สรุปผลการประชุม
ชี้แจงโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post – Disaster Needs Assessment : PDNA)
เพื่อจัดทากรอบการฟืน้ ฟูหลังเกิดสาธารณภัย
(Post – Disaster Recovery Framework : PDRF)
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62
ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร

จัดทาโดย
ส่วนวิจัยและพัฒนา
สานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ภาคเช้า (09.00 – 12.00 น.)
1. พิธีเปิดการประชุม โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Needs
Assessment : PDNA)

นายเชษฐา โมสิกรัตน์
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กล่าวเปิดการประชุมโครงการศึกษาวิจัยฯ 15 พฤษภาคม 2562
“...โครงการนี้ฯ เป็นโครงการที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แต่ยังมีความสาคัญในระดับประเทศ เนื่องจาก PDNA เป็นการประเมินความเสียหายทรัพย์สิน
และความสูญเสียด้านเศรษฐกิจที่ตามมาในแต่ละภาคส่วน/สาขาการผลิต (Sector) ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขต
ของกระบวนการเพื่อการฟื้นฟูนอกจากจะขึ้นอยู่กับความเสียหาย ความสูญเสีย และความต้องการแล้ว
ยังต้องคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ตอลดจนยุทธศาสตร์สาคัญในการฟื้นฟูของประเทศ เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจในระดับนโยบายในการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม...”

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 70 คน ประกอบด้วย บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ ยงจากภัย พิบัติ ระดับกระทรวง (DRR Focal Point) และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมผู้จัดการประชุม คือ ส่วนวิจัย
และพัฒนา สานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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3. การนาเสนอ แผนการดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post – Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดทากรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster
Recovery Framework : PDRF)” โดย ดร.ณัฐพล แสงอรุณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.1 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อจัดทากรอบการฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย” ใช้วิธีการศึกษาในเชิงบูรณาการวิธีวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ (Project plan)
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post – Disaster Needs Assessment
: PDNA) เช่น วงจรการจัดการสาธารณภัย กระบวนการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย จากคู่มือ Post
– Disaster Needs Assessment : PDNA Volume A Guidelines (2013) และ PDNA Guidelines Volume B
2.2 สาระสาคัญของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยของ 6 ภาคส่วนย่อย
เช่น การคมนาคมหรือภาคการขนส่ง การศึกษา ที่อยู่อาศัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม
2.3 หลักการจัดทากรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Recovery Framework
: PDRF) เช่น แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการฟื้นฟู กลยุทธ์ในการฟื้นฟู
2.4 วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย เช่น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (พ.ศ. 2558 - 2573)
นโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
3. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PDNA
กรอบ PDRF และแนวทางการประเมิน PDNA 6 ภาคส่วนย่อย จานวน 1 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.2 ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DDR Focal Point) จานวน
23 หน่วยงาน
3.3 ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ PDNA 6 ภาคส่วนย่อย
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4. จัดทาร่างแบบประเมิน PDNA 6 ภาคส่วนย่อย ได้แก่ การคมนาคม การศึกษา ที่อยู่อาศัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบริหารจัดการภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดกรอบการจัดทา ดังนี้
4.1 การสกั ด หลั ก การการประเมิ น ความต้ อ งการหลั ง เกิ ด สาธารณภั ย (principle of
assessment extraction) ของ 6 ภาคส่วนย่อย จากเอกสาร PDNA : Volume A, B ของ UNDP
4.2 การสกั ดการประเมิ นความต้ องการหลั งเกิ ดสาธารณภั ยในปั จจุ บั น (assessment
extraction) ของ 6 ภาคส่ วนย่ อย จากการสั มภาษณ์ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในส่ วนกลางและในพื้ นที่ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1) การคมนาคม (เน้นระบบถนน สะพาน และท่อระบายน้า) ส่วนกลาง ได้แก่ สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนจังหวัด ได้แก่ สานักงาน
ทางหลวงที่ 16 และแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
2) การศึกษา ส่วนกลาง อาทิ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนจังหวัด ได้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล (เมือง/ตาบล))
3) ที่อยู่อาศัย ส่วนกลาง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นส่วนจังหวัด ได้แก่ สานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล (เมือง/ตาบล))
4) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ส่วนกลาง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนจังหวัด ได้แก่
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
5) การบริ หารจั ดการภาครัฐ ส่ วนกลาง ได้แก่ ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนจังหวัด ได้แก่ สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
6) สิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนจังหวัด ได้แก่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 จัดทาสรุป และกรอบ PDNA
4.4 จัดทาร่างแบบประเมิน PDNA โดยมีกรอบของการจัดทา ดังนี้
1) สอดคล้องกับหลักการ PDNA : Volume A, B ของ UNDP และหลักการการประเมิน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลโครงการการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
2) สอดคล้องกับแนวทางการจัดการข้อมูลและการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม โดยไม่เพิ่มภาระของการดาเนินงานในปัจจุบันที่มากจนเกินไป
3) ร่างแบบประเมินต้องสามารถระบุ (identify) และรายงาน (report) ได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
5. จัดทาร่างรายงาน PDNA และร่างกรอบ PDRF โดยกาหนดกรอบการจัดทา ดังนี้
5.1 การลงพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาร่างแบบประเมินความต้องการหลังเกิด
สาธารณภัยไปทดสอบการจัดเก็บข้อมูล
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลตามแนวทางการประเมิน และรายงานการประเมิน PDNA
5.3 การจัดทาร่างรายงาน PDNA
5.4 การจัดทาร่างกรอบ PDRF
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงาน
PDNA และร่างกรอบ PDRF โดยกาหนดกรอบการประชุม ดังนี้
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6.1 ร่างแบบประเมิน PDNA
6.2 ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน PDNA
6.3 แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย
6.4 แนวทางการสร้างฐานข้อมูลสาหรับ PDNA
6.5 ร่างรายงาน PDNA และร่างกรอบ PDRF
7. จัดประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยการประเมิน
ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อจัดทากรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อการนาเสนอ
ผลการศึกษาขั้นสุดท้ายภายหลังจากปรับปรุงแล้ว
8. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
3.3 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตารางที่ 2-1 แผนการดาเนินงาน
งวดงาน
งวดที่ 1 :
รายงานขัน้ ต้น
30 วัน
งวดที่ 2 :
รายงานความก้าวหน้า 1
120 วัน

