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ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์

การท�างานในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติ จนเกิดเป็นคู่มือเพื่ อให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบภัยอย่างมีมิติหญิงชายขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “คู่มอืการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติ

หญิงชาย” โดยคู่มอืฉบับนี้ได้ ให้ความส�าคัญต่อการให้ความช่วยเหลือต้ังแต่ก่อนการ

เกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากเกิดภัยพิบัติ ที่มมีุมมองมิติหญิงชาย

อย่างครบถ้วน

ดังนั้น การค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เพื่อสร้างหลักประกนัให้ทั้งหญิง

และชายสามารถเข้ามามสี่วนร่วม ทั้งในฐานะผู้ ให้และผู้รบั อย่างเท่าเทยีมกนัในทุกขั้น

ตอน และสร้างความอุ่นใจให้กบัประชาชนทั้งชายและหญิง ในการเตรยีมความพร้อม

และรบัมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น อย่างเหมาะสม เท่าเทยีม  และทนัเหตุการณ์ จึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการภัยพิบัติที่มมีุมมองมิติหญิงชาย

         

    (นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี)

     ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

ค�าปรารภ

ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ส่งผลกระทบต่อทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งมนุษย์ทุกคน โดยไม่ ได้เลอืกว่าจะเป็นผู้หญิง หรอืผู้ชาย ดังนั้น มนุษย์ทุก

คนมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่ อของภัยพิบัติต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ

ความช่วยเหลือเช่นกนั แต่การให้ความช่วยเหลือที่เหมือนกนัในบางครั้งกลบักลาย

เป็นการเลอืกปฏิบัติ และไม่เป็นธรรมกบัผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้หญิง ดังเหตุการณ์ที่

ประเทศไทยประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2547 ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล 

ซ่ึงมอีงค์กรจากหลายภาคส่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั อย่างไรกต็าม  

การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิง 

เนื่องจากการขาดมุมมองมิติหญิงชาย ท�าให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้หญิงได้อย่างตรงจุด เพราะผู้หญิงต้องการความช่วยเหลอืที่เฉพาะเจาะจงด้วยเพราะ

เหตุปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางกายภาพ จารตีประเพณ ี สถานะ กรอบความคิดทาง

สังคม ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทยีมและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงความช่วยเหลอื

ระหว่างหญิงและชาย

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จึงร่วมมอื

กบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และมลูนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเห็นถึง

ความส�าคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือที่มีความ

เท่าเทยีม เป็นธรรม และตรงกับความต้องการของทั้ง ๒ เพศอย่างแท้จริง โดยก�าหนด

มาตรการ แนวทางในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยที่มมีิติหญิงชายอย่างต่อเนื่อง 
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ความร่วมมือระหว่างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักงานกิจการสตรแีละ

สถาบนัครอบครัว และมลูนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกนัจัดท�าคู่มอืการจัดการ

และฟื้นฟผูู้ประสบภัยและชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย เพื่อใช้

ประกอบกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้ประชาชนน�าคู่มอืดังกล่าวไปใช้ และ

สร้างการเรยีนรู้ ให้แก่ประชาชนที่จะร่วมกนัป้องกนั และแก้ ไขปัญหาเมื่อเกิดภัย อย่าง

มมีุมมองรอบด้านในมิติหญิงชาย อนัจะส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

สามารถตอบสนองต่อภัยได้ทนัเวลา รวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ตรงกบัความต้องการของ

ประชาชน อกีทั้งเป็นการใช้งบประมาณของประเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุด

                    (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์)

       อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ค�าปรารภ

ในปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระท�า 

ของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค 

และมแีนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรยีมความพร้อมรบัภัยพิบัติให้กบั

ประชาชนจึงเป็นภารกิจจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่และประชาชน

ทุกกลุ่ม สามารถป้องกนัและให้การช่วยเหลอืตนเอง บุคคลใกล้ชิด และชุมชนของตน

ได้ ซึ่งจะช่วยลดความสญูเสยีในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย มภีารกิจส�าคัญในด้านส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน การ

สร้างเครอืข่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความตระหนักและเตรยีม

ความพร้อมของประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการช่วย

เหลอืและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ โดย

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชนทุกกลุ่มมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นว่า

ประชาชนแต่ละกลุ่มสามารถมบีทบาทที่เหมาะสมในการจัดการภัยพิบัติ ตามมุมมอง

ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้สงูอายุ ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินการป้องกนัและบรรเทาภัยตรง

กบัความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม อกีทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุก

คนสามารถมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในพื้นที่ อนัตรงกบัแนวคิดการจัดการ

ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน คอื การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการ

ป้องกนั แก้ ไข บรรเทา ฟื้นฟ ูสาธารณภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสิน

ใจและบริหารจัดการภัย โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรภายในชุมชน  
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มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานเรื่องสิทธิคนชายขอบ ได้แก่ มลูนิธิ

การศึกษาเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อปรึกษาหารอืใน

การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาแนวทางดังกล่าว โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

เห็นชอบในการประสานความร่วมมือและได้มีการจัดต้ังเป็นคณะท�างาน ซึ่งมีองค์กร

ประกอบจากหน่วยงานดังกล่าวร่วมพัฒนาเอกสารฉบบันี้

ข้ันตอนในการจัดท�าเอกสารหลักการฯ เริ่มจากการศึกษาเอกสารแนวทางและ

นโยบายต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานและองค์กรได้จัดข้ึนไว้แล้วประกอบกบัเอกสารอ่ืนๆ 

ได้แก่  คู่มือปฏิบัติงานกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปี 2550 (ร่าง) 

แนวปฏิบัติระดบัชาติ เรื่องการช่วยเหลอืด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต  

มาตรฐานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่น เอกสารวิจัย ‘ผลกระทบของสึนามิที่มตี่อผู้หญิง’ มลูนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และ Asia Pacific Forums on Women Law and Development  (APWLD)  เอกสาร

เผยแพร่ ‘ชนช้ัน ชายขอบ เพศสภาพและภัยพิบัติ กรณีสึนามิกับผลกระทบต่อ 

ผูห้ญงิ’ จดัท�าโดยมลูนธิผิูห้ญงิ เอกสารแนวทางปฏบิตัริะดบัข้ันต�า่ จดัท�าโดยโครงการ  

SPHERE (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response) 

และ เอกสารแนวทางปฏิบัติการประเมินผลกระทบและความโปร่งใส่ ในการจัดการ

ภัยพิบัติ (Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The Good 

Enough Guide) และท�าการประมวล สังเคราะห์ และยกร่างเป็นกรอบเนื้อหาส�าหรบั

ให้คณะท�างานน�าไปพัฒนา ผ่านการจัดเวทปีระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรยีนจาก

ประสบการณ์ท�างานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วม

กนัยกร่างเอกสาร ก่อนน�าเสนอและรบัฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประสบภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด 

ได้แก่ สตลู ตรัง กระบี่ พังงา ภเูก็ต และระนอง และน�าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการภัยพิบัติต่อไป

 บทน�า

เ อกสารคู ่มือการจัดการภัยพิบั ติมุมมองมิติหญิงชายฉบับนี้จัดท�า ข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่ อน�าเสนอแนวคิด  แนวทางการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังภัยพิบัติใน

มิติหญิงชาย  รวมทั้งน�าเสนอกระบวนการและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลอืผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนา

เอกชน อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน เนื้อหาที่น�าเสนอในเอกสารฉบบันีเ้ป็นผลมา

จากการสรุปบทเรยีน ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการท�างานฟื้นฟผูู้ประสบภัย

หลงัภยัพบิตัขิองหน่วยงานภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน สถาบันวชิาการ และอาสาสมัคร 

ทีม่บีทบาทในการให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสึนามิทีเ่กิดข้ึน ณ วันที ่ 26 ธนัวาคม 2547 

และยังท�างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานจนปัจจุบัน 

รวมทั้งประสบการณ์การท�างานขององค์กรชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

กระบวนการพัฒนาแนวทางนีเ้ริ่มต้นจากเมื่อปี 2550 โดยองค์กรพัฒนาเอกชนและ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มูลนิธิผู้หญิง  

มูลนิธิรักษ์ ไทย องค์กร Action Aid ประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟู

ชุมชนชายฝั่งอันดามนั ได้จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกบัตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูพื้นที่และผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิที่เกิดข้ึนเมื่ อวันท ี

12 กรกฎาคม 2550 ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถาบนัวิชาการ ได้แก่ สถาบนัวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
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เจตนารมณ์ของเอกสารแนวทางฯ ฉบบันีม้ิได้มุ ่งหวังที่จะแทนที่หลักปฏิบัติหรือ

แนวทางการท�างานที่แต่ละองค์กรได้จัดท�าไว้แล้ว อย่างเช่น คู่มอืปฏิบัติงานต่างๆ แต่

เป็นเอกสารที่สามารถใช้ควบคู่กบัเอกสารเดิมโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุค

คลากรอย่างเช่น การเพิ่มมุมมองมิติหญิงชาย สิทธิสตรี เป็นต้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และหลักปฏิบัติต่างๆที่รวบรวมในเอกสารฉบบันีจ้ะเป็น

ประโยชน์และเอื้ออ�านวยกบัผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่ ให้การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยภัยต่อไป

คณะผู้จัดท�า

พฤษภาคม 2553

เนื้อหาสาระของเอกสารฉบบันีค้รอบคลุมสาระในแง่ แนวคิดการท�างานฟื้นฟูภัยพิบัติ

ในมิติหญิงชายทั้งก่อนและหลังภัยพิบัติเกิดข้ึน โดยน�าเสนอหลักปฏิบัติในการน�า

หลักคิดสู่ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่สร้างระบบหนุนเสริมในระดบัชุมชนและระดบัองค์กร การ

จัดเตรียมความพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงาน การประเมินสถานการณ์พื้นที่เพื่ อให้เข้าใจ

สภาพและชุมชนของพื้นที่เพื่อให้จัดระบบการช่วยเหลอืที่สอดคล้องและเหมาะสม การ

วางแผน ด�าเนินการและประเมินผล ทั้งนีจุ้ดเน้นของเอกสารชิ้นนีค้อืการน�าเสนอแนว

ปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีมิติหญิงชายในแง่ต่างๆ ได้แก่ การแจก

จ่ายอาหารและปัจจัย 4 การเยียวยาสภาพจิตใจ การบริการด้านสุขภาพ การให้การ

ช่วยเหลอืเรื่องค่าชดเชย การฟื้นฟเูศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ ตามบริบทของวัฏจักรการ

จัดการภัยพิบัติ  เสนอแนะกิจกรรมทั้งในยามปกติก่อนภัยพิบัติ ระยะฉุกเฉินขณะ

เกดิภยัพบิตัแิละการใหค้วามช่วยเหลอืหลงัภยัพบิตั ิซึง่รวมถึงเสนอแนวทางการเตรยีม 

ความพร้อมของชุมชน โดยเสนอแนวคิด การด�าเนินงานสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

เตรยีมพร้อมป้องกนัภัย ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน

เป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management หรอื CBDRM) ซึ่งกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย ได้ด�าเนินงานภายใตโ้ครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั (ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2553) มี

จ�านวน 4,731 หมู่บ้านเสี่ยงภัย ที่ ได้รบัความรู้ มกีารเตรยีมความพร้อมในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย โดยสมาชิกในชุมชนรู้จักวางแผน บริหารจัดการภัยพิบัติ

อย่างเป็นระบบ เรยีนรู้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมสี่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งนี้

เพื่ อให้หลักปฏิบัติต่างๆ ที่น�าเสนอในเอกสารฉบบันี้ได้สามารถแปรสู่ภาคปฏิบัติได้

จริง จึงได้มกีารน�าเสนอเนื้อหาเรื่องการบรูณาการเข้าสู่ระบบงานที่แต่ละหน่วยงานได้

ด�าเนินการไว้แล้วเช่นกนั
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ปรึกษา

นางวรชพร เพชรสุวรรณ  ผูต้รวจราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผูอ้�านวยการส�านกัวจัิยและความร่วมมอืระหว่างประเทศ

นายมนตร ีชนะชัยวิบลูวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายป้องกนัและบรรเทา  

       สาธารณภัย

นายสุรพล เล็กขาว  ผู้อ�านวยการส�านักมาตรการป้องกนัสาธารณภัย

นายทรงชัย โรหิตะชาติ  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการป้องกนัสาธารณภัย

นายพิพัฒน์ เอกภาพนัธ์  ผู้อ�านวยการส�านักช่วยเหลอืผู้ประสบภัย

ว่าที่ ร.ต.อรรษิษฐ์ สัมพนัธรัตน์ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบด ีประวิตร ผู้อ�านวยการศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

       เขต 3 ปราจนีบุรี

คณะท�างาน

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

       ส�านักนโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

นางอมรทิพย์ ภาคสุชน นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ

       ส�านักส่งเสริมการป้องกนัสาธารณภัย

นางสาวสุณยี์ วัชรสิริกุล นิติกรช�านาญการพิเศษ ส�านักมาตรการป้องกนั  

       สาธารณภัย   

นายศักดาวุธ คนัธวงษ์ นิติกรช�านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

นางจิรพร เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

       ผู้อ�านวยการศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

       เขต 3 ปราจนีบุรี  

รายชื่อคณะจัดท�า

ส�านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่ปรึกษา  

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี        ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว

นายปรชีา สรวิสตูร        ผูต้รวจราชการกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคง 

             ของมนษุย์

          (อดตี รองผูอ้�านวยการส�านักงานกจิการสตรแีละ 

    สถาบนัครอบครัว)

นางสาววนัเพญ็ สวุรรณวสิฏิฐ์   ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

นางอนุสรณ์ อินทร์ก�าแพง     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

             จังหวัดสมุทรสงคราม

          (อดตี ผูอ้�านวยการส�านักส่งเสริมความเสมอภาคหญงิชาย)
 

คณะท�างาน

นางดวงสุดา  เมอืงวงษ์   นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ

นางสาวศุภธัญญา  โบราณินทร์  นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ

นางสาวสมร  ศรศีิริ   นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ

นางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม   นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข   นักพัฒนาสังคมช�านาญการ

นายอัฐชัย  ดุลยพัชร์   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์  บูรณกิตติภิญโญ   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายชยกร  วิทยาเวช   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ



คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย14 15

องค์กรพัฒนาเอกชน
มลูนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มลูนิธิผู้หญิง

มลูนิธิรักษ์ ไทย

เครอืข่ายความร่วมมอืฟื้นฟชูุมชนชายฝั่งอนัดามนั

เครอืข่ายประมงพื้นบ้านภาคใต้

สมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ  

นางเรวด ี    ประเสริฐเจริญสุข  มลูนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองบรรณาธิการ 

นางดวงกมล    ศิริสุข เวสตั้น

นายโจนาธาน     ชอทท์

นางรัชนวีรรณ    วรรณชาติ ชัยธรีะยานนท์

นางสาวอุกฤษฏา  ควนสุวรรณ์

จัดท�ารปูเล่ม               

นางสาววราภรณ์  เกตจินดา

     

 

คู่มือ

การจัดการ

ภัยพิบัติ:
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 y บทที่ 6 : การบูรณาการมิติหญิงชายสู ่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและ 

องค์กรต่าง ๆ  ความพยายามขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงาน

ภาครฐั หน่วยงานเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ และสถาบนัวชิาการ/สถาบนั

การศึกษา ที่จะบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติ น�าเสนอในรูปแบบ

กรณตีวัอย่างการปฏบิตัทิีด่ี

ภาคผนวก

 y ภาคผนวก 1 : กรอบข้อมลูแผนเตรยีมความพร้อมรบัมอืภยัพบิตัขิองชมุชน  ภาค

ผนวกต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการวางแผนเตรียมความพร้อม

รบัมอืภยัพบิตัขิองชมุชน 

 y ภาคผนวก 2 : หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2551  หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการ จัดท�าโดยกระทรวงการ

คลงั ในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ ประกอบด้วยระเบยีบการให้ความ
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หลังภัยพิบัติ ค�าแนะน�าอย่างละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการบูรณาการมิติหญิงชายใน 
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จากภยัพบิติั
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1.1 ความจ�าเป็นและความส�าคัญ : 
มิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุแห่งโศกนาฏกรรมของมนุษย์ ไม่ ได้เลือกที่จะ  

“คร่าชวีิต” หรอื “ไว้ชวีิต” กลุ่มคนเพศหนึ่งเพศใด และไม่เลอืกชนชั้น  ทุกคนมีโอกาส

ที่จะตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่าเทียมกนั  ความเข้าใจดังกล่าวท�าให้

เกิดรูปแบบวิธีการและแนวทางให้ความช่วยเหลือที่มีเหมือนกันระหว่างผู้ประสบภัย

หญิงและชาย กลายเป็นการเลือกปฏิบัติและก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความไม่

เป็นธรรมในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งช่วยให้ผู้ที่มีความ

เปราะบางสามารถลุกขึ้นมาฟื้นฟตูัวเองและมีบทบาทในการฟื้นฟชูุมชนร่วมกบัสมาชิก

ชุมชน การฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มองหญิงชายว่ามีสภาพที่เหมือนกนั จะก่อให้เกิด

ปัญหา เนื่องจากสังคมที่ผู้ชายอยู่ ในสถานะและมีอ�านาจตัดสินใจมากกว่าท�าให้ผู้ที่มี

บทบาทในการจัดการส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ท�าให้การตัดสินใจและการจัดการตามความ

ช่วยเหลอืไม่ตั้งอยู่ ในฐานความเข้าใจที่แตกต่างทางเพศ ได้ตั้งบนฐานปัญหาและความ

ต้องการความช่วยเหลอืทีแ่ตกต่าง เช่น ผูห้ญงิต้องการสถานทีป่ลอดภยัในการคลอดลกู  

ต้องการอาหารให้ลกูอ่อนที่เหมาะสม ผู้หญิงที่ต้องให้นมลูกอ่อนต้องการอาหารที่มี ให้

เพยีงพอ สุขภาพดเีพยีงพอ มาตรการการป้องกนัความปลอดภัยของผู้หญิงในช่วงที่อยู่

ในแค้มป์และที่พักอาศัยชั่วคราว หรอื กรณผีู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถ

ท�างานมรีายได้เพราะผู้จ้างงานจ้างเฉพาะผู้ชาย เป็นต้น จึงมคีวามจ�าเป็นและมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดและความต้องการที่แตกต่างของหญิง เพศชาย 

รวมทั้งกลุ่มผู้เปราะบาง  และคนชายขอบด้วย กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวมีความต้องการ

ความช่วยเหลอืที่เป็นเฉพาะ ด้วยเหตุผลด้านสรรีะที่แตกต่าง จารตีประเพณ ี สถานะ 

กรอบทางความคิดของสังคมที่มตี่อผู้หญิง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสยีชวีิต การ

เข้าถึงความช่วยเหลอื การเยยีวยา และการสร้างชวีิตใหม่หลังประสบภัยพิบัติ  

การน�ามิติหญิงชายมาประกอบในการวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ท�าให้มีการเตรยีมความพร้อมและสร้างหลักประกนัว่าสามารถให้การช่วยเหลอืฟื้นฟทูี่

ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แตกต่าง รวมทั้งป้องกนัการละเมิดสิทธิผู้หญิง

และกลุ่มผู้เปราะบางในกระบวนการให้การช่วยเหลอื ฟื้นฟดู้วย

1.2 มิติหญิงชายคืออะไร

ความเข้าใจในความหมายของมิติส�าคัญเป็นเรื่ องจ�าเป็นเบื้องต้น ได้ศึกษาและให้

ความหมายของศัพท์มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกบัมิติหญิงชายหรือความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชายด้งนี้

เพศ (Sex) หมายถึง ความแตกต่างทางชวีภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นมาตั้งแต่

เกิด เป็นความแตกต่างทางด้านชวีวิทยา

เพศ จึงเป็นการจ�าแนกมนุษย์มาตั้งแต่ก�าเนิดตามสรรีะ อวัยวะร่างกาย และระบบของ

ฮอร์โมนว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เช่น ผู้หญิงมีมดลกู ผู้ชายไม่มมีดลกู ผู้ชายมลีกู

กระเดอืกที่เห็นได้ชัดและเสยีงห้าว ผู้หญิงมีเสยีงแหลมเล็กกว่า ผู้หญิงมีเต้านมกลม

นนูเพราะมี ไขมนัและต่อมในการผลิตน�้านม ขณะที่ผู้ชายไม่มเีต้านม รวมถึงหญิงชาย

มอีวัยวะเพศที่แตกต่างกนัเป็นต้น

บทบาทหญิงชาย (Gender) หมายถึงความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดจาก

ความคาดหวังของสังคมเป็นส่ิงที่เรียนถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้และการ

ขัดเกลาทางสงัคม โดยบทบาทความสมัพนัธ์หญงิชายนัน้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ในแต่ละ

สังคม เช่น ความเชื่อประเพณ ีวัฒนธรรม การศึกษา ชนชั้น วรรณะ ตลอดจนกระทั่ง

ปัจจัยด้าน การเมอืง การเข้าถึง และจัดความสัมพนัธ์การใช้อ�านาจ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพการณ์ และเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ความแตกต่างระหว่างเพศและบทบาทหญิงชาย (Sex and Gender) จ�าแนกได้ตาม

คุณลักษณะดังนี้

1. เป็นลักษณะทางชวีภาพ 

2. มีความเป็นสากลเหมือนกนัทั่วโลก

3. เป็นมาตั้งแต่ก�าเนิด 

4. ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ 

1. เป็นลักษณะทางสังคม ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และบทบาททางสังคม

2. มีความหลากหลายตามความเชื่อ 

ประเพณ ีวัฒนธรรม การศักษา ชนชั้น 

วรรณะ ฯลฯ

3. เกิดจากการเรยีนรู้ขัดเกลาทางสังคม

4. เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพ

การณ์ และเงื่อนไขของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

เพศ (Sex) บทบาทหญิงชาย (Gender)

ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย (Gender Equality) หมายถึง ความเท่าเทยีมกนั

ในสิทธิ หน้าที่ ความรบัผิดชอบ และโอกาสของผู้หญิงและผู้ชาย เด็กผู้หญิงและเด็ก

ผู้ชาย ความเสมอภาคไม่ ได้หมายความว่าผู้หญิงและผู้ชายจะต้องเหมือนกนั แต่หมาย

ถึงว่า สิทธิ หน้าที่ ความรบัผิดชอบ และโอกาสจะต้องไม่ถกูก�าหนดหรือขึ้นอยู่กบัว่า

บุคคลผู้นั้นเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ความเสมอภาคแสดงถึงการที่สังคมให้คุณค่า

แก่ลักษณะต่างๆ ของผู้หญิงและผู้ชาย และการที่ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพที่เท่า

เทียมกนัในการใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรม ตลอดจนการได้ประโยชน์จากผล

การพัฒนานั้นด้วยความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย

บทบาทที่แตกต่างกนั รวมทั้งความสนใจและความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่

ได้ถกูน�ามาพิจารณาโดยค�านึงถึงความแตกต่างอย่างหลากหลายของคนทั้งสองกลุ่ม

บทบาทความเป็นหญิงชาย (Gender Roles) หมายถึง พฤติกรรมและการกระท�าที่

สังคม ก�าหนดคาดหวังให้ผู้หญิงหรอืผู้ชายเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี ้บทบาทที่สังคม

ก�าหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลา ตามสภาพของสังคม หรือวัฒนธรรม 

แม้ว่าเพศท�าให้ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาททางเพศแตกต่างกนั เป็นบทบาทที่เกิด

จากสรีระของร่างกายและเหมือนกนัในทุกสังคม เช่น ผู้ชายท�าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์

เพราะมีเชื้ออสุจิ ผู้หญิงมีบทบาทในการต้ังครรภ์ คลอดลูก มีเต้านมส�าหรับเลี้ยงลูก 

หากแต่บทบาทที่สังคมก�าหนดให้ผู้หญิงต้องเลี้ยงลูก เพราะผู้หญิงเป็นคนคลอดลูก

นั้น สามารถเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ชายเป็นคนเลี้ยงลกูได้

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) เป็นความสัมพันธ์ทาง

สังคมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรอ�านาจระหว่างผู้หญิงและ

ผู้ชาย ท�าให้เกิดความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงและผู้ชาย นอกจาก

นี ้ยังเป็นตัวก�าหนดและให้คุณค่าของงาน ความรบัผิดชอบ และการเรยีกร้องสิทธิของ

ทั้งสองฝ่ายด้วย
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1.3 การจัดการภัยพิบัติคืออะไร

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายทางกายภาพ ซึ่งอาจ

เป็นประสบการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระท�า อันเป็นสาเหตุท�าให้

เกิดการสูญเสียชีวิต ได้รบับาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม

และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสียหายการเสื่ อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว น�้าท่วม ดินถล่ม หรือความแห้งแล้ง

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สภาวะการกระทบกระเทือนที่ผู้คนและชุมชนได้รบั

อย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ที่เกินก�าลังความสามารถของชุมชนและสังคมที่ ได้รบัผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้

ทรัพยากรที่มอียู่ของตนเอง

yy ภัยพิบัติ คอืความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเสื่อมโทรม

ลงอย่างรุนแรงและกะทนัหนั โดยชุมชนต้องใช้ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษ

ในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึน ซึง่หลายๆ กรณ ีชุมชนต้องการความช่วยเหลอื

จากภายนอกท้องถิ่นหรอืจากต่างประเทศ (Noji)

yy ภัยพิบัติ คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดข้ึน จนขนาดชุมชนไม่สามารถ

รบัมือได้ และต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกท้องถ่ิน (Pan America Health 

Organization)

yy ภัยพิบัติ คอืเหตุการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้น หรอืเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ล้ม

ตายของผู้คนจ�านวนมากโดยทนัททีนัใด (International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies)

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) หมายถึง การ

ก�าหนดนโยบาย สร้างมาตรการ การพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติการ รวม

ทั้งการยกระดบัความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อลด

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ  การจัดการความเส่ียง ครอบคุมถึงมาตรการการก่อสร้าง และไม่เน้น

สิ่งก่อสร้างเพื่ อหลีกเลี่ยง (ป้องกัน) หรือจ�ากัด (บรรเทาและเตรียมความพร้อม)  

ผลกระทบที่ร้ายแรงของภัย

การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) หมายถึง การบริหารจัดการ การก�าหนด

มาตรการ การด�าเนินการ และการปฏิบัติการในหลายด้านหลายเรื่อง ด้วยวัตถุประสงค์

หลักสองประการ กล่าวคอื

1.  เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ให้อยู่ ในระดบัน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

2.  เพื่อให้ผู้คน ทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถฟื้นฟจูนคืนสภาพเดิมได้ 

โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดการภัยพิบัติ สามารถแบ่งออกมาเป็นสามระยะเวลาส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. ก่อนเกิดภัย – ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และป้องกนัและ

บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเตรยีมความพร้อมใน

การรบัมือจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

2. ระหว่างเกิดภัย – แจ้งเตอืนภัย อพยพ และหลบภัย อย่างมปีระสิทธิภาพและทนั

เหตุการณ์ อ�านวยการและประสานงานเพื่อรบัมือจัดการกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วย

ชวีิตผู้ประสบภัย ดูแลผู้บาดเจ็บ และค้นหาผู้คนที่สญูหาย

3. หลังเกิดภัย – ในระยะสั้น ช่วยเหลอืเบื้องต้น เช่น จัดหาปัจจัยสี่และที่พักชั่วคราว 

ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคที่ส�าคัญ ฯลฯ ในระยะยาว ฟื้นฟสูู่สภาพ

เดิมและพัฒนาอย่างยั่งยนืในหลายด้านหลายเรื่อง เช่น ที่อยู่อาศัยและบ้านเรอืน งาน

อาชพี กายภาพของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภค ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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1.4 ความส�าคัญของมิติหญิงชาย
ในการจัดการภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติที่ด ี จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เพื่อสร้าง

หลักประกนัให้ทั้งหญิงและชายจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในฐานะผู้ ให้และผู้รบั 

อย่างเท่าเทียมกนัในทุกข้ันตอน ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อ

จะได้รบัความช่วยเหลอือย่างเหมาะสม เท่าเทยีม และทนัเหตุการณ์

นอกจากนี ้ ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกบัผู้ชาย ทั้งในแง่ของเพศ (Sex) บทบาท

หญิงชาย (Gender) และบทบาทความเป็นหญิงชาย (Gender Roles) ท�าให้ผู้หญิงและ

ผู้ชายมีความต้องการด้านการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่ ไม่เหมือนกนั รวมทั้งท�าให้

ผู้หญิงและผู้ชายมีศักยภาพและทักษะที่แตกต่างกนั ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย การรบัมือจัดการเมื่อเกิดภัย และการช่วยเหลือฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยหลังเกิดภัย

สุดท้าย การจัดการภัยพิบัติที่ดี ควรค�านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้หญิง

ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ซึ่ง

ผู้ประสบภัยทั้งหญิงและชายเป็นจ�านวนมาก อาจจ�าเป็นต้องอาศัยอยู่ ในที่พักชั่วคราว

ร่วมกนั จึงจ�าเป็นต้องดแูลรักษาสิทธิและความปลอดภัยของผู้หญิงผู้ประสบภัย เพื่อ

ไม่ ให้ถกูละเมิดสิทธิหรือต้องเผชิญกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์อนัตราย
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บทที่ 2

การจัดการภัยพิบัติ 
โดยอาศัย

ชุมชนเป็นฐาน
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2.1 ภาพรวม

สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอนัตรายหรอืเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรอื

ในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความสญูเสยีอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย ชวีิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเสยีหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ ให้ความหมาย

ของสาธารณภัยว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรค

ระบาดสตัว์ โรคระบาดสตัว์น�า้ การระบาดของศัตรพูชื ตลอดจนภยัอื่นๆ อันมผีลกระทบ

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู ้ท�าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด 

ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ และการก่อ

วินาศกรรมด้วย

แนวคิดการจัดการสาธารณภัย ถอืว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่ป้องกนัล่วงหน้าได้ หรอื

เสริมความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ให้เกิดข้ึนได้ หากเมื่ อเป็นเหตุสุดวิสัยก็ควรมี 

การบริหารจัดการ เตรียมความพร้อม มีการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิด

ข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด  และควรมีการบริหารจัดการที่จะ 

สามารถลดความรุนแรงลงได้  

ส�าหรบัแนวคิดการจัดการภัยในปัจจุบนัเป็นระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยซึ่ง

ต้องด�าเนินกิจกรรมทั้งก่อน  ระหว่าง  และภายหลังการเกิดภัยพิบัติ  ถือเป็นระบบ

งานที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ที่

หน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรอิสระจะต้องมาร่วมด�าเนิน กิจกรรม

แบบบูรณาการ  โดยอาศัยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยนื

ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ใช้หลักการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยเน้นการ

ป้องกนัและลดผลกระทบ  แทนหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรบัมือต่อภัยที่เกิด

ขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งควรพิจารณาตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ ดังนีค้อื

 วัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ
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2.2 ขั้นตอนการด�าเนินงาน
ตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ

2.2.1 ระยะก่อนเกิดภัย

เป็นการด�าเนนิกจิกรรมเพื่อให้เกดิการป้องกนัและลดผลกระทบของภยั และการเตรยีม

ความพร้อม เพื่อให้การปฏบิตัเิมื่อมเีหตสุาธารณภยัเกดิข้ึน ลดอันตรายและความสูญเสยี

ให้มากที่สุด โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Disaster Risk Management) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เรยีกกนัโดยย่อว่า CBDRM ซึ่งมกีิจกรรมแต่ละด้าน คือ

yy การสร้างความตระหนักแก่ชุมชน ให้ร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนป้องกนัและลด

ผลกระทบจากสาธารณภัย

yy การจัดให้มีการประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัย ส�ารวจพื้นที่เสี่ยงภัย

yy การจัดให้มีแผนเตรยีมความพร้อมรบัมือภัยพิบัติส�าหรบัชุมชน

yy การจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน

yy การจัดเตรยีมทรัพยากรกู้ภัยและช่วยชวีิต

yy การจัดเตรยีมระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

yy การจัดเตรยีมสถานที่หลบภัย เส้นทางอพยพ และส�ารองอาหาร น�้าดื่ม

yy การจัดตั้งศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจ เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

2.2.2 ระยะขณะเกิดภัย

เป็นการด�าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อการ

ระงบัภัยหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ส�าคัญประกอบด้วย

yy การจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิ เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ข้ามาช่วยเหลอื ได้ประสาน

การด�าเนนิการกบัผูอ้�านวยการเหตกุารณ์ มกีารส่ังการแก้ ไขปัญหาอย่างมเีอกภาพ

yy การแจ้งเตอืนภัย ซึ่งแบ่งเป็นการแจ้งเตอืนล่วงหน้าและการเตอืนฉุกเฉิน

yy การเข้าระงบัเหตุบรรเทาภัยให้ยุติโดยเร็ว

yy การค้นหาและช่วยเหลอืผู้ประสบภัย น�าส่งสถานพยาบาล

yy การจัดให้มีอาหาร น�้าดื่ม เสื้อผ้า ที่พักฉุกเฉิน เวชภัณฑ์

yy การติดต่อสื่อสาร

yy การอพยพประชาชน

yy การปฐมพยาบาล

yy การดแูลความปลอดภัยบริเวณสถานที่เกิดภัยพิบัติ และสถานที่รองรบัการอพยพ

yy สถานที่ การจัดท�าข้อมูล การรายงานสถานการณ์ความเสียหาย ผู้ที่ ได้รบั

ผลกระทบที่มกีารแบ่งแยกเพศ – หญิงชาย อายุ และรายละเอยีดแสดงข้อมลูให้

ปรากฏในพื้นที่สาธารณะ

2.2.3 ระยะหลังจากภัยยุติแล้ว

ภัยพิบัติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

และจิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ ได้รบัผลกระทบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่ง

จ�าเป็นต้องจัดให้มีการฟื้นฟแูละการบรูณะ ประกอบด้วยกิจกรรม กล่าวคือ

yy การตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เช่น ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ การขนย้ายผู้ประสบภัย

และทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย การเลี้ยงดผูู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลอื

ตนเองได้ ในระยะแรก เป็นต้น

yy การประเมนิความเสยีหาย และความช่วยเหลอืให้ตรงตามความต้องการผูป้ระสบภยั

yy การส�ารวจสิ่งก่อสร้าง สาธารณปูโภคที่ช�ารุดเสยีหาย

yy การก�าจัดสิ่งปฏิกลู การรื้อถอนท�าลายซากปรักหักพัง

yy การซ่อมแซมบ้านเรอืนผู้ ได้รบัผลกระทบ รวมทั้ง อาคาร พื้นที่สาธารณประโยชน์ 

และสาธารณปูโภค ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
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yy สื่อสารประชาสัมพนัธ์ ให้บริการกิจกรรม ฟื้นฟสูภาพจิตใจ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

และความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ ได้รบัความเสยีหายและผู้ ได้รบัผลกระทบ

yy ฟ้ืนฟสูภาพชีวติความเป็นอยู ่การให้บรกิารภาครฐั การจ้างงานและการประกอบอาชพี

2.3 การจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

บทเรียนจากภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรง ซึ่งได้สร้างความเสียหายข้ึนใน

ภมูิภาคต่างๆ ทั่วโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ�านวน 168 ประเทศได้ประชุมที่เมอืง

โกเบ (Kobe) จังหวัดเฮยีวโกะ (Hyogo) ประเทศญี่ปุ่น ในเดอืนมกราคม ปี พ.ศ.2548 

ได้มขี้อสรุปหลักการจัดการภัยพิบัติส�าคัญ ซึ่งเป็นที่ยอมรบัร่วมกนั ที่แต่ละประเทศ

ควรด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

2. ต้องให้คนในชุมชนรู้ถึงความเสี่ยงภัยและวิธีจัดการกบัความเสี่ยงนั้นๆ 

3. สร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงภัย มีมาตรการแก่สาธารณชน

4. มกีารด�าเนินการสร้างความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงภัย

