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ค�ำปรารภ
ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมนุษย์ทุกคน โดยไม่ ได้เลือกว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย ดังนั้น มนุษย์ทุก
คนมี โ อกาสที่ จ ะตกเป็ น เหยื่ อ ของภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ อย่ า งเท่ า เที ย มกัน และได้ รับ
ความช่วยเหลือเช่นกัน แต่การให้ความช่วยเหลือที่เหมือนกันในบางครั้งกลับกลาย
เป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่เป็นธรรมกับผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้หญิง ดังเหตุการณ์ที่
ประเทศไทยประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล
ซึง่ มีองค์กรจากหลายภาคส่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลือฟืน้ ฟูผป
ู้ ระสบภัย อย่างไรก็ตาม
การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ยั ง ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง กลุ ่ ม เปราะบางโดยเฉพาะผู้ ห ญิ ง
เนื่ องจากการขาดมุมมองมิติหญิงชาย ท�ำให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้หญิงได้อย่างตรงจุด เพราะผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงด้วยเพราะ
เหตุปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยทางกายภาพ จารีตประเพณี สถานะ กรอบความคิดทาง
สังคม ท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ระหว่างหญิงและชาย

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์
การท�ำงานในพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติ จนเกิดเป็นคู่มือเพื่ อให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบภัยอย่างมีมิติหญิงชายขึ้น โดยใช้ช่ื อว่า “คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติ
หญิงชาย” โดยคู่มือฉบับนี้ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนการ
เกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากเกิดภัยพิบัติ ที่มีมุมมองมิติหญิงชาย
อย่างครบถ้วน
ดังนั้น การค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เพื่ อสร้างหลักประกันให้ทั้งหญิง
และชายสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในฐานะผู้ ให้และผู้รบั อย่างเท่าเทียมกันในทุกขั้น
ตอน และสร้างความอุ่นใจให้กบั ประชาชนทั้งชายและหญิง ในการเตรียมความพร้อม
และรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเหตุการณ์ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการภัยพิบัติที่มีมุมมองมิติหญิงชาย
								

(นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จึงร่วมมือ
กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่ อให้เกิดการช่วยเหลือที่มีความ
เท่าเทียม เป็นธรรม และตรงกับความต้องการของทั้ง ๒ เพศอย่างแท้จริง โดยก�ำหนด
มาตรการ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีมิติหญิงชายอย่างต่อเนื่ อง
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ค�ำปรารภ
ในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค
และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติให้กบั
ประชาชนจึงเป็นภารกิจจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทุกกลุ่ม สามารถป้องกันและให้การช่วยเหลือตนเอง บุคคลใกล้ชิด และชุมชนของตน
ได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจส�ำคัญในด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
สร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการช่วย
เหลือและสงเคราะห์ผ้ป
ู ระสบภัย ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ โดย
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ประชาชนทุกกลุ่มมาโดยตลอด เนื่ องจากเล็งเห็นว่า
ประชาชนแต่ละกลุ่มสามารถมีบทบาทที่เหมาะสมในการจัดการภัยพิบัติ ตามมุมมอง
ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยตรง
กับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุก
คนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในพื้นที่ อันตรงกับแนวคิดการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน คือ การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินการ
ป้องกัน แก้ ไข บรรเทา ฟื้นฟู สาธารณภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสิน
ใจและบริหารจัดการภัย โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรภายในชุมชน
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ความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว และมูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกันจัดท�ำคู่มือการจัดการ
และฟื้นฟูผู้ประสบภัยและชุมชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย เพื่ อใช้
ประกอบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้ประชาชนน�ำคู่มือดังกล่าวไปใช้ และ
สร้างการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนที่จะร่วมกันป้องกัน และแก้ ไขปัญหาเมื่ อเกิดภัย อย่าง
มีมุมมองรอบด้านในมิติหญิงชาย อันจะส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย
สามารถตอบสนองต่อภัยได้ทนั เวลา รวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้งเป็นการใช้งบประมาณของประเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

			

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทน�ำ
เอกสารคู ่ มื อ การจั ด การภั ย พิ บั ติ มุ ม มองมิ ติ ห ญิ ง ชายฉบั บ นี้จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อน�ำเสนอแนวคิด แนวทางการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังภัยพิบัติใน
มิติหญิงชาย รวมทั้งน�ำเสนอกระบวนการและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน เนื้อหาที่น�ำเสนอในเอกสารฉบับนีเ้ ป็นผลมา
จากการสรุปบทเรียน ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการท�ำงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย
หลังภัยพิบตั ขิ องหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และอาสาสมัคร
ทีม่ บี ทบาทในการให้การช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยสึนามิทเี่ กิดขึน้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2547
และยั ง ท� ำ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชนเป็ น ฐานจนปั จ จุ บัน
รวมทั้งประสบการณ์การท�ำงานขององค์กรชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการพัฒนาแนวทางนีเ้ ริ่มต้นจากเมื่ อปี 2550 โดยองค์กรพัฒนาเอกชนและ
เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิรักษ์ ไทย องค์กร Action Aid ประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟู
ชุมชนชายฝั่งอันดามัน ได้จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
ที่มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการฟื ้ นฟูพื้นที่แ ละผู้ป ระสบภัย พิบัติสึนามิที่เกิด ขึ้น เมื่ อวันที
12 กรกฎาคม 2550 ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถาบันวิชาการ ได้แก่ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานเรื่ องสิทธิคนชายขอบ ได้แก่ มูลนิธิ
การศึกษาเพื่ อการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่ อปรึกษาหารือใน
การประสานความร่วมมือเพื่ อพัฒนาแนวทางดังกล่าว โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
เห็นชอบในการประสานความร่วมมือและได้มีการจัดตั้งเป็นคณะท�ำงาน ซึ่งมีองค์กร
ประกอบจากหน่วยงานดังกล่าวร่วมพัฒนาเอกสารฉบับนี้
ขั้ น ตอนในการจั ด ท� ำ เอกสารหลั ก การฯ เริ่ ม จากการศึ ก ษาเอกสารแนวทางและ
นโยบายต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานและองค์กรได้จัดขึ้นไว้แล้วประกอบกับเอกสารอื่ นๆ
ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปี 2550 (ร่าง)
แนวปฏิบัติระดับชาติ เรื่ องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เอกสารวิจัย ‘ผลกระทบของสึนามิที่มีต่อผู้หญิง’ มูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ Asia Pacific Forums on Women Law and Development (APWLD) เอกสาร
เผยแพร่ ‘ชนชั้ น ชายขอบ เพศสภาพและภั ย พิ บั ติ กรณี สึ นามิ กับ ผลกระทบต่ อ
ผูห
้ ญิง’ จัดท�ำโดยมูลนิธผิ ห
ู้ ญิง เอกสารแนวทางปฏิบตั ริ ะดับขัน้ ต�ำ่ จัดท�ำโดยโครงการ
SPHERE (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response)
และ เอกสารแนวทางปฏิบัติการประเมินผลกระทบและความโปร่งใส่ ในการจัดการ
ภัยพิบัติ (Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The Good
Enough Guide) และท�ำการประมวล สังเคราะห์ และยกร่างเป็นกรอบเนื้อหาส�ำหรับ
ให้คณะท�ำงานน�ำไปพัฒนา ผ่านการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วม
กันยกร่างเอกสาร ก่อนน�ำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประสบภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด
ได้แก่ สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง และน�ำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติต่อไป
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เนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนีค้ รอบคลุมสาระในแง่ แนวคิดการท�ำงานฟื้นฟูภัยพิบัติ
ในมิติหญิงชายทั้งก่อนและหลังภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยน�ำเสนอหลักปฏิบัติในการน�ำ
หลักคิดสู่ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่สร้างระบบหนุนเสริมในระดับชุมชนและระดับองค์กร การ
จัดเตรียมความพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงาน การประเมินสถานการณ์พื้นที่เพื่ อให้เข้าใจ
สภาพและชุมชนของพื้นที่เพื่ อให้จัดระบบการช่วยเหลือที่สอดคล้องและเหมาะสม การ
วางแผน ด�ำเนินการและประเมินผล ทั้งนีจ้ ุดเน้นของเอกสารชิ้นนีค้ ือการน�ำเสนอแนว
ปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีมิติหญิงชายในแง่ต่างๆ ได้แก่ การแจก
จ่ายอาหารและปัจจัย 4 การเยียวยาสภาพจิตใจ การบริการด้านสุขภาพ การให้การ
ช่วยเหลือเรื่ องค่าชดเชย การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ ตามบริบทของวัฏจักรการ
จัดการภัยพิบัติ เสนอแนะกิจกรรมทั้งในยามปกติก่อนภัยพิบัติ ระยะฉุกเฉินขณะ
เกิดภัยพิบตั แิ ละการให้ความช่วยเหลือหลังภัยพิบตั ิ ซึง่ รวมถึงเสนอแนวทางการเตรียม
ความพร้ อมของชุม ชน โดยเสนอแนวคิด การด�ำเนินงานสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
เตรียมพร้อมป้องกันภัย ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management หรือ CBDRM) ซึ่งกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ได้ด�ำเนินงานภายใต้โครงการเสริมศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่ อง ปัจจุบนั (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) มี
จ�ำนวน 4,731 หมู่บ้านเสี่ยงภัย ที่ ได้รบั ความรู้ มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยสมาชิกในชุมชนรู้จักวางแผน บริหารจัดการภัยพิบัติ
อย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งนี้
เพื่ อให้หลักปฏิบัติต่างๆ ที่น�ำเสนอในเอกสารฉบับนี้ได้สามารถแปรสู่ภาคปฏิบัติได้
จริง จึงได้มีการน�ำเสนอเนื้อหาเรื่ องการบูรณาการเข้าสู่ระบบงานที่แต่ละหน่วยงานได้
ด�ำเนินการไว้แล้วเช่นกัน
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เจตนารมณ์ ของเอกสารแนวทางฯ ฉบับ นีม้ ิ ไ ด้ มุ ่ งหวั งที่จะแทนที่ห ลั ก ปฏิ บั ติห รือ
แนวทางการท�ำงานที่แต่ละองค์กรได้จัดท�ำไว้แล้ว อย่างเช่น คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ แต่
เป็นเอกสารที่สามารถใช้ควบคู่กบั เอกสารเดิมโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุค
คลากรอย่างเช่น การเพิ่มมุมมองมิติหญิงชาย สิทธิสตรี เป็นต้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และหลักปฏิบัติต่างๆที่รวบรวมในเอกสารฉบับนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์และเอื้ออ�ำนวยกับผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รพั ฒนาเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน และอาสาสมั ครที่ท�ำ หน้ า ที่ ให้ ก ารช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภัยต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ
พฤษภาคม 2553
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รายชื่อคณะจัดท�ำ
ส�ำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่ปรึกษา

