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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
1. วัตถุประสงค์ และกรอบการดําเนินงาน 
 โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติ” มีวัตถุประสงค์และกรอบการดําเนินงาน ดังน้ี 

 เพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้
ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

 โดยมีกรอบการดําเนินงาน คือ พัฒนาแบบประเมิน จัดทําแนวทางการประเมิน เสนอแนะโครงสร้าง
ในการจัดต้ังทีมประเมิน รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่นําร่อง 

 เพ่ือศึกษาความพร้อมของสารสนเทศเพ่ือการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
 โดยมีกรอบการดําเนินงาน คือ ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลที่ใช้
ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงวิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง 
(Concept Design) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 
2. ผลผลิต 
 จากการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือภายหลัง
เกิดภัยพิบัติ ผลผลิตสําคัญ คือ แบบประเมินที่ใช้ในการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมชุดข้อมูลที่จําเป็น
สําหรับการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งแนวทางการจัดต้ัง
ทีมประเมิน DANA และกระบวนการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment – DANA)   
 
3. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการดําเนินงาน  
 
3.1 แนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 การวิจัยในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการประเมินและชุดข้อมูลที่สําคัญในการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือ ให้ครอบคลุมทุกระดับของการบริหารจัดการภัยพิบัติ (ระยะ 0  -  4)  และทําการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีความพร้อมในการรองรับกระบวนการประเมินย่ิงขึ้น พร้อมทั้งออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับและสนับสนุนกระบวนการประเมินที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น
ต่อไป ดังน้ี 
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(1) การพัฒนาและการนําต้นแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปสู่การ
ปฏิบัติ   

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรกําหนดให้นําต้นแบบของแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลานําไปสู่การปฏิบัติ โดยทดลองใช้จริงในพ้ืนที่นําร่องและเช่ือมโยง 
แบบประเมินกับภารกิจเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นอกจากน้ี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการสาธารณภัย  ต้องมีฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บและ
บริหารจัดการความเคลื่อนไหวของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และติดตาม 
การจัดการสาธารณภัยได้สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจ  
 

(2) โครงสร้างทีมประเมิน DANA  
โครงสร้างทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (ทีม DANA) ควรเริ่มต้ังแต่ระดับ

ท้องถิ่น/อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับส่วนกลาง และระดับประเทศ ขึ้นมา ซึ่งทีม DANA ระดับส่วนกลางและ
ระดับชาติ จะมีโครงสร้างแบบเดียวกัน หรืออาจเป็นทีมเดียวกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแนวโน้มของ 
สาธารณภัย โดยบทบาทและภาระหน้าที่ของทีม DANA คือ การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือประเมินสถานการณ์และประสานการขอรับ 
การสนับสนุนการปฏิบัติการจากส่วนกลางในการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นในทันทีที่เกิดภัย  และเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมทักษะในกระบวนการประเมิน ควรนําแบบประเมินน้ีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ภัยปกติ ในการประเมิน
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในระดับท้องถิ่น/อําเภอ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการฝึกทดสอบการใช้
แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล การไหลเวียนข้อมูล  ตลอดจนการสร้างทีม DANA 

นอกจากน้ี ในสถานการณ์ที่สาธารณภัยอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทีม DANA ควรมีโครงสร้างอยู่ใน 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในส่วนสนับสนุน โดยบทบาทและภาระหน้าที่ของ
ทีม DANA คือ การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้ บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้า 
ขณะเดียวกัน  ข้อมูลที่ได้ก็สามารถเช่ือมโยงสนับสนุนการทํางานของทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ 
(Incident Management Assistance Team: IMAT)    
 

 (3) การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม 
ควรจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมทีม DANA เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดกระบวนการประเมินความต้องการ

ความช่วยเหลือ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การใช้
แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล การไหลเวียนของข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการประเมินความต้องการ
ในระยะต่างๆ   

 
(4)  การจัดทําขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของกระบวนงานประเมินความเสียหายและความต้องการ

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ควรจัดทําขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของกระบวนงานประเมินความเสียหายและความต้องการในการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีความชัดเจนและละเอียดเพียงพอ 
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(5) การเตรียมความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาติ  

เพ่ือการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ สามารถ
ดําเนินการให้ได้ข้อมูลที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ทางทีมวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน 
ในภาพรวม ดังต่อไปน้ี 

- ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงรายการข้อมูล
ในแต่ละชุดข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดตามผลการวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล 

- เช่ือมโยงหรือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในรายการข้อมูลที่ขาดหายไป และเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ย่ิงขึ้น   

- ทําข้อตกลงกับหน่วยงานต้นทางข้อมูล ในการเช่ือมโยงข้อมูลในบางชุดประเภทข้อมูล เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ เป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาวิเคราะห์และประมวลผลได้  

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตรวจสอบติดตาม รายงานสถานะข้อมูลจากระบบคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละรายการ 

- จัดทํารายการของข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมทั้งรายละเอียด/มาตรฐาน
ของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ เพ่ือให้ส่วนงานที่ต้องการใช้ข้อมูลทราบถึงรายการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้งานหรือเช่ือมโยงข้อมูลได้ถูกต้อง 
 

(7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไปในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ทางทีมวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถนําข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลฯ มาใช้ในการสนับสนุการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดภัย (ระยะที่ 0) การรับมือและประเมินความช่วยเหลือในระหว่างที่เกิดภัย (ระยะที่ 1 และ 
2) และช่วยในการประเมินความเสียหายเพ่ือฟ้ืนฟู (ระยะที่ 3 และ 4) ได้  

- ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับรูปแบบ 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่พัฒนาขึ้น  

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีช่องทางที่ผู้ใช้งานในพ้ืนที่ สามารถแจ้งร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ รวมถึงแจ้งปัญหาด้านการใช้งาน
ระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานส่วนกลาง 

- กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่พัฒนาขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันและงบประมาณ  

- ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศและฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่อย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง  

- ดําเนินการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งในด้านการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ ปัญหา
หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น รวมถึงความต้องการเพ่ิมเติมของผู้ใช้  
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(8) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศนั้นมีผลกระทบต่อการใช้งานและความเชื่อมั่นในการ 
ใช้งานของผู้ใช้ระบบ จึงขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดังน้ี  

- ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในส่วน
ของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในแต่ละ
พ้ืนที่ได้  

- กําหนดแผนการสนับสนุนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สารสนเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการสนับสนุน 
การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่  

- กําหนดแนวทางการประสานงานเพื่อขอการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน  เพ่ือช่วยในการสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
 
3.2 แนวทางการดําเนินงานฐานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
 การดําเนินงานในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการสํารวจและบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึง
ปรับปรุงการสํารวจข้อมูลเพ่ิมเติมให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการประเมินและให้ความ
ช่วยเหลือได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

(1)  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและปัจจัยการประเมิน 
ปัจจัยที่นํามาใช้บ้างบางส่วนยังไม่ครบถ้วน และมีการกําหนดค่า และระดับคะแนนของปัจจัยที ่

ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในปัจจุบันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง 
ความต้องการในการนําข้อมูลผลการสํารวจมาใช้ในการสนับสนุนการประเมิน 

 
(2) การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการสํารวจข้อมูล 
การสํารวจข้อมูล ควรดําเนินการปรับปรุงและจัดทําขั้นตอน รวมถึงกําหนดบทบาทของแต่ละส่วนงาน

ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีสามารถนําระบบ
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น  
  

(3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
มีระบบงานที่ควรพัฒนาขึ้นในเบ้ืองต้น ได้แก่ 
- ระบบสําหรับการบันทึกและจัดการข้อมูลผลการสํารวจข้อมูล สําหรับหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ 
- ระบบสําหรับการบริหารจัดการและติดตามข้อมูล สําหรับหน่วยงานในส่วนกลาง 
- ระบบสําหรับนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงาน สําหรับการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

 
4) การสร้างเครือข่ายการสํารวจข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
ควรดําเนินการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน 

ในท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ดังน้ี 



 จ 

- แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่  
- แนวทางในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- แนวทางการประสานการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่  

 
(5) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ควรกําหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งตามขอบเขตของ

แผนงานที่นําเสนอควรมีการฝึกอบรมในเบ้ืองต้นดังน้ี 
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนภูมิภาค 
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนกลางที่เก่ียวข้อง 
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ต้นแบบ  
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Executive Summary 
 
 
1. Objective and operational framework 
 The " Database Development and Disaster Victims' Needs Assessment"  project has the 
following objectives and frameworks: 

 To study the needs assessment model for flood victims and mudslides to meet 
the needs and suitable with the context of Thailand.  

 The framework is to develop an assessment form, provide evaluation guidelines, 
suggest the structure to set up an assessment team, including a workshop in the pilot area. 

 To study the readiness of the information needs assessment model to assist 
flood victims and mudslides.  

 The operational framework is to study and analyze the readiness and completeness 
of data sets for supporting needs assessments for helping flood victims and mudslides, 
including analysis and Concept Design in developing information systems to support needs 
assessment for helping them.  
 
2. Productivity 
 From the development of the database system and the needs assessment for helping 
disaster victims, the key output is the assessment form used for surveying and collecting data, 
together with the data sets which are needed for the assessment on the damage and need for 
helping them after the disaster occurred, including the guidelines for setting up Damage and 
Need Assessment – DANA team   
 
3. Suggestions and Observations on Implementation  
 
3.1 Guidelines for conducting the needs assessment to help victims. 
 The next phase of the research will focus on developing an assessment model and a 
series of critical information on needs assessment to cover all levels of disaster management 
(from 0 to 4) and to improve the database to have more information available to support the 
assessment process as well as design and development of information systems to support and 
support the evaluation process developed and improved as follows. 

 ( 1 )  Development and Implementation to take the prototype of Needs 
Assessment Model to Help Disaster Victims into Action   

The Department of Disaster Prevention and Mitigation should provide a model of 
disaster relief needs assessment model for each period leading up to the implementation by 
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using it in the pilot area and link the evaluation form to the data collection mission of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation. 

In addition, the development of disaster or disaster management information systems 
must have a disaster archive that stores and manages the movement of information so that 
the use of information is convenient, fast and sufficient to make a decision.  

 (2) DANA Assessment Team Structure 
The structure of Damage and Need Assessment ( DANA team)  should start from the 

local level, district level, and national level. The DANA team in central level and national level 
will have the same structure or maybe the same team, depending on the situation and the 
tendency of the public.  The roles and responsibilities of the DANA team are to survey and 
collect disaster data and disaster relief needs to assess the situation and coordinate the request 
for centralized support to provide immediate assistance in the event of a disaster, and to 
increase the skills in the assessment process.  This assessment template should be applied in 
case of disaster in the helpdesk.  This is a practice test using forms to gather information, data 
flow, as well as the DANA team creation. 

Moreover, in a large disaster situation, the DANA team should be structured in the 
operations of the Command Center in the support section.  The roles and responsibilities of 
the DANA team are to survey and collect disaster data and disaster relief needs to assess the 
situation.  At the same time, the information can be linked to the Incident Management 
Assistance Team: IMAT.     

 (3) Development of knowledge and training 
The DANA training course should be designed to understand the needs assessment 

process as well as practicing on how to collect both primary and secondary data by using forms 
to collect information, data flow, and analysis of data for assessing needs in different phases.    

 (4)  Preparation of standard procedures for damage assessment procedures and 
needs to provide help to victims. 

The standard procedure for the damage assessment process and the need to provide 
assistance to victims should be prepared to have clear and thorough information. 

 ( 5 )  Preparation and Completeness of Databases in the National Disaster 
Information System Database  

For the development and updating of the database of the National Archive, it can be 
implemented to obtain more complete details.  The research team offers the following 
guideline for implementation: 

- Check the database of the National Disaster Information System to update the list 
of data in each data set that have errors according to the analysis result, readiness, and 
completeness of the data set. 
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- Link or store additional information in the missing data list and add more information 
to cover more areas.    

- Make an agreement with the source information agency to link the data is some data 
sets to obtain information that meets current needs and can be analyzed and processed.  

- Develop information system to monitor the track, report status from National 
Disaster Information System to check readiness and completeness of data in each item.   

- Make a list of data in the National Disaster Information System, including 
details/ standard of information stored in the system to provide list of current item which is 
available for each work, and the data can be used or linked with the details accurately. 

 ( 6 )  Development of information systems to support the needs assessment to 
help disaster victims. 

For further use in the development of information systems to support assessment, the 
research team would like to propose the following suggestions. 

- Develop information systems that can use the data retrieved from the archive to 
support pre- disaster preparedness ( stage 0 ) , respond and assess the assistance during the 
occurrence (stage 1 and 2), and help to evaluate damages for the rehabilitation (stage 3-4).   

- Develop and improve information system to be consistent and linked to the 
developed needs assessment model.  

- Develop an information system that provides a way for users in the area, and it can 
be informed to require for additional information to use for supporting the needs assessment, 
including issues with the use of information systems to central organization. 

- Specify development guidelines in line with the developed evaluation process, 
including current and budget information technology.  

- Promote the use of information systems and training to provide knowledge for local 
authorities in the area seriously and continuously.  

- Perform an evaluation of the use of information systems in terms of user access to 
the system, trouble, or obstacles, including additional requirements of the user.  

 (7) Development and improvement of information infrastructure 
 The infrastructure of the information system affects the usability and reliability of the 
users. The suggestion in this part is provided as follows: 

- Improve the infrastructure of the Department of Information System in terms of 
hardware, software, and network systems of Department of Disaster Prevention and Mitigation 
to effectively serve the needs of users in each area.  

- Specify the plan to support the tools or information equipment needed to support 
the needs assessment in the area.  

- Specify the coordination guidelines for the use of public or private sector 
information infrastructure to help supporting when disasters occurred in each area. 
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3.2 Guidelines for Basic Database Operations of Flood Hazard and Mud Flood Areas 
 Operation in the next stage must focus on developing and improving database and 
information systems to support the exploration and management of potential flood and 
mudslide data, and to improve the criteria and factors used in the evaluation in order to be 
consistent with current practice, including updates on additional information that can be used 
to support the assessment for helping with the following details: 

 (1)  Improvement of evaluation criteria and evaluation factors 
Some of the factors are not fully implemented, and the configuration and score level 

of factors do not comply with the criteria and the current operation of Department of Disaster 
Prevention and Mitigation, including the needs to bring the survey data to support the 
assessment. 

 (2) Establishment of Data Survey Standards 
Information surveys should be carried out to improve and set up procedures and define 

the roles of each of the tasks that are responsible for the work to be clear, so that there is a 
process in which the information system can be applied to support the work more effectively 
and more concrete.  

 (3) Development and improvement of information systems 
The work systems that should be developed initially are 
- A system for recording and managing survey data for local organizations 
- A system for managing and tracking data for central organization 
- System for presenting and reporting performance for data analysis and summary 
 (4) Networking Survey Creation with Local Authorities 
It should be promoted to create the network for disaster prevention and mitigation 

with local organization by setting out additional related operational guidelines: 
- Guidelines for management and development of disaster prevention and mitigation 

knowledge in the area.  
- Guidelines for linking and exchanging details and information systems of each related 

organization.  
- Guidelines to coordinate and manage between organizations within the area  
(5) Increasing potential of  involved personnel 
Training should be targeted to cover the relevant personnel. The scope of the proposed 

program should include initial training as follows: 
- Training for the staff of  Regional Department of Disaster Prevention and Mitigation 
- Training for the staff of related Central Department of Disaster Prevention and 

Mitigation 
- Training of local authorities in the prototype area.  
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คํานํา 

รายงานผลการศึกษาฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของโครงการ “พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ” เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้มีความเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย และเป็นไปตามหลักการสากลด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ พร้อมดําเนินการศึกษา วิเคราะห์
และออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือฯ 
ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่อไป 

โดยเน้ือหาของรายงานฉบับน้ีจะนําเสนอถึงผลการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

- ผลการศึกษาและจัดรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

- ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินความต้องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  

- ผลการศึกษาและวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

- ผลการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

- ผลการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
- บทสรุปการอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

เพ่ือนําเสนอให้กับทางคณะกรรมการฯ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบถึงผล
การศึกษาและวิจัยของโครงการ  

 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1-1 

บทที่  1 
บทนํา 

1.1 ความนําและความสําคัญของโครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  
เป็นโครงการขยายผลจากโครงการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัย 
และดินโคลนถล่ม ที่สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) เมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ในเบ้ืองต้น เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่
มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพ่ือนํามาใช้ในการตรวจสอบ สืบค้น และนําเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น ในรูปแบบของการรายงานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับกรอบการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ตามหลักสากลของสํานักงานเพ่ือการประสานงานด้านมนุษยธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian affairs : UNOCHA) ที่ได้
แบ่งช่วงระยะกรอบการประเมิน ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติออกเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะ 0  เป็นระยะที่เตรียมความพร้อมของข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ระยะ 1  เป็นระยะที่ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบเบื้องต้น 
 ระยะ 2  เป็นระยะที่ประเมินผลกระทบ และการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
 ระยะ 3  เป็นระยะที่ประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือ และการฟ้ืนฟูเบ้ืองต้น 
 ระยะ 4  เป็นระยะที่ประเมินผลกระทบ และการฟ้ืนฟู 
 จากการดําเนินการโครงการดังกล่าว ประกอบกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 จําเป็นต้องพัฒนากรอบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ               
ในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น การออกแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินความต้องการในแต่ละ
ช่วงระยะ การจัดต้ังทีมประเมิน การจัดทําโครงการนําร่องการประเมินความต้องการ การจัดทําคลังข้อมูลเพ่ือเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานก่อนการเกิดสาธารณภัย เป็นต้น เพ่ือให้มีแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ดังน้ันกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
อุทกภัยและดินโคลนถล่มในระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 4 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการเตรียมความพร้อมในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 
Management: DRM) ของประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ตรงตามความต้องการและตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ 
 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ได้ตรง
ตามความต้องการและเหมาะสม 
 2) เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและ 
ดินโคลนถล่ม และการเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศ 
 3) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม สําหรับตรวจสอบและรายงานผล
การนําเข้าข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
 4) เพ่ือให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตรงตาม
ความต้องการและตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
 
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research – PAR) โดยผู้วิจัย
ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด  
และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
และระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัย โดยใช้วิธีการวิทยาแบบผสมผสาน (Multiple Methodologies)  
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยออกแบบกระบวนวิธีวิทยาผ่านเครื่องมือต่างๆ เป็นลําดับ 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติ มุ่งเน้นการศึกษาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยครอบคลุมระยะของการประเมินความต้องการ
ต้ังแต่ระยะที่ 0 ถึง ระยะที่  4  ซึ่งขอบเขตของงานมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (Damage 
and Need Assessment : DANA) ให้เป็นไปตามหลักการสากลด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ทั้งต่างประเทศ ได้แก่ สํานักงานเพ่ือการประสานงาน
ด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
UNOCHA) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response, AADMER) กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 – 2573 มาตรฐานระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมและประสานงาน 
ในการปฏิบัติร่วมกันของอาเซียน ในการบรรเทาภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Standard operating 
procedure for regional standby arrangements and coordination of joint disaster relief and emergency 
response operations, SASOP) ทีมประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Emergency 
Response and Assessment Team, ASEAN-ERAT) และกรณีศึกษาด้านภัยพิบัติจากต่างประเทศ อาทิ  พม่า 
เนปาล ลาว เป็นต้น 
   สําหรับภายในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ระบบข้อมูลการประเมินความต้องการจากภัยพิบัติ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยสํานักวิจัยและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  2) พัฒนาและสร้างรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ในส่วนของ
แบบประเมิน ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมิน กระบวนการประเมิน และทีมประเมิน ได้จัดทําให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย และเป็นไปตามหลักการสากลด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 
   2.1) แบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติในระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 4 ซึ่ งเ ช่ือมโยงกับแบบประเมินการเก็บข้อมูลของกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
   2.2) ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ   
ในระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 4 
   2.3) กระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ในระยะที่ 0  ถึง
ระยะที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ดังน้ี   

 สร้างองค์ความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  

 สัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ระดมสมองเพื่อจัดทําและปรับปรุงแบบประเมิน และชุดข้อมูลที ่จําเป็นในการ

ประเมิน  
   2.4) แนวทางการจัดต้ังทีมประเมินความต้องการช่วยเหลือ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสํารวจและ
รวบรวมข้อมูลสําคัญจากพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ในการจัดการ 
สาธารณภัยระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
  3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ นําร่องเพ่ือให้ความรู้ จ ัดทําและปร ับปร ุงแบบประเม ิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
   3.1) จัดประชุมช้ีแจงโครงการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือและช้ีแจงแนวทางในการ
ดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่นําร่อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ รวมถึงทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบประเมินที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล ให้ครอบคลุมระยะของการประเมินความต้องการต้ังแต่ระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 4 จํานวน 4 ครั้ง ใน 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช  
   3.3) จัดประชุมเพ่ือนําเสนอร่างรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานโครงการ  
  4) ศึกษาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (อุทกภัยและดินโคลนถล่ม) โดยศึกษาและวิเคราะห์ชุดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตาม
กรอบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ให้ครอบคลุมระยะของการประเมินความต้องการ
ต้ังแต่ระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 4 เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง   
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ต้องครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
   4.1) ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  
ประกอบด้วย 
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 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 
 ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 ข้อมูลสถานที่สําคัญ 
 ข้อมูลประชากร 
 ข้อมูลด้านศักยภาพในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย  

   4.2) เกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย 
   4.3) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง  
  5) วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 
   5.1) ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ จากระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือตรวจประเมินความแตกต่าง (Gap Analysis) ของฐานข้อมูลปัจจุบันกับ
ข้อกําหนดของชุดข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่ได้ศึกษา
และพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

 ความครบถ้วนของชุดข้อมูลในคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
 ความครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูล เช่น  รายการ (Filed) 

ประเภทข้อมูล (Data type)  เป็นต้น 
 ความสมบูรณ์และความทันสมัยของข้อมูล 
 ความสามารถในการเช่ือมโยงของข้อมูล 
 แนวทางการจัดเก็บ/เช่ือมโยงสําหรับชุดข้อมูลเพ่ิมเติมที่ยังไม่มีการจัดเก็บ เป็นต้น 
 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมด้านข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินการแก้ไข 
   5.2) วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติมตามผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของ
ชุดข้อมูล เพ่ือรองรับรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ภัยพิบัติ 
  6) วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 
   6.1) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง (Concept Design) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือให้สอดคล้อง และสนับสนุนกระบวนการในการประเมิน 
ความต้องการความช่วยเหลือที่พัฒนาขึ้น เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่อไป ซึ่งมีคุณลกัษณะของแนวทางการออกแบบอย่างน้อยดังน้ี 
    6.1.1) ระบบสารสนเทศที ่ออกแบบจะมีลักษณะ Web Application ที ่เป็นไปตาม
มาตรฐานของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และต้องออกแบบระบบต่างๆ ให้ใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก และมีความสวยงาม 
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    6.1.2) ออกแบบระบบงานสารสนเทศในส่วนต่างๆ ดังน้ี 
 สามารถแสดงผลข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลสรุปรายงานสถานะข้อมูล 
 แสดงสถานะการ Login ของผู้ใช้ และเช่ือมโยงข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้ 
 มีการแสดงเมนู หรือไอคอนเพ่ือเข้าสู่การใช้งานในแต่ละส่วน 

    6.1.3) ส่วนการจัดการชุดข้อมูลการประเมิน  ต้องออกแบบให้มี รายละเ อียด 
อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

 สามารถเรียกดูข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลได้ 
ในรูปแบบของตารางข้อมูลสารสนเทศ (MIS) 

 สามารถสืบค้นข้อมูล และนําเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้ ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
    6.1.4) ส่วนนําเข้ าข้อมูลการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเ พ่ือใช้ในการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ต้องออกแบบให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

 สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินที่พัฒนาขึ้น 
 สามารถแสดงผลข้อมูลที่นําเข้าตามแบบประเมินได้ 

   6.2) จัดทําฟอร์มต้นแบบ (prototype e-form) ตามแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้น เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาระบบ ในส่วนที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการสํารวจตามแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น 
  7) พัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยการปรับปรุงและ 
คัดกรองข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สํารวจในปีปัจจุบัน 
จากแต่ละจังหวัด และเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 
   7.1) รวบรวมผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่แต่ละ
จังหวัด ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล 
   7.2) ปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลมาตรฐานตามข้อกําหนดของข้อมูล 
ผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพ่ือรองรับการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
   7.3) นําเข้าและถ่ายโอนข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผลการ
สํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7.4) สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม 
   7.5) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลการนําเข้าข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงและ 
คัดกรองได้ 
 

1.4.2 ขอบเขตเชิงประชากร 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา รวมถึงบุคลากรจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.4.3 กรอบการดําเนินการ 
  ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและ 
ดินโคลนถล่ม ได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และเป็นไปตามหลักการสากลด้านมนุษยธรรม
แห่งสหประชาชาติ  พร้อมดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือ ที่พัฒนาขึ้น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบรวมทั้ง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่อไป ซึ่งมีขอบเขตในการดําเนินงานหลักที่ต้องดําเนินงานดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 1-1  กระบวนการดําเนินงาน 

 

1.5 นิยามศัพท์ 
 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ที่อาจนํามาซึ่งความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถจําแนกประเภทของภัย
ได้หลายแบบ ดังน้ี 
 1. แบ่งโดยลักษณะของภัย ได้แก่ 
  1.1 ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยทางธรณีวิทยา ภัยทางอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา 
  1.2 ภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ภัยทางเคมี ภัยทางเทคโนโลยี 
 2. แบ่งโดยการเกิด ได้แก่ 
  2.1 ภัยหลัก (primary hazard) ภัยที่เป็นปรากฏการณ์ของเหตุภัยพิบัติโดยตรง เช่น แผ่นดินไหว ทํา
ให้เกิดการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน 
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  2.2 ภัยรอง (secondary hazard) ภัยที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากภัยหลัก เช่น อาคารถล่ม ไฟไหม้ เกิด
คลื่นสึนามิ การคมนาคมหยุดชะงักที่เป็นผลมาจากแผ่นดินไหว 
  2.3 ภัยประจําถิ่น (localized hazard) ภัยขนาดเล็กที่มักเกิดในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เช่น นํ้าท่วม
ฉับพลัน พายุ ไฟไหม้ 
 ภัยพิบัติ (Disaster)  
 ในทางสากล หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม อันเป็นผลจากการ
เกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 
เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ในบริบทของประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้ความหมายของคําว่า 
“สาธารณภัย” ว่าหมายความถึง “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด
สัตว์นํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบในทางสากล ภัยพิบัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณภัย ซึ่งสร้างผลกระทบรุนแรงเกินกว่า
ที่ชุมชนจะรับมือได้ด้วยตนเอง 
 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะนํ้าท่วมหรือนํ้าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการ
เกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เน่ืองมาจาก 
 - หย่อมความกดอากาศตํ่า  
 - พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสช่ัน  พายุโซนร้อน  พายุใต้ฝุ่น  
 - ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตํ่า  
 - ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
 - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
 - เขื่อนพัง 
 ดินโคลนถล่ม (Landslide or Mass movement) หมายถึง การเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน ลงมาตาม
ลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปกติดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ “นํ้า” จะมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยนํ้าจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ําจะ
เป็นตัวที่ทําให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ 
 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทําลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหายอาจเกิดขึ้นระหว่าง
หรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิดคํานวณด้วยมูลค่าทดแทน
เป็นตัวเงิน 
 ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากภัยพิบัติ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นต้ังแต่ช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติ จวบจนกระทั่งมีการ
ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหายและมีการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ ในบางกรณีอาจใช้เวลา
หลายปี 
 ความสูญเสีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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 1. ความสูญเสียทางตรง เช่น การล่มสลายของภาคการผลิต (การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง อุตสาหกรรม
และการค้า) ผลผลิตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นและขายได้ และการลดลงของรายได้จากการท่ีทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ
ถูกทําลาย 
 2. ความสูญเสียทางอ้อม เช่น มูลค่าต้นทุนและค่าดําเนินงานที่สูงขึ้นในส่วนของการให้บริการ (การศึกษา  
การบริการสุขภาพ นํ้าและสุขอนามัย การไฟฟ้า การขนส่งและการสื่อสาร) การเกิดรายจ่ายที่ไม่ได้คาดหมาย 
(ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การร้ือถอน การขนย้ายซากปรักหักพัง) มูลค่าความสูญเสียจะถูกคิด
คํานวณด้วยมูลค่าทางการเงินในปัจจุบัน (present value) 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster risk management :DRM) หมายถึง กระบวนการ
อย่างเป็นระบบของการใช้คําสั่งทางการบริหารองค์กร และทักษะความสามารถเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินยุทธศาสตร์ 
นโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอนความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง 
การเพ่ิมศักยภาพในการจัดการปัญหา เพ่ือเตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัย 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ มุ่งเน้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่าง
เป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะทําให้สามารถดําเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน 
ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติ และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้มากขึ้น 
 ตัวอย่างมาตรการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การเตรียมการเรื่องระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า การอพยพเคล่ือนย้ายประชาชนและทรัพย์สิน การฝึกอบรมในการปฐมพยาบาล การจัดเตรียมถุงยังชีพ    
การวางแผนบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดวางแผนผังการประสานในเหตุการณ์วิกฤต การฝึกซ้อมการรับมือ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว การเตรียมข้อมูลฐานเพ่ือการประเมินความเสียหาย เป็นต้น 
 การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีพ และสภาวะวิถีความเป็นอยู่
ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม โดยการนําเอาปัจจัย
ต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้ามาช่วยฟ้ืนฟูด้วย หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง และการฟ้ืนสภาพ 
 การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment: DANA) หมายถึง 
การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย
ตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือในด้านอาหาร นํ้าด่ืม 
การรักษาพยาบาล สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกูล สุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ 
 การประเมินน้ีเป็นกระบวนการที่สําคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่
รอดปลอดภัย สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น 
 1. การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) กระทําทันทีภายหลังมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยมาก
ภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินคร่าวๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลัง
จากน้ัน และทรัพยากรที่จําเป็น 
 2. การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) เป็นการประเมินเพ่ิมเติมภายหลังเสร็จสิ้นการประเมิน
แบบรวดเร็ว เพ่ือรวบรวมรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยมากภายในเดือน
แรกของการเกิดภัย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ประสบภัยและความซับซ้อนของสถานการณ์ 
 3. การประเมินแบบต่อเน่ือง (continual assessment) เน่ืองจากสถานการณ์ภัยพิบัติมีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เช่น การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรที่ได้รับผลกระทบ การประเมิน
จึงควรมีความต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถติดตามสถานการณ์และ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยในขณะเวลาน้ันได้ 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1-9 

 การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment: DALA) หมายถึง การ
วิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรข้ึนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะนําไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้าง
สิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และเพ่ือใช้ในการวางแผนเพ่ือการฟ้ืนฟูจากความสูญเสีย 
 การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ประกอบด้วย 
 1) การประเมินความเสียหาย (Damage assessment) เพ่ือคํานวณหามูลค่าในการซ่อมแซมหรือสร้างคืนใหม่
ของทรัพย์สินที่ถูกทําลาย 
 2) การประเมินความสูญเสีย (Loss assessment) เพ่ือคํานวณการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
 3) การคํานวณมูลค่าผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อมวลรวมระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยอ้างอิงกับอัตราการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) รวมถึง
ดุลการชําระเงิน และสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ 
  
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) รูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เช่น แบบประเมิน 
ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมิน กระบวนการประเมิน และทีมประเมิน เป็นต้น 
 2) ผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติม และผลการวิเคราะห์ความพร้อมของข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น 
 3) แนวทางการออกแบบและพัฒนา (Concept Design) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมิน 
ความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
 4) ต้นแบบของแบบฟอร์มประเมิน (prototype e-form) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือ 
 5) ฐานข้อมูลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เป็นปัจจุบัน 
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บทที่  2 
การทบทวนวรรณกรรม : กรอบและกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย 

2.1 ความรู้เก่ียวกับอุทกภัยและการประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย 
 เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด 
หรื อขอบเขตของความ เสี่ ย ง โดยการ วิ เคราะห์ ภั ยที่ เ กิ ดขึ้ น  รวมทั้ งประ เมิ นสภาวะการ เ ปิดรั บ ต่อ 
ความเส่ียง ความเปราะบาง ศักยภาพ ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน การดํารงชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่
หน่ึง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สําหรับในการศึกษาครั้งน้ี 
ได้ให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเท่าน้ัน 
 ในการทําความเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงน้ัน นักมานุษยวิทยา แมรี่ ดักกลาส (1990) เห็นว่า ในทางวัฒนธรรม
แล้ว ความเสี่ยงคือ สิ่งที่เป็นจริง แต่ว่ามันได้ถูกทําให้กลายเป็นเรื่องการเมืองด้วยสาเหตุของการเลือกปฏิบัติและ
กลายเป็นการเมืองของสภาวะเสี่ยง  ซึ่งสอดคล้องกับ อูริค เบค เห็นว่าความเสี่ยง คือ ส่วนหน่ึงของสภาวะความเป็น
สมัยใหม่  ปัจจัยเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาจากการก่อรูปทางสังคมโดยสถาบันต่างๆ ที่เข้ามาจัดการชีวิตประจําวันของเราว่าได้
จัดวางและจัดลําดับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในสังคมไว้อย่างไร  ในปัจจุบันความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับ 
ภัยพิบัติอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในยุค Anthropocene ที่ภัยพิบัติเป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อมถูกมนุษย์
ทําลาย  ในการศึกษาของโรเบิร์ต  สตอลลิงส์ (1997) นักสังคมวิทยาที่สนใจศึกษาเรื่องภัยพิบัติศึกษาได้กล่าวถึง  
ความแตกต่างที่สําคัญของความเสี่ยง (risk) กับภัยพิบัติ (disaster) “ความเสี่ยง” คือ สิ่งที่คุกคามเราในอนาคต  
ไม่รู้ว่าคืออะไรและไม่แน่นอนว่าจะเกิดเมื่อไร  เรามีข้อมูลแต่ไม่อาจช้ีชัดได้ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอน  
ส่วน“ภัยพิบัติ” คือ สภาวะที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ได้ผ่านพ้นไปแล้ว  ข้อมูลต่างๆท่ีรับรู้ผลจึงมีมาจากหลายแหล่ง  
การทําเข้าใจข้อมูลเหล่าน้ีนับว่าเป็นสิ่งจําเป็น เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวจะนําไปสู่การประเมินความเสียหายต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นได้  สตอลลิงส์ยังเห็นว่าแม้ว่าภัยพิบัติศึกษา (disaster studies) จะมีการศึกษาจากหลายแนวคิดไม่ว่า 
การสร้างรูปทางสังคม (Constructionist theory) ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ 
(Structural-functional theory) ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร (Resource mobilization theory) แต่การศึกษา
ที่สําคัญน้ันควรตอบโจทย์ของการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 
ช้ีให้เห็นว่าความสําคัญในระดับของสถาบัน( institutional-level focus) ซึ่งมาจากการร่วมมือของหลายภาคส่วน 
หลายองค์กร ซึ่งระดับความสัมพันธ์ในสถาบันระดับน้ีสามารถทําให้กรอบความคิดและภาคปฏิบัติในเรื่องของภัยพิบัติ
ศึกษาประสานกันได้อย่างแนบแน่น  
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2.1.1 วัฎจักรของอุทกวิทยา 
  ปรากฏการณ์นํ้าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีนํ้าฝนในปริมาณมาก
เกินกว่าความสามารถของดินที่จะซึมซับไว้ได้ และเกินกว่าที่จะระเหยกลายเป็นไอได้หมด ย่ิงไปกว่าน้ัน หากสภาพดิน
เป็นดินเหนียวที่มีคุณสมบัติยากต่อการซึมหรือมีช้ันดินแข็งที่นํ้าไม่สามารถซึมผ่านไปได้ จะย่ิงทําให้นํ้าส่วนที่เหลือ
กลายเป็นนํ้าที่เอ่อท่วมได้เร็วย่ิงขึ้น 
  นํ้าเป็นสสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “วัฏจักรของน้ํา (Water cycle)”หรือช่ือในทาง
วิทยาศาสตร์ว่า “วัฎจักรของอุทกวิทยา (Hydrologic cycle)” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของนํ้า  
ทั้งระหว่างนํ้าบนดินและใต้ดิน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าซึ่งมีทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  
โดยในวัฎจักรน้ี นํ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกลับจากสถานะหน่ึงไปยังอีกสถานะหน่ึงอย่างต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด 
  วัฏจักรของอุทกวิทยาเร่ิมต้นจากการระเหยของน้ํา (Evaporation)จากแหล่งนํ้าต่างๆ เช่น แม่นํ้า  
ลําคลอง ทะเล มหาสมุทร รวมทั้งการระเหยของนํ้าจากต้นไม้ใบหญ้า (Transpiration) เมื่อได้รับพลังงานความร้อน 
ที่ส่องจากดวงอาทิตย์มายังโลก นํ้าที่ระเหยเป็นไอจะลอยขึ้นไปในช้ันบรรยากาศ มวลของไอนํ้าที่ลอยตัวขึ้นสูง
กลายเป็นเมฆ เมื่อปะทะกับอากาศเย็นในช้ันบรรยากาศ จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดนํ้าตกกลับลงมาที่ผิวโลกอีกครั้ง 
เมื่อหยดนํ้าตกถึงผิวโลกแล้ว นํ้าส่วนหน่ึงก็จะระเหยกลับไปสู่ช้ันบรรยากาศ ในขณะที่นํ้าอีกส่วนหน่ึงจะซึมผ่านผิวดิน
ลงลึกไปกลับเป็นนํ้าใต้ดิน หรืออาจไหลอยู่บนหน้าดินออกสู่ลํานํ้า แหล่งนํ้าต่างๆ และกลับสู่กระบวนการระเหย 
จนเป็นวัฏจักรอีกครั้งหน่ึง 
   

2.1.2 คําจํากัดความของน้ําท่วม 
  คําจํากัดความของคําว่านํ้าท่วมมีการแบ่งไว้หลายแบบ ดังน้ี 

 นํ้าท่วม คือ การไหลของน้ําที่สูงเกินความจุของลํานํ้าตามธรรมชาติ 
 นํ้าท่วม คือ การที่ระดับนํ้าในลํานํ้ามีสูงมากจนทําให้นํ้าเอ่อล้นไปท่วมพ้ืนที่โดยรอบและพ้ืนที ่

นํ้าท่วมถึง (Floodplain) ทั้งยังเกิดได้จากระดับนํ้าในบึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า ปากแม่นํ้าหรือช้ันหินใต้ดิน มีปริมาณ
สูงเกินค่าที่จะเก็บกักได้และไหลไปท่วมพ้ืนที่ข้างเคียง หรือเกิดขึ้นได้จากระดับนํ้าทะเลท่ียกตัวสูงมากบริเวณชายฝั่ง 

 นํ้าท่วม คือ นํ้าจากแหล่งนํ้าที่เพ่ิมระดับขึ้นและไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ที่โดยปกติไม่ได้ท่วม 
  จากคําจํากัดความด้านบน จะสังเกตเห็นว่ากล่าวถึงนํ้าท่วมในส่วนที่เก่ียวกับธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
และยังไม่ได้กล่าวถึงการเกิดนํ้าท่วมที่เก่ียวกับมนุษย์แต่อย่างใด แต่แท้จริงแล้วมนุษย์ก็มีส่วนที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมได้
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การปล่อยนํ้าส่วนที่เกินจากจุดวิกฤตของอ่างเก็บนํ้าจนมากเกินไป หรือการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที ่
ทํากินทําให้เกิดการกีดขวางการระบายของน้ํา  
  สรุปโดยรวม นํ้าท่วมคือ ปรากฏการณ์ที่มีนํ้ามากผิดปกติจนเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ รวมถึงชายฝั่งทะเล 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านสังคม กายภาพ และเศรษฐกิจ 

 
2.1.3 ประเภทของน้าํท่วม 

 นํ้าท่วมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์การช้ีวัดที่แตกต่างกัน เช่น 
  1) แบ่งตามเกณฑ์เวลา สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
   1.1) นํ้าท่วมแบบช้า (Slow-onset flood) เกิดขึ้นได้ตามบริเวณพ้ืนที่ราบรอบๆ แม่ นํ้า 
จากปริมาณนํ้าฝนที่มีมากเกินความสามารถของลํานํ้าจะรับไว้ได้ ทําให้เกิดภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ซึ่งนํ้าท่วมประเภทน้ี 
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จะใช้เวลาในการก่อตัวประมาณ 1 สัปดาห์ และสามารถท่วมกินเวลายาวนานได้หลายเดือน ส่งผลกระทบ 
ต่อการเกษตร การปศุสัตว์ และการคมนาคมในพ้ืนที่ 
   1.2) นํ้าท่วมแบบเร็ว (Rapid-onset flood) เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่านํ้าท่วมแบบช้า แต่นํ้าท่วม
แบบเร็วอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่านํ้าท่วมแบบช้า เน่ืองจากเวลาการเตือนภัยเพ่ือเตรียมการอพยพมีน้อยกว่า 
   1.3) นํ้าท่วมแบบพลัน (Flash flood) เกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในเวลาไม่ก่ีนาทีหรือไม่ก่ีช่ัวโมง  
ทําให้การเตือนภัยเป็นไปได้ยากหรืออาจทําได้ไม่ทันท่วงที สามารถเกิดขึ้นได้จากพายุฝน ฝนตกหนัก หรือจาก  
เขื่อน/อ่างเก็บนํ้าแตก โดยนํ้าท่วมประเภทน้ีสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนัก ทั้งทางด้านทรัพย์สิน และอาจ
รวมถึงชีวิต เน่ืองจากการไหลของน้ําที่มีปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว 
  2) แบ่งตามตําแหน่งที่เกิด สามารถแบ่งได้ดังน้ี 
   2.1) นํ้าท่วมชายฝั่ง (Coastal flood) พบได้ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเล เมื่อกระแสนํ้าจากทะเล
สูงผิดปกติทําให้กระแสนํ้าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ใกล้ชายฝั่ง มีสาเหตุหลายประการ เช่น จากพายุหรือดีเปรสช่ันบริเวณใกล้
ชายฝั่ง ทําให้เกิดระดับนํ้าทะเลยกตัวสูงขึ้นจากระดับปกติหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นพายุซัดฝั่ง (Strom surge)
เคลื่อนที่เข้าหาบริเวณชายฝั่งทําให้เกิดนํ้าท่วม ในบางครั้ง นํ้าท่วมชายฝั่งอาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกหรือ
แผ่นดินไหวในทะเล ส่งผลให้เกิดคลื่นที่สูงขึ้นซัดเข้าหาชายฝั่ง 
   2.2) นํ้าท่วมจากแม่นํ้า (Riverine flood) พบได้ทั่วไปเมื่อปริมาณการไหลของนํ้าในแม่นํ้า 
มีมากกว่าความจุของลํานํ้า ทําให้นํ้าไหลล้นตลิ่งท่วมพ้ืนที่ตามแนวลํานํ้า อาจมีสาเหตุจากฝนตกหนักในพ้ืนที ่
ตอนเหนือต้นนํ้าหรือบริเวณรอบข้าง โดยฝนอาจตกลงสู่แม่นํ้าโดยตรง หรืออาจตกในบริเวณข้างเคียงแล้วไหลลงสู่
แม่นํ้าในเวลาต่อมา อีกทั้งยังมีปัจจัยเก่ียวกับการอ่ิมตัวของดินและภูมิประเทศรอบข้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดนํ้าท่วมที่
ไหลเอ่อล้นตลิ่งแม่นํ้าไปยังพ้ืนที่รอบข้าง ในกรณีพ้ืนที่บริเวณรอบๆ แม่นํ้าเป็นพ้ืนที่ราบและมีฝนตกในพ้ืนที่รอบข้าง
ก่อนหน้าน้ัน นํ้าที่ไหลเอ่อจากแม่นํ้าจะยังคงท่วมขังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่รอบแม่นํ้า และระบายออกได้ยาก ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากภูมิประเทศที่แบนราบและดินที่มีความช้ินสูงและอ่ิมตัว อันเน่ืองมาจากฝนที่ตกก่อนหน้าน้ี ทําให้ใช้เวลานานใน
การระบายนํ้า 
   2.3) นํ้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน หรือนํ้าท่วมในตัวเมือง (Local flood / Urban flood) มักเกิดจาก
พายุฝน หรือการที่ฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน พ้ืนดินมีความชุ่มนํ้าทําให้นํ้าฝนไม่สามารถซึมผ่านลงดินได้ทั้งหมด 
เกิดเป็นนํ้าท่วมขัง นอกจากน้ี สภาพแวดล้อมชุมชนที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงด้วยนํ้ามือมนุษย์ เช่น การขยาย
ของตัวเมือง ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้พ้ืนที่รองรับนํ้าฝนมีน้อยลง พ้ืนที่ในตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต ซึ่งกีดขวางทางนํ้า 
ทําให้ไม่สามรถซึมลงสู่พ้ืนดินได้โดยตรงและรวดเร็ว ประกอบกับขีดจํากัดของระบบระบายน้ําในตัวเมือง หากฝนตก
ในปริมาณมากเกินกว่าที่ระบบระบายน้ําจะรองรับได้ อาจทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมในตัวเมือง 
 

2.1.4  สาเหตุของน้ําท่วม 
   นํ้าท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยธรรมชาติหรือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังน้ี 

  1) ปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา 
 ฝนที่ตกหนักในระยะเวลายาวนาน 
 พายุฝนฟ้าคะนอง 
 อุณหภูมิ 
 ความกดอากาศตํ่า 

  2) ปัจจัยด้านอุทกวิทยา 
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 ความช้ืน / ความอ่ิมตัวของดิน 
 ระดับนํ้าใต้ดิน 
 อัตราการซึมลงดิน 
 ลักษณะหน้าตัดของลํานํ้าและความขรุขระของผิวคลอง 
 สภาพภูมิศาสตร์และความสามารถในการรับนํ้าของลํานํ้า 
 ความสูงของตลิ่ง / คันกั้นนํ้าในระบบของแม่นํ้าน้ันๆ 
 ความสอดคล้องกันของการไหลของน้ําผิวดินในแต่ละส่วนของพ้ืนที่รับนํ้า 
 การหนุนกลับของนํ้าที่ระบายออก 

  3) ปัจจัยด้านมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติ 
 การขยาย / เติบโตขึ้นของประชากรและขนาดของเมือง 
 การวางแผนพัฒนาที่ไม่รัดกุมและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 การมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ําไหล 
 การบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างในการระบายนํ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการนํ้าที่ผิดพลาด 
 การขาดการประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เก่ียวข้อง 

 
2.1.5 การประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขต
ของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง ความเปราะบาง 
ศักยภาพ ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย และคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน การดํารงชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หน่ึง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการ
วางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
  ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ภัยใด ๆ จะ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ทั้งทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมภัยที่เกิดขึ้น
ในแต่ละสถานที่ ในแต่ละห้วงเวลา อาจสร้างผลกระทบที่แตกต่างกันภัยที่มีขนาดใหญ่และมีความรุนแรง เช่น 
แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 ย่อมมีโอกาสสร้างผลกระทบได้มากกว่าแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 2.0  
ในขณะที่แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 หากเกิดขึ้นในทะเลทรายท่ีไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ย่อมสร้างผลกระทบ 
ไม่ร้ายแรงเท่าแผ่นดินไหวขนาดเดียวกันที่เกิดในชุมชนเมืองซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจอย่างมหานครโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่น หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเอง ด้วยเหตุน้ี ปัจจัยที่ทําให ้
เกิดความเสี่ยง จึงไม่ใช่เพียงแค่การมีภัยใด ๆ เกิดขึ้น หากยังมีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยน้ัน ๆ ได้ และด้วยปัจจัยเหล่าน้ี 
จึงอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ต่อภัยใดภัยหน่ึง จึงมีความแตกต่างกัน 
  จากความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่าน้ี จึงเป็นที่มาของการสรุปภาพรวมของ 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติว่าเป็นผลจากองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ภัย (hazard) ความล่อแหลม (exposure) 
ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) และมักมีการนําเสนอในรูปแบบสมการ ดังน้ี 
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  สมการข้างต้น แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กล่าวคือ การเกิดภัย  
การมีความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ เป็นตัวแปรที่มีผลให้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน 
หากต้องการจํากัดหรือลดความเสี่ยง จึงจําเป็นต้องจัดการกับปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง กล่าวคือ ลดภัย ลด 
ความล่อแหลม ลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ น่ันเอง 

 ลดความถ่ีและความรุนแรงของ ‘ภัย’ หากเป็นกรณีของภัยธรรมชาติการลดความถ่ีและ 
ความรุนแรงของภัยอาจทําได้ยาก เพราะภัยหลายประเภทเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของมนุษย์ เช่น พายุเกิดจากการหมุนเวียนของความกดอากาศและลมมรสุม แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัว 
ของเปลือกโลก อย่างไรก็ดี ภัยนํ้าท่วมอาจทําให้ลดลงได้ เช่น การสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ต้นนํ้า
เพ่ือเก็บกักนํ้า ทําให้ความรุนแรงและความถ่ีในการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ปลายนํ้าลดลง 

 ลด ‘ความล่อแหลม’ หรือสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง สามารถทําได้โดยการจํากัดพ้ืนที่
ไม่ให้ประชาชน บ้านเรือน ชุมชน ทรัพย์สิน อาคาร พ้ืนที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มักจะเกิดภัย 
เช่น กําหนดเขตการใช้พ้ืนที่และจัดโซนน่ิง การออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการสร้าง
บ้านเรือนในเขตพ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก โดยให้ไปอยู่บนพ้ืนที่สูงนํ้าท่วมไม่ถึง 

 ลด ‘ความเปราะบาง’ หรือลดปัจจัยที่ทําให้ขาดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ เช่น  
การออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว หรือการสร้างบ้านยกพ้ืนสูง 
แทนการสร้างบ้านช้ันเดียวในพ้ืนที่นํ้าท่วมถึง  

 เพิ่ม ‘ศักยภาพ’ หรือ ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยของประชาชน ชุมชน หรือสังคมน้ัน 
ๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของภัย รู้จักพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน ได้เตรียมการ
วางแผนก่อนเกิดนํ้าท่วม ติดตามสถานการณ์ รู้แนวทางการปฏิบัติตน ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดนํ้าท่วม จะช่วย 
ทําให้ชุมชนหรือสังคมเกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการประสบภัยพิบัติลงได้ 
 
2.2 ความรู้เก่ียวกับดินโคลนถลม่และการประเมินความเสี่ยงจากดินโคลนถล่ม 

2.2.1 คําจํากัดความของดินโคลนถล่ม 
  ดินถล่ม หรือ ดินโคลนถล่ม (Landslide or Mass movement) คือ การเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือ
หิน ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปกติ ดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่ “นํ้า”  
จะมีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยนํ้าจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และ
นํ้าเป็นตัวที่ทําให้คุณสมบัติของดินจากของแข็งเปลี่ยนเป็นของไหลได้ 
  ดินถล่ม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง อย่างไรก็ตาม ในบริเวณท่ี
มีความลาดชันตํ่าก็สามารถเกิดดินถล่มได้ถ้ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดดินถล่ม โดยทั่วไปบริเวณที่มักจะเกิดดินถล่ม คือ 
บริเวณที่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนซึ่งมีพลังและมีการยกตัวของแผ่นดินขึ้นเป็นภูเขาสูง บริเวณที่ทางน้ํากัดเซาะเป็นโตรก
เขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่มีความลาดชันตํ่าหรือมีการผุพัง
ของหินและทําให้เกิดช้ันดินหนาบนลาดเขา โดยดินถล่มมักเกิดจากการที่นํ้าซึมลงในช้ันดินบนลาดเขาและเกิดแรงดัน
ของน้ําเพ่ิมขึ้นในช้ันดินโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก 

ความเสี่ยง = (ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง) / ศักยภาพ 
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2.2.2 การจําแนกชนิดของดินถลม่ 

