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ค ำน ำ 
 

คู่มือระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรจัดกำรอุทกภัยฉบับนี้ ถูกพัฒนำขึ้นตำมแนวคิด
กำรจัดกำรภัยพิบัติธรรมชำติและตอบโจทย์ท่ีส ำคัญ คือ ระบบฐานข้อมูลชุมชน
ที่มีความเหมาะสมในการจัดการอุทกภัยควรเป็นอย่างไร และจะบูรณาการเข้ากับ
ชุมชนได้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ดังนั้นในการพัฒนาคู่มือ
ดังกล่าว จึงต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมร่วมมือจำกชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจุดเด่นในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เป็นหลัก 

ภายในระบบฐำนข้อมูลฯ ประกอบด้วยข้อมูล 5 ฐำน ประกอบด้วย ฐำน
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม ฐำนประชำกร ฐำนเศรษฐกิจ ฐำนสังคม และฐำนกำร
จัดกำรอุทกภัยในอดีต ซึ่งแต่ละฐำนประกอบด้วยข้อมูลชุมชน ทั้งในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน/ต ำบล  

เมื่อกำรพัฒนำระบบฯ บรรลุผลส ำเร็จแล้ว คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ 
ระบบฐำนข้อมูลฯ นี้ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานข้อมูลของ
ชุมชนและเป็นอีกแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ในการรับมืออุทกภัยต่อไป 
  
 
            วรำภรณ์ ทนงศักดิ์ และคณะ 
             ธันวำคม 2561 
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สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

หน้ำจอหลักของระบบ 3 

ฐานที่ 1 ฐานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 

ฐานย่อยท่ี 1 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4 

ฐานย่อยท่ี 2 ฐานภูมิศาสตร์ 6 

ฐานที่ 2 ฐานประชากร 7 

ฐานที่ 3 ฐานเศรษฐกิจ 9 

ฐานที่ 4 ฐานสังคม 10 

ฐานย่อยท่ี 1 ฐานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ฯ 10 

ฐานย่อยท่ี 2 ฐานกลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายชุมชน 12 

ฐานย่อยท่ี 3 ฐานโบราณสถาน 13 

ฐานที่ 5 ฐานอุทกภัยในพ้ืนที่ในอดีต 13 

วิเครำะห์ข้อมูล 14 

หน้ำจอส ำหรับผู้ดูแลระบบ 15 

ที่มำของข้อมูล 16 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 16 

เอกสำรอ้ำงอิง 17 

แนวทำงกำรรับมืออุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลชุมชนฯ  18 
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ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จะสามารถใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ใดได้บ้าง  

เครื่องมืออุปกรณ์   การรับมือ

สถานการณ์

ฉุกเฉิน   

ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จะสามารถใช้ยานพาหนะอะไร 
ของใครบ้าง  

ต าแหน่งพาหนะ   

ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จะสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากแกนน า/ผู้น าได้
อย่างไร  

ที่ตั้งของบ้านแกนน า   

ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จะสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากกลุ่ม องค์กร 
เครือข่ายในชุมชนได้อย่างไร  

ที่ตั้งของกลุ่มองค์กร    
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ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่เสี่ยง
ประกอบบุคคลใดบ้าง  

- บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงน้อย 
- บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงปาน
กลาง 
- บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงสูง  

พ้ืนที่เสี่ยงต่อ

การเกิด

อุทกภัย (ต่อ)   

ต าแหน่งยานพาหนะที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่เสี่ยงประกอบ
ยานพาหนะใดบ้าง  

ต าแหน่งพาหนะ   

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอยู่ในเขต
พ้ืนที่เสี่ยงประกอบเครื่องมือ
อุปกรณ์ใดบ้าง  

เครื่องมืออุปกรณ์   

การช่วยเหลือ   ยามเกิดอุทกภัยกลุ่มคนที่ต้อง
เข้าช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก 
(เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้) คือใคร อยู่ที่ไหน 

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก   

ยามเกิดอุทกภัยกลุ่มคนที่ต้อง
เข้าช่วยเหลือเป็นกลุ่มถัดมาคือ
ใคร อยู่ที่ไหน  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก   
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หน้ำจอหลักของระบบ 
เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะพบกับหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของระบบ ชื่อ

หน้าจอหลัก คือ “ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น” ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน (ดังภาพที่ 1)  
คือ  

