




กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย



บทสรุปผู้บริหาร

การฟื้นฟู 
เป ็นการด�าเนินการภายหลังจาก

ท่ีภาวะฉุ ก เฉิ นจากสาธารณภั ย

บรรเทาลง หรือได ้ผ ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพ

ระบบสาธารณูปโภค การด�ารงชีวิต และสภาวะวิถี

ค ว าม เป ็ นอยู ่ ข อ งชุ มชนที่ ป ร ะสบภั ย ให ้ ก ลับ สู ่

สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว ่าและปลอดภัยกว่า

เดิมตามความเหมาะสม โดยการน�าป ัจจัยต ่าง ๆ 

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข ้ามาช ่วยใน 

การวางแผนฟื ้นฟู ซึ่ งหมายรวมถึง การซ ่อมสร ้าง  

(Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ

และเกดิความยัง่ยนื จงึควรม ี“การประเมนิความต้องการ 

หลังเกิดสาธารณภัย (Post–Disaster Needs  

Assessment : PDNA)” เป็นเครือ่งมอืในการประมาณการ 

ความเสยีหายของทรพัย์สนิทางกายภาพแลสาธารณปูโภค

ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย และความสูญเสีย 

ทางด้านเศรษฐกจิท่ีเป็นผลตามมา รวมท้ังเป็นการประเมนิ

มิติทางด้านสังคม โดยเฉพาะความต้องการในการฟื้นฟู

ระดับชุมชน และภาคส่วน/สาขาการผลิต (Sector)  

ที่เก่ียวข้อง การค�านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อน�าไปเป็น

ข้อมูลประกอบในการจัดท�ากรอบ/แผนงาน/โครงการ 

ในการฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิมและยั่งยืนตามแนวคิดการฟื้นฟู

ดังกล่าวข้างต้น

 ในการขับเคลื่อนการประเมินความต้องการหลัง

เกิดสาธารณภัย มีความจ�าเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู ้

และสื่อสารให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในแนวคิดและวิธีการ

ด�าเนินการตามหลักวิชาและมาตรฐานสากล โดยค�านึงถึง 

ความเหมาะสมในบริบทของประเทศเป็นส�าคัญ วารสาร 

Disaster Profile เล่มท่ี 11 นี้ ได้น�าเสนอเนื้อหาสาระ

ส�าคัญของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1) บทน�า ประกอบด้วยเนื้อหากรอบแนวคิด 

การประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั ทีม่าของแนวคดิ  

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย ค�านิยาม

และความหมายของการประเมินความต้องการหลังเกิด

สาธารณภัย และจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการ

หลังเกิดสาธารณภัย ส่วนที่ 2) บทเรียนรู้ที่ดี (Lesson 

Learned) และตัวอย่างการท�า PDNA ของต่างประเทศ 

ประกอบด้วย ตัวอย่างการด�าเนินการของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประเทศอินเดีย 

ประเทศศรีลังกา ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ ่น และ

สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ส่วนที่ 3) บทเรียนรู้จาก

การศึกษาวิจัย : การประเมินความต้องการหลังเกิด

สาธารณภัยของประเทศไทย ประกอบด้วย การประเมิน

ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยในบริบทการศึกษาวิจัย  

บทเรียนรู้ : ข้อจ�ากัดจากการวิจัยที่สามารถน�าไปพัฒนาได้ใน

อนาคต ส่วนที่ 4) การสังเคราะห์งานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 

ภาคส่วนได้แก่ ภาคคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคที่อยู่อาศัย 

โดยสรุปประเด็นส�าคัญ ได้แก่ บทน�า หลักการประเมินความ

เสียหายและความสูญเสีย กระบวนการประเมิน การสร้าง

มาตรฐานข้อมูลส�าคัญ (PDNA Baseline Data) แนวทาง

การวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย และแนวทาง

การจัดท�ากรอบการฟื้นฟู ส่วนที่ 5) Special Scoop :  

บทสัมภาษณ์พิเศษ “แนวทางการขับเคล่ือนการประเมิน

ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย” น�าเสนอความส�าคัญ

ของการประเมนิความต้องการหลังเกดิสาธารณภยักับการน�า

มาปรับใช้ในประเทศไทยเพ่ือการวางแผนฟื้นฟูให้เกิดการลด

ความเส่ียงเดิม ไม่เพ่ิมความเส่ียงใหม่ และพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน บทบาทของภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการ

ประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั และการขบัเคลือ่น

ไปสู่ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
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ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(Post–Disaster Needs Assessment : 

PDNA) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อการจัดท�ากรอบการ
ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Post–Disaster Recovery Framework 
: PDRF) ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยให้ความส�าคัญกับแนวทางการเต
รียมการฟื ้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer: BBB) ท้ัง
ทางด้านกายภาพ (Physical recovery) ด้านชีวภาพ  
(Biological recovery) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์  
(Human use value) และด้านคณุภาพชีวติ (Quality of life)  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
และกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 

 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อ 
การจดัท�ากรอบการฟ้ืนฟอูย่างยัง่ยนื ถือเป็นกระบวนการหลกั
ทีส่�าคญัในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัท่ีต้อง
มีกระบวนการท�างานท่ีรวดเรว็ รอบคอบ โดยค�านงึถึงการเกบ็ 
วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งต้องบูรณาการ 
จากหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินงานด้าน
การฟ้ืนฟ ูที่ผ่านมาพบว่ายังมีข้อจ�ากัดในการรวบรวมข้อมูล 
ความเสียหาย จากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อ
รวบรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุก เฉิน พ.ศ .  2562 และระเบียบการให ้
ความช่วยเหลอืทีเ่ก่ียวข้อง จงึเกดิประเดน็ปัญหาทีว่่า “ข้อมลู
ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัยงัไม่มคีวามสมบรูณ์เพยีงพอ” ดงันัน้ ในกรณี
ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต้องการน�ากระบวนการ 

PDNA ไปสู่ภาคปฏิบัติการจริง ควรที่จะเริ่มจากกระบวนการ
สร้างฐานข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการประเมิน PDNA  
ซ่ึงอาจจะไม่ต้องเกบ็รวบรวมข้อมลูใหม่ท้ังหมด แต่ต้องด�าเนนิ
การส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในแต่ละภาคส่วนให้เข้าใจ 
และให้ความร่วมมือในการด�าเนินการ “การประเมิน 
ความต้องการหลงัเกิดสาธารณภยั (Post–Disaster Needs 
Assessment: PDNA)” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในภาพรวมของประเทศ

 กรมป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได ้ เห็นถึง 
ความส�าคัญของการประเมินความต ้องการหลัง เกิด
สาธารณภยั (PDNA) ดงักล่าวข้างต้นในการน�ามาเป็นเครือ่งมือ 
ส�าคัญ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตรงกับความ
ต้องการท่ีแท้จริง มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม 
กับบริบทสังคมไทย จึงขอฝากให้ทุกท่านได้ศึกษา และ
ท�าความเข้าใจองค์ความรูเ้รือ่งการประเมนิความต้องการหลัง
เกดิสาธารณภยั (PDNA) จากหนงัสอืวารสาร Disaster Profile 
(วารสารสาระภัย) เล่มนี้ เพื่อจะได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กันยายน 2563

การประเมิน



บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

วารสาร ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 11 เป็นเล่มที่มีเนื้อหา 
ต ่ อ เนื่ อ งจาก เล ่ มที่  7  การประ เมิ น 

ความต้องการความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากภยัพบิติั (DANA 
DALA และ PDNA) กรณศีกึษาจงัหวดัสกลนคร และเล่มที ่8 ระบบ
การประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภยัพบิตัสิูม่าตรฐานสากล: กรณศีกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ซึง่เป็นการประเมนิภายหลงัเกดิสาธารณภัยในภาคการเกษตร 
(เกษตรกรรม ปศสุตัว์ และประมง) ส่วนเล่มนีจ้ะมุง่ความส�าคญั 
ของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post–
Disaster Needs Assessment: PDNA) เพื่อจัดท�า
กรอบการฟื ้นฟูอย่างยั่งยืน (Post-Disaster Recovery 
framework : PDRF) โดยขยายขอบเขตการวจิยัไปสูภ่าคส่วน
อืน่ ๆ  นอกเหนอืจากภาคเกษตร อกี 3 ภาคส่วน ได้แก่ การประเมนิ 
ในภาคคมนาคม (Transportation) การศึกษา (Education) 
และทีอ่ยูอ่าศัย (Housing) ณ พืน้ทีศ่กึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ทั้งไฟป่า อุทกภัย 
ดนิโคลนถล่ม ทัง้นี ้แต่ละภาคส่วนจะอธบิายให้เข้าใจหลกัการ
ประเมนิความเสยีหายและความสญูเสยี กระบวนการประเมนิ 
การจดัท�าฐานข้อมูลส�าหรบัการประเมนิความต้องการหลงัเกดิ
สาธารณภัย (PDNA Baseline Data) แนวทางการวิเคราะห์
ความเสยีหายและความสญูเสยี และแนวทางการจดัท�ากรอบ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

EDITORIAL

นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กันยายน 2563

 นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น ่าสนใจ ได้แก่ เรื่อง  
“บทเรยีนรูท้ีด่ ี(Lesson Learned) และตวัอย่างการท�า PDNA 
ของต่างประเทศ” “บทเรยีนรูจ้ากการศกึษาวจิยั : การประเมนิ
ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยของประเทศไทย” ซึ่งท่าน
ผู้อ่านจะได้เข้าใจหลักการของการประเมินความต้องการ 
หลังเกดิสาธารณภยัมากขึน้ ส�าหรับบทสัมภาษณ์พิเศษ ได้รบั
เกยีรติจาก ดร.พิจิตต รัตตกลุ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ป ัจจุบันเป ็นที่ปรึกษาศูนย ์ เตรียมความพร ้อมป้องกัน 
ภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน 
การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย” ซึ่งท่านได้
สะท้อนมุมมองการขับเคลื่อนดังกล่าวของประเทศไทยในแง่
มุมต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ

 ท้ายนี้ ... ผมขอขอบคุณท่านผู ้อ ่านทุกท่าน 
ไว้ ณ โอกาสนี ้หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะประการใด ทมีวจิยั 
ขอรับมาปรับปรุงให้หนังสือเล่มต่อ ๆ ไปให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2637 3650 เรายินดีครับ

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร Disaster Profile 
(วารสารสาระภัย) ทุกท่าน
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บทนำ�
 วารสารสาระภัย (Disaster Profile) เล่ม 11 เรื่อง  
การประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post-Disaster 
Needs Assessment : PDNA) เพือ่จดัท�ากรอบการฟ้ืนฟหูลงัเกดิ 
สาธารณภัย (Post–Disaster Recovery Framework 
: PDRF) เล่มนี้ จะน�าเสนอเนื้อหาและความส�าคัญของ  
“การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย” รวมถึง 
การน�าเสนอบทเรียนรู้ของต่างประเทศ (Lesson Learned) 
และการด�าเนินการขับเคลื่อนในประเทศไทยภายใต้บริบท 
งานวิจัย ซึ่งทีมงานส่วนวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและ 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ได้ท�าการสงัเคราะห์องค์ความรู้
ทีไ่ด้จากโครงการศึกษาวจิยัการประเมนิความต้องการหลงัเกดิ 
สาธารณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : 

กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย1
 PDNA เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัหลายภาคส่วน 

หลายสาขาวชิาชพีทีใ่ช้ในการประเมนิผลกระทบจากภยัพิบติั 

(ความเสียหาย ความสูญเสีย) ผลกระทบที่ตามมา และ 

ความต้องการทีน่�าไปสูก่ารพฒันาแผนเพือ่การฟ้ืนฟ ูโดยทัว่ไป

จะด�าเนนิการหลงัจากผ่านระยะฉกุเฉนิ หรอืเมือ่การปฏบิตักิาร 

เพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสิ้นสุดลงแล้ว และ 

การฟื้นฟูก�าลังจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ การประเมินจะด�าเนินการโดย

ภาคส่วนต่าง ๆ  (Sector) เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การค้าและการบริการ ฯลฯ ดังนั้น การประเมินจึงต้องใช้ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ  เช่น วศิวกร นกัเศรษฐศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านการเงนิ นกัสถติ ิฯลฯ ทีม่คีวามรูใ้นการประมาณการมูลค่า

ความเสียหาย ความสูญเสีย และวิเคราะห์ความต้องการใน

แต่ละภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย อย่างไรกต็าม โดยปกตจิะ 

ท�า PDNA เมือ่เกดิภยัพบิตัขินาดใหญ่ มขีนาดความรนุแรงมาก  

และสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้น PDNA จึงไม่ท�า 

การประเมนิความเสยีหายและความสญูเสยีทีล่ะเอยีดแม่นย�า  

แต่จะเน้นความสมดุลระหว่างความรวดเร็วและความถูกต้อง

PDNA) เพื่อจัดท�ากรอบการฟื ้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
(Post-Disaster Recovery Framework : PDRF) และ
ด�าเนินการสัมภาษณ์ ผู ้ เชี่ยวชาญจากหน ่วยงานภาค
ส่วน (Sector) ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงสกัดข้อมูล 
ข ้อค ้นพบส�าคัญจากการสัมภาษณ์แล้วน�ามาสรุปให้ผู ้
ที่รักการอ่านทุกท่านได้น�าข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
และก่อนจะเข้าสู่บทเรียนรู้ของต่างประเทศ ทีมงานส่วนวิจัย
และพัฒนา ได้จัดท�า “บทสรุปย่อของการประเมินความ
ต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Concept Note)” เพือ่ให้ผูอ่้าน 
ทุกท่านได้ทบทวนองค์ความรู้ด้าน PDNA ทั้งในส่วนที่มาของ
แนวคดิ ค�านยิามและความหมาย รวมถงึจดุมุง่หมายของการท�า 
PDNA ดังนี้

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
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ที่มาของแนวคิดการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย

คำานิยามและความหมายของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย

2

3

 ภายหลงั การเกดิสาธารณภยั จะท�าให้พืน้ทีป่ระสบภยั 

เกิดความเสียหายและความสูญเสียเป็นอย่างมาก ดังนั้น  

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินการประเมินความต้องการ

แบบเร ่งด ่วนด้วยความรวดเร็วเพื่อให ้ความช่วยเหลือ 

ด ้านมนุษยธรรม ไปจนถึงการประเมินเพื่อประมาณ 

ความต้องการด้านการเงินเพื่อการฟื้นฟูด้านสังคม เศรษฐกิจ 

เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟู 

ในพื้นที่ ภาคส่วน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่าง ๆ และ 

เนื่องด ้วยป ัจจุบันขอบเขตและความหลากหลายของ 

การฟื้นฟูได้มีการขยายตัวขึ้นและการให้ความส�าคัญในเร่ือง  

“การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better : 

BBB)” ดังนั้น กลุ่มการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Development Group : UNDG) ธนาคารโลก 

(World Bank : WB) และสหภาพยุโรป (The European 

Commission : EU) จึงได้ร่วมมือกันพัฒนา “เครื่องมือ

ส�าหรับการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 

(Post – Disaster Needs Assessment Volume 

A GUIDELINES 2013)” ขึ้น และก�าหนดแนวทาง 

การประสานงาน การอ�านวยการประเมินความเสียหาย  

ความสูญเสีย และความต้องการด้านการฟื ้นฟู ส�าหรับ 

การประเมนิภาคส่วนต่างๆ พร้อมทัง้จดัท�า “PDNA GUIDELINES 

Volume B for Sector” ซึง่เป็นการด�าเนนิการทีน่�าโดยรฐับาล

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือด�าเนินการประเมนิตามข้อเทจ็จรงิ 

และครอบคลุมทุกด้าน อนัจะน�าไปสู่การจัดท�ากรอบการฟ้ืนฟู

แบบบูรณาการได้ในที่สุด 

 “การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย” 

เป ็นกระบวนการที่ด�าเนินการโดยภาครัฐเพื่อน�าไปสู ่  

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื ้นฟูของประเทศ โดย

อาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์ อย่างน้อย 2 ด้าน ได้แก่ มูลค่า 

ความเสียหาย (Damages) และมลูค่าความสญูเสยี (Losses) 

 โดยสรุปความหมายค�าศัพท์ส�าคัญ ดังนี้

  ความเสยีหาย (Damages) หมายถงึ สนิทรพัย์

ทางกายภาพที่ถูกท�าลายทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึง อาคาร

และส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง 

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ความเสียหายจะเกิดขึ้น

ระหว่าง หรือหลังเกิดสาธารณภัยในทันที และมักถูกวัดใน 

เชิงกายภาพ คิดค�านวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน

ภาพที ่1 : ตวัอย่างคู่มอืการประเมนิความต้องการภายหลังเกดิภยัพบิตัิ
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  ความสูญเสยี (Losses) หมายถงึ การหมนุเวยีน

ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 

รวมถึงกรณีที่ผลผลิตไม่สามารถเกิดขึ้นและขายได้ท�าให้เกิด

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการผลิตใหม่ มูลค่าต้นทุน

การด�าเนนิการต่อหน่วยเพิม่ขึน้ รายได้ทีล่ดลง รายจ่ายทีไ่ม่ได้ 

คาดคดิเกดิขึน้ เช่น การช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม การร้ือถอน  

จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย4
 เป้าหมายหลกั ของการประเมนิความต้องการหลงัเกดิ

สาธารณภยั คอื การช่วยเหลอืรฐับาลในการประเมนิผลกระทบ 

ทีเ่กดิจากสาธารณภัยในประเทศและวางแผนการฟ้ืนฟทูีย่ัง่ยนื 

โดยการระดมเงินทุน ทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ และหากจ�าเป็น

จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและความช่วยเหลอื

เพิ่มเติม โดยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

ภาพที่ 2 : ตัวอย่างความเสียหายภาคส่วนต่าง ๆ 

  เพื่อประเมินผลกระทบของสาธารณภัยเกี่ยวกับ 

โครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ การให้บริการและการเข้าถึง

สินค้าและบริการในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของ

บริการขัน้พ้ืนฐานและคณุภาพของการให้บริการ กระบวนการ

บริหารจัดการภาครัฐและกระบวนการทางสังคม การประเมนิ

ความจ�าเป็นและการเข้าใจความเสี่ยง ความเปราะบาง  

เพ่ือการลดความเส่ียงและการสร้างคนืใหม่ให้ดีกว่าเดมิ (BBB)

การท�าความสะอาด การขนย้ายซากปรักหักพัง ทั้งนี ้

ความสญูเสยี จะเกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงระยะเวลาทีเ่กดิสาธารณภยั

ไปจนถึงเมื่อเศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูกลับมาสู่สภาวะปกติ  

มีการก่อสร้างซ่อมแซมสินทรัพย์ท่ีเสียหายคืนใหม่เสร็จสิ้น 

โดยสมบูรณ์ และมักถูกคิดค�านวณด้วยมูลค่าในปัจจุบัน  

(Present Value)

ความเสียหายด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านถนน

ความเสียหายด้านสาธารณสุขและ

ศาสนสถาน

3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
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ภาพที่ 3 : ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการประเมิน

  เพื่อประมาณการความเสียหายและความสูญเสีย

ที่เกิดจากสาธารณภัยต่อโครงสร้างพื้นฐาน ภาคการผลิต  

ภาคสงัคม รวมถงึการประเมนิผลกระทบทีต่ามมาต่อเศรษฐกจิ

มหภาค สังคมและสิ่งแวดล้อม

  เพื่อระบุความต้องการในการฟื้นฟูและการซ่อม

  เพื่อพัฒนากลยุทธ์การฟื้นฟู โดยสรุปและจัดล�าดับ

ความส�าคัญของความต้องการฟื้นฟูและการซ่อมสร้าง

  เพื่อจัดเตรียมรากฐานส�าหรับระดมทรัพยากร 

เพื่อการฟื้นฟู ทั้งในระดับชุมชน ในประเทศ และจากต่าง

ประเทศ

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการประเมินความต้องการ

หลังเกิดสาธารณภัยเพ่ือพัฒนากรอบการฟื้นฟู ต้องอาศัย

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนทัง้จากในประเทศและ

ต่างประเทศ ดังนั้น “ขอบเขตการประเมิน” จึงครอบคลุม

ท้ังในเชิงพ้ืนท่ีประสบภัย และภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านลบและด้านบวก รวมถึงภาคส่วน 

ทีเ่กีย่วข้องในการประเมนิทีก่�าหนดไว้โดยอ้างองิจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิตามระบบบญัชปีระชาชาต ิ(National Account 

System) มีรายละเอียด ดังนี้

 สำาหรับ การขับเคลื่อนในการท�า PDNA ตามกรอบ

การด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015 – 2030 : SFDRR) และแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื ้นฟูอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 

(Post–Disaster Needs Assessment : PDNA) กรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องและก�าหนดภาคส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนนิการด้านเศรษฐกจิในประเทศไทย ดังตารางต่อไปนี้

ภาคการผลิต ภาคสังคม ภาคโครงสรางพื้นฐาน

ภาคการเกษตร
ภาคการคาการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการทองเที่ยว

มิติหญิงชาย การจัดการภาครัฐ สิ่งแวดลอม การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

การประกอบอาชีพ
และจางงาน

ภาคที่อยูอาศัย
ภาคการศึกษา
ภาคสาธารณสุข
ภาควัฒนธรรม

ภาคประปาและสุขาภิบาล
ภาคโครงสรางพื้นฐานชุมชน
ภาคพลังงาน
ภาคขนสง
ภาคสื่อสารโทรคมนาคม

ภาคสวนที่เกี่ยวของกับภาคสวนอื่นๆ
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ตารางที่ 1 ภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย

ภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย

การเกษตร การล่าสัตว์ และการท�าป่าไม้ การคมนาคมขนส่ง การเก็บรักษาสิ่งของ และการสื่อสาร

การประมง สถาบันทางการเงินที่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน เช่น ธนาคาร 

การท�าเหมืองแร่ เหมืองถ่านหิน ด้านอสังหาริมทรัพย์

โรงงานอุตสาหกรรม การบริหารงานภาครัฐ และการป้องกันประเทศ

ไฟฟ้า ก๊าซ และแหล่งน�้า ด้านการศึกษา

การก่อสร้าง ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

การค้าส่งและค้าปลีก ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ด้านการให้บริการทางสังคมและบุคคล

โรงแรมและภัตตาคาร

1 อ้างอิง ค�าว่า “ การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better : BBB)” จากเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (2556)

 อาจสรุปได้ว่า การประเมินความต้องการหลังเกิด

สาธารณภยั เป็นการประมาณการความเสยีหายของสนิทรัพย์ 

ทางกายภาพและสาธารณูปโภค และการประมาณการ 

ความสญูเสยี ด้านเศรษฐกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสาธาณาภยั

ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นผลตามมา รวมท้ังพจิารณาผลกระทบทีต่ามมา 

ต่อเศรษฐกิจมหภาค มิติทางด้านสังคม โดยเฉพาะความ

ต้องการในการฟื้นฟูของแต่ละภาคส่วน (Sector) โดยมุ่งเน้น

การด�าเนนิการร่วมกนัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต่าง ๆ  ซึง่มรีฐับาล

ของประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภยัเป็นผู้น�า และมี

สหภาพยโุรป องค์การสหประชาชาต ิธนาคารโลก รวมถงึองค์กร

ผู้ให้ทุนต่าง ๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการก�าหนดขอบเขต

ของแผนการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับความเสียหาย ความสูญเสีย 

ความต้องการ และต้องค�านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ น�าไปสู่  