  เกณฑ์ในการจําแนกชนิดของดินถล่ม และการพังทลายของลาดเขา มีหลายอย่าง เช่น ความเร็วและ
กลไกในการเคล่ือนที่ ชนิดของตะกอน รูปร่างของรอยดินถล่ม และปริมาณของนํ้าที่เข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการ
ดินถล่ม การจําแนกชนิดของดินถล่มที่ใช้กันแพร่หลายได้แก่การจําแนกโดย Varnes, 1975 ซึ่งอาศัยหลักการจําแนก 
ชนิดของของวัสดุที่พังทลายลงมา (Type of material) และลักษณะการเคลื่อนที่ (Type of movement) โดย
ประเภทของดินถล่ม สามารถจําแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พังทลายลงมาได้ดังน้ี 
  1) การร่วงหล่น (Falls) เป็นการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วลงมาตามลาดเขาหรือหน้าผาสูงชัน โดย
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก อาจเกิดการตกอย่างอิสระ หรือมีการกลิ้งลงมาตามลาดเขาร่วมด้วย โดยมีนํ้าเข้ามา
เก่ียวข้องน้อย หรือไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ดังน้ัน ตะกอนดินหรือหินที่พังทลายลงมาจะกองสะสมกันอยู่บริเวณเชิงเขาหรือ
หน้าผา ถ้าเป็นหน้าผาหินและตะกอนที่ตกลงมาส่วนมากเป็นหิน เรียกว่า “Rock fall” (ภาพที่ 2-1) ถ้าเป็นหน้าผา
ดินและตะกอนที่ตกลงมาเป็นดินเม็ดหยาบ เรียกว่า “Debris fall” และถ้าตะกอนที่ตกลงมาเป็นดินเม็ดละเอียด 
เรียกว่า “Earth fall” 
 

 
ภาพที่ 2-1  รปูแบบจําลองลักษณะของ Rock fall 

 
  2) การล้มควํ่า (Topples) เป็นการเคลื่อนที่โดยมีการหมุน หรือล้มควํ่าลงมาตาม ลาดเขา มักพบว่า
เกิดเชิงหน้าผาดินหรือหินที่มีรอยแตกรอยแยกมาก โดยกระบวนการเกิดดินถล่มในลักษณะน้ีมีนํ้าเข้ามาเก่ียวข้องน้อย 
หรือไม่มีนํ้าเข้ามาเก่ียวข้อง (ภาพที่ 2-2) 
 

 
ภาพที่ 2-2 รูปแบบจําลองลักษณะของ Topples 
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  3) การลื่นไถล (Slides) การเกิดดินถล่มชนิดน้ีมีนํ้าเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ สามารถจําแนกตามลักษณะ
ของระนาบการเคลื่อนที่ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 Rotational slide เป็นการลื่นไถลของวัตถุ ซึ่งลงมาตามระนาบของการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะโค้ง
ครึ่งวงกลมคล้ายช้อน (Spoon-shaped) ทําให้มีการหมุนตัวของวัตถุขณะเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ
(ภาพที่ 2-3) ซึ่งลักษณะดังกล่าวมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ดินมีความเป็นเน้ือเดียวกัน (Homogeneous material) เช่น 
บริเวณที่ช้ันดินหนามาก หรือ ดินที่นํามาถม เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 2-3 รูปแบบจําลองลักษณะของ Rotational slide 

 Translational slide เป็นการลื่นไถลลงมาตามระนาบการเคล่ือนที่มีลักษณะค่อนข้างตรง  
ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่ตามระนาบของโครงสร้างทางธรณีวิทยา เช่น ตามระนาบรอย แตก (joint) ระนาบทิศทาง
การวางตัวของช้ันหิน (bed) รอยต่อระหว่างช้ันดินและหิน (ภาพที่ 2-4) 

 

 
ภาพที่ 2-4 รูปแบบจําลองลักษณะของ Translational slide 

 
  4) การแผ่ออกทางด้านข้าง (Lateral spread) ส่วนใหญ่จะเกิดบนพ้ืนราบ หรือพ้ืนที่ที่มีความ 
ลาดชันน้อย โดยช้ันดินจะประกอบด้วยตะกอนขนาดละเอียดมาก การเกิดส่วนมากเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
liquefaction เมื่อช้ันตะกอนละเอียดที่อ่ิมตัวด้วยนํ้ามีพฤติกรรมเหมือนของไหลเน่ืองจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว หรือจากการที่มีหินหรือดินที่แข็งและไม่อุ้มนํ้าวางตัวทับอยู่บนช้ันดินที่อุ้มนํ้า เมื่อช้ันดินที่อุ้มนํ้า 
ถูกทับด้วยนํ้าหนักที่มากก็จะไหลออกด้านข้าง ทําให้ช้ันดิน ช้ันหินที่อยู่ด้านบนแตกออกและยุบตัว (ภาพที่ 2-5) 
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ภาพที่ 2-5 รูปแบบจําลองลักษณะของ Lateral spread 

 

  5) การไหล (Flows) กระบวนการเกิดดินถล่มมีนํ้าเข้ามาเก่ียวข้องมากท่ีสุด นํ้าทําให้ตะกอนมีลักษณะ
เป็นของไหลและเคลื่อนที่ไปบนพ้ืนระนาบลาดเขา ลงไปกองทับถมกันที่ช่วงล่างของ ลาดเขาหรือเชิงเขา ตะกอนอาจ
เคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล และความเร็วในการเคลื่อนที่อาจสูงมาก ถ้าลาดเขามีความชันสูง ดินถล่มชนิดน้ี 
ยังแบ่งตามชนิดของตะกอนได้เป็น 5 ชนิด คือ 

 Debris flow ตะกอนที่ไหลลงมาจะมีหลายขนาดปะปนกันทั้งตะกอนดิน หินและซากต้นไม้ 
และมักเกิดขึ้น ตามทางน้ําเดิมที่มีอยู่แล้วหรือบนร่องเล็ก ๆ บนลาดเขา โดยมีนํ้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนํ้าฝนที่ตกลงมา
อย่างหนักในช่วงฤดูฝนของแต่ละพ้ืนที่ เป็นตัวกลางพัดพาเอาตะกอนดินและหิน รวมถึงซากต้นไม้ ต้นหญ้าไหลมา
รวมกัน ก่อนที่จะไหลลงมากองทับถมกันบริเวณที่ราบเชิงเขาในลักษณะของเนินตะกอนรูปพัดหน้าหุบเขา 
 (ภาพที่ 2-6) 

 
ภาพที่ 2-6 รูปแบบจําลองลักษณะของ Debris flow 

 

 Debris avalanche เป็นการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาของมวลดินที่ประกอบด้วยตะกอน
หลายขนาดปนกันและมีขนาดร่องรอยของดินถล่มที่ใหญ่ บางแห่งขนาดความกว้างมากกว่า 3 กิโลเมตร (ภาพที่ 2-7) 
 

 
ภาพที่ 2-7 รูปแบบจําลองลักษณะของ Debris avalanche 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2-9 

 

 Earth flow เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินที่ประกอบด้วยตะกอนขนาดละเอียดจําพวก 
ดินเหนียว ดินทรายแป้ง ตามพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ภาพที่ 2-8) 

 

 
ภาพที่ 2-8 รูปแบบจําลองลักษณะของ Earth flow 

 

 Mud flow มีกระบวนการเกิดเช่นเดียวกับ Debris flow แตกต่างกันที่ขนาดของตะกอนแบบ 
Mud flow จะมีขนาดเล็กกว่าตะกอน Debris flow คือ ประกอบไปด้วยตะกอนดิน และมีนํ้าเป็นส่วนประกอบ 
ที่สําคัญ (อาจสูงถึงร้อยละ 60) 

 Soil creep (Slow Earthflow) เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินอย่างช้า เน่ืองจากกระบวนการ
สูญเสียแรงต้านทานการไหลของช้ันดิน ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้ช้ันดินมีการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ แต่ไม่มากพอท่ีจะ
ทําให้เกิดการพังทลายของมวลดิน ซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการสังเกต คือ แนวรั้วหรือกําแพง และหรือต้นไม้ที่ขึ้น 
ในบริเวณน้ันมีการเอียงตัวหรือบิดเบ้ียวไปจากเดิม (ภาพที่ 2-9) 
 

 
ภาพที่ 2-9 รูปแบบจําลองลักษณะของ Soil creep 

 
2.2.3 ชนิดของดินถล่ม และปัจจัยการเกิดดินถลม่ 

  1) ชนิดของดินถล่มที่พบในประเทศไทย 
   จากการศึกษาการแผ่กระจายของรอยดินถล่ม ในพ้ืนที่ที่เคยเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่ 
พบว่า รอยของดินถล่มมีลักษณะเกิดร่วมกันได้หลายแบบ และมักเกิดตามทางน้ําเดิมที่มีอยู่แล้วหรือบนร่องเล็ก ๆ  
บนลาดเขาที่นํ้ามักไหลมารวมกันเมื่อมีฝนตก และมีความลาดชันสูงมากกว่า ร้อยละ 30 (วรวุฒิ, 2535) และเมื่อ
พิจารณาเฉพาะจุดบนภูเขาสูงพบว่า บริเวณที่ ช้ันดินหนาส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ Debris avalanche และ 
Rotational slide ส่วนบริเวณที่ช้ันดินบางจะเป็นแบบ Translational slide เป็นส่วนใหญ่ และจากการที่ดินถล่ม 
ในประเทศไทยเกิดร่วมกับการที่มีฝนตกเป็นปริมาณที่สูงมาก ดังน้ัน ชนิดของรอยดินถล่มโดยภาพรวม จึงเป็นแบบ
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การไหลของดิน (Flows) เป็นส่วนใหญ่ ตะกอนดินทรายที่พังทลายเน่ืองจากดินถล่ม ก็จะถูกนํ้าพัดพาไปจากจุดที่เกิด
การถล่มลงไปสู่เบ้ืองล่าง ก่อนที่จะไหลลงมากองทับถมกันบริเวณที่ราบเชิงเขาในลักษณะของเนินตะกอนรูปพัดหน้า
หุบเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของ Debris flow 
  2) ปัจจัยการเกิดดินถล่ม 
  ดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ดังน้ีคือ  
   2.1) สภาพธรณีวิทยา 
    โดยปกติช้ันดินที่เกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นช้ันดินที่เกิดจากการผุกร่อนของหิน  
โดยหินแต่ละชนิดเวลาผุจะให้ชนิดและความหนาของดินที่แตกต่างกันออกไป เน่ืองจากช้ันหินแต่ละชนิดมีอัตราการผุ
พังไม่เท่ากัน เช่น 
    หินแกรนิต จะมีอัตราการผุพังสูง แร่องค์ประกอบเมื่อผุพังแล้วจะให้ช้ันดินทรายร่วนหรือ
ดินทรายปนดินเหนียว และให้ช้ันดินหนา 
    หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังใกล้เคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให้ช้ันดินร่วนปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียว และให้ช้ันดินหนาเช่นกัน 
    หินดินดาน – หินโคลน เมื่อผุพังจะให้ช้ันดินเป็นดินเหนียวปนทราย และมีความหนาน้อย
กว่าหินแกรนิต 
    จากปัจจัยดังกล่าว พบว่า ดินที่ผุพังมาจากหินต่างชนิดกันจะให้ดินต่างชนิดกัน และความ
หนาต่างกัน คุณสมบัติของดินในการยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน และค่าแรงต้านทานการไหลของดินก็จะแตกต่างกันตาม
ชนิดของดินน้ันๆ ทําให้ไหล่เขามีความลาดชันไม่เท่ากัน และต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติบนภูเขาก็จะมีต่างชนิดกันตาม
ชนิดของช้ันดินและความสูงของภูเขา 
    นอกจากชนิดของหินแล้ว ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน รอยแตก และ
ทิศทางการวางตัวของช้ันหินมีผลต่อการผุพังโดยเฉพาะหินที่มีรอยแตกมาก หินที่อยู่ในเขตรอยเล่ือนโดยเฉพาะรอย
เลื่อนมีพลังจะมีการผุพังสูง เน่ืองจากมวลหินที่มีรอยแตกน้ันจะมีช่องว่างให้นํ้าและอากาศผ่านเข้าไปทําปฏิกิริยา 
ทางเคมีให้หินผุพังได้ง่าย ช้ันหินในบางบริเวณหากมีการแทรกดันของหินอัคนีแทรกซ้อน หรือบริเวณที่มีนํ้าพุร้อนและ
แหล่งแร่จากสายนํ้าแร่ร้อน จะทําให้หินมีอัตราการผุพังมากขึ้น เน่ืองจากความร้อนและสารละลายนํ้าแร่ร้อนที่มาจาก
หินอัคนีแทรกซ้อนก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน  
   2.2) สภาพภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศเป็นผลที่เกิดจากขบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การผุพังที่
แตกต่างกันของช้ันหินและลักษณะการวางตัวของโครงสร้างช้ันหิน ซึ่งเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของดิน
บนภูเขา ค่าความลาดชันจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเสถียรภาพของดินที่อยู่บนภูเขา กล่าวคือย่ิงบริเวณใดที่มีความ
ลาดชันสูง ย่ิงมีโอกาสที่ดินจะเกิดการสูญเสียเสถียรภาพและเคลื่อนที่ลงมาตามความลาดชันของภูเขาได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงช้ันดินทรายร่วนที่ไม่มีแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน มีโอกาสจะถล่มลงมาได้สูงเมื่อผนวกเข้ากับปัจจัย
ตัวอ่ืนๆ  
    นอกจากน้ีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาหน้ารับนํ้าฝนและเป็นบริเวณที่นํ้าฝนไหลมา
รวมกัน จะทําให้ปริมาณนํ้าในมวลดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และทําให้บริเวณพ้ืนมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยของลาด
ดินลดลง มีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวและถล่มลงมาได้มากกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ร่องเขาหน้ารับนํ้าฝน 
   2.3) ปริมาณนํ้าฝน 
    ดินถล่มที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักเป็นเวลานาน โดยนํ้าฝนจะ
ไหลซึมลงไปในช้ันดินจนกระทั่งช้ันดินชุ่มนํ้าและไม่สามารถอุ้มนํ้าไว้ได้ เน่ืองจากความดันของนํ้าในดินเพ่ิมขึ้น 
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(Piezometric head) เป็นการเพ่ิมความดันในช่องว่างของเม็ดดิน (Pore Pressure) ดันให้ดินมีการเคลื่อนที่ลงมา
ตามลาดเขาได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ีนํ้าที่เข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทําให้แรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินมีน้อย 
ส่งผลให้ดินมีกําลังรับแรงต้านทานการไหลของดินลดลง และทําให้ความปลอดภัยของลาดดินลดลงไปด้วย  
อีกทั้งหากปริมาณนํ้าในมวลดินเพ่ิมขึ้นจนมวลดินอ่ิมตัวไปด้วยนํ้า และระดับนํ้าในช้ันดินสูงขึ้นมาที่ระดับผิวดิน 
จะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหน้าดิน ความปลอดภัยของลาดดินจะลดลงไปครึ่งหน่ึงของสภาวะปกติ 
หมายความว่า ลาดดินเริ่มมีการเคลื่อนตัวตามระนาบของการเคลื่อนตัวของดิน นอกจากน้ีหากฝนตกต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลานาน นํ้าจะไหลลงไปในระนาบของรอยการเคลื่อนตัวและชะล้างเม็ดดินที่เป็นดินเหนียวออกไปตามแนว
ระนาบ ทําให้ค่าแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดินบริเวณระนาบการเคลื่อนตัวลดลงไปอย่างมาก ก่อให้เกิดดินถล่มลงมาตาม
ความลาดชันของไหล่เขา 
    จากการศึกษาข้อมูลปริมาณนํ้าฝนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่หลายจังหวัด พบว่า 
ถ้าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ช่ัวโมง จะเกิดนํ้าป่าไหลหลาก และหากปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 
150 มิลลิเมตร ช้ันดินบางแห่งอาจเกิดดินไหลหรือดินถล่ม นอกจากน้ี ปริมาณนํ้าฝนที่ตกต่อเน่ืองกันหลายวันสะสม
มากกว่า 300 มิลลิเมตร บางแห่งอาจเกิดดินไหลหรือดินถล่มได้เช่นเดียวกัน  
   2.4) สภาพสิ่งแวดล้อม 
    จากบันทึกเหตุการณ์ดินถล่มในอดีต พบว่า พ้ืนที่เกิดดินถล่มส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน
และในหลายพ้ืนที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากรายงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540) พบพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม ที่บ้านกระทูนเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ป่าเป็นสวนยางพาราโดยเฉพาะพวกต้นยางที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ หรือที่บ้านนํ้าก้อ บ้านนํ้าชุน มีการบุกรุกทําลายป่าไม้
เพ่ือทําไร่และทําการเกษตรบนที่สูง 
    จากการศึกษาของ Abe และ Twamoto (1986) พบว่า ดินที่มีรากไม้ยึดเกาะจะมีค่าแรง
ยึดเหนียวระหว่างเม็ดดินมากกว่าดินที่ไม่มีรากไม้ ซึ่งทําให้ค่ากําลังรับแรงต้านทานการไหลของดินสูงขึ้น เน่ืองจากราก
พืชที่แทรกตัวในเน้ือดิน จะแทรกซอนผ่านแนวระนาบเฉือนของพื้นราบ ซึ่งจะช่วยรับแรงดึงและยึดโครงสร้างดินทําให้
ดินมีค่ากําลังรับแรงต้านทานการไหลของดินสูงขึ้น จากการศึกษาของ กวี จรุงทวีเวทย์ (2546) พบว่า การเพ่ิมขึ้นของ
ค่ากําลังรับแรงต้านทานการไหลของดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับคุณสมบัติความหนาแน่นของรากพืช  
หมายความว่าช้ันดินที่มีรากพืชหนาแน่นมาก ค่ากําลังรับแรงต้านทานการไหลของดินจะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย และ 
ในการศึกษาเดียวกันน้ี ได้ทําการจําลองอิทธิพลของรากพืชต่อการเพ่ิมเสถียรภาพพ้ืนลาด ที่ระนาบเฉือนความลึก
แตกต่างกัน พบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยพ้ืนลาดที่มีรากพืชแทรกอยู่ต่อพ้ืนลาดที่ไม่มีรากพืช มีค่ามากกว่าพ้ืน
ลาดที่ไม่มีรากพืช และมีค่ามากสุดที่ระดับความลึกของระนาบเฉือน 0.0-0.5 เมตร และลดลงไปตามระดับความลึกที่
เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของรากพืชช่วยเพ่ิมค่ากําลังรับแรงต้านทานการไหลของมวลดินเฉพาะในส่วนที่มีราก
ไม้หนาแน่นและหยั่งลึกลงไปถึงเท่าน้ัน หากเกิดการเฉือนของระนาบอยู่ลึกลงไปมากกว่าช้ันดินที่รากไม้จะหย่ังถึง ราก
ไม้น้ันก็ไม่มีส่วนช่วยใดๆ ในกําลังรับแรงต้านทานการไหลของดิน โดยกําลังรับแรงต้านทานการไหลของดินทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดดิน และแรงเสียดทานระหว่างเม็ดดินของชนิดดินน้ันๆ  ซึ่งจะเห็นได้
ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ดินถล่ม บางพ้ืนที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์มีดินโคลนถล่มลงมาพร้อมต้นไม้ โดยการเลื่อนไถลของต้นไม้ 
ซึ่งเคลื่อนที่ลงไปในลักษณะลําต้นยังคงต้ังตรงอยู่ในแนวดิ่ง นอกจากคุณสมบัติในการเพ่ิมกําลังรับแรงต้านทาน 
การไหลของดินแล้ว รากพืชยังมีส่วนในการดูดซึมเอานํ้าที่ไหลลงไปในดิน ให้มีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัว 
ของดินในอีกทางหน่ึง 
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  3) ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 
   ลักษณะที่ต้ังของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มมีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี  

 อยู่ติดภูเขาและใกล้ลําห้วย  
 มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา  
 มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา  
 อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง  
 ถูกนํ้าป่าไหลหลากและท่วมบ่อย  
 มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน  
 พ้ืนห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องนํ้า 

  4) ข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุ 
 มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)  
 ระดับนํ้าในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 สีของน้ําเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา  
 มีเสียงดัง อ้ืออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลําห้วย  
 นํ้าท่วมหมู่บ้าน และเพ่ิมระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 

2.3 การทบทวนเอกสารจากองคก์รระหว่างประเทศและภูมิภาค และกรณีศกึษา เพื่อศึกษารูปแบบการประเมิน
ความช่วยเหลอืผู้จากภัยพิบติัขององค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค และกรณศีึกษา 
ในมิติของการศึกษารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในบทน้ี ประสงค์ที่จะทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน กระบวนการประเมิน โครงสร้างทีมประเมิน แบบเก็บข้อมูล 
การประเมิน และการออกรายงานการประเมิน เน่ืองจากการประเมินความต้องการนี้ เป็นกระบวนการที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้ 
ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย นอกจากน้ี กระบวนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือยังมีความ
ต่อเน่ืองของช่วงระยะเวลาจัดการภัยพิบัติที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ข้อมูลระดับ - 
ทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ  ดังน้ันการทบทวน
วรรณกรรมของงานวิจัยน้ี จะทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศและในประเทศที่ได้นํา
แบบประเมินไปใช้งาน แล้วนําผลการศึกษาที่ได้มาสังเคราะห์เพ่ือจัดทําแบบการประเมินเพ่ือปรับใช้ในระดับถัดไป 
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วรรณกรรมทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
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6th Edition, (cited 2016 Oct. 5) Available from : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDAC%20Handbook%202013_english_final.pdf 

2. IASC (Inter-Agency Standing Committee).2015.Multi-Sector Initial Rapid Assessment : 
Guidance, Revision July, (cited 2016 Oct. 5) Available from : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/mira_revised_2015_en_1.pdf 

3. IASC (Inter-Agency Standing Committee).2012.Multi-Sector Initial Rapid 
Assessment(MIRA). Provisional Version,March.(cited 2016 Oct. 5) Available from : 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/mira_final_version2012.pdf 

4. IASC (Inter-Agency Standing Committee).2011.Operational Guidance Coordianted 
Assessments in Humanitarian Crisis. Produced by the Needs Assessment Task Force. 
(cited 2016 Oct. 5) Available from : 
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/4315.pdf 

5. ASEAN-ERAT (Emergency Response and Assessment Team) Guidelines. (cited 2016 Oct. 
5) Available from : 
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/ wp-content/uploads/2016/02/ERAT-Guidelines.pdf 

6. SASOP (Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 
Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations.(cited 2016 
Oct. 5) Available from : http://www.asean.org/storage/images/2015/ January/asean_resource_kit/SASOP.pdf 

7. Maya ARII.2013.Rapid Assessment in Disasters. JMAJ, January /February 2013, Vol. 56, 
No.1 (cited 2016 Oct. 5) Available from : https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2013_01/019_024.pdf 

8. Methodology Rapid Assessment for Humanitarian Assistance –REDLAC.2006.(cited 2016 
Oct. 5) Available from : https://www.humanitarianresponse.info/ 

system/files/documents/files/Rapid_Assessment_Methodology_ENG.pdf 
9. Emergency Capacity Building (ECB) Project – Consortium Indonesia, Manual Book for : 

ECB –Joint Needs Assessment (JNA).2012.September.. (cited 2016 Oct. 
5)file:///D:/Users/Kanokphan/Downloads/ECB_Project_Indonesia_%20Joint_Needs_Assessment_Manual_2012%20(2).pdf 

10. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเทศไทยและสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.
2557.การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้
งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจงัหวัด.เสนอโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.กรกฎาคม. 

การประเมินความต้องการมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจาก
แหล่งที่มาที่แตกต่างกัน  โดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน แผนการ - 
เผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน บรรเทาทุกข์ และฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินเป็น
กระบวนการที่เช่ือมโยงกับการจัดการข้อมูล (Information Management-IM) และสามารถกลั่นกรองข้อมูล 
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ที่ต้องการนําเข้าในการจัดการข้อมูล ดังน้ัน เน้ือหาในการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นทีมวิจัยจึงได้แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 

1. กรอบการประเมินและแนวทางการใช้ข้อมูล (Phase and Using Data) 
2. กระบวนการประเมินและรูปแบบการประเมินในแต่ละช่วงเวลา 
3. ทีมประเมินและโครงสร้าง (ตัดไปบทที่ 3) 
4. แบบประเมินและการรายงาน (ตัดไปบทที่ 3) 

 
1. กรอบการประเมินและแนวทางการใช้ข้อมูล (Phase and Using Data) 

จากการทบทวนเอกสารจากหน่วยงาน UNDAC  IASC และ ASEAN-ERAT พบว่า ได้มีการแบ่งช่วงเวลา 
การประเมินออกเป็น 5 ระยะ และได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการรายงานท่ีแตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาของการประเมิน ดังในตารางที่ 2-1 
และตารางที่ 2-2 
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ตารางที่   2-1 กรอบการประเมิน (Assessment Framework) 
   การเตรียมความพรอ้ม 

(Preparedness) 
การรักษาและการช่วยชีวิตและการให้บริการสิ่งของที่จําเป็น  

(saving and sustaining lives and reestablishing essential service) 
การช่วยเหลือในการดาํรงชีพและการให้บริการสิ่งที่จําเป็นเพื่อกลับคืนสู่สภาพปกติ  

(Saving livelihoods and re-establishing essential services) 
Timing PHASE 0 

Before 
PHASE 1 
72 hours 

PHASE 2 
Week 1-2 

PHASE 3 
Week 3+ 

PHASE 4 
Second month + 

RECOMMENDED TYPE OF 
COORDINATED ASSESSMENT 
(ประเภทการประเมินร่วมที่สําคัญ)  

Coordinated Assessment 
Preparedness 
(การเตรียมการการประเมินร่วม) 

Initial Assessment for Preliminary 
Scenario Definition  (PSD) 
(การประเมินเริ่มแรกสําหรับนิยามสถานการณ์ขั้น
พื้นฐาน) 

Multi Cluster/Sector Rapid 
Assessment 
(การประเมินอย่างรวดเร็วจากหลายภาคส่วน) 

Single Cluster/ Sector Coordinated 
In-depth Assessments, harmonized 
across Clusters/Sectors 
(any single agency assessments should 
be coordinated by Cluster/Sector 
Coordinators) 
(การประเมินอย่างเจาะลึกด้วยหน่วยงานเดียว/
และร่วมกับภาคส่วนอื่น)  

Continued Single Cluster/ Sector 
Coordinated In-depth Assessments, 
with (early) Recovery considerations, 
harmonized across Clusters/Sectors 
(any single agency assessments are 
coordinated by Cluster/Sector 
Coordinators) 
(การประเมินอย่างเจาะลึกด้วยหน่วยงานเดียว/
และร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างต่อเนื่อง) 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

ASSESSMENT TYPE & PURPOSE 
(วัตถุประสงค์และประเภทของการ
ประเมิน)  

Coordinated assessment 
preparedness planning and 
gathering pre-crisis data 
(วางแผนเตรียมการประเมินร่วมและ
รวบรวมข้อมูลก่อนเกิดวิกฤติ) 

Initial Assessment to 
การประเมินเบื้องต้น  
Estimate scale & severity of the 
impact of the event 
(ประมาณการขนาดและความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์) 
• Locate affected populations 
กําหนดเขตประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
• Inform initial response decisions 
(แจ้งข้อมูลการตัดสินตอบสนองเบื้องต้น)  
• Inform Phase-2 rapid assessments  
(แจ้งการประเมินอย่างเร็วในระยะที่ 2)  

Rapid assessment to 
การประเมินอย่างรวดเร็ว 
• Inform initial planning of humanitarian 
response, highlighting 
priority actions 
(แจ้งแผนของการตอบสนองต่อประเด็น
มนุษยธรรมขั้นต้น) 
• Define focus for follow-on in-depth 
Assessments 
(แยกแยะจุดต่างที่จะติดตามในประเด็นการ
ประเมินผลแบบเจาะลึก) 
• Establish the baseline for monitoring 
(สร้างขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการติดตาม) 

In-Depth Assessment to: 
การประเมินอย่างเจาะลึก 
• Analyze situation and trends 
(วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม) 
• Adjust ongoing response 
(ปรับเปลี่ยนต่อการตอบสนองที่เกิดอย่าง
ต่อเนื่อง) 
• Inform detailed planning for 
humanitarian relief/early recovery, 
(แจ้งแผนงานที่มีรายละเอียดสําหรับการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟู
เบื้องต้น) 
• Establish baseline for operational and 
strategic / performance monitoring 
(สร้างขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์/การติดตาม) 

In-Depth Assessment to: 
การประเมินอย่างเจาะลึก 
• Situation and trend analysis 
(วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์) 
• Inform phasing out of the life sustaining 
activities 
(แจ้งระยะที่ออกจากกิจกรรมอนัยั่งยืนของชีวิต) 
• Inform detailed planning for 
humanitarian relief and (early) recovery 
(แจ้งแผนงานละเอียดสําหรับการฟื้นฟูและการฟื้น
ตัว(เริ่มแรก)) 
• Feed into performance monitoring 
(ใส่ใจสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง)  

METHODOLOGY 
FOR DATA 
COLLECTION  (วิธีวทิยาของการ
รวบรวมข้อมูล) 

• Prepare and agree on assessment 
formats, indicators and tools 
(เตรียมการและตกลงร่วมในรูปแบบของการ
ประเมิน) 
• Organize preparedness trainings and 
if possible simulations 

• Mostly secondary data: pre-crisis 
information, surveys and reports prior 
to the event, fact sheets. 
(ข้อมูลทุติยภูมิ :  ข้อมูลก่อนวิกฤติ สํารวจและ
รายงานก่อนสถานการณ์, เอกสาร)  
• Primary data: initial reports from the 

• Secondary data; various sources 
ข้อมูลทุติยภูมิ จากหลายแหล่ง 
• Primary data as in phase 1, 
complemented by site visits 
purposively selected, conducting 
community / key informant interviews 

• Secondary data; various sources 
ข้อมูลทุติยภูมิ จากหลายแหล่ง 
 
• Use harmonized sector/cluster specific 
Tools 
(ใช้หน่วยหรือกลุ่มงานที่มีความเป็นเอกภาพ) 

• Sources and Methods as in Phase 3 
• For recovery assessment use  additional 
guidance for recovery assessment 
(Damage and Loss Assessment and 
sectoral PDNA guidance) 

MIRA (Multi-cluster Initial and Rapid Assessment)  Continued Inter-Cluster/Sector Assessment coordination 
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   การเตรียมความพรอ้ม 
(Preparedness) 

การรักษาและการช่วยชีวิตและการให้บริการสิ่งของที่จําเป็น  
(saving and sustaining lives and reestablishing essential service) 

การช่วยเหลือในการดาํรงชีพและการให้บริการสิ่งที่จําเป็นเพื่อกลับคืนสู่สภาพปกติ  
(Saving livelihoods and re-establishing essential services) 

Timing PHASE 0 
Before 

PHASE 1 
72 hours 

PHASE 2 
Week 1-2 

PHASE 3 
Week 3+ 

PHASE 4 
Second month + 

(จัดการการเตรียมการอบรมและสร้าง
แบบจําลอง(หากทําได้)) 
• Establish procedures &   
responsibilities. 
(กําหนดขั้นตอนทํางานและความ
รับผิดชอบ) 
• Prepare Common Operat’l Datasets 
(CODs), P-Codes, and Key 
Humanitarian Indicators 
(กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการทั่วไป ชุด
ข้อมูล P-code, ตัวชี้วัดด้านมนุษยธรรม)  
• Gather Baseline data 
(รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) 
• Fact sheets and lessons learned 
disasters 
(จัดทําเอกสารสําคัญและถอดบทเรียนภัย
พิบัติ) 

field, media flyovers, satellite imagery. 
Direct observation from quick visits 
to field (if feasible). Information from 
still functioning monitoring and 
reporting systems 
(ข้อมูลปฐมภูมิ : รายงานจากภาคสนาม, เอกสาร
สื่อ, ภาพจากดาวเทียม, เข้าสังเกตการณ์โดยตรง
อย่างรวดเร็วจากสนาม  ข้อมูลจากการเฝ้าสังเกต
และระบบการรายงาน)  
• Use Initial CODs   

(ข้อมูลปฐมภูมิในระยะที่ 1 ประกอบด้วย การ
ไปพื้นที่/ชุมชนที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว  การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก) 
• Unit of measurement for site visits is 
Community (e.g. village, camp or 
neighborhoods) , or Institutions (e.g. 
schools, health facilities). 
(หน่วยของพื้นที่ที่จะเข้าเยี่ยมระดับชุมชน ( 
หมู่บ้าน, แคมป์, เพื่อนบ้าน) หรือสถาบัน (เช่น
โรงเรียน, หน่วยบริการสุขภาพ/สาธารณะสุข)  
• Use simple agreed form with key 
questions 
(ใช้ฟอร์มแบบง่ายๆที่ตกลงร่วมกันไว้ด้วย
คาํถามหลัก) 
• Use Expanded CODs and Key 
Humanitarian Indicators 
(ใช้ COD แบบขยาย และตัวชี้วัดด้าน
มนุษยธรรมหลัก) 
 

• Primary data as in phase 2, but now 
site visits through purposive and 
representative sampling methods 
(using more detailed sectoral surveys  
questionnaires). 
(ข้อมูลปฐมภูมิในระยะที่ 2 แต่มีการเข้าพื้นที่
หรือตัวอย่างที่เก็บมา(ด้วยรายละเอียดจากการ
ใช้แบบสอบถาม) 
• New data from (re)-established 
monitoring systems 
(ข้อมูลใหม่จากระบบการเฝ้าระวังที่จัดทําขึ้น
ใหม่) 
• Unit of measurement as in phase 2, 
but now also household & individual. 
(หน่วยของการวัดในระยะที่ 2 แต่มีข้อมูล
ครัวเรือนและปัจเจกชน) 
• Use Comprehensive CODs, Key & 
comprehensive humanitarian indicators 
(ใช้ CODs ที่เข้มงวด และคีย์หลักของตวัชี้วัด) 
• Sources and Methods as in Phase 3 
(แหล่งข้อมูลและวิธีวิทยาในระยะที่ 3)  
• For recovery assessment use 
additional guidance for recovery 
assessment (Damage and Loss 
Assessment and sectoral PDNA 
guidance) 
(สําหรับประเมินการฟื้นฟูใช้คําแนะนําเพิ่มเติม
สําหรับประเมินการฟื้นฟู) 
• In case of complex emergencies; 
conflict analysis INFORM FUNDING 
PROPOSALS 
(ในกรณีเหตุด่วน  การวิเคราะห์มีความยุ่งยาก
ให้รายงานในโครงการเสนอขอทุน) 
• Proposals for preparedness  
(แบบเสนอสําหรับการเตรียมงาน) 
• Allocation of preliminary emergency 
Funding 
(การจัดสรรทุนเร่งด่วนในเบื้องต้น) 
• Initial Flash Appeal 
ร้องขอเร่งด่วนเบื้องต้น 

(สําหรับการประเมินการฟื้นฟูดูในคําแนะเพิ่มเติม)
(การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย) 
• In case of complex emergencies; conflict 
analysis 
( ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ซับซ้อน; การ
วิเคราะห์ความขัดแย้ง)  
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   การเตรียมความพรอ้ม 
(Preparedness) 

การรักษาและการช่วยชีวิตและการให้บริการสิ่งของที่จําเป็น  
(saving and sustaining lives and reestablishing essential service) 

การช่วยเหลือในการดาํรงชีพและการให้บริการสิ่งที่จําเป็นเพื่อกลับคืนสู่สภาพปกติ  
(Saving livelihoods and re-establishing essential services) 

Timing PHASE 0 
Before 

PHASE 1 
72 hours 

PHASE 2 
Week 1-2 

PHASE 3 
Week 3+ 

PHASE 4 
Second month + 

• First response proposals 
ผลตอบสนองครั้งแรก 
• Emergency response proposals 
แบบเสนอตอบสนองอย่างเร่งด่วน 
• Revision of Flash Appeal (occurs 
within one month of Initial Flash 
Appeal) 
(การทบทวนแบบเร่งด่วน)   
 

INFORM 
FUNDING 
PROPOSALS 
(แบบเสนอทุน) 

• Proposals for preparedness 
(แบบเสนอสําหรับการเตรียมงาน)  

Allocation of preliminary emergency 
Funding 
(การจัดสรรทุนเร่งด่วนเบื้องต้น) 
• Initial Flash Appeal 
(ร้องขอเร่งด่วนเบื้องต้น) 
• First response proposals 
(แบบเสนอโครงานขั้นแรก) 

• Emergency response proposals 
(แบบเสนอตอบสนองอย่างเร่งด่วน) 
• Revision of Flash Appeal (occurs 
within one month of Initial Flash 
Appeal) 
(การทบทวนแบบเร่งด่วน) 

• Revised emergency response 
proposals. 
(แก้ไขข้อเสนอตอบสนองอย่างรวดเร็ว) 
• National Recovery and Reconstruction 
Plan 
(แผนงานการฟื้นฟูและบูรณาการระดับชาติ) 

• Nat’l Recovery & Reconstruction Plan 
(แผนงานการฟื้นฟูและบูรณาการระดับชาติ) 
• Consolidated appeal. 
(รวบรวมคําอุธรณ์) 
• Inputs for the Post Disaster Needs 
Assessment 
(ให้ข้อมูลสําหรับการประเมินความเสี่ยงความ
ต้องการหลังภัยพิบัติ) 

OUTPUTS 
ผลลัพธ์  

Assessment preparedness 
plan agreed by HCT 
(แผนเตรียมประเมินที่เห็นชอบของ HCT) 
• Compiled pre-crisis data 
( รวบรวมข้อมูลก่อนวิกฤติ) 
• Humanitarian Dashboard 
(แผนโครงร่างเรื่องมนุษยธรรม) 

Preliminary Scenario Definition 
(within 3 days) 
• Humanitarian Dashboard 
(แผนโครงร่างเรื่องมนุษยธรรม) 

• MIRA Report (within 14 days) 
รายงาน MIRA ภายใน 14 วัน 
• Humanitarian Dashboard 
(แผนโครงร่างเรื่องมนุษยธรรม) 

• Sector/Cluster Reports 
( รายงานจากภาคส่วน/กลุ่มงาน) 
• Humanitarian Dashboard 
(แผนโครงร่างเรื่องมนุษยธรรม) 

• Sector/Cluster Reports 
(รายงานจากภาคส่วน/กลุ่มงาน) 
• PDNA & Recovery Framework 
• Humanitarian Dashboard 
(แผนโครงร่างเรื่องมนุษยธรรม) 
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ตารางที่   2-2 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน (Data Sources in Assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
• ความสัมพันธ์ที่สําคัญ คือ เวลาที่แตกต่างกันของแหลง่ที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการ 
• ระดับที่แนะนําในการประสานงาน (J – Joint = ร่วมกัน H –Harmonized = ระบบเดียวกัน/สอดคล้องกัน) ในการรวบรวมข้อมูล  การจัดการข้อมูล การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา  การแปลผลและการรายผล 

Phase 4 
Cluster/Sector In-Depth Assessments 

Incl. Recovery Considerations 

Phase 3 
Cluster/Sector   In-Depth 

Assessments 

MIRA: Multi Cluster/Sector Initial Rapid Assessment 

Phase 1                                                         Phase 2 

Data/Info Source 

Secondary Primary 

      Remote Sensing, etc. (H) 
วิเคราะห์ข้อมลูระยะไกล 

 

      Remote Sensing, etc. (H) 
          วิเคราะห์ข้อมลูระยะไกล 

Remote Sensing Media Reports   –etc. (H) 
รายงานสื่อการวิเคราะห์ข้อมลูระยะไกล 

 

Remote Sensing Media Reports  –etc. (H) 
รายงานสื่อการวิเคราะห์ข้อมลูระยะไกล 

Ad Hoc/Specialized Source
แหล่งเฉพาะกิจและผู้ เชี่ยวชาญ 

Undisrupted Monitoring Information System 
(H)ระบบสารสนเทศการตดิตามที่มีระบบ 

Undisrupted + Ad Hoc Monitoring Information 
System (H)ระบบสารสนเทศการตดิตามเฉพาะกิจและมี

ระบบ 

Monitoring & Surveillance 
Systems 

ระบบติดตามและเฝา้ระวงั 

Undisrupted Monitoring Information System 
(H)ระบบสารสนเทศการตดิตามทีมีระบบ 

Undisrupted + Ad Hoc Monitoring Information 
System (H)ระบบสารสนเทศการตดิตามเฉพาะกิจและมี

ระบบ 

In-depth Sectoral Assessments at Community/
Household/Individual Level (H/J)การประเมิน
เฉพาะส่วนอย่างเจาะลึกระดับชุมชน/ครัวเรือน/

ปัจเจก 

In-depth Sectoral Assessments at Community/
Household/Individual Level (H/J)การประเมิน

เฉพาะส่วนอย่างเจาะลึกระดับชุมชน/ครัวเรือน /
ปัจเจก 

Country Profiles 
-Past Disaster Lesson Learnt 
-Disaster Fact Sheets 
-Survey Report (Nutrition, Food 
Security) etc. (H)ข้อมลูประเทศ: บทเรียนการ
เรียนรู้,เอกสารข้อเท็จจริงภยัพิบตั,ิ รายงานการสํารวจ     

Country Profiles 
-Past Disaster Lesson Learnt 
-Disaster Fact Sheets 
-Survey Report (Nutrition, Food 
Security) etc. (H) 
ข้อมลูประเทศ: บทเรียนการเรียนรู้, เอกสารข้อเท็จจริง
ภยัพิบตั,ิ รายการการสํารวจ     

Population Based Assessments
การประเมินอยูบ่นฐานประชากร 

Community Level Assessment (PCLA) (J) 
การประเมินในระดบัชมุชน 

Community Level Assessment (PCLA) (J) 
การประเมินในระดบัชมุชน 

 

  National Emergency Response 

Systems, etc. framed by National 

Policies and Guidelines (H)ระบบโตต้อบภาวะ

ฉุกเฉินระดบัชาติวางกรอบโดยแนวทางและนโยบาย

ระดบัชาติ 

National Emergency Response 

Systems, etc. framed by National 

Policies and Guidelines (H)  ระบบโตต้อบภาวะ

ฉุกเฉินระดบัชาติวางกรอบโดยแนวทางและนโยบาย

ระดบัชาติ 

Baseline Fact Sheet Etc. 

ข้อเทจ็จริงฐานราก 

Preliminary Scenario Definition 1.0 (J) 
คําจํากดัความสถานการณ์ปฐมภมู ิ

MIRA Report (J) 
 

Cluster/Sector (H/J) (J)  Cluster/Sector (H/J) (J) 

Inter Cluster/Sector (J)  Inter Cluster/Sector (J) (J) 

Humanitarian Dashboard 
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1.1  กรอบการประเมิน แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี ้
กรอบการประเมิน แบ่งตามช่วงเวลาได้ 2 ช่วง คือ ก่อนเกิดภัยและหลังเกิดภัย โดยที่กรอบการประเมิน

ได้เสนอวิธีการที่จะดําเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเสนอแนวทางในการประเมินและวัตถุประสงค์ วิธีการ
รวมรวบข้อมูล การเช่ือมโยงไปยังข้อเสนอการระดมทุน และข้อมูลที่สําคัญ ทั้งน้ี การประเมินแบบขั้นต้นและ
รวดเร็วแบบพหุกลุ่ม (MIRA - Multi-cluster Initial and Rapid Assessment) เป็นวิธีการที่ควรจะใช้สําหรับ
การประเมินระยะเริ่มต้นสําหรับในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงแรก (Phase 1) และการประเมินแบบพหุสาขา/กลุ่ม 
(Multi-cluster) ควรดําเนินการในช่วงสองสัปดาห์แรก (Phase 2) การประเมินแบบต่อเน่ืองระหว่างกลุ่ม/
สาขา (Continued Inter-Cluster/Sector Assessment) จะใช้สําหรับการประเมินในสัปดาห์ที่ 3 และ
มากกว่าหน่ึงเดือนหลังเกิดภัยพิบัติ (Phase 3) และระยะเวลามากกว่าสองเดือนขึ้นไปเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูกลับ
สภาพปกติ (Phase 4) ดังน้ี 
ก่อนเกิดภัย 

 ระยะที่ 0  เตรียมพร้อมการประเมิน (Preparedness Assessment) เป็นการเตรียมพร้อมข้อมูล  
การวางแผนรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย และประสานงานเพ่ือเตรียมการประเมิน 
หลังเกิดภัย 
 ระยะที่ 1  ต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นสําหรับในช่วงเวลา 72 ช่ัวโมงแรก เป็นการประเมินระยะขั้นต้น (Initial 
assessment) เป็นการประเมินสถานการณ์และผลกระทบเบื้องต้น 
 ระยะที่ 2  ช่วงเวลา 1 – 2 สัปดาห์นับต้ังแต่เกิดภัยพิบัติ เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (Rapid 
assessment) เป็นการประเมินผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
 ระยะที่ 3 ช่วงเวลา 3-4 สัปดาห์นับต้ังแต่เกิดภัยพิบัติ เป็นการประเมินแบบเจาะลึก (In-depth 
assessment) ประเมินสถานการณ์ความช่วยเหลือและการฟ้ืนฟูเบ้ืองต้น 
 ระยะที่ 4 ช่วงเวลา 5 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นการประเมินแบบเจาะลึก รวมถึงความต้องการในการฟ้ืนฟู
คืนสู่สภาพปกติ (In-depth assessment and Recovery Consideration) เป็นการประเมินผลกระทบ 
และการฟ้ืนฟู 
1.2 กระบวนการประเมินและรปูแบบการประเมิน 

การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Need Assessment – DANA) เป็นการ
ประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้วยตนเอง รวมท้ังความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือในด้าน
อาหาร นํ้าด่ืม  สุขอนามัย การรักษาพยาบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

การประเมินน้ีเป็นกระบวนการที่สําคัญในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ให้อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบ อาทิ 

1) การประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid Assessment)  กระทําทันทีภายในสัปดาห์แรกหลังมีเหตุการณ์
ภัยพิบัติ เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และทรัพยากรที่จําเป็น 
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2) การประเมินแบบละเอียด (Detailed Assessment)  เป็นการประเมินเพ่ิมเติมภายหลังเสร็จสิ้น 
การประเมินแบบรวดเร็วภายในเดือนแรกของการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือรวบรวมรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะใน
เหตุการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ประสบภัยและความซับซ้อนของสถานการณ์ 

3) การประเมินแบบต่อเนื่อง (Continual Assessment) เ น่ืองจากสถานการณ์ภัยพิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและอาจจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เช่น การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบ การประเมินจึงควรมีความต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้สามารถ
ติดตามสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
ในขณะเวลานั้น  

แม้ว่ากระบวนการและรูปแบบการประเมินอาจจะแบ่งได้หลักๆ เป็น 3 รูปแบบข้างต้น แต่จากการ
ทบทวนเอกสารดังกล่าวข้างต้น พบว่า ยังมีการแบ่งย่อยๆ และเรียกช่ือการออกแบบรายงานแตกต่างกัน เช่น  
ASEAN-ERAT ประเมินระยะที่ 1 ด้วยการประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid Assessment) ประเมินระยะที่ 2 ด้วย 
การประเมินแบบพหุสาขา (Multi-sectoral Assessment) สําหรับ UNDAC และ IASC เช่น ระยะที่ 1  
ประเมินแบบเบ้ืองต้น (Initial Assessment) เพ่ือนําเสนอในรูปแบบการนิยามสถานการณ์เบ้ืองต้น (PSC-
Preliminary Scenario Definition) ใช้ในการตัดสินใจการเผชิญเหตุขั้นต้น ระยะที่ 2 ประเมินแบบรวดเร็ว 
พหุกลุ่ม/สาขา (Multi Cluster/Sector Assessment)  จากการทบทวนดังกล่าวอาจจะสรุป ได้ดังน้ี   

(1) การเตรียมพร้อม (Preparedness) สําหรับช่วงเวลาระยะที่ 0 (Phase 0) เป็นการวางแผน
การเตรียมความพร้อมและการรวบรวมข้อมูลก่อนวิกฤต โดยวิธีการเตรียมความพร้อมและเตรียมแบบการ
ประเมิน สร้างตัวช้ีวัดและเครื่องมือ  จัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและภายใต้สถานการณ์จําลอง  
ถ้าเป็นไปได้ กําหนดขั้นตอนและความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมทั่วไปงาน P-Cods และตัวช้ีวัดด้าน
มนุษยธรรมที่สําคัญ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) และเตรียม Fact sheet บทเรียนที่ได้รับภัยพิบัติ 
เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือใช้ในการประเมินในระยะที่ 1 

(2) การประเมินขั้นต้น (Initial Assessment) สําหรับช่วงเวลาระยะที่ 1 (Phase 1) เพ่ือ
นิยามสถานการณ์เบ้ืองต้น (Preliminary Scenario Definition)  ใน 72 ช่ัวโมงแรกนับต้ังแต่เกิดภัยพิบัติ 
การประเมินเบ้ืองต้นเป็นการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นการดําเนินการร่วมกัน ในการประมาณ
ขนาดและความรุนแรงของภัยพิบัติ คาดการณ์วิวัฒนาการของภัยพิบัติ การค้นหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและ 
ระบุภาคีที่ได้รับผลกระทบ ผลของการประเมินจะถูกนําเสนอในรูปแบบการนิยามสถานการณ์เบ้ืองต้น (PSC-
Preliminary Scenario Definition) เพ่ือใช้ตัดสินใจในการเผชิญเหตุขั้นต้น  การรายงานหน่วยงานภาครัฐ 
กําหนดเกณฑ์การใช้เงินเพ่ือการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเบ้ืองต้น และเริ่มต้นวางแผนการประเมินในระยะที่ 2 
(Phase 2) 

การใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการประเมินระยะที่ 1 ด้วยข้อจํากัดด้านเวลาที่ต้องการความรวดเร็วและการ
เข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย การประเมินแบบขั้นต้น ในระยะที่ 1 จึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ อาทิ  ข้อมูลก่อน
เกิดภัยพิบัติ ข้อมูลจากหน่วยงานระดับชาติ รายงานจากสื่อต่างๆ ใบสรุปข้อมูลสําคัญ (fact sheet) และ 
การเรียนรู้จากเหตุภาวะฉุกเฉินที่คล้ายกัน  สําหรับข้อมูลปฐมภูมิส่วนใหญ่จะได้จากการสังเกตโดยตรงและ
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วิเคราะห์พ้ืนฐานจากข้อมูลสํารวจระยะไกล ข้อมูลจากหน่วยงานที่สามารถเข้าดําเนินการภาคสนามระยะส้ัน
หรือการประเมินทางอากาศ  

 ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ถูกรวบรวมไว้ ควรมีการใช้ร่วมกันอย่างแพร่หลายเพ่ือที่จะสามารถ
นําไปสู่การวิเคราะห์พหุภาค การวิเคราะห์จะต้องดําเนินการภายในทีมประเมินเบ้ืองต้นที่เช่ือมโยงกับผู้แทน
อย่างเป็นทางการระดับอาวุโส (อาทิ ผู้แทน กลุ่ม/ภาค ถ้ามีการระบุไว้แล้วในระดับประเทศ)  

การนิยามสถานการณ์เบ้ืองต้น (PSD) ควรได้รับการเผยแพร่โดยผู้ประเมินด้านมนุษยธรรม 
(HC-Humanitarian Coordinators) และผู้ประเมินประจําถิ่น (Resident Coordinators) ผลการประเมิน
ควรจะถูกย่อและเรียบเรียงลงใน Humanitarian  Dashboard ซึ่งเป็นหน้าแรกที่แสดงข้อมูลภาพรวมหรือ
แสดงผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากการประมวลส่ิงต่างๆ ที่สําคัญด้านมนุษยธรรมไว้บน Application  และข้อมูลที่ได้
ควรจะขยายไปสู่การประเมินในระยะที่ 2 