5. เตรยีมความพร้อมซึ่งสามารถน�าไปปฏิบัติได้ทนัที

สาระของการประชุมในครั้งนั้น ส่งผลให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เริ่มหนัมาปรบั

แนวความคิดในการจัดการภัยพิบัติจากแนวคิดเดิม ที่เน้นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Management) มาเป็นการจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 

โดยให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรม ซึ่งแนวคิดนีเ้รยีกกนัโดยทั่วไปว่า 

การจัดการความเส่ียงจากภยัพิบตัิโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 

Risk Management หรอื CBDRM) ทั้งนีโ้ดยมีขั้นตอน กล่าวคอื

2.3.1 สร้างความตระหนักว่า “ชุมชนก�าลังเผชิญ
กับภัยอะไรอยู่”

การท�าให้คนในชุมชนเข้าใจภัยพิบัติอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนัก

ว่า ตนก�าลังเผชิญกบัภัยอะไร ให้เข้าใจถึงสาเหตุและสามารถคาดคะเนถึงผลที่อาจ

เกิดข้ึน แล้วน�าไปเตรียมหาแนวทางในการป้องกนัและลดความเสี่ยงจากผลกระทบ  

ทั้งนีผู้ ้ที่จะรู้ เข้าใจ และสามารถประเมินสถานการณ์ ได้ดีที่สุด คือ ประชาชนที่

อยู่ ในพื้นที่ เพราะคนที่อยู่ ในชุมชนเหล่านี ้ เป็นผู้ที่รู้จักสภาพพื้นที่ของตน และอาจมี

ประสบการณ์จากอนัตรายที่เกิดขึ้นแล้ว อกีทั้งยังจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่อาจจะต้อง

เผชิญกบัภัยพิบัติในชุมชนครั้งต่อไป

2.3.2 ให้เข้าใจว่า “ผลกระทบจากภยัสามารถคาดการณ์ได้”

เมื่อคนในชุมชนตระหนักว่า ชุมชนก�าลังเผชิญกบัภัยอะไรอยู่ โดยการส�ารวจข้อมลู

ปฏิทินฤดกูาล และประวัติการเกิดภัยในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของตน แนวคิดการป้องกนั

ภัยเชิงรุกที่ส�าคัญ คือ การจัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียงภัย และการ

ก�าหนดมาตรการและวิธกีารควบคุม หรอืหลกีเลี่ยงความเสี่ยงและการลดผลกระทบ

ของความเสี่ยง

2.3.3 การควบคุมบริหารจัดการโดย “องค์กรชุมชน”

หลังจากที่ ได้มาตรการ วิธกีารควบคุมหรือการลดความเสี่ยงภัยแล้ว ชุมชนจะต้องจัด

ให้มีการบริหารจัดการในรปูคณะกรรมการอ�านวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
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เช่น ฝ่ายเฝ้าระวังภยั ฝ่ายแจ้งเตอืนภยั ฝ่ายอพยพ ฝ่ายค้นหาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายประสานงานกบัองค์กรภายนอก เป็นต้น

2.3.4 แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�าหรับชุมชน

เมื่อชุมชนมีการประเมินความเสี่ยง ก�าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมได้แล้ว ต้อง

ยกระดบัความสามารถให้ชุมชนสามารถด�าเนินการ การบริหาร จัดการโดยชุมชน 

เป็นหลกั ในการจดัระบบสร้างกลไกให้มกีารจดัท�าแผนเตรยีมความพร้อมรับมอืภยัพบัิติ

ส�าหรบัชุมชน ซึ่งประกอบด้วย แผนการแจ้งเตอืนภัย แผนการอพยพประชาชน 

แผนการเผชิญเหตุด้านต่างๆ ไว้ และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนต่างๆ ในยามปกติเป็น

ประจ�า มกีารประเมนิผลเพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพในการเผชญิเหตทุีค่าดว่าจะเกดิข้ึน

2.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชนเป็นฐานในมิติหญิงชาย

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานในมิติหญิงชาย เป็นการจัดการภัยพิบัติโดย

ชุมชน  เป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดผลกระทบต่อชุมชน ให้เหลือน้อย

ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้สมาชิกทั้งหญิง ชาย รวมทั้งกลุ่ม

เปราะบางให้เข้าถึงความรู้ และได้ถูกยกระดับชุมชนตามความสามารถด�าเนินการได้

อย่างมปีระสิทธิภาพในการสร้างความพร้อม เตรยีมรบัมือจัดการเมื่อเกิดภัย รวมทั้ง

การฟื้นฟชูุมชนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติขึ้น และยกระดบัคุณภาพชวีิตของชุมชน 

โดยลดความเสี่ยงและความล่อแหลมและเพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติ โดย

แบ่งระยะเวลาด�าเนินการเป็น 3 ระยะ คอื ก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

ตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย

1. การด�าเนินการก่อนเกิดภัย (การเตรียมพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดขึ้น)

2. การด�าเนินการขณะเกิดภัย (การเผชิญเหตุ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน)

3. การด�าเนนิการภายหลังภยัพิบัติ (การฟ้ืนฟบูรูณะ การฟ้ืนคนืสู่สภาพเดิม การพัฒนา 

   อย่างยั่งยนื)

2.4.1 การด�าเนินการก่อนเกิดภัยโดยชุมชน

เป็นการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กบัสมาชิกชุมชนเกิด

ความรู้ ความตระหนัก และให้ความส�าคัญในการเรยีนรู้เรื่องภัยพิบัติ กบัการที่แต่ละ

คนต้องมาท�างานเพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกนัความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติโดย

ชุมชนเป็นฐานรากในการขับเคลื่ อนและด�าเนินการ ทั้งความรู้ดั้งเดิมและที่เคยมี

เสมือนภูมิปัญญาพื้นบ้านและรับความรู้ ใหม่ ในเรื่องภัย สนบัสนุนให้ชุมชนได้เตรียม

ความพร้อมเผชิญกบัภัยธรรมชาติอย่างมีสติและมีความปลอดภัย ทั้งนี้โดยให้ชุมชน
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ได้ก�าหนดรปูแบบและวิธกีารเตอืนภัยที่เหมาะสม ถกูต้อง แม่นย�าทั่วถึง อกีทั้งมีการ

พัฒนาความรู้ทักษะเพื่อร่วมรบัภัยธรรมชาติโดยไมโ่กลาหล และปลอดภัย

การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของชุมชนในการลดระดับความรุนแรงและการ

สญูเสยีที่จะเกิดขึ้นหากภัยพิบัติเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

yy จัดท�าแผนป้องกนั ลดความเสี่ยงและความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

yy การจัดท�าระบบสัญญาณเตอืนภัย

yy การสร้างกลไก และพัฒนาระบบอาสาสมัครโดยชุมชนมคีวามพร้อมในการจัดการ

ปัญหา

yy พัฒนาระบบสัญญาณแจ้งภัย ระบบการสื่อสารและการให้การช่วยเหลอื ก�าหนด

กิจกรรมสร้างและพัฒนามาจากชุมชนในการด�าเนินกิจกรรม หากเมื่อภัยพิบัติ

ธรรมชาติเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภัยประเภทใด เช่น พายุฝน ภูเขาหรือดินโคลน

ถล่ม น�้าท่วม คลื่นซัดตลิ่ง ความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย ไฟไหม้ คลื่นยักษ์ ต่างๆ 

เหล่านี้

2.4.2 การด�าเนินการขณะเกิดภัยในชุมชน

yy การพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ระบบและกลไกของชุมชนที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเพยีงพอของอาสาสมัคร สมาชิกทั้งหญิง ชาย ชุมชน

และท้องถิ่น ที่จะท�าให้ชุมชนสามารถปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

อย่างทนัท่วงท ีมีการสญูเสยีน้อยที่สุด

yy การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ

อพยพ ตลอดท้ังมีสิ่งอ�านวยการความสะดวก รวมทั้งสาธารณูปโภคตลอดจน

กระทั่งการดแูลสภาวะทางจิตใจ

yy พัฒนาระบบขนส่งและประสานต่อที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลการ

ดแูลผู้เจ็บป่วย

2.4.3 การด�าเนินการหลังเกิดภัยในชุมชน

yy การด�าเนินงานทั้งในช่วงเตรยีมความพร้อมชุมชน ก่อนเกิดภัย การจัดการเมื่อ

ภัยเกิดขึ้นและหลังการเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะด�าเนินการในพื้นที่เป้าหมายตาม

โครงการ จะให้ความส�าคัญในการจัดท�าระบบข้อมลู เพื่อใช้ ในการติดตาม ประเมิน

ผล รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งจะมกีลไกการติดตามการให้การสนบัสนุนอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

yy พัฒนาความสามารถของชุมชน ในการด�าเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ และช่วย

เหลอืหลังภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้า ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

และการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์

yy จัดท�าแผนการฟื้นฟชูุมชน และสนบัสนุนการแปรแผนสู่ปฏิบัติการในการฟื้นฟู

อาชพี การป้องกนัภัยโดยระบบธรรมชาติ เป็นต้น

yy การด�าเนินกิจกรรมหรือวิธกีารต่างๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการเกิดสาธารณภัย โดย

การลดความเสี่ยงและลดความล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดภัย ซึ่งจะด�าเนินการควบคู่

ไปกบัการลดผลกระทบ  โดยใช้มาตรการลดผลกระทบทั้งด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น 

การสร้างพนังกั้นน�้าป้องกนัน�้าท่วม และมาตรการด้านที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง  เช่น การ

สร้างความตระหนักและจิตส�านึกในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมที่

ส�าคัญที่ควรจัดให้มีขึ้นเพื่อการป้องกนัภัยในชุมชน  คอืการประเมินความเสี่ยง

จากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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2.5 การประเมินความเสี่ยงภัยในชุมชน

yy การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น

ข้ันตอนในการสร้างให้ชุมชนตระหนักถึงภัยและความล่อแหลมที่จะน�าไปสู่ความ

เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ชุมชนรับรู้สภาพปัญหาภัยและความ

ล่อแหลมด้วยตัวเอง โดยท�าการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์โอกาส

และความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยธรรมชาติที่อาจน�ามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อ

ชุมชน เพื่อเตรยีมแผนและวิธกีารที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ

และความสูญเสียที่อาจเกิดแก่ชุมชน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและการบริการด้าน

สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

yy การประเมินความเสี่ยงในชุมชน เป็นการด�าเนินงานโดยชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์

ภัยทุกประเภทและความล่อแหลม เพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดภัย และผลกระทบที่อาจเป็นอนัตรายต่อทรัพย์สิน สภาพความเป็นอยู่ และ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

yy การประเมินความเสี่ยงภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นขั้นตอนในการสร้าง

ให้ชุมชนตระหนักถึงภัย มกีารวิเคราะห์ และวางแผนลดความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยงภัย ภารกิจส�าคัญ 5 ประการที่ต้องด�าเนินการ คือ

2.5.1 การเตรียมการด�าเนินงาน (Preparation)

ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดให้มีทีมปฏิบัติงานในการเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนเสี่ยงภัยมีการ

จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน โดยร่วมกนัเลือกพื้นที่ชุมชนที่มีความล่อแหลม 

เสี่ยงต่อการได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ และมีการสร้างความสัมพนัธ์คุ้นเคยกบั

ชุมชน แจ้งวัตถุประสงค์ ในการเข้ามาร่วมสร้างความปลอดภัย จากนั้นควรจะต้องมี

การเตรยีมข้อมลูของชุมชน ประวัติการเกิดภัยพิบัติ แผนที่ชุมชน และอื่นๆ ไว้ด้วย

2.5.2 การประเมินภัยและวิเคราะห์ความล่อแหลม 
(Hazard Assessment and Vulnerability Analysis) 

ทีมปฏิบัติงานร่วมกบัผู ้น�าชุมชนประชุมปรึกษาหารือเพื่ อส�ารวจข้อมูลย้อนหลัง 

ประวัติการเกิดภัยในอดตี ว่ามภีัยประเภทใดบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ชุมชนจะต้องเป็น

ผู้ก�าหนด และรู้ว่าตนก�าลังเผชิญอยู่กบัอะไร จากนั้นชุมชนร่วมกนัส�ารวจข้อมลูในด้าน

ต่างๆ และจัดท�าร่างแผนที่ชุมชน โดยระบุพื้นที่เสี่ยงภัย (Risk Area) ลงในแผนที่ และ

วิเคราะห์ความล่อแหลม และประเมินก�าลังความสามารถของชุมชนในการรบัมือกบัภัย 

โดยใช้บุคคล ทรัพยากรที่มอียู่ ในชุมชน

2.5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
และการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยในแต่ละพื้นที่ของชุมชน คาดการณ์

ผลกระทบและความเสยีหายที่คาดว่าจะตามมาจากการเกิดภัย จากนั้นจัดระดบัโอกาส

ทีจ่ะเกดิภยัและผลกระทบ หากพืน้ที่ ใดมีโอกาสเกดิภยัพบิตัสิงู แล้วจดัระดบัผลกระทบ

ทีส่ร้างความเสยีหายสูบ้่านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัจ�านวนมากด้วยแล้ว จะท�าให้ชุมชนเหน็ภาพ 

พื้นที่ตอนใดในชุมชนที่มคีวามเสี่ยงสงู ผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการหา 

แนวทางในการป้องกนัและเตรยีมความพร้อมได้อย่างถกูต้องเหมาะสมและทนัการณ์
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2.5.4 การจัดการกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึ้น (Risk Treatment)

เป็นการน�าเอาผลที่ ได้จากการประเมินความเส่ียงมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางป้องกนั

และแก้ ไข ซึ่งมทีางเลอืกในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คอื การลดโอกาสของความน่าจะเกิดภัย 

โดยการหาทางป้องกนัมิให้เกิดความเสยีหาย เช่น การสร้างเกราะก�าบังบ้านเพิ่ม

ความแข็งแรงพอที่ต้านทานลมพายุ หรือการยกระดบัพื้นที่ชั้นล่างที่ถกูน�้าท่วม

2. การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คอื การที่สมาชิกในชุมชนเลอืกที่

จะเลิก ลด หรอืหลกีเลี่ยงการกระท�า และไม่ยุ่งกบักิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยง เช่น การย้ายบ้านเรอืนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) คือ การที่สมาชิกในชุมชนเลือก

ที่จะแบ่งโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนรบัผิดชอบ เช่น การประกนัภัย การประกนั

ชวีิต เป็นต้น

4. การยอมรบัความเสี่ยง (Risk Acceptance) คอื การที่ชุมชนไม่ด�าเนินการใดๆ 

ท้ังส้ิน ยอมที่จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ ในวิสัยที่ชุมชนยอมรบัได้และทนต่อ

ผลกระทบได้

2.5.5 การจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map) 
และแผนที่ปลอดภัย (Safety Map)

หลังจากที่ชุมชนร่วมกนัประเมินความเส่ียงแล้ว ให้ชุมชนน�าร่างแผนที่แสดงที่ตั้ง

บ้านเรือน สถานที่ส�าคัญในชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยที่ ได้จัดท�าไว้แล้วในเบื้องต้นมา

ปรบัเพิ่มเติมข้อมลู และจัดท�าแผนฉบบัสมบูรณ์ โดยระบุต�าแหน่งพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่

ปลอดภัย เส้นทางการอพยพ และต�าแหน่งที่ตั้งเครื่องมอือุปกรณ์ที่มอียู่

แผนที่ชุมชน จะเป็นเครื่องมอืแสดงสิ่งล่อแหลม และจุดเสี่ยงภัยในชุมชน และจะเป็น

ประโยชน์ส�าหรบัองค์กรภายนอกในการให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือได้ทนัท่วงท ี

รวมทั้งท�าให้ชุมชนสามารถมองเห็นแหล่งทรัพยากร และขดีความสามารถของชุมชน

รายละเอยีดในการจัดท�าแผนที่ชุมชน และสิ่งที่ควรระบุ เช่น

yy ภัย และความล่อแหลมอะไรบ้าง ที่ท�าให้ชุมชนมีความเสี่ยง

yy พื้นที่ สถานที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าคัญๆ ใดบ้างที่ชุมชน

เห็นว่ามคีวามล่อแหลมเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น บ้านไม้ที่มี

สภาพทรุดโทรมและอาจพังได้ง่าย บ้านช้ันเดียวไม่ ได้ยกพื้นสูงเสี่ยงต่อน�้าท่วม 

โดยระบุเลขที่บ้านหรอือาคารลงไปด้วย

yy บุคคล กลุ่มบุคคลกลุ่มไหน คนไหนที่ต้องเข้าช่วยเหลอืก่อน เช่น ผู้พิการ คนชรา 

เด็กทารก ระบุต�าแหน่งที่ชัดเจนลงในแผนที่ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้

ทนัท ี และจัดท�าบัญชรีายชื่อผู้อพยพตามความเร่งด่วน ประกอบแผนการจัดการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ด้วย 

yy ผู้รบัผิดชอบดแูลทรัพยากรที่มี ในชุมชน และเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี ้ เช่น ผู้ดแูล

และผู้ประกาศเสยีงตามสาย

yy สถานที่ปลอดภัยส�าหรบัการอพยพประชาชน 2-3 จุด เป็นอย่างน้อย

yy เส้นทางการอพยพ จุดรวมพลหรือจุดนัดพบในการข้ึนยานพาหนะไปยังสถานที่

รองรบัการอพยพ



คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บท
ที่ 

2 
กา

รจ
ัดก

าร
ภัย

พิบ
ัติโ
ดย

อา
ศัย

ชุม
ชน

เป
็นฐ

าน

50 51

2.6 การสร้างความปลอดภัย
ให้เกดิขึ้นในชุมชน

yy กลไกส�าคัญในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนเองซึ่ง

กลุ่มคนต่างๆ ทั้งหญิง-ชาย และกลุ่มคนชายขอบจะต้องมคีวามตระหนัก มสี่วน

ร่วมในการวางแผน การน�าแผนไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา ซึ่งมอีงค์ประกอบ 

ทั้งหญิง-ชายเพื่อท�าการบริหารจัดการให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกฎ 

ระเบียบ และกติกาในการท�างานและมีการแบ่งความรับผิดชอบ เพื่อบรรลุผล

ส�าเร็จร่วมกนั

yy การก�าหนดโครงสร ้างของคณะกรรมการชุมชนจะแตกต ่างกันไปตาม

สถานการณ์และจ�านวนประชากรของแต่ละชุมชน ในบางชุมชนมคีณะกรรมการ

เพื่อด�าเนินกิจกรรมอ่ืนในชุมชนซึ่งมีศักยภาพอยู่แล้ว ควรให้ความส�าคัญให้กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวร่วมกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงภัยด้วย กล่าวคือไม่ ได้แยก

ส่วนตามบุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แยกส่วนเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

และเป็นการพัฒนากลไกและแผนเชิงบรูณาการ

2.7 การจัดท�าแผนเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ

yy ชุมชนเสี่ยงภัยทุกแห่งจ�าเป็นต้องมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�าหรับ

ชุมชน เพื่ อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีการป้องกนัและลดผลกระทบจากภัย 

และเพิ่มศักยภาพของชมุชนให้มขีีดความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ฉกุเฉนิ

N

yy แผนเตรยีมความพร้อมรบัมือภัยพิบัติส�าหรบัชุมชน ผู้น�าในชุมชน หรอืผู้บริหาร

ท้องถิ่นต้องระดมความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกนัจัดท�าด้วยตนเอง 

เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเป็นผู้มคีวามรู้ ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ ปัญหา สาเหตุ 

แนวทางแก้ ไข และข้อมูลที่ ได้มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงภัยโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และจัดท�าแผนที่

ชุมชนดังที่กล่าวไว้แล้ว ส�าหรับการจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ส�าหรบัชุมชน 
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2.8 แนวการด�าเนินการเพื่อสร้าง
ความพร้อมและลดความเสี่ยง

เพิ่มศักยภาพของสมาชิกและกลไกต่างๆในชุมชนให้มีความสามารถในการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ในการด�าเนินการ

จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี ้

yy ให้สมาชิกในชุมชนทุกคน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ เพื่อ

ป้องกนัและแก้ ไขปัญหาของชุมชน โดยการเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยของหมู่บ้าน และให้คณะ

กรรมการฯ มหีน้าที่ปรบัปรุงแก้ ไขและพัฒนาแผนให้เป็นปัจจุบนั ในทุกปี ไม่ควร

ด�าเนินการโดยใช้กลไกท้องถ่ินในการจัดการบริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน

โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม และสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีครบถ้วนทั้ง

หญิง-ชาย เยาวชน

yy การด�าเนินการป้องกนัและแก้ ไขปัญหา จะต้องมกีารประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด หน่วยราชการที่ตั้ง

อยู่ ใกล้หมู่บ้าน สถานตี�ารวจ โรงเรยีน สถานอีนามัย องค์การกุศลอื่นๆ เป็นต้น

yy ให้ยึดถอือยู่เสมอว่าภัยทุกประเภท มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นทุกคนต้อง

ตระหนักและผนึกก�าลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ หาทางป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า 

โดยหม่ันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ อให้ ได้วิธีการเพื่ อลดความ

เสี่ยงภัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ยึดหลักการพึ่งพาตนเองในการ

รบัมือกบัภัย ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาช่วยเหลอืสนบัสนุน

2.9 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนส�าหรับ

คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของชุมชน ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ยามปกติก่อนเกิดภัย การจัดการใน

ภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย และการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยรวมทั้งฟื้นฟู

สาธารณปูโภคหลังภัยพิบัติ
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2.9.1 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนในยามปกติ

     1) การก�าหนดสถานการณ์ความเสี่ยงภัย

           พื้นที่เสี่ยงภัย มีตามล�าดบัดังนี้

  ก. บริเวณ ................

  ข. บริเวณ ................

  บัญชรีายชื่อกลุ่มเสี่ยง

  ก. กลุ่มผู้พิการ (ผนวก ก)

  ข. กลุ่มผู้ป่วย (ผนวก ข)

  ค. กลุ่มผู้สงูอายุ (ผนวก ค)

  ง. กลุ่มเด็ก (ผนวก ง)

    2) การก�าหนดพื้นที่ปลอดภัย

  จุดนัดพบ เพื่อรวมพลเคลื่อนย้าย มี ................ แห่ง คอื ................

  เส้นทางการอพยพประกอบด้วย 

  ก) เส้นทาง ................

  ข) เส้นทาง ................

          พื้นที่รองรบัการอพยพ คือ ................

          กองอ�านวยการบรรเทาทุกข์ คือ ................

    3) การจัดเตรยีมยานพาหนะ เครื่องมอือุปกรณ์กู้ภัย (ผนวก จ)

    4) การสื่อสาร (ผนวก ฉ)

    5) การฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

ให้คณะกรรมการการจดัการภยัพบิตั ิ จดัให้มกีารเรยีกประชุมประชาชนทกุหลงัคาเรอืน 

เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนชุมชน และจัดให้มีการสมมติสถานการณ์ว่ามภีัยจะเกิดขึ้น

โดยจ�าลองเหตกุารณ์ ก�าหนดวนั เวลา และสถานทีเ่กดิเหตไุว้ล่วงหน้า แล้วให้อาสาสมคัร

ที่ท�าหน้าที่เตอืนภัยมีความรู้ ความสามารถในการด�าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังติดตาม

สถานการณ์ การฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัย การประกาศประชาสัมพันธ์ การอพยพ

ตามขั้นตอนของแผน (การไปพบที่จุดรวมพล การเคลื่อนย้ายผู้อพยพ การส�ารวจยอด

ผู้อพยพ การใช้เส้นทางการอพยพ การจัดการที่พักฉุกเฉิน และการจัดตั้งกองอ�านวย

การบรรเทาทุกข์ การอพยพกลับเข้าสู่ที่พัก) เพื่อทดสอบและปรับปรุงข้อบกพร่อง 

เช่น การปรับปรุงเส้นทางอพยพให้ปลอดภัย และสร้างความคุ้นเคยกบัสถานการณ์

ความเสี่ยงภัยให้สมาชิกทุกคน

2.9.2 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนขณะเกิดภัย (ในภาวะฉุกเฉิน)

yy การแจ้งเตอืนภัย

หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดภัย ให้อาสาสมัครมิสเตอร์เตอืนภัยติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ประกาศแจ้งเตือน

ภัยล่วงหน้าทางเสยีงตามสายหรอืหอกระจายข่าว หรอืไซเรนมือหมุน หรอืสัญญาณ

อื่นใดที่จัดให้มีขึ้นตามที่มกีารปรึกษาไว้ล่วงหน้า เช่น กลองเพล ตเีกราะเคาะไม้ หรอื

นกหวีด เป็นต้น

yy การเตรยีมการอพยพ

1. ให้หน่วยงานอพยพจัดล�าดับความส�าคัญของการอพยพ ให้จัดแบ่งประเภทของ

บุคคลตามล�าดบัความส�าคัญเร่งด่วน โดยเริ่มจากผู้ป่วย คนพิการ ทุพพลภาพ 

คนชรา เด็ก และสตร ีตามล�าดบั

2. ก�าหนดจุดนัดหมายประจ�าชุมชนและพื้นที่รองรบัการอพยพไวโ้ดยแน่นอน

3. ก�าหนดเจ้าหน้าที่ด�าเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรบัผิดชอบ

ไว้ชัดเจน



คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บท
ที่ 

2 
กา

รจ
ัดก

าร
ภัย

พิบ
ัติโ
ดย

อา
ศัย

ชุม
ชน

เป
็นฐ

าน

56 57

4. ส�ารวจยานพาหนะ น�้ามนัเชื้อเพลิง ระบบสื่อสารและอาหาร น�้าดื่มที่จ�าเป็น

5. ก�าหนดระเบยีบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และความสงบ

6. แจกจ่ายคู่มอืการอพยพ แจกจ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

yy การอพยพ

ในการอพยพประชาชนให้สมาชิกชุมชน ผูน้�าชุมชน และหน่วยอพยพ ปฏบัิตติามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้

สมาชิกชุมชน :

1. เมื่ อได้รบัการแจ้งเตือนภัยอาจจะเกิดภัยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยด้วยรูป

แบบต่างๆ เช่น จากสถานวีิทยุ โทรทัศน์ ระบบเสยีงตามสาย หอกระจายข่าว 

ไซเรนมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรอือื่นใดให้สมาชิกไม่ตื่นตระหนก ตั้งสติให้

มั่นคง และรบัฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการที่จะมีการประกาศทางสถานี

วิทยุ  โทรทัศน์ และข้อมลูจากเสยีงตามสายที่คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและ

แจ้งเตอืนภัยจะเป็นผู้ประกาศ

2. หัวหน้าครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีบทบาทน�าในการอพยพสมาชิกใน

ครอบครัวไปยังจุดปลอดภัยที่ ได้ก�าหนดไว้แล้ว โดยใช้วิธีวิ่งหรือเดินอย่างเร็ว

โดยทนัที ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจร

ติดขัด เช่น รถยนต์ จากนั้นจะต้องตรวจสอบจ�านวนสมาชิกครอบครัวว่าอยู่ครบ

หรอืว่าอยู่ที่อื่นๆ หากไม่ครบให้หาวิธกีารติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องการเกิดภัยให้ผู้นั้น

ทราบ และให้แจ้งศนูย์อพยพ และประธานกรรมการ หรอืกรรมการอพยพของ

หมู่บ้าน (รายชื่อและการติดต่อตามภาคผนวก) ทราบโดยไม่ชักช้า

3. เมื่อได้รับข่าวสารการแจ้งเตือน ประชาชนจะต้องเตรียมตัวไว้ ให้พร้อมส�าหรับ 

การอพยพ โดยจัดเตรยีมกระเป๋าที่มขีองมคี่า เงินสด เอกสารส�าคัญ ของใช้

จ�าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น�้าดื่มเท่าที่จ�าเป็น รวมทั้งดแูลให้สมาชิก

ทุกคนในครอบครัวให้อยู่ ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรอืนต้องปิดบ้านเรอืน

ให้มิดชิดมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และเดินทางไปรวม ณ จุดนัดหมายประจ�าชุมชน

โดยเร็ว

ผู้น�าชุมชน :

จัดระเบยีบและจัดล�าดบัก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นธรรม พร้อมกบัขนย้าย

ประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยโดยให้ผู้น�าชุมชนหรือผู้น�าหมู่บ้านประสานงานกบั

หน่วยอพยพอย่างใกล้ชิด

กรรมการฝ่ายอพยพ :

หน่วยอพยพต้องทราบและศึกษาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และต้องตรวจสอบ

สภาพยานพาหนะส�าหรบัการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อ

ประสานงานกบัผู้น�าชุมชนหรอืผู้น�าหมู่บ้านทุกระยะ และปฏิบัติการอพยพตาม

แผนอพยพที่ ได้ก�าหนดไว้

yy การจัดระเบยีบสถานที่อพยพและการอ�านวยการความปลอดภัย

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นผู้รบัผิดชอบในการ

จัดระเบยีบสถานที่อพยพดังนี้

1. การท�าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย

2. การจัดให้มีสาธารณปูโภคพื้นฐาน

3. ให้มีการลงทะเบยีนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบจ�านวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ ใน

พื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท�าแบบฟอร์มลงทะเบยีนไว้เป็นการล่วงหน้า

4. การจัดระเบยีบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรอืแต่ละกลุ่มชุมชน

5. การจัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก�าลังจากเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ อปพร. หรอืจากผู้อพยพ
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yy การดแูลความปลอดภัยบ้านเรอืนของผู้อพยพ

กรรมการฝ่ายอพยพควรประสานกบัเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ เพื่อจัดก�าลังสายตรวจ 

หน่วย อปพร. หรืออาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพ

เป็นระยะ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คอื ข้อมลูสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบนั ถ้ามสีถานการณ์

ล่อแหลมห้ามออกปฏิบัติหน้าที่เด็ดขาด และในกรณีที่สายตรวจออกปฏิบัติภารกิจได้

ภายหลังเสร็จภารกิจแล้ว ควรน�าข้อมลูกลบัมารายงานให้แก่ผู้อพยพโดยเร็ว เพื่อมิให้

ผู้อพยพเกิดความกังวลในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน

yy การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ การปฐมพยาบาลการช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บและ

บริการอาหารน�้าดื่ม

ให้กรรมการฝ่ายอพยพอ�านวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ การดแูลรักษาความสะอาดให้

ถูกสุขลักษณะ การจัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐาน การจัดระบบการรบัของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

yy การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์

กรรมการฝ่ายอพยพควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดภัยอย่าง

ใกล้ชิดและต่อเนื่อง จากสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน�าข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให้ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล 

และเมื่อมขี่าวสารยนืยนัอย่างชัดเจนจากผู้บังคบับัญชา ถึงการยกเลิกสถานการณ์ ให้

รบีแจ้งผู้อพยพเตรยีมพร้อมในการอพยพกลบัสู่ที่ตั้งต่อไป

2.9.3 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนหลังภัยพิบัติ

กิจกรรมการปฏิบัติงานภายหลังเกิดภัย  เป็นการให้ความช่วยเหลอืฟื้นฟผูู้ประสบภัย

รวมทั้งฟื้นฟสูาธารณปูโภค ประกอบด้วย

yy การอพยพกลบั

 ประชาชน

เมื่อได้รบัข่าวสารแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ประชาชนจะต้องเตรียมตัวไว้

ให้พร้อมส�าหรบัการอพยพกลบั โดยจัดเตรียมส่ิงของให้เรียบร้อย และให้รอรบัแจ้ง

จุดอพยพกลบั และให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ ในแต่ละภารกิจ

 ผู้น�าชุมชนหรอืผู้น�าหมู่บ้าน

ควรจัดระเบยีบและจัดล�าดบัก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นระบบไปสู่ที่ตั้งเดิม โดย

ประสานงานกบัฝ่ายอพยพอย่างใกล้ชิด

 ฝ่ายอพยพ

ต้องทราบเส้นทางกลบัสู่พื้นที่เป้าหมายทั้งชุมชนหรือหมู่บ้าน เนื่ องจากเส้นทาง

อพยพกลับอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะส�าหรับ

การอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกบัผู้น�าหมู่บ้าน

ทุกระยะ และปฏิบัติการอพยพประชาชนกลบัที่ตั้งอย่างละมุนละม่อม

yy การจัดตั้งศนูย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน

ให้มีการจัดตั้งศนูย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน ตามรายละเอยีดดังนี้

1. ใช้สถานที่ ณ พื้นที่ปลอดภัย (โรงเรยีน/วัด/สถานที่ที่ก�าหนดไว้)

2. ในศูนย์บรรเทาทุกข์ ให้มีหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัย และหน่วยค้นหาและ

กู้ภัย เพื่อสนบัสนุนความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งโรงทาน/โรงครัว

ชั่วคราว ให้มีอาหารน�้าดื่มและสุขาที่เพยีงพอ

3. เป็นศูนย์กลางในการรบัแจ้งความเสยีหาย และสญูเสยีชวีิตและทรัพย์สิน

4. ให้มกีารส�ารวจบ้านเรอืน ความเสยีหายของประชากรในหมูบ้่านทกุหลัง เพื่อจัดท�า

ทะเบยีนครัวเรอืนทีป่ระสบภยั สญูหาย เสยีชวีติ และให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้น
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5. ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบับัญชรีายชื่อผู้ประสบภัยและความเสยีหายของ

ทรัพย์สิน โดยจัดท�าเป็นบอร์ดแสดงข้อมลู (เป็นรปูภาพและประวัติผู้เสยีชวีิต

โดยสังเขป) โดยสอบถามความต้องการของชุมชน

6. ติดต่อขอรบัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่างๆ (ควรมรีายชื่อ เบอร์ติดต่อหน่วย

งาน ในการประสานความช่วยเหลอื)

7. สรุปความเสยีหายและประสานงานให้ข้อมลูเกี่ยวกบัผู้ว่าราชการจังหวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. จัดตั้งศูนย์ฟื ้นฟูสุขภาพจิต เช่น กิจกรรมส�าหรับเด็ก สถานที่ผ่อนคลาย

ความเครยีด 
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บทที่ 3

การส่งเสริม
มิติหญิงชาย

ในการจัดการภัยพิบัต ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
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3.1 การหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของ
หญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

ความสูญเสียในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านชีวิตและความเสียหาย

ของทีอ่ยูอ่าศยั สตัว์เลีย้ง การด�ารงชวิีตความเป็นอยู ่ การล่มสลายของชุมชน การสญูเสยี 

คนที่รัก หัวหน้าครอบครัว ลกูน้อย ญาติสนิท มิตรสหายของคนในชุมชน ที่เป็นผล

จากภยัพบิตั ิ จากวันนัน้จนถึงวันนี ้ คนเหล่านัน้มิได้ เสยีชวีติอย่างสญูเปล่า คนเหล่าน้ัน

เป็นแรงผลักดนัส่งเสริม ให้เกิดคลื่นความรู้ ความตื่นตัว ในการเตรียมรบัมือกบั

ภยัพบิตัต่ิางๆ ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต ชนรุน่หลังจงึต้องร่วมกันคดิ ร่วมกันท�า ในการเตรยีม

รบัมือกบัภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึน ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภัย และเมื่อเกิดภัยชุมชนสามารถ

จัดการกบัภัยได้ทันท่วงที่ซึ่งจะท�าให้ลดระดบัความรุนแรงของความเสียหายจากภัย

ดังกล่าว โดยต้องช่วยเหลอืตนเองได้ก่อน ขณะที่รอความช่วยเหลอืจากภายนอก

ในอนาคตจ�าเป็นต้องสร้างสังคม ชุมชนปลอดภัย โดยผู้คนในชุมชนและสังคมตื่นตัว 

ร่วมมือกนั ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึน คนใน

ชุมชนจะหนัหน้าเข้าหากนั ร่วมมอืกนั ตักเตอืนกนัและกนัให้ระมัดระวงั ภยัต่างๆ ในชุมชน

ส่ิงเหล่านีจ้ะบังเกิดข้ึนได้ ต้องเกิดจากการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรง

ร่วมใจอย่างมาก จากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน และจะก่อให้เกิดความร่วมมือ