“การสร้างคนืใหม่ให้ดกีว่าเดมิ” (Build Back Better : BBB) 1 

 ในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 

ได้ใช้ค�าว่า “การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน” (Build Back Better and 

Safer : BBB)
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บทเรียนรู้ที่ดี (Lesson Learned)

และตัวอย่างการท�า PDNA ของต่างประเทศ

เขียนโดย นางสาวฐิติพร สินสุพรรณ

ผู้จัดการโครงการอาวุโส

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

 การประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ 

(Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)2 มักถูกน�ามา
ใช้เมือ่เกดิภยัพบิตัขินาดใหญ่ และสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง 
PDNA ถอืเป็นหน่ึงใน 5 องค์ประกอบหลกัใน กรอบการฟ้ืนฟู
หลังเกิดภัยพิบัติ (Post-Disaster Recovery Framework 
: PDRF) ตามที่อาเซียนได้ก�าหนดไว้ใน ASEAN Disaster 
Recovery Reference Guide ประเทศต่าง ๆ รวมถึง 
ประเทศไทยจึงหันมาให้ความส�าคัญในการสร้างระบบและ
สร้างศกัยภาพด้านการประเมนิความต้องการหลงัเกดิภยัพบิตัิ
ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว
และยั่งยืน ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การประเมินความต้องการเพือ่การฟ้ืนฟแูตกต่างกนั แต่มสีิง่หนึง่ 
ทีเ่หมอืนกัน คือ ต่างเป็นประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกั
จากภยัพบิตัมิาก่อน และหากนกึถงึภมูภิาคในเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้หรอือาเซยีน ประเทศทีม่คีวามก้าวหน้าด้านการพฒันา 
ระบบ PDNA ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียที่เผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจ�าท�าให้การ 
เตรียมความพร้อมและรับมือมีความก้าวหน้ามากกว่า 
ประเทศอืน่ในกลุม่อาเซยีนด้วยกนั รวมถงึการเตรยีมความพร้อม 
เพื่อการฟื้นฟู และ PDNA ด้วย กล่าวคือ มีการพัฒนาระบบ
การประเมินของประเทศ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ในการประเมิน ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น  

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian  
Disaster Preparedness Center : ADPC) ทีผู่เ้ขยีนท�างานอยู่
ได้ท�าโครงการเกี่ยวกับ PDNA ซึ่งเป็นหลักการประเมินความ
ต้องการหลงัเกดิภยัพบิตัเิพือ่การฟ้ืนฟทูีธ่นาคารโลก องค์การ
สหประชาชาติและสหภาพยุโรปได้พัฒนาและน�าไปใช้ 
ในหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นโอกาสให้ผู้เขียนได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ PDNA ในบางประเทศ  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2 องค์ประกอบหลักของกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ 1) นโยบายและการวางแผน 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) การประเมิน 
ความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ 4) การระดมและบริหารจัดการงบประมาณ 5) การด�าเนินการประสานงานสื่อสารและประเมินผล (ASEAN 
Disaster Recovery Reference Guide, 2016)

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างเอกสารคู่มือ ASEAN Disaster Recovery 

Reference Guide
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 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 
ลาว) เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุเกดสะหนาใน
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2552 สปป. ลาว ได้ท�าการประเมิน 
ความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติโดยความช่วยเหลือจากหน่วย
งานภายนอกต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้ริเริ่มพัฒนา
กระบวนการประเมินความเสียหาย ความสูญเสีย และ 
ความต้องการเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติของประเทศขึ้น
เป็นครัง้แรก และได้ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ภาพที่ 5 :  ตัวอย่างเอกสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน แขวงค�าม่วน สปป. ลาว และ ตัวอย่างรายงาน PDNA ของ สปป.ลาว

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์พายุไหหม่าและ 
นกเต็น รัฐบาลได้น�าทีมผู้ได้รับการฝึกอบรมลงพ้ืนท่ีเกบ็ข้อมลู
และจัดท�ารายงาน PDNA โดยการสนับสนุนจากองค์การ
สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ธนาคารโลกและอาเซียน ต่อมา
ในปี 2555-2557 แขวงค�าม่วน สปป. ลาว ได้ต่อยอดพัฒนา
ระบบการประเมนิ PDNA ในระดบัแขวงขึน้เป็นครัง้แรก และ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานข้ันแขวงและเมืองเข้าใจหลักการใน
การประเมนิ การของบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟู และการตดิตาม
และประเมินผล

 ต่อมาประเทศ สปป. ลาว ได้ท�าการปรับปรุงเอกสาร
ข้อแนะน�าในการประเมิน PDNA เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศมากยิ่งขึ้น และได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 
Development Programme: UNDP) ในการฝึกอบรม 
ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  ล่าสุด สปป. ลาว ได้ท�าการ

ประเมิน PDNA เหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซค�าน้อย ร่วมกับ
น�้าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้ ในปีพ.ศ. 2561 โดย 
การช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป
และธนาคารโลก โดยการประเมินในแต่ละภาคส่วนได้รับ 
การสนับสนุนคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานคู่ร่วมพัฒนา
สาขาต่าง ๆ
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ภาพที่ 6 :  ตัวอย่างเครื่องมือ PDNA ของประเทศอินเดีย

 ประเทศอินเดีย ได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 

PDNA ส�าหรบัภาคส่วนหลกัโดยอ้างองิจากหลกัการมาตรฐาน

และระบบการประเมนิหลงัเกดิภยัพบิตัทิีม่อียูเ่ดมิในรฐัต่าง ๆ  

เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมถึงได้จัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรม และจัดการฝึกอบรมหลักการประเมิน 

ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในรัฐน�าร่อง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินเดีย 

ได้เผยแพร่เอกสารเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้แต่ละรัฐ 

ได้น�าไปใช้และอ้างอิง รวมถึงจัดท�าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญใน

การประเมิน PDNA ส�าหรับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

ติดต่อและให้ความช่วยเหลือกันได้

 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

หรือ ศรีลังกา ในปี พ.ศ. 2559 หลังจากการเก็บข้อมูล

ระบบการประเมินหลังเกิดภัยพิบัติที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ

ประเทศ ได้มีการพัฒนาเอกสารข้อแนะน�าในการประเมิน 

PDNA ส�าหรับ 12 ภาคส่วนหลักในบริบทของประเทศ และ

พัฒนาระบบรายงานความเสียหายและความสูญเสียใน 

รูปแบบออนไลน์ ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและ 

น�้าท่วมในปี 2560 รัฐบาลศรีลังกาโดยการสนับสนุนจาก

องค์การสหประชาชาต ิสหภาพยโุรป ธนาคารโลกและหน่วยงาน 

คู่ร่วมพฒันาต่าง ๆ  ได้ท�าการประเมนิ PDNA และใช้แบบฟอร์ม 

เกบ็ข้อมลูส�าหรบัแต่ละภาคส่วนทีไ่ด้พฒันาขึน้ พร้อมเสนอแนะ 

ให้ปรับปรุงในรายละเอียด ทางรัฐบาลจึงได้ท�าการแก้ไข 

แบบฟอร์มและปรบัปรงุระบบรายงานข้อมลูออนไลน์ตามแบบ

ฟอร์มใหม่ โดยให้มีฟังก์ชั่นการท�างานที่ง่ายขึ้น และตอบรับ

ความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ ่น 

สหรฐัอเมรกิา ฯลฯ ซึง่มรีะบบทีด่ใีนการประเมนิผลกระทบและ

ความต้องการเพ่ือการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

สามารถจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือการฟื ้นฟู 

ด้วยตนเองแล้ว กไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้ PDNA แต่หากเป็นประเทศ

ที่ยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานในการประเมินความต้องการ

เพ่ือการฟื้นฟู หรือเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือ 

ด้านงบประมาณในการพัฒนาและฟื้นฟูจากภายนอกเป็น

อย่างมาก ก็สามารถน�าหลักการ PDNA ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

และใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลกน้ี มาปรับใช้ให้เข้ากับ

บริบทของประเทศได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ให้มีระบบ 

การประเมินที่ มีหลักการที่ เข ้ า ใจตรงกัน เชื่ อถือได ้  

มคีวามชดัเจนในบทบาทและหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อด�า เนินการฟ ื ้นฟู ได ้ 

อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเมื่อก�าหนด

มาตรการฟ้ืนฟูกใ็ห้ค�านงึถึงการลดความเส่ียง เพ่ือป้องกนัและ

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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 ส�าหรับประเทศไทย มีประสบการณ์เกี่ยวกับ PDNA 

มาแล้วถึง 2 ครั้ง ครั้งแรก ได้แก่ เหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลกระทบทีต่ามมาทางสงัคม

เศรษฐกิจระดบัภูมิภาคส�าหรบัประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดียและเหตุการณ์ 

มหาอุทกภัย ในปี 2554 ซึ่งเป็นการประเมิน PDNA แบบเต็ม

รูปแบบของประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น ประเทศไทย

ให้ความส�าคัญกับ PDNA มากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ โดยแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ก�าหนด

ให้การพฒันาระบบการประเมนิความต้องการหลงัเกดิภยัพบิตัิ 

เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส�าคญัในยทุธศาสตร์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ภาพที่ 7 :  ตัวอย่างรายงาน PDNA เหตุมหาอุทกภัย ปี 2544 ของประเทศไทย

การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยน�าเนื้อหาด้านการประเมิน

ความต้องการหลังภัยพิบัติเพื่อการฟื้นฟูเข้าเป็นหนึ่งในหัวข้อ

ส�าคัญในหลายหลักสูตร เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานเครือข่ายได้มีความรู้

ความเข้าใจพื้นฐานด้าน PDNA ในส่วนของการฟื้นฟู และได้

ริเริ่มโครงการน�าร่องส�าหรับการประเมินในภาคการเกษตร

และก�าลังขยายขอบเขตไปยังภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงก�าหนด

ให้ PDNA เป็นกลยทุธ์ส�าคญั เพ่ือการฟ้ืนฟูในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่ด้วย
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



บทเรียนรู้จากการศึกษาวิจัย
การประเมินความต้องการหลังเกิดสารารณภัย

ของประเทศไทย

เขียนโดย ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 PDNA เป็นหนึ่งในกระบวนการประเมินผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่ ตามวงจรการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 กระบวนการ PDNA จะ
ด�าเนนิการด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 1) การประเมนิมลูค่าความเสียหาย 
ของทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ การผลติ (Productive) สงัคม (Social) สาธารณปูโภค  
(Infrastructure) เศรษฐกิจมหภาค (Macro economy)  
การพฒันาสงัคมและมนษุย์ (Human and social development)  
การเงิน (Finance) และประเด็นคาบเกี่ยวกับภาคส่วนอื่น ๆ 
(Cross cutting) ได้แก่ การบรหิารจดัการภาครฐั (Governance)  
การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั (Disaster Risk Reduction 

: DRR) สิ่งแวดล้อม (Environment) มิติหญิงชาย (Gender)  
การจ้างงานและการด�ารงชพี (Employment and livelihood) 
2) การประเมินความสูญเสียหรือความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการหมุนเวียนทางการเงิน 3) การประเมิน 
ผลกระทบที่ตามมาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(cross cutting) และ 4) การประเมินงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย 
ทั้งนี้ การประเมิน ทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว เพื่อในที่สุดแล้วจะ
ได้น�าผลการประเมนิทัง้หมดมาประกอบสร้างเป็นยทุธศาสตร์
กรอบการฟื้นฟูความเสียหาย ความสูญเสีย และผลกระทบ 
ที่ตามมาจากสาธารณภัย

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส�านักวิจัย
และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รเิริม่จดัท�าโครงการวจิยั 
ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ PDNA มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2560 ได้จดั
ท�าโครงการศกึษาและพฒันาระบบการประเมนิความต้องการ
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติสู่มาตรฐานสากล ซึ่ง
เป็นการประเมินภายหลังเกิดสาธารณภัย ในภาคการเกษตร 
โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น 
ผู ้ด�า เ นินการวิจัย และในป ี เดียวกันนั่นเอง ยังได ้รับ 
การสนบัสนนุจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations Development Programme : UNDP) ในการ 
จัดท�าแนวทางการประเมินภายหลังเกิดสาธารณภัย ในภาค
การจ้างงานและการด�ารงชีพ 

 ในปีต่อมา (ปี พ.ศ. 2561)  ได้มกีารขยายขอบเขตทัง้ใน 
เชงิกว้าง คอื การขยายการวจิยัไปสูภ่าคส่วนอืน่ ๆ  นอกเหนอืจาก 
ภาคการเกษตร กล่าวคือ การประเมินในภาคการคมนาคม 
(Transport) การศึกษา (Education) ที่อยู่อาศัย (Housing) 
และประเด็นคาบเกีย่ว (Cross Cutting) ได้แก่ การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภยั (Disaster Risk Reduction : DRR) การบรหิาร 
จดัการภาครฐั (Governance) และสิง่แวดล้อม (Environment) 
และขยายขอบเขตในเชิงลึก คือ การขยายขอบเขตเพื่อ
ครอบคลุมกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post- 
Disaster Recovery Framework : PDRF) ซึ่งการขยาย
ขอบเขตดังกล่าวจึงเกิดเป็นการด�าเนิน “โครงการศึกษาวิจัย
การประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post - Disaster 

ก�รประเมินคว�มต้องก�ร
หลังเกิดส�ธ�รณภัยในบริบทก�รศึกษ�วิจัย
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Needs Assessment : PDNA) เพือ่จดัท�ากรอบการฟ้ืนฟหูลงั
เกิดสาธารณภัย (Post -Disaster Recovery Framework 
: PDRF)” อย่างไรก็ตามทั้ง PDNA และ PDRF ต่างก็เป็น 
กระบวนการหลักที่ส�าคัญในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
และการบริหารความเสี่ยงของการเกิดสาธารณภัยที่ต้องมี
กระบวนการท�างานอย่างรวดเรว็ รอบคอบ ภายใต้การวเิคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องในการท�างาน
จากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งการด�าเนินการวิจัยดังกล่าว 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได ้มอบหมายให ้
สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้วิจัย โดยได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่ส�าคัญ 5 ผลผลิต ได้แก่
 1.  แบบปร ะ เ มิ นความต ้ องการหลั ง เ กิ ด

สาธารณภัย (PDNA tool) โดยท�าการพัฒนา PDNA tool 
ของภาคคมนาคม การศึกษา และที่อยู่อาศัยตามหลักการ
สากล ซึง่รวมประเดน็คาบเกีย่วอืน่ ๆ  ไปในการพฒันาเครือ่งมอื 
ดังกล่าวแล้ว โดย PDNA tool ในแต่ละภาคส่วนประกอบ
ด้วยโครงสร้าง ดังนี้
  แนวทางการจัดทีมประเมิน PDNA
  แนวทางการสร้างมาตรฐานการจัดท�าฐานข้อมูล 
PDNA (PDNA Baseline Data)
  แบบประเมิน PDNA ในภาคหลักและประเด็น 
คาบเกี่ยวอื่น ๆ
  - การประเมินความเสียหาย (Damages) ส�าหรับ 
PDNA
  -  การประเมินความสูญเสีย (Losses) ส�าหรับ 
PDNA
  แนวทางในการวิ เคราะห ์ความเสียหายและ 
ความสูญเสีย ส�าหรับ PDNA

 2. ร ่างรายงานการประเมินความต้องการ 

หลังเกิดสาธารณภัย (PDNA report) โดยคณะวิจัยได้น�า 
PDNA tool ภาคคมนาคมที่ได ้พัฒนาขึ้นไปทดลองใช ้
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รวบรวมข้อมูล 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยในรอบปี พ.ศ.2560– 
2561 ทั้งจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมในส่วนกลาง และ
วเิคราะห์ความเสียหาย และความสูญเสียทีเ่กดิขึน้ในเบ้ืองต้น 
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการด�าเนินการประเมิน PDNA พร้อมทั้ง
โครงสร้างของรายงาน PDNA
 3. ร่างกรอบการฟื ้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

(conceptual PDRF) การจัดท�า conceptual PDRF ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ด�าเนินการในลักษณะของกรอบแนวคิด 
(conceptual framework) ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและ
หลักการของการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
 4.  คู ่มือการประเมินความต้องการหลังเกิด

สาธารณภัย (PDNA manual) การจัดท�า PDNA manual 
เป็นการสรปุการใช้งาน PDNA tool ของภาคส่วนหลกัทัง้สาม 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้ทีมประเมินที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้น 
ได้ใช้เป็นคูม่อืในการประเมนิ โดยได้แสดงทัง้หลกัการ แนวคิด 
วิธีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) วิธีการ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายและความสูญเสีย และแนวทาง
การวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย
 5. ร่างหลักสูตรการประเมินความต้องการหลัง

เกิดสาธารณภัย (PDNA training curse) หลักสูตรนี้
เป็นหลกัสตูรการอบรม (training course) มรีะยะเวลาทัง้สิน้ 
36 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 modules โดย
แต่ละ module มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง ทั้งนี้การอบรมจะใช้
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในลักษณะ lecture-based learning, 
active learning, และ project-based learning
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



ภาพที่ 8 (ร่าง) หลักสูตรการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA training curse)

หลักการและพัฒนาการของการประเมิน
ความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA)

การประเมิน PDNA รายภาคสวน ไดแก การผลิต (production) 
เศรษฐกิจมหภาค  (macro economy) และการเงิน (finance)

การจัดทำรายงาน PDNA และการพัฒนากรอบ PDRF

การทดลองกระบวนการ PDNA และ PDRF

การประเมิน PDNA รายภาคสวน ไดแก สังคม (social) 
สาธารณูปโภค (infrastructure) 
และการพัฒนาสังคมและมนุษย (human and social development)

การวิเคราะห PDNA รายภาคสวน ไดแก ประเด็นคาบเกี่ยวกับ
ภาคสวนอื่น ๆ (cross cutting) เชน การบริหารจัดการภาครัฐ 
(governance) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (DRR) 
สิ่งแวดลอม (environment) มิติหญิงชาย (gender) 
การจางงานและการดำรงชีพ (employment and livelihood)

 อย ่างไรก็ดี  การด�าเนินการวิจัย ท่ี เกี่ยวข ้องกับ
กระบวนการ PDNA ยงัคงมมีาอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยในปัจจุบนั 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ด�าเนนิ “โครงการวจัิย 
การประเมินความต ้องการหลัง เกิดสาธารณภัยเพื่อ 
การวางแผนฟื้นฟูในภาคการเกษตร กรณีเหตุการณ์อุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานี” โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ด�าเนินการ
ด้วยบุคลากรและทรัพยากรของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเอง ทั้งนี้ จากการด�าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการ PDNA มาอย่างต่อเนื่องของกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยที่ ได ้ยึดกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน 
หลักการประเมิน PDNA ที่สอดคล้องกับหลักการสากล 
และเหมาะสมกับบริบทของการด�าเนินงานในประเทศไทย  
โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้
 1. การสกัดหลักการการประเมินความต้องการหลัง
เกิดสาธารณภัย (Principle of Assessment Extraction) 
ของภาคส่วนต่าง ๆ จากเอกสาร Post Disaster Needs 
Assessment (PDNA) - Volume B ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development  
Programme: UNDP)

 2. การสกัดการประเมินความต ้องการหลังเกิด
สาธารณภัยในปัจจุบัน (Assessment Extraction) ของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. การจัดท�าร ่างแบบประเมิน และร่างรายงาน 
การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย โดยมีกรอบ
ของการจัดท�า ดังนี้
    สอดคล้องกับหลักการการประเมินของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (PDNA - Volume B) และ
หลกัการการประเมนิทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง เช่น การประเมนิ
ผลโครงการ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
    สอดคล้องกับข้อมูลและการด�าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เพิ่มภาระของการด�าเนิน
งานในปัจจุบันที่มากจนเกินไป
    ร่างแบบประเมนิต้องสามารถระบ ุ(identify) 
และรายงาน (report) ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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  การด�าเนนิการวจิยัทีผ่่านมา โดยเฉพาะ “โครงการ
ศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) เพื่อจัดท�า 
กรอบการฟ้ืนฟหูลงัเกิดสาธารณภยั (Post - Disaster Recovery 
Framework : PDRF)” ซึ่งด�าเนินการในช่วงปี พ.ศ.2561-
2562 เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน PDNA 
อย่างเต็มรูปแบบ ได้มีการน�าแบบประเมิน PDNA ไปทดลอง
ใช้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ข้อมูลความเสีย
หายจากเหตุการณ์อุทกภัยในรอบปี พ.ศ. 2560-2561  
มาเป็นตัวแบบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหาย 
และความสูญเสียที่เกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่
มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้ากับ
ระบบการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน และระเบียบการให้ความช่วยเหลือในขอบเขตของ
หน่วยงานต่าง ๆ  จงึเกดิประเดน็ปัญหาทีว่่า ข้อมลูทีจ่�าเป็นต้อง
ใช้ในแบบประเมินทีอ่อกแบบขึน้มานัน้ หน่วยงานต้องใช้เวลา
ในการจ�าแนกข้อมูลดบิก่อนทีจ่ะกรอกตามแบบประเมนิ หรอื
ส่งข้อมลูดบิให้กบัคณะวจิยัเพือ่ท�าการวเิคราะห์ ดงันัน้ การเกบ็ 
รวบรวมข้อมลูทีจ่�าเป็นต้องใช้จงึยงัไม่มคีวามสมบูรณ์เพยีงพอ

 ดังนั้นแล ้ว ในกรณี ท่ีกรมป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต้องการน�ากระบวนการ PDNA ไปสู ่ภาค 
ปฏิบัติการจริง ควรที่จะเริ่มจากกระบวนการสร้างฐานข้อมูล
พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการประเมิน PDNA ซึ่งอาจจะไม่ต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ท้ังหมด แต่ต้องชี้แจงกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนให้ด�าเนินการแจกแจงข้อมูล
ที่มีอยู่ให้สามารถน�ามาใช้ในกระบวนการ PDNA ได้ ซึ่งถ้า
กระบวนการ PDNA สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในทางปฏบิตั ิจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในกระบวนการบรรเทา
สาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อ
ให้เป็นด่ังวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ต้องการท�าให้ประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 นอกจากนัน้แล้ว กระบวนการสร้างความเข้าใจว่า PDNA 
เป็นการประเมินที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
บรรเทาสาธารณภยัและการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยั 
เป็นประเด็นที่ส�าคัญ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ควรมีกระบวนการสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจน และสามารถ
สื่อสารได้ทั้งกับหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ PDNA  
ที่เป็นรูปธรรม

บทเรียนรู้ : ข้อจำ�กัดจ�กก�รวิจัย
ที่ส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ได้ในอน�คต
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



การสังเคราะห์งานวิจัย

โครงการศกึษาวจิยัการประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 

เพื่อจัดท�ากรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster Recovery Framework : PDRF) 

