สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟง
และใหขอเสนอแนะผลการศึกษา

โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการประเมินความตองการ
ความชวยเหลือผูประสบภัย
จากภัยพิบัติสูมาตรฐานสากล
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ หองประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟงและใหขอเสนอแนะผลการศึกษา
โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบการประเมิ น ความต อ งการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
สูมาตรฐานสากล
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ หองประชุมธานี ชั้น 1 โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ภาคเชา (09.00 – 12.00 น.)
1. พิธีเปดการประชุม โดยนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พรอมใหแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ

2. ผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ผูแทน
จากกรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ส วนกลาง ผู แทน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาโครงการจากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูจัด สวนวิจัยและ
พัฒนา สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ

3. การนําเสนอ ผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความตองการความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากภัยพิบัติสูมาตรฐานสากล ประกอบดวย เนื้อหาจํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
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3.1 โครงสร า งหน วยปฏิ บั ติ การประเมิ นความเสี ยหายและความต องการความช วยเหลื อ
ผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือผูประสบภัย
จากภัยพิบัติ (Damage and Needs Assessment : DANA) ในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2558 ระบุไววา ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ประเมินความเสียหายและ
ความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณและวิเคราะหความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก ซึ่งการประเมินนี้เปน
กระบวนการสําคัญในการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือผูประสบภัยใหอยูรอดปลอดภัย
ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
ของผูประสบสาธารณภัยเปนการดําเนินงานภายใตคณะกรรมการการประเมินความเสียหายและความตองการ
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage and Needs Assessment Committee : DANAC)
คณะกรรมการชุดนี้ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารกระบวนการ DANA ตั้งแตการวางแผนการพัฒนากลไก
การดําเนินงาน และการกํากับดูแล โดยประกอบดวยผูบริหาร หรือ ตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย
(1) หนว ยงานหลัก คือ กรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่ป ระธานและ
ฝายเลขานุการ
(2) หนวยงานประกอบ คือ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน DANA เชน กรมการปกครอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย สภากาชาดไทย เปนตน
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คณะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
(DANA Team) เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ DANAC ประกอบดวย บุคลากรที่มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในกระบวนการ DANA และการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Needs
Assessment : PDNA) โดยไดรับการฝกอบรมทั้งแนวคิด แนวทางปฏิบัติ และเทคนิควิชาการ กระบวนการ DANA
และ PDNA โดย DANA Team แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก
(1) คณะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
ระดับประเทศ (National DANA Team : N-DAT) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และ
ประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือของภัยพิบัติระดับประเทศ (ภัยพิบัติขนาดใหญ และ
ภัยพิบัติรายแรงอยางยิ่ง) คณะประเมินระดับประเทศ ประกอบดวยบุคลากรจาก (1) หนวยงานหลัก คือ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่ประธานและฝายเลขานุการ รวมทั้งเปนผูประสานงานพื้นที่ (Area
Coordinator) และ (2) หนวยงานประกอบ (Focal Point) คือ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
DANA ซึ่งบุคลากรดังกลาวตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ
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(2) คณะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
ระดับจังหวัด (Provincial DANA Team : P-DAT) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมิน
ความเสียหายและความตองการความชวยเหลือของภัยพิบัติระดับจังหวัด (สาธารณภัยขนาดเล็ก และสาธารณภัย
ขนาดกลาง) คณะประเมินระดับจังหวัด ประกอบดวย บุคลากรจาก (1) หนวยงานหลัก คือ กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทําหนาที่ประธานและฝายเลขานุการ รวมทั้งเปนผูประสานงานพื้นที่ (Area Coordinator) และ
(2) หนวยงานประกอบ คือ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน DANA ซึ่งบุคลากรดังกลาวตองเปน
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญที่มีอยูในจังหวัด

(3) คณะประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
ระดับพื้นที่ (District DANA Team : D-DAT) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขอมูล (Data management)
ตามแบบประเมินเตรียมความพรอม ระยะที่ 0 (Preparedness assessment form) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นตน
ดานความตองการชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1 (Initial disaster assessment form) และแบบ
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ประเมินความเสียหายและความตองการระยะที่ 2 (Multi cluster initial and rapid assessment - MIRA)
ในระดับพื้นที่อําเภอ เพื่อสงตอขอมูลใหกับคณะประเมินในระดับสูงขึ้นไป
คณะประเมินระดับสนาม (Field level assessment team) ประกอบไปดวย
บุคคลากรในระดับอําเภอมาจาก (1) หนวยงานหลัก คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหนาที่หัวหนา
คณะภาคสนาม (FTL - Field Team Leaders) ทําหนาที่รวบรวมขอมูลและเปนผูประสานงานพื้นที่
(Area Coordinator) เพื่อสงตอขอมูลไปยังระดับที่สูงกวา (2) หนวยงานประกอบ คือ หนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินงาน DANA ทําหนาที่เปนคณะประเมินในภาคสนาม (Field Team Member) เปนคณะ
เก็บขอมูลสนามซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่เก็บขอมูลภาคสนามอยางนอย 3 คน