(3) การประเมินความต้องการอย่างรวดเร็วพหุกลุ่ม/สาขา (Multi Cluster/Sector Initial 
Rapid  Assessment – MIRA1) สําหรับระยะที่ 2  (Phase 2) เป็นการประเมินใน 2 สัปดาห์แรกหลังเกิด
ภัยพิบัติ การประเมินจะเป็นการทํางานร่วมกันของกลุ่ม/สาขา ด้วยวิธีการตกลงร่วมกันในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจทานข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ที่มีความสอดคล้องเป็นกระบวนการเดียวซึ่งจะมี
คณะทํางานประเมินความต้องการ (Needs Assessment Working Group) ผลการประเมินจะถูกส่งให้ 
Single Multi-Cluster/Sector Rapid Assessment Report ในรายงานจะรายงานการวางแผนระดับสูงเพ่ือ
การตอบสนองด้านมนุษยธรรม รวมทั้งการฟ้ืนฟูในช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ เพ่ือนําส่งข้อมูลกลับไปยังข้อเสนอ 
การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินระยะแรก และเน้นการส่งข้อมูลเพ่ือการประเมินเจาะลึกรายสาขา สร้างการติดตาม
ข้อมูลพ้ืนฐาน และสนับสนุนการปรับปรุงรายงานเพ่ือดึงดูดความสนใจของการระดมทุน 
 แนวคิดการประเมินแบบ MIRA  ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2011 โดยคณะกรรมการดําเนินการระหว่าง
หน่วยงาน (Inter-Agency Standing Committee -IASC) เห็นพ้องกันว่าในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากเริ่ม
เกิดภัยพิบัติ ควรจะดําเนินการประเมินอย่างรวดเร็วขั้นต้นร่วมกันหลายกลุ่ม (MIRA) ภายใต้การนําของ 
ผู้ประสานงานประจําสหประชาชาติ/ ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรม (Resident-RC /Humanitarian- HC) 
และหากเป็นไปได้ควรนําโดยรัฐบาล  MIRA ออกแบบมาเพ่ือระบุลําดับความสําคัญความต้องการ 
ด้านมนุษยธรรมนับต้ังแต่วันและสัปดาห์แรกของการเกิดภัยพิบัติ  MIRA เป็นขั้นตอนแรก ในการตอบสนอง
ของทีมประสานด้านมนุษยธรรม (HCT) กับสถานการณ์วิกฤต ขึ้นอยู่กับผลการสืบค้นของผู้ดําเนินการด้าน
มนุษยธรรมที่สามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ร่วมกัน การระดมทรัพยากรและการติดตามสถานการณ์และการ
ตอบสนอง อย่างไรก็ตาม MIRA จะไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดสําหรับการออกแบบของโครงการที่ตอบสนอง
เฉพาะที่ ประโยชน์หลักของ MIRA คือ เป็นการให้รายละเอียดจากการเริ่มเกิดภัยพิบัติ ภาพการดําเนินงาน
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่จากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ภาพที่ 2-10) จะแสดงผ่านสอง
รายงานผลลัพธ์ที่สําคัญ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis - SA) โดยยึดหลักเวลา 48-72 
ช่ัวโมงหลังจากเร่ิมเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงตามความจําเป็นถ้ามีความเป็นไปได้อาจประเมินในวันต่อมา และ
                                                            
1UNDAC Field Handbook, สําหรับ IASC เรียกการประเมินระยะที่ 2 ว่า Multi-Cluster/Sector Rapid Needs Assessment 
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การรายงาน MIRA (MIRA Report) ปกติจะดําเนินการหลังจากสองสัปดาห์ กิจกรรม MIRA โดยทั่วไป 
จะดําเนินการภายในบริบทกรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

 2-3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์   

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 
  
  

 SA MIRA 
Report 

 In-Depth sectoral 
assessments or Multi-
Cluster assessment 

การประเมินพหุกลุ่มงานหรือ
เฉพาะหน่วยในระดับลึก) 

  

 SA Update 
(s) 

      

   Humanitarian Dashboard   
      

แหล่งท่ีมา : UNDAC Field Handbook.(2013). 6th Edition. (cited 2016 Oct. 5) Available from : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDAC%20Handbook%202013_english_final.pdf 

ภาพที่ 2-10 กระบวนการประเมินแบบ MIRA และการออกรายงาน 
 
กระบวนการประเมิน MIRA มี 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 จะดําเนินการภายในเวลา 48-72 ช่ัวโมง ระยะน้ีจะรวมถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทุติยภูมิก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติ เพ่ือกําหนดขอบเขตของภัยพิบัติและจํานวนของคนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งน้ี 
ขึ้นอยู่กับขนาดของภัยพิบัติ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิอาจดําเนินการได้จากการลงพ้ืนที่ด้วยการประเมิน
ระดับชุมชน (Community Level Assessment-CLA) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SA) ให้เป็นในลักษณะ
ภาพรวมเพ่ือเริ่มต้นสถานการณ์ โดยกําหนดลําดับความสําคัญที่ความต้องการด้านมนุษยธรรมและช่องว่าง
ข้อมูล เป็นการรายงานเชิงยุทธ์ศาสตร์และการตัดสินใจขั้นต้นในการจัดสรรทรัพยากร SA ควรได้รับการ
ปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอจนกว่าขั้นตอนต่อไปของการประเมินเสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนน้ีเป็นการรวบรวมอย่างเป็นระบบของข้อมูลปฐมภูมิผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบ และการวิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้กรอบการวิเคราะห์และรูปแบบจัดลําดับความสําคัญ 
รายงาน MIRA ควรจะเสร็จภายใน 10-14 วันนับจากวันที่เกิดเหตุภัยพิบัติ  ซึ่งผู้ประสานงานและทีมประสาน 
ด้านมนุษยธรรม (HC และ HCT) จะนํา MIRA ไปพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยภาค
และกลุ่มใช้ MIRA ในการวางแผนการประเมินรายละเอียดเพ่ิมเติม 

สรุป การประเมินในระยะที่ 2 แบบ MIRA เป็นการประเมินสถานการณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
วางแผนและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถดํารงชีพได้ตามความจําเป็น และเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น
สําหรับการประเมินต่อเน่ืองในระยะที่ 3 
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(4) กา รปร ะ เ มิ นแบบ เจ า ะลึ ก ร ายกลุ่ ม /สาขา  ( Single Cluster/ Sector In-Depth 
Assessment) สําหรับการประเมินระยะที่ 3 (Phase 3)  หลังจากสองสัปดาห์ขึ้นไป จําเป็นที่จะต้องมี
รายละเอียดข้อมูลปฐมภูมิมากขึ้นเรื่อยๆ ในรายสาขา/กลุ่ม ซึ่งจะเป็นการทํางานร่วมกันของทีมประเมินหลาย
ฝ่ายที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน การประเมินอย่างต่อเน่ืองน้ีจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของ
สถานการณ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปรับแผนเผชิญเหตุและวางแผนต่อเน่ืองในการบรรเทาทุกข์และ
ฟ้ืนฟูเบ้ืองต้น เตรียมงานติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการประเมินต่อเน่ืองในระยะที่ 4 

(5) การประ เ มินแบบเจาะลึ ก รายกลุ่ ม /สาขา  และการฟื้ นฟู  (Continued Single 
Cluster/Sector Coordinated In-depth Assessment with Recovery Needs) สําหรับการประเมิน
ระยะที่ 4  (Phase 4) ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไปเป็นการประเมินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้มสถานการณ์ ประเมินความเสียหายและความสูญเสียโดยรวม เพ่ือประกอบการกําหนดแนว
ทางการฟ้ืนฟูระยะสั้น/กลาง/ยาว และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ในระยะสองเดือนน้ีมีความ
จําเป็นต่อการฟ้ืนฟูข้อมูล ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม/สาขา ซึ่งอาจเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของรัฐบาล 
การประเมินโดยกลุ่ม/สาขาควรต้องมองไปข้างหน้าเพ่ือการฟ้ืนฟูมากขึ้น การประเมินในเชิงลึกระยะที่ 3 ระยะ
ที่ 4 แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ ในการให้ความสนใจกับการประเมินการฟ้ืนฟูมาก
ขึ้น  หลักการฟ้ืนฟูต้องพิจารณาการแบบบูรณาการเข้าสู่การประเมินด้านมนุษยธรรมและโครงการฟ้ืนฟู เมื่อ
รัฐบาลร้องขอรายงาน PDNA/PCNA (The Post Disaster/Post Conflict Needs Assessment) เพ่ือรายงาน
เป็นพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาแผนระดับชาติ และใช้สําหรับระดมทรัพยากรจากผู้บริจาคในการฟ้ืนฟู 
1.3 ข้อมูลสําหรับการประเมิน (Data Resource in Assessment) 

ข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์และการประเมินความต้องการทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย จากการทบทวนเอกสารพบว่า มีความสอดคล้องกันทั้ง 3 แหล่ง คือ ข้อมูลประชากร ข้อมูล 
ทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณสุขและสุขอนามัย ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  
ที่พักพิง/ที่อพยพช่ัวคราว สถานศึกษา อาหารและโภชนาการ การคุ้มครองทางสังคม แหล่งนํ้า องค์กร
ประสานงาน เป็นต้น โดยรายละเอียดของข้อมูลย่อยที่จําเป็นสําหรับการประเมินในแต่ละช่วงระยะเวลา 
มีรายละเอียดแตกต่างกัน กล่าวคือ 

ตารางที่   2-3 รายการข้อมูลสําหรับการประเมินแบบรวดเร็ว1 

รายการข้อมูล หมายเหตุ 
1. ความปลอดภัยและการเข้าถึง (Security and Access) 

- เส้นทางคมนาคมเข้าสู่สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
- ความรุนแรงของภัยที่สร้างความเสียหาย 
- ภัยพิบัติทุติยภูมิ (secondary disaster) เป็นภัยซ้ําซ้อนที่ตามมาภายหลัง อาทิ 

ภัยพิบัติจากสารเคมี ไฟไหม้ 
- ความเสียหายท่อส่ง อาทิ ก๊าซ  นํ้า ท่อนํ้าทิ้ง 
- ความเกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัยและความมั่นคง 
- สภาพอากาศ 
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รายการข้อมูล หมายเหตุ 
- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ 

2. ผลกระทบต่อประชากร (Population Affected) 
- จํานวนประชากรก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ 
- จํานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ/ที่ต้องอพยพย้ายถิ่น 
- อัตราส่วนเพศโดยประมาณ 
- รายละเอียด อายุ อาทิ เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี 
-  กลุ่มเสี่ยงที่มีความต้องการพิเศษ 

 

3. ทรัพยากรชุมชน (Community resource)  
- โครงสร้างพ้ืนฐานภัยพิบัติชุมชน 

o ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 
o แผนภัยพิบัติชุมชนและการฝึกซ้อมแผน 
o การกําหนดที่พักพิง/อพยพ 

- ระบบการขนส่ง 
- วิธีการสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน อินเตอร์เน็ต วิทยุ 

โทรทัศน์ 

 

4.-7. จํานวนผู้ตายและผลกระทบทางสุขภาพ  
- อัตราการตายโดยประมาณ 
- โรคหลักและการเจ็บป่วย 
- ความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งอํานวยสะดวกทางการแพทย์ บุคลากรวัสดุ 

และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข อาทิ การเฝ้าระวัง การสร้างภูมิคุ้มกัน 
- สุขภาพเด็ก 
- อนามัยเจริญพันธ์ุ อาทิ การดูแลการคลอดฉุกเฉิน การป้องกันความรุนแรง 

ทางเพศ  

 

8. น้ํา  
- แหล่งนํ้า 
- ระบบการกระจายน้ํา 
- ที่เก็บนํ้า 
- ระยะทางจากบ้านไปแหล่งนํ้า 
- การทดสอบระบบน้ํา 

 

9. สุขาภิบาล  
- ห้องสุขา ประเภท จํานวน สถานที่ ต้ัง (ระยะทางจากที่พักอาศัย) ไฟฟ้า  

การดูแลซ่อมบํารุง   
- สุขาภิบาล 

 

10. อาหารและรายการท่ีไม่ใช่อาหาร  
- แหล่งอาหารและการบริโภคแคลอรี่  
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รายการข้อมูล หมายเหตุ 
- ทําอาหาร (เตรียมอาหารเอง  ครัวชุมชน) 
- แหล่งอาหาร วิธีการเก็บรักษาอาหาร 
- รายการที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน อาทิ ภาชนะบรรจุนํ้า ผา้ห่ม  

ที่นอน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องมอืและอุปกรณป์ระกอบอาหาร ไฟฟ้า แก๊ส นํ้ามัน
เช้ือเพลิง เป็นต้น 

11. ที่พักพิง รวมทั้งที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
- สถานะและความจําเป็นในการพักพิงช่ัวคราว 
- จํานวนที่พักอาศัยและความสามารถในการรองรับผู้พักพิง 
- ความพร้อมของที่พักพิงที่มีการแบ่งเป็นสัดส่วน อาทิ การแบ่งตามครอบครัว 

ความแตกต่างทางเพศ 

 

หมายเหตุ 1Maya ARII.2013.Rapid Assessment in Disasters. JMAJ, January /February 2013, Vol. 56, No.1 (cited 2016 Oct. 5) 
Available from : https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2013_01/019_024.pdf 

ระยะที่ 0 ให้ความสําคัญข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline data) ที่สามารถเก็บรวบรวมได้ก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น 
ข้อมูลประชากรและครัวเรือน ลักษณะทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบ
ไฟฟ้า นํ้าประปา แหล่งนํ้า สาธารณสุข การสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลจากสื่อสังคม (social media)  
ก็เป็นอีกหน่ึงแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 

ระยะที่ 1 ให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ แต่ด้วยข้อจํากัด 
ด้านเวลาและการเข้าถึงข้อมูลภาวะวิกฤตในระยะที่ 1 จึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ สําหรับข้อมูล 
ปฐมภูมิจะเก็บข้อมูลเก่ียวกับสถานที่เกิดเหตุ ขนาดและแนวโน้มความรุนแรงของภัย ผลกระทบที่มี 
ต่อประชากรและครัวเรือน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการสํารวจข้อมูลความเสียหายทางโครงสร้าง ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม และการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้
ในการบริหารจัดการภัย เป็นต้น โดยข้อมูลในระยะนี้อาจเป็นข้อมูลหยาบๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้อย่าง
รวดเร็วเพ่ือใช้ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น 

ระยะที่ 2 มุ่งเน้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ้ําอีกครั้ง คล้ายกับการรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 หากแต่ 
ให้ความสําคัญกับรายละเอียดและความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น เพ่ือสามารถดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ได้อย่างตรงกับความต้องการในเวลาอันรวดเร็วและจํากัด 

ระยะที่ 3 มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลคล้ายกับชุดข้อมูลระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลซ้ําเพ่ือให้สามารถประเมิน
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประชากร ครัวเรือน กลุ่มเปราะบางและอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความ
ช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้วเพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน โดยสิ่งสําคัญในระยะที่ 3 น้ี คือการเก็บข้อมูล
เจาะลึกรายสาขา เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับความเสียหายและสูญเสีย ทั้งน้ีเพ่ือประเมินมูลค่าความต้องการ
เบ้ืองต้น 
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ระยะที่ 4  มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สาธารณภัย และให้
ความสําคัญกับข้อมูลผลกระทบในเชิงมูลค่าความเสียหายและสูญเสีย และความต้องการในการได้รับการฟ้ืนฟู 
โดยเป็นการประเมินเจาะลึกรายสาขาที่สําคัญ 

นอกจากนี้ ในการจัดทําตัวบ่งช้ี  (Indicators) และประเด็นสําคัญ (Key Issues) 
ตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่มีข้อกําหนดบนพ้ืนฐานง่ายๆ และน่าเช่ือถือสําหรับการ

ประเมินให้บรรลุผล การเปลี่ยนแปลงหรือผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดสามารถนํามาใช้เพ่ืออธิบายและจัด
ประเภทมาตรการให้ความช่วยเหลือของบริบทด้านมนุษยธรรม กําหนดต้ังแต่สถานการณ์ที่จะตอบสนองและ
ผลกระทบ ตัวช้ีวัดสถานการณ์จะติดตามทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลความต้องการ ในการใช้วิธีการประเมินบน
ฐานตัวบ่งช้ี จะช่วยในการลดความซับซ้อนของความเข้าใจในสถานการณ์ และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป  

ประเด็นสําคัญในการจัดทําตัวบ่งช้ี 

 การพิจารณาศักยภาพรวมที่มีอยู่  : การประเมินผลไม่เพียงมุ่งเน้นความต้องการด้านมนุษยธรรม 
เท่าน้ัน แต่ยังต้องข้องเก่ียวกับกลไกการเผชิญปัญหา ศักยภาพในระดับชาติและศักยภาพที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งช่องว่างระหว่างมนุษยธรรมในชุมชนเหล่าน้ี ควรจะได้รับการพิจารณาและเป็นพ้ืนฐานสําหรับระบุลําดับ
ความสําคัญด้านมนุษยธรรมด้วย 

 ข้อมูล การแบ่งตาม เพศ อายุ และความหลากหลาย : ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กชายและเด็กหญิง เช่นเดียวกับ
กลุ่มเปราะบาง ควรจะดําเนินการประเมินความต้องการที่แตกต่างกัน ความสมดุลทางเพศสภาวะ (และที่
เก่ียวข้องหลากหลายเช้ือชาติ) ทีมประเมินผลควรให้ความสนใจจับภาพมุมมองของทุกกลุ่มและการเข้าถึงกลุ่ม
เปราะบางทั้งหมดเป็นสิ่งสําคัญ ตัวเลขประชากรควรจะแยกตามเพศ อายุ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์  เพ่ือให้
ภาพรวมสถานการณ์ของประชากรเพศหญิงและชาย สําหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน 

 แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลกระทบวิกฤตที่เก่ียวข้องกับความต้องการและความรุนแรง 
ที่เรื้อรัง : ข้อมูลก่อนเกิดภัยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์มากในการเข้าใจลึกซึ้งในการเกิดภัยพิบัติเช่นเดียวกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประเมินและนักวิเคราะห์จะแยกความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่เป็นเรื่องปกติสําหรับสถานที่และ 
สิ่งที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือบรรเทาทุกข์ที่สามารถให้บริการในระดับที่เหมาะสม  

 ลดอคติผ่านการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) : การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า คือ การ
ตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล  อคติเป็นส่วนหน่ึงของการทําการประเมิน  
ซึ่งอาจเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวผู้ประเมิน แต่ผู้ประเมินจะเข้าใจสถานการณ์หรือถามคําถามนั้น ขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานความเป็นมืออาชีพและภูมิหลังของบุคคล อคติอาจจะเกิดจากการเลือกของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ อคติไม่
สามารถตัดออกได้ แต่ผลของมันสามารถลดลงได้เมื่อผ่านการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาระหว่างสมาชิกใน 
ทีมประเมิน เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โดยวิธีสามเส้าผ่านแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน 
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 การตระหนักถึงการรับรู้ของชุมชน : ทีมประเมินจะต้องมีความไวต่อการรับรู้ของชุมชนและความ
กดดันที่เงียบสงบเพ่ือระบุความต้องการที่กระตุ้นการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ทีมประเมินจะต้องมีโครงสร้าง
คําถามที่จะไม่สร้างความคาดหวังของการส่งมอบความช่วยเหลือ และควรมีความชัดเจนกับบทบาทของตัวเอง 
ทีมประเมินอาจพบความยุ่งยากของชุมชนซึ่งได้รับการประเมินก่อนหน้าน้ีโดยไม่เห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งภายใต้
สถานการณ์เช่นน้ีการประเมินมีความเป็นไปได้ยากในการผลิตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

 
2.4 กรอบแนวคิดในการประเมนิเพื่อลดความเสี่ยงและการจัดการจากภัยพิบัติอย่างบรูณาการในระดับ

สากลและระดับชาติ 
ความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมจากเหตุการณ์สาธารณภัย ทําให้ทั่วโลก

ต่ืนตัวในการค้นหาแนวทางเพ่ือลดโอกาสในการเกิดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จาก
การต้ังรับและรอแก้ไขปัญหา หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยมาสู่การเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า เพ่ือรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและดําเนินการเชิงรุกในการลดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
จึงเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติการเพ่ือ “ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย” หรือ “Disaster Risk Reduction 
(DRR)” ขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศ ไม่สามารถสําเร็จได้
โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพียงลําพัง เพราะสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน  
จึงจําเป็นต้องมีการสร้างกรอบความร่วมมือ เพ่ือช่วยให้มีแนวทางในการดําเนินการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยร่วมกันทุกระดับภายในประเทศ ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทํากรอบการดําเนินงาน
เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถใช้ในการจัดการและ ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิด
ประสิทธิผล  ดังน้ัน ในการศึกษาการจัดทําแบบประเมินความช่วยเหลือความต้องการที่เกิดจากภัยพิบัติจึงใช้
กรอบแนวคิดทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ เป็นแนวทางในการจัดทําแบบประเมินดังกล่าว ซึ่ง
ประกอบด้วย กรอบสากลและระดับภูมิภาค อาทิ กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for 
Action: HFA)  พ.ศ. 2548-2558   กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 
– 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน พ .ศ . 2558-2573  (Sustainable Development Goals – SDGs 2015-2030) และกรอบระดับ
ภูมิภาคภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN 
Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) กรอบระดับประเทศ 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558    

2.4.1 กรอบสากลและระดับภูมิภาค 
1) กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA) เป็นพิมพ์เขียวของ

โลกในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่รับรองโดยรัฐบาลของ 168 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
มีระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2558) โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญในการลดการสูญเสียจากการเกิด 
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สาธารณภัยให้ได้มากที่สุดภายในปี พ.ศ. 2558 และมีการนําเสนอหลักปฏิบัติตามลําดับความสําคัญ และ
วิธีการดําเนินการเพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างกลไกเพ่ือลดความเสี่ยง จากสาธารณภัยได้อย่างมีระบบ 
โดยต้ังเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ  1) การบูรณาการการลดความเสี่ยงให้อยู่ในนโยบายและแผนพัฒนาที่ย่ังยืน  
2) การพัฒนาและสร้างเสริมองค์กร กลไก และศักยภาพในการสร้างความพร้อมเผชิญภัย 3) การจัดทํา 
แนวทางการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสู่การปฏิบัติการ ในภาวะฉุกเฉินภายใต้โครงการเตรียมพร้อม 
เผชิญภัย และการฟ้ืนฟู 

2) กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลด 
การสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และ
สภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายกรอบเซนได คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ด้วยมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึง
มาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการและลดความเหล่ือมล้ํา เพ่ือป้องกันและทําให้ความล่อแหลมและ
เปราะบางต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูที่ดี
ย่ิงขึ้น อันนําไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมีพันธกิจที่เก่ียวข้อง  4 เรื่อง ได้แก่ 
1) เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
3) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือให้พร้อมรับมือ และฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟ้ืนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ สามารถจําแนก
รายละเอียด ได้ดังน้ี 

พันธกิจที่ 1 การเข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Understanding disaster risks) แนวนโยบายและการ
ปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติต้องต้ังอยู่บนฐานของความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลมของบุคคลและสินทรัพย์ รวมถึง
คุณลักษณะของภัย และสภาพแวดล้อม ทั้งน้ี ความรู้ในเรื่องดังกล่าวสามารถใช้เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน
ความเสี่ยงภัยพิบัติ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ตลอดจนการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถเผชิญเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  (Strengthening 
disaster risk governance to manage disaster risk)   การบริ ห าร จัดการความ เสี่ ย งจาก ภัย พิ บั ติ 
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสําคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดังน้ันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ 
แผนงาน แผนสมรรถนะ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน 
รวมถึงต้องสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังน้ัน  
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การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือการป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุ และฟื้นฟูจากภัยพิบัติ จึงมีความจําเป็น อีกทั้งยังเอ้ือให้เกิดความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอันที่จะร่วมกันขับเคล่ือนกลไกและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือการลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

พันธกิจที่ 3 : การลงทุนด้านการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเพ่ือสร้างความพร้อมในการรับมือ และ 
ฟ้ืนกลับโดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Investing in disaster risk reduction for resilience) การลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชนด้านการป้องกันและและลดความเสี่ยงภัยพิบัติทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง มีความ
จําเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน 
ชุมชน และประเทศ ตลอดจนสินทรัพย์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมรับ ปรับตัว และฟ้ืนกลับเร็ว 
เมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งการลงทุนเพ่ือการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เร่งให้เกิดนวัตกรรม การเจริญเติบโต  
การสร้างงาน และการสร้างโอกาสทางการตลาดและธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อการรักษาชีวิตและป้องกันตลอดจนลดความสูญเสีย อีกทั้งยังช่วยให้ 
การดําเนินการด้านฟ้ืนฟูบูรณะมีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดังกล่าวต้องทําอย่างบูรณา
การร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านที่สําคัญ การสร้างความตระหนัก ระบบงบประมาณ และกลไกการ 
ถ่ายโอนความเสี่ยงภัยพิบัติ 

พันธกิจที่ 4 : สนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพ่ือให้การเผชิญเหตุภัยพิบัติมีประสิทธิภาพและ
การฟ้ืนฟูบูรณะที่ เน้นการซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม  (Enhancing disaster preparedness for effective 
response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction)   สืบเน่ือง
จากอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของความเสี่ยงภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของประชาชนและสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ประกอบกับบทเรียนจากภัยพิบัติในอดีตที่ผ่านมา ช้ีให้เห็นว่า มีความจําเป็นที่จะต้อง
เสริมสร้างประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือฟ้ืนฟูในทุกระดับ นอกจากน้ี สิ่งสําคัญอีกประการ คือ 
การเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มสตรีและผู้พิการ ให้มีภาวะผู้นําและส่งเสริมความเท่าเทียมกันของหญิงชาย 
ตลอดจนการดําเนินการขณะและหลังเกิดภัยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ี ภัยพิบัติ 
ที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงของการฟ้ืนฟู และบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติจําเป็นต้องมีการเตรียมการต้ังแต่
ก่อนเกิดภัยพิบัติ และเป็นโอกาสที่จะให้มีการซ่อมสร้างให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนําแนวทางการ 
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานพัฒนาเพ่ือให้ประเทศและชุมชนพร้อมรับ ปรับตัว 
และฟื้นกลับเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

3)  ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER : 
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response)  AADMER หรื อ 
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response คือ ความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ด้านการจัดการสาธารณภัยที่มีพันธกรณีด้านกฎหมายให้ประเทศสมาชิกดําเนินการ เพ่ือจัดการและ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันในลักษณะครบวงจรทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดย
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ความร่วมมือน้ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ภูมิภาคอาเซียนได้รับผลกระทบร้ายแรงจากคลื่นสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 
และมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางภายใต้กรอบการดําเนินงาน HFA   

วัตถุประสงค์ของ AADMER เพ่ือจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสียหาย จากสาธารณภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ สมาชิกอาเซียนโดยครอบคลุมทั้งก่อนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย กรอบแผนงานภายใต้ความความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและ 
การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรอบแผนงาน  ADDMER ปี  พ .ศ .  2553-2558 (AADMER Work 
Programme 2010-2015) พัฒนาขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี ระหว่างปีพ.ศ. 2553–2558 มียุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ 
ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การประเมินความเสี่ยง การเตือนภัย
ล่วงหน้า และการเฝ้าระวัง 3) การป้องกันและการลดผลกระทบ  4) การบูรณะฟ้ืนฟู 

 กลไกหลัก ในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่กําหนดไว้ใน AADMER  ได้แก่ มาตรฐานวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ข้อ 8) บัญชีรายการสินทรัพย์และศักยภาพ (ข้อ 9) การฝึกซ้อม
แผนเผชิญภัยพิบัติฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน (ข้อ 8) ทีมประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติของอาเซียน  
(ข้อ 11) ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ข้อ 20) และกองทุนอาเซียน
เพ่ือการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาภัยฉุกเฉิน (ข้อ 24) 

ระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN 
Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) ประกอบด้วย 2 ส่วน  ได้แก่  

1. มาตรฐานวิธีปฏิบัติในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อที่ 8 ของความตกลงฯได้วาง
แนวทางความร่วมมือในส่วนของการเตรียมความพร้อม(Preparedness) ไว้ว่า ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดทํายุทธศาสตร์และแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและให้จัดทํา Standard Operating Procedure – SOP 
สําหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งเรียกว่า มาตรฐานระเบียบวิธีปฏิบัติเ พ่ือเตรียมความพร้อม 
และประสานงานในการปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในการบรรเทาภัยพิบัติและการตอบดโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
( Standard Operating Procedures for Regional Standby Arrangement and Coordination of Joint 
Disaster Relief and Emergency Response Operations – SASOP) ซึ่งเป็นคู่มือในการปฏิบัติการในการ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. บัญชีรายการสินทรัพย์และศักยภาพ ข้อ 9 กําหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกจัดทําบัญชีรายการ
สินทรัพย์และศักยภาพที่สามารถนํามาใช้ในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
ในภูมิภาค และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยประสานงานในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ
อาเซียน ที่เรียกว่า AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) 

ทีมประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Emergency Rapid Assessment 
Team – ERAT) ภายใต้ AADMER ข้อ 11 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันภายใต้กรอบความช่วยเหลือ
กําหนดว่า  ภาคีจะกําหนดและแจ้ง AHA Centre ถึงจํานวนบุคลากร ผู้เช่ียวชาญ อุปกรณ์ และปัจจัยสําหรับ
การให้ความช่วยเหลือแก่ภาคีต่างๆ โดยกระบวนการในการขอ/รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิก
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อาเซียนดังกล่าวได้กําหนดไว้ใน SASOP การร่วมกันประเมินของ ASEAN ERAT สมาชิกในทีมต้องผ่านการ
อบรมให้มีความรู้ด้านการประเมินความเสียหาย ซึ่งที่ผ่านมา ASEAN ERAT ได้เริ่มปฏิบัติงานในเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีสในสหภาพพม่า (2008) พายุกิสนาในฟิลิปปินส์ และลาว (2009) ภูเขาไฟ
ระเบิดและสึนามิในอินโดนีเซีย (2010) และสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย (2011) 

ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance- AHA Centre) ภายใต้ AADMER ข้อที่20 ระบุให้จัดต้ัง AHA Centre 
ภายใต้หลักการ  ดัง น้ี  AHA Centre ทําหน้าที่ส่ ง เสริมความร่วมมือและการประสานงานของภาค ี
กับองค์การสหประชาชาติ/องค์กรระหว่างประเทศ AHA Centre ดําเนินงานบนพ้ืนฐานความเข้าใจว่า ภาคีจะ
ดําเนินการก่อนเพ่ือจัดการภัยพิบัติ ในกรณีร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากจะขอโดยตรงไปยังผู้ให้ 
ความช่วยเหลือแล้ว อาจจะผ่าน AHA Centre  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่งคําขอดังกล่าว  ปัจจุบัน AHA 
Centre  ต้ังอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสมาชิกในอาเซียนจะต้องจ่ายเงินค่าบํารุง
ประจาํปี ปีละ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2012  

4) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในการประชุม
สหประชาชาติระดับผู้นําเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน  
พ.ศ. 2558  ณ สหประชาชาติ เพ่ือรับรองเอกสารว่าด้วย การปฏิรูปโลกของพวกเรา : วาระแห่งปี ค.ศ. 2030  
(พ.ศ.2573) เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสําเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MDGS) พันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผู้นําเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก
ในอีก 15  ปีข้างหน้า ในการยืนยืนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและรูปแบบ และบรรลุวาระการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยกําหนด  
17 เป้าหมาย และ 168 เป้าประสงค์ ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
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สําหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ คือ เป้าหมายที่ 1 ที่ว่าด้วยขจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 3  ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน เป้าหมายที่ 11  เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน  และ
เป้าหมายที่ 13 ที่ว่าด้วย การดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเก่ียวข้องการจัดการ 
ภัยพิบัติ คือ  การสร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้อง 
กับภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

เป้าหมายที่ 3  ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเก่ียวข้องการจัดการภัยพิบัติ คือ การเสริม 
ขีดความสามารถสําหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกําลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก   

เป้าหมายที่ 11  เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน ทําให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ 
มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเก่ียวข้อง
การจัดการภัยพิบัติ คือ ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรง 
ทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ 
ที่เก่ียวกับนํ้า และมุ่งเป้าไปที่การปกป้องคนจนและคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง โดยภายในปี 2563 
และ 2573 มีการเพ่ิมจํานวนเมืองและกระบวนการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ ที่เลือกใช้และดําเนินการตามนโยบาย
และแผนที่บูรณาการ เพ่ือนําไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดําเนินการตามการ
บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการ 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 

เป้าหมายที่ 13  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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13.1 ให้ทุกประเทศเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13.2 ให้มีการบูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนงานของชาติ 

13.3 ให้มีการปรับปรุงการศึกษา การสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคคล และ
องค์กรในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ 
ลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

13.a ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศ (UNFCCC) ดําเนินงานตามพันธกรณี สู่เป้าหมายการร่วมสนับสนุนด้านการเงินในกองทุน 
Green Climate Fund (GCF) 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2020 จากแหล่งทุนทุกรูปแบบ  

13.b ส่งเสริมกลไกสําหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพ่ือให้เกิดการวางแผนและ 
การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การมุ่งเน้นที่ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่น และชุมชนชายขอบ 

*โดยตระหนักว่า กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
เป็นการประชุมระหว่างประเทศ หลักสําหรับการเจรจาท่าทีระดับโลกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตภัย
พิบัติมีความรุนแรง และความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อ 

- การบ่ันทอนความมั่นคงอาหาร สุขภาพ และพลังงาน 
- ลดขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนในระยะยาว 
- ประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาภัยจากภัยพิบัติ เน่ืองจากภัยพิบัติได้

เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขี้น อาจทําให้การบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืนต้องชะงักหรือถดถอยลง 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศกําลังพัฒนา ในบริบทของการดําเนินงานลดก๊าซเรือน

กระจกอย่างมีนัยสําคัญ และความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยให้กองทุน GCF พร้อมเริ่มดําเนินงานได้ ผ่าน
การโอนเงินทุนเข้ากองทุน โดยเร็วที่สุด 

2.4.2 กรอบระดับประเทศ 
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพ่ือให้การลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัยมีความย่ังยืนและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้เน้นให้มีการ 
ลดความเปราะบาง และเพ่ิมความสามารถในการรับมือ โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับ
การเติบโตสีเขียว (Green Growth) แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแผนฯ 11 เริ่มจากปรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตสีเขียว ส่งเสริมมาตรการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
เปราะบาง การเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับสาธารณภัย โดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้
ใหม่ในการรับมือกับภัย พัฒนาระบบ พยากรณ์ การเฝ้าระวังและการเตือนภัยให้มีความแม่นยํามากขึ้น เป็นต้น 
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นอกจากน้ี แผนฯ 11 ยังเน้นให้เกิดการจัดการสาธารณภัยโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างองค์ความรู้
และความตระหนักให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรม เครื่องมือ กลไก เพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชน 
รวมถึงสร้างเครือข่ายและองค์กร อาสาสมัคร และทําให้เกิดการประสานระบบของชุมชนเข้ากับระบบ 
การจัดการ ของภาครัฐเพ่ือการเก้ือหนุนกัน  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 
10 ยุทธศาสตร์ สําหรับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในข้อ 6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง 
ด้านภัยพิบัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

- บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวน การวางแผน ทั้งในระดับชาติ ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ  

o พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทําแผนที่ความเสี่ยงจากภัยในพ้ืนที ่
และภาคการผลิตที่มีลําดับความสําคัญสูง 

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
o สนับสนุนการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

เป็นศูนย์กลาง  
o ส่งเสริมภาคเอกชนจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ และสร้างจิตสํานึกความปลอดภัย

สาธารณะ 
- พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

o พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความแม่นยํา ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

o  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ 

- พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ   
o ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยหลังการเกิดภัยพิบัติ  
o ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับความรุนแรง 

ภัยพิบัติในอนาคต 
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้เป็น

กฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบัน และมีการกําหนดให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการสาธารณภัยของประเทศ พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดกรอบการบริหารและการจัดการสาธารณภัย
ไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของภัย แนวนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง
แนวทางการประสานงานจากระดับชาติ ถึงระดับชุมชน และเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยด้วย นอกจากน้ี ยังได้มีการนํา
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องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนงาน AADMER ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาดําเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการลดความเสี่ยงภัย จากสาธารณภัยและการเสริมสร้างกรอบกลไก 
การดําเนินงานและกฎหมาย 

4) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558   ความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินได้มีระบุในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (หน้า 87) ในยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 3 (2)  ที่ว่าด้วยเรื่อง   “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA)” ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร นํ้าด่ืม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกําจัด 
สิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิงอุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น การประเมินน้ีเป็นกระบวนการที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย  หลักการปฏิบัติที่สําคัญ 
คือ การประเมินความเสียหายเพ่ือระบุความต้องการในระยะต่างๆ (DANA) ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนที่ที่จัดทําไว้
สําหรับการจัดการภัยพิบัติ ต้ังแต่ขั้นก่อนเกิดภัยและมีการจัดทีมร่วมในพ้ืนที่ในการประเมินจากสถานการณ์ 

ความสําคัญที่เก่ียวข้องกับการประเมินได้มีระบุในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558  (หน้า 90) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1(2)  ที่ว่าด้วยเร่ือง  “การประเมินความเสียหายเพ่ือระบุ
ความต้องการในการฟ้ืนฟูระดับชุมชน และภาคส่วนต่างๆอย่างละเอียด (Comprehensive DANA: Damage 
and Need Assessment)” เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป การประเมินความ
เสียหายเพ่ือระบุความสูญเสีย (DALA: Damage and Loss Assessment) การสร้างและบูรณะใหม่ให้ดีกว่า
เดิม (BBB: Build Back Better) ย้อนกลับเพ่ือเช่ือมกับกระบวนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ให้สามารถป้องกัน 
ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างความพร้อม 

5)  แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2562 
( Strategic National Action Plan ( SNAP)  on Disaster Risk Reduction 2010-2019)  ตามกรอบการ
ดําเนินงาน HFA โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมด้วยองค์กรของรัฐใน
ระดับชาติที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน เพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 4 องค์ประกอบ คือ การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ในภาวะ
ฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดสาธารณภัย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถปฏิบัติงานในส่วน
ที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวที่สําคัญแผนแรกที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถรับไปดําเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 
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สรุป กรอบการดําเนินงาน HFA และกรอบการดําเนินงานเซนได  ในระดับโลก และแผนงาน 
ADDMER ในระดับอาเซียน และแนวทางการปฏิบัติงานของประเทศไทย ในด้านการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย มุ่งเน้นการสร้างกลไกสําหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพ่ือการรับมือและลดความสูญเสียจากสาธารณภัย ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
หน่วยงาน การประสานความร่วมมือกัน เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถเตรียมความพร้อม และรับมือกับ 
สาธารณภัย ทั้งใน ระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย และสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมเหล่าน้ี ให้
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ต่อไป ปัญหาสําคัญของการศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติและความเสี่ยง คือ
การปฏิเสธถึงผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการให้ความช่วยเหลือและประเมินความเสียหาย 
มีปัจจัยของความเหลื่อมล้ําทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องคํานึงถึงอีกด้วย นอกจากน้ีสิ่งสําคัญในการประเมิน
ความเสี่ยงจากอุทกภัยจะต้องแน่ใจว่ามีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการประเมินแม้ว่าจะ 
อิงตามหลักการ แต่ไม่มีตัวแบบที่ตายตัวหรือสามารถคลอบคลุมการวิเคราะห์ได้ทั้งหมด เน่ืองจากสถานการณ์
มักมีการเปลี่ยนแปลง เพราะที่สําคัญต้องเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของข้อมูลที่จะวิเคราะห์ในสถานการณ์
น้ันๆที่กําลังเผชิญอยู่ โดยแยกแยะธรรมชาติและรากของปัญหา เพ่ือค้นหาศักยภาพภายในและความสัมพันธ์
เฉพาะที่ของแต่ละภาคส่วน สิ่งที่สําคัญคือ ต้องให้ความสําคัญกับประเด็นด้านมนุษยธรรม 
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บทท่ี  3 
การออกแบบการประเมินและทมีประเมิน 

3.1 การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบการประเมิน 

เนื้อหาในบทนี้ขอกล่าวถึงการออกแบบการประเมินและโครงสร้างทีมประเมิน โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) ผ่านการระดมสมอง และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด เพ่ือก าหนดขอบเขตการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการประเมิน 
ชุดข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละช่วงของการประเมิน แนวทางการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการ
จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของทีมประเมิน 

โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถเป็นผู้ศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ และไม่สามารถใช้เพียงการ
เรียนรู้จากกรอบการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศและกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆได้ เนื่องจาก เงื่อนไขและ
บริบทเชิงพ้ืนที่ซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งมีประสบการณ์ 
การท างานในพ้ืนที่และมีความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่เป็นอย่างดี อีกทั้งในการออกแบบฟอร์มการประเมิน 
ความต้องการช่วยเหลือ เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
ประเมินต่อไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินดังกล่าว เพ่ือให้แบบประเมิน
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ อ้างอิงตามหลักวิชาการและกรอบ
การศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Multiple Methodologies) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือศึกษาและออกแบบการ
ประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ 

3.1.1 วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน 
เนื่องจากการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ เป็นกระบวนการศึกษาใหม่ 

ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่เป็นทั้งกระบวนการส ารวจ การรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ และการออกประเมินรายงานสถานการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และฟ้ืนฟูสู่สภาพปกติแก่ผู้ประสบภัยได้ตรงกับความต้องการ ดังนั้น  การใช้วิธี
วิทยาเชิงคุณภาพด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จึงท าให้ได้รายละเอียด 
ในกระบวนการท างาน และแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในระดับพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน จะใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณ 
มาเสริมการได้มาขององค์ประกอบชุดข้อมูลและระดับตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในบางประเด็น 
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ไม่สามารถสรุปตามหลักวิชาการอย่างเดียวได้  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  
ในการศึกษาวิจัยจึงมีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้  

1) การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยใช้เอกสารกรอบการประเมินจาก
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)  ASEAN-
ERAT (Emergency Response and Assessment Team)  IASC (Inter-Agency Standing Committee), 
SASOP กรอบการด าเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA) พ.ศ. 2548-2558 กรอบการ
ด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 กรอบระดับภูมิภาคภายใต้ความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2562  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 เอกสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย
และข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด เป็นต้น 

2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-structural Interview) เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
รูปแบบประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในส่วนกลางและระดับจังหวัด ซึ่งได้แก ่ ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย ส านักช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (คลังข้อมูลสาธารณภัย) และ
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพ้ืนทีน่ าร่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ส านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ ์สภากาชาด 

3) การประชุมอภิปรายร่วม (Focus-group Discussion) เป็นการร่วมอภิปราย (ร่าง) กระบวนการ
ประเมินความต้องการฯ ระหว่างทีมวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการท ากระบวนการประเมิน 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการร่วมกันศึกษาและปรับปรุง (ร่าง) แบบประเมินฯ
และการสร้างความเข้าใจในการใช้แบบประเมินความต้องการฯ ระหว่างทีมวิจัย เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดในพ้ืนทีน่ าร่อง ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และเชียงใหม่ 
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3.1.2 ประชากรในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนกลาง และ

เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด คือ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช 
นครราชสีมา และเชียงใหม่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการ 
สาธารณภัยใน 4 จังหวัดน าร่อง ดังกล่าว 

3.1.3 ขั้นตอนการศึกษา 
1) ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับระดับความรู้ของผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานในทีมศึกษา

ร่วมกัน และประชุมอภิปรายร่วมทีมวิจัยและที่ปรึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการจัดท าเนื้อหา การสร้าง
กระบวนการประเมิน แบบประเมิน และโครงสร้างทีมประเมิน 

2) เข้ารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินหลังความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ (Post 
Disaster Need Assessment) และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัย ที่จัดโดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ
จัดท ากระบวนการประเมิน 

3) การสัมภาษณ์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัต ิ อาทิ ที่ปรึกษาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เชี่ยวชาญจาก UNDP และผู้เชี่ยวชาญจาก
สภากาชาดไทย เป็นต้น 

4) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและระดับจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจ
โครงสร้างและภาระหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ  เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้มาประกอบการออกแบบกระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

5) ออกแบบเครื่องมือในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินและแนวค าถาม โครงสร้าง 
ทีมประเมิน แบบรายงานการประเมิน และน าเครื่องมือดังกล่าวประชุมอภิปรายร่วม (Focus-group Discussion)   
ระหว่างทีมวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการท ากระบวนการประเมิน แล้วน ามาปรับแก้เพ่ือน าไปประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ 

6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ น าเครื่องมือในการประเมินไปประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับทีมประเมินส่วนกลาง และผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่น าร่อง 4 จังหวัด เพ่ือความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) เชิงเนื้อหา 

7) น าเสนอรายงานร่างแบบประเมินและระบบฐานข้อมูลต่อผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันและปรับแก้ตามความเหมาะสม 

8) จัดประชุมเพ่ือน าผลการศึกษาที่สมบูรณ์แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาน าไปใช้และขยายผลต่อไป 
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ภาพที่ 3-1 กระบวนการศึกษาวิจัยและการออกแบบการประเมิน 

 
3.1.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 

 ในการศึกษาการออกแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีข้อจ ากัดในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้  

1) ข้อจ ากัดด้านเวลา ด้วยระยะเวลาด าเนินการมีเพียง 11 เดือน แต่การออกแบบประเมินฯ ใน 
แต่ละช่วงเวลาต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากมีองค์ประกอบและลักษณะการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงระยะที่ 3 – 4 ซึ่งเป็นการประเมินแยกเป็นรายสาขา ข้อมูลต้องเจาะลึก และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านร่วมก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน จึงท าให้การศึกษาครั้งนี้สามารถท าได้เพียงระดับการประเมิน
ระยะที่ 0 -2  

2) ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและลักษณะการใช้ที่แตกต่าง
กัน ท าใหม้ีปัญหาในการดึงข้อมูลมาใช้จริง เช่น ข้อมูลบางชุดเป็นข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือใช้งานภายในพ้ืนที่เท่านั้น และ
ยังมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่เป็นการบันทึกจากประสบการณ์เรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยมากยังไม่มีการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่แล้วข้อมูล
หรือองค์ความรู้เหล่านี้มักจะไปกับตัวผู้ปฏิบัติ จึงท าให้เกิดปัญหาและข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการ

ศึกษาเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

(เพ่ิม/แลกเปลี่ยนความรู้)

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบเคร่ืองมือใน
การประเมินฯ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
(พ้ืนที่น าร่อง)

แก้ไข/ปรับปรุง
กระบวนการประเมินฯ

น าเสนอผลการศึกษา
ที่สมบูรณ์
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ประเมินได้ เพราะการประเมินในระยะที่ 1 และ 2 ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
เหล่านี้ 

3) ระบบและหน่วยในการเก็บข้อมูล เนื่องจากการแบ่งโครงสร้างการปกครองมีความทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน และแต่ละหน่วยงานก็มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการท างานของตนเอง โดยไม่ได้มีการแบ่งปันข้อมูล 
จึงเป็นปัญหาในการดึงข้อมูลมาใช้ส าหรับการประเมิน  

 
3.2 กระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือ   

องค์ประกอบที่ส าคัญของทุกกระบวนการประเมินจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบพ้ืนฐานหรือกิจกรรม 
ได้แก่  

1) การวางแผนและการเตรียมการ (Planning and Preparation) 
การประเมินความต้องการ ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด มีการออกแบบและการเตรียมการล่วงหน้า

เพ่ือเผชิญภัยพิบัติ โดยส่วนมากข้อมูลความต้องการสามารถระบุก่อนหน้าได้ กล่าวคือ วิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและรูปแบบในการที่จะน าเสนอ ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างดีในช่วงระยะเวลาการวางแผนก่อนเกิด
ภัยพิบัติ อาทิ ข้อมูลการส ารวจสถิติ ข้อมูลระบาดวิทยา คนที่มีความรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการเตรียมที่จะ
ด าเนินการประเมินผลที่ดีล่วงหน้าเพ่ือเผชิญภัยพิบัติ  ทั้งข้อมูลที่จ าเป็นและกระบวนการที่เหมาะสมส าหรับการ
รวบรวมที่รวดเร็วและแม่นย า สามารถระบุและกลั่นกรองก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง และ
วิธีการส ารวจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผล เทคนิคการส ารวจ มาตรฐานแบบสอบถาม 
การตรวจสอบรายการและขั้นตอนต่างๆ เพ่ือเตรียมการให้มั่นใจว่าทุกพ้ืนมีการตรวจสอบ และข้อมูลที่มีการ
รายงานใช้ศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานและการจ าแนกประเภท   

2) การส ารวจและการรวบรวมข้อมูล (Survey and Data Collection) 
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการฟ้ืนฟู การรวบรวมข้อมูลต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ผู้ส ารวจ
ควรเลือกใช้รูปแบบการส ารวจและตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพ่ือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ส าคัญ คือ ควร
ตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล (อาทิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การรายงาน  
การรวบรวมผ่านการสุ่มตัวอย่างประชากร หรือข่าวลือ) ข้อมูลเหล่านี้จะมีความหมายมากขึ้นเมื่ออยู่กับผู้ที่สามารถ
แปลผลหรือวิเคราะห์ผลการส ารวจเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกระบุไว้จะมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานที่ขัดแย้งกัน ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของแต่ละ
แหล่งข้อมูลได ้โดยในการส ารวจและรวบรวมข้อมูล ควรต้องด าเนินการดังนี้  

- เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อม
ใช้งานเสมอ 
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- ความต้องการข้อมูลและระดับรายละเอียดของข้อมูลจะผันแปรไปในเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ประเภทของการประเมินที่จะด าเนินการประเมินเบื้องต้นและการประเมินรายละเอียด จึงมีข้อมูลที่
แตกต่างกัน 

- วัตถุประสงค์หลักที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติต้องการข้อมูล  อาทิ 

 

3) การตีความและการคาดการณ์ (Interpretation and Forecasting) 
ข้อมูลการประเมินที่เข้ามา จะต้องมีการตีความและวิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือเป็นข้อมูลที่มีความหมาย

และมีประโยชน์ส าหรับผู้มีอ านาจตัดสินใจ ซ่ึงผู้วิเคราะห์จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยตระหนักถึงแนวโน้มและตัวชี้วัดที่มีปัญหาของสถานการณ์ เพ่ือประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ได้ 
ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติมาช่วยในการตีความและคาดการณ์ โดยมี
แนวทางในการตีความและคาดการณ์ อาท ิ: 

- การตรวจสอบระหว่างกันและเปรียบเทียบรายงานการตรวจสอบกับข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อความถูกต้อง 
- แยกความแตกต่างความต้องการเรื้อรังกับความต้องการที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติ 

- พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการส ารวจ 

- หลีกเลี่ยงความต้องการทั่วไป 

- ตรวจสอบและตระหนักถึงแนวโน้มและตัวชี้วัดของปัญหา 

- เชื่อมโยงข้อมูลไปยังโครงการด าเนินการ 

ประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ ความต้องการของประชาชน 
O พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ o ค้นหาและช่วยเหลือ 

O จ านวนของคนท่ีได้รับผลกระทบ o เรื่องทางการแพทย์และสุขภาพ 
O อัตราการตาย o แหล่งน้ า 
O การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย o การอพยพ 
O เงื่อนไขของการได้รับผลกระทบของประชากร o เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
O ความเสียหายให้กับทุกภาคส่วน o ที่พักพิงชั่วคราวและที่อยู่อาศัย 
O ระดับของการตอบสนองท้องถิ่น o การบริหาร การขนส่งและการสื่อสาร 
O การตอบสนองโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ หน่วยงาน o การจัดหาอาหาร 
O ภัยคุกคามที่มาครั้งใหม่ o การเกษตร 
 o สิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพและ 

การอ านวยความสะดวกในยามเกิดภัย 
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- การประมาณสถานการณ์อาจจะพัฒนาในอนาคต ความต้องการนี้ต้องใส่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์กว้างขวางในกรณีฉุกเฉินก่อนหน้านี้   

4) การรายงาน (Reporting) 
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จะต้องช่วยให้ผู้จัดการภัยพิบัติและผู้มีอ านาจตัดสินใจ สามารถก าหนด

แนวทางและตัดสินใจในการช่วยเหลือได ้
5) การติดตาม (Monitoring) 

การประเมินผลภายหลังการช่วยเหลือ ถือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องของการประเมิน เพ่ือน าผลที่ได้มา
สนับสนุนในการประเมินความช่วยเหลือในครั้งต่อไป หรือเพ่ือตอบสนองต่อการเข้าไปท าการฟ้ืนฟูในระยะต่อไป 
 

3.3 กระบวนการออกแบบแบบประเมิน 
ในการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ือออกแบบแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 

ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมิน ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ โดยการศึกษานี้จะศึกษาช่วงระยะเวลาที่ 0 – 2 ด้วยข้อจ ากัดที่กล่าวไว้
ข้างต้น การออกแบบแบบประเมินและแบบรายงานผลการประเมิน แบ่งตามช่วงระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ ดังนี้ 

ระยะที่ 0 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย ซ่ึงจะไม่มีการออกแบบประเมิน แต่เป็นการตรวจสอบ
ความพร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ของพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่น ามาใช้สนับสนุนการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือในช่วงต้นก่อน ดังตารางที ่3-1 นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงาน 
ความพร้อมด้านข้อมูล แบบประเมิน และการเตรียมทีมประเมิน โดยจะใช้แบบประเมินเตรียมความพร้อม  
ระยะที่ 0 (Preparedness Assessment Form)  ดังแสดงในภาคผนวก ก 

ตารางที่  3-1 องค์ประกอบข้อมูลพื้นฐาน 

รายการข้อมูล รายละเอียด 
1. ข้อมูลประชากร • จ านวนครัวเรือนและประชากร 

• จ านวนประชากรแฝง 
• จ านวนผู้พิการ/ผู้ป่วย  

2. ข้อมูลสถานที่ส าคัญ • ที่ตั้งชุมชน 
• สถานที่ราชการ 
• สถานศึกษา 
• สถานบริการสาธารณสุข 
• ศาสนสถาน 
• คลังสินค้าภาครัฐ 
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รายการข้อมูล รายละเอียด 
3. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน • ระบบไฟฟ้า 

• ระบบประปา 
• ระบบสื่อสาร 
• ระบบการคมนาคม 

4. ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ • พ้ืนที่เกษตรกรรม 
• พ้ืนที่ปศุสัตว์ 
• พ้ืนที่ประมง 
• พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
• ที่ตั้งสถานประกอบการ 

5. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา • พยาการณ์อากาศ 
• ปริมาณน้ าฝน 

6. ข้อมูลด้านน้ า • ระดับน้ าท่า/น้ าทะเลหนุน 
• การกักเก็บน้ า 
• การระบายน้ า 
• สถานีสูบน้ า 

7. ข้อมูลภูมิประเทศ  • รายละเอียดหมู่บ้านและการตั้งถิ่นฐาน  
• แผนที่ชุมชน 
• พ้ืนที่เสี่ยง 

8. ข้อมูลภัยพิบัติในอดีต • ช่วงเวลาการเกิด ขนาด ความรุนแรง 
• ข้อมูลความเสียหายและผลกระทบ 
• พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
• ผลการด าเนินการและการแก้ไขปัญหา 

9. ที่พักพิงและท่ีอพยพ • ต าแหน่งที่ตั้ง 
• ศักยภาพในการจัดการ 

 
ระยะที่ 1 การออกแบบการประเมินเบื้องต้นระยะที่  1 เป็นการประเมินเพ่ือการรายงานสถานการณ์

เบื้องต้นทันทีที่เกิดภัยภายในระยะเวลา 0 -  72 ชั่วโมง จึงยังไม่ลงรายละเอียดของการประเมิน เพ่ือความรวดเร็ว
ในการส ารวจและประเมินของทีมประเมิน  โดยเป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับ
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล ดังรูปแบบประเมินภัยพิบัติเบื้องต้น ระยะที่ 1 (Initial Disaster 
Assessment Form) เป็นแบบประเมินภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ดังแสดงใน ภาคผนวก ข และน าข้อมูลการประเมิน
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ที่ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปเป็นแบบรายงานข้อมูลส าคัญ (fact sheet) ซึ่งเป็นรายงานสถานการณ์โดยย่อ ซึ่ง
ยังไม่ลงรายละเอียด โดยมีรูปแบบในเบื้องต้นตาม แบบฟอร์มที่ 1 การรายงานสถานการณ์เบื้องต้น ดังแสดงใน 
ภาคผนวก ค เพ่ือรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติและเพ่ือเตรียมการช่วยเหลือเบื้องต้น 

ระยะที่  2 การออกแบบแบบประเมินความต้องการอย่างรวดเร็วพหุกลุ่ม/สาขา (Multi 
Cluster/Sector Initial Rapid  Assessment – MIRA) โดยแบบประเมนินี้จะมีความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล
ซ้ าจากระยะที่  1 แต่เพ่ิมรายละเอียดของข้อมูลที่นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติ รวมถึงก าหนดขอบเขตของภัยพิบัติและจ านวนของประชากรที่ได้รับผลกระทบ ซ่ึงจะ
เป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพ้ืนที่ โดยท าการประเมินในระดับชุมชน (Community Level Assessment - CLA) 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis - SA) ในลักษณะภาพรวมเมื่อเริ่มต้นสถานการณ์ 
โดยก าหนดล าดับความส าคัญให้เป็นไปตามความต้องการด้านมนุษยธรรม ซึ่งน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการ
รายงานเชิงยุทธ์ศาสตร์และตัดสินใจขั้นต้นในการจัดสรรทรัพยากร  โดยมีรูปแบบของแบบประเมินตาม 
แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment – 
MIRA) ในภาคผนวก ง และ รูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มที่ 2 การรายงานความต้องการการช่วยเหลือ  
ในภาคผนวก จ. 

