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คำนำ 

สทนช. และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็น
ของการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาแผนแม่บทลุ่มน้ำ
ที่สนับสนุนการใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation, EbA) เพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ร่วมมือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ และห่วงโซ่
ผลกระทบ สำหรับรายงานความเสี่ยง และความอ่อนไหวของแผนแม่บทของลุ่มน้ำ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำยมและ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง (Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA) and Cause-Impact Chains for 
Risk-informed and Climate-sensitive River Basin Master Plans : Yom and Sakae Krang River 
Basin) โดยได้มีการพัฒนาคู ่มือการประเมินความเสี ่ยงและความเปราะบางจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือ CRVA guidebook (Climate Risk Vulnerability Assessment) เพื ่อเป ็นเครื ่องม ือใน
การศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจกรอบแนวคิด CRVA รู้จักกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งใน
ลุ่มน้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถเชื่อมโยงและลำดับปัญหาสาเหตุและผลกระทบได้อย่าง
เป็นระบบ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาแผนแม่บทลุ่มน้ำต่อไปได้ 

คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาสองส่วน โดยส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนหลักจะเป็นคู่มือแนวทางการจัดทำกระบวนการ 
CRVA ของลุ่มน้ำทีค่ณะทำงานปรับให้เหมาะสมกับบริบทของไทยโดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐาน องค์ประกอบ
ความเสี่ยงและความเปราะบาง การคัดเลือกข้อมูลและกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม การออกแบบและพัฒนา
แบบสำรวจภาคสนาม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ CRVA ในลุ่มน้ำของประเทศไทย และ
ส่วนที่สองจะเป็นคู่มือการใช้ผลวิเคราะห์จากกระบวน CRVA ที่พัฒนาขึ้นสำหรับพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำยม และลุ่ม
น้ำสะแกกรัง โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงน้ำท่วม และภัยแล้ง ที่มีความละเอียดในระดับอำเภอและลุ่ม
น้ำย่อย 

 คู่มือ CRVA guidebook นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่ สทนช. และ องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะและยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาแผนแม่บทลุ่มน้ำ ที่สนับสนุนการใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบ
นิเวศ (EbA) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป 

สุดท้ายนี้ คณะทำงานได้จัดทำเว็บไซต์ของโครงการเพ่ือรวบรวมเอกสารและกิจกรรมทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้ศึกษารายเอียดเพิ ่มเติมไว้ที่  URL: https://sites.google.com/view/crvaproject/home และ
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการดำเนินการทุกภาคส่วนไว้ ณ ที่นี้ด้วย  

https://sites.google.com/view/crvaproject/home
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บทที่ 1 
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

1.1 ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก แต่ส่งผลกระทบได้ถึงระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่น ดังนั้นข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจึงสามารถใช้ประเมินสถานการณ์ในอนาคตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ สามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การปรับตัวในระดับภูมิภาค และเสริม
การดำเนินการปรับตัวในระดับท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมีความซับซ้อนมาก ผู้วางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำจึงจำเป็นต้องใช้อาศัยข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคมที่อาจเกิดข้ึน และต้องเข้าใจข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากการสำรวจในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ทั้งนี้
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำกลยุทธ์การปรับตัวและบรรเทารับมือต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและนิเวศวิทยาได ้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบอย่างมากในระดับลุ่มน้ำ เพิ่มแรงกดดันต่อสถานะ
ของลุ่มน้ำย่อยในมิติของชุมชนและเศรษฐกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) และความเก่ียวข้องในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IWRM ที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ) ข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศจะต้องตอบสนอง
อย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาด้วยการปรับตัวตามระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation, EbA) ที่
ระบุไว้ในกระบวนการวางแผนลุ่มน้ำ มาตรฐานวิธีการและเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนแม่บท
ลุ่มน้ำ (River Basin Master Plans, RBMP) ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญเป็นพิเศษ 

การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk and Vulnerability 
Assessment, CRVA) จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนแม่บทลุ่มน้ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและความมั่นคงด้านน้ำอย่างไรเพื่อสร้างความตระหนักต่อประเด็นที่
อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศที่ผสานการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย / ผู้ร่วมงานที่
เกี ่ยวข้องผ่านการเรียนรู ้โดยดำเนินการผ่านกระบวนการสร้างขีดความสามารถ CRVA นี้ โดยที่คู ่มือนี ้มี
จุดประสงค์เพื ่อใช้เป็นแนวทางศึกษา และพัฒนากระบวนการประเมินความเสี ่ยง และใช้เป็นแนวทาง
ประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเปราะบาง โดยพัฒนาห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบของลุ่มน้ำ
โดยรวม ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการวางแผนลุ่มน้ำที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ 
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และเสนอแนะการปรับตัวตามระบบนิเวศ (EbA) หรือการแก้ปัญหาโดยวิธีทางธรรมชาติ (NbS) สำหรับใช้เป็น
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่การปรับตัวตามระบบนิเวศ 
(EbA) เป็นการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับตัว
ในภาพรวมเพ่ือช่วยให้ผู้คนปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ใช้เป็นแนวทางศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบ (Cause-Impact) และประเมิน

ความเสี่ยง และความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CRVA) 
1.2.2. ใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CRVA) สำหรับวางแผนลุ่มน้ำที่อ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ 

1.3 หลักการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศ เป็นกระบวนการกำหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขต ของความเสี ่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ ้น รวมทั้งประเมินความล่อแหลม ความ
เปราะบาง ความสามารถในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตราย และคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มี
ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ภัยอันตราย (Hazard) ความล่อแหลม (Exposure) และความเปราะบาง (Vulnerability) แสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของความเสี่ยง ดังภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่  1  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของความเสี่ยง 
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 ความหมายขององค์ประกอบของความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้  

 ความเสี่ยง (Risk)  เป็นการรวมกันของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ (ภัย) และความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง 
หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 ภัยอันตราย (Hazard) เป็นเหตุการณ์อันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ วัตถุ การกระทำ
ของมนุษย์ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือผลกระทบต่อสุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียวิถีชีวิตและบริการ การหยุดชะงักทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม ในทางเทคนิค ภัย จะอธิบายในเชิงปริมาณโดยความถี่ของการเกิดความรุนแรงที่แตกต่างกัน
สำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลในอดีตหรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

 ภัยธรรมชาติ (Natural hazard) เป็นกระบวนการหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิด
การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือผลกระทบต่อสุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสีย
วิถีชีวิตและบริการ การหยุดชะงักทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติเป็น
ส่วนย่อยของภัยทั้งหมด ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นจริงตลอดจนสภาวะอันตรายแฝงที่อาจ
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต ภัยธรรมชาติสามารถจำแนกได้ตามขนาดหรือความรุนแรง ความถี่การเกิด 
ระยะเวลา และขอบเขตพ้ืนที่การเกิดภัย 

ความล่อแหลม หรือ สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง (Exposure) คือบุคคล ทรัพย์สิน ระบบหรือ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีเกิดภัย และอาจได้รับความเสียหาย  

ความเปราะบาง (Vulnerability) เป็นลักษณะและสภาวะแวดล้อมของชุมชน ระบบ หรือทรัพย์สินที่
เสี่ยงต่อผลเสียหายจากภัย ความเปราะบางในการประเมินความเสี่ยงเชิงความน่าจะเป็นหรือเชิงปริมาณแสดง
ถึงสัดส่วนของการที่มีแนวโน้มที่จะสูญเสียจากภัยที่เจาะจง (certain hazard) 

ความอ่อนไหว (Sensitivity) คือ ระดับที่ระบบได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เป็นภัยคุกคาม หรือที่ให้
ประโยชน์ จากภาวะความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ได้ เป็นลักษณะภายในของระบบและภาคส่วนซึ่งจะถูกกำหนดโดยสภาพทางธรรมชาติ และทิศทาง
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม1 (อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2554) 

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity) คือ ความสามารถของระบบในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความแปรปรวนและความรุนแรงของสภาพอากาศเพื่อลดความ
รุนแรงของอันตราย ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 

 
1 อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา. 2554. ความเส่ียง ความเปราะบาง และการปรับตัวของระบบและภาคส่วนทางธรรมชาตแิละมิติของความมั่นคงของ
มนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศใน: รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1: 
องค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลมและการปรับตวั. คณะทำงานกลุ่มที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย [อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 
และอำ นาจ ชิดไธสง (บรรณาธิการ)] 
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1.4 หลักการห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบ 

หลักการพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบ เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผลเกิดความเสี่ยง และความเปราะบาง ซึ่งการพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบเริ่มจากการระดม
สมองกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมสาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัย และปัจจัยที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วมหรือภัยแล้งในลุ่มน้ำ คือ สภาพความเป็นอยู่ สภาพสังคม ทรัพย์สิน และอาคาร และโครงสร้าง
พื้นฐานที่สำคัญ รวมถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำ และการพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบยังเป็นการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์กัน และการประสานความรู้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนกลาง
และท้องถิ่น (ได้แก่ หน่วยงานราชการ และเอกชน องค์กรผู้ใช้น้ำ และสถาบันการศึกษา) ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม ได้แก ่การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปราย การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาห่วงโซ่ผลกระทบ การพัฒนาห่วงโซ่ผลกระทบดังกล่าว เป็นกระบวนการที่จะต้องทำซ้ำหลายๆ
รอบ เพ่ือให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ที่สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาในระหว่างกระบวนการพัฒนา 

หลักการพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบ (Cause-Impact Change) ประกอบด้วย  

1) หาสาเหตุการเกิดภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุของการเกิดภัยน้ำท่วม และ
ภัยแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำ มาจากสภาพภูมิอากาศ สภาพธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การจัดการน้ำ
หรือการจัดการพื้นที่ โดยรวบรวมสาเหตุจากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนกลาง และ
ท้องถิ่น 

2) ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ เป็นผลสืบเนี่องจากภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม และภัยแล้ง  

3) กำหนดภัยอันตรายและผลกระทบระยะกลาง เป็นการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับภัยอันตรายของ
พื้นที่ลุ่มน้ำ โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้จากค่าดัชนีสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว โดยเฉพาะสภาพฝน สภาพอุทก
วิทยา สถานการณ์หรือเหตุการณ์ของภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ตัวชี้วัดเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของความถี่ 
(Frequency) ความเข้ม (Intensity) และความยาวนาน (Duration)  

4) กำหนดความล่อแหลมของระบบนิเวศทางสังคม ความล่อแหลม หรือสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยงเป็นตัวแทนขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบนิเวศทางสังคมในสถานที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากภัยอันตราย  

5) กำหนดความเปราะบางของระบบนิเวศทางสังคม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความ
อ่อนไหว และความสามารถในการปรับตัว ซึ ่งเป็นปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาระยะสั ้นและ
ความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว ห่วงโซ่ผลกระทบจะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยความ
อ่อนไหวทางสังคม และนิเวศวิทยา รวมถึงปัจจัยด้านศักยภาพในการรับมือ และเน้นบทบาทของระบบนิเวศ
บริการ ตัวอย่างความอ่อนไหว เช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ประชากร พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจที่
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อยู่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หรือภัยแล้ง มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น ตัวอย่างศักยภาพ
ในการปรับตัว เช่น ศักยภาพในการปรับตัวมาจากดัชนีความยากจนที่สะท้อนได้เห็นได้ว่า ผู้ที่มีรายได้มากมา
ความสามารถในการรับมือกับภัยได้ดีกว่า ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของชุมชนมีโอกาสในการรับมือกับ
ภัยผ่านกระบวนการวางแผนการจัดการน้ำในระดับชุมชนร่วมกันได้  

สำหรับการพัฒนาห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบในกรณีศึกษาลุ ่มน้ำยม และลุ ่มน้ำสะแกกรัง 
คณะทำงานดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตก่ารจัดประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น โดยจัดประชุมรอบแรกเพ่ือทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง และรวบรวมความเห็นต่อสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วม และภัย
แล้ง ตามด้วยการจัดประชุมรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อสาเหตุ และปัจจัยที่มีผลต่อ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต่อมามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง และ
ระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ผลจากการระดมความคิดเห็นต่างๆ สามารถนำมาใช้พัฒนาห่วงโซ่สาเหตุ -
ผลกระทบ และกำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบความเสี่ยงได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนานี้จะมีการ
ทำซ้ำหลายๆรอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงของพ้ืนที่  ผลจากการจัดประชุม
ข้างต้น ทำให้สามารถพัฒนาห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบของน้ำท่วม และภัยแล้งของลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำ
สะแกกรัง ดังภาพที่ 2 และ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  2  ห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบของน้ำท่วมของลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง 
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ภาพที่  3  ห่วงโซ่ของสาเหตุ-ผลกระทบของภัยแล้งของลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง 
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บทที่ 2 
กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
กระบวนการจัดทำ CRVA ของลุ่มน้ำใดๆ ที่คณะทำงานได้นำหลักการพื้นฐานจากต่างประเทศมาปรับปรุงต่อ
ยอดให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยจะประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
ภาพที่  4  กระบวนการประเมิน CRVA ใน 8 ขั้นตอนหลัก 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการประเมินความเสี่ยง 

1) สำรวจบริบทของการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศสำหรับการปรับตัว  ซึ่งสามารถ
พิจารณาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ 
หรือสภาพปัญหาของภัยธรรมชาติที่เคยเกิดข้ึนในพ้ืนที่ เช่น ในกรณีลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรังมีโอกาสที่จะ
เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม และภัยแล้ง จากสภาพอากาศที่รุนแรง หรือปริมาณน้ำฝนที่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่ง
มีความจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลสภาพอากาศ และพื้นที่ที่เคยประสบภัยน้ำท่วม และภัยแล้งว่ามีที่ผ่านสภาพ
ความรุนแรงอย่างไร และสภาพแวดล้อมมีโอกาสเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด 

2) ระบุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดไว้ เป็นการกำหนดเป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงว่า ผล
การประเมินนี้จะนำไปใช้ประกอบการวางแผนการปรับตัวจากภัยธรรมชาติใด เช่น ข้อมูลความเสี่ยงที่ใช้
ประกอบการวางแผนการปรับตัวต่อน้ำท่วม และภัยแล้ง จึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สำหรับผลลัพธ์ที่
คาดไว้ เป็นผลการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ หรือแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถชี้เป้าพื้นที่ที่มีโอกาสประสบภัย
รุนแรง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการปรับตัว เพ่ือบรรเทาปัญหา หรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

3) กำหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นการกำหนดรายละเอียดหรือเนื้อหาหรือสาระสำคัญของการ
ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงสาเหตุ และผลกระทบของภัยธรรมชาติ ในที่นี้ คือ ขอบเขตของเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเชิงพ้ืนที่ในระดับต่างๆ 

4) เตรียมแผนการดำเนินงาน เป็นการวางแผนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนต่างๆ ให้
สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มการวางแผนการประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมเชิง



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 8 
 

ปฏิบัติการ เพื ่อรวบรวมความคิดเห็นในกระบวนการพัฒนาห่วงโซ่สาเหตุและผลกระทบ และตัวชี ้วัด
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง การประเมินองค์ประกอบความเสี่ยง การสำรวจข้อมูลในภาคสนามเพิ่มเติมด้วยแบบ
สำรวจ และการจัดทำรายงานการประเมินผล ตามลำดับ 

ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาห่วงโซ่ผลกระทบ 

 การพัฒนาห่วงโซ่ผลกระทบ รวบรวม และระบุถึงปัจจัยพื้นฐานขององค์ประกอบความเสี่ยง ภัย
อันตราย ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับสัญญาณสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบระดับกลาง ความ
เปราะบาง ประกอบด้วย ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางสังคม (SES) และความสามารถ
ทางสังคม ความล่อแหลม ประกอบด้วย ปัจจัยความล่อแหลมหรือสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง  

 
ภาพที่  5  หลักการการประเมินความเสี่ยงในบริบทของระบบนิเวศทางสังคม (social-ecological systems, 

SES) ตามนิยามของ IPCC AR5 

ขั้นตอนที่ 3: การระบุและเลือกตัวช้ีวัดสำหรับองค์ประกอบความเสี่ยง 

การเลือกตัวชี้วัดองค์ประกอบของความเสี่ยง (ภัยอันตราย ความล่อแหลม ความเปราะบาง) มี
ความสำคัญมากเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการ CRVA  ซึ่งคณะทำงานได้จัดเตรียมไว้มีจำนวน
ตัวชี้วัดน้ำท่วมทั้งหมด 67 รายการ และตัวชี้วัดน้ำแล้งทั้งหมด 66 รายการ โดยมีรายละเอียดของตัวชี ้วัด 
แหล่งที่มาของข้อมูล และวิธีการคำนวณ ดังตารางภาคผนวก ก  ทั้งนีข้ั้นตอนในการเลือกตัวชี้วัด มีดังนี้  

1) เลือกตัวชี้วัดภัยอันตราย 
 ดัชนีฝนสุดขั้ว เป็นตัวชี้วัดที่ใช้บ่งชี้สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งที่เป็นไปได้ ดัชนีเหล่านี้จะถูก

คํานวณจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนตรวจวัด รายวัน ที่มีการจัดเก็บรวบรวมย้อนหลังอย่างน้อย 30 ปี ดัชนีฝนสุด
ขั้ว ได้แก่ ระยะเวลาที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง (CDD) ระยะเวลาที่ชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง (CWD)  จำนวนวันฝนตก
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หนัก (R20) จำนวนวันฝนตกหนักมาก R30 สัดส่วนของปริมาณฝนจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก R95PT  ปริมาณ
ฝนสูงสุดในรอบหนึ่งวัน Rx1D ปริมาณฝนสูงสุดในรอบห้าวัน Rx5D ดัชนีความแรงฝนรายวันอย่างง่าย SDII 
นอกจากนี ้ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่สามารถระบุเหตุการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพฝน สามารถรวบรวม
เพิ่มเติมได้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยที่ข้อมูลฝน และอุณหภูมิสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ดัชนี
สภาพอากาศสุดขั้วในสภาพปัจจุบัน (Historical period) หรือช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2524 – 2557) สามารถ
รวบรวมได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับข้อมูลฝนและอุณหภูมิในสภาพอนาคต (Future period) ในช่วงปี 
พ.ศ. 2558 – 2582 สามารถคำนวณจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก ในกรณีศึกษาลุ่มน้ำยม และสะแก
กรังนี้ใช้แบบจำลอง CMCC-ESM2 และ EC-Earth3 ที่ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแล้ว และพิจารณา
เลือกใช้กรณีสถานการณ์สมมติในอนาคต จากเส้นทางตัวแทนความเข้มข้น (Representative Concentration 
Pathways (RCP))2 ร ่วมก ับเส ้นทางทางส ังคมและเศรษฐก ิจท ี ่ ใช ้ร ่วมก ัน (Shared Socioeconomic 

 
2 เส้นทางตัวแทนความเข้มข้น (Representative Concentration Pathway, RCP) เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง

สภาพภูมิอากาศและการวิจัยสำหรับรายงานการประเมิน IPCC ฉบับที่ 5 (AR5) ในปี 2014 เส้นทางดังกล่าวอธิบายถึงอนาคตของสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่ปล่อยออกมาในปีต่อๆ ไป ประกอบด้วย RCP2.6, RCP4.5, 
RCP6 และ RCP8.5 จะติดป้ายกำกับหลังจากช่วงค่าบังคับการแผ่รังสีที่เป็นไปได้ในปี 2100 (2.6, 4.5, 6 และ 8.5 W/m2ตามลำดับ) เนื่องจาก AR5 
มีการพิจารณาเส้นทางเดิมร่วมกับเส้นทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมเช่นเดียวกับ RCP ใหม่ เช่น RCP1.9, RCP3.4 และ RCP7  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

RCP 1.9 เป็นเส้นทางที่จำกัดภาวะโลกร้อนจะต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป้าหมาย aspirational ของข้อตกลงปารีส 
RCP 2.6 เป็นเส้นทางที่ "เข้มงวดมาก" ตาม IPCC RCP 2.6 กำหนดให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เริ่มลดลงในปี 2020 

และไปที่ศูนย์ภายในปี 2100 นอกจากนี้ยังต้องการให้การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ไปที่ประมาณครึ่งหนึ่งของ CH4 ในระดับปี 2020 และการปลอ่ย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) นั้นลดลงเหลือประมาณ 10% ของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในช่วงปี 1980–1990 เช่นเดียวกับ RCP อื่นๆ RCP 
2.6 ต้องการ CO2 เชิงลบ การปล่อยมลพิษ (เช่น CO2 การดูดซึมของต้นไม้) สำหรับ RCP 2.6 การปล่อยเหล่านั้นจะเป็น 2 Gigatons ของ CO2ต่อ
ปี (GtCO2/ปี) RCP 2.6 มีแนวโน้มที่จะรักษาอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นต่ำกว่า 2 °C ภายในปี 2100  

RCP 3.4 แสดงถึงเส้นทางกลางระหว่าง RCP2.6 ที่ "เข้มงวดมาก" และความพยายามบรรเทาผลกระทบที่เข้มงวดน้อยกว่าที่เกี่ยวข้องกบั 
RCP4.5 เช่นเดียวกับการให้ทางเลือกอื่น ตัวแปรของ RCP3.4 รวมถึงการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก รายงานปี 
2564 ชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดของ CO2 สะสม การปล่อยมลพิษมีแนวโน้มที่จะแนะนำว่า RCP 3.4 เป็นเส้นทางที่เป็นไป
ได้มากที่สุด  

RCP 4.5 อธิบายโดย IPCC ว่าเป็นสถานการณ์ระดับกลาง [10]การปล่อยมลพิษใน RCP 4.5 สูงสุดประมาณปี 2040 จากนั้นก็ลดลง 
ตาม IPCC RCP 4.5 กำหนดให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เริ่มลดลงประมาณปี 2045 เพื่อให้ถึงครึ่งหนึ่งของระดับ 2050 ภายในปี 
2100 นอกจากนี้ยังต้องการให้การปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) หยุดเพิ่มขึ้นภายในปี 2593 และลดลงบ้างเป็นประมาณ 75% ของ  CH4 ระดับ 2040 
และการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) นั้นลดลงเหลือประมาณ 20% ของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปี 2523-2533 เช่นเดียวกับ RCP 
อื่นๆ RCP 4.5 ต้องการลด CO2การปล่อยมลพิษ (เช่น CO2 การดูดซึมของต้นไม้) สำหรับ RCP 4.5 การปล่อยก๊าซเชิงลบเหล่านั้นจะเป็น 2 
Gigatons ของ CO2ต่อปี (GtCO2/ปี)  RCP 4.5 มีแนวโน้มมากกว่าจะไม่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นระหว่าง 2 องศาเซลเซียส และ 3 องศา
เซลเซียส ภายในปี 2100 โดยระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 35% สูงกว่า RCP 2.6 พืชและสัตว์หลายชนิดจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบ
ของ RCP 4.5 และ RCP ที่สูงกว่า RCP 6 การปล่อยมลพิษสูงสุดประมาณปี 2080 จากนั้นลง  

RCP7 เป็นผลลัพธ์พื้นฐานมากกว่าเป้าหมายการบรรเทาผลกระทบ  
RCP 8.5 การปล่อยมลพิษยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ AR5 นี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มาก แต่ก็ยังเป็นไปได้

เนื่องจากผลตอบรับยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดี RCP8.5 ซ่ึงโดยทั่วไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรณีเลวร้าย
ที่สุด อย่างไรก็ตาม มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นการประเมินผลผลิตถ่านหินที่คาดการณ์ไว้สูงเกินไป 
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Pathways (SSP))3 โดยเลือกใช้กรณี SSP245 และ SSP5854 ซึ่งเป็นกรณีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปาน
กลาง และมาก ตามลำดับ  

2) เลือกตัวชี้วัดความเปราะบางและความล่อแหลม ตัวชี้วัดความล่อแหลม 
ได้แก่ จำนวนแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม ผลผลิต

ทางการเกษตร และจำนวนของสถานประกอบการ เป็นต้น ตัวชี้วัดความเปราะบาง สามารถแบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบย่อย คือ ความอ่อนไหว ได้แก่ ความลาดชัน พ้ืนที่เขตเมืองในพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก พ้ืนที่เศรษฐกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่น้ำท่วม เป็นต้น และความอ่อนไหว ได้แก่ ความสมบูรณ์
ของป่า ความสามารถในการระบายของระบบคลองธรรมชาติ สภาพการระบายน้ำของดิน เป็นต้น ซึ่งจะมี
ตัวชี้วัดความล่อแหลม ที่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร 

3) ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอหรือไม่ 
4) จัดทำรายการตัวชี้วัดสำหรับแต่ละองค์ประกอบความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4: การรวบรวมและการจัดการข้อมูล 

 ในการประเมินความเสี่ยงทีเ่หมาะสมเพ่ือการจัดทำ EbA ระดับพ้ืนทีใ่นอนาคต จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน เพียงพอทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ มีความละเอียดอย่างน้อยระดับตำบล/ลุ่มน้ำสาขา เพ่ือ
สามารถใช้อธิบายสภาพปัญหาของพ้ืนทีไ่ดอ้ย่างละเอียดถูกต้อง ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์พื้นฐาน สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคมเชิงพื้นที่จะต้อง
ประกอบด้วย สิ่งปกคลุมที่ดินและการใช้ที่ดิน โครงข่ายแม่น้ำ ขอบเขตของเทศบาลและขอบเขตของพ้ืนที่เสี่ยง
น้ำท่วม  

2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณฝนของสถานีตรวจวัดอากาศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  
3) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ ความสมบูรณ์ของป่าไม้ และพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  

 
3 เส้นทางทางสังคมและเศรษฐกิจที่ใช้ร่วมกัน (Shared Socioeconomic Pathways (SSP)) ประกอบด้วย 5 เส้นทาง คือ SSP1 การ

พัฒนาที่ยั่งยืน SSP2 การพัฒนาในระดับกลางระหว่าง SSP1 กับ SSP3 SSP3 การพัฒนาที่มีปัญหาทั้งด้านการลดผลกระทบและการปรับตัวกับ
สภาพภูมิอากาศ SSP4 การพัฒนาที่มีปัญหาด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความไม่เท่าเทียมในสังคม ทำให้แต่ละกลุ่ม
เข้าถึงโอกาสได้ไม่เท่ากัน SSP5 การพัฒนาที่มีปัญหาด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4 สถานการณ์สมมุติในอนาคตในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมมติฐานที่สร้างมาจากตารางเมทริกซ์ผสมผสานระหว่าง SSP กับ RCP กล่าวคือ 
SSP245 เป็นกรณีที่เส้นทางอนาคตที่มีการบังคับการแผ่รังสีที่เป็นไปได้ (radiation forcing) ปานกลาง และปรับปรุงกรณี RCP4.5 ให้ทันสมัยขึ้น 
โดยที่ RCP245 เป็นกรณีที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถึงจุดสูงสุดในกลางคริสต์ศตวรรษหรืออีกราว 30 ปีข้างหน้า โดยจะสูงกว่าระดับการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2100 ราว 50 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะสูงสุดที่ 520 ส่วนต่อล้าน
ส่วนในค.ศ. 2070 และ SSP585 เป็นกรณีที่เส้นทางอนาคตที่มีการบังคับการแผ่รังสีที่เป็นไปได้สูงที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบ การปรับตัว และการ
บรรเทา และปรับปรุง RCP8.5 ให้ทันสมัยขึ้น โดยที่ RCP8.5 เป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยคาดการณ์ว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษนี้ โดยในปี ค.ศ. 2100 จะมีความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเท่ากับ 950 ส่วนต่อล้าน
ส่วน ขณะที ่ความการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจะค่อนข้างคงที ่ท ี ่ราว 30 กิกะตัน คิดเป ็นเกือบสี ่เท ่าของการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 8 กิกะตันต่อปีในปี ค.ศ. 2100 
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4) ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ มูลค่าของความเสียหายจากน้ำท่วมหรือภัยแล้ง 
อัตราส่วนของคนท่ีทำงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และจำนวนคนที่อาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจน เป็นต้น 

5) ข้อมูลเชิงพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ได้แก่ ที่ตั้งของเขื่อน หรือฝาย หรือ
อาคารยกระดับน้ำ 

โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมจากหน่วยงานรัฐทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ข้อมูลที่
จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่ได้รวบรวม และจัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ สามารถสำรวจและรวบรวมในพื้นที่ด้วยแบบ
สำรวจเพิ่มเติม โดยสอบถามผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน สถาน
ประกอบการ และเกษตรกร แสดงรายละเอียดของการสำรวจด้วยแบบสำรวจดังบทที่ 4 

 ความล่อแหลมของประชากรจะถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ได้แก่ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เชิงอนุกรมเวลา และข้อมูลที่ตั้งของอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญที่ได้รับจาก
หน่วยรัฐในท้องถิ่น  

 ข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานรัฐส่วนกลาง เช่น สำนักงานสถิติแห่ งชาติ กรม
อุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรม
ทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงของแต่ละองค์ประกอบมีความจำเป็นต้องเข้าใจ
ถึงทิศทางของข้อมูลว่ามีผลต่อความเสี่ยงอย่างไร ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดจำนวนบ่อบาดาลในตัวชี้วัดความ
ล่อแหลมของภัยน้ำท่วม มีทิศทางเป็นบวก ถ้ามีจำนวนบ่อบาดาลมาก เมื่อถูกน้ำท่วมขังทำให้สูญเสียโอกาสใน
การใช้น้ำบาดาลในช่วงที่เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลทำให้ความเสี่ยงมีค่าเพ่ิมขึ้นหรือทิศทางบวก  ในขณะที่ตัวชี้วัด
จำนวนบ่อบาดาลในตัวชี้วัดความล่อแหลมของภัยแล้ง มีทิศทางเป็นลบ เนื่องจากถ้ามีจำนวนบ่อบาดาลมากใน
พ้ืนที่ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำทดแทนแหล่งน้ำผิวดินในภาวการณ์เกิดภัยแล้งได้ ซึ่งรายละเอียดของทิศทางของ
ตัวชี้วัดดังตารางภาคผนวก ก-1 และ ก-2 ตามลำดับ 

ขั้นตอนที่ 5: การแปลงตัวช้ีวัดใหเ้ป็นไม่มีหน่วย 

1) กำหนดขนาดของการวัด 
 โดยทั่วไปแล้ว หน่วยของตัวชี้วัดจะเป็นไปตามชนิด และประเภทของข้อมูลที่ตรวจวัด หรือจัดเก็บ ซึ่ง

เรียกว่า การตรวจวัดแบบสเกลปกติ (Normal scale) 
2) แปลงตัวชี้วัดให้เป็นไม่มีหน่วย 
ในการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงมีความจำเป็นต้องแปลงข้อมูลใหม่ให้อยู่ในสเกลมาตรฐานเดียวกัน ที่

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สเกลมาตรฐานปกติ (Normal scale) โดยจะแปลงหน่วยของตัวชี้วัดให้อยู่รูปของค่า
คะแนนมาตรฐานระหว่าง 0 และ 1 
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คะแนนมาตรฐาน 

=

{
 
 

 
 ค่าของตัวช้ีวัด −  ค่าขีดจํากัดตำ่สดุ 

ค่าขีดจํากัดสูงสดุ−  ค่าขีดจํากัดต่ำสดุ 
 สำหรับ ค่าของตัวช้ีวัด ≥ ค่าขีดจํากัดตำ่สุด และ  คา่ของตัวช้ีวัด ≤ ค่าขีดจํากัดสูงสดุ

ค่าขีดจํากัดต่ำสดุ สำหรบั ค่าของตัวช้ีวัด < ค่าขีดจํากัดต่ำสดุ

ค่าขีดจํากัดสงูสุด สำหรบั ค่าของตัวช้ีวัด > ค่าขีดจํากัดสูงสุด

 

  
ขั้นตอนที ่6: การถ่วงน้ำหนักและการรวมตัวชี้วัด 

1) การถ่วงน้ำหนัก 
 การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดสามารถอธิบายองค์ประกอบความเสี่ยงได้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดภัยอันตราย 

(Hazard) ตัวชี้วัดความเปราะบาง (Vulnerability) และตัวชี้วัดความล่อแหลม (Exposure) ค่าถ่วงน้ำหนักนี้
สามารถวิเคราะห์ได้จากโมเดลสมการโครงสร้างทางสถิติขั้นสูง ซึ่งมี่รายละเอียดของการคำนวณในบทที่ 3 
ต่อไป 

2) การรวมตัวชี้วัด 
ในการชี้วัดระดับความรุนแรงขององค์ประกอบความเสี่ยง จะใช้ตัวชี้วัดองค์ประกอบความเสี่ยงร่วม 

(Composite indicators, CI) สำหรับใช้เป็นตัวแทนขององค์ประกอบความเสี่ยง ได้แก่ ตัวชี้วัดรวมของภัย
อันตราย ตัวชี ้ว ัดรวมของความล่อแหลม และตัวชี ้ว ัดรวมของความเปราะบาง ซึ ่งเป็นการรวมตัวชี ้วัด
องค์ประกอบความเสี่ยงไว้ด้วยกัน โดยที่ค่า I1, I2, ..., In เป็นค่าตัวชี้วัดที่แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานแล้ว และ
ค่า W1, W2, ..., Wn เป็นค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด แสดงดังสมการ 

 

                                           𝐶𝐼 =  
(𝐼1∗ 𝑊1+𝐼2∗𝑊2+⋯ 𝐼𝑛∗ 𝑊𝑛 )

∑ 𝑊𝑛1  
                              (2) 

 
ขั้นตอนที่ 7: การรวมส่วนประกอบความเสี่ยงเป็นตัวช้ีวัดความเสี่ยงรวม 

 เป็นวิธีการรวม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภัยอันตราย ความล่อแหลม และความเปราะบาง เข้าไว้ด้วยกัน 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวชี้วัดความเสี่ยงรวม (Single Composite Indicator)  สามารถวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักตามแนวคิดความเสี่ยงของ IPCC AR5 โดยวิธีการนี้เป็นวิธีที่เรียบง่าย และไม่
ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังของวิธีการนี้ คือ ผลบวกของส่วนประกอบนี้อาจปกปิดความจริงหรือไม่
สะท้อนค่าของส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีความสำคัญกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่การปกปิดปัญหาที่สำคัญภายในระบบหรือ
พ้ืนที่นั้นๆ ได้ โดยวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงรวมจากตัวชี้วัดองค์ประกอบความเสี่ยงร่วมในขั้นตอนที่ 6 ร่วมกับค่า
ถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งในกรณีศึกษาลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง ได้กำหนดให้ค่าถ่วงน้ำหนัก
ของแต่ละองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ 1 ค่าความเสี่ยงนี้สามารถคำนวณได้จากดังสมการ 
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                        ค่าความเสี่ยง =

 
(ภัยอันตราย∗ค่าถ่วงน้ำหนักภัยอันตราย)+ (ความเปราะบาง∗ค่าถ่วงน้ำหนักความเปราะบาง)+ (ความล่อแหลม∗ค่าถ่วงน้ำหนักความล่อแหลม)