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี
นายปรีชา สรวิสูตร
			
			
				
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสฏิ ฐ์
นางอนุสรณ์ อินทร์ก�ำแพง
			
			

ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
(อดีต รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรสงคราม
(อดีต ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย)

คณะท�ำงาน

นางดวงสุดา เมืองวงษ์			
นางสาวศุภธัญญา โบราณินทร์		
นางสาวสมร ศรีศิริ			
นางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม			
นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข			
นายอัฐชัย ดุลยพัชร์			
นายจักรกฤษณ์ บูรณกิตติภิญโญ
นายชยกร วิทยาเวช			
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นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ปรึกษา

นางวรชพร เพชรสุวรรณ
ผูต้ รวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรรถพร สิงหวิชัย		
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ผู้อำ� นวยการส�ำนักนโยบายป้องกันและบรรเทา
				
สาธารณภัย
นายสุรพล เล็กขาว		
ผู้อำ� นวยการส�ำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
นายทรงชัย โรหิตะชาติ		
ผู้อำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์		
ผู้อำ� นวยการส�ำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ว่าที่ ร.ต.อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้อำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
ผู้อำ� นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
				
เขต 3 ปราจีนบุรี

คณะท�ำงาน

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
				
นางอมรทิพย์ ภาคสุชน
				
นางสาวสุณยี ์ วัชรสิริกุล
				
นายศักดาวุธ คันธวงษ์
นางจิรพร
เจริญสุข
				
				

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 3 ปราจีนบุรี		
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องค์กรพัฒนาเอกชน

มูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิรักษ์ ไทย
เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน
เครือข่ายประมงพื้นบ้านภาคใต้
สมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ		

นางเรวดี

ประเสริฐเจริญสุข		

มูลนิธิเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองบรรณาธิการ

นางดวงกมล
นายโจนาธาน
นางรัชนีวรรณ
นางสาวอุกฤษฏา

ศิริสุข เวสตั้น
ชอทท์
วรรณชาติ ชัยธีระยานนท์
ควนสุวรรณ์

จัดท�ำรูปเล่ม

นางสาววราภรณ์ เกตจินดา
					

คู่มือ
การจัดการ

ภัยพิบัติ:
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ค�ำแนะน�ำในการใช้คู่มือเล่มนี้
คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 บท พร้อมภาคผนวกทั้งหมด 3 ส่วน
yy บทที่ 1 : มิตห
ิ ญิงชายในการจัดการภัยพิบตั ิ ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับบทบาทหญิงชาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย ภัยพิบตั ิ การจัดการภัยพิบตั ิ และความ
ส�ำคัญของมิตห
ิ ญิงชายในการจัดการภัยพิบตั ิ
yy บทที่ 2 : การจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน รายละเอียดหลักการ
แนวคิด และกระบวนการด�ำเนินการ “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน” ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ิ ญิงชายในการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
yy บทที่ 3 : การส่งเสริมมิตห
วิธกี ารท�ำงานเพื่ อบูรณาการมิตห
ิ ญิงชายเข้าไปในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการการ
จัดการภัยพิบตั ิ ทัง้ ก่อนเกิดภัย เมื่ อเกิดภัย และหลังเกิดภัย
ิ ญิงชายในการช่วยเหลือและฟืน้ ฟูผป
ู้ ระสบภัยภาย
yy บทที่ 4 : การหนุนเสริมมิตห
หลังภัยพิบัติ ค�ำแนะน�ำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบูรณาการมิติหญิงชายใน
กระบวนการช่วยเหลือและฟืน้ ฟูหลังเกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ โดยมีทงั้ หลักปฏิบตั ิ ค�ำแนะน�ำ
และกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการช่วยเหลือฟืน้ ฟูผป
ู้ ระสบภัยในหลากหลายด้าน
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และแนวคิดใหม่ ในการจัดการภัยพิบัติ มีการเน้นการค้นหา วิเคราะห์ และจัดการ
อย่างยัง่ ยืนกับปัจจัยต่างๆ ซึง่ เป็นสาเหตุแท้จริงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการเกิดความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ิ
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yy บทที่ 6 : การบู ร ณาการมิ ติ ห ญิ ง ชายสู ่ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ในหน่ ว ยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ความพยายามขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ และสถาบันวิชาการ/สถาบัน
การศึกษา ที่จะบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติ น�ำเสนอในรูปแบบ
กรณีตวั อย่างการปฏิบตั ท
ิ ดี่ ี
ภาคผนวก
yy ภาคผนวก 1 : กรอบข้อมูลแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ขิ องชุมชน ภาค
ผนวกต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการวางแผนเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบตั ขิ องชุมชน
yy ภาคผนวก 2 : หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการ จัดท�ำโดยกระทรวงการ
คลัง ในการให้ความช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ ประกอบด้วยระเบียบการให้ความ
ช่วยเหลือหลายด้าน เช่น ด้านการช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์และ
ฟืน้ ฟูผป
ู้ ระสบภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านพืช ด้านการประมง ด้าน
ปศุสตั ว์ ด้านการเกษตรอื่ น ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบตั ิ
งานให้ความช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย เป็นต้น
yy ภาคผนวก 3 : รายชื่ อองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
ที่มบี ทบาทในเรื่ องการจัดการภัยพิบตั ิ รายชื่ อองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชน
หน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลการติดต่อซึง่ เป็นองค์กรระดับกลาง ไม่รวมหน่วยงาน
หรือสาขาระดับจังหวัดและเป็นองค์กรทีม่ บ
ี ทบาทหลักในเรื่ องการจัดการภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติอย่างถาวร
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บทที่ 1 มิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

บทที่ 1

มิติหญิงชาย

ในการจัดการภัยพิบัติ
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ภั ย ธรรมชาติ ต ่ า งๆ ที่ เป็ น ต้ น เหตุ แห่ ง โศกนาฏกรรมของมนุ ษ ย์ ไม่ ได้ เ ลื อ กที่ จ ะ
“คร่าชีวิต” หรือ “ไว้ชวี ิต” กลุ่มคนเพศหนึ่งเพศใด และไม่เลือกชนชั้น ทุกคนมี โอกาส
ที่จะตกเป็นเหยื่ อของภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่าเทียมกัน ความเข้าใจดังกล่าวท�ำให้
เกิดรูปแบบวิธีการและแนวทางให้ความช่วยเหลือที่มีเหมือนกันระหว่างผู้ประสบภัย
หญิงและชาย กลายเป็นการเลือกปฏิบัติและก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความไม่
เป็นธรรมในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งช่วยให้ผู้ที่มีความ
เปราะบางสามารถลุกขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองและมีบทบาทในการฟื้นฟูชุมชนร่วมกับสมาชิก
ชุมชน การฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มองหญิงชายว่ามีสภาพที่เหมือนกัน จะก่อให้เกิด
ปัญหา เนื่ องจากสังคมที่ผู้ชายอยู่ ในสถานะและมีอ�ำนาจตัดสินใจมากกว่าท�ำให้ผู้ที่มี
บทบาทในการจัดการส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ท�ำให้การตัดสินใจและการจัดการตามความ
ช่วยเหลือไม่ตั้งอยู่ ในฐานความเข้าใจที่แตกต่างทางเพศ ได้ตั้งบนฐานปัญหาและความ
ต้องการความช่วยเหลือทีแ่ ตกต่าง เช่น ผูห
้ ญิงต้องการสถานทีป
่ ลอดภัยในการคลอดลูก
ต้องการอาหารให้ลูกอ่อนที่เหมาะสม ผู้หญิงที่ต้องให้นมลูกอ่อนต้องการอาหารที่มี ให้
เพียงพอ สุขภาพดีเพียงพอ มาตรการการป้องกันความปลอดภัยของผู้หญิงในช่วงที่อยู่
ในแค้มป์และที่พักอาศัยชั่วคราว หรือ กรณีผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถ
ท�ำงานมีรายได้เพราะผู้จ้างงานจ้างเฉพาะผู้ชาย เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นและมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดและความต้องการที่แตกต่างของหญิง เพศชาย
รวมทั้งกลุ่มผู้เปราะบาง และคนชายขอบด้วย กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวมีความต้องการ
ความช่วยเหลือที่เป็นเฉพาะ ด้วยเหตุผลด้านสรีระที่แตกต่าง จารีตประเพณี สถานะ
กรอบทางความคิดของสังคมที่มีต่อผู้หญิง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การ
เข้าถึงความช่วยเหลือ การเยียวยา และการสร้างชีวิตใหม่หลังประสบภัยพิบัติ
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การน�ำมิติหญิงชายมาประกอบในการวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ท�ำให้มีการเตรียมความพร้อมและสร้างหลักประกันว่าสามารถให้การช่วยเหลือฟื้นฟูที่
ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แตกต่าง รวมทั้งป้องกันการละเมิดสิทธิผู้หญิง
และกลุ่มผู้เปราะบางในกระบวนการให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูด้วย

1.2 มิติหญิงชายคืออะไร
ความเข้ า ใจในความหมายของมิ ติส� ำ คั ญ เป็ น เรื่ องจ� ำ เป็ น เบื้องต้ น ได้ ศึ ก ษาและให้
ความหมายของศัพท์มีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมิติหญิงชายหรือความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายด้งนี้
เพศ (Sex) หมายถึง ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นมาตั้งแต่
เกิด เป็นความแตกต่างทางด้านชีววิทยา
เพศ จึงเป็นการจ�ำแนกมนุษย์มาตั้งแต่กำ� เนิดตามสรีระ อวัยวะร่างกาย และระบบของ
ฮอร์ โมนว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เช่น ผู้หญิงมีมดลูก ผู้ชายไม่มีมดลูก ผู้ชายมีลูก
กระเดือกที่เห็นได้ชัดและเสียงห้าว ผู้หญิงมีเสียงแหลมเล็กกว่า ผู้หญิงมีเต้านมกลม
นูนเพราะมี ไขมันและต่อมในการผลิตน�้ำนม ขณะที่ผู้ชายไม่มีเต้านม รวมถึงหญิงชาย
มีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเป็นต้น
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1.1 ความจ�ำเป็นและความส�ำคัญ :
มิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

