟู บูรณะการเข้ามาปฏิบัติการด้านสาธารณ
ภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังนี้แนวทางท่ีจะลดความรุนแรงและลดผลกระทบจากอุทกภัยท่ีจะเกิดขึ้นให้ได้
มากท่ีสุด จ าเป็นต้องปรับให้เป็นการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก โดยเพิ่มการเตรียมความพร้อมของชุมชนซึ่ง
เป็นผู้ท่ีต้องประสบเผชิญภัยธรรมชาติเป็นกลุ่มแรกให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมของ
ตนเองและครอบครัวว่าต้องปฏิบัติอย่างไร 

6.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
              ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ า
หมู่บ้าน (พื้นท่ีราบลุ่มริมน้ า) จัดท าขึ้นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนนั้น ๆใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการรับมือภัยพิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย 
เนื่องจากท่ีต้ังของชุมชนต่าง ๆตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีราบลุ่มริมน้ า อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและการประสานงานความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่
ระดับต าบล จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1.3 ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ (SOP) 
1)  ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญ

เหตุอุทกภัย สามารถด าเนินการตามข้อแนะน าในคู่มือตามล าดับข้ันตอน 

2)  ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนนั้น ๆ จะสามารถประสานข้อมูล ขอความช่วยเหลือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับต าบล จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1.4 เนื้อหาของคู่มือ SOP 
1) รู้จักความหมายภัยพิบัติธรรมชาติ การจัดการความเส่ียง ความเปราะบางในชุมชนท้องถิ่น 

2) การปฏิบัติตนเตรียมความพร้อมเมื่อจะต้องเผชิญภัยอุทกภัย  

3) รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว พายุหมุนโซนร้อน พายุงวงช้าง พายุซัดฝ่ัง อุทกภัย ดินถล่ม 

4) ระดับการเตือนภัย และการปฏิบัติเพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ อุทกภัย  

5) เครือข่ายข้อมูลความช่วยเหลือภาครัฐ และเอกชน 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.1.5 ค านิยาม และความหมาย 
 ภัย (Hazard) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม และ

แผ่นดินไหว หรืออาจจะมาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การรั่วไหลของสารเคมี การวางระเบิดใน

สงคราม และมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสีย

อย่างรุนแรงแก่ท้ังคน ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรต่าง ๆ จนท าให้ชุมชนหรือสังคมท่ีเผชิญปัญหาไม่สามารถ

รับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ เช่น น้ าท่วม ดินถล่ม พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุุน เป็นต้น 

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและน ามา

ซึ่งผลกระทบต่างๆ 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) หมายถึง การส ารวจ ตรวจสอบและคาดการณ์ 

เพื่อให้รู้ว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดส่ิงท่ีไม่ดีซึ่งกระทบต่อเด็กและชุมชนจะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 การลดหรือจัดการความเสี่ยง Risk reduction (management) หมายถึง การจัดการหรือลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากภัยพิบัติ 

 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อปูองกันและลด

การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และอื่น ๆ 

 ความล่อแหลมหรือเปราะบาง (vulnerability) หมายถึง โอกาสท่ีจะถูกท าให้ได้รับหรือเป็น

อันตรายได้โดยง่าย 

 ศักยภาพ (Capacity) หมายถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหมายถึงการมี

ทักษะและความรู้ท่ีจะ “ต้ังรับ” และ “เตรียมพร้อม” ต่อสถานการณ์ท่ีเส่ียงภัย ศักยภาพมีหลายด้าน เช่น 

ศักยภาพในการเอาตัวรอดและฟื้นตัว อาทิเช่น วิ่งหนีเร็ว ว่ายน้ าเก่ง มีเงินส าหรับสร้างบ้านท่ีแข็งแรงขึ้นใน

ท าเลท่ีปลอดภัยข้ึน  รู้ว่าควรท าอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัยในสถานการณ์คับขัน เช่นเก็บของไว้ในท่ีท่ี

ปลอดภัย เก็บเสบียงอาหารแห้ง ไม่ด่ืมน้ าท่ีปนเป้ือนฯลฯ ศักยภาพสามารถ “เพิ่มพูน” และ “พัฒนา” ขึ้นได้  

 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.2 ความเสี่ยงเป็นเร่ืองใกล้ตัวและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของทุกคนอยู่แล้วหากเรารู้แล้วว่ามี
ความเสี่ยง 

6.2.1 ภัยและความเสี่ยง 

 คนในชุมชนรู้หรือไม่ว่าภัยหรือความเส่ียงในชุมชนมีอะไรบ้าง  เราจะยอมปล่อยให้เกิดความ

เส่ียงหรือ ? ถ้าไม่ยอม เราต้องหาทางจัดการ หรือ ลดความเส่ียงการประเมินความเส่ียง

รุนแรงแค่ไหน ? ท าไมรุนแรง ? เพราะพื้นท่ีการเกษตร บ้านอยู่อาศัยน้ าท่วม ไร้ท่ีอยู่ ? มี

แนวโน้มจะเกิดมากแค่ไหน ? มีแนวโน้มอย่างมาก ท าไม ?  ส่วนใหญ่แล้วการแจ้งข่าวเตือน

ภัย การพยากรณ์อากาศแม่นย า  การจัดการ / ลดความเส่ียงควรท าอะไร ? เตรียมอพยพ 

เตรียมเครื่องยังชีพ 

 คนในชุมชนรู้หรือไม่ว่าพื้นท่ีไหนเป็นพื้นท่ีเส่ียง 

 คนในชุมชนรู้หรือไม่ว่ากลุ่มท่ีล่อแหลมและเปราะบางในชุมชนคือคนกลุ่มไหน 

 คนในชุมชนรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมแบบไหนท่ีน าไปสู่ความเส่ียงในระหว่างเกิดภัยพิบัติ 

6.2.2 การจัดการ / ลดความเสี่ยง (Risk management / reduction) 
                หมายถึง การระบุว่าโอกาสท่ีเหตุการณ์เส่ียงอันตรายจะเกิดขึ้นมีมากน้อยแค่ไหน และ
ด าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีมันจะเกิดขึ้นให้น้อยลงหรือลดความเสียหายท่ีเหตุการณ์นั้นอาจก่อให้เกิดขึ้น       
      
6.2.3 ความล่อแหลมและเปราะบางในชุมชน 

 คนชรา เหตุผลท่ีท าให้คนชราล่อแหลมต่อภัยพิบัติ เช่น ร่างกายไม่แข็งแรง, มีโรคภัยไข้เจ็บ, 

วิตกกังวล, มีความรู้สึกผูกพันกับท่ีอยู่ท าให้ไม่อยากหนีไปไหน , ไม่อยากเป็นภาระของ

ลูกหลาน และขาดข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

 เด็กเล็ก เหตุผลท่ีท าให้เด็กเล็กล่อแหลมต่อภัยพิบัติ เช่น ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจาก

สภาพร่างกายยังเติบโตไม่เต็มท่ี ร่างกายขาดความสมดุล ท าให้ล้มง่าย,อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง, 

อยากรู้อยากเห็น, ขาดความสามารถในการล าดับความส าคัญของอันตรายต่าง  ๆ, ขาด

ความรู้, ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และมีโอกาสได้รับผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ์

มากกว่าคนกลุ่มอื่น 

 วัยรุ่น เหตุผลท่ีท าให้วัยรุ่นล่อแหลมจากภัยพิบัติ เช่น เด็กหญิงมีโอกาสถูกล่วงละเมิดทาง

เพศได้ เนื่องจากในเหตุการณ์ภัยพิบัติมักจะมีความวุ่นวายต่าง ๆ เกิดขึ้น,อยู่ในช่วงหัวเล้ียว



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวต่อของชีวิต มีแนวโน้มเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน เช่น การด่ืมเหล้า ใจร้อน ไม่

สามารถควบคุมอารมณ์, รู้สึกผิดหากไม่สามารถดูแล /ช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ มีความ

อยากรู้ อยากเห็น และอยากลอง 

 ผู้หญิง เหตุผลท่ีท าให้ผู้หญิงล่อแหลมจากภัยพิบัติ เช่น ผู้หญิงให้ความส าคัญกับลูกและ

ครอบครัวมากกว่าชีวิตของตนเอง, ร่างกายอ่อนแอ, วิธีคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเกิดจากการถูก

ส่ังสอน / ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม มีความหวงแหนสมบัติหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขาดโอกาสใน

การเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 คนด้อยโอกาส (ทุพพลภาพ, เด็กเร่ร่อน, ขอทาน, แรงงานต่างด้าว, ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ) มี

ความล่อแหลมต่อภัยพิบัติ เนื่องจาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, ขาดโอกาสทางการศึกษา, ไม่มี

เอกสารสิทธิ์ (เข้าเมืองผิดกฎหมาย) เข้าไม่ถึงบริการ หรือการช่วยเหลือต่าง ๆ, การถูกกีดกัน

แบ่งแยกทางสังคม ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

             ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความล่อแหลมหรือเปราะบางในชุมชน หมายถึง โอกาสท่ีจะถูกท า
ให้ได้รับหรือเป็นอันตรายได้โดยง่าย ต้องส่งเสริมให้คนท่ีเปราะบางมีโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสร้างช่องทางถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้คนเปราะบางรับทราบถึงภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