ค่าถ่วงน้ำหนักภัยอันตราย+ ค่าถ่วงน้ำหนักความเปราะบาง+ค่าถ่วงน้ำหนักความล่อแหลม
                         

 
 
ขั้นตอนที่ 8: การนำเสนอและการตีความผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยง 

1) การวางแผนรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ 

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ คือ ประชาชน 
เกษตรกร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงนี้ ควร
จัดทำสอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของผู้มีอำนาจตัดสินใจในลุ่มน้ำ และผู้ที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการที่
ลุ่มน้ำย่อยและระดับท้องถิ่น 

 

2) อธิบายผลลัพธ์ของการประเมินและอธิบายผลการวิจัย 

ผลลัพธ์ของการประเมินนี้ขึ ้นอยู่กับห่วงโซ่ผลกระทบ และตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ที ่ชัดเจน ที่ได้จากการ
รวบรวม และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
สำรวจเพิ่มเติม ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบจะได้รับการพัฒนาโดยการระบุปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตเนื่องจากน้ำท่วม ค่าของตัวชี้ วัดจะถูกปรับให้เป็นค่าปกติ 
(Normal) ในระดับระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกรวมเป็นค่าความเสี่ยงโดยรวม ดังนั้นผลลัพธ์
ประกอบด้วยค่าตัวเลขที่มีการอ้างอิงเชิงพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำสาขา ผลการประเมินสุดท้าย คือ แผนที่ที่แสดง
ความรุนแรงของความเสี่ยง และระบบนิเวศบริการที่เกี่ยวข้องรายการตัวชี้วัดและชุดข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
สามารถใช้ในการอธิบายถึงความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาได้  ค่าขององคป์ระกอบความเสี่ยงสามารถ
แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง และนำเสนอเป็นแผนภาพใยแมงมุมซึ่งจะช่วยทำความเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยพื้นฐาน
จากค่ารวมของแต่ละองค์ประกอบความเสี่ยงได ้แสดงรายละเอียดในบทที่ 5 
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บทที่ 3 
การกำหนด และคัดเลือกตัวชี้วัดองค์ประกอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 

3.1 การกำหนดและคัดเลือกตัวช้ีวัด 

จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงการกำหนดตัวชี้วัดเริ่มจากองค์ประกอบตามทฤษฎีความเสี่ยงทั้งความ
เสี่ยงน้ำท่วม และความเสี่ยงภัยแล้ง ซึ่งมีการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดแบบเดียวกัน ประกอบด้วย ภัย
อันตราย ความล่อแหลม และความเปราะบาง (ความอ่อนไหว และความสามารถในการปรับตัว) ในแต่ละ
องค์ประกอบความเสี่ยงจะถูกกำหนดกลุ่มประเด็นเพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมในแต่ละ
ด้าน ประกอบด้วย 2 กลุ่มประเด็นหลัก คือ 

3.1.1 ข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่อสถานการณ์น้ำท่วม/ภัยแล้งที่ผ่านมา 
3.1.2 ความเปราะบางในพ้ืนที่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 

• ด้านผลกระทบจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง 

• ด้านการจัดการ/การบริหาร (การสื่อสาร/ข้อมูล/ความร่วมมือ) สำหรับน้ำท่วม/ภัยแล้ง 

• ด้านความสำเร็จจากการปรับตัวจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง 

 
ภาพที่  6  การกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดสำหรับองค์ประกอบความเสี่ยง 

การกำหนดตัวชี้วัดจะถูกออกแบบตามประเด็นตัวชี้วัดข้างต้น (2 ประเด็นหลัก และ 3 ประเด็นย่อย) 
ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน จากนั้นตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะได้ถูกนำมาจัดในกลุ่มองค์ประกอบของความเสี่ยง 
(ตารางที่ 2 และ 3) จากนั้นตัวชี้วัดทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางสถิติต่อไป ทั้งนี้ 
ภาคผนวก ก จะแสดงหลักการวิธีคำนวณค่าตัวชี้วัด แหล่งที่มาข้อมูล ช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์ รายตัวชี้วัด 
(เสี่ยงน้ำท่วม 67 ตัวชี้วัด และ เสี่ยงน้ำแล้ง 66 ตัวชี้วัด) และระดับนัยสำคัญที่คณะทำงานเห็นว่าควรนำมาใช้
ประกอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการขยายผลในลุ่มน้ำอื่นหรือพ้ืนที่อ่ืนต่อไป
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3.1.3 ตัวชี้วัดความเสี่ยงน้ำท่วม 
ตารางที่  1  รายการตัวชี้วัดความเสี่ยงน้ำท่วมจัดตามองค์ประกอบ  
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3.1.4 ตัวชี้วัดความเสี่ยงภัยแล้ง  
ตารางที่  2  ตัวชี้วัดความเสี่ยงภัยแล้งจัดตามองค์ประกอบ 
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3.2 วิเคราะห์ค่าน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางสถิติ 

การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางสถิติเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดมาเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสามารถใช้ได้หลายวิธีตามเครื่องมือทางสถิติที่เป็นที่ยอมรับ จาก
การศึกษาในครั้งนี้ ตัวชี้วัดได้ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือโมเดลสมการโครงสร้างทางสถิติขั้นสูง (Structural 
Equation Modeling: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า 
(estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตผุล (causal relationships) ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างยังสามารถกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดได้ด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบไปด้วยตัวชี้วัดที่หลากหลาย ค่าถ่วงน้ำหนักคือค่าความสำคัญของแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป ค่าถ่วงน้ำหนักจะทำให้ระดับของ
ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ออกมาในขั้นตอนสุดท้ายมีความแม่นยำมากข้ึน 

การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางสถิตินั้น ตัวชี้วัดทั้งหมดจะต้องถูกสร้างเป็นแบบ
ประเมินเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ประเมินชุดแบบสำรวจได้ทำแบบประเมินไปพร้อมกัน 
โดยจะเป็นการประเมินในรูปแบบการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดคือ 1 ถึง 5 (1 = ตัวชี้วัดนั้นมีความสำคัญน้อย 
และ 5 = ตัวชี้วัดนั้นมีความสำคัญมากที่สุด) คะแนนที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยโมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) 

การคำนวณค่าน้ำหนัก (Indicator-level factor loading หรือ Factor weight) ที ่ได้จากโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) จะมีค่าตั้งแต่ 0-1.000 จำเป็นต้องทำให้ค่าน้ำหนักในแต่ละองค์ประกอบความเสี่ยง 
(ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง) ที่ได้นั้น แต่ละองค์ประกอบรวมกันต้องมีค่าเท่ากับ 1.000 
ซึ่งต้องทำให้เป็นค่าถ่วงน้ำหนัก (normalized indicator-level factor loading) ดูตัวอย่างตารางการคำนวณ
ตารางที่ 4   

 
yi = xi / Z 

 
 yi = ค่าถ่วงน้ำหนัก (normalized indicator-level factor loading)  
 xi = ค่าน้ำหนัก (Indicator-level factor loading) 
 Z = ผลรวมค่าน้ำหนัก 
 i = ตัวชี้วัดแต่ละตัว 
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ตารางที่  3  ตัวอย่างการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก ตัวชี้วัด ความล่อแหลมของน้ำท่วม 

ID คำอธิบาย Indicator-level factor loading (x) Normalized indicator-level factor loading (y) 

FE1* จำนวนแหล่งน้ำ 0.468 0.061 

FE2 การพัฒนาแหล่งน้ำ 0.625 0.081 

FE3 พื้นที่ชุม่น้ำ 0.624 0.081 

FE4 จำนวนบ่อฝังกลบ 0.686 0.089 

FE5 ความหนาแน่นของเส้นทางคมนาคม 0.771 0.100 

FE6 จำนวนประชากรทั้งหมด 0.609 0.079 

FE7 
จำนวนโรงพยาบาล และสถานีอนามยั 
(Critical infrastructure) 0.675 0.087 

FE8 ผลผลิตทางการเกษตร 0.611 0.079 

FE9 จำนวนบ่อบาดาล 0.655 0.085 

FE10 จำนวนแหล่งท่องเทีย่วน้ำตก 0.704 0.091 

FE11 
จำนวนแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตแิละ
โบราณสถาน (Critical infrastructure) 0.590 0.076 

FE12 จำนวนสถานประกอบการ  0.700 0.091 

ผลรวม 7.718 (z) 1.000  

 
*ตัวอย่างการคำนวนค่าถ่วงน้ำหนัก FE1 
     0.061 (y) = 0.468 (x) / 7.718 (z) 
ค่าถ่วงน้ำหนักที่คำนวนได้ในแต่ละตัวชี้วัดจะถูกนำไปคูณกับค่าคะแนนตัวชี้วัดเพ่ือให้ได้เป็นค่าความเสี่ยง 

 

3.3 การกำหนดค่าคะแนนตัวช้ีวัด 

 
ภาพที่  7  การกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัด 

จากภาพที่ 7 ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบความเสี่ยง (ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, ความอ่อนไหว และ
การปรับตัว) ค่าคะแนนตัวชี้วัดจะได้ข้อมูลมาจาก 2 แหล่งคือ 1) ข้อมูลจากเอกสาร และ 2) แบบสำรวจ 
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แหล่งที่มาของข้อมูลจะกำหนดขึ้นตามประเด็นตัวชี้วัดและกำหนดเป็นค่าคะแนน ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดจะ
มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการสร้างแบบประเมินในแต่ละข้อ แต่คะแนนที่ได้จะถูกรวบรวมและแปลงหน่วย
ให้เป็นไม่มีหน่วย (Normalize) ที่ค่าคะแนน 0-1  

ตัวอย่างการกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดจากภัยอันตราย 
ตัวชี้วัด FH4 = จำนวนวันที่ฝนตกหนัก (จำนวนวันที่มีฝนมากกว่าหรือเท่ากับ 35 มม. (R35mm)) 
ตัวอย่างข้อมูลที่สำรวจจากข้อมูลเอกสาร = จำนวนวันที่ฝนมากกว่า 35 มม. ในแต่ละพ้ืนที่มีจำนวนกี่

วัน ยิ่งมีจำนวนวันมากยิ่งมีความเสี่ยงภัยอันตรายมาก 
การแปลงหน่วย =  

𝑥i– min R35mm / max R35mm − min R35mm = 0-1 

𝑥i   = จำนวนวันที่ฝนมากกว่า 35 มม. เฉลี่ยของแต่ละอำเภอ 
min R35mm  = จำนวนวันที่ฝนมากกว่า 35 มม. เฉลี่ยน้อยที่สุด  
max R35mm  = จำนวนวันที่ฝนมากกว่า 35 มม. เฉลี่ยมากท่ีสุด  

ตัวอย่างการกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดจากความล่อแหลม 
ตัวชี้วัด FV12 = สัดส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด  
ตัวอย่างข้อมูลที่สำรวจจากข้อมูลเอกสาร = สัดส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานต่อพื้นที่เกษตร

ทั้งหมด (%) ถ้ามมีสัดส่วนที่สูงแสดงว่ามีความล่อแหลมต่อน้ำท่วมสูงเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพด้านการ
จัดการน้ำนอกพ้ืนที่เกษตรกรรม  
การแปลงหน่วย =  

สัดส่วน (%) หาร 100 = 0-1 
ตัวอย่างการกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดจากการปรับตัว 
ตัวชี้วัด FV39 = ความเข้มแข็งระหว่างชุมชนและภาครัฐ 
ตัวอย่างข้อมูลที่สำรวจจากแบบประเมิน = ท่านคิดว่าความร่วมมือของชุมชนและภาครัฐในการรับมือ

กับสถานการณ์น้ำท่วมมีมากน้อยเพียงใด (0=ไม่มี; 1=ต่ำ; 5=สูงมาก) ถ้าหากค่าคะแนนสูงมากแสดงว่า
ประชาชนมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวได้สูงและทำให้ความเปราะบางต่ำ 
การแปลงหน่วย =  

ค่าเฉลี่ยคะแนนจากคำตอบหาร 5 = 0-1 
   คำตอบ 0 = ไม่มีความเข้มแข็ง จะมีค่าคะแนน = 5 
   คำตอบ 1 = มีความเข้มแข็งต่ำ จะมีค่าคะแนน = 4 
   คำตอบ 2 = มีความเข้มแข็งค่อนข้างต่ำ จะมีค่าคะแนน = 3 
   คำตอบ 3 = มีความเข้มแข็งปานกลาง จะมีค่าคะแนน = 2 
   คำตอบ 4 = มีความเข้มแข็งสูง จะมีค่าคะแนน = 1 
   คำตอบ 5 = มีความเข้มแข็งสูงมาก จะมีค่าคะแนน = 0  
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ตัวอย่างการกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดจากความอ่อนไหว 
ตัวชี้วัด DV17=ความเพียงพอของปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
ตัวอย่างข้อมูลที่สำรวจจากแบบประเมิน = ปริมาณน้ำในอ่าง/แหล่งน้ำในพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการ 
อุปโภค   � เพียงพอ � ไม่เพียงพอ 
บริโภค   � เพียงพอ � ไม่เพียงพอ 
เกษตรในฤดูแล้ง   � เพียงพอ � ไม่เพียงพอ 
หากมีเพียงพอจะได้คะแนน 0 หมายถึงมีความอ่อนไหวต่ำ แต่หากไม่เพียงพอจะได้คะแนน 1 หมายถึง

มีความอ่อนไหวสูง 
การแปลงหน่วย =   

ผลรวมคะแนนจากคำตอบหาร 3 = 0-1 
 

3.4 การคำนวณค่าความเสี่ยง 

การคำนวณค่าความเสี่ยงได้จากผลคูรของค่าถ่วงน้ำหนักกับค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดรวมกัน ระดับ
ของความเสี่ยงจะมีค่าระหว่า 0 ถึง 1 

3.4.1 สมการการหาค่าเสี่ยง  
ค่าความเสี่ยงสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้ 

 
Risk = (Hy.i + Ey.i + Vy.i) / 3 

 Risk = ค่าความเสี่ยง 
 y= ค่าถ่วงน้ำหนัก (normalized indicator-level factor loading) (ผลรวม y ในแต่ละ
องค์ประกอบ = 1)  

i = คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด (0-1)  
H = ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากตัวชี้วัดในกลุ่มภัยอันตรายคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดเดียวกัน 
E = ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากตัวชี้วัดในกลุ่มความล่อแหลมคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดเดียวกัน 
V = ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากตัวชี้วัดในกลุ่มความเปราะบางคูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดเดียวกัน 

 
3.4.2 ตัวอย่างการคำนวณค่าความเสี่ยง  
จากตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างการคำนวณค่าความเสี่ยงในหนึ่งหน่วยพื้นที่ กรณีความเสี่ยงน้ำท่วม ค่า

ความเสี่ยงคือค่าเฉลี่ยคะแนนในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 3 (ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง) 
โดยมีการคูณค่าถ่วงน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดเข้าไปด้วย 
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ตารางที่  4  ตัวอย่างการคำนวณค่าความเสี่ยงน้ำท่วม 

กลุ่มภัยอันตราย (H) 
ID FH1 FH2 FH3 FH4 FH5 FH6 FH7 FH…. FH16 ผลรวม 
ค่าถ่วงน้ำหนัก (y) 0.048 0.049 0.053 0.047 0.052 0.059 0.050 ….. 0.073 1.000 
ค่าคะแนนตัวชีว้ัด (i) 0.297 0.285 0.110 0.320 0.247 0.300 0.775 ….. 0.313  
ค่าคะแนนคูณกับค่าถ่วงน้ำหนัก (y.i) 0.014 0.014 0.006 0.015 0.013 0.018 0.039 ….. 0.023 0.317 (Hy.i) 

กลุ่มความล่อแหลม (E) 
ID FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE…. FE12 ผลรวม 
ค่าถ่วงน้ำหนัก (y) 0.061 0.081 0.081 0.089 0.100 0.079 0.087 ….. 0.091 1.000 
ค่าคะแนนตัวชีว้ัด (i) 0.300 0.056 0.050 0.100 0.240 0.420 0.360 ….. 0.200  
ค่าคะแนนคูณกับค่าถ่วงน้ำหนัก (y.i) 0.018 0.005 0.004 0.009 0.024 0.033 0.031 ….. 0.018 0.280 (Ey.i) 

กลุ่มความเปราะบาง (V) 
ID FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 FV6 FV7 FV…. FV39 ผลรวม 
ค่าถ่วงน้ำหนัก (y) 0.076 0.082 0.095 0.088 0.082 0.089 0.066 ….. 0.032 1.000 
ค่าคะแนนตัวชีว้ัด (i) 0.075 0.110 0.100 0.440 0.230 1.000 0.074 ….. 0.338  
ค่าคะแนนคูณกับค่าถ่วงน้ำหนัก (y.i) 0.006 0.009 0.010 0.039 0.019 0.089 0.005 ….. 0.011 0.300 (Vy.i) 

 
Risk = (0.317+0.280+0.300)/3 

     = 0.299  
ระดับค่าความเสี่ยงของพ้ืนที่ตัวอย่างนี้เท่ากับ 0.299  
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บทที่ 4 
กระบวนการออกแบบ และพัฒนาแบบสำรวจ 

กระบวนการออกแบบ และพัฒนาแบบสำรวจการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางจากการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CRVA) ได้ถูกพัฒนาขึ ้นโดยเฉพาะเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการภายใต้
โครงการนี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำอ่ืนได้ทันที โดยมีข้ันตอนหลักดังภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่  8  ขั้นตอนสำหรับกระบวนการออกแบบ และพัฒนาแบบสำรวจการประเมินความเสี่ยง  
และความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลลงสภาพภูมิอากาศ 

 
1) การระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทำการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของลุ่มน้ำที่จะทำการสำรวจให้ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำยม และลุ่ม
น้ำสะแกกรัง  ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐ ดังภาพที่ 9 
เพื่อนำมาประกอบการจัดทำชุดคำถามที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำ โดยผ่านกระบวนการคัด
กรองความคิดเห็น ข้อมูล หรือประสบการณ์ของตัวแทนลุ่มน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนา
แบบสำรวจข้อเท็จจริงต่อไปได้ โดยอย่างน้อยผู้ตอบคำถามจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อนี้  

� อยู่อาศัยในพื้นท่ีที่ทำแบบสำรวจ 
� เคยได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม 
� มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำ 
� ประกอบอาชีพในพ้ืนที่ที่ทำแบบสำรวจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

ระดมความคิดเห็น ก าหนดตัวช้ีวัด ก าหนดตัวแทน ออกแบบชุดค าถาม ก าหนดพื้นท่ี 
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ภาพที่  9  การระดมความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง 

2) การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง 

 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้งใช้การกำหนดตัวแทนตำบลของลุ่มน้ำในแต่ละตอนให้
ครอบคลุมตำบลที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และเสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการ กำหนด
จำนวนตัวแทนตำบลที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนตำบลทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแต่ละลุ่มน้ำ ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการจัดทำแบบ
สำรวจสามารถพิจารณาได้จากสภาพพื้นที่ที ่เกิดภัยน้ำท่วม และภัยแล้งทีเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาร่วม และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำด้วยวิธีการเช่นเดียวกัน หรือวิธีการแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหา
ได้ทั้งน้ำท่วม และน้ำแล้ง นอกจากนี้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณการสำรวจที่ไม่สามารถสำรวจได้ทุกๆ ตำบล 
พื้นที่ที่เกิดปัญหาร่วมเหล่านี้จึงควรหยิบมาเป็นพื้นที่ให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ  และใช้ประกอบการสำรวจ
ข้อมูลองค์ประกอบความเสี่ยงเพ่ือได้ข้อเท็จจริงเชิงพ้ืนที่ โดยตำบลนั้นสามารถเป็นตัวแทนของอำเภอได้ โดยใช้
ข้อมูลพื้นฐานด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ และลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง โดย
ในส่วนของลุ่มน้ำยมทำการสำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องตามภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ภาคสนาม จำนวน 138 ตำบล และในส่วนของลุ่มน้ำสะแกกรัง จำนวน 33 ตำบล ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10  แผนที่แสดงการกำหนดตัวแทนพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้งลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 

3) การกำหนดตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบความเสี่ยง 
กำหนดตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบความเสี่ยง ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัดที่ได้ข้อมูลจากภาครัฐ 

และข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดเก็บจากภาครัฐ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วที่บทที่ 2 และหัวข้อท่ี 3.1 โดยใช้วิธีการคัดกรอง
ข้อมูลมาจากผลการระดมความคิดเห็นของตัวแทนของลุ่มน้ำ และหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐ ซึ่งได้มีการ
กำหนดตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบความเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภัยอันตราย ความล่อแหลม และความ
เปราะบาง (ความอ่อนไหว และความสามารถในการปรับตัว) โดยในแต่ละองค์ประกอบความเสี่ยงจะถูก
กำหนดกลุ่มประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ประเด็นหลัก คือ  

1) ข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่อสถานการณ์น้ำท่วม/ภัยแล้งที่ผ่านมา สามารรถรวบรวมได้ข้อมูลภัย
อันตราย และความล่อแหลมจากภาครัฐ เช่น ข้อมูลฝน และข้อมูลการเพาะปลูกพืช เป็นต้น และข้อเท็จจริง
ของสภาพน้ำท่วม และภัยแล้งจากการสำรวจเพิ่มเติมในพ้ืนที่ 

2) ความเปราะบางในพื้นที่ สามารถรวบรวมจากข้อมูลความอ่อนไหว และความสามารถในการ
ปรับตัว เช่น พ้ืนที่ประสบภัยน้ำท่วม และภัยแล้งจากภาครัฐ เป็นต้น และการสำรวจเพ่ิมเติมข้อมูลในพ้ืนที่ ซึ่ง
จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 

- ด้านผลกระทบจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง 
- ด้านการจัดการ/การบริหาร (การสื่อสาร/ข้อมูล/ความร่วมมือ) สำหรับน้ำท่วม/ภัยแล้ง 
- ด้านความสำเร็จจากการปรับตัวจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง 
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ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มประเด็นตัวชี้วัดดังกล่าว จะทำให้การกำหนดตัวชี้วัดครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะทำให้
แบบสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลุ่มน้ำอ่ืนๆ ได้ 
 

4) การกำหนดตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การกำหนดตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสำรวจข้อมูล และความคิดเห็น โดยมี
การกำหนดตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคหน่วยงานของรัฐ ภาค
ประชาชน ภาคเกษตรกร และภาคผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรม และกำหนดสัดส่วนหรือการกระจายตัวของ
ตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตำบลที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และเสี่ยงภัยน้ำท่วม
และภัยแล้งในพ้ืนที่เดียวกัน โดยในแต่ละตำบลจะมีสัดส่วนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็นภาค
หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 25 ภาคประชาชน ร้อยละ 25 ภาคเกษตรกร ร้อยละ 25 และภาคผู้ประกอบการ/
อุตสาหกรรม ร้อยละ 25 และพื ้นที ่ตำบลดังกล่าวจะต้องเป็นตัวแทนของอำเภอและลุ ่มน้ำสาขาได้ 
นอกจากนั้นในแต่ละลุ่มน้ำ ควรกำหนดให้มีการสำรวจข้อมูล และความคิดเห็นจากตัวแทนจากองค์กรผู้ใช้น้ำ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

5) การออกแบบชุดคำถาม 

 การออกแบบชุดคำถามใช้ข้อมูลที่ได้จาการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของลุ่มน้ำ และหน่วยงาน
ส่วนกลางของภาครัฐ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำชุดคำถามที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ลุ่มน้ำ หลังจาก
นั้นนำข้อมูลที่ได้มากำหนดตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบความเสี่ยงที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บจากภาครัฐ และทำการ
ปรับข้อคำถามให้มีความสอดคล้องกับแต่ละภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้มีการประชุมกลั่นกรองจาก
คณะทำงานหลายขั้นตอนจนได้ออกมาเป็นชุดคำถามที่นำมาใช้ในแบบสำรวจที่ใช้สำรวจในภาคสนามทั้ง 4 ชุด
คำถามให้เหมาะสมกับตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคหน่วยงาน
ของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเกษตรกร และภาคผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรม 
 

6) ขั้นตอนสำรวจข้อเท็จจริงด้วยแบบสำรวจข้อมูล และความคิดเห็น 

6.1) วางแผนการดำเนินการ จัดสรรทีมสำรวจ ประสานกับทีมงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมกับวางแผนการเดินทาง และกำหนดผู้ประสานหลักในแต่ละทีม 

6.2) ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลที่คัดเลือกไว้เป็นตัวแทนตำบลในแต่ละพื้นที่ 
พร้อมทั้งติดต่อผู้ประสานงานแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะ 

6.3) ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ภายใต้แบบสำรวจที่ได้
พัฒนาขึ้น ตามภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียในภาคสนาม  



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 26 
 

6.4) ประชุมติดตามผลการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องตามภาคส่วนหรือผู้มี
ส ่วนได้เสียในภาคสนามหลังจากการสำรวจข้อมูลเสร็จสิ ้นในแต่ละวัน เพื ่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

6.5) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นจากตัวแทนของภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แปรผลข้อมูลจากแบบสำรวจเป็นรหัสให้กับทีมวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูง 

6.6) จัดทำรายงานข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้จากการสำรวจ 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่  11  ขัน้ตอนสำรวจข้อเท็จจริงด้วยแบบสำรวจข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่  12  การลงพ้ืนที่ในการดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องตามภาคส่วนหรือผู้มีส่วน

ได้เสียในภาคสนามลุ่มน้ำยม พ้ืนที่ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่  13  การลงพ้ืนที่ในการดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องตามภาคส่วนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในภาคสนามลุ่มน้ำสะแกกรัง พื้นที่ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

   

วาง
แผนการ

ดำเนินการ 
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หน่วยงาน
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การ
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บทที่ 5 
การประยุกต์ใช้ CRVA ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มนำ้สะแกกรัง 

 

5.1 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ CRVA 

การกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง การพิจารณา
ต้องเริ่มจากกรอบการประเมินที่ครอบคลุมทุกประเด็น ขึ้นอยู่กับการกำหนดกลุ่มประเด็นคำถามของผู้ศึกษาซึ่ง
อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ การกำหนดตัวชี้วัดในการศึกษานี้เริ่มจากการกำหนดกลุ่ม
ประเด็นคำถาม 2 กลุ่มประกอบด้วย 1) ข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่อสถานการณ์น้ำท่วม /ภัยแล้งที่ผ่านมา 2) 
ความเปราะบางในพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน (ด้านผลกระทบจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง, ด้านการจัดการ/การ
บริหาร สำหรับน้ำท่วม/ภัยแล้ง, และด้านความสำเร็จจากการปรับตัวจากน้ำท่วม/ภัยแล้ง) ตัวชี้วัดทั้งหมดได้
ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับประเด็นคำถามก่อน จากนั้นจึงจับกลุ่มตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ความเสี่ยง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง (ความอ่อนไหว และ 
การปรับตัว)  

เมื่อตัวชี้วัดได้ถูกจับกลุ่มให้สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ความน่าเชื่อถือ โดยการศึกษานี้ได้ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ในการกำหนดความน่าเชื่อถือทางสถิติ
และได้ค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด (0-1) ค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดจะถูกแปลงค่าให้เป็นค่าถ่วงน้ำหนัก (0-1) 
ก่อนนำไปคูณกับค่าคะแนนที่ได้จากการสำรวจและเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด การสำรวจและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดจะ
ถูกแบบออกเป็น 2 แนวทางคือ ข้อมูลภาคเอกสาร และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ข้อมูลทั้งหมดจะถูก
เปลี่ยนให้เป็นข้อคำถามและคะแนนก่อนจะทำการแปลงหน่วยให้เป็นไม่มีหน่วย (Normalize) ที่มีค่าคะแนน 
0-1 ค่าคะแนนที่แปลงหน่วยแล้วจะถูกนำไปคูณกับค่าถ่วงน้ำหนักให้ได้เป็นค่าคะแนนความเสี่ยง (0 -1) ในแต่
ละพื้นที่ผลของการประยุกต์ใช้ CRVA จะทำให้เราทราบถึงปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงในแต่ละตัวชี้วัด นำไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดตามกรอบการกำหนดตัวชี้วัดตั้งแต่เริ่มต้น 

ในการศึกษานี้ทำการสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยงใน 3 ระดับ แยกเป็น  
1) ระดับอำเภอ 
2) ระดับลุ่มน้ำสาขา ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยม และ สะแกกรัง 
3) ระดับลุ่มน้ำหลัก ประกอบด้วย ลุ่มน้ำยม และ สะแกกรัง 

ในแต่ละระดับจะมีการประยุกต์ใช้ CRVA ในลักษณะเดียวกัน ในรายงานนี้จะนำเสนอการประยุกตใ์ช้ 
CRVA เฉพาะในระดับอำเภอในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม และพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยแบ่งออกเป็นกรณีน้ำท่วม และภัย
แล้ง 
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5.2 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม 

 5.2.1 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมกรณีน้ำท่วม อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม  

 
ภาพที่  14  การวิเคราะห์ CRVA สำหรับน้ำท่วม อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม 

ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะห์ CRVA ในแต่ละองค์ประกอบของความเสี่ยง ได้แก่ ภัยอันตราย , ความ
ล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับน้ำท่วม อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม กราฟที่กระจายตัวออกแสดง
ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวโดยไม่รวมกับ
ค่าถ่วงน้ำหนัก  
 

 
ภาพที่  15  การวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินน้ำท่วม อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม 

ภาพที ่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความเสี ่ยง (RISK) สำหรับประเมินน้ำท่วมในลุ ่มน้ำยม 
ประกอบด้วยภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับน้ำท่วม อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ยม ซึ่งเป็นผลรวมของค่าคะแนนตัวชี ้วัดที่คูณกับค่าถ่วงน้ำหนักแล้ว จากผลวิเคราะห์ทำให้เราทราบว่า
องค์ประกอบด้านภัยอันตรายส่งผลให้ อำเภอท่าวังผา ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม มีค่าความเสี่ยงน้ำท่วมที่สูงมากที่สุด 
และเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในขณะที่องค์ประกอบด้านความเปราะบาง และความ
ล่อแหลมมีความเสี่ยงรองลงมาตามลำดับ ซึ่งหากเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นกับ 
อำเภอท่าวังผา ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จึงจำเป็นต้องกลับไปศึกษาตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนที่สูงเป็นลำดับแรกๆ ในแต่
ละองค์ประกอบ เช่น ปริมาณน้ำหลากสูงสุดมีโอกาสที่เกิดน้ำท่วมได้มาก, พ้ืนที่ชุ่มน้ำ และ สัดส่วนพื้นที่เกษตร
นอกเขตชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด เป็นต้น  



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 29 
 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ภัยอันตราย , ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง 
ของทุกอำเภอในลุ่มน้ำยมสำหรับภัยน้ำท่วม ดังแสดงในภาพในภาพที่ 13 เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
ข้อมูลในแต่ละอำเภอ การกระจายของข้อมูล และสะดวกในการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน โดยภัยอันตราย , 
ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง มีค่าอยู่ในช่วง 0-1 ถูกนำเสนอเป็นแผนที่ที่ช่วงค่า
ตามเฉดสีที่ได้กำหนดไว้ให้เหมาะสมในแต่ละการกระจายค่าต่ำสุด-สูงสุดในพื้นที่ โดยไล่จากสีอ่อน (ค่าต่ำ) ไป
จนถึงสีเข้ม (ค่าสูง) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ความเสี่ยงสำหรับน้ำ
ท่วมของลุ่มน้ำยมอยู่ในระดับสูงมากมีจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ , อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย, อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอส่วนใหญ่
ในลุ่มน้ำยมมีความเสี่ยงสำหรับน้ำท่วมอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง  

 
ภาพที่  16  แผนที่แผนที่ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, ความเปราะบาง และ ความเสี่ยงภัยน้ำท่วม 

ระดับอำเภอในลุ่มน้ำยม 
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 5.2.2 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมกรณีภัยแล้ง อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม 

 
ภาพที่  17  การวิเคราะห์ CRVA สำหรับภัยแล้ง อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม 

ภาพที่ 17 แสดงการวิเคราะห์ CRVA ในแต่ละองค์ประกอบของความเสี่ยง ได้แก่ ภัยอันตราย , ความ
ล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับภัยแล้ง อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม กราฟที่กระจายตัวออกแสดง
ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวโดยไม่รวมกับ
ค่าถ่วงน้ำหนัก  

 
ภาพที่  18  การวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินภัยแล้ง อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยม 

ภาพที ่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความเสี ่ยง (RISK) สำหรับประเมินน้ำท่วมในลุ ่มน้ำยม 
ประกอบด้วยภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับภัยแล้งของ อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำยม ซึ่งซึ่งเป็นผลรวมของค่าคะแนนตัวชี้วัดที่คูณกับค่าถ่วงน้ำหนักแล้ว จากผลวิเคราะห์ทำให้เราทราบว่า
องค์ประกอบด้านภัยอันตรายส่งผลให้ อำเภอท่าวังผา ในลุ่มน้ำยมมีค่าความเสี่ยงที่สูงมากท่ีสุด และเป็นปัญหา
สำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในขณะที่องค์ประกอบด้านความล่อแหลมและความเปราะบางก็เกาะกลุ่ม
กันไม่น้อยไปกว่าภัยอันตราย ซึ่งหากเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงสำหรับภัยแล้งของ อำเภอท่าวังผา ในพ้ืนที่
ลุ่มน้ำยม ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องกลับไปศึกษาตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนที่สูงเป็นลำดับแรกๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบ เช่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี , พื้นที่ชุ่มน้ำ, ผลผลิตทางการเกษตร และ แหล่งน้ำผิวดิน เพ่ือ
การเกษตร (บ่อ บึง อ่างเก็บน้ำ หนอง) ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ภัยอันตราย , ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง 
ของทุกอำเภอในลุ่มน้ำยมสำหรับภัยแล้ง ดังแสดงในภาพในภาพที่ 19  ความเสี่ยงสำหรับภัยแล้งอยู่ในระดับสูง
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มากใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ , อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 
และอำเภอส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำยมมีความเสี่ยงสำหรับภัยแล้งอยู่ในระดับสูง 

 

 
ภาพที่  19  แผนที่แผนที่ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, ความเปราะบาง และ ความเสี่ยงภัยแล้ง 

ระดับอำเภอในลุ่มน้ำยม 
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5.3 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 

 5.3.1 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมกรณีน้ำท่วม อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง  

 
ภาพที่  20  การวิเคราะห์ CRVA สำหรับน้ำท่วม อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 

 ภาพที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ CRVA ในแต่ละองค์ประกอบของความเสี่ยง ได้แก่ ภัยอันตราย, ความ
ล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับน้ำท่วม อำเภอลาดยาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง กราฟที่กระจายตัว
ออกแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวโดย
ไม่รวมกับค่าถ่วงน้ำหนัก  
 

 
ภาพที่  21  การวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินน้ำท่วม อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 