 
3.4 ทีมประเมินความต้องการช่วยเหลือ  

ทีมประเมินความต้องการช่วยเหลือ (Damage and Needs Assessment Team – DANA) มีหน้าที่หลัก
ในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการในทุกช่วงระยะเวลาและในทุกระดับ
ของการจัดการสาธารณภัย จากทบทวนเอกสาร พบว่า ได้มีการเสนอว่าทีมประเมิน ควรประกอบด้วย ทีมสหสาขา
วิชาชีพ ที่มีมุมมองในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งจัดเก็บและรวบรวมในพ้ืนที่ โดยการสร้างทีมประเมิน
ควรมาจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่หลากหลาย 

จ านวนสมาชิกของทีมไม่ควรเกิน 5 คน เพ่ือความคล่องตัวในการท างาน และควรมีความสมดุลทางเพศ 
กล่าวคือ สมาชิกควรมีทั้งหญิงและชาย  ทั้งนี้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง สรุปได้ว่า  
ทีมประเมินควรแบ่งออกเป็นสองระดับ ได้แก่  

• ทีมประเมินระดับจังหวัด ควรประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด เป็นหัวหน้าทีม ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/แขวง
การทาง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ชลประทาน(ถ้ามี) อุตุนิยมวิทยา(ถ้ามี) 

• ทีมประเมินระดับอ าเภอ ควรประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ปลัดอ าเภอ/หัวหน้าฝ่าย
ความมั่นคงเป็นหัวหน้าทีม สาธารณสุขอ าเภอ เกษตรอ าเภอ/ประมง/ปศุสัตว์ หมวดการทาง (เฉพาะอ าเภอที่มี
ต าแหน่งนี้)/นายช่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น อบต. ผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (ถ้ามี) 
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คุณลักษณะส าคัญของสมาชิกในทีมประเมินเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรมี คือ  
• มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศพ้ืนที่ประสบภัย  
• มีความรู้เรื่องความเสียหายและการประเมินความต้องการ 
• ได้รับการอบรมความรู้ วิธีวิทยา การใช้ชุดเครื่องมือและวิธีการ  
• มีประสบการณ์ในการสังเกตและวิเคราะห์ปัญหา สามารถในการตัดสินใจ  
• มีความรู้เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
ทีมประเมินควรก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินร่วมกัน มีการจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจนระหว่างสมาชิก และมีการท างานที่สัมพันธ์กันเพ่ือสนับสนุนการท างานของแต่ละคน 
สิ่งส าคัญทีมประเมิน ต้องจ าไว้ว่าการประเมินเป็นกระบวนการ ไม่ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

ทั่วไป การประเมินจะต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การรวบรวม การตรวจสอบและการวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ การก าหนดและการรายงานข้อเสนอแนะ ผ่านโครงสร้างการจัดการข้อมูลที่
เหมาะสมและวางแผนการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้า โดยทีมประเมินจะมีบทบาทการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
สถานการณ์ดังนี ้

3.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
ในการท างานของทีมประเมินในระยะที่ 1 และ 2 นั้น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ทีมประเมิน

ได้จากภาคสนามต้องให้ความส าคัญกับทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ 
ท าความเข้าใจในขนาดของภัยพิบัติทั้งในเชิงกายภาพและด้านมนุษยธรรม ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
จะต้องตอบโจทย์ ว่าท าไม (why) และอย่างไร (how) และให้ความสนใจกับข้อก าหนดของธรรมชาติ 
ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติอันมีผลกระทบต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ (affected community) ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative) นั้นได้จากการตั้งค าถามเท่าใด (how many) เพียงใด (how much) เพ่ือที่จะให้ได้ภาพจ านวน
ของผลกระทบที่เกิดกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ (affected community)  

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจผลกระทบของ 
ภัยพิบัตทิี่มีประชาชน อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดด้านเวลาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บไว้
เบื้องต้นจงึมีความส าคัญ แต่ก็ต้องน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิที่จะเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง   

การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ต้องการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และใช้ระเบียบ 
วิธีวิทยาที่เห็นพ้องร่วมกัน รวมถึงต้องมีทักษะการเก็บข้อมูลพร้อมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรงตามสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจหลักของทีมประเมิน  โดยเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมข้อมูล คือ  
ทีมประเมิน ดังนั้นทีมผู้ประเมิน คือ องค์ประกอบหลักในการสังเกตปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้    

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาวะการเกิดภัยพิบัตินั้น ทีมประเมินจะต้องเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  ในฐานะที่ทีมประเมินเป็นทีมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรและพ้ืนที่ที่ได้รับ
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ผลกระทบได ้ดังนั้นทีมประเมินจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในพ้ืนที ่ซึ่งมี 4 วิธีการที่จะรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการประเมินในระยะ 1 และระยะท่ี 2  ดังนี้ 

1) การสังเกตโดยตรง (direct observation) หรือการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant 
observation) คือ กระบวนการซึ่งทีมประเมินรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติภายใต้บริบท  
อันเป็นปกติ โดยการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งภาพกว้างและข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะจากแหล่งที่
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีมุมมองในด้านต่างๆ ซึ่งการส ารวจนี้สามารถน าไปสู่ข้อมูลเชิงบริบทที่ได้รับจากผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักได้ 

2) การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะให้ข้อมูลจากมุมมองปัจเจกและ 
ทั้งประสบการณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Key informant interviews or semi - 
structured interviews) ซึ่งควรมีชุดค าถามที่เห็นร่วมกันในทีมประเมิน และสามารถน าไปสู่การสืบค้นของ
ผลกระทบของภัยพิบัติต่อชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบได้ทั้งหมด ข้อมูลการสัมภาษณ์  คือ แหล่งข้อมูล
เบื้องต้น ทีส่ามารถแสดงผลกระทบของภัยพิบัติและความต้องการในล าดับแรกของความช่วยเหลือ  

3) การประชุมกลุ่ม (Focus group discussions) เป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยให้สามารถแยกแยะ
ปทัสถานทางสังคม (บรรทัดฐานทางสังคม) และความเข้าใจต่อประเด็นที่ตระหนักภายใต้กลุ่มและกลุ่มย่อยๆ ใน
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ  แต่ว่าการประชุมกลุ่มนี้ต้องการผู้น ากลุ่มที่มีความสามารถสูง (a highly skilled 
facilitator) ในการน าเสนอประเด็นต่อการประชุม 

4) การประชุมระดับชุมชน (Community discussion) ซึ่งเป็นการประชุมสอบถามเรื่องความ
เสียหายและความคิดเห็นต่อการป้องกันแบบทั่วไปจากประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
นอกจากนี้ในกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ทีมประเมินต้องแน่ใจว่ามีเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอ  และต้อง
ค านึงถึงว่า การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินความเสียหายไม่มีรูปแบบที่ตายตัว หรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ไม่สามารถ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ได้ทั้งหมด ในระหว่างที่มีการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์นั้น ทีมประเมินต้องค านึงถึงอยู่เสมอ
ว่า (1) อะไรคือสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนไปแล้ว อะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ (2) อะไรคือความประหลาดใจ คือความส าคัญ 
หรือความแตกต่างๆ ของกลุ่ม (เวลาและสถานที่) เมื่อเทียบกับอ่ืนๆ (3) หากสถานการณ์ไม่ได้แย่ลง  ต้องหาสาเหตุ
ว่าท าไม แต่หากแย่ลงก็ต้องบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น (4) อะไรคือล าดับขั้นต่อไปที่ต้องการรายละเอียด เนื่องจาก
สถานการณ์มักมีการเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญต้องเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของข้อมูลที่จะวิเคราะห์ในสถานการณ์
นั้นๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ โดยแยกแยะธรรมชาติของปัญหาและรากของปัญหา ค้นหาศักยภาพภายในและ
ความสัมพันธ์ที่ขา้มภาคส่วน สิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องให้ความส าคัญกับมนุษยธรรม  

3.4.2 วิเคราะห์สถานการณ์โดยทีมประเมิน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ คือ การสรุปข้อมูลปฐมภูมิและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้รวบรวมมา

วิเคราะห์ผลกระทบโดยรวม โดยการวิเคราะห์ทีมประเมินควรวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ว่า 
ภัยพิบัติครั้งนี้ต้นเหตุมาจากอะไร โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ควรท าภายใน 72 ชั่วโมงของการเกิดภัยพิบัติ  ซ่ึง
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การวิเคราะห์ คือ ผลอภิปรายระหว่างผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหมดที่ได้เข้าไปมีส่วนรวมในการประเมิน
สถานการณ์ และได้รายงานข้อค้นพบที่เห็นร่วมกัน รวมถึงการตัดสินใจของพวกเขา การวิเคราะห์สถานการณ์
จะต้องด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องภายใน 2 สัปดาห์ของการเริ่มต้นของภัยพิบัติ การรายงานเสนอการตอบสนองราย 
ละเอียด ที่รวมถึงยื่นค าอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีการวิเคราะห์ผิดพลาดและพิจารณาแก้ไขการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายส าคัญของการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อสมมุติฐานที่ได้
ก าหนดไว้ก่อนและสร้างผลลัพธ์โดยทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพถูกก าหนดคุณลักษณะจากการรวบรวม
ข่าวสาร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงตัวเลข ผลการศึกษาสามารถถูกน าเสนอได้ในรูปของสถิติ ตาราง และกราฟ  
ส าหรับระยะที่ 1 ข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ( อาทิ ตัวเลขของประชากรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐ) ระหว่างระยะที่ 2 องค์ประกอบแบบสอบถามจากภาคสนามต่อเนื่องไปยังการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
ผ่านการรวบรวมข่าวสารเชิงปริมาณท่ีมากจากค าถามแบบปิดที่ได้จากแบบประเมิน 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
ทีมประเมินซึ่งเป็นผู้ที่ท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยตรงจากประชากรที่ได้รับผลกระทบ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปฐมภูมิไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมถึง การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ สิ่งเหล่านี้มักท าได้โดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์ การ
ใช้วิทยุสื่อสาร การส่งอีเมล หรือสังเกตการณ์โดยตรง    

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
ภัยพิบัติ  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) มีส่วนส าคัญในขั้นตอนเริ่มต้นของการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา แต่เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้ ดังนั้น ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่ทีมประเมิน
สามารถเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลควรด าเนินการโดยทีมประเมินและพหุภาคีข้ามภาคส่วน ที่มีการท างาน
ร่วมกันในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ซ่ึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ต้องสามารถตอบโจทย์ได้ ดังนี้ 

บอกลักษณะ : ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร โดยสรุปและรวบรวมมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงข้อมูลโดยรวม เพ่ือให้เห็นแนวโน้มที่ก าลังจะเกิด และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่กระจายไปยังกลุ่ม
ทางสังคมที่แตกต่างกัน (วัยและเพศ)  

อธิบาย : ท าไม ประเมินว่าสถานการณ์ไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเฝ้าระวัง ค้นหา
สาเหตุที่เกิดขึน้อย่างทันทีทันใด  

การตีความ : ต้องบอกให้ได้ว่ามันคืออะไร เพ่ิมเติมความหมายลงไปในข้อมูลและประเมิน
หลักฐาน  สร้างแบบแผน/แนวโน้มเพ่ือท าความเข้าใจ แยกแยะความส าคัญและสิ่งส าคัญที่ค้นพบ ก าหนดระดับ
ของความไม่แน่นอนที่จะพบ 

คาดการณ์ : อะไรจะเกิดขึ้น? แยกแยะปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด คาดการณ์การพัฒนาสถานการณ์ 
ในระดับช่วงสั้น กลาง และระยะยาว  



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภยัพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3-13 

2) การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข่าวสารซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีแบบแผน ข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วย งานวิจัย

ที่ตีพิมพ์ไปแล้ว ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รายงานสื่อ หรือข้อมูลอ่ืนๆที่ถูกรวบรวมด้วยวัตถุประสงค์ อ่ืนๆ 
อันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการ อย่างเช่น งานวิจัยทางวิชาการหรือหน่วยงาน ภาคส่วนที่ท างานเชิง
ตรวจสอบ ในระยะที่ 1 การประเมินอย่างรวดเร็ว ข้อมูลส่วนมากจะถูกสร้างขึ้นและถูกแชร์ร่วมกันของประชากร
และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากแหล่งทุติยภูมิ ข้อมูลเหล่านี้มีจ านวนมาก แต่ระยะเวลาในการท างานมี
จ ากัดเนื่องจากต้องประเมินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สถานการณ์ภัยพิบัติถูกพัฒนามากขึ้น ผู้มีส่วนร่วมในด้าน
มนุษยธรรมและทีมประเมิน จะมีโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในระยะที่ 2 มากขึ้น ซึ่งการทบทวน
ข้อมูลทุติยภูมิสามารถท าได้ด้วย 2 วิธี ดังนี้  

2.1 การสังเกตการณ์แบบโดยตรง (direct observation) หรือการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม (participant observation) คือ กระบวนการซึ่งทีมประเมินรวบรวมข้อมูล จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติภายใต้บริบทอันเป็นปกติ ช่วยให้เห็นภาพของผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งประชากรและ
สถานที่ต่างๆ โดยสังเกตสภาพและลักษณะของชุมชนและสถานที่ผ่านการมองเห็นด้วยสายตา และการเข้าไปเดิน
ส ารวจ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งพูดคุยกับผู้คน โดยค านึงถึงความแตกต่างของอายุ เพศและความ
หลากหลาย และดูว่าเกิดอะไร เกิดขึ้นที่ไหน ไม่เกิดขึ้นที่ไหน ให้มองภาพรวมที่กว้างไว้ สังเกตแหล่งน้ า ห้องส้วม
และห้องน้ า ที่ช าระล้างปฏิกูล โรงเรียน แหล่งเก็บของ ร้านน้ าชา ตลาด แหล่งสาธารณสุข ศูนย์กิจกรรมศาสนา 
โดยเฉพาะในตลาดให้ดูการซื้อ-ขายสินค้า และจดบันทึกราคาสินค้าเอาไว้ แหล่งข้อมูลที่รวบรวมโดยลักษณะ
พิเศษเฉพาะ และสภาวะที่ปรากฏของแหล่งที่ได้รับผลกระทบจากภาพกว้าง และการส ารวจนี้จะต้องมีการบันทึก 
เพ่ือน าไปสู่ข้อมูลเชิงบริบท ที่ได้รับจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  

2. 2 ก า ร ส ัมภ าษณ ์ผู ้ใ ห ้ข ้อ ม ูล หล ัก  ( interview key informant)   ค ว ร จ ัด ส ร ร 
การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ และศาสนา รวมถึงชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้
ภาพรวมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีกลุ่มประชากรมากมาย ผู้ให้ข้อมูล 
ควรถูกเลือกมาจากกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและ 
มีความส าคัญ ซึ่งจะให้ข้อมูลจากมุมมองของปัจเจกและประสบการณ์โดยตรง การสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Key informant interviews or semi structured interviews) ควรมีชุดของค าถามที่ เห็น
ร่วมกันในทีมวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การสืบค้นผลกระทบของภัยพิบัติต่อสภาพชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบได้
ทั้งหมด ดังนั้น ข้อมูลการสัมภาษณ์คือแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ด้วยความรู้แรกเริ่มของชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่ง
สามารถจัดหาข้อมูลของชุมชนบนผลกระทบของภัยพิบัติและความต้องการในล าดับแรกของความช่วยเหลือ  

 

 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภยัพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3-14 

3.5 แนวทางในการด าเนินการประเมิน 
จากการทบทวนเอกสารเพ่ือออกแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งมีรูปแบบ

ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งแต่ละระยะมีกิจกรรมและ
ผลผลิตต่างๆ ตามภาพที่ 3-2 อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ จะศึกษาช่วงระยะเวลาที่ 0 – 2 โดยลงรายละเอียดของ
แนวทางการด าเนินการประเมินในแต่ละระยะต่อไป 

 

 

ภาพที่ 3-2 กระบวนการประเมิน 

 
3.5.1 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 0 

การด าเนินการประเมิน ระยะที่ 0 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ  
4 กิจกรรม (ตามภาพที่ 3-3) ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 

• การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Basedline Data) 
โดยรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลสถานที่ ข้อมูล

โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลด้านน้ า ข้อมูลภูมิประเทศ 
และข้อมูลภัยพิบัติในอดีต 

• การจัดเตรียมแผนการป้องกัน (Check list plan) 
โดยท าการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเผชิญเหตุการณ์ ไม่ว่าจะ

เป็นความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ความพร้อมของ
งบประมาณ และระบบการเบิกจ่าย ความพร้อมของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม การมีแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan) การมีแผนการเตรียมการอพยพ พ้ืนที่อพยพ และการฝึกซ้อมการอพยพ และการเผยแพร่
ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัต ิ
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• การจัดเตรียมทีมประเมิน การพัฒนาศักยภาพและการรับมือ โดยมีการจัดตั้งทีมประเมิน ซึ่งจะ

ได้กล่าวในรายละเอียดให้หัวข้ออ่ืน 
• การวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการณ์ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยท าการวิเคราะห์ใน

ประเด็นความสามารถในการประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือภัยพิบัติ และความสามารถในการคาดการณ์ผลกระทบ
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
 

 
ภาพที่ 3-3 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 0 

 
3.5.2 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 1 

การด าเนินการประเมิน ระยะที่ 1 เป็นการประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ภายใน 3 วันหลังจากการเกิดภัย 
ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ 2 กิจกรรม (ตามภาพที่ 3-4) ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 

• การวางแผนและประเมินเบื้องต้น (Initiating and Planning) 
โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ตามตารางท่ี 3-2 
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ตารางที่  3-2 ขั้นตอนและกิจกรรมของการวางแผนและประเมินเบื้องต้น 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1.  การวางแผนและ
จัดเตรียมทีมประเมิน 

• จัดตั้งทีมประเมินความต้องการช่วยเหลือ (DANA Team) 
• จัดเตรียมทรัพยากรที่ต้องการใช้ : บุคลากร เครื่องมือ ระบบ แผนงาน 
• ทบทวนและตรวจสอบความพร้อมของแผนงาน อุปกรณ์ และการถอดบทเรียน 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตของการ
ประเมิน 

• ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ
พ้ืนที่ ประเภทภัยพิบัติ ผลกระทบ และประสบการณ์ /การถอดบทเรียนที่ผ่านมา 

• ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การก าหนดข้อมูลที่
ต้องการ 

• ก าหนดข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ต้องการใช้ในการประเมิน เช่น ข้อมูลประชากร 
อาชีพ สภาพพ้ืนที่ ประเภทภัยพิบัติ ความพร้อมของการให้ความช่วยเหลือ 

 
• การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Review) 

โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ตามตารางท่ี 3-3 
 

ตารางที่  3-3 ขั้นตอนและกิจกรรมของการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
1. การรวบรวม ระบุและรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนการเกิดภัย 

และระหว่างการเกิดภัย 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2. การจัดการ จัดกลุ่ม / ประเภทของข้อมูลเ พ่ือให้
สามารถใช้ได้ ง่ายตามที่ต้องการ เช่ น 
สภาพพ้ืนที่ ประชากร สภาพเศรษฐกิจ 

ออกแบบกลุ่ ม  /  ประ เภทของข้ อ มู ล  
ที่สามารถน าไปได้ได้ในพ้ืนที ่

3. การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
และความสามารถในการน าไปใช้ของ
ข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูลที่น ามาใช้ เช่น ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ ขนาด ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

4. การสรุป สรุปข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน สรุป / จัดกลุ่มข้อมูลที่ รวบรวมได้ตาม
ขอบเขตของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ กลุ่มท่ี
ได้รับผลกระทบ 

5. การวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีหลากหลายเพ่ือทราบ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

วิเคราะห์ ตีความข้อมูลหลากหลายและข้าม
สาขา 
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ภาพที่ 3-4 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 1 

 
3.5.3 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 2 

การด าเนินการประเมิน ระยะที่  2 เป็นการประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ภายใน 14 วันหลังจาก 
การเกิดภัย ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ 3 กิจกรรม (ตามภาพที่ 3-5) ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน ได้แก่ 
 

 
 

ภาพที่ 3-5 แนวทางในการด าเนินการประเมิน ระยะที่ 2 

 
• การประเมินและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Collection) 

โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ตามตารางท่ี 3-4 
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ตารางที่  3-4 กิจกรรมของการประเมินและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

กิจกรรม รายละเอียด 
1. การก าหนด
วัตถุประสงค์ และ
ข้อมูลที่ต้องการ 

ทีมประเมินหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดขอบเขตการท างาน ขอบเขตพ้ืนที่ที่ต้องการ 
ลงเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ กลุ่มเป้าหายที่จะเก็บข้อมูล 

2. การพัฒนาแผนการ
วิเคราะห์ 

ทีมประเมินหารือเพ่ือลงรายละเอียดในข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ การได้มาซึ่งข้อมูล 
และวิธีการวิเคราะห์ (เช่น แนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์ กลุ่ มคนที่ต้องการ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ) 

3. วิธีการและเครื่องมือ • เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม : แบบสอบถาม 
• เทคนิคในการเก็บข้อมูล : การสังเกตโดยตรง (Direct observation: DO) การ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant interviews: KII) การประชุมกลุ่ม 
ในชุมชน (Community group discussion: CGD) 

• เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล :  เน้นการใช้ เทคโนโลยี เคลื่อนที่  ( Mobile 
technology) เช่น โทรศัพท์แบบ Smart phone คอมพิวเตอร์พกพา Tablet 

 

• การวิเคราะห์ความต้องการ (Joint Needs Analysis) 
โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ตามภาพท่ี 3-6 

ภาพที่ 3-6 แนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการ 
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• การรายงานและการเผยแพร่ (Reporting and Product Dissemination) 

รายงานการประเมินความต้องการและความช่วยเหลือ ระยะที่ 1 ควรประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ 
ดังนี้ 

- การอธิบายผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อประชาชน 
- สถานการณ์ความเป็นมาของประชาชนในพื้นท่ีประสบภัย 
- ความพร้อมและการช่วยเหลือภายในประเทศ 
- ความพร้อมและการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
- ความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนเบื้องต้น 
รายงานการประเมินความต้องการและความช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ควรประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ 

ดังนี้ 
- การบรรยายเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
- ผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ 
- ผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน  
- ผลกระทบต่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ความต้องการการช่วยเหลือของประชาชน 
- การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆ 
- แผนที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

สรุป  
ในบทที่ 3 นี้ทีมวิจัยได้น าเสนอโครงสร้างทีมประเมิน บทบาทหน้าที่ และค าอธิบายแนวทางการประเมิน 

ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจากการวิจัยที่ทีมวิจัยได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในส่วนของส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และจากการทบทวนเอกสาร เราจะเห็นว่าในการท างานของทีมประเมินนั้น ต้องมีวิธีวิทยาในการเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และการร่วมกันวิเคราะห์และรายงานผล โดยทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
ทีมประเมินได้มา ต้องท าการรวบรวม ตรวจทาน  วิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ควรใช้
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม  

เครื่องมือและวิธีวิทยา คือ หลักส าคัญต่อการประเมินความต้องการอันรวดเร็ว ซ่ึงท าให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ
ในการด าเนินความช่วยเหลือ สามารถสร้างแผนงานได้อย่างถูกช่วงเวลาและเหมาะสม ตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน ที่ส าคัญทีมประเมินไม่ควรเป็นทีมที่มีอ านาจในส่วนของการบรรเทาภัยพิบัติ เพราะอาจจะท าให้ถูกครอบง า
ในการท างานด้านการประเมินได้  

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จการท างานของทีมประเมินนั้นต้องการผู้ร่วมงานขนาดเล็กที่มีความสมดุลและมี
ทักษะที่น าเสนอภายใต้สถานการณ์ที่ฉุกเฉินได ้  
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บทที่  4 
ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

รูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

4.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการเพือ่การปรับปรุงแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับทีมวิจัย จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ” ในพ้ืนที่นํา
ร่อง 4 จังหวัด เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ดังน้ี 

จังหวัดปทมุธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง วันที ่22-23 ธันวาคม 2559 
จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง วันที ่12-13 มกราคม 2560 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง  วันที ่31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2560 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง  วันที ่19-21 กุมภาพันธ์  2560 
โดยเหตุผลในการพิจารณาเลือกพ้ืนที่นําร่อง คือ การเป็นพ้ืนที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติได้มาก และ

เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ สามารถเผชิญเหตุภัยพิบัติและการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย จากส่วนกลาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการจังหวัดที่
เก่ียวข้อง และหน่วยงานท้องถิ่น ดังรายละเอียดตารางที่ 4-3 

 กระบวนการท่ีใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ  มีขั้นตอน ดังนี ้
1. ใหค้วามรู้เก่ียวกับการใช้แบบประเมิน 
2. ฝึกปฏิบัติการทําแบบประเมิน 
3. ทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบประเมิน 
4. พัฒนาและปรับปรุงแบบประเมิน 
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนํามาพัฒนาแบบประเมิน 
6. สรุปรูปแบบการประเมิน 
รายละเอียดการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีดังน้ี  
(1) การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้แบบประเมิน  ทีมวิจัยได้ช้ีแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความสําคัญของการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติ” และ “กระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและรูปแบบการประเมินใน 
แต่ละช่วงเวลา” ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเห็นความสําคัญของการ
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ประ เมินความ ช่วย เหลื อผู้ ประสบภัย  (DANA Teams-  Damage  and Needs Assessment)  และ เข้ า ใจ 
ถึงกระบวนการประเมินว่ามิใช่การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเท่าน้ัน แต่การประเมินจะเป็นการสํารวจโดยใช้วิธี
วิทยาการวิจัย (Methodology) เข้าเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการใช้และการจัดทําข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(2) การฝึกปฏิบัติในการทําแบบประเมิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญ 
ของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติเพ่ือให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย การทํางานร่วมกันในลักษณะที่เป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้เข้าใจถึงช่วงระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติแต่ละช่วงเวลา ว่าความต้องการข้อมูลที่ใช้ในการประเมินจะมีขนาดและ
รายละเอียดต่างกัน  

ในการฝึกปฏิบัติ  ดําเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ให้แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือระดมสมองร่วมกันในการตรวจสอบ และอภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบประเมิน 
ในระยะต่างๆ เพ่ือทีมวิจัยจะได้นําไปปรับปรุงแบบประเมินให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น   

(3)  ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) เพ่ือทดสอบว่าข้อคําถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเน้ือหาในส่ิงที่ต้องการ รวมถึง
ความยากง่ายของข้อคําถาม โดยผู้เข้าประชุมสามารถอ่านแล้วเข้าใจและสามารถตอบคําถามได้ ในด้านความเช่ือมั่น
ของแบบประเมิน จากการทดสอบใช้แบบประเมินที่ทีมวิจัยได้ออกแบบเป็น (ร่าง) แบบประเมินน้ีใน 4 พ้ืนที่นําร่อง 
พบว่า ความเช่ือมั่นในเชิงเน้ือหามีความสอดคล้องกันทั้ง 4 แห่ง และได้อภิปรายปรับแก้ไข ในบางข้อคําถามที่อาจจะ
ไม่ชัดเจน ซึ่งทีมวิจัยจะนํามาปรับแก้ต่อไป 

(4)  พัฒนาและปรับปรุงแบบประเมิน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนํามาพัฒนาแบบประเมิน ในช่วง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน จะมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือทดลองทําแบบประเมิน โดยมีทีมวิจัยประจําอยู่ทุกกลุ่ม เพ่ือ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายแบบประเมินเป็นรายข้อ และมีข้อเสนอทั้งปรับ 
ตัด และเพ่ิม ในแบบประเมิน ซึ่งทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานประสบการณ์การทํางานของแต่ละคน (รายละเอียดการพัฒนา
และปรับปรุงแบบประเมินจะปรากฏในแบบประเมินที่แนบมาในภาคผนวก) 

(5) สรุปและทบทวนรูปแบบการประเมินฯ  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.4) 
 

4.2 สถานการณ์อุทกภัยและดินโคล่นถล่มในพื้นทีน่ําร่อง 4 จังหวัด  
4.2.1 สถานการณ์ภัยพิบัติในพืน้ทีจั่งหวัดเชียงใหม่ 

สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดในช่วงของการเกิดพายุหมุนเขตร้อน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ทําให้มีฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ต้นนํ้าแม่นํ้าปิง ทําให้เกิดปริมาณนํ้าหลากล้นเกิน
กว่าความจุของร่องแม่นํ้าปิงจะรับไว้ได้ นํ้าจึงไหลล้นตลิ่งขึ้นท่วมบริเวณที่ลุ่มตํ่า 

จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและ 
ดินถล่ม จํานวน 24 อําเภอ 178 ตําบล และ 919 หมู่บ้าน รวมประชากรทั้งสิ้น 546,593 คน 176,634 ครัวเรือน โดย
เมื่อพิจารณาลักษณะการต้ังถิ่นฐานในระดับหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานในที่ลุ่มริมลํานํ้า จํานวน 519 
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หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ ที่ราบติดเชิงเขา จํานวน 282 หมู่บ้าน ที่ลุ่มแอ่งกะทะ จํานวน 142 หมู่บ้าน และที่เนินเขา/
ภูเขา จํานวน 119 หมู่บ้าน 

ลักษณะของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับหมู่บ้าน สามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะของการเกิดภัยเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

(1) นํ้าล้นตลิ่ง เป็นลักษณะการเกิดภัยทีพ่บได้มากท่ีสุด คือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสีย่งภัยมากถึง 440 หมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสันป่าตอง รองลงมา คือ อําเภอสารภี อําเภอสันทราย และอําเภอฝาง ตามลําดับ ส่วนอําเภอ 
ที่ไม่มีการเกิดภัยในลักษณะน้ีอยู่เลย คือ อําเภอเวียงแห 

(2) นํ้าป่าไหลหลาก มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 371 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอแม่แตง 
รองลงมา คือ อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสะเมิง และอําเภอแม่วาง ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่ไม่มีการเกิดภัยในลักษณะน้ีอยู่เลย 
คือ อําเภอสารภี 

(3) นํ้าท่วมขัง มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 248 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอสันทราย 
รองลงมา คือ อําเภอสารภี อําเภอหางดง และอําเภอสันป่าตอง ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่ไม่มีการเกิดภัยในลักษณะนี้ 
อยู่เลย คือ อําเภออมก๋อย อําเภอเวียงแหง และอําเภอสะเมิง 

(4) ดิน/โคลนถล่ม มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 220 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอแม่แจ่ม 
รองลงมา คือ อําเภอแม่วาง อําเภออมก๋อย และอําเภอแม่แตง ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่ไม่มีการเกิดภัยในลักษณะน้ีอยู่
เลย คือ อําเภอสันป่าตอง อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง และอําเภอดอยหล่อ 

(5) ภัยอ่ืนๆ มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 18 หมู่บ้าน  
เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงภัยในภาพรวม พบว่า อําเภอที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยและดิน/โคลนถล่ม  

มากที่สุด คือ อําเภอแม่แตง อําเภอสันทราย และอําเภอแม่วาง ตามลําดับ ส่วนอําเภอที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุด คือ 
อําเภอดอยหล่อ  

สําหรับการประเมินความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ สามารถที่จะแบ่งเป็นประเด็นผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี 
(1) จํานวนประชากรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น  461,378 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.41  

ของประชากรทั้งจังหวัด 
(2) จํานวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น   149,381 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.57 

ของครัวเรือนทั้งจังหวัด 
(3) พ้ืนที่เกษตรกรรม (เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ไร่ 

จํานวน 54 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 500 - 1,000 ไร่ จํานวน 220 หมู่บ้าน และได้รับผลกระทบน้อยกว่า 500 ไร่จํานวน 
608 หมู่บ้าน 

(4) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน/สะพาน/อ่างเก็บนํ้า,ฝาย,ทํานบ) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ จํานวน 27 หมู่บ้าน สามารถใช้การได้แต่ต้องซ่อมแซม จํานวน 389 หมู่บ้าน ได้รับความชํารุด 
แต่ยังใช้การได้ จํานวน 319 หมู่บ้าน 
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ตารางที่  4-1 ลักษณะการเกดิภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558 

 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง,2559 
 
 

4.2.2 สถานการณ์ภัยพิบัติในพืน้ทีจั่งหวัดปทุมธาน ี
จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม

จํานวน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมู่บ้าน รวมประชากรทั้งสิ้น  1,085,652 คน เป็นชาย 515,910 คน หญิง 569,742 
คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 539,076 หลัง 

ลักษณะของการเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีในระดับหมู่บ้าน สามารถแบ่งออกตามลักษณะ
ของการเกิดภัยเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

(1) นํ้าล้นตลิ่ง เป็นลักษณะการเกิดภัยที่พบได้มากที่สุด คือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากถึง 96 หมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา รองลงมา คือ อําเภอสามโคก อําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอคลองหลวง ตามลําดับ  
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 เมืองเชียงใหม่ 6 15 4 3 0 28 24,039 9,686 0 0 24 0 5 16 0 9 12
 จอมทอง 10 10 7 10 1 38 14,515 4,236 7 10 12 2 16 7 13 12 19
 แม่แจ่ม 2 15 36 29 0 82 8,424 2,065 1 18 25 3 8 22 38 42 43
 เชียงดาว 2 9 22 12 2 47 8,924 2,730 3 2 30 0 10 18 11 25 32
 ดอยสะเก็ด 9 29 12 11 0 61 24,803 8,840 0 6 37 0 21 17 2 42 45
 แม่แตง 8 24 40 19 0 91 31,779 10,844 4 13 40 0 32 8 3 37 53
 แม่ริม 14 17 14 9 5 59 28,948 9,591 6 16 17 0 19 16 16 39 40
 ฝาง 6 31 22 8 0 67 35,421 11,227 1 3 49 4 26 21 24 35 45
 พร้าว 4 14 19 9 3 49 11,385 3,963 6 10 12 2 28 0 1 33 36
 สันป่าตอง 16 52 11 0 0 79 25,943 8,805 0 18 48 1 33 19 0 43 51
 สันทราย 39 31 18 1 0 89 30,040 8,275 0 9 54 1 15 27 0 39 53
 หางดง 28 30 11 9 0 78 28,200 10,806 0 10 38 9 16 8 3 27 38
 ฮอด 12 5 22 5 0 44 26,476 7,542 1 12 30 0 24 19 12 42 43
 สันกําแพง 11 13 6 3 0 33 17,754 6,904 0 5 14 0 5 6 0 20 25
 ดอยเต่า 6 13 11 1 0 31 10,439 3,088 6 8 9 0 7 10 15 20 21
 อมก๋อย 0 6 10 23 0 39 16,990 4,415 5 4 23 0 21 9 16 32 32
 สารภี 34 34 0 0 4 72 11,625 4,003 0 18 33 0 11 23 4 25 50
 เวียงแหง 0 0 15 0 0 15 7,897 2,756 0 0 15 0 3 12 3 11 12
 ไชยปราการ 5 15 15 1 0 36 30,461 9,647 0 3 26 0 13 1 16 16 18
 แม่วาง 13 27 23 25 0 88 19,240 5,180 3 7 32 0 35 7 1 23 37
 แม่ออน 4 11 19 16 0 50 6,465 2,243 0 3 17 3 8 9 2 19 19
 ดอยหล่อ 7 13 1 0 0 21 9,126 2,971 1 6 14 1 1 13 1 8 15
 สะเมิง 0 11 24 18 1 54 12,328 3,551 6 17 1 1 22 7 24 24 24
 แม่อาย 12 15 9 8 2 46 20,156 6,013 4 22 8 0 10 24 23 29 30
รวม (หมู่บ้าน) 248 440 371 220 18 1,297 461,378 149,381 54 220 608 27 389 319 228 652 793

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ความเสียหายท่ีอาจได้รับ ประวัติในการเกิดภัยท่ีผ่านมา
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ลักษณะของภัย 
ด้านการเกษตร



 รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

        

       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4-5 

(2) นํ้าท่วมขัง มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 59 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอลําลูกกา และ
สามโคก ส่วนอําเภอที่ไม่มีการเกิดภัยในลักษณะน้ีอยู่เลย คือ อําเภอคลองหลวง และอําเภอลาดหลุมแก้ว 

(3) นํ้าป่าไหลหลาก มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 5 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอคลองหลวง 
เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงภัยในภาพรวม พบว่า อําเภอที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยมากที่สุด คือ อําเภอ 

ลําลูกกา รองลงมาได้แก่ อําเภอสามโคก อําเภอคลองหลวง อําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอลาดหลุมแก้ว ตามลําดับ  
สําหรับการประเมินความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ สามารถที่จะแบ่งเป็นประเด็นผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี 
(1) จํานวนประชากรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น  30,673 คน  
(2) จํานวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น   13,031 ครัวเรือน  
(3) พ้ืนที่เกษตรกรรม (เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า 500 ไร่จํานวน 

72 หมู่บ้าน 
(4) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน/สะพาน/อ่างเก็บนํ้า,ฝาย,ทํานบ) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 

ที่ยังสามารถใช้การได้แต่ต้องซ่อมแซม จํานวน 139 หมู่บ้าน  

 

ตารางที่  4-2 ลักษณะการเกดิภัยพิบัติ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558 

 

 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ,2559 
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 เมืองปทุมธานี 1 16 0 0 0 17 4,878 2,295 0 0 14 0 16 0 0 0 16
 คลองหลวง 0 16 5 0 0 21 12,028 5,636 0 0 17 0 20 0 0 0 20
 ลาดหลุมแก้ว 0 11 0 0 0 11 1,194 248 0 0 10 0 11 0 0 0 11
 ลําลูกกา 42 28 0 0 0 70 5,268 2,357 0 0 0 0 59 0 0 0 59
 สามโคก 16 25 0 0 0 41 7,305 2,495 0 0 31 0 33 0 0 0 33
รวม (หมู่บ้าน) 59 96 5 0 0 160 30,673   13,031   0 0 72 0 139 0 0 0 139

อําเภอ

ลักษณะของภัย ความเสียหายท่ีอาจได้รับ ประวัติในการเกิดภัยท่ีผ่านมา
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4.2.3 สถานการณ์ภัยพิบัติในพืน้ทีจั่งหวัดนครราชสีมา 
จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม ปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและ 

ดินถล่มจํานวน 24 อําเภอ 140 ตําบล และ 696 หมู่บ้าน โดยเมื่อพิจารณาลักษณะการต้ังถิ่นฐานในระดับหมู่บ้าน พบว่า 
หมู่บ้านส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานในที่ลุ่มริมลํานํ้า จํานวน 509 หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ ที่ราบติดเชิงเขา จํานวน 101 หมู่บ้าน 
ที่ลุ่มแอ่งกะทะ จํานวน 100 หมู่บ้าน และที่เนินเขา/ภูเขา จํานวน 10 หมู่บ้าน 

ลักษณะของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาในระดับหมู่บ้าน สามารถแบ่งออก
ตามลักษณะของการเกิดภัยเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

(1) นํ้าท่วมขัง เป็นลักษณะการเกิดภัยที่พบได้มากที่สุด คือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 380 
หมู่บ้าน 

(2) นํ้าล้นตลิ่ง มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากถึง 259 หมู่บ้าน  
(3) นํ้าป่าไหลหลาก มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 131 หมู่บ้าน  
(4) ดิน/โคลนถล่ม มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 6 หมู่บ้าน  
สําหรับการประเมินความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ สามารถที่จะแบ่งเป็นประเด็นผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี 
(1) จํานวนประชากรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น  308,954 คน  
(2) จํานวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น 81,429 ครัวเรือน  
(3) พ้ืนที่เกษตรกรรม (เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ไร่ 

จํานวน 18 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 500 - 1,000 ไร่ จํานวน 269 หมู่บ้าน และได้รับผลกระทบน้อยกว่า 500 ไร่จํานวน 
408 หมู่บ้าน 

(4) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน/สะพาน/อ่างเก็บนํ้า,ฝาย,ทํานบ) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
จนไม่สามารถใช้การได้ จํานวน 9 หมู่บ้าน สามารถใช้การได้แต่ต้องซ่อมแซม จํานวน 55 หมู่บ้าน ได้รับความชํารุด 
แต่ยังใช้การได้ จํานวน 6 หมู่บ้าน 
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ตารางที่  4-3 ลักษณะการเกดิภัยพิบัติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2558 

 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา,2559 
 
 

4.2.4 สถานการณ์ภัยพิบัติในพืน้ทีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช 
1) สถานการณ์ภัยพิบั ติในปี พ.ศ. 2558 จากข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม พบว่า จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มจํานวน 23 อําเภอ 160 ตําบล และ 935 หมู่บ้าน โดยเมื่อพิจารณา
ลักษณะการต้ังถิ่นฐานในระดับหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานในที่ลุ่มแอ่งกะทะ จํานวน 521 หมู่บ้าน 
รองลงมา ได้แก่ ที่ลุ่มริมลํานํ้า จํานวน 374 หมู่บ้าน ที่ราบติดเชิงเขา จํานวน 162 หมู่บ้าน และที่เนินเขา/ภูเขา จํานวน 
27 หมู่บ้าน 

ลักษณะของการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับหมู่บ้าน สามารถแบ่งออก
ตามลักษณะของการเกิดภัยเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

(1) นํ้าท่วมขัง เป็นลักษณะการเกิดภัยที่พบได้มากท่ีสุด คือ มีหมู่ บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย จํานวน 
 613 หมู่บ้าน 

3 ปี 5 ปี 10 ปี
น้ํา

ท่ว
มข

ัง

น้ํา
ลน้

ตล
ิง่

น้ํา
ป่า

ไห
ลห

ลา
ก

ดนิ
/โค

ลน
ถล

ม่

ภัย
อื่น

 ๆ

รว
ม

มา
กก

ว่า
1,

00
0 

ไร่

50
0 

- 1
,0

00
 ไร่

น้อ
ยก

ว่า
 5

00
 ไร่

ไม
่สา

มา
รถ

ใช
้กา

รไ
ด้

ใช
้กา

รไ
ดแ้

ตต่
อ้ง

ซ่อ
มแ

ซม

ชํา
รุด

แต
ย่ัง

ใช
้กา

รไ
ด้

ปี 
25

56
-2

55
8

ปี 
25

54
-2

55
8

ปี 
25

49
-2

55
8

 เมืองนครราชสีมา 31 34 0 0 0 65 29,443 9,758 0 0 61 0 0 0 61 0 0

 ครบุรี 11 0 32 0 0 43 5,939 1,650 0 32 0 0 0 0 32 0 0

 เสิงสาง 29 1 7 1 0 38 24,539 5,965 0 0 31 0 0 0 31 0 0

 บ้านเหล่ือม 10 3 0 0 0 13 3,453 787 0 10 0 0 0 0 10 0 0

 จักราช 38 17 1 0 0 56 23,623 4,954 0 43 0 0 0 0 43 0 0

 โชคชัย 71 25 3 2 2 103 28,012 7,694 6 21 54 3 35 6 82 2 32

 สูงเนิน 5 0 0 0 0 5 3,756 796 0 5 0 0 0 0 5 0 0

 บัวใหญ่ 6 0 0 0 0 6 4,109 653 0 6 0 0 0 0 6 0 0

 ประทาย 18 21 4 0 0 43 17,786 3,434 0 41 0 0 0 0 41 0 0

 ปักธงชัย 32 16 7 0 0 55 16,906 4,757 0 42 0 0 0 0 42 0 0

 พิมาย 92 0 3 0 0 95 27,247 6,404 0 0 92 0 0 0 92 0 0

 ชุมพวง 0 36 1 1 0 38 17,575 3,797 0 37 0 0 0 0 37 0 0

 ขามทะเลสอ 3 21 0 0 0 24 13,592 3,545 0 0 24 0 0 0 24 0 0

 สีค้ิว 4 24 12 0 0 40 28,285 7,937 0 0 40 0 0 0 40 0 0

 ปากช่อง 0 0 16 2 0 18 4,416 1,522 0 0 18 0 0 0 18 0 0

 วังนํ้าเขียว 0 0 32 0 0 32 17,186 6,268 0 0 32 0 0 0 32 0 0

 เทพารักษ์ 0 0 11 0 0 11 3,698 1,001 0 0 11 0 0 0 11 0 0

 เมืองยาง 0 29 0 0 0 29 14,891 4,137 0 29 0 0 0 0 29 0 0

 ลําทะเมนชัย 20 0 0 0 0 20 8,132 2,033 12 3 5 4 12 0 20 0 8

 เฉลิมพระเกียรติ 0 30 0 0 0 30 13,715 3,637 0 0 30 0 0 0 30 0 0

 ห้วยแถลง 2 2 2 0 0 6 470 110 0 0 2 2 0 0 0 0 2

 สีดา 8 0 0 0 0 8 1,045 338 0 0 8 0 8 0 0 0 8

รวม (หมู่บ้าน) 380 259 131 6 2 778 307,818 81,177 18 269 408 9 55 6 686 2 50

อําเภอ

ลักษณะของภัย ความเสียหายท่ีอาจได้รับ ประวัติในการเกิดภัยท่ีผ่านมา
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(2) นํ้าล้นตลิ่ง มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากถึง 325 หมู่บ้าน  
(3) นํ้าป่าไหลหลาก มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 179 หมู่บ้าน  
(4) ดิน/โคลนถล่ม มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน 97 หมู่บ้าน  
สําหรับการประเมินความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ สามารถที่จะแบ่งเป็นประเด็นผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ 

ดังน้ี 

(1) จํานวนประชากรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น  326,901 คน  
(2) จํานวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งสิ้น 84,291 ครัวเรือน  
(3) พ้ืนที่เกษตรกรรม (เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ไร่ 

จํานวน 384 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 500 - 1,000 ไร่ จํานวน 231 หมู่บ้าน และได้รับผลกระทบน้อยกว่า 500 ไร่
จํานวน 320 หมู่บ้าน 

(4) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน/สะพาน/อ่างเก็บนํ้า,ฝาย,ทํานบ) มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 
ที่ยังสามารถใช้การได้แต่ต้องซ่อมแซม จํานวน 876 หมู่บ้าน ได้รับความชํารุดแต่ยังใช้การได้ จํานวน 36 หมู่บ้าน 
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ตารางที่  4-4 ลกัษณะการเกิดภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2558 

 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ,2559 
 

2) สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2559-2560 จากข้อมูลการรายงาน
สถานการ ณ์ อุทก ภัย  ของศู น ย์ บัญชาการ เห ตุการณ์  จั งห วัดนครศ รี ธ รรมราช  พบ ว่า พ้ืนที่ จั ง ห วั ด 
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีเขตการปกครอง 23 อําเภอ 165 ตําบล 1,553 หมู่บ้าน 104 ชุมชน มีจํานวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 1,553,359 คน 547,323 ครัวเรือน 

สถานการณ์ปัจจุบันของอุทกภัย (21  ก.พ. 2560) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ
แล้วทุกอําเภอ จังหวัดได้แบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านต่างๆ สํารวจความเสียหายเพ่ือเร่งดําเนินการ
ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
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 เมืองนครศรีธรรมราช 29 17 9 1 0 56 11,548 2,887 17 9 10 0 13 17 5 36 36

 พรหมคีรี 19 9 9 10 0 47 10296 2,574 27 5 7 0 17 19 0 39 39

 ลานสกา 24 31 19 12 0 86 12536 3,134 38 5 0 0 43 0 0 43 43

 ฉวาง 45 35 7 2 0 89 20641 5,313 0 4 47 0 51 0 10 51 51

 พิปูน 13 6 6 6 0 31 4680 1,170 0 0 19 0 19 0 1 19 19

 เชียรใหญ่ 29 0 3 3 0 35 5604 1,401 20 11 1 0 23 0 0 32 32

 ชะอวด 41 13 3 2 0 59 17800 4,450 42 8 2 0 52 0 42 52 52

 ท่าศาลา 64 25 18 2 0 109 35907 9,236 15 23 37 0 75 0 37 75 75

 ทุ่งสง 19 19 14 3 0 55 14170 3,548 16 18 22 0 56 0 20 56 56

 นาบอน 7 9 0 2 0 18 3,440 860 4 11 3 0 18 0 0 18 18

 ทุ่งใหญ่ 8 19 0 0 0 27 7,392 1,848 22 1 0 0 23 0 0 23 23

 ปากพนัง 137 7 0 0 0 144 52,456 13,184 71 50 20 0 136 0 0 141 141

 ร่อนพิบูลย์ 22 14 13 10 0 59 12,121 3,244 12 13 4 0 29 0 0 29 29

 สิชล 77 4 26 12 0 119 41,200 10,747 0 14 88 0 102 0 22 102 102

 ขนอม 9 9 10 9 0 37 3,232 808 5 9 12 0 26 0 0 26 26

 หัวไทร 9 40 1 1 0 51 17,913 4,659 38 8 4 0 50 0 0 50 50

 บางขัน 7 20 9 10 0 46 6,032 1,508 4 10 20 0 34 0 0 34 34

 ถํ้าพรรณรา 6 11 3 0 0 20 3,008 752 4 9 2 0 15 0 0 15 15

 จุฬาภรณ์ 6 3 1 0 0 10 2,699 770 0 4 6 0 10 0 0 10 10

 พระพรหม 20 9 0 0 0 29 19,582 5,616 16 5 0 0 21 0 0 21 21

 นบพิตํา 9 5 28 7 0 49 14,470 3,977 6 12 10 0 28 0 13 28 28

 ช้างกลาง 0 2 0 5 0 7 1,320 330 0 0 6 0 6 0 0 6 6

 เฉลิมพระเกียรติ 13 18 0 0 0 31 8,854 2,275 27 2 0 0 29 0 13 29 29

รวม (หมู่บ้าน) 613 325 179 97 0 1,214 326,901 84,291 384 231 320 0 876 36 163 935 935