6.3 รู้จักภัยธรรมชาติใกล้ตัว  
6.3.1 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) เกิดในช่วงฤดูร้อนและปลายฤดูร้อน การก่อตัวของ
พายุหมุนเขตร้อนจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ าเหนือทะเลหรือมหาสมุทร มีการพัฒนาจนกลายเป็น
พายุไต้ฝุุน และจะอ่อนก าลังจนสลายตัวในท่ีสุด ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน แบ่งขนาดความรุนแรงของ
พายุตามความเร็วลมสูงสุดรอบศูนย์กลาง ดังนี้ 
             1. พายุดีเปรสช่ัน (Depression) เป็นพายุหมุนเขตร้อนก าลังอ่อนความเร็วสูงสุดไม่เกิน 61 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
             2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุท่ีมีความรุนแรงปานกลาง ความเร็วสูงสุดต้ังแต่ 
62 ถึง 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
             3. พายุไต้ฝุุน (Typhoon) เป็นระดับของพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด ความเร็ว
ลมเกิน 118 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงขึ้นไป 
             พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยเกิดจาก มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ มีน้อยครั้ง
ท่ีเกิดจากมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล ขณะท่ีพายุอยู่ในทะเลจะมีก าลังแรงมาก เป็นพายุหมุนเขต
ร้อนขนาดใหญ่ แต่เมื่อเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังเข้าสู่ประเทศไทยจะอ่อนก าลังลง เนื่องจากมีแรงเสียดทานจนลด
ก าลังลงจนกลายเป็นดีเปรสช่ันท่ีท าให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ท าให้เกิดน้ าท่วมได้           
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6.3.2 พายุงวงช้าง (Tornado) หมายถึง พายุท่ีเกิดจากการหมุนของอากาศภายใต้เมฆคิวมูโลนิมบัส 
ด้วยความเร็วสูงมาก จะเห็นเมฆมีลักษณะคล้ายงวงช้างยื่นงวงลงมาจากฐานเมฆลงมาสัมผัสพื้นดิน ท าให้
เศษวัสดุต่างๆ หมุนรอบเข้าในตัวพายุ ยกตัวขึ้นเป็นล า ความกดอากาศต่ าบริเวณศูนย์กลางของพายุต่ า
มาก 650 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง บางครั้งพายุนี้อาจเกิดเหนือพื้นน้ าท าให้เกิดลักษณะน้ าหมุนพุ่งขึ้นไปใน
อากาศ เรียกว่า นาคเล่นน้ าหรือพวยน้ าส าหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการเกิดพายุงวงช้างท่ีรุนแรง 
แต่พายุฝนฟูาคะนองรุนแรงมักจะเกิดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนและบางครั้งเรา
เรียกว่า พายุฤดูร้อน             
6.3.3 คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลใกล้ชายฝ่ังซึ่งมีความสัมพันธ์
กับระดับความกดอากาศต่ า และความเร็วลมท่ีพัดแรงจากการเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ังของพายุหมุนเขตร้อน ท าให้
ระดับน้ าสูงกว่าระดับน้ าปานกลางประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ซึ่งกลไกท่ีก่อให้เกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังโดยตัวแปร
อย่างน้อย 5 ตัวแปร ได้แก่  
             1) ผลของความกดอากาศต่ าของพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น  
             2) ลมผิวพื้นท่ีพัดแรงตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสน้ า  
             3) การหมุนตัวของโลก 
             4) ผลกระทบทางตรงของพลังงานท่ีเกิดจากพายุ และ  
             5) ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเนื่องจากพายุ ท าให้ระดับน้ าทะเลอาจเพิ่มระดับสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ท าให้น้ าท่วมตามท่ีลุ่มต่ า 
            อันตรายจากคล่ืนพายุซัดฝ่ัง เป็นตัวการส าคัญท่ีสุดต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของ
การเสียชีวิตระหว่างเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตัวขึ้นฝ่ัง (Landfall) อีกร้อยละ 10 เกิดจากลมผิวพื้นท่ีมี
ก าลังแรงมากของพายุหมุนเขตร้อนและจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล  ระหว่างเกิดพายุ
หมุนเขตร้อนในระดับของพายุโซนร้อนถึงระดับพายุไต้ฝุุน ความเสียหายจากคล่ืนพายุซัดฝ่ังท่ีมีท้ังระดับน้ า
ท่ีสูงขึ้นพร้อมกับมีคล่ืนลมจัดและกวาดเข้าไปในฝ่ัง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะพื้นท่ีชายฝ่ัง และใน
บางพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบ เช่น ท่ีราบลุ่มสามเหล่ียมปากแม่น้ า ระดับผิวหน้าน้ าทะเลท่ีสูงขึ้นถึง 2 เมตร คล่ืน
พายุซัดฝ่ังสามารถแทรกตัวลึกขึ้นไปบนแผ่นดินท่ีลุ่มต่ าได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร ท าให้เกิดน้ าทะเลท่วมใน
พื้นท่ีเป็นเวลานานๆ และ 
สามารถท าลายบ้านเรือนท่ีไม่แข็งแรง และกวาดเอาเรือหรือรถเข้าไปในแผ่นดินหรือกวาดกลับลงสู่ทะเล 
น้ าท่ีท่วมขังในพื้นท่ีลุ่มต่ า และซึมลงไปในน้ าใต้ดิน อาจคงอยู่ได้เป็นสัปดาห์ 
6.3.4 อุทกภัย (Flood) คือ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศ อันตรายจากน้ าท่วมขึ้นกับ
ปริมาณของน้ าท่ีไหลท่วมพื้นท่ี และความแรงของกระแสน้ า จะมีรูปแบบ 3 ชนิด คือ 
              1. น้ าปุาไหลหลาก หรือน้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) มักเกิดขึน้ในท่ีราบต่ าหรือท่ีราบลุ่ม
บริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ า เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้จ านวนน้ าสะสมมี
ปริมาณมากจนพื้นดิน และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ท่ีราบต่ าเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว 
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              2. น้ าท่วมขัง (Drainage Flood) เกิดจากปริมาณน้ าสะสมจ านวนมากท่ีไหลบ่าในแนบระนาบ
จากท่ีสูงไปยังท่ีต่ าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา หรือเป็นสภาพน้ าท่วมขังในเมืองท่ีเกิดจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องเวลานาน ระบบการระบายน้ าไมดี่หรือมีส่ิงกีดขวางทางระบายน้ า 
              3. น้ าล้นตล่ิง (River Flood) เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไหลลงสู่ล าน้ า หรือแม่น้ ามีปริมาณ
มากจนระบายสู่ลุ่มน้ าด้านล่างหรือออกปากน้ าไม่ทันท าให้เกิดสภาวะน้ าล้นตล่ิงเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน 
เรือกสวนไร่นาตามสองฝ่ังล าน้ า  

6.3.5 มาตรฐานการเตรียมพร้อมและบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย  

ขั้นตอนที่ 1 บอกเหตุน้ าท่วมฉับพลัน 
  มีข้อมูล รู้ สาเหตุการ
เกิดฝนตกหนักหรือฝน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน   
 

1. หย่อมความกดอากาศต่ า 
2. พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสช่ัน, พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝุุน 
3. ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านบริเวณพื้นท่ี 
4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
5. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เข่ือนปล่อยน้ าเพื่อรักษาระดับน้ าในเข่ือน หรือ เข่ือนพัง หรือฝายกันน้ าพัง 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเฝ้าระวังภัยและแจ้งเตือนน้ าท่วม 

   มีความพร้อมรู้ข้อควร
ปฏิบัติก่อนเกิดอุทกภัย  
    
         

1. เช่ือฟังค าเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ท้ังจากผู้น าชุมชน หน่วยงานในพื้นท่ี 
2. ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
3. เคล่ือนย้ายคน สัตว์เล้ียง พาหนะและส่ิงของอยู่ในท่ีสูง ตามแผนท่ีปลอดภัย
ชุมชน ถ้าไม่มีท่ีปลอดภัยบนท่ีสูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับ
สถานท่ีหลบภัยของหน่วยงาน 
4. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินหรือก าแพงกั้นน้ าโดยรอบ
บ้าน 
5. เตรียมวิทยุท่ีใช้ถ่านไฟฉายเพื่อติดตามฟังรายงานอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา 
6. เตรียมอาหาร น้ าด่ืมให้เพียงพอ กรณีน้ าท่วมเป็นระยะเวลาหลาย ๆ วัน 
7. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรคประจ าตัว ยาแก้พิษกัดต่อยของ
แมลง เพราะเมื่อเกิดน้ าท่วมพวกสัตว์มีพิษ จะหนีน้ าขึ้นมาอยู่บนบ้านและ
หลังคาเรือน 
8. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไว้ใช้เมื่อไฟฟูาดับ 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางปฏิบัติเม่ือเผชิญกับภาวะน ้าท่วม  
  รู้ข้อความปฏิบั ติ เมื่ อ
เกิดเหตุการณ์น ้ า ท่วม 
(หลายครอบครัวต้องขน
ย้ายข้าวของหนีน ้ามักเกิด
ความโกลาหลวุ่นวายเป็น
ระยะท่ีก่อให้ เกิดความ
ต่ืนตระหนก)    

1. ต้ังสติให้ดี อย่าตกใจ ค่อย ๆ คิดว่าถ้าน ้าท่วมสูงมากขึ้นต้องนึกถึงความ
ปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับแรก เช่น ระวังเรื่องไฟฟูา หลังจากนั้นค่อยคิด
หาทางออกอย่างอื่น และคอยติดตามข่าวความรุนแรงเป็นระยะ ๆ 
2. ท าตามแผนการเผชิญกับน ้าท่วมที่ร่วมวางแผนกันไว้ในครอบครัว 
3. ติดตามรายงานสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา การประกาศจากชุมชน
ท้องถิ่นสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ 
4. เมื่อต้องอพยพอย่าน าสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตส าคัญท่ีสุด 
5. อย่าพยายามเดิน วิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณน ้าไหลหลาก 
6. เมื่อต้องอพยพออกจากบ้านห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟูาและสายไฟ 

6.3.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
           1. ช่วยเหลือสมาชิกและเฝูาระวังทรัพย์สินภายในชุมชน เช่น ให้ดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ ผู้ปุวย ผู้พิการในชุมชนโดยมีการหาอาสาสมัครในชุมชนว่าใครจะดูแลคนกลุ่มใด 
จัดเวรยาม 
เพื่อดูแลทรัพย์สิน 
           2. มีการจัดเวรยามเฝูาระวังระดับน ้าท่ีจะเพิ่มขึ้น และคอยประกาศเตือนคนในชุมชนให้ทราบ
อย่างต่อเนื่อง มีการระดมความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมเข่ือนกันน ้าของชุมชน โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบและมีผู้น าท่ีคอยตัดสินใจ 
           3. สร้างจุดศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารเพื่อติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ คอยตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อปูองกันข่าวลือท่ีก่อให้เกิดความต่ืนตระหนก 
           4. ติดต่อแหล่งช่วยเหลือ เช่น การหาท่ีอยู่ท่ีปลอดภัยส าหรับผู้ท่ีต้องอพยพออกจากพื้นท่ี 
6.3.7 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเม่ือเกิดภัยน ้าท่วม 
           1. ด้านร่างกาย คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพ การเจ็บปุวย ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง 
ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายผิดปกติ มีอาการเมื่อยล้า ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ความรู้สึกทางเพศ
ลดลง 
เกิดความเครียด และมีปัญหาการนอน 
           2. ด้านอารมณ์ มักเกิดอาการ ช็อก หวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย หงุดหงิด โกรธ เสียใจ ส้ินหวัง 
เศร้า รู้สึกผิด และสับสน 
           3. ด้านความคิด มักเกิดการตัดสินใจไม่ดี ไม่มีสมาธิ วุ่นวาย สับสนคิดต าหนิตนเอง คิดมาก ซ ้า
ซาก และมีปัญหาความจ า 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในช่วงเกิดน ้าท่วม ต่างฝุายต่างพยายามช่วยเหลือตนเอง เพื่อเอาตัว
รอด จึงท าให้ละเลยความใส่ใจต่อผู้อื่นอาจเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นได้ปฏิกิริยาเหล่านี้ จะค่อย ๆ หายไป
เองเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 – 6 เดือน 

6.3.8 ข้อมูลหน่วยงานเครือข่าย 
           หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบพยากรณ์อากาศ การเฝูาระวังและการแจ้งเตือนภัยเหตุ
พิบัติภัยทางธรรมชาติ การช่วยเหลือ บรรเทาภัยธรรมชาติได้จัดต้ังเครือข่ายส่ือสารท้ังสายด่วน และ 
สามารถใช้โทรศัพท์สอบถาม ขอความช่วยเหลือ หรือตรวจสอบติดตามข้อมูลผ่านส่ืออิเล็คทรอนิค 
Internet ผ่าน website หน่วยงานต่าง ๆ 

            สายด่วน 
หน่วยงาน สายด่วน 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 192 
ส านักนายกรัฐมนตรี 1111 กด 5 
กรมอุตุนิยมวิทยา /พยากรณ์อากาศ 1182 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 
บริการแพทย์ฉุกเฉิน และน าส่งโรงพยาบาล  1669 
ต ารวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน ้าท่วม 1193 
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 
กรมทางหลวง  1586 
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า (เหตุด่วนทางน้ า) 1199 
การประปาส่วนภูมิภาค 1662 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 1129 
กรมชลประทาน/ข้อมูลสถานการณ์น้ า 1460 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 
ต ารวจท่องเท่ียว 1155 
กรมการขนส่งทางบก 1584 
บขส./เส้นทางเดินรถ 1490 
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543 
กรมทางหลวงชนบท 1146 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หน่วยงาน สายด่วน 
กรมทางหลวงชนบท 1146 
ส า นั ก ง า น  ก ส ท ช . / แ จ้ ง ปั ญ ห า ร ะ บ บ
โทรคมนาคม 