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures : SOPs) ดานการประเมินความตองการ
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ (Activate DANA Team)
1) ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานแบบประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 และการเชื่อมตอแบบประเมินนี้กับกระบวนการปฏิบัติงานของศูนยบัญชาการ
เหตุการณในระดับจังหวัด
2) ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานของทีมประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือ
(SOPs – DANA Team) ประกอบดวย 6 ขั้นตอนยอย ไดแก 1) เตรียมความพรอม: เตรียมพรอมสําหรับ
การประเมินกอนเกิดเหตุฉุกเฉิน 2) การวางแผน : จัดใหมีการประเมิน กอนที่จ ะไปปฏิบัติห นาที่ในสนาม
3) การดําเนินการ : การเดินทางไปยังภาคสนามและระหวางการประเมิน 4) การวิเคราะห : การประเมินผล การวิเคราะห
ขอคนพบและขอเสนอแนะที่มีความรับผิดชอบ 5) การตอบสนองและการเผยแพร : การตอบสนองเบื้องตน
และการเผยแพรขอมูล 6) การเฝาติดตามและรายงาน: ทบทวนการตอบสนอง การติดตามผลและรายงาน
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3.3 คูมือการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 0 - 2
การประเมินความเสียหายและความตองการความชวยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยการ
วิ เคราะห ผ ลกระทบจากความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้น จากสาธารณภัย เพื่อ ประเมิน สถานการณ และวิเคราะห
ความสามารถของผูประสบภัยในการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดวยตนเอง รวมทั้งความตองการชวยเหลือ
เพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก อาทิ ความชวยเหลือดานอาหาร น้ําดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิงชั่วคราว และอุปกรณยังชีพ เปนตน การประเมิน
จําเปนตองมีเครื่องมือในการประเมินและการวิเคราะหดังกลาว
สําหรับการประเมินในระยะนี้ใชเทคนิคและกระบวนการประเมิน MIRA (Multi-sector Initial
Rapid Assessment) ซึ่งเปนการประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid Assessment) สามารถกระทําไดทันทีเมื่อเกิดภัย
แตเปนการประเมินแบบคราว ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลความตองการ และลําดับ ความสําคัญ กอนและหลังเพื่อให
ความชวยเหลือเบื้องตนที่ทันตอความตองการในภาวะฉุกเฉิน
องคประกอบสําคัญของกระบวนการประเมินจะประกอบดวย 5 องคประกอบพื้นฐาน ไดแก 1)
การวางแผนและการเตรียมการ (Planning and Preparation) 2) การสํารวจและการรวบรวมขอมูล (Survey and
Data Collection) 3) การวิเคราะหและการแปลความหมาย (Analysis and Interpretation) 4) การรายงาน
(Reporting) 5) การติดตาม (Monitoring)
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กระบวนการประเมิน ระยะที่ 0 - 2
3.4 คูมือการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัยระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 (ภาคเกษตรกรรม)
การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Needs Assessment : PDNA)
ระยะที่ 3 - 4 เปนการประเมินสถานการณเพื่อชวยเหลือและฟนฟูคุณภาพชีวิตและการบริการที่จําเปนตอ
การฟนฟูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยแบงการประเมินออกเปน 3 การประเมินหลัก ไดแก 1) การประเมิน
ความเสียหาย (Damages Assessment) 2) การประเมินความสูญเสีย (Losses) และ 3) การประเมินความตองการ
การฟนฟูเบื้องตน (Recovery)

กระบวนการประเมิน ระยะที่ 3 - 4
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แบบการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย PDNA ประกอบดวยการประเมิน 4 ขั้นตอน
ไดแก 1) การสรางฐานขอมูล กอนเกิด ภัย พิบัติ (Pre Disaster context and baseline information)
2) การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (The assessment of disaster effects; Damage and
Losses) 3) การตรวจสอบขอมูลความเสียหายและความสูญเสีย และ 4) การจัดทํายุทธศาสตรการฟนฟู
(the recovery strategy)
3.5 รางหลักสูตรการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
เพื่อเปนการเสริมสรางพื้นฐานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน ความตองการ
ความเสียหาย การวิเคราะหความตองการและศักยภาพในการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกภาคสวน รวมทั้งภาคประชาสังคม ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติและ
กระบวนการการประเมิน ซึ่งผลการศึกษาไดนําเสนอเคาโครงหลักสูตร ดังนี้
1) วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1) เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินความเสียหายและวิเคราะหความตองการ
เบื้องตน (DANA)
1.2) เพื่ อ ให ผู เข าอบรมมี ความรู และทั กษะที่ จํ าเป นในการประเมิ นเบื้ องต นเกี่ ยวกั บ
ความเสียหายและการวิเคราะหความตองการเบื้องตน สําหรับใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
1.3) เพื่อสงเสริมใหมีวิทยากรในการถายทอดความรูและความเขาใจในกระบวนการ
ประเมินความเสียหายและวิเคราะหความตองการเบื้องตน (DANA)
1.4) เพื่อสงเสริมและริเริ่มการจัดตั้งทีมประเมิน DANA ระดับพื้นที่
2) กลุมเปาหมาย เปนบุคลากรจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รวมถึงบุคลากรกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และระดับภาคประชาสังคม
3) คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
3.1) เปนบุคลากรจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
3.2) เปนบุคลากรของรัฐหรือหนวยงานอื่นที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดการบริหารสาธารณภัย
3.3) เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานรัฐ องคกรภาคประชาสังคมที่องคกรรัฐรับรอง
หรือสมาชิกอาสาสมัครในระบบ
3.4) เปนคนในชุมชนทองถิ่นที่มีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่และผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ไดดี
3.5) มีความสามารถในการสํารวจ บันทึก และถายทอดขอมูล รวมทั้งรักษาขอมูลใหเปน
ปจจุบัน
3.6) สามารถใชโทรศัพทและคอมพิวเตอรได
3.7) ในกรณีฉุกเฉินและคุณสมบัติไมครบดังกลาว การพิจารณาอนุโลมได
4) ระยะเวลาการอบรม 1 - 3 สัปดาห ขึ้นอยูกับแตละโมดูล
5) เนื้อหารายละเอียดการฝกอบรม ประกอบดวย 4 โมดูล ดังนี้
โมดูลที่ 1 การประเมินความเสียหายและวิเคราะหความตองการเบื้องตน (Multi-Sector
Initial Rapid Assessment - MIRA)
โมดูลที่ 2 ระเบียบวิธีการประเมินความเสียหาย (Damage Assessment Methodology)
โมดูลที่ 3 การประเมินความตองการของผูประสบภัยพิบัติ
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โมดูลที่ 4 การประเมินความเสียหายระดับชุมชน (Local Damage Assessment)
โมดูลที่ 5 การประเมินอยางรวดเร็วในความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Rapid assessment
in a humanitarian assistance)
4. วิพากษผลการศึกษา โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความตองการความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากภัยพิบัติสูมาตรฐานสากล โดยนางสาวจันทรสิมา แสงสุริยา ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ สอบถามแนวทางการดําเนินงานดานการประเมินความตองการ
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ตามบทบาทภารกิจของหนวยงานที่เขารวมประชุม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ตาราง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ของหนวยงาน DRR Focal Point
หนวยงาน
สํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย

