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บทบรร า กิาร

บทความรับเชิ นฉบบันี ้มคีวามสาคั นาสน จยิง่ 
เพรา สังเครา หร บบบริหารงานวิจัย องมหาวิทยา ัย  
ที่ รบัทนก มเรือ่งนวั กรรมทางความรเพือ่การพฒันาพืน้ที่ 
จานวน 21 หง

จ ั้ง น องการสนับสนนทนเชิงส าบัน ห เกิ         
การ บัเค ือ่นรวมกัน นร บัมหาวทิยา ยั จบั จทยวจิยัที่
มี อการพัฒนาจังหวั  เมื่อ ครงการสิ้นส จงมี ิ
ที่ ส ง ง 1  นวั กรรมกร บวนการ การจั การทรัพยากร
นชมชน การจั การทองเที่ยว การเพิ่ม ี ความสามาร  
ห ปร กอบการ การ ชร บบสารสนเท สนับสนน        

การทางาน  2  นวั กรรม ิ ที่เกี่ยวกับ ิ ปวัฒน รรม 
มปิ า สนิคา พชืเ ร กจิ องจงัหวั  รวมทัง้เทค น ยี

การ ิ  การจั การ องเสีย ที่เปนปร ยชน ามบริบท
ความ องการ องพืน้ที ่ เ ยีวกันกยงัคงเอก กั

ความเชี่ยวชา องนักวจิัย น าส ร   

ปร เ นนีเ้ปนหนง่ นห าย อเรยีนร จากร บบบรหิาร
งานวจิยั องมหาวทิยา ยั ทีเ่ปนปร ยชน นการเสรมิสราง
ความเ ม ง หกับชมชน พัฒนาปร เท

รอง าส ราจารย ร  ชิ รงค ริสิ ิ ยก
บรร า กิาร

บทความรับเชิ นฉบบันี ้มคีวามสาบทความรับเชิ นฉบบันี ้มคีวามสาบทความรับเชิ นฉบบันี ้มคีวามส คั นาสน จยิง่ 
เพรา สังเครา หร บบบริหารงานวิจัย องมหาวิทยา ัย  
ที่ รบัทนก มเรือ่งนวั กรรมทางความรเพือ่การพฒันาพืน้ที่ 
จานวน 21 หง

จ ั้ง น องการสนับสนนทนเชิงส าบัน ห เกิ         
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จ ั้ง น องการสนับสนนทนเชิงส าบัน ห เกิ         
การ บัเค ือ่นรวมกัน นร บัมหาวทิยา ยั จบั จทยวจิยัที่

จ ั้ง น องการสนับสนนทนเชิงส าบัน ห เกิ         

มี อการพัฒนาจังหวั  เมื่อ ครงการสิ้นส จงมี ิ
ที่ ส ง ง 1  นวั กรรมกร บวนการ การจั การทรัพยากร
มี อการพัฒนาจังหวั  เมื่อ ครงการสิ้นส จงมี ิ
ที่ ส ง ง 1  นวั กรรมกร บวนการ การจั การทรัพยากร
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ห ปร กอบการ การ ชร บบสารสนเท สนับสนน        
นชมชน การจั การทองเที่ยว การเพิ่ม ี ความสามาร  

การทางาน  2  นวั กรรม ิ ที่เกี่ยวกับ ิ ปวัฒน รรม 
ห ปร กอบการ การ ชร บบสารสนเท สนับสนน        

งาน  2  นวั กรรม ิ ที่เกี่ยวกับ ิ ปวัฒน รรม 
ห ปร กอบการ การ ชร บบสารสนเท สนับสนน        

มปิ า สนิคา พชืเ ร กจิ องจงัหวั  รวมทัง้เทค น ยี
การ ิ  การจั การ องเสีย ที่เปนปร ยชน ามบริบท

มปิ า สนิคา พชืเ ร กจิ องจงัหวั  รวมทัง้เทค น ยี
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มปิ า สนิคา พชืเ ร กจิ องจงัหวั  รวมทัง้เทค น ยี
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รอง าส ราจารย ร  ชิ รงค ริสิ ิ ยก
บรร า กิาร



สารบั
วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่  ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สงิหาคม 2563

ร บบบรหิารจั การงานวจิัย องมหาวทิยา ัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่  อเรยีนร

เพื่อการยกร ับค าพ
เจ ฎา  มิง่ฉาย สริวิ  ีพรหมนอย ส คนง  ร นอง นนิช บ ย ท านนท  ิ ปกร อนิท สอน

    23

การพัฒนาร บบ ก กการบรหิารจั การงานวจิัยเชงิพื้นที่ มหาวทิยา ัย

เทค น ยรีาชมงค รวีชิัย
ส คนง  ร นอง อ ริัก  สงรัก   เ อืน จ ปยัง

  25

ร บบสารสนเท เพื่อสนับสนนการเ าร วัง เ อืน ัย รรมชา ิ บบมสีวนรวม 

จังหวั อ ร ิ
รชั า คาจรงิ  กั ิ า หอมหว

    2 2

การเ รียมความพรอมชมชนสการ ับเค ื่อนการ อ ช ราสั ัก สิ่งบงชี้

ทาง มิ าส ร ทย ป าส ิ บางบอ จังหวั สมทรปราการ
ิริวรร  ัน ร วา ิชย นพมา  อัครจันท ช ิ อ ิ รา พราย กว ยว ิ า ชิวปรีชา 

จาร ร ีพมเทยีน  ชัชวา ย ชางทา  ม รส ออน ทย
   2

กจิกรรมพหวัฒน รรมเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยวเชงิวัฒน รรมเกา เกร  

จังหวั นนทบรี
จริา ยี พันม   ปร พัน  พ พิ พรหม

    3



ร บบสารสนเท เพื่อสนับสนนการเ าร วัง

เ อืน ัย รรมชา ิ บบมสีวนรวม จังหวั อ ร ิ

 
                     รชั า คาจรงิ   กั ิ า หอมหว   

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ อ�าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ์ 53000

เ ยีนห ัก อเีม  25

บทคั ยอ

งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเฝ้าระวงัและเตอืน

ภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ กระบวนการวิจัยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอตุรดติถ์ และ UTT TEAM โดยระบบสารสนเทศ

ที่พัฒนาสามารถใช้ส�าหรับการเฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาต ิ3 ประเภท คอื 1) อุทกภัย 2) 

แผ่นดนิถล่ม และ 3) ไฟป่า การวเิคราะห์ความเสีย่งของการเกดิภยัธรรมชาตมิาจากการใช้ฐาน

ข้อมูลภูมสิารสนเทศกลางที่มขี้อมูลสภาพภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ และข้อมูลย้อนหลัง 10 

ปี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลอัตโนมัติแบบตามเวลาจริงจากเครื่องมือ 3 ชิ้น ที่

พัฒนา คอื 1) เครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อม 2) เครื่องตรวจวัดปรมิาณน�้าท่าในลุ่มน�า้ย่อย และ 

3) เครื่องมอืรังวัดและเตอืนภัยแผ่นดนิถล่ม การท�างานของระบบสารสนเทศสามารถวเิคราะห์

และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยขั้นต้นให้กับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุตรดติถ์ โดยประมวลผลข้อมูลการเตอืนภัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเตอืนภัยอุทกภัย จาก

ข้อมูลปรมิาณความสูงของระดับน�า้ท่าในลุ่มน�า้ย่อยซึ่งส่งมาทุก 5 นาท ี2) การเตอืนภัยแผ่นดนิ

ถล่ม จากข้อมลูระดบัความลาดชนัซึง่ส่งมาทกุสัปดาห์ และ 3) การเตอืนภยัไฟป่า จากข้อมลู  

จุดความร้อนซึ่งส่งมาทุก 3 ชั่วโมง ท�าให้ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อุตรดติถ์ และ UTT TEAM สามารถตดิตามสถานการณ์และเตอืนภัยธรรมชาตไิด้รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ

วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่   =====    ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หนา 2 2-2 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หนา 2 2-2

วันที่รับบทความ:
 4 กม าพัน  2563   

วันแก้ไขบทความ:
   มิ นายน 2563  

วันตอบรับบทความ:
  15 มิ นายน 2563

  บทความวจิัย

คาสาคั : 

จังหวัดอุตรดติถ์ 

ระบบเตอืนภัย 

ภัยธรรมชาต ิ

ระบบสารสนเทศ 

การเฝ้าระวัง  
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This research paper aims to develop an information system to support surveillance 

and warning on natural disasters in Uttaradit province. The research process has designed 

collaboration among the academic department, the Office of Disaster Prevention and  

Mitigation, Uttaradit and UTT TEAM. The Information system designed for natural surveillance 

and warning can monitor and provide warnings of 3 natural hazards, which are 1) flood,  

2) landslide, and 3) forest fire. The system is operated by analyzing the risk of natural 

disaster from data obtained from central geographic information system database with a 

collection of topographical data, climate data, and the past 10-year records provided by 

relevant agencies. Analysis is also based on real-time data received automatically from     

3 devices that have been developed, which are 1) the environment detector 2) the water 

flow meter in the sub-basin and 3) the surveying and alarming equipment on landslide. 