ภาพที่ 21  แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินน้ำท่วมในลุ่มน้ำสะแกกรัง 
ประกอบด้วยภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับน้ำท่วม อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
สะแกกรัง ซึ่งเป็นผลรวมของค่าคะแนนตัวชี้วัดที่คูณกับค่าถ่วงน้ำหนักแล้ว จากผลวิเคราะห์ทำให้เราทราบว่า
องค์ประกอบด้านความล่อแหลม (0.640) ส่งผลให้ อำเภอลาดยาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง มีค่าความเสี่ยงน้ำ
ท่วมที ่สูงมากที่สุด และเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในขณะที่องค์ประกอบด้านความ
เปราะบาง และภัยอันตรายมีความเสี่ยงรองลงมาตามลำดับ ซึ่งหากเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงน้ำท่วมที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง จึงจำเป็นต้องกลับไปศึกษาตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนที่สูง
เป็นลำดับแรกๆ ในแต่ละองค์ประกอบ เช่น ระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง , ความรุนแรงของฝน "ใน" ฤดู, จำนวน
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แหล่งน้ำ, ความสามารถในการสำรองน้ำส่วนบุคคล และ ความสามารถในการรับมือน้ำท่วมในส่วนของพ้ืนที่พืช
ไร่/พืชสวน เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง 
ของทุกอำเภอในลุ่มน้ำยมสำหรับภัยน้ำท่วม ดังแสดงในภาพในภาพที่ 22 ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
ข้อมูลในแต่ละอำเภอ การกระจายของข้อมูล และสะดวกในการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน โดยภัยอันตราย , 
ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง มีค่าอยู่ในช่วง 0-1 ถูกนำเสนอเป็นแผนที่ที่ช่วงค่า
ตามเฉดสีที่ได้กำหนดไว้ให้เหมาะสมในแต่ละการกระจายค่าต่ำสุด-สูงสุดในพื้นที่ โดยไล่จากสีอ่อน (ค่าต่ำ) ไป
จนถึงสีเข้ม (ค่าสูง) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก จะเห็นได้ว่าในลุ่มน้ำ
สะแกกรัง ความเสี่ยงสำหรับน้ำท่วมสูงมากในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและสูง  
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ภาพที่  22  แผนที่แผนที่ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, ความเปราะบาง และ ความเสี่ยงภัยน้ำท่วม  

ระดับอำเภอในลุ่มน้ำสะแกกรัง 
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 5.3.2 การประยุกต์ใช้ CRVA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยมกรณีภัยแล้ง อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 

 
ภาพที่  23  การวิเคราะห์ CRVA สำหรับภัยแล้ง อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง 

ภาพที่ 23 แสดงการวิเคราะห์ CRVA ในแต่ละองค์ประกอบของความเสี่ยง ได้แก่ ภัยอันตราย , ความ
ล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับภัยแล้ง อำเภอลาดยาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง กราฟที่กระจายตัว
ออกแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวโดย
ไม่รวมกับค่าถ่วงน้ำหนัก  

 
ภาพที่  24  การวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินภัยแล้ง อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง  

ภาพที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยง (RISK) สำหรับประเมินภัยแล้งในลุ่มน้ำสะแกกรัง 
ประกอบด้วยภัยอันตราย, ความล่อแหลม, และความเปราะบาง สำหรับภัยแล้งของ อำเภอลาดยาว ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำสะแกกรัง ซึ่งซึ่งเป็นผลรวมของค่าคะแนนตัวชี้วัดที่คูณกับค่าถ่วงน้ำหนักแล้ว จากผลวิ เคราะห์ทำให้เรา
ทราบว่าองค์ประกอบด้านความล่อแหลมส่งผลให้ อำเภอลาดยาว ในลุ่มน้ำสะแกกรัง มีค่าความเสี่ยงที่สูงมาก
ที่สุด และเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ในขณะที่องค์ประกอบด้านภัยอันตรายและความ
เปราะบางก็เกาะกลุ่มกันไม่น้อยไปกว่าความล่อแหลม ซึ่งหากเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงสำหรับภัยแล้งของ 
อำเภอลาดยาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องกลับไปศึกษาตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนที่สูง
เป็นลำดับแรกๆ ในแต่ละองค์ประกอบ เช่น จำนวนแหล่งน้ำ , จำนวนครัวเรือนทั้งหมด, จำนวนหมู่บ้าน, 



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 36 
 

จำนวนสถานประกอบการ และ ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ภัยแล้งของประชากรในพ้ืนที่ เป็น
ต้น  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ ภัยอันตราย , ความล่อแหลม, และความเปราะบาง และดัชนีความเสี่ยง 
ของทุกอำเภอในลุ่มน้ำยมสำหรับภัยน้ำท่วม ดังแสดงในภาพในภาพที่ 25 ความเสี่ยงสำหรับภัยแล้งในลุ่มน้ำ
สะแกกรังนั้นมีค่าระดับสูงมากในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
และอำเภอส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
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ภาพที่  25  แผนที่แผนที่ภัยอันตราย, ความล่อแหลม, ความเปราะบาง และ ความเสี่ยงภัยแล้ง  

ระดับอำเภอในลุ่มสะแกกรัง  
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5.4 ระบบแสดงผลการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 

หัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศแสดงผลการประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วมและ
ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรังผ่านเว็บไซต์ (https://bit.ly/3GIG0Mn) ระบบนี้แบ่งการแสดงผล
การวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่เป็น 2 รูปแบบคือ แบ่งตามขอบเขตการปกครองในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และ
แบ่งตามขอบเขตลุ่มน้ำย่อยของทั้งสองลุ่มน้ำ ระบบการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงมี 2  รูปแบบคือ 1) 
ดัชนีองค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง 2) ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง โดยมีองค์ประกอบความเสี่ยง
สำคัญ 3 องค์ประกอบที่ถูกนำมาใช้ในระบบนี้ ได้แก่  ภัยอันตราย ความล่อแหลม ความเปราะบาง รวมถึงมี
ระบบแสดงผลกราฟ ตาราง และแผนที่ เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น นอกจากการประเมินความเสี่ยงใน
สถานการปัจจุบันแล้ว ยังมีผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตช่วงปี (พ.ศ. 2558-2580) กรณีก๊าซเรือนกระจกปานกลาง (SSP245) และมาก (SSP585)  

 
5.4.1 หน้าเมนูหลัก (Home Page)  
หน้าเมนหูลักของเว็บไซต์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามผลการวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
1) ผลการวิเคราะห์ตามขอบเขตการปกครอง ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ที่

อยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีรูปแบบการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 

- ดัชนีองค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง ซึ่งสามารถเลือกดัชนี เหตุการณ์ จังหวัด อำเภอ 
และองค์ประกอบความเสี่ยง (ภัยอันตราย ความล่อแหลม ความเปราะบาง) มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ 

- ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง สามารถเลือกได้เฉพาะดัชนี เหตุการณ์ และจังหวัดและอำเภอ 
มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ 

2) ผลการวิเคราะห์ตามขอบเขตลุ่มน้ำย่อย ของลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีรูปแบบการใช้
งานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 

- ดัชนีองค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง ซึ่งสามารถเลือกดัชนี เหตุการณ์ ลุ่มน้ำย่อย และ
องค์ประกอบความเสี่ยง (ภัยอันตราย ความล่อแหลม ความเปราะบาง) มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ 

- ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง สามารถเลือกได้เฉพาะดัชนี เหตุการณ์ ลุ่มน้ำย่อย มาเป็นตัว
แปรในการวิเคราะห ์

 

https://bit.ly/3GIG0Mn
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ภาพที่  26  หน้าหลักของเว็บไซต์ (https://bit.ly/3GIG0Mn) 

5.4.2 การใช้งานหน้าผลวิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง 
ที่หน้าหลักของเว็บไซต์สามารถเลือกคลิกที่หมายเลข 1 2 3 หรือหมายเลข 4 เพื่อแสดงผลหน้าเว็บ

สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง  ซึ่งลักษณะการใช้งานและแสดงผลคล้ายกัน 
ต่างกันเพียงลุ่มน้ำ และขอบเขตการวิเคราะห์ เท่านั้น  

 
ภาพที่  27  ทางเลือกผลวิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งบนระบบแสดงผล 

https://bit.ly/3GIG0Mn


คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 40 
 

จากตัวอย่างภาพด้านล่างเป็นการเลือกหมายเลข 1 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบความเสี่ยงน้ำ
ท่วมและภัยแล้งของลุ่มน้ำยม ที่แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบขอบเขตการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ  

1) ส่วนที่ใช้เลือกตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนี เหตุการณ์ จังหวัด อำเภอ และองค์ประกอบความเสี่ยง  
2) ส่วนของการแสดงผล กราฟใยแมงมุม ตาราง และแผนที่ 
ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและวิธีการเลือกตัวแปรดังนี้ 
1) เลือกดัชนี  “น้ำท่วม”  หรือ  “ภัยแล้ง” โดยสามารถเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น จากตัวอย่าง 

เลือก “น้ำท่วม”  
2) เลือกเหตุการณ์เพียงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น “ปัจจุบัน” หรืออนาคต ซึ่งมี 2 ตัวเลือกย่อย  

“SSP245” หรือ “SSP585” ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดของตัวแปรได้จาก คู่มือการประเมินความเสี่ยงและ
ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ้ืนที่ศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง จากตัวอย่าง 
เลือก “ปัจจุบัน” 

3) เลือกจังหวัด ซึ่งสามารถเลือกใดเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น จากตัวอย่าง เลือกจังหวัด 
“แพร่” 

4) เลือกอำเภอ อาจเลือกทุกอำเภอหรือไม่เลือกเลย ซึ่งจะได้ผลการคำนวณเท่ากับผลลัพธ์ของ 1 
จังหวัด หรืออาจเลือก 1 อำเภอ ซึ่งจะได้ผลการคำนวณของอำเภอที่เลือกเพียงอำเภอเดียว *ไม่ควรเลือก 1 
จังหวัดแต่เลือกบางอำเภอ เพราะจะทำให้ผลการคำนวณผิดพลาด จากตัวอย่าง เลือกอำเภอ “เมืองแพร่” 

5) เลือก องค์ประกอบความเสี่ยง ซึ่งควรเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น จากตัวอย่าง เลือก “ภัย
อันตราย”  

6) ปุ่มสำหรับกลับไปที่หน้าเมนหูลัก 

ทั้งนี้ ในส่วนของการแสดงผล ขอยกตัวอย่างการอ่านค่าจากกราฟใยแมงมุม ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีค่า FH12 ค่อนข้างสูง และมีค่า FH15 ต่ำ ซึ่งเราสามารถตีความหมายของรหัส
ดัชนีได้จากตารางตัวชี้วัด ซึ่งสามารถแปลความได้ว่า อำเภอเมืองแพร่ จั งหวัดแพร่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำ
ท่วมในพื้นที่ค่อนข้างสูง (ตามค่าตัวแปร FH12) แต่ระยะเวลาที่เกิดน้ำท่วมขังค่อนข้างต่ำ (ตามค่าตัวแปร 
FH15) ส่วนแผนที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงภัยอันตรายของแต่ละพื้นที่ซึ ่งมีอยู่ 5 ระดับในทุกตัวแปรของ
องค์ประกอบความเสี่ยง  
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ภาพที่  28  การวิเคราะห์ดัชนีองค์ประกอบความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งบนระบบแสดงผล 

 

5.4.3 การใช้งานหน้าผลวิเคราะห์ ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง 

ที่หน้าหลักของเว็บไซต์สามารถเลือกคลิกที่หมายเลข 1 2 3 หรือหมายเลข 4 เพื่อแสดงผลหน้าเว็บ
สำหรับวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง ซึ่งลักษณะการใช้งานและแสดงผลคล้ายกัน ต่างกันเพียง
ลุ่มน้ำ และขอบเขตการวิเคราะห์ เท่านั้น  

 
ภาพที่  29  ทางเลือกผลการวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งบนระบบแสดงผล 
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จากตัวอย่างภาพด้านล่างเป็นการเลือกหมายเลข 4 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมและ
ภัยแล้งของลุ่มน้ำสะแกกรัง ที่แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบขอบเขตลุ่มน้ำย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1) ส่วนที่ใช้เลือกตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนี เหตุการณ์ ลุ่มน้ำย่อย   
2) ส่วนของการแสดงผล กราฟใยแมงมุม ตาราง และแผนที่ 
ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและวิธีการเลือกตัวแปรดังนี้ 
1) เลือกดัชนี  “น้ำท่วม”  หรือ  “ภัยแล้ง” โดยสามารถเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น จากตัวอย่าง 

เลือก “ภัยแล้ง”  
2) เลือกเหตุการณ์เพียงตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น “ปัจจุบัน” หรืออนาคต ซึ่งมี 2 ตัวเลือกย่อย  

“SSP245” หรือ “SSP585” ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดของตัวแปรได้จาก คู่มือการประเมินความเสี่ยงและ
ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง ซึ่งจากาก
ตัวอย่าง เลือก “SSP585” ซึ่งหมายถึง การเลือกอนาคตช่วงปี พ.ศ. 2558-2580 กรณีก๊าซเรือนกระจก 
SSP585 มาก 

3) เลือกลุ่มน้ำย่อย ซึ่งสามารถเลือกใดเพียงลุ่มน้ำใดลุ่มน้ำหนึ่งเท่านั้น จากตัวอย่าง เลือกทุกลุ่ม
น้ำย่อย 

ทั้งนี้ ในส่วนของการแสดงผล ขอยกตัวอย่างการอ่านค่าจากกราฟใยแมงมุม ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
ลุ่มน้ำสะแกกรังมีค่าความเสี่ยงภัยอันตรายสูงสุด 0.60 ส่วนค่าความเปราะบางอยู่ที่ 0.45 และค่าความ
ล่อแหลม 0.34 โดยแม่น้ำสะแกกรังตอนล่าง ส่วนที่ 3 มีดัชนีความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับลุ่ม
น้ำย่อยอ่ืนซึ่งเห็นได้จากตารางดัชนีความเสี่ยง ส่วนแผนที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณตอนล่างมีสีน้ำตาลเข้มซึ่ง
หมายถึงมีความเสี่ยงสูงที่สุดจากความเสี่ยง 5 ระดับ 

 
ภาพที่  30  ผลวิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งบนระบบแสดงผล 
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5.4.4 เครื่องมือต่างๆ ในระบบ 
 

• วิธีการเลือกตัวแปรต่าง ๆ ให้คลิกท่ีสัญลักษ์กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความ หากต้องการยกเลิก
การเลือกตัวแปร ให้คลิกซ้ำที่เดิม  

 
• สำหรับการเลือกจังหวัดและอำเภอ ให้คลิก เครื่องหมาย “V” (หมายเลข 1) เพ่ือเลือกดูรายการ 

ก่อนคลิกท่ีเครื่องหมายกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าชื่อจังหวัดหรืออำเภอ และสามารถคลิกท่ี

เครื่องหมาย “ ” (หมายเลข 2) เพ่ือยกเลิกการเลือกทุกรายการที่เคยเลือกไว้  

 
 

• สามารถนำเม๊าส์ไปวางบนกราฟเพ่ือแสดงค่าของข้อมูลแต่ละจุดที่อยู่บนกราฟ 

 
 

• สามารถคลิกที่รูป “ ” เพื่อแสดงตารางตัวเลขทุกค่าที่อยู่บนกราฟ 
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• สามารถนำเม๊าส์ไปคลิกท่ีหัวตารางเพ่ือเรียงลำดับข้อมูล จากน้อยไปหามาก (สัญลักษณ์ “ ”) หรือ
จากมากไปหาน้อย (สัญลักษณ์ “ ”) 
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บทที่ 6 
ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในการทำ CRVA 

6.1 ข้อเสนอแนะ 

6.1.1 การกำหนดตัวชี้วัดต้องมีความหลากหลายและสามารถใช้ประเมินได้คลอบคลุมทุกประเด็น 
การกำหนดตัวชี้วัดจึงควรเริ่มจากกรอบประเด็นคำถามที่คลอบคลุมปัญหาทั้งหมดก่อน อาจจะใช้แนวทางที่
รายงานนี้เลือกใช้ หรือเป็นประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันออกไป แล้วจึง
ทำการกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นที่ต้องการศึกษา 

6.1.2  การคัดเลือกตัวชี้วัดองค์ประกอบของความเสี่ยง ควรผ่านกระบวนการคัดกรองตัวชี้วัดจาก
การระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งจะทำให้ได้ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้แนวทางหรือมาตรฐานจากการศึกษานี้เป็นต้นแบบได้ 

6.1.3 กระบวนการสำรวจข้อเท็จจริงในพื้นที ่เพื ่อประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ที่ได้พัฒนาขึ ้นใน
โครงการนี้ให้ความสำคัญกับการกระจายตัวเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม (บน-กลาง-ล่าง ลุ่มน้ำ) การกระจายตัวเชิง
ภาคส่วนที่เท่าเทียม (รัฐ ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ) และที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการคัดกรอง
ผู้ตอบแบบสำรวจทีเ่ป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถนำหลักการที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้เป็นมาตรฐาน
ในการขยายผลสำหรับการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำอ่ืนๆ ได้ 

6.1.4 ตัวชี้วัดไม่จำเป็นต้องมาก เพราะอาจจะมีหลายประเด็นที่คล้ายกันจนทำให้ผู้ประเมินเกิด
ความสับสนและให้ข้อมูลผิดพลาด แต่ตัวชี้วัดที่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่สามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ครบ
ทุกมิติได้ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางสถิติจึงควรนำมาศึกษาตัวชี้วัดที่ได้กำหนดมาด้วย เพ่ือเป็นการยืนยัน
ความน่าเชื่อถือและค่าถ่วงน้ำหนัก (ความสำคัญ) ของตัวชี้วัดแต่ละตัว 