อําเภอ

ลักษณะของภัย ความเสียหายท่ีอาจได้รับ ประวัติในการเกิดภัยท่ีผ่านมา
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สรุปความเสียหาย   

1) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 23 อําเภอ 164 ตําบล 1,519 หมู่บ้าน 104 ชุมชน 
2) จํานวนประชากรได้รับผลกระทบ 859,745 คน 265,665 ครัวเรือน 
3)  ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จํานวน 29 ราย ชาย 24 ราย หญิง 5 ราย  
4) ด้านที่อยู่อาศัย  เสียหายทัง้หลัง จํานวน 99 หลัง  เสียหายบางส่วน จํานวน 370 หลัง (เสียหายมาก 

179 หลัง เสียหายน้อย 191 หลัง) 
5) ด้านการสถานศึกษา โรงเรียนทั้งหมด 774 โรง ได้รับความเสียหาย 383 โรง นักเรียนได้รับ 
ผลกระทบ รวม 23,351 คน   
6) ด้านการเกษตร เกษตรกรประสบภัย 3 ด้าน  ได้แก่  

- ด้านพืช เกษตรกรประสบภัย 139,903 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก จํานวน 422,807 ไร่ 
(เสียหายสิ้นเชิงรวม 42,606.5 ไร่ เกษตรกร 4,960 ราย เป็นเงินประมาณ 43,344,062 บาท และอยู่ระหว่างสํารวจ
เพ่ิมเติม 
  - ด้านประมง เกษตรกรได้รับความเสียหาย 5,682 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าคาดว่าจะเสียหาย 
13,352.07 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 2,198.50 ตารางเมตร (เสียหายสิ้นเชิง เกษตรกร 975 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
2,689.77 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ 641 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 21.647 ล้านบาท และอยู่ระหว่างสํารวจเพ่ิมเติม) 

- ด้านปศุสัตว์ระหว่างเกิดภัย 1-31 ธค.59 เกษตรกรได้รับความเสียหาย 19,700 ราย สัตว์ได้รับ
ผลกระทบ 234,074 ตัว และแปลงหญ้าอาหารสัตว์575 ไร่ และต้ังแต่ 1 มค.60 เป็นต้นมา เกษตรกรได้รับความ
เสียหาย 46,610 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,998,294 ตัว และแปลงหญ้าอาหารสัตว์ 415  ไร่ (เสียหายสิ้นเชิง  
สัตว์ได้รับความเสียหาย 9,765 ตัว แปลงหญ้า 423.50 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.291 ล้านบาท) 

7) ด้านสาธารณูปโภค 
- ถนนเสียหาย 2,165 สาย (ใช้เวลาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน) 
- สะพาน/คอสะพานเสียหาย 111 แห่ง (ใช้เวลาซ่อมแซม/ก่อสร้างภายใน 8 เดือน) 
- ท่อระบายน้ํา 159 แห่ง (ใช้เวลาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน) 
- ชลประทาน เสียหาย 148 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 252.142 ล้านบาท (ใช้เวลาซ่อมแซมให้แล้ว

เสร็จภายใน 4 เดือน ต้องดําเนินการก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง) 
- บ่อนํ้าผิวดินเสียหาย จํานวน 3,834 บ่อ (ได้ดําเนินการบําบัดสามารถใช้นํ้าได้ปกติ) 
- บ่อนํ้าบาดาลเสียหาย จํานวน 703 บ่อ (อบจ./กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้สํารวจและเร่งรัดการ

เป่าล้างบ่อแล้ว) 
- ประปาหมู่บ้านเสียหาย จํานวน 455 แห่ง (อปท.ได้ดําเนินการซ่อมแซมโดยงบกองทุนประปา

หมู่บ้าน) 
- ประปาภูมิภาค สามารถให้บริการได้ทุกพ้ืนที ่
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การให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการฟื้นฟู 

1) ด้านชีวิต จังหวัดได้ช่วยเหลือค่าจัดการศพเบ้ืองต้นครบทุกราย  
2) ด้านความเป็นอยู่ จังหวัดได้ดูแลในเรื่องอาหารการกินในภาวะฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอต่อความต้องการ (โดยได้รับการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐ และสิ่งของที่พ่ีน้องประชาชนร่วมบริจาค) 
3) ด้านบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 99 หลัง จังหวัดได้ดําเนินการก่อสร้างจํานวน 2 หลัง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างในพ้ืนที่อําเภอชะอวด 4 หลัง อยู่ระหว่างดําเนินการโดย
กองทัพเรือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ จํานวน 8 หลัง ได้รับงบประมาณจากสํานักนายกรัฐมนตรี
จํานวน 85 หลัง จังหวัดมอบหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ทหาร ตํารวจ ราชทัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานในพ้ืนที่ดําเนินการ ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 หลัง อยู่ะหว่างการดําเนินการ 57 หลัง ในส่วน 
ที่เสียหายบางส่วน จํานวน 370 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการซ่อมแซม ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  
40 หลัง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 287 หลัง 

4) ด้านสถานศึกษา ได้ดําเนินการสํารวจสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย กรมอาชีวศึกษา ลงพ้ืนที่ให้บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็น 

5) ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ จังหวัดของบประมาณ งบกลาง ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 
145 โครงการ วงเงิน 570,620,746 บาท ประกอบด้วย สะพาน 15 โครงการ ท่อเหลี่ยม คสล. 53 โครงการ ถนน/ท่อ
ระบายนํ้า 31 โครงการ ทํานบ/เหมือง/ฝาย 6 โครงการ พนังกั้นนํ้า 33 โครงการ และอื่นๆ 7 โครงการ 

6) ด้านสาธารณสุข ได้เยียวยาทั้งด้านร่างกายและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้ผู้ประสบภัยทุกพ้ืนที่ และจัดแพทย์
เคลื่อนที่ออกให้บริการทุกอําเภอ  

7) ด้านเกษตร ปศุสัตว์ประมง ให้การช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการจัดหาอาหารสัตว์ให้แก่
เกษตรกร และการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 
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4.3 ผลการดําเนนิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ 4 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และ

นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ุ 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 ราย  โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียด ในตารางที่ 4-5   

ตารางที่  4-5 สรุปผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใน 4 จงัหวัด 

 

 

  

ภาพที่ 4-1  กราฟสรุปจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละพ้ืนที่ 

โดยสามารถจําแนกผู้เข้าร่วมอบรมตามประเภทของหน่วยงานเป็น  3 ประเภทหลัก ได้ดังน้ี 
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนจังหวัด ได้แก่ (ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต สนง. ปภ.จังหวัด และสนง. ปภ.จังหวัด สาขา) คิดเป็นร้อยละ 38 
2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค คือ หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง เช่น 

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.เกษตร
จังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
เหล่ากาชาดจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ และหน่วยทหารในพ้ืนที่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 25 

3) หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล  คิดเป็นร้อยละ 37 

 

พ้ืนท่ี วันท่ีหน่ึง วันท่ีสอง ปภ. วันที่หน่ึง วันท่ีสอง ส่วนจังหวัด วันท่ีหน่ึง วันท่ีสอง ท้องถ่ิน วันที่หน่ึง วันท่ีสอง เฉลี่ย

ปทุมธานี 25 2 14 13 8 11 25 21 23 63 31 47
นครราชสีมา 18 13 16 20 20 20 19 19 19 57 52 55
เชียงใหม่ 23 19 21 10 7 9 17 14 16 50 40 45
นครศรีธรรมราช 17 16 17 5 5 5 7 7 7 29 28 29

รวมทั้งหมด 83 50 67 48 40 44 68 61 65 199 151 175

รวมผู้ร่วมประชุมปภ. ราชการส่วนจังหวัด หน่วยงานท้องถ่ิน



 รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

        

       ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4-13 

 
ภาพที่ 4-2  กราฟสรุปจํานวนเฉลี่ยของผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจําแนกตามประเภทหน่วยงาน 

 

 

 ภาพที่ 4-3  สดัส่วนร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจําแนกตามประเภทหน่วยงาน 

สําหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากภัยพิบัติ นอกจากกําหนดการในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงกําหนดการประชุมไป  ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดนําร่องที่เหลือ สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดการ โดยมีประเด็นเน้ือหาสาระ กระบวนการและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 

การประเมินความต้องการของผู้ประสบภัยต้ังแต่ระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 2 มีขอบเขตเน้ือหาการประเมิน ซึ่ง
ครอบคลุมด้วยชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1) ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 
2) ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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4) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
5) ข้อมูลสถานที่สําคัญ 
6) ข้อมูลประชากร 
7) ข้อมูลด้านศักยภาพในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย 

 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด นอกจากจะสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมิน 

ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ฝึกใช้แบบประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติในระยะ 0-2  และอภิปรายเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงแบบประเมิน ให้เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย โดยใช้ประสบการณ์ในการรับมืออุทกภัยหรือดินโคลนถล่ม ตามลักษณะของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยัง
ได้ทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบประเมิน เพ่ือนําข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินต่อไป 

 
4.4 สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินดังน้ี 
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีประสบการณ์จริงทําให้ได้ความครบถ้วนของรายละเอียดข้อมูล 

ในแต่ละชุดข้อมูล  
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความีคิดเห็นว่าแบบประเมินมีการรวบรวมข้อมูลกระชับ ตรงประเด็น ต่อเน่ือง เป็น

ขั้นตอน จะช่วยให้การประเมินมีความรอบด้านและครอบคลุม ลดความผิดพลาด ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
มั่นใจว่าสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  

- แบบประเมินบางข้อคําถามจะต้องมีการปรับเพ่ิม ลดข้อความหรือการจัดลําดับข้อคําถามหรือขยาย
ความหรืออธิบายเพ่ิมเล็กน้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยทางทีมผู้วิจัยจะนําไปวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

- แบบประเมินเป็นเครื่องมือที่ช่วยช้ีแนวทางให้ทราบว่าต้องประเมินไปในทิศทางใด  ทําให้การประเมิน
ถูกต้องและง่ายขึ้น  

- มีความเข้าใจและตระหนักถึงการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ (DANA) ของผู้ประสบภัย ซึ่ง
ต้องมีทีมประเมินที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพอย่างน้อย 5 คนจาก 5 หน่วยงาน ดังน้ี 

ทีมประเมิน ระดับอําเภอ เช่น 

1. ผู้แทนจากที่ว่าการอําเภอ โดยปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นหวัหน้าทีม 
2. ผู้แทนจากสนง.สาธารณสุขอําเภอ 
3. ผู้แทนหมวดการทาง (เฉพาะอําเภอที่มีตําแหน่งน้ี)/นายช่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้นําท้องถิ่น (อบต.) หรือผู้นําท้องที่ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
5. ผู้แทนจากสนง.เกษตรอําเภอ/ประมงอําเภอ/ปศุสัตว์อําเภอ 
6. ผู้แทนจากสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 
 
ทีมประเมิน ระดับจังหวัด เช่น 
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1. ผู้แทนสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดย หัวหน้าสํานักงาน ปภ. จว. เป็น
หัวหน้าทีม 

2. ผู้แทนจากที่ทาํการปกครอง จังหวัด 
3. ผู้แทนจากสนง.สาธารณสุขจังหวัด 
4. ผู้แทนจากสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/แขวงการทาง 
5. ผู้แทนจากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
6. ผู้แทนจากสนง.เกษตรจังหวัด 
7. ผู้แทนจากโครงการชลประทานจังหวัด/สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด (ถ้ามี) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการทําแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติฯ   
- ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่มีความประสงค์จะนํา 

แบบประเมินไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมและรับมือกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

 

 ข้อสังเกต 
1. ช่องว่างความเข้าใจในระเบียบการใช้เงิน  ในระหว่างการจัดประชุมพ้ืนที่นําร่องน้ัน ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้สะท้อนว่า การออกแบบเคร่ืองมือประเมินในระยะ 0 เพ่ือเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันหรือ
การดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับจังหวัดน้ัน ในทางปฏิบัติกฎระเบียบที่มีอยู่ซึ่งเก่ียวกับเงินทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลน้ัน อาจจะยังไม่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามพันธกิจในระยะที่ 0 ได้ เพราะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ที่กําหนดเง่ือนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน
หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถของบประมาณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ก็มีเง่ือนไข
เรื่องความเข้าใจในการใช้เงินงบประมาณน้ีอยู่ ซึ่งหากภาคส่วนที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใจในงบประมาณส่วนน้ีดีขึ้น 
อาจจะทําให้ใช้งบประมาณน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะส่งผลต่อการประเมินระยะ 0 ในด้านการเตรียม 
ความพร้อม 

2. ควรคํานึงถึงความแตกต่างในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ จังหวัดนําร่องที่ศึกษา  
มีความแตกต่างของลักษณะของพื้นที่ทั้งในเชิงของภูมิศาสตร์ ประชากร สังคม วัฒนธรรมประเพณี และประสบการณ์
การเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งช่วยขยายมุมมองให้รอบด้านมากขึ้น โดยทีมวิจัยจะได้นํามาพิจารณา
ในการปรับเ พ่ิมหรือลดข้อคําถามในแบบประเมินระยะต่างๆ  เ พ่ือให้ เ กิดความครอบคลุมและสมบูรณ์ 
มากย่ิงขึ้น  

3. การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแม้ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงาน
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง ศูนย์ ปภ.เขต สนง.ปภ.จังหวัด หรือสนง.ปภ.จังหวัดสาขา) และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) ซึ่งเปรยีบเสมือนเจ้าภาพหลักของงานป้องกันสาธารณภัย แต่ก็มี
ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
และสํานักงานประมงจังหวัด)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรมการปกครอง กรมทางหลวง
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ชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง มณฑลทหารบกที่ 21 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้
ความสนใจและร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ รวมถึงบทบาท 
ในการดําเนินการด้านการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ โดยผู้วิจัยทําหน้าที่เพียงเป็นผู้เสริมข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ตามหลักวิชาการ และควบคุมกระบวนการและเวลาในการดําเนินงานประชุม 
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บทที่  5 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จําเป็น 

ในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัต ิ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้สนับสนุนการประเมินความต้องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ (อุทกภัยและดินโคลนถล่ม) น้ัน มีความจําเป็นที่ต้องทําการศึกษาและวิเคราะห ์
ชุดข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือนํามาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ที่
พัฒนาขึ้น โดยในการศึกษาและวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 
ภัยพิบัติน้ัน ต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของระบบข้อมูลเดิม รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการในการ
ใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามกรอบการประเมินความ
ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่ได้ดําเนินการพัฒนาขึ้น ให้ครอบคลุมระยะของการประเมินความต้องการ
ต้ังแต่ระยะที่ 0 ถึง ระยะที่ 2 เพ่ือนําข้อมูลผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
ของกรม ปภ. อีกทั้งจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศ 
รวมถึงใช้ในการสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องต่อไป  

โดยในการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จําเป็นในการประเมินความต้องการช่วยแหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติน้ัน สามารถสรุปผลการดําเนินงานในปัจจุบันได้ดังน้ี  

 
5.1 ขอบเขตการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1.1 ศึกษาและ วิ เคราะห์ความพร้ อมและความสมบูรณ์ของ ชุดข้ อมูลที่ ใ ช้ ในการส นับสนุน 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ จากระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีชุดข้อมูลที่เก่ียวข้องดังน้ี 

5.1.1.1 ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 
5.1.1.2 ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
5.1.1.3 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1.1.4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
5.1.1.5 ข้อมูลสถานที่สําคัญ 
5.1.1.6 ข้อมูลประชากร 
5.1.1.7 ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย  
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5.1.2 วิ เคราะห์ และออกแบบฐานข้อมู ล เ พ่ิม เ ติมตามผลการศึ กษาและ วิ เคราะห์ความพร้ อม 
ของชุดข้อมูล เพ่ือรองรับรายละเอียดของข้อมูล ที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากภัยพิบัติ 
 
5.2 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ในการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตรวจ่สอบและวิเคราะห์ความแตกต่าง  (Gap Analysis) 
ของข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับชุดข้อมูลที่ใช้ในการ
สนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นน้ัน มีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังน้ี   

5.2.1 ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของชุดข้อมูล ตามขอบเขตการศึกษาจากระบบฐานข้อมูล 
ของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ กรม ปภ.ได้สํารวจและตรวจสอบรายการชุดข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล
ของระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  โดยตรวจสอบรายการข้อมูลที่จัดเก็บ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทข้อมูล 
สถานะข้อมูล และข้อผิดพลาดของข้อมูล (ถ้ามี) 

5.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของชุดข้อมูลที่จัดเก็บในปัจจุบัน ว่าสามารถรองรับหรือเพียงพอกับ 
การนําไปใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือฯที่ได้ศึกษาและพัฒนาข้ึน โดยระบุความต้องการใน
การใช้ข้อมูล GAP หรือปัจจัยที่คาดว่าทําให้เกิด รวมถึงแนวทางการแก้ไข เป็นต้น 

5.2.3 วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ตามผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของ 
ชุดข้อมูล เพ่ือรองรับรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากภัยพิบัติ 

5.2.4 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมด้านข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางดําเนินการ 
ด้านฐานข้อมูล 

 

ภาพที่ 5-1  กระบวนในการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
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5.3 สถานภาพปัจจุบันของข้อมูล 
ในส่วนของการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์ความพร้อมของข้อมูลของระบบ

คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ กับชุดข้อมูลที่นําไปใช้ในการสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือฯ   
ที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นภายในโครงการ ทางคณะทํางานได้ทําการศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน 
ของชุดข้อมูล ตรวจสอบรายการข้อมูลในแต่ละกลุ่มว่า มีการนําเข้ารายการข้อมูลอะไรอยู่บ้างในปัจจุบัน และเป็น
ประเภทข้อมูลใด โดยทําการตรวจสอบรายการข้อมูลตามเอกสารการส่งมอบงานของทางที่ปรึกษาระบบคลังข้อมูล
ข้อมูลสารณภัยแห่งชาติ และเรียกดูข้อมูลผ่านทางระบบนําเสนอข้อมูลของระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
(portal.disaster.go.th) ซึ่งการดําเนินงานของโครงการบูรณาการระบบเช่ือมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
ได้ทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตามผลการศึกษาของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ที่ได้มีการศึกษาและกําหนดชุดข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมิน
ความต้องการความช่วยเหลือไว้จํานวน 7 กลุ่มข้อมูล ดังน้ี   

- ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ฤดูกาล ข้อมูลมรสุมหรือพายุ ข้อมูลปริมาณ
นํ้าฝน ระยะเวลาที่ฝนตก เป็นต้น 

- ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่และอาณาเขตติดต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่รองรับนํ้า พ้ืนที่อพยพ เป็นต้น 

- ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบบคมนาคมขนส่ง ข้อมูลถนน ระบบส่งนํ้า ระบบไฟฟ้า 
ระบบสื่อสาร ลักษณะความเสียหาย พ้ืนที่ มูลค่าความเสียหาย และความสูญเสีย เป็นต้น 

- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม จํานวนสถานประกอบการ พ้ืนที่เกษตรกรรม  
เป็นต้น 

- ข้อมูลสถานที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น สถานที่สําคัญทางศาสนา โบราณสถาน สถานที่ราชการ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และ สถานพยาบาล เป็นต้น 

- ข้อมูลประชากร ตัวอย่างเช่น จํานวนประชากร แบ่งตามเพศ อายุ กลุ่มเสี่ยง เปราะบางและด้อยโอกาส 
จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรผู้ประสบภัย เป็นต้น 

- ข้อมูลศักยภาพการตอบโต้สาธารณภัย ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการภัย เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  เครื่องมือ อุปกรณ์ จํานวนองค์กร หน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ เป็นต้น 

 ซึ่งในปัจจุบันทางกรม ปภ. ได้มีการเช่ือมโยงข้อมูล โดยมีแหล่งข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ
ด้านสาธารณภัยภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยงานภายนอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่มีข้อมูลสําหรับการใช้ในการบริหารสาธารณภัย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ 
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* ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการศกึษาโครงการบูรณาการระบบเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

ภาพที่ 5-2  แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก* 

 

ภาพที่ 5-3  ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลข้อมลูของระบบคลังข้อมูล 
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ภาพที่ 5-4  ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลข้อมลูของระบบคลังข้อมูล 

ปัจจุบันมีการนําเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล ในแต่ละกลุ่มได้ตามประเภทข้อมูลที่กําหนดไว้
เบ้ืองต้นแล้ว โดยข้อมูลในแต่ละประเภทอาจมีข้อมูลซ้ํากันมากกว่า 1 ชุดข้อมูล โดยมีแหล่งของข้อมูลที่แตกต่าง 
กันไป เช่น ข้อมูลประชากร (จากกรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน) เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสอบ 
ในเบ้ืองต้น ตามสถานภาพการมีหรือไม่มีข้อมูลในแต่ละกลุ่มน้ัน พบว่าในแต่ละกลุ่มมีการนําเข้าข้อมูลไปมากกว่า 
50% โดยข้อมูลในกลุ่มที่ 2 (ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม) และ กลุ่มที่ 4 (ข้อมูลทางเศรษฐกิจ) ยังมีการ
นําข้อมูลเข้าน้อยกว่า 50 % โดยข้อมูลที่ยังไม่ได้นําเข้าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันและ
ผลกระทบจากการเกิดภัย เช่น พ้ืนที่รองรับนํ้า พ้ืนที่อพยพ พ้ืนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ผลกระทบทาง
อุตสาหกรรม และความเสียหายในการประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยสามารถสรุปจํานวนข้อมูลในแต่ละกลุ่มได้ดังน้ี 

ตารางที่  5-1 สรุปจํานวนข้อมูลในแต่ละกลุม่ จําแนกตามสถานะของข้อมูล 

ประเภทข้อมูล มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล รวมทั้งสิน้ 

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 7 1 8 
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 5 10 15 
3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 5 4 9 
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 4 6 10 
5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ 3 1 4 
6.ข้อมูลด้านประชากร 6 4 10 
7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 6 3 9 

รวมทั้งหมด 36 29 65 
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ภาพที่ 5-5  กราฟสรุปจํานวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม จําแนกตามสถานะของข้อมูล 
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ตารางที่  5-2 สรุปการมีหรือไม่มีข้อมูล ในแต่ละกลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมูล  

กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมูล มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 
สภาพอากาศ ฤดูกาล   

มรสุมหรือพายุที่เผชิญอยู่และกําลังจะเข้ามาอีก  

ปริมาณนํ้าฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก  

ระดับนํ้า นํ้าขึ้น นํ้าลงหรือนํ้าทะเลหนุน  

ศักยภาพของเข่ือน อ่างเก็บนํ้าในการรองรับนํ้า  

ปริมาณนํ้าที่ปล่อยออกจากเขื่อน อ่างเก็บนํ้า ระบบส่งนํ้า   

ปริมาณนํ้า ระยะเวลาเคลื่อนตัวของนํ้า และระดับอ้างอิงต่อพ้ืนที่  

แนวโน้มสถานการณ์  

ปริมาณนํ้าฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก  

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่และอาณาเขตติดต่อ  

การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน  

ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน แร่ธาตุ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์)    

พ้ืนที่ลุ่มนํ้า เสน้ทางนํ้า   

พ้ืนที่ แหล่งเก็บและกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และซากปรักหักพัง  

พ้ืนที่รองรับนํ้า   

พ้ืนที่อพยพ   

พ้ืนที่อ่ืนๆที่สามารถใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์  

สถิติพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

แผนที่พ้ืนที่เสีย่งภัย   
ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่พ้ืนที่ประสบภัยและ/หรือแผนที่พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจาก 
สาธารณภัย  

 

พ้ืนที่เกิดภัยมีก่ีชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ขยายและลด)   

แผนที่เสน้ทางอพยพ   

พ้ืนที่หรือสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลําดับแรก  

ความเสียหายหรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม   

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบการคมนาคม การขนส่ง  
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กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมูล มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
ถนนสายหลัก สายรอง ในหมูบ้่าน ถนนส่วนบุคคล   

ระยะทางจากจังหวัด,อําเภอ,ตําบล  

สะพาน (สะพานเหล็ก สะพานคอนกรีต สะพานไม้)  

ระบบส่งนํ้า ระบบประปา (ส่วนภูมิภาค หมู่บ้าน) นํ้าบาดาล   

เขื่อน ฝายกั้นนํ้า อ่างเก็บนํ้า   

ระบบไฟฟ้า   

ระบบติดต่อและการสื่อสาร (ระบบหลัก ระบบรองและระบบสํารอง)  

ผลกระทบทางโครงสร้างพ้ืนฐาน  

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม   

โรงงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก  

สถานประกอบกิจการ   

สถานที่ท่องเทีย่ว   

พ้ืนที่เกษตรกรรม   

พ้ืนที่ปศุสัตว์    

พ้ืนที่ที่ใช้สารเคมีและประเภทสารเคม ี  

ผลกระทบทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประกอบการอ่ืนๆ   

ความเสียหายในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องมือ รายได้ อ่ืนๆ ถ้ามี   

ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จําเป็นต่างๆ ในครัวเรือน  

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ 
สถานที่สําคญัทางศาสนา    

โบราณสถาน  

สถานที่ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา  

สถานพยาบาล   

6.ข้อมูลด้านประชากร 
จํานวนประชากร  แบ่งประเภทหญิง ชาย และอายุ  

จํานวนประชากร  แบ่งกลุม่เสี่ยง เปราะบาง ด้อยโอกาส หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้   

จํานวนประชากร  แบ่งกลุม่อาชีพ   

จํานวนประชากร  แบ่งกลุม่ศาสนา   

จํานวนครัวเรือน  แบ่งจํานวนบ้านเรือน (ก่ีหลัง)   
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กลุ่มข้อมลู/ประเภทข้อมูล มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
จํานวนครัวเรือน แบ่งตามประเภทบ้านไม้ ปูน สังกะสี อ่ืนๆ  

จํานวนครัวเรือน ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง (ชนิดและจํานวน)  
จํานวนประชากรผู้ประสบภัย (รายงานตามกลุ่มประชากร จํานวนผู้บาดเจ็บ จํานวน
ผู้เสียชีวิต จํานวนผู้สูญหาย จาํนวผู้อพยพ)  

 

กลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลําดับแรก  

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการภัยเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์  

จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่   

ยารักษาโรค  

สิ่งของสํารองจ่าย (ถุงยังชีพ เสื้อผ้า)  

การให้บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกขณะเกิดภัย เช่น สะพานไม้/ ทางเดิน  

งบประมาณ  

ศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ (EOC)  

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและศกัยภาพในการรองรับ   

ระบบเตือนภัย  
 

จากผลการตรวจสอบข้อมูล ในแ ต่ละกลุ่ ม  พบว่า  ข้อมูลที่ จั ด เ ก็บสามารถแบ่งประ เภทข้ อมู ล 
ได้ตามวัตถุประสงค์ในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ี ข้อมูลเชิงตัวอักษร (Data) ข้อมูลประเภท Web Link และ
ข้อมูลประเภทเชิงพ้ืนที่ (GIS) โดยสามารถสรุปจํานวนของข้อมูลตามประเภทของข้อมูล ได้ดังน้ี 

ตารางที่  5-3 สรุปจํานวนข้อมูลในแต่ละกลุม่ จําแนกตามประเภทของข้อมูล 

กลุ่มข้อมูล Data Web Link GIS Total 
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 3 27  30 
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 7 4 11 22 
3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 1  10 11 
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 2  4 6 
5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ 3  4 7 
6.ข้อมูลด้านประชากร 6   6 
7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 10  1 11 

รวม 32 31 30 93 
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ภาพที่ 5-6  กราฟสรุปจํานวนประเภทข้อมูลในแต่ละกลุ่มข้อมูล 

 เห็นได้ว่าข้อมูลในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปัจจุบันเป็นข้อมูลในรูปแบบของ Web Link เป็น 
ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นข้อสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นรายการข้อมูลที่ใช้เพ่ือการเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังน้ันข้อมูลในกลุ่มน้ี
ปัจจุบันสามารถนํามาใช้ในการดําเนินการได้ แต่ควรปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและการเช่ือมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานย่ิงขึ้น เช่น ขอความร่วมมือ/ประสานกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลในการนําเสนอข้อมูลที่เหมาะสม เน่ืองจากข้อมูลที่นําเสนอในปัจจุบัน เป็นการนําหน้าเว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงานมาแสดงผล ซึ่งหากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว  
การนําเสนอข้อมูลของระบบก็จะไม่สามารถนําเสนอข้อมูลดังกล่าวได้ 

หากทําการพิจารณาข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลน้ัน ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก โดย
กรม ปภ. ได้ดําเนินการขอความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละรายการ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่ค่อนข้างยาก
เน่ืองจากมีปัจจัยในการทํางานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันระบบคลังข้อมูลได้ดําเนินการเช่ือมโยง
ข้อมูลได้ในระดับหน่ึง โดยมีข้อมูลจากภายนอกกว่า 57 รายการ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในกลุ่มที่ 1 (ปัจจัยเสี่ยงต่อ 
การเกิดภัย) และอยู่ในรูปแบบของ Web Link เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
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ตารางที่  5-4 สรุปจํานวนข้อมูลตามประเภทแหล่งข้อมลูในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มข้อมูล ปภ. ภายนอก ทั้งหมด 
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย  30 30 
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 10 12 22 
3.ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 1 11 
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 3 3 6 
5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ 4 3 7 
6.ข้อมูลด้านประชากร  6 6 
7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 10 1 11 

รวมทั้งสิน้ 37 56 93 

 

ตารางที่  5-5 สรุปจํานวนข้อมูลแต่ละประเภทตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน Data GIS Web Link รวม 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) 2  11 13 
กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.)  5 3 8 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 5  1 6 
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 4   4 
สํานักการระบายน้ํา (กทม.)  4 4 
กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.)  4 4 
กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) 1  2 3 
กรมการปกครอง (ปค.) 3   3 
กรมชลประทาน  2 2 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 1  1 2 
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  2 2 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน).  2  2 
สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1   1 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 1   1 
สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) 1   1 
Grand Total 19 7 30 56 
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ตารางที่  5-6 สรุปสถานภาพปัจจุบันของชุดข้อมูลที่นํามาใช้ในการสนับสนุนการประเมินฯ 

ชุดข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย มีรายการข้อมูลที่ต้องการมากกว่า 90 % แต่ข้อมูล 

ส่วนใหญ่ เป็นรายการข้อมูลที่เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ 
นําเสนอข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Web Link) 
รวมถึงข้อมูล บ้างส่ วน ยัง เ ป็นข้อมูล เฉพาะ พ้ืนที่   
เช่น เฉพาะลุ่มนํ้า ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS) เป็นส่วนใหญ่ เช่น ขอบเขต 
การปกครอง และข้อมูลสถานที่สําคัญ ยังขาดข้อมูล
รายละเอียด (Attribute) มาเช่ือมโยง รวมถึงยังไม่มีการ
นําข้อมูลในส่วนน้ีมาใช้งานอย่างชัดเจน 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน เ ป็นข้อมูล เ ชิ ง พ้ืนที่  (GIS)  เ ป็นส่ วนใหญ่  ยั งขาด
รายละเอียดของข้อมูล (Attribute) มาเช่ือมโยง  และ
ยังไม่มีการนําข้อมูลมาใช้งาน ในภาพรวมต้องปรับปรุง
ส่วนของรายละเอียดข้อมูลค่อนข้างมาก เพ่ือให้สามารถ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูล GIS ยังขาดรายละเอียดข้อมูล 
( Attribute)  มา เ ช่ื อม โยง  โดย เฉพาะข้ อมู ล ด้ าน
ผลกระทบจากการเกิดภัย ซึ่งยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
ที่ชัดเจน 

ข้อมูลสถานที่สําคัญ มีรายการข้อมูลเกือบครบถ้วน ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล GIS 
ซึ่ ง ยังขาดรายละเอียดของข้อมูล  (Attribute)  มา
เช่ือมโยง รวมถึงยังไม่มีการนําข้อมูลมาใช้งาน ใน
ภาพรวมต้องปรับปรุงส่วนของรายละเอียดข้อมูลให้
สอดคล้องกับรายการข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ประเมินฯ 

ข้อมูลด้านประชากร มีการรวบรวมข้อมูลด้านประชากรในแต่ละหน่วยงาน 
ได้เกือบครบถ้วนตามรายการ ในภาพรวมยังขาดข้อมูล
ด้านผลกระทบของประชากร  และข้อมูลที่ นํามา
ประเมินผลกระทบของที่อยู่อาศัย 

ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย มีรายการข้อมูลเกือบครบถ้วน เน่ืองจากเป็นข้อมูล
ภายใน ปภ. แต่ยังขาดการจัดทํารายละเอียดของข้อมูล
ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น รายละเอียดของ
ข้อมูลที่ดึงมา ซึ่งต้องประสานทางเจ้าของข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น 
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 จากผลการตรวจสอบและประเมินสถานภาพปัจจุบัน ซึ่งแสดงการมีหรือไม่มีของข้อมูลในแต่ละประเภท
ข้อมูลน้ัน ยังไม่ได้หมายความความว่าการมีข้อมูลจะสามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ จะต้องทําการวิเคราะห์ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลในแต่ละรายการข้อมูล ว่ามีรายละเอียดของรายการข้อมูลเพียงพอกับการนําไปใช้ใน
การสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือฯ ที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นหรือไม่ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาความพร้อมของข้อมูลได้ตาม หัวข้อที่ 5.4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุด
ข้อมูล โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของข้อมูล ตามตารางที่ 5-7 เพ่ือใช้ในการประเมินความพร้อม
ของข้อมูลในปัจจุบัน 

 
5.4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบรูณ์ของชุดข้อมูล 

ภายหลังจากการตรวจสอบและประเมินสถานภาพปัจจุบันของข้อมูลในระบบคลังข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึง
รายการข้อมูลที่จัดเก็บ แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล สถานภาพของข้อมูลว่ามีหรือไม่มีข้อมูล รวมถึงข้อผิดพลาด
ของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลแล้วน้ัน การดําเนินการต่อไปจะทําการประเมินความพร้อมของข้อมูลในแต่ละกลุ่มข้อมูล
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความพร้อมในการนํามาสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(อุทกภัยและดินโคลนถล่ม) ได้ในระดับใด โดยกําหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินความพร้อมของข้อมูลดังน้ี 

ตารางที่  5-7 เกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของข้อมูล 

คะแนน สถานะของข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
0 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูลในระบบ 
25 ข้อมูลไม่ได้ใช้สนับสนุนการประเมินฯ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช้ในการสนับสนุนการประเมินฯ 
50 มีข้อมูลแต่ยังไม่นํามาใช้งาน ข้อมูลไม่มีการปรับปรุงทันสมัย ข้อมูลไม่สามารถ 

ใช้งานได้/ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ประเภทข้อมูล
ไม่ตรงตามความต้องการ  

75 มีข้อมูลแต่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม ข้อมูลไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ รายการข้อมูลไม่ครบถ้วน 
หรือเป็นข้อมูลที่ยังไม่นํามาใช้งาน 

100 มีข้อมูลสามารถนํามาใช้งานได้ แต่ต้องปรับปรุง
ข้อมูลบางส่วน 

ข้อมูลที่มีการนําเสนอไม่เหมาะสมจําเป็นต้องปรับ
รูปแบบการนํา เสนอ  หรือจํ า เ ป็น ต้อง เ พ่ิม เ ติม
รายละเอียดข้อมูล 

   

 ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความพร้อมน้ัน ทางคณะทํางานได้กําหนดเกณฑ์คะแนน เพ่ือนํามาใช้ 
ในการคํานวณดัชนีความพร้อมของชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนจากภาพรวมของ
ข้อมูลทั้งหมด โดยใช้สูตรในการคํานวณดัชนีความพร้อมจากจํานวนชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือคํานวณหา 
ความพร้อมของข้อมูลในภาพรวม ดังน้ี 
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สูตรการคํานวณดัชนีความพร้อม  =   
 = ผลรวมของ (ระดับคะแนนความพร้อมของข้อมูล) / จํานวนของชุดข้อมูลในปัจจุบัน 
 โดยที่  Pi  คือ ระดับคะแนนความพร้อมของข้อมูลตัวที่ i  
  n คือ จํานวนของชุดข้อมูลในปัจจุบัน   

 

ตารางที่  5-8 สรุปผลการคํานวณความพร้อมของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มชุดข้อมูล รายการข้อมูล คะแนนรวม ดัชนี 

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 30 1,700 56.7 
2.ข้อมูลท่ัวไปทางกายภาพ และส่ิงแวดล้อม 22 1,450 65.9 
3.ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 680 61.8 
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 6 400 66.7 
5.ข้อมูลสถานท่ีสําคัญ 7 450 64.3 
6.ข้อมูลด้านประชากร 6 450 75.0 
7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 11 825 75.0 

รวมทั้งหมด 93 5,955 64.0 
 

 

ภาพที่ 5-7  ดัชนีความพร้อมของชุดข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
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จากเกณฑ์การประเมินที่กําหนดจะเห็นได้ว่า ความพร้อมของข้อมูลในปัจจุบันเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับประมาณ  
60 % ซึ่งถือว่าต้องดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คะแนนของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่ 50 และ 75 คะแนน เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความ
ครอบคลุมของพ้ืนที่ (เป็นข้อมูลที่เช่ือมมาบางส่วน) และเป็นข้อมูลที่ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นต้น 

โดยสามารถสรุปผลความพร้อมของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ดังน้ี 
5.4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความพร้อมของชุดข้อมูลในปัจจุบัน 

จากการคํานวณระดับความพร้อมของข้อมูล ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะเห็นได้ว่าข้อมูลในกลุ่มที่ 6 
ข้อมูลด้านประชากร และกลุ่มที่ 7 ข้อมูลศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย จะมีระดับคะแนนที่ดีกว่าข้อมูลในกลุ่ม
อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นข้อมูลด้านประชากร ซึ่งในปัจจุบันสามารถเช่ือมโยงข้อมูลประชากรทั้งในส่วนของกรมการปกครอง 
และกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีข้อมูลด้านประชากรที่ค่อนข้างละเอียด และ ข้อมูลในกลุ่มที่ 7 น้ัน ส่วนใหญ่มาจาก
ฐานข้อมูลภายในกรม ปภ. เอง จึงสามารถดําเนินการได้สะดวกกว่าชุดข้อมูลอ่ืนๆ โดยทางทีมวิจัยขอสรุปผลการ
วิเคราะห์ความพร้อมของชุดข้อมูลในปัจจุบันในภาพรวมของแต่ละชุดข้อมูล และแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
กลุ่มข้อมูล ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย 

เป็นชุดข้อมูลทุติยภูมิที่ส่วนใหญ่ใช้ในการสนับสนุนในระยะที่ 0 เพ่ือการเตรียมความพร้อม และใช้ในการ
คาดการณ์และคํานวณแนวโน้มของภัยที่จะเกิดในระยะที่ 1 -2  ด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนข้อมูลค่อนข้างมากแต่ยังมีระดับความพร้อมของข้อมูลที่ตํ่า เน่ืองจากข้อมูลส่วนใหญ่
ค่อนข้างมีปัญหาและยังไม่สามารถนํามาใช้งานได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการเช่ือมโยงในรูปแบบของ Web link ไปยัง
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ และมีการนําเสนอไม่
เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี  

- เว็บไซต์ที่เช่ือมโยงข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือปิดการให้บริการ  
- รูปแบบการเช่ือมโยงข้อมูลมาใช้งานไม่เหมาะสม ทําให้การใช้งานยาก ไม่สะดวก เช่น ต้องไปเลือก

เง่ือนไขเพ่ิมเติม เช่น วัน เวลา หรือพ้ืนที่ ในหน้าเว็บไซต์น้ันต่อ เป็นต้น 
- ยังขาดรายการข้อมูล ศักยภาพของเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าในการรองรับนํ้า  
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- จัดทําข้อตกลงกับหน่วยงานต้นทาง เพ่ือดึงข้อมูลจากแหล่งให้บริการข้อมูลของหน่วยงานโดยตรง แทน

การเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Web Service หรือ Feed data ที่ให้บริการอยู่  
- ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูล โดยแบ่งหมวดหมู่ตามรายการข้อมูล เช่น สภาพอากาศ ปริมาณนํ้าฝน และ

ระดับนํ้า ในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 
- พัฒนาระบบนําเสนอให้สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งาน หรือเพ่ือตรวจสอบการเช่ือมโยงข้อมูลให้สะดวก

ย่ิงขึ้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมและคาดการณ์สถานการณ์ 
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กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นชุดข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้นํามาประกอบการนําเสนอข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการประเมินในแต่ละระยะ  

ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS)  เช่น ขอบเขตการปกครอง เส้นทางนํ้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูลใน
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยังไม่มีการนําเสนอข้อมูลผ่านทางระบบอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของ
ข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี 

- ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูล GIS ยังไม่มีรูปแบบการนําเสนอข้อมูลและการนํามาใช้งานที่ชัดเจน  
- ข้อมูลในส่วนของสถิติพ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่งยังขาดการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูล เน่ืองจากยังไม่มีการ

นํามาใช้งาน 
- ยังขาดรายการข้อมูล ดังน้ี 

 พ้ืนที่รองรับนํ้า 

 พ้ืนที่สําหรับอพยพ (พ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่สามารถจัดทําเป็นศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว) 

 พ้ืนที่เป็นเขตอันตรายหรือควบคุม เช่น สารเคมี เช้ือเพลิง ทิ้งขยะติดเช้ือ/ เป็นพิษ เลี้ยงสัตว์
อันตราย) 

 แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 แผนที่เส้นทางอพยพ 

 พ้ืนที่และสถานที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

 ความเสียหายหรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- พัฒนารูปแบบการนําเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ย่ิงขึ้น 
- พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอย่าง 

มีประสิทธิภาพ   
- สํารวจและจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนรายการข้อมูลที่ขาดหายไป เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ไม่มีหน่วยงานใด 

จัดทําอย่างชัดเจน 
- ในส่วนของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนที่ประสบภัย ปัจจุบันอาจใช้ข้อมูลจากทาง Google ในเบ้ืองต้น

ได้ และเช่ือมโยงกับคลังข้อมูลภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ข้อมูลความละเอียดสูง 
เช่น สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ต่อไป 

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นชุดทุติยภูมิที่ใช้ในการนํามาประกอบการนําเสนอข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการประเมินในแต่ละระยะ  

ซึ่งปัจจุบันข้อมูลเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของข้อมูล GIS ซึ่งมีรายการข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่มีรูปแบบ 
การนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5-17 

- ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีเฉพาะข้อมูลตําแหน่ง และช่ือเท่าน้ัน แต่ยังขาดรายละเอียดของ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งยังไม่มีการนําข้อมูลรายละเอียดมาเช่ือมโยง  

- ยังขาดรายการข้อมูล ดังน้ี 

 ระบบไฟฟ้า (จํานวนและที่ต้ังระบบไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า แนวสายส่ง สถานีไฟฟ้า) 

 ระบบติดต่อและการสื่อสาร  

 ระบบเตือนภัย 

 ผลกระทบทางโครงสร้างพ้ืนฐาน (จํานวนความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย) 
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- ทําการเพ่ิมเติมหรือเช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียด  เช่น ข้อมูลรายละเอียดของเขื่อน และอ่างเก็บนํ้า  

ซึ่งควรนําข้อมูลศักยภาพการกักเก็บนํ้า ปริมาณ หรือ ปริมาณนํ้าที่ปล่อย จากข้อมูลในกลุ่มที่ 1  
มาเช่ือมโยงและนําเสนอ 

- จัดหาข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น  

 ข้อมูลระบบไฟฟ้า (จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.และ การไฟฟ้านครหลวง. 
หรือ ทาง สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน.)  

 ข้อมูลตําแหน่งที่ต้ังเสาสื่อสาร จากทาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 ข้อมูลระบบเตือนภัย จากทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
- จัดทําฟอร์มเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมตามแบบประเมินที่พัฒนา หรือเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบรายงาน 

สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนข้อมูลผลกระทบทางโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่ 4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

ข้อมูลในกลุ่มน้ีมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ต้องจัดเตรียมไว้เพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อม และเป็นข้อมูล
ที่ต้องจัดเก็บเพ่ิมเติมในช่วงการประเมิน ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่จัดเก็บส่วนใหญ่เป็นข้อมูล GIS  ที่ยังไม่ได้นํามาใช้งานและ
ขาดรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี 

- ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีเฉพาะข้อมูลตําแหน่ง และช่ือ เท่าน้ัน แต่ยังขาดรายละเอียดของ
ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือยังไม่มีการนําข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่มาเช่ือมโยง  

- ยังขาดรายการข้อมูล ดังน้ี 

 พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 

 จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ปศุสัตว์ 

 จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 ผลกระทบทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการประกอบการอ่ืนๆ 
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 ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 

 ความเสียหายของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จําเป็นต่างๆ ในครัวเรือน 
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- ทําการเพ่ิมเติมหรือเช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียด  เช่น ข้อมูลด้านสถานประกอบกิจการ ข้อมูลโรงงาน

อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น 
- จัดทํา สํารวจ หรือเช่ือมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือระบุพ้ืนที่ด้านการเกษตร ประมง และ 

ปศุสัตว์ 
- จัดทําฟอร์มเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมตามแบบประเมินที่พัฒนา หรือเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบรายงาน 

สาธารณภัยของ กรม ปภ. ในส่วนข้อมูลผลกระทบและความเสียหายทางด้านเศรฐกิจ เพ่ิมเติมในด้าน
ผลกระทบทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ความเสียหายในการประกอบอาชีพ และทรัพย์สินหรือสิ่งของ
ที่จําเป็นต่างๆ ในครัวเรือน 

กลุ่มที่ 5 ข้อมูลสถานที่สําคัญ 
ข้อมูลส่วนน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ต้องจัดเตรียมไว้เพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อม ซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่จัดเก็บ

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล GIS ซึ่งยังไม่มีการนําเสนอและเช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียดมาใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปปัญหา และ
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี 

- ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีเฉพาะข้อมูลตําแหน่ง และช่ือเท่าน้ัน แต่ยังขาดรายละเอียดของ
ข้อมูล หรือยังไม่มีการนําข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่มาเช่ือมโยง เช่น สถานศึกษา หรือสถานพยาบาล  

 ยังขาดรายการข้อมูล จํานวนและที่ต้ังสถานที่สําคัญ เช่น โบราณสถาน 
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  

 ทําการเพ่ิมเติมหรือเช่ือมโยงข้อมูลรายละเอียด  เช่น ข้อมูลด้านสถานศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ข้อมูลด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ข้อมูลสถานบริการที่ดูแลกลุ่มผู้
เปราะบาง (เช่น บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ผู้พิการ) เป็นต้น 

 จัดหาและเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณสุข เพ่ิมเติมข้อมูล จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ 
จํานวนเตียง เป็นต้น 

กลุ่มที่ 6 ข้อมูลด้านประชากร 
เป็นกลุ่มข้อมูลที่มีระดับความพร้อมของข้อมูลค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีข้อมูลด้านประชากรที่ได้จาก 

ทางกรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์และครบถ้วนตามความต้องการ แต่ยังขาดการนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่มน้ี ดังน้ี 

- ไม่มีการกําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
- ยังขาดรายการข้อมูลดังน้ี 
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 จํานวนประชากรในกลุ่มเสี่ยง เปราะบาง ซึ่งได้แก่ จํานวนผู้ป่วยติดเตียง จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ต้องได้รับยาเป็นประจํา จํานวนสตรีต้ังครรภ์   

 จํานวนประชากรแฝง 

 จํานวนประชากร แบ่งกลุ่มอาชีพ และศาสนา 

 จํานวนครัวเรือนตามประเภทที่พัก (ไม้ ปูน สังกะสี) 

 จํานวนครัวเรือน (ที่มีสัตว์เลี้ยง) 

 จํานวนข้อมูลผลกระทบด้านประชากร 
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- กําหนดแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน และไม่เป็น

ภาระแก่ผู้ดูแลระบบในอนาคต เช่น กําหนดการทํา ETL Process (Extract, Transform and Load) 
ให้เป็นอัตโนมัติจากฐานข้อมูลต้นทางหรือ Web Service เป็นต้น 

- ศึกษารายละเอียดของโครงสร้างข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานในส่วนของ
ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลอาชีพ รายหมู่บ้าน หรือ ข้อมูลศาสนา รายหมู่บ้าน ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน 
จปฐ. เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังขาดการนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน  

- จัดทําฟอร์มเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมตามแบบประเมินที่พัฒนา หรือเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบรายงาน 
สาธารณภัยของ กรม ปภ. ในส่วนข้อมูลผลกระทบด้านประชากร 

กลุ่มที่ 7 ข้อมูลศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย 
ข้อมูลในกลุ่มน้ีปัจจุบันสามารถเช่ือมโยงรายการข้อมูลได้เกือบครบถ้วน เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่มีอยู่ 

ในฐานข้อมูลของกรม ปภ. แล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลสามารถสรุปปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกลุ่ม
น้ีได้ ดังน้ี 

- รายการข้อมูลที่ทําการเช่ือมโยง อาจเกิดความคาดเคลื่อน เน่ืองจากไม่ได้ศึกษาหรือตรวจสอบจํานวน
ข้อมูลกับฐานข้อมูลต้นทาง ซึ่งมีการกําหนดเง่ือนไขในการใช้ข้อมูลไว้ เช่น ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล  
ซึ่งกําหนดเง่ือนไขของเคร่ืองจักรกลที่ใช้งาน หรือ ยังไม่ยืนยันข้อมูล เป็นต้น 

- ข้อมูลบางชุดข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของฐานข้อมูล ซึ่งทางระบบคลังข้อมูลจําเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ฐานข้อมูลอาสาสมัคร เป็นต้น 

- ฐานข้อมูลต้นทางที่ไม่มีการปรับปรุง ซึ่งเป็นปัญหาทําให้เกิดข้อมูลที่นํามาใช้งานไม่ทันสมัย  
- ยังขาดรายการข้อมูลในส่วนของ ยารักษาโรค งบประมาณ  
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มนี้  
- ประสานหน่วยงานต้นทางข้อมูลในการสุ่มตรวจสอบข้อมูล เพ่ือยืนยันการถูกต้องก่อนนําข้อมูลไปใช้งาน 
- ประสานทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือหารือและส่งเสริมการดําเนินการใช้งานระบบฐานข้อมูลเหล่าน้ัน

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ 
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- สํารวจและจัดทําข้อมูลศูนย์พักพิงให้มีรายละเอียดของข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล1 เช่น  

 ข้อมูลเก่ียวกับศูนย์พักพิง ช่ือ ตําแหน่งที่ต้ัง ผู้ติดต่อประสานงาน 

  ประเภทศูนย์พักพิง 

 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 

 ศักยภาพที่รองรับผู้ประสบภัย ทั้งจํานวนที่รับได้และจํานวนที่อยู่จริง 

 รายละเอียดของระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ตามมาตรฐานศูนย์พักพิง 
 

 

                                                            
1 ภาคผนวก ง แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2 (ส่วนรายละเอียดศูนย์พักพิง) 
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บทที่  6 
ผลการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัต ิ

จากวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของโครงการ ที่ต้องการ ให้มีการกําหนดแนวทางการออกแบบ
และพัฒนา (Concept Design) ของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการประเมินที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือ
นําไปใช้ในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไปนั้น โดยได้ทําการ
รวบรวมและศึกษาความต้องการในการใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานในพ้ืนที่ 
นําร่อง รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 
ที่ได้ดําเนินการพัฒนาขึ้น เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป 

โดยในการดําเนินการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินฯ 
น้ัน สามารถสรุปผลการดําเนินงานในปัจจุบันได้ดังน้ี  