The information system can analyze and assess the initial stage of disaster situation for the 

province. It processes the information to alert in specific conditions: 1) Warning of floods from 

the amount of water levels in the sub-basin every 5 minutes, 2) Landslide warning from 

the slope level data every week, 3) Forest fire alarm according to the hotspot data reported 

every 3 hours. In summary, corresponding data processing enables the Office of Disaster 

Prevention and Mitigation, Uttaradit and UTT TEAM to monitor the current situation and 

immediately plan to prevent natural disasters promptly and efficiently.
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บทนา 

กรมอุตุนิยมวิทยาจ�าแนกภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 8 ชนิดคือ 1) พายุหมุน

เขตร้อน 2) แผ่นดนิไหว 3) อุทกภัย 4) พายุฟ้าคะนองหรอืพายุ

ฤดรู้อน 5) แผ่นดนิถล่ม 6) คลืน่พายซุดัฝ่ัง 7) ไฟป่า และ 8) ฝนแล้ง 

ภยัธรรมชาตทิัง้ 8 ประเภทข้างต้นมทีัง้ทีเ่กดิขึ้นประจ�าและนานครัง้ 

เช่น แผ่นดนิไหว (Healthinfo, 2013) จากสถติภิัยธรรมชาตแิต่ละ

ประเภทใน 20 ปี พบว่าภยัธรรมชาตทิีส่ร้างความเสยีหายมากทีส่ดุ 

คือ ภัยจากอุทกภัย เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

2551-2560) พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในหลาย

จังหวัด ในปี พ.ศ. 2554 ปัญหาอุทกภัยมคีวามรุนแรงมากที่สุด 

พื้นที่ประสบอุทกภัยจ�านวน 74 จังหวัด 53,380 หมู่บ้าน พื้นที่

การเกษตรได้รบัความเสยีหาย 11,798,241 ไร่ มลูค่าความเสยีหาย

สูงถึง 23,839 ล้านบาท (Office of Natural Resources and      

Environmental Policy and Planning, 2017) ภาคอตุสาหกรรมและ

สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยร้อยละ 48.4   

ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจขายส่งและ        

ขายปลีก โดยกลุ่มซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ได้รับ          

ผลกระทบจากอทุกภัยมากทีส่ดุ ประมาณร้อยละ 57.2 รองลงมา 

คอืสถานประกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ

จกัรยานยนต์) ประมาณร้อยละ 54.5 ธุรกิจขายปลีก (ยกเว้น   

ยานยนต์และจักรยานยนต์) ประมาณร้อยละ 49.3 และกจิกรรม

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ประมาณร้อยละ 48.1 ส�าหรับ

สถานประกอบการที่ด�าเนินกิจกรรมศิลปะความบันเทิง และ

นันทนาการ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อยที่สุด ประมาณ    

ร้อยละ 27.8 (National Statistical office, 2013) 

ในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่ประสบอุทกภัย 62 จังหวัด 21,170 

หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รบัความเสยีหาย 566,972 ไร่ มลูค่า

ความเสยีหาย 271 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 พื้นทีป่ระสบอทุกภยั

จ�านวน 68 จังหวัด 39,769 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับความ

เสยีหาย 5,087,352 ไร่ มลูค่าความเสยีหาย 1,050 ล้านบาท ซึ่ง

พื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้น (Office of Natural Resources and 

Environmental Policy and Planning, 2017) โดยข้อมูลภาพรวม

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532-2561 พบว่า โดยเฉลีย่จะมเีหตกุารณ์อทุกภยั

ปีละ 9 ครัง้ ครอบคลุมพื้นที่ 63 จังหวัด (ร้อยละ 83 ของจังหวัด

ทัง้หมด) 532 อ�าเภอ (ร้อยละ 61 ของอ�าเภอทัง้หมด) 2,719 ต�าบล 

(ร้อยละ 37 ของต�าบลทัง้หมด) และ 17,867 หมูบ้่าน (ร้อยละ 24 

ของหมู่บ้านทั้งหมด) โดยกระทบกับประชาชนเฉลี่ยปีละ 4.5    

ล้านคน หรอืประมาณร้อยละ 7 ของประชากรทัง้หมดในทุก ๆ ปี 

ขณะที่ความเสียหายด้านทรัพย์สินพบว่า มีบ้านเรือนเสียหาย

ประมาณ 45,482 หลังต่อปี โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงาน และ

โรงส ีเสยีหายปีละ 100 แห่ง บ่อปลา/กุ้ง 50,000 บ่อ และปศุสตัว์

ปีละ 350,000 ตัว พื้นที่การเกษตร 7.56 ล้านไร่ มูลค่าความ   

เสียหายทั้งหมดปีละ 5,361 ล้านบาท นอกจากนี้ความเสยีหาย

ด้านสาธารณปูโภคพบว่า มถีนนเสยีหายปีละ 10,670 สาย สะพาน 

826 แห่ง ท�านบฝายและเหมืองปีละ 1,441 แห่ง วัด โรงเรียน 

สถานที่ราชการ ปีละ 1,447 แห่ง และท่อระบายน�า้ 1,512 แห่ง ที่

ต้องซ่อมแซมใหม่ (Department of Prevention and Mitigation, 

2020)

นอกจากปัญหาอทุกภยัแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 มพีื้นทีป่ระสบ

ภัยแล้ง 40 จังหวัด 12,972 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รบัความ

เสยีหาย 2,395,513 ไร่ มลูค่าความเสยีหาย 736 ล้านบาท ในปี 

พ.ศ. 2559 มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 41 จังหวัด 11,840 หมู่บ้าน 

พื้นที่การเกษตรได้รับความเสยีหาย 2,598,402 ไร่ มูลค่าความ

เสียหาย 145 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งมี

จ�านวนเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสรุปสถานการณ์แผ่นดินถล่ม ในปี       

พ.ศ. 2558 พบว่า มีเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ฝนตกหนักและ  

น�า้ป่าไหลหลาก 5 ครัง้ ใน 3 จังหวัด เมื่อพจิารณาในช่วงปี พ.ศ. 

2556-2558 พบว่า มเีหตุการณ์ดนิโคลนถล่มรวม 19 ครัง้ มลูค่า

ความเสยีหายมากกว่า 2,053 ล้านบาท (Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning, 2017)

ส านการ ที่เปนอยเ มิ  

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู ่ทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ทางตอนเหนือและ

ทางตะวันออกของจังหวัดเป็นภูเขาและที่ราบสูงสลับซับซ้อน

จังหวัดอุตรดติถ์มทีัง้หมด 9 อ�าเภอ 67 ต�าบล 613 หมู่บ้าน ใน

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดอุตรดิตถ์มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2549 เกดิดนิโคลนถล่มและน�า้ป่า

ไหลหลากที่อ�าเภอลับแล อ�าเภอท่าปลา และอ�าเภอเมอืง มผีู้เสยี

ชวีติ 83 คน สูญหาย 33 คน บ้านเรอืนเสยีหาย 673 หลัง พื้นที่

การเกษตรเสยีหาย 481,830 ไร่ มูลค่าความเสยีหายรวม 308.6 

ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 เกิดน�า้ป่าไหลหลากที่อ�าเภอลับแล 

อ�าเภอท่าปลา และอ�าเภอทองแสนขนั บ้านเรอืนราษฎรได้รบัความ 

เดอืดร้อนเกอืบ 5,500 ครวัเรอืน ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 

เกิดเหตุดินโคลนถล่มและน�้าป่าไหลหลาก ที่อ�าเภอน�้าปาด         

ท�าให้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ถูกน�้าป่าพัดหายไปทั้งหลัง
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กว่า 100 หลังคาเรอืน (Department of Mineral Resource, 2013) 

นอกจากแผ่นดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์

ยังประสบภัยหนาวในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 รวมทัง้เกดิ

ไฟป่าครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องใช้ 

เวลาดับไฟเป็นระยะเวลา 3 วัน 3 คนื สร้างความเสยีหายให้แก่

พื้นทีป่่าและสวนผลไม้ มลูค่าความเสยีหายมากกว่า 100 ล้านบาท 

และในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 เกดิอทุกภยั มลูค่าความเสยีหาย 

รวมทัง้สิ้น 12 ล้านบาท จากเหตุการณ์ทัง้หมดที่กล่าวมาบ่งบอก

ได้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาต ิ

โดยส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอตุรดติถ์ได้

สรุปพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดอุตรดติถ์ จากทัง้หมด 9 อ�าเภอ มี

