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Technologies in 21st century



แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดห้มด ?

T e c h n o l o g y



LIDAR.



DEM.



Telemetering



Rainfall forecast models.



It may be fundamentally impossible to predict weather 
beyond two or three weeks with a reasonable degree 
of accuracy. 

Edward Lorenz   1917-2008 



Mathematical models.

Floodwork MIKE 11



การวจัิยศึกษาในปัจจุบัน
เน้นรายละเอยีด



องค์กรต่าง ๆ
เน้นด้วยเช่นกนั



1. Farmer controlled water 
supply

2. Emitter delivery systems

3. Wetting front indicator

4. Drain controllers

5. Wetting-drying rice

6. No-till (NT)

7. Fresh-saline irrigation

8. Salt and drought 
tolerant food crops

9. Remote  sensing, 
internet, mobile 
communications

10. Drainage

10 Irrigation Technologies



เราลมืให้ความสนใจภยัธรรมชาติ
แผ่นดนิไหวญ่ีปุ่ น 2554



เราลมืให้ความสนใจภยัธรรมชาติ
พายุเฮอร์ริเคน แคทรีนา

อเมริกา 2548



เราลมืให้ความสนใจภยัธรรมชาติ
มหาอทุกภัย

ประเทศไทย 2554
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Total = 930,906

Total (in Mn THB)= 1,400,000



It is easy to find
solution to floods?



We forget….to pay attention 
to natural disasters.



ขาดแคง่บประมาณ ?

การแก้ปัญหาอทุกภยั
วิธีการชดัเจนอยูแ่ล้ว



คิดถกูหรือผิด ?
ลงทุนแก้ไขแล้วน า้จะไม่ท่วมอกี



น า้ท่วมยุโรป



น า้ท่วมอเมริกา



Army Corps of Engineers ’s demolition of the Birds Point 
levee on the Mississippi River on May 2, 2011.



Flooding on the Mississippi in Missouri at the end of April 2011. 



น า้ท่วมออสเตรเลยี
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ประเทศเหล่านีเ้ขาขาดเทคโนโลย ีขาดงบประมาณ ?



nonstructural measures



ปกติ

น า้ท่วม

เตรียมพร้อม

วิกฤติ

เตือนภยั

ปลอดภยัสถานีเหนือ
น า้

สถานีท้ายน า้

การก าหนดเกณฑ์เพื่อการแจ้งเตือนภยั



Y.1C

Y.20

ความสัมพนัธ์ของระดบัน ้าและการเดินทางของแมน่ า้ยม

ระหวา่งสถานี Y.20 และ Y.1C
แม่น า้ยม

ระดบัน า้ท่ีสถานี   Y.20
ระดบัน า้ท่ีสถานี Y.1C

ระยะทางน า้

91 กม.



ช่วยป้องกนัน า้ท่วมใหญ่ได้ ?ป่าไม้ป่าไม้ ช่วยป้องกันน า้ท่วมใหญ่ได้ ?



แผนทีแ่สดงป่าไม้ที่สืบค้นได้จากกองค้นคว้า กรมป่าไม้ ปี 2506 เปรียบเทยีบกบัแผนทีพ่ืน้ทีป่่า ปี 2551



น า้ท่วมใหญ่ในเมืองไทย
 พ.ศ.2328 สมัย ร.1  น า้ท่วมสนามหลวงลกึ 8 ศอก 10 นิว้

 พ.ศ. 2362 สมัย ร.2

 พ.ศ. 2374 สมัย ร.3 น า้ท่วมทั่วราชอาณาจกัร มากกว่า พ.ศ.2328

 พ.ศ. 2402, พ.ศ. 2410 สมัย ร.4 

 พ.ศ. 2422 สมัย ร. 5

 พ.ศ. 2460 สมัย ร.6 น า้ท่วมลานพระรูปทรงม้า แข่งเรือได้

 พ.ศ. 2485 น า้ท่วมกรุงเทพฯ 3 เดือน น า้มากกว่าปี พ.ศ. 2460 เท่าตัว



ภาพน ้าท่วมใหญ่ปี ๒๔๘๕



Bruinjnzeel (2004) concluded 

that the especially large and

devastating floods are the 

result of large and persistent 

rainfall, particularly when this 

occurs at the end of the rainy 

season when the soils are 

already saturated. 

The type of vegetative

cover will have minimal 

influence when these events 

occur.



Effects of Forest Cover on 
Peak Flows and Runoff are Unclear

Peak flood discharges appear to 
be increasing as Forest cover 
decreases

Yet analysis with Peak flow held 
constant shows runoff appears to 
decrease as Forest cover 
decreases  

(eg – 10 year ARI event)
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น า้ท่วม

ภัยแล้ง

แผ่นดินไหว



ประเทศไทยเส่ียงแผ่นดนิไหวจริงหรือ ?



แผนที่แสดงอตัราเร่งสูงสุด (PGA) ของแผ่นดนิไหวที่มีโอกาส
เพยีง 2% ที่จะมีค่าสูงกว่าในคาบเวลา 50 ปี 

แผนทีแ่สดงระดบัความเส่ียงภัยแผ่นดนิไหว



“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่า พืน้ที่หรือบริเวณท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากแผน่ดินไหว จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ 
กระบ่ี ชมุพร พงังา ภเูก็ต ระนอง สงขลา และสรุาษฎร์ธานี

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พืน้ที่หรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อน
มาก จ านวน 5 จังหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ 
ปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พืน้ที่หรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้รอย
เลื่อน จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบรีุ เชียงราย 
เชียงใหม ่ตาก น่าน พะเยา แพร่ แมฮ่อ่งสอน ล าปาง และ
ล าพนู

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550

รวมท ัง้ส ิน้ 22 จงัหวดั





แผนที่เส่ียงภัยเขื่อน



What else besides
T e c h n o l o g y ?



ต้องเข้าใจปัญหาและการแก้ไขอย่างแท้จริง
ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน 

เน้นความสอดคล้องของการแก้ปัญหาและผลกระทบ





Appropriate
Technology

Experience Intuition

SEA

Local
Know How

Knowledge

Opinions from
Other Sectors

Appropriate technology 



Are you climbing 
on the wrong 

wall?
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ขอขอบคุณ

สวสัดี