 ปี พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได ้ว ่ าจ ้ างส�านักงานศูนย ์วิจัยและให ้ค� าปรึกษาแห ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินโครงการศึกษาวิจัย 
การประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post-Disaster 
Needs Assessment : PDNA) เพือ่จดัท�ากรอบการฟ้ืนฟหูลงั
เกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Recovery Framework 
: PDRF) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  
ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินความต้องการหลังเกิด
สาธารณภัย และกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้แก่ 
บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถประเมินความต้องการ
หลงัเกดิสาธารณภยัตามแบบฟอร์มมาตรฐานสากล จดัท�าฐาน
ข้อมูลการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA 
Baseline Data) จดัท�าแนวทางในการวเิคราะห์ความเสยีหาย 
(Damages) และความสูญเสีย (Losses) ของการประเมิน
ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยตามหลักสากล และจัดท�า
ร่างรายงานการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
และร่างกรอบการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยคัดเลือก
ภาคส่วน (Sector) น�าร่อง ได้แก่ ภาคคมนาคม การศึกษา 
ท่ีอยู่อาศัย และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่น ได้แก่ 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบริหารจัดการภาครัฐ 
และสิ่งแวดล้อม และพื้นท่ีในการศึกษาครั้งน้ี คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
 ส�าหรับเนื้อหาส่วนนี้ ทีมงานส่วนวิจัยและพัฒนาได้
สังเคราะห์ข้อมูลส�าคัญที่ได้จากงานวิจัย โดยหยิบยกเฉพาะ
ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาคส่วนคมนาคม การศึกษา ที่อยู่อาศัย 
และจัดท�าเป็นสรุปสาระส�าคัญ ในประเด็นต่อไปนี้

 1. บทน�า
 2. หลักการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย 
 3. กระบวนการประเมิน
 4. การสร้างมาตรฐานข้อมูลส�าคัญ 
  (PDNA Baseline Data)
 5. แนวทางการวเิคราะห์ความเสยีหายและความสญูเสยี 
 6. แนวทางการจัดท�ากรอบการฟื้นฟู

ภาพที่ 9 : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยการประเมิน 
ความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post - Disaster Needs Assessment  
: PDNA) เพือ่จดัท�ากรอบการฟ้ืนฟหูลังเกดิสาธารณภัย (Post-Disaster 
Recovery Framework : PDRF)

๓ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (http://research.disaster.go.th)

เขียนโดย 
นางกนิษฐา สุวรรณสินธุ์
นางสาว กมลวรรณ เอกโชติ
นางสาว วรรษมน บูรณรัช
นางสาว เยาวภาพันธุ์ คงคาศรี
ส่วนวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

14กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ภาคคมนาคม1

ภาพที่ 10 : ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภาคคมนาคม
ที่มา : กรมทางหลวงชนบท (2563)

1.1 บทนำา

 การประเมิน PDNA ภาคคมนาคม ประกอบไปด้วย 
การประเมินประเภทกิจกรรมท่ีเคลื่อนย้ายท้ังบุคคลและ
สินค้า (Transportation mode) ได้แก่ การขนส่งทางถนน 
การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางอากาศ 
การสนับสนุนการขนส่ง (ท่าอากาศยาน ท่าเรือ อุโมงค์ และ
สะพาน) และการบริการไปรษณีย์ การขนส่งอาจประสบกับ 
ความเสยีหายของมลูค่าสนิทรพัย์ทางกายภาพ เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐานและยานพาหนะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการขนส่ง (production flows) ซึ่งอาจรวมถึง 
การลดลงของผลการด�าเนินงานในการขนส่งและต้นทุนทีส่งูขึน้ 
ผลจากการศึกษาวิจัยท�าให้สามารถพัฒนา กระบวนการ
ประเมนิ ข้อมูลพืน้ฐานและแนวทางการสร้างมาตรฐานข้อมลู
ส�าคัญในการประเมิน (PDNA Baseline Data) แนวทาง 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายและความสูญเสีย และ
แนวทางการจัดท�ากรอบการฟื้นฟูส�าหรับภาคคมนาคม ดังนี้ 

1.2 หลักการประเมินความเสียหายและ
ความสูญเสีย 

 1)  การประเมินความเสียหาย (Damages) 

ภาคคมนาคม เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่มี
ต่อโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ทางกายภาพในภาค
คมนาคม เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน�้าและสิ่งอื่น ๆ  ที่ช่วย 
ในการระบายน�้าด้วย ทั้งนี้ การค�านวณมูลค่าความเสียหาย 
ในการขนส่ง อาจถกูประเมนิเป็นมลูค่าของการลงทนุทีจ่�าเป็น
ต้องใช้ทดแทนสินทรัพย์ทางกายภาพทีม่ก่ีอนเกดิสาธารณภยั 
ซึ่งสามารถค�านวณได ้โดยใช ้ราคาต ้นทุนในช ่วงที่ เกิด
สาธารณภยัการขนส่งทางถนนจะถกูแบ่งออกเป็น 3 โครงข่าย 
เพือ่ใช้ในการประเมนิ คอื 1) โครงข่ายทางหลวงพเิศษ (primary 
roads network) 2) โครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ (secondary 
roads network) และ 3) โครงข่ายทางหลวงชนบท (tertiary 
roads network) หรอืโครงข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) เนื่องจากลักษณะของถนนทั้งสามประเภทมัก 
แตกต่างกัน และมีระดับการปกครองที่แตกต่างกันส่งผลให้มี
การรับหน้าที่สร้าง บ�ารุง และท�างานที่ต่างกัน ถนนสายหลัก
จะอยูใ่นขอบเขตหน้าท่ีของรัฐบาล ส่วนถนนสายรองมกัจะถกู
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สร้างและบ�ารุงรักษาโดยระดบัจงัหวดั และในระดบัย่อยลงมา 
จะถูกสร้างและบ�ารุงรักษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเทศบาล  ถ้าถนนภายใต้สัมปทานอยู่ในบริเวณท่ีได้รับ 
ผลกระทบสาธารณภัย อาจจะถูกเพิ่มในการวิเคราะห์หรือ
พิจารณาว่าการก่อสร้าง การบ�ารุงรักษา และการด�าเนินงาน
นั้นจะอยู่ภายใต้เขตอ�านาจขององค์กรเอกชนหรือรัฐบาล
 2)  การประเมินความสูญเสีย (Losses) ภาค

คมนาคม จะพิจารณาผลกระทบจากสาธารณภัยที่ส่งผลต่อ
การเข้าถึงทรัพยากร สินค้าและบริการต่างๆ และส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ความสญูเสยีในมติทิางเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในภาคคมนาคม
รองและภาคส่วนอื่นๆ โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณอธิบาย 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในภาคส่วนการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และผลกระทบ 
ทีต่ามมาต่อเศรษฐกจิมหภาคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ (Gross Provincial 
Product : GPP) โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ 
องค์ประกอบของ GPP รายละเอียดส�าคัญดังนี้
  2.1) ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในการ
สัญจรขนส่ง (transport flows) คือ การเปลี่ยนแปลง 
การสัญจรขนส่งเกิดขึ้นหลังจากเกิดสาธารณภัย ในช่วงเวลา 
ที่จ�าเป็นในการฟื้นฟูและการบูรณะก่อสร้างใหม่ของงานใน
ภาคขนส่ง ซึ่งมูลค่าอาจเกินกว่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และ
ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าความเสียหาย
โดยรวม ซึ่งมีความส�าคัญมากในการประมาณการ
  2.2) ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร สั ญ จ ร ข น ส ่ ง  
(transportflows) ประกอบไปด้วย 1) มูลค่าของการสัญจร
ขนส่งทีถ่กูขดัขวางหรอืรบกวนโดยสาธารณภยั และ 2) ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีสูงขึ้นชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ 
มีความจ�าเป็นต้องใช้เส้นทางส�ารองอื่น ๆ ที่ไกลขึ้น หรือเมื่อ 
มกีารใช้ประเภทการขนส่งทางเลอืก อืน่ ๆ  หลงัเกดิสาธารณภยั 
หรือทั้งสองอย่างทั้งนี้ ในการประมาณการเปลี่ยนแปลง 
การสัญจรขนส่ง ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
    2.2.1)  ปรมิาณการไหลของการจราจร (Traffic 
Flows) จะรวมอยูใ่นการประเมนิต้นทนุค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
ที่สูงขึ้น จ�าเป็นต้องมีรูปแบบและปริมาณการไหลของ
จราจรก่อนเกิดสาธารณภัยเปรียบเทียบปริมาณหลังเกิด
สาธารณภัย และการค�านวณด้วยตัวเองโดยทันทีหลังเกิด
สาธารณภัย การไหลของการจราจรสามารถรวบรวมได้จาก
หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวงคมนาคม หรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง การไหลของการจราจรหลังเกิดสาธารณภัย 
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้น จะถูกวัดโดยทีมประเมินภาคขนส่ง

ค�านวณจากเวลาที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูและบูรณะถนนที่ได้รับ 
ผลกระทบ
    2.2.2) ผลของ “ต้นทุนการด�าเนินงานต่อ
หน่วย” (unit operating costs) ทีส่งูขึน้ของยานพาหนะหลงั
จากเกิดสาธารณภัย จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท
ของยานพาหนะ ประเภทของภูมิประเทศ และคุณภาพของ
พื้นผิวถนน ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของต้นทุนที่แตกต่างกัน 
เช่น เชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าเสื่อมราคา ค่ายางล้อ เงินเดือน
พนักงาน และเวลาที่ต้องเสียเพิ่มส�าหรับผู้โดยสาร เป็นต้น

1.3  กระบวนการประเมิน

 ขั้นตอนที่ 1 :  การก�าหนดขอบเขตของการประเมนิ
และค�านิยาม เพื่อให้สามารถประเมินได้อย่างครบถ้วน 
 ขั้นตอนที่ 2 :  การก�าหนดทีมประเมิน โดยทีม
ประเมินจ�าเป็นต้องมีทักษะ และความช�านาญ ประกอบด้วย 
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคคมนาคม ได้แก่  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมโยธา วศิวกรขนส่ง วศิวกรโครงสร้าง 
และนกัเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ซึง่ต้องมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
ในเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการขนส่ง (Production 
Flows) หรือเส ้นทางการจราจร (Traffic Flows)  
การเปลีย่นแปลงการขนส่งทัง้บคุคลและสนิค้าไปตามประเภท
การขนส่ง  และวิธีการประมาณมูลค่าของต้นทุนการขนส่ง 
 ขั้นตอนที่ 3 :  การก�าหนดรปูแบบการจดัเกบ็ข้อมลู 
โดยทัว่ไปมกีารก�าหนดแบบฟอร์มในการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และสภาพของพืน้ที ่โดยสามารถจัด
เก็บข้อมูลได้หลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ และชุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลความเสียหาย ข้อมูลความสูญเสีย และ
ข้อมูลความต้องการในการฟื้นฟู เป็นต้น
 ขั้นตอนที่ 4 :  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูล 
ความเสียหาย ความสูญเสีย ผลกระทบที่ตามมาต่อเศรษฐกิจ
มหภาค ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
น�ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
วิเคราะห์ความต้องการด้านการฟ้ืนฟรูะดบัภาคส่วน และควรมี 
การตรวจสอบ ความถูกต้องระหว่างแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยัน 
ความถกูต้องของข้อมลู รวมถงึการวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
เพื่อให้มีการตกลงร่วมกันในด้านความต้องการที่ส�าคัญและ
ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูต่าง ๆ
 ขั้นตอนที่ 5 :  การจัดท�ารายงาน เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเสร็จสิ้น และได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเรื่องยุทธศาสตร ์
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การฟื้นฟูแล้ว ต้องรวบรวมรายงานการประเมินรายภาคส่วน 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูให้เป็นรายงาน 
ฉบบัเดยีว โดยน�าเสนอผลการประเมนิทัง้หมดและยทุธศาสตร์ 
การฟื้นฟูในรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบูรณาการ 
ให้ครอบคลมุทกุภาคส่วน เช่ือมโยงความต้องการด้านการฟ้ืนฟ ู
กับวัตถุประสงค์การฟื้นฟูและผลสัมฤทธิ์ที่มีความชัดเจน  
ที่ส�าคัญ “รายงาน PDNA” ควรต้องมีคุณภาพและสะท้อนถึง
ข้อตกลงที่บรรลุร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.4 การสร้างมาตรฐานข้อมูลสำาคัญ 
 (PDNA Baseline Data)

 การประเมิน PDNA นั้นต้องการข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชงิคณุภาพ โดยการประมาณการมลูค่าการเปลีย่นแปลงของ
กระบวนการขนส่งอาจรวมถึงการลดลงท้ังปริมาณและมูลค่า

ของบริการขนส่งท้ังบุคคลและสินค้า รวมถึงต้นทุนขนส่ง 
ที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ มีสาระส�าคัญ ดังนี้
 1) ข้อมูลพืน้ฐานส�าหรับการประเมินภาคคมนาคม 

(PDNA Baseline Data) ข้อมูลที่จ�าเป็นจะต้องเก็บเพื่อ
ใช้ในขั้นตอนแรกของการประเมินการขนส่งทางถนน ได้แก่ 
ต�าแหน่งพื้นที่และขีดความสามารถหรือขนาดของการขนส่ง
แต่ละประเภท จ�านวน และขดีความสามารถของยานพาหนะ
ทั้งหมด (Capacities of the Vehicular Stock) ในแต่ละ
ประเภทของการขนส่ง ต้นทางและปลายทางการขนส่งล่าสุด
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ใกล้เคียง ต้นทุนการ
ด�าเนินงานส่วนเพ่ิม (Marginal Operating Cost) ส�าหรับ 
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ  และรายงานประจ�าปีผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจขนส่ง (ภาคเอกชนหรือภาครัฐ)

ตารางที่ 2 แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภาคคมนาคม (PDNA Baseline Data)

รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด (ตารางกิโลเมตร) ระดับจังหวัด

จ�านวนประชากรทั้งหมดของจังหวัด (คน) ระดับจังหวัด

(1) อ�าเภอ............................. (คน) ระดับอ�าเภอ

(2) อ�าเภอ............................. (คน) ระดับอ�าเภอ

(3) อ�าเภอ............................. (คน) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัด (ครัวเรือน) ระดับจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (บาทต่อเดือน) ระดับจังหวัด

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (บาทต่อเดือน) ระดับจังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) ระดับจังหวัด

ดัชนีค่าครองชีพจังหวัด (ร้อยละการเปลี่ยนแปลง) ระดับจังหวัด

ราคาที่ดินเฉลี่ย (บาทต่อตารางวา) ระดับจังหวัด

พื้นที่สีเขียวภายในจังหวัด (ตารางเมตร) ระดับจังหวัด

ข้อมูลด้านคมนาคม

งบประมาณด้านคมนาคมของจังหวัด (บาทต่อปี) ระดับจังหวัด

จ�านวนแรงงานในภาคการคมนาคม (คน) ระดับจังหวัด

จ�านวนถนนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในจังหวัด (สาย) ระดับจังหวัด

(1)   กรมทางหลวง ระดับจังหวัด

(2)   กรมทางหลวงชนบท ระดับจังหวัด
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รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน

(3)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
(4)   หน่วยงานอื่น ๆ ระดับจังหวัด

จ�านวนสะพานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
(1)   กรมทางหลวง ระดับจังหวัด
(2)   กรมทางหลวงชนบท ระดับจังหวัด
(3)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
(4)   หน่วยงานอื่น ๆ ระดับจังหวัด

จ�านวนป้ายการจราจรและสัญญาณไฟภายในจังหวัด (เสา) ระดับจังหวัด
จ�านวนบริษัทขนส่งผู้โดยสารของเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
จ�านวนบริษัทขนส่งผู้โดยสารของรัฐที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
จ�านวนบริษัทขนส่งสินค้าของเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
จ�านวนบริษัทขนส่งสินค้าของรัฐที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
จ�านวนยานพาหนะท้ังหมดท่ีจดทะเบียนในจังหวัด จ�าแนกตามประเภท 

ยานพาหนะ (คัน)

ระดับจังหวัด

(1)    รถยนต์และยานพาหนะขนาดเล็ก ระดับจังหวัด
(2)    รถโดยสารประจ�าทาง ระดับจังหวัด
(3)    รถโดยสารไม่ประจ�าทาง ระดับจังหวัด
(4)    รถกระบะและรถบรรทุกอื่น ระดับจังหวัด
(5)    รถลากจูงและรถพ่วงเทรลเลอร์ ระดับจังหวัด
(6)    อื่น ๆ (ระบุ) ระดับจังหวัด
จ�านวนหน่วยงานด้านคมนาคมของรัฐที่ตั้งภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด
เส้นทางที่ให้สัมปทานทั้งหมดในจังหวัด (เส้น) ระดับจังหวัด

 2) ข้อมูลส�าคัญในการประเมินภาคคมนาคม เป็นการรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับภาคคมนาคม

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ จ�าแนกออกเป็น 
  2.1) ข้อมลูความเสยีหาย (Damages) เป็นการรวบรวมจ�านวนและมลูค่าความเสยีหายทีม่ต่ีอโครงสร้างพืน้ฐานและ
สินทรัพย์ทางกายภาพในภาคคมนาคม เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน�้าและสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยในการระบายน�้า เป็นต้น

ตารางที่ 3 แบบประเมินความเสียหาย (Damages) ภาคคมนาคม ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางหลวง

หมายเลข

(รหัส

สาย

ทาง)

ตอน

ควบคุม

(ชื่อ

สาย

ทาง)

อ�าเภอ ช่วง ก.ม.

ที่เสียหาย

สินทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย (โปรดท�าสัญลักษณ์ √ เพื่อระบุลักษณะโครงสร้างที่เสียหาย ลักษณะความเสียหาย

ถนน รวม

ระยะทาง

ของถนน

ที่เสียหาย 

(เมตร)

สะพาน จ�านวน

สะพาน

ที่เสียหาย

(แห่ง)

ห่อ จ�านวน

ห่อ

ที่เสียหาย

(ห่อ)

ทาง

ขาด

ดิน

สไลด์

ผิวทาง/

โครงสร้าง

พื้นผิว

สะพาน

ขาด

ระบบ

ระบาย

น�้า

อื่นๆ

(โปรด

ระบุ)
เริ่มต้น สิ้นสุด ลูก

รัง

ลาด

ยาง

คอน

กรีต

คอน

กรีต

เสริม

เหล็ก

เหล็ก ท่อ

กลม

ท่อ

เหลี่ยม
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ตารางที่ 4 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสียหาย (Damages) ภาคคมนาคม ส�าหรับทีมประเมิน

รายการ
จ�านวน

สินทรัพย์ที่เสียหาย 
[A]

ราคา
มาตรฐาน

[B]

มูลค่าความเสียหาย
ก่อนปรับ Factor F 

[C]

Factor F 

[D]

มูลค่าความเสียหาย
หลังปรับ Factor F 

[E]

ถนน (หน่วย: ตารางเมตร)

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

สะพาน (หน่วย: เมตร)

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

ท่อ (หน่วย: ท่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

หน่วยงานรับผิดชอบ............................

รวมความเสียหายทั้งสิ้น (บาท)

  2.2) ข้อมูลความสูญเสีย (Losses) เป็นการรวบรวมประเด็นมูลค่าความสูญเสียจากสาธารณภัยและส่งผล 
ต่อการให้บริการภาคคมนาคม ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP และไม่ถูกรวมใน GPP รวมถึงความสูญเสียที่ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ ในมิติทางเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ตารางที่ 5 แบบประเมินความสูญเสีย (Losses) ภาคคมนาคม
พื้นที่ประสบภัยอ�าเภอ........................................................... จังหวัด...........................................................

ความสูญเสีย รายการ มูลค่าความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะข้อมูล ระดับของข้อมูล

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับ

ผลกระทบ

 อาคารส�านักงาน....................................หลัง

มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่....................บาท

 ครุภัณฑ์.................................................บาท

 วัสดุส�านักงาน........................................บาท

 ฐานข้อมูล..............................................บาท

 จ�านวนวันที่หยุดปฏิบัติงาน......................วัน

หน่วยงานด้านคมนาคม เชิงปริมาณ จังหวัด

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคความเสี่ยงและ

การลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการ

ที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

 จ�านวนแผน/โครงการ...........แผน/โครงการ

 งบประมาณรวมทั้งหมด........................บาท

หน่วยงานด้านคมนาคม เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ

จังหวัด

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

ภาคสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียวบริเวณ

เส้นทางสัญจร

 เสียหาย.....................................ตารางเมตร

 ไม่เสียหาย

หน่วยงานด้านคมนาคม เชิงปริมาณ อ�าเภอ

ผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการปลี่ยนแปลง 

เส้นทางการจราจร

ผลกระทบด้านมลพิษ 

 มลพิษทางอากาศ 

(โปรดอธิบายพอสังเขป)....................................

 มลพิษทางน�้า 

(โปรดอธิบายพอสังเขป)....................................                          

 มลพิษทางเสียง 

(โปรดอธิบายพอสังเขป).................................... 

 มลพิษรูปแบบอื่น ๆ 

(โปรดอธิบายพอสังเขป)....................................

การส�ารวจ/

สัมภาษณ์

เชิงคุณภาพ อ�าเภอ/จังหวัด
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ความสูญเสีย รายการ มูลค่าความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะข้อมูล ระดับของข้อมูล

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

ภาคเศรษฐกิจ

มหภาค

จ�านวนยานพาหนะ

ที่ได้รับความเสียหาย

 จ�านวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า

- รถบรรทุก 6 ล้อ จ�านวน.............................คัน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

- รถบรรทุก 10 ล้อ จ�านวน...........................คัน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

- ประเภทอื่น ๆ จ�านวน.................................คัน  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

 จ�านวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร

- รถโดยสารขนาดเล็ก จ�านวน......................คัน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

- รถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน....................คัน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

- รถโดยสารไม่ประจ�าทาง จ�านวน................คัน

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

- ประเภทอื่น ๆ จ�านวน.................................คัน  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ่อมแซม......บาท/คัน

ทีมประเมินฯ

รวบรวมจากสมาคมขนส่ง/

สัมภาษณ์

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

ผลกระทบ

จากการเปลี่ยน

เส้นทางจราจร

 ค่าใช้จ่ายในการเปิดเส้นทางใหม่ 

(หน่วยมูลค่า:บาท)

- จ�านวนเส้นทางใหม่ที่ท�าการเปิดใช้ระหว่าง

ประสบภัย.............................................เส้นทาง

- ต้นทุนเฉลี่ยในการเปิดเส้นทางใหม่ต่อสาย

...........................................................บาท/สาย

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้เส้นใหม่ (หน่วยมูลค่า: 

บาท)

ทีมประเมินฯ

รวบรวมจากสมาคมขนส่ง/

สัมภาษณ์

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

- ค่าเชื้อเพลิง..............................บาท/กิโลเมตร

- ค่าบุคลากร...................................บาท/ชั่วโมง

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)...............................บาท

ผลกระทบจาก

รูปแบบการคมนาคม 

(Shift mode)

รูปแบบการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปขณะ

ประสบสาธารณภัย

 ทางน�้า

 ทางราง

 ทางอากาศ

ทีมประเมินฯ

รวบรวมจากสมาคมขนส่ง/

สัมภาษณ์

เชิงคุณภาพ อ�าเภอ

รายรับรวมของการ

คมนาคมสินค้าและ

บุคคลที่ลดลง

เนื่องจาก การไม่

สามารถขนส่งสินค้าและ

ผู้โดยสารได้ในเส้นทางเดิม

ความแตกต่างระหว่างรายรบัรวมในการบรกิารคมนาคมใน

ปีที่มีสาธารณภัยและไม่มีสาธารณภัย

 มีความแตกต่าง......................................บาท

 ไม่มีความแตกต่าง

ทีมประเมินฯ

รวบรวมจากสมาคมขนส่ง/

สัมภาษณ์

เชิงปริมาณ จังหวัด

ต้นทุนที่สูงขึ้น

เนื่องจากการใช้เส้น

ทางการจราจรเส้น

ทางอื่น

ต้นทนุการด�าเนินงานส่วนเพิม่ (Marginal operating cost)

 ค่าเชื้อเพลิง.............................................บาท

 ค่าคนขับรถ............................................บาท

 ค่าประกันภัย..........................................บาท

 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................บาท

ทีมประเมินฯ

รวบรวมจากสมาคมขนส่ง/

สัมภาษณ์

เชิงปริมาณ จังหวัด

รายรับที่ลดลงจาก

ค่าผ่านทางที่ให้

สัมปทาน

รายได้ในเส้นทางสัมปทานที่ลดลง

 จ�านวนพาหนะที่ใช้บริการ......................คัน 

 ค่าใช้บริการต่อคัน................................บาท

การสัมภาษณ์

ผู้รับสัมปทาน

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ 

(อาจอยู่ในรูปบาท หรือเลขดัชนี)

พาณิชย์จังหวัด/สัมภาษณ์ เชิงปริมาณ อ�าเภอ/จังหวัด

งบประมาณที่ใช้

เพื่อการช่วยเหลือ

และเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบ

รูปแบบการเยียวยา 

(ระบุ)……………………………….......……………..…..

งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด 

(ระบุ).................................................................

หน่วยงานด้านคมนาคม เชิงปริมาณ จังหวัด

20กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ความสูญเสีย รายการ มูลค่าความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะข้อมูล ระดับของข้อมูล

การประเมินความสูญเสีย

ต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

ค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรือน

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ไม่สามารถใช้เส้นทาง

การจราจรปกติได้

 ค่าเชื้อเพลิง...........................................บาท (ในกรณี

ยานพาหนะของตัวเอง)

 ค่าบริการการคมนาคม.........................บาท 

(ในกรณีใช้บริการคมนาคมทั้งของรัฐและเอกชน)

สัมภาษณ์ เชิงปริมาณ อ�าเภอ

การลดคนงาน

และรายได้

ที่ลดลงของแรงงาน

การลดคนงานเนื่องจากไม่สามารถด�าเนินกิจการ

ได้ตามปกติ

 มีการลดคนงาน......................................คน 

     ค่าแรงโดยเฉลี่ยต่อวัน..........................บาท  

     จ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบ....................วัน

พาณิชย์จังหวัด/

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

การ

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

1.5 แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย 

 1) แนวทางการวิเคราะห์หรือการค�านวณความเสียหาย เพื่อประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย มีหลักการ

ค�านวณ คือ การประมาณการมูลค่าของโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่ถูกท�าลายที่ค�านวณได้จากจ�านวนหรือปริมาณ 

(หน่วยนับทางกายภาพ) คูณกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และมีการปรับราคาตามความเหมาะสมตาม Factor F ที่แตกต่าง 

กนัไปในแต่ละพืน้ที ่หรอืเงือ่นไขของพืน้ท่ีประสบภัย ทัง้นี ้แนวทางการวเิคราะห์ข้อมลูจะน�าข้อมลูจากแบบประเมนิความเสยีหาย 

(Damages) ภาคคมนาคม ส�าหรับทีมประเมิน (ตารางที่ 4) มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 มูลค่าความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินทางกายภาพในแต่ละรายการ (E) = (AxB) + (CxD)

 มูลค่าความเสียหายในภาคคมนาคม (Damages_Transport) = ผลรวมทั้งหมดของมูลค่าความเสียหาย

 ของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินทางกายภาพ ตามสมการดังนี้ 

 2) แนวทางการวิเคราะห์หรือการค�านวณมูลค่าความสูญเสีย เพ่ือประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย ให้อยู่ในรูป

ตัวเลขที่แท้จริง อาจมีความซับซ้อนมากกว่าการค�านวณมูลค่าความเสียหาย โดยแนวทางในการสะท้อนมูลค่าความสูญเสีย

อาจพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Province 

Product : GPP)

ตารางที่ 6 แบบประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Losses) ภาคคมนาคม ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

ภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ (1) อาคารส�านักงาน...................................................หลัง

 มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่...................................บาท

(2) ครุภัณฑ์...............................................................บาท

(3) วัสดุส�านักงาน.....................................................บาท

(4) ฐานข้อมูล...........................................................บาท

Government expenditure

(การใช้จ่ายภาครัฐ)

ภาคความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(1) จ�านวนแผน/โครงการ………………............…แผน/โครงการ

(2) งบประมาณรวมทั้งหมด.......................................บาท

Government expenditure

ภาคเศรษฐกิจมหภาค
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รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

จ�านวนยานพาหนะทีไ่ด้รบัความเสยีหาย (1) จ�านวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า
- รถบรรทุก 6 ล้อ จ�านวน............................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย....................บาท/คัน
- รถบรรทุก 10 ล้อ จ�านวน.........................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย....................บาท/คัน
- ประเภทอื่น ๆ จ�านวน..............................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย...................บาท/คัน
(2) จ�านวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร
- รถโดยสารขนาดเล็ก จ�านวน.....................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย.....................บาท/คัน
- รถโดยสารขนาดกลาง จ�านวน..................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย....................บาท/คัน
- รถโดยสารขนาดใหญ่ จ�านวน...............................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย....................บาท/คัน
- ประเภทอื่น ๆ จ�านวน...............................................คัน 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยเฉลี่ย....................บาท/คัน

Government expenditure

ผลกระทบจากการเปลีย่นเส้นทางจราจร  ค่าใช้จ่ายในการเปิดเส้นทางใหม่ (หน่วยมูลค่า: บาท)

- จ�านวนเส้นทางใหม่ทีท่�าการเปิดใช้ระหว่างประสบภยั........

...................................................................เส้นทาง

- ต้นทุนเฉลี่ยในการเปิดเส้นทางใหม่ต่อสาย

...........................................................................บาท/สาย

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้เส้นทางใหม่ 

(หน่วยมูลค่า: บาท)

- ค่าเชื้อเพลิง..............................................บาท/กิโลเมตร 

- ค่าบุคลากร..................................................บาท/ชั่วโมง

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)..............................................บาท 

Government expenditure

Investment expenditure

ผลกระทบจากรูปแบบการคมนาคม 

(Shift mode)

รูปแบบการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปขณะประสบ

สาธารณภัย

 ทางน�้า

 ทางราง

 ทางอากาศ

Investment expenditure

(การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน)

รายรับรวมของการคมนาคมสินค้าและ

บุคคลที่ลดลงเนื่องจากการไม่สามารถ

ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้ในเส้นทาง

เดิม

ความแตกต่างระหว่างรายรับรวมในการบริการคมนาคม

ในปีที่มีสาธารณภัยและไม่มีสาธารณภัย

 มีความแตกต่าง.......................................................บาท

 ไม่มีความแตกต่าง

Investment expenditure

ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้เส้นทาง

การจราจรเส้นทางอื่น

ต้นทุนการด�าเนินงานส่วนเพิ่ม (Marginal operating cost)

 ค่าเชื้อเพลิง.............................................................บาท

 ค่าคนขับรถ............................................................บาท

 ค่าประกันภัย..........................................................บาท

 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................บาท

Investment expenditure
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รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

รายรับที่ลดลงจากค่าผ่านทาง

ที่ให้สัมปทาน

รายได้ในเส้นทางสัมปทานที่ลดลง

 จ�านวนพาหนะที่ใช้บริการ.......................................คัน 

 ค่าใช้บริการต่อคัน.................................................บาท

Investment expenditure

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ 

(อาจอยู่ในรูปบาท หรือเลขดัชนี)

Private
consumption expenditure
(การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค)

งบประมาณที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

รูปแบบการเยียวยา (ระบุ)

...............................................................................

งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด (ระบุ) 

...............................................................................

Government expenditure

ตารางที่ 7  แบบประเมินความสูญเสีย (Losses) ภาคคมนาคม ที่ไม่ถูกรวมใน GPP

รายการ มูลค่าความสูญเสีย แนวทางการประเมิน

การประเมินความสูญเสียต่อภาคสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางการจราจร

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการจราจร

พื้นที่สีเขียวที่ได้รับผลกระทบ........................ตารางเมตร

ผลกระทบด้านมลพิษ 

 มลพิษทางอากาศ (โปรดอธิบายพอสังเขป).................. 

 มลพิษทางน�้า (โปรดอธิบายพอสังเขป)........................

 มลพิษทางเสียง (โปรดอธิบายพอสังเขป)..................... 

 มลพิษรูปแบบอื่นๆ (โปรดอธิบายพอสังเขป)................

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู ้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders)

การประเมินความสูญเสียต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ค่าใช้จ่ายของครวัเรือนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจาก 

ไม่สามารถใช้เส้นทางการจราจรปกติได้

 ค่าเช้ือเพลงิ........................................................... บาท 

 (ในกรณียานพาหนะของตัวเอง)

 ค่าบรกิารการคมนาคม........................................... บาท 

(ในกรณีใช้บริการคมนาคมทั้งของรัฐและเอกชน)

ความสูญเสียในภาคการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์จะส่งผลต่อการพัฒนา

ศักยภาพและการด�ารงชวีติของแรงงาน

ในภาคคมนาคม

การลดคนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คมนาคมและรายได้ที่ลดลงของแรงงาน

การลดคนงานเนื่องจากไม่สามารถด�าเนินกิจการได้ตาม
ปกติ

 มกีารลดคนงาน........................................................คน 
 ค่าแรงโดยเฉลี่ยต่อวัน..............................................บาท 
 จ�านวนวันที่ได้รับผลกระทบ.......................................วัน

1.6  แนวทางการจัดทำากรอบการฟื้นฟู

 ทีมงานส่วนวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการประสาน 
สอบถามข้อมูลส�าคัญ และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญด้าน
คมนาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�ากรอบการฟื้นฟ ู
ด้านคมนาคมที่ครอบคลุม ได้แก่ กรมทางหลวง และ 
กรมทางหลวงชนบท สรปุรายละเอยีดและแนวทางการจดัท�า
กรอบการฟื้นฟูภาคคมนาคม ดังนี้

  1.6.1 โครงข ่ ายคมนาคมที่กรมทางหลวง 

รับผิดชอบด�าเนินการ

    การสมัภาษณ์ นายเสรมิศกัดิ ์นยันนัท์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักบริหารบ�ารุงทาง กรมทางหลวง ทีมงานส่วนวิจัยและ
พัฒนา ขอสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
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ที่มา : ส�านักบริหารบ�ารุงทาง กรมทางหลวง (2563)

     ระบบการจัดการสาธารณภัยในภาค
คมนาคม : การปฏิบัติงานของกรมทางหลวง “กรณีเกิดภัย
สาธารณภัย” แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
     1) ก่อนเกิดภัย แขวงทางหลวงและหมวด
ทางหลวงในพื้นที่จะเตรียมความพร้อม ในการดูแลเส้นทาง 
จัดการเรื่องรางระบายน�้า ท�าความสะอาดจุดต่าง ๆ ท่ีเป็น
อปุสรรคขวางทางน�า้ ตลอดจนเตรยีมอปุกรณ์ เครือ่งจกัร และ
เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้น

     2) ขณะเกิดภัย ด�าเนินการเพื่อให้รถผ่าน
โดยปลอดภัย เช่น การติดต้ังป้ายแจ้งเตือน ป้ายไฟ และ 
การประชาสมัพนัธ์สถานการณ์เหตุการณ์ และในกรณทีีถ่นนขาด 
เจ้าหน้าทีจ่ากแขวงการทาง และหมวดการทางซึง่เป็นหน่วยงาน 
ระดับพื้นที่จะด�าเนินการน�าเครื่องจักรเข้ามาด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่ สุด และในส่วนของสะพานขาด  
เจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์สร้างบรูณะสะพานซึง่กระจายอยู ่4 ภมิูภาค 
จะด�าเนินการน�าเครื่องจักรและสะพานชั่วคราว (Bailey 
Bridge) มาติดตั้งเพื่อให้สะพานสามารถใช้การได้ชั่วคราว

ภาพที่ 11 : ผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมถนน

     สาธารณภัยกับผลกระทบเชิงโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านคมนาคม : ประเทศไทยใช้เส ้นทางถนน 
ในการเดนิทางสญัจรในชวีติประจ�าวนัและเพือ่การค้าพาณชิย์ 
คิดเป็น 80% เรามีเส้นทางโครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทาง 
ท่ีรองรบัปรมิาณการใช้ ดงันัน้ เวลาเกดิภยัมกัจะส่งผลกระทบ
ต่อเส้นทางคมนาคม เช่น  “เมือ่ถนนถกูน�า้ท่วม พงั ขาด เสียหาย 
ใช้สัญจรไม่ได้” จะกระทบทางด้านเศรษฐกิจท้ังทางตรง 
และทางอ้อมได้แก่ การเพิ่มรายจ่ายค่าเดินทาง หรือรายได ้
ลดลงจากกรณีส่งสินค้าไม่ได้/หรือรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากกรณี
การเปลีย่นเส้นทางขนส่ง ผลกระทบทางด้านสงัคม ได้แก่ ชาวบ้าน 
เข้า-ออกหมู่บ้านไม่ได้ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
กรณีดินถล่มจะมีต้นไม้และเศษหิน/ดินลงมาทับถมขวางทาง 
เป็นต้น
     แนวทางการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล
ความเสียหายจากสาธารณภัย : ปัจจุบันกรมทางหลวงมี
การพฒันาระบบรายงานเหตกุารณ์ “อบัุตเิหต ุและ อบุตัภิยั”  
ว่าเกิดเหตุขึ้นที่ไหน รวมทั้งสาเหตุ ความเสียหาย และ 

ความต้องการฟื้นฟู โดยให้หน่วยงานในระดับพื้นที่รวบรวม
ความเสยีหายและรายงานข้อมลูเข้าระบบบรหิารงานภยัพบิตั ิ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Management System 
: EMS)  โดยแบ่งขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ช่วงเวลา 
ดังนี้
    1) ช่วงเกิดเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
และเหตุการณ์ยังไม่ยุติลง เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง 
จะรายงานข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบแบบ Real 
Time บนแผนทีส่ารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) นอกจากนี ้ระบบ 
ยังรายงานข้อมูลอื่น ๆ  ที่ส�าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชน 
ได้แก่ ภาพการจราจรจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลการก่อสร้าง 
ทีก่ดีขวางการจราจร ข้อมลูการเปิดช่องจราจรพเิศษ (Reversible 
Lane) และข้อมูลเส้นทางเลี่ยงที่แนะน�า เป็นต้น
    2) หลงัเหตุการณ์ยติุ เมือ่เหตุการณ์สาธารณภยัยตุิ 
กรมทางหลวงจะมกีารรวบรวมสายทางทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
สาธารณภยั โดยเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคจะส�ารวจความเสยีหาย 
และประเมินงบประมาณ เพื่อด�าเนินการซ่อมแซม
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     3) หลังเกิดภัย เป็นช่วงของการฟื้นฟูหลัง 
เกิดเหตุ  ทางพื้นที่ เข ้ าส� ารวจสภาพพื้นที่ และสภาพ 
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดยส�านักงานทางหลวง 18 หน่วยและ
แขวงทางหลวง 104 หน่วยทั่วประเทศ จะเป็นหน่วยส�ารวจ
ข้อมลู ออกแบบและประมาณงบประมาณเพือ่แก้ไข และแจ้ง
เข้ามาส่วนกลางเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
     การวางแผนฟื้นฟูภาคคมนาคมที่ยั่งยืน : 
การแก้ไขปัญหาควรแก้ไขภาพรวม เน้นการบูรณาการและ
ความร่วมมอืของทกุภาคส่วน ทัง้นี ้สาเหตขุองการเกดิน�า้ท่วม 
ในปัจจุบันมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ขุดลอกคลองน�้า 
ที่ตื้นเขิน ปริมาณฝนที่มากกว่าปกติ และสภาพแวดล้อมหรือ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ป่าไม้ถูกท�าลาย พื้นที่เดิม 
เคยเป็นแหล่งเก็บน�้าแต่ปัจจุบันกลายสภาพเป็นที่อยู่อาศัย
หรอืชมุชน เป็นต้น จากสาเหตทุีก่ล่าวมานัน้ สะท้อนให้เหน็ว่า 
การวางแผนทางด ้านคมนาคมเพื่อช ่วยป ้องกันและ 
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไม่สามารถด�าเนินการได ้
โดยกรมทางหลวงเพยีงหน่วยงานเดยีว ต้องอาศยัความร่วมมอื 
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ“กฎหมาย” 
ควรเป็นกลไกส�าคญัในการก�ากบัให้ทกุหน่วยงานและประชาชน
ทุกคนปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างจริงจัง 
    อย่างไรกต็าม แนวคดิเกีย่วกบัโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านคมนาคมจะมีมาตรฐานส�าหรับการก่อสร้างที่เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรมที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ 1) ช่วงก่อนที่
จะก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม ต้องมีการส�ารวจ และศึกษา
ข้อมูลเชิงวิศวกรรม และศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ต้องมีการส�ารวจการใช้งานและกระบวนการบ�ารุงรักษาถนน 
โดยปกติก�าหนดไว้ในช่วง ระยะเวลา 3 – 5 ปี 

    อาจสรุปได้ว่า โครงสร้างคมนาคมที่เหมาะสม 
ส�าหรับประเทศไทย ขึ้นอยู ่กับสภาพพื้นที่ ปัจจุบันมีการ
ก่อสร้างผิวถนน 2 แบบ คือ แบบคอนกรีต และลาดยาง ซึ่ง
ถนนลาดยางจะเหมาะสมกับพื้นที่ดินอ่อน เนื่องจากยางจะ
มีความยืดหยุ่น และในพื้นที่ที่มีสภาพดินแข็ง การใช้ผิวถนน
แบบคอนกรีตจะมีความเหมาะสมมากกว่าการซอ่มบ�ารงุและ
สร้างถนนที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย สามารถสรุป ดังนี้
     กรณีการซ ่อมบ�ารุง : เนื่องด ้วยกรณี 
การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมท้ังทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อมซ่ึงถกูต้องตรงตามหลกัวชิาการและตามมาตรฐาน
อยูแ่ล้ว หากถนนได้รบัความเสยีหายจากน�า้ท่วม การซ่อมบ�ารงุ 
ให้กลบัมาสูส่ภาพเดมิกถ็อืว่า “ดเีท่าเดมิคอืดแีล้ว” แต่ในกรณี
บางพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์แนวโน้มว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
เส่ียงอาจได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมเพ่ิมมากขึ้นก็สามารถ
สร้างหรือซ่อมบ�ารุงถนนโดยการเพ่ิมชัน้ผิวถนนให้สูงขึน้ หรอื
เพิ่มมาตรฐานชั้นทาง เพื่อให้ถนนสามารถรับน�้าหนักได้มาก
ขึ้นด้วย แต่มูลค่าการซ่อมบ�ารุงและการสร้างจะแพงขึ้นด้วย 
     กรณกีารสร้างถนนใหม่ : ในการสร้างถนนใหม่ 
ที่มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์น�้าท่วม ต้องมีการศึกษา 
ความเหมาะสมก่อนสร้าง ซ่ึงจากการส�ารวจข้อมลูความเสยีหาย  
ของถนนและสะพาน พบว่า สภาพถนนที่เสียหายส่วนหนึ่ง 
มาจากการทีน่�า้กดัเซาะจากใต้ผวิถนน  ดงันัน้ “การสร้างถนน
โดยผวิถนนทีแ่ขง็แรงด้านบนไม่เพยีงพอต่อสถานการณ์ภยั 
ต้องมีการสร ้างเชิงลาดของถนนไม่ว ่าจะเป็นดินถม 
(Side Slope) หรือเชิงลาดดินตัด (Back Slope)  
ให้มีเสถียรภาพ (Stability) เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ 
ใต้ผิวถนนและน�้าผิวดินด้วย”

..โครงสร้างทางหลวง ไม่มีปัจจุบัน ไม่มีอดีต เราใช้มาตรฐานทั่วโลก จะบอกว่าเพราะโครงสร้างเก่าอาจจะไม่ได้ ผมว่า เป็นเพราะ 
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไปมากกว่า สมยัก่อนมป่ีา คคูลอง ระบบนเิวศทีอ่ดุมสมบรูณ์ ค่อนข้างเสถยีร แต่ปัจจบุนั คคูลองหายไป พืน้ที่

รบัน�า้หายไปเยอะมาก และพืน้ทีป่่ากล็ดหายไปมาก ท�าให้ระบบนเิวศเปล่ียน ด้วยสภาพแวดล้อม 2 ข้างทางทีเ่ปล่ียนจากเดมิ 
เมือ่น�า้มาน�า้กไ็หลลงไปในคลองได้แต่ปัจจบุนัมนัไม่ใช่แบบเดมิ และ จากกรณทีีก่ล่าวว่าเราสร้างถนนขวางทางน�า้เป็นไปไม่ได้ 

ที่ถนนจะไม่ขวางทางน�้า มีเฉพาะถนนเลียบคลองชลประทาน แต่ถนนทั่วไปด้วยโครงข่ายต้องมีการขวางทางน�้า 
แต่ส�าหรับวิศวกรคนสร้างถนนเม่ือเรารู้ว่าถนนจะขวางทางน�้าเราจะต้องคิดออกแบบโดยค�านึงถึงทุกอย่าง  

ท้ังปริมาณน�้าผ่าน เราน�าข้อมูลสถิติปริมาณน�้า 10-20 ปีมาเป็นฐานในการออกแบบ และสร้างช่องลอด
สะพานให้เป็นช่องทางระบายน�้า “เราไม่ได้เป็นต้นเหตุท�าให้เกิดน�้าท่วม” แต่สังเกตุได้ว่า ปัจจุบันหลาย
พื้นท่ีสะพานและสองข้างทางถมที่ดินเต็มสูงเท่าสะพาน แบบนี้จะไม่ให้น�้าท่วมได้ได้อย่างไร? ผมคิดว่า

ส่วนใหญ่มาจากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยรับน�้ามาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นท่ี
เศรษฐกจิ และขาดการขดุลอกคคูลอง แต่สดุท้ายเมือ่เกดิน�า้ท่วม “คนสร้างถนนกลายเป็นจ�าเลยของสงัคมว่าเรา

มาสร้างถนนขวางทางน�้า” แต่ทีผ่่านมาหน่วยงานเรากพ็ยายามออกแบบและปรบัปรงุตามสภาพปัจจบุนั แต่อย่างไร 
ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเราท�าอยูค่นเดยีว ต้องเป็นการร่วมมอืของหลายภาคส่วน และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั...

นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารบ�ารุงทาง กรมทางหลวง
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



  1.6.2 โครงข่ายคมนาคมที่กรมทางหลวงชนบท
รับผิดชอบด�าเนินการ
   ทมีงานส่วนวิจยัและพฒันา ได้มโีอกาสสมัภาษณ์ 
นายไกวลัย์ โรจนานกูุล รองอธบิดกีรมทางหลวงชนบท ซึง่เป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ และมีประสบการณ์
บริหารจัดการโครงข่ายทางด้านคมนาคมภายใต้เหตุการณ์
สาธารณภัย ทั้งในระดับพื้นที่และระดับส่วนกลาง รวมถึง  
นายธนิต วิทยเมธ ผู้อ�านวยการกลุม่บ�ารงุทาง ส�านกับ�ารงุทาง 
ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการฟื้นฟูโครงข่าย
ทางหลวงชนบทที่ประสบภัยพิบัติ ได้มาร่วมให้ข้อมูลส�าคัญ 
ในเชิงลึก ทั้งนี้ ในส่วนของการสอบถามแนวคิดแนวทาง 
การจัดท�ากรอบการฟื้นฟู ภาคคมนาคมนี้ ได้สะท้อนมุมคิด
จากการท�างาน จากประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ ทีมงาน 
ส่วนวิจัยและพัฒนาขอสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
    สาธารณภัยกับผลกระทบเชิงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม : ในทัศนะของคนท�างานด้านถนน 
“สาธารณภัย” มีผลกระทบกบัหน่วยงานด้านคมนาคม เนือ่งด้วย 
โครงข่ายคมนาคม เช่น ถนน สะพานทีเ่ราใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนันี ้
เป็นถนนทีส่ร้างมานาน 10 – 20 ปีทีแ่ล้ว จงึมสีภาพเก่า ช�ารุด และ
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และบางแห่งสะพานมีความแคบ 
ท่อลอดมีขนาดเล็ก เมื่อเกิดสภาวะสภาพอากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงปริมาณฝนตกมากขึ้น ระยะเวลาฝนตกต่อเนื่อง 
ยาวนานหลายวัน กอปรกับป่าไม้ถูกท�าลายขาดต้นไม้ช่วย
พยุงน�้า เม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัยข้ึน ถนนและสะพานจึง 

พังทลาย หรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม
กรมทางหลวงชนบทก็ได้มีความพยายามปรับปรุงและหาวิธี
การแก้ไขมาตลอด 
    แนวทางการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล
ความเสียหายจากสาธารณภัย : จากบทเรียนที่ผ่านมา
ภารกิจหลักของกรมทางหลวงชนบท คือ การสร้างและ 
การซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและสะพาน และเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ถนนและสะพานพังเสียหาย 
เช่น เหตุการณ์สาธารณภัย จะมีการตั้งงบประมาณในเชิง
ป้องกนั เช่น จากการขยายสะพานให้มขีนาดใหญ่ แขง็แรง เพือ่
รองรับความรุนแรงของมวลน�้าที่อาจจะมามากขึ้นได้ เป็นต้น  
ซึง่ในปัจจบุนั “กรมทางหลวงชนบท” ได้ให้ความส�าคัญกบัเรือ่ง 
“สาธารณภัย” ในล�าดับต้น ๆ เพราะเมื่อเกิดสาธารณภัยจะ
มีผลกระทบต่อประชาชน จึงได้มีการพัฒนาและจัดท�าฐาน
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม ดินถล่ม เขตพื้นที่ร่องมรสุม หรือ
พื้นที่แอ่งกระทะ โดยจัดท�าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ดังนี้
    -  ก่อนเกิดภัย ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
และจัดท�าสถิติส�าหรับเตรียมการป้องกัน
    -  เมื่อเกิดภัย ด�าเนินการลงพื้นที่ส�ารวจ
ความเดือดร ้อน หากเจอจุดถนนพังเสียหายให ้ติดตั้ง 
ป้ายแจ้งเตือน จัดท�าเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชนสัญจรไปมา 
และการติดตั้งสะพานชั่วคราว หรือถมวัสดุเพื่อเชื่อมเส้นทาง
    -  ภายหลังเกิดภัย ด�าเนินการส�ารวจ 
ความเสยีหายและเร่งซ่อมแซม รวมถงึหากต้องสร้างถนนใหม่
จะมีการส�ารวจสภาพ และปริมาณการจราจรเพ่ือค�านวณ
โครงสร้างทางตามหลักวิศวกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

ภาพที่ 12 สถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงชนบทและการซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้งานได้ดีเช่นเดิม

ที่มา : ส�านักบ�ารุงทาง กรมทางหลวงชนบท (2563)

    ระบบการจัดการสาธารณภัยในภาค 
คมนาคม : การจัดการด้านสาธารณภัยของกรมทางหลวง
ชนบท มีนโยบายเตรียมการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

    1) ระยะก่อนเกิดภัย จะมีข้อส่ังการให้ 
หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อม ด�าเนินการตรวจสอบ
ช่องทางระบายน�้า และท�าความสะอาดพื้นที่ทางระบายน�้า
ให้มคีวามพร้อมในการรบัน�า้ รวมถงึการตดิตามสถานการณ์น�า้ 
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ข้อมูลและข่าวสาร และการแจ้งเตือนให้หน่วยงานในพ้ืนที่
เตรียมรับข้อสั่งการ
    2)  ระยะเกิดภัย หากมีโครงสร้างทางถนน
หรือสะพานขาด จะมีการประสาน เตรียมป้าย เคร่ืองมือ 
เครื่องจักร ก�าลังคนเพื่อด�าเนินการช่วยเหลือประชาชน และ
ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว (เบลีย์) เชื่อมเส้นทางเพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    3)  ระยะหลงัเกดิภยั หากเกดิความเสยีหาย 
ต้องด�าเนินการซ่อมแซมชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
ภายใน 7 วัน เช่น การถมดินการวางสะพาน เป็นต้น จากนั้น
หน่วยงานจะมกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ารวจสภาพความเสยีหาย และ
ออกแบบการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ โดยมีการประมาณการ
ราคาเพื่อของบประมาณฟื้นฟูให้เกิดความยั่งยืน 
    การวางแผนฟื้นฟูภาคคมนาคมที่ยั่งยืน : 
กรมทางหลวงชนบท มกีารวางแผนในการฟ้ืนฟภูาคคมนาคม 

 . . .กรมทางหลวงชนบท ท�างานตลอด เราเรียนรู ้  และมี
ประสบการณ์ เราเน้นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจะช้าไม่ได้  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงเวลาเมื่อเกิดภัยน�้าท่วม เราต้องไปช่วยให้เร็ว 
และการท�างานในปัจจบุนัเราประสานการท�างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ  
ส่วนของการซ่อมแซมและสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม เราใช้หลักคิดที่ว่า 
...ต้องท�าให้ดทีีส่ดุมุง่เน้นที“่ประชาชน” การให้บรกิารประชาชนเราต้อง
สร้างถนนให้ดี ถกูต้องตามหลกัวศิวกรรม ให้ใช้ได้นาน มคีวามปลอดภยั 
และประหยัดงบประมาณ แต่ต้องให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน..

นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 ...เราเน้นที่ “การป้องกัน” โดยมีการส�ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ พอเรารู้ว่า 
จุดไหนเสี่ยงจะมีการออกแบบป้องกันอย่างยั่งยืน และในปัจจุบันหน่วยงานมี 
นโยบายเกีย่วกบัน�า้ท่วมทีว่่า.. “ความเสยีหายต้องไม่เกดิ เมือ่เกดิเหตตุ้องเข้าพืน้ที่
ช่วยชาวบ้านให้เร็วที่สุด” เราจะสร้างถนนให้แข็งแรงและถาวร และมีรูปแบบ 
การท�า Flood Way สร้างถนนผิวคอนกรีต และค้นหาพื้นที่ที่ยอมให้น�้าท่วม  
เสียสละเป็นแก้มลิง ส่วนในพื้นที่ที่ต�่าต้องมีการยกระดับถนน โดยมุ่งเน้นไม่ให้
ประชาชนเดือนร้อนในการเดินทางเป็นส�าคัญ...

นายธนิต  วิทยเมธ
ผู้อ�านวยการกลุ่มบ�ารุงทาง ส�านักบ�ารุงทาง 

กรมทางหลวงชนบท

จากกรณีเหตุการณ์สาธารณภัย โดยเน้นการป้องกัน คือ 
ท�าการส�ารวจให้รู ้พื้นที่เสี่ยงเพื่อด�าเนินการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการป้องกันพ้ืนท่ีเส่ียงให้เกิดความเสียหายน้อย
ที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย ปัจจุบันมีการฟื้นฟูต่อในเชิงพัฒนา 
โดยค�านึงถึงปริมาณการจราจร สถานการณ์ภัยที่เปลี่ยนไป 
และใช้หลักวิศวกรรมมาด�าเนินแก้ไขปัญหา เช่น การเปลี่ยน
ผวิถนนเป็นคอนกรตี การสร้างสะพานให้มรีะบบการระบายน�้า 
ด้านข้างเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ สร้างช่องลอดสะพานให้มี
ขนาดกว้าง และส�ารวจสะพานเก่าหากพบว่าท่อหรอืช่องลอด 
มขีนาดเล็กให้พิจารณาท�าใหม่ รวมถงึการต่อความยาวสะพาน 
การฟื้นฟูที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการน�าข้อมูลของสภาพพื้นที่
มาคิดและค�านวณกับปริมาณน�้า และวิเคราะห์ไปถึงแนวโน้ม
ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต น�ามาเตรียมการวางแผนและ
ก่อสร้างให้เป็นโครงข่ายคมนาคมที่ดีกว่าเดิมและแข็งแรง
กว่าเดิม
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



ภาคการศึกษา2

ภาพที่ 13 ความเสียหายจากสาธารณภัยภาคการศึกษา
ที่มา : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 

2.1 บทนำา

 การประเมิน PDNA ภาคการศึกษา ต้องครอบคลุม
ตั้งแต่การจัดตั้งกระบวนการประเมิน การจัดเก็บข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณความต้องการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกจิหลงัเกดิสาธารณภยั และความต้องการในการบรูณะ
และก่อสร้างใหม่ รวมถึงการฟื้นฟูด้านการพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้
การวเิคราะห์ต้องค�านงึทัง้มติด้ิานเศรษฐกจิและสงัคม ผลจาก 
การศึกษาวิจัยท�าให้สามารถพัฒนา กระบวนการประเมิน 
ข้อมูลพืน้ฐานและแนวทางการสร้างมาตรฐานข้อมลูส�าคญัใน
การประเมิน (PDNA Baseline Data) แนวทางการวิเคราะห์
ความเสยีหายและความสญูเสยี และแนวทางการจดัท�ากรอบ
การฟื้นฟูการศึกษา ดังนี้

2.2 หลักการประเมินความเสียหายและ

 ความสูญเสีย 

 1.  การประเมินความเสียหาย (Damages)  

ภาคการศึกษา เป็นการประเมินมูลค่าความเสียหายที่มีต่อ

โครงสร้างพืน้ฐานและสนิทรพัย์ทางกายภาพในภาคการศกึษา 

เช่น อาคารเรยีน ครภัุณฑ์ วสัดสุ�านกังาน โรงอาหาร สนามกฬีา 

บ้านพักครู เป็นต้น โดยการค�านวณมูลค่าความเสียหายนั้น

ต้องพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือจัดหา

สินทรัพย์ดังกล่าวมาทดแทน ทั้งนี้ได้มีการก�าหนดค�านิยาม  

ระดับความเสียหายส�าหรับการประเมินอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1.1) เสียหายอย่างถาวร หมายถึง โครงสร้างหลัก

ได้รบัความเสยีหายมากกว่า 70% และไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย์นั้นได้

     1.2) เสียหายบางส่วน (ระดับมาก) หมายถึง 

โครงสร้างหลักได้รับความเสียหายระหว่าง 30 -70%

     1.3) เสียหายบางส่วน (ระดับน้อย) หมายถึง 

โครงสร้างหลักได้รับความเสียหายน้อยกว่า 30% 

28กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



 2  การประเมนิความสญูเสยี (Losses) ภาคการศกึษา 

จะพิจารณาผลกระทบจากสาธารณภัยที่ส่งผลต่อการให้

บริการด้านการศึกษา และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสูญเสียในมิติทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณอธิบาย 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในภาคส่วนการบรหิารจัดการ

ภาครฐั การลดความเสีย่งจากสาธารณภัย  รายละเอยีดส�าคญั

ดังนี้

  2.1) ผลกระทบต่อการผลิตและการเข้าถึงสินค้า

และบริการ คือ การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ

ด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน โดยพิจารณาท้ังในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ ปริมาณของสินค้าและบริการด้านการศึกษา

ค�านวณจากระยะเวลาที่หน่วยงานด้านการศึกษาให้บริการ 

เช่น จ�านวนวันหรือชั่วโมงที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการศึกษาพิจารณา

จากคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสะท้อนผ่าน 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการเกิดสาธารณภัยส่งผลต่อ 

การให้บรกิาร และการเข้าถงึสนิค้าและบรกิารด้านการศกึษา

  2.2) ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลง 

การไหลเวยีนทางเศรษฐกจิ อาทเิช่น 1) ผลกระทบจากต้นทนุ

และรายรับด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราว 

หลังเกิดสาธารณภัย (จะเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีรายรับจาก 

การศกึษาจะลดลง) 2) ผลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอน 

จ�านวนชั่วโมงเรียนที่สูญเสียไป อัตราการเข้าเรียนที่ลดลง 

อัตราการเรียนซ�้าที่เพิ่มข้ึน อัตราการออกจากโรงเรียนกลาง

คนัทีส่งูขึน้ การปรบัเปลีย่นปฏทินิการศกึษา และ 3) ผลกระทบ 

ต่อรายรับของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  

เงินตอบแทนบุคลากรการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจ่าย 

ให้บคุลากรอาจเพ่ิมขึน้จากการเปลีย่นแปลงเวลาและรปูแบบ

การจัดการศึกษา รายรับของสถานศึกษาจากค่าธรรมเนียม 

ในการศึกษาทีล่ดลงระหว่างปิดท�าการ ต้นทนุหรอืค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้นจากการที่สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ต้นทุน

จากการอบรมครูใหม่เพื่อทดแทนครูที่ไม่สามารถสอนหรือ 

ไม่สมัครใจสอนในพื้นที่ต่อไป 

  2.3) ผลกระทบต่อความเสี่ยงและความเปราะบาง 

หมายถึง ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

และส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและคุณภาพ 

การศกึษา ในการวเิคราะห์ควรมกีารจดัท�าเมตรกิซ์ความเส่ียง

ทีแ่สดงความเสีย่งจากปัจจยัต่าง ๆ  แยกตามกลุม่อายแุละกลุม่

เปราะบาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียง เช่น ความปลอดภัย

ของอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน สุขภาพกายและสุขภาพจติ 

หลักสูตรและคุณสมบัติของครูผู้สอน เป็นต้น

 3 ภาคการศกึษา ผลกระทบทีต่ามมาของสาธารณภยั 

(Disaster Impact) คือ การประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเกิดตามมาภายหลังสาธารณภัยในระยะกลาง

และระยะยาว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการประเมินเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบที่ตามมาของสาธารณภัย

อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

  1) ผลกระทบด้านเศรษฐกจิมหภาค คอื ผลกระทบ 

จากสาธารณภัยที่มีต่อการเปลี่ยนในองค์ประกอบของ GPP 

เช่น การบริโภคของภาคครัวเรือน และการใช้จ่ายภาครัฐ 

เป็นต้น

  2) ผลกระทบของการพัฒนามนุษย์ ให้พิจารณา

ประเด็นส�าคญั 2 เรือ่ง  ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย 

ประถมศึกษาสากล (University primary education) เช่น 

การเกิดสาธารณภัยและระยะเวลาการฟื้นฟูที่ยาวนานอาจ 

ส่งผลกระทบต่อการเข้าถงึการศกึษาและโอกาสในการพฒันา

ทกัษะของผู้เรียน และ 2) ผลกระทบต่อเป้าหมายการส่งเสรมิ

ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการสร้างความเข้มแข็งของ

ผู้หญิง ซ่ึงการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าผู้หญิงและเด็กหญิง 

มแีนวโน้มทีจ่ะต้องหยดุการเรียนหรือการฝึกอบรมเพือ่กลบัไป

ดูแลครอบครัวหรือท�างานหารายได้เพื่อให้สมาชิกครอบครัว

คนอื่นยังสามารถไปเรียนได้ตามปกติ

2.3 กระบวนการประเมิน

 ขัน้ตอนที ่ 1 : การก�าหนดขอบเขตของการประเมนิ 

และค�านยิาม เพือ่ให้สามารถประเมนิได้อย่างครบถ้วน โดยทัว่ไป 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
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  การเข้าถงึการศกึษาและสิง่แวดล้อมในการเรยีนรู ้: 

ระบบทั้งหมดที่ท�าให้เด็กทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา

และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  การจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้: หลกัสตูร 

การฝึกอบรม การพัฒนาวิชาชีพ กระบวนการจัดการเรียน 

การสอน และการประเมินผู้เรียน

  ครแูละบคุลากรทางการศกึษา : จ�านวนและสมรรถนะ

  นโยบายด้านการศกึษา : กฎระเบียบและมาตรการ

ด้านการศึกษา นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนยีมในการศกึษา การวางแผนพฒันาด้านการศกึษา 

และมาตรการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

 ขั้นตอนที่  2 : การก�าหนดทมีประเมนิ  จ�าเป็นต้องม ี

ทักษะ ความช�านาญ และประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัภาคการศกึษา ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษา

จากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบหลักในด้านการศึกษา รวมถึง 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  

ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม  

รวมถงึนกัสงัคมสงเคราะห์ และนักจติวทิยาท่ีสามารถประเมนิ

ได้ครอบคลุม และในกรณีที่ต้องท�าการประเมินในระดับพื้นที่

ที่มีลักษณะและการใช้ภาษาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 : การก�าหนดรูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูล โดยทั่วไปมีการก�าหนดแบบฟอร์มในการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูล ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์และสภาพของพืน้ที่ 

โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม 

การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และชุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลความเสียหาย ข้อมูล 

ความสูญเสีย และข้อมูลความต้องการในการฟื้นฟู เป็นต้น

 ขั้นตอนที่ 4 :  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูล

ความเสยีหาย ความสูญเสยีมาวเิคราะห์ถึงผลกระทบทีต่ามมา

ท้ังด้านเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมรวมถงึการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ โดยน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 

เกดิเหต ุความต้องการด้านการฟ้ืนฟรูะดบัภาคส่วน และควรมี 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึง การวิเคราะห ์

ผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียเพื่อให ้มีการตกลงร ่วมกันในด ้าน 

ความต้องการที่ส�าคัญเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสม

 ขั้นตอนที่ 5 : การจัดท�ารายงาน เมื่อวิเคราะห์

ข้อมูลเสร็จสิ้น และได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเรื่องยุทธศาสตร์

การฟื้นฟูแล้ว จึงรวบรวมรายงานการประเมินรายภาคส่วน

และองค์ประกอบต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูให้เป็น

รายงานฉบับเดียว โดยน�าเสนอผลการประเมินทั้งหมดและ

ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูในรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ

บูรณาการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เชื่อมโยงความต้องการ

ด้านการฟื้นฟูกับวัตถุประสงค์การฟื้นฟูและผลสัมฤทธิ์ที่มี

ความชัดเจน ที่ส�าคัญ “รายงาน PDNA” ต้องมีคุณภาพและ

สะท้อนถงึข้อตกลงทีบ่รรลรุ่วมกนัของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

2.4 การสร้างมาตรฐานข้อมูลสำาคัญ 
 (PDNA Baseline Data)

 การประเมิน PDNA ต้องการทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบภาคการศึกษาต้อง

ครอบคลมุผลกระทบต่อนกัเรยีนทกุเพศวยัตัง้แต่ระดบัอนบุาล

ถึงอุดมศึกษา ผลกระทบต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ

ควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับผลกระทบต่อผู ้หญิง 

เยาวชน กลุม่เปราะบาง และกลุม่ประชากรชายขอบ แนวทาง

การสร้างมาตรฐานข้อมูลส�าคัญภาคการศึกษา มีสาระส�าคัญ 

ดังนี้

 1) ข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการประเมนิภาคการศกึษา 

(PDNA Baseline Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

ทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัภาคการศกึษา ได้แก่ จ�านวน และลกัษณะ 

ของสถานศึกษา จ�าแนกประเภทตามขนาดอาคารเรียนและ

สิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน ระดับการศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์

ด้านการศึกษา ปฏิทินการศึกษาท่ีระบุข้อมูลการเปิด-ปิด

ภาคการศึกษา ข้อมูลวันหยุด และกิจกรรมส�าคัญอ่ืน ๆ 

ในช่วงปีการศกึษา อตัราการเข้าเรยีน ค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

จ�านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา อตัราการอ่านออกเขยีนได้ 

ของประชากร ทั้งนี้ ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานให้สามารถ

น�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพควรต้องจ�าแนกรายละเอียด 

แยกตามอาย ุเพศ ข้อมลูเชงิภมูศิาสตร์ ระดบัรายได้ และตวัชีว้ดั 

ทางสงัคมอืน่ ๆ  เพือ่สะท้อนภาพรวมของสาขาการศึกษาก่อน

การเกิดสาธารณภัย เป็นต้น
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รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน

ข้อมูลสถานศึกษา (ภาพรวมจังหวัด)

ข้อมูลสถานศึกษา (ภาพรวมจังหวัด) ระดับจังหวัด

(1)  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด

(1.1)   ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

(1.2)   ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด

(1.3)   ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

(1.4)   ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ระดับจังหวัด

(1.5)   อื่น ๆ ระดับจังหวัด

(2)   สถานศึกษาในสังกัดอื่น ระดับจังหวัด

(2.1)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

(2.2)   อื่น ๆ ระดับจังหวัด

(3)   หน่วยงานอื่น ๆ ระดับจังหวัด

ข้อมูลสถานศึกษา (ภาพรวมตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

สถานศึกษาในความรับผิดชอบของ .......................................................................................................................................................................

ประเภทของสถานศึกษา ………......………(เช่น โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาในรูปแบบอื่น)

(1) จ�านวนโรงเรียน (แห่ง) ระดับอ�าเภอ

(2) จ�านวนครูและบุคลากรด้านการศึกษา (คน) ระดับอ�าเภอ

(3) จ�านวนนักเรียน (คน) ระดับอ�าเภอ

(3.1) จ�านวนนักเรียนพิการ หรือมีความบกพร่อง ระดับอ�าเภอ

(3.2) นักเรียนกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ (เช่น นักเรียนที่ไม่มีบัตรประชาชน 

คนไทย หรือนักเรียนรหัส G) 

ระดับอ�าเภอ

(4) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามี) (เฉลี่ย: บาท/ปี) ระดับอ�าเภอ

(5) สินทรัพย์กายภาพด้านการศึกษา ระดับอ�าเภอ

(5.1) อาคารเรียน (หลัง) ระดับอ�าเภอ

(5.2) อาคารอื่น ๆ (เช่น อาคารส�านักงาน หอประชุม โรงยิม ห้องสมุด 

(กรณีไม่อยู่ในอาคารเรียน) โรงฝึกปฏิบัติการ) (หลัง)

ระดับอ�าเภอ

(5.3) โรงอาหาร (แห่ง) ระดับอ�าเภอ

(5.4) สนามกีฬา (แห่ง) ระดับอ�าเภอ

(5.5) บ้านพักครูและบุคลากรของสถานศึกษา (หลัง) ระดับอ�าเภอ

(5.6) โต๊ะเรียน เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์การเรียน สินทรัพย์อื่น ๆ และครุภัณฑ์ 

(เช่น รถโรงเรียน หนังสือ ตู้เก็บเอกสาร) (หน่วย)

ระดับอ�าเภอ

(5.7) แปลงเกษตร (เช่น แปลงผัก บ่อปลา โรงเพาะ) (แห่ง) ระดับอ�าเภอ

(5.8) สนามหญ้า สวนหย่อม (ที่มิได้ใช้เพื่อการเล่นกีฬา) (ตารางเมตร) ระดับอ�าเภอ

(5.9) พื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ในพื้นที่ของสถานศึกษา เช่น ป่าไม้ สวน (ตรม.) ระดับอ�าเภอ

ตารางที่ 8 : ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ภาคการศึกษา
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 2) ข้อมลูส�าคญัในการประเมนิภาคการศกึษา เป็นการรวบรวมข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัภาคการศกึษาในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถรวบรวมจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จ�าแนกออกเป็น 

  2.1) ข้อมลูความเสยีหาย (Damages) เป็นการรวบรวมจ�านวนและมลูค่าความเสยีหายทีม่ต่ีอโครงสร้างพืน้ฐานและ

สนิทรพัย์ทางกายภาพในภาคการศกึษา เช่น อาคารเรยีน ครภุณัฑ์ วสัดสุ�านกังาน โรงอาหาร สนามกฬีา บ้านพกัคร ูแปลงเกษตร 

เป็นต้น 

ตารางที่ 9 : แบบประเมินความเสียหาย (Damages) ภาคการศึกษา ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ..................................................................................................................
ชื่อโรงเรียน
/สถาบัน
การศึกษา

อ�าเภอ ระดับสถานศึกษา ประเภทสถาน
ศึกษา

สินทรัพย์ที่เสียหาย หมายเหต/ุ
ข้อมูล

เพิ่มเติม
อาคารเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา บ้านพัก

บุคลากร
แปลง
เกษตร

อาคารอื่น เช่น อาคาร
ส�านักงาน ห้องสมุด

ประถม มัธยม อื่น ๆ รัฐ เอกชน จ�านวน
ชั้นของ
อาคาร
เรียนที่
เสียหาย

จ�านวน
ห้องเรียน
ภายใน
อาคาร

จ�านวน
อาคารที่
เสียหาย 
(หลัง)

ขนาด
ความเสีย

หาย (ตรม.)