1200 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 
อุบัติเหตุทางน้ า กองบัญชาการต ารวจ 1196 
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 191 

 
                  เบอร์โทรศัพท์และ e-mail หน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ า 

หน่วยงาน หมายเลข e-mail 
กรมทรัพยากรน้ า 02-271-6000 dwr.go.th 
ศูนย์ปูองกันวิกฤติน้ า 02-271-6000 mekhala.dwr.go.th 
ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 02-271-6185 division.dwr.go.th/brdh 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 จ.ล าปาง 054-218-602 dwr1@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 2 จ.สระบุรี 036-225-241 dwr2@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 3 จ.อุดรธานี 042-290-350 dwr3@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 4 จ.ขอนแก่น 043-221-714 dwr4@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 จ.นครราชสีมา 044-920-249 dwr5@dwr.mail.go.th  
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 จ.ปราจีนบุรี 037-213-638-9 dwr6@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 จ.ราชบุรี 032-370-405-6 dwr7@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 จ.สงขลา 074-251-156-8 dwr8@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 จ.พิษณุโลก 055-266-251-4 dwr9@dwr.mail.go.th 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 จ.สุราษฎร์
ธานี 

077-272-446 dwr10@dwr.mail.go.th 

ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้ า ภ า ค  1 1  จ .
อุบลราชธานี 

045-311-969 dwr11@dwr.mail.go.th 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

            website 
หน่วยงาน website 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ www.ndwc.or.th 
กรมทรัพยากรน้ า www.dwr.go.th 
กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
กรมชลประทาน www.rid.go.th 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

www.haii.or.th 
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โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.3.9 ปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

ตารางแสดงปฏิทินการเกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทย                                    ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา 
เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันตก 

มกราคม - - - - - อุ ทกภั ย / ฝ น
แล้ง 

กุมภาพันธ์ ไฟปุา ไฟปุา/ฝนแล้ง ฝนแล้ง - - ฝนแล้ง 

มีนาคม ไฟปุา/ฝนแล้ง 
พายุฤดูร้อน 

ไฟปุ า /ฝนแล้ ง
พายุฤดูร้อน 

ฝนแล้ง 
พายุฤดูร้อน 

ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง 

เมษายน ไฟปุา/ฝนแล้ง 
พายุฤดูร้อน 

ไฟปุ า /ฝนแล้ ง
พายุฤดูร้อน 

ฝนแล้ง 
พายุฤดูร้อน 

- - - 

พฤษภาคม อุทกภัย 
พายุฤดูร้อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร้อน 

อุทกภัย 
พายุฤดูร้อน 

อุทกภัย อุ ท ก ภั ย /พ า ยุ
หมุนเขตร้อน 

อุ ทกภั ย / ฝ น
แล้ง 

มิถุนายน อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กรกฏาคม อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อนฝน
ทิ้งช่วง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน 
ฝนทิ้งช่วง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย/ 
ฝนทิ้งช่วง 

อุทกภัย อุทกภัย 

สิงหาคม อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย /พา ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พ า ยุ ฝ น ฟู า
คนอง 

อุทกภัย อุทกภัย 

กันยายน อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย /พา ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พ า ยุ ฝ น ฟู า
คนอง 

- - 

ตุลาคม - - อุ ท ก ภั ย / พ า ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พายุฝนฟูาคนอง 

อุทกภัย /พา ยุ
หมุนเขตร้อน/ 
พ า ยุ ฝ น ฟู า
คนอง 

อุทกภัย อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร้อน 
คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผ่นดินถล่ม 

พฤศจิกายน - - - - - อุทกภัย/พายุ
หมุนเขตร้อน
คลื่นพายุซัดฝั่ง
แผ่นดินถล่ม 

ธันวาคม - - - - - อุทกภัย 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.4 (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจ าหมู่บ้าน ส าหรับการเตือนภัย
อุทกภัย (Standard Operating Procedure for Flood Warning System) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

6.4.1  ความส าคัญ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง ลักษณะพื้นท่ีเป็นแอ่งท่ีราบลุ่มริมน้ า ล าน้ ามูลไหลผ่านต าบล
ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ต าบลช้างทองมีพื้นท่ีประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,849 ไร่ เป็น 1 ใน 5 
ต าบล ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนประชากร จ านวน 4,584  คน ความ
หนาแน่น 207 คน/ตร.กม.(เป็นชาย 2,253 คน เป็นหญิง 2,331 คน 1,044 ครัวเรือน แบ่งเขตการ
ปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน มีพื้นท่ี 13,849 ไร่ หรือ 22 ตร.กม.โดยเป็นพื้นท่ีการเกษตร 12,043 ไร่                  
              (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีแนะน าถึงกรอบวิธี
ปฏิบัติการต่าง ๆท่ีปฏิบัติเป็นประจ า โดยระบุขั้นตอนการท างานมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
หน่วยงานท่ีต้องติดต่อในช่วงก่อนเกิดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบไม่ว่าจะปฏิบัติงานโดยผู้ใดคู่มือ
ปฏิบัติการมาตรฐานส าหรับการเตือนภัยอุทกภัย เป็นการก าหนดขั้นตอน วิธีการเป็นลายลักษณ์อักษรท่ี
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรปฏิบัติตามเพื่อท าให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน 
6.4.2 วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการเตือนภัยอุทกภัย 
 2.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานด้านการเตือนภัยอย่างเป็นระบบ 
 2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

6.4.3  รูปแบบและลักษณะของการเกิดภัย 
ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมบริเวณท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ ามูลท้ังสองฝ่ังไล่จากท้ายล าตะคองท่ีมวลน้ าไหลไป

รวมกับมวลน้ าจากล าน้ ามูลท่ีเป็นน้ าล้นจากเขื่อนล าพระเพลิง อ าเภอปักธงชัย ,เขื่อนล ามูลบน-เขื่อนล า
แชะ อ าเภอครบุรี ไหลลงพื้นท่ีต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ท าให้เกิดอุทกภัย และไหลถึงพื้นท่ี
เขตอ าเภอพิมาย โดยจะมีการเอ่อล้นตล่ิงท่วมในบริเวณท่ีมีล าน้ าสาขาไหลมาบรรจบกับล าน้ าสายหลัก ซึ่ง
มักจะระบายไม่ทันในช่วงท่ีน้ ามาพร้อมๆ กัน     

6.4.4 ขอบเขตของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้จะถูกน ามาใช้เมื่ออยู่ในการเตรียมความพร้อมด้านการเตือนภัย
อุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทองเท่านั้น โดยผู้ท่ีสามารถน าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไป
ใช้นั้น มีดังต่อไปนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง ซึ่งรวมไปถึง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าท่ีปูองกัน



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-13 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง ก านันต าบลช้างทอง และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึง คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และเตือนภัยหมู่บ้าน 

6.4.5 แผนที่แสดงอาณาเขตของต าบลช้างทอง 
 

                  

6.4.6  บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการเตือนภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง 
อ าเภอด่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 1.  ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา แจ้งสถานการณ์ในพื้นท่ีและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ า พื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบ และความเสียหายแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง 
 2.  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติให้ข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ าแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างทอง 
 3.  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา กรม
ชลประทาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ า ปริมาณการไหลในล าตะคอง ล าพระเพลิง ล ามูลบน ล าแซะ ให้อยู่



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-14 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายในการเตือนภัย เช่น การคาดการณ์อัตราการเพิ่มของระดับน้ า และเวลาท่ีปริมาณ
น้ าจะเดินทางมาถึงพื้นท่ีเส่ียง  
 4.  ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวัง และระดับการเตือนภัย 
 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง เป็นผู้รับข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและสถานการณ์
น้ าจากระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยด้านอุทกภัย เพื่อน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาตามข้อมูลของพื้นท่ีและแปลข้อมูลเหล่านั้นให้เข้ากับการเตือนภัยในพื้นท่ี และ
แจ้งเตือนภัยไปยังหมู่บ้านต่าง ๆในเขตต าบล โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ ารุง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
 6.  ก านันต าบลช้างทอง เป็นผู้รับข้อมูลการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย เพื่อส่งต่อให้ผู้ใหญ่บ้าน 
และ ประชาชนในการเตรียมความพร้อม  
 7.  ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าท่ีประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านปริมาณน้ าและประกาศ
แจ้งเตือนภัยอพยพ ในพื้นท่ีหมู่บ้าน 

6.4.7  การเตือนภัย  
 1.  ระดับของการเตือนภัย  
  สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีต าบลช้างทองนั้นเกิดจากปริมาณน้ าท่ีมากในล าน้ ามูลท่ีไหล
จากท้ายล าตะคองท่ีมวลน้ าไหลไปรวมกับมวลน้ าจากล าน้ ามูลท่ีเป็นน้ าล้นจากเขื่อนล าพระเพลิง อ.ปัก
ธงชัย , เขื่อนล ามูลบน - เขื่อนล าแชะ อ.ครบรี ไหลลงพื้นท่ี ต.ท่าช้าง   อ.เฉลิมพระเกียรติ ท าให้เกิด
อุทกภัย และไหลถึงพื้นท่ีเขต อ.พิมาย โดยจะมีการเอ่อล้นตล่ิงของแม่น้ ามูลท่วมในบริเวณท่ีมีล าน้ าสาขา
ไหลมาบรรจบกับล าน้ าสายหลักในพื้นท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติและท่ีไหลล้นตล่ิงเข้าท่วมพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น้ า  
  ลักษณะการท่วมพื้นท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจะท่วมซ้ าซากทุกปีมาก – น้อย โดยปกติระดับ
น้ าจะท่วมประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร เคยท่วมหนักเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สูงระดับ 6 – 9 เมตร ประสบ
ปัญหาเกิดจากการปล่อยน้ าจากเขื่อนตอนบน และปริมาณฝนจะตกท้ายเขื่อนล าตะคอง เป็นเหตุให้น้ า
ท่วมขังในพื้นท่ีซึ่งท าให้ชุมขนท้องถิ่นไม่คาดคิดว่าจะท่วมมีระดับสูงมากขนาดนี้ บางครอบครัวไม่อพยพ
ออกจากพื้นท่ีในตอนแจ้งประกาศเตือนภัย โดยท่วมเป็นเวลามากกว่า 15 วนั 
  เมื่อถึงฤดูฝนก่อนเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีล าน้ าสาขา
ไหลมาบรรจบกับล าน้ าสายหลัก ท่ีผ่านมาจากประสบการณ์ของชาวบ้านจะรับข้อมูลว่าหากมีพายุฝน 
มรสุมผัดผ่านพื้นท่ี 1 ลูก น้ าจะไม่ท่วม หากมีพายุผัดผ่านพื้นท่ี 2 ลูก น้ าจะท่วม รวมท้ังผู้น าชุมชนของ
ต าบล หมู่บ้านในพื้นท่ีจะติดตามตรวจสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยน้ าจากเช่ือนล าตะคองของกรม
ชลประทาน ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด และทาง
โทรศัพท์จากเครือข่าย คนรู้จักจากพื้นท่ีต้นน้ าอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีปริมาณน้ ามาก - น้อย 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-15 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โดยจะทราบก่อนเกิดเหตุน้ าท่วมประมาณ  2 ถึง 3 วัน และผู้น าชุมชนจะประกาศแจ้งเตือนผ่านหอ
กระจายเสียงของหมู่บ้านให้ประชาชนในหมู่บ้านเตรียมพร้อมขนทรัพย์สินและอพยพ และจะตรวจสอบ
ข้อมูลจากส่ือโทรทัศน์ วิทยุ  
  ดังนั้น ข้อมูลระดับน้ า (เมตร) ท่ีจุดวัดระดับน้ า (Staff Gauge) ท่ีกรมทรัพยากรน้ าติดต้ังไว้
ใน ล าน้ ามูลบริเวณหน้าวัดบ้านสัม ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบระดับ
น้ าเบื้องต้นซึ่งเป็นข้อมูลประกอบ ท้ังนี้จะต้องประมวลวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลจากสถานีตรวจวัด
ระดับน้ าทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) ท่ีกรมทรัพยากรน้ าได้ติดต้ังในล าน้ ามูลในพื้นท่ีอ าเภออื่นใน
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการประมวลผลเพื่อการเตือนภัยของปริมาณน้ า และการแจ้งเตือนภัย อย่างไรก็
ตามชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในหมู่บ้านสามารถท่ีจะติดตาม ตรวจสอบสังเกตระดับน้ าเพื่อเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นได้ ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติของต าบลช้างทองท่ีมีการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าท่ีในการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อมสามารถน ามาใช้ในการติดตามสถานการณ์และการเตือน
ภัยส าหรับประชาชน โดยระดับของการเตือนภัยสามารถแบ่งได้ 3 ระดับดังต่อไปนี้ 