ในระดบัชุมชน ในระดบัท้องถ่ิน ในระดบัอ�าเภอ และในระดบัจังหวัดตลอดจนถึงระดบั

ประเทศ  การเตรียมความพร้อมให้กับคนในชุมชน ให้มีความรู ้ ในการจัดการ

ความเส่ียงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แนวคิดนีมุ้่งให้คนในชุมชน สามารถช่วยให้ตนเองและ

ครอบครัวปลอดภัยและรอดพ้นจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึน โดยสามารถที่จะด�ารงชีวิตอยู่

ได้ ในระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าระบบการช่วยเหลอืจากภาครัฐหรอืส่วนต่างๆ จะเข้ามาให้

ความช่วยเหลอื 

ในการจัดการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นของประชาชนในชุมชน การร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบัติ และจัดท�าแผนการ

ด�าเนินงานป้องกนัภัยให้กบัชุมชนของตนเอง ประชาชนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกนั มีการประชุมปรึกษาหารือ หาฉนัทามติในระดับชุมชน 

การทดสอบแผนงาน และการท�าแผนอพยพครัวเรือน และชุมชนเพื่อให้เกิดความ

พร้อมรบัสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีระเบียบเป็นระบบ และเกิดเป็น

ความรู้ความเข้าใจสบืทอดและคงอยู่ ในชุมชนอย่างยั่งยนื

การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

สามารถจัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองในอนาคต การที่ชุมชนเป็นผู้จัดการ

ภัยพิบัติด้วยตนเองคือปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดว่าโครงการด้านการเตรียมความพร้อม 

หรอืการจัดการความเสี่ยงที่องค์กรต่างๆ สนบัสนุนนั้นจะสามารถคงอยู่ ได้อย่างยั่งยนื

หรอืไม่ แม้การสนบัสนุนต่างๆ จากภายนอกจะสิ้นสุดลง 

การตัง้คณะท�างานด้านการเตรยีมความพร้อม และการจดัการความเสีย่งควรมผีูห้ญงิ

รวมกลุ่มด้วย กลุ่มผู้หญิงควรที่จะเป็นกลุ่มที่ร่วมในการวางแผน ด�าเนินงาน และ

การจัดการให้การจัดการช่วยเหลือ และควรที่จะต้องมีความพยายามเป็นพิเศษเพื่อ

ให้หลักประกันว่าผู ้หญิงเข้ามาร่วมในการจัดการ และได้รบัการยอมรบัเมื่ อแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญต่างๆ เช่น การก�าหนดวิธีการเตรียมความพร้อมของ

ชุมชน การก�าหนดเขตเสี่ยงภัย เขตปลอดภัย เส้นทางในการอพยพไปสู่จุดปลอดภัย  

แนวทางปฏิบัติของครัวเรือนในพื้นที่เส่ียงภัย หรือการระบุกลุ่มเปราะบางต่างๆ ใน

ชุมชน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการกู้ภัยต่างๆ เกณฑ์ และเงื่อนไขการให้หรอืรบัความ

ช่วยเหลอื เพราะความต้องการจ�าเพาะ เช่น การช่วยเหลอืแม่ลกูอ่อน หรอืการให้ความ

ช่วยเหลอืคนชราและเด็กมักเป็นประเด็นที่กลุ่มผู้หญิงมีความช�านาญมากกว่า แต่มัก

ถกูมองข้ามเมื่อมกีารก�าหนดแผนโดยทีมกู้ภัย (ที่มักเป็นผู้ชายเท่านั้น) ที่ ได้รบัการ
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ฝึกอบรมตามแบบแผนของหน่วยงานราชการเป็นหลัก ด้วยเหตุนีก้ารก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติด้านการเตรยีมความพร้อมในระดบัชุมชนด้วยมิติหญิงชายจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็น  

3.1.1 การท�าข้อมูลพื้นฐานชุมชนด้านการจัดการ
ความเสี่ยงและภัยพิบัติ

yy ก�าหนดสัดส่วนตัวแทนผู้เข้าร่วมการจัดท�าข้อมูลที่มาจากกลุ่มผู้ประสบภัยที่

หลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มชายขอบ กลุ่มหญิง และชายหม้าย แม่ลกู

อ่อน และกลุ่มผู้หญิงที่ประสบภัยอื่นๆ โดยมีมาตรการเชิงบวกประกนัการมีส่วน

ร่วมของกลุ่มเหล่านี ้เช่น การมพีี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงลกูเมื่อผู้หญิงต้องเข้าประชุม การ

แบ่งเบาความรบัผิดชอบในครัวเรือนเพื่อที่ผู้หญิงจะสามารถร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 

นอกบ้านได้ หรอื การใช้ภาษาที่ ไม่เป็นเอกสารหรอืทางการเนื่องจากสื่อเหล่านี้

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมลูของกลุ่มชายขอบ และผู้หญิงในบางวัฒนธรรม

yy ก�าหนดสัดส่วนคณะท�างานซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มีจ�านวนสมาชิกชายหญิง

ที่ ใกล้เคยีงกนั

yy จัดกระบวนการรวบรวมข้อมลูเพื่อท�า (1) แผนที่พื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

สงู (2) แผนที่ข้อมลูเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน (3) แผนที่ระบุที่อยู่ของกลุ่ม

เปราะบางเช่น คนชรา แม่ลกูอ่อน ผู้ที่มปีัญหาด้านสุขภาพจิต หรอืมอีาการทาง

ประสาท เด็กเล็ก เป็นต้น (4) แผนที่เส้นทางอพยพ โดยก�าหนดสัดส่วนตัวแทน

กลุ่มต่างๆ ในชุมชน และจ�านวนผู้หญิงที่ ใกล้เคียงกนั พร้อมกบัประกนัการมี 

ส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ด้วยกระบวนการที่ผู้เ อ้ือมีความช�านาญในการกระจาย

โอกาสในการมีส่วนร่วมทั้งในรปูแบบของกลุ่มและรายบุคคล

yy น�าเสนอข้อมูลป้อนกลับที่ ได ้รวบรวมมาสู ่ที่ประชุมชุมชนเพื่ อตรวจสอบ 

ปรบัปรุงและแก้ ไขความถกูต้องร่วมกบัชุมชน (แหล่งข้อมูล กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย  หน้า 7)

yy เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งข้อปฎิบัติตามแนวทางขององค์กรต่างๆ และแนวทาง

ของชุมชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเพื่อเป็นหลักประกนัในการเข้าถึงข้อมลู 

yy การฝึกซ้อมการอพยพครัวเรอืน ชุมชน การฝึกตามแผนที่ชุมชนได้เตรยีมการไว้

ให้เกิดความคุ้นเคยต่อการปฏิบัติของคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ 

3.1.2 การจัดกระบวนการส่งเสริมศักยภาพ และ
การวางแผนด้านการเตรียมความพร้อมและ
การจัดการความเสี่ยงของชุมชน 

yy การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  มีเป้าหมายเพื่ อให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง  สามารถจัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

yy จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโดยสร้างหลักประกนัการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

ทั้งในรปูแบบกลุ่ม และรายบุคคล 

yy สนบัสนุน เด็ก และวัยรุ่นหญิงให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการออกแบบ 

และวางแผน และออกแบบผังของชุมชน เช่น ห้องพัก ห้องครัว  ห้องน�้า  ให้ตั้งอยู่

ในต�าแหน่งที่มคีวามปลอดภัยส�าหรบัเด็ก และวัยรุ่นหญิง      

yy สนบัสนุนหญิงสูงอายุให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการจัดสวัสดิการด้าน

การดแูลเด็กอ่อนในชุมชน และสนบัสนุนให้มีรายได้ของตนเอง

yy ด�าเนินการแก้ ไขปัญหาที่เกิดจ�าเพาะกบัผู้หญิง เช่น นิยามความหมายของ 

“หัวหน้าครอบครัว” เกณฑ์การเป็นผู ้ ได้รับผลประโยชน์ การฝึกว่ายน�้า     

การอพยพ การกู้ภัยเบื้องต้นลงในแผนพัฒนาศักยภาพ และแผนการเตรียม

ความพร้อมชมุชนเพื่อประกนัให้ผูห้ญงิสามารถช่วยเหลอืตนเองได้เมื่อประสบภยั
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3.1.3 การด�าเนินงานตามแผน 

yy สร้างแนวทางการประสานงานภาคี และหน่วยงานภายนอกชุมชนโดยระบุ 

รายชื่อ และแนวทางการให้ความช่วยเหลอื โดยไม่ละเลยหน่วยงานที่สามารถให้

ความช่วยเหลอืที่จ�าเพาะเจาะจงกบัผู้หญิง เช่น มลูนิธิผู้หญิง ส�านักส่งเสริมความ

เสมอภาคหญิงชาย ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

yy จัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อม และการจัดการความเสี่ยงโดยมีผู้หญิง 

และกลุ่มคนชายขอบในชุมชนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสัดส่วนที่ ใกล้เคยีงกนั

yy สร้างกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลบัต่อการด�าเนินงานตามแผนที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม

ชายขอบ และผู้หญิงสามารถแสดงความเห็นไดโ้ดยไม่มีความกลัว

yy กลุ่มชายขอบ ผู้หญิง และกลุ่มเปราะบาง เข้าร่วมระดมความคิดเห็นรบัรู้ข้อมูล 

และรบัผิดชอบในกระบวนงานต่างๆ ของชุมชนอย่าง จริงจัง ต่อเนื่อง

3.1.4 การประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผน และปรบัปรงุ 
แผนการเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

yy เชิญหน่วยงานที่มีความรู้ และความรบัผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการความเสี่ยง

และเตรียมความพร้อมชุมชน เช่น กรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ในระดบัจังหวัด และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาเข้าร่วมเป็นคณะ

ประเมิน โดยก�าหนดสัดส่วนสมาชิกชายหญิงในคณะท�างานที่ ใกล้เคยีงกนั

yy จัดกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

คนชายขอบ และผู้หญิงที่ทั่วถึงด้วยมาตรการที่หลากหลาย และลดอุปสรรคใน

การมสี่วนร่วมของผู้หญิงได้ทั้งในรปูแบบกลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล

yy แบ่งปันข้อมลูผลการประเมนิอย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีมทกุฝ่าย โดยค�านงึถึงข้อจ�ากดั

ทางภาษา และภาระในครอบครัวที่กลุ่มผู้หญิงในบางบริบททางสังคม วัฒนธรรม 

และศาสนา และเป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมในกระบวนการโดยตรง

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

3.2.1 การฝึกอบรมเรื่องมิติหญิงชาย

อาสาสมัครเข้าไปท�างานในพื้นที่ประสบภัย ควรจะต้องมกีารเตรยีมตัว ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ความตระหนักในความส�าคัญเรื่องมิติหญิงชาย ในการด�าเนินการจัดการ

ภยัพบิตั ิ ทัง้นีโ้ดยต้องพฒันาศกัยภาพ สามารถด�าเนนิให้มหีลกัประกนัการมส่ีวนร่วม

หญิงชาย ในการจัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมแนวคิด การพัฒนาทัศนคติและแนวการ

ท�างาน ให้เป็นที่เข้าใจกบับุคลากรที่ท�างานในพื้นที่ถือเป็นความจ�าเป็น การพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการท�างานในชุมชนนอกเหนอืจากแนวคิดแล้ว ยัง

มวีิธกีารและเทคนิคที่บุคลากรพัฒนาควรได้รบัการฝึกฝนในอกีหลายเรื่อง เช่น การ

ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน ความสามารถในการพูดและการฟัง

อย่างไรจะท�าให้เกิดการสื่อสาร เรียนรู้  กระบวนการจัดต้ังกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาให้ชุมชนเองมีแกนหลัก กระบวนการแก้ ไขปัญหาของ

ชุมชนเอง วิธีการท�าให้สมาชิกชุมชนทั้งหญิงชาย ร่วมมือในการแก้ ไขปัญหา การ

ท�างานเป็นทมี การจดัการปัญหาความขัดแย้งอย่างสนัตวิธิ ีการจดัประชมุกลุม่ รปูแบบ

ตัวอย่างเพื่อการท�างานชุมชน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการท�างานในพื้นที่

ประสบภัยพิบัติ กระบวนการและเทคนิคการจัดค่าย การเรยีนรู้ สิทธิในกลุ่มเยาวชน 

ระบบการเงินและบัญชชีุมชน การเตรยีมรบัมือกบัภัยพิบัติของชุมชน เช่น เครอืข่าย

วิทยุเตอืนภัย ฯลฯ

3.2.2 การประเมินศักยภาพและข้อจ�ากัดภายในชุมชน 

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควรมเีวทรีะหว่างอาสาสมัครกบักลไกชุมชน สมาชิกในชุมชน

รวมถึงคนชายขอบ เช่น ผู้หญิง เด็ก คนชรา ผู้พิการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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และหาแนวทางในการหนุนเสริมกระบวนการท�างานร่วมกนั  ควรมกีารสรุปบทเรยีน

การท�างาน เพื่อให้อาสาสมัครสามารถสรุปสิ่งที่ตนได้เรยีนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ ความชัดเจน ยกระดบัความตระหนัก ความส�านึก การเข้าใจและการซึมซบั

รวมทั้งพัฒนาหลักคิดและแนวปฏิบัติ

3.2.3 การแลกเปลี่ยนภายในองค์กรหรือทีมงาน 

ควรจัดให้มีเวทีระหว่างบุคลากรทั้งหมดและหรือที่ท�างานเป็นอาสาสมัครพื้นที่ต่างๆ 

เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานส�าหรบัน�าไปปรบัใช้หรือเป็นแรง

บนัดาลใจในการท�างานของบุคลากร ทั้งนี ้ ในการให้การช่วยเหลอืในระยะเร่งด่วนควร

มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ที่มีองค์ประกอบการ

เข้าร่วมทั้งหญิงและชายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ 

ที่เข้าไปให้การช่วยเหลอื เพื่อเรยีนรู้การด�าเนินงาน สร้างหลักประกนัให้ความต้องการ

และปัญหาของผู้หญิงได้รบัการตอบสนองและแก้ ไข และปกป้อง คุ้มครองผู้หญิง

จากการถกูละเมิด

3.2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัย
ที่มีมิติหญิงชาย

ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเรื่องของชุมชน ที่มีองค์ประกอบเพศหญิง เพศชายที่ ได้

รบัผลกระทบที่เหมือนกนั และหรอืแตกต่างกนัจากความแตกต่างทางเพศและข้อจ�ากัด

ต่างๆที่มีผู้หญิง รวมทั้งคนชายขอบ ทั้งในบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การปกครอง วิถีของชุมชน รวมทั้งให้ค�าแนะน�าให้บุคคลากรที่ท�างานได้ศึกษาชุมชน

เรยีนรู้ด้วยตัวเองในกระบวนการท�างาน

3.3 การหนุนเสริมการฟื้นฟูชีวิต ฟื้นฟู
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศในการฟื้นฟูเป็นเรื่ องที่

ส�าคัญ  ผู ้หญิงควรต้องเข้ามีส่วนร่วมในทุกมิติการฟื ้นฟูของชุมชนไม่ ใช่เพียงใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเฉพาะผู้หญิง ทั้งนีห้น่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลอืจะต้องพยายาม

เข้าถึงผู้หญิงเพื่อป้องกนัปัญหาการเลอืกปฏิบัติ ความไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น อนั

เป็นเหตุท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลอืต่างๆ แม้กระทั่ง อาหาร เนื่องจาก

สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นข้อจ�ากัดท�าให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม 

รวมทั้งขาดโอกาสสะท้อนปัญหาความต้องการเฉพาะของผู้หญิงเอง หน่วยงานควร 

ต้องสร้างหลักประกันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกลไกและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ

ทุกระดบั: ระดบัประเทศ ระดบัท้องถ่ิน ระดบัหมู่บ้าน หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ 

องค์กรในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงองค์กรชุมชน และควรต้องมกีารจัดตั้ง

หน่วยงานที่ท�างานเรื่องผู้หญิงที่ประสบภัยจากภัยพิบัติในการด�าเนินงานของสถาบนั 

เพื่อที่จะรบัผิดชอบเรื่องการฟื้นฟ ู และให้ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการ

ตดัสนิใจ มคีวามจ�าเป็นภายหลงัประสบภยั องค์กรหรอืกลุม่ทีเ่ข้าไปท�างานอย่างเข็มแข็ง 

ควรให้ความส�าคัญด�าเนินงาน ช่วยลดการต่อต้านการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้หญิง

การให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะต้องสร้างความพร้อมให้กบัผู้หญิงที่เป็นผู้

ประสบภัยเอง โดยสนบัสนุนการรวมกลุ่มของผู้หญิงและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิง

มีส่วนร่วมในการรณรงค์การละเมิดสิทธิ์อันเนื่องมาจากความเป็นผู้หญิง หน่วยงาน

ต่างๆ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดองค์กร เครอืข่าย หรอืพนัธมิตรที่ท�างานเรื่อง

ผู้หญิงท�าหน้าที่รณรงค์ผลักดนัเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในการจัดการภัยพิบัติ

สนบัสนุนให้ผู้หญิงที่ประสบภัยได้รวมตัวกนัเพื่อรณรงค์ผลักดนัให้เกิดการปกป้อง

สิทธิสตรแีละให้การสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั
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3.4 การหนุนเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงผู้ประสบภัย

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

การมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเป็นหลักประกันเบื้องต้นในการ

ท�ามาหากินของชุมชนได้หมายถึงความมั่นคงทางอาหาร และการมีแหล่งรายได้ที่

หลากหลายและสม�่าเสมอตลอดปีทั้งในระดบัครัวเรอืน และชุมชนหมายถึงการมีความ 

มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่

ส�าคัญของชุมชนในการฟื้นตัวภายหลังภัยพิบัติของชุมชนได้ ในเวลาอนัรวดเร็ว วิถชีวีิต

และวิถีชุมชนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ความเปราะบางด้านเศรษฐกิจชุมชน และ

ความมั่นคงทางอาหารเป็นตัวแปรโดยตรงต่อความสามารถของชุมชนในการตั้งรับ

ภัยพิบัติ 

ผลกระทบในความเปราะบางของเศรษฐกิจชุมชน และความม่ันคงทางอาหาร

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ และส่งผลต่อการเพิ่มภาระผู้หญิงเมื่ อ 

เกิดภัยพิบัติ การสร้างหลักประกนัด้านเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

ในชุมชนด้วยมิติชายหญิงจึงเป็นเรื่ องที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 หลักปฏิบัติเพื่อสร้างหลักประกันด้านโอกาสทาง
เศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
ด้วยมิติชายหญิง

yy เสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงในการร่วมท�ากิจกรรมกลุ่ม ด้านการจัดการเศรษฐกิจ

ครัวเรือนด้วยมาตรการเชิงรุกโดยลดอุปสรรคต่างๆ เช่น ข้อจ�ากัดของผู้หญิง

ด้านการเดินทาง การต้องดแูลเลี้ยงดบูุตร ดังนั้นมาตรการเชิงบวกโดยเข้าถึงบ้าน 

เป็นการสร้างโอกาสให้ผูห้ญงิทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวั หญงิมลีกูอ่อน และหญงิหม้าย

ทีต้่องเลีย้งดลูกูตามล�าพงัสามารถเข้าถึงความช่วยเหลอืและมส่ีวนร่วม ได้ออกเสยีง 

ก�าหนด วางแผนการเงินเพื่อฟื้นฟูชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน   

yy สร้างหลักประกนัการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยสนบัสนุนให้หญิงประสบภัย มี

บทบาทส�าคัญในการพิจารณาแบ่งบนั จัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นเงินสด และ

สิง่ของช่วยเหลอืต่างๆ ให้แก่ผูป้ระสบภยัอย่างทัว่ถึง เช่น ค่าช่วยเหลอืเครื่องครวั 

อาหาร ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดเครื่ องแบบนักเรียน เครื่ องมือประกอบอาชีพ 

เป็นต้น และจดัสรรให้สอดคล้องกบัสภาพความเดอืดร้อน และภาระความรบัผดิชอบ

ที่แตกต่างกนัของผู้ประสบภัยทั้งหญิง ชาย เช่น การเลี้ยงดเูด็ก ผู้สงูอายุ การ

ดแูลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยเรื้อรัง ภาระในการติดตามหาญาติที่สญูหาย เป็นต้น
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yy สร้างมาตรการเพื่อการสร้างรายได้ระยะสั้น (cash for work) ในระยะฉุกเฉิน (ใน

ระยะ 2 -4 สปัดาห์หลังภัยพิบัติ) โดยประกนัโอกาสในการเข้าถึงมาตรการเหล่า

นี้ให้กบักลุ่มผู้หญิงทั้งผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว  หญิงมลีกูอ่อน หญิงหม้าย

ที่ต้องเลี้ยงดลูกูตามล�าพัง  และหญิงสงูวัยด้วย 

yy ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึง

ของผู้หญิงทั้งในรปูแบบกลุ่ม และรายบุคคล

yy สนบัสนุน หญิงสูงอายุ มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการจัดสวัสดิการด้าน

การดแูลเด็กอ่อนในชุมชน และสนบัสนุนให้มีรายได้ของตนเอง

3.4.2 การท�าข้อมูลผู้ประสบภัยในช่วงการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนภายหลังภัยพิบัติ   
yy ระบุจ�านวนผู้ประสบภัยโดยระบุสัดส่วนผู้ประสบภัยหญิง/ชาย

yy ค�านึงถึงความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องครอบคลุม และใช้เวลาเหมาะ

สม โดยพิจารณาข้อดี ข้อเสียของการท�าข้อมูลแต่และประเภท เช่น การส�ารวจ

ข้อมลู (survey) สัมภาษณ์ กลุ่มย่อย 

yy สมาชิกคณะผู้ส�ารวจ/ ท�าข้อมลูผู้ประสบภัยครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง

3.4.3 การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ภายหลังภัยพิบัติ

yy ระบุลักษณะผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้ที่ลดลง อาชพีที่เสยีหาย ภาระ

หนีสิ้น และสิทธิในที่ดินโดยค�านึงถึงบริบททางสังคมที่เป็นตัวก�าหนดรายได้ 

อาชพี หนีส้ิน และสิทธิในทรัพย์สินโดยปราศจากแนวคิดเรื่อง “การเป็นหัวหน้า

ครอบครัว”

yy ระบุบริบททางสังคมจ�าเพาะของพื้นที่ประสบภัยนั้นๆ ที่มนีัยยะส�าคัญต่อการเอื้อ

โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นหญิง หรือชาย

yy ระบุความเสยีหายด้านเศรษฐกิจและรายได้ โดยแยกเป็นความเสยีหายโดยตรง

ต่ออาชพีหลักของครอบครัวที่มกีลุ่มผู้ชายเป็นผู้เสยีหายโดยตรง และอาชพีรอง

หรอืแหล่งรายได้ส�ารองอื่น ๆ ที่มักมีกลุ่มผู้หญิงเป็นผู้เสยีหาย

3.4.4 การออกแบบโครงการเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในมิติหญิงชาย

yy ระบุวัตถุประสงค์โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีนัยยะส�าคัญ

ต่อการตีความความสัมพนัธ์ด้านเพศ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการใช้

ทรัพยากร 

yy ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมโดยค�านึงถึงลักษณะอาชีพ การใช้ทรัพยากร 

โดยไม่จ�ากัดรปูแบบอาชพีว่าต้องเป็นอาชพีของผู้หญิงหรือผู้ชาย

3.4.5 การด�าเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในมิติหญิงชาย

yy ออกแบบกิจกรรมโดยจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหญิง และชายมสีัดส่วนเท่ากนั 

เช่น การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการค้างคืน หรือ ออกนอกพื้นที่ ไกลมากอาจเป็น

อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสตรมีุสลิม 

yy สนับสนุนกิจกรรมโดยค�านึงถึงการเรียนรู ้ร ่วมกันเมื่ อต ้องมีการท�างาน

เป็นกลุ่ม ในขณะที่ ไม่มีการก�าหนดรปูแบบในการรวมตัวกนัเป็นกลุ่มเพื่อขอรบั

การสนบัสนุนต่างๆ
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yy จัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อการให้ค�าแนะน�าและการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

อย่างใกล้ชิด

yy จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลาย และไม่มีรูปแบบตายตัว

ในการประกอบอาชพี เช่น ผู้หญิงก็สามารถประกอบอาชพีของผู้ชาย ในลักษณะ

รายเดี่ยว เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้

yy ทบทวนการให้เงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ

yy การส่งเสริมอาชีพต้องให้ครบวงจรและด�าเนินการระยะยาวจนกระทั่งน�าความรู้

หรอืสิ่งที่อบรมไปประกอบอาชพีได้จริง

yy องค์กรที่ลงไปสนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพต้องประสานงานกนัเพื่อไม่ ให้ชุมชน

สบัสน/ ขัดแย้งกนั
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บทที่ 4

การจัดการ
ภัยพิบัติ

ในมิติหญิงชาย
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4.1 การสร้างหลักประกันการท�างาน
ที่มีส่วนร่วม และมิติหญิงชาย ตลอด
ระยะเวลาการช่วยเหลือและการฟื้นฟู

การน�าหลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการท�างานที่มีมิติหญิงชายให้ส่งผลในทาง

ปฏิบัติจะเกิดข้ึนเมื่ อองค์กรและบุคลากรให้ความส�าคัญกระบวนการและวิธีการ

ท�างานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเอ้ือให้การท�างานตอบสนองปัญหาและความต้องการ

ของผู้ประสบภัยที่มีความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างในการประกอบอาชีพ 

วัฒนธรรม และเช้ือชาติ สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือที่เหมาะสม  

ผู้ประสบภัยควรได้รบัโอกาสมีส่วนร่วมในการก�าหนด วางแผน ด�าเนินงาน ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล แผนงานช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อนจากการที่หญิงและชายใน

ทุกช่วงอายุจากประชากรที่ ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติและประชากรในพื้นที่  รวม

ท้ังกลุ่มเสี่ยงภัย ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัโครงการช่วยเหลือและมีโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นต่อองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือ ตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ (แหล่ง

ข้อมลู: Sphere-มาตรฐานขั้นต�่าที่ 1 เรื่องความร่วมมอื)

เนื่องด้วยกลุม่ผูห้ญิง คนชายขอบและกลุม่ผูเ้ปราะบางต่างๆ มกัถกูมองข้าม เข้าไม่ถึง

และไม่มส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัการภยัพบิตั ิ การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิ

กลุ่มผู้สนใจงานต่างๆในการจัดการภัยพิบัติควรก�าหนดเป็นกลไกและก�าหนดวิธีการ

ท�างาน โดยเฉพาะท�าไดโ้ดยการก�าหนดการเสริมสร้างศักยภาพและก�าหนดมาตรการ

ทางบวก ก�าหนดรปูแบบและวิธกีารต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมกระบวนการ

และการด�าเนินงานต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างและรบัรองให้ผู้หญิงสามารถรบัประโยชน์

มสีิทธิถ์อืครองทรัพย์สินอย่างชอบธรรมตามหลักความเท่าเทยีมและเป็นธรรม เช่น 

บ้านถาวร เรอื อุปกรณ์ ในการประกอบอาชพี เป็นต้น 

แผนงานที่จัดท�าข้ึนจะต้องสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประสบภัยมีความชัดเจน

เข้าใจง่าย   ทั้งนีข้ั้นตอนการจัดท�าแผนควรเริ่มจากการประเมินวิเคราะห์ธรรมชาติ

ของภัยพิบัติและผลกระทบทเีกิดขึ้นกบัผู้ประสบภัย ควรค้นหาศักยภาพของชุมชนที่

ได้รบัผลกระทบ จัดท�าข้อมลูพื้นฐานและประเมินความต้องการและความเสี่ยง พร้อม

ก�าหนดช่องว่างของความช่วยเหลอืที่ ได้ด�าเนินการแล้ว ทั้งนีก้ารประเมินสภาพพื้นที่

และชุมชนที่ประสบภัยจะต้องมองภาพเชิงองค์รวมโดยไม่แยกแต่ละส่วนออกจากกนั 

อย่างเช่น เศรษฐกิจ ศาสนา และประเพณ ีสังคม การเมอืง และปัจจัยทั้งศักยภาพและ

ข้อจ�ากัดในด้านความปลอดภัย กลไกของการแก้ ไขปัญหาและประมวลความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้ประสบภัยต่อการฟื้นชุมชน 

ข้ันตอนต่างๆเหล่านีเ้ป็นหลักปฏิบัติที่ส�าคัญมากเพราะหากองค์กรต่างๆ ที่ท�างานใน

พื้นที่ประสบภัยไม่เข้าใจชุมชนและพื้นที่ประสบภัยอย่างท่องแท้แล้ว จะไม่สามารถ

ด�าเนินการให้การช่วยเหลือทั้งในภาวะฉุกเฉิน และต่อเนื่องไปสู่ช่วงการฟื้นฟชูุมชน

ได้อย่างสมบรูณ์  

4.1.1 การประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยและหรือ 
พื้นที่เสี่ยงภัย : แนวทางการด�าเนินงาน

yy ระบุเป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติงานที่จะประเมินพื้นที่ประสบภัยไม่เพียงเฉพาะพื้นที่

ประสบภัย หากแต่ควรพิจารณาบนฐานระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง 

yy แจ้งและสร้างความเข้าใจกบัชุมชน รวมถึงผู้น�าชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการเพื่อให้ชุมชนทราบถึงการประเมินที่จะจัดท�าขึ้น เปิดโอกาสให้มีการถาม 

การแสดงความเห็นจากชุมชนในกรอบภาระกิจกรรมการท�างาน และเชิญชวน

ตวัแทนองค์กรท้องถิน่และตวัแทนชาวบ้านเอง เข้าร่วมในการประเมนิสถานการณ์

ของพืน้ที่
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yy จดัคณะท�างานของหน่วยงาน โดยก�าหนดให้คณะท�างาน รวมถึงทมีงานรับแจ้งภยั 

ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่มีองค์กรประกอบท้ังของหญิง และเพศชายในสัดส่วน

เท่าเทยีมกนั  

yy ก�าหนดวิธีการเก็บข้อมลูที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่ต้องการศึกษา การก�าหนดเวลา

การด�าเนนิการ การพจิารณาข้อจ�ากดั และศักยภาพของวธิกีารเกบ็ข้อมลูแบบต่างๆ 

เช่นการจัดท�าการส�ารวจ (survey) การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 

yy จัดท�าข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ประสบภัยเพื่ อประเมินสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน 

รวมทั้งจัดท�าข้อมลูและประเมินผลกระทบของกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ โดยจัดท�า

รายชื่อและที่อยู่ ก�าหนดกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเปราะบางที่คณะท�างานจะเข้าไปจัดเก็บ

ข้อมลู

yy ศกึษากจิกรรมทีอ่งค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้องค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงาน

ภาครฐั ที่ ได้ด�าเนนิการในพืน้ทีป่ระสบภยัและหรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งกบัภยัพบิตัิ

รูปแบบต่างๆที่อาจเกิดข้ึน ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เปรียบเทียบเพื่อการประสานงาน

และหลีกเลี่ยงการท�างานซ�้าซ้อน และพัฒนากลไกความร่วมมือที่เกื้อกูลต่อการ

ด�าเนินงานในอนาคต 

4.1.2 กระบวนการและวิธีการประเมินสถานการณ์ 
พื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย

yy แนะน�าคณะและชี้แจงบทบาทของแต่ละบุคคลที่อยู่ ในทีมจัดท�าข้อมูลพื้นฐานและ

ประเมินสถานการณ์ ให้ชัดเจน  

yy ก�าหนดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการเพื่อก�าหนดการเริ่มต้น และระยะเวลาการ

เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้  

yy เชิญตัวแทนผู้ประสบภัยรวมทั้งสนบัสนุนให้ผู้หญิง เด็กและเยาวชน และกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการให้ข้อมูลและแสดง

ความคิดเห็นต่อการประเมินอย่างอิสระ

yy จัดให้มีการประชุม สอบถามข้อมลูกลุ่มย่อยกบัผู้ประสบภัยที่เป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น 

ผู้หญิง เยาวชน เด็ก เพื่อไปสูโ่อกาสให้แต่ละกลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็น ให้ข้อมลูและ

สะท้อนประสบการณ์โดยอิสระ ด้วยกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวจะมขี้อจ�ากัดในการแสดง

ความคิดเห็นในที่สาธารณะ

yy สอบถามความต้องการเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มและในโอกาสเดียวกนั กรณีที่ ให้

ข้อมลูให้กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้รบัทราบข้อสรุปที่ ได้จากการเก็บข้อมลูและ

ร่วมในการพิจารณาก�าหนดการท�าข้อมลูเพื่อใช้วางแผนการท�างาน

yy กรณทีี่มบีางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมเวทกีารประชุมประเมิน วิเคราะห์ข้อมลูควร

ที่จะมีวิธีการด�าเนินการที่สะท้อนข้อมูลและรบัฟังความคิดเห็นของแนวทางและ

สถานการณ์ที่ก�าหนดกบักลุ่มเหล่านั้นด้วย  

4.1.3 ก�าหนดโครงการ และแผนปฏบิตังิานการจดัการภยัพบิตัิ

yy น�าเสนอข้อมลูและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ ให้แก่สมาชิกชุมชน โดย

จัดเวทีน�าเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยจัดท�ารูปแบบการน�าเสนอข้อมูลที่

เข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน และด�าเนินการให้ผู้เข้าร่วมในเวที ได้แลกเปลี่ยน น�าเสนอ

ข้อคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์และข้อสรุปจากการปรึกษา 

yy ก�าหนดกระบวนการปรึกษาหารือโดยมีตัวแทนชุมชนทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการเข้าร่วมการก�าหนดโครงการ โดยก�าหนดเวที ให้ผู้หญิงและ

คนชายขอบได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดโครงการ ทัง้นีก้ารส่งเสรมิให้ผูห้ญงิ

และคนชายขอบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรค�านึงต่อการก�าหนดเวลาที่

เหมาะสมในการจัดเวลาแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาที่กลุ่มผู้หญิงและคน

ชายขอบติดภาระกิจ รวมทั้งเลอืกสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง หรอืการจัดให้

มเีจ้าหน้าที่คอยเลี้ยงดเูด็กในขณะที่ผู้หญิงเข้าร่วมประชุม หรอืจัดสถานที่ส�าหรบั

การให้นมลูกในช่วงที่มปีระชุมได้ด้วย
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yy ให้ข้อมลูให้สมาชิกชุมชนรบัรู้ถึงสิทธิของตนเองที่พึ่งรบัเมื่อประสบภัย

yy ส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชน รวมท้ังผู้หญิงและคนชาย

ขอบในพื้นที่ประสบภัย มสี่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ และได้เข้าถึงการใช้

ทรัพยากร งบประมาณที่ ได้ถกูจัดสรรด้วย 

yy จัดกลไกการท�างานให้กลุ่มผู้หญิงได้เข้าร่วมในการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ผลการท�างานโครงการและกจิกรรมการท�างานกบักลุม่ต่างๆ ในพืน้ทีป่ระสบภยั

และพื้นที่เสี่ยงภัย

yy ออกแบบกลไกการรบัเรื่องราวร้องทุกข์ และวิธีการด�าเนินการแก้ ไขปัญหาตาม

ข้อร้องทุกข์ โดยกลไกดังกล่าวเอื้อโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย

4.1.4 แนวทางการปฏิบัติงานตามแผน

yy เชิญตวัแทนชุมชน คณะกรรมการหมูบ้่าน โดยก�าหนดสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมมาร่วมกนั

ก�าหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ได้รบัประโยชน์

จากการด�าเนินโครงการ

yy จัดเวทีชี้แจงเงื่ อนไข และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู ้ที่ ได้รับประโยชน์จาก

โครงการที่ ได้ก�าหนดเบื้องต้นให้สมาชิกชุมชนได้ทราบและเปิดอภิปราย อย่างไร

ก็ตามการสื่ อสารแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วย บริบททางสังคม และวัฒนธรรม

