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ฐานข้อมูลภัยพิ่่บัติ่

ข�อม้ลของภััยพิบัิติิกว่ัา 22,000 ภััยในโลก มีข�อม้ลในฐานข�อม้ล

เป็นข�อม้ลที่�มีการรวับิรวัมจากหลากหลายที่�มา ทั่�งหน่วัยงานของ

องค์่การสหประชิาชิาติิ, NGOs, บิริษัท่ประกันภััย, สถึาบัินวิัจัย, 

และหน่วัยงานสื�อต่ิางๆ

ภายใน	EM-DAT

EM-DAT แบ่ิงภััยพิบัิติิหลักๆ ออกเป็น 2 ประเภัท่ คื่อ

ภััยพิบัิติิท่างธุรรมชิาติิ และภััยพิบัิติิท่างเท่ค่โนโลยี ภััยพิบัิติิธุรรมชิาติิ

แบ่ิงเป็น 6 ประเภัท่ย่อย และค่รอบิค่ลุมกว่ัา 30 ชินิดีภััยพิบัิติิ ส่วัน

ภััยพิบัิติิท่างเท่ค่โนโลยีถ้ึกแบ่ิงเป็น 3 ประเภัท่ย่อย และค่รอบิค่ลุม

กว่ัา 15 ชินิดีภััย

เกณ์ฑ์ภัยพิบัตื่ิ

ว่ัาแต่ิแล�วัอะไรบิ�างที่�เป็นภััยพิบัิติิ ท่าง CRED (2021) มีการ

กำาหนดีเกณฑ์การนับิเป็นภััยพิบัิติิ โดียไดี�กำาหนดีว่ัาถึ�าเหตุิการณ์

นั�นมีอย่างน�อยเงื�อนไขหนึ�งข�อแล�วัก็สามารถึนับิเป็นภััยพิบัิติิไดี� 

สำาหรับิเงื�อนไขมีทั่�งหมดีสี�ข�อ

(1) มีผู้้�เสียชีิวิัติจากเหตุิการณ์ 10 ค่น หรือมากกว่ัา

(2) มีผู้้�ไดี�รับิผู้ลกระท่บิจากเหตุิการณ์ 100 ค่นหรือมากกว่ัา

(3) มีการประกาศึสถึานการณ์ฉุกเฉิน

(4) มีการเรียกร�องค่วัามช่ิวัยเหลือจากนานาประเท่ศึ

“EM-DAT” หนึ�งในฐานข�อม้ลที่�เหล่านักวิัจัยดี�านภััยพิบัิติิ

ร้�จักกันดีีค่งมีชืิ�อนี�อย่้ดี�วัยใช่ิไหมค่รับิ สำาหรับิท่่านผู้้�อ่านที่�สงสัยว่ัา

ฐานข�อม้ลนี�เป็นอย่างไร ค่อลัมน์ Risk Reduction ฉบัิบินี� ผู้้�เขียน

ขอนำามาเล่าส่้กันฟังนะค่รับิ

ทำี่มา

เมื�อปี พ.ศึ. 2531 ศ้ึนย์วิัจัยระบิาดีวิัท่ยาของภััยพิบัิติิ (Cen-

tre for Research on the Epidemiology of Disaster; CRED) 

ไดี�ริเริ�มโค่รงการ “ฐานข้้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน” (Emergency 

Events Database) และใชิ�ชืิ�อย่อเรียกว่ัา “EM-DAT” โดีย EM-

DAT นั�นไดี�รับิการสนับิสนุนจากองค์่การอนามัยโลก และรัฐบิาล

ประเท่ศึเบิลเยี�ยม

จุด้ปรื่ะสงค์ของ	EM-DAT

วััติถุึประสงค์่ของฐานข�อม้ลนี�มีไวั�เพื�อช่ิวัยการดีำาเนินงาน

ดี�านมนุษยธุรรมทั่�งระดัีบิประเท่ศึ และนานาชิาติิ จนในปัจจุบัินมี

EM-DAT
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ปรื่ะเภทำภัยพิบัตื่ิธรื่รื่มชื่าตื่ิ