งวดที่ 3 :
รายงานความก้าวหน้า 2
240 วัน
งวดที่ 4 :
รายงานฉบับสมบูรณ์
330 วัน

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. การจัดทาขอบเขต ขัน้ ตอน และแผนการดาเนินงาน
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การส่งมอบรายงานขัน้ ต้น : 28 มีนาคม 2562
3. การประชุมชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการและบรรยายให้ความรู้
4. การจัดทาร่างแบบประเมิน PDNA :
การสัมภาษณ์หน่วยงานในส่วนกลาง และในพืน้ ที่นครศรีธรรมราช
5. การจัดทาร่างรายงาน PDNA และร่างกรอบ PDRF :
การลงพืน้ ที่นครศรีธรรมราชเพือ่ ทดลองใช้แบบประเมิน PDNA
การส่งมอบงาน : 26 มิถุนายน 2562
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ นาเสนอและระดมความคิดเห็น
7. การประชุมเพือ่ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา
การส่งมอบงาน : 24 ตุลาคม 2562
8. การจัดทารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
การส่งมอบงาน : 22 มกราคม 2563
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4. บรรยาย “ความสาคัญของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) และกรอบการ
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (PDRF)” ประกอบด้วย ความสาคัญของ PDNA ประโยชน์ของ PDNA ทฤษฎีและ
แนวคิ ด และกรณี ศึ ก ษาตั ว อย่ า งต่ า งประเทศ โดย น.ส. ฐิ ติ พ ร สิ น สุ พ รรณ ผู้ จั ด การโครงการอาวุ โ ส
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
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4.1 กรอบการฟื้นฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ (Post-Disaster Recovery Framework)
1) ช่วยให้รัฐบาลกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู และจัดลาดับความสาคัญ และให้
ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟู
2) ขอบเขต รายละเอียด และส่วนประกอบของกรอบการฟื้นฟูควรปรับให้เหมาะกับบริบท
ของประเทศ
3) มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
4) เป็นแนวทางสาหรับวางแผนการฟื้นฟู
4.2 กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบเพื่อการฟื้นฟูและการดาเนินการ
กาหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟู

ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจ
และหน่วยงาน
พัฒนาเอกชน

กาหนดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่
และบทบาทเพื่อ
การฟื้นฟู

จัดลาดับ
ความสาคัญและ
เงื่อนไขของ
ความต้องการ
ในการฟื้นฟู

จัดหางบประมาณ
ความช่วยเหลือ
เพื่อการฟื้นฟูและ
ติดตามผล

พัฒนา
โครงการเพื่อ
การฟื้นฟูและ
สร้างศักยภาพ

เชื่อมโยงกับ
แผนงาน
พัฒนาอื่น ๆ

ติดตามและ
ประเมินผล

การฟื้นฟูซอ่ มสร้าง
4.3 ผลของการดาเนินการกรอบเพื่อการฟื้นฟู
1) ช่วยกาหนดนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทบาทหน้าที่เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่โปร่งใสและทั่วถึง
3) มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดกระบวนการ
ฟื้นฟู
4) การจัดหาและจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการเพื่อการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
5) เพื่อให้การดาเนินโครงการฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบการติดตามและ
ประเมินผล
4.4 การประเมินที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1) การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Risk Assessment) ทาก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการ
วางแผน
2) การประเมินความเสียหายและความต้องการอย่างเร่งด่วน (DANA) ทาหลังจากเกิดภัยพิบัติ
โดยทันที เพื่อใช้ในการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน
3) การประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ (Post Disaster Needs Assessment : PDNA)
ทาหลังจากเกิดภัยพิบัติ – หลังจากการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง เพื่อใช้สาหรับการวางแผนฟื้นฟู
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4.5 การประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ (PDNA) คืออะไร
• เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน หลายสาขาวิชาชีพ ที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบจากภัยพิบัติ (ความเสียหาย ความสูญเสียและอื่น ๆ) ผลกระทบที่ตามมาและความต้องการที่นาไปสู่การ
พัฒนาแผนเพื่อการฟื้นฟู
• โดยทั่วไปจะทาหลังจากผ่านระยะฉุกเฉิน หรือเมื่อการปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลื อด้าน
มนุษยธรรมสิ้นสุดลงแล้ว และการฟื้นฟูกาลังจะเริ่มขึ้น
• การประเมินทาโดยภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ
• ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกร นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
นักสถิติ ฯลฯ ที่มีความรู้ในการประมาณการมูลค่าความเสียหาย ความสูญเสียและความต้องการในแต่ละภาคส่วน
• เนื่องจากภัยพิบัติขนาดใหญ่มีขนาดความรุนแรงมาก PDNA จึงไม่ทาการประเมินความ
เสียหายและความสูญเสียที่ละเอียดแม่นยา
• มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วแก่ผู้มีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
- ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ (ความเสียหายและความสูญเสีย)
- ผลกระทบที่ตามมาต่อประชาชนและเศรษฐกิจ หากไม่มีมาตรการใด ๆ เกิดขึ้นโดย
ทันที (ผลกระทบที่ตามมาด้านเศรษฐกิจสังคมภายในและภายนอกพื้นที่ประสบภัย)
- การประมาณการเบื้องต้นด้านความต้องการทางการเงินเพื่อการฟื้นฟู
- ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเพื่อพัฒนากรอบการฟื้นฟูและการวางแผนเพื่อการฟื้นฟู
โดยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานคู่ ร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาทั้ ง จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
- PDNA ต้องอาศัยความสมดุลระหว่างความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยา
4.6 วัตถุประสงค์ของการประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ (PDNA)
• เพื่อประมาณความต้องการด้านการเงินเพื่อการฟื้นฟูทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
• เพื่อให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูในพื้นที่ภาคส่วน
และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่าง ๆ
• เพื่อจัดลาดับความสาคัญของแผนงานและโครงการหลังเกิดภัยพิบัติ
• เพื่อกาหนดแหล่งทุนทั้งจากคู่ร่วมพัฒนาจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงจากภาคเอกชน
• เพื่อสร้างพื้นฐานในการประเมินผลการดาเนินแผนงานเพื่อการฟื้นฟู
• เพื่อเป็นแนวทางสาหรับโครงการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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4.7 ภาคส่วนที่ทาการประเมิน