จ�านวน
อาคารที่
เสียหาย 
(หลัง)

มูลค่า
ความเสีย

หาย (บาท)

ขนาด
ความ

เสียหาย 
(ตรม.)

สินทรัพย์เสียหายอย่างถาวร

สินทรัพย์เสียหายบางส่วน (ระดับมาก)

สินทรัพย์เสียหายบางส่วน (ระดับน้อย)

ตารางที่ 10 : แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสียหาย (Damages) ภาคการศึกษา ส�าหรับทีมประเมิน

รายการ

จ�านวน

สินทรัพย์

ที่เสียหาย 

[A]

ราคา

มาตรฐาน

[B]

มูลค่า

ความเสียหาย

ก่อนปรับ 

Factor F [C]

Factor F 

[D]

มูลค่า

ความเสียหาย

หลังปรับ 

Factor F [E]

อาคารเรียน (หน่วย:หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (เช่น อาคารส�านักงาน 

หอประชุม ห้องสมุด โรงฝึกปฏิบัติการ) (หน่วย:หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

รั้ว (หน่วย: ตารางเมตร)

(1) รั้วที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่)
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รายการ

จ�านวน

สินทรัพย์

ที่เสียหาย 

[A]

ราคา

มาตรฐาน

[B]

มูลค่า

ความเสียหาย

ก่อนปรับ 

Factor F [C]

Factor F 

[D]

มูลค่า

ความเสียหาย

หลังปรับ 

Factor F [E]

(2) รั้วที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (ต้องซ่อมแซม)

(3) รั้วที่ได้รับความเสียหายบางส่วน เสียหายน้อย)

โรงอาหาร (หน่วย: หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่)

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก)

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย)
สนามกีฬา (หน่วย: ตรม.)

(1) สนามกีฬาที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่)

(2) สนามกีฬาที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก)

(3) สนามกีฬาที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย)
โต๊ะเรียน เก้าอี ้วัสดอุปุกรณ์การเรยีน สนิทรพัย์อืน่ ๆ  ครภุณัฑ์ 

ยานพาหนะ (กรอกข้อมูลแยกตามประเภท) (หน่วย:หน่วยนับ

หรือมูลค่า)

(1) ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องซื้อหรือจัดหาใหม่)

(2) ได้รับความเสียหายบางส่วน (ต้องซ่อมแซม)
บ้านพักครูและบุคลากรของสถานศึกษา (หน่วย: หลัง)

(1) ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่)

(2) ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก)

(3) ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย)

รวมความเสียหายทั้งสิ้น

  2.2) ข้อมลูความสญูเสยี (Losses) เป็นการรวบรวมประเด็น มลูค่าความสูญเสีย และผลกระทบจากสาธารณภยั

ที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านการศึกษา และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบ 

ที่ตามมาต่อเศรษฐกิจมหภาค และด้านสังคมในเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



ตารางที่ 11 : แบบประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ภาคการศึกษา

พื้นที่ประสบภัยอ�าเภอ..................................................จังหวัด.............................................................

ความสูญเสีย รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะข้อมูล

ระดับของ

ข้อมูล

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ อาคารส�านักงาน.............................................หลัง

มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่..........................บาท

  ครุภัณฑ์....................................................บาท

  วัสดุส�านักงาน...........................................บาท

  ฐานข้อมูล..................................................บาท

  จ�านวนวันที่หยุดปฏิบัติงาน..........................วัน

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัด

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคความเสี่ยงและ

การลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 จ�านวนแผน/โครงการ.................แผน/โครงการ

 งบประมาณรวมทั้งหมด.............................บาท

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัด

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคสิ่งแวดล้อม

สนามเด็กเล่น สนามหญ้า สวนหย่อม 

(ที่มิได้ใช้เพื่อการเล่นกีฬาเป็นหลัก)

 เสียหาย............................................ตารางเมตร

 ไม่เสียหาย

ทีมประเมินฯรวบรวมจาก

หน่วยงานด้านการศึกษา

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

พื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

เช่น อ่างเก็บน�้า สวน ป่าไม้

 เสียหาย............................................ตารางเมตร

 ไม่เสียหาย

ทีมประเมินฯรวบรวมจาก

หน่วยงานด้านการศึกษา/การสัมภาษณ์

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้

สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงระหว่าง

เกิดสาธารณภัย

 ขยะมูลฝอย (โปรดอธิบายพอสังเขป)

..............................................................................

 มลพิษทางอากาศ (โปรดอธิบายพอสังเขป

..............................................................................

 มลพิษทางน�้า (โปรดอธิบายพอสังเขป)

..............................................................................

 มลพิษทางเสียง (โปรดอธิบายพอสังเขป)

..............................................................................

 มลพิษรูปแบบอื่น ๆ (โปรดอธิบายพอสังเขป)

..............................................................................

การส�ารวจ/สัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ

อ�าเภอ/

จังหวัด

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคเศรษฐกิจมหภาค

รายได้ของครัวเรือนที่ลดลง

เนื่องจากสถานศึกษาปิดท�าการ

 สมาชิกของครัวเรือนไม่ต้องหยุดงานเพื่อดูแล

บุตรหลานระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

 สมาชิกของครัวเรือนต้องหยุดงานเพื่อดูแล

บุตรหลานระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

จ�านวนวันที่หยุดท�างาน...................................วัน

รายได้ลดลง....................... บาท (เฉลี่ยต่อวัน)

การสัมภาษณ์ครัวเรือน เชิงปริมาณ อ�าเภอ

รายจ่ายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากสถานศึกษาปิดท�าการ

 ครัวเรือนมีค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายในการดูแล

บุตรหลานระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

.................................................บาท (เฉลี่ยต่อวัน)

 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์

การเรียนใหม่เพื่อทดแทนที่เสียหายจากสาธารณภัย

......................................................................บาท

การสัมภาษณ์ครัวเรือน เชิงปริมาณ อ�าเภอ

งบประมาณทีใ่ช้เพือ่การช่วยเหลอืและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

รูปแบบการเยียวยา 

(ระบุ) ...................................................................

งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด 

(ระบุ).....................................................................

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ

จังหวัด

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรืออบรมครู

และบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อ

ทดแทนบุคลากรเดิมที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือถาวร

จ�านวนครู/บุคลากรด้านการศึกษาที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้เนื่องมาจากสาธารณภัย............. คน

จ�านวนวันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องมาจาก

สาธารณภัย......................................... วัน (เฉลี่ย)

งบประมาณรวมทั้งหมด.................................บาท

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ อ�าเภอ
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 มูลค่าความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ทางกายภาพในแต่ละรายการ (E) = (AxB) + (CxD) 

 มูลค่าความเสียหายทั้งหมดในภาคการศึกษา (Damages_Education) = ผลรวมทั้งหมดของมูลค่า

ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ทางกายภาพ ตามสมการดังนี้ 

ความสูญเสีย รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะข้อมูล

ระดับของ

ข้อมูล

ค่าใช้จ่ายจากการจดัการเรยีนการสอน

ในสถานที่อื่นหรือรูปแบบอื่น ๆ 

ระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

ระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

 ไม่มีการสอนในสถานที่อื่นหรือรูปแบบอื่น ๆ

 มีการสอนในสถานที่อื่นหรือรูปแบบอื่น ๆ

จ�านวน.................................................... แห่ง

ระยะเวลา.................................................. วัน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ..................... บาท

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ อ�าเภอ

การประเมินความสูญเสีย

ต่อภาคการพัฒนามนุษย์

สัดส่วนจ�านวนวันที่สถานศึกษา

หยุดท�าการเนื่องจากสาธารณภัยต่อ

จ�านวนวันทั้งหมดที่เปิดสอนในหนึ่งปี

การศึกษา

 สถานศึกษาไม่หยุดท�าการเนื่องจากสาธารณภัย

 สถานศึกษาหยุดท�าการเนื่องจากสาธารณภัย

จ�านวนสถานศึกษาที่หยุดท�าการ................... แห่ง

จ�านวนวันที่หยุดท�าการ........................วัน (เฉลี่ย)

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ อ�าเภอ

จ�านวนนักเรียนที่ขาดเรียน

เนื่องจากสาธารณภัย

จ�านวนนักเรียนที่ขาดเรียนเนื่องจากสาธารณภัย.

....................................................................... คน

หน่วยงานด้านการศึกษา เชิงปริมาณ อ�าเภอ

2.5 แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย 

 1) แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหาย การประเมินมูลค่าของความเสียหายในภาคการศึกษาสามารถค�านวณได้จาก

ผลคูณของจ�านวนสินทรัพย์ที่เสียหายหรือถูกท�าลาย (หน่วยนับทางกายภาพ) กับต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่หรือค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมต่อหน่วย ซึ่งข้อมูลจ�านวนสินทรัพย์ท่ีเสียหายนั้นรวบรวมจากแบบประเมิน ส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่นั้น สามารถ

อ้างอิงจากราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยให้มีการปรับราคาตามความเหมาะสมหรือเง่ือนไขของ

พื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ ในกรณีสินทรัพย์ท่ีเสียหายบางส่วน สามารถประเมินราคาซ่อมแซมโดยอ้างอิงจากราคา โดยแนวทาง

การวิเคราะห์ข้อมูลจะน�าข้อมูลจากแบบประเมินความเสียหาย (Damages) ภาคคมนาคม ส�าหรับทีมประเมิน (ตารางที่ 12) 

มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
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 2)  แนวทางการวเิคราะห์ความสูญเสีย การประเมนิความสญูเสยีสามารถสะท้อนมลูค่าออกมาเป็นตวัเลขหรอืเชงิปรมิาณ 

ได้การวิเคราะห์จะพิจารณาถึงผลกระทบจากสาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบของ GPP ส่วนในกรณี

ที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายความสูญเสียได้ครอบคลุมเพียงพอ 

ข้อมูลผลกระทบจะถูกวิเคราะห์และน�าเสนอในเชิงพรรณนาเพื่อให้สามารถสะท้อนความสูญเสียจากสาธารณภัยในทุกมิติ 

ดังนั้น แนวทางการวิเคราะห์ความสูญเสียในภาคการศึกษา สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) แนวทางการวิเคราะห์ 

ความเสยีหายและความสญูเสยีในภาคส่วนทีส่่งผลต่อองค์ประกอบ GPP และ (2) แนวทางการวเิคราะห์ความสญูเสยีในภาคส่วน 

ที่ไม่รวมใน GPP

ตารางที่ 12 : แบบวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสียต่อภาคการศึกษาที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

ภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ (1) อาคารส�านักงาน.............................................................หลัง 

 มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่..............................................บาท

(2) ครุภัณฑ์..........................................................................บาท

(3) วสัดสุ�านกังาน.................................................................บาท

(4) ฐานข้อมูล.......................................................................บาท

Government expenditure

(การใช้จ่ายภาครัฐ)

ภาคความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(1) จ�านวนแผน/โครงการ………..……..................…แผน/โครงการ

(2) งบประมาณรวมทั้งหมด.................................................บาท

Government expenditure

ภาคเศรษฐกิจมหภาค

งบประมาณของรัฐที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษา

รูปแบบการเยียวยา (ระบุ) .......................................................

งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด (ระบุ)..................................

Government expenditure

การเปลีย่นแปลงในรายได้ของครวัเรอืนเนือ่งจาก

สถานศึกษาปิดท�าการ

 สมาชิกของครัวเรือนไม่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลบุตรหลาน

ระหว่างสถานศึกษาปิดท�าการ

 สมาชิกของครัวเรือนหยุดงานเพื่อดูแลบุตรหลานระหว่าง

สถานศึกษาปิดท�าการ

จ�านวนวันที่หยุดท�างาน........................................................วัน 

รายได้ลดลง...................................................บาท (เฉลี่ยต่อวัน)

Private Consumption

expendtive

(การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค) 

การเปลี่ยนแปลงในรายจ่ายของครัวเรือน

เนื่องจากสถานศึกษาปิดท�าการ

ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

 ค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลานระหว่าง

สถานศกึษาปิดท�าการ ...........................................................บาท

 การซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนใหม่เพื่อทดแทนที่เสียหาย

จากสาธารณภัย .................................................................บาท

Private Consumption

expendtive
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ตารางที่ 13  แบบวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสียภาคการศึกษาที่ไม่ถูกรวมใน GPP

รายการ มูลค่าความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

ภาคสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในบริเวณ

สถานศึกษา

พืน้ทีส่เีขยีวทีไ่ด้รบัผลกระทบ.....................................ตารางเมตร การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders)
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง

ผลกระทบด้านมลพิษ 

 ขยะมลูฝอย (โปรดอธบิายพอสงัเขป)......................................... 

 มลพษิทางน�า้ (โปรดอธบิายพอสงัเขป)......................................

 มลพษิทางเสยีง (โปรดอธบิายพอสงัเขป)................................... 

 มลพษิรปูแบบอืน่ๆ (โปรดอธบิายพอสงัเขป).............................

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สัดส่วนจ�านวนวันที่สถานศึกษาหยุดท�าการ

เนือ่งจากสาธารณภัยต่อจ�านวนวนัทัง้หมดทีเ่ปิดสอน 

ในหนึ่งปีการศึกษา

จ�านวนสถานศกึษาทีห่ยดุท�าการ........................................... แห่ง 

จ�านวนวนัทีห่ยดุท�าการ................................................ วนั (เฉลีย่)

สาธารณภัยจะส่งผลต่อ

การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่

มีคุณภาพและส่งผลเสีย

ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ�านวนนักเรียนที่ขาดเรียนเนื่องจากสาธารณภัย  จ�านวนนกัเรยีนทีข่าดเรยีนเนือ่งจากสาธารณภยั..................คน

 จ�านวนวันที่นักเรียนขาดเรียนเนื่องจากสาธารณภัย

...................................................................................วัน (เฉลี่ย)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรืออบรมครูและ

บุคลากรด้านการศึกษาเพื่อทดแทนบุคลากรเดิม

ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือถาวร

 จ�านวนครู/บุคลากรด้านการศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เนือ่งมาจากสาธารณภยั...........................................................คน

 จ�านวนวันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องมาจากสาธารณภัย 

................................................................................วัน (เฉลี่ย)

 งบประมาณรวมทัง้หมด.....................................................บาท

ค่าใช้จ่ายจากการจดัการเรยีนการสอนในสถานที่

อื่นหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหว่างสถานศึกษา

ปิดท�าการ

 มกีารจดัการเรยีนการสอนในสถานทีห่รอืรปูแบบอืน่ ๆ  ระหว่าง

สถานศึกษาปิดท�าการ

จ�านวน............................................................................... แห่ง

ระยะเวลา............................................................................ วัน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ................................................ บาท

2.6  แนวทางการจัดทำากรอบการฟื้นฟู

 ทีมงานส่วนวิจัยและพัฒนา ได้ประสานขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยและ 
การจัดท�ากรอบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน จากกลุ่มกิจการพิเศษ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยระดับกระทรวง ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(Disaster Risk Reduction Focal Point : DRR Focal Point) และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภาคส่วนการศึกษา กรณ ี
เมือ่เกิดสาธารณภัย ทัง้นี ้ในส่วนของการสอบถามข้อมลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัการจดัการสาธารณภยั และแนวทางการจดัท�ากรอบ 
การฟ้ืนฟภูาคการศกึษานี ้ผูใ้ห้ข้อมลูได้น�าเสนอภาพของการท�างานในเชงิบรูณาการและการมส่ีวนร่วมในเชงิจิตอาสา โดยน�าเสนอ 
กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืและฟ้ืนฟทูีภ่าคการศกึษา ทมีงานส่วนวจิยัและพฒันา
ขอสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
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  สาธารณภัยกับผลกระทบเชิงโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการศึกษา : สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  
ในประเทศไทยส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ใน
ทุกด้านของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และภายหลัง
การเกิดสาธารณภัยสถานศึกษาต้องเร่งฟื้นฟู ท�าความสะอาด 
และซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดการเรียนการสอนเสริม  
เพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน โดยสถานศึกษาต้องปรับรูปแบบ 
การเรยีนการสอนและกจิกรรมในภาคเรยีนให้มคีวามยดืหยุน่  
การซ่อมแซมอาคารสถานที่ อย่างไรก็ตาม ผลการด�าเนินการ 
ที่ผ ่านมาหน่วยงานด้านการศึกษายังไม่สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณของกระทรวงที่มีอยู่ได้ จึงได้มีการขอรับ  
การสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูความเสียหาย แต่ก็ยังมี
อุปสรรคในการด�าเนินการอันเนื่องมาจากการส�ารวจของ
หน่วยงาน สถานศกึษาและจงัหวดัทีย่งัมคีวามเข้าใจในขัน้ตอน
ไม่ตรงกัน จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการฟื้นฟู
 นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ  
ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาคการศึกษา
จากกรณีเหตุการณ์สาธารณภัย โดยกล่าวถึงกรณีบุคลากร
ทางการศึกษาเสียชีวิต ความเสียหายเชิงโครงสร้างอาคาร
และทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ รวมถึงทรัพย์สินของครู 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผลกระทบที่ตามมา 
เช่น ต้องท�าการหยุดการเรียนการสอน จึงขาดความต่อเนื่อง 
และไม่สามารถท�าการสอบวัดผลการเรียนได้ ท�าให้นักเรียน 
นกัศกึษา คร ูบคุลากรทางการศกึษาเสยีโอกาส และขาดรายได้ 
เช ่น ครู โรงเรียนเอกชนที่ ได ้ รับรายได ้จากการสอน 
โดยนับชั่วโมงการสอน ครูพิเศษ เป็นต้น
  แนวทางการส�ารวจและรวบรวมข ้อมูล 

ความเสียหายจากสาธารณภัย : กระทรวงศึกษาธิการ 
มีการด�าเนินงานด้านสาธารณภัย ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน 
เพ่ือป้องกนั แก้ไข และช่วยเหลอืหน่วยงานสถานศกึษาในสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการ จากสถานการณ์สาธารณภัย โดยการ 
ก�าหนดการด�าเนินการเพื่อติดตามสถานการณ์ และให้ 
ความช่วยเหลอืสถานศกึษาท่ีประสบอทุกภัย/เช่น การติดตาม
สถานการณ์ การแจ้งเตอืน และออกมาตรการ โดยได้ประสาน
หน่วยงานส่วนกลาง และในพื้นที่ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ
และที่เกี่ยวข้อง มีการออกมาตรการป้องกันและการบรรเทา
ภัยพิบัติ เม่ือภัยยุติลงแล้วหน่วยงานจะด�าเนินรวบรวมสถิติ
ความเสียหาย อาทิ เหตุการณ์สาธารณภัย ปีพ.ศ. ที่เกิด
เหตกุารณ์ ลกัษณะความรนุแรง จ�านวนหน่วยงานสถานศกึษา 

ที่เกิดความเสียหาย ความเสียหายของกระทรวงศึกษา และ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และงบประมาณกลาง 
(ระบุจ�านวนเงิน : บาท)
  ระบบการจัดการสาธารณภัยและการให้

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ  
มีการด�าเนินงานด้านสาธารณภัย ซ่ึงเป็นการด�าเนินงาน 
เพือ่ป้องกนั แก้ไข และช่วยเหลอืหน่วยงาน สถานศกึษาในสงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร เช่น จากสถานการณ์พายโุพดลุ และพายุ
คาจิกิที่ผ่านมาได้มีการก�าหนดการด�าเนินการของกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในปี 2562 ช่วงเดือนสิงหาคม
ที่เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมฉับพลัน ได้มีการติดตามสถานการณ์ 
แจ้งเตือน ออกมาตรการโดยได้ประสานหน่วยงานส่วนกลาง
และในพื้นที่ ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้อง  
มีการออกมาตรการป้องกันและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. มาตรการป้องกัน : การเตรียมรับมือเพื่อลด 
ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ดังนี้
   1.1 สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา  
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
   1.2 สถานศึกษาจัดท�าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ 
   1.3 เคล่ือนย้ายทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่
ในที่ปลอดภัย 
   1.4 สถานศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ ยา 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสาร 
   1.5  ส ถ า น ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ในการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา หากมีความจ�าเป็น 
ต้องสั่งปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.6  จัดเตรียมที่พักพิงในกรณีจ�าเป ็นต ้อง 
มีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ 
   1.7  ส�ารวจและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มี
ความพร้อมต่อการรับสถานการณ์ 
  2. มาตรการบรรเทา : เป็นการช่วยเหลือเยียวยา 
และรายงานผลกระทบในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ ดังนี้
   2.1 ส�ารวจความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
ของครู นักเรียน-นักศึกษา ผู ้ปกครองและสถานศึกษา 
ประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 
   2.2 ประสานหรอืจดัศนูย์ซ่อม สร้าง เพือ่ชุมชน 
(Fix it center) 
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ภาพที่ 14 การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือภาคการศึกษา
ที่มา : ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

   2.3  จัดโครงการหรือกิจกรรมอาชีวะอาสา  
ลกูเสอืจิตอาสา จิตอาสากระทรวงศกึษาธกิาร ลงพืน้ท่ีช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภัย 
   2.4  จดัเตรยีมแผนและแนวทางการจดัการเรยีน
การสอนเสริม เพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน 
   2.5  ร า ย ง านข ้ อ มู ล ค ว าม เ สี ยห ายและ 
ผลการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
   2.6  จัดท�าข ้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ

  การวางแผนในการฟื ้นฟูภาคการศึกษา 

ที่ยั่งยืน : นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อ�านวยการส�านัก 
บูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิการจดัการความเสีย่ง 
จากสาธารณภัยด้านการศึกษา โดยมีการจัดท�าขั้นตอน
ปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาก่อนเกิดภัย คือ การติดตาม