ทีมประเมิน
ระดับชาติ
-

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
- สถานีกาชาด
- สํานักงานกาชาดจังหวัด
- มีทีม Rapid Action Team
ใน 1 ทีม มีประมาณ 3 ทาน
(พยาบาลหัวหนาทีม ผูชวย
พยาบาลหรือพยาบาล และ
พนักงานขับรถยนต)
- ประเมินแบบเรงดวนภายใน
4 ชั่วโมง ประเมินสุขภาพ
น้ําดื่ม ภาวะทางการแพทย
- รักษาเบื้องตนแลวนําสง
โรงพยาบาล
- มีเครื่องอุปโภคบริโภค
สําหรับใหความชวยเหลือ
20-30 ชุด
- มีเครือขายอยูทั่วประเทศ
- มีหนวยกาชาดจังหวัด
รวมกับหนวยบรรเทาทุกข

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.
- กาชาดอยูในคณะอนุกรรมการ
กปภ.ช. เกือบทุกคณะ ยกเวน
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ขอเพิ่มสภากาชาดไทยเขาไปใน
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

หมายเหตุ
- กาชาดสากลจะรวมมือกับ
กาชาดไทยใหความรูเกี่ยวกับ
การประเมินกอนลงพื้นที่ประเมิน
- การลงพื้นที่ตองดูกอนวาพื้นที่นั้น
มีการฝกปฏิบัติอยูหรือไม
- ปจจุบันมีการพัฒนาระบบ
Application ในการจัดเก็บขอมูล
รวมกับ อปท. นํารองใน 3 จังหวัด
(สิงหบุรี อยุธยา นครนายก) โดย
ผูวาราชการแตงตั้ง ปภ.เปนฝาย
เลขาฯ (งบประมาณจากกาชาด
สากล)
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หนวยงาน
สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ
(สพฉ.)
กรมปศุสัตว

กระทรวงคมนาคม

ทีมประเมิน
ระดับชาติ
- ยังไมมีการจัดตั้งทีมประเมิน
ในระดับประเทศ
- อยูระหวางการจัดทําโครงการ
โดยจะใชแบบฟอรมรวมกับกาชาด
- ยังไมมีทีมประเมิน
- ใชแบบฟอรมของกระทรวงเกษตร
(แบบ กษ.01-04) ในการรายงาน
- จังหวัดรายงานความเสียหาย
ในชวงระหวางเกิดภัยพิบัติ
- การใหความชวยเหลือจะสงเสบียง
สัตวเขาไปชวยเหลือในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติ
- ไมมีชื่อทีมประเมิน
- รูปแบบการรายงานจะให
หนวยงานพื้นที่เกิดเหตุรายงาน
จังหวัด --> กรม -->กระทรวง เชน
หมวดการทางประเมินความเสียหาย
และสงขอมูลมาที่แขวงการทาง -->
สํานักบํารุงทาง เปนหนวยรวบรวม
และรายงานความเสียหาย

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
ยังไมมีการจัดตั้งทีมประเมิน

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

-

ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข
หรือกรมภายใตสังกัดกระทรวง
อาจมีการจัดตั้งทีม

-

-

-

-

- กระทรวงคมนาคมจะอยูเกือบ
ทุกคณะอนุกรรมการฯ ยกเวน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธดาน
การจัดการสาธารณภัย
- ขอเพิ่มกระทรวงคมนาคมใน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ดานการจัดการสาธารณภัย
- ขอเพิ่มการทาอากาศยาน และ
กรมเจาทา ในคณะอนุกรรมการ