4.8 องค์ประกอบสาคัญของ PDNA
1. บริบทและข้อมูลพื้นฐานก่อนเกิดภัยพิบัติ (Baseline Information) : เป็นพื้นฐานสาหรับ
การประมาณการมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียและผลกระทบอื่น ๆ
2. การประมาณการผลกระทบ (Effects) จากภัยพิบัติ (ความเสียหายและความสูญเสียและ
ประเด็น cross-cutting อื่น ๆ) : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
3. การประเมินผลกระทบที่ตามมา (Impacts) : วิเคราะห์ผลพวงที่ตามมาในระยะยาว
4. พิจารณาความต้องการด้านการฟื้นฟูของแต่ละภาคส่วน (Recovery Needs) : ความต้องการ
ด้านงบประมาณ
5. การพัฒนายุทธศาสตร์และกรอบนโยบายเพื่อการฟื้นฟู (Recovery Strategy & Framework) :
นโยบายและการดาเนินการตามแผนฟื้นฟู
4.9 กรอบการดาเนินงานเพื่อการประเมินความต้องการหลังจากเกิดภัยพิบัติ (Conceptual
Framework of the PDNA)

8

5. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “ข้อมูลสาคัญในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 6 ภาคส่วน”
5.1 ภาคคมนาคมขนส่ง
ส าหรั บ การประเมิน ความต้ อ งการหลั ง เกิดสาธารณภัย ในส่ ว นของภาคคมนาคมขนส่ ง
ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะ การขนส่งทางบก หรือ ถนนเท่านั้น จากการชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการขนส่งพบว่า ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดังนั้นนักวิจัยจึงทาการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใช้ใน
การประเมิน และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนามา
ซึ่งข้อมูล โดยได้ข้อสรุปดังนี้

ในภาพรวมนักวิจัยจาเป็นต้องทราบพื้นที่ได้รับความเสียหาย (ถนนเส้นที่เสียหาย) เป็นอันดับแรก
เพื่อทราบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนั้น เช่น หากถนนที่ได้รับความเสียหายอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท ข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนการซ่อมแซม สามารถขอความอนุเคราะห์
ได้จากกรมทางหลวงชนบทนั่นเอง อย่างไรก็ตามนักวิจัยได้สรุปรายละเอียดข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้ดังตารางต่อไปนี้
ลักษณะข้อมูล
• เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ
(หน่วย : กิโลเมตร)
• ลักษณะโครงสร้างถนน
(ต้นทุนต่อหน่วย : บาทต่อกิโลเมตร)
• สะพาน
(ต้นทุนต่อหน่วย :บาทต่อกิโลเมตร)
• ท่อระบายน้า
(ต้นทุนต่อหน่วย : บาทต่อกิโลเมตร)
• จานวนยานพาหนะที่ได้รับความเสียหาย
(หน่วย : คัน)
• ต้นไม้เกาะกลางถนน
(ต้นทุนต่อหน่วย:บาทต่อต้น และ
จานวนต้น : ต้น)
1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินมูลค่าความเสียหาย
เช่น กรมทางหลวงชนบท พาณิชย์
จังหวัด (ในกรณีการขนส่งสินค้า)

หมายเหตุ

เช่น กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานท้องถิ่น กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน
เป็นต้น