บทบาทหญิงชาย (Gender) หมายถึงความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดจาก
ความคาดหวังของสังคมเป็นสิ่งที่เรียนถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้และการ
ขัดเกลาทางสังคม โดยบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละ
สังคม เช่น ความเชื่ อประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ชนชั้น วรรณะ ตลอดจนกระทั่ง
ปัจจัยด้าน การเมือง การเข้าถึง และจัดความสัมพันธ์การใช้อำ� นาจ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพการณ์ และเงื่ อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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เพศ (Sex)
1. เป็นลักษณะทางชีวภาพ
2. มีความเป็นสากลเหมือนกันทั่วโลก
3. เป็นมาตั้งแต่ก�ำเนิด
4. ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

บทบาทหญิงชาย (Gender)
1. เป็นลักษณะทางสังคม ความเชื่ อ
วัฒนธรรม และบทบาททางสังคม
2. มีความหลากหลายตามความเชื่ อ
ประเพณี วัฒนธรรม การศักษา ชนชั้น
วรรณะ ฯลฯ
3. เกิดจากการเรียนรู้ขัดเกลาทางสังคม
4. เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพ
การณ์ และเงื่ อนไขของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย (Gender Equality) หมายถึง ความเท่าเทียมกัน
ในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และโอกาสของผู้หญิงและผู้ชาย เด็กผู้หญิงและเด็ก
ผู้ชาย ความเสมอภาคไม่ ได้หมายความว่าผู้หญิงและผู้ชายจะต้องเหมือนกัน แต่หมาย
ถึงว่า สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และโอกาสจะต้องไม่ถกู ก�ำหนดหรือขึ้นอยู่กบั ว่า
บุคคลผู้นั้นเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ความเสมอภาคแสดงถึงการที่สังคมให้คุณค่า
แก่ลักษณะต่างๆ ของผู้หญิงและผู้ชาย และการที่ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพที่เท่า
เทียมกันในการใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการได้ประโยชน์จากผล
การพัฒนานั้นด้วยความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย

บทบาทความเป็นหญิงชาย (Gender Roles) หมายถึง พฤติกรรมและการกระท�ำที่
สังคม ก�ำหนดคาดหวังให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ บทบาทที่สังคม
ก�ำหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลา ตามสภาพของสังคม หรือวัฒนธรรม
แม้ว่าเพศท�ำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาททางเพศแตกต่างกัน เป็นบทบาทที่เกิด
จากสรีระของร่างกายและเหมือนกันในทุกสังคม เช่น ผู้ชายท�ำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์
เพราะมีเชื้ออสุจิ ผู้หญิงมีบทบาทในการตั้งครรภ์ คลอดลูก มีเต้านมส�ำหรับเลี้ยงลูก
หากแต่บทบาทที่สังคมก�ำหนดให้ผู้หญิงต้องเลี้ยงลูก เพราะผู้หญิงเป็นคนคลอดลูก
นั้น สามารถเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ชายเป็นคนเลี้ยงลูกได้
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) เป็นความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอ�ำนาจระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชาย ท�ำให้เกิดความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงและผู้ชาย นอกจาก
นี้ ยังเป็นตัวก�ำหนดและให้คุณค่าของงาน ความรับผิดชอบ และการเรียกร้องสิทธิของ
ทั้งสองฝ่ายด้วย
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ความแตกต่างระหว่างเพศและบทบาทหญิงชาย (Sex and Gender) จ�ำแนกได้ตาม
คุณลักษณะดังนี้

บทบาทที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสนใจและความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่
ได้ถกู น�ำมาพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างอย่างหลากหลายของคนทั้งสองกลุ่ม

28 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 29

ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายทางกายภาพ ซึ่งอาจ
เป็นประสบการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระท�ำ อันเป็นสาเหตุท�ำให้
เกิดการสูญเสียชีวิต ได้รบั บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม
และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสียหายการเสื่ อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว น�้ำท่วม ดินถล่ม หรือความแห้งแล้ง
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สภาวะการกระทบกระเทือนที่ผู้คนและชุมชนได้รบั
อย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ที่เกินก�ำลังความสามารถของชุมชนและสังคมที่ ได้รบั ผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง
yyภัยพิบัติ คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบ
ั สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเสื่ อมโทรม
ลงอย่างรุนแรงและกะทันหัน โดยชุมชนต้องใช้ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษ
ในการรับมือกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ หลายๆ กรณี ชุมชนต้องการความช่วยเหลือ
จากภายนอกท้องถิ่นหรือจากต่างประเทศ (Noji)
yyภัยพิบัติ คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้น จนขนาดชุมชนไม่สามารถ
รับมือได้ และต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกท้องถิ่น (Pan America Health
Organization)
yyภัยพิบัติ คือเหตุการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ล้ม
ตายของผู้คนจ�ำนวนมากโดยทันทีทนั ใด (International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies)
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) หมายถึง การ
ก� ำ หนดนโยบาย สร้ า งมาตรการ การพั ฒ นาระบบต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ก าร รวม
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ทั้งการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรเพื่ อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่ อลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเป็ น
ระบบ การจั ด การความเสี่ ย ง ครอบคุ ม ถึ ง มาตรการการก่ อ สร้ า ง และไม่ เน้ น
สิ่ ง ก่ อสร้ า งเพื่ อหลีก เลี่ย ง (ป้ องกัน ) หรือจ� ำ กั ด (บรรเทาและเตรีย มความพร้ อม)
ผลกระทบที่ร้ายแรงของภัย
การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) หมายถึง การบริหารจัดการ การก�ำหนด
มาตรการ การด�ำเนินการ และการปฏิบัติการในหลายด้านหลายเรื่ อง ด้วยวัตถุประสงค์
หลักสองประการ กล่าวคือ
1. เพื่ อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ให้อยู่ ในระดับน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
2. เพื่ อให้ผู้คน ทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถฟื้นฟูจนคืนสภาพเดิมได้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
การจัดการภัยพิบัติ สามารถแบ่งออกมาเป็นสามระยะเวลาส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเกิดภัย – ก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่ อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมใน
การรับมือจัดการเมื่ อเกิดภัยพิบัติขึ้น
2. ระหว่างเกิดภัย – แจ้งเตือนภัย อพยพ และหลบภัย อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
เหตุการณ์ อ�ำนวยการและประสานงานเพื่ อรับมือจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วย
ชีวิตผู้ประสบภัย ดูแลผู้บาดเจ็บ และค้นหาผู้คนที่สญ
ู หาย
3. หลังเกิดภัย – ในระยะสั้น ช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น จัดหาปัจจัยสี่และที่พักชั่วคราว
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญ ฯลฯ ในระยะยาว ฟื้นฟูสู่สภาพ
เดิมและพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายด้านหลายเรื่ อง เช่น ที่อยู่อาศัยและบ้านเรือน งาน
อาชีพ กายภาพของพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

บทที่ 1 มิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ

1.3 การจัดการภัยพิบัติคืออะไร
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1.4 ความส�ำคัญของมิติหญิงชาย
ในการจัดการภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ทั้งในแง่ของเพศ (Sex) บทบาท
หญิงชาย (Gender) และบทบาทความเป็นหญิงชาย (Gender Roles) ท�ำให้ผู้หญิงและ
ผู้ชายมีความต้องการด้านการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่ ไม่เหมือนกัน รวมทั้งท�ำให้
ผู้หญิงและผู้ชายมีศักยภาพและทักษะที่แตกต่างกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย การรับมือจัดการเมื่ อเกิดภัย และการช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยหลังเกิดภัย
สุดท้าย การจัดการภัยพิบัติที่ดี ควรค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้หญิง
ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ซึ่ง
ผู้ประสบภัยทั้งหญิงและชายเป็นจ�ำนวนมาก อาจจ�ำเป็นต้องอาศัยอยู่ ในที่พักชั่วคราว
ร่วมกัน จึงจ�ำเป็นต้องดูแลรักษาสิทธิและความปลอดภัยของผู้หญิงผู้ประสบภัย เพื่ อ
ไม่ ให้ถูกละเมิดสิทธิหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อนั ตราย
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การจัดการภัยพิบัติที่ดี จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เพื่ อสร้าง
หลักประกันให้ทั้งหญิงและชายจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในฐานะผู้ ให้และผู้รบั
อย่างเท่าเทียมกันในทุกขั้นตอน ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่ อ
จะได้รบั ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเหตุการณ์
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บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

บทที่ 2
การจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัย

ชุมชนเป็นฐาน
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สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือ
ในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ ให้ความหมาย
ของสาธารณภัยว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นำ�้ การระบาดของศัตรูพชื ตลอดจนภัยอื่ นๆ อันมีผลกระทบ
ต่ อสาธารณชน ไม่ว ่าเกิด จากธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่ นใด
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย
แนวคิดการจัดการสาธารณภัย ถือว่าสาธารณภัยเป็นเรื่ องที่ป้องกันล่วงหน้าได้ หรือ
เสริมความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ให้เกิดขึ้นได้ หากเมื่ อเป็นเหตุสุดวิสัยก็ควรมี
การบริหารจัดการ เตรียมความพร้อม มีการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด และควรมีการบริหารจัดการที่จะ
สามารถลดความรุนแรงลงได้

ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ใช้หลักการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยเน้นการ
ป้องกันและลดผลกระทบ แทนหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรับมือต่อภัยที่เกิด
ขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งควรพิจารณาตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ ดังนีค้ ือ
วัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.1 ภาพรวม

ส�ำหรับแนวคิดการจัดการภัยในปัจจุบนั เป็นระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยซึ่ง
ต้องด�ำเนินกิจกรรมทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ถือเป็นระบบ
งานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระจะต้องมาร่วมด�ำเนิน กิจกรรม
แบบบูรณาการ โดยอาศัยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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2.2.1 ระยะก่อนเกิดภัย
เป็นการด�ำเนินกิจกรรมเพื่ อให้เกิดการป้องกันและลดผลกระทบของภัย และการเตรียม
ความพร้อม เพื่ อให้การปฏิบตั เิ มื่ อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึน้ ลดอันตรายและความสูญเสีย
ให้มากที่สุด โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(Community Based Disaster Risk Management) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศต่างๆ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เรียกกันโดยย่อว่า CBDRM ซึ่งมีกิจกรรมแต่ละด้าน คือ
yyการสร้างความตระหนักแก่ชุมชน ให้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนป้องกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย
yyการจัดให้มีการประเมินความล่อแหลมเสี่ยงภัย ส�ำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
yyการจัดให้มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�ำหรับชุมชน
yyการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน
yyการจัดเตรียมทรัพยากรกู้ภัยและช่วยชีวิต
yyการจัดเตรียมระบบสื่ อสารในภาวะฉุกเฉิน
yyการจัดเตรียมสถานที่หลบภัย เส้นทางอพยพ และส�ำรองอาหาร น�้ำดื่ ม
yyการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจ เมื่ อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