-
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หนวยงาน

ทีมประเมิน
ระดับชาติ

- แบบฟอรมการรายงานจะใชระบบ
Trams
- แตละหนวยงานจะมีแบบฟอรม
รายงานของตัวเอง เนื่องจากมี
ความหลากหลาย ยกเวน
แบบฟอรมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
กระทรวงเกษตรและ - มีศูนยติดตามและแกไขปญหา
สหกรณ
ดานภัยพิบัติดานการเกษตรระดับ
กระทรวง
- เมื่อเกิดภัยจะมีการประชุมศูนย
เพื่อติดตามสถานการณดานภัยพิบัติ
- มีทุกกรมอยูในคณะทํางาน
กรมธุรกิจพลังงาน
- ไมมีทีมประเมิน เปนการมอง
ภาพรวมในดานพลังงานรวมกับ
กระทรวงพลังงาน
- หากภัยพิบัตินั้นมีผลกระทบกับ
พลังงาน เชน ภาวะน้ํามันขาด
แคลนมีการสงกาซไดหรือไม
- มีการจัดทําแผนวิกฤติดาน
พลังงาน และแนวทางการแกปญหา
- ยังไมมีแนวโนมที่จะจัดตั้งทีม

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)

- มีศูนยติดตามและแกไข
ปญหาดานภัยพิบัติดาน
การเกษตรระดับจังหวัด
- เมื่อเกิดภัยจะมีการ
ประชุมศูนยเพื่อติดตาม
สถานการณดานภัยพิบัติ
-

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

ดานการปองกัน ลดผลกระทบ และ
ฟนฟูพื้นที่ประสบสาธารณภัยโดยใช
โครงสราง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณจะอยู
เกือบทุกคณะอนุกรรมการฯ ยกเวน
คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธดาน
การจัดการสาธารณภัยและคณะ
อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-

- อยูในคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ

-
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หนวยงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตร

ทีมประเมิน
ระดับชาติ

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
-

- ไมมีทีมประเมิน
- เปนหนวยวางแผนชาติ ซึ่งจะ
วางแผนหลายดาน มีทั้งการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
- แผนฉบับที่ 12 จะมีการประเมิน
ตามตัวชี้วัด ซึ่งมีเปาหมายดานภัย
พิบัติมีตัวชี้วัด 3 ตัว ขณะนี้ยังไมมี
ขอมูล
- การประเมินตามแผนฯ เดิมจะมี
การประเมินเมื่อครบ 5 ป แตถามี
การเปลี่ยนแปลงก็จะมีการประเมิน
ครึ่งแผนซึ่งเปนแผนใหม บางตัวชี้วัด
จะไมมีการตอเนื่องจากแผนเดิม
- มีทีมระดับกรม คือ ศูนยปฏิบัติการ - แบงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เศรษฐกิจการเกษตร มีหนาที่ในการ ตามภูมิภาค จํานวน 12 เขต
นําขอมูลของแตละกรม เชน ปศุสัตว
ประมง กรมสงเสริมการเกษตร
วิเคราะหผลกระทบ ความเสียหาย
ตนทุน และการสูญเสียโอกาส
ดานภัยพิบัติ เพื่อใชเปนขอมูลใน
การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.
- อยูในคณะอนุกรรมการจัดทําแผน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ คณะอนุกรรมการชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยคณะอนุกรรมการ
บูรณาการการจัดการความเสี่ยง
จากอุทกภัย วาตภัย โคลนถลม และ
ภัยแลง และคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉินฯ

-

หมายเหตุ
-

-
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หนวยงาน

ทีมประเมิน
ระดับชาติ

กรมสงเสริม
การเกษตร

- จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเมื่อเกิดภัย

กรมประมง

- มีลักษณะเชนเดียวกับทุกกรม
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักเศรษฐกิจ
การคลัง

- ดูแลการประกันภัยขาวนาป
ถาจังหวัดประกาศภัยพิบัติกจ็ ะนํา
ขอมูลความเสียหายจากกระทรวง
เกษตรมาพิจารณาใหความชวยเหลือ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ชาวนาจะ
ไดคาประกันภัยจากการลงทะเบียน
เกษตรกร

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
- ระดับพื้นที่ ทุกหมูบานจะมี
เกษตรตําบลทําหนาที่รับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร สํารวจ
ความเสียหาย ความตองการ
เปนขอมูล DANA
- รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทุกพืชกอนการเพาะปลูก
และไมบังคับใหเกษตรกรขึ้น
ทะเบียน
- มีศูนยอํานวยการในการ
ใหความชวยเหลือในระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด
-

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

- อยูในคณะอนุกรรมการบูรณาการ
การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย
วาตภัย โคลนถลม และภัยแลง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณอยูใ น
ทุกคณะอนุกรรมการฯ

- ทุกกรมจะสงขอมูลใหกับสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและใชขอมูล
เดียวกัน

- ไมอยูในคณะอนุกรรมการ กปภ.ช.
แตสนับสนุนขอมูลใหกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
-

-
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สํานักสงเสริมกิจการ
การศึกษา

สํานักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ทีมประเมิน

ระดับพื้นที่
ระดับชาติ
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
- ยังไมมีทีมประเมิน
- ทีมประเมินระดับพื้นที่
มีหนวยงานเขตพื้นที่
การศึกษา สพม. รับผิดชอบ
จํานวน 42 แหง กระจาย
ตามจังหวัดใหญทั่วประเทศ
เปนเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและปฐมศึกษา
จํานวน 138 แหง
- หนวยงานรายงานขอมูลให
จังหวัด -->กระทรวงศึกษา
ผานทางคณะกรรมการ
ดานตาง ๆ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณในการให
ความชวยเหลือ
- ยังไมมีทีมประเมิน
- มีทีมพื้นที่รายงาน
- เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สถานการณมายังกระทรวง
ระบบขนสง
- หนวยงานพื้นที่ตรวจสอบ
- มีหนวยงานภาคีเครื่อขายรายงาน ขอมูลและรายงานสถานการณ
ความเสียหายและดําเนินการฟนฟู ใหกระทรวงฯ
ใหเร็วที่สุด
- ลักษณะงานเปนดานโครงสราง
เปนสวนใหญ

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

-

-

-

- เสนอใหผูนําทองถิ่น (กํานัน
ผูใหญบาน นายก อบต.) เปนทีม
DANA เนื่องจากรูขอมูลของชุมชน
เปนอยางดี
- ทองถิ่นเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุด
และจะรูภัยพิบัติในพื้นที่ไดดีที่สุด
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ศูนยอํานวยการ
บรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.)

ทีมประเมิน
ระดับชาติ

- มีทีม IMAT (Incident
Management Assistance Team
: IMAT)
- ศีกษาระบบ ICS ทํางานในสวน
อํานวยการ แบงออกเปน 3 สวน
คือ สวนประเมินสถานการณ
สวนเอกสาร และสวนทรัพยากร
- การประเมินสถานการณจะ
ประเมินในกรณีเกิดเหตุดานฟาฝน
มากกวาทิศทางการเกิดภัย
- DANA มีสวนสําคัญในการทํางาน
ของ IMAT
กองสงเสริมการปองกัน - ทีม INSARAG (International
สาธารณภัย (ปภ.)
Search and Rescue Advisory
Group) เปนทีมที่ปรึกษาในดานการ
คนหาผูประสบภัยระดับประเทศ
เนนดานแผนดินไหว และอาคารถลม
มีผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และ
สามารถประเมินความชวยเหลือได
ตามมาตรฐานสากล ทีม INSARAG
ไมไดทํางานเฉพาะดานคนหาและ

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
-

- มีทีม ERT ปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ มีหนาที่ติดตาม
ขอมูลสถานการณตาง ๆ
ประเมินสถานการณและ
วิเคราะหวางแผนวาจะใช
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อะไรบาง ถามี DANA
จะชวยทําใหมีขอมูลใน
การปฏิบัติงานในสวนหนา

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

-

-

-

- ในการประเมินสถานการณอยาก
ใหมีแบบฟอรมที่มีชองทางในการสง
ขอมูลเขามาเพื่อใชสําหรับการประเมิน
- สวนของอุปกรณยังขาดแคลน
เครื่องมือ เชน โทรศัพทดาวเทียม
เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ
- กลไกการปฏิบัติงานในทุกระดับ
เรามีอยูแลว แตยังขาดเครื่องมือ
ในการใชสงขอมูล
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ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ (ปภ.)

ทีมประเมิน
ระดับชาติ
กูภัยอยางเดียวยังทํางานดานอื่น ๆ
ดวย ทีม ERAT (Emergency
Response and Assessment
Team) มีจํานวน 20 คน เปนทีม
ประเมินระดับอาเซียน
- ในสวนของประเทศไทยมีการฝก
ในสถานการณภัยพิบัติตาง ๆ
- ทําหนาที่จัดเก็บขอมูล -->
ประเมินสถานการณ -->แจงเตือน
ภัยลวงหนาในพื้นที่ตาง ๆ
- ไมสามารถประเมินถึงความ
ตองการ (Need) ได แตสามารถ
ประเมินความเสียหายไดบางสวน

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)

-

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ
- เสนอใหมีระบบการสื่อสาร
ในรูปแบบแอพพริเคชั่นเพื่อใชสง
ขอมูล
- เสนอใหมีทีม ERAT ชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม

-

- เสนอใหจัดทําแบบฟอรม
การประเมิน เพื่อนําขอมูลมาใส
ซึ่งจะทําใหงายตอการประเมิน
- การบูรณาการขอมูลตาง ๆ เชน
การประชุมกองอํานวยการ
สวนมากจะเปนการบูรณาการดาน
นโยบาย แตขอมูลสวนมากจะไม
ครอบคลุม ซึ่งนั่นคือปญหา
ในระหวางหนวยงาน ไมวาจะปน
ปภ. กษ. ฯลฯ ประเมินออกมาแลว
ขอมูลไมเหมือนกัน เนื่องจากเปนคน
ละแบบฟอรม เมือ่ นําไปใชในการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยก็จะไม
เปนไปตามสิ่งที่ผูประสบภัยตองการ
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ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต 1 ปทุมธานี