1.ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรับผิดชอบ/
บารุงรักษา
2.ต้นทุนจะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะโครงสร้างและขนาด

กรมการขนส่งทางบก ขนส่ง
มวลชน บริษัทขนส่งจากัด บริษัท
เดินรถเอกชน
เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล/
จังหวัด

ต้นทุนจะแตกต่างกันตาม
ประเภทของยานพาหนะ1
ขึ้นอยู่กับพื้นที่เสียหายเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

คำนึงถึงเฉพำะยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่งจำนวนมำก (Collective transportation) เช่น กำรขนส่งผู้โดยสำร กำรขนส่งสินค้ำทีม่ ีปริมำณมำก
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ลักษณะข้อมูล
• ป้ายบอกระยะทาง/ป้ายแนะนา
การท่องเที่ยว
(ต้นทุนต่อหน่วย : บาทต่อป้าย และ
จานวนป้าย : ป้าย)
▪ การจราจรทางเลือก หรือเส้นทาง
การจราจรเส้นใหม่ภายใต้เงื่อนไข
ที่น้อยที่สุด
(ต้นทุนต่อหน่วย : บาทต่อกิโลเมตร
บาทต่อวัน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เช่น กรมทางหลวง สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
การประเมินมูลค่าความสูญเสีย
ตารวจจราจร ตารวจทางหลวง

▪ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า
(Shift mode)
(รูปแบบเส้นทาง : ทางน้า ทางอากาศ
ทางราง)4
▪ ต้นทุนการดาเนินงานส่วนเพิ่ม
(Marginal Operating Cost)
(ต้นทุนต่อหน่วย : บาทต่อหน่วย)
▪ หน่วยงานภาครัฐทีร่ ับผลกระทบ

การท่าอากาศยานไทย การท่าเรือ
การทางรถไฟแห่งประเทศไทย

▪ รายได้และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
ชั่วคราวของบริษัทขนส่งสาธารณะและ
เอกชนที่ได้รับผลกระทบ6

กรมการขนส่งทางบก ขนส่ง
มวลชน บริษัทขนส่งจากัด บริษัท
เดินรถเอกชน

หมายเหตุ
ต้นทุนและหน่วยงานจะแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์
จากป้าย เช่น ป้ายบอกระยะ
ป้ายแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
1.ต้องการข้อมูลการเข้าถึงเส้นทาง
ทางเลือก ต้นทุนในการเปิดเส้นทาง
ทางเลือก
2.ด้านมลพิษ2
3.ผลกระทบที่ประชาชนบริเวณ
เส้นทางการจราจรทางเลือกได้รับ3

บริษัทขนส่งเอกชน

อาทิเช่น ราคาเชื้อเพลิง
ค่าพนักงานขับรถ

หน่วยงานในพื้นที่เสียหายทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ

พิจารณาทางในมิติโครงสร้าง
(กายภาพ) และระบบข้อมูล
ฐานข้อมูล รวมทั้งจานวนบุคลากร
ที่สูญเสีย (คน)5

ในส่วนของต้นทุน จะมองได้
2 ด้าน คือ ต้นทุนจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ภัยพิบัติ และต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากมาตรการบรรเทาของรัฐ
เช่น การบริการฟรีในช่วงเกิด
ภัยพิบัติ

ด้ำนมลพิษ เช่น มลพิษทำงเสียง ทำงอำกำศ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรใช้ถนนดังกล่ำวเป็นกำรจรำจรทำงเลือก ซึ่งเป็นกำรเก็บข้อมูลและ
ส่งต่อไปยังภาคส่วนสิ่งแวดล้อม
3 ผลกระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณเส้นทำงกำรจรำจรทำงเลือก จะเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง ภาคพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4 นักวิจัยจะนำเสนอข้อมูลกำรรูปแบบกำรขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปเบื้องต้นว่ำมีรูปแบบใดบ้ำง แต่มิได้คำนวณต้นทุนจำกกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบดังกล่ำว
5 ผลกระทบต่อหน่วยงำนรัฐ จะถูกเก็บข้อมูลเชิงพรรณนำและส่งต่อ ไปยังภาคการบริหารจัดการภาครัฐ
6 รำยได้และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปชั่วครำวนี้ จะถูกจัดเก็บและส่งต่อไปยัง ภาคเศรษฐกิจมหภาค
2
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5.2 ภาคการศึกษา
สาหรับการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยในส่วนของภาคการศึกษา จากการ
ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาพบว่า ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดังนั้นนักวิจัยจึงทาการชี้แจง
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการประเมิน และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนามาซึ่งข้อมูล โดยได้ข้อสรุปดังนี้