6.1.5 การกำหนดและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ควรมีความชัดเจนเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการทำงานที่
ซ้ำซ้อน ทำให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ และลดปัญหาความขัดแย้งเนื่องจาก
ความไม่เข้าใจกันระหว่างภาคชุมชนกับคณะทำงาน 

6.2 ข้อควรระวัง 

6.2.1  ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดมักมีค่าเป็นลบ คือยิ่งคะแนนสูง ความเสี่ยงในแต่ละด้านยิ่งสูง แต่
องค์ประกอบด้านความความสามารถในการปรับตัวที่เป็นองค์ประกอบย่อยของความเปราะบางจะมีค่าตรงกัน
ข้าม คือยิ่งมีความสามารถในการปรับตัวสูง ก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำ ดังนั้นการกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดในกลุ่ม
ความสามารถในการปรับตัวจึงต้องระวังเป็นพิเศษ 

6.2.2 การลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ภาคสนามในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งทางความคิดสูง นอกจากการประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ควร
มีการประสานงานผู้นำชุมชน และแกนนำในแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับชุมชน และป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนกับคณะผู้สำรวจ และผู้ให้ข้อมูล 
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6.2.3 ค่าที่ได้จากการประเมิน ทั้งภัยอันตราย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และความเสี่ยง ไม่
สามารถนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างลุ่มน้ำได้ เนื่องจากในการวิเคราะห์ผลคะแนนพิจารณาเฉพาะระดับ
อำเภอและระดับลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำนั้นๆแล้วให้คะแนนจาก 0-1 เรียงตามค่าสูง-ต่ำ ของตัวชี้วัดในแต่ละพ้ืนที่
ย่อยในลุ่มน้ำนั้นๆ ดังนั้น ผลการประเมินจึงสามารถเปรียบเทียบกันได้ภายในลุ่มน้ำเดียวกันเท่านั้น 
 

  



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 47 
 

ภาคผนวก ก รายละเอียดของตัวชี้วัดขององค์ประกอบความเสี่ยง 

 
ภาคผนวก ก แสดงหลักการวิธีคำนวณค่าตัวชี้วัด แหล่งที่มาข้อมูล ช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์ ราย

ตัวชี้วัด (เสี่ยงน้ำท่วม 67 ตัวชี้วัด และ เสี่ยงน้ำแล้ง 66 ตัวชี้วัด) ห่วงโซ่-ผลกระทบของแต่ละตัวชี้วัด และระดับ
นัยสำคัญท่ีคณะทำงานเห็นว่าควรนำมาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการขยายผลในลุ่มน้ำอ่ืนหรือ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป โดยประกอบด้วย 

1) ตารางที่ ก – 1 รายการข้อมูลตัวชี้วัดด้านน้ำท่วม 
2) ตารางที่ ก – 2 รายการข้อมูลตัวชี้วัดด้านภัยแล้ง 
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ตารางที่ ก - 1 รายการข้อมูลตัวชี้วัดด้านน้ำท่วม 

องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

ภัยอันตราย 
(Hazard)   
ID: FH 

FH1 ปริมาณฝนสูงสุด
ในรอบหนึ่งวัน 
(RX1day) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาปริมาณน้ำฝนท่ีตกสูงสุดในหนึ่งวันใน
แต่ละปี ในช่วงปีพ.ศ. 2524 - 2557 
แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน
สูงสุด 1 วัน 

ถ้ามีฝนตกในหนึ่งวันมีปริมาณมาก ซึ่ง
เป็นปริมาณน้ำฝนมากที่อาจทำใหเ้กิด
น้ำท่วมขังหรือน้ำหลากได้ หรือมีโอกาส
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำหลากได้ 

FH2 ปริมาณฝนสูงสุด
ในรอบห้าวัน 
(RX5day) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

2 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาปริมาณน้ำฝนท่ีตกตดิต่อกันในห้าวัน
สูงสุดในแตล่ะปี ในช่วงปีพ.ศ. 2524 - 
2557 แล้วนำมาหาค่าเฉลีย่ของปริมาณ
ฝนสูงสดุ 5 วัน 

ถ้าฝนตกต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน 5 วัน
สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมได้ ซึ่งเปน็
ปริมาณน้ำฝนมากที่อาจทำให้เกิดน้ำ
ท่วมขังหรือน้ำหลากได้ หรือมีโอกาสทำ
ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำหลากได ้

FH3 จำนวนวันท่ีฝน
ตกต่อเนื่อง 
(CWD) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาจำนวนวันท่ีฝนตกมากกว่า 1 มม.
ติดต่อกันสูงสุดในแตล่ะปี ในช่วงปีพ.ศ. 
2524 - 2557 แล้วนำมาหาค่าเฉลีย่ของ
ปริมาณฝนสูงสุด 

ถ้าจำนวนวันท่ีฝนตกต่อเนื่องกันมี
ระยะเวลายาวนานมาก จะมีโอกาสทำ
ให้เกิดน้ำท่วมได้มากกว่าจำนวนวนัท่ีฝน
ตกต่อเนื่องที่น้อยกว่า 

FH4 จำนวนวันท่ีฝน
ตกหนัก (จำนวน
วันท่ีมีฝน
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 35 มม.) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาจำนวนวันท่ีฝนตกมากกว่า 35 มม.
ติดต่อกันสูงสุดในแตล่ะปี ในช่วงปีพ.ศ. 
2524 - 2557 แล้วนำมาหาค่าเฉลีย่ของ
ปริมาณฝนสูงสุด 

ถ้าจำนวนวันท่ีฝนตกหนักมจีำนวนวัน
มากกว่า จะมีโอกาสทำให้เกดิน้ำท่วมได้
มากกว่าจำนวนวนัท่ีฝนตกหนักน้อยกว่า 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

FH5 ข้อมูลปริมาณฝน
สูงสุด 1 วันท่ี
รอบการเกดิซ้ำ 
50 ปี 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาปริมาณน้ำฝนท่ีตกสูงสุดในหนึ่งวันใน
แต่ละปี ในช่วงปีพ.ศ. 2524 - 2557 
แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน
สูงสุด 1 วัน 

ถ้าปริมาณฝนสูงสุด 1 วันท่ีรอบการเกิด
ซ้ำ 50 ป ีจะมีโอกาสทำให้เกดิน้ำท่วม 

FH6 ปริมาณน้ำหลาก
สูงสุดมีโอกาสที่
เกิดน้ำท่วมได้
มาก 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูล
ปริมาณ
น้ำฝน รายวัน 

วิเคราะหจ์ากแบบจำลองน้ำฝน-นำ้ท่า 
โดยใช้ข้อมูลฝนเป็นตัวแปรนำเข้า 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีปริมาณน้ำหลากสูงสุด มี
โอกาสทำให้เกิดนำ้ท่วมหลากมากกว่า 

FH7 ความรุนแรงของ
ฝน "ใน" ฤดู 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความรุนแรงหรือความเข้ม
ของฝน "ใน" ฤดูฝนมาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสเกดิน้ำท่วมสูงกว่า 

FH8 ความรุนแรงของ
ฝน "นอก" ฤดู 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความรุนแรงหรือความเข้ม
ของฝน "นอก" ฤดูฝนมาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสเกดิน้ำท่วมสูงกว่า 

FH9 จำนวนช่ัวโมงฝน
ตกในวันท่ีฝนตก 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนช่ัวโมงฝนตก
ยาวนาน พื้นที่น้ันมีโอกาสทำให้เกดิน้ำ
ท่วมขังได้มากว่า 

FH10 สถานการณ์น้ำ
ท่วมหนักท่ีสุด 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดเคยประสบกับสถานการณ์น้ำ
ท่วมหนักท่ีสุด พื้นที่น้ันมีโอกาสการเกิด
น้ำท่วมได้มากกว่าพื้นที่อ่ืนๆ 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

FH11 ความถี่ของ
เหตุการณ์น้ำล้น
ตลิ่งจากแม่น้ำลำ
ธาร 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดประสบกับเหตุการณ์นำ้ล้น
ตลิ่งจากแม่น้ำลำธารบ่อยครั้ง พื้นที่น้ันก็
จะมีโอกาสท่วมจากน้ำล้นตลิ่งได้
มากกว่า 

FH12 ลักษณะการเกดิ
น้ำท่วมในพื้นที่ 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ลักษณะการเกดิน้ำท่วมในพ้ืนท่ีในแต่ละ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมได้แตกต่าง
กัน เช่น น้ำล้นตลิ่ง น้ำหลาก และน้ำ
ท่วมขัง 

FH13 ความถี่เหตุการณ์
น้ำล้นอ่าง/แหล่ง
น้ำ 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดเคยประสบกับเหตุการณ์น้ำ
ล้นอ่าง/แหล่งน้ำบ่อยครั้ง พ้ืนท่ีนั้นมี
โอกาสเกดิน้ำท่วมมากกว่า 

FH14 ความถี่ของ
เหตุการณ์น้ำ
ท่วมน้ำแล้งใน
พื้นที่เดียวกัน 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดเคยประสบกับเหตุการณ์น้ำ
ท่วมน้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันบ่อยครั้ง 
พื้นที่น้ันมีโอกาสเกดิน้ำท่วมและแล้งใน
พื้นที่เดียวกันมากกว่า 

FH15 ระยะเวลาที่น้ำ
ท่วมขัง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ/
สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง
ยาวนาน พื้นที่น้ันมีโอกาสเกดิน้ำท่วมขัง
ยาวนานกว่า 

FH16 ระดับความลึก
ของน้ำท่วม 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ/
สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีระดับความลึกของน้ำท่วม
มาก พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับความ
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ทิศทาง
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1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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เสียหายของพืช และทรัพย์สินเสียหาย
มากกว่า 

ความล่อแหลม 
(Exposure)  
ID: FE 

FE1 จำนวนแหล่งน้ำ บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนแหล่งน้ำ (ทั้งจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างขึ้น) 
มาก พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ต่อการใช้น้ำ หรือโครงสร้างของแหล่ง
น้ำนั้นมาก เนื่องจากการสูญเสียโอกาส
ในการใช้แหล่งน้ำนั้น 

FE2 การพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบสำรวจ 
รายอำเภอ 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำมาก พื้นที่น้ันมีความสามารถ
ในการรับมือต่อน้ำท่วมไดม้ากกว่า 
เนื่องจากมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามน้ำ
แล้ง 

FE3 พื้นที่ชุ่มน้ำ บวก ปัจจุบัน 1 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นที่ชุ่มน้ำมากกว่า พ้ืนท่ี
นั้นจะมีโอกาสถูกทำลายระบบนเิวศ
มากกว่า 

FE4 จำนวนบ่อฝัง
กลบ 

บวก ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนบ่อฝังกลบมาก พื้นที่
นั้นมีโอกาสทำให้เกดิน้ำท่วมขังมากแล้ว 
ทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของ
สารเคมี หรือเช้ือโรคได ้
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FE5 ความหนาแน่น
ของเส้นทาง
คมนาคม 

บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีความหนาแน่นของเสน้ทาง
คมนาคมหนาแน่น  พื้นที่น้ันมีโอกาสที่
น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำลำคลองได้
ยากกว่า เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางลำน้ำ
มากกว่า 

FE6 จำนวนประชากร
ทั้งหมด 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา สำหรบั
อนาคต คาดการณ์จากการคำนวณด้วย
สมการเชิงเส้นตรง 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนประชากรทั้งหมด
มาก ประชาชนของพื้นทีน่ั้นก็จะมี
โอกาสได้รับผลกระทบตจากน้ำท่วม
มากกว่า 

FE7 จำนวน
โรงพยาบาล และ
สถานีอนามัย 

บวก ปัจจุบัน 2 กระทรวง
สาธารณสุข 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนโรงพยาบาล และ
สถานีอนามัยมาก พื้นที่น้ันมีโอกสได้รับ
ผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาโรค 
และสญูเสียโอกาสในการให้บริการด้าน
สาธารณสุข  

FE8 ผลผลติทาง
การเกษตร 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา สำหรบั
อนาคต คาดการณ์จากการคำนวณด้วย
สมการเชิงเส้นตรง 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีผลผลติทางการเกษตรมาก 
แสดงว่า พื้นที่น้ันมีโอกาสไดร้ับผลกระ
ต่อการเกษตรมากกว่า เนื่องจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกถูกน้ำท่วม และพื้นท่ีเกษตร
เสียหาย 
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FE9 จำนวนบ่อ
บาดาล 

บวก ปัจจุบัน 2 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีจำนวนบ่อบาดาลมาก เมื่อ
ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่น้ันสูญเสียโอกาสใน
การใช้น้ำบาดาลในช่วงที่เกิดน้ำท่วมขัง 

FE10 จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ำตก 

บวก ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตก เมื่อถูกน้ำท่วมยาวนานหรือบ่อย 
พื้นที่จะสูญเสียโอกาสนำมาใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของพื้นที่ได้ 

FE11 จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและ
โบราณสถาน 

บวก ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและโบราณสถานมาก เมื่อถูก
น้ำท่วมยาวนานหรือบ่อย พื้นที่น้ัน
สูญเสียโอกาสนำมาใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของพื้นที่ได้มากกว่า 

FE12 จำนวนสถาน
ประกอบการ  

บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีจำนวนสถานประกอบการ
มาก เมื่อถูกน้ำท่วมยาวนานหรือบอ่ย 
พื้นที่น้ันสูญเสียโอกาสค้าขายมากกว่า 

ความเปราะบาง 
(Vulnerability)3/: 
ความอ่อนไหว 
(Sensitivity)  
ID: FV  

FV1 ความลาดชันราย
ตำบล /ลุ่ม
น้ำย่อย 

บวก ปัจจุบัน 2 วิเคราะหจ์าก
แผนที่ DEM 
SRTM 

วิเคราะหจ์ากแผนที ่DEM SRTM ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมีความลาดชันสูง พื้นที่น้ัน
เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลาก และดินหลาก
สูงตามไปด้วย 

FV2 พื้นที่เขตเมืองใน
พื้นที่น้ำท่วม

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและพื้นท่ี
น้ำท่วมซ้ำซาก แล้วสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นทีใ่ดมีเขตเมืองในพื้นที่น้ำท่วม
ซ้ำซากต่อพ้ืนท่ีเขตเมืองทั้งหมดมากกว่า
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ซ้ำซากต่อพื้นที่
เขตเมืองทั้งหมด 

กรม
ทรัพยากรน้ำ 

พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบตอ่การ
ดำเนินธุรกิจมากกว่า 

FV3 พื้นที่เศรษฐกิจ 
และ ชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วม 

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 
กรม
ทรัพยากรน้ำ 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและพื้นท่ี
น้ำท่วมซ้ำซาก แล้วสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นที่เศรษฐกิจ และ ชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอดีต
มาก พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพ และขาดรายได้
มากกว่า 

FV4 พื้นที่เกษตรที่
ได้รับผลกระทบ
จากน้ำท่วม 

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 
กรม
ทรัพยากรน้ำ 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและพื้นท่ี
น้ำท่วมซ้ำซาก แล้วสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมในอดตีมาก พื้นที่
นั้นมีโอกาสไดร้ับผลกระทบต่อการ
เพาะปลูก หรือประมงน้ำจืด และขาด
รายได้มากกว่า 

FV5 ประชากรใน
ครัวเรือนพ้ืนท่ีน้ำ
ท่วม 

บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนประชากรใน
ครัวเรือนพ้ืนท่ีน้ำท่วมมาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
มากกว่า 

FV6 มูลค่าความ
เสียหายจาก
อุทกภัย  

บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมูลค่าความเสียหายจาก
อุทกภัยมาก พื้นที่น้ันมีสิ่งปลูกสร้างหรือ
โครงสร้างพื้นฐานมาก หรือพ้ืนท่ีมกีาร
ลงทุนประกอบอาชีพ หรือ การเกษตร



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 55 
 

องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

มาก มีโอกาสไดร้ับความเสียหายได้มาก 
เมื่อถูกน้ำท่วม 

FV7 ระบบ
สาธารณูปโภคไม่
สามารถใช้การได้ 
(หยุดชะงัก) 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมขอ้มลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีระบบสาธารณูปโภคไม่
สามารถใช้การไดเ้มื่อเกิดนำ้ท่วมมาก 
พื้นที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมากตาม
ไปด้วย  

FV8 ผลกระทบต่อ
มูลค่าความ
เสียหายจาก
อุทกภัย 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดได้รับผลกระทบต่อมูลคา่
ความเสยีหาย หรือทรัพย์สินของ
ประชาชนจากอุทกภัยมาก แสดงวา่ 
พื้นทีน่ั้นมีโอกาสการไดร้ับผลกระทบ
มาก 

FV9 ไม่สามารถ
ทำงานได้ใน
ระหว่างที่เกิดน้ำ
ท่วมขัง และต้อง
หยุดงาน ทำให้
ขาดรายได้ เสีย
โอกาสในการ
ทำงาน 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีประชาชนไมส่ามารถทำงาน
ได้ในระหว่างที่เกิดน้ำท่วมขัง และต้อง
หยุดงานมาก พื้นที่น้ันมีโอกาสที่
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากนำ้ท่วม
มากกว่า 

FV10 ไม่สามารถ
ทำงานได้ใน

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีประชาชนไมส่ามารถทำงาน
ได้ในระหว่างที่เกิดน้ำท่วมขัง และ 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

ระหว่างที่เกิดน้ำ
ท่วมขัง และ
กระทบกับรายได ้

กระทบกับรายไดม้าก พื้นที่น้ันมี
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากนำ้ท่วม
มากกว่า 

FV11 ไม่สามารถเปิด
กิจการได ้

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีผู้ประกอบการไม่สามารถ
เปิดกิจการไดม้าก พื้นที่น้ันมี
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ
ท่วมมากกว่า 

