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รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากความร่วมมือของ
หน่วยงานและบุคคลส าคัญหลายท่าน ซึ่งคณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณดังนี้  
 

ขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพ้ืนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน และต าบล
นาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนทั้งข้อมูล สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ จนกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล (Technology 

Transfer of Natural Disaster Response with Database System) เป็นการจัดการความรู้การวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์ มีอ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Email waraphorntt@yahoo.com โทรศัพท์ 087 

6310671 ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบประมาณท่ีได้รับ 500,000 บาท ระยะเวลาการ

ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ 27 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2566 

เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญที่จะเสริมสร้างขีด

ความสามารถให้กับชุมชน หน่วยงานในการวางแผนจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา/ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความมั่นคง 

ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดให้ผู้มีบทบาท

ในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติเป็นประจ า 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล และ

สร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  ซึ่งพ้ืนที่ต้นแบบดังกล่าวได้ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขณะเข้ารับการถ่ายทอด/อบรม ในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจริงในพ้ืนที่ สามารถ

สร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้แก่ชุมชน อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลในการรับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอด/อบรม คือ เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล แกนน าชุมชน 

อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ต าบลตะโหมด จองถนน และนาปะขอ จังหวัดพัทลุง องค์

ความรู้/เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด คือ เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล ผ่านกิจกรรม

หลักทั้ง 9 กิจกรรม คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติและโปรแกรมฐานข้อมูล การฝึกทักษะการใช้

เครื่องมือและน าเข้าข้อมูล การทดลองใช้ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถอดบทเรียนกิจกรรมทั้งหมด 

 ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติธรรมชาติ แนวทางการรับมือ 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ ข้อมูลที่จ าเป็นในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งมีความรู้ ความ

เข้าใจในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ เมื่อลงเก็บข้อมูลในชุมชนก็สามารถวางแผนแบ่งงานตามความถนัด

และพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง เมื่อต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล ผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานและแกนน าชุมชน เข้าใจหลักการของโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูล

ได้ในทันที ส่วนอสม. จะมีความเข้าใจโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง เนื่องจากไม่มีความ
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คล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยการฝึกอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ ในการทดลองใช้

ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมากท่ีสุด คือข้อมูล

ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) และด้านสังคม สอดคล้องกับช่วงเวลาที่พ้ืนที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประมาณกลางเดือนธันวาคม 2565 ผู้เข้าร่วมได้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล รวมถึง

ขั้นตอนแนวทางที่ได้อบรมไปใช้ในการวางแผนรับมืออุทกภัยในพ้ืนที่ พบว่า ฐานข้อมูลเข้าใจได้ง่าย รวดเร็วแม้

อยู่ในสถานการณ์คับขัน จากการถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูล และการน าไปใช้

พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่พึงพอใจระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ 

ละเอียดครบถ้วน เก็บข้อมูลหลายระดับ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลง่าย และ

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และ

คนในชุมชน 

 จากการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพบว่า พ้ืนที่เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะหรือความเข้มแข็งที่ต่างกัน 

ถือเป็นจุดแข็งที่จะท าให้การใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ 

พ้ืนที่ต าบลตะโหมดเป็นพ้ืนที่ที่มีฐานชุมชน สังคม ทุนเดิมที่เข้มแข็งมาก ซึ่งช่วยขับเคลื่อนให้ระบบฐานข้อมูลมี

ความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากกระบวนการที่ส าคัญคือ การเก็บข้อมูลในชุมชน ที่น าไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

ประกอบกับหน่วยงานในพ้ืนที่ (เทศบาลต าบลตะโหมด) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการจัดการภัยพิบัติ ดังนั้น

กิจกรรมหรือนโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนทีจ่ะเป็นรูปธรรม และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 ต าบลจองถนน เป็นพ้ืนที่ที่มีฐานบุคลากร (เจ้าหน้าที่) มีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทศบาล ซึ่งมีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ เข้าใจ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งให้ความสนใน

บริบทพื้นที่ ดังนั้นเมื่อต้องขับเคลื่อนงานด้านภัยพิบัติโดยมีฐานข้อมูลเป็นฐานด้วยแล้ว มั่นใจได้ว่า ในอนาคตจะ

กลายเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภัยพิบัติ  และได้แรงหนุนเสริมจาก

หน่วยงาน ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ เปิดรับข้อคิดเห็น มุมมองจากคน

ภายนอกเพ่ือน ามาปรับ/เสริมงานในพ้ืนที่ 

 ต าบลนาปะขอ เป็นพ้ืนที่ที่มีฐานบุคลากร (เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รพ.สต.  

อสม.) ที่ใช้ใจท างาน ทุ่มเท มุ่งมั่น จากช่วงแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบลังเล ไม่มั่นใจในโครงการว่ากิจกรรม

ออกมาในรูปแบบใด กลับกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆ กิจกรรม บุคลากร

ด้านสาธารณสุขทั้งเจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม. มีความพยายามในการเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือเก็บ

ข้อมูล สามารถบูรณาการต่อยอดสิ่งที่ได้รับการอบรมออกมาในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนั่ นจะ

กลายเป็นทักษะที่ติดตัวผู้เข้าอบรมในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนต่อไป 
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โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล เป็นการจัดการ

ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลตะโหมด ต าบลนาปะขอ และต าบลจองถนน จังหวัดพัทลุง 

ชุมชน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ มีกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม คือ (1) ให้ความรู้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการภัยพิบัติ (2) แนะน าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ (3) อบรมการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลกและแบบเก็บข้อมูล  (4) เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 

และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (5) อบรมการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมน าเข้า

ข้อมูลจากภาคสนาม (6) ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ (7) ติดตามการใช้ระบบ
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Abstract 
 

Technology transfer project for dealing with natural disasters with a database system, 
research knowledge management and technology transfer for utilization, aims to transfer 
technology to deal with natural disasters and build a prototype area to cope with natural 
disasters with a database system. The target groups are Sub-district Administrative Organization 
officers of Tamode, Napakor, and Jong Tanon, Phattalung Province, community members, 
village health volunteers, and subdistrict health promotion hospitals. The project consists of 9 
activities, namely 1)  providing knowledge, principle, and theories of disaster management 2) 
introducing database system programs in coping with natural disasters 3)  training on the use 
of global position tools, and data collecting forms 4)  collecting data in the study areas and 
verifying the completeness of the obtained information 5) training on input data into database 
system program and input real collected field data 6) experimenting with the natural disaster 
database system 7)  monitoring the implementation of the database system in coping with 
natural disasters 8)  practising skills for being up to date database system and 9)  transcribing 
knowledge on how to be up to date database system and implementation.  These activities 
led to obtaining prototype areas for implementing technology of natural disaster preparedness 
with a database system, a database for coping with natural disasters being appropriate with 
the context of the areas, project participants have skills in using natural disaster preparedness 
database systems.  This approach is to sustainably strengthen human security in disaster 
situations consistent with integrative ministry- level disaster prevention and mitigation action 
plan in the aspect of disaster management, The Twelfth National Economic and Social 
Development Plan (2017 – 2021), and a Strategic Plan of the Department of Disaster Prevention 
and Mitigation ( 2017 –  2021)  emphasizing on increasing and building the capacity of 
communities to adapt and prepare to cope with natural disasters, and in line with human 
security strategy (2013 -  2023) :  a knowledge strategy tactic, 1. 2 data development and risk 
population group data system.  In addition, the purpose of a knowledge strategy tactic is for 
organizations, institutes, and risk population groups to have knowledge and understanding of 
risk, and how to deal with various types of risks.  
Keywords : disaster management, flood, database system 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 หลกัการเหตุผล 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC) (2001) ได้

น าเสนอว่า มีการศึกษาตัวบ่งชี้ทางสภาพอากาศท่ีบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งอุณหภูมิ 

ปริมาณน้ าฝน คลื่นความร้อน และการละลายของภูเขาน้ าแข็ง พบว่า ในช่วงปี 1906 – 2005 อุณหภูมิเฉลี่ย

โลกเพ่ิมสูงขึ้น 0.74 องศาเซลเซียส การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยท าให้สภาพทางกายภาพเปลี่ยนแปลงและ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัฏจักรน้ า ท าให้อัตราการระเหยของน้ าในแหล่งกักเก็บน้ าเปลี่ยนแปลง ในพ้ืนที่ที่มี

แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติจ านวนมาก การระเหยและการคายน้ าของพืชจะเพ่ิมขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

เมือ่ปริมาณไอน้ าและความชื้นในอากาศเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลต่อการก่อตัวของพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่วน

พ้ืนที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติน้อย การระเหยของน้ าอย่างรวดเร็วส่งผลให้แหล่งน้ าแห้งเหือด เมื่อ

ความชื้นในอากาศลดน้อยลงปริมาณน้ าฝนที่ตกสู่พ้ืนโลกจะลดน้อยลงจนเกิดเป็นภัยแล้ง ขณะเดียวกันอัตรา

การเกิดคลื่นความร้อนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและจ านวนคืนที่มีอากาศร้อนกว่าปกติเพ่ิมจ านวนขึ้น จากข้อมูล

ทางสถิติพบว่า การเกิดพายุโซนร้อนและเฮอร์ริเคนมีความรุนแรงและความถี่เพ่ิมขึ้น แต่ละครั้งก่อให้เกิดปัญหา

น้ าท่วมตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเชียที่ประสบปัญหาน้ าท่วมมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขต

พ้ืนที่ร้อนชื้นและมีที่ราบลุ่มแม่น้ าจ านวนมาก (IPCC, 2001) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ปรากฏในรูปแบบ

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งน้ าท่วม ดินถล่ม ลมพายุ และภัยแล้ง มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพ่ิมมาก

ขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ถือเป็นภัยคุกคามของ

มนุษย์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เกิดข้ึนทุกปีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน บางปีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครอบคลุม

พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง อย่างในปี พ.ศ. 2554 ถือเป็นปีแห่งมหาอุทกภัย เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ครอบคลมุ

กว่า 65 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800 คน และประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 12,000,000 คน คนตกงาน

มากกว่า 600,000 คน เศรษฐกิจได้รับผลกระทบคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 14 ล้านล้านบาท ความ

เสียหายจากมหาอุทกภัยในครั ้งนี ้ถือเป็นความเสียหายขั้นหายนะ เป็นความเสียหายอันดับ 4 ของโลก 

(คณะท างานสังเคราะห์บทเรียนการรับมืออภิมหาอุทกภัย , 2554, น. 6) ภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันจะ

คุกคามความม่ันคงของโลกและมนุษยชาติมากขึ้น สิ่งที่ท าได้ คือ การป้องกันเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ที่

ผ่านมาผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัย พิบัติ ซึ่ง
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ด าเนินการในปีพ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และศึกษาผลเบื้องต้นจากการใช้ฐานข้อมูล 

กลุ่มเปราะบางในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) บนแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติบนฐานชุมชน และแนวคิดระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เป็นผลผลิตหลักของ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย 

ข้อมูลที่ส าคัญของกลุ่มเปราะบางประเภทต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เด็กอ่อนหรือ

ทารก เด็กเล็ก และข้อมูลภาวะความเป็นอยู่ รวมถึงภาวะการเจ็บป่วย การรักษา ข้อมูลในครัวเรือนของกลุ่ม

เปราะบาง รวมถึงการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ภายหลังพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลฯ เสร็จสมบูรณ์ ได้จัดให้มีการติดตั้งระบบฐานข้อมูลฯ ให้กับหน่วยงานในชุมชน และอบรมการ

ใช้ พร้อมทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลฯรับมือภัยพิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน โดยวิธีการ

ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการถอดบทเรียนเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา ข้อดี ข้อจ ากัดของโครงการ 

พบว่า ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง มีจุดเด่น 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) การมีฐานข้อมูลประชากร ระดับบุคคล 

โดยเฉพาะข้อมูลของกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจน รวมข้อมูล

ที่ให้รายระเอียดเกี่ยวกับอายุครรภ์ (กรณีหญิงตั้งครรภ์) สถานภาพการรักษา ประวัติการพบแพทย์ โรค

ประจ าตัว ช่วงเวลาเจ็บป่วย อาการของโรคที่ชัดเจน ประเภทของยา ความถี่ในการพบแพทย์ และข้อมูลติดต่อ

แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญมากต่อการดูแลกลุ่มเปราะบางกรณี

ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติ และสามารถน ามาใช้วางแผนได้ว่า  ควรเตรียมการอย่างไรเพ่ือรองรับ 

และอพยพกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2) รูปแบบฐานข้อมูลให้ความส าคัญกับวิธีการเก็บ

ข้อมูลอุทกภัยในอดีต คือ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับครัวเรือน และในระดับบุคคล โดยเฉพาะประชากร

กลุ่มเปราะบางได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในอดีต ดังนั้นฐานข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่สอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลในพ้ืนที่ และ 3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่ มเปราะบางชุมชนเข้ากับ

องค์กรและหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานและแบ่งระดับชั้นข้อมูลเพื่อน ามาใช้งานได้อย่างสะดวก 

ปัจจุบันโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่า องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจาก

โครงการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล เป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่ในการวางแผนการจัดการภัยพิบัติใน

พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา/ได้รับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ มีความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้ชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอด เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล ให้แก่ผู้มีบทบาทใน
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การรับมือภัยพิบัติ ภายใต้โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบ

ฐานข้อมูล ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประสบและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็น

ประจ า ทั้งอุทกภัย ดินโคลนถล่ม หรือภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เ พ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล และเพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด้วยระบบฐานข้อมูล ในพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีหน่วยงานร่วมด าเนินการ คือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในต าบลตะโหมด ต าบลนาปะขอ และต าบลจองถนน จังหวัดพัทลุง ชุมชน อสม. และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพัทลุง ภายหลังจาก

การเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมสามารถน าเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูลมา

วางแผนรับมือภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่ได้ทันท่วงที ทั้งช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย อีกทั้งเป็นการ

สร้างพ้ืนที่ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล ซึ่งพ้ืนที่ต้นแบบ

สามารถน าองค์ความรู้/เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน/พ้ืนที่ ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เหมือนกัน การด าเนินการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนที่ และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการน าองค์ความรู้/เทคโนโลยี มาสร้างความมั่นคง ปลอดภัยใน

สังคมซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ด้านการ

บริหารจัดการภัยพิบัติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน

ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นให้มีการสร้าง/เพ่ิมขีดความสามารถ

ของชุมชนในการปรับตัว เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ.2556-2566 ในยุทธศาสตร์ความรู้ กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาข้อมูลและระบบข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ความรู้ระบุไว้ว่า หน่วยงานองค์กรและประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ สามารถก าหนดทางเลือกการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม และมีระบบข้อมูล

สนับสนุน ซึ่งการด าเนินการของโครงการนี้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเป็นการ

เสริมสร้างความมั่นคงในมนุษย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

2) เพื่อสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  
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1.3 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1.3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
ขอบเขตเชิงเนื้อหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล

ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย หนึ่งด้านกายภาพ เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านแหล่ง

น้ า พื้นที่ป่าไม้ โรงเรียน สถานที่ส าคัญ ลักษณะภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง เป็นต้น และสอง ข้อมูลด้าน

โครงสร้างเกี่ยวกับบ้าน และเส้นทางจราจรในชุมชน  

 2) ด้านประชากร (กลุ่มเปราะบาง) เกี่ยวข้องกับโรคประจ าตัว สถานการรักษา และข้อมูลประวัติการ

รักษา 

 3) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน รายได้ อาชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้และท า

มาหากิน ยานพาหนะ 

 4) ด้านสังคม ประกอบด้วย หนึ่ง ข้อมูลหน่วยงานราชการในพ้ืนที่และบทบาทการจัดการอุทกภัย 

ได้แก่ สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล ตลาด เป็นต้น สอง ข้อมูลกลุ่มองค์กรและเครือข่ายในชุมชน  

 5) ด้านอุทกภัยและการจัดการในพ้ืนที่ในอดีต ประกอบด้วย หนึ่งข้อมูลอุทกภัยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 

สอง จุดนัดพบ สาม จุดอพยพ สี่ เส้นทางอพยพ ห้า พ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดเสี่ยง หก อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น 

เจ็ด ที่ตั้งบ้านแกนน าหรือผู้น าชุมชน และแปด ที่ตั้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

 
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 
งานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา 12 เดือน 
 
1.3.3 ขอบเขตเชิงพื้นที่  
พ้ืนที่ที่ประสบและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัย 

ดังนั้นพ้ืนที่เป้าหมายคือ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุงจ านวน 3 ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า คือ 
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 
 

 

 

 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5 
 

 
 

1.4 แผนการด าเนินงาน 

   ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

เดือน 

ม.ค.

65 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ต. พ.ย. ธ.ค. 

65 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

กิจกรรมที่ 1 

1 )  ก า ร ถ่ า ย ทอด อ ง ค์

ความรู้ด้านภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและการรับมือ 

และระบบฐานข้อมูล 

            

2) การประเมินองค์ความรู้

การภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการรับมือ และระบบ

ฐานข้อมูล 

            

กิจกรรมที่ 2 

1) การถ่ายทอดความรู้  

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

ในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

            

2) การประเมินองค์ความรู้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

ในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
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กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  

กิจกรรมที่ 3 

1) การฝึกทักษะการใช้

เครื่องมือที่จ าเป็นในการ

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 

ประกอบด้วย 

- เครื่องระบุต าแหน่งบน

พื้นโลก Global Positioning 

System ; GPS)  

- แบบเก็บข้อมูล ทั้งใน

ระดับชุมชน/ต าบล 

ครัวเรือน และระดับ

บุคคล 

            

2) การประเมินทักษะการ

ใช้เครื่องมือที่จ าเป็นใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง

เครื่อง GPS และแบบเก็บ

ข้อมูล 

            

กิจกรรมที่ 4 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS 

และแบบเก็บข้อมูล ทั้งใน

ร ะ ดั บ ชุ ม ช น / ต า บ ล 

ครัวเรือน และระดับบคุคล  

            

2) การตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล

ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมา 

 

 

            

กิจกรรม เดือน 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.65-

ม.ค.66 

กิจกรรมที่ 5 

1 )  ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร

น าเข้าข้อมูลในโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูลพร้อม

น าเข้าข้อมูลในพื้นที่ที่ได้

จากการเก็บรวบรวมจริง

ในแต่ละพื้นท่ี 

            

2) การประเมินทักษะการ

น าเข้าข้อมูลในโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูล 

            

กิจกรรมที่ 6 

1) การทดลองใช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 

            

2 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล

รั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ท า ง

ธรรมชาติ 

            

กิจกรรมที่ 7 

1 )  การติ ดตามการ ใ ช้

ระบบฐานข้อมูลรับมือภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 

            

กิจกรรมที่ 8 

1) การฝึกทักษะการดูแล

ระบบฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

            

 

 

กิจกรรม เดือน 
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ม.ค.

65 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.65-

ม.ค.66 

2) การติดตามการดูแล

ระบบฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

            

กิจกรรมที่ 9 

1) การถอดบทเรียนแนว

ท า ง ก า ร ดู แ ล ร ะ บ บ

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

และการน าไปใช้รับมือภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  ทั้ ง

ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด 

และหลังเกิด 

            

 

1.5 จริยธรรมการวิจัย 
 นักวิจัยเข้ารับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 ในการด าเนินกิจกรรมนี้ นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยอยู่บนหลักส าคัญ 3 
ประการ คือ หลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ และหลักความยุติธรรม โดยผู้ให้ข้อมูลให้ความยินยอม
และให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล เคารพในความเป็น
ส่วนตัวของอาสาสมัคร และผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ของผู้ให้ข้อมูลโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  
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องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 

บทนี้เป็นการน าเสนอองค์ความรู้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบาง ฐานข้อมูล และองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 
2562 ในพ้ืนที่ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เป็นผลผลิตหลักของ
โครงการฯ และมีความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูลขององค์กรภาครัฐในปัจจุบัน ทั้งในด้านองค์ประกอบ
ภายในระบบฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ การเข้าถึง และการน าไปใช้ ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 
ประกอบด้วย ข้อมูลที่ส าคัญของกลุ่มเปราะบางประเภทต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด 
เด็กอ่อนหรือทารก เด็กเล็ก และเด็กโต ภายในระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยฐานย่อย 5 ฐาน 
ได้แก่ ฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานประชากร ฐานเศรษฐกิจ ฐานสังคม และฐานข้อมูลด้านอุทกภัย
ในอดีตและการจัดการในพื้นท่ี ซึ่งคณะผู้วิจัยมีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดดังนี้ 

 
ตารางที่ 2-1 องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัย แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และความรู้ที่จะน าส่งให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ผลงานวิจัย 
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ความรู้ที่จะน าส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และการรับมือ  

(1) ความหมาย ประเภทภยัพิบัติ

ธรรมชาต ิ

(2) ลักษณะภัยพิบตัิธรรมชาต ิ

(3) ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ

(4) การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(5) กระบวนการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

(6) ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรบัมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

(1) ผลงานวิจัยจากโครงการ ระบบ
ฐานข้อมูลกลุม่เปราะบางส าหรับ
การวางแผนลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ 

(2) Carter, W. Nick. (2008). Disaster 

Management A Disaster Manager’s 
Handbook. Philippines: Asian 

Development Bank. 
(3) คู่มือระบบฐานข้อมลูในการรับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

(4) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการ 

(5) ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

(1) ภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ ทั้ ง 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม 

(2) ลักษณะ-การเกิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ดินโคลนถล่ม 

(3) ผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า 

(4) การรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดิน
โคลนถล่ม ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และ
หลังเกิด ของพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
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องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ผลงานวิจัย 
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ความรู้ที่จะน าส่งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

องค์ความรู้ระบบฐานข้อมลู 

(1) องค์ประกอบของฐานข้อมูล 

(2) ระบบการจัดการฐานข้อมูล  

(3) การออกแบบฐานข้อมูล 

(4) ฐานข้อมูล/ข้อมูล ภยัพิบัติธรรม- 

ชาติของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 

(1) ประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง (วิทยากร) 

(2) ประสบการณ์ของวิทยากร 

(ผู้เช่ียวชาญ) 

(1) รูปแบบการรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 

ดินโคลนถล่ม ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และ

หลังเกิด ของภาครัฐ ภาคประชาชน 

(2) ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมืออุทกภัย 

วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่มของภาครัฐ ภาค

ประชาชน 

(3) รูปแบบของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล 

(4) ฐานข้อมูล/ข้อมูล อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 

ดินโคลนถล่มของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 

องค์ความรู้ระบบฐานข้อมูลในการ

รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(1) รูปแบบระบบฐานข้อมูลในการ

รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(2) การใช้งาน/การเข้าถึง ระบบ

ฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติฯ 

(3) การน าระบบฐานข้อมูลมาวาง- 

แผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(1) ผลงานวิจัยจากโครงการ ระบบ
ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับ
การวางแผนลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ 

(2) คู่มือระบบฐานข้อมูลในการรับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(3) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการ 

(4) ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

(5) ประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (วิทยากร) 

(1) ระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

(2) กระบวนการการใช้งาน/การเข้าถึง ระบบ

ฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(3) แนวทางการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือ

อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ในช่วง

ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปนี้ 
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2.1) ภัยพิบัติธรรมชาติ 

(1) ความหมายของภัยพิบัติ/ภัยพิบัติธรรมชาติ 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009, p. 9) ได้ให้ค านิยาม ภัย
พิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ร้ายแรงที่ท าให้การท างานของชุมชนหรือสังคมหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและ
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ซึ่งเกินความสามารถของชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรของตนเองรับมือภัย-
พิบัตินั้น  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2557) ให้ค าจ ากัดความ ภัยพิบัติ หมายถึง การหยุดชะงักอย่าง
รุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ 
ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชน
หรือสังคมท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ภัยพิบัติ คือ เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั้ง
โดยธรรมชาติ มนุษย์ และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน หรือ
ของรัฐ เกินความสามารถในการรับมือของท้องถิ่น 

(2) ลักษณะภัยพิบัติธรรมชาติ 

ภัยพิบัติธรรมชาติแต่ละชนิดมีสาเหตุ ลักษณะเฉพาะต่างกัน หลายครั้งเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหลาย
รูปแบบในช่วงเวลาคาบเก่ียวกัน  Carter (2008, p. 9) ได้สรุปลักษณะความแตกต่างของภัยพิบัติธรรมชาติแต่
ละชนิด ดังนี้  

