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 สภากาชาดไทย รวมกับ กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  
รวมทั้งหนวยงานภาคีเครือขายที่ไดรวมลงนามบันทึก
ขอตกลง (MOU) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
เอกชน มูลนิธิ ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ไดรับ
การสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิสารสนเทศ (GIS) 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลภัยพิบัติ (Disaster Spatial 
Database Management Systems) จนมีการพัฒนา
ตอยอดมาเปน แอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
สมารทโฟน และแท็บเล็ต  (Mobile Application) หรือ
ชื่อวา “แอปพลิเคชัน พนภัย” และเว็บไซตระบบพนภัย 
(https://phonphai.org)  ในปจจุบัน  

 ทั้งนี้ ไดมีการนำมาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารจัดการดานภัยพิบัติใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
ทั้งดานขอมูลสถานการณ การแจงเตือนสาธารณภัย 
การรองขอความชวยเหลือ และการปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย ทุกหนวยงานสามารถแลกเปลี่ยน
และแบงปนขอมูลที่เปนประโยชนรวมกัน ซึ่งจะนำไปสู
การแกไขปญหาเรื่องความสับสนของขอมูล ความไมทั่วถึง 
และความซ้ำซอนในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย  
รวมทั้งบูรณาการดานการจัดการปญหาดานสาธารณภัย
ระหวางหนวยงานเครือขายทุกภาคสวน ใหมีเอกภาพและ
สรางระบบงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจัดการ
ขอมูลบนระบบแผนที่ออนไลน และที่สำคัญมุงเนนภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมใชบริการและแจงภัยพิบัติ
มากขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใหมีความ
สมบูรณและครอบคลุม  รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ทุกระดับใหสามารถนำระบบงานไปใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการใหบริการไดทันตอ
สถานการณ

หอง 314 ชั้นที่ 3 อาคารวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทร : 02-218-6562

website : www.infra.chula.ac.th   

188/70 โครงการ ZYWALK, ดี16(ชั้นที่ 3-4), ดี17 

ซอยจุฬาลงกรณ 5 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-181-1770    FAX : 02-181-1768

Email : contact@infraplus.co.th

website :  www.infraplus.co.th

1871 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 0-2251-7853-6, 0-2251-7614-5

Fax : 0-2252-7976

Email : relief@redcross.or.th

website : www.rtrc.in.th, www.redcross.or.th

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure Management Research Unit

I

 สามารถศึกษาขอมูลการใชงานแอปพลิเคชัน 
“พนภัย” ไดจาก
 เว็บไซต https://phonphai.org 
ที่เมนูหลัก : คูมือการใชงาน 
(ประกอบดวยคูมือและสื่อการสอนในแตละระดับ)
 YouTube Channel ของสภากาชาดไทย 
ชอง Phonphai Thailand
 ประสานขอมูลโดยตรงกับสำนักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ โทรศัพท 0 2251 7853-6
ตอ 2207-8 โทรสาร 0 2252 7976 และ/หรือ 
บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด โทรศัพท 08 4507 6256 , 
09 8283 5518 และ 09 0668 0506

ความพ ึงพอใจต อการใช  งานระบบ

แอปพลิเคชัน “พนภัย” มีประโยชนอยางไร?

ทันขอมูล ทันสถานการณเพื่อการชวยเหลืออยางรวดเร็ว
แจงสถานการณ ที่เกิดขึ้นเพื่อเฝาระวัง/ขอความชวยเหลือ
ศูนยแจงภัยและประสานงานในการชวยเหลือผูประสบภัย
จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และลดความซ้ำซอนในการชวยเหลือ
ติดตามการนำสงทรัพยากรชวยเหลือ แกผูประสบภัย
วิเคราะห คาดการณจำนวนประชากรที่ไดรับผลกระทบ
แสดงตำแหนงผูประสบภัย และขอมูลแผนที่ฐาน
สรุปขอมูลการชวยเหลือ เพื่อออกรายงาน



ระบบการแจงภัย สำหรับแจงเหตุหรือภัยตางๆ ซึ่งอาจหวัง
หรือไมหวังไดรับความชวยเหลือเพื่อนำไปสูการเตรียมความ
พรอมและการบริหารจัดการภัยพิบัติไดอยางทันทวงที

ระบบรองขอความชวยเหลือ สามารถรองขอความชวยเหลือ
ผานทางอุปกรณสมารทโฟน และเว็บไซต จากผูใชงาน ระบบ
จะแสดงใหเห็นความชวยเหลือของหนวยงานตางๆ 

ระบบการยืนยันตัวตนของผูรองขอ
ระบุตำแหนง และรายละเอียด
การรองขอความชวยเหลือ
แสดงตำแหนงของการให
ความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ

Mobile Appl icat ion

ระบุตำแหนง และรายละเอียดการรองขอความชวยเหลือ
รวบรวมการรองขอความชวยเหลือในพื้นที่ใกลเคียงกัน
เครื่องมือชวยวิเคราะหปริมาณประชากร/ครัวเรือน
ที่ไดรับผลกระทบ
หนาจอสรุปความตองการ
ทรัพยากร (Dashboard)
รายงานสรุปในรูปแบบตางๆ

Web Appl icat ion

การแจงภัยและรองขอความชวยเหลือ

แสดงที่ตั้งโรงพยาบาล สถานีอนามัย พรอมรายละเอียด
แสดงที่ตั้งหนวยงานของสภากาชาดไทย พรอมขอมูลทรัพยากร
ระบบแจงเตือน กรณีทรัพยากรที่เคยชวยเหลือไปแลวหมด
หรือไมเพียงพอ
เครื่องมือเปรียบเทียบความตองการชวยเหลือ กับทรัพยากร
ที่มีอยูในพื้นที่โดยรอบ
บันทึกสถานะการอนุมัติใหความชวยเหลือในขั้นตอนตางๆ

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหความชวยเหลือ

แสดงพื้นที่ และรายละเอียดทรัพยากรที่ไดรับการอนุมัตินำสง
มีเครื่องมือในการแสดงเสนทางและเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมนำทาง
มีเครื่องมือสำหรับปรับปรุงขอมูล เชน ตำแหนงนำสง สถานะ
ระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุการณโดยแบงตามพื้นที่

Mobi le Appl icat ion

แสดงขอมูลสภาพการจราจร สำหรับการวางแผนเสนทาง
มีเครื่องมือในการจัดเสนทางไปยังพื้นที่ที่ตองนำสง
แสดงพื้นที่ และรายละเอียดทรัพยากรที่จะตองนำสง
หนาจอสรุปความกาวหนาเหตุการณที่สำคัญแบบ Real time

Web Appl icat ion

IoT GPS

การนำสงความชวยเหลือและติดตามงาน