พื้นทีเ่สีย่งภยัในระดบัสงูจากภยัแผ่นดนิถล่มและน�า้ป่าไหลหลาก 

จ�านวน 5 อ�าเภอ เสี่ยงภัยจากไฟป่าและหมอกควัน จ�านวน 6 

อ�าเภอ และเสี่ยงภัยจากอุทกภัยในทุกอ�าเภอของจังหวัด (Office 

of Uttaradit Provincial Disaster Prevention and Mitigation, 2020) 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีรูปแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

ธรรมชาตผ่ิานการท�างานของ “ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น�้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) การไฟฟ้าส่วน

ภมูภิาค จงัหวดัอตุรดติถ์ 2) บรษิทั TOT จงัหวดัอตุรดติถ์ 3) บรษิทั 

CAT จังหวัดอุตรดติถ์ 4) มณฑลทหารบกที่ 35 5) โรงพยาบาล

ค่ายพชิัยดาบหัก 6) ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดติถ์ 7) 

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดติถ์ 

8) สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา/        

ผู้เชี่ยวชาญ และ 9) ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานปฏิบัติการ โดยเรียกว่า “UTT 

TEAM” ซึ่งมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ด้านสภาวะอากาศ การ

จัดการน�้า การรวบรวมข้อมูลน�้า การเฝ้าระวัง การติดตาม

สถานการณ์ การสรุปและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์แจ้ง 

เตือนภัยให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจการประกาศ

แจ้งเตือนภัยในระดับจังหวัด แต่การท�างานของ UTT TEAM   

ท�างานเปรยีบเสมอืนทมีเงาทีไ่ม่ได้มกีารแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ 

รวมทัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั 

น�า้ป่าไหลหลาก และดนิโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดติถ์ ที่จัดตัง้ขึ้น

ยังไม่มสีถานที่ตัง้ที่เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้รับข้อมูลการเกิดภัย

ธรรมชาติจากอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ม ี

ภัยธรรมชาตเิกดิขึ้นแล้ว จงึท�าให้ไม่สามารถวางแผนป้องกนัหรอื

แผนอพยพได้อย่างทันท่วงท ี เนื่องจากภัยธรรมชาตเิกดิขึ้นอย่าง

รวดเร็ว และการสื่อสารต่าง ๆ มเีพยีงทางโทรศัพท์หรอืวทิยุ ซึ่ง

ในสภาวะความเป็นจริงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ระบบการสื่อสาร

ต่าง ๆ มักจะล่มและไม่สามารถประสานหรอืตดิต่อคนภายนอก

ได้ จึงท�าให้ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงท ี 

รวมทั้งไม่สามารถทราบต�าแหน่งของการเกิดภัยธรรมชาติที่

ชัดเจนได้ จงึต้องใช้เวลาหลายวันในการเข้าไปช่วยเหลอื

ในปัจจุบัน UTT TEAM ท�าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามและ

วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัย โดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญร่วมกับการได้ข้อมูลจาก 2 ส่วน คอื 1) ข้อมูลจากการ

แจ้งเตือนภัยจากกลุ่มคนในพื้นที่โดยช่องทาง Line “เพื่อนเตือน

ภยั” และ “แกนน�าอตุรดติถ์” (ภาพที ่1) ซึง่กลุ่มดงักล่าวมสีมาชกิ

ทัง้จังหวดัประมาณ 500 คน โดยสมาชกิในกลุ่มท�าหน้าทีต่ดิตาม

สถานการณ์ด้านสภาวะอากาศและรายงานข้อมูล เช่น ปรมิาณ

น�า้ฝน และอุณหภูม ิแจ้งข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาต ิ    

และร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 2) ข้อมูลจาก

หน่วยงานกลางระดับประเทศ เช่น พยากรณ์อากาศประจ�าวัน 

ข้อมูลภูมอิากาศจากดาวเทยีม ข้อมูลตรวจวัดอากาศจากเรดาร์

และกระบอกตรวจวัดปรมิาณน�้าฝนจากกลุ่มเครอืข่ายเกษตรกร

รปูแบบของการเฝ้าระวงั ตดิตาม และวเิคราะห์สถานการณ์

เพื่อการแจ้งเตือนภัยจากข้อมูลดังกล่าวเป็นการท�างานที่อาศัย 

ตวับคุคลเป็นหลกั ทัง้การให้ข้อมลูและการวเิคราะห์สถานการณ์

ต่าง ๆ ดังนั้นจึงท�าให้การเฝ้าระวัง ติดตาม และการประเมิน

สถานการณ์ขั้นต้นเพื่อการแจ้งเตือนภัยไม่มีความแม่นย�า และ

ไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เนื่องจากสมาชิก

เครอืข่ายในพื้นทีจ่ะแจ้งเตอืนภยัให้ทราบแบบกระชัน้ชดิ ส่งผลให้
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  กลุ่ม Line “เพื่อนเตอืนภัย” และ “แกนน�า
  อุตรดติถ์” 

าพที่ 1     าพที่ 1
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ไม่มีเวลาเตรียมการเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ รวมทั้งข้อมูลจาก

หน่วยงานกลางระดับประเทศเป็นข้อมูลภาพใหญ่ที่ไม่ได้เจาะจง

พื้นที่ของจังหวัดอุตรดติถ์ ส่งผลให้การตดิตามสถานการณ์ที่รับ

ข้อมูลจากส่วนกลางร่วมกับความเชี่ยวชาญของบุคคลในการ

ประเมินสถานการณ์ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดเครื่องมือ

ส�าหรบัตดิตามสถานการณ์ภยัธรรมชาตใินพื้นทีท่ีเ่กบ็ข้อมูลแบบ

ตามเวลาจริง (Real time) และขาดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย

ธรรมชาติที่สามารถน�าข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนมาประมวลผล 

ร่วมกนัเพือ่การเฝ้าระวงัและแจ้งเตอืนภยั จงึท�าให้บางเหตุการณ์

ทีแ่จ้งเตอืนภยัไม่ได้เกดิขึ้นจรงิหรอืเกดิขึ้นรนุแรงกว่าทีค่าดการณ์

ไว้ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการแจ้งเตือน ภัยพิบัติในระดับ

จังหวัด

กร บวนการที่ ช นการเป ีย่น ป ง
การยอมรับ องชมชนเปาหมาย 

การท�างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการเป็นนักวิจัยร่วม ม ี

การด�าเนนิการดังนี้

การพฒันาร บบสารสนเท เพือ่สนบัสนนการเ าร วงั

เ อืน ัย รรมชา จิังหวั อ ร ิ

1 การออก บบ พฒันา าน อม ก าง ร บบ

สารสนเท  เพื่อเ าร วัง เ ือน ัย รรมชา ิจังหวั

อ ร ิ  

กระบวนการศกึษาความต้องการผูใ้ช้ โดยการรวบรวมข้อมลู

สถานการณ์สภาพภมูปิระเทศ ภูมอิากาศ ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี

จากงานวจิยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในจงัหวดั รวมทัง้การสร้าง

เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในพื้นที่

แบบตามเวลาจริงและน�าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท�าเป็นฐานข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์ร่วมกัน และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การเฝ้าระวงัและเตอืนภยัธรรมชาตใินพื้นทีเ่สีย่งภยั ซึง่เป็นข้อมลู

ทีช่่วยในการตดัสนิใจเตอืนภยัและวางแผนรบัมอืกบัสถานการณ์

จริง ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการออกแบบเครื่องมือและการ   

ตดิตัง้อุปกรณ์ในพื้นที่จึงต้องมกีารวางแผนร่วมกับ ปภ. จังหวัด 

และ UTT TEAM เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่สามารถน�ามาใช้      

เฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาตขิองจังหวัดอุตรดติถ์

2 การออก บบ พัฒนาเครื่องมอื 

การเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในพื้นที่ 

แบบตามเวลาจรงิมาจากเครื่องมอื 3 ชิ้น ประกอบด้วย 1) เครื่อง

ตรวจวัดสภาพแวดล้อม 2) เครื่องตรวจวัดปริมาณน�้าท่าใน        

ลุ่มน�า้ย่อย และ 3) เครื่องมอืรังวัดและเตอืนภัยแผ่นดนิถล่ม โดย

มรีายละเอยีดดังนี้

2 1 เครื่อง รวจวั ส าพ ว อม ส�าหรับตรวจวัด

อุณหภูมิ ความชื้น ควัน ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณ   

น�้าฝน โดยเครื่องดังกล่าวมีเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพ

แวดล้อม (ภาพที่ 2) และส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลบนระบบ

คลาวด์ และจัดท�าเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผ่าน

เวบ็ไซต์ การท�างานของเซนเซอร์จะตรวจจบัข้อมลูสภาพแวดล้อม

อตัโนมตั ิและส่งข้อมลูไปยงัฐานข้อมลูกลางของระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ จังหวัด