             
 

ภาพแสดงสถานีวัดระดับน้ าเพื่อการเตือนภัย ท่ีบริเวณหน้าวัดบ้านส้ม ต าบลช้างทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-16 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตารางที่ 6.4-1 แสดงตัวอย่างสถานการณ์และการเตือนภัย ณ ระดับต่างๆ 

ระดับการเตือนภัย สถานการณ์ แจ้งเตือนภัยถึงใคร (วิธีใด) 
ระดับที่ 1 สีเขียว 1.ระดับน้ าริมตลิ่งบริเวณหน้า

วัดบ้านส้มอยู่ในช่วงสีเขียว 
 
2. สภาวะปกติ 

1.1 อบต.ช้างทองติดตามข้อมูลปริมาณน้ าจาก
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 และเฝูาระวังปริมาณ
ฝนตกในพ้ืนที่ต้นน้ า อบต.ท่าช้าง (โทรศัพท์) 
2.1 คกก.ด้านประชาสัมพันธ์และเตือนภัยหมู่บ้าน 
ตรวจระดับน้ าที่วัดบ้านส้มและน าข้อมูลมาติดที่ปูาย
บอกสถานการณ์น้ า 

ระดับที่ 2 สีเหลือง 1. ระดับน้ าท่ีวัดบ้านส้มเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ประมาณ 50 ซม.
ต่อช่ัวโมง 
2. ระดับน้ าริมตลิ่งวัดบ้านส้ม
อยู่ในช่วงสีเหลือง(ต่ ากว่าตลิ่ง 
1 เมตร) 
 
 
 
3. เฝูาระวัง(ระดับน้ าอาจเพ่ิม
ถึงระดับวิกฤต – สีแดง ภายใน 
2 ช่ัวโมง) 

1.1 อบต.ช้างทองแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ าให้ทุก
หมู่บ้านในต าบลให้แจ้งเตือนชาวบ้านด้วยเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
2.1 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คกก.ปช.ประสาน
ติดตามสถานการณ์น้ าท่ีล้นตลิ่งวัดบ้านส้ม อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือเฝูาระวัง (โทรศัพท์ และการบอกต่อ) ทุก 
30 น าที ถ้ าระดับน้ าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (50 ซม.ต่อ
ช่ัวโมง) ให้แจ้งชาวบ้านขนของข้ึนที่สูงและเตรียม
อพยพ  
3.1 คกก.ปช.ตรวจสอบระดับสถานการณ์น้ าจากสื่อ/
internet /สทภ.5 และน าข้อมูลมาติดที่ปูายบอก
สถานการณ์น้ า 

ระดับที่ 3 สีแดง วิกฤต
(ฉุกเฉิน) 

1. ระดับน้ าในล าน้ ามูลเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ประมาณ 50 ซม.
ต่อช่ัวโมงและปริมาณการไหล
เร็วมาก 
 
2. ระดับน้ าริมตลิ่งวัดบ้านส้ม
อยู่ในช่วงสีแดง (เกินระดับ
ตลิ่ง) 
3. วิกฤต (น้ าเร่ิมไหลท่วมล้น
ตลิ่งเข้าสู่ที่อยู่อาศัย ไร่ นา
บริเวณสองฝั่งล าน้ า) 

1.1 อบต.แจ้งเตือนทุกหมู่บ้านเก่ียวกับสถานการณ์
น้ าให้แจ้งเตือน(เสียงทางสาย โทรศัพท์ รถกระจาย
เสียง มอเตอร์ไซด์กระจายเสียง) 
1.2 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คกก.หมู่บ้าน
สถานการณ์น้ าเพ่ืออพยพ (โทรศัพท์ บอกต่อ) 
2.1 คกก.ปช.ตรวจสอบระดับสถานการณ์น้ าน า
ข้อมูลมาติดที่ปูายบอกสถานการณ์น้ าและประสาน
แจ้งและขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1 ด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อบต.(การช่วยเหลือและอพยพ) 

 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-17 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 2.  ข้อความที่ใช้ในการเตือนภัย             
ระดับการเตือนภัย ข้อความที่ใช้ในการประกาศเตือนภัย 

ระดับที่ 1 สีเขียว อยู่ในสถานการณ์ปกติ (ไม่ประกาศ) 
ระดับที่ 2 สีเหลือง ระดับน้ าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะล้นตลิ่งที่หน้า

วัดบ้านส้มภายใน 1 ช่ัวโมง ให้เก็บของข้ึนที่สูง เร่ิมอพยพผู้พิการ 
ผู้ปุวยติดเตียง เด็กเล็กไปอยู่บ้านญาติ และเตรียมเก็บของใช้เพ่ือ
อพยพ 

ระดับที่ 3 สีแดง ระดับน้ าล้นตลิ่งที่วัดบ้านส้มให้ผู้อยู่อาศัยบ้านช้ันเดียวริมล าน้ า
มูล และพ้ืนที่ใกล้เคียงอพยพไปศูนย์พักพิงช่ัวคราว (อบต.ช้าง
ทอง หรือพ้ืนที่ที่หมู่บ้านก าหนดไว้และเคลื่อนย้ายยานพาหนะ 
สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง 

6.4.8 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระดับการเตือน : ปกติ เฝูาระวัง และวิกฤต ดังนี ้
ความรุนแรงระดับที่ 1 (ปกติ)     

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและ
พิจารณาข้อมูลการเตือนภัยและเฝูาระวังพ้ืนที่ 
อบต. 
2. รับสรุปรายงานสถานการณ์จากปลัดฯและ
สั่งการการวางแผน ประสานเตรียมรับ
สถานการณ์ 
3. ประชุมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งเฝูาระวัง
สถานการณ์ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์แก่ผู้น า
ชุมชน 

1. สั่งการทางโทรศัพท์หรือ
บอกต่อให้ปลัดฯเตรียมรับ
สถานการณ์ 
2. โทรศัพท์แจ้งเตือน
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
3. หนังสือแจ้งสถานการณ์ 

สรุปข้อความการ
เฝูาระวังก่อน
เวลา 08.30 น. 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. รับสรุปรายงานสถานการณ์จากรองปลัดฯ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้นายก อบต. 
3. สั่งการให้รองปลัดฯเตรียมข้อมูลแจ้งให้
ประชาชนเตรียมพร้อม 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้นายก อบต. หรือเข้าช้ีแจง 
2. สั่งการทางโทรศัพท์ให้รอง
ปลัดฯเตรียมด าเนินการ 

รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเพ่ือ
ประชุม/รายงาน
ก่อน 08.00 น. 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. รับรายงานสถานการณ์จากหัวหน้า
ส านักงานปลัดฯ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ปลัด 
3. สั่งการให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯสั่งการ
เจ้าหน้าท่ีปูองกันฯเตรียมพร้อม 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ปลัดฯหรือเข้าช้ีแจง 
2. สั่งการทางโทรศัพท์ให้
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ
เตรียมด าเนินการ 
 

 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-18 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

หัวหน้าส านักงาน
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. รับรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีปูองกันฯ 
2. สรุปสถานการณ์ต่อรองปลัดฯ 
3. แจ้งฝุายประชาสัมพันธ์ให้แจ้งสถานการณ์
ให้ประชาชนทราบ 
 

1. แจ้งให้รองปลัดฯทาง
โทรศัพท์หรือเข้าช้ีแจง 
2. สั่งการทางโทรศัพท์หรือ
บอกต่อให้ฝุาย
ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
ปูองกันเตรียมด าเนินการ 

. 

เจ้าหน้าที่ปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. รับข้อมูล ข่าวสารแหล่งสื่อต่างๆ 
หน่วยงานเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ส านักงานปลัด
ฯ 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯ
หรือเข้าช้ีแจง 

. 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1. รับรายงานสถานการณ์จากหัวหน้า
ส านักงานปลัดฯ 
2. แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชน ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทราบถึงสถานการณ์ 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
2. ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชน 

ออกเสียงตาม
สาย 08.30 น.
และ18.30 น. 

ก านันต าบล 1. รับข้อมูลจาก อบต. 
2. แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทราบ
สถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากสถานีวัดระดับน้ า
สถานีเตือนภัยอัตโนมัติแก่ อบต. 

1. รับข้อมูลจาก อบต.ทาง
โทรศัพท์ 
2. โทรศัพท์แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าสถานีวัดระดับน้ าแก่ 
อบต. 
3. แจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้านทาง
โทรศัพท์ หรือประชุม 

แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าจากจุด
ตรวจวัดระดับน้ า 
07.30 น. 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. รับข้อมูลจาก ก านัน อบต. 
2. แจ้งคกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน(ทุกฝุาย) และประชาชนทราบ
สถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากสถานีวัดระดับน้ า 
หรือสถานีเตือนภัยอัตโนมัติแก่ อบต. 

1. โทรศัพท์แจ้งระดับการ
เตือนภัยแก่ อบต. 
2. ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 

แจ้งข้อมูลจาก
จุดตรวจวัด
ระดับน้ า แก่ 
อบต.  
07.30 น. 

 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-19 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ความรุนแรงระดับที่ 2 (เฝ้าระวัง)     
ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ

ข้อมูล 
ระยะเวลาการ

แจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและ
พิจารณาข้อมูลการเตือนภัยและเฝูาระวัง
พ้ืนที่ อบต. 
2.รับสรุปรายงานสถานการณ์จากปลัดฯและ
สั่งการการวางแผน ประสานเตรียมรับ
สถานการณ์ 
3.ประชุมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งเฝูาระวัง
สถานการณ์ 
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์แก่ผู้น า
ชุมชน 

1.สั่งการทางโทรศัพท์หรือ
บอกต่อให้ปลัดฯเตรียมรับ
สถานการณ์ 
2.โทรศัพท์แจ้งเตือน
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
3.หนังสือแจ้งสถานการณ์ 

สรุปข้อความการ
เฝูาระวังและ
ออกประกาศ
เวลา 08.00 น.
หรือ 1 ช่ัวโมง
หลังจากได้รับ
ข้อมูลล่าสุด 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.รับสรุปรายงานสถานการณ์จากรองปลัดฯ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้นายก อบต. 
3. สั่งการให้รองปลัดฯเตรียมข้อมูลแจ้งให้
ประชาชนเตรียมพร้อม 

1.โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้นายก อบต. หรือเข้าช้ีแจง 
2.สั่งการทางโทรศัพท์ให้รอง
ปลัดฯเตรียมด าเนินการ 

รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเพ่ือ
ประชุม/รายงาน
ก่อน08.00 น. 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.รับรายงานสถานการณ์จากหัวหน้า
ส านักงานปลัดฯ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ปลัด 
3. สั่งการให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯสั่งการ
เจ้าหน้าท่ีปูองกันฯเตรียมพร้อม 

1.โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ปลัดฯหรือเข้าช้ีแจง 
2.สั่งการทางโทรศัพท์ให้
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ
เตรียมด าเนินการ 

 

หัวหน้าส านักงาน
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.รับรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีปูองกันฯ 
2.สรุปสถานการณ์ต่อรองปลัดฯ 
3.แจ้งฝุายประชาสัมพันธ์ให้แจ้งสถานการณ์
ให้ประชาชนทราบ 
 

1.แจ้งให้รองปลัดฯทาง
โทรศัพท์หรือเข้าช้ีแจง 
2.สั่งการทางโทรศัพท์หรือ
บอกต่อให้ฝุาย
ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
ปูองกันเตรียมด าเนินการ 

. 