1) แผ่นดินไหว 

- ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดแผ่นดินใหญ่ครั้งใหญ่ จะมีการเกิด
แผ่นดินไหว (after shock) ซึ่งสามารถเตือนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรก 

- ความเร็วในการเกิดข้ึนจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 

- มักจะรู้ถึงพ้ืนที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่าย 

- ผลกระทบหลัก จะเกิดจากการเคลื่อนตัว ร้าว หรือไถลตัวของแผ่นดิน ส่วนมากจะท าให้เกิด
ความเสียหาย (มักจะเกิดขึ้นรุนแรง) ต่อโครงสร้างและระบบ การขาดการเตือนภัยจะท าให้เกิดความเสียหาย
และมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
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2) การระเบิดของภูเขาไฟ 

- ภูเขาไฟที่ท าให้เกิดภัยพิบัติจะมีการระบุในเอกสารนานาชาติ หลายกรณีจะมีการเฝ้าระวัง และ
สามารถพยากรณ์การระเบิดได้ล่วงหน้า 

- การระเบิดของภูเขาไฟสามารถท าลายโครงสร้างและสภาพแวดล้อมรอบด้าน ท าให้เกิดไฟไหม้ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นไฟป่า 

- การแยกตัวของดินพ้ืนผิว ซึ่งเป็นผลจากการระเบิดของภูเขาไฟ ส่งผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างอื่นๆ 

- กระแสลาวาสามารถเผาไหม้สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลต่อการใช้ที่ดินและน้ าประปา 

- เถ้าถ่านที่เหลือเป็นปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ 

- เกิดโคลนมากเม่ือมีฝนตกหนัก 

3) สึนาม ิ

- คลื่นที่มีความเร็ว และความเร็วขึ้นอยู่กับความลึกของน้ าทะเลที่เกิดแผ่นดินไหว สามารถท า
ความเร็วได้ 900 กม./ชั่วโมง (500 ไมล์/ชั่วโมง) และเคลื่อนตัวช้าลงเหลือ 50 กม./ชั่วโมง เมื่อคลื่นเคลื่อนตัว
ขึ้นฝั่ง 

- เวลาในการเตือนภัยขึ้นอยู่กับระยะทางจากจุดเกิดคลื่น 

- ความเร็วมีความแตกต่างกันออกไป 

- ผลกระทบบนเส้นชายทะเลส าคัญกว่าจุดที่มีการถอยตัวของระดับน้ ากับการเข้าถึงของคลื่น ซึ่ง
ส่งผลต่อมวลน้ าขนาดใหญ่ และตามมาด้วยคลื่นสึนามิ สังเกตการถอยตัวของน้ าอย่างที่ไม่เคยคาดคิด และจะมี
คลื่นขนาดใหญ่ตามมา 

- คลื่นสึนามิมีความสูงของคลื่นที่ 30 เมตร 

- ผลกระทบอาจท าให้เกิดน้ าท่วม น้ าทะเลเข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร พ้ืนดิน และน้ าประปา ท าลาย
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้าง และแนวพืชสวนไร่นา 

4) ไซโคลนเขตร้อน (ไต้ฝุ่น เฮอริเคน) 

- มีการเตือนภัยล่วงหน้าเป็นเวลานาน จากการเฝ้าระวังของระบบอุตุนิยมวิทยาระดับนานาชาติ 

- ระดับความเร็วไม่มาก 
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- เกิดข้ึนตามฤดูกาล 

- ผลกระทบหลัก คือ ความเสียหายจากแรงลม คลื่นพายุ (อาจท าให้เกิดน้ าท่วม) และน้ าท่วมจาก
การเกิดฝนตก แผ่นดินถล่มอาจเกิดจากน้ าท่วมหรือฝนตกหนัก 

- ก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายที่รุนแรงแก่สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างอ่ืนๆ ทั้งถนน 
หน่วยบริการ พืชผลการเกษตร และสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

5) น้ าท่วม 

- อาจมีการเตือนภัยในระยะสั้น ระยะยาว หรือไม่มีการเตือนภัย ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ าท่วม 
(น้ าท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ าจะมีการจัดการเตือนภัยล่วงหน้าหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ ส่วนน้ าท่วม
ฉับพลันอาจไม่มีการเตือนภัยเลย) 

- ระดับความเร็วไม่มากหรือแบบทันทีทันใด 

- เกิดข้ึนตามฤดูกาล 

- ผลกระทบหลักอาจท าให้น้ าท่วมขังและเกิดการกัดเซาะ โดยเฉพาะมีการแยกตัวของพ้ืนที่หรือ
ชุมชน จ าเป็นต้องอพยพ  

6) ดินถล่ม 

- ช่วงเวลาในการเตือนภัยจะแตกต่างกัน อาจจะมีการเตือนภัยเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากสาเหตุ
เกิดจากแผ่นดินไหว แต่อาจจะมีการเตือนภัยที่ชัดเจนถ้าเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ถ้ามีดินถล่มเพียง
เล็กน้อยอาจมีการเตือนให้ระวังการเกิดดินถล่มขนาดใหญ่ การเคลื่อนที่ของดินพ้ืนผิวจะถูกเฝ้าระวัง ดังนั้นจึง
อาจมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 

- ความเร็วในการเกิดมักเกิดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

- ความเสียหายต่อโครงสร้างและระบบอาจรุนแรง (สิ่งก่อสร้างอาจถล่ม หรือจมไปในดิน) 

- อาจมีการปิดกั้นแม่น้ า เนื่องจากน้ าท่วม 

- พืชผลได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเสียหายหรือถูกท าลายจากดินถล่ม เช่น การถล่มของดินบนภูเขา
ที่ท าลายพืชผลด้านล่าง 

- หากมีดินถล่มร่วมกับฝนตกหนักและน้ าท่วม การเคลื่อนที่ของซากปรักหักพัง จะท าให้เกิดความ
สูญเสียระดับสูง 
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7) ไฟป่า 

- สามารถระบุพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่าได้ 

- การเกิดไฟป่ามักเกิดตามฤดูกาล 

- มีความรวดเร็วในการเกิดไฟป่า และสามารถลุกลามหากมีอุณหภูมิสูงหรือก าลังลมที่แรง ไฟป่าที่
เป็นจุดหลักจะลามอย่างรวดเร็ว ไฟที่ลุกลามหรือสะเก็ดไฟจะแพร่กระจายไปตามลม และเกิดไฟไหม้เพ่ิมข้ึน 

- ผลกระทบ ท าให้เกิดความสูญเสียมาก โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง ป่าไม้ และปศุสัตว์ รวมทั้งชีวิต
มนุษย ์

- การฟ้ืนฟูจากความสูญเสียต้องใช้ระยะเวลาหลายปี 

- การอพยพชุมชนอาจท าได้ยากและเสี่ยงอันตรายถ้าอยู่ใกล้พ้ืนที่ไฟไหม้ 

8) ภัยแล้ง 

- สามารถระบุพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้งได ้

- ระยะเวลาในการเกิดภัยแล้ง เป็นระยะเวลานาน 

- พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง 

- มีการเตือนภัยล่วงหน้าที่ชัดเจน 

- ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร และการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ค่อนข้างรุนแรง ท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารเป็นระยะเวลานาน 

- ผลกระทบในระยะยาวท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการผลิตในอนาคต และ
อาจเกิดการย้ายถิ่นฐาน 

- กิจกรรมของมนุษย์อาจท าให้ปัญหาภัยแล้งขยายตัวหรือรุนแรงขึ้น (เช่น การพังทลายพ้ืนที่
การเกษตร การท าลายป่าหรือพ้ืนที่พืชผล) 

9) โรคระบาด 

- โรคระบาดที่เกิดจากภัยพิบัติ เกิดจากการกระจายจากเงื่อนไขสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ 

- โรคระบาดอาจเกิดจาก อาหาร น้ า การขาดแคลนยา และเครื่องอ านวยความสะดวกทาง
สุขภาพ สารอาหาร และโรคระบาดจากสัตว์ (เช่น ยุง) 
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- ประเภทของโรค เช่น โรคตับอักเสบ ไทฟอยด์ โรคคอตีบ มาลาเรีย อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ 
ภาวะล าไส้ อักเสบ โรคท้องร่วง โรคผิวหนัง โรคอาหารเป็นพิษ 

- ภายใต้ผลกระทบ เมื่อสิ่งอ านวยความสะดวกมีจ ากัด เป็นการยากที่จะควบคุมการระบาดของ
เชื้อโรค และการระบาดของเชื้อโรคยิ่งเพ่ิมข้ึนถ้าความรู้ด้านสุขภาวะของประชากรต่ า 

- การเตือนภัย (ความเสี่ยง) กรณีท่ีมีผลกระทบต่อตัวเองมากที่สุด 

- การเกิดขึ้นจะเกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

(3) ผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติ 

ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความเสียหายส่งผลกระทบแก่พ้ืนที่ และประชาชนต่างกัน
ขึ้นกับความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติ Re (1998) กล่าวว่า ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural 
Disaster Impact : NDI) สามารถเปลี่ยนไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาและการประเมิน อาจเป็นความ
เสียหายโดยตรง เช่น เกิดความเสียหายต่อคน (ตาย/บาดเจ็บ) อาคารบ้านเรือน ความเสียหายทางอ้อม เช่น  
การรบกวนหรือท าลายบริการสาธารณูปโภคและธุรกิจในชุมชน และความเสียหายที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียสภาพแวดล้อมและสังคม  

ความเสียหายโดยตรง คือ การส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างและหน้าที่ เกิดความเสียหายต่อคน (ตาย/บาดเจ็บ) อาคารบ้านเรือน และยานพาหนะ 

ความเสียหายทางอ้อม คือ การส่งผลกระทบต่อสังคม โดยการรบกวนหรือท าลายระบบสาธารณูปโภค
และธุรกิจในชุมชน ท าให้เกิดการสูญเสียรายได้ ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

ความเสียหายที่ไม่มีตัวตน หมายรวมถึง ผลกระทบทางจิตใจที่ต้องเผชิญกับความเครียด ในช่วงเวลา
การเกิดภัยพิบัต ิ

(4) อุทกภัย  

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) ได้ให้ความหมายของ อุทกภัย หมายถึง ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ า
ท่วม เป็นภัยอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วมหรือน้ าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ าพายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุมหรือร่องความกด
อากาศต่ ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงเขื่อนพัง (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก, ม.ป.ป) ซึ่งสอดคล้องกับจ านง แก้วชฎา (2548) ที่ได้นิยามความหมายของอุทกภัยไว้ว่า เป็นภัยหรือ
อันตรายที่เกิดจากน้ าท่วมหรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ าเข้าท่ วม
พ้ืนที่ ซึ่งปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ าหรือเกิดจากการสะสมน้ าบนพ้ืนที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ท าให้พ้ืนที่นั้นปก
คลุมไปด้วยน้ า นอกจากนั้นแล้วบทความวิจัยต่างประเทศได้กล่าวว่า น้ าท่วมคือ ภัยธรรมชาติที่อันตรายและ
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นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้ความเปราะบางทางสังคมต่อการ
เกิดน้ าท่วมมีมากขึ้น สาเหตุจากการใช้ประโยชน์บนพ้ืนที่ราบลุ่มและการเพ่ิมขึ้นของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(VivecaNorénet al, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับ ZaitonHamin (2013) ที่กล่าวไว้ว่า น้ าท่วมเป็นหนึ่งในภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุด และส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าน้ าจะเป็นสิ่งจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานในการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่เมื่อน้ ามีอย่างล้นเหลือหรือเพ่ิมมากขึ้นเหนือจากระดับน้ าปกติ และ   
ปกคลุมพื้นที่โดยรอบ อาจก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่ชุมชนได้  

อาจกล่าวสรุปได้ว่า อุทกภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อันตรายนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดสภาวะน้ าท่วมหรือน้ าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตก
หนักและตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ า ซึ่งระบายออกไม่ทัน ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ 

ลักษณะของอุทกภัยในประเทศไทย (น้ าท่วม) สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ น้ าท่วมขังและน้ าท่วม
ฉับพลัน ขึ้นอยู่กับการเกิดในแต่ละท้องที่ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นตัวก าหนด (กรมอุตุนิยมวิทยา , ม.ป.ป) 
ดังนี้ 

1) น้ าท่วมขัง (Drainage Floods) เป็นสภาวะน้ าท่วมที่ เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มี
ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง
เกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ าล้นตลิ่ง น้ าท่วมขังส่วน
ใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ า และมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน  

2) น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Floods) เป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้ าน้อย เช่น บริเวณต้นน้ าซึ่งมี
ความชันของพ้ืนที่มาก พ้ืนที่ป่าถูกท าลายท าให้การกักเก็บหรือการต้านน้ าลดน้อยลง บริเวณพ้ืนที่ถนนและ
สนามบิน เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้น
หลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง  และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักใน
บริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ าที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้ าท่วมฉับพลันมีความรุนแรง
และน้ าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากโอกาสที่จะป้องกันและอพยพจึงมีน้อย  

  สาเหตุหลักของอุทกภัยในประเทศไทยมักมาจากธรรมชาติ เช่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่นในบริเวณท่ีพายุเคลื่อนผ่าน ลมมรสุมก าลังแรง ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ าก าลังแรง อากาศแปรปรวน  
น้ าทะเลหนุน เขื่อนพังทลาย ที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก, มปป.)  ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยมักมาจากปัจจัยธรรมชาติ อธิบายได้ดังนี้  
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1) พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น ในบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน 
มีถิ่นก าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่ า แต่อยู่นอกเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตร ลักษณะของฝนที่ตก
เนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นฝนที่ตกหนักและมีบริเวณกว้างขวางกับมีพายุลมแรง พายุหมุนเขตร้อนในแต่
ละช่วงของความรุนแรงจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมกล่าวคือ เริ่มต้นจาก
พายุดีเปรสชั่นเป็นพายุที่มีก าลังอ่อนท าให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง
เมื่อทวีก าลังแรงขึ้นจะกลายเป็นพายุโซนร้อน ซึ่งมีความรุนแรง คือ ท าให้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและพายุ
ลมแรงซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม คลื่นลมในทะเลมีก าลังแรง และถ้ายังมี
ก าลังแรงขึ้นอีกก็จะเป็นพายุไต้ฝุ่น เป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุด สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ทะเลมี
คลื่นลมแรงและคลื่นสูงรวมถึงเกิดคลื่นซัดฝั่งอย่างรุนแรง (ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
คณะ, 2559) 

2) ลมมรสุมก าลังแรง ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่
พัดตามฤดูกาล คือ ลมประจ าฤดู ที่พัดในทิศทางประจ าเป็นระยะเวลานานจนเป็นฤดูกาลในประเทศไทย ลม
มรสุมที่มีก าลังแรงจัดที่สุด ได้แก่ มรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ซึ่ง
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มต้นพัดเข้าสู่ภาคกลางของประเทศประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม จากนั้นลมจะแปรปรวนและเริ่มเปลี่ยนเป็น ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

3) ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ าก าลังแรง มีลักษณะเป็นแนวพาดขวางในทิศตะวันตกไปยัง
ทิศตะวันออกในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร (Equator) และจะมีการเลื่อนขึ้นและลง พาดผ่านประเทศไทยช้ากว่า
แนวโคจรของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน ความกว้างของร่องมรสุมประมาณ 6 ถึง 8 องศาละติจูด ซึ่งร่อง
มรสุมจะเริ่มพาดผ่านประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
ร่องมรสุมจะเลื่อนไปอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน และจะเลื่อนกลับมาพาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทย
อีกครั้ง ประมาณเดือนกันยายนและเลื่อนลงไปตามล าดับ เมื่อร่องนี้ประจ าอยู่ที่ใดหรือผ่านที่ใดก็จะท าให้ที่นั้น
ฝนตกหนาแน่นได้ (วัชรี วีระพันธุ์, 2533) 

4) น้ าทะเลหนุน (High Tide)  ผลจากน้ าทะเลหนุนในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนว
ที่ตรงกันท าให้ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด น้ าทะเลหนุนเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่น้ าทะเลหนุน
ในระยะที่น้ าทะเลเกิด คือ ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด เรียกว่า น้ าขึ้นสูงในหน้าน้ าเกิด น้ าทะเลจะหนุนให้ระดับน้ า
ในแม่น้ าสูงขึ้นอีกมาก ท าให้การไหลของน้ าในแม่น้ าลดลงมากหรืออาจจะหยุดไหล น้ าในแม่น้ าจึงไม่สามารถ
ระบายลงสู่ทะเลได้ ถ้าระยะที่น้ าทะเลหนุนนี้เป็นระยะเวลาที่น้ าในแม่น้ ามีระดับสูงอยู่แล้ว ย่อมก่อให้เกิดการ
ล้นตลิ่งท่วมขังบริเวณบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ าได้ (วัชรี วีระพันธ์, 2533) 
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2.2) การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

2.1 ความหมายการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการลดความเปราะบางและเพ่ิมความเข้มแข็ง เพ่ือ 

ป้องกันภัยที่เกิดขึ้น หรือเพ่ือลดผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อประชาชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยการจัดตั้งบุคคล กระบวนการและกลไก ศักยภาพและทักษะ แผนและกิจกรรม 
(มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2551, น. 4)  

2.2) แนวคิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

ในอดีตคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ กล่าวคือ ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
แต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่เหนือการคาดหมาย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ ดังนั้นจึง
ไม่เคยมีการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่และกิจกรรม  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในอดีต
จึงเป็นรูปแบบการรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนแล้วจึงหาทางจัดการ ไม่มีการก าหนดมาตรการและวิธีป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ แต่ใช้การตั้งรับ/รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) หรือ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) เน้นที่การรับมือ (Response) การบรรเทาและให้
การช่วยเหลือหลังเกิดภัย (Relief) และการฟ้ืนฟู (Rehabilitation) (ภาพที่ 2-1) (นิลุบล สู่พานิช, 2549, น. 
44) 
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ภาพที่ 2-1 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในอดีต 

ที่มา : นิลุบล สู่พานิช, 2549, น. 44 

ภายหลังจากปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ให้การรับรองกรอบการด าเนินงานเซนได เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) 
หรือ“กรอบเซนได” หรือ Sendai Framework 2015 – 2030 ถูกน ามาใช้ในการประชุมกลุ่มประเทศโลกที่
สาม เมื่อวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2015 ที่เมืองเซนได (Sendai) จังหวัดมิยากิ (Miyagi) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี
ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมนี้ 

เป้าหมายที่ส าคัญของ Sendai Framework คือ ป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติที่มีอยู่เดิม โดยการบูรณาการด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางกฎหมาย สังคม สุขภาพ 
วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และสถาบัน เพ่ือป้องกันและลดความล่อแหลม
เปราะบาง และเพ่ิมการเตรียมความพร้อมส าหรับการเผชิญเหตุและการฟ้ืนฟูที่ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถ
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ในการรับมือและฟ้ืนคืนกลับสภาพเดิมได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ส่วนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2012) โดยมีตัวชี้วัด
หลัก 7 ประการ (United Nations, 2015, p. 33) คือ 

- ลดอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั่วโลก โดยในปี 2030 อัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั่วโลก
ต่ออัตราการเสียชีวิตของประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี 2020 - 2030 จะต้องน้อยกว่าปี 2005 – 2015  

- ลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วโลก โดยในปี 2030 จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติต่อประชากรโลก 1 แสนคน จะต้องน้อยกว่าปี 2005 – 2015  

- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติ โดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติโดยตรง
ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในประเทศท่ัวโลกมวลรวม (GDP) ในปี 2030  

- โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการขั้นพ้ืนฐาน ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้อยลงจากการ
พัฒนาความพร้อมในการรับมือและฟ้ืนกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ภายในปี 2030 

- จ านวนของประเทศที่มีกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น
ภายในปี 2020  

- เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแก่ประเทศก าลังพัฒนา ด้วยการสนับสนุนการ
ด าเนินการตามกรอบนี้ในระดับชาติ ภายในปี 2030  

- ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้า และข้อมูลความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากขึ้น
ภายในปี 2030 

2.3) ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 

นิลุบล สู่พานิช (2549, น. 47) ได้สรุปข้อจ ากัดในการจัดการภัยพิบัติท่ีผ่านมาในประเทศไทย ทั้ง 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี ้

(1) ด้านเศรษฐกิจ 
ในช่วงปี 2540 ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมาพร้อมกับกระแสโลก และมี 

แผนพัฒนาฯ ที่ขณะนั้นเน้นนโยบายการผลิตเพ่ือการส่งออก ก าหนดเป้าหมายการส่งออกสินค้าให้สูงขึ้น ท าให้
เกิดการเร่งการเพ่ิมผลผลิต ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ประชาชนเริ่มใช้ปุ๋ย สารเคมี ในการ
เพาะปลูก ท าให้อัตราการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายมีปริมาณสูงขึ้น เกิดปัญหาการตกค้างของสารพิษเคมี และ
เกิดปัญหาสารเคมีและสารพิษตกค้าง รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
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(2) ด้านสังคมและการพัฒนาบุคลากร 

- การพัฒนาสังคมไม่สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนประชากร 

เพ่ิมข้ึน ท าให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น จ าเป็นต้องขยายเมืองเข้าสู่พ้ืนที่ชนบท ก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในการรับมือภัยพิบัติที่มีแนวโน้มถี่และรุนแรงมากขึ้น 

- การขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเตรียมความพร้อมประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ 

- ประชาชนขาดการตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบจากภัยพิบัติ เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมใน
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเอง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

ขาดการค านึงถึงความเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อท าลายระบบนิเวศหนึ่งอาจส่งผลให้ธรรมชาติขาดความสมดุลและเกิด
ภัยพิบัติตามมา 

4) ด้านการบริหารจัดการ 

- องค์กรหลักที่รับผิดชอบขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายองค์กร ท าให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย และการ
วางแผนงบประมาณ 

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นการเตรียมส าหรับการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในช่วงเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติ แต่ขาดการด าเนินงานป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ 

- ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านการศึกษาเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่าง

จริงจัง 

- ประชาชนและชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและด าเนินการ รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ

และสั่งการ ท าให้ขาดการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดท าข้อมูลความเสี่ยง ส่วนงานด้าน

ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมักไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ท าให้ขาดความรู้และความเข้าใจในสภาพพ้ืนที่ และเกิดความคลาดเคลื่อน

ในการคาดการณ์และการเตรียมความพร้อม 
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- การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในช่วงแรกไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและ
ความล่อแหลมของพ้ืนที ่

- การเฝ้าระวังภัยและการแจ้งเตือนภัยไม่มีการผสมผสานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกั บภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน 

- ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่จ าเป็นในการจัดการภัยพิบัติ 

5) ด้านกฎหมาย กฎและระเบียบ 

การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษขาดความเด็ดขาดและความชัดเจน ล้าหลัง ไม่สามารถ 

สนองตอบต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

2.3) แนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

(1) นิยามและแนวคิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Risk Disaster) 

 UNISDR (2009) ได้ให้ความหมาย “ความเสี่ยง” (risk) หมายถึง โอกาส หรือความเป็นไปได้ที่
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นและน ามาซึ่งผลกระทบทางลบต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และหรือ
ทรัพย์สิน เช่น การตาย การบาดเจ็บ ความสูญเสีย ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (2557) ที่กล่าวว่า ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ภัย
ใดๆ จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม ทั้งทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว VivecaNorén et al (2016) กล่าวว่า ความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้และ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะและขอบเขตของการเปิดรับต่อเหตุการณ์ 
โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ภัย (Hazard) การเปิดรับ (Exposure) และความเปราะบาง (Vulnerability)  

(2) องค์ประกอบของความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสถานที่ในแต่ละห้วงเวลาอาจสร้างผลกระทบที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเสี่ยงจึงไม่ใช่เพียงแค่การมีภัยใดๆ เกิดขึ้น หากยังมีองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยนั้นๆ ได้และด้วย
ปัจจัยเหล่านี้จึงอธิบายได้ว่า เพราะเหตุใดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งต่อภัยใดภัยหนึ่งจึงมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี ้สามารถสรุปภาพรวมของความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ว่า เป็นผลจากองค์ประกอบส าคัญ 4 
ประการ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2557) ได้แก่ ภัย (Hazard) ความล่อแหลม 
(Exposure) และความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) น าเสนอในรูปแบบสมการ ดังนี้ 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

23 
 

 
 

ความเสี่ยง (Risk) =  

 