อุตรดติถ์ โดยส่งค่าที่วัดได้ทุก ๆ 5 นาท ีซึ่งรายละเอยีดอุปกรณ์

แสดงดังตารางที่ 1

2 2 เครือ่ง รวจวั ปรมิา นา้ทา น มนา้ยอย ส�าหรบั

วัดระดับความสูงและอัตราการไหลของน�้า โดยเครื่องประกอบ

ด้วย โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar charger) ใช้ในการควบคุมการชาร์จ

ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสูแ่บตเตอรี ่บอร์ด Arduino Uno และ 

Node NB-IOT ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ ระบบการ

ท�างานของการเชือ่มต่อเซนเซอร์อลัตราโซนคิ (Ultrasonic sensor) 

โดยแบตเตอรีจ่ะจ่ายไฟให้บอร์ด Arduino Uno และ Node NB-IOT  

และให้เซน็เซอร์ตรวจวดัค่าและส่งค่า การให้พลงังานใช้แผงโซล่า

ชาร์จเจอร์เก็บไฟไปยังแบตเตอร์รี่เพื่อให้มีพลังงานส�าหรับ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา (ภาพที่ 3) โดยเครื่องจะส่งค่าที่วัดได้

ทุก ๆ 5 นาที เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการเฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์      

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมและเครื่องตรวจ

วัดปรมิาณน�า้ท่าในลุ่มน�า้ย่อย ได้ด�าเนนิการในพื้นที่ต�าบลแม่พูล 

อ�าเภอลบัแล ทัง้หมด 5 จดุ คอื 1) สะพานวดัศรอีทุมุพรคณารกัษ์ 

หมู่ที่ 7 2) สะพานบ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 6 3) สะพานชุมชนผักราก 

หมู่ที่ 2 4) สะพานเฮือนลับแล (น�้าตกแม่พูล) หมู่ที่ 4 และ 5) 

สะพานคลองนาโป่ง โดยการเลอืกจุดตดิตัง้มาจากการวเิคราะห์

ชั้นข้อมูลลักษณะภูมิประเทศเพื่อหาขอบเขตของลุ่มน�า้ย่อย ซึ่ง

พบว่า ด้านทศิเหนอืของพื้นทีศ่กึษาเป็นบรเิวณทีม่ภีมูปิระเทศแบบ

ภเูขาสลบัเนนิเขา โดยเฉพาะด้านทศิเหนอืเป็นลกัษณะของภเูขาสงู

และมีพื้นที่ราบลุ่มทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ และการวิเคราะห์

ลกัษณะกายภาพทีม่ผีลต่ออุทกวทิยาของพื้นทีศ่กึษาโดยวเิคราะห์

ทิศทางการไหลของน�้าเพื่อน�ามาวิเคราะห์พื้นที่รับน�้า ซึ่งพบว่า

พื้นที่ศึกษามีลักษณะลุ่มน�้าย่อยรูปใบไม้ วางตัวทแยงแนวทิศ
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ตะวันตกเฉียงเหนือไล่ลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่    

รับน�า้ 117,901 ไร่ (ภาพที่ 4)

จากผลการวิเคราะห์ขอบเขตของลุ่มน�้าย่อยได้ก�าหนด

ต�าแหน่งส�าหรับติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมและเครื่อง

ตรวจวัดปริมาณน�้าท่าในลุ่มน�้าย่อย โดยพิจารณาจากลักษณะ

ภมูปิระเทศ เส้นล�าน�า้หลกัและประวตักิารเกดิภยัพบิตั ิจากข้อมลู

เชงิพื้นทีร่่วมกบัประสบการณ์และความเชีย่วชาญของนกัจดัการ

ภัยธรรมชาตใินพื้นที่ และร่วมกันก�าหนดต�าแหน่งที่เหมาะสมต่อ

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและปริมาณน�้าท่าในลุ่มน�้าย่อยใน

แต่ละช่วงเวลา (ภาพที่ 5)

2 3 เครื่องมอืรังวั เ อืน ัย น นิ ม ส�าหรับ

วัดค่าความลาดชัน (ภาพที่ 6) เพื่อหาความเสี่ยงแผ่นดินถล่ม   

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้งานง่าย ราคาไม่แพง ใช้งานร่วมกบัแอปพลเิคชนั 

บนสมาร์ทโฟนที่รองรับการป้อนข้อมูลจากการรังวัด โดย

โปรแกรมจะค�านวณค่าความลาดชนัซึง่เป็นปัจจยัหลกัของความ

เสีย่งการเกดิแผ่นดนิถล่ม แล้วส่งข้อมูลเข้าเว็บแผนที ่(Web map) 

เพือ่แสดงเป็นแผนทีอ่อนไลน์ เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการมส่ีวนร่วม

ของเกษตรกรเพื่อใช้รังวัดค่าความลาดชันแบบ 3 มิติ ในพื้นที่

แปลงเกษตรบนภูเขาและส่งข้อมูลค่าความลาดชันมายังฐาน

ข้อมูลกลางของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและ

เตอืนภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์ โดยความถี่ในการรังวัดและ

การส่งค่าความลาดชันของกลุ่มแกนน�าเกษตรกรจะด�าเนินการ

ทุกสัปดาห์ 

การน�าเครือ่งมอืทีพ่ฒันาไปตดิตัง้ในพื้นทีจ่รงิในต�าแหนง่ที่

วางแผนร่วมกบั ปภ. จงัหวดั ได้ด�าเนนิการโดยการประสานงานกบั

เครอืข่ายในพื้นที ่คอื นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล ผูน้�าชมุชน 
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  อุปกรณ์สถานตีรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติาพที่ 1     าพที่ 2

ารางที่ 1  รายละเอยีดอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ

Module Model Range/ Resolution

Microcontroller Arduino UNO Esp8266 -

Temperature and humidity DHT21 (AM2301) between -40 0C and 80 0C, 0-100 %RH

Smoke and CO
2

MQ2 between 300 and 10,000 ppm

Cup anemometer Rika RK100-02 0-45 m/s

Rain/Water detection Arduino 5.4 x 4.0 mm

NB-IoT AIS 4G LTE

Solar cell Monocrystalline silicon solar cell 5V 1.25W 250 mAh 

Battery Lithium Li-ion battery 10000 mAh 5.7V
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ช่างชุมชน และเครอืข่ายป้องกันภัยพบิัตชิุมชน เพื่ออ�านวยความ

สะดวกและเรียนรู้การติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง

วางแผนร่วมกนัเกีย่วกบัการดแูลรกัษาเครือ่งมอืดงักล่าว และการ

จัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับการถ่ายโอนครุภัณฑ์จากงานวิจัยและให้

สทิธิท้์องถิน่เป็นผูย้มืใช้ ซึง่จะท�าให้ท้องถิน่สามารถตัง้งบประมาณ

ดูแลรักษาเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ส่งผลให้อปุกรณ์และเครือ่งมอืต่าง ๆ  ไม่สามารถท�างานส่งข้อมลู

ไปยังระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัย

ธรรมชาตไิด้ รวมทัง้มหาวทิยาลยัได้จดัตัง้ศนูย์แจ้งซ่อมระบบแจ้ง

เตอืนภัยเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ที่

เข้าไปช่วยฝึกอบรมช่างชุมชนในการซ่อมแซมเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่เกิดการช�ารุด เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับ

การเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน

และส่งผลต่อความแม่นย�าของระบบ จึงต้องอาศัยความรู้ทาง

วชิาการหนุนเสรมิให้แก่ช่างชุมชน
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  เครื่องตรวจวัดปรมิาณน�า้ท่าในลุ่มน�า้ย่อยาพที่ 1     าพที่ 3

  การวเิคราะห์ชัน้ข้อมูลลักษณะภูมปิระเทศ ก) ลักษณะภูมปิระเทศ ข) ขอบเขตของลุ่มน�า้ย่อยาพที่ 1     าพที่ 4

  ก   ข
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3 าน อม ก าง องร บบสารสนเท เพือ่สนบัสนน

การเ าร วัง เ อืน ัย รรมชา  ิจังหวั อ ร ิ  

จากการรวบรวมข้อมูล สถานการณ์สภาพภูมิประเทศ     

ภูมอิากาศ ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี จากงานวจิัยที่ผ่านมาและจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และข้อมูลสภาพภูมิประเทศ     

และภูมิอากาศในพื้นที่แบบตามเวลาจริงจาก 1) เครื่องตรวจวัด   

สภาพแวดล้อม 2) เครือ่งตรวจวดัปรมิาณน�้าท่าในลุม่น�า้ย่อย และ 

3) เครื่องมือรังวัดและเตือนภัยแผ่นดินถล่ม ท�าให้ได้ฐานข้อมูล

กลางของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือน

ภัยธรรมชาติ โดยระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเป็นฐานข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังตารางที่ 2