FV12 สัดส่วนพ้ืนท่ี
เกษตรนอกเขต
ชลประทานต่อ
พื้นที่เกษตร
ทั้งหมด 

บวก ปัจจุบัน 2 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ
กรม
ชลประทาน 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและพื้นท่ี
ชลประทาน และสรุปตัวเลขเป็นราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีสัดส่วนพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขต
ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดมาก 
ก็ได้รับผลกระทบจากการเกดิน้ำทว่มได้
มาก เนื่องจากไมม่ีระบบป้องกันน้ำ หรือ
ระบายน้ำท่วมทีด่ีพอ 

ความเปราบาง 
(Vulnerability) 3/ 

: ความสามารถใน
การปรับตัว 
(Adaptive 
capacity)  
ID: FV  

FV13 ความสมบรูณ์
ของป่า 

ลบ ปัจจุบัน 2 United 
States 
Geological 
Survey 

วิเคราะหจ์ากแผนทีภ่าพถ่าย MODIS 
และสรุปตัวเลขเป็นรายอำเภอ และราย
ลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีความสมบูรณ์ของป่ามาก ก็
จะช่วยชะลอการไหลหลากของน้ำท่วม
ได้ เนื่องจากป่าสามาถอุ้มน้ำไดด้ ี

FV14 ความสามารถใน
การระบายของ
ระบบคลอง
ธรรมชาต ิ

ลบ ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

วิเคราะหจ์ากลักษณะทางน้ำ และสรุป
ตัวเลขเป็นรายอำเภอ และรายลุ่มน้ำ
สาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการระบาย
ของระบบคลองธรรมชาติดี แสดงว่า 
พื้นที่น้ันๆ สามารถลดความเสียหาย 
หรือป้องกัน หรือบรรเทาน้ำท่วมนำ้ท่วม
ในพื้นที่ได้ดีกว่า 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

FV15 หมู่บ้านในพื้นที่
น้ำท่วมที่มีการ
เตือนภัยและ
มาตรการ
ช่วยเหลือ 

ลบ ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีหมู่บ้านในพ้ืนท่ีน้ำท่วมที่มี
การเตือนภยัและมาตรการช่วยเหลือ
มาก ก็จะช่วยลดการเกดิความเสียต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินได้ดีกว่า 

FV16 สภาพการระบาย
น้ำของดิน 

ลบ ปัจจุบัน 2 กรมพัฒนา
ที่ดิน 

วิเคราะห์การระบายน้ำของดินจากชุดดิน 
และสรุปตัวเลขเป็นรายอำเภอ และราย
ลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีสภาพการระบายน้ำของดิน
ดี แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ เสีย่งต่อการเกิด
น้ำท่วมได้น้อยลง เนื่องจากพ้ืนท่ีนั้น
ระบายน้ำท่าไดด้ีกว่า 

FV17 พื้นที่ชลประทาน ลบ ปัจจุบัน 1 กรม
ชลประทาน 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นท่ีชลประทานมาก ก็จะมี
ระบบในการระบบระบายน้ำ หรือ
ป้องกันน้ำท่วมได้ดีกว่า  

FV18 ปริมาณน้ำผิวดิน
เก็บกักเฉลี่ยราย
ปี 

บวก ปัจจุบัน 1 กรม
ชลประทาน 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีปริมาณน้ำผิวดินเก็บกัก
เฉลี่ยรายปีมาก กเ็สี่ยงต่อน้ำไหลลน้อ่าง
ฯ ได้มากกว่า 

FV19 การมีส่วนร่วมต่อ
การวางแผนการ
ปรับตัวของ
ประชาชน 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการมสี่วนร่วมต่อการวาง
แผนการปรับตัวของประชาชนมาก ก็จะ
มีแนวทางในการหลีกเลี่ยงต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 

FV20 การเตรียมความ
พร้อมรับมือด้วย

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
ด้วยการให้ความรู้และฝึกอบรมมาก ก็
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

การให้ความรู้
และฝึกอบรม 

จะมีแนวทางในการหลีกเลีย่งต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 

FV21 การบูรณาการ
ระหว่าง
หน่วยงานระดับ
อำเภอ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบูรณาการระหวา่ง
หน่วยงานระดับอำเภออย่างใกล้ชดิ  ก็
จะมีภมูิต้านทานในการหลีกเลี่ยงตอ่
ความเสยีหายต่อชีวิต และทรัพยส์นิได้
ดีกวา่ 

FV22 การบรณูาการ
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการระดับ
จังหวัด 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบรณูาการระหวา่ง
หน่วยงานราชการระดับจังหวดัอยา่ง
ใกล้ชิด ก็จะมีภมูิต้านทานในการ
หลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ดีกว่า 

FV23 การบรณูาการ
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการระดับ
กระทรวง 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบรณูาการระหวา่ง
หน่วยงานราชการระดับกระทรวงอย่าง
ใกล้ชิด ก็จะมีภมูิต้านทานในการ
หลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ดีกว่า 

FV24 ความพร้อมของ
การจัดการ/
ระบบเตือนภัยใน
พื้นที ่

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความพร้อมของการจดัการ/
ระบบเตือนภัยในพ้ืนท่ีที่ดี ก็จะมภีมูิ
ต้านทานในการหลีกเลีย่งต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

FV25 ลักษณะของ
สิ่งก่อสร้างของที่
อยู่อาศัย หรือ
สาธารณูปโภค 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีลักษณะของสิ่งก่อสร้างของ
ที่อยู่อาศัย หรือสาธารณูปโภคที่แข็งแรง 
ก็จะลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้
ดีกว่า 

FV26 ความพร้อมของ
การบริหาร
จัดการจดุอพยพ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความพร้อมของการบริหาร
จัดการจดุอพยพที่ดี ก็จะมโีอกาสในการ
หลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ดีกว่า 

FV27 การสื่อสารแจ้ง
เตือนภัยและให้
ความช่วยเหลือ
ของภาครัฐ/
ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร
ข้อมูล 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการสื่อสารแจ้งเตือนภยัและ
ให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ/
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมลูที่ดี 
ก็จะมีโอกาสในการหลีกเลี่ยงต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 

FV28 ความน่าเชื่อถือ
ของขอ้มูลการ
แจ้งเตือน 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การแจ้งเตือนดี ก็จะมีโอกาสในการ
หลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ด ี

FV29 ดัชนีความ
ยากจนของคนใน

บวก ปัจจุบัน 2 เนคเทค-
สวทช. 

รวบรวมจากข้อมลูระบบบรหิารจดัการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปา้ และสรุป

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีดัชนีความยากจนของคนใน
พี้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมาก แสดงว่า พื้นที่
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ของข้อมลู 
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พี้นที่น้ำท่วม
ซ้ำซาก 

ตัวเลขเป็นรายอำเภอ และรายลุ่มน้ำ
สาขา 

นั้นๆ มีความสามารถในการป้องกัน
ตัวเองจากน้ำท่วมได้ต่ำกว่า หรือ
ช่วยเหลือตัวเองจากน้ำท่วมได้น้อยกว่า 

FV30 จำนวนประชากร
กลุ่มเปราะบาง
ในพี้นที่น้ำท่วม
ซ้ำซากและแล้ง
ซ้ำซาก 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสอบถาม รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนประชากรกลุ่ม
เปราะบางในพ้ีนท่ีน้ำท่วมซ้ำซากและ
แล้งซ้ำซาก แสดงว่า พื้นที่น้ันเสี่ยงต่อ
การไดร้ับผลกระทบมากกว่า 

FV31 ความสามารถ
ของโครงสร้าง
พื้นฐานใน
ปัจจุบันในการ
รองรับน้ำท่วม  

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานในปัจจุบันในการรองรับนำ้ท่วม
มาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ สามารถรับมือ
กับสภาพน้ำท่วมได้ดีกว่า และไดร้บั
ผลกระทบน้อยกว่า 

FV32 ขีดความสามารถ
ในระบบการ
ระบายของระบบ
คลองที่ถูกสร้าง
ขึ้น 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีขีดความสามารถในระบบ
การระบายของระบบคลองที่ถูกสรา้งขึ้น
มาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ สามารถรองรับ
กับสภาพน้ำท่วมได้ดีกว่า  และไดร้ับ
ผลกระทบน้อยกว่า 

FV33 ความสามารถใน
การสำรองน้ำ
ส่วนบุคคล 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการสำรอง
น้ำส่วนบุคคลมาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ 
สามารถกักเก็บน้ำท่วมได้มาก 
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FV34 ความสามารถใน
การทนน้ำของ
ทรัพย์สิน 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการทนน้ำ
ของทรัพย์สินมาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ มี
ทรัพย์สินที่ทนต่อน้ำท่วมขังได้ดีกว่า 

FV35 ความสามารถทน
น้ำของพืชใน
พื้นที่เกษตร 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถทนน้ำของพืช
ในพื้นที่เกษตรมาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ 
ปลูกพืชที่ทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า 

FV36 ความสามารถใน
การรับมือน้ำท่วม
ในส่วนของพื้นที่
พืชไร่/พืชสวน 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการรบัมือ
น้ำท่วมในส่วนของพื้นที่พืชไร่/พืชสวน
มาก แสดงว่า พื้นที่น้ันๆ รับมือกับน้ำ
ท่วมได้ดีกว่า 

FV37 การเตรียมความ
พร้อมรับมือของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมีการเตรียมความพร้อม
รับมือของภาคอุตสาหกรรมมาก ก็จะมี
ภูมิต้านทานในการหลีกเลี่ยงต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 

FV38 การปรับตัวโดย
เปลี่ยนพันธุ์พืช/
ชนิดพืช และ 
ปรับปฏิทินการ
เพาะปลูก 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมีการปรับตัวโดยเปลี่ยน
พันธุ์พืช/ชนิดพืช และ ปรับปฏิทินการ
เพาะปลูกมาก ก็จะมภีูมิตา้นทานในการ
หลีกเลี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินได้ดีกว่า 
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FV39 ความเข้มแข็ง
ระหว่างชุมชน
และภาครัฐ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็ราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมีความเขม้แข็งระหว่าง
ชุมชนและภาครัฐมาก ก็จะมีภูมิ
ต้านทานในการหลีกเลีย่งต่อความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินไดด้กีว่า 

หมายเหตุ: 1/ ทิศทางของข้อมูล ทิศทางเชิงบวก แสดงว่า ข้อมูลมีโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงมาก ทิศทางเชิงลบ แสดงว่า ข้อมูลมีโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลดลง 
  2/ ระดับนัยสำคัญ 1 คือ ค่าระดับนัยสำคัญมาก 2 คือ ค่าระดับนัยสำคัญน้อย โดยที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมากคือ ข้อมูลมีความสำคัญมาก ควรนำมาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง 
  3/ ความเปราะบาง (Vulnerability) ได้แก่ ความอ่อนไหว (Sensitivity) และความสามารถในการปรบัตัว (Adaptive capacity) 
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ตารางที่ ก - 2  รายการข้อมูลตัวชี้วัดด้านภัยแล้ง 

องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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ภัยอันตราย 
(Hazard)    
ID: DH 

DH1 ระยะเวลาที่แห้ง
แล้งอย่างต่อเนื่อง 
(CDD) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาจำนวนวันท่ีฝนไม่ตกตดิต่อกัน
ยาวนานท่ีสุดในแตล่ะปี ในช่วงปี
พ.ศ. 2524 - 2557 แล้วนำมาหา
ค่าเฉลี่ยของปรมิาณฝนสูงสุด 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีระยะเวลาที่แห้งแล้งอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน พื้นที่น้ันมีโอกาสในการเกิด
น้ำแล้งมากกว่า 

DH2 จำนวนวันท่ีฝน
ทิ้งช่วงในฤดูฝน 
(DSL) 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

หาจำนวนวันท่ีฝนไม่ตกตดิต่อกัน
ยาวนานท่ีสุดในฤดฝูนในแต่ละปี 
ในช่วงปีพ.ศ. 2524 - 2557 แล้ว
นำมาหาค่าเฉลี่ยของปรมิาณฝน
สูงสุด 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนวันท่ีฝนท้ิงช่วงในฤดูฝน
มาก พื้นที่น้ันมีโอกาสในการเกิดนำ้แล้ง
มากกว่า 

DH3 ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี 
(PCPTOT) 

ลบ ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 ข้อมูลฝน
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

คำนวณปรมิาณนำ้ฝนเฉลี่ยรายปี
จากข้อมูลปรมิาณน้ำฝน รายวัน 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีปริมาณน้ำฝนเฉลีย่รายปีมีค่า
น้อย พื้นที่น้ันมีโอกาสเกิดภัยแล้งมากกว่า 

DH4 ดัชนีความแห้ง
แล้ง (SPEI) ค่า 
SPEI6 ที่น้อยกว่า 
-1 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

2 ข้อมูลฝน 
และอุณหภูมิ
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

วิเคราะหด์ัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) 
ค่า SPEI6 ที่น้อยกว่า -1 จากค่า 
SPEI รายเดือน จากสมการของ 
Vicente-Serrano3/ 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) ค่า 
SPEI6 ที่น้อยกว่า -1 มีค่ามาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสเกดิภัยแล้งมากกว่า 
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DH5 ดัชนีความแห้ง
แล้ง (SPEI) 
จำนวนครั้งท่ีค่า 
SPEI6 น้อยกว่า -
1 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

2 ข้อมูลฝน 
และอุณหภูมิ
รายวันของ
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

วิเคราะหด์ัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) 
จำนวนครั้งท่ีค่า SPEI6 น้อยกว่า -
1 จากค่า SPEI รายเดือน จาก
สมการของ Vicente-Serrano3/ 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) 
จำนวนครั้งท่ีค่า SPEI6 น้อยกว่า -1 มีค่ามาก 
พื้นที่น้ันมีโอกาสเกดิภัยแล้งมากกว่า 

DH6 ความรุนแรงของ
ภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความรุนแรงของภัยแล้งท่ีเคย
เกิดขึ้นในอดีตมาก พื้นที่น้ันมโีอกาสเกิดภัย
แล้งมากกว่า 

DH7 ความถี่ของแม่น้ำ
ลำธารที่มสีภาพ
แห้งแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความถี่ของแม่น้ำลำธารที่มีสภาพ
แห้งแล้งในอดีตมาก พื้นที่น้ันมีโอกาสเกิดภัย
แล้งมากกว่า 

DH8 ความถี่ของแหล่ง
น้ำท่ีเกิด
เหตุการณ์น้ำแห้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความถี่ของแหล่งน้ำท่ีเกิด
เหตุการณ์น้ำแห้งในอดีตมาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสเกดิภัยแล้งมากกว่า 

DH9 ความถี่ของ
เหตุการณ์น้ำท่วม
น้ำแล้งในพ้ืนท่ี
เดียวกัน 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความถี่ของเหตุการณน์้ำท่วมน้ำ
แล้งในพ้ืนท่ีเดียวกันในอดีตมาก พืน้ท่ีนั้นมี
โอกาสเกดิภัยแล้งมากกว่า 

ความล่อแหลม 
(Exposure)  
ID: DE 

DE1 จำนวนแหล่งน้ำ ลบ ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนแหล่งน้ำมาก พื้นที่น้ันมี
ปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งไดม้ากกว่า 
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องค์ประกอบ
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ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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DE2 การพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ สำรวจ และวิเคราะหจ์ากแบบ
สำรวจ รายอำเภอ 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการพัฒนาแหล่งน้ำมาก แสดงว่า 
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือได้ดีกว่า 

DE3 พื้นที่ชุ่มน้ำ ลบ ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นท่ีชุ่มน้ำมาก แสดงว่า พื้นที่
นั้นจะยังมีความชุ่มชื้นในพื้นที่มากกว่า และ
สามารถรับมือกับความแห้งแล้งไดด้ีกว่า 

DE4 จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา  

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนครัวเรือนท้ังหมดมาก 
แสดงว่า พื้นที่น้ันมีโอกาสไดร้ับผลกระทบต่อ
ภัยแล้งมากกว่า 

DE5 จำนวน
โรงพยาบาล และ
สถานีอนามัย 

บวก ปัจจุบัน 2 กระทรวง
สาธารณสุข 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนโรงพยาบาล และสถานี
อนามัย แสดงว่า พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบต่อภยัแล้งมากกว่า เนื่องจากไม่มี
น้ำเพียงพอต่อการดำเนินการดา้นสาธารณสุข  

DE6 จำนวนหมู่บ้าน บวก ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนหมู่บ้านมาก แสดงว่า 
พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบตอ่ภัยแล้ง
มากกว่า เนื่องจากมีผู้คนอาศัยอยูม่ากกว่า 

DE7 ผลผลติทาง
การเกษตร 

บวก ปัจจุบัน/
อนาคต 

1 สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 
สำหรับอนาคต คาดการณจ์ากการ
คำนวณด้วยสมการเชิงเส้นตรง 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีผลผลติทางการเกษตรสูง แสดง
ว่า พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบต่อภัย
แล้งมากกว่า เนื่องจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกมาก 
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ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ
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แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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DE8 จำนวนบ่อบาดาล ลบ ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนบ่อบาดาลมาก แสดงว่า 
พื้นที่น้ันๆ มีทางเลือกของแหล่งน้ำมากกว่า
พื้นที่อ่ืน และรับมือกับภยัแล้งได้ดกีว่า 

DE9 จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ำตก 

บวก ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกมาก 
แสดงว่า พื้นที่น้ันสูญเสียโอกาสในการใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่มีนำ้ 

DE10 จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและ
โบราณสถาน 

บวก ปัจจุบัน 2 สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และโบราณสถานมาก แสดงว่า พืน้ท่ีนั้น
สูญเสียโอกาสในการใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
มากกว่า 