เจ้าหน้าที่ปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. รับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่างๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ส านักงานปลัด
ฯ 
 
 
 

1.โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯ
หรือเข้าช้ีแจงในรายละเอียด 

. 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-20 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1.รับรายงานสถานการณ์จากหัวหน้า
ส านักงานปลัดฯ 
2. แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชน ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทราบถึงสถานการณ์และตรียม
อพยพ(โดยเฉพาะคนชรา คนปุวย หญิงมี
ครรภ์ คนพิการ เด็กเล็ก) 

1.โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
2.ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 

ออกเสียงตาม
สายทุกช่ัวโมง
แจ้งผู้ใหญ่บ้าน 

ก านันต าบล 1. รับข้อมูลจาก อบต. 
2. แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนขนของข้ึนที่
สูงและเตรียมอพยพ(โดยเฉพาะคนชรา คน
ปุวย หญิงมีครรภ์ คนพิการ เด็กเล็ก) 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากสถานีวัดระดับน้ า
สถานีเตือนภัยอัตโนมัติแก่ อบต. 
4. ประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกับ อบต. 

1. รับข้อมูลจาก อบต.ทาง
โทรศัพท์ 
2. โทรศัพท์แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าสถานีวัดระดับน้ าแก่ 
อบต. 
3. แจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้านทาง
โทรศัพท์ หรือประชุม 

แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าจากจุด
ตรวจวัดระดับน้ า 
07.00 น. 
แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทุก 10 นาที 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. รับข้อมูลจาก ก านัน อบต. 
2. แจ้งคกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน(ทุกฝุาย) และประชาชนขนของข้ึนที่
สูงและเตรียมอพยพ(โดยเฉพาะคนชรา คน
ปุวย หญิงมีครรภ์ คนพิการ เด็กเล็ก) 
3.แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากสถานีวัดระดับน้ า 
หรือสถานีเตือนภัยอัตโนมัติแก่ อบต. 

1. โทรศัพท์แจ้งระดับการ
เตือนภัยของสถานีแก่ อบต. 
2. แจ้งเตือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ฝุายประชาสัมพันธ์และ
ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 

แจ้งข้อมูลจาก
จุดเตือนภัย
ระดับน้ า หรือ
สถานีเตือนภัย 
แก่ อบต. 07.00 
น. 
แจ้งข่าว
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1. ประสานช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือน
ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

1. แจ้งเตือนลูกบ้านในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยโทรศัพท์หรือ
บอกต่อ 

แจ้งเตือนข้อมูล 
ทุก 30 นาที 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 
เฝ้าระวังและเตือน
ภัย 

1. ติดตามสถานการณ์น้ าเป็นรายช่ัวโมงจาก
สื่อต่าง ๆ website และหน่วยงานต่างๆ 

1. โทรศัพท์แจ้งข้อมูล 
สถานการณ์แก่ อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 

แจ้งข่าว
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 
จนกว่าจะถึงการ
เตือนระดับที่ 3 
สีแดง (วิกฤต) 

 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-21 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ความรุนแรงระดับที่ 3 (วิกฤต) 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ

ข้อมูล 
ระยะเวลาการ

แจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและ
พิจารณาข้อมูลการเตือนภัยและเฝูาระวังพ้ืนที่ 
อบต. 
2. รับสรุปรายงานสถานการณ์จากปลัดฯและ
สั่งด าเนินการรับสถานการณ์ตามแผนที่ก าหนด 
3. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้ง
สถานการณ์ภาพรวมพ้ืนที่ 

1. สั่งการทางโทรศัพท์ให้
ปลัดฯตามแผนรับ
สถานการณ์ 
2. โทรศัพท์แจ้งสอบถาม
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 

สรุปการ
ด าเนินการของ
สถานการณ์ทุก 
1 ช่ัวโมง 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. ติดตามสถานการณ์จริงในพ้ืนที่ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้นายก อบต. 
3. สั่งการให้รองปลัดฯในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้นายก อบต. หรือเข้าช้ีแจง 
2. สั่งการทางโทรศัพท์ให้รอง
ปลัดฯด าเนินการ 

รวบรวมข้อมูล 
รายงานทุก
ช่ัวโมง 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. ติดตามสถานการณ์จริงในพ้ืนที่ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ปลัด 
3. สั่งการให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯสั่งการ
เจ้าหน้าท่ีปูองกันฯการช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ปลัดฯทราบทุก 1 ช่ัวโมง 
2. สั่งการทางโทรศัพท์ให้
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 

 

หัวหน้าส านักงาน
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. ติดตามสถานการณ์จริงในพ้ืนที่ 
2. สรุปสถานการณ์ต่อรองปลัดฯ 
3. แจ้งฝุายประชาสัมพันธ์ให้แจ้งสถานการณ์
ให้ประชาชนทราบ 
 

1.แจ้งให้รองปลัดฯทาง
โทรศัพท์ 
2.สั่งการทางโทรศัพท์หรือ
บอกต่อให้ฝุาย
ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
ปูองกันด าเนินการตามแผน
ความช่วยเหลือประชาชน 

. 

เจ้าหน้าที่ปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1. ออกพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน 
2. รับข้อมูล ข่าวสารแหล่งสื่อต่างๆ เพ่ือ
ประมวลความรุนแรงของสถานการณ์ 
2. สรุปรายงานสถานการณ์ให้ส านักงานปลัดฯ
การประสานความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 

. 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1. ออกพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและ
อ านวยความสะดวกหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
2. แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชน ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านทราบถึงสถานการณ์อย่าให้
ตระหนก 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
2. ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 

ออกเสียงตาม
สายทุกช่ัวโมง
แจ้งประชาชน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-22 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

ก านันต าบล 1. สรุปแจ้งสถานการณ์อุทกภัยความเดือนร้อน
ในพ้ืนที่ให้อบต. 

1. ประสานรับข้อมูลจาก 
ผู้ใหญ่บ้านทางโทรศัพท์ และ
แจ้ง อบต. 

 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. สรุปแจ้งสถานการณ์อุทกภัยความเดือนร้อน
ในพ้ืนที่ให้ ก านัน และอบต. 
2. แจ้งคกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน(ทุกฝุาย) ให้การช่วยเหลือประชาชน 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
แก่ ก านัน อบต. 
2. แจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝุาย
ประชาสัมพันธ์และประกาศ
เสียงตามสายให้ประชาชน
ทราบสถานการณ์และความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ 

แจ้งข้อมูล
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1. ประสานช่วยผู้ใหญ่บ้านการช่วยเหลือ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
 

1. แจ้งลูกบ้านในพ้ืนที่
รับผิดชอบถึงความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ  

แจ้งข้อมูล
สถานการณ์ 
ทุก 30 นาที 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 
เฝ้าระวังและเตือน
ภัย 

1. ติดตามสถานการณ์น้ าตลอดให้ได้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันจากสื่อต่าง ๆ website และหน่วยงาน
ต่างๆ 

1. โทรศัพท์แจ้งข้อมูลล่าสุด
ของสถานการณ์แก่ อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 

แจ้งข่าว
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 
จนกว่าจะถึง
สถานการณ์สู่
ภาวะปกติ 

 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-23 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           
  

ภาพแผนผังแสดงช่องทางการเตือนภัยจากจังหวัดสู่อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง และหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-24 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.4.9  ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพือ่ให้คู่มือมีความสมบูรณ์ และประกอบการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาภัย 
 1.  สถิติการเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับความรุนแรงของภัยจากมากไปน้อย) 
 (1) อุทกภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

 (ท่ีมา : ............................................................... ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
 (2) วาตภัย 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
 (บาท) 

- วาตภัย - - - - 
- วาตภัย - - - - 

 (ท่ีมา : ............................................................... ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
    2.  ข้อมูลความเส่ียงภัย 
 (1) พื้นท่ีเส่ียงภัย 

ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง/

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1 -    เป็นท่ีราบริมน้ า        อุทกภัย,วาตภัย 

2 - เป็นท่ีราบริมน้ า อุทกภัย 
  (2) ประชากรกลุ่มเส่ียงภัย  

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

เด็ก 
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

คนป่วย 
(คน) 

หญิงมีครรภ์ 
(คน) 

รวม 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

หมายเหตุ : เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 10 ปีลงมา คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึน
ไป 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-25 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

      3.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

 (1) ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอ) 

  หมู่บ้าน โค
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร
(ตัว) 

แพะ
(ตัว) 

แกะ
(ตัว) 

เป็ด
(ตัว) 

ไก่
(ตัว) 

สุนัข
(ตัว) 

แมว
(ตัว) 

อื่น ๆ
(ตัว) 

รวม
(ตัว) 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - 
 

 (2) ด้านการเกษตร(ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอ) 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

นาข้าว 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืชสวน และอื่นๆ 
(ไร่) 

รวม 

- - - - - 
- - - - - 

รวม - - - - 
 

   (3) ด้านประมง (ข้อมูลจากประมงอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

บ่อปลา (ไร่) บ่อกุ้ง (ไร่) รวม (ไร่) สัตว์น้ าที่เลี้ยง
ในกระชัง 

(ตารางเมตร) 
- - - - - 
- - - - - 

รวม - - - - 
 

 4.  ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และยานพาหนะของ
ท้องถิ่น 
     (1)  ยานพาหนะส่งก าลังบ ารุง หรือรถเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยใช้ส าหรับล าเลียงเจ้าหน้าท่ี
หรืออาสาสมัครออกปฏิบัติงาน  

- รถยนต์บรรทุกเล็ก (ปิคอัพ) จ านวน - คัน 
- รถยนต์ตรวจการณ์เคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน - คัน 
- รถตู้     จ านวน - คัน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-26 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
      (2) อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยทางน้ า 

- เรือยางกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน – ล า 
- ชุดปฏิบัติการงานใต้น้ า   จ านวน – ชุด 

            (3) อุปกรณ์กระจายเสียงเพื่อการเตือนภัย                               จ านวน - ชุด 
      (4)  เครื่องมือ และอุปกรณ์บรรเทาภัยอื่น ๆ (ระบุ) 