ทีมประเมิน
ระดับชาติ

- ถาเกิดภัยพิบัติระดับ 3 DANA
จะอยูใน ESF 5 (สปฉ. 5) ในสวน
ของการจัดการขอมูล ซึ่งขอมูล
ไดมาจากจังหวัดและทองถิ่น
- จําเปนตองมีทีมระดับชาติลงพื้นที่
โดยตรงในกรณีมีความจําเปนเรงดวน
และทีมพื้นที่ไมสามารถทําได
- ขอมูลความเสียหายจากการประเมิน
ของกระทรวงตาง ๆ ใหเขียนโปรแกรม
จัดเก็บขอมูลแลวเชื่อมโยงให
หนวยงานที่รับผิดชอบคียขอมูลลง
โปรแกรมแลวเชื่อมโยงขอมูลให
หนวยงานตาง ๆ ใชขอมูลรวมกัน

ระดับพื้นที่
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)

- DANA จะเขาไปอยูในสวน
พื้นที่อยางไร
- EOC จังหวัด จําเปนตองมี
ทีมจังหวัดเก็บขอมูลจาก
พื้นที่และมีลักษณะเดียวกับ
ทีมระดับชาติ ในกรณีที่ อปท.
ไมสามารถเก็บขอมูลได
อาจจะมีการสงตัวแทนเขาไป
ชวยเหลือในการเก็บขอมูล
โดยเขาไปประสานกับทีม
ในพื้นที่
- อยูในโครงสรางของสวน
อํานวยการ ศูนยบัญชาการ
เหตุการณจังหวัด โดยทํา

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

-

หมายเหตุ
แตเปนการประเมินตามความ
ตองการของผูประเมินมากกวา
ผูประสบภัยซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ในบานเรา ผลคือ เกินความจําเปนที่
ผูประสบภัยตองการ
- ทําอยางไรถึงจะตรงกับ
วัตถุประสงคของผูประสบภัย
-
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ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปภ.)

ทีมประเมิน

ระดับพื้นที่
ระดับชาติ
(จังหวัด/อําเภอ/อปท.)
- ปภ. มีกลไกการปฏิบัติงานอยูแลว หนาที่วิเคราะหขอมูล ตาม
แตยังขาดเครื่องมือและการจัดทํา กลไกของหนวยงานในพื้นที่
ระบบโปรแกรมขอมูลรูปแบบ
ซึ่งแตละหนวยงานมีขอมูล
แอพริเคชั่นสําหรับสงขอมูล
อุปกรณเครื่องมืออยูแลว
จะมีการจัดการบริหาร
อยางไรใหมีความรวดเร็ว
เชน การจัดเก็บขอมูลโดยใช
Application ตาง ๆ
เพื่อนําไปสู Thailand 4.0
- ในสวนของ ศอ. ให
อปท.รายงานมาอยูแลว
- แบบฟอรมประเมินระยะที่ 0 - 4
จะมีรายละเอียดมากหากเราใชขอมูล
ประชากรเพียงชุดเดียวก็สามารถ
ดึงขอมูลจากหนวยตาง ๆ ได
ซึ่งหลายหนวยงานก็มีขอมูลอยูแลว
เราควรเชื่อมโยงขอมูลในระบบและ
ดึงขอมูลมาใชรวมกันได เชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การขับเคลื่อน DANA
ใน กปภ.ช.

หมายเหตุ

-

-
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ภาคบาย (13.00 – 15.00 น.)
5. แนวทางขับเคลื่อนการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบตั ิ (DANA)
ระดับชาติ ระดับพื้นที่ และในคณะอนุกรรมการ กปภ.ช.