 
6.1 ขอบเขตการศกึษา 

ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติน้ัน มีขอบเขตในการดําเนินงานหลักดังน้ี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง (Concept Design) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ ให้สอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการในการประเมิน
ความต้องการความช่วยเหลือที่พัฒนาขึ้น เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป 
2) จัดทําฟอร์มต้นแบบ (prototype e-form) ตามแบบการประเมินที่พัฒนาข้ึน เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาระบบ ในส่วนที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการสํารวจตามแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

 
6.2 ผลการวิเคราะห์ และออกแบบแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ   

6.2.1 ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามขอบเขตงาน (TOR) 
ในส่วนของขอบเขตงาน (TOR) ได้มีการกําหนดความต้องการสําหรับการออกแบบและพัฒนา

ระบบไว้เบ้ืองต้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ โดยรายละเอียดของฟังก์ชันการทํางานบางส่วน
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ของระบบที่ได้ออกแบบไว้ อาจเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังในช่วงของการพัฒนาระบบงานจริง เพ่ือเป็นไป
ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีปัจจุบันที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบสารเทศในขณะน้ัน  ซึ่งในโครงการน้ีได้มี
การกําหนดความต้องการและคุณลักษณะในเบ้ืองต้นไว้ ดังน้ี 

1) ระบบสารสนเทศที่ออกแบบจะมีลักษณะ Web Application ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และต้องออกแบบระบบต่างๆ ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  
ไม่ยุ่งยาก และมีความสวยงาม 

2) ออกแบบระบบงานสารสนเทศในส่วนต่างๆ อย่างน้อย ดังน้ี 
2.1) ออกแบบระบบงานสารสนเทศในภาพรวมโดยต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังน้ี 

- สามารถแสดงผลข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลสรุปรายงานสถานะข้อมูล 
- แสดงสถานะการ Login ของผู้ใช้ และเช่ือมโยงข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้ 
- มีการแสดงเมนู หรือไอคอนเพ่ือเข้าสู่การใช้งานในแต่ละส่วน 

2.2) ส่ วนการ จัดการ ชุดข้อมูลการประเมิน  ต้องออกแบบให้มี รายละเ อียด 
อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

- สามารถเรียกดูข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลได้  
ในรูปแบบของตารางข้อมูลสารสนเทศ (MIS) 

- สามารถสืบค้นข้อมูล และนําเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้ ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
2.3) ส่วนนําเข้าข้อมูลการสํารวจและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ต้องออกแบบให้มีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี 

- สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามฟอร์มประเมินที่พัฒนาขึ้น 
- สามารถแสดงผลข้อมูลที่นําเข้าตามแบบประเมินได้ 

 
6.2.2 ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มผู้ใชง้าน 

ในการดําเนินงานได้มีการรวบรวมและศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน จากกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนที่
นําร่องของโครงการ โดยการแจกแบบสอบถามข้อมูลให้กับผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ เพ่ือทราบถึง
การใช้งานข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการพิบัติในอนาคต ซึ่งมีความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยรวม ดังน้ี 

- ให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย (เช่น 
สภาพอากาศ ปริมาณนํ้าฝน และระดับนํ้าในเขื่อน/แม่นํ้า) เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่สามารถใช้ในการเฝ้าระวังและ 
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนได้ 

- มีฐานข้อมูลกลางเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้งานได้ เช่น ข้อมูลด้านประชากรที่มี
ความละเอียดและทันสมัย โดยครอบคลุมถึงประชากรตามช่วงอายุและเพศ คนพิการ กลุ่มเปราะบางทั้งหมด 
ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ภูมิประเทศ เป็นต้น 
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- มีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สนับสนุการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย  
(ระยะที่ 0) การรับมือและประเมินความช่วยเหลือ ในระหว่างที่เกิด (ระยะที่ 1 และ 2) และช่วยในการประเมิน
ความเสียหายเพ่ือฟ้ืนฟู (ระยะที่ 3-4) 

- มีระบบสารสนเทศที่รองรับการทํางานผ่านทางระบบเครือข่าย Internet และรองรับ
การใช้งานผ่าน Mobile 

- ให้ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ความต้องการ 
ความช่วยเหลือฯ ในแต่ละสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งจัดพิมพ์ในรูปแบบของรายงานเพ่ือใช้ในการนําเสนอได้ 

- มีระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานง่าย มีการอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- มีแนวทางการปฏิบัติด้านการประเมินที่ชัดเจน (กระบวนการประเมิน กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง และคําสั่งการ) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง  

ซึ่งทางคณะทํางานจะรวบรวมข้อมูลความต้องการเหล่าน้ี เพ่ือนํามาช่วยในการสนับสนุนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศต่อไป 

 
6.2.3 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 

ในด้านของการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบนั้น ควรกําหนดรูปแบบของเทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรมที่จะนํามาใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเช่ือมโยงกัน รวมถึงสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย โดยในปัจจุบัน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะเป็นพัฒนาระบบในรูปแบบของ Web Application ซึ่งสามารถรองรับ
การทํางานผ่านทางระบบเครือขาย Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาระบบในรูปแบบน้ีจะมีข้อดี
ดังน้ี 

- เป็นการพัฒนาระบบที่ส่วนกลางทําให้สามารถปรับแก้ไขระบบได้สะดวก โดยไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อซอฟต์แวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ 

- สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของระบบได้ง่าย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือการเพ่ิมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Load Balance System)  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบไม่จําเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมเพ่ิมเติม เพียงแค่สามารถ
เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (intranet) ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้  
โดยผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Brower) เช่น Internet Explorer , Firefox เป็นต้น 

- ประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จึงทําให้ประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของระบบ 

- สามารถรองรับการใช้งานระบบโดยผ่าน Mobile ที่ติดต้ังโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  
(Web Brower)  ได้  
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โดยในส่วนของโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ควรเป็นภาษาที่สามารถแก้ไขปรับปรุง 
ได้ง่ายสําหรับผู้ดูแลระบบของ กรม ปภ. เอง  เช่น ASP.NET (VB Platform) หรือ PHP เป็นต้น และหากเป็น
โปรแกรมที่พัฒนาจากโปรแกรมประยุกต์สําเร็จรูป ก็ควรกําหนดให้มีหลักสูตรอบรมในส่วนของการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์สําเร็จรูปดังกล่าวด้วย นอกจากหลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเท่าน้ัน 

 

 

ภาพที่ 6-1 Architecture Design Overview 

 

จาก ภาพที่ 6-1 แสดงแนวทางการเช่ือมโยงระบบข้อมูล ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทหลัก 
ส่วนที่เป็นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลภายใน ฐานข้อมูลภายนอก และฐานข้อมูลแบบประเมิน  
เป็นต้น ซึ่งฐานข้อมูลเหล่าน้ีจะทําการเชื่อมโยงหรือนําเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Data Warehouse เช่น Oracle หรือ 
Ms SQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และอีกส่วนจะเป็นข้อมูลจาก Sensor ตัววัดข้อมูลต่างๆ 
หรือข้อมูลในรูปแบบของ Transaction ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลแบบ Real-time  ซึ่งควบคุมรูปแบบได้ยากน้ัน  
ควรจะทําการแยกข้อมูลออกมาจัดเก็บเฉพาะในลักษณะ  NoSQL ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่ทํางานแบบ Real-time 
และมีแนวโน้มข้อมูลที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากทางกรม ปภ. พิจารณาว่าจําเป็นต้องนําข้อมูลลักษณะน้ี 
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต ก็ควรจะต้องใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มของ 
Big Data Access เพ่ิมเติมจากส่วนของการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านทาง Data warehouse แบบในปัจจุบัน และ 
ในส่วนของข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (ฐานข้อมูลเงินช่วยเหลือ เป็นต้น) ควรกําหนดสิทธิการเข้าถึงโดยตรง และ
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เฉพาะจากระบบวิเคราะห์ข้อมูล (BI) เพ่ือให้สามารถควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในส่วนดังกล่าวได้ง่ายขึ้นและ 
ปลอดภัยขึ้น 

ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของระบบสามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม BI มาช่วยในการ
ดําเนินการประมวลผล และพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลซึ่งประกอบด้วย Ad Hoc Report  
ในแต่ละเรื่อง OLAP สําหรับให้บริการ Application อ่ืนๆ  Dashboards เพ่ือสรุปข้อมูลสําหรับผู้บริหาร และ 
Statistical Analysis Report สําหรับนําเสนอข้อมูลทั่วไปของระบบ เป็นต้น  

 
6.2.4 ผลการออกแบบฟังก์ชนัการทํางานของระบบ 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการประเมินความต้องการความเหลือฯ ที่พัฒนาขึ้น รวมถึง
ขอบเขตการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้น้ัน ทางคณะทํางานได้นําผลการศึกษาดังกล่าวมาพิจารณา เพ่ือนํามาใช้เป็น
กรอบแนวทางในการออกแบบฟังก์ชันการทํางานของระบบ โดยแบ่งการออกแบบเป็น 3 ส่วนหลัก ดังน้ี 

- ส่วนเว็บท่า (Web Portal)  
- ส่วนวิเคราะห์และรายงาน 
- ส่วนจัดการข้อมูล  

โดยมีรายละเอียดของผลการออกแบบระบบในแต่ละส่วน ดังน้ี 
1) ส่วนเว็บทา่ (Web Portal) 

เป็นส่วนประกอบหลักของระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนควบคุมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานระบบในแต่ละ
กลุ่มกับระบบที่ให้บริการในส่วนต่างๆ เช่น ส่วนของการวิเคราะห์และรายงาน  และส่วนของระบบจัดการข้อมูล 
โดยในส่วนของเว็บท่าจะมีฟังก์ชันการทํางานหลักๆ ดังต่อไปน้ี 

1.1) ส่วนแสดงข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลสรปุของระบบ 
เป็นการแสดงสถานะข้อมูลของระบบ หรือข้อมูลสรุปข้อมูลสถานการณ์ (การเกิดภัย) 

ปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในระบบ โดยควรมีคุณลักษณะ 
ในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถแสดงจํานวนของข้อมูลที่จัดเก็บหรือเช่ือมโยงกับระบบได้ โดยแบ่งตาม
ประเภทข้อมูลหลักได้ เ ช่น ข้อมูล พ้ืนฐานทั่วไป (Datasets) ข้อมูลเชิง พ้ืนที่  
(Locations) และตามแหล่งที่มาข้อมูล (Sources) เป็นต้น 

- สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ ตามช่ือของข้อมูล หรือ Tag   
- มีเมนูหรือไอคอนเพ่ือเช่ือมโยงไปยังรายการข้อมูลแต่ละประเภทได้ เพ่ืออํานวย 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ 
- สามารถแสดงจํานวนข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ หรือเลือกข้อมูลจากพ้ืนที่จังหวัดได้ 
- สามารถแสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์การเกิดภัยในพ้ืนที่ที่สําคัญได้ เช่น จํานวนพ้ืนที่

ได้รับผลกระทบ (จังหวัด/อําเภอ) จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 
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ภาพที่ 6-2  การแสดงสรุปจาํนวนสถานะข้อมูล และส่วนการค้นหาข้อมูลของระบบ 

 
1.2) ส่วนจัดการขอ้มูลผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

เป็นส่วนสําหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและกล่มผู้ใช้งานของระบบ ซึ่งได้แก่ 
การกําหนดกลุ่มผู้ใช้งาน การสร้างและแก้ไขผู้ใช้งาน และการกําหนดสิทธิการเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานในส่วน
ต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นต้น โดยควรมีคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ได้ เช่น แก้ไขข้อมูล
ทั่วไปของผู้ใช้งาน รีเชตรหัสผ่านของผู้ใช้งาน เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นต้น 

- สามารถกําหนดกลุ่มของผู้ใช้งานระบบได้ เบ้ืองต้นของประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้ดังน้ี  
o กลุ่มประชาชนทั่วไป (Public)  
o กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป (เรียกดู/เพ่ิมเติมข้อมูล) เช่น หน่วยงาน

ท้องถิ่น ส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นต้น   
o กลุ่มผู้ประเมิน (DANA Team)  
o กลุ่มผู้วิเคราะห์สถานการณ์  
o กลุ่มผู้ดูแลระบบ เป็นต้น  

- สามารถรองรับการลงทะเบียนของผู้ใช้งานระบบหรือสมัครสมาชิกเพ่ือขอเข้าใช้งาน
ระบบได้ 

1.3) ส่วนตรวจสอบสถานะการทาํงาน/การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
เป็นส่วนสําหรับรายงานสถานะการทํางานหรือการเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง

ได้ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของการทํางานของระบบในเบ้ืองต้นได้ โดยควรมี
คุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถเพ่ิมและแก้ไขการติดต้ังการเช่ือมโยงของระบบได้ 
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์เช่ือมโยงระบบที่เก่ียวข้องได้ 
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1.4) เอกสารเผยแพร่ 
เป็นส่วนสําหรับเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมิน โดยสามารถ

แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่นําเสนอได้  โดยควรมีคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
- สืบค้นเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้ตามเง่ือนไขที่กําหนด เช่น ช่ือ Tag หมวดหมู่เอกสาร 

เป็นต้น 
- แสดงรายการเอกสารที่ค้นหาได้ โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี ช่ือเอกสาร  

บอกประเภทไฟล์ ขนาด หน่วยงานที่จัดทํา วันที่ปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น 
- สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ตามรายการที่แสดงผลได้ 

2) ส่วนวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
ในส่วนน้ี เป็นส่วนสําหรับใช้ในนําเสนอข้อมูล รายงานข้อมูล ซึ่งได้จากการจัดเก็บแบบประเมินใน

แต่ละพ้ืนที่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินในอนาคต เพ่ือสะดวกในการกําหนดสิทธิการเข้าถึงของระบบ 
รวมถึง เช่ือมโยงไปยังเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์ในอนาคตด้วย ซึ่งจะมีฟังก์ชันการทํางานหลักๆ ดังต่อไปน้ี 

2.1) ส่วนค้นหาและเรียกดูข้อมูลแบบประเมิน 
เป็นส่วนสําหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลผลการบันทึกแบบประเมิน เพ่ือเรียกดูข้อมูลแบบ

ประเมินของแต่ละพ้ืนที่ โดยสามารถกําหนดเง่ือนไขในการสืบค้นตามเง่ือนไขที่กําหนดได้ โดยควรมีคุณลักษณะ
ในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถสืบค้นข้อมูลแบบประเมินเ พ่ือเรียกดูหรือค้นหาแบบประเมินน้ันได้  
ตามเง่ือนไข เช่น ประเภทแบบประเมิน (ระยะที่ 1 หรือ 2) พ้ืนที่ (จังหวัด อําเภอ 
ตําบล) ช่วงเวลาที่เกิดภัย  

- สามารถแสดงผลทางหน้าจอ หรือสั่งพิมพ์แบบประเมินดังกล่าวได้ 
2.2) ส่วนแสดงรายงานผลการประเมินในรูปแบบรายงานสรุป 

เป็นส่วนสําหรับแสดงรายงานสรุปข้อมูลการประเมินในเบ้ืองต้น เ พ่ือประมวลผล 
การประเมินและช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่เบ้ืองต้น โดยควรมีคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถกําหนดเง่ือนไขการประมวลข้อมูลแบบประเมิน ซึง่ได้แก่ 
o พ้ืนที่เกิดภัย (จังหวัด อําเภอ ตําบล) 
o ช่วงเวลาการประเมิน 
o จํานวนประชากร (ได้รับผลกระทบ อพยพ บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  

กลุ่มเปราะบาง) 
o ชนิดและลักษณะภัย เป็นต้น 

- สามารถประมวลผลข้อมูลแบบประเมินในรูปแบบของตาราง ตามเง่ือนไขที่กําหนด
ได้ โดยแสดงผลทางหน้าจอ ส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ Excel และ สั่งพิมพ์ออก
ทางเคร่ืองพิมพ์ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี 

o พ้ืนที่ประสบภัย 
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o ประชากรที่ได้รับผลกระทบ (จํานวนคน ครวัเรือน  บาดเจ็บ เสียชีวิต) 
o จํานวนประชากรกลุ่มเปราะบาง (ชาย หญงิ) 
o จํานวนประชากรที่อพยพ 
o จํานวนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 
o จํานวนความต้องการ ( 3 ลําดับสูงสุด) 

 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ 
 ความช่วยเหลือด้านบุคลากร 

2.3) ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน 
เป็นส่วนสําหรับแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ 

ของแต่ละพ้ืนที่ โดยควรมีคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
- สามารถเลือกเง่ือนไขในการแสดงผลการวิเคราะห์ได้ตาม พ้ืนที่ที่ต้องการ เช่น จังหวัด 

อําเภอ ตําบล เป็นต้น 
- สามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมินร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่เพ่ือ

ประเมินความต้องการความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นได้ทั้งในรูปแบบของตารางสรุป
จํานวน กราฟ  และรายละเอียดได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล เช่น 

o จํานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหาย 
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในพ้ืนที ่

o จํานวนประชากรที่อพยพในแต่ละช่วงเวลาที่ประเมิน 
o จํานวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ 
o จํานวนความต้องการความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
o จํานวนความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภค บริโภค 
o จํานวนความต้องการด้านสาธารณประโยชน์ 
o จํานวนความต้องการผู้เช่ียวชาญในการช่วยเหลือ 

- สามารถแสดงแผนที่พ้ืนที่ได้รับผลกระทบได้ 
- ใช้ไอคอนหรือสัญลักษณ์ที่แสดงในกราฟ ตามสัญลักษณ์ของสากล1 

 

                                                            
1 แหลง่ท่ีมาของสญัลกัษณ์และไอคอน (http://reliefweb.int/map/world/world-humanitarian-and-country-icons-2012) 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภัยพิบัติ” 

          ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6-9 

 

ภาพที่ 6-3  ตัวอย่างรูปแบบการประมวลข้อมูล นําเสนอในรูปแบบของกราฟ และจํานวนสรุป2 
 

3) ส่วนจัดการขอ้มูลการประเมิน 
เป็นส่วนสําหรับบริหารจัดการข้อมูลแบบประเมินฯ เพ่ือให้ทีมประเมินใช้ในการนําเข้าข้อมูลแบบ

ประเมินในแต่ละพ้ืนที่ได้   ซึ่งจะมีฟังก์ชันการทํางานหลักๆ ดังต่อไปน้ี 
3.1) ส่วนจัดการขอ้มูลการประกาศภัย 

เป็นส่วนสําหรับบันทึกข้อมูลการประกาศพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งอาจจะทําการเชื่อมโยงจากระบบ
สารสนเทศของกรม ปภ. ที่มีข้อมูลการประกาศภัยอยู่แล้วก็ได้ แต่ควรมีข้อมูลและคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถบันทึกข้อมูลการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยได้ วันที่เริ่ม และวันที่สิ้นสุด 
จังหวัดที่เกิดภัย ประเภทภัย 

- สามารถบันทึกรายละเอียดของพ้ืนที่ประสบภัยในแต่ละจงัหวัด/อําเภอได้ 
3.2) ส่วนประเมินระยะ 0 

เป็นส่วนสําหรับใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลในระยะ 0 เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะประสบภัย หรือพ้ืนที่อ่ืนๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพ่ือช่วยในการ
ประเมินความต้องการความช่วยเหลือตามรายการข้อมูลในแบบประเมินระยะ 0 โดยควรมีคุณลักษณะ 
ในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

- สามารถเลือกพ้ืนที่ ซึ่งต้องการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลได้ เช่น จังหวัด 
อําเภอ ตําบล เป็นต้น 

- สามารถแสดงจํานวนสถิติข้อมูลที่สําคัญของพ้ืนที่น้ันได้ เช่น จํานวนประชากร 
จํานวนครัวเรือน หรือจํานวนพ้ืนที่ เป็นต้น  

                                                            
2 การแสดงผลข้อมลู Humanitarian Dashboard ของ OCHA  (www.unocha.org/mali) 
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- สามารถแสดงผลรายการของชุดข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ข้อมูลในพ้ืนที่ที่ระบบ
ฐานข้อมูลมีข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้ โดยแสดงรายละเอียดของข้อมูลดังน้ี 

o ช่ือรายการข้อมูล 
o หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
o วันที่ของข้อมูล (วันที่ หรือ ปีที่จัดทําข้อมูล) 
o วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
o พ้ืนที่ 
o หมายเหตุ 
o ประเภทไฟล์ข้อมูล 

- สามารถบันทึกหรือส่งข้อมูลเพ่ือร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม หากไม่มีข้อมูลในพ้ืนที่  

 

ภาพที่ 6-4  ตัวอย่างหน้จอการแสดงผลของรายการข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อม3 
 

3.3) ส่วนประเมินระยะ 1 และระยะ 2 
เป็นส่วนสําหรับบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินในระยะ 1 และระยะ 2 ของแต่ละพ้ืนที่ โดยทีม

ประเมิน ตามรายละเอียดของแบบประเมินที่ออกแบบไว้ โดยควรมีคุณลักษณะในเบ้ืองต้น ดังน้ี 
- มีส่วนแสดงผลรายการข้อมูลการประเมินในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งได้นําเข้าสู่ระบบแล้ว 

โดยสามารถค้นหาข้อมูลของแบบประเมิน เพ่ือให้สามารถเรียกดู หรือ แก้ไขข้อมูล
ได้ภายหลัง ตามเง่ือนไขที่ กําหนด เช่น พ้ืนที่ ทีมประเมิน วันที่ประเมิน เป็นต้น 

- สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ ตามแบบการประเมิน เข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถพิมพ์แบบประเมินได้ 

                                                            
3 การนําเสนอรายการข้อมลูพืน้ฐาน ของ OCHA เก่ียวกบั HUMANITARIAN DATA EXCHANGE (https://data.humdata.org/) 
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6.3 ผลการออกแบบและจัดทําฟอร์มต้นแบบ 

จากผลการออกแบบแบบฟอร์มสําหรับใช้ในการประเมินในแต่ละระยะ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสําหรับ
ใช้ในกระบวนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือฯ ที่พัฒนาขึ้นน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือต่อไป ทางคณะทํางานได้จัดทําฟอร์ม
ต้นแบบ (prototype e-form)  ตามแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้น เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบให้มี
ความชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ภาพที่ 6-5  แบบฟอร์มประเมินระยะที่ 0 สว่นเก็บข้อมูลทมีประเมิน 
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ภาพที่ 6-6  แบบฟอร์มประเมินระยะที่ 0 สว่นเก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อม 

 

 

ภาพที่ 6-7  แบบฟอร์มประเมินระยะที่ 1 สว่นเก็บข้อมูลสถานที่ประเมิน 
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ภาพที่ 6-8  แบบฟอร์มประเมินระยะที่ 2 สว่นเก็บข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือ NFIs 

 

 

ภาพที่ 6-9  แบบฟอร์มประเมินระยะที่ 2 สว่นเก็บข้อมูลรายละเอียดของศูนย์พักพิง 
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บทที่  7 
ผลการปรับปรุงและคัดกรอง 

ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ตามขอบเขตการดําเนินงานของโครงการในส่วนการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลผลการสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยดําเนินการ
ปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ของพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด และทําการถ่ายโอนข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูล เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผลการ
สํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลการนําเข้าข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงและคัดกรองได้ 

โดยในการดําเนินงานของโครงการ ได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ 
ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงทําการบูรณาการข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับข้อมูลผลการสํารวจเดิมที่ได้
ดําเนินการนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลไปแล้ว เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
นําเสนอข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานของโครงการในส่วนน้ีได้ดังน้ี 

 
7.1 ขอบเขตการดําเนนิงานของโครงการ 

1) รวบรวมข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล 

2) ปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลมาตรฐานตามข้อกําหนดของข้อมูลผลการสํารวจ
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพ่ือรองรับการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

3) นําเข้าและถ่ายโอนข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผลการสํารวจข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
5) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลการนําเข้าข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงและ 
คัดกรองได้ 
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7.2 วัตถุประสงค์ในการดําเนนิการ 
1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลอ้างอิงพ้ืนที่สํารวจ (จังหวัด อําเภอ ตําบล และ

หมู่บ้าน) และข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่สํารวจ ว่ามีการเก็บข้อมูลครบถ้วนและมีรูปแบบตามรายการ
ข้อมูลที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ 

2) ตรวจสอบความถูกต้องและการเช่ือมโยงข้อมูลอ้างอิงพ้ืนที่สํารวจ เพ่ือนําข้อมูลไปเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลขอบเขตการปกครองที่จัดเตรียมไว้ 

3) นําเข้าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผลการสํารวจข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

7.3 กระบวนการและขัน้ตอนในการดําเนินงานปรับปรุงและคัดกรองข้อมูล 
ในส่วนของการดําเนินการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องย่ิงขึ้น เพ่ือให้สามารถ

ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่ได้ดําเนินการออกแบบขึ้นใหม่ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการ
ดําเนินการในส่วนน้ีดังน้ี  

1) รวบรวมข้อมูลผลการสํารวจพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในปี พ.ศ. 2558 ใน
รูปแบบของข้อมูล Excel โดยมีข้อมูลประมาณ 31,953 เรคคอร์ด  

2) ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี 

2.1) กําหนดหัวฟิลด์ (Filed code) ให้กับรายการข้อมูลผลการสํารวจในแต่ละช่อง 
2.2) จัดรูปแบบข้อมูลผลการสํารวจของแต่ละจังหวัดในแต่ละศูนย์ ปภ. เขต ให้มีรูปแบบเดียวกัน 

เพ่ือนําข้อมูลของแต่ละจังหวัดมารวมกันตามศูนย์เขต พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบของข้อมูล
ในเบ้ืองต้น 

2.3) ตรวจสอบข้อมูลและกําหนดรหัสของข้อมูลในแต่ละช่องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพ่ือรวม
ข้อมูลผลการสํารวจ 

2.4) ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ดําเนินการจัดรูปแบบข้อมูลแล้ว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพ่ือตรวจสอบการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับขอบเขตการปกครองพร้อมทั้งตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูล 

3) ถ่ายโอนข้อมูลแต่ละชุดเข้าสู่โครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
และคัดกรองข้อมูลที่มีความซ้ําซ้อนของข้อมูล และตรวจสอบรหัสสําหรับเช่ือมโยงกับข้อมูลขอบเขต 
การปกครอง โดยมีกระบวนการดังน้ี 

3.1) เปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจที่มีรหัสหมู่บ้านและช่ือหมู่บ้านเหมือนกับฐานข้อมูลกลาง 
เป็นข้อมูลที่มีรหัสถูกต้อง 

3.2) เปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจที่มีรหัสตําบลเดียวกัน และมีช่ือหมู่บ้านและหมู่ที่
เหมือนกัน ให้กําหนดรหัสหมู่บ้านตามรหัสของฐานข้อมูลกลาง 
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3.3) เปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจที่มีรหัสตําบลเดียวกันและหมู่ที่ตรงกับฐานข้อมูล
กลาง ให้กําหนดรหัสหมู่บ้านตามรหัสของฐานข้อมูลกลาง 

3.4) ตรวจสอบข้อมูลผลการสํารวจที่เหลือ โดยเปรียบเทียบตามพ้ืนที่ ตําบล อําเภอหรือ
จังหวัดตามความเหมาะสมของข้อมูล เพ่ือนํารหัสหมู่บ้านตามรหัสของฐานข้อมูลกลางมากําหนดให้ข้อมูล 

3.5) ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูล โดยพิจารณาจากข้อมูลสํารวจในปีเดียวกันต้องมี
ข้อมูลผลการสํารวจในหมู่บ้านน้ันแค่ค่าเดียว หากมีมากกว่า 1 ค่า จะไม่ดําเนินการนําเข้าข้อมูลผลการสํารวจ
ของหมู่บ้านน้ัน เน่ืองจากไม่สามารถระบุได้ว่าผลการสํารวจไหนถูกต้องได้ 

4) ถ่ายโอนข้อมูลผลการสํารวจแต่ละส่วนเข้าสู่โครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้  
5) จัดทําสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละเขต และจังหวัด เพ่ือแสดงจํานวนข้อมูลผลการสํารวจ 

ในแต่ละพ้ืนที่ที่สามารถนําไปใช้งานได้  
 

7.4 ผลการนาํเขา้และคัดกรองขอ้มูล 
ผลของการดําเนินงานปรับปรุง และคัดกรองข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลผลการ

สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดของแต่ละ ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้ดังน้ี 

ตารางที่  7-1 สรุปข้อมูลผลการสํารวจ ในแต่ละจังหวัดตามพ้ืนที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต  

จังหวัด 
ตามพื้นทีศ่นูย์ ปภ. เขต 

เรคคอร์ด 

ตรวจสอบ นําเข้า 
1 นนทบุรี              214         172  
2 ปทุมธานี              139         132  
3 พระนครศรีอยุธยา              594         594  
4 สระบุรี              889         889  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 1           1,836       1,787  
1 ราชบุรี              408         400  
2 กาญจนบุร ี              118         111  
3 สุพรรณบุร ี              365         365  
4 นครปฐม              915         817  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 2           1,806       1,693  
1 สมุทรปราการ                -             -    
2 ฉะเชิงเทรา              296         272  
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จังหวัด 
ตามพื้นทีศ่นูย์ ปภ. เขต 

เรคคอร์ด 

ตรวจสอบ นําเข้า 
3 ปราจีนบุรี              328         312  
4 นครนายก              163         163  
5 สระแก้ว              359           62  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 3           1,146         809  
1 สมุทรสาคร              156         119  
2 สมุทรสงคราม                97           94  
3 เพชรบุรี              333         322  
4 ประจวบคีรีขันธ์              131         127  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 4              717         662  
1 นครราชสีมา              696         660  
2 บุรีรัมย์              330         330  
3 สุรินทร ์            1,281         439  
4 ชัยภูมิ              337         232  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 5           2,644       1,661  
1 ขอนแก่น              447         435  
2 มหาสารคาม              181         176  
3 ร้อยเอ็ด              815         754  
4 กาฬสินธ์ุ              388         386  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 6           1,831       1,751  
1 สกลนคร              362         347  
2 นครพนม            1,080         988  
3 มุกดาหาร              205         182  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 7           1,647       1,517  
1 นครสวรรค ์            1,434       1,384  
2 อุทัยธานี              637           61  
3 กําแพงเพชร              956         933  
4 พิจิตร              544         572  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 8           3,571       2,950  
1 อุตรดิตถ์              445         384  
2 ตาก              188         181  
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จังหวัด 
ตามพื้นทีศ่นูย์ ปภ. เขต 

เรคคอร์ด 

ตรวจสอบ นําเข้า 
3 สุโขทัย              480         409  
4 พิษณุโลก            1,096         457  
5 เพชรบูรณ์              499         471  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 9           2,708       1,902  
1 เชียงใหม่              919         887  
2 ลําพูน              326         294  
3 ลําปาง              470         380  
4 แม่ฮ่องสอน              234         219  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 10           1,949       1,780  
1 นครศรีธรรมราช              935         926  
2 สุราษฎร์ธานี              506         489  
3 ชุมพร              602         546  
4 พัทลุง              464         430  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 11           2,507       2,391  
1 สงขลา              591         556  
2 สตูล              136         134  
3 ปัตตานี              308         296  
4 ยะลา              379         350  
5 นราธิวาส                88           55  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 12           1,502       1,391  
1 ศรีสะเกษ              701         635  
2 อุบลราชธานี              500         461  
3 ยโสธร              284         270  
4 อํานาจเจริญ              100           81  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 13           1,585       1,447  
1 หนองบัวลําภู              213         211  
2 อุดรธานี              216         191  
3 เลย              286         278  
4 หนองคาย                76           70  
5 บึงกาฬ                70           70  
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จังหวัด 
ตามพื้นทีศ่นูย์ ปภ. เขต 

เรคคอร์ด 

ตรวจสอบ นําเข้า 
รวม ศูนย์ ปภ. เขต 14              861         820  

1 แพร่              415         376  
2 น่าน              657         639  
3 พะเยา              401         398  
4 เชียงราย            1,479       1,366  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 15           2,952       2,779  
1 อ่างทอง              488         476  
2 ลพบุรี              467         449  
3 สิงห์บุรี              162         162  
4 ชัยนาท              305         288  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 16           1,422       1,375  
1 ชลบุรี              666         659  
2 ระยอง                56           49  
3 จันทบุรี              178         177  
4 ตราด              128         128  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 17           1,028       1,013  
1 กระบ่ี              143         134  
2 พังงา                85           74  
3 ภูเก็ต                64           50  
4 ระนอง                69           68  
5 ตรัง              424         368  

รวม ศูนย์ ปภ. เขต 18              785         694  
รวมทั้งสิน้ 32,497 28,422 
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7.5 ปัญหาและอุปสรรคในการนาํเขา้และรวบรวมข้อมูล 
ในการปรับปรุงและคัดกรองข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและ 

ดินโคลนถล่มน้ัน มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ ซึ่งเป็นผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได้
รวมถึงปัญหาของคุณภาพข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของทางกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยซึ่งสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในภาพรวมได้ ดังน้ี   

7.5.1 สรุปปัญหาและอุปสรรคในด้านการนําเขา้และรวบรวมขอ้มูลผลการสํารวจ 
 ด้านการบันทกึข้อมูล 

- มีการบันทึกข้อมูลผลการสํารวจในภาพรวมของท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ อบต. เป็นต้น ทํา
ให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาแยกรายละเอียดในระดับของชุมชน หรือหมู่บ้านในพ้ืนที่ได้ 

- การบันทึกรายการข้อมูลผลการสํารวจบางรายการมีรูปแบบของข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรงตาม
รูปแบบที่กําหนดไว้ เช่น ให้ระบุเครื่องหมายเลือก "/"  แต่มีการระบุเป็นจํานวนตัวเลขแทน 

 ด้านข้อมูล 
- ข้อมูลจํานวนประชากรและครัวเรือนทั้งในส่วนของข้อมูลทั้งหมดและที่คาดว่าจะประสบภัย 

ควรระบุแหล่งอ้างอิงว่าเป็นประชากรและครัวเรือนปีใด เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการนําข้อมูลไปใช้งาน  
โดยในส่วนข้อมูลที่คาดว่าจะประสบภัยบางพ้ืนที่ยังคงใช้คํานวณจากสูตร เป็นต้น 

- การให้คะแนนของระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนสูง เช่น มีค่า
ระดับความเสี่ยงภัยเกินที่กําหนด และบางพ้ืนที่ไม่มีข้อมูลผลสํารวจแต่สามารถกําหนดระดับความเสี่ยงได้ 

- ข้อมูลผลการสํารวจที่บันทึกในระดับชุมชนไม่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงข้อมูลช่ือชุมชนได้ 
จึงไม่สามารถนําข้อมูลไปเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลางได้ 

7.5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดเตรียมข้อมูลผลการสํารวจ 
1. ทบทวนหลักเกณฑ์ในการสํารวจข้อมูลและผลักดันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการสํารวจข้อมูล และช่วยอํานวยความสะดวกในการสํารวจและตรวจสอบข้อมูล 
2. หากยังไม่สามารถดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสํารวจข้อมูล ก็ควร

กําหนดรูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่จะจัดส่งให้สํานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เป็นไฟล์ Ms Excel 
เท่าน้ัน เพ่ือความสะดวกในการนําไปใช้งานหรือรวบรวมต่อไป รวมถึงกําหนดไฟล์ที่มีแบบฟอร์มมาตรฐาน 
ให้แต่ละพ้ืนที่นําไปใช้ในการสํารวจ 

3. กําหนดระดับความละเอียดของพ้ืนที่ที่จะให้รายงานข้อมูล ให้ผู้ที่จัดทําข้อมูลทราบอย่าง
ชัดเจนว่าต้องการให้จัดเก็บข้อมูลในระดับใด เช่น หมู่บ้าน หรือชุมชน เท่าน้ัน  

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางในส่วนของข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนให้มีความทันสมัยเพ่ือการ
เช่ือมโยงข้อมูลตําแหน่งที่ถูกต้องย่ิงขึ้น 

5. กําหนดหรือช้ีแจงมาตรฐานของข้อมูล รหัสหมู่บ้านหรือชุมชนที่นํามาใช้ในการบันทึกข้อมูล 
โดยหาแหล่งอ้างอิงข้อมูลให้หน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล เช่น รหัสหมู่บ้านและ
ขอบเขตการปกครองตามมาตรฐานของกรมการปกครอง ช่ือชุมชนในเขตเทศบาลตามมาตรฐาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นต้น 

6. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลบางส่วน เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูลในการนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไป เช่น จํานวนประชากรและครัวเรือนเป็นข้อมูลผลสํารวจจากแหล่งที่มาใด ปี พ.ศ.ใด เป็นต้น 
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7. ข้อมูลรายการสํารวจบางรายการควรพัฒนาให้มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของเรื่องน้ันๆ 
แทนการให้หน่วยงานในพ้ืนที่ต้องดําเนินการสํารวจทั้งหมด เช่น จํานวนประชากรและครัวเรือน อาสาสมัคร
และการอบรมด้านสาธารณภัย เป็นต้น 

8. สามารถนําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ โดยใช้
โปรแกรม Excel จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงที่ส่งออกข้อมูลจากระบบที่พัฒนาขึ้น เพ่ือทําให้รูปแบบการนําเสนอ 
มีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น  

7.5.3 รายละเอียดเก่ียวกับปัญหาของข้อมูลผลการสาํรวจ ในแต่ละพืน้ที ่
จากการรวบรวม คัดกรองและนําเข้าข้อมูลผลการสํารวจที่ได้ดําเนินไปแล้วน้ัน ทางทีมวิจัย

ทํางานของสรุปรายละเอียดเก่ียวกับปัญหาของข้อมูลผลการสํารวจฯ ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานนําไปใช้
เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 

ตารางที่  7-2 สรุปรายละเอียดปัญหาของข้อมูลผลการสาํรวจ ในแต่ละพ้ืนที่ 

ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน 
ศูนย์ ปภ. เขต 1 

1 ไม่มีข้อมูล CBDRM สระบุรี 
2 - ความเสียหาย ประชากร สว่นใหญ่ใช้สูตรคํานวณ  

     - จํานวนประชากร / (จํานวนครัวเรือน / จํานวนครัวเรือนที่ที่เสียหาย) 
     - จํานวนประชากร / 2.3 
- ความเสียหาย ครัวเรือน สว่นใหญ่ใช้สูตรคํานวณ 
     - (10/100) x จํานวนครัวเรือน  
     - (15/100) x จํานวนครัวเรือน 
     - จํานวนครัวเรือน / 2.3 

นนทบุรี 

ศูนย์ ปภ. เขต 2 
1 - รหัสหมู่บ้านไม่ครบ 

- จํานวนประชากรและครัวเรอืน ไม่มีข้อมลู 
- ความเสียหายจํานวนประชากร ใช้ ข้อความ “มากกว่า”  “น้อยกว่า”  
  และ ครัวเรือน ข้อความ “มากกว่า”  “น้อยกว่า” 
- ม ีอ. และ ต. อยู่หน้าช่ือ อําเภอและตําบล 

นครปฐม 

2 ความเสียหาย ประชากร ใช้สูตรคํานวณ  
 - จํานวนครัวเรือน /4 

สุพรรณบุร ี

ศูนย์ ปภ. เขต 3 
1 รหัสหมู่บ้านไมค่รบ ฉะเชิงเทรา 
2 - ข้อมลูหมู่บ้านเป็นช่ือสถานที่ เช่น ริมคลองคอลาด เป็นต้น  

- ข้อมลูประชากร และครัวเรือนเป็น รวมเป็นรายตําบล 
- ไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้ทั้งหมด 

สมุทรปราการ 

3 - คอลมัน์ CBDRB กับ OTOS สลับกัน 
- ระดับความรุนแรง มีระดับ 4 ด้วย (ต้องมแีค ่1-3) 

ปราจีนบุรี 
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ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน 
ศูนย์ ปภ. เขต 4 

1 รหัสหมู่บ้านไมถู่กต้อง มีแค่ 4 หลักในบางตําบล สมุทรสงคราม 
2 - ช่องอําเภอ ใส่ข้อความ “นํ้าท่วมปี xx” 

- รหัสหมู่บ้านไม่สมบูรณ ์ 
- ไม่ม ีหมูท่ี่ ของ ต.สวนหลวง  ต.อ้อมน้อย 

สมุทรสาคร 

ศูนย์ ปภ. เขต 5 
1 ไม่มี CBDRM นครราชสีมา 
2 ไม่มีข้อมูลความเสียหาย ประชากร ครัวเรือน บุรีรัมย์ 
3 - รหัสตําบลของ ต.แกใหญ ่ไม่ถูกต้อง 

- ไม่ม ีCBDRM 
สุรินทร ์

4 รหัสจังหวัดของ อ.คอนสาร และอ.บําเหน็จณรงค์ ไม่ถูกต้อง (เป็น 35 ที่
ถูกต้องคือ 36) 

ชัยภูมิ 

ศูนย์ ปภ. เขต 6 
1 - CBDRM สลบั คอลัมน์กับ มิสเตอร์เตือนภัย 

- พ้ืนที่ปลอดภัย กับ พิกัด สลบั คอลัมน์กัน 
มหาสารคาม 

2 - ไม่ม ีCBDRM 
- ความเสียหาย ประชากร ใช้สูตรคํานวณ 
   - ความเสียหาย * 4 
- ความเสียหาย ครัวเรือน ใช้สูตรคํานวณ 
   - จํานวนครัวเรือน * 40 / 100 

กาฬสินธ์ุ 

ศูนย์ ปภ. เขต 8 
1 ไม่มี CBDRM พิจิตร 
2 - ความเสียหาย ประชากร ใช้สูตรคํานวณ 

  - จํานวนครัวเรือน * 10 / 100 
- ความเสียหาย ครัวเรือน ใช้สูตรคํานวณ 
  - จํานวนประชากร * 30 / 100 

กําแพงเพชร 

3 - ความเสียหายด้านประชากร บางเรคคอร์ดใช้สูตรคํานวณ 
    - จํานวนประชากร * 30 / 100 

นครสวรรค ์

ศูนย์ ปภ. เขต 9 
1 ประวัติการเกิดภัย เลือกหมดทุกช่อง พิษณุโลก 
2 ไม่มี CBDRM ตาก 
3 มีการใส่จํานวนตัวเลขในช่อง สําหรับใส่ “/” เพชรบูรณ์ 
4 - รหัสหมู่บ้านไม่ครบ 

- ต.ท่าชัย ช่ือ ต.ผิด เป็น ต.ป่าง้ิว 
สุโขทัย 

5 รหัสหมู่บ้านไมค่รบ อุตรดิตถ์ 
ศูนย์ ปภ. เขต 10 
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ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน 
1 - มีการเพ่ิมข้อความ “(ทต.)” ในช่อง รหัสหมู่บ้าน 

- ไม่ม ีCBDRM 
ลําพูน 

2 มีการใส่จํานวนตัวเลขในช่อง สําหรับใส ่“/” ลําปาง 
ศูนย์ ปภ. เขต 11 

1 - รหัสหมู่บ้านที่เป็น ทต. จะมี “.” 
- รหัสหมู่บ้าน มี “-”  “,”   
  (กรณี 1 เรคคอร์ดมีมากกว่า 1 หมู่บ้าน เช่น หมู่ 5-9) 
- บางเรคคอร์ด ไม่มีหมูท่ี ่

ชุมพร 
 

2 รหัสหมู่บ้านไมค่รบ พัทลุง 
3 ไม่มี CDBRM สุราษฎร์ธานี 
4 ความเสียหายด้านประชากร ใช้สูตรคํานวณจาก  

   - จํานวนความเสียหาย ครวัเรือน x 4 
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์ ปภ. เขต 12 
1 - รหัสหมู่บ้านมีแค่สีห่ลัก และไม่มีหมู่ที ่ในบางเรคคอร์ด 

- ระดับความเสี่ยงมีไม่ครบทกุหมู่บ้าน 
- ข้อมลูความเสียหายต่อ ประชากร มีข้อมลูน้อยมาก 

นราธิวาส 

2 - รหัสหมู่บ้านไม่ครบ 
- ไม่ม ีCBDRM 

ปัตตานี 

3 ไม่มีข้อมูลความเสียหายต่อ ประชากร และบ้านเรือน ยะลา 
4 มีข้อมูลเทศบาลนครหาดใหญ ่รหัสหมู่บ้านใช้รหัสเดียวกันหมด สงขลา 

ศูนย์ ปภ. เขต 13 
1 - ไม่ม ีCBDRM 

- ข้อมลูความเสียหายต่อประชากร มีข้อมูลน้อยมาก 
อุบลราชธานี 

ศูนย์ ปภ. เขต 14 
1 มีการรวมเซลในช่องอําเภอ และตําบล เลย 
2 - ไม่ม ีCBDRM 

- ม ีอ. หน้าช่ืออําเภอ 
หนองคาย 

3 - ใช้รหสัจังหวัดของหนองคาย บึงกาฬ 
ศูนย์ ปภ. เขต 15 

1 - บางเรคคอร์ดไม่มีหมู่ที ่
- ไม่ม ีCBDRM 

น่าน 

2 ไม่มี CBDRM แพร่ 
3 รหัสหมู่บ้านไมค่รบ เชียงราย 

ศูนย์ ปภ. เขต 17 
1 - มีการใส่จํานวนตัวเลขในช่อง สําหรับใส่ “/” 

- ไม่ม ีCBDRM 
ตราด 
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ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงาน 
2 - ช่อง สําหรับใส่ “/” ใช้วิธีการขีดเส้น 

- รหัสหมู่บ้านของตําบลทางเกวียนผิด  จาก 210301  เป็น 210307 
ระยอง 

ศูนย์ ปภ. เขต 18 
1 มีข้อมูลเทศบาล กับ ชุมชน ไม่สามารถกําหนดรหัสได้  ตรัง 
2 ไม่มี CBDRM ภูเก็ต 
3 - ไม่มขี้อมูลรหสัหมู่บ้าน 

- ช่ือตําบลผิด “บางพระใต้” เป็น “ละอุ่นใต้” 
ระนอง 

 
7.6 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อนาํเสนอข้อมูล 

ภายหลังการถ่ายโอนข้อมูลผลการสํารวจ ในปี 2558 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรม ปภ. แล้วน้ัน เพ่ือให้
สามารถเรียกใช้งานและนําเสนอข้อมูลผลการสํารวจ ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ จําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงข้อมูล
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าไปใหม่ ซึ่งมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องดําเนินการปรับปรุงและ
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย  

- ข้อมูลปีงบประมาณที่สํารวจ โดยเพ่ิมเติมข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 
- ข้อมูลหมู่บ้านและตําบล  โดยปรับปรุงข้อมูลตําบล และเพ่ิมเติมข้อมูลช่ือหมู่บ้านของจังหวัดบึงกาฬ 

โดยเมื่อดําเนินการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว จึงสามารถเรียกใช้งานข้อมูล 
ผลการสํารวจ ได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน  ตามจํานวนรายการข้อมูลในแต่ละจังหวัดที่ได้ถ่ายโอนลงไป  

ซึ่งในการทดสอบการเรียกใช้งานข้อมูลผลการสํารวจ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ นําเข้าสู่ระบบแล้วน้ัน  
ทางคณะทํางานได้ดําเนินการทดสอบการเรียกใช้งานข้อมูลจากฟังก์ชันการทํางานของระบบ เพ่ือทดสอบการ
ทํางานของระบบสารสนเทศว่าสามารถนําแสนอข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
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7.6.1 ส่วนการคน้หาข้อมูลพื้นทีเ่สี่ยง  
เป็นส่วนสําหรับค้นหาข้อมูลผลการสํารวจพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดย

แสดงผลการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของตาราง ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี  
 

 

ภาพที่ 7-1 หน้าจอ การค้นหาข้อมูลผลการสํารวจ ปี พ.ศ. 2558 
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7.6.2 ส่วนรายงานสรุปข้อมูลผลการสาํรวจในระดับจังหวัด 
เป็นส่วนแสดงรายงานสรุปข้อมูลผลการสํารวจในระดับจังหวัด เพ่ือใช้สําหรับตรวจสอบข้อมูลผล 

การรายงานในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 
 

 

ภาพที่ 7-2 หน้าจอ แสดงรายงานสรุปในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 
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7.6.3 ส่วนรายงานสรุปข้อมูลผลการสาํรวจในระดับหมู่บ้าน 
เป็นส่วนแสดงรายงานสรุปข้อมูลผลการสํารวจในระดับหมู่บ้าน เพ่ือแสดงผลการสํารวจของแต่ละ

พ้ืนที่ เพ่ือใช้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลการสํารวจในแต่ละพ้ืนที่ที่ต้องการ ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 
 

 

ภาพที่ 7-3 หน้าจอ แสดงเง่ือนไขในการแสดงข้อมูลรายงานสรุปในระดับหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2558 

 

 

ภาพที่ 7-4 ข้อมูลรายงานสรปุในระดับหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2558 
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7.6.4 ส่วนการนําเสนอผลการเปรยีบเทียบข้อมูลผลการสํารวจ 
เป็นส่วนสําหรับนําเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและ

ดินโคลนถล่มระหว่างปี เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลในแต่ละปี  ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

 

ภาพที่ 7-5 หน้าจอ แสดงผลรายงานเปรียบเทียบข้อมูลผลการสํารวจ  
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7.6.5 ส่วนการนําเสนอข้อมูลรายงานเปอรเ์ซ็นต์ผลกระทบของหมู่บ้านที่สาํรวจ 
เป็นส่วนสําหรับนําเสนอรายงานเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของหมู่บ้านที่สํารวจ ในแต่ละปี โดย

เรียงลําดับตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงระดับ 3 (จากมากไปหาน้อย) ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

 

ภาพที่ 7-6 หน้าจอ แสดงผลรายงานเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของหมู่บ้านที่สํารวจ 
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7.6.6 ส่วนการนําเสนอข้อมูลร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที ่
เป็นส่วนสําหรับนําเสนอข้อมูลผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับช้ันข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ  ซึ่งมีผลการนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

 

ภาพที่ 7-7 หน้าจอ แสดงผลข้อมูล ผลการสํารวจฯ ปี พ.ศ. 2558 ในรปูแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

 



 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8-1 

บทท่ี  8 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 ในการด าเนินงานของโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยการพัฒนา 
ต้นแบบของแบบฟอร์มการประเมิน จัดท าแนวทางการประเมิน  โครงสร้างและการจัดตั้งทีมประเมิน รวมถึงจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่น าร่องเพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน พร้อมทั้งศึกษาความพร้อม
ด้านสารสนเทศ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประเมิน
ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ จากระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ กรม ปภ. 
เพ่ือตรวจประเมินความแตกต่าง (Gap Analysis) ของฐานข้อมูลปัจจุบันกับชุดข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุน
การประเมินฯ ที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ และออกแบบแนวทาง (Concept Design) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินความต้องการความช่วยเหลือ ให้สอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการใน
การประเมินความต้องการความช่วยเหลือที่พัฒนาขึ้น เพ่ือน าไปใช้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่อไป 
 จากการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลผลิตส าคัญ 
คือ สามารถพัฒนาต้นแบบของแบบฟอร์มการประเมิน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้อมชุดข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติของ
ประเทศไทย ซี่งสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามหลักสากล และได้ปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับบริบทการท างาน
ของประเทศไทย และสามารถเชื่อมโยงแบบประเมินดังกล่าวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประเมินสถานการณ์เพ่ือพิจารณายกระดับ
การจัดการสาธารณภัย แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ภัยต่างๆ ที่ใช้ ในศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย การวางแผนและด าเนินงานด้านบรรเทาทุกข์  รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกระบวนงานประเมินความ
เสียหายและความต้องการรับความช่วยเหลือกับการปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่ส ารวจ
เบื้องต้นสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับระดับการจัดการสาธารณภัยได้  เป็นต้น   กระบวนการที่กล่าวมานี้  ล้วน
เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการสาธารณภัยและการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการ
มุ่งเน้นแนวคิดในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติอีกด้วย 
 นอกจากนี้ แบบประเมินและชุดข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประเมิน จะเป็นเครื่องมือเชิงวิชาการที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจขอรับการสนับสนุนหรือปรับระดับการจัดการสาธารณภัย มีความหนักแน่น มีข้อมูลและเกณฑ์การตัดสินใจ  
ที่ชัดเจน และมีระบบกระบวนงานในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่เป็นสากล  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทีมประเมิน DANA และกระบวนการประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment – DANA) ยังเป็นเรี่องใหม่ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกลไกการ
ท างานที่ต้องเชื่อมโยงหลายภาคส่วนเพื่อความเป็นเอกภาพของข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินฯ และส่งความช่วยเหลือสู่
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พ้ืนที่ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงได้มากขึ้น  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการประเมินความ
ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไปสู่การปฏิบัติได้นั้น ยังต้องมีการพัฒนาใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ชัดเจนขึ้น  ทีมวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