                                                 ศักยภาพ 

สมการข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  กล่าวคือ การเกิดภัย 
ความล่อแหลม ความเปราะบาง และการขาดศักยภาพ เป็นตัวแปรที่มีผลให้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้นหากต้องการจ ากัดหรือลดความเสี่ยงจ าเป็นต้องจัดการกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง  คือ ลดภัย ลด
ความล่อแหลม ลดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ 

นอกจากนี้ World Bank (2014) อ้างถึงใน สรวิศ วิฑูรทัศน์ และคณะ (2559) ได้ให้นิยามองค์ประกอบ
ทั้งสาม ดังนี้ 

 (1) ภัย (Hazard) หมายถึง ความเป็นไปได้ในการเกิด และความรุนแรงของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ที่อาจส่งผลร้ายแรง เช่น แรงสั่นสะเทือนของพ้ืนดินซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว หรือความเร็วของลมเนื่องมาจาก
พายุไซโคลน และระดับความลึกของน้ า และอัตราความเร็วของกระแสน้ าจากอุทกภัย รวมถึงความถี่ของการ
เกิดน้ าท่วม ทั้งนี้การจ ากัดหรือลดความเสี่ยงโดยการลดความถี่  และความรุนแรงของภัยอาจท าได้ยาก เพราะ
ภัยหลายประเภทเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์  

 (2) ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง ที่ตั้ง คุณลักษณะ และจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งมี
ความส าคัญในพ้ืนที่ เช่น คน อาคารบ้านเรือน โรงงาน พ้ืนที่เกษตร และโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีความล่อแหลม
ต่อภัย การลดความล่อแหลมอาจท าได้โดยจ ากัดไม่ให้ประชาชน บ้านเรือน ชุมชน ทรัพย์สิน อาคาร พ้ืนที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มักจะเกิดภัย เช่น ก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ การออกกฎระเบียบ
เพ่ือควบคุมการใช้พ้ืนที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสร้างบ้านเรือนในเขตพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ไปอยู่บนพ้ืนที่สูงน้ าท่วม
ไม่ถึง ดังภาพที่ 2-2 

 
ภาพที่ 2-2 ภาพบ้านริมคลองที่มีความล่อแหลมต่อน้ าท่วม 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2557) 

 

ภัย 

(Hazard) ศักยภาพ 

(Capacity) 

ความล่อแหลม 

(Exposure)     

ความเปราะบาง 

(Vulnerability) 

× × 
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 (3) ความเปราะบาง หมายถึง ระดับผลที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินเมื่อมีความล่อแหลมต่อแรงกระท าจากภัย 
ซึ่งแตกต่างกันไปตามต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และ  Disaster Preparedness and Management (2016) 
กล่าวว่าความเปราะบาง หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดล้อมของชุมชนซึ่งอ่อนไหวง่ายต่อการได้รับผลกระทบ
จากการท าลายของภัยอันตรายต่างๆ ทั้งนี้ความเปราะบางมีหลายด้าน เช่น ความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากความ
แตกต่างของปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง
เช่น อาคารที่มีการออกแบบและการก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์ การป้องกันทรัพย์สินที่ไม่ดีพอและขาดการรับรู้
ข่าวสาร เช่น การพยากรณ์สภาพอากาศ รวมถึงข้อจ ากัดในการจ าแนกความเสี่ยง มาตรการการเตรียมความ
พร้อม และการเพิกเฉยต่อวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความเปราะบางแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

(3.1) ความเปราะบางทางกายภาพ (Physical Vulnerability) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ผลกระทบทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้างและประชากร เป็นผลจากการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติในความ
รุนแรงระดับหนึ่ง เช่น ระดับความหนาแน่นของประชากร ความใกล้ไกลของการตั้งถิ่นฐาน สถานที่ตั้งการ
ออกแบบ และวัสดุที่ใช้ส าหรับสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นและส าหรับบ้าน (UNISDR, 2015) เช่น อาคารบ้านเรือนที่
ปลูกสร้างด้วยวัสดุชั่วคราวซึ่งไม่มีความคงทนถาวร โดยบ้านที่สร้างด้วยไม้มีโอกาสพังทลายจากแผ่นดินไหวน้อย
กว่าความเปราะบางที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบางของสิ่งปลูกสร้าง 
เช่น อาคารบ้านเรือน ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปส าหรับภัยแต่ละประเภท ดังแสดงในภาพที่ 2-2  ที่แสดง
ให้เห็นถึงบ้าน 2 หลังที่มีความล่อแหลมต่อน้ าท่วมเช่นเดียวกัน แต่บ้านที่ยกพ้ืนสูงมีความเปราะบางน้อยกว่า จึง
มีความเสี่ยงจากการถูกน้ าท่วมน้อยกว่า   

(3.2) ความเปราะบางทางสังคม (Social Vulnerability) หมายถึง การไร้ความสามารถบุคคล 

องค์กร หรือสังคม ในการทนต่อผลกระทบที่เป็นอันตราย เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม สถาบันและระบบค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล 

ชุมชนและสังคม ซึ่งรวมแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับระดับของความรู้และการศึกษา การด ารงอยู่ของสันติภาพและ

ความปลอดภัยในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ระบบธรรมาภิบาลที่ดี ความเท่าเทียมทางสังคม ค่านิยม

ดั้งเดิมท่ีมีรูปแบบที่แน่นอน ขนบธรรมเนียม และอุดมการณ์ทางสังคม และรวมถึงระบบองค์กรโดยรวมทั้งหมด 

 (3.3) ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ (Economic Vulnerability) หมายถึง ระดับของความ

เปราะบางจะสูงขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคล ชุมชน และประเทศ ซึ่งหากยากจนมักจะมี

ความเปราะบางที่จะเกิดภัยพิบัติ เนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรในการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงและ

วิธีการทางการช่างเข้าไปป้องกันผลกระทบในทางลบที่เกิดจากภัยพิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่ยากจน

มักจะอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้เพราะมีราคา

สูง                                
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(3.4) ความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Vulnerability) หมายถึง การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น   
พ้ืนที่ชุ่นน้ า เช่น บึงคาโรนี (Caroni swamp) ที่มีความอ่อนไหวต่อการเพ่ิมขึ้นของความเค็มจากน้ าทะเล และ
มลพิษจากน้ าฝนที่ไหลบ่าที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร และการกัดเซาะของดิน 

(4) ศักยภาพ (Capacity) หรือขีดความสามารถในการรับมือกับภัยของประชาชน ชุมชน หรือสังคม
นั้นๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของภัย รู้จักพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน การได้
เตรียมการวางแผนก่อนเกิดน้ าท่วม ติดตามสถานการณ์ รู้แนวทางการปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังเกิดน้ า
ท่วม จะช่วยท าให้ชุมชนหรือสังคมนั้นๆ มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการประสบภัยพิบัติลงได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า นิยามของความเปราะบางมีความแตกต่างกันตามบริบทของงานวิจัย 
นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งความเปราะบางออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเปราะบางทางกายภาพ ความ
เปราะบางทางสังคม ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ และความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อม  

(4) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction: DRR) 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง (Disaster Risk Management 
: DRM) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากภัยได้ กิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถลดสาเหตุของแต่ละโอกาสที่ชุมชนจะเกิดความเสียหายเพ่ือให้ผลกระทบ
และระดับความเสียหายอยู่ในระดับที่ชุมชนสามารถรับมือได้ โดยมาตรการเพ่ือจัดการสามารถแบ่งออกเป็น  3 
ระยะส าคัญได้แก่ ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย   

ขอบเขตการด าเนินงานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (DRM) ครอบคลุม 4 ด้าน คือ 

(1) การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) คือ การด าเนินการเพ่ือขจัดหรือลด
โอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม โดยจะด าเนินการก่อนเกิดภัยพิบัติ 

(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ (Preparedness) คือ การด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชนมีความรู้และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะเผชิญกับภัย เช่น การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย และการกระจาย
ข่าวสาร การวางแผนเผชิญเหตุ การฝึกซ้อมแผน การจัดท าแผนอพยพ และเตรียมเส้นทางอพยพ การ
เตรียมพร้อมด้านปัจจัยสี่และถุงยังชีพ การเตรียมพร้อมบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึก
ทักษะ การกู้ชีพกู้ภัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการด ารงชีพให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อม เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพาะปลูกให้คงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป หรือการยกบ้านเรือนให้สูงขึ้นหากอยู่ใน
พ้ืนที่น้ าท่วม เป็นตัน    

(3) การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Response) ให้ความส าคัญกับการรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยเป็นหลัก โดยเน้นในการให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย การพยาบาลและ
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สาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาทุกข์และแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ การดูแลช่วยเหลือผู้อพยพและการจัดการศูนย์
อพยพ ทั้งนี้หากมีการเตรียมการในการเผชิญเหตุได้ดีตั้งแต่ในระยะก่อนเกิดภัย ก็จะช่วยให้การด าเนินงานเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(4) การฟ้ืนฟู (Recovery)  มุ่งเน้นในการจัดการสถานการณ์ภายหลังการเกิดภัยพิบัติให้บุคคล ชุมชน 
หรือสังคมได้ฟ้ืนสภาพกลับมาเป็นปกติ มีทางเลือก 2 ทาง คือ การสร้างคืนใหม่ให้เหมือนเดิม หรือ การสร้างคืน
ใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) ประกอบด้วย การฟ้ืนฟูด้วยการบูรณะซ่อมแซม (Reconstruction) 
เช่น การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น ฯลฯ และการฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจและการเยียวยาผู้ประสบภัย (Rehabilitation) เช่น การดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย การให้
ค าปรึกษาทางจิตสังคม (Psychosocial) และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ การเยียวยาทางการเงิน ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมีแนวทางที่ยั่งยืน ภายหลังการเกิดสาธารณภัยจึงควรมีการประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายที่เกิดข้ึน และวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนฟื้นฟู และบูรณะขึ้นอย่างเป็นระบบ 

 

ภาพที่ 2-3 วงจรภัยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย, 2556 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2557) ให้นิยามว่า การลดความเสี่ยงเป็นแนวความคิดและ
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย โดยผ่านกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์ และการจัดการปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดสาธารณภัย ตลอดจนความพยายามในการลดความเสี่ยงโดย
ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงต้นเหตุของความเสี่ยง มี
เป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมปัจจุบันและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
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ลดความล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การลดความเปราะบางของคนและทรัพย์สิน การบริหารจัดการผัง
เมืองและสิ่งแวะล้อมที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณ-
ภัย 

แม้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะสามารถด าเนินการได้ในทุกระยะของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ แต่ในการด าเนินการเชิงรุกก่อนเกิดภัยจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ “การป้องกันและลด
ผลกระทบ (Prevention and mitigation)” ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิด
ขึ้นกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงหรือลดทอนลง รวมทั้ง “การเตรียมความพร้อม” ให้ประชาชน
มีความสามารถในการเตรียมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากภัยได้
มากขึ้น  

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภัยได้ จากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบใน
การวิเคราะห์และลดปัจจัยอันเป็นสาเหตุของสาธารณภัย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยสามารถด าเนินการได้ในทุกๆ วัน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้สาธารณภัยมาถึงก่อน นอกจากนี้ยังเป็น
กระบวนการที่ตื่นตัว ช่วยลดความล่อแหลมเปราะบางที่แท้จริงของประชาชนและสังคมได้ หากพิจารณาจาก
วงจรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับมาตรการที่
สามารถด าเนินการก่อนเกิดภัย คือ การป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียม
ความพร้อม (Preparedness) เป็นส าคัญ ดังแสดงในภาพที่ 2-4 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย (DRM) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (DRR) การจัดการสาธารณภัย (DM) และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถด าเนินการได้ในช่วงของการจัดการสาธารณภัย 
ในระยะของการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Response) ด้วยการค านึงถึงความเสี่ยงต่อภัยซ้ าซ้อน และด าเนินการ
เพ่ือลดความเสี่ยงนั้นๆ เช่น เมื่อเผชิญเหตุการณ์น้ าท่วม อาจให้ความส าคัญกับการเลือกพ้ืนที่ตั้งศูนย์อพยพ 
หรือจุดรวมพลให้ไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจถูกน้ าท่วมเช่นกัน หรือไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจจะประสบภัยต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น 
ดินโคลนถล่ม หรือแม้แต่ในระยะการฟ้ืนฟู (Recovery) สามารถแทรกแนวคิดในการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม 
เพ่ือให้ความมั่นใจว่า การสร้างคืนใหม่ไม่ท าให้ชุมชนหรือสังคมนั้นกลับไปตกอยู่กับสภาวะเหมือนเช่นตอนก่อน
ประสบภัย และเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และไม่ให้ประสบกับผลกระทบจากภัยอีกเหมือนที่เคย
เป็นมา (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 
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ภาพที ่2-4 ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (DRM) การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (DRR) การจัดการสาธารณภัย (DM) และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557 

 

4) แนวคิดกลุ่มเปราะบาง   

(1) ความหมายของกลุ่มเปราะบาง 

ความเปราะบาง หมายถึง สภาพหรือสถานะที่จะได้รับความเสียหายหรืออันตรายทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจได้ง่ายโดยไม่มีสิ่งป้องกันหรือการป้องกัน และส านักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2560) ได้นิยาม
เพ่ิมเติมในส่วนของ บุคคลเปราะบางว่า หมายถึง บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน 
การปกป้อง เพราะปัจจัยทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกกระท า หรือถูกเพิกเฉย  

นอกจากนั้น World Health Organization (2016) ได้นิยามความหมายของความเปราะบางในกรณี
เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติไว้ว่า ความเปราะบางเป็นระดับซึ่งประชากร บุคคล และองค์กร ไม่สามารถที่จะ
คาดการณ์ รับมือ ขัดขวาง และฟ้ืนฟูผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติได้ ทั้งนี้สามารถยกตัวอย่างกลุ่มคนเปราะบาง 
(Vulnerable groups)  เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ผู้
มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยทางจิต
รุนแรง  อาจรวมถึงผู้อยู่อาศัยในชนบทที่มักประสบปัญหา และอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น 
เมื่อเกิดน้ าท่วม ประชากรบางคน เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงวัย บุคคลทุพพลภาพ ผู้ที่มีอาการป่วยหรือไม่มี
ภูมิคุ้มกัน และผู้ซึ่งความสามารถที่ต่างกัน อาจจะไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองหรืออพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยได้
ในยามจ าเป็น หรือไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะหรือหลังเกิดเหตุการณ์อันตรายได้ ซึ่ง
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สอดคล้องกับ ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (2560) ที่นิยามว่ากลุ่มเปราะบาง หมายถึง คนที่ขาด
หลักประกันพ้ืนฐานทางสังคมในการด ารงชีวิต เข้าไม่ถึงบริการทางสังคม เดิมเรียกว่ากลุ่มด้อยโอกาสจึงเป็น
กลุ่มเปราะบางต่อการสูญเสียสุขภาวะ ไม่สามารถตัดสินใจในการด ารงชีวิตได้โดยอิสระ ไม่สามารถปกป้อง
ตนเองได้ ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ เช่น ผู้พิการ/บกพร่องทางสติปัญญา/จิต ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยหมด
สติ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล แรงงานข้ามชาติ คนไร้บ้าน ชายขอบ   

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2557) ได้สรุปเกี่ยวกับความเปราะบางว่า “ทุกคนล้วนเปราะบาง
ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อธิบายได้ว่า ระดับของความเปราะบางของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ หรือปัจจัยภายใน ภายนอกที่เป็นตัวกระท า ซึ่งการวัดระดับความเปราะบางยังต้องการหาค าตอบ
ในเชิงลึกต่อไป   

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเปราะบาง 
กระบวนการเกิดความเปราะบาง หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง น ามาจากแบบจ าลอง 

Pressure and Release Model หรือ PAR Model (Piers Blaikie และคณะ, 2003; Juan Carlos Villagran 
De Leon, 2006) โดยแบบจ าลองนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเปราะบาง ซึ่งนิยามความเปราะบางในฐานะ
ลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการที่จะคาดเดา จัดการแก้ไข และฟ้ืนตัวจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาเสนอว่ากระบวนการเกิดความเปราะบาง ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 

(1) สาเหตุ (Root Causes) 

มาพร้อมกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์ และการเมืองการปกครอง ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ซึ่ง Piers Blaikie และคณะ (2003) กล่าวถึง ข้อจ ากัดในการเข้าถึงความจ าเป็นพื้นฐาน และทรัพยากรที่
เกิดจากกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น เช่น ครอบครัวเผชิญกับภาวะความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ก็ต่อเมื่อ
หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวล้มป่วย แม้ว่าจะมีสวัสดิการภาครัฐจะท าให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาได้
ในราคาถูก แต่อาจจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ท าให้ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนทางการแพทย์สูง 
ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะตัดสินใจไม่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

(2) แรงกดดัน (Dynamic Pressures) 

เป็นช่องทางที่ท าให้สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ที่กล่าวในข้อ 1 สร้างสภาวะที่ไม่มั่นคงขึ้น 
เช่น การเติบโตของสังคมเมือง การท าลายป่า การไม่ได้รับการศึกษา หรือนโยบายทางการเมือง หากยกตัวอย่าง
เดียวกันกับข้อ 1 ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และแพทย์ส่งต่อ
ผู้ป่วยแต่ครอบครัวผู้ป่วยไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เข้ารับการ
รักษา นั่นคือแรงกดดันจากนโยบายการเมือง หรือนโยบายการปฏิบัติงานของระบบ ช่องว่างของการท างาน
ของระบบสุขภาพ 
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           (3) ภาวะที่ไม่ม่ันคง (Unsafe Conditions) 
คือ ภาวะที่ความเปราะบางได้เกิดขึ้นแล้วจากการรวมกันของเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์ เช่น 

ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือภาวะการเจ็บป่วยทางกาย ตัวอย่างของเหตุการณ์ในข้อ 
1 และข้อ 2 คือ ถ้าครอบครัวนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาและมีระบบการรักษาที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อคนจนแล้วจะท าให้เกิดภาวะความเปราะบางขึ้นทันที 

จากที่กล่าวในข้างต้น กลุ่มเปราะบางที่เผชิญกับภาวะทางด้านสุขภาพแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้มีสาเหตุเพียงเพราะด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมกับภาวะสุขภาพ  
โดยเฉพาะความยากจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ ชาติพันธุ์ การเจ็บป่วย การขาดประกัน
สุขภาพ อายุ การถูกจองจ า การอพยพย้ายถิ่น ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย การว่างงาน ความเป็นหม้าย และ
การไร้ที่อยู่อาศัย ตามล าดับ 

 

ภาพที ่2-5  กระบวนการของการเกิดความเปราะบาง 

ที่มา ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,2560, น.14, อ้างถึงใน Piers Blaikie et al, 2003 

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2560) ได้สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เปราะบางของบุคคลไว้ว่า ความเปราะบางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม และปัญหาภายในจากบุคคล เมื่อมีภาวะเสี่ยงหรือปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยเข้ามาแล้วท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้โดย
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4) บุคลากร (People) คือ ผู้ใช้ฐานข้อมูลย่อมมีระดับที่ใช้แตกต่างกันไป ใช่ว่าใครจะเข้าไปใช้
ฐานข้อมูลก็ได้ เพราะแต่ละระดับย่อมมีขอบเขตของการเข้าใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากในกรณีที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน อาจต้องมีการก าหนดระดับของการเข้าใช้ และการป้องกันฐานข้อมูลที่จ าเป็น ดังนั้น
โดยทั่วไปแล้วฐานข้อมูลมักมีผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องใช้ฐานข้อมูลจากระบบงาน เพ่ือท างานให้ส าเร็จ เช่น พนักงานเก็บเงิน
ในห้างสรรพสินค้า  

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) เป็นผู้มีหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน
ฐานข้อมูลและออกแบบระบบงานที่น ามาใช้ 

5) ขั้นตอนการปฎิบัติงาน (Procedure) ในระบบฐานข้อมูลควรจะมีการจัดท าเอกสารที่ระบุ
ขั้นตอนท างานของหน้าที่ต่างๆ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเกิดปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนการปฎิบัติงานส าหรับ
บุคลากรทุกระดับในองค์กร 

(3) การจัดท าฐานข้อมูล 

          การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ฐานข้อมูล (Database) เป็นศูนย์รวมของข้อมูล
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิด
ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลจากแผนกต่างๆ ที่ถูกน ามาจัดเก็บรวมกันไว้ภายใต้ฐานข้อมูลเพียงชุดเดียว 
ระบบฐานข้อมูล (Database System) เป็นระบบที่รวบรวมกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไว้ 
ด้วยกันและสามารถเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นๆ ได้อย่างมีระบบ ในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล
หลายแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสผู้ใช้สามารถใช้งานและ
ดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ 
และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS 
(Database Management System) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลได้โดยผ่านชุดค าสั่ง SQL หรือน าชุดค าสั่ง SQL ไปผนวกลงในโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้ เช่น เขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic หรือ PHP 
ซึ่งภายในโปรแกรมมีโมดูลประมวลผลต่างๆ พร้อมกับโมดูลที่ใช้ โต้ตอบกับฐานข้อมูลด้วยชุดค าสั่งภาษา SQL 
(สิทธิชัย ชูส าโรง, 2559) 

1) รูปแบบของระบบฐานข้อมูลแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database) เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเป็น 
2 มิติ คือ เป็นแถวและเป็นคอลัมน์ การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างตารางจะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ 
(Attribute) หรือ คอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัว เชื่อมโยงข้อมูล (2) ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 
(Hierarchical Database) เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อลูก หรือเป็นโครงสร้าง
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รูปแบบต้นไม้ Tree ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล Field ของ
เอนทิตี้หนึ่งๆ (3) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) เป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝง
ความสัมพันธ์เอาไว้ โดยระเบียนที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องมีค่าของข้อมูลในแอททริบิวต์หนึ่งที่เหมือนกันแต่
ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน  

 2) ความสัมพันธ์ (relationship) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ที่มีความความสัมพันธ์
กัน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยในอี-อาร์ไดอะแกรมใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่มีชื่อของ
ความสัมพันธ์นั้นก ากับอยู่ภายใน และเชื่อมต่อกับเอนทิตี้ที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยเส้นตรง (1) 
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one relationship หรือ 1:1) คือข้อมูลใน เอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์
กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตี้เพียงข้อมูลเดียว ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแต่ละคนจะมีสูติบัตรได้เพียงใบเดียวเท่านั้น 
และสูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของนักศึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นกัน (2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one 
to many relationship หรือ 1:M) หมายถึง ข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกหนึ่งเอนทิตี้
มากกว่าหนึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น ลูกค้าหนึ่งคนมีใบเสร็จได้หลายใบ เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนอาจมาซื้อสินค้า
หลายครั้ง แต่ใบเสร็จหนึ่งใบต้องเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้น (3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many 
to many relationship หรือ M:M) หมายถึง ข้อมูลมากกว่าหนึ่งข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูล
ในอีกหนึ่งเอนทิตี้ มากกว่าหนึ่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และ
วิชาแต่ละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน (สิทธิชัย ชูส าโรง, 2559) 

(4) ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ 
ปัจจุบันหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของตนเอง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะก าหนดผู้ใช้งานและผู้เข้าถึง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างฐานข้อมูล
ของภาครัฐที่เป็นที่รู้จักและ/หรือ มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย 

1) ฐานข้อมูลของส านักงานจังหวัด 
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในส านักงานของแต่

ละจังหวัด เป็นกลุ่มงานหลัก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
เจ้าหน้าที่และประชาชน ฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถค้นหาได้จากเว็บไซด์ของจังหวัด การเข้าถึงบางข้อมูล
จ าเป็นต้องใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในขณะที่บางข้อมูลอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  
 

2) กชช 2ค. 
ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ กชช 2ค. คือ ข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและ

ปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู้และการศึกษา 
ความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและยาเสพติด  
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กชช 2ค. เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อ 
- เป็นเครื่องมือในการส ารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ส าหรับการวางแผน ก าหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยส่วนรวม 
- เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช 2ค. ในการวางแผนการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาชนบท 
- เพ่ือใช้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

 
(5) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติในต่างประเทศ 
ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติธรรมชาตินั้นมีมากมายทั่วโลก มีความแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ใช้ ฐานข้อมูลที่