6.4.10 ข้อแนะน า เสนอแนะ 
  การจัดท าคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าต าบล หรือหมู่บ้าน ต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ การ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยการประชุมร่วมกันจัดท าให้เหมาะสม
กับพิบัติในในแต่ละพื้นท่ี และมีการออกเป็นค าส่ังทางปกครองของต าบล หมู่บ้านเพื่อความชัดเจนในการ
บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ก าหนดช่ือบุคคลรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน หมายเลขโทรศัพท์
การติดต่อส่ือสารเพื่อการส่ังการ และติดตามสถานการณ์ท้ังภายในชุมชนท้องถิ่น และการติดต่อประสาน
ข้อมลูความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ดังนี้ 
  การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านต้องมีการมอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนั้น
เขียนแผนภูมิการท างาน ซึ่งเป็นการน าขั้นตอนการท างานหลัก ๆมาเขียน โดยใช้ข้อความท่ีส้ัน สามารถ
เข้าใจได้ทันทีว่ากล่าวถึงอะไร และต้องถูกต้องตามมาตรฐานก าหนดพร้อมระบุ ช่ือ ต าแหน่ง(ถ้ามี)ผู้ท่ี
รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยมีผู้ใหญ่บ้านร่วมพิจารณาความถูกต้องของแต่ละขั้นตอน 
  การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีใช้อยู่จะต้องมีการทบทวนเป็นประจ าเพื่อ
ดูว่ายังเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่  การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้านจะท าใน 2 กรณี คือ 
  1. การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีหมดอายุวันท่ีมีผลบังคับใช้ 
โดยท่ัวไปจะต้องท าการทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีใช้อยู่เป็นประจ าทุก ๆ 
ปี หรืออย่างมากท่ีสุดไม่เกินกว่าทุก ๆ 2 ปี โดยก าหนดไว้เป็นนโยบายเลยว่าจะท าการทบทวนใน
ระยะเวลาใด จะได้ใช้ก าหนดวันท่ีมีผลบังคับใช้ของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน
แต่ละเรื่อง การทบทวนควรเริ่มด าเนินการก่อนวันหมดอายุประมาณ 6 เดือน 
  2. การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านก่อนหมดอายุวันท่ีมีผล
บังคับใช้ บางกรณีอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เช่น เปล่ียนแปลงกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ในการเตือนภัยต่าง ๆ ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขการจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านให้เหมาะสม 
  การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านแต่ละเรื่องท่ีจัดท าขึ้นจะต้องน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ดังนั้นเพื่อให้มีการท างานอย่างถูกต้อง จึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้เข้าใจใน

- รถบรรทุก    จ านวน - คัน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-27 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านอย่างชัดเจน ท้ัง ผู้ท่ีท างานอยู่แล้วและผู้ท่ีเข้ามาใหม่ 
การฝึกอบรมควรจะต้องอธิบายถึงเหตุผลของการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนด้วย เพราะการอธิบายถึงวิธีการ
ปฏิบัติอย่างเดียวไม่เพียงพอในการท่ีจะเน้นถึงความส าคัญของแต่ละขั้นตอน 
 การก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องกล่าวถึงทุกคนท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านโดยเริ่มจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงสุดก่อนโดยบอกหน้าท่ีท่ีแต่ละคนต้องปฏิบัติใน
การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านนั้นและในกรณีท่ีบุคคลใดต้องเกี่ยวข้องกับ
แบบฟอร์ม เช่น ลงบันทึกหรือตรวจสอบการลงบันทึกในแบบฟอร์มให้ระบุรหัสของแบบฟอร์มนั้น ๆ ลงไป
ด้วย 
 การตรวจทาน รับรอง และอนุมัติการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านเมื่อได้
จัดท าเสร็จ จะผ่านการตรวจทานและรับรองความถูกต้องจากบุคคล ท่ีมีความรู้ความช านาญในงานนั้น 
แล้วจึงลงช่ือผู้เขียน ผู้ตรวจทาน และผู้รับรองตามล าดับ พร้อมท้ังวันท่ีและต าแหน่ง ต่อไปจึงส่งให้กับ
ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีหน้าท่ีอนุมัติการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านนั้นจึงจะเสร็จสมบูรณ์
น าไปใช้ได้ 
  นอกจากนี้ ต้องมีการพิจารณาทบทวนว่าข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้เขียนขึ้นนั้นมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ 
 

6.5 ส าหรับการเตือนภัยอุทกภัย (Standard Operating Procedure for Flood 
Warning System) บ้านส้ม ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

6.5.1  ความส าคัญ 
  (ตัวอย่าง) ต้นแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านฉบับนี้  เป็นเอกสารท่ีแนะน า
กรอบวิธีปฏิบัติการต่าง ๆเพื่อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัย ท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจ า 
โดยระบุขั้นตอนการท างานมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีต้องติดต่อในช่วงก่อนเกิดภัย 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบไม่ว่าจะปฏิบัติงานโดยผู้ใดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 
ส าหรับการเตือนภัยอุทกภัย เป็นการก าหนดขั้นตอน วิธีการเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนควร
ปฏิบัติตามเพื่อท าให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ท้ังนี้ คู่มือได้
ก าหนดเป็นกรอบกว้าง ๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านน าไปก าหนดภาระงานในรายละเอียด และการ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าท่ี และการติดต่อส่ือสารให้ครบถ้วนต่อไป 

6.5.2  วัตถุประสงค ์
           2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการเตือนภัยอุทกภัย  
           2.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานด้านการเตือนภัยอย่างเป็นระบบของหมู่บ้าน 
           2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในหมู่บ้าน 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-28 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.5.3  รูปแบบและลักษณะของการเกิดภัย 
 บ้านส้ม หมู่ 1 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ มีสภาพพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ ามูล การเกิดเหตุ
อุทกภัยในอดีตท่ีผ่านมาพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัยจากน้ าเอ่อล้นตล่ิงจากล าน้ ามูลท่วมพื้นท่ีท้ังหมู่บ้าน 
สาเหตุจากการปล่อยน้ าจากล าตะคองท่ีมวลน้ าไหลไปรวมกับมวลน้ าจากล าน้ ามูลท่ีเป็นน้ าล้นจากเขื่อนล า
พระเพลิง อ าเภอปักธงชัย , เข่ือนล ามูลบน-เขื่อนล าแชะ อ าเภอครบุรี ไหลลงพื้นท่ีต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ท าให้เกิดอุทกภัย นอกจากนี้ประสบปัญหาน้ าท่วมขังระบายไม่ทันจากปริมาณฝนท่ีตกใน
พื้นท่ีในฤดูฝน 
 ในพื้นท่ีบ้านส้ม กรมทรัพยากรน้ าได้ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ า (Staff Gauge) ไว้ท่ีบริเวณ
หน้าวัดบ้านส้ม ต าบลช้างทองเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์เตือนภัยทรัพยากร
น้ าร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ โดยมี “ผู้รู้” ท่ีเป็นอาสาสมัครของหมู่บ้านบันทึกข้อมูลระดับน้ าในล าน้ ามูล แจ้ง
ข้อมูลกับส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา 

6.5.4  ขอบเขตของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน 
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านจะถูกน ามาใช้เมื่ออยู่ในการเตรียมความพร้อมด้าน
การเตือนภัยอุทกภัยของหมู่บ้านส้มเท่านั้น โดยผู้ท่ีสามารถน าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน
ไปใช้นั้น มีดังต่อไปนี้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะท างานหมู่บ้าน 
และ“ผู้รู้” 

6.5.5  บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการเตือนภัยของบ้านส้ม ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
  1.  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ าภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา กรม
ชลประทาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ า ปริมาณการไหลในแม่น้ ามูลปริมาณน้ าท่ีปล่อยจากเขื่อนล าตะคอง
เข่ือนล าพระเพลิง อ าเภอปักธงชัย เข่ือนล ามูลบน-เข่ือนล าแชะให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายในการเตือนภัย 
เช่น การคาดการณ์อัตราการเพิ่มของระดับน้ า และเวลาท่ีปริมาณน้ าจะเดินทางมาถึงพื้นท่ีเส่ียง  
              2. ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 จังหวัดนครราชสีมาให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวัง และระดับการเตือนภัย 
    3. องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง เป็นผู้รับข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและสถานการณ์
น้ าจากระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยด้านอุทกภัย เพื่อน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาตามข้อมูลของพื้นท่ีและแปลข้อมูลเหล่านั้นให้เข้ากับการเตือนภัยในพื้นท่ี และ
แจ้งเตือนภัยไปยังหมู่บ้านต่าง ๆในเขตต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, สถานีอนามัยต าบลช้าง
ทอง, โรงเรียนบ้านส้ม 
           4. ก านันต าบลช้างทอง เป็นผู้รับข้อมูลการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย เพื่อส่งต่อให้ผู้ใหญ่บ้าน 
และ ประชาชนในการเตรียมความพร้อม  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-29 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

           5. ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าท่ีประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านปริมาณน้ าและประกาศแจ้ง
เตือนภัยอพยพ ในพื้นท่ีหมู่บ้าน 

 6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าท่ีช่วยผู้ใหญ่บ้านในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
เตือนภัยแจ้งแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหมู่บ้าน และคณะท างานหมู่บ้าน 
 7. คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ท าหน้าท่ีประสาน ติดตามข้อมูล เฝูาระวังสถานการณ์น้ า 
และแจ้งเตือนภัยในหมู่บ้าน 
 8.  “ผู้รู้” เป็นอาสาสมัครของหมู่บ้านท่ีมีจิตอาสาโดยกรมทรัพยากรน้ ามอบหมายให้บันทึก
ข้อมูลตรวจวัดระดับน้ า ประสานแจ้งและรับข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรน้ า
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี 

6.5.6  การเตือนภัย  
            1.  ระดับของการเตือนภัย  
  สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีบ้านส้มนั้นเกิดจากปริมาณน้ าท่ีมากในล าน้ ามูลและไหลล้น
ตล่ิงเข้าท่วมพื้นท่ีสองฝ่ังแม่น้ า ดังนั้น ข้อมูลระดับน้ า (เมตร) ท่ีกรมทรัพยากรน้ าติดต้ังไว้ในล าน้ ามูล 
บริเวณหน้าวัดบ้านส้ม ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในหมู่บ้านสามารถ
ท่ีจะติดตาม ตรวจสอบสังเกตระดับน้ าเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นได้ ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติของหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะท างานของหมู่บ้านท่ีมีการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเฝูา
ระวัง เตรียมความพร้อมสามารถน ามาใช้ในการติดตามสถานการณ์และการเตือนภัยส าหรับประชาชน โดย
ระดับของการเตือนภัยสามารถแบ่งได้ 3 ระดับดังต่อไปนี้ 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-30 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
     

          ภาพแสดงสถานีวัดระดับน้ าเพื่อการเตือนภัย ท่ีบริเวณหน้าวัดบ้านส้ม ต าบลช้างทอง 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-31 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ตารางแสดงตัวอย่างสถานการณ์และการเตือนภัย ณ ระดับต่างๆ 

ระดับการเตือนภัย สถานการณ์ แจ้งเตือนภัยถึงใคร (วิธีใด) 
ระดับที่ 1 สีเขียว 

(ปกติ) 
1.ระดับน้ าริมตลิ่งบริเวณวัด
บ้านส้มอยู่ในช่วงสีเขียว 
 
2. สภาวะปกติ 

1.1 คกก.ด้านประชาสัมพันธ์และเตือนภัยหมู่บ้าน 
ติดตามข้อมูลปริมาณน้ าจากส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5 และตรวจระดับน้ าที่วัดบ้านส้มและน าข้อมูล
มาติดที่ปูายบอกสถานการณ์น้ า พร้อมประสาน
ตรวจสอบข้อมูลกับ “ผู้รู้”ของหมู่บ้าน 

ระดับที่ 2 สีเหลือง 
(เฝ้าระวัง) 

1. ระดับน้ าท่ีวัดบ้านส้มเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ประมาณ 50 ซม.
ต่อช่ัวโมง 
2. ระดับน้ าริมตลิ่งวัดบ้านส้ม
อยู่ในช่วงสีเหลือง(ต่ ากว่าตลิ่ง 
1 เมตร) 
 