สถานการณ์ แจ้งเตือน และออกมาตรการขณะเกิดภัย  
คือ การส�ารวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา 
ฟ้ืนฟูและซ่อมแซมเบือ้งต้น และหลังเกดิภยั คอื การตรวจสอบ 
และประเมินค่าความเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ งบกลาง (เสนอ ครม.) และอธิบายมาตรการ 
ในการด� า เนินการเ พ่ือให ้ความช ่วยเหลือและฟ ื ้นฟ ู
ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  1. มาตรการช่วยเหลือระยะสั้น 
   1.1 ประสานศูนย ์อ� านวยการช ่วยเหลือ 
สถานศกึษาประสบภยัพบิตักิระทรวงศกึษาธกิารระดบัจงัหวดั 
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ 
   1.2 ประสานข้อมูลกับส�านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสภาพ ปัญหาและ 
ความต้องการ ตลอดจนรวบรวมข้อมลูความช่วยเหลือเยยีวยา 
และรายงานเพื่อทราบเป็นรายวัน จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ 
   1.3  ประสานหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง เพื่ อ 
ช่วยเหลือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ประสบภัย 
   1.4  ประสานหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา
ในพ้ืนที่ ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบ ประเมิน 
เพื่อเยียวยาช่วยเหลือในล�าดับต่อไป 
   1.5  ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center และส�านักงาน 
กศน. ในพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา และ
ประชาชนในเบื้องต้น 
   1.6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ พร ้อมทั้งให ้ 
ค�าปรึกษาแนะน�า เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป 
   1.7  จดัเตรยีมแผนและแนวทางการจดัการเรยีน
การสอนเสริม เพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน 
  2. มาตรการช่วยเหลือระยะกลาง 
   2.1 ด�า เนินการเร ่ งส�ารวจความเสียหาย 
เพ่ือฟ้ืนฟูและซ่อมแซมอาคาร สถานที ่วสัดุอปุกรณ์ การเรยีน
การสอนให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
   2.2 หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาด�าเนนิ
การสนับสนุนงบประมาณ ในการเยียวยาแก้ไข กรณีเกิด 
ความเสียหาย 
   2.3  จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ�าเป็น 
ให้กับสถานศึกษาที่เสียหาย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ 
โต๊ะ เก้าอี ้และอืน่ ๆ  ตลอดจนประสานความร่วมมอืกบัส�านกังาน
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



 กระบวนการประเมิน PDNA เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคการผลิต 
ภาคสังคม ภาคสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินผลกระทบและความต้องการต่าง ๆ จะน�าไปสู ่
การท�าแผนเพื่อการฟื้นฟู โดยข้อมูลพื้นฐานก่อนเกิดภัยเป็นส่วนส�าคัญในการประมาณการ 

ความเสียหายและผลกระทบด้านอื่น ๆ เนื่องจากต้องน�ามาเปรียบเทียบกัน และการประมาณการ
ผลกระทบต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเน้นการลงพื้นที่และตรวจสอบ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ

การท�างานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพราะทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน และควรมีการ 
จัดอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาความสามารถ

ในด้านการประเมินอยู่เสมอ และมีแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินแบบ
บรูณาการ เพือ่เป็นการพฒันากระบวนการฟ้ืนฟแูละระบบจดัการสาธารณภยั

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน PDNA 
ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1) ด�าเนินงานร่วมกัน 

ในรปูแบบคณะท�างาน หรอืคณะกรรมการ 2) สร้างรปูแบบการจดัเกบ็ข้อมลู หรือ 
บูรณาการข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และที่เป็นจริง 3) สร้างหน่วยงานหลัก 

ในการสนับสนุน ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ และ  
4) มุ ่งเน้นการด�าเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 

เป็นรูปธรรม

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง 

ผู้อ�านวยการส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา 
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืเป็นไปอย่างทัว่ถงึ 
และมีประสิทธิภาพ ตามความจ�าเป็นเหมาะสม 
   2.4  จดัเตรยีมแผนและแนวทางการจดัการเรยีน
การสอนเสริมเพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน
  3. มาตรการช่วยเหลือระยะยาว 
   3.1  ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เสียหายมาก 
ประสานขอรบัการสนบัสนนุข้อมลูงบประมาณ (งบกลาง) เพือ่
ด�าเนินการฟื้นฟูอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการจัดท�าค�าของบประมาณ 
(งบกลาง) ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  
พ.ศ.2556 
   3.2  ส�ารวจพืน้ท่ีเสีย่งท่ีมโีอกาสประสบภยัพบิตัิ
ซ�้า เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในระยะยาว 

   3.3  ส�ารวจและเตรียมการ เพื่อรองรับกรณี
หน่วยงาน/สถานศึกษาถูกจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว 
เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
   3.4  เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคต โดยจัดท�าแผนในการอบรม 
เจ้าหน้าท่ี และเครือข่ายในพ้ืนท่ีให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การป้องกนัภยัพบิตั ิเพือ่สร้างระบบการป้องกนั การเผชญิเหต ุ
และการฟื ้นฟู ทั้งนี้อาจเริ่มจากพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 
บ่อยครั้งก่อน แล้วจึงขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ 
   3.5  การสนับสนุนและสร้างจิตอาสาเข้ามา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น กลุ่มลูกเสือและเนตรนารี  
กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มจิตอาสา เป็นต้น 
   3.6 จัดท�าคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติของภาคการศึกษาเพ่ือให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาตระหนักรู้ถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ
สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   3.7 ด�าเนนิการจัดท�าแผนทีค่วามเส่ียงภยัพบัิติ
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
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ภาคที่อยู่อาศัย3

ภาพที่ 15 : ความเสียหายจากสาธารณภัยภาคที่อยู่อาศัย    
ที่มา : ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

3.1 บทนำา

 การประเมิน PDNA ภาคที่อยู่อาศัย มีเป้าหมายเพ่ือ
ประเมินผลกระทบจากสาธารณภัย และวางแผนมาตรการ
ฟื้นฟูที่อยู ่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยมี 
ความส�าคัญเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
ด�ารงชีวติ และส่งผลต่อคณุภาพชวีติในด้านอืน่ ๆ  เช่น สขุภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมนุษย์

3.2  หลักการประเมินความเสียหายและ
 ความสูญเสีย : ภาคที่อยู่อาศัย

 1) การประเมินความเสียหาย (Damages) ภาค
ที่อยู ่อาศัย จะเป็นการประมาณการมูลค่าที่เป็นตัวเงิน 
โดยพิจารณาเฉพาะสินทรัพย์ทางกายภาพที่จ�าเป็นต่อ 
การอยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้านหรืออาคารท่ีใช้พักอาศัย 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายในอาคาร ท้ังน้ีข้อมูลที่จ�าเป็น
ส�าหรับการประเมินความเสียหายส�าหรับภาคที่อยู ่อาศัย 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลจ�านวนความเสียหาย

ของสินทรัพย์ทางกายภาพ และข้อมูลต้นทุนการทดแทน
หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างใหม่ โดยทั่วไป 
เมื่อเกิดสาธารณภัยบ้านและอาคารที่ใช้พักอาศัยแต่ละแห่ง
จะได้รับความเสียหายในระดับที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น  
ในการรวบรวมจ�านวนความเสยีหายของสนิทรพัย์ทางกายภาพ 
จึงต ้องมีการประเมินและจ�าแนกระดับความเสียหาย 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ โดยแบ่งความเสยีหายออก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  1.1) ความเสยีหายอย่างถาวร คอื โครงสร้างหลกั
ได้รบัความเสยี หายมากกว่าร้อยละ 70 ไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด้ 
(กรณีที่อยู่อาศัย) การทดแทนความเสียหาย คือ การปลูก
สร้างใหม่
  1.2)  ระดับความเสียหายมาก คือ โครงสร้างหลัก
ได้รับความเสียหายระหว่างร้อยละ 30 – 70 การทดแทน 
ความเสียหายสามารถท�าได้โดยการซ่อมแซม
  1.3)  ระดบัความเสยีหายน้อย คอื โครงสร้างหลัก 
ได้รบัความเสยีหายน้อยกว่าร้อยละ 30 การทดแทนความเสียหาย 
สามารถท�าได้โดยการซ่อมแซม
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



 2) การประเมินความสูญเสีย (Losses) การประเมิน
ความสูญเสีย คือ การประเมินผลกระทบของสาธารณภัย 
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ 
และครอบคลมุถงึมติทิางเศรษฐกจิและสงัคม เช่น สิง่แวดล้อม 
การพัฒนามนุษย ์เมื่อมีการประเมินความสูญเสียแล ้ว 
ในงานวิจัยจะพิจารณาถึงผลกระทบท่ีตามมาต่อ GPP โดย
แสดงในรูปของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบของ 
GPP ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ที่มิได้รวมอยู่ในองค์ประกอบของ 
GPP เช่น ความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่าความสูญเสีย 
ต่อทรพัยากรมนษุย์จะถกูประเมนิอยูใ่นรปูแบบการพรรณนา 
มีรายละเอียดดังนี้
  2.1) การเปลีย่นแปลงการไหลเวยีนทางเศรษฐกจิ 
เช่น
       - ต้นทุนของการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว 
จ�านวนที่พักอาศัยชั่วคราวนั้นขึ้นกับจ�านวนครอบครัว 
ที่สูญเสียที่พักอาศัย ซึ่งครอบคลุมถึงการซ่อมแซมอาคาร 
บ้านเรือนในเขตสาธารณภัยให้เป็นท่ีอยู ่อาศัยชั่วคราว  
การเช่าทีพ่กัระยะสัน้ หรอืการสร้างทีพ่กัชัว่คราวในรปูแบบต่างๆ 
และพิจารณาไปถึงต้นทุนการจัดหาบริการ สาธารณูปต่างๆ  
ที่จ�าเป็นต่อการพักอาศัย เช่น ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น
        -  ต้นทุนการรื้อถอนและจัดการอาคาร 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากสาธารณภยั รวมถงึต้นทุนใน
การก�าจัดซากและกระบวนการรไีซเคลิ การรือ้ถอนทีอ่ยูอ่าศยั 
เพื่อปลูกสร้างใหม่หรือก�าจัดการกีดขวางในกรณีปกติทั่วไป
    -  การย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่ตั้งที่พักอาศัย 
ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณา อาทิ มูลค่าของที่ดิน ที่เป็นที่ตั้ง
ของทีพ่กัอาศยัแห่งใหม่ ต้นทนุการจดัหาบรกิารพืน้ฐาน ต้นทนุ
ด้านเอกสารที่เก่ียวข้องกับท่ีดิน ต้นทุนการย้ายเครื่องเรือน 
และเครื่องใช้ในบ้านไปยังที่พักแห่งใหม่
  2.2) การประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิมหภาค 
เช่น
     - ต้นทุนการน�าเข้าสินค้าและบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัย โดยค�านวณ
สัดส่วนมูลค่าการน�าเข้าจากต่างประเทศเทียบกับมูลค่า 
การซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการน�าเข้าที่สูง 
อาจส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีการช�าระเงินของประเทศ  
(Balance of payment)

     - สัดส่วนค่าใช้จ ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น
เน่ืองจากการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูสินทรัพย์ทางกายภาพ  การคนื
สภาพพื้นที่โดยการก�าจัดซากปรักหักพัง การสร้างที่พักอาศัย
ชั่วคราวหรือศูนย์กู้ภัย ซึ่งส่งผลต่องบประมาณ ของภาครัฐ 
     - รายรบัของภาคเอกชนในธรุกจิก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลง เช่น รายรับจากการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ซ่ึงมีความส�าคัญในการประเมิน
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในมิติของการลงทุนภาค
เอกชน

3.3 กระบวนการประเมิน

 ขั้นตอนที่ 1  : การก�าหนดขอบเขตของการประเมนิ
และค�านิยาม เพื่อให้สามารถประเมินได้อย่างครบถ้วน  
โดยขอบเขตของการประเมิน PDNA ในภาคส่วนที่อยู่อาศัย
ครอบคลุมทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  ประเมินความเสียหายของที่อยู ่อาศัย รูปแบบ 
การใช้ทีด่นิ และการตัง้ถิน่ฐาน โดยจ�าแนกข้อมลูตามลักษณะ
ของที่อยู ่อาศัย เพื่อเห็นภาพความเสียหายระหว่างก่อน 
และหลังสาธารณภัย
  ประเมินความเสียหายต่อการบริหารงานภาครัฐ
และกระบวนการทางสังคมความเสียหายต่อภาคเอกชน  
โดยเฉพาะสาขาก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์ และสาขาการเงนิ
  วเิคราะห์ผลกระทบทีต่ามมาของสาธารณภยัทีม่ต่ีอ
เศรษฐกิจและสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
  ประเมินแผนการจัดการ ศักยภาพ และทรัพยากร 
ในการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนามาตรการฟื้นฟูภายใต้แนวคิด
การสร้างคืนใหม่ให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better : BBB) 
 ขั้นตอนที่  2  : กา รก� าหนดที มประ เมิ น  ค ว ร 
ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาต่าง ๆ  และควรม ี
ผู้ประเมินที่มีถิ่นฐานหรือมีประสบการณ์ในพื้นที่สาธารณภัย 
ซึ่งในการประเมิน PDNA สาขาที่อยู่อาศัยนั้น มีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งข้อมูลภาคสนามและข้อมูลชั้นรองจากเอกสารอื่น ๆ  
เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์โดยผูเ้ชีย่วชาญ มตีวัแทนจากผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 14  ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ภาคที่อยู่อาศัย

พื้นที่ประสบภัย .....................................................................................................................................................

รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน
ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย

จ�านวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดภายในจังหวัด (หลัง) ระดับจังหวัด

(1) อ�าเภอ............................. (หลัง) ระดับจังหวัด

(2) อ�าเภอ............................. (หลัง) ระดับจังหวัด

(3) อ�าเภอ............................. (หลัง) ระดับจังหวัด

(4) อ�าเภอ............................. (หลัง) ระดับจังหวัด

จ�านวนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคที่อยู่อาศัย (แห่ง) ระดับจังหวัด

(1) ....................................................................................... ระดับจังหวัด

(2) ....................................................................................... ระดับจังหวัด

(3) ....................................................................................... ระดับจังหวัด

 ขั้นตอนที่ 3  : การก�าหนดรปูแบบการจดัเกบ็ข้อมลู 
โดยทัว่ไปมกีารก�าหนดแบบฟอร์มในการจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่ โดยสามารถ 
จดัเกบ็ข้อมลูได้หลากหลายวธิ ีเช่น การสอบถาม การสมัภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ และชุดข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐานสถิติ ข้อมูลความเสียหาย ความสูญเสียข้อมูล
ทางด้านสงัคมและผลกระทบรวมถงึความต้องการในการฟ้ืนฟู 
จากผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เป็นต้น
 ขั้นตอนที่ 4  : การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูล
ความเสียหาย ข้อมูลความสูญเสีย และวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
วเิคราะห์ความต้องการด้านการฟ้ืนฟรูะดบัภาคส่วน  และควร
มีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยัน 
ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึง การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได ้
ส่วนเสียเพื่อให้มีการตกลงร่วมกันในด้านความต้องการ 
ที่ส�าคัญและยุทธศาสตร์การฟื้นฟูต่าง ๆ
 ขั้นตอนที่ 5  : การจัดท�ารายงาน เมื่อ PDNA เสร็จ
สิน้ลง และได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัเรือ่งยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟู 
แล ้ว ต ้องรวบรวมรายงานการประเมินรายภาคส ่วน  
องค์ประกอบต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูให้เป็นรายงาน
ฉบบัเดยีว โดยน�าเสนอผลการประเมนิทัง้หมดและยทุธศาสตร์
การฟื้นฟูในรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เชื่อมโยงความต้องการด้าน 
การฟื ้นฟูกับวัตถุประสงค์การฟื ้นฟูและผลสัมฤทธิ์ที่ม ี
ความชัดเจน ที่ส�าคัญ “รายงาน PDNA” ควรต้องมีคุณภาพ
และสะท้อนถึงข้อตกลงที่บรรลุร่วมกัน 
 

3.4  การสร้างมาตรฐานข้อมูลสำาคัญ 
 (PDNA Baseline Data)

 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการด�ารงชีวิต และ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ เช่นสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมนุษย ์
การประเมิน PDNA ในภาคท่ีอยู ่อาศัย ต้องการข้อมูล 
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

 1)  ข้อมูลพืน้ฐานส�าหรบัการประเมินด้านการศกึษา 
(PDNA Baseline Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภาคที่อยู่อาศัย ควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้
   ข้อมูลด้านสินทรัพย์กายภาพ เช่น จ�านวนและ
ลักษณะของที่อยู่อาศัย เครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือน
   ข้อมูลประชากรและส�ามะโนครัวเรือน เช่น 
จ�านวนประชากรในพื้นที่ จ�านวนครัวเรือน รายได้ครัวเรือน 
แหล่งที่มาของรายได้
    ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้ 
บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูล 
ความยากจน ราคาที่ดินเฉลี่ย ค่าเช่าที่พักอาศัยเฉลี่ย
   ข้อมูลด้านราคา เช่น ต้นทุนต่อหน่วยของ 
การซ่อมแซมและก่อสร้าง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เครื่องใช้ในครัวเรือน
   โดยข้อมลูข้างต้นจ�าแนกตามลกัษณะภมูศิาสตร์
และประเภทของที่อยู่อาศัย เช่น ที่ตั้ง (พื้นที่เมืองและชนบท) 
ประเภทของท่ีพักอาศัย (เช่น บ้านเด่ียว บ้านแฝด ตึกและ
อพาร์ตเมนต์) ขนาดของที่พักอาศัย รูปแบบโครงสร้างของ
ที่พักอาศัย (ไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ครึ่งตึกครึ่งไม้) รูปแบบ
ความเป็นเจ้าของ (ผู้ครอบครอง ผู้เช่า อื่น ๆ)
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รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน
รายการ ลักษณะข้อมูล ข้อมูล แหล่งข้อมูล/หน่วยงาน

จ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของหน่วยงานภายในจงัหวดั (แห่ง) ระดับจังหวัด

(1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ และโครงการจัดสร้างโดยภาครัฐ)

ระดับจังหวัด

(2) ส�านักงานเคหะจังหวัด ระดับจังหวัด

(3) อื่นๆ ระดับจังหวัด

จ�านวนบริษัทเอกชนที่ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในจังหวัด (แห่ง) ระดับจังหวัด

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน (บาทต่อเดือน) ระดับจังหวัด

สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว ระดับจังหวัด

(1) จ�านวนโรงไฟฟ้า (แห่ง) ระดับจังหวัด

(2) โรงผลิต/โรงจ่ายน�้าประปา (แห่ง) ระดับจังหวัด
(3) ระบบก�าจัดขยะ (เช่น เตาเผาขยะ บ่อฝังกลบขยะ) (แห่ง) ระดับจังหวัด

(4) ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ…………………………………… ระดับจังหวัด

(5) พื้นที่สีเขียวส่วนกลางของชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ป่าชุมชน 

แหล่งน�้าสาธารณะของชุมชน (ตารางเมตร)

ระดับจังหวัด

(6) ที่ดินว่างเปล่าที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม (ตารางเมตร) ระดับจังหวัด
ข้อมูลที่อยู่อาศัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....................................................................................................................................................................................

จ�านวนบ้านเดี่ยว (วัสดุคอนกรีต)  (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านเดี่ยว (ครึ่งตึกครึ่งไม้) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านเดี่ยว (ไม้หรือวัสดุถาวรอื่นๆ) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านเดี่ยว (วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านแฝด ตึกและอาคารพาณิชย์  (วัสดุคอนกรีต) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านแฝด ตึกและอาคารพาณิชย์  (ครึ่งตึกครึ่งไม้) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนบ้านแฝด ตึกและอาคารพาณิชย์  (ไม้หรือวัสดุถาวรอื่นๆ) (หลัง) ระดับอ�าเภอ

จ�านวนอพาร์ตเมนต์และคอนโดมีเนียม (แห่ง) ระดับอ�าเภอ

 2)  ข้อมลูส�าคญัในการประเมนิด้านทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการรวบรวมข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัภาคทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีท่ีไ่ด้

รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  จ�าแนกออกเป็น 

  2.1) ข้อมลูความเสยีหาย (Damages) เป็นการประมาณการมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิโดยพจิารณาเฉพาะสนิทรพัย์ทาง

กายภาพที่จ�าเป็นต่อการอยู่อาศัยซึ่งสินทรัพย์ทางกายภาพในภาคที่อยู่อาศัยประกอบด้วย บ้านหรืออาคารที่ใช้พักอาศัย และ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการอยู่อาศัย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก�าจัดขยะ เป็นต้น
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ตารางที่ 15  แบบประเมินความเสียหาย (Damages) ภาคที่อยู่อาศัย ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ.......................................................................................................................................

ล�าดับที่ อ�าเภอ

จ�านวนสินทรัพย์ที่เสียหาย

บ้านเดี่ยว (หลัง) บ้านแฝด ตึก และอาคารพาณิชย์ (หลัง)
อาคารชุด

เพื่ออยู่อาศัย 

(แห่ง)

ระบบไฟฟ้า 

(บาท)

ระบบประปา 

(บาท)

ระบบ

ก�าจัดขยะ

(บาท)
คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้หรือวัสดุ

ถาวรอื่นๆ

วัสดุ
ไม่ถาวร

ในท้องถิ่น

คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้หรือวัสดุ

ถาวรอื่นๆ

สินทรัพย์เสียหายอย่างถาวร

สินทรัพย์เสียหายบางส่วน (ระดับความเสียหายมาก)

สินทรัพย์เสียหายบางส่วน (ระดับความเสียหายน้อย)

ตารางที่ 16 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสียหาย (Damages) ภาคที่อยู่อาศัย ส�าหรับทีมประเมิน

รายการ

จ�านวน

สินทรัพย์

ที่เสียหาย 

[A]

ราคา

มาตรฐาน

[B]

มูลค่า

ความเสียหาย

ก่อนปรับ 

Factor F [C]

Factor F 

[D]

มูลค่า

ความเสียหาย

หลังปรับ 

Factor F [E]

บ้านเดี่ยววัสดุคอนกรีต (หน่วย:หลัง)

(1) บ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านเดี่ยวครึ่งตึกครึ่งไม้ (หน่วย:หลัง)

(1) บ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านเดี่ยวไม้หรือวัสดุถาวรอื่นๆ (หน่วย:หลัง)

(1) บ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

45 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
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รายการ

จ�านวน

สินทรัพย์

ที่เสียหาย 

[A]

ราคา

มาตรฐาน

[B]

มูลค่า

ความเสียหาย

ก่อนปรับ 

Factor F [C]

Factor F 

[D]

มูลค่า

ความเสียหาย

หลังปรับ 

Factor F [E]

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านเดี่ยวที่สร้างโดยวัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น (หน่วย : หลัง)

(1) บ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) บ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านแฝด ตึก อาคารพาณิชย์ วัสดุคอนกรีต (หน่วย : หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านแฝด ตึก อาคารพาณิชย์ ครึ่งตึกครึ่งไม้ (หน่วย : หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
บ้านแฝด ตึก อาคารพาณิชย์ ไม้และวัสดุถาวรอื่นๆ (หน่วย : หลัง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................

(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 

หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
อาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัย (หน่วย : แห่ง)

(1) อาคารที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ต้องสร้างใหม่) 
หน่วยงานรับผิดชอบ..................................................
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รายการ

จ�านวน

สินทรัพย์

ที่เสียหาย 

[A]

ราคา

มาตรฐาน

[B]

มูลค่า

ความเสียหาย

ก่อนปรับ 

Factor F [C]

Factor F 

[D]

มูลค่า

ความเสียหาย

หลังปรับ 

Factor F [E]

(2) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายมาก) 
หน่วยงานรับผิดชอบ...............................
(3) อาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วน (เสียหายน้อย) 
หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
ระบบสาธารณูปโภค (หน่วย : บาท)

(1) ระบบไฟฟ้า
หน่วยงานรับผิดชอบ..................................................
(2) ระบบประปา
หน่วยงานรับผิดชอบ.................................................
(3) ระบบก�าจัดขยะ
หน่วยงานรับผิดชอบ..................................................