DE11 จำนวนสถาน
ประกอบการ  

บวก ปัจจุบัน 2 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีจำนวนสถานประกอบการมาก 
แสดง พื้นที่น้ันมีโอกาสไดร้ับผลกระทบจาก
น้ำแล้งมาก 

ความเปราะบาง 
(Vulnerability) 4/ 

: ความอ่อนไหว 
(Sensitivity)  
ID: DV 

DV1 ปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำเมื่อสิ้น
ฤดูฝนโดยเฉลี่ย 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดปริมาณนำ้ในแหล่งน้ำเมื่อสิ้นฤดู
ฝนโดยเฉลีย่มาก แสดงว่า พื้นที่น้ันมีน้ำ
ต้นทุนเพียงพอต่อการใช้น้ำไดม้ากกว่า 

DV2 พื้นที่เมืองที่เสี่ยง
ภัยแล้งซ้ำซาก 

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 
กรม
ทรัพยากรน้ำ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีเมืองที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากมาก แสดง
ว่า พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำ
แล้งมากกว่า 
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1/ 
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ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ
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แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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DV3 สัดส่วนพ้ืนท่ีภยั
แล้งซ้ำซากต่อ
พื้นที่ศึกษา 

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 
กรม
ทรัพยากรน้ำ 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีสัดส่วนพ้ืนท่ีภัยแล้งซำ้ซากต่อ
พื้นที่ศึกษามาก แสดงว่า พื้นที่น้ันมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากนำ้แล้งมากกวา่ 

DV4 ครัวเรือนท่ีขาด
น้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค
เกิน 3 วัน 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีครัวเรือนที่ขาดน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคเกิน 3 วัน มาก แสดงว่า พื้นทีน่ั้นมี
โอกาสได้รับผลกระทบมากกว่า 

DV5 ผู้ใช้น้ำบาดาล
เพื่อการอุปโภค/
บริโภคทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจาก
ภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค/
บริโภคทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภัยแล้งมาก 
แสดงว่า พื้นทีน่ั้นมีโอกาสไดร้ับผลกระทบ
มากกว่า 

DV6 ผู้ใช้น้ำบาดาล
ภาคการเกษตรที่
ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีผู้ใช้น้ำบาดาลภาคการเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก แสดงว่า 
พื้นทีน่ั้นมีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่า 

DV7 แหล่งน้ำผิวดินท่ี
ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีแหล่งน้ำผิวดินที่ไดร้ับผลกระทบ
จากภัยแล้งมาก พื้นทีน่ั้นมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 
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ที่
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นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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DV8 ลำน้ำท่ีได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีลำน้ำท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งมาก พ้ืนท่ีนั้นมีโอกาสไดร้ับผลกระทบ
จากภัยแล้งมากกว่า 

DV9 แหล่งน้ำผิวดิน
เพื่อการเกษตร 
(บ่อ บึง อ่างเก็บ
น้ำ หนอง) ที่
ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก พื้นทีน่ั้นมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่า 

DV10 ลำน้ำ เพื่อ
การเกษตร 
(คลอง ลำธาร 
แม่น้ำ) ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยแล้ง 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีลำน้ำ เพื่อการเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภยัแล้งมาก พื้นทีน่ัน้มีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่า 

DV11 มูลค่าความ
เสียหายจากภยั
แล้งต่อพ้ืนท่ี
ประมง 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง
ต่อพื้นที่ประมงมาก พื้นที่น้ันมีการทำการ
ประมงมาก และพื้นท่ีนั้นมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบจากภยัแล้งมากกว่า 

DV12 ความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ/

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ/
ทรัพยากรธรรมชาต/ิความหลากหลายทาง
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ของข้อมลู 

วิธีการคำนวณ ห่วงโซ่สาเหตุ-ผลกระทบ 

ทรัพยากรธรรมช
าติ/ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ต่อแหล่ง
น้ำขนาดย่อย  

ชีวภาพ ต่อแหล่งน้ำขนาดย่อยมาก แสดงว่า 
พื้นทีน่ั้นมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
มากกว่า 

DV13 ความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศ/
ทรัพยากรธรรมช
าติ/ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ต่อแหล่ง
น้ำ  

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ/
ทรัพยากรธรรมชาต/ิความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต่อแหล่งน้ำมาก พื้นทีน่ั้นมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่า 

DV14 มูลค่าความ
เสียหายจากภยั
แล้งต่ออาชีพ 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง
ต่ออาชีพมาก พื้นทีน่ั้นมีโอกาสไดร้ับ
ผลกระทบจากภยัแล้งมากกว่า 

DV15 มูลค่าความ
เสียหายจากภยั
แล้งต่อรายได้  

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง
ต่อรายได้มาก รายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก 

DV16 การไมส่ามารถ
เปิดกิจการได ้

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการไม่สามารถเปดิกิจการได้ 
แสดงว่า ผู้ประกอบการมีโอกาสไดร้ับ
ผลกระทบจากภยัแล้งมาก 
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DV17 ความเพียงพอ
ของปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำสำหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความเพียงพอของปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆมาก แสดงว่า 
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

ความเปราะบาง 
(Vulnerability) 4/ 

: ความสามารถใน
การปรับตัว 
(Adaptive 
capacity) 
ID: DV 

DV18 ความสมดุล
ระหว่างปรมิาณ
น้ำบาดาลที่
พัฒนามาใช้และ
ศักยภาพที่มีอยู ่

ลบ ปัจจุบัน 2 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสมดลุระหวา่งปริมาณน้ำ
บาดาลที่พัฒนามาใช้และศักยภาพที่มีอยู่มาก  
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

DV19 ปริมาณน้ำ
บาดาลทีส่ามารถ
นำมาใช้ได้รายป ี

ลบ ปัจจุบัน 1 สำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีปริมาณน้ำบาดาลทีส่ามารถ
นำมาใช้ได้รายปีมาก พื้นที่น้ันสามารถนำน้ำ
บาดาลมาใช้เป็นน้ำสำรองได้ในยามที่เกิดภัย
แล้ง ซึ่งสามารถรับมือกับภัยแล้งได้ดีกว่า 

DV20 ความต้องการใช้
น้ำเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศ 

บวก ปัจจุบัน 1 ข้อมูลน้ำท่า
รายเดือน
กรม
ชลประทาน
ที ่เปอร์เซน
ไทล์ 95%  

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความต้องการใช้น้ำเพือ่การรักษา
ระบบนิเวศมาก พ้ืนท่ีนั้นมีโอกาสได้รับ
ผลกระทบจากน้ำแล้ง เนื่องจากไม่มีเพียงพอ
ต่อการนำมารักษาระบบนิเวศ 
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DV21 ความสมบรูณ์
ของป่า 

ลบ ปัจจุบัน 2 United 
States 
Geological 
Survey 

วิเคราะหจ์ากแผนทีภ่าพถ่าย 
MODIS และสรุปตัวเลขเป็นราย
อำเภอ และรายลุ่มน้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสมบูรณ์ของป่ามาก พื้นที่
นั้นมีความสามารถในการเก็บกักนำ้ในช้ันดิน
ได้ดี และรักษาความชุ่มชื้นของดินได้ด ี

DV22 สัดส่วนพ้ืนท่ี
เกษตรในเขต
ชลประทานต่อ
พื้นที่เกษตร
ทั้งหมด 

ลบ ปัจจุบัน 2 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ
กรม
ชลประทาน 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและ
พื้นที่ชลประทาน และสรุปตัวเลข
เป็นรายอำเภอ และรายลุ่มน้ำ
สาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีสัดส่วนพ้ืนท่ีเกษตรในเขต
ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดมาก พื้นที่
นั้นมีโอกาสไดร้ับการจดัสรรน้ำจากระบบ
ชลประทานเสรมิในกรณีทีเ่กิดน้ำแล้ง 

DV23 พื้นที่ชลประทาน ลบ ปัจจุบัน 1 กรม
ชลประทาน 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพื้นที่ใดมีพื้นที่ชลประทานมาก พื้นที่น้ันมี
โอกาสได้รับการจัดสรรน้ำจากระบบ
ชลประทานเสรมิในกรณีทีเ่กิดน้ำแล้ง 

DV24 ปริมาณน้ำผิวดิน
เก็บกักเฉลี่ยราย
ปี 

ลบ ปัจจุบัน 1 กรม
ชลประทาน 

รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีปริมาณน้ำผิวดินเก็บกักเฉลี่ยราย
ปีมาก พ้ืนท่ีนั้นสามารถนำน้ำมาใช้ในช่วงเกิด
ภัยแล้งได้ดีกว่า 

DV25 การมีส่วนร่วมต่อ
การวางแผนการ
ปรับตัวของ
ประชาชน 

บวก ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการมสี่วนร่วมต่อการวางแผนการ
ปรับตัวของประชาชนมาก พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อภัยแล้งได้
ดีกว่า 
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DV26 การเตรียมความ
พร้อมรับมือด้วย
การถ่ายความรู้
และปฏิบตัิจริง 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการเตรียมความพร้อมรับมือด้วย
การถ่ายความรู้และปฏิบตัิจริงมาก พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV27 การบูรณาการ
ระหว่าง
หน่วยงานระดับ
ตำบล 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน
ระดับตำบลอยา่งใกล้ชิด พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV28 การบรณูาการ
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการระดับ
จังหวัด 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบรณูาการระหวา่งหน่วยงาน
ราชการระดับจังหวัดอยา่งใกล้ชิด พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV29 การบรณูาการ
ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการระดับ
กระทรวง 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการบรณูาการระหวา่งหน่วยงาน
ราชการระดับกระทรวงอย่างใกล้ชิด พื้นที่น้ัน
มคีวามสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งได้
ดีกว่า 

DV30 ความพร้อมของ
การจัดการ/

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความพร้อมของการจดัการ/
ระบบเตือนภัยในพ้ืนท่ีมาก พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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ระบบเตือนภัยใน
พื้นที ่

DV31 ความช่วยเหลือ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความช่วยเหลือของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ พืน้ท่ีนั้นมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV32 การสื่อสารแจ้ง
เตือนภัยและให้
ความช่วยเหลือ
ของภาครัฐ/
ประสิทธิภาพของ
การสื่อสารข้อมลู 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการสื่อสารแจ้งเตือนภยัและให้
ความช่วยเหลือของภาครัฐ/ประสทิธิภาพของ
การสื่อสารข้อมลูที่ดี พื้นที่น้ันมีความสามารถ
ในการรับมือต่อภัยแล้งได้ดีกว่า 

DV33 ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลการ
แจ้งเตือน 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลการ
แจ้งเตือนที่มีคุณภาพดี พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV34 แผนงานของ
ภาครัฐสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
ในพื้นที่ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีแผนงานของภาครัฐกบัสภาพ
ปัญหาในพ้ืนท่ีสอดคล้องกันดี พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV35 ขีดความสามารถ
ในระบบการกัก
เก็บของระบบ

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีขีดความสามารถในระบบการกัก
เก็บของระบบคลองที่ถูกสร้างขึ้น พื้นที่น้ันมี
ความสามารถเก็บกักน้ำไดด้ีกว่า 
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ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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คลองที่ถูกสร้าง
ขึ้น 

DV36 น้ำเพื่อกิจกรรม
การทำการเกษตร 

บวก ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีน้ำเพื่อกิจกรรมการทำการเกษตร
มาก พื้นที่น้ันมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนน้ำมากกว่า 

DV37 ความสามารถใน
การปรับตัวกับ
สถานการณ์ภัย
แล้งของ
ประชากรในพ้ืนท่ี 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการปรับตัวกับ
สถานการณ์ภัยแล้งของประชากรในพ้ืนท่ีมาก 
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

DV38 ความสามารถใน
การปรับตัวกับ
สถานการณ์ภัย
แล้งของ
ประชากรใน
อนาคต  

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการปรับตัวกับ
สถานการณ์ภัยแล้งของประชากรในอนาคต 
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

DV39 การเตรียมความ
พร้อมรับมือของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการเตรียมความพร้อมรับมือของ
ภาคอุตสาหกรรมมาก พื้นที่น้ันมี
ความสามารถในการรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV40 การปรับตัวโดย
เปลี่ยนพันธุ์พืช/

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีการปรับตัวโดยเปลีย่นพันธุ์พืช/
ชนิดพืช และ ปรับปฏิทินการเพาะปลูกมาก 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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ชนิดพืช และ 
ปรับปฏิทินการ
เพาะปลูก 

พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

DV41 ระดับการปรับตัว
เชิงพื้นที่
เกษตรกรรม 

ลบ ปัจจุบัน 2 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีระดับการปรับตัวเชิงพื้นที่
เกษตรกรรมมาก พื้นที่น้ันมีความสามารถใน
การรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า 

DV42 ความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความเข้มแข็งภายในชุมชนมาก 
พื้นที่น้ันมีความสามารถในการรับมือต่อภัย
แล้งไดด้ีกว่า 

DV43 ความเข้มแข็ง
ระหว่างชุมชน
และภาครัฐ 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความเข้มแข็งระหว่างชุมชนและ
ภาครัฐมาก พื้นที่น้ันมีความสามารถในการ
รับมือต่อภยัแล้งได้ดีกว่า 

DV44 ความสามารถใน
การสำรองน้ำ
ส่วนบุคคล 

ลบ ปัจจุบัน 1 แบบสำรวจ รวบรวมข้อมลู และสรุปตัวเลขเปน็
รายอำเภอ และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีความสามารถในการสำรองน้ำ
ส่วนบุคคลมาก พื้นที่น้ันมีความสามารถใน
การรับมือต่อภัยแล้งไดด้ีกว่า เนื่องจากมีน้ำ
สำรองไว้ใช้เมื่อภยัแล้ง 

DV45 พื้นที่เกษตรกรรม
ที่เสี่ยงภัยแล้ง
ซ้ำซาก  

บวก ปัจจุบัน 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน และ 
กรม
ทรัพยากรน้ำ 

วิเคราะหจ์ากแผนที่การใช้ที่ดินและ
พื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก แล้วสรปุ
ตัวเลขเป็นรายอำเภอ และรายลุ่ม
น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีพื้นท่ีเกษตรกรรมที่เสีย่งภัยแล้ง
ซ้ำซากมาก พื้นที่น้ันมีโอกาสในการไดร้ับ
ผลกระทบมากกว่า 
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องค์ประกอบ
ความเสี่ยง 

ID ตัวชี้วัด/ประเด็น
คำถาม 

ทิศทาง
ของข้อมลู

1/ 

ช่วงเวลา
ที่

พิจารณา 

ระดับ
นัยสำคัญ

2/ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 
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DV46 ดัชนีความยากจน
ของคนในพ้ีนท่ี
แล้งซ้ำซาก 

บวก ปัจจุบัน 2 เนคเทค-
สวทช. 

รวบรวมจากข้อมลูระบบบรหิาร
จัดการข้อมลูการพัฒนาคนแบบช้ี
เป้า และสรุปตัวเลขเป็นรายอำเภอ 
และรายลุม่น้ำสาขา 

ถ้าพ้ืนท่ีใดมีดัชนีความยากจนของคนในพ้ีนท่ี
แล้งซ้ำซากมาก พื้นที่น้ันมีโอกาสที่จะไดร้ับ
ผลกระทบมาก เนื่องจากผู้คนมีความสามารถ
ในการรับมือต่อภัยแล้งท่ีต่ำกว่า 

 
หมายเหตุ: 1/ ทิศทางของข้อมูล ทิศทางเชิงบวก แสดงว่า ข้อมูลมีโอกาสทำให้เกิดความเสีย่งมาก ทิศทางเชิงลบ แสดงว่า ข้อมูลมโีอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลดลง 

  2/ ระดับนัยสำคัญ 1 คือ ค่าระดบันัยสำคญัมาก 2 คือ ค่าระดับนัยสำคัญน้อย โดยที่ข้อมลูมีนัยสำคญัมากคือ ข้อมูลมีความสำคัญมาก ควรนำมาใช้ประกอบการประเมนิความเสีย่ง 
  3/ Vicente-Serrano, Sergio M. & National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). Last modified 18 Jul 2015. "The Climate Data Guide: Standardized 

Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI)." Retrieved from https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-evapotranspiration-index-
spei. 

  4/ ความเปราะบาง (Vulnerability) ได้แก่ ความอ่อนไหว (Sensitivity) และความสามารถในการปรบัตัว (Adaptive capacity) 
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ภาคผนวก ข แบบประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ
ภายใต้สภาพความเสี่ยง และสภาพภูมิอากาศที่อ่อนไหว (CRVA) 

 

คณะทำงานโครงการได้ประชุมระดมสมองร่วมกับตัวแทนทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันออกแบบชุดคำถาม
ที่สามารถนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ เหมาะกับการจัดทำ CRVA ของประเทศไทย โดยแบบ
ประเมินที่จัดทำขึ้นประกอบด้วย 

1) แบบประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำภายใต้สภาพความ
เสี่ยง และสภาพภูมิอากาศท่ีอ่อนไหว (CRVA) (ภาครัฐ) 

2) แบบประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำภายใต้สภาพความ
เสี่ยง และสภาพภูมิอากาศท่ีอ่อนไหว (CRVA) (ภาคประชาชน) 

3) แบบประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำภายใต้สภาพความ
เสี่ยง และสภาพภูมิอากาศท่ีอ่อนไหว (CRVA) (ภาคการเกษตร) 

4) แบบประเมินความเสี่ยง และความเปราะบาง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำภายใต้สภาพความ
เสี่ยง และสภาพภูมิอากาศท่ีอ่อนไหว (CRVA) (ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ) 
 
ทั้งนีเ้อกสารแบบประเมินความเสี่ยงทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
URL: https://drive.hii.or.th/s/HLNWpeLyok3Tre2 

  



คู่มือการประเมินความเส่ียงและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พื้นที่ศึกษา: ลุ่มนำ้ยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง 78 
 

 