 
 
 
3. เฝูาระวัง(ระดับน้ าอาจเพ่ิม
ถึงระดับวิกฤต – สีแดง ภายใน 
2 ช่ัวโมง) 

1.1 อบต.ช้างทองแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ าให้ทุก
หมู่บ้านในต าบลให้แจ้งเตือนชาวบ้านด้วยเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
2.1 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คกก.ปช.ประสาน
ติดตามสถานการณ์น้ าท่ีล้นตลิ่งวัดบ้านส้ม อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือเฝูาระวัง (โทรศัพท์ และการบอกต่อ) ทุก 
30 นาที ถ้ าระดับน้ าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (50 ซม.ต่อ
ช่ัวโมง) พร้อมประสานตรวจสอบข้อมูลกับ “ผู้รู้”
ของหมู่บ้าน และด าเนินการแจ้งชาวบ้านขนของข้ึน
ที่สูงและเตรียมอพยพ  
3.1 คกก.ปช.ตรวจสอบระดับสถานการณ์น้ าจากสื่อ/
internet /สทภ.5 /”ผู้รู้”และน าข้อมูลมาติดที่ปูาย
บอกสถานการณ์น้ า 

ระดับที่ 3 สีแดง 
วิกฤต (ฉุกเฉิน) 

1. ระดับน้ าในล าน้ ามูลเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ประมาณ 50 ซม.
ต่อช่ัวโมงและปริมาณการไหล
เร็วมาก 
 
 
 
2. ระดับน้ าริมตลิ่งวัดบ้านส้ม
อยู่ในช่วงสีแดง (เกินระดับ
ตลิ่ง) 
3. วิกฤต (น้ าเร่ิมไหลท่วมล้น
ตลิ่งเข้าสู่ที่อยู่อาศัย ไร่ นา
บริเวณสองฝั่งล าน้ า) 

1.1 อบต.แจ้งเตือนทุกหมู่บ้านเก่ียวกับสถานการณ์
น้ าให้แจ้งเตือน(เสียงทางสาย โทรศัพท์ รถกระจาย
เสียง มอเตอร์ไซด์กระจายเสียง) 
1.2 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คกก.หมู่บ้าน
สถานการณ์น้ าเพ่ืออพยพ (โทรศัพท์ บอกต่อ)พร้อม
ประสานตรวจสอบข้อมูลกับ “ผู้รู้”ของหมู่บ้านที่รับ
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ า 
2.1 คกก.ปช.ตรวจสอบระดับสถานการณ์น้ าน า
ข้อมูลมาติดที่ปูายบอกสถานการณ์น้ าและประสาน
แจ้งและขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ 
3.1 ด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหมู่บ้าน (การช่วยเหลือและอพยพ) 

 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-32 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 2.  ข้อความที่ใช้ในการเตือนภัย                 
ระดับการเตือนภัย ข้อความที่ใช้ในการประกาศเตือนภัย 

ระดับที่ 1 สีเขียว   อยู่ในสถานการณ์ปกติ (ไม่ประกาศ) 
ระดับที่ 2 สีเหลือง   ระดับน้ าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะล้นตลิ่งที่วัดบ้านส้ม

ภายใน 1 ช่ัวโมง ให้เก็บของข้ึนที่สูง เร่ิมอพยพผู้พิการ ผู้ปุวยติดเตียง เด็ก
เล็กไปอยู่บ้านญาติ และเตรียมเก็บของใช้เพ่ืออพยพ 

ระดับที่ 3 สีแดง   ระดับน้ าล้นตลิ่งที่วัดบ้านส้ม ให้ผู้อยู่อาศัยบ้านช้ันเดียวริมล าน้ ามูล และ
พ้ืนที่ใกล้เคียงอพยพไปศูนย์พักพิงช่ัวคราวพ้ืนที่ที่หมู่บ้านก าหนดไว้และ
เคลื่อนย้ายยานพาหนะ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง 

6.5.7 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระดับการเตือน : ปกติ เฝูาระวัง และวิกฤต ดังนี ้
ความรุนแรงระดับที่ 1 (ปกติ) 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและพิจารณา
ข้อมูลการเตือนภัยและเฝูาระวังพ้ืนที่ อบต. 
2. รับสรุปรายงานสถานการณ์จาก อบต.และสั่ง
การ วางแผน ประสานเตรียมรับสถานการณ์ 
3. ประชุมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งเฝูาระวัง
สถานการณ์ 
4. ออกหนังสือเตือนสถานการณ์แก่ผู้น าชุมชน 

1. สั่งการทางโทรศัพท์
หรือบอกต่อให้ อบต.
เตรียมรับสถานการณ์ 
2. โทรศัพท์แจ้งเตือน
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
3. หนังสือแจ้ง
สถานการณ์ 

สรุปข้อความการ
เฝูาระวังก่อน
เวลา 08.30 น. 

ก านันต าบล 1. รับข้อมูลจาก อบต.ช้างทอง 
2. แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทราบ
สถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดวัดระดับน้ าแก่ 
อบต. 

1. รับข้อมูลจาก อบต.ช้าง
ทองทางโทรศัพท์ 
2. โทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ระดับน้ าแก่ อบต. 
3. แจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้าน
ทางโทรศัพท์ หรือประชุม 

แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าจากจุด
ตรวจวัดระดับ
น้ า 07.30 น. 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. รับข้อมูลจาก ก านัน และอบต.ช้างทอง 
2. แจ้งคกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน( คก.ทุกฝุาย) และประชาชนทราบ
สถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดวัดระดับน้ า แก่
อบต. 
 
 

1. โทรศัพท์แจ้งระดับการ
เตือนภัยของสถานีแก่ 
อบต. 
2. ประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งข้อมูลจาก
จุดวัดระดับน้ า 
แก่ อบต. ในช่วง
เวลา 07.30 น. 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-33 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1. รับข้อมูลจาก อบต.ช้างทอง 
2. แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทราบ
สถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดวัดระดับน้ าแก่ 
อบต. 

1. รับข้อมูลจาก อบต.ช้าง
ทองทางโทรศัพท์ 
2. โทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ระดับน้ าจุดวัดระดับน้ า
แก่ อบต. 
3. แจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้าน
ทางโทรศัพท์ หรือประชุม 

แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าจากจุด
ตรวจวัดระดับ
น้ า 07.30 น. 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (คกก.
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยหมู่บ้าน) 

1. รับข้อมูลจาก ก านัน และอบต.ช้างทอง และ
ประสานข้อมูลกับ “ผู้รู้” 
2. แจ้ง คกก.หมู่บ้าน ทุกฝุาย และประชาชน
ทราบสถานการณ์ 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดวัดระดับน้ า หรือแก่ 
อบต. 

1. โทรศัพท์แจ้งระดับการ
เตือนภัยของสถานีแก่ 
อบต. 
คกก.หมู่บ้าน 
2. ประกาศเสียงตามสาย
ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งข้อมูลจาก
จุดวัดระดับน้ า 
แก่ อบต.  
เช้า/เย็น 

“ผู้รู”้ 1.บันทึกข้อมูลที่จุดตรวจวัดระดับน้ าท่ีบริเวณ
หน้าวัดบ้านส้ม 
2. แจ้งข้อมูลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

1. ส่งข้อมูลทางโทรศัพท์
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5 จ.นครราชสีมา 

แจ้งข้อมูลทุกวัน
เวลา 08.30 น. 

 
ความรุนแรงระดับที่ 2 (เฝ้าระวัง) 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ
ข้อมูล 

ระยะเวลาการแจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและ
พิจารณาข้อมูลการเตือนภัยและเฝูา
ระวังพ้ืนที่ อบต. 
2. รับสรุปรายงานสถานการณ์จากปลัด
ฯและสั่งการการวางแผน ประสาน
เตรียมรับสถานการณ์ 
3. ประชุมกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งเฝูา
ระวังสถานการณ์ 
4. ออกหนังสือเตือนสถานการณ์แก่
ผู้น าชุมชน 

1. สั่งการทางโทรศัพท์
หรือบอกต่อให้ อบต.
เตรียมรับสถานการณ์ 
2. โทรศัพท์แจ้งเตือน
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
3. หนังสือแจ้ง
สถานการณ์ 

สรุปข้อความการเฝูาระวัง
และออกประกาศเวลา 
08.00 น.หรือ 1 ช่ัวโมง
หลังจากได้รับข้อมูลล่าสุด 

 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-34 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับข้อมูล ระยะเวลาการ
แจ้งเตือน 

ก านันต าบล 1. รับข้อมูลจาก อบต.ช้างทอง 
2. แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนขนของข้ึนที่สูง
และเตรียมอพยพ(โดยเฉพาะคนชรา คนปุวย 
หญิงมีครรภ์ คนพิการ เด็กเล็ก) 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดตรวจวัดระดับน้ า
แก่ อบต. 
4. ประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกับ อบต. 

1. รับข้อมูลจาก อบต.ทาง
โทรศัพท์ 
2. โทรศัพท์แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าแก่ อบต. 
3. แจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้านทาง
โทรศัพท์ หรือประชุม 

แจ้งข้อมูลระดับ
น้ าจากจุด
ตรวจวัดระดับ
น้ า 07.00 น. 
แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทุก 10 นาที 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. รับข้อมูลจาก ก านัน อบต. 
2. แจ้ง คกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน(คกก.ทุกฝุาย) และประชาชนขนของ
ข้ึนที่สูงและเตรียมอพยพ(โดยเฉพาะคนชรา 
คนปุวย หญิงมีครรภ์ คนพิการ เด็กเล็ก) 
3. แจ้งข้อมูลระดับน้ าจากจุดตรวจวัดระดับน้ า 
แก่ อบต. 

1. โทรศัพท์แจ้งระดับการ
เตือนภัยของสถานีแก่ อบต. 
2. แจ้งเตือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ฝุายประชาสัมพันธ์และ
ประกาศเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 

แจ้งข้อมูลจาก
จุดตรวจวัด
ระดับน้ า แก่
อบต.  
07.00 น. 
แจ้งข่าว
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1. ประสานช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชน
ในหมู่บ้านและประสานตรวจสอบข้อมูลกับ 
“ผู้รู้” 
 

1. แจ้งเตือนลูกบ้านในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยโทรศัพท์หรือ
บอกต่อ 

แจ้งเตือนข้อมูล 
ทุก 30 นาที 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (คกก.
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยหมูบ่้าน) 

1. ติดตามสถานการณ์น้ าเป็นรายช่ัวโมงจากสื่อ
ต่าง ๆ website และหน่วยงานต่างๆ และ
ประสานตรวจสอบข้อมูลกับ “ผู้รู้” 

 

1. โทรศัพท์แจ้งข้อมูล 
สถานการณ์แก่ อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 

แจ้งสถานการณ์
ทุก 30 นาที 
จนกว่าจะถึง
การเตือนระดับ
ที่ 3 สีแดง 
(วิกฤต) 

“ผูรู้้” 1.บันทึกข้อมูลที่จุดตรวจวัดระดับน้ าท่ี ติดต้ังไว้
ที่วัดบ้านส้ม 
2. แจ้งข้อมูลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

1. ส่งข้อมูลทางโทรศัพท์ให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 
จ.นครราชสีมา 
2. แจ้งข้อมูลที่ได้รับจาก
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 5 
จ.นครราชสีมาแจ้ง ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เฝูาระวังและ
เตือนภัย หมู่บ้าน 

แจ้งข้อมูลและ
รายงานข้อมูล
สถานการณ์ทุก
ช่ัวโมง 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-35 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ความรุนแรงระดับที่ 3 (วิกฤต) 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ วิธีการส่งข้อมูลให้ผู้รับ

ข้อมูล 
ระยะเวลาการ

แจ้งเตือน 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เป็นผู้อ านวยการท้องถ่ินแจ้งข่าวและ
พิจารณาข้อมูลการเตือนภัยและเฝูาระวัง
พ้ืนที่ อบต. 
2. รับสรุปรายงานสถานการณ์จากอบต.และ
สั่งด าเนินการรับสถานการณ์ตามแผนที่
ก าหนด 
3. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้ง
สถานการณ์ภาพรวมพ้ืนที่ 

1. สั่งการทางโทรศัพท์ให้ 
อบต.ตามแผนรับสถานการณ์ 
2. โทรศัพท์แจ้งสอบถาม
สถานการณ์ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 

สรุปการ
ด าเนินการของ
สถานการณ์ทุก 
1 ช่ัวโมง 

ก านันต าบล 1. สรุปแจ้งสถานการณ์อุทกภัยความเดือน
ร้อนในพ้ืนที่ให้ อบต. 