2.2.2 ระยะขณะเกิดภัย
เป็นการด�ำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่ อการ
ระงับภัยหรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ส�ำคัญประกอบด้วย
yyการจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการเฉพาะกิจ เพื่ อให้หน่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือ ได้ประสาน
การด�ำเนินการกับผูอ้ ำ� นวยการเหตุการณ์ มีการสัง่ การแก้ ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพ
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yyการแจ้งเตือนภัย ซึ่งแบ่งเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการเตือนฉุกเฉิน
yyการเข้าระงับเหตุบรรเทาภัยให้ยุติโดยเร็ว
yyการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย น�ำส่งสถานพยาบาล
yyการจัดให้มีอาหาร น�้ำดื่ ม เสื้อผ้า ที่พักฉุกเฉิน เวชภัณฑ์
yyการติดต่อสื่ อสาร
yyการอพยพประชาชน
yyการปฐมพยาบาล
yyการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่เกิดภัยพิบัติ และสถานที่รองรับการอพยพ
y yสถานที่ การจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล การรายงานสถานการณ์ ค วามเสี ย หาย ผู ้ ที่ ได้ รบ
ั

ผลกระทบที่มีการแบ่งแยกเพศ – หญิงชาย อายุ และรายละเอียดแสดงข้อมูลให้
ปรากฏในพื้นที่สาธารณะ

2.2.3 ระยะหลังจากภัยยุติแล้ว
ภัยพิบัติ เมื่ อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ ได้รบั ผลกระทบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องจัดให้มีการฟื้นฟูและการบูรณะ ประกอบด้วยกิจกรรม กล่าวคือ
yyการตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เช่น ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ การขนย้ายผู้ประสบภัย
และทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย การเลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ในระยะแรก เป็นต้น
yyการประเมินความเสียหาย และความช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการผูป
้ ระสบภัย
yyการส�ำรวจสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่ช�ำรุดเสียหาย
yyการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล การรื้อถอนท�ำลายซากปรักหักพัง
yyการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ ได้รบ
ั ผลกระทบ รวมทั้ง อาคาร พื้นที่สาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ
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yyสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ให้บริการกิจกรรม ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่ อสร้างขวัญก�ำลังใจ

และความเชื่ อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ ได้รบั ความเสียหายและผู้ ได้รบั ผลกระทบ
yyฟืน
้ ฟูสภาพชีวติ ความเป็นอยู่ การให้บริการภาครัฐ การจ้างงานและการประกอบอาชีพ

การจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster
Risk Management หรือ CBDRM) ทั้งนีโ้ ดยมีขั้นตอน กล่าวคือ

2.3 การจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
บทเรียนจากภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรง ซึ่งได้สร้างความเสียหายขึ้นใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ�ำนวน 168 ประเทศได้ประชุมที่เมือง
โกเบ (Kobe) จังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2548
ได้มีข้อสรุปหลักการจัดการภัยพิบัติส�ำคัญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ที่แต่ละประเทศ
ควรด�ำเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ต้องให้คนในชุมชนรู้ถึงความเสี่ยงภัยและวิธีจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
3. สร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงภัย มีมาตรการแก่สาธารณชน
4. มีการด�ำเนินการสร้างความพร้อมเพื่ อลดความเสี่ยงภัย
5. เตรียมความพร้อมซึ่งสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ทนั ที
สาระของการประชุมในครั้งนั้น ส่งผลให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เริ่มหันมาปรับ
แนวความคิดในการจัดการภัยพิบัติจากแนวคิดเดิม ที่เน้นการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Management) มาเป็นการจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) เพื่ อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรม ซึ่งแนวคิดนีเ้ รียกกันโดยทั่วไปว่า
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การท�ำให้คนในชุมชนเข้าใจภัยพิบัติอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนัก
ว่า ตนก�ำลังเผชิญกับภัยอะไร ให้เข้าใจถึงสาเหตุและสามารถคาดคะเนถึงผลที่อาจ
เกิดขึ้น แล้วน�ำไปเตรียมหาแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ทั้งนีผ้ ู้ที่จะรู้ เข้าใจ และสามารถประเมินสถานการณ์ ได้ดีที่สุด คือ ประชาชนที่
อยู่ ในพื้นที่ เพราะคนที่อยู่ ในชุมชนเหล่านี้ เป็นผู้ที่รู้จักสภาพพื้นที่ของตน และอาจมี
ประสบการณ์จากอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งยังจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่อาจจะต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติในชุมชนครั้งต่อไป

2.3.2 ให้เข้าใจว่า “ผลกระทบจากภัยสามารถคาดการณ์ได้”
เมื่ อคนในชุมชนตระหนักว่า ชุมชนก�ำลังเผชิญกับภัยอะไรอยู่ โดยการส�ำรวจข้อมูล
ปฏิทินฤดูกาล และประวัติการเกิดภัยในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของตน แนวคิดการป้องกัน
ภัยเชิงรุกที่ส�ำคัญ คือ การจัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงภัย และการ
ก�ำหนดมาตรการและวิธีการควบคุม หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการลดผลกระทบ
ของความเสี่ยง

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.3.1 สร้างความตระหนักว่า “ชุมชนก�ำลังเผชิญ
กับภัยอะไรอยู่”

2.3.3 การควบคุมบริหารจัดการโดย “องค์กรชุมชน”
หลังจากที่ ได้มาตรการ วิธีการควบคุมหรือการลดความเสี่ยงภัยแล้ว ชุมชนจะต้องจัด
ให้มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการอ�ำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
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2.3.4 แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�ำหรับชุมชน
เมื่ อชุมชนมีการประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมได้แล้ว ต้อง
ยกระดับความสามารถให้ชุมชนสามารถด�ำเนินการ การบริหาร จัดการโดยชุมชน
เป็นหลัก ในการจัดระบบสร้างกลไกให้มกี ารจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ส�ำหรับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย แผนการแจ้งเตือนภัย แผนการอพยพประชาชน
แผนการเผชิญเหตุด้านต่างๆ ไว้ และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนต่างๆ ในยามปกติเป็น
ประจ�ำ มีการประเมินผลเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้

2.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชนเป็นฐานในมิติหญิงชาย
การจัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐานในมิติหญิงชาย เป็นการจัดการภัยพิบัติ โดย
ชุมชน เป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดผลกระทบต่อชุมชน ให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้สมาชิกทั้งหญิง ชาย รวมทั้งกลุ่ม
เปราะบางให้เข้าถึงความรู้ และได้ถูกยกระดับชุมชนตามความสามารถด�ำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความพร้อม เตรียมรับมือจัดการเมื่ อเกิดภัย รวมทั้ง
การฟื้นฟูชุมชนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยลดความเสี่ยงและความล่อแหลมและเพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติ โดย
แบ่งระยะเวลาด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัย เมื่ อเกิดภัย และหลังเกิดภัย
ตามวัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย
1. การด�ำเนินการก่อนเกิดภัย (การเตรียมพร้อมลดความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดขึ้น)
2. การด�ำเนินการขณะเกิดภัย (การเผชิญเหตุ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน)
3. การด�ำเนินการภายหลังภัยพิบตั ิ (การฟืน้ ฟูบรู ณะ การฟืน้ คืนสูส่ ภาพเดิม การพัฒนา
อย่างยั่งยืน)

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

เช่น ฝ่ายเฝ้าระวังภัย ฝ่ายแจ้งเตือนภัย ฝ่ายอพยพ ฝ่ายค้นหาและช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย
ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายประสานงานกับองค์กรภายนอก เป็นต้น

2.4.1 การด�ำเนินการก่อนเกิดภัยโดยชุมชน
เป็นการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กบั สมาชิกชุมชนเกิด
ความรู้ ความตระหนัก และให้ความส�ำคัญในการเรียนรู้เรื่ องภัยพิบัติ กับการที่แต่ละ
คนต้องมาท�ำงานเพื่ อเตรียมความพร้อม ป้องกันความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติ โดย
ชุมชนเป็นฐานรากในการขับเคลื่ อนและด�ำเนินการ ทั้งความรู้ดั้งเดิมและที่เคยมี
เสมือนภูมิปัญญาพื้นบ้านและรับความรู้ ใหม่ ในเรื่ องภัย สนับสนุนให้ชุมชนได้เตรียม
ความพร้อมเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างมีสติและมีความปลอดภัย ทั้งนี้โดยให้ชุมชน
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ได้ก�ำหนดรูปแบบและวิธีการเตือนภัยที่เหมาะสม ถูกต้อง แม่นย�ำทั่วถึง อีกทั้งมีการ
พัฒนาความรู้ทักษะเพื่ อร่วมรับภัยธรรมชาติโดยไม่โกลาหล และปลอดภัย

2.4.3 การด�ำเนินการหลังเกิดภัยในชุมชน

การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของชุมชนในการลดระดับความรุนแรงและการ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากภัยพิบัติเกิดขึ้น อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
yyจัดท�ำแผนป้องกัน ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
yyการจัดท�ำระบบสัญญาณเตือนภัย
yyการสร้างกลไก และพัฒนาระบบอาสาสมัครโดยชุมชนมีความพร้อมในการจัดการ
ปัญหา
yyพัฒนาระบบสัญญาณแจ้งภัย ระบบการสื่ อสารและการให้การช่วยเหลือ ก�ำหนด
กิจกรรมสร้างและพัฒนามาจากชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรม หากเมื่ อภัยพิบัติ
ธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยประเภทใด เช่น พายุฝน ภูเขาหรือดินโคลน
ถล่ม น�้ำท่วม คลื่ นซัดตลิ่ง ความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย ไฟไหม้ คลื่ นยักษ์ ต่างๆ
เหล่านี้