โดย พล.ต.นพ.คเชนทร ปนสุวรรณ
1. ความสําคัญของ DANA ตอการบริหารจัดการสาธารณภัย
การชวยเหลือผูประสบภัยจะทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา ตรงกับความตองการ
ณ จุดเกิดเหตุตองการความชวยเหลืออะไร ในหนวยงานของทานมีอะไรบาง ที่จะสามารถจัดสิ่งของชวยเหลือได
อยางถูกตอง เหมาะสม ตามเวลา ซึ่งในปจจุบันตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 18 สปฉ. สวนของมาตรฐานสากล
มี 15 แผน
2. ความสําคัญของการประเมินเพื่อใหความชวยเหลือ แบบ DANA
2.1 ทีม DANA ในระดับทองถิ่น เมื่อเขาไปในที่เกิดเหตุแลวสามารถรายงานไดทัน
2.2 ทีม DANA ตองมีความรูในเรื่องของขอมูลเบื้องตนจึงสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
ตามเวลา
2.3 ในภาวะฉุกเฉินทีม DANA จะทําหนาที่ประเมินเพื่อใหความชวยเหลืออยางเรงดวน แตเมื่อ
ภาวะปกติ ทีม DANA จะทําหนาที่วิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนปองกัน
3. เงื่อนไขและขอจํากัดของ DANA
3.1 ปจจุบันยังไมมีทีมที่มีลักษณะงานแบบ DANA แตมีทีมกูภัย ทีมชวยเหลือ ที่มีลักษณะงาน
คลาย DANA แตไมเหมือนกันทั้งหมด
3.2 ในมุมมองของ ปภ. จะเปนทีมกูภัยเปนหลัก
4. เวทีแลกเปลี่ยนความรวมมือการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
“...อยากใหเนนการปองกัน ทุกคนตองรูวาภัยเปนแบบไหน มีสัญญาณแบบไหนที่รูวาอาจจะเกิดภัย
และในสถานที่ ตาง ๆ ควรมีการสงเสริ มใหความรูเ กี่ยวกั บภัยพิบั ติแกบุคลากรและเจาหนาที่ เช น
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานประกอบการ เปนตน...” ผูแทนจากกระทรวงแรงงาน
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“...ในการตอบโตภัยพิบัติ ในภาวะปกติ ยังยืนยันนโยบายเดิม คือ ไมตองการสงแพทยเขาไปเสี่ยงภัย
ทีมประเมินทีมแรกที่จะเขาไปตองมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง และอยากเพิ่มเติมขอมูลตามแบบฟอรม
ประเมิน DANA ซึ่งมีความคิดเห็นวาขอมูลสวนนี้ยังนอยไป...” ผูแทนจากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ (สพฉ.)
“...จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ และไดมีการพัฒนาทีม DANA
อยูแลว อยากทราบกรอบทิศทางในการพัฒ นาทีม DANA ในระดับ พื้น ที่เ พื่อจะนําไปปรับ ใชกับ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น ซี่งในสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการรณรงคเสริมสรางศักยภาพใหกับหมูบานตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด และแผนจังหวัด
ในเรื่องการจัดการศูนยภัยพิบัติของตําบลใหครอบคลุมทั้ง 665 ตําบล ซึ่งมีปญหาในเรื่องของฐานขอมูล
ดานพื้นที่ ทีร่ ายงานเขามาในเรื่องของครัวเรือน การดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยภัยพิบัติ
ความตองการของพื้นที่ เปนขอมูลเชิงเดี่ยว ซึ่งไมเปนไปตามขอเทจจริง ตรงนี้จะมีทิศทางใหเปนไป
ในรูปแบบที่ถูกตองไดหรือไม?...” ผูแ ทนจาก สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช
“...ระดับพื้นที่เรื่องของการขับเคลื่อนขอมูล Baseline Data ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายใหมีการ
จัดตั้งศูนยการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ คลายกับ Baseline Data
ปจจุบันทําไดแลว 30 ตําบล ในพื้นที่ระดับจังหวัด แตจะมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องขอมูลกับระดับ
ครัวเรือน ของอําเภอและพื้นที่ ที่มีขอมูลไมตรงกัน ซึ่งตรงนี้เปนปญหาอยูในระดับครัวเรือนจะเจอ
ปญหาเรื่องมีบานเลขที่แตไมมีผูอาศัย ขอมูลกลุมเปราะบางยังไมครบถวน ขอมูลไมตรงกันระหวาง
อําเภอกับจังหวัด ตองการใหขับเคลื่อนโดยใชทีม DANA โดยใหกองอํานวยการทองถิ่นเขามาจัดระบบ
ขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนอยางแทจริง...” ผูแ ทนจาก สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช
“... ควรจะมีแผนที่เสี่ยงภัยในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เพื่อสามารถบอกไดวาตรงนั้นมีภัยอะไรบาง
ขอมูลทรัพยากรบุคคล แยกประเภทความเปราะบาง ศาสนา ประชากรแฝง (ตางดาว) ความเชี่ยวชาญ
ของเจาหนาที่ที่มาชวยเหลือ บุคลากรที่ขอเพิ่มเติมใหมาชวยเหลือควรมาจากที่ไหนบาง...” ผูแทนจาก
กระทรวงคมนาคม
“... ภัยจากคมนาคม DANA ควรจะประเมินใหไดวาเสนทางคมนาคมในพื้นที่เสี่ยงภัย เสนทางหลัก
เสนทางรอง ควรจะใชประเภทไหน จะไดทราบถึงการเตรียมเสนทางรอง หรือซอมทางไดรวดเร็ว และ
กําหนดเสนทางที่สามารถเขาไปชวยเหลือผูประสบภัยไดทัน ในเรื่องของปศุสัตว จะไดรับผลกระทบเร็ว
ความปลอดภัยของสัตวเลี้ยง ความปลอดภัยในดานชีวิตและทรั พยสินของผูประสบภัย มาตรการ
ลดหยอนภาษี การสรางอาชีพเสริมหลังเกิดภัย ...” ผูแทนจากกระทรวงคมนาคม
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“...อยากให DANA ในองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนผูนําทองถิ่น (กํานัน ผูใหญบาน นายก อบต.)