เป็นที่ รู้ จักมากที่สุด คือ ฐานข้อมูลด้านเหตุการณ์ฉุกเฉินจากศูนย์วิจัยระบาดวิทยาของภัยพิบัติ  
The Emergency Events Database (EM-DAT) ฐานข้อมูล NatCatSERVICE และฐานข้อมูล Deslnventar 
(Santos, Tavares & Luı´s Zeˆzere, 2014, p. 86) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่มีการจัดท าไว้โดย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เท่าที่ผู้วิจัยค้นคว้าได้มีประมาณ 51 ฐานข้อมูล (ตารางที่ 2-2) ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับผลกระทบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงแต่มีประโยชน์ในด้านการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค 
ข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลน าเสนอเกี่ยวกับความรุนแรง และความเป็นไปได้ในการสนับสนุนนโยบายการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่วนเกณฑ์ของความเสี่ยงนั้นได้จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความสูญเสียและความ
รุนแรง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากฐานข้อมูลภัยพิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/natcatservice


ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

35 
 

 
 

ตารางที ่2-2 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ  
 

Database Name Coverage Country 
EM-DAT Global Global 

Global Disaster Identifier Number (GLIDE) Global Global 

University of Richmond: Disaster Database Project  Global Global 

SwissRe Sigma  Global Switzerland 

Andean Information System for Disaster Prevention and 
Relief (SIAPAD)  

Regional  Global 

NatCatSERVICE  Global Global 

Swiss Re CatNet  Global Switzerland 

Desinventar Database for Nepal  National  Nepal 

Indonesian Disaster Information and Data (DIBI)  National  Indonesia  

Calamidat Disaster Event Database of Philippines  National  Philippines  

Desinventar Database for Sri Lanka  National  Sri Lanka  

Damage and Needs Assessment system (DANA) of 
Vietnam 

National  Vietnam 

Disaster Incidence Database (DIDB) of Bangladesh  National  Bangladesh  

SHELDUS (Spatial Hazard Event and Losses Database                
for the US)  

National  United States  

Carribbean Disaster Events Database  Regional  Barbados  

Desinventar Database for Argentina  National  Argentina  

Desinventar Database for Bolivia  National  Bolivia  

Desinventar Database for Chile  National  Chile  

Desinventar Database for Colombia  National  Colombia  

Desinventar Database for Costa Rica  National  Costa Rica  

Desinventar Database for Ecuador  National  Ecuador  

Desinventar Database for El Salvador  National  El Salvador  

Desinventar Database for Guatemala  National  Guatemala  

Desinventar Database for Guyana  National  Guyana  

Desinventar Database for Yemen  National  Yemen  

http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/em-dat
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/global-disaster-identifier-number-glide
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/university-richmond-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/swissre-sigma
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/switzerland
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/andean-information-system-disaster
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/andean-information-system-disaster
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/regional
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/natcatservice
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/swiss-re-catnet
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/global
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/switzerland
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-nepal
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/nepal
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/indonesian-disaster-information-and-data
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/indonesia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/calamidat-disaster-event-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/philippines
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-sri-lanka
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/sri-lanka
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/damage-and-needs-assessment-system-dana
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/damage-and-needs-assessment-system-dana
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/vietnam
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disaster-incidence-database-didb-bangladesh
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/bangladesh
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/sheldus-spatial-hazard-event-and-losses
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/sheldus-spatial-hazard-event-and-losses
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/united-states
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/carribbean-disaster-events-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/regional
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/barbados
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-argentina
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/argentina
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-bolivia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/bolivia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-chile
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/chile
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-colombia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/colombia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-costa-rica
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/costa-rica
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-ecuador
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/ecuador
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-el-salvador
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/el-salvador
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-guatemala
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/guatemala
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-guyana
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/guyana
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-yemen
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/yemen
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Database Name Coverage Country 
Desinventar Database for Honduras  National  Honduras  

Desinventar Database for Jamaica  National  Jamaica  

Nicaragua historical database  National  Nicaragua  

Desinventar Database for Panama National Panama 
Morocco disaster database National Morocco 
Egypt disaster database National Egypt 
Peru disaster database National Peru 
Timor Leste disaster database National Timor Leste 
Trinidad and Tobago - Historic Inventory National Trinidad - Tobago 
The Australian Emergency Management Knowledge Hub National Australia 
Disasters inventory of Venezuela National Venezuela 
Canadian Disaster Database National Canada 
United States Storm and Hazard Database National United States 
U.S. Natural Hazard Statistics  National United States 
National Disaster Loss Database of Mozambique National Mozambique 

PERI Presidential Disaster Declaration database (US) National United States 

Iran Disaster Database National Iran 

National Disaster Loss Database of Laos National Laos 

Jordan Disaster Database National Jordan 

Maldives Disaster Database National Maldives 

Solomon Islands Database National Solomon Islands 

Mali disaster database National Mali 

Mexico disaster database National Mexico 

Dominican Republic disaster database National 
Dominican 
Republic 

Mizoram disaster database Province / State India 
DISASTER - Desastres naturais de origem hidro-
geomorfológica em Portugal: base de dados SIG para 
apoio à decisão no ordenamento do território e 
planeamento de emergência 

 Portugal 

  ที่มา : Global Risk Identification Program (2014) 

http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-honduras
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/honduras
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-jamaica
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/jamaica
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/nicaragua-historical-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/nicaragua
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/desinventar-database-panama
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/panama
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/morocco-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/morocco
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/egypt-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/egypt
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/peru-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/peru
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/timor-leste-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/timor-leste
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/trinidad-and-tobago-historic-inventory
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/trinidad-tobago
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/australian-emergency-management-knowledge-0
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/australia
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disasters-inventory-venezuela
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/venezuela
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/canadian-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/canada
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/united-states-storm-and-hazard-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/united-states
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/us-natural-hazard-statistics
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/united-states
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/national-disaster-loss-database-mozambique
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/mozambique
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/peri-presidential-disaster-declaration
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/united-states
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/iran-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/iran
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/national-disaster-loss-database-laos
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/laos
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/jordan-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/jordan
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/maldives-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/maldives
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/solomon-islands-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/solomon-islands
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/mali-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/mali
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/mexico-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/mexico
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/dominican-republic-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/national
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/dominican-republic
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/dominican-republic
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/mizoram-disaster-database
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/spatial-coverage-2/province-state
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/india
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disaster-desastres-naturais-de-origem-hidro
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disaster-desastres-naturais-de-origem-hidro
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disaster-desastres-naturais-de-origem-hidro
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/databases-information-systems/disaster-desastres-naturais-de-origem-hidro
http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/countries/portugal
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2.6) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยใช้วิธีการเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ในเขตพ้ืนที่ประสบอุทกภัยบนแนวคิดระบบ
ฐานข้อมูล กลุ่มเปราะบาง อุทกภัย และแนวคิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ 5 ด้านต่อไปนี้  

 ก. ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย หนึ่งด้านกายภาพ เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านแหล่ง
น้ า พื้นที่ป่าไม้ โรงเรียน สถานที่ส าคัญ ลักษณะภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง เป็นต้น และสอง ข้อมูลด้าน
โครงสร้างเกี่ยวกับบ้าน และเส้นทางจราจรในชุมชน  

 ข. ด้านประชากร (กลุ่มเปราะบาง) เกี่ยวข้องกับโรคประจ าตัว สถานการรักษา และข้อมูลประวัติการ
รักษา 

 ค. ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจระดับครัวเรือน รายได้ อาชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้และท า
มาหากิน ยานพาหนะ 

 ง. ด้านสังคม ประกอบด้วย หนึ่ง ข้อมูลหน่วยงานราชการในพ้ืนที่และบทบาทการจัดการอุทกภัย 
ได้แก่ สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล ตลาด เป็นต้น สอง ข้อมูลกลุ่มองค์กรและเครือข่ายในชุมชน  

 จ. ด้านอุทกภัยและการจัดการในพื้นท่ีในอดีต ประกอบด้วย หนึ่งข้อมูลอุทกภัยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 
สอง จุดนัดพบ สาม จุดอพยพ สี่ เส้นทางอพยพ ห้า พ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดเสี่ยง หก อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น 
เจ็ด ที่ตั้งบ้านแกนน าหรือผู้น าชุมชน และแปด ที่ตั้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลฯ 
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ภาพที่ 2-7 รายละเอียดฐานในระบบฐานข้อมูลฯ 

 

 

ภาพที่ 2-8 คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

39 
 

 
 

1. ฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างข้อมูลแหล่งน้ าในฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 2-10 ข้อมูลด้านป่าไม้ในฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 2-11 ตัวอย่างข้อมูลโรงเรียนในพ้ืนที่ 

 

 

ภาพที่ 2-12 ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
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2. ฐานประชากร 

ตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มเปราะบางในฐานประชากร 

 
ภาพที่ 2-14 ตัวอย่างข้อมูลผู้พิการในฐานประชากร 
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3. ฐานเศรษฐกิจ 

 

 

 

ภาพที่ 2-15 ตัวอย่างข้อมูลในฐานเศรษฐกิจ 
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4. ฐานสังคม 

 

 

 

ภาพที่ 2-16 ตัวอย่างข้อมูลในฐานสังคม 
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ภาพที่ 2-17 ตัวอย่างข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในชุมชนในฐานสังคม 
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5. ฐานข้อมูลอุทกภัยและการจัดการพื้นที่ในอดีต 

 

 

ภาพที่ 2-18 ตัวอย่างข้อมูลอุทกภัยในอดีตในฐานข้อมูลอุทกภัยและการจัดการพ้ืนที่ในอดีต 
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ภาพที่ 2-19 ตัวอย่างข้อมูลในฐานข้อมูลอุทกภัยและการจัดการพ้ืนที่ในอดีต 

ส่วนการจัดการฐานข้อมูล (ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) 

- หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-20 หน้าจอหลักของส่วนการจัดการฐานข้อมูล 
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- หน้าจอจัดการข้อมูล (ข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถปรับแก้ได้ โดยผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลฯ) 

 

ภาพที่ 2-21 หน้าจอย่อยของการจัดการฐานข้อมูล 

 

 

 

ภาพที่ 2-22 หน้าจอการจัดการข้อมูลแหล่งน้ า ป่าไม้ ในฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 2-23 หน้าจอการจัดการข้อมูลโรงเรียน ในฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

ภาพที่ 2-24 หน้าจอการจัดการข้อมูลสถานที่ส าคัญทางศาสนา ในฐานกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 2-25 หน้าจอข้อมูลครัวเรือนส าหรับปรับแก้ 

 

 

ภาพที่ 2-26 หน้าจอข้อมูลบ้านส าหรับปรับแก้  
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ภาพที่ 2-27 หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางในฐานประชากร  
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ภาพที่ 2-28 หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับปรับแก้  
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ภาพที่ 2-29 หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับปรับแก้ -2 

 

 

ภาพที่ 2-30 หน้าจอข้อมูลยานพาหนะส าหรับปรับแก้ 

- ข้อมูลอาชีพและเครื่องมือท ากิน 
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ภาพที่ 2-31 หน้าจอข้อมูลอาชีพและเครื่องมือท ากินส าหรับปรับแก้ 
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ภาพที่ 2-32 หน้าจอข้อมูลหน่วยงานส าหรับปรับแก้ 
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ภาพที่ 2-33 หน้าจอข้อมูลหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ส าหรับปรับแก้ -2 
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ภาพที่ 2-34 หน้าจอข้อมูลองค์กร กลุ่ม ส าหรับปรับแก้ 

 

 

ภาพที่ 2-35 หน้าจอข้อมูลกลุ่ม ชุมชนส าหรับปรับแก้ 
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ภาพที่ 2-36 หน้าจอข้อมูลกลุ่ม ชุมชนส าหรับปรับแก้ -2 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินกิจกรรม 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอวิธีการด าเนินกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย

ระบบฐานข้อมูล และสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
3.3 วิธีการด าเนินงาน 
3.4 การรักษาจริยธรรมการวิจัย 

 
3.1 พื้นที่เป้าหมาย 

พ้ืนที่ที่ประสบและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัย 
ดังนั้นพ้ืนที่เป้าหมายคือ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุงจ านวน 3 ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า คือ 
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว  

 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลต าบลจองถนน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ จ านวน 9 คน 
      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

จองถนน เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า จ านวน 6 คน 

    อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ) จ านวน 60 คน 

 แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ จ านวน 5 คน 

 รวมทั้งหมด 80 คน 
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3.3 วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ

รับมือ และฐานข้อมูล และการถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 6 ครั้ง 

สถานที ่

วัดตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า อ าเภอบางแก้ว 

เวลาด าเนินการ 

7-8 22-23 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2565  

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาปะขอ  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 60 คน 
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รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน (กิจกรรมที่ 1) 

1) ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับพ้ืนที่ เปิดโครงการอย่างเป็น
ทางการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน า
ชุมชนนาปะขอ 

2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูล  
- ภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ ทั้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม 
- ลักษณะการเกิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม 
- ผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
- การรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ของพ้ืนที่

ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
- รูปแบบการรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด 

ของภาครัฐ ภาคประชาชน 
- ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่มของภาครัฐ ภาค

ประชาชน 
- ฐานข้อมูล/ข้อมูล อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่มของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 

3) วิเคราะห์ลักษณะการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา ลักษณะการเกิด และ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน 

4) วิเคราะห์รูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน รวมทั้งข้อจ ากัด
และอุปสรรคในการรับมือ 

5) ประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม 
 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน (กิจกรรมที่ 2) 

1) ชี้แจงโปรแกรมและวัตถุประสงค์การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน องค์การ -
บริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชน จองถนน แกนน าชุมชน  
นาปะขอ 

2) อธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
- องค์ประกอบของโปรแกรมฯ 
- ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ 
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- กระบวนการการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 
- ข้อจ ากัดของโปรแกรมฯ 
- เงื่อนไขการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 
- แนวทางการใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพ่ือรับมือภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพ้ืนที่ ทั้งช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และ
หลังเกิดอุทกภัย 

3)  ประเมินองค์ความรู้ด้านโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของผู้เข้าร่วม 

 

กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

วัดตะโหมด และพ้ืนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน และพ้ืนที่ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า และพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 

เวลาด าเนินการ 

เดือนมีนาคม 2565  

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล-     
นาปะขอ  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน      
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 52 คน 
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รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาล
เขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด 
แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

2) ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ พร้อมชี้แจงความส าคัญของข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลฯ 

3) อธิบายความส าคัญ/จ าเป็น ในการเก็บข้อมูล 
4) อธิบายเครื่องมือที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก ฟังก์ชันการใช้งานควร

สามารถบอกข้อมูลได้แบบเรียวไทม์ บันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ ประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 14 วัน 
และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล  

5) อธิบายที่มาการออกแบบของแบบเก็บข้อมูล ทั้งในระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล 
6) สาธิตและอธิบายกระบวนการการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/

ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 
7) กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพื้นโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน 

และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 
8) วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล 

ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 
9) ประเมินทักษะการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน 

และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชนของผู้เข้าร่วม 
 

กิจกรรมที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บข้อมูล และติดตามตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 9 ครั้ง 

สถานที ่

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน  และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

วัน เวลาด าเนินการ 

เริ่มเดือนเมษายน 2565 ถึงกันยายน 2565 
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ผู้เข้าร่วม 

เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลต าบลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ  

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และ
ระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง 
เทศบาลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชน
จองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

2) ร่วมวางแผนแนวทางการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล 
ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลชุมชน 

3) กลุ่มผู้เข้าร่วมใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และ
ระดับบุคคล เก็บข้อมูลในชุมชน 

4) วิเคราะห์ปัญหาข้อจ ากัดในการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/
ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล เก็บข้อมูลจริงในภาคสนาม และแนวทางการแก้ปัญหา 

5) ลงพ้ืนที่สังเกตให้ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบล   
นาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

 

กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บ และประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

วัดตะโหมด และพ้ืนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน และพ้ืนที่ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า และพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 
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วัน เวลาด าเนินการ 

ช่วงเวลาการฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล คือ 17-18 และ 23 สิงหาคม 2565 

ส่วนช่วงเวลาการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บจากภาคสนาม และประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลใน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล คือ 24 สิงหาคม ถึงธันวาคม 2565 

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล        

นาปะขอ  

     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน 

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 50 คน 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
- องค์ประกอบของโปรแกรมฯ 
- ฐานข้อมูลหลัก และย่อยของโปรแกรมฯ 
- กระบวนการการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 
- ข้อจ ากัดของโปรแกรมฯ 
- เงื่อนไขการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 
- แนวทางการใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพ่ือรับมือภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่  

2) สาธิตและอธิบายการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล  
3) กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
4) วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูล 
5) ประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม 
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กิจกรรมที่ 6 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและประเมินทักษะการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

เทศบาลต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 

วัน เวลาด าเนินการ 

ช่วงเวลาการฝึกทักษะทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและประเมินทักษะการใช้

ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติคือ 22 พฤศจิกายน 2565 และ 10 มกราคม 2566 

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล      

นาปะขอ  

     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน 

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 80 คน 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ และกระบวนการการใช้
งาน/การเข้าถึงโปรแกรมฯ 

2) ทบทวนการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ  
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3) ทบทวนปัญหา/ข้อจ ากัดในการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล 

4) ทบทวนการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา ลักษณะการเกิด และผลกระทบที่
ส่งผลต่อชุมชน 

5) ทบทวนรูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน รวมทั้งข้อจ ากัด
และอุปสรรคในการรับมือ 

6) วิเคราะห์สถานการณ์ล่อแหลม ความเปราะบางในช่วงเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
7) กลุ่มผู้เข้าร่วมสะท้อนแนวทางการรับมือ/แก้ปัญหาสถานการณ์นั้น โดยใช้ระบบฐานข้อมูล 
8) วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
9) ประเมินทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของผู้เข้าร่วม 
 

กิจกรรมที่ 7 การติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

เทศบาลต าบลตะโหมด และพ้ืนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน และพ้ืนที่ต าบลจองถนนอ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ และพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ

อ าเภอบางแก้ว 

วัน เวลาด าเนินการ 

ช่วงเวลาการติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ วันที่ 9 และ 11 ธันวาคม 

2565  

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล       

นาปะขอ  
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     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน 
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 50 คน 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ และกระบวนการใช้งาน/
การเข้าถึงโปรแกรมฯ 

2) ทบทวนสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา ลักษณะการเกิด และ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน และรูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน หน่วยงานในชุมชน รวมทั้งข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ 

3) วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการเข้าถึง/ใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

กิจกรรมที่ 8 การฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

เทศบาลต าบลตะโหมด และพ้ืนที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน และพ้ืนที่ต าบลจองถนนอ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ และพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ
อ าเภอบางแก้ว 

วัน เวลาด าเนินการ 

ช่วงเวลาการฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คือ 9-10 มกราคม 2566  

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาปะขอ  



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

68 
 

 
 

     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน 
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า 

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 50 คน 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ  

2) ทบทวนการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และ
ระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลจองถนน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ
3) ทบทวนการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม และการลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

4) สาธิตและอธิบายการเข้าถึง และการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

5) กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

6) วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

7) ประเมินทักษะการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของผู้เข้าร่วม 

 

กิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

จ านวน 3 ครั้ง 

สถานที ่

เทศบาลต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด  

เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า และองค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

69 
 

 
 

วัน เวลาด าเนินการ 

ช่วงเวลาการถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ วันที่ 9-10 มกราคม 2566  

ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลตะโหมด เทศบาลต าบลจองถนน และองค์การบริหารส่วนต าบล         
นาปะขอ  

     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโหมด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจองถนน 
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดไข่เต่า   

     อสม.(ตะโหมด) อสม.(จองถนน) อสม.(นาปะขอ)  

แกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

รวม 50 คน 

รายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน 

1) ทบทวนการจัดท ากิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 – 8 

2) ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม  

3) วิเคราะห์แนวทางการใช้ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  

4) วางแผนการด าเนินงานต่อไปของผู้เข้าร่วมทั้งชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม. และชุมชน 

3.4 การรักษาจริยธรรมการวิจัย 
ผู้วิจัยไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ให้ข้อมูล เพ่ือไม่ให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไม่สบายใจ 

 
โดยสรุป สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอพ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินกิจกรรม และ

การรักษาจริยธรรมการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ส าคัญที่ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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บทที่ 4  

ผลการด าเนินกิจกรรม 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้ง 9 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้  

 

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เป็นการถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
รับมือ และฐานข้อมูล และถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  
 

 1) โครงการได้ชี้แจงแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล

ต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลาน

วัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ 1  

ต าบลจองถนน 
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ภาพที่  4-2 บรรยากาศการพูดคุยเพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ 2  

ต าบลตะโหมด 

 

 

ภาพที่ 4-4 บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ 2 ต าบลนาปะขอ 
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 2) เกิดความรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติธรรมชาติทั้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ลักษณะ 

สาเหตุการเกิด ผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

 3) เกิดความเข้าใจแนวทางการรับมือ ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดิน

โคลนถล่ม ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ของพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  ของภาครัฐ ภาค

ประชาชน 

 4) เกิดความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูลและข้อมูลที่จ าเป็นในการรับมืออุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลน

ถล่ม ของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน 

 5) เกิดความเข้าใจลักษณะการเกิดภัยพิบัติ  ผลกระทบ และรูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ 

5.1) ต าบลจองถนน 

เป็นพ้ืนที่รับน้ าสุดท้ายที่มาจากต าบลตะโหมด ต าบลกงหลา เมื่อฝนตกหนัก เกิดน้ าทะเลหนุนสูง 

ลักษณะของน้ าท่วมเป็นน้ าป่าไหลหลาก เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลจองถนนเป็นพ้ืนที่ติดทะเลสาบ พ้ืนที่ที่ท่วมส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนที่หมู่ 3 4 และ 5 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดทะเลสาบ และเป็นพ้ืนที่ที่ต่ ากว่าฝั่งทิศตะวันตก ช่วงเวลาการเกิด

น้ าท่วม คือ เดือนพฤศจิกายน-มกราคมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลาน้ า

ท่วม ระยะเวลาประมาณ 10 วัน ระดับน้ าท่วมสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตร ลักษณะบ้านเรือนในพ้ืนที่สร้าง

ยกสูงท าไม่มีการอพยพ ในพ้ืนที่ไม่มีศูนย์อพยพ ด้านอาชีพส่วนใหญ่ท านา ประมง สวนปาล์ม และเลี้ยงวัว เมื่อ

เกิดน้ าท่วม ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้รับความเสียหายและมีน้ าท่วมขัง 

ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่น้ าท่วมหนักที่สุด เนื่องจากเกิดวาตภัยหลายครั้ง น้ าทะเลหนุนสูง น้ าท่วม 3 ครั้ง

ในรอบ 3 เดือน ครั้งละ 15 วัน ระดับน้ าสูงประมาณ 80 -100 เซนติเมตร (ระดับเอว) 

จุดสังเกตน้ าท่วม 

- ชาวบ้านในพื้นที่สังเกตจากระดับน้ าในล าคลอง  

- ฟังข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา  

การรับมือก่อนเกิดภัย 

- เทศบาลต าบลจองถนนใช้เรือตรวจการณ์ ส ารวจพ้ืนที่ ประกาศเสียงไร้สายแจ้งชาวบ้าน มีการเตือน

เป็นระยะๆ  

- ขุดลอกคูคลองหลักในพ้ืนที่ คือ คลองปากพะเนียด คลองเตรอะ และคลองบางแก้ว 
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การรับมือขณะเกิดภัย 

- ปี พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลจองถนนด าเนินการให้ยืมเรือ ปัจจุบันมีเรือให้ยืมจ านวน 205 ล า เพ่ือใช้

ในการขนย้ายสิ่งของ และพืชผลทางการเกษตร ยืมได้ครอบครัวละ 1 ล า ใช้บัตรประชาชนในการยืม  

- แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (พมจ.) และ NGO   

- แจกหญ้าให้วัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  

- จัดเตรียมผ้าเต็นท์ ส าหรับเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงชั่วคราว   

- ตั้งเทศบาลต าบลจองถนนเป็นจุดรับบริจาค จุดกระจายถุงยังชีพ และจุดประสานงานด้านภัยพิบัติ 

การรับมือหลังเกิดภัย 

- ฟ้ืนฟู ซ่อมแซม สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน บ้านเรือน และยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ภัยพิบัติ  

- ชาวบ้านส ารวจความเสียหายที่ครอบครัวได้รับ และแจ้งเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้การช่วยเหลือเยี ยวยา

ในกรณีที่สัตว์และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 

5.2) ต าบลตะโหมด 

พ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในชุมชน หมู่บ้านที่มีน้ าท่วมหนักและรุนแรง คือ หมู่  3 4 9 และ 

12 เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นที่ไหลผ่านของสายน้ าในพ้ืนที่ เมื่อฝนตกน้ าส่วนหนึ่งจะล้นจากสายน้ าที่ไหลผ่านตัว