ภััยพิบัิติิท่างธุรรมชิาติิถ้ึกแบ่ิงติามกลุ่มภััยพิบัิติิย่อยไดี�เป็น 

6 กลุ่ม คื่อ 

(1) ภััยพิบัิติิท่างธุรณีฟิสิกส์ (Geophysical disaster) ไดี�แก่ 

แผู่้นดิีนไหวั ดิีนถึล่ม ภ้ัเขาไฟระเบิิดี เป็นติ�น

(2) ภััยพิบัิติิท่างอุตุินิยมวิัท่ยา (Meteorological disaster) 

ไดี�แก่ ลมฟ้าอากาศึสุดีโต่ิง หมอก พายุ เป็นติ�น

(3) ภััยพิบัิติิท่างอุท่กวิัท่ยา (Hydrological disaster) ไดี�แก่ 

นำ�าท่่วัม โค่ลนถึล่ม ค่ลื�น เป็นติ�น

(4) ภััยพิบัิติิท่างภ้ัมิอากาศึวิัท่ยา (Climatological disas-

ter) ไดี�แก่ ภััยแล�ง ธุารนำ�าแข็งล�น ไฟป่า เป็นติ�น

(5) ภััยพิบัิติิท่างชีิวัวิัท่ยา (Biological disaster) ไดี�แก่

โรค่ระบิาดี การรุกรานของแมลง อุบัิติิเหตุิจากสัติว์ั เป็นติ�น

(6) ภััยพิบัิติิจากนอกบิรรยากาศึโลก (Extraterrestrial 

disaster) ไดี�แก่ สิ�งปะท่ะ สภัาพอากาศึอวักาศึ เป็นติ�น

 (CRED, 2021; ขนิษฐา รัตินกัลยา, 2560)

ภััยพิบัิติิท่างเท่ค่โนโลยี ถ้ึกแบ่ิงติามกลุ่มภััยพิบัิติิย่อยไดี�

เป็น 3 กลุ่ม คื่อ 

(1) อุบัิติิภััยท่างอุติสาหกรรม (Industrial accident) ไดี�แก่ 

การระเบิิดี แก๊สรั�วั นำ�ามันรั�วั เป็นติ�น

(2) อุบัิติิภััยท่างค่มนาค่ม (Transport accident) ทั่�งท่าง

อากาศึ ถึนน ราง และนำ�า

(3) อุบัิติิภััยอื�นๆ (Miscellaneous accident) 

(CRED, 2021; ขนิษฐา รัตินกัลยา, 2560)

ข้อมูลใน	EM-DAT

EM-DAT มีข�อม้ลในร้ปแบิบิต่ิางๆ ทั่�งที่�มีการนำาเสนอ และ

สรุปเป็นภัาพ หรือกราฟแบิบิต่ิาง ๆ  และในส่วันของข�อม้ลดิีบิ ผู้้�ใชิ�งาน

สามารถึค่�นหาข�อม้ล รหัสภััยพิบัิติิ, ประเท่ศึ, กลุ่มภััยพิบัิติิ, ชินิดี

ภััยพิบัิติิ, วัันที่�, จำานวันผู้้�เสียชีิวิัติ, จำานวันผู้้�ส้ญหาย, จำานวันรวัม

ผู้้�เสียชีิวิัติ และส้ญหาย, จำานวันผู้้�ไดี�รับิบิาดีเจ็บิ, จำานวันผู้้�ที่�บิ�าน

ไดี�รับิค่วัามเสียหาย, จำานวันผู้้�ไดี�รับิผู้ลกระท่บิ, จำานวันรวัมผู้้�ที่�บิ�าน

ไดี�รับิค่วัามเสียหาย และไดี�รับิผู้ลกระท่บิ, และการประเมินค่วัาม

เสียหายจากภััยพิบัิติิ

บทำสรืุ่ป

ท่่านผู้้�อ่านค่งไดี�เห็นค่วัามน่าสนใจของ EM-DAT กันแล�วั

ใช่ิไหมค่รับิ ข�อม้ลอีกมากมายสามารถึค่�นไดี�จาก EM-DAT ท่าง http://

www.emdat.be และเมื�อมีการใชิ�ข�อม้ลจากฐานข�อม้ลแล�วัก็ติ�อง

อ�างอิง EM-DAT: The Emergency Events Database - Université 

catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.

emdat.be, Brussels, Belgium. กันนะค่รับิ

อ้างอิง
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