บางแห่งไม่เอ้ือประโยชน์ ให้ผู้หญิงสามารถสื่อสารด้วยตัวหนังสือ จึงควรจัดให้

มกีารสื่อสาร แลกเปลี่ยน ที่สามารถให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึง

ข้อมลูได้ด้วยวิธกีารที่เหมาะสม

yy เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ในสัดส่วนชายหญิง

ที่เท่าเทียมกนัมารวมพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้ ได้รบัผลประโยชน์ตามเกณฑ์ที่

ได้ตกลงร่วมกนั

yy ประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รบัประโยชน์จากโครงการในที่สาธารณะ 

yy ก�าหนดกลไกการรบัค�าร้องทุกข์ และพัฒนาการแก้ ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์ โดย

ให้ความส�าคัญ สร้างวิธีการช่วยเหลือให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์

ไดโ้ดยไม่เกรงกลัว

4.1.5 การติดตามและประเมินผลการท�างาน

yy จัดตั้งคณะประเมินผลที่มีองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  

โดยค�านงึถงึสดัส่วน และบทบาทชายหญงิทีเ่ท่าเทยีมกนัในคณะท�างาน ร่วมกบั

ตัวแทนจากองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อ

ประเมินผลการด�าเนินงาน และแผนงาน 

yy น�าเสนอข้อมูลผลการประเมินอย่างทั่วถึง โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัดด้านภาษา 

ช่วงเวลาและบริบททางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่ผู้หญิงเผชิญอยู่  
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4.2 การท�างานให้ความช่วยเหลือ 
ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ 

 
4.2.1 หลักปฏิบัติการให้ แจกจ่ายอาหาร น�้า ยา 
และ ของใช้จ�าเป็น

4.2.1.1 อาหาร

ด้วยวธิปีฏบิตัทิี่ ให้ผูห้ญิงดแูลและรบัผดิชอบต่อสวสัดกิาร ชวีติความเป็นอยูป่ระจ�าวนั 

ของการสมาชิกในครอบครัวโดยรวม อาหาร น�้ากินน�้าใช้ที่สะอาดเป็นสิ่งที่ผู้หญิง

ต้องการ รวมถึงจากภาระหน้าที่ผู้หญิงต้องดูแลบุตรหลานและผู้สูงอายุ ดังนั้นการ

แจกจ่ายอาหารและปัจจัย 4 ต่างๆ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการให้บุคคลที่มี 

ความหลากหลาย เช่น ผู้หญิงต้ังครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่ ในช่วงต้องให้นมลูกอ่อน ซึ่ง

หลักการและกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประสบภัยเหล่านีถู้กซ�้าเติม ประสบ

ความล�าบากมากข้ึนจากการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ โดยไม่มีมิติหญิงชาย ดังนั้น 

การจัดการแจกจ่ายสิ่งของ อาหาร น�้าในภาวะฉุกเฉินจะย่ิงเป็นการซ�้าเติมปัญหาของ 

ผู้ประสบภัยและก่อให้เกิดภาวะการเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม เสมอภาค และ

ท�าให้ผู้ประสบภัยได้รบัการช่วยเหลือโดยต้ังอยู่บนฐานการเคารพศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัย ไม่ท�าให้ผู้มารบัของเกิดความรู้สึกว่ากลายมาเป็นขอทาน 

หรอืต้องแก่งแย่งอาหารที่น�ามาแจกจ่าย

การจัดหาและแจกจ่ายอาหาร น�้าดื่ม น�้าใช้ ให้แก่ผู้ประสบภัย ควรมกีารจัดการต่อเนื่อง

จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถท�างานอาชีพมีรายได้ของตัวเอง แม้ว่าการจัดหาและ

แจกจ่ายอาหารจะต้องด�าเนินยาวนาน โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มลีกูอ่อนซึ่ง

ยังต้องให้นมลูก หญิงม่าย ผู้สงูอายุ เด็กก�าพร้า และผู้พิการช่วยตัวเองไม่ ได้ ควรจะ

ได้รบัการช่วยเหลือด้านอาหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าที่บุคคลเหล่านีจ้ะมีหลักประกนั

ด้านอาหารที่มั่นคง ครอบครัวสามารถจัดการได้เองในระยะต่อมา

หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย

yy ค�านึงถึงส่ิงที่ผู้ประสบภบัเคยปฏิบัติด้วย เช่น หลักศาสนา ในพื้นที่ประสบภัยที่

เป็นชุมชนมุสลิม ควรระมัดระวังจัดหาอาหารที่ ไม่มีส่วนประกอบเนื้อสัตว์ที่เป็น

หมู ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา เป็นต้น 

yy อาหารที่ถกูแจกจ่ายควรค�านึงถึงรสชาติ และเป็นชนิดอาหารที่ชุมชนนั้นคุ้นเคย

yy ค�านึงถึงประโยชน์และหลักโภชนาการด้วย อย่างเช่น ค�านึงถึงอาหารที่มคีุณค่า

ทางโภชนาการ และ เป็นอาหารที่ ไม่หมดอายุ

yy ค�านึงถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์ส�าหรบัสตรีมีครรภ์เพื่อบ�ารุงทั้งผู้ประสบภัยที่

เป็นแม่และเด็กที่อยู่ ในครรภ์ ทั้งนีจ้ะต้องมีทีมจัดหาอาหารส�าหรบัหญิงที่ต้องให้

นมเด็กอ่อน เช่น อาหารที่มธีาตุเหล็กและแคลเซี่ยม อย่างเช่น นม เป็นต้น

yy อาหารเสริมและนมควรที่รวมอยู่ ในรายการอาหารที่จะแจกจ่ายให้แก่ครอบครัว

ผู้ประสบภัยซึ่งมีเด็กเล็ก เนื่องจากภาวะที่จิตใจได้รบัการกระทบกระเทือนอย่าง

รุนแรงจะมีผลต่อร่างกายที่มีปัญหาเนื่ องจากต่อการผลิตธาตุอาหารซึ่งจ�าเป็น

ส�าหรบัการเจริญเติบโตของเด็ก

yy ผู้หญิงควรเป็นผู้ที่มารบัอาหารที่แจกจ่ายเพื่อเป็นหลักประกนัว่าอาหารนั้น จะไม่

ถูกน�าไปขายเนื่องจากมีผู้ชายบางคนมารบัอาหารและน�าไปขายเพื่อให้ ได้เงินไป

ซื้อสุราดื่ม

yy จุดแจกจ่ายสิ่งของควรที่ถูกจัดระบบการเข้าแถวที่แยกแถวชายหญิง โดยเฉพาะ

ในสังคมที่มกีารแยกเพศหญิง เพศชายอย่างชัดเจน (แหล่งข้อมลู APWLD)
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4.2.1.2 น�้า

น�้า เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน หลังจากที่ชุมชนประสบภัยพิบัติอาจมี

น�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นการจัดหาน�้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยและ

ในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกนัปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วย

จากการบริโภคและการใช้น�้าที่ ไม่สะอาด 

หลักปฏิบัติในการจัดการเรื่องน�้าให้แก่ผู้ประสบภัย

yy ในแต่ละครวัเรอืนควรมนี�า้เพื่อการบริโภค ประกอบอาหารและใช้เพื่อสขุอนามยั

ส่วนตัว อย่างน้อยคนละ 15 ลิตร ต่อวนั 

yy จุดแจกจ่ายน�้าที่ ใกล้ที่สุดต้องอยู่ห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน 500 เมตร

yy การใช้เวลาแจกจ่ายน�้าดื่มไม่ควรให้รอนานเกินกว่า 15 นาที

yy การใช้เวลาแจกจ่ายน�า้ให้แต่ละคน ควรใช้เวลาไม่เกนิ 3 นาท ีต่อปริมาณน�า้ 20 ลิตร

yy แหล่งน�้าควรอยู่ห่างบ้านไม่เกิน 500 เมตร  ปริมาณน�้าโดยเฉลี่ยที่จะเพียงพอใน

การใช้แต่ละวนัโดยเฉลี่ยคือ 15 ลิตรต่อคนต่อวนั ทั้งนี ้แหล่งน�้า และระบบน�้าควร

ที่จะมีคณะบุคคลท�าหน้าที่บ�ารุงรักษาให้ถกูสุขลักษณะ  (แหล่งข้อมลู: SPHERE)

4.2.1.3 ยารักษาโรค 

หลักปฏิบัติในการจัดการเรื่องยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยคือ

yy ยาบ�ารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

yy อาหารและยาบ�ารุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็นต้น

yy ยาคุมก�าเนิด 

yy ยาส�าหรบัผู้ติดเชื้อ อย่างเช่น ยาต้านไวรัสส�าหรบัผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งนีก้ารให้บริการ

ค�านงึหลักการเก็บข้อมูลที่เป็นความลบัส�าหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ด้วย

4.2.1.4 เครื่องใช้ส�าหรบัสตรี

การแจกจ่ายสิง่ของ เครื่องใช้ส�าหรบัสตรเีป็นเรื่องทีต้่องใส่ใจ การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

ไม่ควรมองข้ามมิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาส่งของตามความต้องการของผู ้หญิง

โดยเฉพาะการจัดการแจกจ่ายของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้หญิงต้องจัดท�าอย่างเหมาะสมโดย

ไม่ท�าให้ผู ้หญิงรู ้สึกอาย ล�าบากใจ หรือกระดากใจที่จะรบัของ เช่น การแจกจ่าย

ผ้าอนามัย ชุดช้ันใน กรณีที่ผู้ชายเป็นผู้ที่แจกจ่ายสิ่งของเครื่ องใช้ดังกล่าวจะท�าให้

ผู้หญิงล�าบากและลังเลใจ ดังนั้นจ�าเป็นที่จะต้องใส่ ใจจัดหาผู้แจกจ่ายสิ่งของนั้นๆที่เป็น

ผู้หญิง

สิ่งของที่ควรแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้หญิง 

yy ผ้าอนามัยส�าหรบัผู้หญิงที่มรีอบเดอืน 

yy ส่ิงของที่เกี่ยวกบัสุขอนามัยของผู้หญิง เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าซบัขาวเนื่องจากในบาง

สังคมผู้หญิงไม่คุ้นเคยกบัการใช้ผ้าอนามัยตามที่โฆษณาขายทั่วไป ยกตัวอย่าง

เช่น ผ้าอนามัย แคร์ฟร ี(Carefree)

yy ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์และการติดโรค

yy กางเกงชั้นในและชุดชั้นในใหม่ตามขนาด ตามสรรีะที่แตกต่าง

yy อาหารและนมผงส�าหรบัเด็กอ่อน

yy อุปกรณ์ของใช้และเสื้อผ้าส�าหรบัเด็กอ่อน เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ผ้าอ้อมเด็กอ่อน 

yy เสื้อผ้าเด็ก

yy เสื้อกนัหนาว

yy เสื้อผ้าส�ารองที่ ใช้ ในชวีิตประจ�าวนัตามวัฒนธรรม เช่น ผ้าถุง โสร่ง ฯลฯ
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4.2.1.5 การดแูลเด็กอ่อน 

yy จัดบริการวัคซนีให้แก่เด็กอ่อน

yy อุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่อน ได้แก่ ขวดนม  ผ้าอ้อมและอุปกรณ์ท�าความสะอาด 

yy บริการที่ต้มน�้า หรอือุปกรณ์ส�าหรบัการชงนม ให้นม 

yy ควรจัดท�าห้องส่วนตัวเพื่อให้ผู้หญิงให้นมลูกส่วนที่เป็นสัดเป็นส่วน

4.2.2 หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ

ส่ิงของใช้อ่ืนๆ ที่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันเป็นส่ิงที่หน่วยงานต่างๆ 

และบุคลากรที่ท�างานด้านนีต้้องให้ความสนใจและจัดหาให้ผู้ประสบภัย ทั้งนีเ้พื่ อ

บรรเทาความเครียด และช่วยผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ประสบภัย โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่ง

ยาคลายความเครียด  รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่ อลดความตึงเครียดและ

สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสบายใจ

หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็น 

 ที่มผีลผ่อนคลายความตึงเครยีดของผู้หญิง

yy ควรจดัหาอุปกรณ์เครื่องใช้ ในครวัทีจ่�าเป็นพืน้ฐาน เช่น เตา มดี หม้อ ไห ฯลฯ ให้แก่

ครอบครัวผู้ประสบภัย

yy แว่นตา เครื่องช่วยฟัง ไม้เท้าส�าหรบัผู้สงูอายุ

yy ขันตักน�้าและถังเก็บน�้าส�าหรบัให้ผู้ประสบภัยอาบน�้าหรือตักน�้ามาไว้ ใช้ ในที่พัก

อาศยั

yy มุ้งกนัยุง

yy ยาทากนัยุง / ยากนัยุง

yy เครื่องมอืท�าความสะอาดที่อยู่อาศัย

yy หนังสอืธรรมมะ นิทาน นวนิยาย

4.2.3 หลักปฏิบัติในการจัดหา ซ่อมแซมและ/หรือ
สร้างสาธารณูปโภคในชุมชนที่ประสบภัย

การจัดหาห้องน�้า ห้องส้วมที่สะอาดและมปีริมาณเพยีงพอส�าหรบัจ�านวนผู้ประสบภัย

มคีวามส�าคญัอย่างยิง่เนื่องจากเรื่องดงักล่าวมผีลต่อสขุภาพอนามยัของผู้ ใช้ (โดยเฉพาะ

ผู้หญิง) ทั้งนีก้ารจัดการเรื่ องห้องสุขาต้องได้รบัการออกแบบและก่อสร้างสถานที่ 

ที่เหมาะสมโดยผู้ประสบภัยจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาและให้ความเห็นด้วย

กบัการออกแบบและสถานที่ตั้งห้องสุขา

yy ควรใช้อัตราส่วนห้องสุขา 1 ห้องต่อผู้ ใช้ 10 คน เป็นสตูรในการค�านวณจ�านวนสุขา

ที่ควรจัดสร้างขึ้น (แหล่งข้อมลู: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

yy ห้องน�้าส�าหรบัผู้หญิงควรจัดสร้างแยกต่างหากจากห้องน�้าผู้ชาย

yy ห้องสขุาต้องตห่างจากทีพ่กัอาศยัไม่เกนิ 50 เมตรและควรมกีารตดิตัง้ไฟให้สว่างเพื่อ

ความปลอดภัยกบัผู้หญิง

yy วสัดทุีน่�ามาใช้ ในการสร้างห้องสขุา และห้องน�า้ควรสร้างด้วยวสัด ุทีแ่ข็งแรง ป้องกนั

การท�ารถู�้ามอง

yy ควรมีการกั้นผนังถาวรแน่นหนา รวมทั้งประตูที่มีกลอนมั่นคงเพื่ อให้ผู ้หญิง

สามารถใช้ห้องน�้าโดยไม่ต้องระแวดระวังและมคีวามรู้สึกเป็นส่วนตัว รวมทั้งมี

การจัดระบบน�้าที่ดี

yy มีที่ส�าหรับทิ้งผ้าอนามัยและต้องจัดให้มีสถานที่ซักผ้าซับขาวส�าหรับผู ้หญิง 

(แหล่งข้อมลู :  SPHERE)

yy ควรจัดสร้างสถานที่ซักล้างและที่ตากผ้าเพื่อให้ผู้หญิงได้ซักผ้าและตากเสื้อช้ันใน

และกางเกงชั้นใน

yy ห้องสขุาทกุชนดิทีม่นี�า้ราดจะต้องมนี�า้เพยีงพอและสม�า่เสมอ (SPHERE) 

yy มเีครื่องมอืและอุปกรณ์ในการบ�ารงุรกัษา และท�าความสะอาดให้แก่ผู้ ใช้ (SPHERE)
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yy ห้องสุขาและการระบายน�้าลงดิน ควรห่างจากแหล่งน�้าใต้ดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

และส่วนล่างสุดของส้วมอยู่สงูกว่าระดบัน�้าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร การระบายน�้า

หรอืของเสยีจากการถ่ายอุจจาระต้องไม่ผ่านแหล่งน�้า หรอืแหล่งน�้าใต้ดิน 

yy ควรมกีารจัดสถานที่และระบบการจัดการของเสยี ขยะ ที่ถกูสุขลักษณะ

yy มีระบบการบ�ารุงรักษาในด้านความสะอาดอย่างสม�่าเสมอโดยมีคณะกรรมการ

แค้มป์พัฒนาระบบบ�ารุงรักษาให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัยเพื่ อป้องกัน

การระบาดของยุงและแมลงวนั ซึ่งอาจจะเป็นที่มาของโรคระบาดตามมาภายหลัง

และมจี�านวนพอให้ผู้หญิงได้ทั้งใช้และอาบ 

4.2.4 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือเรื่องที่พัก
ชั่วคราวและบ้านถาวร 

ผู้ที่ประสบภัยที่สูญเสียบ้านและที่อยู ่อาศัยจะต้องได้รบัการช่วยเหลือโดยมีการ

ด�าเนินงานเพื่อจัดหาที่พักให้อย่างเหมาะสม ในบางกรณผีู้รอดจากภัยพิบัติบางคนไม่

สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือดังกล่าวเพราะไม่สามารถแสดงหลักฐาน (ทะเบียนบ้าน) 

ว่าเป็นเจ้าของบ้านก่อนเกิดภัยพิบัติได้  ทั้งนีก้ารให้ความช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ 

ผู ้ประสบภัยต้องมีหลักประกันว่าผู ้หญิงและครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่

เป็นผู้พิการ ผู้สงูอายุ ทุพลภาพ มทีี่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถชีวีิตและ

วัฒนธรรม ถกูสุขลักษณะ ทั้งในช่วงการอยู่อาศัยในระยะฉุกเฉินและระยะยาว 

4.2.4.1 การจัดสร้างที่อยู่ พักอาศัยในช่วงฉุกเฉินหลังชุมชนประสบภัย

yy ไม่ควรสร้างเต็นท์และบ้านชั่วคราวใกล้กนัเกินไปเพื่อจะได้มพีื้นที่ที่เป็นส่วนตัว

yy เต็นท์ที่น�ามาใช้ควรเป็นเต็นท์ที่มีอากาศไหลเวียนได้สะดวก อีกทั้งสามารถปรบั

อากาศร้อนหรือเย็นได้ตามสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดปัญหาความหนาวเกินไปใน

หน้าหนาวหรอืร้อนเกินไปในหน้าร้อน

yy ภายในเต็นท์ควรที่จะมีพื้นที่ส�าหรบัจัดเก็บข้าวของพื้นที่จัดวางที่นอนหรือเก็บ

เสื้อผ้าสิ่งของที่สามารถป้องกนัความเปียกชื้นหรอืการถกูท�าลาย

yy กรณกีารจัดที่อยู่อาศัยที่เป็นเต็นท์ควรจัดสรรเต็นท์ ให้ทั่วถึงทุกครอบครัว ไม่ ใช่

ให้หลายๆ ครอบครัวต้องเบยีดเสยีดอยู่ร่วมกนัในพื้นที่จ�ากัด

yy จัดให้มีระบบระบายน�้ารอบเต็นท์ และการก�าหนดให้ที่ตั้งของเต็นท์อยู่ ในระดบัสงู

สามารถป้องกนัน�้าขังเวลาฝนตกได้

yy หากแค้มป์หรือบ้านพักช่ัวคราวไม่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ  

ภาครัฐหรือองค์กรที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือจะต้องจัดให้คนพิการพักอาศัยอยู่ ใน

ต�าแหน่งที่เข้าถึงเครื่องอ�านวยความสะดวกได้ง่าย  
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4.2.4.2 บ้านพักชั่วคราว

yy การเลอืกพืน้ทีส่�าหรบัก่อสร้างบ้านควรเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม และต้องเลอืก

อย่างระมัดระวัง ไม่ควรเลอืกพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ  

ไม่ว่าจะกรณจีากดินถล่ม หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิน�า้ท่วมถ้าเกดิฝนตกอย่างหนัก เป็นต้น

yy บ้านพักชั่วคราว รวมทั้งเต็นท์ควรมีขนาดที่ ให้ผู ้พักอาศัยอยู่กันอย่างมีความ

สะดวกและไม่คบัแคบแออัด 

yy ในแต่ละครอบครัวควรที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัว ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่

ควรขึ้นอยู่กบัขนาดของครอบครัว

yy สามภีรรยาและเด็กควรมหี้องส่วนตัวของตัวเอง

yy ควรมหี้องส่วนตัวส�าหรบัแต่งตัวของผู้หญิงและห้องส�าหรบัการให้นมลูกอ่อน

yy ควรใช้วัสดุโครงสร้างที่แข็งแรง  และอยู่ ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ปลอดจากความเสี่ยงต่างๆ  และตรวจสอบ

หลังคามุงบ้านของผู้ประสบภัยไม่ ให้มีรรูั่ว

yy วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ส�าหรบัสร้างบ้านพักช่ัวคราวควรเหมาะสมกับสภาพดินฟ้า

อากาศของประเทศ   หลกีเลี่ยงการใช้สังกะสมีาเป็นวัสดุท�าฝาบ้านและหลังคาบ้าน  

เนื่องจากวสัดอุุปกรณ์ดงักล่าวเกบ็ความร้อน   แม้นจะเป็นบ้านช่ัวคราวแต่ผูป้ระสบภยั

อาจจะต้องอยู่ ในบ้านดังกล่าวนานพอสมควร

yy จัดสร้างบ้านพักชั่วคราวในบริเวณที่ ใกล้กบัโรงเรยีน 

4.2.4.3 บ้านถาวร 

yy ลักษณะ แบบ ขนาดของบ้านต้องค�านึงถึงขนาดและประเพณขีองครอบครัว  การ

ออกแบบบ้านจะต้องค�านึงถึงรปูแบบการด�ารงชวีิตและงานการอาชพีของผู้หญิง

yy บ้านทุกหลังจะต้องมีห้องน�้า ระบบน�้าประปา ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้าและ

ครัวส�าหรบัท�าอาหาร

yy ที่ตั้งบ้านเรอืนจะต้องอยู่ ใกล้สถานที่ท�ามาหากิน สถานอีนามัย โรงเรยีน  และการ

บริการด้านสังคมต่างๆ โดยที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องใช้เงินจ�านวนมากใช้จ่ายส�าหรับ

เดินทาง

yy การก�าหนดที่ตั้งบ้านเรือนและที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดกลุ่มบ้านส�าหรบัการ

ขยายขนาดครอบครัวในอนาคตและต้องค�านึงถึงความต้องการของผู้หญิง

yy สร้างมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติและเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากการ

ท�างานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าไปท�างาน เช่นไม่สร้างบ้านถาวรให้ผูป้ระสบภยั

ที่เป็นหญิงม่ายด้วยก�าหนดว่าหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้อาศัยเท่านั้นจึงจะ

สามารถได้รบัความช่วยเหลอื จัดหาที่อยู่อาศัยให้ เป็นต้น

yy ยกเลกิแนวคดิเรื่อง ‘หวัหน้าครอบครวั’ ซึง่จะเป็นหลกัการทีจ่ะท�าให้ผูห้ญงิเข้าไม่

ถงึการช่วยเหลอืเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวมคีวามเข้าใจไปเองว่าต้องเป็นผู้ชาย 

yy ตระหนักถึงสิทธิของสามภีรรยาในการมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน บ้าน และทรัพย์สินร่วม  

นโยบายหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่หลังเกิดภัยพิบัติจะต้องแก้ ไขปัญหาเรื่ อง

ชายเป็นใหญ่ อย่างเช่น การจัดสรรที่ดินเพื่อทดแทนที่ดินที่เสยีหายจากภัยพิบัติ

จะต้องเป็นช่ือของสามีภรรยา แทนที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของหัวหน้าครอบครัว 

(ผู้ชาย/สาม)ี แต่เพยีงผู้เดยีว

yy ควรก�าหนดมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้ผู้หญิงสามารถมีกรรมสิทธิ์ ใน

ที่ดินท�ากิน ทรัพย์สิน โดยมักมีความขัดแย้งในกรณีสิทธิที่ดินท�ากินและที่อยู่

อาศัยจ�านวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบของความรุนแรงที่ผู้หญิงได้

รบัหลังประสบปัญหาจากภัยพิบัติ 
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4.2.5 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ อนามัยเจริญพันธุ์ 

การให้บริการด้านสุขภาพ ตามหลักการมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ให้ค�านึงถึง 

ความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา พื้นฐานทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยก�าหนดความสัมพนัธ์เชิง

อ�านาจ และบทบาททางสังคมของเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมผีลต่อการให้คุณค่า และ

พฤติกรรมทางสังคมของความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย ซึ่งมคีวามแตกต่าง 

หลากหลายรปูแบบกนัไป เช่น ผู้หญิงในชุมชนชาวมอแกน มอแกลน และผู้หญิงในชุมชน

มุสลิม การขาดโอกาสของผู้หญิงในด้านการศึกษาด้วยสังคมให้คุณค่าผู้ชายผู้หญิงที่

แตกต่างในการศกึษาเรยีนรู ้ท�าให้ผูห้ญิงจ�านวนมากไม่รูห้นังสอื อ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ 

เป็นการตัดโอกาสผูห้ญงิในการพฒันาตัวเองและกลายเป็นปัจจยัท�าให้ผูห้ญงิถกูกระท�า

ในเรื่องอื่นๆ อกีหลากหลายรปูแบบตามมา เช่น การถกูคุกคามทางเพศ สร้างปัญหา

ซ�้าเติมแก่ผู้หญิงมากข้ึนหรือกรณีการที่ผู้หญิงไม่ ได้รบัรองสัญชาติ ส่งผลท�าให้ ไม่

สามารถเข้าถึงการรบับริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

4.2.5.1 การเข้าถึงบริการตรวจรักษาบริการทางเพศผู้หญิงประสบภัย    

yy ส�ารวจข้อมูลจ�านวนหญิงต้ังครรภ์ หญิงที่มีลูกอ่อน หญิงบาดเจ็บ หญิงพิการ 

หญงิชรา และเดก็อ่อนทีค่ลอดหลงัจากการเกดิภยัพบิตัเินื่องจากกลุม่บคุคลเหล่านี้

มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ

yy จัดหาอาหารเสริม วิตามินอาหารที่มนัคุ้มค่า รวมทั้งก�าหนดการให้บริการด้าน

การรักษา การเข้าถึงยา วัคซนี  โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายแก่หญิงตั้งครรถ์  หญิง

ที่มลีกูอ่อน เป็นต้น 

yy จดัให้มกีารบรกิารฉดีวคัซนีสร้างภมูต้ิานทานโรคส�าหรบัเดก็ตามช่วงเวลาทีก่�าหนด

yy มีสูตินารีแพทย์ ในทีมแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขที่เป็นหญิง  ให้บริการ

ด้านสุขภาพเคลื่อนที่ถึงที่พักชั่วคราวและชุมชนที่ประสบภัย  

yy จัดหาสถานที่ ในที่พักชั่วคราวที่มคีวามสะดวก มสีภาพแวดล้อมเหมาะสม ส�าหรบั

การคลอด

yy มทีมีงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ท�างานต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

มกีารเยี่ยมติดตามผลการรักษา ฟื้นฟสูภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บ  และผู้หญิงที่

ตั้งครรภ์หรอืมเีด็กอ่อนเป็นประจ�า

yy จัดสรรเงินช่วยเหลือค่าครองชีพทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี  ส�าหรับแม่หลังคลอด   

แม่ที่ต้องให้นมบุตร และแม่ที่สุขภาพยังไม่แข็งแรงหรอืจนกว่าแม่และเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรง หรอื แม่มีอาชพีและรายได้แล้ว  
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yy มบีรกิารจดัส่งข้อมลูข่าวสารการท�างานช่วยเหลอืต่างๆ ตรงถึงบ้านหญงิตัง้ครรภ์ 

หญิงหลังคลอดเพื่อให้สามารถติดตาม คุ้มครองสิทธิของตนเอง และได้รบัการ

ชดเชยความเสยีหายเช่นเดยีวกบัผู้ประสบภัยอื่น ๆ  

yy ให้การรักษาหญิงบาดเจ็บ หญิงพิการจากการประสบภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

yy จัดหาสถานที่พักฟื้นส�าหรบัหญิงที่บาดเจ็บ หญิงพิการที่ออกจากโรงพยาบาล 

yy จัดหาอุปกรณ์ส�าหรบัการฟื้นฟสูภาพร่างกายของหญิงที่บาดเจ็บ และหญิงพิการ

ที่ประสบภัยโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 

4.2.5.2 สุขภาพด้านจิตใจ 

yy จัดส�ารวจข้อมูลจ�านวนผู้ที่ ได้รบัผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจอันเนื่องจากการ

ประสบภยัพบิตั ิ โดยแยกตามเพศ อาย ุ และบ่งบอกปัญหาสภาพจติใจของผูป้ระสบภยั 

yy จัดหาแหล่งสนบัสนุนและทรัพยากรที่อยู่ ในท้องถ่ิน และจัดให้มีอาสาสมัครหญิง

ประจ�าในชุมชน  ท�างานร่วมกบัทีมงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข  โดย

อาสาสมัครหญิงนีต้้องได้รบัการฝึกอบรมการฟื้นฟจูิตใจก่อนด�าเนินงาน 

yy มทีมีงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข  ท�างานต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

หรอื จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถใช้ชวีิตได้ตามปกติ

yy จัดหาสถานที่ ในที่พักชั่วคราวในชุมชนที่มีความสะดวก  มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม  

ส�าหรบัการให้ค�าปรึกษา เยยีวยาจิตใจ เป็นรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มบ�าบัด

yy ให้มบีรกิารให้ค�าปรกึษา เยยีวยา รกัษาจติใจ ส�าหรบัผูป้ระสบภยั ทัง้เดก็  ผูห้ญงิ 

หญิงม่าย คนชรา ผู้บาดเจ็บและผู้พิการ และผู้ที่มอีาการเครยีด มภีาวะซึมเศร้า 

คดักรองแยกผูท้ี่ ได้รบัการกระทบกระเทอืนจติใจอย่างรุนแรง และส่งต่อผูเ้ชีย่วชาญ 

yy จัดการให้ความรู้เรื่องปฏิกิริยาทางด้านจิตใจ ทักษะการปรบัตัว การดแูลตนเอง

และบุคคลใกล้ชิด ส�าหรบัผู้ประสบภัยทั้งหญิง ชาย ให้สามารถดแูลกนัเองได้ ใน

ครอบครัวและชุมชน

yy ให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหญิง ให้ค�าปรึกษา เยยีวยา รักษาจิตใจ ส�าหรบัหญิง

ที่แท้งลกูหลังการประสบภัย แม่ลกูอ่อนที่สญูเสยีทารก  ให้สามารถรบัมือกบัการ

สญูเสยี ควบคู่กบัการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

yy ให้ช่วยเหลอืแม่ที่เสยีลกูจากภัยพิบัติที่เผชิญปัญหาเรื่องของนมคัด

yy ให้การดูแลด้านสุขภาพ  ควบคู่กบัการให้ค�าปรึกษา สภาพจิตใจ ส�าหรบัหญิงที่

คลอดหลังประสบภัย

yy จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (self-help groups) โดยจัดแยกกลุ่มตามเพศ วัย 

และสภาพความสญูเสยี เช่น กลุ่มหญิงผู้สญูเสยี ผู้มเีชื้อเอชไอว ีและผู้ป่วยเรื้อรัง 

กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มวัยรุ่นหญิง และกลุ่มพ่อม่าย เป็นต้น

yy จัดกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่ อง เพื่ อให้ผู้ประสบภัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ก�าลังใจ 

จนกว่าผู้ประสบภัย สามารถกลบัไปใช้ชวีิตได้ตามปกติ มคีวามหวังในชวีิต สามารถ

ท�างานร่วมกนัและมคีวามเข้มแข็งในการด�าเนินชวีิตตามปกติ

yy สนบัสนุนผู้ประสบภัยให้ ได้ลงมือท�ากิจกรรมต่างๆ ตามที่วางแผนไว้  เริ่มจาก

สิง่ทีง่่ายๆ ไปหายาก จนกระทัง่หญงิประสบภยัสามารถกลบัไปใช้ชีวติได้อย่างปกติ

yy จัดให้มีการสรุปบทเรียนการให้บริการเพื่อปรบัปรุงกิจกรรมด้านการแนะแนว 

การช่วยเหลือเยียวยา การรักษาจิตใจ ร่างกายที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้น การส่งต่อผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนข้อมลูการระบาดวิทยามกีารแบ่งเพศ

ตามกลุ่มอาการ การประสานข้อมลูและการใช้ประโยชน์ข้อมลู เป็นต้น  

yy จัดให้มกีารสรปุบทเรยีน ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะการพฒันาบคุลากร อาสาสมคัร

และแกนน�าชุมชนเพื่อพัฒนาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจมิติหญิงชายในการจัดการ

ภัยพิบัติ 

yy จัดเวทสีรุปทักษะการท�างานในการช่วยเหลอื เยยีวยา รักษา ฟื้นฟสูุขภาพ จิตใจ

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 

yy ส่งเสริมบทบาทของบุคลากรด้านศาสนาเพื่อฟื้นฟ/ูเยยีวยาผู้ประสบภัย โดยไม่มี

เงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนศาสนา
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4.2.5.3 การจัดการเกี่ยวกบังานด้านอนามัยเจริญพนัธุ์

yy จัดหาอุปกรณ์ป้องกนัการตั้งครรภ์ที่พร้อม สะดวกแก่การหยิบใช้การเก็บท�าลาย 

ส�าหรบัผู้ประสบภัยทั้งเพศหญิง เพศชาย ที่อยู่อาศัยในที่พักชั่วคราว และในชุมชน 

yy จัดให้มีพื้นที่ส่วนตัวส�าหรบัคู่สาม ีภรรยา  

yy ให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิง ชาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพนัธุ์  

วิธีการคุมก�าเนิด  ชีวิตสมรสและความสัมพนัธ์ ในครอบครัวของผู้ประสบภัยโดย

จัดให้ความรู้แยกกลุ่มตามเพศและวัย 

4.2.6 หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคุกคามทางเพศ  

yy จัดตั้งคณะท�างานดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศท้ัง

ในที่พักชั่วคราว และในชุมชน 

yy จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิงเข้าร่วมเป็นกรรมการและท�าหน้าที่ติดตามผลการ

ท�างานป้องกนัและช่วยเหลอืผูเ้ดอืดร้อนจากการกระท�าและการถูกคกุคามทางเพศ

yy จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคนื 

yy จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าตรวจ(ตามความจ�าเป็น) ห้ามการเล่นการพนนั การใช้

สารเสพติด การขายเหล้าในบริเวณที่พักชั่วคราวและในชุมชน

yy จัดให้มีการให้ความรู้เรื่ องการป้องกันการคุกคามและการกระท�าให้เกิดความ

รุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพนัธุ์ ส�าหรบัวัยรุ่นหญิง ชาย ให้สามารถป้องกนั

ตนเองจากการคุกคามและกระท�าการรุนแรงทางเพศ 

yy จัดให้เด็กและวัยรุ่นหญิงมีส่วนออกแบบ วางแผนผังที่พักช่ัวคราว เช่น ห้องพัก 

ห้องครัว ห้องน�้า และ โรงเรียนชั่วคราว ให้ตั้งอยู่ ในต�าแหน่งที่สะดวก มีความ

ปลอดภัยส�าหรบัเด็กและวัยรุ่นหญิง 

yy จัดท�าคู่มอืการป้องกนัการคุกคามทางเพศส�าหรบัเด็ก และผู้หญิง 

yy จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงมาให้บริการค�าปรึกษา  ส�าหรบัผู้

ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิงและชาย  

yy ให้ความช่วยเหลอืทางด้านสงัคม การตรวจและรกัษาสขุภาพร่างกาย  จิตใจ ส�าหรบัผู้

ประสบปัญหาถกูคกุคามทางเพศ ทัง้หญงิชาย และให้การคุม้ครองตามกระบวนการ 

ทางกฎหมาย จัดหาที่พักที่ปลอดภัยจากการกระท�าการคุกคามทางเพศ 

yy จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิง บริการให้ค�าปรึกษา  ส�าหรบั

ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

yy จัดให้ความช่วยเหลอืและการคุม้ครองตามกระบวนการทางกฎหมาย  ส�าหรับผูห้ญงิ 

เด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

yy มกีารให้ความรู้ส�าหรบัผู้ประสบภัยหญิง ชาย ในเรื่องการป้องกนั และช่วยเหลอื

ผู้หญิง เด็ก ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

yy จัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิง เยาวชนหญิงเข้าท�างานร่วมกบันักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยาหญิงในการให้ค�าปรึกษาและการช่วยเหลอืหญิง เด็ก ที่เดอืดร้อนจาก

การคุกคามทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว
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กรณศีึกษาไทยพุทธ : “นา” (นามสมมุติ)  อายุ 44 ปี    

บ้านหาดทรายขาว หมู่ 7 ต.ก�าพวน กิ่งอ�าเภอ สุขส�าราญ จ.ระนอง

นา อายุ 44 ปี มรีปูร่างสงูใหญ่ ผิวพรรณคล�้าเข้ม ผมด�าหยักศก อุปนิสัยใจร้อน 

พูดจาห้วนตรงไปตรงมา เดิมเป็นคนจังหวัดตรัง  นามีเชื้อชาติและสัญชาติไทย 

นบัถือศาสนาพุทธ  มีพี่น้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด 7 คน  โรคประจ�าตัวที่ต้อง

ไปพบแพทย์รักษาอาการอยู่เป็นประจ�า คอืโรคปวดเอว ปวดหลัง มอีาการปวด

ท้องอยู่บ่อยครั้งจากโรคกระเพาะ สมาชิกในครอบครัวมดี้วยกนัทั้งหมด 3 คน 

คือตัวเธอเอง สามีและลูกชาย ส่วนลูกสาวแต่งงานแยกครอบครัวไป รายได้

หลกัในครอบครวัมาจากการท�าประมงเท่านัน้ นาท�าอวนปลาทรายเป็นอาชพีเสรมิ 

แต่ก็ไม่เพยีงพอกบัหนีส้ินที่ต้องผ่อนช�าระ แม้ว่าสามเีอาเงินที่หามาได้ ให้เธอดแูล

รบัผิดชอบ แต่ก็มักขอกลบัไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกครั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้มี 

เงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว   บ้านถาวรก็มีสภาพไม่ดีนัก  และอยู่ ใกล้ทะเล 

ท�าให้เธอรู้สึกไม่แน่ ใจในความปลอดภัย  นาเรยีนหนังสอืจนจบชั้น ม.ศ.3   หลัง

จากที่เรียนจบ เธอได้ย้ายไปอยู่ที่สตูลอย่างกะทันหัน ช่วยแม่ขายของอยู่ที่ 

นั่นได้ปีกว่า   จากนั้นได้กลบัไปอยู่ที่จังหวัดตรัง และท�าอาชีพรบัซื้อกุ้งตาม

จังหวัดต่างๆ จนมาเจอกบัสามทีี่บ้านหาดทรายขาว จังหวัดพังงา เมื่ออายุ 22 

ปี  นาต้ังใจว่าจะมลีกูเพยีงคนเดยีวเท่านั้น แต่เนื่องจากไม่เข้าใจวิธกีารคุมก�าเนิด 

และสามปีฏิเสธการใช้ถุงยาง เธอจึงตั้งท้องอกีครั้งและมลีกูอกีคนหนึ่ง และมี

อยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเลอืกการคุมก�าเนิดด้วยการท�าแท้ง เนื่องด้วยนาไม่คิดว่าจะ

ท้องเพราะแยกทางกบัสามี ในช่วงนั้น และเพิ่งมารู้ว่าตนเองท้อง จึงตัดสินใจไป

ท�าแท้งที่จังหวัดชุมพร  

กรณีศึกษา
  

สามีของนาติดยาเสพติด ชอบดื่มเหล้าต้ังแต่ก่อนจะมาอยู่ด้วยกนั เป็นคนไม่มี 

เหตุผล เธอไม่คิดว่าพฤติกรรมของสามี ในเรื่องดังกล่าวจะมีความส�าคัญในการ 

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั  เธอพบว่าสามีเป็นผู้ชายที่ชอบแสดงอ�านาจวางตัวเป็นใหญ่ 

ต้องท�าตามใจสามีเสมอ เหมือนกบัพ่อของเธอที่ ไม่ชอบให้ ใครตักเตือน ทั้งที่

ไม่ชอบผู้ชายลักษณะแบบพ่อ แต่ ในที่สุดกลบัต้องเจอสามีที่มีลักษณะเดียวกนั

กบัพ่อ บ่อยครั้งที่สามเีมาเหล้าแล้วมปีากเสยีงกนั มักถกูท�าร้ายทุบตเีธอเสมอ 

ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของสามี ไม่มี ใครกล้าเข้ามาช่วย เธอเคยตามไปเจอสามี

ก�าลังนั่งดูดผงขาวแต่ก็ไม่ ได้ว่ากล่าวอะไร และได้กลับมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า

เตรียมจะกลบับ้านแม่ที่จังหวัดตรัง  เมื่ อสามีกลบัมาบ้านก็มาเตะเธอโดย

ไม่พูดอะไรเลย หลายครั้งที่เธอถูกสามีเตะจนสลบ  นาถูกสามีท�าร้ายมาโดย

ตลอด  ถ้าสามีเมากลบัมาแล้วอยากจะมีความสัมพนัธ์ด้วย เธอก็ต้องยินยอมถ้า

ไม่ยอมก็จะถูกท�าร้าย บางครั้งสามีเข้ามาต่อย  แล้วจิกผมเธอ  ท�าร้ายไปโดย

ไม่มีเหตุผลจนปรากฏอาการทางด้านร่างกาย ส่วนอาการทางด้านจิตใจ มคีวาม

กดดนั ระแวงการถกูท�าร้าย บางครั้งรู้สึกซึมเศร้า และไม่ค่อยมสีติ ความจ�าไม่ด ี

รู้สึกเหมือนมอีาการทางประสาท  สามยีังท�าร้ายลกูชายโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเป็น

สิ่งที่นารบัไม่ ได้อย่างมาก ลกูชายเคยชวนเธอหนีไปด้วยกนัแต่เพราะไม่อยากให้

ลกูต้องไปล�าบากที่อื่น จึงต้องทนอยู่และรอวนัให้ลกูชายมีครอบครัว เธอจึงจะ

เลิกกบัสามอีย่างจริงจังเสยีที เธอเคยเลิกกบัสามมีาแล้วหลายครั้ง แต่ก็กลบัมา

อยู่ด้วยกนัอกี ทุกวนันีถ้้าเธอเงยีบเฉย สามกี็จะไม่ด่าไม่ตี 
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นาจดัการกบัปัญหา ด้วยการพาลกูไปหาทีพ่ึง่พงิใกล้ตวั เช่น ป้อมต�ารวจ บ้านแม่ 

ที่จังหวัดตรัง หรือขอความช่วยเหลือจากต�ารวจให้น�าตัวสามี ไปขังที่โรงพัก 

แต่ก็มีหลายครั้งที่แทบเอาชีวิตไม่รอด ครอบครัวของสามีช่วยพูดเตือนสามีถึง

ความไม่ถกูต้องที่กระท�าต่อเธอ หรอืแม้แต่ ในชุมชนได้ช่วยตักเตอืนสามแีต่เขาไม่

เคยฟังใคร  เธอจึงคิดเพยีงว่าจะไม่เถยีงไม่พูด เพื่อที่จะได้ ไม่มีปากเสยีงกนั เธอ

เห็นว่าปัญหาของเธอมีมากกว่าผู้หญิงคนอ่ืนๆ  แต่ ในขณะเดียวกนัก็เกิดความ

รู้สึกว่า  ตัวเธอเองเข้มแข็งและอดทนสูงมาก เพราะในหลายๆ ครั้งที่ถูกกระท�า 

เธอสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ เหล่านั้นมาได้ ด้านความช่วยเหลอืที่ต้องการ

คอื การให้ความช่วยเหลอืบ้านพักฉุกเฉินแก่ผู้หญิงและเด็ก รวมถึงมกีลุ่มเฝ้าระ

แวดระวังในชุมชนเพื่อช่วยยุติความรุนแรง 

(แหล่งข้อมลู  สถาบนัวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กรณศีึกษา  การข่มขนืเด็กชายอายุ 5 ขวบ

มวยเป็นเด็กผู้ชายอายุ 5 ขวบ ที่ถกูผู้ชายชื่อ ลา เท ข่มขนืเมื่อเวลา 10 โมงเช้า

เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2549 ที่ต�าบลบ้านบางเมอืง อ�าเภอตะกั่วป่า  นายลาอายุ 17  

ปี และเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อของมวย ท�างานที่บ่อกุ้งมาเป็นระยะเวลา 5 ปี

และเป็นเพื่อนสนิทของพ่อมวยด้วย  เขาสองคนอาศัยในที่เดียวกนัแต่มีนายจ้าง

คนละคน  วนัที่เกิดเหตุ แม่ของมวยก�าลังท�ากบัข้าวและดูแลลูกวัย 4 เดือน 

อีกคน    ลาเข้าไปขออนุญาตแม่ของมวยว่าจะพาไปข้างนอก แม่ก็ให้ ไปโดยไม่ ได้ 

เอะใจอะไร   เขาพามวยไปห้องว่างแห่งหนึ่งและใช้ก�าลังจับมวยถอดเสื้อผ้า และ

ลงมือข่มขืน แม่มวยมาพบเขาในสภาพที่ย�่าแย่มีเลือดใหลออกมาจากบริเวณ

ทวารหนักเป็นจ�านวนมาก
 

แม่ของมวยรีบบอกสามีเธอและทั้งสองได้เข้าไปฟ้องนายจ้างซึ่งได้ ไปติดต่อ

นายจ้างของลาให้มาคุยกนั ภายหลังจากที่องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่งได้

รับข่าว ก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปที่บ่อกุ้งที่ลาท�างานและอาศัยอยู่ ส่วนมวยทาง 

เจ้าหน้าที่ ได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่พามวย

มาส่งที่บ้าน พ่อแม่ของมวยบอกว่าแจ้งความจบัลาด้วยตนเองไม่ ได้ เลยต้อง

ขอให้ทางองค์กรด�าเนินการเองซึ่งได้ด�าเนินการโดยไปแจ้งความที่สถานตี�ารวจ

ที่ตะกั่วป่า
 

ในวนัรุ่งขึ้น (วนัที่ 8 กนัยายน) เจ้าหน้าที่ GHRE และเจ้าหน้าที่จากองค์กร MAP 

(Migration Association Programme) กลบัไปที่สถานตี�ารวจ และพบว่าพ่อแม่

ของมวยได้ถอนฟ้องลาแล้วเพราะว่าได้มีการเจรจากนัระหว่างนายจ้างของพวก

เขาสองคน

กรณีศึกษา
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กรณศีึกษา  การข่มขนืเด็กสาวชาวพม่าที่ตะกั่วป่า

ซินเป็นลูกสาวนาย ยู เมือง และ นางเดา ซึ่งเป็นลูกจ้างท�างานก่อสร้าง  ซิน

เดินทางมาเมืองไทยกบัพ่อแม่เมื่อ 5 ปีก่อน  ตอนที่ถูกข่มขืน ซินอายุ 12 ปีและ

อาศัยอยู่ที่ต�าบลบ้านบางเมอืงที่อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  เธอมาสมัครเรยีน

หนังสอืที่ปากวบีเมื่อเดอืนกรกฎาคม และตอนนีเ้รยีนจบ grade 1 และจะเรยีน

ต่อ grade 2 
 

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2549 เวลาประมาณ 17.00 น เมื่อซินเดินทาง 

ไปตลาดเพื่อไปซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน  ขากลับเธอพบชายไทยขับรถปิ้กอัพ 

และถกูลากขึ้นรถ  เธอถกูพาไปที่ทุ่งกว้างที่ ไม่มี ใครเห็นรถและถกูข่มขนืในรถ
 

หลังจากที่โดนข่มขนื พวกผู้ชายก็พาเธอมาปล่อยใกล้ๆ บ้าน พอพ่อแม่ทราบว่า

ลูกสาวตนถูกข่มขืนก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยายามพร้อมกับเพื่อนข้างบ้าน

ที่เป็นคนไทย แล้วก็ไปแจ้งความที่สถานตี�ารวจ ในคืนนั้นเองเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

เดินทางมาที่บ้านเพื่ อสอบสวนและหาข้อมูลเพิ่มเติม   ซินบอกต�ารวจว่าเห็น

กุญแจมือและปืนในรถปิ้กอัพของคนร้าย และให้ลักษณ์คนร้ายดังต่อไปนี:้ 

เป็นผู้ชายสูง ผมสั้น ในตาลึก  ตอนนั้น ต�ารวจยังคงตามจบัคนร้ายอยู่ และ

โรงพยาบาลได้ออกผลการตรวจว่า ซินถกูข่มขนืจริง  ส�าหรบัตัวซินได้รบัความ

กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากโดยเฉพาะแม่ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วต้อง

อยู่ ในสภาวะที่วิตก หวาดระแวงและเครียด ตอนนีค้ดียังไม่สิ้นสุดเพราะยังตาม

จบัคนร้ายไม่ ได้ 

(แหล่งข้อมลู  มลูนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา  (FED)

กรณีศึกษา 4.2.7 หลักปฏิบัติเรื่องการชดเชยความเสียหายด้าน
ทรัพย์สินและการเสียชีวิตช่วงเกิดภัยพิบัติ

การสนบัสนุน รวมถึงการจ่ายค่าชดเชย ด�าเนินการบนฐานของปัจเจกบุคคล มิใช่บน

ฐาน ‘ความเป็นหัวหน้าครอบครัว’ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เข้าไปให้การช่วย

เหลือสร้างหลักประกนัให้การช่วยเหลือระยะเบื้องต้นและมาตรการการฟื้นฟูที่มีความ

เท่าเทียมและโปร่งใส โดยสร้างกลไกการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น การเปิด

ข้อมูลรายช่ือผู ้ประสบภัยและรายชื่ อผู ้ที่ ได้รบัการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆ 

ต่อสาธารณะ

หลักปฏิบัติในเรื่องการชดเชย  

yy ข้อมูลเกี่ยวกบัการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงข้ันตอนการยื่นเรื่องขอความ

ช่วยเหลือที่ชัดเจน ได้กระจายให้แก่ผู้ประสบภัยในแค้มป์  บ้านพักช่ัวคราว และ 

พื้นที่อยู่นอกแค้มป์หรือบ้านพักช่ัวคราว รวมถึงผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่ที่

โรงพยาบาล หรอืพื้นที่ห่างไกล อย่างเช่น เกาะ ป่า หรือพื้นที่สงู

yy หน่วยงานรบัผิดชอบด้านการชดเชยค่าเสียหายจะต้องด�าเนินการสร้างกระบวน

และวิธีการให้ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงได้รบั เพื่ อป้องกนัไม่ ให้

เงื่อนไขด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นข้อจ�ากัดให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

และมสี่วนร่วมในการสร้างการเรยีนรู้และไม่ถกูเลอืกปฏิบัติ 

yy ข้อมลูต่างๆ จะต้องเขยีนในภาษาที่เข้าใจง่ายให้ทุกคนเข้าใจง่าย 

yy กระจายข้อมูลให้ถึงชุมชนที่ ไม่สามารถอ่านออกเขียนไดโ้ดยก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้

หญิงท�าหน้าที่กระจายข้อมลู

yy ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่ องการอ�านวยความสะดวกด้านเงินกู้ เงินทุนช่วยเหลือแบบ

ให้เปล่าจะต้องกระจายให้ ให้ถึงผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงทรัพยากรเพื่อใช้ ใน

การพัฒนางานอาชีพต่างๆตามความเหมาะสม การปั้นหม้อ หรือธุรกิจขนาดเล็ก

และขนาดกลาง 
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yy เปิดข้อมูลรายช่ือผู้ประสบภัยและรายชื่อผู้ที่ ได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการ

ต่างๆต่อสาธารณะ

yy เงินชดเชยจะต้องจ่ายให้แก่รายบุคคลที่ประสบภัย มิใช่ ให้สิทธิชอบธรรมจาก

สถานะการเป็นหัวหน้าครอบครัว : ควรสร้างความเข้าใจร่วมกนัในแนวทางการ 

รบัเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อสร้างความเห็นชอบกันว่าใครจะเป็นผู้ ได้รับการ

ช่วยเหลอือย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

yy การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดจะต้องจ่ายให้เป็นที่รบัรู้ของทั้งสามีและภรรยา 

ด้วยมีผลการส�ารวจการให้การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยที่ผ่านมาพบว่าผู้ชาย

จะเป็นกลุ่มผู้ ได้รบัค่าชดเชย ซึ่งการที่ผู้ชายได้รับเงินชดเชยไม่ ใช่ปัญหาแต่ที่ 

เป็นปัญหาเนื่องจากหลังจากที่ผู้ชายได้รับเงินชดเชยไปแล้วพบว่ามีพฤติกรรม 

ในการน�าไปดื่มเหล้าหรือใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆที่ ไม่เกี่ยวข้องกบัค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัว

yy การจ่ายเงินช่วยเหลือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะต้องจ่ายโดยการ

โอนเข้าธนาคารที่มชีื่อบัญชรี่วมของทั้งสาม ี ภรรยา ในกรณีที่เป็นคู่สามภีรรยา 

ถ้าเป็นครอบครวัเดีย่วทีผู่ห้ญิงเป็นหวัหน้าครอบครวั ผูห้ญงิเองกค็วรได้รบัสทิธิ์

เช่นเดยีวกบัผู้ชาย  

yy การช่วยเหลอืผู้ประสบภัย กรณบี้านเรอืน เครื่องครัว เครื่องมอืประกอบอาชพี

ได้รบัความเสียหาย จะต้องเพียงพอที่จะสามารถจัดหามาทดแทนเท่าที่จ�าเป็นต่อ

การด�ารงชวีิตตามปกติ และสามารถประกอบอาชพีเลี้ยงดคูรอบครัวต่อไป

yy ไม่ควรก�าหนดการแสดงใบมรณะบัตรของสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตเพื่ อยื่น

เรื่องขอรบัการช่วยเหลือเป็นหลักเกณฑ์หลัก เนื่องจากในสถานการณ์ภัยพิบัติ 

เช่น สึนามิ มผีู้คนสญูหายจ�านวนมาก และไม่สามารถหาศพผู้ตายได้ โดยเฉพาะ

ถ้าผู้ตายเป็นผู้ชาย เมื่อหาซากศพไม่เจอ กลายเป็นปัญหาท�าให้ ไม่สามารถรบั

ค่าชดเชยในกรณีที่สามเีสยีชวีิต

yy การพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยที่เป็นเพศหญิงและเพศชายควร

เหมือนกนัโดยจะไม่เลอืกปฏิบัติ เช่น หากลกูชายที่แต่งงานแล้วได้รบัสิทธิในการ

เข้าถึงสวัสดิการ (อย่างเช่นสิทธิในการได้รบัค่าชดเชยต่อบ้านที่เสยีหาย) บุตรสาว

ที่แต่งงานแต่ยังอาศัยอยู่กบัพ่อแม่แล้วควรได้รบัสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกนั    โดย

พิจารณาจากความเสียหายตามข้อเท็จจริง กรณีบุตรแต่งงานมีครอบครัวแต่ 

อาศัยอยู่กบัพ่อแม่ ในบ้านหลังเดียวกนัและบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายก็

จะได้รบัความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้น แต่สิทธิการ

ได้รบัความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ครอบครัวของบุตรที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย

ก็ควรได้รบัการช่วยเหลอืเช่นเดยีวกนั 

yy หน่วยงานภาครัฐไม่ควรก�าหนดระยะเวลาการยื่นขอรบัการช่วยเหลือระยะสั้น 

และเงินชดเชยผู ้ประสบภัยที่ ส้ันเกินไป  เพราะผู ้ประสบภัยส ่วนมากไม ่ 

สามารถยื่นเรื่องได้ทนัเวลา เนื่องจากบางคนอยู่ ในโรงพยาบาล  อยู่ ในช่วงเศร้ามาก 

หรืออยู่ ในพื้นที่ห่างไกลไม่ ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องการช่วยเหลือของภาครัฐที่จะ

สามารถด�าเนินการได้ทนัเวลาที่ก�าหนด

yy บุคคลที่อาศัยอยู่ ในบ้านเช่าหรอืการเช่าสถานที่ท�าธุรกิจ ซึ่งอาคารบ้านเรอืนได้รบั 

ความเสยีหายและได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากการช่วยเหลอืด้านอาคาร

สถานที่แล้ว ควรได้รบัการช่วยเหลือกรณีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัผู้ประสบภัยที่มี

ภมูิล�าเนาอยู่อาศัยในชุมชน
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ชื่อ :  นางมาลัย (นามสมมุติ) 

อายุ:  49 ปี เป็นหญิงหม้าย สามีตายจากการประสบภัยพิบัติสึนามึ

อาชพี:  ชาวประมงพื้นบ้าน

ที่อยู่:  13/2 หมู่ 2 บ้านน�้าเค็ม ซอย 32 ท่าเรอืช้าง จ.พังงา

ฉันไม่ ได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบัการช่วยเหลือที่ประมงจังหวัดให้การชดเชยส�าหรบั

ชาวประมงที่เรือได้รบัความเสียหายหรือสูญเสียเรือจากภัยสึนามิ ต่อมาเมื่อ

ฉันรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่รัฐจัดให้ จึงขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่

กรมประมง แต่ ได้รบัค�าตอบว่างบประมาณช่วยเหลอืได้ถกูจัดสรรไปหมดแล้ว 

แต่ฉนัสามารถยื่นขอรบัความช่วยเหลอืได้ ซึ่งกรมประมงได้ ให้การช่วยเหลอืแก่ 

ครอบครวัฉนัเป็นจ�านวนเงิน 70,000 บาท เป็นการชดเชยเรื่องเรอืและเครื่องยนต์ 

ที่สูญหาย แต่เงินที่ ได้รบัไม่เพียงพอที่จะต่อเรือใหม่ ได้ ฉันได้พยายามติดต่อขอ

ความช่วยเหลือเพิ่มข้ึนอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือ

สามารถช่วยได้ ในระดบัจ�ากัดส่วนหนึ่งเท่านั้น

ฉนัไม่สามารถหาเงินกู้ ในระบบได้จึงต้องไปกู้เงินจากเพื่อนบ้านเพื่อเอามาลงทุน

ประกอบอาชพีจ�านวนมากถึง 170,000 บาท โดยเป็นเงินส�าหรบัซื้อเครื่องมอื 

ประมง ทุกวนันีร้ายได้ที่ฉนัได้รบัตกอยู่ประมาณ 500 บาท ต่อวนั ฉนัต้อง

ท�างานหนักมากข้ึนในทุกวิถีทางที่จะให้ ได้เงินเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายที่มีของ

ครอบครวั เช่น ต้องท�าปลาเคม็เพื่อขาย หารายได้เพิม่ ฉนัต้องเลีย้งดลูกูๆ และ

หลานอาย ุ3 ขวบ ทีพ่่อแม่ตายตอนเกดิสนึามิ เป็นภาระทีเ่พิม่ข้ึนอกีอย่างหน่ึงด้วย

(แหล่งข้อมลู    สมัภาษณ์เดอืนกมุภาพนัธ์ 2549  มลูนธิเิพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื)

กรณีศึกษา 4.2.8 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือด้าน
การศึกษาของเด็ก และการดูแลเด็ก  

เด็กเป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งได้รบัผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจร่างกายจากภัยพิบัติ

ในบางกรณีมีเด็กจ�านวนหนึ่งได้รับผลกระทบมากจากการที่ผู้ปกครองและสูญเสีย

ทรัพย์สิน อาชพีและรายได้จากภัยพิบัติและที่ ได้รบัผลกระทบโดยตรง คอื การศึกษา

เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถรบัผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

ได้และโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวเดี่ยวที่มแีม่ซึ่งมีภาระเลี้ยงดลูกูตามล�าพัง และมบีาง

ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตก็ตามต้องมีความจ�าเป็นต้องสร้างหลักประกนัส�าหรับ

เด็ก ทั้งหญิง ชาย ให้สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งการป้องกนัเด็กออก

จากระบบการศึกษากลางคนั   

yy จัดท�าส�ารวจข้อมูลจ�านวนเด็กก่อนวัยเรียน  เด็กนักเรียนที่ประสบภัยและได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติ แยกเพศ หญิง ชาย และ ระดบัการศึกษาของเด็ก

yy จัดสร้างสถานที่ ให้การศึกษาแก่เด็กโดยเร็วที่สุด  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว 

สถานที่ก่อสร้างควรต้ังอยู่ ในบริเวณที่ปลอดภัย  สะดวกแก่การเดินทางของเด็ก

และผู้ปกครองเด็ก 

yy จัดหาคร ู  หรอื อาสาสมัคร เพื่อท�าการสอนหนังสอืต่อโดยเร็ว รวมทั้งจัดหาสื่อ

การเรยีน การสอนส�าหรบัโรงเรยีนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง

yy จัดหาอาหาร เครื่องแบบนักเรยีน แบบเรยีน อุปกรณ์การเรยีนส�าหรบัเด็กทั้ง

หญิง ชาย โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

yy จัดหารถรบัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส�าหรบัเด็กนักเรยีนที่ก�าลังเรยีนอยู่ ในโรงเรยีน

ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน  

yy จัดสรรทุนการศึกษาตามระดบัการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล ถึงปริญญาตร ี ให้แก่เด็ก

ก�าพร้าที่ทั้งบิดา มารดาเสยีชวีิต กรณเีด็กในครอบครัวผู้ประสบภัยควรป้องกนั

เด็กออกจากโรงเรยีนกลางคนั โดยให้การช่วยเหลอืด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อย 3 ปี 
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yy จัดสรรเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจ�าวนั ส�าหรบัเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบคลุม

เรื่องค่าอาหาร นม เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม และเครื่องใช้อื่นๆ คนละ 500 บาท/เดอืน 

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 2 ปี 

yy จัดสรรเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่เด็กที่บิดามารดาผู้อุปถัมภ์หรือผู้ปกครองเสีย

ชวีิตเป็นประจ�าทุกเดอืนคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 ปี

yy จัดให้มีครูผู้หญิง ให้ค�าปรึกษา และประสานงาน กบัทีมจิตแพทย์ ในด้านการ

เยียวยา รักษาจิตใจ ส�าหรับเด็กประสบภัยที่บาดเจ็บหรือรอดชีวิต เด็กที่ 

ผู ้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเสยีชวีิต 

yy จัดให้ความรู้เรื่องการป้องกนั และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยส�าหรบัเด็กนักเรยีน

yy ให้การสนบัสนุนกิจกรรม การท�างานที่คิดค้นโดยเด็ก และเยาวชนในการป้องกนั

และเตรยีมการรบัมือกบัภัยพิบัติ    



คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บท
ที่ 

5 
กา

รจ
ัดก

าร
ภัย

พิบ
ัติโ
ดย

อา
ศัย

ชุม
ชน

เป
็นฐ

าน
เช
ิงบ

ูรณ
าก

าร

114 115

บทที่ 5

การจัดการภัยพิบัติ 
โดยอาศัย 

ชุมชนเป็นฐาน  
เชิงบูรณาการ
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5.1 ความเข้าใจต่อภัยพิบัติธรรมชาติ

yy ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ ได้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเดยีว หากแต่พบ

ว่าภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดข้ึนเป็นผลอันเนื่องมาจากการกระท�าของมนุษย์ ซึ่ง

ส่งผลท�าให้เพิ่มความเสี่ยง มีความล่อแหลมและ/หรือเป็นปัจจัยต่อการเพิ่มความ

รุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

yy การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่ อรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ธรรมชาติไม่เพยีงพอ การจะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ได้อย่างมีผล จ�าเป็นต้องค้นหาและวิเคราะห์ความเป็นมาและสาเหตุของประเด็น

ปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ

5.2 แนวทางการด�าเนินงาน 
การจัดการภัยพิบัติ: ประเด็นปัญหาและ 

ข้อจ�ากัดในการจัดการภัยพิบัติ

yy ชุมชนได้ร่วมมือกนัอย่างแข็งขันในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่ ไม่สามารถจัดการ

ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาและสาเหตุของปัญหาเชื่อมโยง

กบัความรู้ ความเข้าใจวิถชีวีิต วิถกีารผลิตของชุมชนอื่นๆ ในระบบนิเวศเดยีวกนั 

การจัดการภัยพิบัติที่จะสามารถแก้ ไขปัญหาได้ต้องท�าความสัมพนัธ์เชื่ อมโยง

ชุมชนในระบบนิเวศ เพื่อให้ทุกชุมชนได้เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผนรบัมือจัดการ

กบัปัญหาซึ่งเกินศักยภาพและความสามารถของชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะจัดการ

ไดโ้ดยล�าพัง

5.3 แนวคิดหลักการ

yy การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญที่การเพิ่มและพัฒนา

ศักยภาพให้แก่ชุมชน และด�าเนินการโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการ

ภัยพิบัติ กล่าวคือให้ชุมชนเป็นทั้งผู้ก�าหนดแนวทางและผู้ด�าเนินกิจกรรม และมี

การปรบัปรุงแนวทางการจัดการอย่างต่อเนื่อง
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yy แม้จะวางความส�าคัญให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดการ หากแต่การท�างาน

ให้เกิดประสิทธิภาพข้ึน ชุมชนไม่สามารถแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติได้โดยล�าพัง 

การประสานงานและได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีในพื้นที่นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

yy การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเรื่ องส�าคัญ จ�าเป็นต้องสร้างหลักประกนั

กระบวนการจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย ทั้ง

กลุ่มสตร ีเยาวชน ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ

yy ควรด�าเนินการให้มีหลักประกันความต่อเนื่ อง ย่ังยืน กล่าวคือ การก�าหนด

นโยบาย แผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถหนุนเสริมและท�างานร่วมกบั

ชุมชนในการจัดการกบัภัยพิบัติ

yy การด�าเนินงานในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยควรมีการท�างานที่มากกว่าการ

ช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉิน หากแต่ควรหนุนเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้เสมอ

ภาค ด�าเนินการลดความเสยีหาย สร้างตามการรบัมือกบัภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 

ไม่ ใช่เพยีงการช่วยเหลอืในเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า

yy ชุมชนได้รบัผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากความเสี่ยงและความรุนแรง

จากภัยพิบัติที่เกิดข้ึน ซึ่งความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึนนี ้ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การท�างานกบัชุมชน ควรใส่ ใจท�างานร่วมกบัชุมชน

ด้วยศักยภาพชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและให้สามารถรบัมือและมกีารด�าเนินงาน

กรณเีกิดภัยพิบัติ

yy การจัดการภัยพิบัติต้องเป็นการบูรณาการหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

องค์รวม ควรได้ด�าเนินการให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บนฐานระบบนิเวศรวมทั้งการพัฒนางานอาชพีที่เหมาะสม

5.4 แนวทางการบูรณาการ
การท�างานด้านการจัดการภัยพิบัติ

yy สร้างความเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายเกี่ยวกบัการท�างานการจัดการภัยพิบัติแบบ

องค์รวมมิติ ความเสี่ยงของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาที่

ชุมชนเผชิญอยู่ และมิติหญิงชายเกี่ยวกบัการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของประเด็น

ปัญหาภัยพิบัติ เพื่อก�าหนดทิศทางและแนวทางในการรบัมือและสร้างความพร้อม

กบัปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

5.4.1 กรอบการบูรณาการท�างานการจัดการภัยพิบัติ
แบบองค์รวมที่ผ่านมา

yy ชุมชนและผู้ปฏิบัติการอ่ืนๆ มีการด�าเนินการในเบื้องต้นเพื่อแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติ

ธรรมชาติ แต่การด�าเนินการนั้น ยังอยู่ ในกรอบที่แคบ ตามแนวคิดการจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติรปูแบบเดิม

5.4.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ที่ครอบคลุมความหลากหลายและมีความหมาย

yy มีการปฏิบัติการที่ดี ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้องต้น แต่ผู้ปฏิบัติการ

มีจ�านวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นบุคคลระดับแกนน�าชุมชน ซึ่งไม่เพียงพอเพื่อ

สร้างหลักประกนัความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนโดยรวม

yy การส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย

ครอบคลุม เช่น สตร ีเยาวชน ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ เป็น

หลักประกนัความยั่งยืนต่อเนื่อง ตอบสนองปัญหาความต้องการ ซึ่งแนวทางที่
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ส�าคัญของการมีส่วนร่วมคือการร่วมรบัรู้ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมจัดท�าข้อมูล 

ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งการปฏิบัติการตามแผนและการประเมินผลการ

ให้ความรูแ้ละการสร้างความเขาใจให้กบัสมาชิกในชุมชน การบรูณาการข้อคดิเหน็ 

และความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มคนให้

เข้าไปอยู่ ในแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน จะเป็นการสร้างหลัก

ประกนัความยั่งยืนของระบบ

5.4.3 ข้อมูลและองค์ความรู้ส�าคัญในการก�าหนดทิศทาง
และแนวการท�างาน

yy สมาชิกในชุมชนและผู้ปฏิบัติการอ่ืนๆ ได้รวมตัวกัน เพื่ อก�าหนดทิศทางและ

แนวทางแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่ชุมชนเผชิญ หากแต่พบว่าการวางแผน

การจัดการภัยพิบัติขาดข้อมลูพื้นฐานและองค์ความรู้ที่เพยีงพอ ท�าให้ ไม่สามารถ

ก�าหนดแนวทางการท�างานแก้ ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง อีกทั้งท�าให้มี

ปัญหาในการก�าหนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ยงและมี

ความสามารถจัดการภัยพิบัติที่สอดคล้องกบัปัญหาของชุมชน

yy ชุมชนควรมีส่วนร่วมก�าหนดประเด็นที่ศึกษาเรียนรู้ เพื่อน�าไปใช้ ในการจัดท�า

แผนงานและโครงการ รวมทั้งก�าหนดแนวทางการท�างาน ทั้งนีก้ารจะสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล รวม

ทั้งได้มี โอกาสเรียนรู ้ที่เพียงพอ เพื่ อจะได้มีข้อมูลจากงานศึกษา เพื่ อน�ามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกนัในลักษณะของสภาพปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการก�าหนดข้อตกลง

ในทิศทางและสามารถก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนินการต่อไป

5.4.4 การยกระดับการท�างานจากขอบเขตหมู่บ้าน
สู่การสร้างการจัดการงานภัยพิบัติบนฐานระบบนิเวศ

yy การประสานงานกบัชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ ในระบบนิเวศ

เดียวกนั หรือที่มีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมในระดบัระบบนเิวศ เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์ ข้อมลู ความรู ้น�าไป

สูค่วามร่วม มอืร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา และก�าหนดแนวทาง

แก้ ไขปัญหาเป็นเรื่องทีจ่�าเป็น นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิม่ก�าลงัคนและเพิม่ก�าลงั

ความสามารถของคนในชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิด

ขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆ
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5.4.5 การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ 
มีความส�าคัญยิ่ง

yy แม้นสมาชกิในชุมชนได้รวมตวักนัเป็นอย่างด ีมคีวามเข้าใจและความชัดเจนเกีย่วกบั 

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ มีทิศทางและแนวทางที่

เหมาะสมในการจัดการกบัสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แต่พบว่าล�าพังชุมชนเป็น 

ฐานอย่างเดียวกลบัไม่สามารถจัดการกบัปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานปฏิบัติการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ ในทุกระดบั โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และหน่วยงานพัฒนาเอกชน ตลอดจนสถาบนัวิชาการต่างๆ ในการด�าเนินการ ทั้งนี้

หน่วยงานที่ส�าคัญได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�าเป็นต้องมกีระบวนการ

ท�างานร่วมกบัสมาชิกในชุมชนและประสานเป็นความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทานจังหวัด ทางหลวงจังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใน

ท้องถิ่น ฯลฯ

yy ต้องมกีารจดักจิกรรมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืระหว่างผูป้ฏบิตักิาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในระดับท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและหนุนเสริม 

ให้ท�างานร่วมกบัชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ในการแก้ ไขและจัดการปัญหาภัยพิบัติ