รวมความเสียหายทั้งสิ้น

  2.2) ข้อมูลความสูญเสีย (Losses) เป็นการประเมินผลกระทบของสาธารณภัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การไหลเวียนทางเศรษฐกิจ และครอบคลุมถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สิ่งแวดล้อม การพัฒนามนุษย์ในการประเมิน
ความสูญเสียในงานวิจัยจะพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่อ GPP โดยแสดงในรูปของการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละองค์ประกอบของ 
GPP ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ที่มิได้รวมอยู่ในองค์ประกอบของ GPP เช่น มูลค่าความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่าความสูญเสีย
ต่อทรัพยากรมนุษย์ จะถูกประเมินอยู่ในรูปแบบการพรรณนา

ตารางที่ 17 แบบประเมินความสูญเสีย (Losses) ภาคที่อยู่อาศัย

ความสูญเสีย รายการ มลูค่าความเสียหายและความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะ
ข้อมูล

ระดับของ
ข้อมูล

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

ภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ  อาคารส�านักงาน.................................หลัง 

 มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

.................................................................บาท

 ครุภัณฑ์.............................................บาท

 วัสดุส�านักงาน....................................บาท

 ฐานข้อมูล..........................................บาท

 จ�านวนวันที่หยุดปฏิบัติงาน

..................................................................วัน

หน่วยงาน

ด้านที่อยู่อาศัย

เชิงปริมาณ จังหวัด

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

ภาคความเสี่ยงและ

การลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย

 จ�านวนแผน/โครงการ...............................

แผน/โครงการ

 งบประมาณรวมทั้งหมด.....................บาท

หน่วยงาน

ด้านที่อยู่อาศัย

เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ

จังหวัด

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

ภาคสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียวส่วนกลางของชุมชน เช่น สวน

สาธารณะ ป่าชุมชน 

แหล่งน�้าสาธารณะของชุมชน 

ที่ดินว่างเปล่าที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม 

 เสียหาย.........................ตารางเมตร

 ไม่เสียหาย

 เสียหาย.........................ตารางเมตร

 ไม่เสียหาย

ทีมประเมินรวบรวมข้อมูล/

การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ อ�าเภอ
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



ความสูญเสีย รายการ มลูค่าความเสียหายและความสูญเสีย
แหล่งข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ลักษณะ
ข้อมูล

ระดับของ
ข้อมูล

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

เศรษฐกิจมหภาค

งบประมาณของรัฐที่ใช้เพื่อ

การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบในภาคที่อยู่อาศัย

รูปแบบการเยียวยา 

(ระบุ)...............................................................

งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด 

(ระบ)ุ..............................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ

จังหวัด

รายได้ที่สูญเสียไปจากการ

หยุดงานเพื่อซ่อมหรือสร้าง

ที่อยู่อาศัย

 สมาชิกของครัวเรือนไม่ต้องหยุดงาน

เพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

 สมาชิกของครัวเรือนหยุดงานเพื่อ

ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

จ�านวนวันที่หยุดท�างาน....................วัน 

รายได้ลดลง..............บาท (เฉลี่ยต่อวัน)

การส�ารวจข้อมูล/

สัมภาษณ์ครัวเรือน

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

รายจ่ายด้านที่อยู่อาศัยของ

ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

 ค่าจ้างแรงงานหรือค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

.......................................................บาท

 ค่าเช่าหรือค่าปลูกสร้างที่พักชั่วคราว

ระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่

ได้รับความเสียหายจาก

สาธารณภัย....................................บาท

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างาน

ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการย้ายที่พัก

อาศัยชั่วคราว ระหว่างซ่อมแซมหรือ

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย

จากสาธารณภัย..............................บาท

การส�ารวจข้อมูล/

สัมภาษณ์ครัวเรือน

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

รายรับรวมของธุรกิจด้านการให้

เช่าหรือสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

ระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้าง

อาคารที่ได้รับความเสียหายจาก

สาธารณภัย

ความแตกต่างระหว่างรายรับรวม

การให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ในปีที่มีสาธารณภัยและไม่มีสาธารณภัย

 มีความแตกต่าง....................... บาท

 ไม่มีความแตกต่าง

การส�ารวจข้อมูล/

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

เชิงปริมาณ จังหวัด

การประเมิน

ความสูญเสียต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายรับที่ลดลงของครัวเรือน

ยากจนที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็น

สถานที่ประกอบกิจการ

เนื่องจากไม่สามารถประกอบ

กิจการระหว่างซ่อมแซมหรือ

ปลูกสร้างที่พักที่ได้รับความ

เสียหายจากสาธารณภัย

 จ�านวนวันที่หยุดประกอบกิจการ

..............................................วัน (เฉลี่ย)

 รายรับรวมที่ลดลง..........บาท (เฉลี่ย)

การส�ารวจข้อมูล/

สัมภาษณ์ครัวเรือน

เชิงปริมาณ อ�าเภอ

3.5 แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย : ภาคที่อยู่อาศัย 

 1)  แนวทางการวิ เ ครา ะห ์ ความ เสี ยหาย  

(Damages) การประเมินความต้องการภายหลังเกิด
สาธารณภัยตามหลักสากลของภาคที่อยู ่อาศัย สามารถ
ค�านวณได้จากแบบสอบถามในส่วนของทีมประเมิน การหา
มูลค่าความเสียหายท�าได้โดยค�านวณจากจ�านวนสินทรัพย์
ทางกายภาพที่เสียหายคูณกับต้นทุนการทดแทนต่อหน่วย
ความเสยีหาย (ค่าก่อสร้างใหม่หรอืค่าซ่อมแซม) ข้อมูลจ�านวน 
สินทรัพย์ทางกายภาพที่เสียหายนั้น รวบรวมได้จากแบบ
ประเมินที่กรอกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู ่อาศัย  

ส่วนต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่นั้น ทีมประเมินฯ สามารถอ้างอิง
จากราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างโดยให้มีการปรับราคาตาม
ความเหมาะสมหรือตามเงื่อนไขของพื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ใน
กรณขีองท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้รับความเสียหายบางส่วน ทีมประเมนิ 
PDNA ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมโดยอ้างอิง
จากราคามาตรฐานเช่นเดียวกัน ส�าหรับความเสียหายของ
สาธารณูปโภคพื้นฐานสามารถค�านวณได้โดยการรวมมูลค่า
ความเสียหายจากข้อมูล ที่แต่ละหน่วยงานตอบมาในแบบ
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ประเมิน โดยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในภาคที่อยู่อาศัย 
(Damages) คือ ผลรวมของมูลค่าความเสียหายสินทรัพย์
กายภาพและมูลค่าความเสียหายในสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐาน ทั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลจากแบบประเมินความเสียหาย  
(Damage) ภาคที่อยู่อาศัย ส�าหรับทีมประเมิน (ตารางที่ 17) 
น�ามาวิเคราะห์ตามแนวทางดังนี้

 มูลค่าความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ทางกายภาพในแต่ละรายการ (E) = (AxB) + (CxD) 

 มลูค่าความเสยีหายท้ังหมดในภาคท่ีอยูอ่าศยั (Damage_Housing) = ผลรวมทัง้หมดของมลูค่าความเสยีหายของโครงสร้าง

พื้นฐานและสินทรัพย์ทางกายภาพ ตามสมการดังนี้

 2)  แนวทางการวเิคราะห์ความสญูเสยี (Losses) แนวทางการวเิคราะห์ความสญูเสยีในภาคทีอ่ยูอ่าศยั ซ่ึงเกีย่วเนือ่ง

กับประเด็นส่วนคาบเกี่ยวอื่น ๆ  สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวทางการวิเคราะห์ความสูญเสียในภาคส่วนที่ส่งผลต่อ

องค์ประกอบ GPP และแนวทางการวิเคราะห์ความสูญเสียในภาคส่วนที่ไม่ถูกรวมใน GPP

ตารางที่ 18  แนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสียต่อภาคที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

รายการ มูลค่าความเสียหายและความสูญเสีย ส่งผลต่อองค์ประกอบ GPP

ภาคการจัดการภาครัฐ

สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ (1) อาคารส�านักงาน.............................................................................................หลัง 
     มูลค่าซ่อมแซมหรือสร้างใหม่........................................................................บาท
(2) ครุภัณฑ์.........................................................................................................บาท
(3) วัสดุส�านักงาน................................................................................................บาท
(4) ฐานข้อมูล......................................................................................................บาท

Government expenditure

ภาคความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(1) จ�านวนแผน/โครงการ………………...................…..........................…แผน/โครงการ
(2) งบประมาณรวมทั้งหมด.................................................................................บาท

Government expenditure

ภาคเศรษฐกิจมหภาค

งบประมาณของรัฐที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ในภาคที่อยู่อาศัย

รูปแบบการเยียวยา (ระบุ) ..............................................................
งบประมาณการช่วยเหลือทั้งหมด (ระบุ)............................................

Government expenditure

การเปลี่ยนแปลงในรายได้ของครัวเรือน
จากการหยุดงานเพื่อซ่อมหรือ
สร้างที่อยู่อาศัย

 สมาชิกของครัวเรือนไม่ต้องหยุดงานเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 สมาชิกของครัวเรือนหยุดงานเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

จ�านวนวันที่หยุดท�างาน..........................................................................................วัน 
รายได้ลดลง....................................................................................บาท (เฉลี่ยต่อวัน)

Private consumption 
expenditure

การเปลี่ยนแปลงในรายจ่ายของครัวเรือน
เนื่องจากการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
 ค่าจ้างแรงงานหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

............................................................................................................................บาท
 ค่าเช่าหรือค่าปลูกสร้างที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้าง

ที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย..................................................บาท
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างานที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการย้าย

ที่พักอาศัยชั่วคราว ระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภยั....................................................................................................บาท

Private consumption 
expenditure

รายรับรวมของธุรกิจด้านการให้เช่า
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ที่ลดลงระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

ความแตกต่างระหว่างรายรับรวมในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในปีที่มี
สาธารณภัยและไม่มีสาธารณภัย

 มีความแตกต่าง.................................................................... บาท
 ไม่มีความแตกต่าง

Investment
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



ภาพที่ 16 : การลงพื้นที่ส�ารวจความเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

ตารางที่  19 แนวทางการวิเคราะห์ความสูญเสียต่อภาคที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกรวมใน GPP

รายการ มูลค่าความสูญเสีย แนวทางการประเมิน

การประเมินความสูญเสียต่อภาคสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สีเขียว 
ซึ่งหมายถึง พื้นที่สีเขียวส่วนกลาง
ของชุมชน และที่ดินว่างเปล่าที่มี
พืชพรรณขึ้นปกคลุม

พื้นที่สีเขียวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด........................ตารางเมตร การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders)

การประเมินความสูญเสียต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายรับที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่ใช้
ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ประกอบกิจการ
เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจการ
ระหว่างซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่พัก
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

 จ�านวนวันที่หยุดประกอบกิจการ.....................วัน (เฉลี่ย)
 รายรับรวมที่ลดลง...........................................บาท (เฉลี่ย)

รายได้ที่ลดลงของครัวเรือน 
โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน 
ส่งผลให้ครัวเรือนเข้า
ถึงโอกาสการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้น้อยลง 

3.6 แนวทางการจัดทำากรอบการฟื้นฟู 

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

พ.ศ 2558 ได้ก�าหนดแนวทางการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน 

ที่อยู่อาศัยภายหลังเกิดสาธารณภัยไว้ในส่วนของแนวปฏิบัติ

ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจะต้องมีการประเมินความเสียหาย

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

เมื่อเทียบกับสภาพปกติ และให้ยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

ทดรองราชการเพื่อช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอ�านาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. 2556 ทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิการ

ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยักรณฉุีกเฉิน โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ 

ทัง้นี ้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการซ่อมแซมให้คนืสูส่ภาพเดมิ  

โดยก�าหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยไว ้ในระเบียบนี้  

และให้การขอใช้วงเงนิทดรองราชการให้ด�าเนนิการตามวธิกีาร 

และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบอย่างถูกต้อง
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 การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย หรือ 
PDNA เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ควรตระหนักในความส�าคัญและขับเคลื่อนให้
เกิดกลไกการด�าเนินการอย่างจริงจัง แต่ในปัจจุบันเรายังเกิด 
ความสับสน ขาดองค์ความรู้และทักษะการประเมิน PDNA  
รวมถึงรากฐานทางความคิดส่วนใหญ่ยังมองว่าการประเมิน  
เพื่ อ ให ้ความช ่วยเหลือผู ้ประสบภัย คือ  การสั งคม 
สงเคราะห์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากเราจะขับเคลื่อน
การท�า PDNA ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ควรด�าเนินการ 
อย ่างรอบคอบและต ้องมีการวางแผนการขับเคลื่อน 
ในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ซึ่งในปัจจุบันกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ได้บรรจุประเด็น “การประเมิน 

อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา : ศูนย์เตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)

ดร.พิจิตต  รัตตกุล

ความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) ไว ้ใน 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
ในยุทธศาสตร ์ที่  3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื ้นฟ ู
อย ่างยั่งยืน กลยุทธ ์ที่  1 พัฒนาระบบการประเมิน 
ความต้องการหลงัเกิดสาธารณภยั (Post–Disaster Needs  
Assessment : PDNA)” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมี
ยุทธศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนเป็นยุทธวิธีแล้วก็ตาม แต่เรายัง 
ไม่ได้แปลงยุทธวิธีเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการประเมิน
ที่ง่ายต่อการด�าเนินการประเมินของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ในส่วนนี้ หากเราไม่มีต ้นแบบ (Modelling) ตัวอย่าง 
ความส�าเร็จ (Best Practice) ก็อาจเป็นข้อจ�ากัดให้ 
การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ยากขึ้น

S p e c i a l
S c o o P

แนวทางการขับเคลื่อน
ก�รประเมินคว�มต้องก�รหลังเกิดส�ธ�รณภัย

ความสำาคัญของการประเมินความต้องการ

หลังเกิดสาธารณภัยกับการนำามาปรับใช ้ ใน

ประเทศไทยเพื่อการวางแผนฟื้นฟูให้เกิดการลด

ความเสี่ยงเดิม ไม่เพิ่มความเสี่ยงใหม่ และพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)



 ...หากจะตอบค�าถามที่ว่า PDNA ส�าคัญและจะมีทางเกิดขึ้นจริงในประเทศ 

หรือไม่ ผมขออธิบายว่า “วิถีชีวิต” จ�าเป็นต้องท�าให้คนในพื้นที่เสี่ยงมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น  

คนที่ได้รับผลกระทบฟื้นตัวเร็วขึ้น ดังนั้น PDNA จึงมีความส�าคัญ แต่ไม่มีใครพูด 

ในระดบัชาต ิPDNA ไม่ใช่การมอบสิง่ของ กัน้กระสอบทราย หรอืการระบายน�า้ แต่  PDNA  

จะบอกได้ว่าต้องท�าอย่างไรให้วิถีชีวิตของคนดีขึ้น โดยเฉพาะคนในพื้นที่เส่ียงภัย 

ที่ขยายไปเรื่อย ๆ  เพราะเราอยู่ในกงล้อภัย อยู่ในแอ่งกระทะของความเสี่ยงภัย ดังนั้น 

ภัยพิบัติก็จะเกิดขึ้นซ�้าอีกแน่นอน...

 ...ประสบการณ์ในประเทศไทย ปี 2554 เป็นครัง้แรกทีธ่นาคารโลกเข้ามาท�างานกบั
รฐับาลในการประเมิน PDNA ในประเทศไทยอย่างเตม็รปูแบบ โดย ADPC มบีทบาทในการ 
เก็บข้อมูลและท�า GIS แต่ในส่วนของการใช้แบบเก็บข้อมูลของธนาคารโลกขณะนั้น 
ถือเป็นปัญหาใหญ่มาก รวมถึงปัญหาในการท�างานอื่น ๆ ผมขอยกประสบการณ์
ประเมิน PDNA ประเทศศรีลังกา เมื่อตัดสินใจให้มีการประเมิน PDNA จะมีค�าสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาโดยตรงว่าจะต้องท�าอย่างไร และสร้างแบบฟอร์มขึ้นมา  
แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลก็จะปรับแบบฟอร์ม มีการคุย ประสานงาน 
ข้อค้นพบส�าคัญ คือ ผู้น�าประเทศ/นายกรัฐมนตรีต้องรู้จัก PDNA ถ้าไม่รู้จะจัดการ 
ไม่ถูกต้องประเทศต้องมีกฎหมายที่สนับสนุนการประเมิน PDNA และต้องมีฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงตัวเลขที่ดี…

ดร.พิจิตต  รัตตกุล 
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)

Mr. Bill Ho 
ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
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การขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม

บทบาทของภาคสวนในการมีสวนรวม
ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย

 ในการขับเคล่ือนการท�า PDNA ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและอาศัยการประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้ 
และวธิกีารด�าเนินการให้แต่ละภาคส่วนได้รบัรู ้เข้าใจ และเหน็ความส�าคญัของ PDNA โดยการผลกัดนัของหน่วยงานกลาง
ของรัฐในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย นั่นคือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องผลักดันเข้าสู่ระบบ
ยทุธศาสตร์การจดัการสาธารณภยัแห่งชาต ิหรอืแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิรวมถงึการก�าหนด
เป็นกลยุทธ์ กลวิธีหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โดยการสร้างเครืองมือ (Guildline) และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน 
(SOPs) เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถยดึถอืและปฏบิตัไิด้โดยง่าย รวมถงึการสร้างกลไกเชงิโครงสร้างองค์กร/
หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง และหน่วยงานประสาน ทั้งนี้ กลไกเชิงโครงสร้างดังกล่าวต้องมีความชัดเจน 
ในสถานะ บทบาท และอ�านาจหน้าที่ แต่ต้องมีความยืดหยุดในการจัดการ
 ส�าหรับการขับเคลื่อนการด�าเนินการไปสู่ภาคส่วน (Sector) ท่ีมีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ 
ควรมีการเข้าพบเพือ่หารอืแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนัในอนาคตในลกัษณะไม่เป็นทางการ และร่วมกนัสร้าง 
เครือ่งมอื (Guildline) และระเบยีบวธิปีฏบิติัทีเ่ป็นขัน้ตอน (SOPs) ของแต่ละภาคส่วน ให้มคีวามชดัเจน 
และจากน้ันให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมจดัท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพือ่ให้เกดิภาพรวม
ของการด�าเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 ศูนย์เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ (ADPC) ได้โครงการ PDNA กับ
รัฐบาลในหลายประเทศเพื่อช่วยสร้างศักยภาพให้กับบุคคลากร และออกแบบระบบท่ี

เหมาะสมกับริบทของประเทศโดยอ้างอิงจากหลักสากล PDNA มีขั้นตอนการด�าเนินงาน 
เริ่มต้นที่การส�ารวจความพร้อมของข้อมูลพื้นฐานในพื้นท่ีเกิดเหตุก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อ

เกิดสาธารณภัยในระดับท่ีร้ายแรงอย่างยิ่งของประเทศ หน่วยงานรัฐบาลท่ีมีหน้าที่หลัก 
ในการประสานการด�าเนินงานในภาพรวม กับทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วม 

ตัดสินใจเลือกภาคส่วน (Sector) ที่ได้รับผลกระทบเพื่อท�าการประเมินการสร้างแบบฟอร์ม 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลประมาณการมูลค่าความเสียหาย ความสูญเสีย และความต้องการในการฟื้นฟู ทั้งนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมิน PDNA ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

 ส�าหรับบริบทของประเทศไทย เราควรส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับ PDNA ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน 
และบคุลากรทกุระดบัมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัการ และทกัษะในการประเมนิ ตลอดจนให้หน่วยงานต่าง ๆ  

เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการจัดการ
สาธารณภัยของประเทศจะต้องเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการสร้างและ

ขยายองค์ความรู้ รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�า “คู่มือกระบวนการหรือข้ันตอนในการประเมิน PDNA” 
โดย ADPC ยินดีให้การสนับสนุนทางวิชาการ และผู้เช่ียวชาญด้าน PDNA รวมถึงสามารถจัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง

เพื่อพัฒนาคู่มือการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ADPC 
ตลอดจนการเข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดท�าข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อการประเมิน PDNA รายภาคส่วน 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ท�าให้พบว่า ประเด็นส�าคัญและเป็นความท้าทายในการประเมิน PDNA 
ของประเทศไทยนั่นคือ
 หน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ ต้องรู้บทบาทของตัวเอง ใคร? จะท�าอะไร? ท�าเมื่อไหร่? และท�าอย่างไร?  

 คนท�างานจะต้องมทีศันคตทิีด่สีามารถปรบัมมุคดิของตนเองให้มคีวามยดืหยุน่พร้อมรบัปรบัความคดิให้มคีวามเหมาะสมกบั
แนวคิดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องคิดว่าเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใคร 

หรือหน่วยงานใด
 “ภัยพิบัติ” ไม่เคยหมดไปจากประเทศไทย แต่คนท�างานด้านภัยพิบัติย้ายหน่วยงานไปเรื่อย จึงขาดคนท�างานถาวร

การขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม

บทบาทของภาคสวนในการมีสวนรวม
ในการประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย
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การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
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 การประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั (Post – Disaster Needs Assessment : PDNA) ถกูพฒันาขึน้ในภมูภิาค
ลาตินอเมริกาและแคริเบียน  ในช่วงปี พ.ศ. 2515 และถูกพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนได้รับการยอมรับ และ
ถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการประมาณการผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยั ได้แก่ การประเมนิความเสยีหาย (Damages) 
ความสญูเสยี (Losses) และความต้องการ (Needs) รวมทัง้ใช้ในการประเมนิทรพัยากรทางการเงนิการคลงัทีจ่�าเป็นในการฟ้ืนฟู
ประเทศภายหลังจากเกิดสาธารณภัย และให้ความส�าคัญกับแนวคิดการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Bacl Better : BBB) 
ดังน้ัน การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย จึงเป็นกระบวนการท�างานที่หลายฝ่ายในลักษณะภาคส่วน (Sector)  
ทีเ่กีย่วข้องต้องท�างานร่วมกนั โดยเน้นถงึเป้าหมาย คอื การท�างานเพือ่ประชาชนและประเทศไทย ดงันัน้ วธิกีารคอืทกุหน่วยงาน 
ต้องสนับสนุนการท�างาน ข้อมูล และทรัพยากรเพื่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้ไปสู่การวางแผน 
การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่ดี  นั่นคือ แนวทางการฟื้นฟูที่เป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงเดิม ไม่เพิ่มความเสี่ยงใหม่ 
การซ่อมหรือสร้างที่ดีกว่าเดิม แข็งแรงกว่าเดิม และน�าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศ

ส่วนวิจัยและพัฒนา 

ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

บทส่งท้าย

การศึกษาวิจัย
และการขยาย
องคความรู
อยางตอเนื่อง

การสรางเครื่องมือ
คูมือและ

แนวทางปฏิบัติ 
(Guldeline SOPs)

การจัดทำ
ขอตกลงรวมกับ

ภาคสวน
ที่เกี่ยวของ

การเสริมสราง
ศักยภาพให
ทุกภาคสวน
และทุกระดับ

การฝกซอม
ดำเนินการ
รวมกันตาม
Guldeline

และ
Framwork

ภาพที่ 17 :  แผนทางเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 
   (Post - Disaster Needs Assessment : PDNA) 
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