ภัยเกิดขึ้นและหลังการเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะด�ำเนินการในพื้นที่เป้าหมายตาม
โครงการ จะให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำระบบข้อมูล เพื่ อใช้ ในการติดตาม ประเมิน
ผล รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งจะมีกลไกการติดตามการให้การสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่ อง
yyพัฒนาความสามารถของชุมชน ในการด�ำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ และช่วย
เหลือหลังภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้ำ ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
yyจัดท�ำแผนการฟื้นฟูชุมชน และสนับสนุนการแปรแผนสู่ปฏิบัติการในการฟื้นฟู
อาชีพ การป้องกันภัยโดยระบบธรรมชาติ เป็นต้น
yyการด�ำเนินกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่ อหลีกเลี่ยงการเกิดสาธารณภัย โดย
การลดความเสี่ยงและลดความล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดภัย ซึ่งจะด�ำเนินการควบคู่
ไปกับการลดผลกระทบ โดยใช้มาตรการลดผลกระทบทั้งด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น
การสร้างพนังกั้นน�้ำป้องกันน�้ำท่วม และมาตรการด้านที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง เช่น การ
สร้างความตระหนักและจิตส�ำนึกในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมที่
ส�ำคัญที่ควรจัดให้มีขึ้นเพื่ อการป้องกันภัยในชุมชน คือการประเมินความเสี่ยง
จากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

yyการพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ ความสามารถ ระบบและกลไกของชุมชนที่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอของอาสาสมัคร สมาชิกทั้งหญิง ชาย ชุมชน
และท้องถิ่น ที่จะท�ำให้ชุมชนสามารถปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที มีการสูญเสียน้อยที่สุด
yyการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เชิงกายภาพ เพื่ อให้เกิดความปลอดภัยในการ
อพยพ ตลอดทั้งมีสิ่งอ�ำนวยการความสะดวก รวมทั้งสาธารณูปโภคตลอดจน
กระทั่งการดูแลสภาวะทางจิตใจ
yyพัฒนาระบบขนส่งและประสานต่อที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลการ
ดูแลผู้เจ็บป่วย
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yyการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น

ขั้นตอนในการสร้างให้ชุมชนตระหนักถึงภัยและความล่อแหลมที่จะน�ำไปสู่ความ
เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อให้ชุมชนรับรู้สภาพปัญหาภัยและความ
ล่อแหลมด้วยตัวเอง โดยท�ำการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ โอกาส
และความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยธรรมชาติที่อาจน�ำมาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อ
ชุมชน เพื่ อเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบ
และความสูญเสียที่อาจเกิดแก่ชุมชน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและการบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
yyการประเมินความเสี่ยงในชุมชน เป็นการด�ำเนินงานโดยชุมชนร่วมกันวิเคราะห์
ภัยทุกประเภทและความล่อแหลม เพื่ อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดภัย และผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน สภาพความเป็นอยู่ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
yyการประเมินความเสี่ยงภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นขั้นตอนในการสร้าง
ให้ชุมชนตระหนักถึงภัย มีการวิเคราะห์ และวางแผนลดความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยงภัย ภารกิจส�ำคัญ 5 ประการที่ต้องด�ำเนินการ คือ

2.5.1 การเตรียมการด�ำเนินงาน (Preparation)

ชุมชน แจ้งวัตถุประสงค์ ในการเข้ามาร่วมสร้างความปลอดภัย จากนั้นควรจะต้องมี
การเตรียมข้อมูลของชุมชน ประวัติการเกิดภัยพิบัติ แผนที่ชุมชน และอื่ นๆ ไว้ด้วย

2.5.2 การประเมินภัยและวิเคราะห์ความล่อแหลม
(Hazard Assessment and Vulnerability Analysis)
ที ม ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ส� ำ รวจข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง
ประวัติการเกิดภัยในอดีต ว่ามีภัยประเภทใดบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ชุมชนจะต้องเป็น
ผู้ก�ำหนด และรู้ว่าตนก�ำลังเผชิญอยู่กบั อะไร จากนั้นชุมชนร่วมกันส�ำรวจข้อมูลในด้าน
ต่างๆ และจัดท�ำร่างแผนที่ชุมชน โดยระบุพื้นที่เสี่ยงภัย (Risk Area) ลงในแผนที่ และ
วิเคราะห์ความล่อแหลม และประเมินก�ำลังความสามารถของชุมชนในการรับมือกับภัย
โดยใช้บุคคล ทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชน

2.5.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
และการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
เป็ น การวิ เคราะห์ ความเป็ น ไปได้ ที่จะเกิ ดภั ย ในแต่ ล ะพื้นที่ของชุ ม ชน คาดการณ์
ผลกระทบและความเสียหายที่คาดว่าจะตามมาจากการเกิดภัย จากนั้นจัดระดับโอกาส
ทีจ่ ะเกิดภัยและผลกระทบ หากพืน้ ที่ ใดมี โอกาสเกิดภัยพิบตั สิ งู แล้วจัดระดับผลกระทบ
ทีส่ ร้างความเสียหายสูบ
่ า้ นเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยจ�ำนวนมากด้วยแล้ว จะท�ำให้ชมุ ชนเห็นภาพ
พื้นที่ตอนใดในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการหา
แนวทางในการป้องกันและเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการณ์
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2.5 การประเมินความเสี่ยงภัยในชุมชน

ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดให้มีทีมปฏิบัติงานในการเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนเสี่ยงภัยมีการ
จัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐาน โดยร่วมกันเลือกพื้นที่ชุมชนที่มีความล่อแหลม
เสี่ยงต่อการได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ และมีการสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยกับ
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เป็นการน�ำเอาผลที่ ได้จากการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่ อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ ไข ซึ่งมีทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดโอกาสของความน่าจะเกิดภัย
โดยการหาทางป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย เช่น การสร้างเกราะก�ำบังบ้านเพิ่ม
ความแข็งแรงพอที่ต้านทานลมพายุ หรือการยกระดับพื้นที่ชั้นล่างที่ถูกน�้ำท่วม
2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การที่สมาชิกในชุมชนเลือกที่
จะเลิก ลด หรือหลีกเลี่ยงการกระท�ำ และไม่ยุ่งกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยง เช่น การย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) คือ การที่สมาชิกในชุมชนเลือก
ที่จะแบ่งโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่ นรับผิดชอบ เช่น การประกันภัย การประกัน
ชีวิต เป็นต้น
4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ชุมชนไม่ด�ำเนินการใดๆ
ทั้งสิ้น ยอมที่จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ ในวิสัยที่ชุมชนยอมรับได้และทนต่อ
ผลกระทบได้

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

แผนที่ชุมชน จะเป็นเครื่ องมือแสดงสิ่งล่อแหลม และจุดเสี่ยงภัยในชุมชน และจะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับองค์กรภายนอกในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
รวมทั้งท�ำให้ชุมชนสามารถมองเห็นแหล่งทรัพยากร และขีดความสามารถของชุมชน
รายละเอียดในการจัดท�ำแผนที่ชุมชน และสิ่งที่ควรระบุ เช่น
yyภัย และความล่อแหลมอะไรบ้าง ที่ท�ำให้ชุมชนมีความเสี่ยง
yyพื้นที่ สถานที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำคัญๆ ใดบ้างที่ชุมชน
เห็นว่ามีความล่อแหลมเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น บ้านไม้ที่มี
สภาพทรุดโทรมและอาจพังได้ง่าย บ้านชั้นเดียวไม่ ได้ยกพื้นสูงเสี่ยงต่อน�้ำท่วม
โดยระบุเลขที่บ้านหรืออาคารลงไปด้วย
yyบุคคล กลุ่มบุคคลกลุ่มไหน คนไหนที่ต้องเข้าช่วยเหลือก่อน เช่น ผู้พิการ คนชรา
เด็กทารก ระบุต�ำแหน่งที่ชัดเจนลงในแผนที่ เพื่ อให้พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือได้
ทันที และจัดท�ำบัญชีรายชื่ อผู้อพยพตามความเร่งด่วน ประกอบแผนการจัดการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ด้วย
yyผู้รบ
ั ผิดชอบดูแลทรัพยากรที่มี ในชุมชน และเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ เช่น ผู้ดูแล
และผู้ประกาศเสียงตามสาย
yyสถานที่ปลอดภัยส�ำหรับการอพยพประชาชน 2-3 จุด เป็นอย่างน้อย
yyเส้นทางการอพยพ จุดรวมพลหรือจุดนัดพบในการขึ้นยานพาหนะไปยังสถานที่
รองรับการอพยพ
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2.5.4 การจัดการกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึ้น (Risk Treatment)

หลังจากที่ชุมชนร่วมกันประเมินความเสี่ยงแล้ว ให้ชุมชนน�ำร่างแผนที่แสดงที่ตั้ง
บ้านเรือน สถานที่ส�ำคัญในชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยที่ ได้จัดท�ำไว้แล้วในเบื้องต้นมา
ปรับเพิ่มเติมข้อมูล และจัดท�ำแผนฉบับสมบูรณ์ โดยระบุต�ำแหน่งพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่
ปลอดภัย เส้นทางการอพยพ และต�ำแหน่งที่ตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่
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yyแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�ำหรับชุมชน ผู้น�ำในชุมชน หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นต้องระดมความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันจัดท�ำด้วยตนเอง
เนื่ องจากสมาชิกในชุมชนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ ปัญหา สาเหตุ
แนวทางแก้ ไข และข้อมูลที่ ได้มีการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงภัยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และจัดท�ำแผนที่
ชุมชนดังที่กล่าวไว้แล้ว ส�ำหรับการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ส�ำหรับชุมชน

yyกลไกส�ำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนเองซึ่ง

กลุ่มคนต่างๆ ทั้งหญิง-ชาย และกลุ่มคนชายขอบจะต้องมีความตระหนัก มีส่วน
ร่วมในการวางแผน การน�ำแผนไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา ซึ่งมีองค์ประกอบ
ทั้งหญิง-ชายเพื่ อท�ำการบริหารจัดการให้มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกฎ
ระเบียบ และกติกาในการท�ำงานและมีการแบ่งความรับผิดชอบ เพื่ อบรรลุผล
ส�ำเร็จร่วมกัน
yyการก� ำ หนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการชุ ม ชนจะแตกต่ า งกั น ไปตาม
สถานการณ์และจ�ำนวนประชากรของแต่ละชุมชน ในบางชุมชนมีคณะกรรมการ
เพื่ อด�ำเนินกิจกรรมอื่ นในชุมชนซึ่งมีศักยภาพอยู่แล้ว ควรให้ความส�ำคัญให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวร่วมกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงภัยด้วย กล่าวคือไม่ ได้แยก
ส่วนตามบุคคลที่จะต้องท�ำหน้าที่แยกส่วนเฉพาะเรื่ องการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และเป็นการพัฒนากลไกและแผนเชิงบูรณาการ