ธรรมชาติ การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดปัญหานั้น และการด�าเนินการ

ร่วมกนัเพื่อจัดการปัญหา ท�าให้สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยนืในระยะยาว ที่ส�าคัญ 

บางชุมชนมีประสบการณ์ว่า  ในการแก้ ไขประเด็นปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ในระดบัท้องถิ่น จ�าเป็นต้องประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่ องจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกบัหลายหน่วยงาน

5.4.6 การรบัมอืจัดการกับข้อจ�ากัดและปัจจัยทีค่วบคมุไม่ได้

yy ในหลายกรณีชุมชนแม้มีความเข้าใจสภาพปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่เป็นอย่างด ี

แต่อาจจะไม่สามารถก�าหนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขปัญหา 

เนื่องจากมีข้อจ�ากัดและมีปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ 

เช่น การท�าการเกษตรแผนใหม่อย่างเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลท�าลายระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม และท�าให้สมาชิกในชุมชนอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่

ได้ ในระยะยาว แต่ขณะเดียวกนัชุมชนอาจไม่มีความสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

ท�าการเกษตรทางเลอืก เพราะปัญหารายได้ ปัญหาหนีส้ินของสมาชิก ซึ่งเป็น

สาเหตุท�าให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถจัดปรบัวิถีการผลิต เพราะต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการด�ารงชีวิต หรือกรณีชุมชนที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน

การประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามา

ให้ความช่วยเหลอื หรอืบางกรณชีุมชนมขี้อจ�ากัดในสถานที่ตั้งทางกายภาพอยู่ ใน

ภมูิประเทศที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการประสบภัย เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่ ในที่ราบที่

เป็นชุมทางของแม่น�้าสายใหญ่สองสาย ซึ่งมคีวามเสี่ยงสงูมากจากภัยน�้าท่วม

yy ควรพิจารณาทางเลือกงานอาชีพ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกบัระบบ

นิเวศ การคิดค้นที่สร้างสรรค์หรือที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่ อปรบัตัวกบัสภาพ

ภมูิประเทศ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรอืในบางกรณอีาจจ�าเป็นต้องพิจารณา

โยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก็เป็นไปได้

5.4.7 การยกระดับการท�างานเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งรอบด้าน

yy ชุมชนร่วมกบัผู้ปฏิบัติการอื่นๆ ได้ด�าเนินการกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสร้าง

ให้มีระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
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yy ต้องการที่จะด�าเนินกิจกรรมในรปูลักษณะที่กว้างขวางขึ้น อนัเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการรบัมือกบัภัยพิบัติธรรมชาติที่ ได้ผล

yy ควรสร้างและพัฒนาโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความสนใจและได้ด�าเนินกิจกรรมอนั

จะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อนัเป็นการเตรยีมความพร้อม

รบัมือกบัสถานการณ์ที่วิกฤตและภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น การพัฒนา

อาชีพเสริมและอาชีพทางเลือก เพื่ อป้องกันความสูญเสียอย่างรุนแรงที่อาจ

เกดิข้ึน ถ้าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มกีารพึง่พาอาชพีดัง้เดมิเป็นอาชพีเดยีวทีม่ ีและ

วิถชีวีิตนั้นได้รบัผลกระทบหนักเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น หรอือกีทาง คอืการเปลี่ยน

ระบบเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

ภัยพิบัติธรรมชาติในระยะยาว

5.5 ประเด็นร่วมที่ต้องให้ความส�าคัญ

yy การจัดท�าข้อมลูพื้นฐาน

yy การประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ กรณทีี่เกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยง

ให้จัดท�าข้อมลูแยกเพศหญิง - ชาย
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บทที่ 6

การบูรณาการ
มิติหญิงชาย

สู่การจัดการภัยพิบัต ิ
ในหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ
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ในสังคมโลกและสังคมไทยพบว่ายังมีการเลือกปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิง

ชายในทุกแห่ง ทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการท�างาน หรอืในชุมชน โดยประเด็น

ส�าคัญที่ผู้หญิงมักเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งในด้าน โอกาส การเข้าถึง การควบคุม

และใช้ทรัพยากร รวมทั้งบางกรณีถูกกีดกนัในการเข้าถึงการช่วยเหลือด้วยเหตุผล

ต่างๆ ท�าให้รบัการตอบสนองบนฐานความต้องการหรือในบางกรณีการช่วยเหลือไม่ 

ครอบคลุมและทั่วถึง ความไม่เสมอภาคนี้ได้กลายเป็นกระแสสากลที่ทั่วโลกตระหนัก

ในความส�าคัญ และให้ความสนใจ อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากความพยายามที่จะมี 

ข้อตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศต่างๆ  ในการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรี ในทกุรปูแบบ 

 ได้แก่  อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบัิตต่ิอสตรี ในทกุรปูแบบของสหประชาชาติ 

(UN Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - 

CEDAW) ประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคี ตั้งแต่ปี 2528 ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง 

(Beijing Declaration and Platform of Action) ที่ประเทศไทยได้ร่วมรบัรองไว้กบั

นานาประเทศเมื่อเดอืนกนัยายน 2538 และเมื่อเดอืนกนัยายน 2543 ได้ร่วมให้การ

รับรองเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) 

ซ่ึงถือเป็นพันธกิจระหว่างประเทศในการพัฒนาคน โดยได้มีการก�าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจนที่จะใช้ประเมินผลการด�าเนินงานของประเทศใน

การพัฒนาคนและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศทั่วโลก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 วรรคสอง บัญญัติว่า บุคคล

ย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ชายและ

หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั และมาตรา 80 บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาค

ของหญิงและชาย จากผลของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น รัฐมนตรี

จึงได้มีมติเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบในการก�าหนดให้มีผู้บริหารด้านการ 

เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO) ในทุกกระทรวง 

ทบวง กรม และก�าหนดให้มกีารตัง้ศนูย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

(Gender Focal Point) เพื่อให้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะท�างานในการด�าเนินงานให้แก่

ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย โดยให้มีการจัดท�าแผนแม่บทการ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เป็นแผนการท�างานที่จะน�ามาสู่ความส�าเร็จที่เป็น

รปูธรรมของแต่ละส่วนราชการตามความเหมาะสม 

นอกจากนั้นในแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10  

(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ก�าหนดเป้าประสงค์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชาย คนในสังคมมีการด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและ

คุณค่าความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่เอื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงชายในการ

ร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งหญิงและชายได้รับความเป็นธรรมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

สตรี ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพลังในตนเอง มีส่วนร่วมทางสังคม  

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารและการปกครองอย่างเต็มที่

แม้นว่าหลักการความเท่าเทยีมและเสมอภาคจะยงัคงเป็นปัญหาในทางปฏิบตั ิ ซึง่จ�าเป็น 

ต้องขบัเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แนวคิด หลักการ ส่งผลรปูธรรมในทางปฏิบัติ 

แต่พบว่าท่ามกลางข้อจ�ากัดต่างๆ ได้มีกรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ในการบูรณาการ

มิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานภาครัฐหลายกรณี ซึ่งได้น�าเสนอเป็น

ตัวอย่าง
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6.1 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชายสู่การ 

จัดการภัยพิบัติในหน่วยงานภาครัฐ

6.1.1 ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกลไกระดบัชาติ ตามพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานกิจการสตรี

และสถาบนัครอบครัว พ.ศ. 2545  มีภารกิจเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพสตรี การ 

ส่งเสรมิความเสมอภาคของหญิงและชาย ส่งเสริมและประสานให้ภาคกีารพฒันาตระหนัก 

ถึงโอกาส ผลกระทบและการได้รบัประโยชน์อย่างเป็นธรรมของหญิงและชาย ในการ

ก�าหนดนโยบาย การบริหารและการด�าเนินการ และมหีน้าที่ ในการขบัเคลื่อนกลไก

ระดบัชาติ (CGEO / Gender Focal Point) จ�านวน 19 กระทรวง 131 กรม 4 องค์กร

อิสระ ให้สามารถส่งผ่านนโยบายลงสู่กลุ่มเป้าหมาย คอื บุคลากรภายในองค์กร และ

กลุ่มประชาชนเป้าหมายขององค์กรโดยการบูรณาการมิติหญิงชายในการก�าหนด

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณได้อย่างมมีุมมองมิติหญิงชาย และมี

เป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คนในสังคมมี

การด�าเนินชวีิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิศ์ร ีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มเีจตคติ

ที่เ อ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงชายในการร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งหญิงและ

ชายได้รบัความเป็นธรรมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข สตรี ได้รบัโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มพลังในตนเอง มสี่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมอืง 

การบริหารและการปกครองอย่างเต็มที่

ดังนั้น ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกลไกระดบัชาติท�าหน้าที่ดแูลเกี่ยวกบันโยบายสตร ี มี

ภารกิจหลักเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัครอบครัว เพื่อน�าไปสู่การตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการบูรณาการแนวปฏิบัติการการจัดการและฟื้นฟูผู้ประสบภัย 

และชุมชนหลังภัยพิบัติในมิติหญิงชาย โดยจะท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง

เสริมความรู้ ความเข้าใจในการบรูณาการ มิติหญิงชาย คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตร ี

แก่หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมส่งเสรมิ 

การปกครองท้องถ่ิน กรมสุขภาพจิต ท�าหน้าที่ร่วมบูรณาการด้านการเป็นศูนย์

ประสานข้อมลู และสารสนเทศเกี่ยวกบัการพัฒนาสถานภาพสตร ี การส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และให้องค์ความรู้ทางด้านบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชาย 

(Gender perspective) โดยมขีอบเขตของการร่วมบรูณาการตามภารกิจ ดังต่อไปนี ้

6.1.1.1 แนวทางการบรูณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติ 

ในที่น ีข้อยกตัวอย่างแนวทางการประสานและส่งเสริมตามภารกิจของส�านักงานกิจการ

สตรีและสถาบนัครอบครัว ซึ่งจะต้องส่งเสริมและประสานการท�างานกบักรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย เริ่มต้นจากการน�าแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายไป

บรูณาการในองค์กร

ในการบูรณาการแนวคิดและบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในระบบราชการนั้น 

ประการแรกผู้บริหารทั้งหลายต้องตระหนักถึงความส�าคัญของแนวคิดการวิเคราะห์

บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การจัดท�าข้อมูลแยกเพศ และน�าไปใช้ ในองค์กร เพื่อ

สร้างความตระหนักและความเสมอภาคหญิงชาย   ในองค์การตนเองเสยีก่อน ประการ

ที่สอง บูรณาการแนวคิดเข้าไปในนโยบายและการวางแผนโครงการ กิจกรรมทุก

ระดับ โดยไม่แยกขาดออกจากการท�างาน วัตถุประสงค์ นโยบายและกลุ่มเป้าหมาย
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ที่องค์กรด�าเนินการอยู่ ดังนั้นจึงเป็นการบูรณาการไม่ ใช่เติมหรอืเพิ่มเข้าไปเป็นงาน

ใหม่ แต่เป็นการใช้แนวคิดบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายวิเคราะห์นโยบาย วางแผน 

สร้างโครงการ กิจกรรม ในกลุ่มเป้าหมาย ที่องค์กรท�าอยู่แล้วให้ดขีึ้น โดยค�านึงถึง

สิทธิและความเสมอภาคทางสังคม

6.1.1.2 แนวทางการบรูณาการบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายในองค์กร

yy ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

องค์กรทัง้หญงิชายให้เข้าใจแนวคดิ สร้างความตระหนักและความเข้าใจกันทัง้หญงิชาย 

yy กิจกรรม/โครงการ ต้องมีลักษณะครบวงจร วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการ

พึ่งพาตนเอง ทรัพยากร วัฒนธรรม ความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน

ทั้งหญิงชาย 

yy กิจกรรม/โครงการที่เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น งานการจัดการภัยพิบัติ ต้อง

มีการส่งเสริมเปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายและความ

เสมอภาคด้วย 

yy กจิกรรม/โครงการ การจดัการภยัพบิตั ิเน้นการรวมพลังเครอืข่าย    การแลกเปลีย่น 

ข้อมลูข่าวสาร องค์ความรู้ ภมูิปัญญา กฎหมาย การจัดการ การน�าเสนอปัญหา

ต่อสาธารณะ (ท�าให้เป็นปัญหาสังคมไม่ ใช่ปัญหาส่วนบุคคล) 

yy ท�าให้กิจกรรม/โครงการ การจัดการภัยพิบัติถกูปรบัให้เป็น กิจกรรม/โครงการ

ที่ลดการกดีกนัการเลอืกปฏิบัติในระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น กฎหมาย ข้อ

บังคบั กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมโอกาสสิทธิที่เท่าเทยีม 

yy การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง

ให้มากที่สุดทุกระดบั อาจใช้มาตรการพิเศษให้ผู้หญิง/เด็กหญิงมีส่วนร่วมทุก

ข้ันตอนในการด�าเนนิการ หากจ�าเป็นให้เพิม่จ�านวนผูห้ญงิในกจิกรรม/การด�าเนนิงาน 

โดยเฉพาะระดบัการตัดสินใจและระวังการถกูครอบง�าให้เป็นบทบาทรอง 

yy ส่งเสริมผู้หญิงทุกกลุ่ม ทุกระดบั ทั้งที่มแีละไม่มปีระสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม

yy ขจัดการเลอืกปฏิบัติระหว่างเพศเดยีวกนั 

6.1.1.3 ก�าหนดมาตรการ/ปฏิบัติการพิเศษเพื่อขจัดความไม่เสมอภาค

ในการด�าเนินโครงการ เมื่อวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายแล้วอาจพบว่าม ี

การเลอืกปฏิบัติ หรอืผู้หญิงได้รบัความไม่เสมอภาคมากเป็นพิเศษ

ในพื้นที่ ชุมชน กิจกรรม ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นจ�านวนมากหรือ

จ�านวนน้อย และพบว่ายังมกีารละเลย หรอืเลอืกปฏิบัติทางเพศ เช่น การไม่มีโอกาส

เข้าถึงการได้รบับริการ หรอืทรัพยากรจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจสร้าง

กิจกรรม/โครงการเฉพาะเพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ

กลุม่เป้าหมาย หญงิ/ชาย เดก็หญงิ/เดก็ชาย ให้เขา รูจ้กัยนืหยดัสร้างพลงัอ�านาจต่อรอง 

หรอืมกีารรวมกลุ่มกนัแก้ ไขปัญหา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่แก่หญิงชาย 

ในการช่วยเหลอืเกี่ยวกบัภัย เคารพสิทธิ และลดเงื่อนไขการเลอืกปฏิบัติทางเพศลง  

ทั้งในด้านการท�างาน ครอบครัว สิทธิการเจริญพันธุ์ ความรัก และระบบการมี

เพศสัมพนัธ์ที่ปลอดภัยและความรบัผิดชอบ เป็นต้น

6.1.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจเกี่ยวกบัการจัดท�าแผนแม่บท วาง

มาตรการ ส่งเสริมสนบัสนุน การป้องกนั บรรเทาและฟื้นฟจูากสาธารณภัย โดยการ

ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกนั เตือนภัย ฟื้นฟหูลังเกิดภัย 

และการติดตามประเมินผลนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกนั เตอืนภัย 

ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผลเพื่อให้หลักประกนัในด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินโดยให้มีอ�านาจหน้าที่คอื
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yy ด�าเนินการจัดท�านโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

yy ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกนั เตอืนภัย และบรรเทาสาธารณภัย

yy พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทา

สาธารณภัย

yy ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

yy สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

yy ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกนั บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยและฟื้นฟสูภาพพื้นที่ ตามระเบยีบที่กฎหมายก�าหนด

yy ส่งเสริม สนบัสนุน และปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย และฟื้นฟสูภาพพื้นที่

yy อ�านวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟู

บรูณะสภาพพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่

yy ประสานความช่วยเหลือในการป้องกนั การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟื้นฟูกบั

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

yy ด�าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรม หรอื ตามที่

กระทรวง หรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย

6.1.2.1 แนวทางการบรูณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติ 

ในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้จัดท�าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งมีกรอบ

ของแนวทางที่จะปฏิบัติการตามแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550 - 2554)  โดยมีวิสัยทัศน์ 

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายว่า ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัมคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทและความเสมอภาคระหว่างหญงิ ชาย ยดึหลกั

ความเสมอภาคมาใช้ ในการบริหารและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้รบั

บริการทั้งหญิงชายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป้าหมายของกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณะภัยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายคอื

จัดกิจกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ

yy สนบัสนุนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหญิงชายอย่าง

เท่าเทยีมและเป็นธรรม

yy บูรณาการบทบาทหญิงชายในกระบวนการบริหารงาน และการให้บริการตาม

พนัธกิจ และความรบัผิดชอบของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

yy ส่งเสริมสนบัสนุนโอกาสในการเข้าสู่องค์กรโดยยึดหลักความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย และพิจารณาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกข้าราชการระดบัแรกเข้า 

รวมทั้งการพิจารณาความชอบและการเลื่อนต�าแหน่ง 

yy ส่งเสริมจิตส�านึกความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในองค์กร

yy จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในศูนย์ป้องกนัและ

บรรเทา สาธารณภัยเขตและส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

จัดกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อ

yy ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการฝึกอบรมป้องกันภัยในแต่ละ

ชุมชน

yy เผยแพร่ข้อมลูและองค์ความรู้เกี่ยวกบับทบาทหญิงชายในช่องทางต่างๆ ของกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
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กลยุทธ์ ในการด�าเนินการเพื่ อสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายประกอบด้วย 

5 กลยุทธ์ ได้แก ่

1. ด้านการพัฒนาข้าราชการและเครอืข่ายประชาชน

2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานและการให้บริการประชาชน

3. ด้านการสร้างเครอืข่าย

4. ด้านข้อมลูและองค์ความรู้เกี่ยวกบับทบาทหญิงชาย

5. มาตรการเสริมอื่นๆ การติดตามและประเมินผล

และก�าหนดให้มีการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่ อทราบ

อุปสรรคของโครงการที่มกีารแก้ ไขปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงประเมินผลโดย

yy การประเมินผลกระบวนการ

yy การประเมินผลที่ ได้รบัของโครงการ

yy การประเมินผลกระทบของโครงการ

ซึ่งดัชนชีี้วัดผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย พิจารณาจากการด�าเนินการดังนี้

yy จ�านวนข้อร้องเรยีนลดลงในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีจากกรณี

y� เรื่องที่ชายท�าร้ายร่างกายหญิง

y� เรื่องที่ชายลวนลามทางเพศต่อหญิง

y� เรื่องชายไม่อุปการะเลี้ยงดภูริยาและบุตร

y� เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัปัญหาระหว่างหญิงชาย

yy จ�านวนข้อร้องเรยีนกรณีหญิงชายที่ ได้รบัการตอบสนอง

yy การด�าเนินการตามข้อร้องเรยีนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ ได้รบัเรื่องร้องเรยีน

ผลการประเมินจะถูกน�ามาปรบัปรุงโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อให้สามารถส่ง

เสริมและรักษาความเสมอภาคหญิงชายต่อไป

6.1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ ส�าคัญในการส่งเสริมสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้ค�าปรึกษาแนะน�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้าน 

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร

จัดการเพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้

บริการสาธารณะ   

ทั้งนี ้ อ�านาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2545 ซึ่งก�าหนดไว้ดังนี้

yy ด�าเนินการพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

yy ส่งเสริมและสนบัสนุนในการจัดท�า ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ิน

และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

yy ด�าเนินการจัดท�า แก้ ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ค�าปรึกษา แนะน�า และก�ากบัดแูลการปฏิบัติงาน

ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

yy ก�าหนดแนวทางและจัดท�ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น 

yy ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การ

งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน 

การบัญช ีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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yy ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

yy ก�าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

yy ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการด�าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

yy พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

yy พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

yy ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มกีฎหมายที่ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบั

การส่งเสริมการพัฒนาสตรีอันได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ.2537 (มาตรา 67) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (มาตรา 50 

มาตรา 53 และ มาตรา 56) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

(มาตรา 45) พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (10) มาตรา 17 (27)

นอกเหนือจากนีก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท�าแผนแม่บทการเสริมสร้าง

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจ�าปีงบประมาณ 2550 – 2554  วัตถุประสงค์ของ

แผนแม่บทการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ ให้มี

การน�าประเด็น “บทบาทหญิงชาย (Gender)” และ “ความเสมอภาคหญิงชาย (Gen-

der Equality)” เข้ามาผสมผสานในแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการ

เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามชัดเจน และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดย

มีวิสัยทัศน์ว่าด้วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกนั

ระหว่างหญิงและชาย (Gender Balance) และประกอบด้วย 3 พนัธกิจหลักได้แก่

1. การพัฒนาและการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องค�านึงถึงหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหญิงและชายอย่างเท่าเทยีมกนั

3. การปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความเท่าเทียมกนัของมิติหญิงชายและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมระหว่างหญิงชายอย่างจริงจัง

และมวีัตถุประสงค์คอื 

1. เพื่ อพัฒนาหญิงชายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัศักดิ์ศรีและคุณค่าของ

ความเป็นคนและความเท่าเทยีมกนัระหว่างหญิงและชาย 

2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร

จัดการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. เพื่อให้สตร ีได้รบัการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

6.1.3.1 แนวทางการบรูณาการบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายในองค์กร

การแยกเพศฐานข้อมูลทุกฐานและมีการใช้ประโยชน์จากการจัดท�าฐานข้อมูล

ดังกล่าว ทั้งระดบักรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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6.1.3.2 ก�าหนดมาตรการ/ปฏิบัติการพิเศษเพื่อขจัดความไม่เสมอภาค

1. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกบัเรื่องมุมมองหญิงชาย และการบรูณาการบทบาท

หญิงชายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

2. การสร้างการตระหนักรบัรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับบทบาทและความเสมอภาคของ

หญิงชายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และ

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดบั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม�่าเสมอ

3. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม / สภาพการท�างาน / สวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูล โดยค�านึงถึงมิติหญิงชายและเอ้ือต่อประสิทธิภาพของการท�างานของ

หญิงและชายอย่างสงูสุดทั้งในระดบักรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. กระบวนการบริหารงานบุคคล มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทั้งหญิงและชาย

5. สร้างมาตรฐาน และมาตรการในการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักความ

เสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชนและหนังสอืส�านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 7 ลง

วนัที่ 16 กนัยายน 2543 

6. สร้างเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการด�าเนินการด้านบทบาทหญิงชาย

กลยทุธ์ในการส่งเสรมิความเสมอภาคของหญงิชาย ม ี4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้าง

เจตคติด้านความเท่าเทียมกนัระหว่างหญิงชาย ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

บริหารและการตัดสินใจ ด้านข้อมลู และองค์ความรู้เกี่ยวกบับทบาทหญิงชายและด้าน

การสร้างเครอืข่าย

6.1.4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต โดยกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย (GFP) ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2550 และความส�าคัญของมิติหญิงชายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัด 

ท�าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2550 – 2554 โดยได้บูรณาการมิติหญิงชายกบั

ภารกิจหลักของกรมสุภาพจิต มีเป้าหมายเพื่ อให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีเจตคติ

บนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

มวีิสัยทัศน์คือ บุคลากรกรมสุขภาพจิตเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหญิงชายและโอกาส

ที่จะพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงมิติหญิงชาย  และมเีป้าหมายเพื่อ

yy พัฒนาระบบการส่งเสริม ป้องกนั ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่ อให้ชุมชน

ตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย 

yy เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบับุคลากรกรมสุภาพจิตให้ตระหนักถึงบทบาท

หญิงชาย 

yy ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหญิงชายให้มีโอกาสก้าวสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร

6.1.4.1 แนวทางการบรูณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติและการจัดการทั่วไป

1. แผนงานการขจัดความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน/ที่ท�างาน/สถานศึกษา

2. แผนงานการจัดท�าข้อมลูและสารสนเทศจ�าแนกเพศ 

3. แผนงานการจัดท�าข้อมูลและสารสนเทศจ�าแนกเพศ ได้ก�าหนดโครงการ/

กจิกรรมหลกั ได้แก่ โครงการบรูณาการงานสขุภาพจติและจติเวชโดยเครอืข่าย

ชุมชน ผู้รบัผิดชอบโครงการที่ ศนูย์สุขภาพจิตที่ 1 – 15 งบประมาณปี 2550 

จ�านวน 13,934,100 บาท 

6.1.4.2 แนวทางการบรูณาการบทบาทความสัมพนัธ์หญิงชายในองค์กร

1. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

2. แผนงานการมสี่วนร่วมการตัดสินใจทางการบริหาร 
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6.2 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชายสู่การ

จัดการภัยพิบัติในหน่วยงานเอกชน 
องค์กรสาธารณประโยชน์

องค์กรเอกชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์มีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติมาก

เนื่องจากเป็นกลุ่มองค์กรที่ท�างานพัฒนาไกล้ชิดชุมชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ ใน

เหตุการณ์ภัยพิบัติในกรณีสึนามิ เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2547 มอีงค์กรเอกชนหลาย

หน่วยงานทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศเข้าไปมีบทบาทด�าเนินการให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งผู้ที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของ

ภาครัฐ และยังได้ด�าเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ ได้แก่ เด็ก ผู้หญิงใน

ชุมชน กลุ่มชาติพนัธุ์  กลุ่มคนไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  

บทบาทที่ส�าคัญของหน่วยงานดังกล่าวคอื เป็นตัวประสานให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง 

ภาครัฐ องค์กรชุมชน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดการภัยพิบัติ     โดยพัฒนาศักภาพ 

ชุมชนเพื่ อให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการระบบการช่วยเหลือของตัวเอง ก่อให้

เกิดการกระจายความช่วยเหลือที่ทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม  นอกเหนือจากนีย้ัง

ประสานให้ชุมชนได้รณรงค์ผลักดนันโยบายเพื่อให้เกิดการฟื้นฟชูุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 

อย่างไรก็ตามการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความ

ส�าคัญและตระหนักถึงการบูรณาการความเสมอภาคเท่าเทียมในมิติหญิงชายในการ

จัดการและฟื้นฟหูลังภัยพิบัติ

6.2.1 แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายในการท�างาน

yy ก�าหนดประเด็นมิติหญิงชายให้เป็นนโยบายการท�างานขององค์กร ทรัพยากร

และปัจจัยภายในที่เอื้อให้เกิดการท�างานด้านมิติหญิงชายขึ้นในองค์กร ทรัพยากร

และก�าหนดกระบวนการท�างานที่มีหลักประกนัการด�าเนินการได้ค�านึงตามความ

แตกต่างในปัญหาความต้องการของผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งคนชายขอบและ

กลุ่มเปราะบางต่างๆ การก�าหนดแนวทางและวิธีการท�างานที่กล่าวมาต่างๆ ดัง

กล่าวสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการรบับริการและกิจกรรมการพัฒนา

ต่างๆ โดยมคีวามตระหนักและระมัดระวังในกระบวนการพิจารณาที่จะไม่ท�าให้ผู้

ประสบภัยได้รบัการช่วยเหลอื

yy ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติขององค์กร 

yy ก�าหนดแนวทางการท�างานของหน่วยงานให้เข้าถึงกลุ่มคนชายขอบ ผู้เปราะบาง 

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องได้รบัเชิญมาร่วมปรึกษาหารือ ก�าหนดแนวทางและ

กิจกรรมการด�าเนินงาน แทนที่จะใช้กลไกปกติที่มีอยู่แล้วในชุมชนเป็นผู้ก�าหนด

ให้และท�าให้กลุ่มคนเหล่านีท้ี่ตกอยู่ ในสภาพผู้ ได้รบัที่ ไร้เกียรติ และไม่ ได้รบั

การปฏิบัติบนฐานการเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่พึงได้รบั

การปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทยีม

yy ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีมุมมองและวิธีการท�างานที่เข้าถึงกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพให้กลุม่บคุคลต่างๆ โดยเฉพาะ

กลุม่ผูเ้ปราะบาง ผูห้ญงิ เดก็ หรอืกลุม่คนชายขอบอื่นๆ สามารถลกุข้ึนมายนืหยดั 

ดูแล ช่วยตัวเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถจะเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งในการ

ด�าเนินกิจกรรม พัฒนาชุมชนร่วมกนัในที่สุด

yy จัดหาและจัดท�าคู่มือหรือเอกสารแนวทางการจัดการภัยพิบัติในมิติหญิงชายให้แก่

เจ้าหน้าที่
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6.2.2 ก�าหนดมาตรการและการปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อขจัดความไม่เสมอภาค

yy การประเมินผลกระทบความเสียหาย/ความสูญเสีย  เพื่ อให้เข้าใจสถานการณ์

และมคีวามชัดเจนในสภาพความสญูเสยี ความเสยีหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และ

ผลกระทบต่างๆ การประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดศึกษาผลกระทบที่มีต่อกลุ่ม

ผู้เปราะบางในชุมชนที่ส�าคัญศึกษาผลกระทบที่มตี่อทั้งหญิงและชายกลุ่มต่างๆ ที่

แตกต่างกนั

yy ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาสภาพปัญหาเฉพาะของกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้เปราะบาง

ในชุมชน น�าผลการศึกษามาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความตระหนัก

และความเข้าใจในสภาพของเรื่องราวที่เป็นอยู่ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นกบักลุ่มคน 

เหล่านี้

yy ส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นต่อการจัดท�าและ

การด�าเนินโครงการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด�าเนินการ

และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ

yy จัดท�าแผนปฏิบัติการรบัมือและสร้างความพร้อมการจัดการกบัภัยพิบัติโดยมี

เนื้อหาสาระที่ตอบสนองและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของหญิงชาย 

yy ปรึกษาหารือกบัแกนน�าและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ก�าหนดแนวทางการท�างาน ให้เข้าถงึกลุม่คนชายขอบ กลุ่มผูเ้ปราะบาง ซึง่หลายคร้ัง

จะพบว่าเป็นกลุ่มผู้หญิง เช่น ครอบครัวยากจน กลุ่มชาติพนัธุ์ที่เผชิญปัญหาที่

ซ�้าซ้อนในหลายๆ เรื่อง

yy ส่งเสริม/สนบัสนุนกลไกท้องถิ่น จัดระบบการได้รบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลอืเข้าถึงกลุ่มผู้หญิง

และกลุ่มผู้เปราะบาง

yy ส่งเสริม/สนบัสนุนกลไกในท้องถิ่น จัดท�าและให้บริการข้อมูลกับอาสาสมัครและ

หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาท�างานสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง  

เท่าเทียม โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และให้ผู้ประสบภัยด�ารงความมี

เกยีรติ มศีักดิ์ศรขีองผู้ ได้รบัการช่วยเหลอื

yy ให้การปรกึษาและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในการท�างานเพื่อให้ผูป้ระสบภยั 

เข้าถึงการช่วยเหลอือย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่าง

6.3 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชาย

สู่การจัดการภัยพิบัติใน
สถาบันวิชาการ/สถาบันการศึกษา

ในช่วงเหตกุารณ์ภยัพบิตัสึินามนิัน้ พบว่ามสีถาบนัวชิาการ สถาบนัการศกึษาหลายแห่ง  

ไม ่ว ่ าจะเป ็นวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ต ่างลงพื้นที่ เพื่ อ

สนบัสนุนความช่วยเหลอืและฟื้นฟชูุมชนผู้ประสบภัยตั้งแต่ ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง

และระยะยาว  สถาบนัวิชาการ สถาบนัการศึกษาต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นแหล่งความรู้

ส�าคัญและมบีุคลากรทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติการ  ซึ่งท�างานเชิงรุกในแง่ของงาน

วิจัยเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการและงานอาสาสมัคร ดังที่เราพบตัวอย่างการท�างานของ

ทมีแพทย์ พยาบาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเป็นต้น 

หน่วยงานย่อยจากสถาบนัการศึกษาหลายแห่งได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่ อช่วย

เหลอืผู้ประสบภัยตั้งแต่ ในระยะฉุกเฉิน   และต่อมาในระยะฟื้นฟ ูสถาบนัวิชาการหลาย
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แห่งต่างลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยและเพื่อเป็นฐานความรู้ ในการด�าเนินงานช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยเพื่ อให้งานช่วยเหลือและฟื้นฟูตอบสนองกบัความต้องการของท้องถ่ิน 

และเพื่อถอดบทเรียนจากการช่วยเหลือ โดยที่ค�านึงถึงความละเอียดอ่อนจากการ 

สญูเสยี  ดงัทีพ่บตวัอย่างจากทมีคณาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ เป็นต้น

6.3.1 การน�าแนวคิดมิติความสัมพันธ์หญิงชาย
ไปบูรณาการในการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

สถาบันการศึกษา สถาบนัวิชาการหลายแห่งได้น�ามิติความสัมพนัธ์หญิงชายเข้ามา

เป็นกรอบคิดในการด�าเนินงานวิจัยและท�ากิจกรรมกบัผู้ประสบภัยพิบัติหลากหลาย

กลุ่ม รวมทั้งยังค�านึงถึงข้อจ�ากัดของความเป็นหญิงชายในสถานภาพทางสังคมและ

กลุ่มชาติพนัธุ์ที่ต่างกนัออกไป ด้วยพบข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละ

กลุ่มวัฒนธรรมย่อยต่างมีข้อจ�ากัดทางสังคมที่ต่างกนั 

งานวิจัยจากสถาบนัวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รบัการสนบัสนุนจาก

องค์กรแอคช่ันเอดในปี พ.ศ. 2550  ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเรื่อง “ความ

รนุแรงต่อผูห้ญิงหลงัสนึามใินประเทศไทย” เป็นกลุ่มไทยพทุธ ไทยมุสลิม ไทยพลัดถ่ิน 

ชาวเลและแรงงานต่างด้าว ทั้งนีเ้พื่อให้สามารถท�าความเข้าใจทัศนคติ สภาพปัญหาและ

ความต้องการความช่วยเหลือรวมถึงข้อจ�ากัดทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว

ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งยังทบทวนแผน นโยบายต่างๆ ที่อาจจะละเลยมิติหญิงชาย

และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญิง 

งานวิจัยอีกช้ินหนึ่งโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการ

สนบัสนุนจากส�านักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2550  เพื่ อศึกษาวิจัยเรื่ อง “การด�าเนินชีวิต

ครอบครัวหลังสึนามิ” ก็ได้น�ามิติหญิงชายเข้ามาเลือกกรณีศึกษาผู ้ประสบภัย

ทั้งหญิงชายที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทั้งครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย และ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีลักษณะ

ต่างๆ กนัไป 

ในส่วนของสถาบนัการศึกษากบังานอาสาสมัครนั้น ทมีแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา

และนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นทีมช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนฉุกเฉินนั้น ต่างได้น�า

มิติความสัมพนัธ์หญิงชายที่มีความละเอียดอ่อนมาท�างานฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

ของผู้ประสบภัย มกีารติดตามดแูลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องในระยะ 1 ปีแรก และมี

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามเยยีวยาสภาวะจิตใจในช่วงการปรบัตัว 

ทมีแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าหญิงชายมกีาร

ปรบัตัวได้ ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกนั ดังที่พบว่าระยะสั้นผู้ชาย ซึ่งอยู่ ในฐานะผู้หาเลี้ยง

ครอบครัวจะรู้สึกล้มเหลวและสูญส้ินทุกอย่าง ท�าใจไม่ ได้กบัการสูญเสีย ทว่าผู้หญิง

ในฐานะแม่ของบ้านจะสงบนิ่ง ควบคุมสติอารมณ์และมองส่ิงที่เหลืออยู่เพื่อประคอง

ครอบครัวและสมาชิกที่มชีวีิตอยู่  

แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปในระยะกลางและระยะยาว ผู้ชายจะเป็นกลุ่มที่สามารถปรับ