เนื่องจากเปนบุคคลที่รูขอมูลอยูแลววาประชาชนจะมีความปลอดภัยอยูที่ไหน อยางไร คนนอกพื้นที่
สวนมากไม ทราบว าจะอพยพหนี ไปที่ ไหน แต คนในพื้น ที่จ ะทราบดีกวา อยากเห็น ผูใหญบาน 4.0
เพราะเปนคนที่ทราบปญหาของชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนสวนมากจะเขามาพบผูใหญบาน
ผูนําชุมชน ซึ่งเปนคนทําขอมูลตาง ๆ จะเปนบุคคลที่ทราบขอมูลไดดีกวาใคร...” กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
“... ทุกหมูบานจะมีเกษตรตําบลทําหนาที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับแจงความเสียหายดานการเกษตร
สํารวจความเสียหายและความตองการความช วยเหลือทางการเกษตร จะทํางานคลายกับ DANA
ในระยะการประเมินความตองการหลังเกิดภัย ในระยะที่ 3...” ผูแทนจากกรมสงเสริมการเกษตร
“... รัฐชวยเหลือในเรื่องของเงิน แตไมสามารถจัดการบริหารได เชน ปลูกขาว 30 ไร แตชวยเหลือได
ไมถึง 30 ไร และไมตรงกับความเสียหายที่ไดรับ...” ผูแทนจาก สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
“... รัฐควรใหความสําคัญในการฝกซอมแผน ไมวาจะเปนภัยดานตาง ๆ เชน การฝกซอมอัคคีภัย
ซึ่งหนวยงานภายในบางหนวยงานบอกวางานเยอะจึงไมใหความสําคัญในการฝกซอมแผน กระทรวงฯ
ไดจัดตั้งศูนยปองกันวิกฤติน้ําเพื่อติดตามและคาดการณสถานการณทั้งน้ําทวม น้ําแลง และมลพิษทางน้ํา
การประยุ กต ใช GIS ในการเฝ า ระวังสถานการณน้ํา ทางธรณีก็จ ะมี ศูน ยป ฏิบั ติการธรณีพิบัติภั ย
จะมีตัวแทนเฝาระวังธรณีพิบัติภัย...” ผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สรุปภาพรวมโดย พล.ต.นพ.คเชนทร ปนสุวรรณ
“....ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มุงหวังใหคนในทองถิ่นสามารถ
วิเคราะหภัยของตัวเองได มีวิธีการจัดการภัยของตัวเองได เนื่องจากคนในทองถิ่นจะมีความรูเ รื่องพื้นที่
มากกวา ปภ. จึงอยากจะใหมีเครือขายในระดับหมูบาน อยางเชน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปนหนวยงาน
ที่ทํางานในระดับพื้นที่และมีเครือขายระดับชุมชน ไดแก อสม. อปพร. ดังนั้น เราอาจจะมีการพัฒนา
อปพร. มาเปนทีม DANA จะดีไหม? อันนี้เปนขอเสนอแนะเพื่อให DANA ทํางานไดในภาวะปกติไดอีก
ทางหนึ่ง...”
“...การประเมินก็เพื่อใหทราบวาทรัพยากรที่ใชในการตอบโตภัยของทองถิ่นมีเพียงพอหรือไม และ
ขีดความสามารถในการตอบโตภัยเปนอยางไร เรื่องขอมูลตาง ๆ เชน ประชากรแฝง เราสามารถสํารวจ
ลวงหนาไดไหม ซี่งมีทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบ สวนมากจะเปนนักทองเที่ยวตางประเทศที่อยูใน
พื้นที่ที่มีหลายสิบลานคน ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะทราบวาเคยเกิดภัยอะไรมาบาง ทําอยางไร
ในการเอาตัวรอดจากภัยเหลานั้น ซึ่งขอมูล DANA ควรจะนําไปเพิ่มเติม...”
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“... ปภ. ควรจะเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอีดยของ ทีม DANA วาจะนําขอมูลอะไรเขาไปในทีมเหลานี้
เชน ทีมจังหวัดอาจจะปรากฏขอมูลในแผนระดับจังหวัดและทองถิ่น และควรนําขอมูล DANA บรรจุ
ในหลักสูตรการอบรมทีม DANA ที่ ปภ. จะมีการพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาตอไป เพื่อดําเนินการ
ใหความรูในระดับพื้นที่ นี่ก็คือแนวทางในการพัฒนาตอยอด...”
“...Baseline Data ควรจะนําขอมูลที่มีความนาเชื่อถือเพิ่มเติมเขาไป เชน พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถลม
แต ไม คอยมี ห น ว ยไหนระบุ ชั ดเจนเกี่ย วกับ เรื่องพื้น ที่เสี่ย งภัย เนื่องจากกลัว วาจะมีผ ลกระทบตอ
การทองเที่ยว นี่คือประเด็นเรื่องความออนไหวของพื้นที่ คียสําคัญตรงนี้ คือ ปภ.จังหวัดจะตองเปน
ตัวเชื่อมนโยบายสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี...”
3. กาวตอไปของ DANA
3.1 การบู รณาการ ร วมคิด ร วมทํา รวมฝกซอม ร วมตอบโตสถานการณ จะทําให เราทํ างานได
อยางงายดาย ซึ่งเปนแนวคิดที่มาจากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
3.2 การพัฒนาฐานขอมูล (Baseline Data) โดยการนําขอมูลที่มีความสมบูรณ ทันสมัยและ
มีความนาเชื่อถือของแตละหนวยงานเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง หรือคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติเพื่อใหเกิด
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงานได
3.3 การพัฒนาทีม DANA การเตรียมทีมอยางไรใหไดทีมที่มีประสิทธิภาพในการตอบโตภัยพิบัติ
ของประเทศไทย และการพัฒนาวิธีการรายงานผลจากการประเมินอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใหไปสู
ขั้นตอนของการใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ตรงตามความจําเปน และความตองการของผูประสบภั ย
ซึ่งจากบทเรียนกรณีการเกิดสึนามิของประเทศไทย การตอบโตกับภัยพิบัติที่ดีจะนํามาซึ่งการใหความชวยเหลือ
ที่มีประสิทธิภาพ
3.4 การสรางทีม DANA และการขยายทีม DANA ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
ปดการประชุม เวลา 15.00 น.
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