4 การพัฒนาร บบสารสนเท เพื่อสนับสนนการเ า

ร วัง เ อืน ัย รรมชา  ิจังหวั อ ร ิ  

จากการออกแบบให้ข้อมลูต่าง ๆ  อยูใ่นฐานข้อมลูกลางท�าให้

ระบบสารสนเทศน�าข้อมูลอัตโนมัตริายวันจากฐานข้อมูลกลางมา
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  จุดตดิตัง้เครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อมและเครื่องตรวจวัดปรมิาณน�า้ท่าในลุ่มน�า้ย่อยาพที่ 1     าพที่ 5

  เครื่องมอืรังวัดและเตอืนภัยแผ่นดนิถล่มาพที่ 1     าพที่ 6
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ประมวลผลและเตือนภัยธรรมชาติ โดยระบบดังกล่าวสามารถ    

เฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาตไิด้ 3 ประเภทในระบบเดยีว คอื 

1) อุทกภัย 2) แผ่นดนิถล่ม และ 3) ไฟป่า (ภาพที่ 7)

การแจ้งเตอืนภัยอุทกภัย ระบบจะด�าเนนิการแจ้งเตอืนภัย

จากข้อมูลระดับความสูงของน�้าที่ได้จากเครื่องตรวจวัดปริมาณ

น�้าท่าในลุ่มน�้าย่อย โดยระดับความสูงของน�้าจะค�านวณจาก   

ภาพหน้าตัดของท้องน�้าเป็นส�าคัญเพื่อให้ได้ระดับน�้าที่แท้จริง  

ร่วมกับอัตราการไหลของน�า้ในแต่ละจุดวัด และน�ามาวิเคราะห์

ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์โดยน�าเกณฑ์ของการเตอืนภยั

ของกรมทรัพยากรธรณีมาร่วมใช้ในการก�าหนดระดับเตือนภัย 

เกณฑ์และเงื่อนไขในการแจ้งเตือนในแต่ละสถานี และแสดงผล 

ในรปูแบบแผนทีเ่สีย่งในระบบ (ภาพที ่8) โดยเกณฑ์มรีายละเอยีด

ดังตารางที่ 3

การแจ้งเตอืนภัยแผ่นดนิถล่ม ระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยง

ภัยแผ่นดินถล่มจากข้อมูลค่าความลาดชันที่แกนน�าเกษตรกร

รังวัดและกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อ

รองรบัการป้อนข้อมลูจากการรงัวดัด้วยเครือ่งมอืรงัวดัและเตอืน

ภยัแผ่นดนิถล่ม โดยโปรแกรมจะค�านวณเป็นค่าความลาดชัน ซึง่

เป็นปัจจัยหลักของความเสี่ยงการเกดิแผ่นดนิถล่ม เพื่อส่งข้อมูล

มายงัฐานข้อมลูกลางทกุสปัดาห์ (ภาพที ่9) ข้อมลูค่าความลาดชนั 

ของพื้นที่จะถูกน�ามาประมวลผลและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล

ปริมาณน�้าฝน อุณหภูมิ และความชื้นที่ได้จากเครื่องตรวจวัด
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ารางที่ 2  รายละเอยีดของข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูล จ�านวนชัน้ข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล

1) ชัน้ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด 3 กรมทรัพยากรน�า้

2) ชัน้ข้อมูลเส้นทางคมนาคม 1 กรมทรัพยากรน�า้

3) ชัน้ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ 1 กรมทรัพยากรน�า้

4) ชัน้ข้อมูลทรัพยากรน�า้ ได้แก่ เส้นทางน�า้ ชัน้คุณภาพลุ่มน�า้ 2 กรมทรัพยากรน�า้

5) ชัน้ข้อมูลสถานที่ส�าคัญ ได้แก่ ต�าแหน่งหมู่บ้าน วัด โรงเรยีน สถานที่

ราชการ

4 กรมทรัพยากรน�า้

6) ชัน้ข้อมูลภูมปิระเทศ ได้แก่ ความสูงจากระดับน�า้ทะเลปานกลาง 

เส้นชัน้ความสูง

4 U.S. Geological Survey

7) ชัน้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 1 กรมพัฒนาที่ดนิ

8) ชัน้ข้อมูลแผนที่ภูมปิระเทศเชงิเลข 1:50000 1 กรมแผนที่ทหาร

9) ชัน้ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธส ีปี 2545 1 กรมพัฒนาที่ดนิ

10) ข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่นจากดาวเทยีม Landsat และ MODIS 5 NASA

11) ข้อมูล Hotspot จากข้อมูลของดาวเทยีม TERRA/AQUA MODIS และ

ดาวเทยีม VIIRS

2 NASA

12) ข้อมูลเมฆฝนจากดาวเทยีม Himawari 1 Japan Meteorological Agency (JMA)

13) ชัน้ข้อมูลทศิทางการไหล ชัน้ข้อมูลการสะสมการไหล ชัน้ข้อมูลลุ่ม

น�า้ ชัน้ข้อมูลล�าดับศักย์ของแม่น�า้ชัน้ข้อมูล NDVI

5 ชัน้ข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

14) ข้อมูลระดับความสูงและอัตราการไหลของน�า้ลุ่มน�า้ย่อยอ�าเภอ

ลับแล จังหวัดอุตรดติถ์

2 เครื่องตรวจวัดปรมิาณน�า้ท่าในลุ่มน�า้ย่อย

15) อุณหภูม ิความชื้น ควัน ความเร็วลม ทศิทางลม และปรมิาณน�า้ฝน 

อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์

6 เครื่องตรวจวัดสภาพแวดล้อม

16) ข้อมูลค่าความลาดชัน อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 1 เครื่องมอืรังวัดและเตอืนภัยแผ่นดนิถล่ม
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สภาพแวดล้อมที่ตดิตัง้ในพื้นที่ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่ใช้ร่วมกันในฐานข้อมูลกลาง และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อแสดงผลในระบบได้

การแจ้งเตือนภัยไฟป่า ระบบใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจาก

ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า ข้อมูล

ประกอบด้วย 1) จุดความร้อน เป็นข้อมูลที่ได้จากการเขียน

โปรแกรมด้วยค�าสั่งภาษา php เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล Hotspot   

24 ช่ัวโมง จาก Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) และ The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

(VIIRS) จาก Fire Information for Resource Management System 

(FIRMS) ทีบ่รกิารข้อมลู Hotspot ทีเ่กดิขึ้นทัว่โลกจาก https://firms.

modaps.eosdis.nasa.gov/ โดยก�าหนดให้ดาวน์โหลดทุกวัน จาก

นัน้น�าชัน้ข้อมูลของทัง้ MODIS และ VIIRS มารวมเข้าไว้ด้วยกัน 

2) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 3) ความสูงจากระดับน�า้ทะเล 4) ความ

ลาดชัน และ 5) ทิศรับแสง จากฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมและ

สร้างขึ้น โดยผลการวิเคราะห์การแจ้งเตือนภัยไฟป่าจะแสดงใน

ระบบ (ภาพที่ 10)

โดยภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง

และเตอืนภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์ เป็นระบบสารสนเทศที่

มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

สถานการณ์เชิงพื้นที่ได้ โดยระบบอยู่ในรูปแบบของเว็บแผนที่ที่

สามารถเรยีกดูชัน้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ กรณทีี่ผู้ใช้ต้องการน�า

ข้อมลูไปใช้งานสามารถเรยีกใช้งานชัน้ข้อมลูผ่านทางระบบบรกิาร

แผนทีท่ี ่URL: http://www.cgi.uru.ac.th/geoserver/ ได้ โดยระบบ

จะน�าเสนอข้อมูลเพื่อการแจ้งเตอืนภัยธรรมชาต ิ2 ช่องทาง คอื 

1) เว็บไซต์ http://cgi.uru.ac.th/dws/#/ น�าเสนอในรูปแบบของเว็บ

แผนที่ และ 2) Line application (ภาพที่ 11)

5 จั เวทที อง ชร บบสารสนเท เพือ่สนบัสนนการ

เ าร วัง เ อืน ัย รรมชา  ิจังหวั อ ร ิ  

หน่วยงานระดบัจงัหวัดและ UTT TEAM (ภาพที ่12) ทดลอง

ใช้ระบบจรงิเพื่อให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเตมิระบบให้สมบูรณ์ สร้าง

ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างระบบกลไกการขับเคลื่อน  

การใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจแจ้งเตือนภัยใน

ระดบัจงัหวัดร่วมกนั รวมทัง้เสนอแนวทางในการยกระดบัรปูแบบ

การจัดการก่อนเกิดภัยพิบัติระดับพื้นที่แบบบูรณาการภายใต้  

การมส่ีวนรว่มของภาคเีครอืข่ายในจงัหวดัอตุรดติถ ์โดยใช้ขอ้มลู   

และสารสนเทศที่ได้จากระบบในการตัดสินใจการด�าเนินงาน   

จากการน�าเสนอระบบต่อภาคีเครือข่ายในจังหวัดและน�าข้อ  

เสนอแนะมาด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือและออกแบบระบบให้

ตอบโจทย์ผู้ใช้บนหลักทางวิชาการ ท�าให้เครื่องมือส่งข้อมูลได้

ตามเวลาจรงิแบบอัตโนมัต ิโดยระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาสามารถ

รับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัย

ธรรมชาตไิด้อย่างแม่นย�า
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  รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาติาพที่ 1     าพที่ 
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ารางที่ 3  เงื่อนไขการแจ้งเตอืนในแต่ละสถานวีัด

ชื่อสถานี ความสูงสะพาน ระดับปลอดภัย (สเีขยีว) ระดับเฝ้าระวังภัย (สเีหลอืง) ระดับอันตราย (สแีดง)

1) สะพานเฮอืนลับแล 2.30 เมตร - น�า้ท่าสูงน้อยกว่า 1.38 
เมตร 
- น�า้ฝนน้อยกว่า 100 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงระหว่าง 
1.38-1.72 เมตร 
- น�า้ฝนระหว่าง 100-150 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงมากกว่า 1.72 
เมตร
- น�า้ฝนมากกว่า 150 
มลิลเิมตร

2) สะพานวัดศรอีุทุมพร
คณารักษ์

5.00 เมตร - น�า้ท่าสูงน้อยกว่า 3.00 
เมตร 
- น�า้ฝนน้อยกว่า 100 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงระหว่าง 
3.00-3.75 เมตร 
- น�า้ฝนระหว่าง 100-150 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงมากกว่า 3.75 
เมตร
- น�า้ฝนมากกว่า 150 
มลิลเิมตร

3) สะพานบ้านด่านห้วยใต้ 5.80 เมตร - น�า้ท่าสูงน้อยกว่า 3.48 
เมตร 
- น�า้ฝนน้อยกว่า 100 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงระหว่าง 
3.48-4.35 เมตร 
- น�า้ฝนระหว่าง 100-150 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงมากกว่า 4.35 
เมตร
- น�า้ฝนมากกว่า 150 
มลิลเิมตร

4) สะพานชุมชนผักราก 5.20 เมตร - น�า้ท่าสูงน้อยกว่า 3.12 
เมตร 
- น�า้ฝนน้อยกว่า 100 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงระหว่าง 
3.12-3.90 เมตร 
- น�า้ฝนระหว่าง 100-150 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงมากกว่า 3.90 
เมตร
- น�า้ฝนมากกว่า 150 
มลิลเิมตร

5) สะพานคลองนาโปร่ง 6.00 เมตร - น�า้ท่าสูงน้อยกว่า 3.60 
เมตร 
- น�า้ฝนน้อยกว่า 100 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงระหว่าง     
3.60–4.50 เมตร 
- น�า้ฝนระหว่าง 100-150 
มลิลเิมตร

- น�า้ท่าสูงมากกว่า 4.50 
เมตร
- น�า้ฝนมากกว่า 150 
มลิลเิมตร

  การแจ้งเตอืนภัยอุทกภัย ก) แจ้ง
  เตอืนภัยระดับปลอดภัย (สเีขยีว) 
  ข) แจ้งเตือนภัยระดับเฝ้าระวัง 
  (สเีหลอืง) ค) แจ้งเตอืนภัยระดับ
  อนัตรายเตรยีมการอพยพ (สแีดง)

าพที่ 1     าพที่ 

  ก   ข

  ค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวดัอตุรดติถโ์ดย 

ปภ. ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์เตอืนภยั “Smart Warning” จังหวัด

อตุรดติถ์ ณ ห้อง Social innovation academy (SIA) อาคารพลาซ่า 

ชัน้ 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ โดย UTT TEAM จะใช้ในการ

วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยขั้นต้นเพื่อเป็น

ข้อมลูประกอบการพจิารณาการตดัสนิใจของผูอ้�านวยการท้องถิน่        

ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และผู้อ�านวยการจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้  

และเครื่องมือจากงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด       

ในการประเมนิสถานการณ์จากข้อมูลจรงิ 

การใช้งานระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติเพื่อเป็น

เครือ่งมอืช่วยในการตดัสนิใจ และการวางแผนป้องกนัภยัในระดบั

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนั้น ต้องสร้างระบบ

กลไกการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด โดย

มหาวทิยาลยั และ ปภ. ได้ด�าเนนิการน�าข้อมลูของระบบทีพ่ฒันา

เข้าร่วมเวทกีารประชมุระดบัจงัหวดั โดยน�าเสนอต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญและ

ประสทิธภิาพการท�างานของระบบทีจ่ะช่วยให้จงัหวดัสามารถเฝ้า

ระวงัและเตอืนภยัพบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น และ   น�า

เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

เตือนภัย โดยในค�าสั่งดังกล่าวได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์

และ UTT TEAM ที่เป็นรูปธรรม

ความรหรอืความเชี่ยวชา ที่ ช   

การบรหิารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตจิ�าเป็นต้อง

อยูบ่นพื้นฐานความเข้าใจความเสีย่งในทกุมติ ิทัง้ความเปราะบาง 
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  การแจ้งเตอืนภัยไฟป่าาพที่ 1     าพที่ 1

  แอปพลเิคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับเครื่องมอื
  รังวัดและเตอืนภัยแผ่นดนิถล่ม

าพที่ 1     าพที่ 
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ศักยภาพ ความล่อแหลม และลักษณะของภัยธรรมชาติที่อาจ 

เกดิขึ้น ส�าหรับประเทศไทยนโยบายที่ส�าคัญในการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัย คือ แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งแผนดังกล่าวมียุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบ 

ในการปฏบิตักิารด้านสาธารณภยัของประเทศไทย ประกอบด้วย 

4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่1 การมุง่เน้นการลดความเสีย่ง

จากสาธารณภัย เป็นการสร้างระบบการประเมนิความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยให้มีมาตรฐาน พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้าง      

แนวปฏบิัตใินการลดความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการ

การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ เป็นการสรา้งมาตรฐานการจดัการใน

ภาวะฉุกเฉนิ พัฒนาระบบ/เครื่องมอืสนับสนุนการเผชญิเหตุและ

เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ ยุทธศาสตร์

ที่ 3 การเพิ่มประสทิธภิาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยนื เป็นการพัฒนา

ระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-   

Disaster Needs Assessment: PDNA) พฒันาระบบปฏบิตักิารและ

บริหารจัดการด้านการฟื้นฟูและเสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดี

กว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ (Build back better and safer) และ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างประเทศในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการพัฒนาระบบการ
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  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ก) เว็บไซต์ ข) Line application

าพที่ 1     าพที่ 11

  การทดลองระบบเฝ้าระวังและเตอืนภัยธรรมชาติาพที่ 1     าพที่ 12

  ก   ข
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ประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภยั เอกภาพ ยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิานด้าน

มนุษยธรรม เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย

ของประเทศและส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน�าด้าน

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตจิะเป็นกรอบส�าหรบัการน�ามาจดัท�า

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัด     

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้า

ระวงัและเตอืนภยัธรรมชาต ิจงัหวดัอตุรดติถ์ เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการวางแผนตามยทุธศาสตร์ที ่1 การมุ่งเน้นการลดความเสีย่ง

จากสาธารณภัย ในกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย โดยก�าหนดวธิกีารลดความเสีย่งจากสาธารณภยั

ไว้ 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การป้องกนัและลดผลกระทบในพื้นทีเ่สีย่งภยั 

ส�าหรับแนวปฏิบัติที่ใช้โครงสร้างเพื่อการก�าหนดพื้นที่ และจัด

กลุ่มทีต่ัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมเพือ่หลกีเลีย่งพื้นที่

เสีย่งภัย และแนวปฏบิตัทิีไ่ม่ใช้โครงสร้างด้านการจดัหาเครือ่งมอื

และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นพื้นฐานส�าหรับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ

เผชิญภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างดังกล่าวต้องมี

การพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือเพื่อท�าหน้าที่เก็บและส่งข้อมูล

อตัโนมตัแิบบตามเวลาจรงิส�าหรบัจดัเกบ็ในฐานข้อมลูกลาง เพือ่

น�าข้อมลูไปประมวลผลและวเิคราะห์ความเสีย่งจากสาธารณภยั

ในระดบัต่าง ๆ  โดยเครือ่งมอืทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการจดัเกบ็ข้อมลู

เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 3 ประเภท         

ในจังหวัดอุตรดิตถ์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิ คอื 1) อทุกภยั 2) แผ่นดนิถล่ม และ 3) ไฟป่า ซึง่ต้องอาศยั

องค์ความรูเ้พื่อด�าเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือส�าหรับ

จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ดังนี้

1 การออก บบ พัฒนาเครื่องมือ รวจวั ส าพ

ว อม การพัฒนาเครื่องมอืที่อาศัยโครงสร้างการท�างานโดย

มีภาพรวมของระบบที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้พลังงานต�่า 

(Raspberry Pi) เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและเชื่อม

ต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวรับรู้แสง ตัวรับรู้ความชื้นของดนิ 