ลักษณะข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัยพิบัติ
• จานวนและลักษณะของสถานศึกษา7

รายละเอียดข้อมูล

- จานวนสถานศึกษาของรัฐ
- จานวนสถานศึกษาของเอกชน
- ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ของสถานศึกษา (ตรม.)
- ระดับการศึกษา
- การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- ปฏิทินการศึกษาที่ระบุข้อมูลการเปิด-ปิด
• ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษา ข้อมูลวันหยุด และกิจกรรมสาคัญอื่น ๆ
ในช่วงปีการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท/ภาคการศึกษา)
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- จานวนนักเรียน จาแนกตามลักษณะของสถานศึกษา
• จานวนนักเรียน
- จานวนนักเรียน จาแนกตามเพศและอายุ
- จานวนครู และบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย จาแนก
• ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามลักษณะของสถานศึกษา
- เงินตอบแทนครูและบุคลากรด้านการศึกษาเฉลี่ย
(บาท/วัน)
- ต้นทุนในการจัดหาและฝึกอบรม
บุคลากรด้านการศึกษา (บาท/คน)
(พิจารณาจากงบประมาณในการฝึกอบรม)
- จานวนและประเภทของโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา เช่น ระบบไฟฟ้า

หน่วยงาน
กระทรวงศึกษา
และหน่วยงาน
ที่สังกัด

จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ (ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ) ขนำด (เล็ก กลำง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ)
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ (ในระบบปกติ นอกระบบ)
7
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ลักษณะข้อมูล
• โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ที่จาเป็น

• ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างใหม่ และ
บูรณะสินทรัพย์ทางกายภาพในด้าน
การศึกษา
• อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร
• อัตราการเข้าเรียนสุทธิของประชากร
วัยเรียน
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ข้อมูลความเสียหายภายหลังจากภัยพิบัติ

• ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

รายละเอียดข้อมูล
ระบบประปา การเข้าถึงน้าสะอาด อินเทอร์เน็ต
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาและดาเนินการ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จาเป็นต่อการ
จัดการศึกษา
- ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างสินทรัพย์ทางกายภาพ
(บาท/ตรม.)
- อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิของประชากรวัยเรียน
- รายจ่ายภาครัฐ/หน่วยงานระดับท้องถิ่น ในด้าน
การศึกษา (บาท)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ ระดับภาค และ
ระดับจังหวัด ที่มีข้อมูลจาแนกสาขาศึกษา (บาท)

หน่วยงาน

- ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ (ตรม.)
- จานวนสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(ความเสียหายรุนแรง และความเสียหายในระดับที่
ซ่อมแซมได้)
- ระยะเวลาในการฟื้นฟู (นับรวมการขาดโอกาส
ในการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทางกายภาพ เนื่องจาก
การใช้พื้นที่สถานศึกษาเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ใน
ช่วงภัยพิบัติ