1) ส่วนของเมนู  (จากด้านซ้ายไปขวา) มีรายละเอียดดังนี้ 
- ต าแหน่งที่ 1 หน้าหลัก เป็นการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นของฐานข้อมูล ทั้ง 

5 ฐานในโปรแกรม 
- ต าแหน่งที่ 2 และ 3 ชื่อพ้ืนที่ที่มีการจัดท าฐานข้อมูล ในที่นี้เป็นภาพ

ตัวอย่างของระบบฐานข้อมูลในพื้นท่ีต าบลร าแดง และต าบลตะโหมด  
- ต าแหน่งที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการแสดงแผนที่ที่วิเคราะห์ตามเงื่อนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ 
- ต าแหน่งที่ 5 จัดการข้อมูล เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล เช่น 

เพ่ิม น าเข้า แก้ไขและลบข้อมูล 
- ต าแหน่งที่ 6 ผู้จัดท า เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดผู้จัดท าระบบ 
2) ส่วนแสดงเนื้อหาแนะน าฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของระบบ 
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ฐำนที่ 1 ฐำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
ฐานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลหลักที่แสดงแผนที่ของชุมชน 

รวมทั้งแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการใช้แบบเก็บ
ข้อมูลในระดับชุมชน/ต าบล ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูลย่อย  ดังนี้ 

ฐานย่อยที่ 1 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เป็นส่วนที่แสดงแผนที่ของชุมชน รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานของสถานที่ส าคัญ

ต่างๆ ในชุมชน โดยในหน้าข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 5 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2 
และภาพท่ี 3 ดังนี้  

ภาพท่ี 2 หน้าจอฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

พ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิด
อุทกภัย     

พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
ของชุมชนคือพ้ืนที่บริเวณใด  

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก  

บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยของชุมชน
ประกอบด้วยบ้านหลังใดบ้าง  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
 

หน่วยงาน โรงเรียน สถานที่
ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยของชุมชนประกอบด้วย
ส่วนใดบ้าง  

หน่วยงาน โรงเรียน สถานที่
ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน 
พ้ืนที่เสี่ยงภัย  

ถนนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยของชุมชน
ประกอบถนนเส้นใดบ้าง  

ถนนในพ้ืนที่เสี่ยง 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
ของชุมชนประกอบรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินใดบ้าง  

- รูปแบบการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงสูง 
- รูปแบบการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงปานกลาง 
- รูปแบบการใช้ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงน้อย    
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ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

พ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ าซากคือ
พ้ืนที่บริเวณใดของชุมชน 

พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก  พ้ืนที่เกิด
อุทกภัยซ้ าซาก    

บ้านที่อยู่ในเขตอุทกภัยซ้ าซาก
ประกอบด้วยบ้านหลังใดบ้าง  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
 

หน่วยงาน โรงเรียน สถานที่
ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน
ที่อยู่ในเขตอุทกภัยซ้ าซาก
ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง  

หน่วยงาน โรงเรียน สถานที่
ส าคัญทางศาสนา โบราณสถาน 
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก  

ถนนที่อยู่ในเขตอุทกภัยซ้ าซาก
ประกอบถนนเส้นใดบ้าง  

ถนนในพ้ืนที่น้ าท่วม  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
อุทกภัยซ้ าซากประกอบรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินใดบ้าง  

- การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้อย 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยปานกลาง 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยมาก   

5 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลเชิงบรรยายของแหล่งน้ า 
 
ส่วนที่ 1 แสดงแผนที่ของชุมชน/ต าบล  
ส่วนที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ขยายและลดขนาดแผนที่ โดยผู้ใช้สามารถคลิก

ที่แกนบวกเพ่ือขยายหรือคลิกที่แกนลบเพ่ือย่อขนาดของแผนที่ 
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ า พิกัด

บ้าน โรงเรียน และสถานที่ส าคัญทางศาสนา  
ส่วนที่ 4 แสดงรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ า พิกัดบ้าน โรงเรียน และสถานท่ี

ส าคัญทางศาสนา  
ส่วนที่ 5 แสดงค าอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนที่ 
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ฐานย่อยที่ 2 ฐานภูมิศาสตร์ 
เป็นการแสดงข้อมูลภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน ทรัพยากรน้ า การ

ใช้ที่ดิน ที่ตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ จุดอพยพ จุดเสี่ยง และที่ตั้งบ้านแกนน า 
ดังแสดงในภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอฐานภูมิศาสตร์ 
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ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดที่ใช้เดินทางไป
ยังจุดอพยพส ารองคือ
เส้นทางใด  