ตัวได้ดีกว่าเนื่องด้วยงานในชีวิตประจ�าวนัและลักษณะนิสัยของผู้ชายที่สามารถติดต่อ

กบัสังคมภายนอกได้คล่องตัวกว่าผู้หญิง ท�าให้กลุ่มผู้ชายเหล่านีส้ามารถหาคู่ชวีิตใหม่

มาแทนที่ภรรยาที่เสียชีวิตไปได้ ในช่วงระยะการฟื้นตัวนี ้ แต่ทว่ากลุ่มผู้หญิงเองกลบั

ต้องคิด พิจารณาอย่างรอบด้านและค�านึงถึงสภาวะจิตใจของลูกอย่างมากก่อนที่จะหา

สามี ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นภาวะที่ผู้หญิงปรบัตัวได้ยากท่ามกลางสังคมเศรษฐกิจที่ทั้ง

สามแีละภรรยาต่างต้องช่วยกนัท�ามาหากิน เราจึงพบว่ามหีญิงหม้ายจากสึนามิที่ยังไม่

ได้แต่งงานมากกว่าชายหม้ายจากสึนามิ และข้อมูลตรงนีจึ้งมีความส�าคัญที่จะน�าความ

ช่วยเหลอืมายังกลุ่มหญิงหม้ายได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
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6.3.2 แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์
หญิงชายในการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

6.3.2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะเร่งด่วน

ระดบัปฏิบัติการในพื้นที่

yy การท�างานวิจัยในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนหรอืฉุกเฉินตรงนี ้ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความ

ละเอียดอ่อนในการพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยทั้งหญิงชาย เด็ก คนชรา  

การท�างานตรงนีเ้พื่อให้ ได้ข้อมลูพืน้ฐานต่างๆ ของผูป้ระสบภยัตลอดจนการเยยีวยา

สภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งนีค้วรมีทีมนักจิตวิทยาที่เข้าใจในภาษา วัฒนธรรม

ของกลุ่มหญิงชายผู้ประสบภัยในการซักถามเพื่อเก็บข้อมูลความสูญเสีย สภาพ

ปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น 

yy ผู้วิจัยต้องค�านึงถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้ประสบภัยหญิงชาย ทุกๆ กลุ่ม

ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารก เด็กอ่อน หญิงวัยรุ่น หญิงมีครรภ์ และหญิงชรา รวมถึงการ 

ค�านึงถึงมิติทางวัฒนธรรม ภาษา กลุ่มชาติพนัธุ์และสถานภาพทางสังคมอกีด้วย

yy ควรเน้นการจัดสรรเครื่องยังชพีดังเช่น อาหาร น�้า ยารักษาโรค เสื้อผ้า ผ้าถุง 

ของใช้จ�าเป็นส�าหรบัหญิงในกลุ่มต่างๆ เช่นผ้าอนามัยส�าหรบัหญิงมีประจ�าเดือน 

จัดซื้อชุดช้ันในใหม่ ให้กบัหญิงชายทุกวัย จัดหานมทารกรวมถึงอธิบายวิธีการ

ผสมอย่างเข้าใจ จัดหาผ้าคลุมผมส�าหรบักลุ่มผู้หญิงมุสลิม รวมทั้งจัดหาที่พัก

ช่ัวคราวที่มีความปลอดภัย พอเพียงต่อความต้องการโดยค�านึงถึงมิติหญิงชาย 

ขนาดจ�านวนสมาชิกในบ้าน เพศ วัย และที่ส�าคัญห้องน�้าควรมคีวามมิดชิดแยก

หญิงชายอย่างเป็นสัดส่วน 

yy ความช่วยเหลือในรูปของข้าวของและสิ่งอ�านวยความสะดวกมีความซ�้าซ้อน

กันมาก  ดังนั้น ควรจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่จัดท�าฐานข้อมูล

ความช่วยเหลือและการรบัความช่วยเหลือ รวมทั้งมีระบบสืบค้นและเผยแพร่

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

yy ควรติดตามเยี่ยมเยียน เยยีวยาสภาพร่างกายและจิตใจผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง  

สถาบนัการศึกษาในพื้นที่ควรจะมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ

ด�าเนินงานวิจัย เพราะนอกจากจะสร้างความรู้จักคุ้นเคยกบัผู้ประสบภัยได้ง่าย

เพราะเป็นคนพื้นที่เดยีวกนัแล้ว ยังง่ายต่อการเดินทางเพื่อติดตามเยี่ยมเยียนอกี

ด้วย

yy ควรระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการสัญญาว่าจะให้วัตถุสิ่งของหรือความช่วยเหลือ

ต่างๆ  แก่ผู้ประสบภัย เพราะหากไม่สามารถท�าได้ตามสัญญา จะก่อให้เกิดการ

ท�าร้ายความรู้สึกของผู้ประสบภัยอย่างรุนแรง  และท�าให้เกิดวิกฤตศรทัธาต่อ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ

yy ควรจัดสรรเจ ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ เพียงพอต่อจ�านวนผู ้

ประสบภัย และควรมีสวัสดิการดูแลบุคคลากรที่ท�างานตรงนีเ้ป็นอย่างดี ทั้งนี้

เพื่อไม่ ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเกิดความอ่อนล้า และความเครียดในการท�างานช่วย

เหลือผู้ประสบภัย

yy ภายหลังผู้ประสบภัยเข้าอาศัยในบ้านพักช่ัวคราว ควรมีการจัดกิจกรรมคลาย

ความเครยีด จัดกิจกรรมนนัทนาการเพื่อให้ลมืความทุกข์กังวล จัดหาอาชพีเพื่อ

ให้มีรายได้และหาตลาดรองรบัการส่งเสริมอาชีพนั้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมนั้นๆ 

อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัพีน้่องผูป้ระสบภยัเฝ้ารอรบัความช่วยเหลอื

เพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ระดบันโยบาย

yy สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิชาการ ควรมกีารจัดประชุมเร่งด่วน เพื่อปรึกษาหารอื

ร่วมกนัถึงการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่  ทั้งนี ้

ควรมีการจัดสรรบุคลากรเสริมการท�างานกบัเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

และเพื่อความไม่ซ�้าซ้อน สบัสนในแต่ละพื้นที่ทั้งนีต้้องค�านึงถึงมิติความสัมพนัธ์

หญิงชายเป็นหลัก
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yy ควรมีหน่วยงานประสานกลางระดบันโยบายที่ประสานความร่วมมือต่างๆ กบั

ศนูย์ประสานงานในพื้นที่ เพื่อจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่อสมทบ

และผลัดเปลี่ยนกบัเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ รวมถึงประสานความช่วยเหลือในรูปวัตถุ

ส่ิงของไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อความไม่ซ�้าซ้อน และตรงความต้องการในแต่ละ

พื้นที่ที่มวีัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของตน

6.3.2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะกลาง

ระดบัปฏิบัติการในพื้นที่

yy ในช่วงเวลานี ้ เป็นช่วงของการฟื้นฟชูุมชนภายหลังการเข้าพักในบ้านถาวร การ

จัดบ้านพักควรจัดสรรโดยค�านึงถึงมิติทางวัฒนธรรม ความเป็นญาติพี่น้อง

และเพื่ อนบ้านมาแต่เดิม หากมีการจับฉลากเข้าอยู่อาศัยควรน�ามิติด้านกลุ่ม

วัฒนธรรมมาพิจารณาด้วย กล่าวคอืควรให้มีการจบัฉลากกนัในหมู่คนวัฒนธรรม

เดยีวกนั เช่น ชุมชนที่มทีั้งไทยพุทธ มุสลิม และชาวเลอยู่ด้วยกนั ควรจัดโซนให้

คนแต่ละกลุ่มอยู่ด้วยกนั เหล่านีจ้ะน�ามาซึ่งความสงบสุขในชุมชนมากย่ิงข้ึน  และ

สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิชาการควรชี้ ให้เห็นความส�าคัญของการจัดสรรบ้าน

อย่างค�านึงถึงมิติทางวัฒนธรรมมาร่วมพิจารณาด้วย

yy บทบาทของสถาบนัการศึกษาและสถาบันวิชาการ ควรเข้ามาอย่างต่อเนื่องใน

พื้นที่ที่ดูแลในช่วงฉุกเฉิน และควรท�างานประสานกบัหน่วยงานด้านการศึกษา

และวิชาการในพื้นที่ เช่นโรงเรียน เพื่ อดูแลชุมชนนั้นๆ และควรมีบทบาทเป็น

พี่เลี้ยงให้หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสนบัสนุนงานด้านข้อมลูจากการวิจัย

yy ควรบอกบทบาท ขอบข่ายหน้าที่ วัตถุประสงค์ของสถาบนัการศึกษาให้ชัดเจน

ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้ ให้เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยที่จะ 

ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมต่องานจากระดบัพื้นที่สู่ระดบันโยบาย และสามารถน�า

ข้อมูลที่ ได้นั้นเป็นข้อเสนอให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้รบัทราบปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนผู้ประสบภัยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ระดบันโยบาย

yy ภายหลังที่รายงานการวิจัยได้ถกูรวบรวมเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์แล้ว ควร

มีการผลักดนัข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติการได้จริง 

รวมถึงน�าเสนอข้อมลูต่อสาธารณะและเขยีนเป็นบทความสั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ

ท�าความเข้าใจของสังคม โดยเผยแพร่ข้อมลูนั้นๆ ทั้งในระดบัพื้นที่และส่วนกลาง 

รวมทั้งต้องส่งรายงานนั้นๆ คืนสู่ชุมชนในฐานะผู้เป็นมีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน

รายงานวิจัยนั้นๆ ด้วย

yy สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการ ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนปัญหา 

ประสบการณ์ระหว่างชุมชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ระดบับริหารอย่างต่อเนื่อง 

โดยเน้นเรื่องการน�าผลจากการประชุม สัมมนาไปปฏิบัติใช้ ได้จริง ทั้งนีต้้องน�า

มิติหญิงชายเป็นฐานคิดในการจัดเวทีตรงนี ้ดังตัวอย่างที่พบในเวทีแลกเปลี่ยน

ที่ศนูย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด

เวทเีหล่านีอ้ย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วง 3 ปีหลังสึนามิ ซึ่งมผีู้เข้าร่วมจากหลาย

ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ 

โดยมีศนูย์ศึกษาการพัฒนาสังคม เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ ตรงนีจ้ึงเป็น

ตัวอย่างที่ดีของการท�างานในฐานะสถาบนัวิชาการผู้เชื่อมต่อข้อมูลและเครือข่าย

ผู้ท�างานเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกนั เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือที่ตรงความต้องการของชุมชนต่อไปในอนาคต

yy สถาบนัการศึกษาที่เป็นหน่วยประสานกลาง ควรจัดท�าฐานข้อมลูงานวิจัยในพื้นที่

ประสบภยั รวมถึงมกีารแลกเปลีย่นข้อมลู ความคบืหน้าของการตดิตามความช่วยเหลอื 

และถอดบทเรยีนจากการท�างานในพืน้ทีแ่ละท�างานส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

6.3.2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะยาว

การพัฒนาคู่มอืแนวทางการจัดการผู้ประสบภัยและชุมชนหลังภัยพิบัติในมิติหญิงชาย

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการท�างานเกี่ยวกบัการช่วยเหลอืฟื้นฟหูลังพิบัติภัยคือจัดท�าระบบ
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ข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและโปร่งใส  ข้อมูลควรจะแยกเพศ อายุ และ

ชาติพนัธุ์ และควรจะรวมถึงผู้ที่ ไม่มีสัญชาติไทยที่ ได้รบัผลกระทบด้วย การมีฐาน

ข้อมูลนีเ้ป็นการรวบรวมรายละเอียดของผู้ประสบภัยเพื่ อประโยชน์ ในการติดตาม

หาสมาชิกที่สูญหาย การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินต่างๆ  การโยกย้าย

ถ่ินฐาน การอพยพกลบัสู่มาตุภูมิ และการรบัค่าเสียหาย  รวมทั้งต้องมีองค์กรหรือ

กรรมการตรวจสอบดแูล จดัต้ังกลไกอิสระเพื่อตดิตามสถานการณ์ เพื่อให้การช่วยเหลอื

อย่างเท่าเทยีมกนัทั้งหญิงและชาย หากมีการเลอืกให้ความช่วยเหลอืเฉพาะกลุ่มก็ควร

จะตรวจสอบย้อนหลัง นอกจากนีค้วรจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่

เจ้าหน้าที่ระดบัท้องถิ่น

ปัญหาความไม่พร้อมในการเตรียมการรบัมือกบัพิบัติภัยในกรณีสึนามิ 2547 เป็น

บทเรยีนที่ท�าให้หลายองค์กร/หน่วยงานหนัมาทบทวนบทเรยีนที่ผ่านมาและวางแผน

การป้องกนัและเตรียมรบัมือ อย่างไรก็ดี การท�างานเช่นนีม้ักจะยึดเอาเป้าประสงค์

ของหน่วยงานเป็นหลักและต่างคนต่างท�า ซึ่งท�าให้แต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงาน

ของตนเองแต่ ไม่ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่ส�าคัญเท่าที่ควร   ต่อมาในปี 2550 จึงเกิดความ

พยายามร่วมกนัระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 

ร่วมกบัตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูพื้นที่และผู้ประสบ

ภัยพิบัติสึนามิ จัดท�าคู่มอื “เอกสารหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟื้นฟู

ผู้ประสบภยัและชุมชนในสถานการณ์ภยัพบิตัใินมิตหิญงิชาย” (คอืคูม่อืเล่มทีท่่านถอือยู)่ 

เพื่อน�าเสนอแนวทางการฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัหลงัภยัพบิตัใินมติหิญงิชายรวมทัง้น�าเสนอ

กระบวนการและวิธีการในการด�าเนินการเพื่ อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ 

ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เจตนารมณ์ของคู่มือนี้ไม่ ใช่เพื่อแทนที่

หลักปฏิบัติหรือแนวทางการท�างานที่แต่ละองค์กรได้จัดท�าไว้แล้ว  แต่เป็นเอกสารที่

สามารถใช้ควบคู่กบัเอกสารเดิม 

การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนาแผนการป้องกนัและเตรียมรบัมือภัยพิบัติ

โดยค�านึงถึงมิติหญิงชาย

จากการศึกษาวิจัยชุมชนที่ ได้รบัผลกระทบจากสึนามิ 12 ชุมชนของสถาบนัวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีชุมชนบ้านน�้าเค็มแห่งเดียวที่พัฒนาความร่วมมือ

จดัท�า “แผนแม่บทการพฒันาและฟ้ืนฟพูืน้ทีแ่บบมส่ีวนร่วม ชุมชนบ้านน�า้เคม็” ข้ึน  ทัง้นี้

เนื่องจากบทเรยีนความช่วยเหลอืหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิที่ชุมชนต่างๆ ได้รบัความช่วย

เหลอืทั้งองค์กรรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศมากมาย แต่ทว่า

การช่วยเหลือเหล่านีย้ังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ยิ่งไปกว่านั้น การ

ช่วยเหลือจากภายนอกเป็นเพียงระยะสั้นและส่วนใหญ่มีลักษณะแบบ “ให้เปล่า”  

จึงไม่อาจท�าให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้

จากปัญหาดังกล่าว องค์กรในระดับท้องถิ่นจึงริเร่ิมแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ขึ้น   แผนแม่บทนีย้ึดกรอบแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งอนัดามนั โดยมุ่งเน้นการ

ก�าหนดรายละเอยีดการพัฒนาคู่ขนานไปกบัการมีส่วนร่วมกบัชุมชนในพื้นที่   ทั้งนีเ้พื่อ

น�าไปสู่การวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านน�้าเค็ม ทั้งในด้านกายภาพ ด้านสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื หลักคิดเบื้องต้นคอื

เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้ว จะขยายการพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ ด้าน

สุขภาพของคนในชุมชน เช่น กลุ่มเด็ก แม่หม้าย พ่อหม้าย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ

สื่อสาร และด้านสวัสดิการ  ผลที่ ได้จากการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะที่ชุมชนบ้านน�้าเค็ม 3 ด้าน คอื 1) ด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนแม่บทนีย้ังรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ อป้องกันภัยพิบัติชุมชน โดยม ี

“คณะกรรมการจัดภัยพิบัติบ้านน�้าเค็ม” ขึ้น เพื่อลดความสญูเสยีที่อาจจะเกิดขึ้นและ

เพื่อให้เกิดการเตรยีมการซ้อมแผน การอพยพผู้คน การเตรยีมการจุดนัดพบ สถานที่



คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บท
ที่ 

6 
กา

รบ
ูรณ

าก
าร
มิต

ิหญ
ิงช

าย
สู่ก

าร
จัด

กา
รภ

ัยพ
ิบัต

ิใน
หน

่วย
งา
นแ

ละ
อง

ค์ก
รต

่าง
ๆ

154 155

หลบภัยเพื่อรองรบัผู้หญิง เด็ก คนชรา ฯลฯ ความพยายามของชุมชนบ้านน�้าเค็มใน

การเตรยีมการรบัมือภัยพิบัตินบัว่าเป็นตัวอย่างที่ดทีี่ชุมชนอื่นๆ จะได้เรยีนรู้และร่วม

มือกนัพัฒนาแผนชุมชนในการจัดการและเตรียมรบัมือพิบัติภัยโดยค�านึงถึงมิติต่างๆ 

รวมทั้งมิติหญิงชายด้วย 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบาย ที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550 ได้รบัรองสิทธิของผู้หญิงไว้ อาทิ

เช่น  “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกนั” (มาตรา 30) “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรภีาพ

ในชวีิตและร่างกาย” (มาตรา 32) และ “เด็ก เยาวชน สตร ีและบุคคลในครอบครัวมสีิทธิ

ได้รบัความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น

ธรรม ทั้งมีสิทธิได้รบัการบ�าบัดฟื้นฟใูนกรณีที่มเีหตุดังกล่าว...” (มาตรา 52)  นอกจาก

นั้น ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ต่อสตรี ในทุกรปูแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women-CEDAW) เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2528 

ในระยะยาว จึงควรจะมีงานวิจัยที่ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพัฒนามาตรการทาง

กฎหมายและนโยบายของประเทศให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาต่างๆ 

และวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ช่องโหว่ ในการบังคบัใช้มาตรการดังกล่าว โดย

เฉพาะในเรื่องการเลอืกปฏิบัติต่อผู้คนกลุ่มต่างๆ  เพราะงานวิจัยที่ผ่านมาได้สะท้อนให้

เห็นว่าผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้หญิงในสถานภาพต่างๆ ยังไม่ ได้รบัความช่วยเหลอืที่

เสมอภาค เท่าเทยีม ไม่ถกูเลอืกปฏิบัติตามที่ข้อกฎหมายและนโยบายได้ระบุไว้    งาน

วจิยัยงัช้ีให้เห็นว่าผูห้ญงิและเดก็กลุม่ต่างๆ ในหลายพืน้ทีเ่ผชญิกบั “ความไม่เป็นธรรม

เชิงโครงสร้าง” มานานก่อนเกิดพิบัติภัยสึนามิ ยิ่งเป็นกลุ่มชายขอบ เช่น ชาวเล กลุ่ม

แรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มไร้สัญชาติ เช่น ไทยพลัดถ่ิน ก็ย่ิงได้รับการปฏิบัติที่ ไม่

เป็นธรรมในหลายรปูแบบ
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ภาคผนวก 1 
แผนเตรียมความพร้อม

รับมือภัยภิบัติของชุมชน

ตัวอย่างแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชน

 (ร่าง)

แผนเตรยีมความพร้อมรบัมือภัย........................(ประเภทของภัย).....................                           

ชุมชน/บ้าน..................................หมู่ที่..................ต�าบล...............................

อ�าเภอ.........................................จังหวัด..........................................

พ.ศ.......................................
(รปูแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1. แผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน 

     มี   ไม่มี 

2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมของประชาชน หน่วยปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย และ

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน/บ้าน ......................... หมู่ ............ ใน

การรบัมือกบัภัย

    2.2 เพื่อให้การอพยพหนภีัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ ไม่เกิดความ

สบัสน

    2.3 เพื่อให้สามารถรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินได้อย่างทั่วถึง

    2.4 ..........................................

3. ข้อมลูพื้นฐานของชุมชน

    3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

 ชุมชน/บ้าน ............. หมู่ที่ ....... ต�าบล ............. อ�าเภอ ............. จังหวัด .............  

ตั้งอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล ............. มเีนื้อที่ประมาณ .............. ไร่ 

มอีาณาเขตติดต่อดังนี้

y� ทิศเหนอื ติดต่อกบั ................

y� ทิศใต้ ติดต่อกบั ................

y� ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ................

y� ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ...............

 ระบบนิเวศของพื้นที่ที่ต่อเชื่อมกนั

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

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

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

    3.2 จ�านวนประชากร ศาสนา อาชพี

y� ประชากรประกอบด้วย ชุมชนชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชพี ................ 

และอาชพีรอง คอื ................ โดยมอีาชพีเสริม คอื ................

y� จ�านวนประชากรทั้งสิ้น มจี�านวนรวม ......................................... คน  

แยกเป็นชาย ........................ คน หญิง ........................... คน

y� จ�านวนครัวเรอืน …………….. ครัวเรอืน
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     4.2 พื้นที่เสี่ยงภัย 

  มี   ไม่มี  

 ถ้ามวีาดแผนที่
    

     4.3 พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางการอพยพ

  มี   ไม่มี  

 ถ้ามวีาดแผนที่

(ให้จดัท�าแผนทีชุ่มชน ที่ ได้จากการประเมนิความเสีย่งภยัโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

ซึง่ระบตุ�าแหน่งพืน้ทีเ่สีย่งภยั พืน้ทีป่ลอดภยั เส้นทางการอพยพ และระบสุถานทีส่�าคญั 

และที่ตั้งเครื่องมอือุปกรณ์ที่มอียู่ ในชุมชน)

5.หน่วยงานต่างๆ ที่ท�างานในชุมชนที่มบีทบาทในการจัดการภัยพิบัติ

    5.1 ส่วนราชการ /หน่วยงานอยู่ ในหมู่บ้าน

       1. องค์การบริหารส่วนต�าบล ..........................

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      2. วัด ..................... (พระอาจารย์ ...................... เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั)

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      3. สถานอีนามัยต�าบล ..........................

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

4. สถานการณ์ภัย

     4.1 ประวัติการเกิดภัย โดยท�าการศึกษาย้อยหลังภัยต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น

 ชุมชน/บ้าน ................ เคยมปีระวัติการเกิดภัยด้านต่างๆ มาแล้วดังนี้

 4.1.1 ภัยธรรมชาติ (ย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา)

  เมื่อวนัที่ .................. ได้เกิดภัยธรรมชาติ คอื .................. ที่พื้นที่

บริเวณ ............... ของหมู่บ้านที่ ได้รบัผลกระทบ

  ลักษณะความรุนแรงของภัย

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

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

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

( มผีู้ประสบภัยเสยีชวีิต ................ คน สญูหาย ................ คน บ้านเรอืนเสยีหายทั้งหลัง

จ�านวน ................ หลังคาเรอืน บ้านเรอืนช�ารุดบางส่วนจ�านวน ................ หลังคาเรอืน  

พื้นที่ประสบภัย ................ ไร่ พชืผลการเกษตรเสยีหาย ................)

 4.1.2 ภัยจากการกระท�าของมนุษย์ อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน

  เมื่อวนัที่ ............... ได้เกิดภัย    อัคคภีัย ภัยจากการคมนาคม    .ที่

พื้นที่บริเวณ .................. ของหมู่บ้าน มีความเสยีหาย คือ

y� ผู้เสยีชวีิต ............. คน ผู้บาดเจ็บ ............. คน สญูหาย ............. คน

y� บ้านเรอืน ............. ทรัพย์สิน ................

y� พชืผลการเกษตร

 4.1.3 ภัยอื่นๆ

  เมื่อวนัที่ ............... ได้เกิดภัยทางสังคม คอื ............... โดยมีสาเหตุ

จาก .................... มคีวามเสยีหาย คือ

  1) .....................................

  2) .....................................
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    5.2 ส่วนราชการ /หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่เข้ามาท�างานหมู่บ้าน

      1. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      2. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      3. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      4. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

      5. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

      xx. ชื่อหน่วยงาน………………….

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

                   ฯลฯ

      4. ป้อมต�ารวจ ............. มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าการ .... คน มเีข้าเวรเป็นกะๆ ละ ... คน

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      5. โรงเรยีน ..........................

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      6. โรงพยาบาล ..........................

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      7. ที่ว่าการอ�าเภอ ..........................

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………

      8. หน่วยกู้ภัย/OTOS .................... ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัคร .......... คน

 บทบาทหน้าที่ท�างาน……………………..

 ศักยภาพ……………………

 ข้อจ�ากัด……………………
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    6.3 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สงูอายุ มจี�านวน .............. คน ดังนี้

 1. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 2. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงด

 3. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงด

 xx. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
      

    6.4 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นครอบครัวและมีเด็กอ่อน มจี�านวน .............. คน ดังนี้

 1. ด.ช./ด.ญ. ..................... อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .................................

บิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 2. ด.ช./ด.ญ. ..................... อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .................................

บิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 3. ด.ช./ด.ญ. .................... อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ ...................................

บิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 xx. ด.ช./ด.ญ. .................. อายุ ......... ปี อยู่บ้าบริเวณ ..................................

บิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

6. กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน

   ได้จัดท�าไว้แล้ว       ยังไม่ ได้จัดท�าไว้  

กรณจีัดท�าไว้แล้ว

    6.1 บัญชรีายชื่อผู้พิการ มีจ�านวน .............. คน ดังนี้

 1. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

พิการเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 2. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

พิการเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 3. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

พิการเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

          xx.  นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

พิการเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

    6.2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วย มีจ�านวน .............. คน ดังนี้

 1. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

ป่วยเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 2. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

ป่วยเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 3. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

ป่วยเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

 xx. นาย/นาง/น.ส. ............................ อายุ ......... ปี อยู่บ้านบริเวณ .....................

ป่วยเป็น ...................................     ........(ใคร)............ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู
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    7.3 คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยของบ้าน

 รายชื่อคณะกรรมการ

 1.  .................................  ประธาน  .................................

 2. .................................  รองประธาน .................................

 3. .................................  รองประธาน .................................

 4. .................................  เลขานุการ .................................

 5. .................................  รองเลขานุการ .................................

 6. .................................  เหรัญญิก .................................

 7. .................................  ปฏิคม   .................................

 8. .................................  กรรมการ .................................

 9. .................................  กรรมการ .................................

 10.  .................................  กรรมการ .................................

 xx.  ...(ตามความเหมาะสม)... กรรมการ .................................

ถ้าม ีศักยภาพและข้อจ�ากัด

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

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

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

  7.4 บญัชรีายชื่อคณะกรรมการชุมชนปลอดภยัของบ้าน .......... หมู ่..... จงัหวดั ...........

 1.1 คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนภัย 

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

7.ระบบเตอืนภัยชุมชน

    7.1  ระบบเตอืนภัยชุมชน

   มี    ไม่มี

 ถ้าม ี ศักยภาพและข้อจ�ากัด ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………....

    7.2 การเตรยีมยานพาหนะ เครื่องมอื อุปกรณ์กู้ภัย 

   มี    ไม่มี

 ถ้าม ีถ้าม ีศักยภาพและข้อจ�ากัด ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....

บัญชอีุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้และยานพาหนะ บ้าน ....................... หมู่ ..........

ข้อมลู ณ วนัที่ ......................................................

ล�าดบัที ่ รายการ       จ�านวน    สถานที่เก็บ    ผู้รบัผิดชอบ/  หมายเหตุ
                  ผู้ประสานงาน 

1 โทรโข่ง    

2 วิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง)    

3 ไซเรนมือหมุน    

4 ไฟฉายใช้ถ่านอัลคาไลน์    

5 เสื้อชชูพี    

6 เตยีงผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย    

7 เรอืท้องแบน    

8 รถยนต์ปิคอัพ    

9 รถยนต์หกล้อขึ้นไป    

10 ฯลฯ    
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1.6 คณะกรรมการฝ่ายอพยพและหนภีัย

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด .................................................... 

1.7 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

1.8 คณะกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟื้นฟผูู้ประสบภัย

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ....................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

1.2 คณะกรรมการฝ่ายกู้ภัยและช่วยชวีิต

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

1.3 คณะกรรมการฝ่ายอ�านวยการ

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

1.4 คณะกรรมการฝ่ายที่พักฉุกเฉิน

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................

1.5 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข

 1.  .....(ตามความเหมาะสม)..... 

 2.  ......................................

 3.  ......................................

 ศักยภาพ ..................................................

 ข้อจ�ากัด ....................................................
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ภาคผนวก 2
หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2551

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการเกี่ยวกบัการให้ความ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์นีเ้รียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน พ.ศ.2551”

2. หลักเกณฑ์นี้ให้ ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป

3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการเกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2546

บรรดาหลักเกณฑ์ และค�าสั่งอื่นใดที่ก�าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี ้ หรอืซึ่งขัดหรอื

แย้งกบัหลักเกณฑ์นี ้ให้ ใช้หลักเกณฑ์นีแ้ทน

4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน ให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข และอัตราดังต่อไปนี้

     5.1  ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ให้ด�าเนินการช่วยเหลือสิ่งของหรือจ่าย

เป็นเงิน โดยค�านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้

  5.1.1  ค่าอาหารจัดเลี้ยงมื้อละไม่เกิน 30 บาท / วนั / คน และช่วยเหลือเป็น

ถุงยังชพีชุดละไม่เกิน 500 บาท / ครอบครัว

 5.1.2 ค่าเครื่ องครัวและอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร เท่าที่จ่ายจริง 

ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท

 5.1.3 ค่าจดัซือ้หรอืจดัหาน�า้ส�าหรบับริโภคและใช้สอยในทีอ่ยูอ่าศยัเท่าทีจ่่ายจรงิ

ตามความจ�าเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ

 5.1.4 ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ�า ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ

ที่ ได้รบัความเสียหายบางส่วน และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ ได้รบั

ความเสียหายบางส่วนเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท

 5.1.5 ค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ�า ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่

ได้รบัความเสียหายทั้งหลัง และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ ได้รบัความ

เสียหายทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 30,000 บาท

 5.1.6  ค่าวสัดซุ่อมแซมยุง้ข้าว โรงเรอืนส�าหรบัเกบ็พชืผลและคอกสตัว์ที่ ได้รบั

ความเสยีหายบางส่วน เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

 5.1.7 ค่าวัสดุสร้างยุ้งข้าว โรงเรอืนส�าหรบัเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ ได้รบั

ความเสยีหายทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 8,000 บาท

 5.1.8 ค่าอุปกรณ์แสงสว่างในทีอ่ยูอ่าศยัแทนของเดมิ เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละ

ไม่เกิน 200 บาท

 5.1.9 กรณต้ีองเช่าทีพ่กัให้ผูป้ระสบภยั ให้จ่ายค่าเช่าทีพ่กัระยะเวลาไม่เกนิ 7 วนั 

เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อวนั

 5.1.10 กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหาย

จากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสยีหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ ได้ ให้ช่วยเหลอืเป็นค่าเช่า

บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดอืนละ 1,500 บาท 

เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
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  5.1.11  ค่าดัดแปลงสถานที่ส�าหรบัเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัว

ละไม่เกิน 2,000 บาท หรอืค่าสร้างที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 

4,000 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนๆ ส�าหรบักนัแดดกนัฝนและ

ป้องกนัอุทกภัย เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 800 บาท  

  5.1.12  ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณปูโภคในที่พักชั่วคราว

(1) ค่าไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า

ส่วนภมูิภาคจะเรยีกเก็บ ส�าหรบักรณีที่ท้องที่นั้นไม่มี ไฟฟ้า ให้จัด

อุปกรณ์แสงสว่างอื่น ๆ ทดแทนได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็น

(2) จัดหาน�้าบริโภคและใช้สอย จากหน่วยงานที่จังหวัดและอ�าเภอ

มอียู ่เช่น การประปาส่วนภมูภิาค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิง

เทศบาล เป็นต้น หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน�้าตามความจ�าเป็นของ

จ�านวนผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพื่อบริโภคใช้สอย เท่าที่

จ่ายจริงตามความจ�าเป็น

(3) จัดสร้างห้องน�้า 1 ที่ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริง เฉลี่ยที่ละไม่เกิน 

1,500 บาท

(4) จัดสร้างห้องส้วม 1 ที่ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริงเฉลี่ยที่ละไม่เกิน 

1,500 บาท

(5) จัดสร้างโรงครัวและที่รบัประทานอาหาร เท่าที่จ่ายจริงตามความ

จ�าเป็น

(6) จัดสร้างที่รองรบั ท�าลายหรอืก�าจัดขยะมลูฝอย เท่าที่จ่ายจริง

ตามความจ�าเป็น

  5.1.13  ค่าเครื่องนุ่งห่ม คนละ 2 ชุด เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท ในกรณี

ที่ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้จ่ายค่าเครื่ องแบบนักเรียนหรือ

นักศึกษาตามแบบของสถานศึกษาได้อกี คนละ 2 ชุด เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท

 5.1.14 ค่าเครื่องนอน เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 500 บาท

 5.1.15 ค่าเครื่ องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพส�าหรบั

ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท

 5.1.16 ค่าช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บ

(1) กรณบีาดเจ็บสาหสัทีต้่องรักษาในสถานพยาบาลต้ังแต่ 3 วนั ข้ึนไป

ให้จ่ายเงินช่วยเหลอืเบื้องต้น 3,000 บาท และกรณทีี่ต้องรักษาตัว

เกิน 30 วนัให้ช่วยเหลอืเป็นเงินยังชพีอกีคนละ 2,000 บาท ต่อเดอืน 

จนกว่าจะออกจากสถานพยาบาล

(2) กรณีบาดเจ็บจนถึงข้ันพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ

ได้ ให้ช่วยเหลอืเบื้องต้นเป็นเงินจ�านวน 10,000 บาท และให้ช่วยเหลอื

เป็นเงินยังชพี คนละ 2,000 บาท ต่อเดอืน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

เว้นแต่สามารถประกอบอาชพีมรีายได้พอเลีย้งตนเอง หรอืมหีน่วยงาน

อื่นช่วยเหลอืต่อให้งดเงินยังชพีดังกล่าว

(3) กรณทีีเ่ป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรอืรนุแรงเป็นทีส่ะเทอืนขวญั

ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรอืสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ ได้รบั

บาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน 2,000 บาท

 5.1.17 ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท และในกรณี

ผู้ประสบภัยที่เสยีชวีิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรอืเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดคูรอบครัว ให้

พิจารณาช่วยเหลอืเงินสงเคราะห์ครอบครัวอกีไม่เกิน 25,000 บาท

 5.1.18 กรณอีากาศหนาวจัดผิดปกติ มอีุณหภมูิต�่ากว่า 15 องศาเซลเซยีส และ

มชี่วงเวลาอากาศหนาวจัดยาวนานติดต่อกนัเกิน 3 วนั ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกนัหนาว

สงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี ้ จังหวัดหนึ่งไม่เกิน

งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท

  5.1.19 ค่าขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติที่จ�าเป็นต้องย้ายถิ่นที่อยู่ ใหม่

หรอืกลบัภูมิล�าเนาเดิม เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
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     5.2 ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟผูู้ประสบภัย  ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบ

ภัยพิบัติ ดังนี้

 5.2.1 ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู ้สูงอายุหรือผู ้พิการ ซึ่งหัวหน้า

ครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสยีชวีิต พิการ หรอืบาดเจ็บ และไม่สามารถด�ารงชวีิตได้

อย่างปกติสุข เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น (ได้แก่ 

รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งช่วยคนพิการโดยตรงอย่างอ่ืน และอุปกรณ์เสริม

พิเศษ เช่น แว่นตา เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น) ได้ ในกรณีเร่งด่วนตามความเหมาะสมและ

จ�าเป็น ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท

 5.2.2 ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่ อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่

นักเรยีน นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรอืผู้อุปการะเลี้ยงด ู หรอืผู้มรีายได้หลักเลี้ยงดู

ครอบครัวเสยีชวีิตจากภัยพิบัติ ดังนี้

(1) ค่าอุปกรณ์การเรยีน การศึกษา คนละไม่เกิน 3,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามภารกิจประจ�าวันของนักเรียน นักศึกษา เช่น 

ค่าพาหนะเดินทางไปสถานศึกษา คนละ 500 บาท ต่อ 1 ภัยหรือ 

1 เหตุการณ์

 5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีระยะส้ันเฉพาะพืน้ทีป่ระสบภยัพบัิติ

แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดคูรอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานเท่าที่จ่ายจริง ดังนี ้           

(1) ค่าใช้จ่ายส�าหรบัอุปกรณ์การฝึกอาชพีเท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 

2,000 บาท  

(2) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วนัละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วนั

(3) ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริง

ภายในวงเงิน  ไม่เกิน 10,000 บาท

(4) ค่าอุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ ได้รบัการฝึกอบรม 

เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท

     5.3  ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ  ให้ด�าเนนิการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตั ิดงันี้

 5.3.1 จัดให้บริการรักษาพยาบาลฟรแีก่ประชาชนที่เจ็บป่วยจากภัยพิบัติใน

สถานพยาบาล หรอืจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกาย

และจิต ณ จุดเกิดเหตุโดยจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผ่านสถานบริการได้ตาม

ที่จ่ายจริง ตามอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศใช้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน

 5.3.2 จัดหาวัสดุ เคมภีัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส�าหรบัแจกจ่ายประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน�้า อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้

(1) ค่าวัสดุ เคมภีัณฑ์ ส�าหรบัท�าความสะอาดบ่อน�้าตื้นของประชาชน 

บ่อน�้าละไม่เกิน 30 บาท           

(2) น�้าดื่มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนน�้าสะอาดบริโภค ครอบครัวละ

ไม่เกิน 200 บาท           

(3)  ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแก่

ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่ อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้าง

ภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไม่เกิน 500 บาท

 5.3.3 จัดหาวัสดุ เคมภีัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�าหรบัไปปฏิบัติงาน

ช่วยเหลอืประชาชน ปรบัปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุม

ป้องกนัโรค ได้แก่

(1) ค่าวสัด ุ เคมภีณัฑ์ ส�าหรบัท�าความสะอาดบ่อน�า้สาธารณะ ตดิตัง้

ประปาสนาม ท�าลายแหล่งแพร่เชือ้โรค เท่าทีจ่่ายจรงิตามความจ�าเป็น

(2) ค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างบ่อน�้าบาดาล แห่งละไม่เกิน 4,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแห่งละไม่

เกิน 26,580 บาท 

(4) ค่าสารเคมแีละวัสดุในกิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรนี 

65% และถุงด�าใส่ขยะ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็น
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(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส�าหรบัทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง

อย่างแรง น�้า อาหาร และเครื่องดื่ม จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 100 บาท

(6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส�าหรับเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้เพื่อน�าส่งอุจจาระ 

จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 15 บาท และเพื่ อน�าส่งตัวอย่างน�้า จ่ายได้

ไม่เกินตัวอย่างละ 25 บาท ส�าหรบัตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง

(7) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�าหรบัการทดสอบอาหาร จ่ายได้

ตัวอย่างละไม่เกิน 30 บาท

(8) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส�าหรบัตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซสี 

จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 50 บาท

(9)  ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส�าหรบัการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 68 บาท

 5.3.4 จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ

(1) ค่าวสัดสุ�าหรบัเครื่องเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู่ ปากกา เครื่ องบนัทึกอัตราการไหล 

แผ่นกราฟวงกลมบันทึกอัตราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และ

ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละไม่เกิน 4,020 บาท

(2) ค่าวสัดเุกบ็ตวัอย่างและน�า้ยาวิเคราะห์ตะก่ัวตัวอย่างละไม่เกิน 500 บาท

(3) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ายา และสารเคม ี ในการเก็บตัวอย่างและ

วิเคราะห์แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท

(4) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ายาและสารเคมี ในการเก็บตัวอย่างและ

วิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท

 5.3.5 ซ่อมแซมสถานบริการทางสาธารณสุขรวมทั้งครุภัณฑ์ที่เสยีหายจาก

ภัยพิบัติ หรอืระหว่างให้การช่วยเหลอืเฉพาะรายการที่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้

คนืสู่สภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนไดโ้ดยเร็วเท่านั้น โดยให้ ก.ช.ภ.อ. 