ตัวรับรู้ระดับน�้าและตัวรับรู้อุณหภูมิ และส่งข้อมูลไปยังเครื่อง   

แม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G เพื่อบันทึกข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูลและสามารถดึงข้อมูลผ่านบริการบนเว็บไซด์ 

(Web service) ได้นัน้ ส่งผลให้ระบบมคีวามถูกต้องของการเก็บ

ข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด (Ngao et al., 2016) รวมทั้งการ

ประยกุต์ใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ทีส่ามารถเชือ่มโยงหรอื

ส่งข้อมูลถงึกันได้ด้วย IoT โดยใช้หลักการท�างานของเทคโนโลยี

เครอืข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor network: WSN) ควบคมุ

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ท�าให้ได้อุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ตรวจวัด

สภาพแวดล้อมที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ควัน 

ความเร็วลมและทิศทางลม และวัดปริมาณน�้าฝนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (Ruangsiriwattanakul, 2019) ดงันัน้ในการออกแบบ

และพัฒนาเครื่องมอืตรวจวัดสภาพแวดล้อม จงึออกแบบเครื่อง

ให้มีเซนเซอร์ตรวจจับข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ และส่ง

ข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล โดยการส่งข้อมูลของระบบจะส่งค่า

ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่วัดได้ทุก ๆ 5 นาที โดยระบบมี

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้พลังงานต�่าเป็นศูนย์กลางในการ

ประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนระบบ 

คลาวด์ รวมทัง้จัดท�าระบบสารสนเทศที่รายงานผ่านเว็บไซต์ ซึ่ง

เครือ่งมอืสามารถวดัอณุหภมู ิความชื้น ควนั ความเรว็ลม ทศิทาง

ลม และปรมิาณน�า้ฝน ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2 การพัฒนาร บบวั ปริมา น้าทา น มน้ายอย 

เครื่องวัดระดับน�้าที่ใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคและส่งสัญญาณ

ข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไร้สาย สามารถประยุกต์ใช้กับแหล่ง

ก�าเนิดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อรองรับการตรวจวัดระดับน�้าได้

อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ (Srisang et al., 2014) รวมทัง้ 

ระบบตรวจวัดระดับน�้าส่งสัญญาณอัตโนมัติเพื่อแสดงผลที่     

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน การสื่อสารระหว่างสถานีตรวจวัด 

(Client) และศูนย์ควบคุม (Server) ผ่านบริการส่งข้อมูลส�าหรับ

โทรศพัท์มอืถอื (GPRS: General Packet Radio Service) ไปยงัศนูย์ 

ควบคุม โดยท�าการตรวจสอบตามช่วงเวลาทุก ๆ  15 นาท ีโดยส่ง

ค่าระดับน�้าให้ผู้ใช้งาน และแสดงภาพกราฟิกของค่าระดับน�า้ที่

หน้าจอ ท�าให้ได้ข้อมูลที่มีการสูญหายน้อยมากเนื่องจากระบบ 

GPRS มีความเสถียร (Pantuna et al., 2012) จากองค์ความรู้     

ดังกล่าวในการออกแบบระบบวัดปริมาณน�า้ท่าในลุ่มน�้าย่อยจึง

ท�าการออกแบบให้เครื่องใช้โซล่าชาร์จเจอร์ที่ใช้ในการควบคุม

การชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่ และใช้ IoT ใน

การรับ-ส่งข้อมูลโดยท�างานเชื่อมต่อกับเซนเซอร์อัลตราโซนิค

โดยเครือ่งจะส่งค่าทีวั่ดได้ทกุ ๆ  5 นาท ีและแสดงผลของพื้นทีเ่สีย่ง

ในระบบสารสนเทศ

3 การพฒันาเครือ่งมอืรงัวั เ อืน ยั น นิ ม 

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดแผ่นดินถล่ม คือ ระดับความสูงของพื้นที่

และระยะห่างจากแม่น�า้ โดยพื้นที่ที่มคีวามสูงจากระดับน�า้ทะเล 

664-687 เมตร และมรีะยะห่างจากแม่น�า้ไม่เกนิ 100 เมตรเป็น

พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกดิแผ่นดนิถล่มสูง (Suk-ueng et al., 2017) 

รวมทัง้ปัจจยั ความลาดชนั ปรมิาณน�า้ฝน และแนวกันชนจากรอย

เลือ่น (Inruang & Chaipimonplin, 2015) โดยอปุกรณ์ทีใ่ช้ตรวจวดั

ความลาดชันของพื้นที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยาก ไม่เหมาะกับการ

ใช้อปุกรณ์ตรวจวดัทีม่รีาคาสงู และควรพกพาสะดวก (Suteerasak 
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& Tohwanlong, 2016) จากองค์ความรู้ดังกล่าวการพัฒนา   

เครื่องมือรังวัดและเตือนภัยแผ่นดินถล่มจึงควรเป็นเครื่องมือที่

สามารถรังวัดค่าความลาดชันที่ใช้งานง่ายและราคาถูก โดย

สามารถกรอกค่าลงในแอปพลเิคชันบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมจะ

ค�านวณเป็นค่าความลาดชนัซึง่เป็นปัจจยัหลกัของความเสีย่งการ

เกิดแผ่นดินถล่ม และน�าไปประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลของ

ระบบสารสนเทศ แล้วส่งข้อมลูเข้าเวบ็แผนที ่เพือ่แสดงเป็นแผนที่

ออนไลน์ แสดงภาพความเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

4 การพัฒนาร บบ ิ าม ปา จากการศกึษาพบว่า 

การจ�าแนกพื้นทีไ่ฟป่าจากข้อมลู Landsat-5 TM ด้วยวธิ ีCANFET 

(Classification of Andrews’ curves based on Fuzzy and Evidence 

Theory) โดยใช้เทคนิคการจ�าแนกเริ่มจากการแปลงข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นกราฟด้วยสมการแอนดรูว์ จากนั้นใช้

กระบวนการแปลงฟัซซี่ในการหาค่าความเป็นสมาชิกระหว่าง

ข้อมูลกราฟเทรนนิ่งกับกราฟเป้าหมาย ในกรณทีี่ใช้ข้อมูลในการ

ตดัสนิใจมากกว่าหนึง่ชดุของค่าความเป็นสมาชกิ จะท�าให้ผลของ

การปรบัใช้วธิ ีCANFET ในการวเิคราะห์จ�าแนกพื้นทีไ่ฟป่าถกูปรบั

ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Boonprong el al., 2018) รวมทัง้การ

ตรวจวัดพื้นที่เกิดไฟป่าด้วยช่วงคลื่นเทอร์มอลอินฟราเรดโดยใช้

ภาพดาวเทยีม Landsat-5 TM และ Landsat-8 OLI น�ามาปรบัแก้

พิกัดเชิงเรขาคณิต แล้วค�านวณค่าการแผ่รังสี (Radiance) และ 

ค่าการส่องสว่างของอณุหภมู ิ(Brightness temperature) หลงัจาก

นัน้น�าค่าการส่องสว่างของอุณหภูม ิและจุดที่เกดิไฟป่ามาจัดท�า

แผนที่ร่วมกับการลงส�ารวจพื้นที่จริงพบว่า ภาพจากดาวเทียม 

Landsat ความละเอียด 30x30 เมตร สามารถวิเคราะห์ค่า

อุณหภูมิได้และเห็นรายละเอียดของการเกิดไฟป่าเพิ่มเติม        

นอกเหนอืจากจุด Hotspot ที่ได้รับมาจากส่วนควบคุมไฟป่าได้ดี

มากขึ้น (Suksabai & Nakhapakorn, 2014) จากองค์ความรูด้งักล่าว

จงึน�ามาพฒันาระบบตดิตามไฟป่าโดยใช้ข้อมลูจากภาพดาวเทยีม 

Landsat โดยใช้ข้อมูลจุดความร้อน ค่าความชื้นสัมพัทธ์ ความสูง

จากระดบัน�า้ทะเล ความลาดชนั และทศิรบัแสง มาท�าการวเิคราะห์

ร่วมกบัวธิ ีCANFET และแสดงผลในระบบสารสนเทศเพือ่ให้ระบบ

ตดิตามไฟป่าท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

5 ร บบเ าร วัง เ อืน ัย รรมชา  ิการเฝ้าระวัง

และเตือนภัยธรรมชาติอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ใช้ข ้อมูล   

ปรมิาณน�า้ฝน อัตราการไหลของน�า้ในแม่น�า้ ความชื้นในดนิ และ

การระเหยของดนิ เมือ่ทดสอบโดยใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์  

API (Antecedent Precipitation Index) พบว่า ปรมิาณน�า้ฝนเป็น    

ปัจจยัหลกัในการเกดิอทุกภยัและแผ่นดนิถล่ม (Boonklong, 2018)     

รวมทั้งการพัฒนาระบบที่ใช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ขนาดเล็ก