1. ประสานรับข้อมูลจาก 
ผู้ใหญ่บ้านทางโทรศัพท์ และ
แจ้ง อบต. 

 

ผู้ใหญ่บ้าน 1. สรุปแจ้งสถานการณ์อุทกภัยความเดือน
ร้อนในพ้ืนที่ให้ ก านัน และอบต. 
2. แจ้งคกก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้านและคกก.ทุกฝุาย ให้การช่วยเหลือ
ประชาชน 

1. โทรศัพท์แจ้งสถานการณ์
แก่ ก านัน อบต. 
2. แจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝุาย
ประชาสัมพันธ์และประกาศ
เสียงตามสายให้ประชาชน
ทราบสถานการณ์และความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ 

แจ้งข้อมูล
สถานการณ์ทุก 
30 นาที 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1. ประสานช่วยผู้ใหญ่บ้านการช่วยเหลือ
ประชาชนในหมู่บ้านประสานข้อมูลกับ “ผู้รู้” 
 

1. แจ้งลูกบ้านในพ้ืนที่
รับผิดชอบถึงความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ  

แจ้งข้อมูล
สถานการณ์ 
ทุก 30 นาที 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (คกก.
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยหมู่บ้าน) 

1. ติดตามสถานการณ์น้ าตลอดให้ได้ข้อมูล
เป็นปัจจุบันจากสื่อต่าง ๆ website และ
หน่วยงานต่างๆและประสานข้อมูลกับ “ผู้รู้” 

 

1. โทรศัพท์แจ้งข้อมูลล่าสุด
ของสถานการณ์แก่ อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 

แจ้งสถานการณ์
ทุก 30 นาที 
จนกว่าจะถึง
สถานการณ์สู่
ภาวะปกติ 

“ผู้รู”้ 1.ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ าท่ีจุดตรวจวัด
ระดับน้ าท่ีวัดบ้านส้ม 
2. แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ าแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

1. รายงานข้อมูลทาง
โทรศัพท์ให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 5 จ.
นครราชสีมา 
2.ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย 
หมู่บ้าน 

แจ้งข้อมูลและ
รายงานข้อมูล
สถานการณ์ทุก
ช่ัวโมง 

  



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-36 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.5.8  แผนผังภาพรวมแสดงช่องทางการเตือนภัยจากจังหวัดสู่อ าเภอ ต าบลช้างทอง และหมู่บ้านส้ม  
 

         
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-37 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6.5.9  ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพือ่ให้คู่มือมีความสมบูรณ์ และประกอบการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาภัย 
 1.  สถิติการเกิดภัยของหมู่บ้าน (ระดับความรุนแรงของภัยจากมากไปน้อย) 
  (1) อุทกภัย 
 

วัน เดือน ปี 
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการเกิดภัย 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

 (ท่ีมา : ............................................................... ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
  (2) วาตภัย 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดภัย 

สาเหตุการ

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายทั้งหลัง 

(หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
 (บาท) 

- วาตภัย - - - - 
- วาตภัย - - - - 

 (ท่ีมา : ............................................................... ข้อมูล  ณ  วันท่ี.......เดือน................พ.ศ.........) 
     2.  ข้อมูลความเส่ียงภัย 
   (1) พื้นท่ีเส่ียงภัย 

ท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 
ประเภทภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง/

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1 -    เป็นท่ีราบริมน้ า        อุทกภัย,วาตภัย 

2 - เป็นท่ีราบริมน้ า อุทกภัย 
 (2) ประชากรกลุ่มเส่ียงภัย  

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

เด็ก 
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

คนพิการ 
(คน) 

คนป่วย 
(คน) 

หญิงมีครรภ์ 
(คน) 

รวม 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

หมายเหตุ : เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 10 ปีลงมา คนชรา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึน
ไป   



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน ้า 25 ลุ่มน ้า  คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ้าหมู่บ้าน (พื นที่ราบลุ่มริมน ้า) 
 

ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-38 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 3.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
 (1) ด้านปศุสัตว์ (ข้อมูลจากปศุสัตว์อ าเภอ) 

  หมู่บ้าน โค
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร
(ตัว) 

แพะ
(ตัว) 

แกะ
(ตัว) 

เป็ด
(ตัว) 

ไก่
(ตัว) 

สุนัข
(ตัว) 

แมว
(ตัว) 

อื่น ๆ
(ตัว) 

รวม
(ตัว) 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - 
 

 (2) ด้านการเกษตร(ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอ) 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

นาข้าว 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืชสวน และอื่นๆ 
(ไร่) 

รวม 

- - - - - 
- - - - - 

รวม - - - - 
 
   (3) ด้านประมง (ข้อมูลจากประมงอ าเภอ) 

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

บ่อปลา (ไร่) บ่อกุ้ง (ไร่) รวม (ไร่) สัตว์น้ าที่เลี้ยง
ในกระชัง 

(ตารางเมตร) 
- - - - - 
- - - - - 

รวม - - - - 
 

 4.  ข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และยานพาหนะของ
ท้องถิ่น 
 (1) ยานพาหนะส่งก าลังบ ารุง หรือรถเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยใช้ส าหรับล าเลียงเจ้าหน้าท่ีหรือ
อาสาสมัครออกปฏิบัติงาน  

- รถยนต์บรรทุกเล็ก (ปิคอัพ) จ านวน - คัน 
- รถยนต์ตรวจการณ์เคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน - คัน 
- รถตู้     จ านวน - คัน 
- รถบรรทุก    จ านวน - คัน 
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-39 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

     (2) อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยทางน้ า 
- เรือยางกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน - ล า 
- ชุดปฏิบัติการงานใต้น้ า   จ านวน - ชุด 

           (3) อุปกรณ์กระจายเสียงเพื่อการเตือนภัย                              จ านวน - ชุด 
      (4)  เครื่องมือ และอุปกรณ์บรรเทาภัยอื่น ๆ (ระบุ) 
 
6.5.10 ข้อแนะน า เสนอแนะ 
          การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน ต้องมีการก าหนดลักษณะสภาพพื้นท่ี 
ปัญหาการเกิดอุทกภัย ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ี และการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดย
การประชุมร่วมกันจัดท าให้เหมาะสมกับพิบัติภัยในแต่ละพื้นท่ี และมีการออกเป็นค าส่ังทางปกครองของ
ต าบล หมู่บ้านเพื่อความชัดเจนในการบังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ก าหนดช่ือบุคคลรับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอน หมายเลขโทรศัพท์การติดต่อส่ือสารเพื่อการส่ังการ และติดตามสถานการณ์ท้ังภายใน
ชุมชนท้องถิ่น และการติดต่อประสานข้อมูลความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ และ
หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ดังนี้ 
 การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านต้องมีการมอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนั้น
เขียนแผนภูมิการท างาน ซึ่งเป็นการน าขั้นตอนการท างานหลัก ๆมาเขียน โดยใช้ข้อความท่ีส้ัน สามารถ
เข้าใจได้ทันทีว่ากล่าวถึงอะไร และต้องถูกต้องตามมาตรฐานก าหนดพร้อมระบุ ช่ือ ต าแหน่ง(ถ้ามี)ผู้ท่ี
รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยมีผู้ใหญ่บ้านร่วมพิจารณาความถูกต้องของแต่ละขั้นตอน 
  การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีใช้อยู่จะต้องมีการทบทวนเป็นประจ า
เพื่อดูว่ายังเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจ าหมู่บ้านจะท าใน 2 กรณี คือ 
 1. การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีหมดอายุวันท่ีมีผลบังคับใช้ 
โดยท่ัวไปจะต้องท าการทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านท่ีใช้อยู่เป็นประจ าทุก ๆ 
ปี หรืออย่างมากท่ีสุดไม่เกินกว่าทุก ๆ 2 ปี โดยก าหนดไว้เป็นนโยบายเลยว่าจะท าการทบทวนใน
ระยะเวลาใด จะได้ใช้ก าหนดวันท่ีมีผลบังคับใช้ของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้าน
แต่ละเรื่อง การทบทวนควรเริ่มด าเนินการก่อนวันหมดอายุประมาณ 6 เดือน 
          2. การทบทวนการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านก่อนหมดอายุวันท่ีมีผลบังคับ
ใช้ บางกรณีอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เช่น เปล่ียนแปลงกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ในการเตือนภัยต่าง ๆ ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขการจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านให้เหมาะสม 
       การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านแต่ละเรื่องท่ีจัดท าขึ้นจะต้องน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นเพื่อให้มีการท างานอย่างถูกต้อง จึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้



โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู ้ ชุดที่ 6 ต้นแบบ SOP : Standard Operation Procedure  
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ชุดการสอนส้าหรับพื นที่ราบลุ่มริมน ้า 6-40 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก้าแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เข้าใจในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านอย่างชัดเจน ท้ัง ผู้ท่ีท างานอยู่แล้วและผู้ท่ี
เข้ามาใหม่ การฝึกอบรมควรจะต้องอธิบายถึงเหตุผลของการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนด้วย เพราะการ
อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติอย่างเดียวไม่เพียงพอในการท่ีจะเน้นถึงความส าคัญของแต่ละขั้นตอน 
       การก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องกล่าวถึงทุกคนท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านโดยเริ่มจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงสุดก่อนโดยบอกหน้าท่ีท่ีแต่ละคน
ต้องปฏิบัติในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านนั้นและในกรณีท่ีบุคคลใดต้องเกี่ยวข้อง
กับแบบฟอร์ม เช่น ลงบันทึกหรือตรวจสอบการลงบันทึกในแบบฟอร์มให้ระบุรหัสของแบบฟอร์มนั้น ๆ ลง
ไปด้วย 
      การตรวจทาน รับรอง และอนุมัติการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านเมื่อ
ได้จัดท าเสร็จ จะผ่านการตรวจทานและรับรองความถูกต้องจากบุคคล ท่ีมีความรู้ความช านาญในงานนั้น 
แล้วจึงลงช่ือผู้เขียน ผู้ตรวจทาน และผู้รับรองตามล าดับ พร้อมท้ังวันท่ีและต าแหน่ง ต่อไปจึงส่งให้กับ
ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีหน้าท่ีอนุมัติการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจ าหมู่บ้านนั้นจึงจะเสร็จสมบูรณ์
น าไปใช้ได้ 
 นอกจากนี้ ต้องมีการพิจารณาทบทวนว่าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้เขียนขึ้นนั้นมีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ได้จริงหรือไม่ 
  
 