หรอื ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดแูลให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถกูต้อง

 5.3.6 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย

ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณงีบประมาณปกติไม่เพยีงพอ หรอืมิได้ตั้งไว้เพื่อการนี ้ และให้

เบิกจ่ายตามระเบยีบของทางราชการโดยให้ถอืหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) หน่วยแพทย์เคลื่ อนที่ ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน 10 คน 

/ หน่วย / ครั้ง

(2) หน่วยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน 5 คน

(3) หน่วยสาธิตการล้างบ่อน�้า ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน 3 คน

(4) หน่วยเป่าล้างบ่อน�า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏบิตังิาน ครัง้ละ

ไม่เกิน 3 คน

(5) หน่วยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคลื่อนที ่ออกปฏบิตังิาน ครัง้ละ

ไม่เกิน 3 คน / หน่วย / ครั้ง

(6)  หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกนัโรค ออกปฏิบัติงาน ครั้งละ

ไม่เกิน 3 คน

     5.4 ด้านพชื  ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้

 5.4.1 กรณพีชือายุสั้นเสยีหาย ให้ช่วยเหลอืเป็นพนัธุ์พืชอายุสั้นไม่เกินร้อยละ 

100 ของพื้นที่เสยีหาย หรอืพนัธุ์ ไม้ผลไม้ยนืต้นไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นที่เสยีหาย 

พร้อมทั้งช่วยเหลอืในด้านสารป้องกนัก�าจัดศัตรพูชื หรอืสารเคม ี หรอือินทรยี์วัตถุที่

ช่วยในการเจริญเติบโตของพชืในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ ให้ความช่วยเหลอื

 5.4.2 กรณี ไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นพันธุ์ ไม้ผลยืนต้นไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสยีหาย พร้อมทั้งช่วยเหลอืในด้านสารป้องกนัก�าจัดศัตรพูชืหรอื

สารเคมหีรอือินทรยีวัตถุที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพชืในอัตราร้อยละ 50 ของพื้นที่

ที่ ให้ความช่วยเหลอื

 5.4.3 กรณพีชืที่ปลกูได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ ท�าให้ชะงักการเจริญ
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เติบโตแต่ ไม่ตายและยังอยู ่ ในสภาพฟื้นฟูให้กลบัสู ่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือด้าน

สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวัตถุที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่

ทรุดโทรมนั้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟไูด้

 5.4.4 กรณพีื้นที่ท�าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดินทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซาก

วัสดุทุกชนิดทบัถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลกูได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไป

ให้ความช่วยเหลอื กรณดีังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก

ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทบัถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม 

เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลกูพืชอายุสั้นได้ ในขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5 ไร่

 5.4.5 กรณรีาษฎรมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตทีค่าดว่าจะ

ได้รบัผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต ในอัตราร้อยละ 50 ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ด�าเนินการ

ขนย้าย

 5.4.6 กรณเีกิดการแพร่ระบาดของศัตรพูชืให้ด�าเนินการจัดหายาเคมี สารเคมี

หรอือินทรยีวัตถุ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกนัและก�าจัดการแพร่ระบาดของ

ศัตรพูชืทุกชนิด

 5.4.7 เกษตรกรที่ ได้รบัการช่วยเหลอืต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนด้านพชื

กบัหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัย

พิบัติแล้วเท่านั้น

     5.5 ด้านการประมง  ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้

      5.5.1 ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่

เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด หรอืเป็นภัยพิบัติเล็กน้อย และมคีวามเสยีหายแก่แหล่ง

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกร และความเสยีหายนั้นอยู่ ในระดบัที่สามารถให้ความ

ช่วยเหลอืไดโ้ดยอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

 5.5.2 ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยโดยสนบัสนุนพนัธุ์สัตว์น�้า อาหาร

สัตว์น�้า วัสดุทางการประมง สารเคมแีละยารักษาโรคที่จ�าเป็นได้ตามหลักเกณฑ์วิธี

การเงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด

      5.5.3 เกษตรกรที่ ได้รบัการช่วยเหลอืต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนด้านประมง

กบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว

เท่านั้น
 

     5.6 ด้านปศุสัตว์  ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้

 5.6.1 จัดหาพืชอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ ให้แก่สัตว์ของราษฎรในกรณีที ่

ขาดแคลนและมผีลกระทบต่อชวีิตสัตว์ ตามความเหมาะสมกบัประเภทและจ�านวน

สัตว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจัดหาอาหารส�าเร็จรปูที่มคีุณสมบัติเหมาะสมกบั

คุณลักษณะและประเภทของสัตว์ที่ ให้ความช่วยเหลอืแต่ละชนิด ตามราคาท้องตลาด

 5.6.2 จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง

และป้องกนัก�าจัดโรคอันเกิดจากผลกระทบของภาวะภัยพิบัติตามความจ�าเป็นในพื้นที่

จังหวัดประสบภัย

 5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุพ์ชือาหารสตัว์ ในกรณแีปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้า

เลี้ยงสัตว์เสยีหาย

 5.6.4 ให้การสนบัสนนุพันธุสั์ตว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณทีีเ่กดิภยัพิบตัิ

ขึ้นในพื้นที่เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด หรอืเป็นภัยพิบัติขนาดเล็ก ท�าให้สัตว์ของ

เกษตรกรตายหรอืสญูหาย โดยความเสยีหายอยู่ ในระดบัที่สามารถให้ความช่วยเหลอื

ไดโ้ดยอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

 5.6.5 เกษตรกรที่ ได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้าน

ปศุสัตว์กบัหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติ

แล้วเท่านั้น
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     5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการ

ป้องกนัภัยพิบัติ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

 5.7.1 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการปรบัเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกร่อง การ

ก่อสร้างคนัดิน เพื่อการเพาะปลกูพืชหรอืประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ

 5.7.2 ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งาน

ได้ ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ด�าเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการระบายน�้า

 5.7.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรอืบรรทุกของ

เอกชนเพื่อใช้ ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น�าไปสนบัสนุนหรอืขนส่งพชื

หญ้าอาหารสัตว์ หรอือาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้

(1)  ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรอืบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวนั

ตามราคาท้องถิ่น

(2)  ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ

จ�าเป็น

     5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ให้ด�าเนินการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ

ได้ตามความจ�าเป็น ดังนี้

 5.8.1  จัดหาน�้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส�าหรบัยานพาหนะบรรทุกน�้าของ

ทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่น�ามาช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติในกรณีภัยแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. ก�าหนดความช่วยเหลอืโดย

พิจารณาถึงจ�านวนราษฎร จ�านวนวนัที่จะต้องจ่าย ระยะทางจากแหล่งน�้าถึงหมู่บ้านที่

จะช่วยเหลอืจ�านวนยานพาหนะบรรทุกน�้าและความจุของการบรรทุก

 5.8.2  จดัหาภาชนะรองรบัน�า้ เช่น โอ่งซเีมนต์  ถงัเหลก็อาบสังกะส ี ถงัเกบ็น�า้ 

ค.ส.ล.  ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน�้าประเภทอ่ืนๆ เพื่ อช่วยเหลือราษฎรที่

ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค

 5.8.3  ซ่อมแซมภาชนะรองรบัน�้าที่ช�ารุดเสยีหาย เพื่อให้สามารถใช้เก็บน�้าไว้

อุปโภคบริโภค ตลอดจนปรบัปรุงซ่อมแซมบ่อน�้าบาดาลและบ่อน�้าตื้นโดยให้ ก.ช.ภ.อ. 

หรอื ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดแูลการซ่อมแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง

 5.8.4  จัดหาวัสดุ (ได้แก่ กระสอบทราย ดิน ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) 

เพื่อน�าไปป้องกนัและแก้ ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือลดอนัตรายจากภัยพิบัติที่จะ

ท�าความเสยีหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์หรอืความเสยีหายต่อราษฎรโดยส่วนรวม

 5.8.5  ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ ได้รบัความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่ง

มิได้อยู่ ในความรบัผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระท�าได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจ�าเป็น

เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ�้าซ้อนกบัโครงการที่ ได้รับ

งบประมาณด�าเนินการในบริเวณนั้นอยู่แล้ว

 ส�าหรับการซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ที่อยู ่ ในความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จ�าเป็น ซึ่งตั้งไว้ ในปีนั้นได้ ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสยีหาย

ต่อสิ่งสาธารณประโยชน์หรอืสร้างความเดอืดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม

 สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด�าเนินการซ่อมแซม

นานให้ ใช้งบประมาณปกติด�าเนินการ

 ส�าหรบัสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีท่อระบายน�้าที่ ได้รบัความเสียหาย

จนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทน

หรอืก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรอืท่อเหลี่ยม คสล. ขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมได้เท่าที่

จ�าเป็น เร่งด่วนเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรตีทดแทน

ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 45 วนั

 กรณี ในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน ท�าให้ราษฎรได้รับความ

เดอืดร้อนในการสัญจรไปมา ให้จัดท�าสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพื่อบรรเทาความ

เดอืดร้อนตามความจ�าเป็น
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 5.8.6  จ้างเหมาตัด ราน หรือริดต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่หักโค่นอันเนื่ องมาจาก

ภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะท�าความเสยีหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ หรอืทรัพย์สินของทาง

ราชการ

 5.8.7  จ้างเหมาก�าจัดสิ่งกดีขวางทางน�้า อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์

ที่กดีขวางทางน�้า หรอืกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางน�้าเป็นอุปสรรค

ต่อการระบายน�า้ ท�าให้ส่ิงสาธารณประโยชน์ต้านทานน�า้ไม่ไหวเกดิความช�ารดุเสยีหาย 

หรอืเกิดความเสยีหายต่อชวีิตและทรัพย์สินรวมทั้งการป้องกนั

 5.8.8  จัดหาน�้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่ น ส�าหรับเครื่ องจักรกลของทาง

ราชการที่น�ามาใช้ ในการขุดดินท�าคนักั้นน�้า หรือก�าจัดส่ิงกีดขวางทางน�้า เพื่อป้องกัน

มิให้น�้าท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรอืนราษฎร

     5.9 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัย  ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้

 5.9.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของราชการหรอืเอกชนที่น�ามา

ช่วยเหลอืโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า ซึ่งช�ารุดเสยีหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยตามความจ�าเป็นให้อยู่ ในสภาพเดิม เฉพาะกรณจี�าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การ

ให้ความช่วยเหลอืราษฎรผู้ประสบภัยส�าเร็จลุล่วงไปได้

 5.9.2 ค่าน�้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าส�าหรบัเครื่อง

สบูน�้าของทางราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด�าเนินการสบูน�้าเข้า/ออก 

และเครื่องสูบน�้าของที่เอกชนน�ามาใช้ช่วยเหลือเฉพาะในกรณีที่เครื่องสูบน�้าของทาง

ราชการมจี�านวนไม่เพยีงพอโดยค�านึงถึงความจ�าเป็นและประหยัด และการให้ราษฎร

มสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืตนเองเป็นส�าคัญ

 5.9.3 ค่าน�้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส�าหรบัยานพาหนะของราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืเอกชนที่น�ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลอืโดยสมัครใจและไม่คิด

มูลค่าโดยค�านึงถึงความจ�าเป็นและประหยัด และการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลอืตนเองเป็นส�าคัญ

 5.9.4 กรณทีี่เครื่องสบูน�้า หรอืยานพาหนะของทางราชการและเอกชนที่น�า

มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมี ไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาค

เอกชนได้ ให้เช่าหรอืจ้างเหมาเครื่องสบูน�า้ หรอืยานพาหนะเพื่อน�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยพิบัติได้เท่าที่จ�าเป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวนัตามราคาท้องถิ่น

 5.9.5 ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน 

จัดหีบห่อ ให้ ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มเีจ้าหน้าที่ ไม่เพยีงพอให้

จ้างบุคคลภายนอกได้ตามจ�านวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าตามประกาศ

ของกระทรวงแรงงาน

 5.9.6 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏบิตังิาน นอกเวลา ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางส�าหรบัเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลอืประชาชนในพื้นที่ที่

ประสบภัยให้เบิกจ่ายดังนี้

(1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางส�าหรบัเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง

ราชการ ให้เบิกจ่ายได้ ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพยีงพอ หรอื

มิได้ตั้งไว้เพื่ อการนี ้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ

(2)  ค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการ หรือลูกจ้างของ

ทางราชการ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต�่าตามประกาศ

ของกระทรวงแรงงาน

(3)  ค่าเบี้ยเลี้ยงหรอืค่าตอบแทน ส�าหรบัเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสบู

น�้าให้เบิกจ่ายได้ 1 คน ต่อ 1 จุด ที่ตั้งเครื่องสบูน�้า

(4)  ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนส�าหรบัเจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์

บรรทุกเครื่องสบูน�้า วัสดุและครุภัณฑ์ 1 คน ต่อรถยนต์ 1 คนั

 5.9.7 ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลอื 

มื้อละไม่เกิน 30 บาทต่อคน ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลอื
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ต้องไม่ ได้รบัเงินอื่นใดจากทางราชการอกี

 5.9.8 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่ง และติดต่อสื่อสาร เท่าที่จ่ายจริง

 5.9.9 ค่าวัสดุส�านักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัย และค่าวัสดุ

ในการจัดหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบิกได้ตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

   5.10 กรณีมีความจ�าเป็น หากรายการใดมิได้ก�าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ ใน

ดุลยพินิจของผู้มอี�านาจอนุมัติให้การช่วยเหลอืพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยค�านึง

ถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม

     5.11 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณฉีุกเฉินตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใช่อัคคภีัย วาตภัย 

อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอนัเกิดจากไฟป่า 

ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัด

ผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอนัเนื่องมาจากการกระท�าของผู้ก่อการร้าย กองก�าลัง

จากนอกประเทศหรอืจากการปราบปรามของ เจ้าหน้าทีข่องทางราชการ ให้ด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

 5.11.1  ระดับอ�าเภอ กิ่งอ�าเภอ หรือจังหวัด ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. 

น�าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น�าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ ก.ช.ภ.อ. 

หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การช่วยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 

ด้านการเกษตรอ่ืนๆ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู ้ประสบภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและด้านอ่ืนๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ�าเป็นและ

ประหยัดเป็นส�าคัญ

 5.11.2  กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย พิจารณาให้การช่วยเหลอือนัเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็น

กรณพีิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ�าเป็นและประหยัดเป็นส�าคัญ

6. การให้ความช่วยเหลอืข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหว่างส่วนราชการ หน่วย

งานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การช่วยเหลอืทั่วถึงไม่ซ�้าซ้อนกนั และการให้ความช่วยเหลอืดังกล่าวให้ถอื

ปฏิบัติเช่นเดยีวกบัเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม

7. ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉกุเฉนิไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทราบทกุๆ 15 วนั จนกว่าจะด�าเนนิการ

แล้วเสร็จ

ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามผล

การปฏิบัติงานของจังหวัดอกีทางหนึ่งด้วย

8. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มอี�านาจ

ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลกีย่อยเกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการให้การช่วยเหลือตามข้อ 5 ได้เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการนี้

9. กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธี

ด�าเนินการนี ้ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง

ประกาศ ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

วิสุทธิ ์ ศรสีุพรรณ

(นายวิสุทธิ ์ ศรสีุพรรณ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ิน
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ภาคผนวก 3
รายชื่อองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชน

และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท 
ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

รายช่ือองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครฐั

และข้อมูลการติดต่อซึ่งเป็นองค์กรระดบักลาง 

ไม่รวมหน่วยงานหรือสาขาระดบัจังหวัดและเป็นองค์กร

ที่มีบทบาทหลักในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างถาวร

1.   หน่วยงานด้านภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

ล�ำดับ หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

1. การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการประปา
ส่วนภูมิภาค

02-551-1020 แหล่งดับเพลิง

2. กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง 02-2455202

02-245-5257

02-6445588

เครื่องจักรกล
ข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม

3. การสื่อสารแห่งประเทศไทย สถานวิทยุจังหวัด
นนทบุรี

02-580-2760-2

02-588-0542-4

02-5884761

การติดต่อสื่อสาร

4. กรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์

02-618-2345 

ต่อ 1137-393002
รายงานข่าวสาร

5. ส�านักข่าวไทย 02-201-6113-6 รายงานข่าวสาร

ล�ำดับ หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

6. กองบัญชาการสูงสุด
หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

ผอ.หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา

02-502-3830-1

02-502-3888

02-502-3953

ก�าลังพล
ยานพาหนะ

7. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม

02-222-6290

02-622-3695
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน
เรือท้องแบน
เครื่องจักรกล

8. กองทัพบก
- ศปก.ทบ./ศบภ.ทบ.

02-280-2523

02-280-2532-3

02-2802508

ก�าลังพล
ยานพาหนะ
เรือท้องแบน
อากาศยาน

9. กองทัพเรือ
- ศปก.ทร./ศบภ.ทร.
- กรมอุทกศาสตร์ 

02-475-4521

02-465-5356

02-465-2328

ก�าลังพล,พาหนะ
อากาศยาน
เรือท้องแบน 
เรือล�าเลียง
ข้อมูลระดับน�้าทะเล

10. กองทัพอากาศ
- ศปก.ทอ./ศบภ.ทอ.

02-534-1708

02-534-1710
ก�าลังพล
ยานพาหนะ
อากาศยาน
วัสดุอุปกรณ์

11. กระทรวงสาธารณะสุข
- สถาบันการแพทย์ด้าน
อุบัติเหตุและสาธารณภัย
- ศูนย์นเรนทร

ผอ.สถาบันการแพทย์
ด้านอุบัติเหตุและ
สาธารณภัย

02-590-6232

02-590-2800-1

1669

แพทย์ พยาบาล
เครื่องมือแพทย์
รถพยาบาล
รายงานข่าวสาร
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ล�ำดับ หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

12. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- กองบินต�ารวจ

- ศูนย์ส่งกลับ ตร.

- กองบังคับการต�ารวจ
จราจร

ผอ.กองบินต�ารวจ

นพ.ทน.ศูนย์ส่งกลับ 

02-510-9100-4

02-510-2299

02-510-6465-6

02-255-7793

02-255-8922-3

02-255-1133-6

1197

อากาศยาน

แพทย์ พยาบาล
รถพยาบาล
ให้ข้อมูลจราจร

13. กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง

02-201-8001 เครื่องจักรกล

14. การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

02-220-4103

02-223-0341

1690

ข้อมูลเส้นทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟ

15. บริษัทขนส่ง จ�ากัด 02-272-5761-5 การขนส่งเคลื่อนย้าย
ทางรถยนต์

16. องค์กรรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ

ผอ.องค์กรรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์

02-245-3231-9 การขนส่งเคลื่อนย้าย
ทางรถยนต์

17. องค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพฯ

ผอ. องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

02–246-0996-7

02- 2247-2189
การขนส่งเคลื่อนย้า
นทางรถยนตร์

18. สภากาชาติไทย ผอ. กองบรรเทาทกุข์
และประชานามัย
พิทักษ์ 

02-251-7853-6

02-251-7080
เครื่องอุปโภคบริโภค 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
หน่วยปฐมพยาบาล 
อาสามสมัครกาชาด
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

ล�ำดับ หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

19. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขาธิการ
มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ฯ

02-282-5180

02-2829596

02-281-1902

เครื่องอุปโภคบริโภค

20. สภาสังคมสงเหคราะห 02-246-1457-61 

ต่อ 308, 507
เครื่องอุปโภคบริโภค

21. มุลนิธิชัยพัฒนา 02-280-0613-20 เครื่องมือเครื่องใช้
ข้อมูลทางวิชาการ

22. มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 02-225-3271

02-225-0020
เครื่องอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะ 
อาสาสมัคร

23. มุลนิธิร่วมกตัญญู 02-249-4821 

02 -751-0944
เครื่องอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะ 
อาสาสมัคร

24. จส 100 1137 รายงานข่าว

25. ร่วมด้วยช่วยกัน 1357 รายงานข่าว

26. กรมทรัพยากรน�้า อธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ 02-298-5667 ข้อมูล 
ประสานงาน

27. ส�านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

02 -3068780 
โทรสาร :
   02-3068753
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เลขหมายพิเศษที่เปิดใช้บริการในการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้อง

เลขหมำย ลักษณะกำรใช้ หน่วยงำนหรือบริษัท

191 แจ้งเหตุห่วนเหตุร้าย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

195 แจ้งเหตุห่วนเหตุร้าย ต�ารวจกองปราบ

197 ศูนย์ควบคุมจราจร ต�ารวจจราจร

199 แจ้งดังเพลิง ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กทม.

1123 ให้การบริหารแห่งประชาชนในการรับแจ้ง
เหตุด่วน – เหตุร้ายต่างๆ

กองกลาง ส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

1134 เพื่อบริหารช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิด
สิทธิในด้านต่างๆ

มูลนิธิปวีณา หงสกุล

1135 แจ้งเหตุด่วน หรือร้องทุกข์ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ

1136 รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกกระท�าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้

กองต�ารวจสื่อสาร

1138 เพื่อใช้งานในการแจ้งข่าวสารปราปราม
ยาเสพติด

กรมการสื่อสารทหาร

1139 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว หน่วยข่าวกรองทหาร

1155 มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินนักท่องเที่ยว

ศูนย์อ�านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

1178 รับแจ้งเหตุด่วน - เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคล
ต่างด้าว

ส�านักตรวจคนเข้าเมือง

เลขหมำย ลักษณะกำรใช้ หน่วยงำนหรือบริษัท

1190 เพื่อบริการประชาชนในการแจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย

กองบัญชาการต�ารวจ ตระเวนชายแดน

1192 ก�ากับดูแลการป้องกันและปราบปราม
โจรกรรมรถ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

1193 อุบัติภัยบนทางหลวงแผ่นดิน ต�ารวจทางหลวง

1194 แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยาหลักฐาน
เกี่ยวกับอาชญากรรม

ต�ารวจสอบสวนกลาง

1195 รับแจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย ต�ารวจกองปราบ

1196 แจ้งอุบัติภัยทางน�้า กองบังคับการต�ารวจน�้า

1197 ศูนย์ควบคุมการจราจร ต�ารวจจราจร

1330 ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กระทรวงสาธารณะสุข

1340 เพื่อให้เบาะแส ข่าวสาร อาชญากรรม ต�ารวจภูธร 9

1346 ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความมั่นคง

ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

1356 ให้บริการกับผู้เดินทาง ปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยในทุกด้าน ปรึกษา แนะน�า
รับแจ้งอุบัติภัยและประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม

1362 รับแจ้งเหตุไฟป่า กรมป่าไม้

1363 เพื่อใช้ป้องกันการก่อการร้ายต่างๆ กรมสื่อสารทหารอากาศ
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เลขหมำย ลักษณะกำรใช้ หน่วยงำนหรือบริษัท

1365 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

1374 รับเร่ืองร้องทุกข์เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน

ส�านักเลขาธิการกองอ�านวยการ รักษา
ความมั่นคงภายใน

1386 ให้ประชาชนร้องเรยีนและสอบถามข้อมลูตา่งๆ ส�านักงาน ปปส

1387 รับแจ้งปัญหาต่างๆ ส�าหรับเด็กและเยาวชน
ที่มีปัญหาที่ได้รับการกระท�า ทั้งร่างกายและ
จิตใจ

เพื่อนแก้วสมาคม

1540 รับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าช บริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าชธรรมชาติ 
(ใช้พื้นที่ 02, 03 คูณเท่านั้น) 

1541 เพื่อให้บริการการด�าเนินงาน รับข่าวสาร 
สื่อสารแก่ผู้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

มูลนิธิป้องกันต่อต้ายอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในประเทศไทย

1541 เพื่อให้บริการการด�าเนิน รับข่าวสาร สื่อสาร
แก่ผู้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

มูลนิธิป้องกันต่อต้านด้านอาชญากรรม
และยาเสพติดในประเทศไทย

1543 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางด่วน การทางพิเศษ

1554 บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ป่วย ส�านักการแพทย์ กทม.

1555 รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุ เขตกทม กทม. รวมกับศุนย์อุบัติเหตุ

1562 รับค�าร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ส�านักงานเลขาวุฒิสภา

1564 บริการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อุบัติภัยจากสารเคมี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขหมำย ลักษณะกำรใช้ หน่วยงำนหรือบริษัท

1567 รับเรื่องรางร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัจ
กระทรวงมหาดไทย

ศุนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

1584 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรถ
แท็กซี่ 

กรมการขนส่งทางบก

1644 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจราจร ส�านักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.)

1646 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ป่วยเบื้องต้น ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1650 รับแจ้งกรณีเหตุฉุกเฉินจากมลพิษ สารเคมี
และกากของเสีย

การควบคุมมลพิษ

1654 เพื่อน�ามาให้บริหารรับแจ้งเหตุฉุกเฉินบน
ท้องถนน

บริษัท คาร์เวลด์ คลับ จ�ากัด

1656 ศูนย์ Call Center การให้บริการช่วยเหลือ
รถเสีย 24 ชั่วโมง

บริษัท ออโต้ แอสซิสท์ จ�ากัด

1669 แจ้งอุบัติเหตุ และขอค�าแนะน�า ขอความช่วย
เหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ประจ�าจังหวัด

ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

1677 เพื่อให้บริการช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ บริษัท ยูคอม จ�ากัด

1690 เพื่อให้บริการสอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อมูลฉุกเฉิน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
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เลขหมำย ลักษณะกำรใช้ หน่วยงำนหรือบริษัท

1691 เพื่อใช้ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กองต�ารวจสื่อสาร ส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง

1696 เพื่อใช้ในการรับแจ้งเหตุเพลิงใหม้และอุบัติภัย
ทางน�้า

กรมสื่อสารทหารเรือ

1717 สายด่วนรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชน
ในปัญหาเมาแล้วขับ

มูลนิธิเมาไม่ขับ

1718 สายด่วนรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชน
ในปัญหาเมาแล้วขับ

มูลนิธิเมาไม่ขับ

1780 เพื่ออ�านวยความสะดวกกรณีพิเศษ ในพื้นที่ 
14 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ

1784 รับแจ้ง สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาและระงับเหตุสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน

ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณะภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

(แหล่งข้อมลู: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภัย) 

2.  องค์กรพัฒนาเอกชน

   2.1 องค์กรฟื้นฟดู้านสตรแีละเด็กหลังภัยพิบัติธรรมชาติ

ล�ำดับ หน่วยงำน โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

1. มูลนิธิผู้หญิง 02-435-1246,02-433-5149 
อเีมลล์ : ffw@mozart.inet.co.th 
FFW@womenthai.org  
เว็บไซท์ : www.womenthai.org

ให้การช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้เปราะบาง หญิงหม้าย
การฟื้นฟูจืตใจและการฟื้นฟู
อาชีพ ส่งเสริมสิทธิสตรี 

2. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสหญิง  
(เอ็มพาวเวอร์)

02-236-9272,
02-266-8019

ให้การช่วยเหลือหญิงบริการ
ที่ประสบภัยพิบัติ 

3. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย

02-3902012-4,02-3810944
02-3818863-5 ต่อ 111

การดูแลเด็กอ่อน โรงเรียน

4. มูลนิธิรักษ์ไทย  02-2795306-7    
โทรสาร.02-2714467  
อีเมลล์ : info@raksthai.org 

การฟื ้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
หลังภัยพิบัติ  การฟื้นฟูชุมชน 
ในมิติหญิงชาย การให้การ
ช่วยเหลือเด็ก ส่งเสริมการ
จัดการภัยพิบัติในระดับชุม   

5. มูลนิธิชุมชนไท 02- 7165610-1  
โทรสาร.02-7165506

การรวมกลุ่มในชุมชน 
เสริมสร้างศักยภาพ 
การสร้างบ้าน สร้างชุมชน

6. ส�านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

02 -3068780 
โทรสาร 02-3068753
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   2.2  องค์กรส่งเสริมด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ล�ำดับ หน่วยงำน โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

02-9353560-2   
อีเมล: sdfthai@
gmail.com

การให้การช่วยเหลือเด็ก การให้การศึกษาด้าน
การจัดการผ่านภิบัติ    โรงเรียนปลอดภัย 
สิทธิชุมชน การรณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่อ
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่ยั่งยืน ความขัดแย้ง
ในสิทธิที่ดิน การช่วยเหลือชุมชนในระยะเร่ง
ด่วน ระยะกลางและระยะยาว การณรงค์ผลัก
ดันนโยบาย การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. มูลนิธิอันดามัน 
(เครือข่ายความร่วม
มือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ง
อันดามัน)

086 4713280 
081 9465686
saveandaman@
yahoo.com 

การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน เด็ก  
ผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธ์ที่
ประสบภัย ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติในระดับ
ชุมชน ซ่อมสร้างเรือ การสร้างบ้าน สร้าง
ชุมชน การให้การศึกษาด้านการจัดการ 
ผ่านภิบัติ โรงเรียนปลอดภัย สิทธิชุมชน การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง การรณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่อ
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่ยั่งยืน ความขัดแย้งใน
สิทธิที่ดิน การช่วยเหลือชุมชนในระยะเร่งด่วน 
ระยะกลางและระยะยาว 

3. สมาพันธ์ชาวประมง
พื้นบ้านภาคใต้

samapantrang@
hotmail.com 

การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน    
การให้การศึกษาด้านการจัดการผ่านภิบัติ 
โรงเรียนปลอดภัย สิทธิชุมชน  การส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
การรณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลัง
ภัยพิบัติที่ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การ
ช่วยเหลือชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและ
ระยะยาว

ล�ำดับ หน่วยงำน โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

4. โครงการพัฒนา
ชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ 
(ดับบ้านดับเมือง)

075 318623-4 การให้การช่วยเหลือเด็ก การให้การศึกษาด้าน
การจัดการผ่านภิบัติ    โรงเรียนปลอดภัย 
สิทธิชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การรณรงค์
ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่
ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การช่วยเหลือ
ชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว

5. มลูนธิสิบื นาคะเสถยีร โทรศัพท์/โทรสาร 
0-2224-7838-40

การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง สิทธิชุมชน 

6. สมาคมรักษ์ทะเลไทย 074-333114 การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน    
การให้การศึกษาด้านการจัดการผ่านภิบัติ 
สิทธิชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  การรณรงค์
ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่
ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การช่วยเหลือ
ชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว

7. องค์การความร่วม
มือเพื่อการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อันดามัน [AFR]

การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน    
การให้การศึกษาด้านการจัดการผ่านภิบัติ 
สิทธิชุมชน  การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  การรณรงค์
ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่
ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การช่วยเหลือ
ชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว
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   2.3. องค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ

ล�ำดับ หน่วยงำน โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

1. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและ
การเรียนรู้ของแรงงาน
กลุ่มชาติพันธุ์

โทรศัพท์ 053-811202
โทรสาร.053-271551
อีเมลล์ : 
 map@mapfoundationcm.org  
เว็บไซท์ : 
 www.mapfoundationcm.org    

ให้การช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติหลังภัยพิบัติในระยะเร่ง
ด่วน รณรงค์ผลักดันนโยบาย
เรื่องสิทธิแรงงาน 

2. มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

089-9708144,  
085–9660736    
อีเมลล์ :  
 sidaho003@hotmail.com 

ให้การช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติหลังภัยพิบัติในระยะเร่ง
ด่วน ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน
แรงงานข้ามชาติ รณรงค์
ผลักดันนโยบายเรื่องสิทธิ
แรงงานและเด็ก

3. สถาบนัวิชาการที่มบีทบาทด้านการฟื้นฟหูลังภัยพิบัติ

ล�ำดับ หน่วยงำน โทรศัพท์ กำรสนับสนุน

1. สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 02-2187375  
โทรสาร:  02-2552353 

ศึกษาวิจัยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ได้รับผลกระทบ มิติหญิงชาย
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