5.3 ภาคที่อยู่อาศัย
สาหรับการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยในส่วนของภาคที่อยู่อาศัย จากการ
ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับภาคที่อยู่อาศัยพบว่า ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดังนั้นนักวิจัยจึงทาการชี้แจง
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการประเมิน และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนามาซึ่งข้อมูล โดยได้ข้อสรุปดังนี้
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ลักษณะข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัยพิบัติ
• จานวนและลักษณะของที่อยู่อาศัย
- จานวนที่อยู่อาศัยที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ
ในพื้นที่ภัยพิบัติ เครื่องเรือน เครื่องใช้ หรือเป็นผู้บริหารจัดการ8
ในครัวเรือน
- จานวนที่อยู่อาศัยที่ภาคเอกชนและ
ครัวเรือนเป็นเจ้าของ*
(ควรพิจารณาประเภทของที่อยู่อาศัย
ในภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ
นิติบุคคล บ้าน อาคารพาณิชย์ )
- มูลค่าเฉลี่ยของเครื่องใช้ในครัวเรือน
(บาท)
- ที่อยู่อาศัยที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
- ศาสนสถานต่าง ๆ
• ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดของพื้นที่
- ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ของที่ตั้ง
ของที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (ตรม.)
- ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ของที่ตั้ง
ที่อยู่อาศัย (ตรว.)
• ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างใหม่
- ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างที่อยู่อาศัย
และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ของภาครัฐ (บาท/ตรม.)
ต้นทุนการทดแทนเครื่องใช้
- ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างที่อยู่อาศัย
ในครัวเรือน
ของเอกชน (บาท/ตรม.)
- ต้นทุนเฉลี่ยของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
(บาท)
• ข้อมูลประชากรและสามะโนครัวเรือน - จานวนประชากรและครัวเรือนทีอ่ าศัย
รายได้ครัวเรือน ข้อมูลสถิติ
อยู่ในพื้นที่
ความยากจน
(ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกลุม่
เปราะบาง)
- จานวนครัวเรือนที่ประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจภายในที่อยู่อาศัย
- รายรับเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท)
- รายได้ของครัวเรือนจากการให้เช่าที่พัก
อาศัย (บาท)
- รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท)
- รายจ่ายด้านที่พักอาศัยของครัวเรือน
(บาท)
- สถิติความยากจน (ค่าดัชนีและตัวชี้วัด)
• ค่าเช่าที่พักอาศัย
- ค่าเช่าที่พักอาศัยเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ของแต่ละพื้นที่

8

หน่วยงาน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• กรมการพัฒนาชุมชน
• สถาบันการเงิน (ธนาคารต่าง ๆ) เช่น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

จาแนกตามประเภทของที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว อพาร์ตเมนต์ อื่น ๆ) ขนาดของที่พักอาศัย (ตรม.) รูปแบบของที่พักอาศัย
(บ้านไม้ บ้านปูน บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) รูปแบบความเป็นเจ้าของ (ผู้ครอบครอง ผู้เช่า อื่น ๆ)
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ลักษณะข้อมูล
• โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ที่จาเป็น

• นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การเคหะ การก่อสร้าง การบริหาร
จัดการที่ดินและระบบกรรมสิทธิ

• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียดข้อมูล
- ระบบไฟฟ้า ระบบประปา (หรือการเข้าถึง
น้าสะอาด) และสาธารณูปโภคจาเป็นอื่น ๆ
ในที่อยู่อาศัย
- ต้นทุนในการจัดหาสาธารณูปโภค (ต้นทุน
การก่อสร้าง การบริหารจัดการ)
- กรรมสิทธิและรูปแบบการถือครองที่ดิน
(พิจารณาการถือครอง เช่น เช่าซื้อ เป็น
เจ้าของเอง ขายขาด เป็นต้น)
- จานวนและลักษณะที่อยู่อาศัยทีต่ ั้งอยู่ใน
พื้นที่ทรัพยากรร่วมหรือพื้นที่สาธารณะ
- รายจ่ายภาครัฐ/หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ในด้านการเคหะและที่อยู่อาศัย (บาท)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศ
ระดับภาค และระดับจังหวัด ที่มีขอ้ มูล
จาแนกสาขาการเคหะและที่อยู่อาศัย (บาท)

ข้อมูลความเสียหายภายหลังจากภัยพิบัติ
• ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
- ตาแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (ตรม.)
- จานวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ (ความเสียหายรุนแรง และความ
เสียหายในระดับที่ซ่อมแซมได้)

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.

หน่วยงาน
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