8.1 แนวทางในการด าเนินการด้านการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 การศึกษาวิจัยในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการประเมินและชุดข้อมูลส าคัญในการประเมินความ
ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีความครอบคลุมทุกระดับของการบริหารจัดการภัยพิบัติ (ระยะ 0  -  4)  และ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีความพร้อมในการรองรับกระบวนการประเมินยิ่งขึ้น พร้อมทั้งออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับและสนับสนุนกระบวนการประเมินที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นต่อไป โดย 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 8-1 ขอบเขตงานการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
8.1.1 การพัฒนาและการน าต้นแบบการประเมินความต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบจากภัยพิบัต ิ

ไปสู่การปฏิบัติ   
ก่ อ น ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย น า ต้ น แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละช่วงระยะเวลาน าไปสู่การปฏิบัติ ควรน าแบบการประเมินฯ มาทดลองใช้จริง
ในพ้ืนที่น าร่องและเชื่อมโยงแบบการประเมินกับภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรม ปภ. ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมูลการเชื่อมโยงและการหมุนเวียนข้อมูล  รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน   
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ที่ผ่านมาพบว่า ระบบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยต่างๆ ของประเทศหรือแม้แต่ภายในหน่วยงานเดียวกัน ยังอยู่ใน
ลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างก็พัฒนาข้อมูลของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนหรือบูรณาการข้อมูลกันน้อยมาก จึงท า
ให้ข้อมูลส าคัญเหล่านี้อยู่ในสภาพกระจัดกระจาย (Fragmentation) ไม่มีความเป็นเอกภาพ เวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล
จึงไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นการตัดสินใจใดๆ ภายใต้ความกดดัน
จากข้อจ ากัดด้านเวลาและภัยที่คุกคามต่อชีวิตประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ควรได้รับการบูรณาการให้อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นระบบ 
เพ่ือจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการสาธารณภัย ตามโครงสร้างข้อมูลหรือชุดข้อมูลส าคัญ
ของ DANA  จ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช้ข้อมูลของ 
ผู้มีอ านาจในองค์กรแต่ละระดับได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ดังตัวอย่างข้อเสนอ
โครงสร้างแผนภูมิการประมวลข้อมูล 
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ภาพที่ 8-2 โครงสร้างแผนภูมิการประมวลข้อมูล 

water 

accessibilty

food 

consumption

Collective Center

place of origin

แผนภูมิการประมวลผลข้อมลู  (Data Processing Chart) 
 

การออกแบบฟอร์มการป้อนข้อมลูตามแบบประเมิน 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีป้อนข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล - ทีมประเมิน 

การน าเข้าข้อมลู - ผู้ดูแลระบบข้อมูล 

 

ตรวจสอบข้อมลูและส่งให้ผู้น าองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าทีมประเมิน 

รวบรวมข้อมูลทั้งหมด – ตรวจสอบและแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอในรูปกราฟ ตาราง และแผนที่ 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการข้อมูล 



รายงานสรุปผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการประเมินความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภยัพิบัติ” 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8-5 

 

8.1.2 โครงสร้างทีมประเมิน  
โครงสร้างทีมประเมินความต้องการช่วยเหลือ (ทีม DANA) ควรเริ่มตั้งแต่ระดับท้องถิ่น/อ าเภอ ระดับ

จังหวัด ระดับส่วนกลาง และระดับประเทศ ขึ้นมา โดยทีม DANA ระดับส่วนกลางและระดับชาติ จะมีโครงสร้างแบบ
เดียวกันหรืออาจเป็นทีมเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแนวโน้มของความรุนแรงของสาธารณภัย ส าหรับ
บทบาทและภาระหน้าที่ของทีม DANA คือ ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายและความต้องการความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย พิ บั ติ  เ พ่ื อ ใ ช้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า นก า ร ณ์ แ ล ะป ร ะส าน ข อรั บ 
การสนับสนุนการปฏิบัติจากส่วนกลางในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดภัย  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะ
ในกระบวนการประเมินควรจะน าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ภัยปกติ ในระดับท้องถิ่น/
อ าเภอ เพ่ือทดสอบการใช้แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล การไหลเวียนข้อมูล  ตลอดจนการสร้างทีม DANA 

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่สาธารณภัยอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทีม DANA ควรมีโครงสร้างอยู่ในการ
ปฏิบัติ งานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในส่วนสนับสนุน เพ่ือท างานร่วมกับ
ผู้แทนหน่วยงานในส่วนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) โดยบทบาทและภาระหน้าที่ของทีม DANA คือ การ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภั ยพิบัติ เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ขณะเดียวกัน  ข้อมูลที่ได้ก็สามารถเชื่อมโยง
สนับสนุนการท างานของทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ ( Incident Management Assistance Team: IMAT)  
ซึ่งมีบทบาทภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ประสบภัย  (ดัง
รายละเอียดรูปภาพที ่8-3) 
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ภาพที่ 8-3 แนวทางการเชื่อมโยงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและทีมประเมิน 

 

ส าหรับแนวทางในการใช้แบบประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ ตามหลักการ
ของการใช้แบบประเมินและการท างานของทีมประเมิน DANA จะใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ที่เกิน
ความสามารถของหน่วยงานในพ้ืนที่ระดับจังหวัดจะรับได้ แต่เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานระดับท้องที่และท้องถิ่น มีทักษะ 
ในการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น และที่ส าคัญ เพ่ือให้คลังข้อมูลในระดับพ้ืนที ่
มีข้อมูลที่ทันสมัย  ควรมีการน าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ เมื่อเกิดสาธารณภัยในระดับที่ไม่รุนแรง ซึ่งหน่วยงานในพ้ืนที่
สามารถรับผิดชอบได้ ขณะเดียวกันพ้ืนที่ก็สามารถจะก าหนดทีม DANA ระดับท้องถิ่น/ท้องที่ ระดับจังหวัด แต่การ
ท างานของทีมอาจไม่ต้องท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นทีมก็ได้ แต่แบ่งตามส่วนงานที่รับผิดชอบ แล้วมา
ประเมินข้อมูลร่วมกันภายหลัง (joint assessment) (ดังรายละเอียดรูปภาพที่ 8-4) 

  

ผู้บัญชาการ/ผู้อ านวยการ 

ศูนย์ข้อมลูประชาสัมพันธ์ร่วม 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

IMAT Team DANA Team 

กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
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แนวทางการใช้แบบประเมินแต่ละระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   

  

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

ภาพที่ 8-4 แนวทางการใช้แบบประเมินในแต่ละระยะและบทบาทของทีมประเมิน DANA 

ระยะการเตรียมความพร้อม (Phase 0) 
 ติดตามสถานการณแ์ละระบบเตือนภยัล่วงหน้า 

เกิดภัยพิบัติ 

ประชุมทีม DANA 
ส่วนกลาง  ข้อมูลทุตยิภูมิในช่วงวิกฤตจากหน่วยอืน่ๆ ข้อมูลทุตยิภูมใินช่วงวิกฤตจากหน่วยรฐับาล 

ขนาดของภัยพิบัติ 
 

ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 

หน่วยงานระดบัท้องถิ่น 
รับมือกับสถานการณ์ได ้

1.ไม่ต้องประสานการประเมิน 
2.ติดตามสถานการณ์โดย  

ทีม DANA ท้องถิ่น/อ าเภอ 

 

ข้อมูลทุตยิภูมิสามารถใช้ได้กบัพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รบั
ผลกระทบ แต่ข้อมูลไม่ได้รับการตีความและไม่มี

ภาพรวมของผลกระทบจากภัยพิบตัิ 

ข้อมูลทุตยิภูมมิีข้อจ ากดั 
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

1.ตัดสินใจเริ่มประเมินระยะที่ 1 (Phase 1)  
2.ท าการประเมินโดยทีมท้องถิ่น 
3.เตรียมการประเมินระยะที ่2 (Phase 2)    

1.ตัดสินใจเริ่มประเมินระยะที่ 1 (Phase 1)  
2.ท าการประเมินโดยทีมท้องถิ่น 
3.เตรียมการประเมินระยะที ่2 (Phase 2)      

 การประชมุทีม DANA น าเสนอผล
การประเมิน ระยะที ่1 (Phase 1) 

กลับไประยะเตรียม
ความพร้อม (Phase 0) 

ด าเนินการประเมิน
ระยะที่ 1 (Phase 1) 

ด าเนินการประเมิน
ระยะที่ 1 (Phase 1) 

 

A 
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ภาพที่ 8-5 แนวทางการใช้แบบประเมินในแต่ละระยะและบทบาทของทีมประเมิน DANA (ต่อ) 

 

 

  

หน่วยงานระดบัท้องถิ่น 
รับมือกับสถานการณ์ได ้

มีข้อมูลที่ดเีพียงพอในการจะระดม
ทรัพยากรและตัดสินใจเชิงกลยุทธ ์

 

มีข้อมูลที่ดเีพียงพอในการระดมทรัพยากรเพิ่มเตมิ
และตดัสินใจได้ทันทีในการก าหนดกลยุทธ ์

1.ไม่ต้องด าเนินการระยะที่ 2 
   (Phase 2) 
2. ติดตามสถานการณ์โดย 
    ทีม DANA 

1.ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
 (การระดมทรัพยากร,การวางแผนเผชิญเหตุ) 
2.การประเมินระยะที่ 2 (Phase 2) 
    ไม่จ าเป็นต้องม ี

ประสานงานการเผชิญเหตุผ่านทีม DANA 

1.ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และด าเนินการทนัที 
2.การประเมินระยะที่ 2 (Phase 2) 
น าไปสู่การปรบักลยทุธ์และการตดัสินใจการ
ด าเนินงานในอนาคต 

ตอบโต้ – ติดตามสถานการณ ์
การประเมินระยะที่ 3 (Phase 3) กลุม่/ภาคส่วน/องค์กร 

ด าเนินการประเมิน 
ระยะที่ 2 (Phase 2)  

A 

กลับไประยะเตรียม
ความพร้อม (Phase 0) 

กลับไประยะเตรียม
ความพร้อม (Phase 0) 
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8.1.3 การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินความต้องการ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม  

มีประสบการณ์ในการงานที่ดี แต่ยังขาดการบูรณาการกับงานในภาคส่วนอ่ืน นอกจากนี้ ควรมีการให้ความรู้ 
ในเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย โดยการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทีม DANA เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดการประเมิน 
ความต้องการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์  การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์  การใช้แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล การไหลเวียนของข้อมูล  
และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการประเมินความต้องการในระยะต่างๆ  

8.1.4 การจัดท าขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของกระบวนการประเมินความเสียหายและความต้องการ 
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของโครงการ รวมถึงการอภิปรายของบุคลากรในพ้ืนที่น าร่องเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินความต้องการฯ นั้น ควรมีการจัดท าขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของกระบวนการประเมินความ
เสียหายและความต้องการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีความชัดเจนและละเอียดเพียงพอที่ผู้อ านวยการ
แต่ละระดับสามารถจัดเตรียมแต่งตั้งทีมปฏิบัติการ และก าหนดเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติการในการส ารวจและ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไปได้ 

โดยแบบประเมินและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของกระบวนการประเมินความเสียหาย และ 
ความต้องการในการให้ความช่วยเหลือสามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้น ควรมีการระบุระยะเวลาในการทบทวนการ  
น าผลการประเมิน  แบบประเมิน และการใช้ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน เพ่ือการปรับปรุงให้ทันสมยั  

8.1.5 เตรียมความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) ของระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีการ
น าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบไดต้ามรายการข้อมูลใน 7 กลุ่มข้อมูลหลัก แต่รายการข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบยังไม่
ครบถ้วน รวมถึงบางรายการข้อมูลปัจจุบันไม่สามารถใช้งานหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ หรือเป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดของความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ตามท่ีได้น าเสนอในขั้นตน้แล้วนั้น  

ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติของ 
กรม ปภ. สามารถด าเนินการให้ข้อมูลมีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางทีมวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินงานในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงรายการข้อมูลในแต่ละชุด
ข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดตามผลการวิเคราะห์ความพร้อมและความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล 

- เชื่อมโยงหรือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในรายการข้อมูลที่ขาดหายไป และเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ยิ่งขึ้น   

- ท าข้อตกลงกับหน่วยงานต้นทางข้อมูล ในการเชื่อมโยงข้อมูลในบางชุดประเภทข้อมูล เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาวิเคราะห์และประมวลผลได้ เช่น ข้อมูลระดับน้ า ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 
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- พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตรวจสอบติดตาม รายงานสถานะระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ  เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละรายการ 

- จัดท ารายการของข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมทั้งรายละเอียด/มาตรฐาน
ของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ เพ่ือให้ส่วนงานที่ต้องการใช้งานข้อมูลทราบถึงรายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถน า
ข้อมูลไปใช้งานหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ถูกต้อง 

8.1.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมินความต้องการฯ  
จากผลการศึกษาของโครงการซึ่งทางทีมวิจัยได้มีการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินฯ ตามกระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดขอบเขต  
การด าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป รวมถึงจัดท าหน้าจอตัวอย่างของระบบสารสนเทศในส่วน
ของฟอร์มแบบประเมิน (e-form) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาในเบื้องต้น ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
ต่อไปในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินฯ ทางทีมวิจัยจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถน าข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ มาใช้ในการ
สนับสนุการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย (ระยะท่ี 0) การรับมือและประเมินความช่วยเหลือ ในระหว่างที่เกิด (ระยะ
ที่ 1 และ 2) และช่วยในการประเมินความเสียหายเพ่ือฟ้ืนฟู (ระยะที่ 3 และ 4) ได้ โดยให้ครอบคลุมการท างานด้าน
การส ารวจและประเมิน การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลการประเมินและสถานการณ์ การวางแผนและจัดการ
ทรัพยากรในการช่วยเหลือ และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ เป็นต้น 

- ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับรูปแบบ 
การประเมินความต้องการช่วยเหลือฯ ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงวางแนวทางการพัฒนาและส ารวจความต้องการของผู้ใช้
จากระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยเน้นผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการได้ง่าย รวดเร็ว ลดความ
ซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูล และตอบสนองฝ่ายบริหารในการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีช่องทางที่ผู้ใช้งานในพ้ืนที่ สามารถแจ้งร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนการประเมินความต้องการฯ รวมถึงแจ้งปัญหาด้านการใช้งานระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานส่วนกลาง 

- ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินฯ ที่พัฒนาขึ้น รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันและงบประมาณที่ได้ เช่น การก าหนดสถาปัตยกรรมของระบบในการพัฒนาในแต่ละ
ระยะ เช่น  

▪ ในช่วงการปรับปรุงรูปแบบการประเมินและแบบประเมิน ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นอาจ
อยู่ในรูปแบบของ Web Application เพ่ือความสะดวกในการปรับปรุงระบบและประหยัด
งบประมาณ เพราะรูปแบบหรือกระบวนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยหากในกรณีพ้ืนที่
ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ ก็สามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกระดาษ แล้ว
รวบรวมข้อมูลที่ได้ส่งให้แก่ส่วนวิเคราะห์และประเมินผล (ส่วนบัญชาการสถานการณ์ส่วน
หน้า)  ท าการน าเข้าข้อมูล เพ่ือใช้ในการประเมินความต้องการความช่วยเหลือต่อไป 
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▪ การด าเนินงานในช่วงต่อไป ภายหลังจากแบบประเมินมีการปรับปรุงไปตามบริบทในแต่ละ
พ้ืนที่มากแล้ว และได้น าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการประเมินในระดับหนึ่ ง 
จนเกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการท างานและการวิเคราะห์เพ่ิมเติม ซึ่งการ
พัฒนาระบบควรเน้นในการปรับปปรุงประสิทธิภาพทั้งในการท างานให้มีความคล่องตัว
ยิ่งขึ้นโดยอาจจะพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของ Mobile Application เพ่ิมเติม 
รวมถึงเน้นการเพ่ิมเติมฟังก์ชันในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการสถานการณ์ 

- ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศและฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนการประเมินฯ และการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขี้น 

- ด าเนินการประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งในด้านการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ ปัญหา
หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น รวมถึงความต้องการเพ่ิมเติมของผู้ใช้ ภายหลังการด าเนินการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อไป 

8.1.7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 

จากผลการศึกษาของโครงการในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินความต้องการช่วยเหลือฯ นั้น ทางทีมวิจัยเห็นว่าปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศนั้นมี
ผลกระทบต่อการใช้งานและความเชื่อม่ันในการใช้งานของผู้ใช้ระบบ จึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะในส่วนนี้ ดังนี้ 

- ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศของ กรม ปภ. ทั้งในส่วนของระบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ได้ โดยควรค านวณ
ความต้องการของระบบสารสนเทศตามจ านวนผู้ ใช้งานที่เกิดขึ้นจริง และแนวโน้มการเติบโตของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
ด้วย 

- ก าหนดแผนการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์สารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการสนับสนุน 
การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ เช่น ก าหนดแผนการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ในพ้ืนที่ต้นแบบ 
ก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้แต่ละหน่วยงานท าการตั้งงบประมาณในการจัดหา เป็นต้น 

- ก าหนดแนวทางการประสานงานเพ่ือขอการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน  เพ่ือช่วยในการสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
 
8.2 แนวทางการด าเนินงานฐานข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
 ตามผลการศึกษาของโครงการ “ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและ 
ดินโคลนถล่ม” ที่ได้ศึกษาไว้ในปี 2557 รวมถึงผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการน าเข้าข้อมูลผลการ
ส ารวจข้อมูลในปี 2558 ของโครงการนั้น ทางทีมวิจัยจึงขอน าเสนอแนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไป ควร
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการส ารวจและบริหารจัดการข้อมูล
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึงปรับปรุงการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุนการประเมินความช่วยเหลือฯ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 8-6 แนวทางด้านการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

 
8.2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและปัจจัยการประเมิน 

จากผลการศึกษาของโครงการนั้น ทางทีมวิจัยมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่น ามาใช้บางส่วนยังไม่ครบถ้วน 
และมีการก าหนดค่า และระดับคะแนนของปัจจัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในปัจจุบันของทาง
กรม ปภ. รวมถึงความต้องการในการน าข้อมูลผลการส ารวจมาใช้ในการสนับสนุนการประเมิน ตัวอย่าง เช่น 

- ตัวแปรในปัจจัยที่ใช้ในการประเมินบางส่วนยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุมกับการส ารวจข้อมูล  
ในพ้ืนที่ รวมถึงบางรายการสามารถเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับแบบประเมินระยะ 0 ได้ เช่น ลักษณะพ้ืนที่ที่ส ารวจ 
ลักษณะภัย การจ าแนกข้อมูลด้านประชากร เป็นต้น  

- การก าหนดค่าความละเอียดของปัจจัยในเชิงปริมาณหรือจ านวน ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ด้านการช่วยเหลือของกรม ปภ. หรือเกณฑ์ในการประเมินความต้องการความช่วยเหลือฯ เช่น ปัจจัยการ
ประเมินความเสียหาย  และปัจจัยด้านการลดความเสี่ยงภัยในพื้นท่ี เป็นต้น   

- ระดับค่าคะแนนที่ก าหนดในแต่ละปัจจัยควรก าหนดให้เหมาะสม และมีความละเอียดยิ่งขึ้น โดย
ศึกษาและอ้างอิงตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน และแบ่งระดับคะแนนให้สอดคล้องกับปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง
ตามความเหมาะสม  

- ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ (Dynamic Data) เช่น ปริมาณ
น้ าฝน ปริมาณน้ า ระดับน้ าทะเล ที่มีผลต่อโอกาสการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่  

- จัดตั้งคณะท างานของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละมิติข้อมูล เพ่ือท าการศึกษาทบทวนและ
ปรับปรุงรายการข้อมูลที่ต้องการส ารวจ พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบจากการปรับปรุงรายการข้อมูลต่อ เกณฑ์การ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมิน

ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

สร้างเครือข่ายใน
พื้นท่ีต้นแบบ

เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
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ประเมินระดับความรุนแรง ซึ่งอาจเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้
ความคิดเห็นทางด้านวิชาการร่วมกับคณะท างานของทางกรม ปภ. 

8.2.2 ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการส ารวจข้อมูล 

ในด้านการปฏิบัติงานด้านการส ารวจข้อมูล ควรด าเนินการปรับปรุงและจัดท าขั้นตอน รวมถึงก าหนด
บทบาทของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของการส ารวจข้อมูล ส่วนการ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงส่วนการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูล เพ่ือให้มีกระบวนการ  
ปฏิบัติงานที่สามารถน าระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงใช้อ านาจทางฝ่ายบริหารของกรม ปภ. ในการสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติและติดตามผลการ
ส ารวจข้อมูล  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารและสั่งการของฝ่ายบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
ภาพที่ 8-7 วงจรการปฏิบัติงานด้านการส ารวจข้อมูล 

 
8.2.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  และการ
บริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานในส่วนกลางนั้น ควรก าหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานในทั้งกระบวนการท างานตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับ
ล่าง (Top to Down) เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการในการเก็บและใช้งานข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน 
รวมถึงกระบวนการท างานของแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฟังก์ชันงานของระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นให้สามารถตอบสนองการท างานของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มได้ โดยมีระบบงานท่ีควรพัฒนาขึ้นในเบื้องต้นดังนี้ 

- ระบบส าหรับการบันทึกและจัดการข้อมูลผลการส ารวจข้อมูล ส าหรับหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ส ารวจและ
รายงานข้อมูล

(หน่วยงานในท้องถิ่น)

ส ารวจและรับรองข้อมูล

( ปภ.จังหวัด/สาขา)

ตรวจสอบข้อมูล

(ศูนย์ ปภ. เขต.)

วิเคราะห์/รายงาน

(หน่วยงานส่วนกลาง)

ก าหนดนโยบายและวาง
แผนการปฏิบัติงาน

(ฝ่ายบริหาร)
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- ระบบส าหรับการบริหารจัดการและติดตามข้อมูล ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง 
- ระบบส าหรับน าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน ส าหรับการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

8.2.4 สร้างเครือข่ายการส ารวจข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 

ในส่วนของการปฏิบัติด้านการส ารวจและรายงานผลข้อมูลในพ้ืนที่  ควรด าเนินการส่งเสริม 
การสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ทั้งในด้านการส ารวจและ
รายงานข้อมูล  ในด้านการฝึกอบรม ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการระบบสารสนเทศ รวมถึงด้านการ
วางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่มีการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ 

- แนวทางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้อย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ  

- แนวทางการประสานการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจ
กับหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมในการป้องกันก่อน 
เกิดภัย หรือการเตรียมความพร้อมของข้อมูลในระยะ 0  เป็นต้น 

8.2.5 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนของการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน  
ด้านการส ารวจข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
รวมถึงความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานของโครงการควรมี
กิจกรรมด้านการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโครงและความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่งควรก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมให้ครอบคลุม  
กลุ่มบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งตามขอบเขตของแผนงานที่น าเสนอควรมีการฝึกอบรมในเบื้องต้นดังนี้ 

- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ปภ. ในส่วนภูมิภาค 
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ปภ. ในส่วนกลางที่เก่ียวข้อง 
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ต้นแบบ เป็นต้น 
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แบบประเมินเตรียมความพร้อม ระยะที่ 0 
(Preparedness Assessment Form) 

 
 
 
 
 ช่ือหน่วยงาน       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 

 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

 

 
 คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ ตามความเป็นจริง 
 
3.1 ข้อมูลประชากร 
 ( ) จํานวนประชากร จําแนกตามเพศและอายุ 
 ( ) จํานวนครัวเรือน 
 ( ) จํานวนประชากรแฝง 
 ( ) จํานวนผู้พิการ 
 ( ) จํานวนผู้ป่วยติดเตียง 
 ( ) จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาเป็นประจํา 
 ( ) จํานวนสตรีต้ังครรภ์ 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
 
 
 
 

2. การเตรียมความพร้อมทีมประเมิน (DANA Team) ประกอบด้วย 

3. การเตรียมความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

1. หน่วยที่ทําการประเมิน 
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3.2 ข้อมูลสถานที่ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังที่อยู่อาศัย (หลังคาเรือน) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานที่ราชการ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. รพสต.) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานบริการที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง (เช่น บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์พิการ) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานที่สําคัญ (เช่น โบราณสถาน) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์/สนามกีฬาขนาดใหญ่ ที่สามารถจัดทําเป็น 

ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่เขตอันตราย/ควบคุม เช่น สารเคมี เช้ือเพลิง ทิ้งขยะติดเช้ือ/เป็นพิษ เลี้ยงสัตว์

อันตราย 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.3 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า สายส่ง สถานีไฟฟ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบประปา เช่น โรงผลิตนํ้า สายท่อส่งนํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางบก เช่น ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางรถไฟ สะพาน 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางน้ํา เช่น ท่าเรือ เส้นทางขนส่งทางนํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางอากาศ เช่น ท่าอากาศยานพาณิชย์ ท่าอากาศยานทหาร 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เสาอากาศ หอกระจายข่าว 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.4 ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ปศุสัตว์ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า ป๊ัมนํ้ามัน ป๊ัมแก๊ส  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.5 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ( ) รายงานการพยากรณ์สภาพอากาศ  ( )  ปริมาณนํ้าฝนสะสมย้อนหลัง (24 ช่ัวโมง ,7 วัน) 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
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3.6 ข้อมูลด้านน้ํา 
 ( ) ระดับนํ้า (ในแม่นํ้า)    ( )  ระดับนํ้าทะเลหนุน 
 ( ) การกักเก็บนํ้า (เช่น เขื่อน อ่างเก็บนํ้า ฝาย) ( )  เส้นทางนํ้า/แหล่งนํ้า (เช่น แม่นํ้า คลอง) 
 ( ) พ้ืนที่รับนํ้า (เช่น แก้มลิง)    ( )  ข้อมูลการระบายน้ํา 
 ( ) สถานีสูบนํ้า     ( )  ฝายชะลอน้ํา 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.7 ข้อมูลภูมิประเทศ 
 ( ) ที่ต้ัง ขอบเขต และจํานวนพ้ืนที่   ( )  ตําแหน่งที่ต้ังหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ( ) ลักษณะพ้ืนที่ (เช่น พ้ืนที่ราบนํ้าท่วมถึง/ไม่ถึง พ้ืนที่ดอนนํ้าท่วมถึง/ไม่ถึง ที่ดอน ที่โคก เขา พ้ืนที่ต้นนํ้า 

กลางนํ้า หรือปลายนํ้า) 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.8 ข้อมูลภัยพิบัติในอดีต (ย้อนหลัง 3-5 ปี) 
 ( ) ข้อมูลช่วงเวลาการเกิดภัย ขนาด ประเภท ความรุนแรง ขอบเขต พ้ืนที่เกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 ( ) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 

 
 คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ ตามความเป็นจริง) 
 
 ( ) ความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานด้านสาธารณภัย  

พร้อมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติเครื่องจักรกล  
 ( ) ความพร้อมของบุคลากรและอาสาสมัครที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ  
 ( ) การจัดทําทะเบียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่ียวชาญ บุคลากร หน่วยงาน หรืออาสาสมัคร 
 ( ) ความพร้อมของงบประมาณ และระบบการเบิกจ่ายในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
 ( ) การสํารวจลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย 
 ( ) การเตรียมจัดต้ังศูนย์บัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ( ) การเตรียมจัดต้ังทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงาน 
 ( ) การมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ที่แสดงถึงกลยุทธ์และมาตรการการจัดการในภาวะต่างๆ 
 ( ) การมีแผนการเตรียมการอพยพ พ้ืนที่อพยพ และการฝึกซ้อมการอพยพ และการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ 
 ( ) การมีการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 ( ) การเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ / การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติให้แก่ประชาชน

ทั่วไป 
 ( ) ความพร้อมของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนภัย หอกระจายข่าว 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ 
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5.1 เมื่อมีการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติแล้ว ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว 

(DANA Team) สามารถที่จะประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือภัยพิบัติได้หรือไม่ 
 ( ) ได้ 
 ( ) เน่ืองจาก            
               
 
5.2 เมื่อมีการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติแล้ว ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว 

(DANA Team) สามารถคาดการณ์ผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้หรือไม่ 
 ( ) ได้ 
 ( ) เน่ืองจาก            
               
 
 
 
ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        
 

******************************* 
 

5. การประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ 



	
 

ภาคผนวก ข 
 
แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะท่ี 1 
(INITIAL DISASTER ASSESSMENT FORM) 
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แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1 (ด้านความต้องการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากภัยพิบัติ) 
(Initial Disaster Assessment Form) 

 
 
 
 
 สถานที่       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)      ลองจิจูด (LONG)     
 

 
 
ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

 
คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 
   
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
           อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน    ( ) นํ้าท่วมขัง         ( ) นํ้าล้นตลิ่ง 

( ) นํ้าไหลหลาก       ( ) นํ้าทะเลหนุน     ( ) นํ้าป่าไหลหลาก 
( ) วาตภัย              ( ) อ่ืนๆ ระบุ     

ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls)  ( ) การลื่นไถล (Slides)  ( ) การไหล (Flows) 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย           
             
 
 
 

3. ข้อมูลภัยพิบัติ 

2. ทีมประเมิน (DANA Team) ประกอบด้วย 

1. สถานที่ทําการประเมิน 



แบบประเมินภยัพิบติัขัน้ต้น ระยะท่ี 1                                                    หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 
 
 

2 
 

 
3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
   สิ้นสุดวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
 หมู่บ้าน/ชุมชน      หมู่ที่____________________________ 
      ตําบล        อําเภอ      
 จังหวัด        
 พิกัด GPS ละติจูด (LAT)      ลองจิจูด (LONG)     
  
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย  
 ( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้ อํานวยการอําเภอ ผู้ อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ  
 ( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ  
( )  สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ 
      ( )  สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 

สั่งการและบัญชาการ 
 
 
 
4.1 ประชาชนในพื้นที่ 
 4.1.1 ประชาชนรวม    จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ   จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ   จํานวน      คน 
 4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต    จํานวน      คน 
 4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ    จํานวน      คน 
 4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย    จํานวน      คน 
 

4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 
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4.2 ประชากรแฝง 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรแฝงทั้งหมด     จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ    จํานวน      คน 
 
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ  เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยเร้ือรัง 

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมด   จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน      คน 
 
 
 
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
 ( ) เดินเท้า  
 ( ) รถจักรยานยนต์     
 ( ) รถยนต์  ( ) 4 ล้อ        ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ        ( ) 6 ล้อ        ( ) 10 ล้อ     
 ( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร  
 ( ) รถไฟ  
 ( ) เรือ  ระบุประเภท                      
 ( ) อากาศยาน ระบุประเภท            
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ             
 
5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
 

 

รายการ การใช้งาน 
ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ แต่ทํางานได้

เป็นระยะๆ 
เสียหาย ใช้งาน

ไม่ได้ 
ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ         

5. สาธารณูปโภค 
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 ( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้  จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายทั้งหมด    จํานวน      หลัง 
 
 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 
 ( ) รถบรรทุกนํ้า     จํานวน      คัน 
 ( ) รถกู้ภัย      จํานวน      คัน 
 ( ) เรือท้องแบน/ แพยาง    จํานวน      ลํา 
 ( ) เครื่องป่ันไฟ     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) รถป่ันไฟ     จํานวน      คัน 
 ( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก   จํานวน      คัน 
 ( ) รถขุดตัก     จํานวน      คัน 
 ( ) รถผลิตนํ้าด่ืม     จํานวน      คัน 
 ( ) รถประกอบอาหาร    จํานวน      คัน 
 ( ) วิทยุสื่อสาร     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) โดรน      จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เรือผลักดันนํ้า     จํานวน      ลํา 
 ( )  อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า  
  ( ) เสื้อชูชีพ      จํานวน      อัน 
  ( ) อ่ืนๆ ระบุ       จํานวน      อัน   
 ( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง    จํานวน      คัน 
 ( )  เครื่องสูบนํ้าระยะไกล    จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เครื่องสูบนํ้า     จํานวน      เครื่อง 
 ( )  รถสื่อสาร     จํานวน      คัน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 ( ) ถุงยังชีพ     จํานวน      ชุด 
 ( ) ข้าวกล่อง     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้าด่ืม      จํานวน      ลิตร / ขวด 
 ( ) เสื้อผ้า      จํานวน     ชุด 
 ( ) ยารักษาโรค     จํานวน      ชุด 
 ( ) อาหาร / เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน  จํานวน      ชุด 
 ( ) สุขาเคลื่อนที่     จํานวน      ห้อง 
 ( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จํานวน      ชุด 

6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลําดับความต้องการแต่ละด้าน) 
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 ( ) ไฟฉาย      จํานวน      ชุด 
 ( ) ยากันยุง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ผ้าอนามัย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในชาย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในหญิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) กระดาษชําระ     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้ามันเช้ือเพลิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ถุงดําสําหรับขับถ่าย    จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น    จํานวน      ชุด 
 ( ) เต้นท์สนาม     จํานวน      ชุด 
 ( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได้               กล่อง/วัน    
 ( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ  จํานวน      ชุด  
 ( ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)  จํานวน      ชุด 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ 
 ( ) สะพานเหล็กช่ัวคราว Bailey bridge  จํานวน      แห่ง 
 ( ) ถนน      จํานวน      สาย 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ   ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 ( ) ทีมค้นหา     จํานวน      คน   
  ( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จํานวน      ตัว 
 ( ) แพทย์/พยาบาลฉุกเฉิน    จํานวน      คน 
 ( ) ชุดประสานงาน     จํานวน      คน 
 ( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่    จํานวน      หน่วย 
 ( ) ทหาร/ตํารวจ/ตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน      คน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
 

ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        
 

************************ 

8. ความต้องการด้านบุคลากร 



	
 

ภาคผนวก ค 
 
แบบฟอร์มท่ี 1  
การรายงานสถานการณ์เบ้ืองต้น 

 

  



1 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 การรายงานสถานการณ์เบื้องต้น 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 วัน/ เดือน/ปี  การเกิดภัยพิบัติ :          
 ประเภทภัยพิบัติ :           
 สถานที่เกิดภัยพิบัติ :           
 
2. หน่วยงานท่ีรับรายงานสถานการณ์ 
 ช่ือหน่วยงาน :            
 ที่อยู่ :             
 โทรศัพท์ / โทรสาร :           
 E-mail :            
 
3. สถานการณ์ภัยพิบัติเบื้องต้น 
 (บรรยายถึงประเภทของภัยพิบัติ สถานที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปี  เวลา ระยะเวลาของการเกิด  ลักษณะ
ของภัย ปัจจัยหรือเหตุที่ทําให้เกิดภัยพิบัติ) 
             
            
            
   
 
4. ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 
 (บรรยายถึงจํานวนผู้ได้รับผลกระทบโดยประมาณ จํานวนผู้อพยพโดยประมาณ จํานวนคนตาย  
คนเจ็บ และสูญหาย โดยประมาณการจํานวนดังกล่าวในแต่ละพ้ืนที่) 
             
            
            
   
 
5. ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และการดํารงชีพ 
 (บรรยายถึงจํานวนที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหมดและเสียหายบางส่วนโดยประมาณ มูลค่าความเสียหาย
โดยประมาณของที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และแหล่งประกอบอาชีพ) 
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6. ผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 (บรรยายถึงสภาพของแหล่งนํ้า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ การคมนาคม
ขนส่ง ถนน สะพาน ระบบชลประทาน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอ่ืนๆ) 
             
            
            
   
 
7. ความต้องการเร่งด่วน 
 (บรรยายถึงลําดับความต้องการความช่วยเหลือในระยะฉุกเฉิน ด้านระบบโลจิสติกส์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ นํ้า ระบบสุขาภิบาล และอ่ืนๆ โดยความต้องการน้ี ให้รวมถึงความต้องการผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ) 
             
            
            
   
 
8. การดําเนินการที่ผ่านมา 
 (บรรยายถึงการดําเนินการในการสนองตอบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐ โดยรวมต้ังแต่  
การประกาศเตือนภัย และอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ โดยให้รวมถึงการดําเนินงานโดยองค์กรท้องถิ่น,  
องค์กรระดับชาติ และองค์กรระหว่างประเทศด้วย) 
             
            
            
   
 
9. แผนท่ีประสบภัยพิบัติ 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ประเมิน           ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา       
 

******************************* 
 



	
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความเสียหายและ 
ความต้องการระยะท่ี 2 (MULTI CLUSTER 
INITIAL AND RAPID ASSESSMENT - MIRA) 
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 
(Multi  Cluster Initial and Rapid  Assessment - MIRA) 

 
 
 
  
 สถานที่       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 

 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

 

 
 คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 
    
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
           อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน         ( ) นํ้าท่วมขัง              ( ) นํ้าล้นตลิ่ง 

( ) นํ้าไหลหลาก            ( ) นํ้าทะเลหนุน          ( ) นํ้าป่าไหลหลาก 
( ) วาตภัย                   ( ) อ่ืนๆ ระบุ     

ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls)  ( ) การลื่นไถล (Slides)  ( ) การไหล (Flows) 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย           
               
               
 
 
  

2. ทีมประเมิน (DANA Team) ประกอบด้วย 

3. ข้อมูลภัยพิบัติ 

1. สถานที่ทําการประเมิน 
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
   สิ้นสุดวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
 หมู่บ้าน/ชุมชน      หมู่ที่ ____________________________ 
      ตําบล        อําเภอ      
 จังหวัด        
 พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)       ลองจิจูด (LONG)    
  
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
 ( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้ อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ  
 ( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ  
( )  สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ 
      ( )  สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 

สั่งการและบัญชาการ 
 
3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
 ( ) เดินเท้า  
 ( ) รถจักรยานยนต์     
 ( ) รถยนต์  ( ) 4 ล้อ        ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ        ( ) 6 ล้อ        ( ) 10 ล้อ     
 ( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร  
 ( ) รถไฟ  
 ( ) เรือ  ระบุประเภท                      
 ( ) อากาศยาน ระบุประเภท            
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ             
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4.1 ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชน จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพื้นที่     
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ     
ประชาชนที่ต้องอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจ็บ 
 - ช่วยเหลือตนเองได้ 
 - ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
 
4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงในพื้นที่     
ประชากรแฝงได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงที่ต้องอพยพ     
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต     
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ 
 - ช่วยเหลือตนเองได้ 
 - ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงที่สูญหาย    
 
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง  

ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง จํานวน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอายุ    
ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล    
ผู้พิการ     
ผู้ป่วยเรื้อรัง    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ์    
อื่นๆ ระบุ     

รวม (คน)    

4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
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4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
 ( ) เกษตรกรรม 
 ( ) ปศุสัตว์ 
 ( ) ประมง 
 ( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง)  
 ( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ) 
 ( ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ( ) พนักงานบริษัท 
 ( ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ 
 ( ) แม่บ้าน 
 ( ) ว่างงาน     
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ        
 

 
5.1 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 5.1.1 บ้านเรือนที่เสียหาย 
  ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้   จํานวน      หลัง 
  ( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้           จํานวน      หลัง 
  ( ) เสียหายทั้งหมด     จํานวน      หลัง 
 5.1.2 อาคารและสถานที่ 
  อาคารพาณิชย์ ( )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง   
    ( )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  โรงงาน ( )  เสียหายบางส่วน   จํานวน      หลัง   
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  โรงแรม ( )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง   
    ( )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  ตลาด ( )  เสียหายบางส่วน   จํานวน      หลัง   
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
 5.1.3 ทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ 
  ( ) ยานยนต์     จํานวน      คัน 
  ( ) เรือประมง     จํานวน      ลํา 
  ( ) ปศุสัตว์      จํานวน      ตัว 
  ( ) สัตว์ปีก      จํานวน      ตัว 
  ( ) พ้ืนที่การเกษตร   
   ( ) พืชไร่      จํานวน      ไร่ 

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
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   ( ) พืชสวน     จํานวน      ไร่ 
   ( ) นาข้าว     จํานวน      ไร่ 
  ( ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า    จํานวน      บ่อ 
  ( ) เครื่องมือประกอบอาชีพ       จํานวน      อัน 
  ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 ( ) ถนน       จํานวน      สาย 
 ( ) สะพาน/คอสะพาน     จํานวน      แห่ง 
 ( ) ทํานบก้ันนํ้า      จํานวน      แห่ง 
 ( ) ฝาย       จํานวน      แห่ง 
 ( ) เหมือง       จํานวน      แห่ง 
 ( ) ศาสนสถาน      จํานวน      แห่ง 
 ( ) โบราณสถาน      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานศึกษา      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานพยาบาล      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานที่ราชการ ระบุ___________________  จํานวน      แห่ง      
 ( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์   จํานวน      แห่ง 
 ( ) บ่อนํ้า / อ่างเก็บนํ้า     จํานวน      แห่ง 
 ( ) ท่อระบายนํ้า      จํานวน      แห่ง 
  ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ จํานวน 
1. นํ้าด่ืม (ครัวเรือนละ 20 – 40  ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยของผู้หญิง (เช่น ผ้าอนามัย)  
4. เครื่องใช้ประจําวัน (เช่น สบู่ ผงซักฟอก แชมพูสระผม ยาสีฟัน)  
5. เครื่องนอน (เช่น หมอน ผา้ผืน เสื่อ ผ้าหม่)  
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามญัประจําบ้าน  
8. เครื่องผลิตนํ้าด่ืม  
9. การจัดการพ้ืนที่อพยพสัตว์เลี้ยง  
10. การจัดการของเสียและขยะ  

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจําเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 

7. น้ําและสุขาภิบาล 
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7.1 ประเภทแหล่งน้ําที่สามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ซื้อนํ้า    ( )  ประปาส่วนภูมิภาค  ( )  ประปาชุมชน   
 ( ) บ่อนํ้าบาดาล/นํ้าใต้ดิน  ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) สุขาสําเร็จรูป      
 ( ) สุขาเคลื่อนที่     
 ( ) สุขาประจําที่/สุขาที่สร้างขึ้นใหม่ในชุมชน  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
8.1 การบริการสาธารณสุขที่ยังเปิดให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) โรงพยาบาลรัฐ   ( ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ( )  โรงพยาบาลเอกชน 
 ( )  คลินิก/สถานพยาบาล  ( ) ร้านขายยา 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 
8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) แพทย์        จํานวน     คน 
 ( ) ทันตแพทย์       จํานวน     คน 
 ( ) จิตแพทย์      จํานวน     คน 
 ( ) เภสัชกร      จํานวน     คน 
 ( ) พยาบาล       จํานวน     คน 
 ( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     จํานวน     คน 
 ( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  จํานวน     คน 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       จํานวน     คน 
  
8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) โรคอุจจาระร่วง   ( )  โรคหวัดและทางเดินหายใจ  ( )  สุขภาพจิต 
 ( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ ( )  เจ็บป่วยเรื้อรัง   ( )  โรคนํ้ากัดเท้า   
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 
9.1 การเตรียมอาหารหลักในภาวะฉุกเฉินของประชาชน 
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ข้าวสาร / อาหารก่ึงสําเร็จรูป ( )  อาหารกระป๋อง  ( ) อาหารแห้ง 
 ( ) ไข่    ( )  อาหารปรุงสด  ( ) นํ้าด่ืมสะอาด   
 ( ) อาหารฮาลาล      
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ   
 ( )  ตลาดท้องถิ่น   ( )  ร้านขายอาหาร  ( )  เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์  

8. สุขภาพ 

9. อาหาร 
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 ( )  ครัวกลาง   ( )  ได้รับแจกอาหาร  ( )  หาอาหารเอง เช่น จับปลา  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
10.1 ลักษณะการอพยพ 
 ( ) ประชาชนที่ไม่ยอมอพยพ     จํานวน     คน  
 ( ) ประชาชนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง     จํานวน     คน  
 ( ) ประชาชนอพยพไปอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่ศูนย์พักพิง   จํานวน     คน 
10.2 เหตุผลในการอพยพ 
 ( ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 
 ( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าชุมชนได้ 
 ( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ได้ 
 ( ) เกิดโรคระบาด 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
10.3 จํานวนศูนย์พักพิง      จํานวน     แห่ง 
  

 
11.1  สถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 
 จํานวนที่ได้รับผลกระทบ     จํานวน     แห่ง 
 จํานวนที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้ จํานวน     แห่ง 
 จํานวนได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้ จํานวน     แห่ง 
11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ( ) ไม่มีผู้สอน     ( )  ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง 
 ( ) นักเรียนไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเรียน  ( )  วัสดุและอุปกรณ์ชํารุด/ได้รับความเสียหาย 
 ( ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว ( )  ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด  
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
12.1 จํานวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) 
 จํานวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมด  จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 เด็กที่พ่อแม่/ผู้ปกครองเสียชีวิต   จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 เด็กพลัดหลง   จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ_________________   
 
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) การค้ามนุษย์   ( )  แรงงานเด็ก   ( )  ความรุนแรงกับเด็ก 

10. ศูนย์พักพิง (Shelter) 

11. การศึกษา 

12. การคุ้มครอง 



แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2                            หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 

8 
 

 ( ) ยาเสพติด   ( )  โรคติดต่อ    ( )  การคุกคามทางเพศ 
 ( ) เด็กสูญหาย   ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
13.1 แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลขา่วสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ์   
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ    

 
13.2 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ไม่มีไฟฟ้า    ( )  ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต   
 ( ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด   ( )  อ่ืนๆ ระบุ        
  

13. ข้อมูลข่าวสาร 
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14.1  การจัดลําดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

 

14.2  การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 14.2.1 ด้านโครงสร้างถนน   ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.2 ด้านไฟฟ้า ระบุช่ือหน่วยงาน............................................................................................................ 
 14.2.3 ด้านประปา ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.4 ด้านการสื่อสาร ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................... 
 14.2.7 ด้านสุขภาพ ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพช่ัวคราว ระบุช่ือหน่วยงาน........................................................................................... 
 14.2.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.10 ด้านการศึกษา ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.12 อ่ืนๆ  ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        
 

******************************* 

รายการ ระดับความตอ้งการ (เร่งด่วน) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ที่พักพิง     
อาหาร  ข้าวสาร อาหารแห้ง    
นํ้าด่ืม/นํ้าใช้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย     
การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของชุมชน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ 
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(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
 ช่ือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย           
 หมู่บ้าน       ตําบล       
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 ผู้ประสานที่พักพิง      เบอร์ติดต่อ      
 หัวหน้าศูนย์พักพิง_________________________  เบอร์ติดต่อ      
(2) ประเภท 
  ( ) ศาสนสถาน   ( ) สถานศึกษา   ( ) ชุมชน  
  ( ) สนามกีฬา   ( ) พ้ืนที่ทหาร   ( ) สถานสงเคราะห์ 
  ( ) อ่ืนๆ ระบุ      
 (3) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย     ตารางเมตร 
 (4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้     คน   จํานวนที่อยู่จริง จํานวน _____________________คน 
 (5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย   
  

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี 
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เสื่อ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท์   

2. ห้องสุขา   
- หญิง    
- ชาย   

3. ห้องอาบนํ้า   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทําครวั   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนที่ส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   

รายละเอียดศนูย์พักพงิ 
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หมายเหตุ :  มาตรฐานศูนย์พักพิง (องค์การสหประชาชาติ) 

รายการ จํานวน/ประชากร 
สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าที่หลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
นํ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสําหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30  ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสําหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kcal/คน/วัน 
พ้ืนที่ 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพ้ืนที่ศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย   
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ   

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรมีีครรภ์   

11. ที่จอดรถ   
12. พ้ืนที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ   

13. พ้ืนที่บริการผูพิ้การวีลแชร์ หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ   
14. พ้ืนที่จัดการขยะ   

15. มุมสันทนาการ/มุมใหค้ําปรึกษา   
16. พ้ืนที่ซักล้าง   

17. พ้ืนที่สําหรับสตัว์เลี้ยง   
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย   

19. อ่ืนๆ ระบุ    



	
 

ภาคผนวก จ 
 
แบบฟอร์มท่ี 2  
การรายงานความต้องการการช่วยเหลือ 
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แบบฟอร์มท่ี 2  การรายงานความต้องการการช่วยเหลือ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 วัน/ เดือน/ปี  การเกิดภัยพิบัติ :           
 ประเภทภัยพิบัติ :            
 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ :            
 
2. หน่วยงานที่รับรายงานสถานการณ์ 
 ช่ือหน่วยงาน :             
 ท่ีอยู่ :              
 โทรศัพท์ / โทรสาร :            
 E-mail :             
 
3. สถานการณ์ภัยพิบัติเบื้องต้น 
 (บรรยายถึงประเภทของภัยพิบัติ สถานที่เกิดเหตุ วัน/ เดือน/ปี  เวลา ระยะเวลาของการเกิด ลักษณะของ
ภัยพิบัติ ปัจจัยหรือเหตุที่ทําให้เกิดภัยพิบัติ) 
              
              
 
4. ข้อมูลเหตุฉุกเฉินของภัยพิบัติ 
 เหตุการณ์ภัยพิบัติ :            
 สถานท่ีเกิดภัยพิบัติ :            
 ลักษณะการเกิดภัยพิบัติ :           
              
 การดําเนินการที่ผ่านมา :            
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ความต้องการเพิ่มเติม (โดยเรียงตามลําดับความต้องการเร่งด่วน) :       
              
              
 
 

 

 ที่พักพิง  
 อาหาร  ข้าวสาร อาหารแห้ง 
 นํ้าด่ืม/นํ้าใช้ 
 อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ 
 เวชภัณฑ์และยารักษาโรค 
 สุขอนามัย การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
 การให้บริการด้านการศึกษา 
 สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย) 
 รายการที่ไม่ใช่อาหาร  
 ระบบไฟฟ้า 
 ระบบประปา 
 ระบบส่ือสาร 
 การคมนาคมขนส่ง 
 การรักษาความปลอดภัยของชุมชน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ... 
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5. ความต้องการทรัพยากร (ระบุรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการการช่วยเหลือ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 
1. ทรัพยากรบุคคล 
ลําดับ ทักษะ 

(ระบุทักษะและคุณสมบัติที่
ต้องการ: พื้นฐาน, เชี่ยวชาญ, 
เฉพาะทาง, ระดับบริหาร) 

จํานวน พื้นที่เป้าหมาย 
(ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้

บุคลากรลงทํางาน) 

หน้าที่เฉพาะที่ต้องการให้
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาที่คาดการณ์ที่
ต้องการให้ปฏิบัติงาน 

      
      
      

 
2. เครื่องมือ / อุปกรณ์ 
ลําดับ ประเภทของเครื่องมือ / อุปกรณ์ จํานวน พื้นที่เป้าหมาย 

(ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ
เครื่องมือ / อุปกรณ์) 

วัตถุประสงค์ในการใช้ ระยะเวลาที่คาดการณ์ที่
ต้องการให้ปฏิบัติงาน 
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6. การบริหารจัดการ  
 ความคาดหวังต่อการได้มาซ่ึงความช่วยเหลือ (ระบุวัน / เวลาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ) :  
            
   
 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในพ้ืนที่ประสบภัย หรือ พ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ :  
            
   
 การจัดการด้านการเงิน (ระบุการชําระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ) :    
            
   
 
 
ผู้ประเมิน           ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา       
 

******************************* 

 
 



	
 

ภาคผนวก ฉ 
 
คู่มือการใช้ 
แบบประเมินเตรียมความพร้อม ระยะท่ี 0 
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(คู่มือการใช้) แบบประเมินเตรียมความพร้อม ระยะที่ 0 

(Preparedness Assessment Form) 
 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือประเมินความพร้อมของข้อมูล ศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ (บุคลากร 
อุปกรณ์เครืองมือ) รวมถึงศักยภาพขององค์กร (แผนและการบริหารจัดการ) ในการรับมือภัยพิบัติ 

 ระยะเวลาการประเมิน ต้องดําเนินการก่อนภัยพิบัติจะเกิดขึ้น โดยสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 

 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงหน่วยงานที่ที่ได้รับการประเมิน/เกิดภัย 
        ในการระบุตําแหน่งค่าพิกัด GPS (LAT/LONG) สามารถอ่านได้จากโปรแกรมแผนที่ เช่น Google 
Earth ซึ่งอยู่ในรูปแบบ decimal degree ในการเขียนค่าพิกัด GPS (LAT/LONG) จะต้องใส่จุดทศนิยมให้ครบถ้วน 
เช่น 13.75741  100.49001 หรือ N13.75741 E100.49001 เป็นต้น เพ่ือความแม่นยํา/ป้องกันความคลาดเคลื่อน
ในการนําผลไปค้นหา/ระบุพ้ืนที่เกิดภัย 
 
 ช่ือหน่วยงาน       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงการมีความพร้อมในการจัดต้ังทีมผู้รับผิดชอบเพ่ือประสานงานหรือประเมินความ
ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีองค์ประกอบของทีมประเมินเป็นสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ  ซึ่งหากมี
การจัดต้ังทีมประเมินแล้วให้ระบุรายละเอียดตามตาราง 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