ต าบล ท าให้เกิดน้ าท่วม และหากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดน้ าท่วมและน้ าป่าไหลหลากพร้อม

กัน ประกอบกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งช่วงเวลาฤดูกาลที่คลาดเคลื่อน ท า

ให้ชาวบ้านไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปริมาณน้ าที่เข้าสู่หมู่บ้านได้ แม้แต่การเฝ้าระวัง ที่ผ่านมาผิดพลาดเนื่องจาก

ไม่มีเทคโนโลยีสื่อสาร และการเตรียมความพร้อมในชุมชนที่ลดลง 

ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่เกิดน้ าท่วมหนัก มีผู้ได้รับผลกระทบ 200 คน จ านวน 60 ครัวเรือน บ้านเรือน

เสียหาย 5 หลัง ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ คือ เดือนธันวาคมถึงมกราคม ผู้ที่ประสบภัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

บ้านซึ่งติดกับล าน้ า 

จุดสังเกตน้ าท่วม 

- สังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า สีของน้ าในคลอง เมื่อเกิดฝนตกหนัก ติดต่อกันเป็นเวลา

หลายวัน จุดสังเกตในพ้ืนที่ต้นน้ ามี 4 แห่ง คือ คลองหัวช้าง คลองโหล๊ะจันกระ คลองกง และคลองตะโหมด 
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การรับมือก่อนเกิดภัย 

- ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าในแม่น้ าล าคลอง 

- ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ าป่าไหลหลาก 

- ประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 

การรับมือขณะเกิดภัย 

- หน่วยงานในพืน้ที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สิน 

- แจกจ่ายถุงยังชีพ 

- น าผู้อพยพไปยังศูนย์อพยพ คือ วัดตะโหมด 

การรับมือหลังเกิดภัย 

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ

จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายและให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- ผู้ประสบภัยแจ้งเกษตรอ าเภอเพ่ือขอรับความช่วยเหลือเยียวยา ความเสียหายของสัตว์และพืชผล

ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 

 

5.3) ต าบลนาปะขอ 

เป็นพื้นที่รับน้ าและอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าเชียด ซึ่งประสบกับปัญหาน้ าท่วมเกือบทุกปี ระยะเวลา 10 

ปีที่ผ่านมา พบว่า ประสบกับปัญหาน้ าท่วมที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนและยกระดับถนนเพ่ิมขึ้น

ทุกปี ชาวบ้านเล่าว่า ถนนขวางทางน้ าท าให้น้ าไหลลงสู่ทะเลได้ยาก และในบางปีหากมีปริมาณน้ าฝนมาก ท าให้

น้ าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลสาบได้เนื่องจากน้ าทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรในต าบลนาปะขอ  

ต าบลนาปะขอมีน้ าท่วม 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 3 9 11 และ 14 ซึ่งอยู่ติดทะเล ปกติท่วมปีละ 1 ครั้ง น้ า

ส่วนใหญ่มาจากอ่างเก็บน้ าเขาหัวช้าง และน้ าทะเลหนุนสูง ช่วงเวลาการเกิดน้ าท่วม คือ เดือนพฤศจิกายน -

มกราคม ท่วมประมาณ 30 วัน ระดับน้ า 60 – 80 เซนติเมตร  

ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ท่วมหนัก ระยะเวลาท่วม 45 วัน ระดับน้ าสูง 160 เซนติเมตร เนื่องจากเกิด       

วาตภัยและน้ าทะเลหนุนสูง หมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตะวันออกติดทะเล ได้รับความเสียหาย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2 

หลัง และมีจ านวนมากที่บ้านเรือนเสียหายเป็นบางส่วน มีการอพยพผู้ประสบภัยมาอาศัยยังโรงเรียนบ้านหาด

ไข่เต่า รับผู้อพยพได้ 400 คน 
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จุดสังเกต 

- แผ่นวัดระดับน้ าบริเวณขอบสะพาน 

การรับมือก่อนเกิดภัย 

- องค์การบริหารส่วนต าบล จะประกาศเสียงตามสาย มีการประชุมตัวแทนชุมชน เพ่ือแจ้งเตือน

ประชาชนในพื้นท่ี 

- ขุดลอกคูคลองสายหลัก 

- ประชาชนในบริเวณท่ีอยู่ติดทะเล จัดเตรียมสิ่งของอุปโภคและบริโภคไว้ล่วงหน้า 

การรับมือขณะเกิดภัย 

- องค์การบริหารส่วนต าบล น าเรือมาเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของบางส่วนไปยังศูนย์อพยพ ศูนย์อพยพ 

คือ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า เรือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย 10 ล า อย่างไรก็ตามผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพประมง มีเรือเป็นยานพาหนะเกือบทุกครอบครัว อีกท้ังลักษณะบ้านในต าบลนาปะขอเป็นบ้านยกสูง สอง

ชั้น ท าให้ประชาชนไม่ค่อยอพยพ แต่จะอาศัยอยู่บริเวณชั้นสองของตัวบ้านเป็นหลัก และมีบางส่วนไปอาศัยอยู่

กับญาติในต าบลอ่ืน 

- ช่วยเหลือถุงยังชีพ 

- เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงมาอาศัยอยู่บนถนน ซึ่งมีระดับสูงกว่า 

- ผู้น าชุมชนส ารวจ และประสานกับปศุสัตว์เ พ่ือน าอาหารแห้ง หญ้า มาแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่เลี้ยง

สัตว์ 

การรับมือหลังเกิดภัย 

- องค์การบริหารส่วนต าบลส ารวจความเสียหายแต่ละครัวเรือน และแจกจ่ายสิ่งของ อุปกรณ์ส าหรับ

การซ่อมแซม บางส่วนอาจได้รับเงิน 

 6) ผลการประเมินในกิจกรรมที่ 1 และ 2 พบว่า 

 ผู้เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจในประเด็น 

 - องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ การรับมือ และระบบฐานข้อมูลในระดับปานกลาง เนื่องจากภัย

พิบัติบางประเภทเกิดขึ้นในพ้ืนที่น้อยครั้งมาก หรือนานๆ จะเกิดสักครั้ง ชาวบ้านจะมีความรู้จากประสบการณ์

ที่ผ่านมา 
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 - สาเหตุที่ท าให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพ และมนุษย์ เช่น สภาพพ้ืนที่ที่มี

ลักษณะเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าซึ่งเป็นจุดรวมน้ าก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบ ช่วงเวลาการท่วมขังเป็นเวลานาน หรือ

พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ลักษณะการเกิดน้ าท่วม จะเป็นน้ าที่ไหลผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาน้ าท่วม

ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ คือ ระบบระบายน้ าในพ้ืนที่ที่มีสิ่ง

ปฏิกูลติดค้างท าให้ระบายไม่ทัน อีกท้ังการสร้างบ้านเรือนที่ขวงทางล าน้ า 

 - แนวทางการรับมือในพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมมีการรับมืออุทกภัยมีแนวทางการรับมืออุทกภัยอยู่ ในระดับดี 

เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า ดังนั้นชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่จึงรู้ขั้นตอนการรับมือเพ่ือ

บรรเทาผลกระทบเป็นอย่างดี 

 - การใช้ข้อมูลในการรับมืออุทกภัย ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในข้อมูลการรับมืออุทกภัยอยู่ในระดับดี ทั้ง

ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด เช่น ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

(ปริมาณน้ าฝน ช่วงเวลาที่ฝนตก) ข้อมูลบ้านที่เสี่ยงในพ้ืนที่ ข้อมูลระดับน้ าในทะเลสาบ ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ 

(กายภาพ) และมีแผนรับมือน้ าท่วมในพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมบางกลุ่ม เช่น อสม. แกนน าชุมชนสามารถเก็บข้อมูลที่

จ าเป็นในชุมชนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเคยจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีมาก่อนหน้า 

ในการประเมินความรู้ก่อน และหลังการอบรมฯ ได้ท าการประเมินใน 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนเกิดอุทกภัย 

4 ประเด็น ได้แก่ การประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อม และการ

เตือนภัย ส่วนช่วงหลังเกิดอุทกภัยมี 2 ประเด็น ได้แก่ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือ/อพยพ

ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีระดับความรู้ก่อนและหลังอบรมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น

ระดับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้จัดการอุทกภัยด้านการประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัย เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่

ที่ใช้ในการประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัยเป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจง และเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจน้อยมากหรือ

บางพ้ืนที่ไม่มีการส ารวจเลย ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จึงไม่ทราบข้อมูลเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเข้า

รับการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลนั้นสูงขึ้น 
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กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินทักษะการใช้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เป็นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

ในการวัดพิกัด เช่น ที่ตั้งบ้าน ที่ตั้งสถานพยาบาล ที่ตั้งจุดอพยพ จุดนัดพบ เส้นทางการอพยพ จุดเสี่ยง และการ

เก็บข้อมูล โดยใช้แบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล  

 ผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ทั้งเทศบาลต าบลตะโหมด องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ 

เทศบาลต าบลจองถนน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องระบุพิกัด

บนพื้นผิวโลก ส่วนกลุ่มอสม. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทั้งเครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก และแบบ

เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี กลุ่มแกนน าสภาลานวัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ มีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้เครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก ได้ในระดับปานกลาง ส่วนแบบเก็บข้อมูลมีความเข้าใจเป็น

อย่างดี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 บรรยากาศการฝึกการใช้ GPS 

และแบบเก็บข้อมูล ต าบลนาปะขอ 

ภาพที่ 4-7 บรรยากาศการฝึกการ

ใช้ GPS ต าบลจองถนน 

 

ภาพที่ 4-5 บรรยากาศการฝึกการใช้ GPS 

และแบบเก็บข้อมูล ต าบลตะโหมด 
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กิจกรรมที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บข้อมูล และติดตามตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บข้อมูล ทั้งในระดับชุมชน/ต าบล 

ครัวเรือน และระดับบุคคล มีข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมดังนี้ 

 ก. ระดับบุคคล เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านประชากรที่จ าเป็น คือ ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพ จ านวนบุตร 

การศึกษา วิธีและเครื่องมือสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ได้แก่ประวัติการรักษาโรค 

ประเภทของยา สถานะภาพการรักษา ความถี่ในการพบแพทย์ แพทย์หรือสาธารณสุข-ผู้ดูแล และเบอร์ติดต่อ  

นอกจากนี้ ในระดับบุคคล ข้อมูลที่ส าคัญมากคือ ข้อมูลของกลุ่มเปราะบาง โดยเน้น ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ

มากกว่า 60 ปี) ข้อมูลที่จ าเป็นต้องสอบถาม คือ โรคประจ าตัว ช่วงเวลาเจ็บป่วย อาการของโรคที่ชัดเจน วัน

นัดตรวจครั้งต่อไป ประเภทของยา ความถี่ในการพบแพทย์  

 ข. ระดับครอบครัว เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ พิกัดบ้าน ประเภทของบ้าน 

จ านวนคนตามทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

ยานพาหนะ ทรัพย์สินภายในบ้าน รายได้ เป็นต้น ข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนคือ ข้อมูลการ

จัดการอุทกภัยในอดีตที่เน้นสอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาเกิดอุทกภัย พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ตัวเลขความเสียหาย 

และการช่วยเหลือ  

 ค. ระดับชุมชน เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งน้ า พ้ืนที่ทรัพยากร 

สถานที่ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน รวมถึงเส้นทางการจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูล

ด้านสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางราชการ สถานพยาบาล หน่วยกู้ภัย องค์กรที่ให้ความ

ช่วยเหลือ และข้อมูลอุทกภัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับระดับชุมชน ได้แก่ ต าแหน่งจุดนัดพบ จุดอพยพ เส้นทาง

อพยพ พ้ืนที่เสี่ยง บ้านของผู้น าและแกนน า รวมถึงที่ตั้งของหน่วยงานที่ท าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือ เป็นต้น  

จากรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมในพ้ืนที่ พบว่า ผู้เข้าอบรมได้วางแผนเพ่ือแบ่งงานการ

เก็บข้อมูลตามความถนัดและพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่นเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเก็บข้อมูลระดับชุมชน ส่วนแกนน าชุมชนและอสม. เก็บข้อมูลระดับ

บุคคลและครอบครัวเนื่องจากใกล้ชิดกับชุมชน ชุมชนมีความไว้วางใจและคุ้นเคยที่จะให้ข้อมูล ทั้งนี้พ้ืนที่ที่เก็บ

ข้อมูลจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นหลัก เช่น ต าบลจองถนน พ้ืนที่ที่ท่วมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่หมู่ 

3 4 และ 5 ต าบลตะโหมดพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมหนักและรุนแรง คือ หมู่  3 4 9 และ 12 และต าบลนาปะขอ พ้ืนที่

ที่ท่วมม ี5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 3 9 11 และ 14  
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ภาพที่ 4-8 บรรยากาศการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่โดยใช้แบบเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 บรรยากาศการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่โดยใช้ GPS 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บด้วยเครื่อง GPS 
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 จากการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ของ

ผู้เข้าร่วม พบว่า ทุกกลุ่มสามารถวางแผนและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง แม้ว่าจะใช้เวลาใน

การลงพ้ืนที่นานกว่าที่วางแผนไว้ เนื่องจากแต่ละคนมีภาระงานประจ าหรือภาระงานทางบ้านที่ต้องรับผิดชอบ 

ดังนั้นช่วงเวลาที่สามารถเก็บข้อมูลได้จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ า นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่อง GPS 

และแบบเก็บข้อมูล เห็นได้ชัดว่าในช่วงแรกๆ บางคนยังไม่สามารถใช้เครื่องมือได้คล่อง แต่เมื่อใช้ไปสักพักก็มี

ความเชี่ยวชาญมากขึ้น กลุ่มอสม.ในพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ มีทักษะการเก็บข้อมูลพิกัดบ้านได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากเคยใช้เครื่องมือดังกล่าวในการเก็บพิกัดมาแล้วก่อนหน้า 

 กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมน าเข้าข้อมูลที่ได้จาก

การจัดเก็บ และประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

การฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการฝึกน าเข้า

จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล ของ

พ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นหลัก ต าบลตะโหมด หมู่  3 4 9 และ 12 ต าบลจองถนน คือ พ้ืนทีห่มู่ 3 

4 และ 5 และต าบลนาปะขอ หมู่ 1 3 9 11 และ 14 พบว่า 

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 

ผู้เข้าร่วมที่มาจากเทศบาลต าบลตะโหมด แกนน าชุมชน เข้าใจหลักการของโปรแกรมและสามารถ

น าเข้าข้อมูลได้ในทันที เนื่องจากเคยได้รับการอบรมในโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันมาแล้วก่อนหน้า อีกท้ังมีการใช้

คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า ส่งผลให้การน าเข้าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนอสม. จะมีความเข้าใจ

โปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง เนื่องจากไม่มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้

การฝึกอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน 

ผู้เข้าร่วมที่มาจากเทศบาลต าบลจองถนน เข้าใจหลักการของโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้

ในทันที เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่หลักด้านสารสนเทศ ที่ดูแลระบบสารสนเทศและงานด้านคอมพิวเตอร์ของ

เทศบาลส่งผลให้การน าเข้าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมของเทศบาล    

จองถนน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุขภาพต าบลจองถนน อสม. และแกนน าชุมชนตัวแทนชุมชน จะมีความ

เข้าใจโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง ต้องใช้เวลาฝึกซ้อม เนื่องจากงานที่รับผิดชอบในเวลา

ปกติเป็นงานลงพื้นที่ ความถนัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่า  
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ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว 

ผู้เข้าร่วมที่มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ มีความเข้าใจหลักการของโปรแกรมปานกลาง 
ส่วนการน าเข้าข้อมูลต้องใช้เวลา เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมส าเร็จรูป อีกทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิงย้ายมา
ปฏิบัติงานได้เพียง 2 เดือน ส่วนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุขภาพบ้านหาดไข่เต่า มีความเข้าใจและสามารถ
น าเข้าข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ าและโปรแกรมที่น าเข้าข้อมูลนี้คล้ายคลึง
กับโปรแกรมของหน่วยงาน ส่วนเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เข้าร่วม รวมถึงอสม. และแกนน าชุมชนตัวแทนชุมชน จะมี
ความเข้าใจโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง ยังไม่มีความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

มีทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มอสม. แกนน าสภาลานวัด  

ตะโหมด แกนน าชุมชนนาปะขอ และแกนน าชุมชนจองถนน มีทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลได้ในระดับปานกลาง ยกเว้นบางคนที่มี พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์มาบ้างสามารถน าเข้าข้อมูลได้

อย่างดี 

 

ภาพที่ 4-11 การฝึกน าเข้าข้อมูลให้อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลจองถนน 

ภาพที่ 4-12 การฝึกน าเข้าข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-13 บรรยากาศการฝึกน าเข้าข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-14 การน าเข้าข้อมูลฐานกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-15 การน าเข้าข้อมูลผู้สูงอายุต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-16 การน าเข้าข้อมูลเศรษฐกิจต าบลตะโหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-17 การน าเข้าข้อมูลฐานสังคมต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-18 การน าเข้าข้อมูลฐานอุทกภัยต าบลตะโหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-19 การน าเข้าข้อมูลผู้สูงอายุ (ฐานประชากร) ต าบลจองถนน 
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ภาพที่ 4-20 การน าเข้าข้อมูลฐานกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ต าบลนาปะขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-21 การน าเข้าข้อมูลผู้สูงอายุ (ฐานประชากร) ต าบลนาปะขอ 
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กิจกรรมที่ 6 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และประเมินทักษะการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 โครงการจัดกิจกรรมการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการซ้อมแผนแบบ

ตั้งโต๊ะ เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยก าหนดสถานการณ์ในช่วงก่อนเกิดและ

ขณะเกิดอุทกภัย จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์พิจารณาว่าในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากต้องการรับมือ

อุทกภัยจะต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลใดบ้าง ฐานข้อมูลประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้านกายภาพและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอุทกภัยและการจัดการในพ้ืนที่ในอดีต ซึ่งผลทดลอง

ใช้ระบบฐานข้อมูลในการการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) โดยซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะ พบว่า ใน

สถานการณ์ช่วงก่อนเกิดภัยก่อน ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะส่วนใหญ่ ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลใน

การรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงก่อนเกิดอุทกภัยในระดับปานกลาง (ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล  2 

ด้าน จากทั้งหมด 5 ด้าน) เนื่องจากสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่อสม. 

ชุมชน และเทศบาลต าบลตะโหมดด าเนินการในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์และ

ประกาศแจ้งเตือนไปยังชุมชน ครอบครัวผู้สูงอายุ ทั้งพ้ืนที่เสี่ยง จุดนัดพบ เส้นทางอพยพ และจุดอพยพ โดย

การประสานกับผู้น า อสม. และแกนน าชุมชน ซึ่งการที่รับมืออุทกภัยด้วยวิธีการดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

ผู้สูงอายุ แหล่งน้ า จุดอพยพ พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก พ้ืนที่เสี่ยง หน่วยงานในพ้ืนที่ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็น

ข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน และด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) ของระบบฐานข้อมูลนี้ 

 ส่วนการรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงขณะเกิดอุทกภัย ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะส่วน

ใหญ่ ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลในการรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงขณะเกิดอุทกภัยในระดับปาน

กลาง (ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 3 ด้าน จากทั้งหมด 5 ด้าน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัย หรือการน าผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยออกนอก

พ้ืนที่เพ่ือน าตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากการรับมือในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ใช้

วิธีการติดต่อประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดรถพยาบาล/รถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ 

หรือน าส่งโรงพยาบาลซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเส้นทางถนน (ฉุกเฉิน) หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) และด้านสังคมของ

ระบบฐานข้อมูลนี้ 
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ตารางที่ 4-1 รูปแบบฐานข้อมูลส าหรับรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

องค์ประกอบ 

ของฐานข้อมลู 

ระดับของฐานข้อมลู 

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

1. ด้านกายภาพ

และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

 - บ้าน 

- ส้วม 

- แหล่งน้ า 

- พื้นที่ป่าไม้ 

- สถานท่ีทางศาสนา 

- ลักษณะภมูิประเทศ 

- ขอบเขตการปกครอง 

- เส้นทางจราจร 

2.ด้านประชากร 

(ผู้สูงอายุ) 

- ค าน าหน้าช่ือ 
- ช่ือ-นามสกุล 
- เบอร์โทร 
- สถานภาพ 
- จ านวนบุตร 
- การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถท่ี

ใช้ช่วยเหลือชุมชน  

  

 - การสื่อสารในกรณีเกดิ
อุทกภัย หรือ
โทรศัพท์มือถือและ
โทรศัพท์บ้านไมส่ามารถ
ใช้งานได้ 

- ชื่อบุคคลที่ดูแล/ที่
สามารถติดต่อได้หาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- การเคลื่อนย้าย 
- โรคประจ าตัว 

- การรักษา 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 

ของฐานข้อมลู 

ระดับของฐานข้อมลู 

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

3. ด้านเศรษฐกิจ  - ทรัพย์สิน 

- ยานพาหนะ 

- อาชีพหลัก/อาชีพรอง 

- รายได ้

- อุปกรณ์ท ากิน 

- อุปกรณ์ที่ต้องมีเมื่อเกดิ

อุทกภัย 

 

4. ด้านสังคม   - สถานีต ารวจ 

- สถานีดับเพลิง 

- สถานพยาบาล 

- หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 

- ตลาด 

- องค์กรและเครือข่ายใน

ชุมชน 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 

ของฐานข้อมลู 

ระดับของฐานข้อมลู 

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

5. ด้านอุทกภัยและ

การจัดการในพื้นที่

ในอดีต 

 

 

- ช่วงเวลาเกิดอุทกภัย 

- พื้นที่เกิดอุทกภัย 

- ผลกระทบ 

- จุดนัดพบ 

- จุดอพยพ 

- เส้นทางการอพยพ 

- จุดเสี่ยง/พื้นท่ีเสี่ยง 

- อุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ าเป็น

ในกรณีฉุกเฉิน 

- ที่ตั้งบ้านผู้น า/อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

- ที่ตั้งหน่วยงานท่ีช่วยเหลือ 
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ภาพที่ 4-22 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-23 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลจองถนน 
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ภาพที่ 4-24 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลนาปะขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

94 
 

 
 

กิจกรรมที่ 7 การติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ภายหลังจากโครงการได้จัดกิจกรรมการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ผู้เข้าร่วมอบรมรู้และเข้าใจแนวทางการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูลมากขึ้น ในช่วงเวลา

ต่อมา (ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2565) พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ งตะวันออกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้หลายพ้ืนที่รวมถึงจังหวัดพัทลุงเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ าท่วมขัง บางจุด

เกิดน้ าทะเลหนุนรวมถึงต าบลจองถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ 3 4 5 และ 7 และต าบลนาปะขอ 1 9 10 และ 

14  

 

ภาพที่ 4-25 การแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย 17-20 ธันวาคม 2565 

ที่มา https://www.infoquest.co.th/2022/259028 
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ภาพที่ 4-26 การเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีหมู่ 3 และหมู่ 5 ต าบลจองถนน ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 

    

 

  

 

 

 

ภาพที่ 4-27 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 7 ต าบลจองถนน ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 
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ภาพที่ 4-28 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 9 ต าบลนาปะขอ ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-29 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่รอยต่อหมู่ 9 ต าบลนาปะขอ กับหมู่ 1 ต าบลจองถนน 

ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 
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ภาพที่ 4-30 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 10 ต าบลนาปะขอ ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-31 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 14 ต าบลนาปะขอ ช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 

จากการติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่า ทั้งต าบล  
จองถนน และต าบลนาปะขอ ได้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล รวมถึงขั้นตอนแนวทางที่ได้อบรมไปใช้ในการ
วางแผนรับมืออุทกภัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ โรคประจ าตัวและการดูแลรักษา 
จุดเสี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง จุดอพยพ และที่ตั้งบ้านผู้น า/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และหน่วยงาน ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลด้านประชากร และด้านอุทกภัยและการจัดการในพ้ืนที่ในอดีต ทั้งสองพ้ืนที่ให้ข้อมูลตรงกันว่า 
ฐานข้อมูลเข้าใจได้ง่าย รวดเร็วแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน แต่ในการน าไปใช้ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เนื่องจาก
ทั้งสองพ้ืนที่ยังเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นควรขับเคลื่อนเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งต าบลเพ่ือให้การ
จัดการรับมืออุทกภัยในพื้นท่ีเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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กิจกรรมที่ 8 การฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และกิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียนกิจกรรม 

แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในช่วงก่อน

เกิด ขณะเกิด และหลังเกิด 

 ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นผลผลิตหลักที่ส าคัญที่จะท าให้พ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบลเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการรับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบฐานข้อมูล จ าเป็นจะต้องมีแนวทางดูแลระบบ

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยัง

สามารถถ่ายทอดไปยังพื้นท่ีอ่ืนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนกัน  

โครงการได้จัดให้มีการหารือถอดบทเรียน เพ่ือหาแนวทางดูแลรับผิดชอบระบบฐานข้อมูลให้เกิดความ

ยั่งยืนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลสุขภาพต าบล อสม. และแกนน าชุมชน ทุกคนให้

ความเห็นตรงกันว่า มีความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ 

ละเอียดครบถ้วน เก็บข้อมูลหลายระดับ และเม่ือพิจารณารูปแบบการเก็บข้อมูลในปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานใน

พ้ืนที่มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

นี้ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา เป็นต้น แต่ระบบฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ตอบโจทย์การ

รับมืออุทกภัยที่ละเอียดมากกว่า  นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลนี้เข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถ

เรียกข้อมูลที่ต้องการออกมาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่าย ที่

ส าคัญที่สุดคือ ระบบฐานข้อมูลนี้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานข้อมูลของชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่

ในการจัดการอุทกภัยไดอ้ย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และคนในชุมชน 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-32 การถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลตะโหมด 
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ภาพที่ 4-33 การถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลจองถนน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-34 การถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต าบลนาปะขอ 
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ตารางที่ 4-2 สรุปผลการถอดบทเรียน แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ประเด็น ต าบลตะโหมด ต าบลจองถนน ต าบลนาปะขอ 
1. การดูแลรับผดิชอบ  
1.1 ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูล  

ในการดู แลรับผิดชอบ ระบบ
ฐานข้อมูลจะด าเนินการร่วมกัน 
ระหว่ า งแกนน า ชุมชน อสม. 
โรงพยาบาลสุขภาพต าบลตะ
โหมดและเทศบาลต าบลตะโหมด 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เนื่องจากฐานข้อมูลจะ
เ ก็ บ ไ ว้ ที่ แ ก น น า ชุ ม ช น แ ล ะ
เทศบาลต าบลตะโหมด 

ในการดูแลรับผิดชอบระบบ
ฐานข้อมูลเทศบาลต าบลจอง
ถนนเป็นผู้ดูแลหลัก เนื่องจากมี
ความพร้อมในด้านต่างๆ และ 
ฐานข้อมูลจะเก็บไว้ที่เทศบาล 
 
  

 

ในการดูแลรับผิดชอบระบบ
ฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล น า ป ะ ข อ  แ ล ะ
โรงพยาบาลสุขภาพบ้านหาด
ไข่เต่าเป็นผู้ดูแลหลัก เนื่องจาก
มี ความพร้ อม ในด้ านต่ า งๆ 
เนื่องจากฐานข้อมูลจะเก็บไว้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะ
ขอและโรงพยาบาลสุขภาพบ้าน
หาดไข่เต่า 

 

ภาพที่ 4-35 การถอดบทเรียนกิจกรรม 
แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ต าบลนาปะขอ 
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ประเด็น ต าบลตะโหมด ต าบลจองถนน ต าบลนาปะขอ 
1.2 ความพร้อมด้าน
ต่ างๆ ในการดูแล
รับผิดชอบฐานข้อมูล 

เทศบาลต าบลตะโหมดมีความ
พร้อมดังนี ้
- บุคลากร (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
ประจ าที่สามารถมอบหมายให้
ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลได้)  
-  อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
อินเทอร์เน็ต 

เทศบาลต าบลจองถนน มีความ
พร้อมดังนี ้
- บุคลากร (มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่
มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี
ที่สามารถมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบฐานข้อมูลได้)  
-  อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
อินเทอร์เน็ต  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะ
ขอ และโรงพยาบาลสุขภาพ
บ้านหาดไข่เต่ามีความพร้อม
ดังนี ้
- บุคลากร (มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ด้ าน  ปภ .  และนักวิ ชาการ
สาธารณสุขสามารถมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลได้)  
-  อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
อินเทอร์เน็ต  

1. 3 แ น ว ท า ง
แก้ปัญหาการดูแล
ฐานข้อมูลเช่น ผู้ดูแล
มีไม่เพียงพอ มีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
น โ ย บ า ย  มี ก า ร
เคลื่อนย้ายบ้านหรือ
สถานท่ีท างาน  

ในกรณีที่ มี กา ร เปลี่ ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบาย หรือมีการ
เคลื่อนย้ายสถานที่ท างานของ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลตะโหมดจะ
มอบหมายให้ส านักปลัด เป็น
ผู้ดูแลฐานข้อมูลช่ัวคราวจนกว่า
ผลการเปลี่ยนแปลงจะแล้วเสร็จ 
ซึ่งเป็นวิธีการปกติที่ด าเนินการใน
การส่งมอบงาน 

เ ทศบาลต าบล จองถนน มี
เจ้าหน้าที่ประจ าที่มีความรู้  
ความเข้าใจเป็นอย่างดี หาก
เจ้ าหน้ าที่ หลั กที่ ดู แลมี ก าร
โยกย้าย เจ้าหน้าที่คนอื่นที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดนี้มา
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ นส าม า รถดู แล
ฐานข้อมูลต่อไปได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะ
ขอ และโรงพยาบาลสุขภาพ
บ้านหาดไข่เต่า มีเจ้าหน้าที่คน
อื่ นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมกา ร
ถ่ า ย ท อ ด ม า ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น
สามารถดูแลฐานข้อมูลต่อไปได้ 

2. การ Update ข้อมูลเป็นปจัจุบนั  
2.1 ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมลู  

   

1) แหล่งข้อมูล  เทศบาลต าบลตะโหมด 
โรงพยาบาลสุขภาพต าบลตะ
โหมด หน่วยงานในพ้ืนท่ี อสม. 
และแกนน า 

เ ท ศ บ า ล ต า บ ล จ อ ง ถ น น 
โรงพยาบาลสุขภาพต าบลจอง
ถนน โรงพยาบาลสุขภาพต าบล
บ้านบางแก้วใต้ หน่วยงานใน
พื้นที ่อสม. และแกนน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะ
ขอ โรงพยาบาลสุขภาพบ้าน
หาดไข่เต่า หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
อสม. และแกนน า 

2) ผู้รวบรวม ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
เทศบาลต าบลตะโหมด อสม. และ
แกนน า 

อ ส ม .  แ ล ะ แ ก น น า เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก  

อ ส ม . แ ล ะ แ ก น น า เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบหลัก ตามพื้นที่ที่อ
สม. ดูแลรับผิดชอบ  
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ประเด็น ต าบลตะโหมด ต าบลจองถนน ต าบลนาปะขอ 
3) กระบวนการ

รวบรวมข้อมลู 

ใช้วิธีการส ารวจในพื้นที่ ยกเว้น
ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ซึ่ ง
สามารถประสานขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น 
โ ร ง พ ย า บ า ล สุ ข ภ า พ ต า บ ล          
ตะโหมด  

ใช้วิธีการส ารวจในพื้นที่ ยกเว้น
ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ส ามารถประสานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชน 
เช่น โรงพยาบาลสุขภาพต าบล
จองถนน โรงพยาบาลสุขภาพ
ต าบลบ้านบางแก้วใต้ 

ใช้วิธีการส ารวจในพื้นที่ ยกเว้น
ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ส ามารถประสานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชน 
เช่น โรงพยาบาลสุขภาพบ้าน
หาดไข่เต่า 

4)  ความถี่ ใ นก า ร

รวบรวมข้อมูล  

ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน 

2.2 การป้อนข้อมูล

เข้าระบบฐานข้อมลู 

   

1) ผู้ป้อนข้อมูล เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตะโหมดและ
แกนน าในพ้ืนท่ี 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลจองถนน เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาปะขอ และ
โรงพยาบาลสุขภาพบ้านหาด
ไข่เต่า 

2) กระบวนการป้อน

ข้อมูลเข้าระบบ 

-  เมื่ อ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะโหมดและ
แกนน าในพื้นที่นัดหมายประชุม
เพื่อป้อนข้อมูล (ในกรณีที่ อยู่
ในช่วงขณะเกิดอุทกภัย ให้ป้อน
ข้อมูลได้ทันที โดยพิจารณาเป็น
กรณีไป)  

เมื่ อ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
เจ้าหน้าที่ เทศบาลจองถนน
ด า เนินการป้อนข้อมูลลงใน
ระบบฐานขอ้มูลได้ทันท ี

- เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล น า ป ะ ข อ  แ ล ะ
โรงพยาบาลสุขภาพบ้านหาด
ไข่ เต่า นัดหมายประชุมเพื่อ
ป้อนข้อมูล (ในกรณีที่อยู่ในช่วง
ขณะเกิดอุทกภัย ให้ป้อนข้อมูล
ได้ทันที โดยพิจารณาเป็นกรณี
ไป)  

3) ความถี่ในการ

รวบรวมข้อมลู 

ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน 

3. งบประมาณ ยังไม่สามารถระบุแหล่ง
งบประมาณได้  

งบประมาณปี 66 ยังไม่สามารถระบุแหล่ง
งบประมาณได้  
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ประเด็น ต าบลตะโหมด ต าบลจองถนน ต าบลนาปะขอ 
4. แนวทางการขยายผล  
แนวทางการขยาย

ผล 

- เก็บข้อมูลเพิ่มในหมู่ 1 2 5 6 7 
8 10 และ 11  

- จัดเก็บข้อมูลที่ยังขาดอยู่ให้
ครบ เ ช่น  พิกั ดบ้ าน  ข้ อมูล
ผู้สูงอาย ุ
- เก็บข้อมูลเพิ่มในหมู่ 2 6 และ
7 ในปีงบประมาณ 67 

- เก็บข้อมูลเพิ่มในหมู่ 2 4 5 7 
และ 12 (โรงพยาบาลสุขภาพ
บ้านนาปปะขอ) และหมู่ 6 8 
และ 13 โรงพยาบาลสุขภาพ
บ้านเกาะเคียน) 
- น าข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ มา
ปรับแผนป้งอกันและบรรเทาสา
ธารณภุยของอบต. 

5. ข้อเสนอแนะ 1.  ค ว ร มี ก า ร ส า ร อ ง ข้ อ มู ล 
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อป้องกันการ
สญูหาย 
2. จัดท าข้อมูลในรูปแบบของเว็บ
ไซด์ เพื่ อ ให้สามารถเข้ าถึ ง ได้
โดยสะดวก 
3.  ควรมีการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

1.  ค ว รมี ก า ร ส า ร อ งข้ อมู ล 
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อป้องกันการ
สญูหาย 
2.  จั ด ท า ข้ อ มู ล ใ น รู ป แบบ
ออนไลน์ เช่น WebApp หรือ 
Application เพื่ อ ให้สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก 
3. ควรมีการ Export ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ เช่น excel word pdf.  

1.  ค ว รมี ก า รส า ร องข้ อมู ล 
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อป้องกันการ
สญูหาย 
2. จัดท าข้อมูลในรูปแบบของ
เว็บไซด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
3. ควรมีการตรวจสอบข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

 

 ในการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล พบว่า พ้ืนที่ต าบลตะโหมด มีฐาน

ชุมชน สังคม ช่วยขับเคลื่อนให้ระบบฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการจัดการภัย

พิบัติ ดังนั้นกิจกรรมหรือนโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่จะเป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินการได้ทันที 

ต าบลจองถนน เป็นพื้นที่ท่ีมีบุคลากรมีคุณภาพ เข้าใจ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นเมื่อต้องขับเคลื่อน

งานด้านภัยพิบัติโดยมีฐานข้อมูลเป็นฐานจะกลายเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต าบลนาปะ

ขอ เป็นพ้ืนที่ที่มีบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ อบต. และบุคลากรด้านสาธารณสุข มีทักษะความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ

เก็บข้อมูล สามารถบูรณาการต่อยอดสิ่งที่ได้รับการอบรมออกมาในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นทั้งสา

มาพ้ืนที่สามารถเป็นพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ทางส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัด

กิจกรรมของทางโครงการ ในการนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมของโครงการ ซึ่งโครงการ

ได้ปรับรายละเอียดฐานข้อมูลตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะส่งฐานข้อมูลนี้ให้กับทางพ้ืนที่ต่อไป 
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ภาพที่ 4-36 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรม
ของทางโครงการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 
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บทที่ 5  
สรุป ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
บทนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้  
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
5.2 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทาง/วิธีการแก้ไข ในการด าเนินงาน 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง
จ านวน 3 ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า คือ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจอง-
ถนน อ าเภอเขาชัยสน และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว มีกิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ 9 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 เป็นการถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติการ

รับมือ และฐานข้อมูล และถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ โดยโครงการได้ชี้แจงแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล

ต าบลตะโหมด เทศบาลเขาหัวช้าง เทศบาลจองถนน องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อสม. แกนน าสภาลาน

วัดตะโหมด แกนน าชุมชนจองถนน แกนน าชุมชนนาปะขอ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติธรรมชาติ 

ลักษณะ สาเหตุการเกิด ผลกระทบจากภัยพิบัติ แนวทางการรับมือ ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ รวมถึง

ข้อมูลที่จ าเป็นในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 กิจกรรมที่ 3 เป็นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินทักษะ

การใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เขา้ร่วมที่มาจากหน่วยงานในพ้ืนที่ และอสม. มีความรู้ ความเข้าใจใน

การใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มแกนน าชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องระบุพิกัดบนพ้ืนผิวโลก 

ได้ในระดับปานกลาง ส่วนแบบเก็บข้อมูลมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

กิจกรรมที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บข้อมูล และติดตาม

ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล ผู้เข้าอบรมได้วางแผนเพ่ือแบ่งงานการเก็บข้อมูลตามความถนัดและ

พ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้พ้ืนที่ที่เก็บข้อมูลจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นหลัก พบว่า ทุก

กลุ่มสามารถวางแผนและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
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 กิจกรรมที่ 5 เป็นการฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมน าเข้าข้อมูลที่ได้

จากการจัดเก็บ และประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมที่มาจาก

หน่วยงานและแกนน าชุมชน เข้าใจหลักการของโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ในทันที ส่วนอสม. จะมี

ความเข้าใจโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง เนื่องจากไม่มีความคล่องแคล่วในการใช้

คอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้การฝึกอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

 กิจกรรมที่ 6 เป็นการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและประเมินทักษะการใช้

ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า 

ในสถานการณ์ช่วงก่อนเกิดภัย ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลในการ

รับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในระดับปานกลาง (ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 2 ด้าน จากทั้งหมด 5 ด้าน) คือ 

ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน และด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) ส่วนการรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในช่วง

ขณะเกิดอุทกภัย ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะส่วนใหญ่ ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลในการรับมือแก้ไข

สถานการณ์ต่างๆ ในระดับปานกลาง (ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 3 ด้าน จากทั้งหมด 5 ด้าน) คือ ด้าน

กายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) และด้านสังคม 

 กิจกรรมที่ 7 เป็นการติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ช่วงกลางเดือน
ธันวาคม 2565) จังหวัดพัทลุงเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ าท่วมขัง บางจุดเกิดน้ าทะเลหนุนท าให้ทั้ง
ต าบลจองถนน และต าบลนาปะขอ ได้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล รวมถึงขั้นตอนแนวทางที่ได้อบรมไปใช้ใน
การวางแผนรับมืออุทกภัยในพ้ืนที่ พบว่า ฐานข้อมูลเข้าใจได้ง่าย รวดเร็วแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน แต่ในการ
น าไปใช้ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ดังนั้นควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งต าบลเพื่อให้การจัดการรับมืออุทกภัยใน
พ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 กิจกรรมที่ 8 เป็นการฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และกิจกรรมที่ 9 เป็นการถอด

บทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พบว่า พึงพอใจระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ ละเอียดครบถ้วน และ

เก็บข้อมูลหลายระดับ ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลง่าย และตอบโจทย์ความ

ต้องการใช้งานของชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และคนในชุมชน 

 
5.2 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทาง/วิธีการแก้ไข ในการด าเนินงาน 

5.2.1 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1) ผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสม. และแกนน าชุมชนมีความกระตือรือร้นในการเก็บข้อมูลของ

ชุมชน ในขณะที่ตนเองเป็นผู้ประสบภัย แต่ในช่วงเวลาปกติที่ไม่เกิดภัย อาจห่างหายจากระบบฐานข้อมูล
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เนื่องจากขาดการใช้งาน ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและลืมขั้นตอน กระบวนการ เมื่อจะกลับมาใช้จ าเป็นต้อง
ทบทวน  

2) ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มขาดประสบการณ์และความช านาญในการเก็บข้อมูล การใช้เครื่อง GPS และ
การใช้คอมพิวเตอร์  

 
5.2.2 แนวทาง/วิธีการแก้ไข 

1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสม. และแกนน าชุมชน เห็นความส าคัญของข้อมูล 
เช่นข้อมูลดังกล่าว สามารถน าไปพัฒนาเป็นแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือน าไปใช้ใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและทักษะในการเก็บ
ข้อมูล การใช้เครื่อง GPS และการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมที่ขาดความช านาญ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรน าระบบฐานข้อมูลในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การใช้ระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ ต่อไป และยกระดับให้ทั้ง 3 
พ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านข้อมูล 

2) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลนี้ให้เป็นแผนของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายผลรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้เรียนรู้ระบบฐานข้อมูล
และใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลได้อย่างยั่งยืน โดยมีพ้ืนที่ 3 ต าบลนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบ  

3) การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องน าเอารูปแบบรายละเอียดของข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) และข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) มาด าเนินการร่วมกันกับระบบฐานข้อมูล 
ของโครงการ โดยในส่วนของข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ 
ส่วนข้อมูลที่นอกเหนือสามารถเก็บเพ่ิมเติมได้โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนินการ 

4) ข้อจ ากัดอย่างหนึ่งของระบบฐานข้อมูลของโครงการนี้ คือ ชุมชนและหน่วยงานต่างมีข้อจ ากัดใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้านภายในต าบลนั้นๆ หากหน่วยงานในพื้นที่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ
ทุกหมู่บ้าน จะท าให้การจัดการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากจะท าให้เห็น
ภาพรวมของภัยพิบัติในพ้ืนที่ทั้งหมด และเม่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จะเกิดผลสิมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
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โปสเตอร์รายละเอียดโครงการ 
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Flow Chart กระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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กิจกรรมที่  1 และกิจกรรมที่  2 การ

ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านภัย

พิ บั ติ ท า ง ธ ร รมชาติ แ ละการรั บมื อ 

ฐานข้อมูล องค์ความรู้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูล ในการรับมือภัยพิบัติทาง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
และการรับมือ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลในการรับมือภัยพบิัตทิางธรรมชาติ ใน 
3 พื้นที ่

กิ จกรรมที่  3  การฝึ กทั กษะการ ใช้

เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวม

ข้ อ มู ล  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้

ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ทั้งเครื่องระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ในการวัด

พิกัด เช่น ที่ตั้งบ้าน ที่ตั้งสถานพยาบาล ที่ตั้งจุด

อพยพ จุดนัดพบ เส้นทางการอพยพ จุดเสี่ยง  
กิจกรรมที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลใน

พื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บ

ข้อมูล  และติดตามตรวจสอบความ

กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะการน าเข้า

ข้อมูล ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

พร้อมน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ 

กิจกรรมที่  6  การทดลองใ ช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ

กิจกรรมที่ 7 การติดตามการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ 8 การฝึกทักษะการดูแลระบบ

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียนกิจกรรม 

แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน และการน าไปใช้  

เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS และ
แบบเก็บข้อมูล ทั้งในระดบัชุมชน/ต าบล ครัวเรือน 
และระดับบุคคล และตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลพร้อมน าเข้าข้อมูลในพื้นที่ทีไ่ด้จากการเก็บ
รวบรวมจริงในแต่ละพืน้ที ่

จัดทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติแบบตั้งโต๊ะ โดยก าหนดสถานการณ์และให้
กลุ่มผู้เข้าร่วมสะท้อนแนวทางการรับมือ/แก้ปัญหา
สถานการณ์นั้น โดยใช้ระบบฐานข้อมูล พร้อมประเมิน
ทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติฯ 

ฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

สาธิตและอธิบายการเข้าถึง และการปรับแก้ข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมฝึกการปรับแก้ข้อมูลให้เป็น

ทบทวนการจัดท ากิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ผู้เข้าร่วม

วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

และแนวทางการใช้ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติฯ และ

แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการปรับแก้ข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 
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หนังสือความร่วมมือจากหน่วยงาน 
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หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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ก าหนดการจัดกิจกรรม 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และฐานข้อมูล  

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับพ้ืนที่ เปิด

โครงการอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พื้นที่เป้าหมาย 
09.30-10.30 น. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูล  
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.15 น. วิเคราะห์ลักษณะการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา 

ลักษณะการเกิด และผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน 
11.15-11.45 น. วิเคราะห์รูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชน รวมทั้งข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม* 

 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

ในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับพ้ืนที่ เปิด

โครงการอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พื้นที่เป้าหมาย 
09.30-10.30 น. อธิบายที่มาของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. อธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

พร้อมเปิดโปรแกรมให้ผู้เข้าร่วมเข้าใช้งาน 
11.30-11.45 น. สอบถามข้อจ ากัด อุปสรรค ความกังวลในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการ

รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม* 

 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินทักษะการใช้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. ทบทวนรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
09.15-09.30 น. ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ พร้อมชี้แจงความส าคัญ

ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ 
09.30-10.30 น. - อธิบายความส าคัญ/จ าเป็น ในการเก็บข้อมูล 

- อธิบายเครื่องมือที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก 
ฟังก์ชันการใช้งานควรสามารถบอกข้อมูลได้แบบเรียวไทม์ บันทึกข้อมูลย้อนหลัง
ได้ ประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 14 วัน และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล 
ครัวเรือน และระดับบุคคล  
- อธิบายที่มาการออกแบบของแบบเก็บข้อมูล ทั้งในระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน 
และระดับบุคคล 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. - สาธิตและอธิบายกระบวนการการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บ

ข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 
- กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับ
ชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 

11.30-11.45 น. วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูล
ระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชน 

11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินทักษะการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพื้นโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และ
ระดับบุคคล ในการเก็บข้อมูลในชุมชนของผู้เข้าร่วม* 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล พร้อมน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการ

จัดเก็บ และประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. ทบทวนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
09.15-09.45 น. สาธิตและอธิบายการน าเข้าข้อมูลที่ ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงใน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล  
09.45-10.30 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูล 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูล (ต่อ) 
11.30-11.45 น. วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงใน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินทักษะการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วม* 

 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 6 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและประเมินทักษะการใช้ระบบ

ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.45 น. - ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ 

และกระบวนการการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 
- ทบทวนการน าเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ  
- ทบทวนปัญหา/ข้อจ ากัดในการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลง
ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
- ทบทวนการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา ลักษณะการ
เกิด และผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน 
- ทบทวนรูปแบบการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน รวมทั้งข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ 

09.45-10.30 น. วิเคราะห์สถานการณ์ล่อแหลม ความเปราะบางในช่วงเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 

09.45-10.30 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม ลงในโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูล 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมสะท้อนแนวทางการรับมือ/แก้ปัญหาสถานการณ์นั้น โดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูล 
11.30-11.45 น. วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของผู้เข้าร่วม* 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 7 การติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ และ

กระบวนการใช้งาน/การเข้าถึง โปรแกรมฯ 

09.15-09.30 น. ทบทวนสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุ ช่วงเวลา 
ลักษณะการเกิด และผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชน และรูปแบบการรับมือภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานในชุมชน รวมทั้ง
ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ 

09.30-11.30 น. ลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
11.30-11.45 น. วิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการเข้าถึง/ใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 

 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 8 การฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. ทบทวนองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ฐานข้อมูลหลักและย่อยของโปรแกรมฯ 
09.15-10.15 น. ทบทวนการใช้เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และแบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/

ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล  
09.15-10.15 น. ทบทวนการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการการเก็บในภาคสนาม และการลงในโปรแกรม

ระบบฐานข้อมูล 
10.15-10.30 น. สาธิตและอธิบายการเข้าถึง และการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
11.30-11.45 น. วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนัดหมายกิจกรรมครั้งถัดไป 
ประเมินทักษะการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของผู้เข้าร่วม* 

 

*ตลอดกิจกรรมโดยโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

กิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการน าไปใช้

รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด 

ภายใต้โครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. ทบทวนการจัดท ากิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 – 8 
09.30-10.00 น. ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหา/ข้อจ ากัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
10.00-10.30 น. วิเคราะห์แนวทางการใช้ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางการ

ดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.30 น. วิเคราะห์แนวทางการใช้ฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางการ

ดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ต่อ) 
11.30-11.50 น. วางแผนการด าเนินงานต่อไปของผู้เข้าร่วมทั้งชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม. และชุมชน 
11.45-12.00 น. สอบถาม/ซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะ ปิดโครงการ 

 

**เวลาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพ้ืนที่ 
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ก าหนดการ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยมโครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 

09.40 น. คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะท างานติดตามและประเมินผล จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เดินทางมาถึงเทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

09.45-09.55 น. กล่าวต้อนรับโดย นายพีระ สุธีรนฤปการ นายกเทศมนตรีต าบลจองถนน  

09.55-10.05 น. กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10.05-10.20 น. อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ น าเสนอ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค และ

สรุปผล 

การด าเนินงาน 

10.20-10.40 น. นายอาวร ด้วงแก้ว รองปลัดเทศบาลต าบลจองถนน และนางสุภาพร อ่อนเกลี้ยง รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ กล่าวถึงโอกาสที่ได้รับจากโครงการ การรับมือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใน

สถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้วยระบบฐานข้อมูล  

10.40-11.00 น. นายโจวาสิทธิ์ หนูพินิจ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัย

สน จังหวัดพัทลุง และนายธนานพ แขกกาฬ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กล่าวถึง การเข้าถึงระบบ

ฐานข้อมูล รวมถึงการจัดท าและดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

11.00-11.10 น. นายสมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต าบลนาปะขอ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ  

และการน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลฯ รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในชุมชน 
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11.10-11.25 น. คุณส าหน๊ะ แก้วมณี ผู้น าและอสม. คุณผ่องศรี ซุ่นหั้ว และคุณจินตนา เตชะพันธ์ อสม. ต าบล 

นาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง คุณรัตติญา มากค า และคุณพรรณภรณ์ มากค า อสม. 

ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการ

ถ่ายทอดโครงการฯ การใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการน าข้อมูล

จากระบบฐานข้อมูลฯ รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในชุมชน 

11.25-11.30 น. นางอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหาดไข่เต่า 

อ าเภอ บางแก้ว พัทลุง  กล่าวถึง การน าระบบฐานข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันกับงานด้าน

สาธารณสุขชุมชนเพ่ือรับมือภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

11.30 น.  มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดงาน โดยผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จากนั้นคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะท างานติดตามและประเมินผล จากส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติเดินทางกลับ 
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ภาคผนวก ช 

ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาคผนวก ซ 
ภาพบางส่วนจากการจัดกิจกรรม 
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การลงพื้นที่เพ่ือท าความเข้าใจโครงการให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่              

ต าบลตะโหมด ต าบลนาปะขอ และต าบลจองถนน จังหวัดพัทลุง 
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การจัดกิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ  

ระบบฐานข้อมูล กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และกิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในพ้ืนที่ต าบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
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การจัดกิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ ระบบ

ฐานข้อมูล กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และกิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล          

ในพ้ืนที่ต าบลนาปะขอ จังหวัดพัทลุง 
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การจัดกิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ ระบบฐานข้อมูล 

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ                  

กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนที่ต าบลจองถนน                 

จังหวัดพัทลุง 
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การจัดกิจกรรมที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่              

โดยใช้เครื่อง GPS และแบบเก็บข้อมูล 
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การจัดกิจกรรมที่ 5 การฝึกน าเข้าข้อมูล 
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การจัดกิจกรรมที่ 6 การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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การจัดกิจกรรมที่ 8 และ 9 การฝึกทักษะการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

และการถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

และการน าไปใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรมของทาง
โครงการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรมของทาง
โครงการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 
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ภาคผนวก ฌ 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
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แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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แบบเก็บข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) 

ค าชี้แจง โปรดให้และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 

แบบเก็บข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลด้านประชากร ในพื้นที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจองถนน 

อ าเภอเขาชัยสน และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับ

การวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐานต่อไป  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง (1 คน เก็บ 1 ชุด) 

1. ผู้สูงอายุ (อายุ > 60 ปี)  

ที ่ ประเด็น รายละเอียดข้อมูล 
1 ข้อมูลส่วนตัว/การ

ดูแล       
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................อายุ..................ปี 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทร................................................................................................................................................................ 
จ านวนบุตร................................คน      การศึกษา............................................................................... 
อาหารจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ เช่น นม.......................................................................................................................... 
เครื่องมือ/อุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ ที่พยุงเดิน..................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ความรู้ความสามารถที่ใช้ช่วยเหลอืชุมชนยามเกิดอุทกภยั........................................................................................... 

2 การเจ็บป่วย  โรคประจ าตัว.........................................................ช่วงเวลาการเจ็บป่วย................................................................. 
อาการของโรคที่ชัดเจน............................................................................................................................................ 
สถานการณ์เจ็บปว่ย.................................................................................................................................................. 
การรักษาประเภทยา........................................................................แพ้ยา (ระบุยา).................................................. 
สถานรักษาประจ า..................................................................................................................................................... 
ความถี่ในการปรกึษาเจา้หน้าที่ทางการแพทย์............................................................................................................. 
เจ้าหน้าที่ที่ดูแล............................................................................................................................................................ 
วันนัดครั้งต่อไป................................................................................................................... 

3 การเคลื่อนย้าย  ความสะดวก 
[    ] ท าได้ทันที                       [    ] ติดขัด........................................................................................................................                      
เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย........................................................................................................................                      
ความสามารถในการเคลื่อนย้าย 
[    ] ยา้ยได้ด้วยตนเอง                       
[    ] ต้องรอคนเข้ามาชว่ยเหลือ (คนที่ช่วยเหลือ คือ...........................................................................................) 
สถานที่ที่เคลื่อนย้าย 
[    ] บ้านญาติ (ที่......................................................................)                              [    ] บา้นข้างเคียง 
[    ] ศูนย์พกัพิงช่วยเหลือ (ที่......................................................................)            
[    ] จุดอพยพ (ที่......................................................................)            
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4 การติดต่อสัมพันธ์
กับคนนอกพื้นท่ี
น้ าท่วม 

ความถี่ในการติดต่อ 
[    ] บ่อยครั้ง                       [    ] นานๆที                  [    ] ติดต่อเฉพาะเวลาน้ าท่วม                        
ช่วงเวลาการติดต่อ 
[    ] ก่อนชว่งน้ าท่วม                       [    ] ขณะน้ าทว่ม                  [    ] หลังน้ าท่วม 

5 ชื่อผู้ดูแลที่สามารถ
ติ ดต่ อ ได้ ใ นกรณี
ฉุกเฉิน 

ชื่อ.................................................................................................................. 
.................................................................. 
ท่ีอยู่
............................................................................................................................. ........................................................ 
เบอร์โทร............................................................................................................ 
.................................................................. 

6 การสื่อสารในกรณีเกิดอุทกภัยหรือโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านไม่สามารถใช้งานได้ 
............................................................................................................ ..................................................................  

7 ระยะห่างจากบ้านถึงศูนย์บริการ 
............................................................................................................ ................ .................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

167 
 

 
 

แบบเก็บข้อมูลฐานข้อมูลครัวเรือน 

ค าชี้แจง โปรดให้และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 

แบบเก็บข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลระดับครัวเรือน ในพื้นที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด ต าบลจอง

ถนน อ าเภอเขาชัยสน และต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ส าหรับการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐานต่อไป  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลระดับครัวเรือน (1 ครัวเรือน เก็บ 1 ชุด ; เฉพาะหัวหน้าครอบครัว) 

ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................(หัวหน้าครอบครัว) อายุ..............ปี 

ที่อยู่..................................................................................................................................เบอร์ติดต่อ.............................. 

ท่ี บ้าน รายละเอียดข้อมูล 
1 บ้านเลขที่  ..................................................................................................................................................... 
2 พิกัดบ้าน  พิกัด X =…………………………………………………….…Y = …….…………….…………………………………. 
3 รหัสบ้าน (ดูจากเล่มทะเบียนบ้าน) ..................................................................................................................................................... 
4 ที่ตั้ง (ในกรณีที่เป็นกลุ่มคนชายขอบ หรือไม่มีที่อยู่

ในทะเบียนบ้าน) 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

5 ประเภทของบ้าน [    ] บ้านตัวเอง       [    ] บ้านเช่า           [    ] บ้านของญาติ        [    ] อื่นๆ....................... 
6 วัสดุที่ใช้ในการกอ่สร้างบ้าน [    ] บ้านไม ้    [    ] บ้านปูน      [    ] บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน     [    ] อืน่ๆ.................................. 
7 ช่วงเวลาการกอ่สร้าง สร้างเมือ่ปี พ.ศ. ........................ หรอืสร้างมาแล้วประมาณ.............................ปี 
8 สภาพของบ้านปัจจุบัน ณ วนัให้ข้อมูล [    ] ดี (หมายถึง โครงสร้างบ้านแข็งแรงดี) 

[    ] ปานกลาง (หมายถึง โครงสร้างบ้านบางส่วน ได้แก่ เสา คาน หลังคา ผนัง พื้น และบันได ไม่
แข็งแรงนกั) 
[    ] ไม่ดนีัก (หมายถึง โครงสร้างส่วนใหญข่องบ้าน ไดแ้ก่ เสา คาน หลังคา ผนัง พื้น และบันไดไม่
แข็งแรง) 

9 ขนาด  [    ] เนื้อที่ของบ้าน ..................................... 
[    ] เนื้อทีร่อบบ้าน ..................................... 

10 เจ้าของบ้าน ชื่อ........................................................................................เบอร์ติดตอ่.............................. 

11 

ประวัตกิารเกิดน้ าทว่ม [    ] เคย 
      ความถี่..................................... 
      ระดับน้ าในบ้านสูงสุด........................................................เมือ่ปี พ.ศ................................ 
[    ] ไม่เคย 

12 
ประวัตกิารเป็นบ้านพี่เลี้ยง [    ] เคย 

      ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ................................ 
[    ] ไม่เคย 

13 
ห้องน้ าห้องสว้ม ต าแหน่งที่ตั้ง 

[    ] ในบ้าน                                [    ] นอกบ้าน 
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สภาพการใช้งานระหว่างการเกิดน้ าทว่ม 
[    ] ใช้ได้ปกต ิ                               [    ] ใช้ไม่ได้ช่วงสัน้ๆ 
[    ] ใช้ไม่ได้หลายเดือน 
สภาพการใช้งานส าหรับกลุ่มเปราะบาง 
[    ] ใช้ได้ปกต ิสะดวก                       [    ] ติดขัด 
ปัญหาการใช้งานส าหรับกลุ่มเปราะบาง 
[    ] ไม่ม ี                             [    ] มี................................................................................. 

14 
14.1 

จ านวนคน 
จ านวนคนตามทะเบียนบ้าน 

 
จ านวน..................................คน 

14.2 จ านวนคนจริงที่อยู่
บ้านเดียวกนัทัง้หมด 
(นับผู้ให้ข้อมูลด้วย) 

จ านวนคนรวมทั้งบ้าน...........คน ประกอบดว้ย 

 

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

15 การติดต่อสมัพันธก์ับ
คนนอกพืน้ทีน่้ าทว่ม 

ความถี่ในการติดต่อ 
[    ] บ่อยครั้ง                       [    ] นานๆที                  [    ] ติดต่อเฉพาะเวลาน้ าท่วม                        
ช่วงเวลาการติดต่อ 
[    ] ก่อนช่วงน้ าทว่ม                       [    ] ขณะน้ าท่วม                  [    ] หลังน้ าท่วม 

16 ผลกระทบที่ได้รับจาก
เหตุการณ์น้ าท่วมต่อ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
(ความเสียหายต่อตัว
บ้าน) 

ชุดที่ 1 
- ส่วนที่ไดร้ับความเสียหาย.......................................................................................................................................... 
- ขนาดพืน้ที่/จ านวน.................................................................................................................................................. 
- มูลค่าความเสียหาย............................................................................................................................................ 
- ระดับความเสียหาย................................................................................................................................................. 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้หากมกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 
- ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นหากไม่มกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 

 
ชุดที่ 2 
- ส่วนที่ไดร้ับความเสียหาย.......................................................................................................................................... 
- ขนาดพืน้ที่/จ านวน.................................................................................................................................................. 
- มูลค่าความเสียหาย............................................................................................................................................ 
- ระดับความเสียหาย................................................................................................................................................. 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้หากมกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 
- ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นหากไม่มกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 

  ชุดที่ 3 
- ส่วนที่ไดร้ับความเสียหาย.......................................................................................................................................... 
- ขนาดพืน้ที่/จ านวน.................................................................................................................................................. 
- มูลค่าความเสียหาย............................................................................................................................................ 
- ระดับความเสียหาย................................................................................................................................................. 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้หากมกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 
- ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นหากไม่มกีารซ่อมแซม.................................................................................................................. 

 

 

 

 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

169 
 

 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลระดับครัวเรือน (1 ครัวเรือน เก็บ 1 ชุด ; เฉพาะหัวหน้าครอบครัว) 

ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล.............................................................................................(หัวหน้าครอบครัว) อายุ..............ปี 

ที่อยู่..................................................................................................................................เบอร์ติดต่อ.............................. 

ท่ี เศรษฐกิจ รายละเอียดข้อมูล 

1 บ้านเลขที่  ........................................................................................................................................................................... 
2 ยานพาหนะในครัวเรือน [    ] จักรยาน            จ านวน................คัน                       [    ] มอเตอร์ไซด์                  จ านวน................คัน 

[    ] รถเก๋ง               จ านวน................คัน                       [    ] รถกระบะ                    จ านวน................คัน 
[    ] รถ 6 ล้อ            จ านวน................คัน                       [    ] รถอีแต๋น                      จ านวน................คัน 
[    ] อื่นๆ (ระบุ)....................................จ านวน...............คัน      [    ] อื่นๆ (ระบุ)..........................จ านวน...............คัน 
[    ] อื่นๆ (ระบุ)....................................จ านวน...............คัน      [    ] อื่นๆ (ระบุ)..........................จ านวน...............คัน 

3 ที่มาของรายได้ [    ] จากอาชีพหลัก.......................................................................................... 
[    ] จากอาชีพรองที่ 1...................................................................................... 
[    ] จากอาชีพรองที่ 2......................................................................................   
[    ] จากลูกหลาน..............................................................................................   
[    ] อื่นๆ............................................................................................................   

4 ประเภทอาชีพหลัก 
 
หมายเหตุ : 
- หากในครัวเรือนมีหลายอาชีพหลัก 

ให้เลือกอาชีพที่ท ารายได้เป็นหลักให้
ครอบครัว ส่วนอาชีพที่ เหลือเป็น
อาชีพรอง 
 

- ราคา และอายุของผลผลิตให้ยึด
ข้อมูล ณ วันส ารวจ) 

[    ] ท าสวน 

- ชนิดพืชที่ปลูก(1) ........................        
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียว กัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด.......................................ไร่            
(รวมทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
...............................................................
....................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก(2) ........................            
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียว กัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด........................................ไร่             
(รวมทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..................................................
................................................................
................................................................
..................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
(3).................................              
(หากมีหลายชนิดในแปลง
เดียวกัน คือ ผสมผสาน) 

- ขนาด
...............................................ไร่ 
(รวมทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)......................................
...................................................
...................................................
................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
................................................... 

 

 [    ] ท านา 
- ชนิด.............................................................................(หากมีหลาย

ชนิดในแปลงเดียวกัน คือ ผสมผสาน) 
- ขนาด..................................ไร่ (รวมทุกแปลงที่ท านา) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้างเท่าไหร่) 

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

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

....................................................................................... 
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก.................................................. 
- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ............................................. 
 
 
 

- ชนิด.............................................................................
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ ผสมผสาน) 

- ขนาด..................................ไร่ (รวมทุกแปลงที่ท านา) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้างเท่าไหร่) 

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

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

..................................................................................... 
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก................................................. 
- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ............................................ 
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[    ] ท าไร่ 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ (หาก
มีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่ (รวม
ทุกแปลงที่ท าไร่) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่).....................................................
..................................................................
..................................................................
.............. 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
................................  

- (หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน 
คือ ผสมผสาน) 

- ขนาด..................................ไร่ 
(รวมทุกแปลงที่ท าไร่) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)........................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
.................................................. 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
............................................. 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ 
- (หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 

ผสมผสาน) 
- ขนาด..................................ไร่ (รวม

ทุกแปลงที่ท าไร่) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
.................................................. 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
............................................. 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

[    ] ปลูกผัก 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................         
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่               
(รวมทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่).....................................................
..................................................................
.................................................................. 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
................................ (หากมีหลาย
ชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................
ไร่ (รวมทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)........................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
..................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ 
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่ 
(รวมทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

 
  [    ] เลี้ยงสัตว์   

  

- ชนิดที่ 1....................................... 
- จ านวน.....................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย...................................... 
- ราคาซื้อขาย................................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
............................................................... 

- ชนิดที่ 2.......................................... 
- จ านวน........................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย......................................... 
- ราคาซื้อขาย.................................... 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)...........................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

- ชนิดที่ 3........................................... 
- จ านวน.........................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย.......................................... 

ราคาซื้อขาย..................................... 
ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
........................................................... 
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[    ] เพาะเลี้ยง 
- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
...............................................................
....................... 

- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)...........................................
........................................................
........................................................
............................................ 

- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

[    ] ประมง 
             ............น้ าจืด สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า................................... 
             ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่)..............................................................................................................                  
             ............น้ าเค็ม สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า.................................. 
             ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
             ............น้ ากร่อย สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า............................... 
           ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
[    ] ค้าขาย 

     ประเภทสินค้า.....................................................................(หากมีสินค้าหลากหลายชนิด ให้เลือกสินค้าที่เป็น 
จุดเด่นของร้าน หรือเบ็ดเตล็ด) 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
[    ] ธุรกิจส่วนตัว  
       ประเภทธุรกิจ................................................................(หากมีธุรกิจหลากหลาย ให้เลือกธุรกิจที่เป็นหลักของครอบครัว)  
ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 

[    ] ข้าราชการ 
[    ] อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................... 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
5 ประเภทอาชีพรอง 

 
หมายเหตุ : 
- หากในครัวเรือนมีอาชีพรองมากกว่า 

1 อาชีพ ให้ลงข้อมูลทั้งหมด 
 

- ราคา และอายุให้ยึดข้อมูล ณ วัน
ส ารวจ) 

[    ] ท าสวน 

- ชนิดพืชที่ปลูก(1) ........................(หากมี
หลายชนิดในแปลงเดียว กัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด.......................................ไร่ (รวม
ทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
...............................................................
....................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก(2) ........................(หากมี
หลายชนิดในแปลงเดียว กัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด........................................ไร่ (รวม
ทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..................................................
................................................................
................................................................
..................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
(3)................................. (หากมี
หลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด.........................................
ไร่ (รวมทุกแปลงที่ท าสวน) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)......................................
...................................................
...................................................
.................................................. 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
................................................... 
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[    ] ท านา 
- ชนิด.............................................................................(หากมีหลาย

ชนิดในแปลงเดียวกัน คือ ผสมผสาน) 
- ขนาด..................................ไร่ (รวมทุกแปลงที่ท านา) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้างเท่าไหร่) 

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

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

....................................................................................... 
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก.................................................. 
- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ............................................. 

- ชนิด.............................................................................
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ ผสมผสาน) 

- ขนาด..................................ไร่ (รวมทุกแปลงที่ท านา) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้างเท่าไหร่) 

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

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

..................................................................................... 
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก................................................. 
- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ............................................ 

[    ] ท าไร่ 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ (หาก
มีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่ (รวม
ทุกแปลงที่ท าไร่) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่).....................................................
..................................................................
..................................................................
.............. 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
................................  

- (หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน 
คือ ผสมผสาน) 

- ขนาด..................................ไร่ 
(รวมทุกแปลงที่ท าไร่) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)........................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
.................................................. 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
............................................. 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ 
- (หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 

ผสมผสาน) 
- ขนาด..................................ไร่ (รวม

ทุกแปลงที่ท าไร่) 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
.................................................. 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
............................................. 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

  

[    ] ปลูกผัก 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ (หาก
มีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่ (รวม
ทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่).....................................................
..................................................................
.................................................................. 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ชนิดพืชที่ปลูก
................................ (หากมีหลาย
ชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................
ไร่ (รวมทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)........................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
..................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
..................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

 
 
 
 
 

- ชนิดพืชที่ปลูก................................ 
(หากมีหลายชนิดในแปลงเดียวกัน คือ 
ผสมผสาน) 

- ขนาด..........................................ไร่ 
(รวมทุกแปลงที่ปลูก) 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
....................................................... 

- ราคาซื้อขาย ณ วันส ารวจ
....................................................... 

- ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 
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[    ] เลี้ยงสัตว์ 
- ชนิดที่ 1....................................... 
- จ านวน.....................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย...................................... 
- ราคาซื้อขาย................................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
...............................................................
....................... 

- ชนิดที่ 2.......................................... 
- จ านวน........................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย......................................... 
- ราคาซื้อขาย.................................... 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)...........................................
........................................................
........................................................
........................................................ 

- ชนิดที่ 3........................................... 
- จ านวน.........................................ตัว 
- อายุเฉลี่ย.......................................... 

ราคาซื้อขาย..................................... 
ช่วงเวลาการท า........................... 
..................................................... 

- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 
เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
.................................................. 
........................................................ 

[    ] เพาะเลี้ยง 
- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..................................................
...............................................................
...............................................................
....................... 

- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)...........................................
........................................................
........................................................
............................................ 

- ชนิดที่ 1.................................... 
- ขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยง................ 
- จ านวน............................ตัว 
- ช่วงเวลาการเพาะเลี้ยง............. 

................................................. 
- ราคาซื้อขาย.............................. 
- ช่วงเวลาการท า........................... 

..................................................... 
- ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง 

เท่าไหร่)..............................................
...........................................................
...........................................................
................................... 

  

[    ] ประมง 
             ............น้ าจืด สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า................................... 
             ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่)..............................................................................................................                  
             ............น้ าเค็ม สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า.................................. 
             ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
             ............น้ ากร่อย สัตว์น้ าหลักที่จับได้.........................................................ช่วงเวลาการท า............................... 
           ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
[    ] ค้าขาย 

     ประเภทสินค้า.....................................................................(หากมีสินค้าหลากหลายชนิด ให้เลือกสินค้าที่เป็น 
จุดเด่นของร้าน หรือเบ็ดเตล็ด) 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 
[    ] ธุรกิจส่วนตัว  
       ประเภทธุรกิจ................................................................(หากมีธุรกิจหลากหลาย ให้เลือกธุรกิจที่เป็นหลักของครอบครัว)  
ต้นทุนค่าใช้จ่าย (มีอะไรบ้าง เท่าไหร่).............................................................................................................. 

[    ] ข้าราชการ 
6 

6.1 
อุปกรณ์เครื่องมือท ากิน  
อุปกรณ์หลักในการประกอบอาชีพ 
(เครื่องมือที่ส าคัญที่สุด 1 เดียว หากไม่
มีเครื่องมือนี้จะไม่สามารถท างานได้ 
และไม่มีสิ่งทดแทน) 

[    ] ท าสวน................................................................. [    ] ท าไร่....................................................................              
[    ] ท านา.................................................................   [    ] ปลูกผัก................................................................           
[    ] เลี้ยงสัตว์............................................................   [    ] เพาะเลี้ยง……..................................................... 
[    ] ประมง.................................................................  [    ] ธุรกิจส่วนตัว……................................................ 
[    ] ค้าขาย……...........................................................  [    ] อื่นๆ (ระบุ)........................................................ 

6.2 รายละเอียดของอุปกรณ์หลักในการ
ประกอบอาชีพ (จากข้อ 6.1) 

[    ] ท าสวน 
- จ านวน.......................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................. 

[    ] ท าไร่ 
- จ านวน........................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................... 
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- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................ 

- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................. 
[    ] ท านา 
- จ านวน.......................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................. 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................ 

[    ] ปลูกผัก 
- จ านวน........................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................... 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................. 
  [    ] เลี้ยงสัตว์ 

- จ านวน.......................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................. 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................ 

[    ] เพาะเลี้ยง 
- จ านวน........................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................... 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ
................................................... 

[    ] ประมง 
- จ านวน.......................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................. 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................ 