เส้นทางปลอดภัย, จุดอพยพ   เส้นทาง
ปลอดภัย (ต่อ)   

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางท่ี
ปลอดภัยที่สุดส าหรับคนที่อยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมในการ
เดินทางไปยังจุดนัดพบหลัก
คือเส้นทางใด  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย,  
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง, บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
สูง, เส้นทางปลอดภัย, จุดนัดพบ   

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดส าหรับคนที่อยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมในการ
เดินทางไปยังจุดนัดพบส ารอง
คือเส้นทางใด  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย,  
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง, บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
สูง, เส้นทางปลอดภัย, จุดนัดพบ   

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดส าหรับคนที่อยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมในการ
เดินทางไปยังจุดอพยพหลัก
คือเส้นทางใด  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง, บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง 
เส้นทางปลอดภัย, จุดอพยพ  

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดส าหรับคนที่อยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมในการ
เดินทางไปยังจุดอพยพส ารอง
คือเส้นทางใด  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย,  
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง, บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง 
เส้นทางปลอดภัย, จุดอพยพ   
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แนวทำงกำรรับมืออุทกภยัโดยใช้ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลชุมชนฯ  

ประเด็นหลัก ข้อค ำถำม/เงื่อนไข เงื่อนไขท่ีวิเครำะห์แล้ว 

พ้ืนที่ปลอดภัย/
ควรหลีกเลี่ยง    

พ้ืนที่ปลอดภัยจากอุทกภัยของ
ชุมชนคือบริเวณใด  

พ้ืนที่ปลอดภัย  

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทาง
ปลอดภัยมีเส้นทางใดบ้าง 

เส้นทางปลอดภัย  

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่ควร
หลีกเลี่ยงคือเส้นทางใด  

เส้นทางควรหลีกเลี่ยง  

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางท่ี
ปลอดภัยที่สุดส าหรับคนที่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมในการ
เดินทางไปยังจุดอพยพส ารอง
คือเส้นทางใด  

บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้อย, 
บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยปาน
กลาง, บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
สูงเส้นทางปลอดภัย, จุดอพยพ   

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดที่ใช้เดินทางไปยัง
จุดนัดพบหลักคือเส้นทางใด  

เส้นทางปลอดภัย, จุดนัดพบ   เส้นทาง
ปลอดภัย 
  

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางที่
ปลอดภัยที่สุดที่ใช้เดินทางไปยัง
จุดนัดพบส ารองคือเส้นทางใด  

เส้นทางปลอดภัย, จุดนัดพบ   

ยามเกิดอุทกภัยเส้นทางท่ี
ปลอดภัยที่สุดที่ใช้เดินทางไปยัง
จุดอพยพหลักคือเส้นทางใด  

เส้นทางปลอดภัย, จุดนัดพบ   

7 

 

ฐำนที่ 2 ฐำนประชำกร 
เป็นการแสดงข้อมูลที่ส าคัญของคนในชุมชน ซึ่งข้อมูลได้มาจากการใช้แบบ

เก็บข้อมูลระดับบุคคล  ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเศรษฐกิจและ
ข้อมูลพิกัดบ้าน ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 ทั้งนี้ สามารถค้นหาชื่อที่ต้องการด้วย
การพิมพ์ชื่อลงในกล่องค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา ระบบก็จะแสดงชื่อที่ต้องการ 

ภาพที่ 5 หน้าจอฐานประชากร 
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ภาพที่ 6 หน้าจอรายละเอียดประชากร 

17 

 

      เอกสำรอ้ำงอิง 
 
วราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2560). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการอุทกภัยโดย

การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา 2 ต้าบลในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ที่มำข้อมลู 
 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอุทกภัยนี้ ได้มา

จากการใช้แบบบันทึกข้อมูล จ านวน 3 ชุด ส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ 
จากงานวิทยานิพนธ์ของวราภรณ์ ทนงศักดิ์  (2560) ดังนี้ 

1. แบบเก็บข้อมูลระดับชุมชน/ต าบล 
2. แบบเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน  
3. แบบเก็บข้อมูลระดับบุคคล  
โดยแบบบันทึกแต่ละชุดจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการ

และการน าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงและเกิดความยั่งยืนในอนาคต  

 
 
 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 
คู่มือนี้ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการใช้งานโปรแกรม “ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ

จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน” 
ส าหรับตัวแทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งต้องการ
จัดเก็บข้อมูลการเกิดอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิดและหลัง
เกิดอุทกภัย  เพ่ือสร้างศักยภาพในการเตรียมพร้อม รับมือและฟ้ืนฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ให้กับชุมชนและหน่วยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ฐำนที่ 3 ฐำนเศรษฐกิจ 
เป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้ได้มาจากการใช้แบบเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน ดังภาพที่ 7 และ 8 ทั้งนี้ 
สามารถค้นหาด้วยการพิมพ์บ้านเลขท่ีที่ต้องการลงในกล่องค้นหา  

 
 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอฐานเศรษฐกิจ 

ภาพที่ 8 หน้าจอรายละเอียดเศรษฐกิจ 
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ฐำนที่ 4 ฐำนสังคม 
ฐานสังคมประกอบ 3 ฐานย่อย ได้แก่ ฐานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ฯ ฐาน

กลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายชุมชนและฐานโบราณสถาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก
การใช้แบบเก็บข้อมูลในระดับชุมชน/ต าบล ดังนี้ 

ฐานย่อยท่ี 1 ฐานหน่วยงานราชการในพื้นที่ฯ 
เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ฯ  ประกอบด้วยข้อมูล 5 

ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 9 ดังนี้  

 

ภาพที่ 9 หน้าจอฐานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ฯ 

15 

 

หน้ำจอส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
การใช้งานทุกครั้ง ผู้ดูแลระบบจะต้องท าการยืนยันตัวตนโดยการเข้าสู่ระบบ

ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นจึงจะสามารถเพ่ิม น าเข้า แก้ไขและลบข้อมูลได้ 
ดังแสดงในภาพที่ 14 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอล็อกอิน 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอ “จัดการข้อมูลของพ้ืนที่” โดยในภาพ

เป็นตัวอย่างของพ้ืนที่ต าบลตะโหมด มีเมนูหลัก  6  เมนู ได้แก่ ฐานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ฐานประชากร ฐานเศรษฐกิจ ฐานสังคม ฐานอุทกภัยในพื้นที่ในอดีต
และข้อมูลเงื่อนไข ดังแสดงในภาพที่ 15 โดยเมื่อคลิกแต่ละเมนูก็จะสามารถเข้าสู่
การจัดการข้อมูลของเมนูนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 หน้าจอเมนูจัดการข้อมูล  
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วิเครำะห์ข้อมลู 
เป็นการน าเสนอข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของพ้ืนที่ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์

ข้อมูลภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งช่วงก่อนเกิด ขณะ
เกิด และหลังเกิดอุทกภัย ดังแสดงในภาพที่ 13 

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงแผนที่ในประเด็น การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

11 

 

ส่วนที่ 1 แสดงแผนที่ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
ส่วนที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ขยายและลดขนาดแผนที่ โดยผู้ใช้สามารถคลิก

ที่แกนบวกเพ่ือขยายหรือคลิกที่แกนลบเพ่ือย่อขนาดของแผนที่ 
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ หมู่บ้าน  

ทรัพยากรน้ า การใช้ที่ดิน เส้นทางคมนาคม สถานพยาบาล ที่พักสายตรวจ สถานี
ดับเพลิง และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 4 แสดงรายละเอียดข้อมูลของสถานพยาบาล พักสายตรวจ สถานี
ดับเพลิงและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 5 แสดงค าอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนที่ 
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ฐานย่อยที่ 2 ฐานกลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายชุมชน 
เป็นการแสดงข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดต่างๆ ของกลุ่ม 

องค์กรหรือเครือข่ายในชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 10 

ภาพที่ 10 หน้าจอฐานกลุ่ม องค์กรหรือเครือข่ายชุมชน 

13 

 

ฐานย่อยที่ 3 ฐานโบราณสถาน 
เป็นการแสดงข้อมูลต าแหน่ง ที่ตั้งและรายละเอียดของโบราณสถาน

ต่างๆ ในพ้ืนที่ ดังแสดงในภาพที่ 11 

ภาพที่ 11 ฐานอุทกภัยในพ้ืนที่ในอดีต 
 

ฐำนที่ 5 ฐำนอุทกภัยในพ้ืนที่ในอดีต 
เป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลการเกิดอุทกภัยในอดีต ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

ได้มาจากการใช้แบบเก็บข้อมูลในระดับชุมชน/ต าบล ดังแสดงในภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 หน้าจอฐานอุทกภัยในพื้นที่ในอดีต 