2. การเตรียมความพร้อมทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) 

1. หน่วยที่ทําการประเมิน 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการคาดการสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น  

คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ ตามความเป็นจริง 
3.1 ข้อมูลประชากร 
 ( ) จํานวนประชากร จําแนกตามเพศและอายุ 
 ( ) จํานวนครัวเรือน 
 ( ) จํานวนประชากรแฝง 
 ( ) จํานวนผู้พิการ 
 ( ) จํานวนผู้ป่วยติดเตียง 
 ( ) จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาเป็นประจํา 
 ( ) จํานวนสตรีต้ังครรภ์ 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
3.2 ข้อมูลสถานที่ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังที่อยู่อาศัย (หลังคาเรือน) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานที่ราชการ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. รพสต.) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานบริการที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง (เช่น บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์พิการ) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานที่สําคัญ (เช่น โบราณสถาน) 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์/สนามกีฬาขนาดใหญ่ ที่สามารถจัดทําเป็น 

ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่เขตอันตราย/ควบคุม เช่น สารเคมี เช้ือเพลิง ทิ้งขยะติดเช้ือ/เป็นพิษ เลี้ยงสัตว์

อันตราย 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
3.3 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า สายส่ง สถานีไฟฟ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบประปา เช่น โรงผลิตนํ้า สายท่อส่งนํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางบก เช่น ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางรถไฟ สะพาน 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางน้ํา เช่น ท่าเรือ เส้นทางขนส่งทางนํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบการคมนาคมทางอากาศ เช่น ท่าอากาศยานพาณิชย์ ท่าอากาศยานทหาร 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังระบบโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เสาอากาศ หอกระจายข่าว 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 

3. การเตรียมความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
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3.4 ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ปศุสัตว์ 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังพ้ืนที่ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
 ( ) จํานวนและที่ต้ังสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า ป๊ัมนํ้ามัน ป๊ัมแก๊ส  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.5 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ( ) รายงานการพยากรณ์สภาพอากาศ  ( )  ปริมาณนํ้าฝนสะสมย้อนหลัง (24 ช่ัวโมง ,7 วัน) 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.6 ข้อมูลด้านน้ํา 
 ( ) ระดับนํ้า (ในแม่นํ้า)    ( )  ระดับนํ้าทะเลหนุน 
 ( ) การกักเก็บนํ้า (เช่น เขื่อน อ่างเก็บนํ้า ฝาย) ( )  เส้นทางนํ้า/แหล่งนํ้า (เช่น แม่นํ้า คลอง) 
 ( ) พ้ืนที่รับนํ้า (เช่น แก้มลิง)    ( )  ข้อมูลการระบายนํ้า 
 ( ) สถานีสูบนํ้า     ( )  ฝายชะลอน้ํา 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.7 ข้อมูลภูมิประเทศ 
 ( ) ที่ต้ัง ขอบเขต และจํานวนพ้ืนที่   ( )  ตําแหน่งที่ต้ังหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ( ) ลักษณะพ้ืนที่ (เช่น พ้ืนที่ราบนํ้าท่วมถึง/ไม่ถึง พ้ืนที่ดอนนํ้าท่วมถึง/ไม่ถึง ที่ดอน ที่โคก เขา พ้ืนที่ต้นนํ้า 

กลางนํ้า หรือปลายนํ้า) 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
 
3.8 ข้อมูลภัยพิบัติในอดีต (ย้อนหลัง 3-5 ปี) 
 ( ) ข้อมูลช่วงเวลาการเกิดภัย ขนาด ประเภท ความรุนแรง ขอบเขต พ้ืนที่เกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 ( ) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ            
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วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในรายละเอียด ตามรายการดังกล่าวข้างล่าง  

 คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ ตามความเป็นจริง) 
 ( ) ความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานด้านสาธารณภัย  

พร้อมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติเครื่องจักรกล  
 ( ) ความพร้อมของบุคลากรและอาสาสมัครที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ  
 ( ) การจัดทําทะเบียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่ียวชาญ บุคลากร หน่วยงาน หรืออาสาสมัคร 
 ( ) ความพร้อมของงบประมาณ และระบบการเบิกจ่ายในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
 ( ) การสํารวจลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย 
 ( ) การเตรียมจัดต้ังศูนย์บัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ( ) การเตรียมจัดต้ังทีมประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงาน 
 ( ) การมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ที่แสดงถึงกลยุทธ์และมาตรการการจัดการในภาวะต่างๆ 
 ( ) การมีแผนการเตรียมการอพยพ พ้ืนที่อพยพ และการฝึกซ้อมการอพยพ และการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ 
 ( ) การมีการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 ( ) การเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ / การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติให้แก่ประชาชน

ทั่วไป 
 ( ) ความพร้อมของระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนภัย หอกระจายข่าว 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ     
        

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความสามารถในการประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือภัยพิบัติและคาดการณ์ผลกระทบ
และความเสียหาย 
 
5.1 เมื่อมีการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติแล้ว ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว 

(DANA Team) สามารถที่จะประเมินสถานการณ์เพ่ือรับมือภัยพิบัติได้หรือไม่ 
 ( ) ได้ 
 ( ) เน่ืองจาก             
5.2 เมื่อมีการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติแล้ว ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว 

(DANA Team) สามารถคาดการณ์ผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้หรือไม่ 
 ( ) ได้ 
 ( ) เน่ืองจาก             
 
ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        

******************************* 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ 

5. การประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ 



	
 

ภาคผนวก ช 
 
คู่มือการใช้ 
แบบประเมินภัยพิบัติข้ันต้น ระยะท่ี 1 

 

  



แบบประเมินภยัพิบติัขัน้ต้น ระยะท่ี 1                                                    หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 
 
 

1 
 

(คู่มือการใช้) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1 (ด้านความต้องการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากภัยพิบัติ) 
(Initial Disaster Assessment Form) 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ  
ระยะเวลาการประเมิน จะต้องดําเนินการภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว 
สาระหลักของการประเมิน  เพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ที่ถูกประเมิน/เกิดภัย 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ถูกประเมิน/เกิดภัย 
         ในการระบุตําแหน่งค่าพิกัด GPS (LAT/ LONG) สามารถอ่านได้จากโปรแกรมแผนที่ เช่น Google 
Earth ซึ่งอยู่ในรูปแบบ decimal degree ในการเขียนค่าพิกัด GPS (LAT/LONG) จะต้องใส่จุดทศนิยมให้ครบถ้วน 
เช่น 13.75741  100.49001 หรือ N13.75741 E100.49001 เป็นต้น เพ่ือความแม่นยํา/ป้องกันความคลาดเคลื่อน 
ในการนําผลไปค้นหา/ระบุพ้ืนที่เกิดภัย 
 
 สถานที่       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)      ลองจิจูด (LONG)     
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงการมีความพร้อมในการจัดต้ังทีมผู้รับผิดชอบเพ่ือประสานงานหรือประเมินความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยมีองค์ประกอบของทีมประเมินเป็นสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ  โดยระบุรายละเอียด
ตามตาราง 
 
ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

2. ทีมประเมิน (DANA Team) ประกอบด้วย 

1. สถานที่ทําการประเมิน 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงประเภทและลักษณะของภัยที่เกิด ระยะเวลาการเกิดภัยเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงของ
ภัยที่เกิดขึ้นว่ายังคงอยู่หรือสิ้นสุดแล้ว สถานที่เกิดพิบัติควรระบุให้ละเอียดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและแม่นยํา 
รวมถึงขนาดและระดับการจัดการ 
 
คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
           อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน    ( ) นํ้าท่วมขัง         ( ) นํ้าล้นตลิ่ง 

( ) นํ้าไหลหลาก       ( ) นํ้าทะเลหนุน     ( ) นํ้าป่าไหลหลาก 
( ) วาตภัย              ( ) อ่ืนๆ ระบุ     

ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls)  ( ) การลื่นไถล (Slides)  ( ) การไหล (Flows) 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย           
             
3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
   สิ้นสุดวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
 หมู่บ้าน/ชุมชน      หมู่ที่____________________________ 
      ตําบล        อําเภอ      
 จังหวัด        
 พิกัด GPS ละติจูด (LAT)      ลองจิจูด (LONG)     
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย  
 ( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้ อํานวยการอําเภอ ผู้ อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ  
 ( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ  
( )  สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ 
      ( )  สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 

สั่งการและบัญชาการ 
 

3. ข้อมูลภัยพิบัติ 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบจํานวนประชากรที่ประสบภัย และได้รับผลกระทบ โดยต้องครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 
 
4.1 ประชาชนในพื้นที่ 
 4.1.1 ประชาชนรวม    จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ   จํานวน      คน 
        จํานวน      ครัวเรือน 
 4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ   จํานวน      คน 
 4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต    จํานวน      คน 
 4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ    จํานวน      คน 
 4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย    จํานวน      คน 
4.2 ประชากรแฝง 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรแฝงทั้งหมด     จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ    จํานวน      คน 
 
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ  เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยเร้ือรัง 

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 
 ( ) มี    ( ) ไม่มี    ( ) ไม่ทราบ 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมด   จํานวน      คน 
 ( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จํานวน      คน 
 
 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการเข้าถึงพ้ืนที่ และผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือ  
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
 ( ) เดินเท้า  
 ( ) รถจักรยานยนต์     
 ( ) รถยนต์  ( ) 4 ล้อ        ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ        ( ) 6 ล้อ        ( ) 10 ล้อ     
 ( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร  
 ( ) รถไฟ  
 ( ) เรือ  ระบุประเภท                      
 ( ) อากาศยาน ระบุประเภท            
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ             

4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ 

5. สาธารณูปโภค 
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5.2 ระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความเสียหายและต้องการด้านที่อยู่อาศัย 
  
 ( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้  จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
 ( ) เสียหายทั้งหมด    จํานวน      หลัง 
 
 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความต้องการช่วยเหลือตามลําดับความจําเป็น  
 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกู้ชีพกู้ภัย 
 ( ) รถบรรทุกนํ้า     จํานวน      คัน 
 ( ) รถกู้ภัย      จํานวน      คัน 
 ( ) เรือท้องแบน/ แพยาง    จํานวน      ลํา 
 ( ) เครื่องป่ันไฟ     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) รถป่ันไฟ     จํานวน      คัน 
 ( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก   จํานวน      คัน 
 ( ) รถขุดตัก     จํานวน      คัน 
 ( ) รถผลิตนํ้าด่ืม     จํานวน      คัน 
 ( ) รถประกอบอาหาร    จํานวน      คัน 

รายการ การใช้งาน 
ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ แต่ทํางานได้

เป็นระยะๆ 
เสียหาย ใช้งาน

ไม่ได้ 
ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ         

6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลําดับความต้องการแต่ละด้าน) 



แบบประเมินภยัพิบติัขัน้ต้น ระยะท่ี 1                                                    หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน ______________________ 
 
 

5 
 

 ( ) วิทยุสื่อสาร     จํานวน      เครื่อง 
 ( ) โดรน      จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เรือผลักดันนํ้า     จํานวน      ลํา 
 ( )  อุปกรณ์กู้ภัยทางนํ้า  
  ( ) เสื้อชูชีพ      จํานวน      อัน 
  ( ) อ่ืนๆ ระบุ       จํานวน      อัน   
 ( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง    จํานวน      คัน 
 ( )  เครื่องสูบนํ้าระยะไกล    จํานวน      เครื่อง 
 ( )  เครื่องสูบนํ้า     จํานวน      เครื่อง 
 ( )  รถสื่อสาร     จํานวน      คัน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 ( ) ถุงยังชีพ     จํานวน      ชุด 
 ( ) ข้าวกล่อง     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้าด่ืม      จํานวน      ลิตร / ขวด 
 ( ) เสื้อผ้า      จํานวน     ชุด 
 ( ) ยารักษาโรค     จํานวน      ชุด 
 ( ) อาหาร / เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อน  จํานวน      ชุด 
 ( ) สุขาเคลื่อนที่     จํานวน      ห้อง 
 ( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่ แขมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จํานวน      ชุด 
 ( ) ไฟฉาย      จํานวน      ชุด 
 ( ) ยากันยุง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ผ้าอนามัย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในชาย     จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดช้ันในหญิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) กระดาษชําระ     จํานวน      ชุด 
 ( ) นํ้ามันเช้ือเพลิง     จํานวน      ชุด 
 ( ) ถุงดําสําหรับขับถ่าย    จํานวน      ชุด 
 ( ) ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น    จํานวน      ชุด 
 ( ) เต้นท์สนาม     จํานวน      ชุด 
 ( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได้               กล่อง/วัน    
 ( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ  จํานวน      ชุด  
 ( ) ชุดเคร่ืองนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)  จํานวน      ชุด 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ 
 ( ) สะพานเหล็กช่ัวคราว Bailey bridge  จํานวน      แห่ง 
 ( ) ถนน      จํานวน      สาย 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
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7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ   ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความต้องการของพ้ืนที่ในด้านบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
 
 ( ) ทีมค้นหา     จํานวน      คน   
  ( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จํานวน      ตัว 
 ( ) แพทย์/พยาบาลฉุกเฉิน    จํานวน      คน 
 ( ) ชุดประสานงาน     จํานวน      คน 
 ( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่    จํานวน      หน่วย 
 ( ) ทหาร/ตํารวจ/ตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน      คน 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
 

ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        
 

************************ 

8. ความต้องการด้านบุคลากร 



	
 

ภาคผนวก ซ 
คู่มือการใช้ 
แบบประเมินความเสียหายและ 
ความต้องการระยะท่ี 2 
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(คู่มือการใช้) แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะท่ี 2 
(Multi  Cluster Initial and Rapid  Assessment - MIRA) 

 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือประเมินความเสียหายและความต้องการท่ีจําเป็นของผู้ประสบภัยเชิงลึก รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้ม/การเปลี่ยนแปลงของภัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ครอบคลุมรอบด้านในทุกกลุ่มอายุ เพศและศาสนา  

ซึ่งจะได้จากการสังเกต การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสํารวจจากผู้ประสบภัย ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงการทบทวนเอกสาร รายงานต่างๆ 

ระยะเวลาที่ประเมิน เป็นการประเมินหลังจากการประเมินระยะที่ 1 ได้ดําเนินการไปแล้ว  
สาระหลักของการประเมิน  มีรายละเอียดมากกว่าการประเมินในระยะที่ 1 
 
 
  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ที่ถูกประเมิน/เกิดภัย 
         ในการระบุตําแหน่งค่าพิกัด GPS (LAT/LONG) สามารถอ่านได้จากโปรแกรมแผนที่ เช่น Google Earth 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ decimal degree ในการเขียนค่าพิกัด GPS (LAT/LONG) จะต้องใส่จุดทศนิยมให้ครบถ้วน เช่น
13.75741  100.49001 หรือ N13.75741 E100.49001 เป็นต้น เพ่ือความแม่นยํา/ป้องกันความคลาดเคลื่อนในการนํา
ผลไปค้นหา/ระบุพ้ืนที่เกิดภัย 
 สถานที่       หมู่ที่ ____________________________ 
    ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน_______________________          ตําบล      
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงการมีความพร้อมในการจัดต้ังทีมผู้รับผิดชอบเพ่ือประสานงานหรือประเมินความต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยควรมีองค์ประกอบของทีมเป็นสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ  โดยระบุรายละเอียดตาม
ตาราง 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      

2. ทีมประเมิน (DANA Team) ประกอบด้วย 

1. สถานที่ทําการประเมิน 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงประเภทและลักษณะของภัยที่เกิด ระยะเวลาการเกิดภัยเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงของ
ภัยที่เกิดขึ้นว่ายังคงอยู่หรือสิ้นสุดแล้ว สถานที่เกิดภัยพิบัติควรระบุให้ละเอียดเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและ
แม่นยํา ระบุขนาดและระดับการจัดการและวิธีการเดินทางเข้าพ้ืนที่ที่ประสบภัย 

 คําช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ และ / หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง  
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 

ประเภทของภัย ลักษณะของภัย 
           อุทกภัย ( ) นํ้าท่วมฉับพลัน         ( ) นํ้าท่วมขัง              ( ) นํ้าล้นตลิ่ง 

( ) นํ้าไหลหลาก            ( ) นํ้าทะเลหนุน          ( ) นํ้าป่าไหลหลาก 
( ) วาตภัย                   ( ) อ่ืนๆ ระบุ     

ดินโคลนถล่ม ( ) การร่วงหล่น (Falls)  ( ) การลื่นไถล (Slides)  ( ) การไหล (Flows) 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย           
               
               
3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
   สิ้นสุดวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
 ( ) ณ วันที่ทําการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
  ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่    เดือน     พ.ศ.    เวลาประมาณ    น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 
 หมู่บ้าน/ชุมชน      หมู่ที่ ____________________________ 
      ตําบล        อําเภอ      
 จังหวัด        
 พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)       ลองจิจูด (LONG)     
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
 ( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้ อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ  
 ( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อํานวยการจังหวัด หรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ  
( )  สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการและ

บัญชาการ 
      ( )  สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุม 

สั่งการและบัญชาการ 

3. ข้อมูลภัยพิบัติ 
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3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย 
 ( ) เดินเท้า  
 ( ) รถจักรยานยนต์     
 ( ) รถยนต์  ( ) 4 ล้อ        ( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ        ( ) 6 ล้อ        ( ) 10 ล้อ     
 ( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร  
 ( ) รถไฟ  
 ( ) เรือ  ระบุประเภท                      
 ( ) อากาศยาน ระบุประเภท            
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ             
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบจํานวน อาชีพหลัก และผลกระทบที่เกิดกับประชากรทุกกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
ได้รับผลกระทบ โดยแยกเพศเพ่ือให้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการจําเป็นที่แตกต่างกัน  
 
4.1 ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชน จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชาชนในพื้นที่     
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ     
ประชาชนที่ต้องอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจ็บ 
 - ช่วยเหลือตนเองได้ 
 - ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จํานวน (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงในพื้นที่     
ประชากรแฝงได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงที่ต้องอพยพ     
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต     
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ 
 - ช่วยเหลือตนเองได้ 
 - ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงที่สูญหาย    

4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
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4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง  

 

4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลําดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
 ( ) เกษตรกรรม 
 ( ) ปศุสัตว์ 
 ( ) ประมง 
 ( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง)  
 ( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ) 
 ( ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ( ) พนักงานบริษัท 
 ( ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ 
 ( ) แม่บ้าน 
 ( ) ว่างงาน     
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ        
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความเสียหายและต้องการด้านที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน รวมถึงสาธารณประโยชน์ 
  
5.1 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 5.1.1 บ้านเรือนที่เสียหาย 
  ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้   จํานวน      หลัง 
  ( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้           จํานวน      หลัง 
  ( ) เสียหายทั้งหมด     จํานวน      หลัง 
 5.1.2 อาคารและสถานที่ 
  อาคารพาณิชย์ ( )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง   

ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง จํานวน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอายุ    
ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล    
ผู้พิการ     
ผู้ป่วยเรื้อรัง    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ์    
อื่นๆ ระบุ     

รวม (คน)    

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
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    ( )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  โรงงาน ( )  เสียหายบางส่วน   จํานวน      หลัง   
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  โรงแรม ( )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง   
    ( )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จํานวน      หลัง 
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
  ตลาด ( )  เสียหายบางส่วน   จํานวน      หลัง   
    ( ) เสียหายทั้งหมด   จํานวน      หลัง 
 5.1.3 ทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ 
  ( ) ยานยนต์     จํานวน      คัน 
  ( ) เรือประมง     จํานวน      ลํา 
  ( ) ปศุสัตว์      จํานวน      ตัว 
  ( ) สัตว์ปีก      จํานวน      ตัว 
  ( ) พ้ืนที่การเกษตร   
   ( ) พืชไร่      จํานวน      ไร่ 
   ( ) พืชสวน     จํานวน      ไร่ 
   ( ) นาข้าว     จํานวน      ไร่ 
  ( ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์นํ้า    จํานวน      บ่อ 
  ( ) เครื่องมือประกอบอาชีพ       จํานวน      อัน 
  ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
 
5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 ( ) ถนน       จํานวน      สาย 
 ( ) สะพาน/คอสะพาน     จํานวน      แห่ง 
 ( ) ทํานบก้ันนํ้า      จํานวน      แห่ง 
 ( ) ฝาย       จํานวน      แห่ง 
 ( ) ศาสนสถาน      จํานวน      แห่ง 
 ( ) โบราณสถาน      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานศึกษา      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานพยาบาล      จํานวน      แห่ง 
 ( ) สถานที่ราชการ ระบุ___________________  จํานวน      แห่ง      
 ( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์   จํานวน      แห่ง 
 ( ) บ่อนํ้า / อ่างเก็บนํ้า     จํานวน      แห่ง 
 ( ) ท่อระบายนํ้า      จํานวน      แห่ง 
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ      จํานวน       
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วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบความต้องการที่จําเป็นที่อ่ืนๆที่ไม่ใช่อาหาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 ประเภทแหล่งน้ําที่สามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ซื้อนํ้า    ( )  ประปาส่วนภูมิภาค  ( )  ประปาชุมชน   
 ( ) บ่อนํ้าบาดาล/นํ้าใต้ดิน  ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) สุขาสําเร็จรูป      
 ( ) สุขาเคลื่อนที่     
 ( ) สุขาประจําที่/สุขาที่สร้างขึ้นใหม่ในชุมชน  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินว่าบริการด้านสาธารณสุขยังสามารถให้บริการได้หรือไม่ และต้องการความช่วยเหลือจาก
ภายนอกหรือไม่อย่างไร รวมถึงมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือไม่ 
 
8.1 การบริการสาธารณสุขที่ยังเปิดให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) โรงพยาบาลรัฐ   ( ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ( ) โรงพยาบาลเอกชน 
 ( )  คลินิก/สถานพยาบาล  ( )  ร้านขายยา 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 

รายการ จํานวน 
1. นํ้าด่ืม (ครัวเรือนละ 20 – 40  ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารท่ีเหมาะสม  
3. วัสดุเพ่ือสุขอนามัยของผู้หญิง (เช่น ผ้าอนามัย)  
4. เครื่องใช้ประจําวัน (เช่น สบู่ ผงซักฟอก แชมพูสระผม ยาสีฟัน)  
5. เครื่องนอน (เช่น หมอน ผา้ผืน เสื่อ ผ้าหม่)  
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามญัประจําบ้าน  
8. เครื่องผลิตนํ้าด่ืม  
9. การจัดการพ้ืนที่อพยพสัตว์เลี้ยง  
10. การจัดการของเสียและขยะ  

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจําเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 

7. น้ําและสุขาภิบาล 

8. สุขภาพ 
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8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) แพทย์        จํานวน     คน 
 ( ) ทันตแพทย์       จํานวน     คน 
 ( ) จิตแพทย์      จํานวน     คน 
 ( ) เภสัชกร      จํานวน     คน 
 ( ) พยาบาล       จํานวน     คน 
 ( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     จํานวน     คน 
 ( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  จํานวน     คน 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       จํานวน     คน 
  
8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) โรคอุจจาระร่วง   ( )  โรคหวัดและทางเดินหายใจ  ( )  สุขภาพจิต 
 ( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ ( )  เจ็บป่วยเรื้อรัง   ( )  โรคนํ้ากัดเท้า   
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 
 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินว่าผู้ประสบภัยได้รับอาหารเพียงพอหรือไม่ จากแหล่งใด  
 
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) ข้าวสาร / อาหารก่ึงสําเร็จรูป ( )  อาหารกระป๋อง  ( ) อาหารแห้ง 
 ( ) ไข่    ( )  อาหารปรุงสด  ( ) นํ้าด่ืมสะอาด   
 ( ) อาหารฮาลาล      
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ   
 ( )  ตลาดท้องถิ่น   ( )  ร้านขายอาหาร  ( )  เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์  
 ( )  ครัวกลาง   ( )  ได้รับแจกอาหาร  ( )  หาอาหารเอง เช่น จับปลา  
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบลักษณะการอพยพ เหตุผลที่อพยพหรือไม่อพยพ ความเพียงพอและลักษณะของที่พักพิง   
10.1 ลักษณะการอพยพ 
 ( ) ประชาชนที่ไม่ยอมอพยพ     จํานวน     คน  
 ( ) ประชาชนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง     จํานวน     คน  
 ( ) ประชาชนอพยพไปอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่ศูนย์พักพิง   จํานวน     คน 
 

10. ศูนย์พักพิง (Shelter) 

9. อาหาร 
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10.2 เหตุผลในการอพยพ 
 ( ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
 ( ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 
 ( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าชุมชนได้ 
 ( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ได้ 
 ( ) เกิดโรคระบาด 
 ( ) อ่ืนๆ ระบุ       
10.3 จํานวนศูนย์พักพิง      จํานวน     แห่ง 
  

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลกระทบและการเข้าถึงการให้บริการทางการศึกษาในช่วงพิบัติภัย ซึ่งเป็นบริการสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการด้านสถานที่ รวมถึงความเสียหายต่อสถานศึกษา  
 
11.1  สถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 
 จํานวนที่ได้รับผลกระทบ    จํานวน     แห่ง 
 จํานวนที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้ จํานวน     แห่ง 
 จํานวนที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้ จํานวน     แห่ง 
11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ( ) ไม่มีผู้สอน     ( )  ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง 
 ( ) นักเรียนไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเรียน  ( )  วัสดุและอุปกรณ์ชํารุด/ได้รับความเสียหาย 
 ( ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว ( )  เส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด  
 ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินจํานวนเด็กที่มีความเปราะบางและภัยคุกคามที่ เกิดขึ้น เพ่ือให้การคุ้มครองตาม  
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 
12.1 จํานวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) 
 จํานวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมด  จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 เด็กที่พ่อแม่/ผู้ปกครองเสียชีวิต   จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 เด็กพลัดหลง   จํานวน    คน  หญิง_______คน  ชาย_______คน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ_________________   
 
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) การค้ามนุษย์   ( )  แรงงานเด็ก   ( )  ความรุนแรงกับเด็ก 

11. การศึกษา 

12. การคุ้มครอง 
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 ( ) ยาเสพติด   ( )  โรคติดต่อ    ( )  การคุกคามทางเพศ 
 ( ) เด็กสูญหาย   ( )  อ่ืนๆ ระบุ       
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบช่องทางที่จะให้ข้อมูล รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับ ผู้ให้บริการและทีมงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือ 
 
13.1 แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลขา่วสาร ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย 
โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ์   
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ    

 
13.2 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 ( ) ไม่มีไฟฟ้า    ( )  ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต   
 ( ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด   ( )  อ่ืนๆ ระบุ        
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบความต้องการของผู้ประสบภัยที่จําเป็นเร่งด่วนตามการเรียงลําดับ  
 
14.1  การจัดลําดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

รายการ ระดับความตอ้งการ (เร่งด่วน) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ที่พักพิง     
อาหาร  ข้าวสาร อาหารแห้ง    
นํ้าด่ืม/นํ้าใช้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย     

13. ข้อมูลข่าวสาร 

14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ 
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14.2  การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
 14.2.1 ด้านโครงสร้างถนน   ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.2 ด้านไฟฟ้า ระบุช่ือหน่วยงาน............................................................................................................ 
 14.2.3 ด้านประปา ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.4 ด้านการสื่อสาร ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................... 
 14.2.7 ด้านสุขภาพ ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพช่ัวคราว ระบุช่ือหน่วยงาน........................................................................................... 
 14.2.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.10 ด้านการศึกษา ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 14.2.12 อ่ืนๆ  ระบุช่ือหน่วยงาน..................................................................................................... 
 
 
ผู้ประเมิน          ตําแหน่ง          
วัน/เดือน/ปี          เวลา        
 

******************************* 
  

การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของชุมชน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง และประเมินว่ามีการ
ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
 ช่ือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย           
 หมู่บ้าน       ตําบล       
 อําเภอ       จังหวัด       
 พิกัด (GPS) LAT      LONG       
 ผู้ประสานที่พักพิง      เบอร์ติดต่อ      
 หัวหน้าศูนย์พักพิง_________________________  เบอร์ติดต่อ      
(2) ประเภท 
  ( ) ศาสนสถาน   ( ) สถานศึกษา   ( ) ชุมชน  
  ( ) สนามกีฬา   ( ) พ้ืนที่ทหาร   ( ) สถานสงเคราะห์ 
  ( ) อ่ืนๆ ระบุ      
 (3) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย     ตารางเมตร 
 (4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้     คน   จํานวนที่อยู่จริง จํานวน _____________________คน 
 (5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย   
  

รายการ มี (ปริมาณ / ขนาด) ไม่มี 
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เสื่อ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท์   

2. ห้องสุขา   
- หญิง    
- ชาย   

3. ห้องอาบนํ้า   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ทําครวั   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

รายละเอียดศนูย์พักพงิ 
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หมายเหตุ :  มาตรฐานศูนย์พักพิง (องค์การสหประชาชาติ) 
 

รายการ จํานวน/ประชากร 
สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าที่หลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
นํ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสําหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30  ลิตร/คน/วัน 
นํ้าสําหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kcal/คน/วัน 
พ้ืนที่ 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพ้ืนที่ศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 

5. ฉากก้ัน   

6. พ้ืนที่ส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย   

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ   
10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรมีีครรภ์   

11. ที่จอดรถ   

12. พ้ืนที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ   
13. พ้ืนที่บริการผูพิ้การวีลแชร์ หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ   

14. พ้ืนที่จัดการขยะ   
15. มุมสันทนาการ/มุมใหค้ําปรึกษา   

16. พ้ืนที่ซักล้าง   
17. พ้ืนที่สําหรับสตัว์เลี้ยง   

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย   
19. อ่ืนๆ ระบุ    



	
 

ภาคผนวก ฌ 
 
ผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ 
ชุดข้อมูลระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

 



กลุ่มข้อมูล ประเภทข้อมูล รายการข้อมูล Score มีข้อมูล Data Source SOURCE Datatype สถานภาพปัจจุบัน ข้อผิดพลาด - สาเหตุ แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย สภาพอากาศ ฤดูกาล รายงานพยากรณ์อากาศประจําวัน 50  ภายนอก กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) Web Link เป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจําวันรายภาค จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย สภาพอากาศ ฤดูกาล รายงานพยากรณ์อากาศจําแนกตามภาค 50  ภายนอก กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) Web Link
แสดงข้อมูลสภาพอากาศรายภาค โดยเชื่อมโยงไปยัง

หน้าเว็บไซต์แสดง

ต้องเปิด link เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์กรมอุตุนิยมฯ
 เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการ ควรเชื่อมโยงจาก XML 
ไฟล์ที่ทางกรมฯ ปล่อยข้อมูลมาให้ ซึ่งมี link ที่
จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าต้องการดู

จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย สภาพอากาศ ฤดูกาล
รายงานพยากรณ์อากาศจําแนกตามจุดวัดพยากรณ์
อากาศ

50  ภายนอก กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) Web Link
แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศประจําวันจําแนกตามภาค
 ในแต่ละจุดตรวจวัด โดยเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

แสดงข้อมูล

ต้องเปิด link เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์กรมอุตุนิยมฯ
 เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการ ควรเชื่อมโยงจาก XML 
ไฟล์ที่ทางกรมฯ ปล่อยข้อมูลมาให้ ซึ่งมี link ที่
จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าต้องการดู

จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย สภาพอากาศ ฤดูกาล ข้อมูลสถานีโทรมาตร 100  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลสภาพอากาศของแต่ละโทรมาตร

นํามาเชื่อมโยงและนําเสนอในรูปแบบเชิงพื้นที่
ร่วมกับตําแหน่งสถานี

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย มรสุมหรือพายุที่เผชิญอยู่และกําลังจะเข้ามาอีก เส้นทางเดินพายุ 75  ภายนอก กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) Web Link แสดงข้อมูลพายุจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยม จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก ปริมาณน้ําฝน 50  ภายนอก กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) Data ปริมาณน้ําฝน, น้ําฝน 12 ชม. และน้ําฝน 1 วัน
นํามาเชื่อมโยงและนําเสนอในรูปแบบเชิงพื้นที่

ร่วมกับตําแหน่งสถานี

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก
พิกัดที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและปริมาณ
น้ําฝนราย ชม.

100  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Data ข้อมูลชื่อและพิกัดที่ตั้งสถานีตรวจวัด

นํามาเชื่อมโยงและนําเสนอในรูปแบบเชิงพื้นที่
ร่วมกับข้อมูลรายละเอียด

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก ข้อมูลปริมาณน้ําฝนรายสถานีวัดน้ําฝน 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Data

ข้อมูลปริมาณน้ําฝนรายสะสม รายชม. อุณหภูมิ คว
วามชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม

ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง
ตรวจสอบการเชื่อมโยงให้เป็นปัจจุบันและนํามา
เชื่อมโยงและนําเสนอในรูปแบบเชิงพื้นที่ร่วมกับ

ตําแหน่งสถานี

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน
ข้อมูลประตูระบายน้ํา,สถานีระบายน้ํา,สถานีวัดระดับ
น้ํา (กทม.)

75  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลระดับน้ําประตูระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา กทม เป็นข้อมูลเฉพาะที่ ไม่ครอบคลุม จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลโทรมาตรลุ่มน้ํามูล 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link

สถานการณ์น้ําจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ํามูล (ราย15
นาที)

เป็นข้อมูลเฉพาะที่ ไม่ครอบคลุม ( สํานักอุทก
วิทยาและบริหารน้ําร่วมกับสํานักชลประทานที่ 

7 กรมชลประทาน )
ปรับปรุงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ค่าระดับน้ํา 50  ภายนอก กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) Web Link
รายงานสรุประดับน้ํา จากกล้อง CCTV ในรูปแบบของ

 PDF
เชื่อมโยงเว็บไซต์ ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลมา

วิเคราะห์เพิ่มเติมได้
ปรับปรุงการเชื่อมโยง หรือดึงข้อมูลมาเป็น Web 

Service แทน

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลจากระบบโทรมาตรลุ่มแม่น้ําโขง 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลปริมาณน้ําจากโทรมาตร ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลจากระบบโทรมาตรลุ่มแม่น้ําเพชรบุรี 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลปริมาณน้ําจากโทรมาตร ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลโทรมาตรลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลปริมาณน้ําจากโทรมาตร เป็นข้อมูลเฉพาะที่ ไม่ครอบคลุม จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ภาพพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ําทะเลในแต่ละสถานี รายปี

เชื่อมโยงเว็บไซต์ ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เพิ่มเติมได้

จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ความสูงระดับน้ําทะเล 75  ภายนอก กรมชลประทาน Web Link ข้อมูลระดับน้ําทะเลที่สถานีตรวจวัดจํานวน  7 จุด เป็นข้อมูลเฉพาะที่ ไม่ครอบคลุม จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลพื้นฐานของสถานีวัดระดับน้ํา 25  ภายนอก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ Web Link ข้อมูลรายละเอียดสถานีของหน่วยงาน ข้อมูลเป็นรายละเอียดโดยรวมของสถานี นําเข้าหรือเชื่อมโยงเป็นจุดของสถานีจริง

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ระดับน้ํา น้ําขึ้นน้ําลงหรือน้ําทะเลหนุน ข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ 50  ภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) Web Link ข้อมูลระดับน้ํา แต่ละสถานีบริเวณลุ่มน้ําชี เป็นข้อมูลเฉพาะที่ ไม่ครอบคลุม ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ศักยภาพของเขื่อน อ่างเก็บน้ําในการรองรับน้ํา ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
เชื่อมโยงข้อมูลจาก กฟผ. หรือทาง สสนก. และ

นํามานําเสนอชิงพื้นที่

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําที่ปล่อยออกจากเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา ข้อมูลเขื่อนรายวัน 75  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ปริมาณน้ําในเขื่อนของ กฟผ. ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําที่ปล่อยออกจากเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา ข้อมูลปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนขนาดกลาง 75  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา ใช้งานยาก ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําที่ปล่อยออกจากเขื่อน อ่างเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา ปริมาตรน้ําใช้การได้ของเขื่อนขนาดใหญ่ 75  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา ใช้งานยาก ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ํา ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ํา และระดับอ้างอิงต่อพื้นที่ บริการรายงานสภาพน้ําท่วมขัง 50  ภายนอก สํานักการระบายน้ํา (กทม.) Web Link ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ํา ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ํา และระดับอ้างอิงต่อพื้นที่ ระบบเฝ้าน้ําท่วมถนน 50  ภายนอก สํานักการระบายน้ํา (กทม.) Web Link ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ํา ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ํา และระดับอ้างอิงต่อพื้นที่ บริการระบบเฝ้าน้ําล้นคลอง 50  ภายนอก สํานักการระบายน้ํา (กทม.) Web Link ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ํา ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ํา และระดับอ้างอิงต่อพื้นที่ จุดวัดระดับน้ําในคลอง 50  ภายนอก สํานักการระบายน้ํา (กทม.) Web Link ไม่สามารถใช้งานได้ จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ํา ระยะเวลาเคลื่อนตัวของน้ํา และระดับอ้างอิงต่อพื้นที่ ข้อมูลระดับน้ําและอัตราการไหลจากระบบโทรมาตร 50  ภายนอก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (สสนก.)
Web Link ข้อมูลสถานการณ์น้ําจากระบบโทรมาตร ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบการเชื่อมโยงระดับกับทาง สสนก.

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย แนวโน้มสถานการณ์ ข้อมูลสถานการณ์พิบัติภัย 25  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) Web Link
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์ประจําวันในแต่ละพื้นที่

ของกรมอุตุนิยม
จัดเป็นกลุ่มข้อมูลสถานการณ์ประจํา ปรับปรุง

การนําเสนอ
จัดรูปแบบและหมวดหมู่การนําเสนอ

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย แนวโน้มสถานการณ์ ข้อมูลแสดงผลรายงานการเตือนภัย ระบบ EWS 50  ภายนอก กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) Web Link ไม่สามารถเรียกข้อมูลได้

1



กลุ่มข้อมูล ประเภทข้อมูล รายการข้อมูล Score มีข้อมูล Data Source SOURCE Datatype สถานภาพปัจจุบัน ข้อผิดพลาด - สาเหตุ แนวทางการปรับปรุงข้อมูล
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก ปริมาณน้ําฝนจากระบบโทรมาตร 75  ภายนอก กรมชลประทาน Web Link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน กําหนดการเชื่อมไว้เป็นพื้นที่ ปรับปรุงให้สามารถเลือกพื้นที่ได้ก่อนเข้าถึงข้อมูล

1.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัย ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาที่ฝนจะตก ข้อมูลปริมาณน้ําฝน 25  ภายนอก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ Web Link
แสดงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในส่วนของสภาพ

อากาศ
การแสดงผลข้อมูลไม่เหมาะสม

กําหนดแนวทางการนําเนอโดยเพิ่มเติมส่วนแสดงผล/
เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ ขอบเขตจังหวัด 75  ปภ. GIS
จัดเก็บไว้ในระบบ GEO database แต่ยังไม่มีการ

นํามาใช้งานอย่างเหมาะสม
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ ขอบเขตอําเภอ 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ ขอบเขตตําบล 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ ขอบเขตหมู่บ้าน 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ 75  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Web Link
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

รายงานข้อมูลของ อปท. ในแต่ละปี

ปรับปรุงการเชื่อมโยงให้เป็นรูปแบบของ Data ที่
สามารถนํามาเชื่อมโยงข้อมูลตําแหน่งหรือพื้นที่ อปท.

 ได้ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ต่อไป

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ข้อมูลทําเนียบท้องที่ 75  ภายนอก กรมการปกครอง (ปค.) Data รายชื่อขอบเขตการปกครอง
กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน และนํา

รายละเอียดของข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จปฐ/กชช2ค) 75  ภายนอก กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) Data ยังไม่มีการกําหนดรูปแบบการนํามาใช้งาน/วิเคราะห์
กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน และ
ประยุกต์ข้อมูลมาช่วยในการสนับสนุนการวิเคราะห์

ยิ่งขึ้น
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 75  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Data รายชื่อขอบเขตการปกครอง กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การแบ่งการปกครอง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงาน อปท. 75  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Data รายชื่อหน่วยงาน อปท.
กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน และนํา

ข้อมูลไปเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของ อปท.

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ดิน แร่ธาตุ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์) ไม่มีข้อมูล จัดหาข้อมูลเพิ่มเติม

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ํา เส้นทางน้ํา แม่น้ําหลัก 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ํา เส้นทางน้ํา ลุ่มน้ําหลัก/ลุ่มน้ําย่อย 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
นํามาประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเผยแพร่

ข้อมูล
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ แหล่งเก็บและกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และซากปรักหักพัง สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่รองรับน้ํา สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่อพยพ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่อื่นๆที่สามารถใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม 50  ปภ. คลังข้อมูล Data กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน
2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 50  ปภ. คลังข้อมูล Data กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลแผ่นดินไหว จากสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 25  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) Web Link แสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ข้อมูลแผ่นดินไหว
เชื่อมโยงเว็บไซต์ ทําให้ไม่สามารถนะข้อมูลมา

วิเคราะห์เพิ่มเติมได้

จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลโดยดึงข้อมูลผลการ
ตรวจวัดมาในรูปแบบองตาราง หรือ แผนที่ และให้

สามารถคิกแสดงรายละเอียดในแต่ละจุดได้

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลธรณีภัยพิบัติ แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ 25  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) Web Link
รายงานสรุปสถานการณ์ธรณีพิบัติประจําวัน ใน

รูปแบบของแผนที่ ซึ่งมีข้อมูลที่นําเสนอ เช่น พื้นที่เผ้า
ระวังดินโคลนถล่ม จุดตรวจวัดปริมาณน้ําฝน

จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 75  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) GIS ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 75  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) GIS ตําแหน่งหมู่บ้านที่เสี่ยง
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย รอยแยก 75  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) GIS ตําแหน่งรอยเลื่อน
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลการเกิดธรณีพิบัติ 75  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) GIS ตําแหน่งที่เคยเกิดธรณีพิบัติ
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลน้ําท่วมย้อนหลัง 75  ภายนอก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (สทอภ.)
GIS พื้นที่เคยเกิดน้ําท่วมย้อนหลังในแต่ละปี

จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่พื้นที่ประสบภัยและ/หรือแผนที่พื้นที่
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เชื่อมโยงข้อมูลจาก Google เบื้องต้นและขอบริการ
จากหน่วยงานหลัก เช่น สทอภ. ในพื้นที่ประสบภัย

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เกิดภัยมีกี่ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ขยาย
และลด)

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัย 50  ปภ. ระบบ  MIS/GIS Web Link
เชื่อมโยงส่วนสืบค้นข้อมูล พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

พิบัติภัย
ระบบหลักไม่มีการปรับปรุงข้อมูล พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เกิดภัยมีกี่ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ขยาย
และลด)

ข้อมูลการการประกาศภัยจากระบบ e-stock 50  ปภ. ระบบ e-stock Data ไม่สามารถเข้าถึงรายการข้อมูลที่กําหนดได้ ไม่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม แผนที่เส้นทางอพยพ สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่หรือสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลําดับ
แรก

พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

2



กลุ่มข้อมูล ประเภทข้อมูล รายการข้อมูล Score มีข้อมูล Data Source SOURCE Datatype สถานภาพปัจจุบัน ข้อผิดพลาด - สาเหตุ แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

2.ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม ความเสียหายหรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่ง ทางรถไฟ 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสายหลัก สายรอง ในหมู่บ้าน ถนนส่วนบุคคล ถนนหลัก 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสายหลัก สายรอง ในหมู่บ้าน ถนนส่วนบุคคล ทางแยก 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสายหลัก สายรอง ในหมู่บ้าน ถนนส่วนบุคคล ทางด่วน 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น
3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระยะทางจากจังหวัด,อําเภอ,ตําบล คํานวณกระยะทางโดยใช้ซอฟต์แวร์ GIS

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน สะพาน (สะพานเหล็ก สะพานคอนกรีต สะพานไม้) สะพาน 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบส่งน้ํา ระบบประปา (ส่วนภูมิภาค หมู่บ้าน) น้ําบาดาล บ่อน้ํา 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบส่งน้ํา ระบบประปา (ส่วนภูมิภาค หมู่บ้าน) น้ําบาดาล ปั๊มน้ําประปา 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เขื่อน ฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา เขื่อนและอ่างเก็บน้ํา 0  ภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) Data ไม่พบรายการข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลศักยภาพเขื่อนและการ
ระบายน้ํา โดยนําเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เขื่อน ฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา เขื่อน/อ่างเก็บน้ํา ขนาดใหญ่ 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เขื่อน ฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา เขื่อน/อ่างเก็บน้ํา ขนาดกลาง 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เขื่อน ฝายกั้นน้ํา อ่างเก็บน้ํา ฝาย 5  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า
จัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งแนวสายส่ง โรงไฟฟ้า สถานี

ไฟฟ้า

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบติดต่อและการสื่อสาร (ระบบหลัก ระบบรองและระบบ
สํารอง)

จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านระบบสื่อสาร

3.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ผลกระทบทางโครงสร้างพื้นฐาน ความเสียหายด้านสาธารณประโยชน์ ปภ. ระบบ  MIS/GIS พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ พื้นที่เขตอุตสาหกรรม
จัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของข้อมูลตําแหน่ง

และข้อมูลรายละเอียด

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ โรงงานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ข้อมูลโรงงานและประเภทโรงงาน (Factory Class) 50  ภายนอก กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน ข้อมูลขาดการปรับปรุง เชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของโรงงาน

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สถานประกอบกิจการ สถานีบริการน้ํามัน 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS เชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของโรงงาน
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 50  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน เชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดกับข้อมูลตําแหน่ง

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปลูกข้าว 75  ภายนอก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (สทอภ.)
GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS จัดหาข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ดินที่เพิ่มเติม

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ พื้นที่ปศุสัตว์ จัดหาข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ดินที่เพิ่มเติม
4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ พื้นที่ที่ใช้สารเคมีและประเภทสารเคมี สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประกอบการอื่นๆ
ความเสียหายด้านทรัพย์สิน (พื้นที่เกษตร/พาณิชย์ 
เป็นต้น)

ปภ. ระบบ  MIS/GIS พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องมือ รายได้ อื่นๆ
 ถ้ามี

พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

4.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จําเป็นต่างๆ ในครัวเรือน พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานที่สําคัญทางศาสนา ศาสนสถาน 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS
จัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายขึ้น
5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ โบราณสถาน สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานที่ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา โรงเรียน และพิกัด 75  ภายนอก สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานที่ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อปท. 75  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานที่ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา หน่วยงานราชการ 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานที่ราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา โรงเรียน และพิกัด 75  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่
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กลุ่มข้อมูล ประเภทข้อมูล รายการข้อมูล Score มีข้อมูล Data Source SOURCE Datatype สถานภาพปัจจุบัน ข้อผิดพลาด - สาเหตุ แนวทางการปรับปรุงข้อมูล

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 75  ภายนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่

5.ข้อมูลสถานที่สําคัญ สถานพยาบาล สถานพยาบาล  ปภ. GIS ชั้นข้อมูลททาง GIS เชื่อมโยงและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่

6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนประชากร แบ่งประเภทหญิง,ชาย และอายุ
ข้อมูลจํานวนประชากรจําแนกตามเพศ และอายุ ราย
ตําบล

75  ภายนอก กรมการปกครอง (ปค.) Data ข้อมูลรายละเอียดตามช่วงอายุและเพศ กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

6.ข้อมูลด้านประชากร
จํานวนประชากร  แบ่งกลุ่มเสี่ยง เปราะบาง ด้อยโอกาส 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลผู้สูงอายุ โดยนับจาก อายุ 60 ขึ้นไป 75  ภายนอก กรมการปกครอง (ปค.) Data ข้อมูลรายละเอียดตามช่วงอายุและเพศ กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

6.ข้อมูลด้านประชากร
จํานวนประชากร  แบ่งกลุ่มเสี่ยง เปราะบาง ด้อยโอกาส 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ 75  ภายนอก
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ (พก.)
Data ข้อมูลรายลบุคคล กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนประชากร  แบ่งกลุ่มอาชีพ อาชีพ รายหมู่บ้าน ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน จปฐ. 75  ภายนอก กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน สามารถใช้ความผลการสํารวจจากข้อมูล จปฐ ได้

6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนประชากร  แบ่งกลุ่มศาสนา ศาสนา รายหมู่บ้าน ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน จปฐ. 75  ภายนอก กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน สามารถใช้ความผลการสํารวจจากข้อมูล จปฐ ได้

6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนครัวเรือน  แบ่งจํานวนบ้านเรือน (กี่หลัง)  ข้อมูลครัวเรือน  จปฐ./กชช2ค 75  ภายนอก กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) Data ไม่มีการนําข้อมูลขึ้นมาใช้งาน สามารถใช้ความผลการสํารวจจากข้อมูล จปฐ ได้
6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนครัวเรือน แบ่งตามประเภทบ้านไม้ ปูน สังกะสี อื่นๆ สามารถใช้ความผลการสํารวจจากข้อมูล จปฐ ได้
6.ข้อมูลด้านประชากร จํานวนครัวเรือน ที่เลี้ยง สัตว์เลี้ยง (ชนิดและจํานวน) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

6.ข้อมูลด้านประชากร
จํานวนประชากรผู้ประสบภัย (รายงานตามกลุ่มประชากร 
จํานวนผู้บาดเจ็บ, จํานวนผู้เสียชีวิต, จํานวนผู้สูญหาย จํานวผู้
อพยพ)

ความเสียหายของราษฎรเดือดร้อน (คน/ครอบครัว) ปภ. ระบบ  MIS/GIS ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลออกมาใช้งาน พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน

6.ข้อมูลด้านประชากร กลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลําดับแรก สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการภัยเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  เครื่องมือ และอุปกรณ์

รายงานสรุปเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือ
อุปกรณ์

75  ปภ. ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล ปภ. Data รายการเครื่องจักรกลของหน่วยงาน ปภ.
ตรวจสอบความถูกต้องการรายละเอียดการเชื่อมโยง

กับทางหน่วยงานต้นสังกัด

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่

หน่วยงานเครือข่าย 75  ปภ. ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล ปภ. Data รายชื่อหน่วยงานเครือข่าย
ตรวจสอบความถูกต้องการรายละเอียดการเชื่อมโยง

กับทางหน่วยงานต้นสังกัด

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่

ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 75  ปภ. ฐานข้อมูล อปพร. Data รายชื่ออาสาสาสมัคร ปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลปัจจุบัน

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่

บุคคลที่เข้าอบรมโครงการ "หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย"

75  ปภ. ฐานข้อมูล OTOS Data รายชื่ออาสาสมัครของ OTOS ปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลปัจจุบัน

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่

ข้อมูลมิสเตอร์เตือนภัย 75  ปภ. ฐานข้อมูลมิสเตอร์เตือนภัย Data รายชื่ออาสาสาสมัคร ปรับปรุงให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลปัจจุบัน

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
จํานวนองค์กร หน่วยงาน มูลนิธิอาสาสมัคร และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่

เครือข่ายเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 75  ภายนอก กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) GIS รายชื่อเครือข่าย กําหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย ยารักษาโรค ปภ.
สํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชื่อมโยงจาก

ระบบ e-Stock

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย สิ่งของสํารองจ่าย (ถุงยังชีพ เสื้อผ้า) ข้อมูลสิ่งของสํารองจ่าย และของบริจาค 75  ปภ. ระบบ e-stock Data รายการข้อมูลจากระบบ eStock เชื่อมโยงจากระบบ e-Stock

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย
การให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกขณะเกิดภัย เช่น สะพาน
ไม้/ ทางเดิน

ปภ.
ยังไม่มีการจัดเป็ยข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่

เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย งบประมาณ ข้อมูลการใช้เงินทดรองราชการ 75  ปภ. ระบบ e-stock Data รายการข้อมูลจากระบบ eStock เชื่อมโยงจากระบบ e-Stock

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย งบประมาณ วงเงินใช้จ่าย 75  ปภ. ระบบ e-stock Data รายการข้อมูลจากระบบ eStock เชื่อมโยงจากระบบ e-Stock

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย ศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ (EOC)
ยังไม่มีการจัดเป็ยข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่

เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและศักยภาพในการรองรับ ข้อมูลพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 75  ปภ. ฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว Data มีข้อมูลตําแหน่งและชื่อสถานที่
ปรับปรุงระบบสารสนเทศและรายละเอียดข้อมูลตาม

แบบฟอร์มการประเมินฯ

7.ศักยภาพในการตอบโต้สาธารณภัย ระบบเตือนภัย ข้อมูลจากระบบศูนย์ติดตั้งระบบเตือนภัย 75  ปภ.
ฐานข้อมูลพื้นที่ติดตั้งระบบเตือนภัย

สาธารณะ
Data มีข้อมูลตําแหน่งและชื่อสถานที่

ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเชิงพื้นที่ หรือการ
นํามาใช้ในการแจ้งเตือนภัย
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