[    ] ธุรกิจส่วนตัว 
- จ านวน........................................................................... 
- ขนาด (ถ้า

มี).................................................................... 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................. 
[    ] ค้าขาย 
- จ านวน.......................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................. 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................ 

[    ] อื่นๆ 
- จ านวน........................................................................... 
- ขนาด (ถ้ามี)................................................................... 
- อายุการใช้งาน............................................................. 
- สภาพเครื่องมือ 

o ใช้ได้ 100 % 
o ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง 50 % 
o ใช้ได้น้อย < 50 % 

- ราคาเฉลี่ย ณ วันส ารวจ................................................. 

 

 
 

รายละเอียดฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ในการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดการอุทกภัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณที่สละเวลาให้ข้อมูลค่ะ  
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การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ในการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดการอุทกภัย 
สถานการณ์สมมุติ สถานการณ์ที่ 1 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังแรงขึ้น ความกดอากาศต่ าประกอบกับ
ความชื้นในอากาศท าให้เกิดฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาได้
ออกประกาศเฝ้าระวัง กอปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศแจ้ง
เตือนพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และปัตตานีให้
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สถานการณ์สมมุติ สถานการณ์ที่ 2 
เกิดต้นไม้หักโค่นขวางเส้นทางอพยพหลัก ท าให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเดินทาง
ไปยังจุดนัดพบได้  

สถานการณ์สมมุติ สถานการณ์ที่ 3 
มีผู้สูงอายุติดอยู่ภายในบ้าน ไม่ยอมออกมา  

สถานการณ์สมมุติ สถานการณ์ที่ 4 
มีผู้สูงอายุป่วยหนัก ต้องน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน  

สถานการณ์สมมุติ สถานการณ์ที่ 5 
เนื่องจากมีผู้ประสบภัยจ านวนมาก (ผู้สูงอายุและผู้ดูแล) เดินทางมายังจุดอพยพ 
ท าให้จุดอพยพไม่สามารถรองรับผู้ประสบภัยเพ่ิมได้อีก จ าเป็นต้องหาจุดอพยพ
เพ่ิมเติม 

 

หมายเหตุ : กระบวนการการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) นี้ ปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก คู่มือการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และรายงานผลการฝึกการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านอุทกภัย วาตภัย 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ปฏบิัติเพ่ือรับมืออุทกภัย ในช่วงก่อนเกิด และขณะเกิดภัย 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ปฏบิัติเพ่ือรับมืออุทกภัย ในช่วงก่อนเกิด และขณะเกิดภัย 

สถานการณ์ที่ ....... 

กิจกรรม ระบบฐานข้อมูล 

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สามารถ

น ามาใช้ในกิจกรรมที่ท่านปฏิบัติเพื่อ

รับมืออุทกภัย 

-  o ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
o ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) 
o ด้านเศรษฐกิจ 
o ด้านสังคม 
o ฐานอุทกภัย 

 

-  o ด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
o ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) 
o ด้านเศรษฐกิจ 
o ด้านสังคม 
o ฐานอุทกภัย 
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารประกอบการประเมินกิจกรรม 
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แบบประเมินความรู้ก่อน และหลังการอบรมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาตดิ้วยระบบฐานข้อมูล 
 

ค าชี้แจง กรุณากาเคร่ืองหมาย  √   ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

แบบเก็บข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ก่อน และหลังการอบรมอบรมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย

ระบบฐานข้อมูล 

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

ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล................................................... อายุ..............ปี ต าแหน่ง (ถ้ามี)................................ 

ที่อยู่.............................................................................................เบอร์ติดต่อ..................................................... 

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

*** 

ประเด็น 

ก่อนอบรมฯ หลังอบรมฯ 
การรับรู้ข้อมูล การรับรู้ข้อมูล 

รู้ 
ไม่รู ้

รู้ 
ไม่รู ้

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

1. การประเมินความล่อแหลม
เสี่ยงภัย 

        

1.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า พื้นที่น้ า
ท่วมซ้ าซากและพื้นที่เสี่ยงของ
ชุมชนอยู่บริเวณใด 

        

1.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า บ้านของ
ผู้สูงอายุใดบ้างท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
น้ าท่วมซ้ าซากและพื้นท่ีเสีย่ง
ของชุมชน 

        

1.3 ท่านรู้หรือไม่ว่า ถนนเส้น
ใดบ้างที่อยู่ในเขตในพ้ืนท่ีน้ า
ท่วมซ้ าซากและพื้นท่ีเสี่ยงของ
ชุมชน 

        

1.4 ท่านรู้หรือไม่ว่า ผู้สูงอายุท่ี
อาจไดร้ับผลกระทบจากน้ าท่วม
ในพื้นที่เสี่ยง มีใครบ้าง  
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ประเด็น 

ก่อนอบรมฯ หลังอบรมฯ 
การรับรู้ข้อมูล การรับรู้ข้อมูล 

รู้ 
ไม่รู ้

รู้ 
ไม่รู ้

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

2.  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
ผลกระทบ 

        

2.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า พื้นที่
เหมาะสมในการอพยพผู้สูงอายุ
อยู่บริเวณใด 

        

2.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า จดุ
ปลอดภัยในการอพยพผูสู้งอายุ
อยู่บริเวณใด 

        

2.3 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ปลอดภัยในการเดินทางยามเกดิ
น้ าท่วมของผู้สูงอายุ คือเส้นทาง
ใด 

        

2.4 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ควรหลีกเลี่ยงยามเกิดน้ าท่วม 
ส าหรับผู้สูงอายคุือเส้นทางใด 

        

3. การเตรียมพร้อมของ
ประชาชน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
แผน 

        

3.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า ยานพาหนะ
ที่สามารถใช้ได้ส าหรับผู้สูงอายุ 
ยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น
ของใคร  

        

3.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า ใครที่มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ทีส่ามารถ
ใช้ได้ส าหรับผูสู้งอายุ ยามเกิดน้ า
ท่วม 

        

3.3 ท่านรู้หรือไม่ว่า ต าแหน่ง
ที่ตั้งของจุดนัดพบหลัก/ส ารอง 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ยาม
เกิดน้ าท่วมคือที่ใด 
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ประเด็น 

ก่อนอบรมฯ หลังอบรมฯ 
การรับรู้ข้อมูล การรับรู้ข้อมูล 

รู้ 
ไม่รู ้

รู้ 
ไม่รู ้

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

3.4 ท่านรู้หรือไม่ว่า ต าแหน่ง
ที่ตั้งของจุดอพยพหลัก/ส ารอง 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ยาม
เกิดน้ าท่วมคือที่ใด 

         

3.5 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ใกล้ที่สุดที่ใช้เดินทางไปยังจดุนัด
พบหลัก/ส ารอง ส าหรับผูสู้งอายุ 
ยามเกิดน้ าท่วมคือเส้นทางใด 

        

3.6 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ใกล้ที่สุดที่ใช้เดินทางไปยังจดุ
อพยพหลัก/ส ารอง ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ยามเกิดน้ าท่วมคือ
เส้นทางใด 

        

3.7 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ใกล้ที่สุดใช้เดินทางไปยังบ้าน
แกนน า ผู้น า และคนท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือส าหรับผูสู้งอายุ 
คือเส้นทางใด 

        

4. การเตือนภัย         

4.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า จดุสังเกตที่
ส าคัญ/หลัก ยามเกดิน้ าท่วมคือ
จุดใด 

        

4.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า เส้นทางที่
ใกล้ที่สุดใช้เดินทางไปยังจุด
สังเกตที่ส าคัญ/หลัก ยามเกิดน้ า
ท่วมคือเส้นทางใด 
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ประเด็น 

ก่อนอบรมฯ หลังอบรมฯ 
การรับรู้ข้อมูล การรับรู้ข้อมูล 

รู้ 
ไม่รู ้

รู้ 
ไม่รู ้

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

5.  ก า ร รั บมื อสถ านการ ณ์
ฉุกเฉิน 

        

5.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า กรณีมี
ผู้สูงอายุป่วยหนัก ต้องเดินทาง
ไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนยาม
เกิดน้ าท่วม ควรใช้เส้นทางใด 

        

6. การช่วยเหลือ/อพยพไปยัง
พ้ืนที่ปลอดภัย 

        

6.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า ยามเกิดน้ า
ท่วม ผู้สูงอายทุี่อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยง
น้ าท่วมระดับมาก ปานกลาง 
น้อย ควรใช้เส้นทางใดท่ีใกล้และ
ปลอดภัยทีสุ่ดเพื่อเดินทางไปยัง
จุดนัดพบ 

        

6.2 ท่านรู้หรือไม่ว่า หากคน
ภายนอกต้องการเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือบ้านผูสู้งอายุท่ีอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง ยามเกดิน้ าท่วม ควร
ใช้เส้นทางใด 

        

6.3 ท่านรู้หรือไม่ว่า หากคน
ภายนอกต้องการเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีจุดนดัพบ 
ยามเกิดน้ าท่วม ควรใช้เส้นทาง
ใด 

        

6.4 ท่านรู้หรือไม่ว่า หากคน
ภายนอกต้องการเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีจุดอพยพ 
ยามเกิดน้ าท่วม ควรใช้เส้นทาง
ใด 

        

ขอบคุณที่สละเวลาให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก ฎ 

เอกสารประกอบการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยมโครงการ 
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รายละเอียดการจัดเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยมโครงการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะท างานติดตามและประเมินผล 
จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และเข้ารับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ และให้ความเห็นทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา และ ข้อเสนอแนะ ณ เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 

 

ภาพที่ ๑ พ้ืนที่จัดประชุม ณ เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพ่ือรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ หัวหน้าโครงการ น าเสนอ  

๑) ความก้าวหน้าการด าเนินการของโครงการ ฯ 

๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ และ 

๓) สรุปผลการด าเนินงาน 
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คุณอาวร ด้วงแก้ว รองปลัดเทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และคุณสุภาพร    
อ่อนเกลี้ยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง น าเสนอในหัวข้อ “โอกาสดีๆ ที่
ได้รับจากโครงการ และการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนด้วยระบบฐานข้อมูล  

 

ภาพที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

คุณโจวาสิทธิ์ หนูพินิจ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง และนายธนานพ แขกกาฬ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะ
ขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กล่าวถึงประเด็น การเข้าถึงระบบฐานข้อมูล รวมถึงการจัดท าและดูแลระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ภาพที่ ๓ การเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ๔ หน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลฯ 

 

 

                                         ภาพที่ ๕ รายละเอียดฐานในระบบฐานข้อมูลฯ 

 

 

 

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างข้อมูลแหล่งน้ าในฐานกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 
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ภาพที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มเปราะบางในฐานประชากร 

 

 
ภาพที่ ๘ ตัวอย่างข้อมูลในฐานประชากร 

 

ส่วนการจัดการฐานข้อมูล (ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) 

- หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 
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ภาพที่ ๙ หน้าจอหลักของส่วนการจัดการฐานข้อมูล 

 

- หน้าจอจัดการข้อมูล (ข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมลูฯ สามารถปรับแก้ได้ โดยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลฯ) 

 

 

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอย่อยของการจัดการฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ๑๑ หน้าจอข้อมูลครัวเรือนส าหรับปรับแก้ 

 

 

ภาพที่ ๑๒ หน้าจอข้อมูลบ้านส าหรับปรับแก้  
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ภาพที่ ๑๓ หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางในฐานประชากร  

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๔ หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับปรับแก้  
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ภาพที่ ๑๕ หน้าจอข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับปรับแก้ -2 
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คุณส าหน๊ะ แก้วมณี ผู้น าและอสม. คุณผ่องศรี ซุ่นหั้ว และคุณจินตนา เตชะพันธ์ อสม. ต าบลนาปะขอ 

อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง คุณรัตติญา  มากค า และคุณพรรณภรณ์ มากค า อสม. ต าบลจองถนน อ าเภอเขา

ชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑) การเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการรับมือ และระบบฐานข้อมูล 

๒) การใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก Global Positioning 

System ; GPS) แบบเก็บข้อมูล ทั้งในระดับชุมชน/ต าบล ครัวเรือน และระดับบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 

 

ภาพที่ ๑๖ การเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือน าเข้าระบบฐานข้อมูลฯ 

๓) การใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

  

ภาพที่ ๑๗ การใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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คุณอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหาดไข่เต่า อ าเภอ 

บางแก้ว พัทลุง  กล่วถึง การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล รวมถึงการน าระบบฐานข้อมูลมา

บูรณาการร่วมกันกับงานด้านสาธารณสุขชุมชน 

 

ภาพที่ ๑๘ เล่มคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  

(ฉบับร่าง) 
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โปสเตอร์ประกอบการเยี่ยมชมโครงการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 
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ภาคผนวก ฏ 
สรุปผลงานกิจกรรม 
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สรุปผลงานกิจกรรม (ส าหรับประชาสัมพันธ์) 
 

1. ชื่อกิจกรรม โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล 
(Technology Transfer of Natural Disaster Response with Database System) 

2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย วราภรณ์ ทนงศักดิ์ WARAPHORN TANONGSAK 
3. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

Email waraphorntt@yahoo.com โทรศัพท ์087 6310671  
4. ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. ปีพ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ พ.ศ.2565 
6. ค าค้น การจัดการภัยพิบัติ อุทกภัย ระบบฐานข้อมูล 

Keywords : disaster management, flood, database system 

7. อ้างอิง  
8. รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ค าอธิบาย 
เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญที่จะ เสริมสร้างขีด

ความสามารถให้กับชุมชน หน่วยงานในการวางแผนจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา/ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความมั่นคง 

ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดให้ผู้มีบทบาท

ในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
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ทางธรรมชาติเป็นประจ าวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย

ระบบฐานข้อมูล และสร้างพ้ืนที่ต้นแบบรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล  กลุ่มเป้าหมายในการ

ถ่ายทอด/อบรม คือ เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล แกนน าชุมชน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลในพ้ืนที่ต าบลตะโหมด จองถนน และนาปะขอ จังหวัดพัทลุง องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 

คือ เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยระบบฐานข้อมูล ผ่านกิจกรรมหลักทั้ง 9 กิจกรรม คือ การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติและโปรแกรมฐานข้อมูล การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและน าเข้าข้อมูล การ

ทดลองใช้ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถอดบทเรียนกิจกรรมทั้งหมด ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า 

ผู้เข้าร่วมมคีวามรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติธรรมชาติ แนวทางการรับมือ ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการรับมือ ข้อมูล

ที่จ าเป็นในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 

เมื่อลงเก็บข้อมูลในชุมชนก็สามารถวางแผนแบ่งงานตามความถนัดและพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ท าให้สามารถ

เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง เมื่อต้องน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานและแกนน า

ชุมชน เข้าใจหลักการของโปรแกรมและสามารถน าเข้าข้อมูลได้ในทันที ส่วนอสม. จะมีความเข้าใจโปรแกรม

และสามารถน าเข้าข้อมูลได้ปานกลาง เนื่องจากไม่มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยการฝึก

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ ในการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อมูลที่ถูก

น ามาใช้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด คือข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านประชากร 

(ผู้สูงอายุ) และด้านสังคม จากการถอดบทเรียนกิจกรรม แนวทางการดูแลระบบฐานข้อมูล และการน าไปใช้

พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่พึงพอใจระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลฯ 

ละเอียดครบถ้วน เก็บข้อมูลหลายระดับ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลง่าย และ

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และ

คนในชุมชน 
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7. อ้างอิง  
8. รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ค าอธิบาย 
 ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในภัยพิบัติฯ แนวทางการรับมือ ข้อมูลที่

จ าเป็นในการรับมือภัยพิบัติฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่และน าเข้าข้อมูล 

ในการซ้อมใช้ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ถูกน ามาใช้รับมือภัยพิบัติฯมากท่ีสุด คือข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ด้านประชากร (ผู้สูงอายุ) และด้านสังคม และพบว่า ฐานข้อมูลเรียกใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และ

mailto:waraphorntt@yahoo.com


ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

201 
 

 
 

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่

และคนในชุมชน 

10. สรุปงานกิจกรรม  
 

11. ผลงานกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติฯด้วยระบบฐานข้อมูล และสร้างพ้ืนที่

ต้นแบบรับมือภัยพิบัติฯด้วยระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอด/อบรม คือ เจ้าหน้าที่อปท. แกนน า

ชุมชน อสม. และรพ.สต.ในต าบลตะโหมด จองถนน และนาปะขอ จังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ต้นแบบดังกล่าวใช้ระบบ

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขณะเข้ารับการถ่ายทอด/อบรม รับมือภัยพิบัติฯในพ้ืนที่ สามารถสร้างความมั่นคง ปลอดภัย

ให้แก่ชุมชน อีกท้ังผู้เข้าร่วมโครงการฯ มทีักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลในการรับมือภัยพิบัติฯ  
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ประวัติ 
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ประวัติ 
หัวหน้าโครงการ 

1. ชื่อ ดร.วราภรณ์  นามสกุล  ทนงศักดิ์ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร - 
4. สังกัดภาควิชา ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. Email waraphorntt@yahoo.com 
6. โทรศัพท์มือถือ 087 6310671 
7. โทรศัพท์ที่ท างาน 074 317600 
 โทรสาร 074 442268 
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 168/60 หมู่บ้านรติมา หมู่ 11 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

90110 
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่ – 
10.  ประวัติการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย 
วราภรณ์ ทนงศักดิ์, สุคนธ์ ชัยชนะ และสมสมัย เอียดคง. (2560).  การจัดการอุทกภัยในผู้สูงอายุโดยการ

ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

อรจิรา สิทธิศักดิ์ และวราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2561).  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา พ้ืนที่ต าบลตะโหมด จ.
พัทลุง. งบประมาณเงินแผ่นดิน.  

วราภรณ์ ทนงศักดิ์, เยาวนิจ กิตติธรกุล, และอดุลย์ แก้วคงธรรม. (2562). การปรับตัวต่อภัยแล้งของชุมชน
เกษตรกรรมในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. ทุน
วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการ
จัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ. 

วราภรณ์ ทนงศักดิ์, และสุคนธ์ ชัยชนะ. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางส าหรับการวางแผน
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ. งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562. 
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วราภรณ์ ทนงศักดิ์, และสุคนธ์ ชัยชนะ. (2563). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19. งบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563. 

วราภรณ์ ทนงศักดิ์ , และสุคนธ์ ชัยชนะ. (2564). การพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ชุมชนปากบารา. งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
การจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพัฒนาฐานข้อมูล 

 
ที่ปรึกษาโครงการ 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อนงค์ ภิบาล 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยัลทักษิณ 
4. สังกัด คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
    เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
    โทรศัพท์มือถือ 094-5938646 
   E–mail : anong.p60@outlook.com 
5. ประวัติการศึกษา: ปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารวิจัยทั้งภายในและภายนอก  

          อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย).  การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกัน   
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงขอมนุษย์. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561. 

             อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  การพัฒนา 
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปกิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือการดูแลด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมที่
อยู่ในระยะท้ายของชีวิต. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560. 

นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, กรรณ 
ภา ไชยประสิทธิ์, ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, ณัฎฐินี ชัวชมเกตุ, ดนิตา พวงแก้ว.  การจัดการ
ความรู้นวัตกรรมแอนนิเมชั่นเพ่ือป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.  
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อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), รสสุคนธ์ แสงมณี, วิชาญ ภิบาล.  ภาวะผู้น าของเจ้าหน้าที 
ของรัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้. ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชา ติ. 2559. 

ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์,  
บุคคลภายนอก.  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดอายุ 0-3 ปี ที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใน
สามจังหวัดชายแดนใต้. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559. 

ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, บุคคลภายนอก.  การพัฒนา 
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมุสลิมโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชนในบริบทสาม
จังหวัดชายแดนใต้. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.  

วนิสา หะยีเซะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ศิราคริน พิชัยสงคราม, อนงค์ ภิบาล,  
ระเบียบ ชอบเอียด.  การจัดการความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)และ
นักศึกษาพยาบาลในการดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนก าหนดมุสลิมในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาสสาธารณะ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559. 

จุรีย์ ธีรัชกุล, อนงค์ ภิบาล, อุไร หัถกิจ. (2560). ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมี 
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้า รับการผ่าตัดในแผนก
ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1), 39-52.  
 

ผู้ร่วมคนที่ 1 
1. ชื่อ ศันสนีย์ นามสกุล จันทร์อานุภาพ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร  - 
4. สังกัดภาควิชา สังคมศาสตร์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5. Email (มหาวิทยาลัย)  csansanee@tsu.ac.th 

Email (อ่ืน)  sansaneebee@hotmail.com 
6. โทรศัพท์มือถือ  080 611 7007 
7. โทรศัพท์ที่ท างาน  074 317 600 ต่อ 1632 
 โทรสาร   074 317 606 
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                    อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่ (ไม่มี) 
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10. ประวัติการศึกษา Ph.D. (Sociology), La Trobe University Australia 
   สม.ม. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   บช.บ., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และพร้อมศักดิ์ จิตจ า. (2563). การสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของ

กลุ่มเปราะบางในชนบท. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ งบประมาณประจ าปี 2562 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และจ านงค์ แรกพินิจ. (2562). ชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย.  ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเงินแผ่นดิน งบประมาณประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และนิสากร กล้าณรงค์ (บรรณาธิการ). (2561). การย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพ่ือ
ศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย. หนังสือจากโครงการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นเพ่ือศึกษาต่อใน
ประเทศมาเลเซียของนักศึกษาไทย. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินแผ่นดิน งบประมาณประจ าปี 
2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และธีรพร ศรประสิทธิ์. (2560). คริสตชนปัตตานีกับการพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคม. หนังสือจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมระหว่างคริสตชนปัตตานีกับ
ชุมชนเพ่ือนบ้านเพ่ือความสมานฉันท์. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินแผ่นดิน งบประมาณ
ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ. (2558). คริสตชนปัตตานี. หนังสือจากโครงการวิจัยเรื่องคริสต์มาส: การ
จัดการทางวัฒนธรรมของคริสตชนปัตตานี. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ งบประมาณ
ประจ าปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, สิรีพร สังข์ทอง และปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์. (2555). บูรณาการทาง
วิชาการและบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ งบประมาณประจ าปี 2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน การย้ายถิ่น สันติศึกษา การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ 
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ผู้ร่วมคนที่ 2 
1. ชื่อ นายบุญเรือง  นามสกุล ขาวนวล 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร - 
4. สังกัดภาควิชา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. Email Bkhaonuan@gmail.com Boonruang@tsu.ac.th 
6. โทรศัพท์มือถือ 08-5888-0856 
7. โทรศัพท์ที่ท างาน 074-693997   
8.  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210   
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่ – 
10.  ประวัติการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) วิชาเอกบริหารสาธารณสุข  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ก าลังศึกษาต่อ) 
11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 

งานวิจัย 
บุญเรือง ขาวนวล และคณะ. 2559.  การวางแผนความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยใน 

ทศวรรษหน้า: กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

นงลักษณ์  พะไกยะ บุญเรือง ขาวนวล และคณะ. 2559.  การวางแผนความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทยในทศวรรษหน้า. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบ 
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระ 
ระหว่างประเทศ 

บุญเรือง  ขาวนวล และประชาธิป  กะทา. 2559. การทบทวนห้าทศวรรษการเปลี่ยนแปลงก าลังคนด้าน 
สุขภาพ: กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข. รายงานการวิจัย. ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง 
ประเทศ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. 

บุญเรือง ขาวนวล. 2560. รายงานการสังเคราะห์เชิงนโยบายการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ. กอง 
 นโยบายและแผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
บุญเรือง ขาวนวล และคณะ. 2562. รายการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัด 
 พัทลุง. รายงานการวิจัย.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
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13. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
การจัดการระบบสุขภาพ  ระบบสุขภาพชุมชน การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

การวิจัยจากงานประจ า  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การประเมินผลงานและโครงการ    การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

 
ผู้ร่วมคนที่ 3 

1. ชื่อ นางสาวชไมพร นามสกุล ทองเพชร   
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร - 
4. สังกัดภาควิชา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. Email c.thongphet@gmail.com, chamaiporn@tsu.ac.th 
6. โทรศัพท์มือถือ 089-5897027 
7. โทรศัพท์ที่ท างาน -   
8.  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210   
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่ – 
10.  ประวัติการศึกษา ก าลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) วิชาเอก Global 

Health วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

อนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว สุขภาพเด็กและวัยรุ่น สุขภาพประชากรโลก ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
(Health Literacy) กฎหมายสาธารณสุข 

                                                                            ลงชื่อ  
                                                                                   (อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการ 
                                                                             วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 