ราคาไม่สูง โดยเลือกอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่อยู่บนมาตรฐาน 

Zigbee/IEEE 802.15.4 เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อย มีความ

ยืดหยุ่นสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเพื่อสร้าง

เป็นระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรัศมีใน

การสื่อสารข้อมูลผ่านทางคลื่นวิทยุในสภาพไม่มีสิ่งกีดขวาง มี

รศัมที�าการที ่1.5 กโิลเมตร โดยเลอืกใช้อุปกรณ์ XBee ของบรษิทั 

Digi International เสาอากาศรุ่น U.FL (รุ่นที่สามารถต่อสาย   

พร้อมเสาอากาศได้) พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดที่มปีระสทิธภิาพใน

ระดับด ี(Thammathiwat el al., 2015) โดยองค์ความรู้ดังกล่าว

สามารถน�ามาพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเฝ้าระวงั

และเตอืนภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์ โดยการน�าปัจจัยต่าง ๆ 

ทีจ่ดัเกบ็ในฐานข้อมูลเดยีวกนัมาท�าการประมวลผลร่วมกบัข้อมลู

ต่าง ๆ ที่ได้จากเครื่องมือที่ติดตั้งในพื้นที่ เพื่อให้มีการเตือนภัย

ธรรมชาติได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและทันท ่วงที เมื่อเกิด

สถานการณ์จรงิในพื้นที่

ส านการ หม
ทีเ่ป ีย่น ป ง ปจากเ มิ 

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือน      

ภัยธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเครื่องมือซึ่งท�าให้เจ้าหน้าที่

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดอุตรดติถ์ และ UTT TEAM 

มข้ีอมูลทางวชิาการแบบตามเวลาจรงิเพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจ

ในการวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์สาธารณภยัขัน้ต้นให้กบั

จังหวัด โดยระบบสารสนเทศจะประมวลผลข้อมูลเพื่อเตือนภัย

ดังนี้ 1) อทุกภยั จากข้อมลูปรมิาณความสงูของระดบัน�า้ในลุม่น�า้

ย่อยทกุ ๆ 5 นาที 2) แผ่นดินถล่ม จากข้อมูลค่าความลาดชัน    

ทุก ๆ สัปดาห์ และ 3) ไฟป่า จากข้อมูลจุดความร้อน ทุก ๆ 3 

ชัว่โมง ซึง่ท�าให้ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

อุตรดิตถ์ และ UTT TEAM สามารถติดตามสถานการณ์และ

วางแผนป้องกันภัยธรรมชาตไิด้รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

จากการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเฝ้าระวงัและ

เตอืนภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่า 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์      

และ UTT TEAM มรีะบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัธรรมชาตแิบบตาม

เวลาจริงส�าหรับการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์

สาธารณภยัขัน้ต้นและตดัสนิใจให้กบัจงัหวดั ศนูย์ Smart Warning 

ซึง่เป็นห้องประชมุของจงัหวดัในการประเมนิสถานการณ์ภัยพบิตัิ

และสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด โดยหน่วยงานระดับ
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จังหวัดได้น�าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติไปใช้จริงดังนี้ 

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล�าปาง) 

กรมป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าระบบไปใช้ส�าหรับติดตามสถานการณ์

ภยัแล้งและไฟป่าหมอกควนัในพื้นทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์ โดยดขู้อมลู

จุดความร้อนเพื่อน�าไปใช้วางแผนป้องกันการเกิดไฟป่าและ  

หมอกควันในพื้นที่ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เกิด

สถานการณ์ฉกุเฉนิเรือ่งไฟป่าบรเิวณช่องเขาขาด จงัหวดัอุตรดติถ์ 

ซึ่งส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 

และ UTT TEAM ใช้งาน “ระบบแจ้งเตอืนภยัไฟป่า” เพือ่ดขู้อมลูและ

ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้น เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูง ดังนัน้จงึต้องวางแผนการน�าเจ้าหน้าที่

เข้าระงบัเหต ุซึง่ต้องทราบจดุทีเ่กดิไฟป่าและทศิทางการลามของ

ไฟอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุและเพื่อ

ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยระบบสารสนเทศแสดงจุดที่  

เกดิไฟป่าได้อย่างทนัท่วงทแีละมพีกิดัทีช่ดัเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่

ไปถงึจุดเกดิไฟป่าได้ภายในเวลาไม่ถงึ 30 นาท ีดังค�ากล่าว          

“เมื่อถึงหน้างานปรากฏว่าข้อมูลการแจ้งเตือนไฟป่าของ

ส่วนกลางที่ ปภ. และ UTT TEAM ใช้เพื่อสั่งการนั้นไม่ปรากฏ     

จุดความร้อนในบริเวณที่เกิดเหตุ ท�าให้ ปภ. และ UTT TEAM     

ตดัสนิใจใช้ “ระบบแจ้งเตอืนภยัไฟป่า” ทีพ่ฒันาเป็นระบบหลกัใน

การเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุ โดยผลจากการใช้ระบบแจ้งเตือนภัย

ไฟป่า พบว่า สามารถระบุจุดที่เกิดไฟป่าได้อย่างชัดเจนและ

แม่นย�าจนท�าให้ ปภ.และ UTT TEAM สามารถระงับเหตุได้อย่าง

ทันท่วงท”ี 

(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นอกจากหน่วยงานระดับจังหวัดจะน�าข้อมูลจากระบบเฝ้า

ระวังและเตือนภัยธรรมชาติไปใช้เพื่อวางแผนและตัดสินใจด้าน

ภัยพิบัติแล้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและเครือข่ายเฝ้าระวัง   

และเตอืนภยัพบิตัจิงัหวดัอตุรดติถ์ ได้น�าระบบเฝ้าระวงัและเตอืน

ภยัธรรมชาตทิีส่ามารถแจ้งข้อมลูภมูอิากาศทกุ 15 นาท ีและแจ้ง

ข้อมูลเรดาห์น�้าฝนทุก 5 นาที ไปใช้ในการวางแผนการบริหาร

จดัการสวนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัค�ากล่าว 

“เมื่อก่อนทางกลุ่มเกษตรกรและอาสาสมัครเครือข่าย    

เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติอาศัยข้อมูลปริมาณน�้าฝนจาก

กระบอกวัดน�า้ฝนที่ตัง้อยู่หน้าบ้านของอาสาสมัคร โดยทุกคนจะ

จดบันทึกและส่งมารวบรวมทั้งเป็นแบบกระดาษและเป็นแบบ 

ภาพถา่ยในกลุม่ไลน์ แต่ข้อมลูดงักล่าวไม่ได้เป็นปัจจบุนัไมท่นัตอ่

สถานการณ์และไม่มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ

ประมวลผลให้เกษตรกรน�าไปวางแผนในการดูแลไม้ผล การมี

ระบบดังกล่าวท�าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดูข้อมูลได้อย่างทัน

ท่วงทแีละสามารถน�าข้อมูลดงักล่าวมาใช้ตัดสนิใจในหลาย ๆ  เรือ่ง 

เช่น การวางแผนการดแูลไม้ผล การจดัท�าฝาย การป้องกันภัยแล้ง 

ไฟป่า และหมอกควัน เพราะข้อมูลที่ได้จากเครื่องมอืที่ตดิตัง้อยู่

ในพื้นที่ของเราจริง ๆ ท�าให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูล

จรงิในพื้นที่ของเราจงึสามารถน�าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”

(ผู้น�ากลุ่มผู้ปลูกไม้ผลและอาสาสมัครเครอืข่าย

เฝ้าระวังแจ้งเตอืนพบิัตภิัยจังหวัดอุตรดติถ์)

กร ทบ ความยัง่ยนื
องการเป ีย่น ป ง 

ระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัธรรมชาตก่ิอให้เกดิระบบกลไก

การเตือนภัยธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียในจังหวัดอุตรดิตถ์

อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบบกลไกดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วย

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอตุรดติถ์ และ 

UTT TEAM ทีใ่ช้ระบบเป็นเครือ่งมอืสร้างข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

สั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการออกประกาศการเฝ้าระวัง

หรือเตือนภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งได้น�าข้อมูลจากระบบ

ไปด�าเนินการจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

อุตรดติถ์ ในปี พ.ศ. 2562-2566

กิ กิรรมปร กา   

ขอขอบพระคณุส�านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิยัทีใ่ห้ทนุ

สนับสนุน โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตอืน

ภัยธรรมชาต ิจังหวัดอุตรดติถ์” สัญญาทุนเลขที่ สกว.017/2561 

และ โครงการ “การสงัเคราะห์การพฒันาระบบสารสนเทศจงัหวดั

อุตรดติถ์ส�าหรบัแจ้งเตอืนภยัพบิตัแิละสนับสนุนการเกษตรมลูค่า

สงูจากระบบวนเกษตร” สญัญาทนุเลขที ่สกว.018/2561
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