N

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.6 การสร้างความปลอดภัย
ให้เกิดขึ้นในชุมชน

2.7 การจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ
yyชุมชนเสี่ยงภัยทุกแห่งจ�ำเป็นต้องมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติส�ำหรับ

ชุมชน เพื่ อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีขีดความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ฉกุ เฉิน
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2.9 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

เพิ่มศักยภาพของสมาชิกและกลไกต่างๆในชุมชนให้มีความสามารถในการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ในการด�ำเนินการ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
yyให้สมาชิกในชุมชนทุกคน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ เพื่ อ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาของชุมชน โดยการเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยของหมู่บ้าน และให้คณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาแผนให้เป็นปัจจุบนั ในทุกปี ไม่ควร
ด�ำเนินการโดยใช้กลไกท้องถิ่นในการจัดการบริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน
โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม และสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีครบถ้วนทั้ง
หญิง-ชาย เยาวชน
yyการด�ำเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหา จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ จังหวัด หน่วยราชการที่ตั้ง
อยู่ ใกล้หมู่บ้าน สถานีต�ำรวจ โรงเรียน สถานีอนามัย องค์การกุศลอื่ นๆ เป็นต้น
yyให้ยึดถืออยู่เสมอว่าภัยทุกประเภท มี โอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ อ ดังนั้นทุกคนต้อง
ตระหนักและผนึกก�ำลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ หาทางป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า
โดยหมั่นปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ อให้ ได้วิธีการเพื่ อลดความ
เสี่ยงภัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ยึดหลักการพึ่งพาตนเองในการ
รับมือกับภัย ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน

กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนส�ำหรับ
คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ยามปกติก่อนเกิดภัย การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย และการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยรวมทั้งฟื้นฟู
สาธารณูปโภคหลังภัยพิบัติ
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2.8 แนวการด�ำเนินการเพื่อสร้าง
ความพร้อมและลดความเสี่ยง
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1) การก�ำหนดสถานการณ์ความเสี่ยงภัย
พื้นที่เสี่ยงภัย มีตามล�ำดับดังนี้
		
ก. บริเวณ ................
		
ข. บริเวณ ................
บัญชีรายชื่ อกลุ่มเสี่ยง
		
ก. กลุ่มผู้พิการ (ผนวก ก)
		
ข. กลุ่มผู้ป่วย (ผนวก ข)
		
ค. กลุ่มผู้สูงอายุ (ผนวก ค)
		
ง. กลุ่มเด็ก (ผนวก ง)
2) การก�ำหนดพื้นที่ปลอดภัย
จุดนัดพบ เพื่ อรวมพลเคลื่ อนย้าย มี ................ แห่ง คือ ................
เส้นทางการอพยพประกอบด้วย
		
ก) เส้นทาง ................
		
ข) เส้นทาง ................
พื้นที่รองรับการอพยพ คือ ................
กองอ�ำนวยการบรรเทาทุกข์ คือ ................
3) การจัดเตรียมยานพาหนะ เครื่ องมืออุปกรณ์กู้ภัย (ผนวก จ)
4) การสื่ อสาร (ผนวก ฉ)
5) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
ให้คณะกรรมการการจัดการภัยพิบตั ิ จัดให้มกี ารเรียกประชุมประชาชนทุกหลังคาเรือน
เพื่ อสร้างความเข้าใจในแผนชุมชน และจัดให้มีการสมมติสถานการณ์ว่ามีภัยจะเกิดขึ้น
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โดยจ�ำลองเหตุการณ์ ก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ กิดเหตุไว้ลว่ งหน้า แล้วให้อาสาสมัคร
ที่ท�ำหน้าที่เตือนภัยมีความรู้ ความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ การฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัย การประกาศประชาสัมพันธ์ การอพยพ
ตามขั้นตอนของแผน (การไปพบที่จุดรวมพล การเคลื่ อนย้ายผู้อพยพ การส�ำรวจยอด
ผู้อพยพ การใช้เส้นทางการอพยพ การจัดการที่พักฉุกเฉิน และการจัดตั้งกองอ�ำนวย
การบรรเทาทุกข์ การอพยพกลับเข้าสู่ที่พัก) เพื่ อทดสอบและปรับปรุงข้อบกพร่อง
เช่น การปรับปรุงเส้นทางอพยพให้ปลอดภัย และสร้างความคุ้นเคยกับสถานการณ์
ความเสี่ยงภัยให้สมาชิกทุกคน

2.9.2 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนขณะเกิดภัย (ในภาวะฉุกเฉิน)
yyการแจ้งเตือนภัย

หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดภัย ให้อาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ประกาศแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว หรือไซเรนมือหมุน หรือสัญญาณ
อื่ นใดที่จัดให้มีขึ้นตามที่มีการปรึกษาไว้ล่วงหน้า เช่น กลองเพล ตีเกราะเคาะไม้ หรือ
นกหวีด เป็นต้น

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

2.9.1 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนในยามปกติ

yyการเตรียมการอพยพ

1. ให้หน่วยงานอพยพจัดล�ำดับความส�ำคัญของการอพยพ ให้จัดแบ่งประเภทของ
บุคคลตามล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วน โดยเริ่มจากผู้ป่วย คนพิการ ทุพพลภาพ
คนชรา เด็ก และสตรี ตามล�ำดับ
2. ก�ำหนดจุดนัดหมายประจ�ำชุมชนและพื้นที่รองรับการอพยพไว้โดยแน่นอน
3. ก�ำหนดเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้ชัดเจน
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yyการอพยพ

ในการอพยพประชาชนให้สมาชิกชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน และหน่วยอพยพ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
สมาชิกชุมชน :
1. เมื่ อได้รบั การแจ้งเตือนภัยอาจจะเกิดภัยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยด้วยรูป
แบบต่างๆ เช่น จากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว
ไซเรนมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรืออื่ นใดให้สมาชิกไม่ตื่ นตระหนก ตั้งสติให้
มั่นคง และรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการที่จะมีการประกาศทางสถานี
วิทยุ โทรทัศน์ และข้อมูลจากเสียงตามสายที่คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยจะเป็นผู้ประกาศ
2. หั ว หน้ า ครอบครั ว แต่ ล ะครอบครั ว จะมี บ ทบาทน� ำ ในการอพยพสมาชิ ก ใน
ครอบครัวไปยังจุดปลอดภัยที่ ได้ก�ำหนดไว้แล้ว โดยใช้วิธีวิ่งหรือเดินอย่างเร็ว
โดยทันที ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด เช่น รถยนต์ จากนั้นจะต้องตรวจสอบจ�ำนวนสมาชิกครอบครัวว่าอยู่ครบ
หรือว่าอยู่ที่อ่ื นๆ หากไม่ครบให้หาวิธีการติดต่อเพื่ อแจ้งเรื่ องการเกิดภัยให้ผู้นั้น
ทราบ และให้แจ้งศูนย์อพยพ และประธานกรรมการ หรือกรรมการอพยพของ
หมู่บ้าน (รายชื่ อและการติดต่อตามภาคผนวก) ทราบโดยไม่ชักช้า
3. เมื่ อได้รบั ข่าวสารการแจ้งเตือน ประชาชนจะต้องเตรียมตัวไว้ ให้พร้อมส�ำหรับ
การอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส�ำคัญ ของใช้
จ�ำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น�้ำดื่ มเท่าที่จ�ำเป็น รวมทั้งดูแลให้สมาชิก
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ทุกคนในครอบครัวให้อยู่ ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือน
ให้มิดชิดมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และเดินทางไปรวม ณ จุดนัดหมายประจ�ำชุมชน
โดยเร็ว
ผู้น�ำชุมชน :
จัดระเบียบและจัดล�ำดับก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นธรรม พร้อมกับขนย้าย
ประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยโดยให้ผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำหมู่บ้านประสานงานกับ
หน่วยอพยพอย่างใกล้ชิด
กรรมการฝ่ายอพยพ :
หน่วยอพยพต้องทราบและศึกษาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และต้องตรวจสอบ
สภาพยานพาหนะส�ำหรับการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานกับผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำหมู่บ้านทุกระยะ และปฏิบัติการอพยพตาม
แผนอพยพที่ ได้ก�ำหนดไว้
yyการจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ�ำนวยการความปลอดภัย

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นผู้รบั ผิดชอบในการ
จัดระเบียบสถานที่อพยพดังนี้
1. การท�ำความสะอาดสถานที่ปลอดภัย
2. การจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3. ให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่ อเป็นการตรวจสอบจ�ำนวนผู้ที่ยังติดค้างอยู่ ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เป็นการล่วงหน้า
4. การจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่มชุมชน
5. การจัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก�ำลังจากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ อปพร. หรือจากผู้อพยพ

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

4. ส�ำรวจยานพาหนะ น�้ำมันเชื้อเพลิง ระบบสื่ อสารและอาหาร น�้ำดื่ มที่จ�ำเป็น
5. ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และความสงบ
6. แจกจ่ายคู่มือการอพยพ แจกจ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่ อง
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กรรมการฝ่ายอพยพควรประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในพื้นที่ เพื่ อจัดก�ำลังสายตรวจ
หน่วย อปพร. หรืออาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ ไปดูแลบ้านเรือนของผู้อพยพ
เป็นระยะ แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ข้อมูลสถานการณ์ท่เี ป็นปัจจุบนั ถ้ามีสถานการณ์
ล่อแหลมห้ามออกปฏิบัติหน้าที่เด็ดขาด และในกรณีที่สายตรวจออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จภารกิจแล้ว ควรน�ำข้อมูลกลับมารายงานให้แก่ผู้อพยพโดยเร็ว เพื่ อมิให้
ผู้อพยพเกิดความกังวลในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน

yyการอพยพกลับ

ประชาชน
เมื่ อได้รบั ข่าวสารแจ้งว่าสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ประชาชนจะต้องเตรียมตัวไว้
ให้พร้อมส�ำหรับการอพยพกลับ โดยจัดเตรียมสิ่งของให้เรียบร้อย และให้รอรับแจ้ง
จุดอพยพกลับ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในแต่ละภารกิจ

yyการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ การปฐมพยาบาลการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและ

ผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำหมู่บ้าน
ควรจัดระเบียบและจัดล�ำดับก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นระบบไปสู่ที่ตั้งเดิม โดย
ประสานงานกับฝ่ายอพยพอย่างใกล้ชิด

yyการแจ้งความเคลื่ อนไหวของสถานการณ์

ฝ่ายอพยพ
ต้องทราบเส้นทางกลับสู่พื้นที่เป้าหมายทั้งชุมชนหรือหมู่บ้าน เนื่ องจากเส้นทาง
อพยพกลับอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะส�ำหรับ
การอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น�ำหมู่บ้าน
ทุกระยะ และปฏิบัติการอพยพประชาชนกลับที่ตั้งอย่างละมุนละม่อม

บริการอาหารน�้ำดื่ ม
ให้กรรมการฝ่ายอพยพอ�ำนวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ การดูแลรักษาความสะอาดให้
ถูกสุขลักษณะ การจัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน การจัดระบบการรับของบริจาคให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
กรรมการฝ่ายอพยพควรติดตามความเคลื่ อนไหวของสถานการณ์การเกิดภัยอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่ อง จากสื่ อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน�ำข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพื่ อให้ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล
และเมื่ อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา ถึงการยกเลิกสถานการณ์ ให้
รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป

2.9.3 การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนหลังภัยพิบัติ
กิจกรรมการปฏิบัติงานภายหลังเกิดภัย เป็นการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
รวมทั้งฟื้นฟูสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
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yyการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน

ให้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน ตามรายละเอียดดังนี้
1. ใช้สถานที่ ณ พื้นที่ปลอดภัย (โรงเรียน/วัด/สถานที่ที่ก�ำหนดไว้)
2. ในศูนย์บรรเทาทุกข์ ให้มีหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัย และหน่วยค้นหาและ
กู้ภัย เพื่ อสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งโรงทาน/โรงครัว
ชั่วคราว ให้มีอาหารน�้ำดื่ มและสุขาที่เพียงพอ
3. เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งความเสียหาย และสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4. ให้มกี ารส�ำรวจบ้านเรือน ความเสียหายของประชากรในหมูบ่ า้ นทุกหลัง เพื่ อจัดท�ำ
ทะเบียนครัวเรือนทีป
่ ระสบภัย สูญหาย เสียชีวติ และให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

yyการดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 59

60 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บทที่ 2 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

5. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีรายชื่ อผู้ประสบภัยและความเสียหายของ
ทรัพย์สิน โดยจัดท�ำเป็นบอร์ดแสดงข้อมูล (เป็นรูปภาพและประวัติผู้เสียชีวิต
โดยสังเขป) โดยสอบถามความต้องการของชุมชน
6. ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ (ควรมีรายชื่ อ เบอร์ติดต่อหน่วย
งาน ในการประสานความช่วยเหลือ)
7. สรุปความเสียหายและประสานงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. จัด ตั้ ง ศู น ย์ ฟ ื ้ นฟู สุ ข ภาพจิ ต เช่ น กิ จ กรรมส� ำ หรับ เด็ ก สถานที่ ผ ่ อ นคลาย
ความเครียด
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การส่งเสริม

มิติหญิงชาย
ในการจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
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บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

บทที่ 3
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ความสูญเสียในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านชีวิตและความเสียหาย
ของทีอ่ ยูอ่ าศัย สัตว์เลีย้ ง การด�ำรงชีวติ ความเป็นอยู่ การล่มสลายของชุมชน การสูญเสีย
คนที่รัก หัวหน้าครอบครัว ลูกน้อย ญาติสนิท มิตรสหายของคนในชุมชน ที่เป็นผล
จากภัยพิบตั ิ จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ คนเหล่านัน้ มิได้ เสียชีวติ อย่างสูญเปล่า คนเหล่านัน้
เป็นแรงผลักดันส่งเสริม ให้เกิดคลื่ นความรู้ ความตื่ นตัว ในการเตรียมรับมือกับ
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ชนรุน่ หลังจึงต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ในการเตรียม
รับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภัย และเมื่ อเกิดภัยชุมชนสามารถ
จัดการกับภัยได้ทนั ท่วงที่ซึ่งจะท�ำให้ลดระดับความรุนแรงของความเสียหายจากภัย
ดังกล่าว โดยต้องช่วยเหลือตนเองได้ก่อน ขณะที่รอความช่วยเหลือจากภายนอก
ในอนาคตจ�ำเป็นต้องสร้างสังคม ชุมชนปลอดภัย โดยผู้คนในชุมชนและสังคมตื่ นตัว
ร่วมมือกัน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น คนใน
ชุมชนจะหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกัน ตักเตือนกันและกันให้ระมัดระวัง ภัยต่างๆ ในชุมชน
สิ่งเหล่านีจ้ ะบังเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการประสานงาน และความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจอย่างมาก จากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน และจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในระดับชุมชน ในระดับท้องถิ่น ในระดับอ�ำเภอ และในระดับจังหวัดตลอดจนถึงระดับ
ประเทศ การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กับ คนในชุ ม ชน ให้ มี ค วามรู ้ ในการจั ด การ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แนวคิดนีม้ ุ่งให้คนในชุมชน สามารถช่วยให้ตนเองและ
ครอบครัวปลอดภัยและรอดพ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสามารถที่จะด�ำรงชีวิตอยู่
ได้ ในระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือส่วนต่างๆ จะเข้ามาให้
ความช่วยเหลือ
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ในการจัดการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชน การร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ และจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานป้องกันภัยให้กบั ชุมชนของตนเอง ประชาชนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน มีการประชุมปรึกษาหารือ หาฉันทามติในระดับชุมชน
การทดสอบแผนงาน และการท�ำแผนอพยพครัวเรือน และชุมชนเพื่ อให้เกิดความ
พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระเบียบเป็นระบบ และเกิดเป็น
ความรู้ความเข้าใจสืบทอดและคงอยู่ ในชุมชนอย่างยั่งยืน
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน มีเป้าหมายเพื่ อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถจัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองในอนาคต การที่ชุมชนเป็นผู้จัดการ
ภัยพิบัติด้วยตนเองคือปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดว่าโครงการด้านการเตรียมความพร้อม
หรือการจัดการความเสี่ยงที่องค์กรต่างๆ สนับสนุนนั้นจะสามารถคงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน
หรือไม่ แม้การสนับสนุนต่างๆ จากภายนอกจะสิ้นสุดลง
การตัง้ คณะท�ำงานด้านการเตรียมความพร้อม และการจัดการความเสีย่ งควรมีผห
ู้ ญิง
รวมกลุ่มด้วย กลุ่มผู้หญิงควรที่จะเป็นกลุ่มที่ร่วมในการวางแผน ด�ำเนินงาน และ
การจัดการให้การจัดการช่วยเหลือ และควรที่จะต้องมีความพยายามเป็นพิเศษเพื่ อ
ให้ ห ลั ก ประกันว่ า ผู้ ห ญิ งเข้ า มาร่ วมในการจั ดการ และได้ รบ
ั การยอมรับ เมื่ อแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญต่างๆ เช่น การก�ำหนดวิธีการเตรียมความพร้อมของ
ชุมชน การก�ำหนดเขตเสี่ยงภัย เขตปลอดภัย เส้นทางในการอพยพไปสู่จุดปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือการระบุกลุ่มเปราะบางต่างๆ ใน
ชุมชน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการกู้ภัยต่างๆ เกณฑ์ และเงื่ อนไขการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือ เพราะความต้องการจ�ำเพาะ เช่น การช่วยเหลือแม่ลูกอ่อน หรือการให้ความ
ช่วยเหลือคนชราและเด็กมักเป็นประเด็นที่กลุ่มผู้หญิงมีความช�ำนาญมากกว่า แต่มัก
ถูกมองข้ามเมื่ อมีการก�ำหนดแผนโดยทีมกู้ภัย (ที่มักเป็นผู้ชายเท่านั้น) ที่ ได้รบั การ

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

3.1 การหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของ
หญิงชายในการจัดการภัยพิบัติ
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3.1.1 การท�ำข้อมูลพื้นฐานชุมชนด้านการจัดการ
ความเสี่ยงและภัยพิบัติ
yyก� ำหนดสัด ส่วนตัวแทนผู้เข้าร่วมการจั ด ท� ำข้ อมูลที่ม าจากกลุ ่ ม ผู้ ป ระสบภั ยที่

หลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มชายขอบ กลุ่มหญิง และชายหม้าย แม่ลูก
อ่อน และกลุ่มผู้หญิงที่ประสบภัยอื่ นๆ โดยมีมาตรการเชิงบวกประกันการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงลูกเมื่ อผู้หญิงต้องเข้าประชุม การ
แบ่งเบาความรับผิดชอบในครัวเรือนเพื่ อที่ผู้หญิงจะสามารถร่วมกิจกรรมอื่ นๆ
นอกบ้านได้ หรือ การใช้ภาษาที่ ไม่เป็นเอกสารหรือทางการเนื่ องจากสื่ อเหล่านี้
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มชายขอบ และผู้หญิงในบางวัฒนธรรม
yyก�ำหนดสัดส่วนคณะท�ำงานซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มีจ�ำนวนสมาชิกชายหญิง
ที่ ใกล้เคียงกัน
yyจัดกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่ อท�ำ (1) แผนที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
สูง (2) แผนที่ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน (3) แผนที่ระบุที่อยู่ของกลุ่ม
เปราะบางเช่น คนชรา แม่ลูกอ่อน ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือมีอาการทาง
ประสาท เด็กเล็ก เป็นต้น (4) แผนที่เส้นทางอพยพ โดยก�ำหนดสัดส่วนตัวแทน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน และจ�ำนวนผู้หญิงที่ ใกล้เคียงกัน พร้อมกับประกันการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ด้วยกระบวนการที่ผู้เ อื้อมีความช�ำนาญในการกระจาย
โอกาสในการมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของกลุ่มและรายบุคคล
yyน� ำ เสนอข้ อ มู ล ป้ อ นกลับ ที่ ได้ ร วบรวมมาสู ่ ที่ ป ระชุ ม ชุ ม ชนเพื่ อตรวจสอบ
ปรับปรุงและแก้ ไขความถูกต้องร่วมกับชุมชน (แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หน้า 7)
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yyเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งข้อปฎิบัติตามแนวทางขององค์กรต่างๆ และแนวทาง

ของชุมชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเพื่ อเป็นหลักประกันในการเข้าถึงข้อมูล
yyการฝึกซ้อมการอพยพครัวเรือน ชุมชน การฝึกตามแผนที่ชุมชนได้เตรียมการไว้
ให้เกิดความคุ้นเคยต่อการปฏิบัติของคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ

3.1.2 การจัดกระบวนการส่งเสริมศักยภาพ และ
การวางแผนด้านการเตรียมความพร้อมและ
การจัดการความเสี่ยงของชุมชน
yyการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน มีเป้าหมายเพื่ อให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง สามารถจัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง
yyจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโดยสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ทั้งในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล
yyสนับสนุน เด็ก และวัยรุ่นหญิงให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�ำคัญในการออกแบบ
และวางแผน และออกแบบผังของชุมชน เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องน�้ำ ให้ตั้งอยู่
ในต�ำแหน่งที่มีความปลอดภัยส�ำหรับเด็ก และวัยรุ่นหญิง
yyสนับสนุนหญิงสูงอายุให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�ำคัญในการจัดสวัสดิการด้าน
การดูแลเด็กอ่อนในชุมชน และสนับสนุนให้มีรายได้ของตนเอง
y yด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด จ� ำ เพาะกับ ผู ้ ห ญิ ง เช่ น นิ ย ามความหมายของ
“หั ว หน้ า ครอบครั ว ” เกณฑ์ ก ารเป็ น ผู ้ ได้ รับ ผลประโยชน์ การฝึ ก ว่ า ยน�้ ำ
การอพยพ การกู้ ภั ย เบื้องต้ น ลงในแผนพั ฒนาศั ก ยภาพ และแผนการเตรีย ม
ความพร้อมชุมชนเพื่ อประกันให้ผห
ู้ ญิงสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ อประสบภัย

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ฝึกอบรมตามแบบแผนของหน่วยงานราชการเป็นหลัก ด้วยเหตุนก้ ี ารก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชนด้วยมิติหญิงชายจึงเป็นเรื่ องที่จ�ำเป็น
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y yสร้ า งแนวทางการประสานงานภาคี และหน่ ว ยงานภายนอกชุ ม ชนโดยระบุ

รายชื่ อ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ละเลยหน่วยงานที่สามารถให้
ความช่วยเหลือที่จ�ำเพาะเจาะจงกับผู้หญิง เช่น มูลนิธิผู้หญิง ส�ำนักส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
yyจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อม และการจัดการความเสี่ยงโดยมีผู้หญิง
และกลุ่มคนชายขอบในชุมชนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน
yyสร้างกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการด�ำเนินงานตามแผนที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม
ชายขอบ และผู้หญิงสามารถแสดงความเห็นได้โดยไม่มีความกลัว
yyกลุ่มชายขอบ ผู้หญิง และกลุ่มเปราะบาง เข้าร่วมระดมความคิดเห็นรับรู้ข้อมูล
และรับผิดชอบในกระบวนงานต่างๆ ของชุมชนอย่าง จริงจัง ต่อเนื่ อง

3.1.4 การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน และปรับปรุง
แผนการเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
yyเชิญหน่วยงานที่มีความรู้ และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการความเสี่ยง

และเตรียมความพร้อมชุมชน เช่น กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับจังหวัด และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเข้าร่วมเป็นคณะ
ประเมิน โดยก�ำหนดสัดส่วนสมาชิกชายหญิงในคณะท�ำงานที่ ใกล้เคียงกัน
yyจัดกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนที่เ อื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คนชายขอบ และผู้หญิงที่ทั่วถึงด้วยมาตรการที่หลากหลาย และลดอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงได้ทั้งในรูปแบบกลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล
yyแบ่งปันข้อมูลผลการประเมินอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมทุกฝ่าย โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ทางภาษา และภาระในครอบครัวที่กลุ่มผู้หญิงในบางบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และศาสนา และเป็นอุปสรรคในการเข้ามาร่วมในกระบวนการโดยตรง
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3.2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
3.2.1 การฝึกอบรมเรื่องมิติหญิงชาย
อาสาสมัครเข้าไปท�ำงานในพื้นที่ประสบภัย ควรจะต้องมีการเตรียมตัว ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักในความส�ำคัญเรื่ องมิติหญิงชาย ในการด�ำเนินการจัดการ
ภัยพิบตั ิ ทัง้ นีโ้ ดยต้องพัฒนาศักยภาพ สามารถด�ำเนินให้มห
ี ลักประกันการมีสว่ นร่วม
หญิงชาย ในการจัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมแนวคิด การพัฒนาทัศนคติและแนวการ
ท�ำงาน ให้เป็นที่เข้าใจกับบุคลากรที่ท�ำงานในพื้นที่ถือเป็นความจ�ำเป็น การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการท�ำงานในชุมชนนอกเหนือจากแนวคิดแล้ว ยัง
มีวิธีการและเทคนิคที่บุคลากรพัฒนาควรได้รบั การฝึกฝนในอีกหลายเรื่ อง เช่น การ
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน ความสามารถในการพูดและการฟัง
อย่างไรจะท�ำให้เกิดการสื่ อสาร เรียนรู้ กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเพื่ อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาให้ชุมชนเองมีแกนหลัก กระบวนการแก้ ไขปัญหาของ
ชุมชนเอง วิธีการท�ำให้สมาชิกชุมชนทั้งหญิงชาย ร่วมมือในการแก้ ไขปัญหา การ
ท�ำงานเป็นทีม การจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวธิ ี การจัดประชุมกลุม่ รูปแบบ
ตัวอย่างเพื่ อการท�ำงานชุมชน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติ กระบวนการและเทคนิคการจัดค่าย การเรียนรู้ สิทธิในกลุ่มเยาวชน
ระบบการเงินและบัญชีชุมชน การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติของชุมชน เช่น เครือข่าย
วิทยุเตือนภัย ฯลฯ

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

3.1.3 การด�ำเนินงานตามแผน

3.2.2 การประเมินศักยภาพและข้อจ�ำกัดภายในชุมชน
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควรมีเวทีระหว่างอาสาสมัครกับกลไกชุมชน สมาชิกในชุมชน
รวมถึงคนชายขอบ เช่น ผู้หญิง เด็ก คนชรา ผู้พิการ เพื่ อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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3.2.3 การแลกเปลี่ยนภายในองค์กรหรือทีมงาน
ควรจัดให้มีเวทีระหว่างบุคลากรทั้งหมดและหรือที่ท�ำงานเป็นอาสาสมัครพื้นที่ต่างๆ
เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงานส�ำหรับน�ำไปปรับใช้หรือเป็นแรง
บันดาลใจในการท�ำงานของบุคลากร ทั้งนี้ ในการให้การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ที่มีองค์ประกอบการ
เข้าร่วมทั้งหญิงและชายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ
ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ เพื่ อเรียนรู้การด�ำเนินงาน สร้างหลักประกันให้ความต้องการ
และปัญหาของผู้หญิงได้รบั การตอบสนองและแก้ ไข และปกป้อง คุ้มครองผู้หญิง
จากการถูกละเมิด

3.2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัย
ที่มีมิติหญิงชาย
ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเรื่ องของชุมชน ที่มีองค์ประกอบเพศหญิง เพศชายที่ ได้
รับผลกระทบที่เหมือนกัน และหรือแตกต่างกันจากความแตกต่างทางเพศและข้อจ�ำกัด
ต่างๆที่มีผู้หญิง รวมทั้งคนชายขอบ ทั้งในบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การปกครอง วิถีของชุมชน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำให้บุคคลากรที่ท�ำงานได้ศึกษาชุมชน
เรียนรู้ด้วยตัวเองในกระบวนการท�ำงาน
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3.3 การหนุนเสริมการฟื้นฟูชีวิต ฟื้นฟู
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในการฟื้นฟูเป็นเรื่ องที่
ส� ำ คั ญ ผู ้ ห ญิ ง ควรต้ อ งเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในทุ ก มิ ติ ก ารฟื ้ นฟู ข องชุ ม ชนไม่ ใช่ เพี ย งใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะผู้หญิง ทั้งนีห้ น่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือจะต้องพยายาม
เข้าถึงผู้หญิงเพื่ อป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติ ความไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น อัน
เป็นเหตุท�ำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ แม้กระทั่ง อาหาร เนื่ องจาก
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นข้อจ�ำกัดท�ำให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม
รวมทั้งขาดโอกาสสะท้อนปัญหาความต้องการเฉพาะของผู้หญิงเอง หน่วยงานควร
ต้องสร้างหลักประกันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกลไกและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
ทุกระดับ: ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงองค์กรชุมชน และควรต้องมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ท�ำงานเรื่ องผู้หญิงที่ประสบภัยจากภัยพิบัติในการด�ำเนินงานของสถาบัน
เพื่ อที่จะรับผิดชอบเรื่ องการฟื้นฟู และให้ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการ
ตัดสินใจ มีความจ�ำเป็นภายหลังประสบภัย องค์กรหรือกลุม่ ทีเ่ ข้าไปท�ำงานอย่างเข็มแข็ง
ควรให้ความส�ำคัญด�ำเนินงาน ช่วยลดการต่อต้านการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้หญิง
การให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะต้องสร้างความพร้อมให้กบั ผู้หญิงที่เป็นผู้
ประสบภัยเอง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้หญิงและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิง
มีส่วนร่วมในการรณรงค์การละเมิดสิทธิ์อนั เนื่ องมาจากความเป็นผู้หญิง หน่วยงาน
ต่างๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กร เครือข่าย หรือพันธมิตรที่ท�ำงานเรื่ อง
ผู้หญิงท�ำหน้าที่รณรงค์ผลักดันเรื่ องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในการจัดการภัยพิบัติ
สนับสนุนให้ผู้หญิงที่ประสบภัยได้รวมตัวกันเพื่ อรณรงค์ผลักดันให้เกิดการปกป้อง
สิทธิสตรีและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

และหาแนวทางในการหนุนเสริมกระบวนการท�ำงานร่วมกัน ควรมีการสรุปบทเรียน
การท�ำงาน เพื่ อให้อาสาสมัครสามารถสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่ อสร้าง
ความเข้าใจ ความชัดเจน ยกระดับความตระหนัก ความส�ำนึก การเข้าใจและการซึมซับ
รวมทั้งพัฒนาหลักคิดและแนวปฏิบัติ
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การมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเป็นหลักประกันเบื้องต้นในการ
ท�ำมาหากินของชุมชนได้หมายถึงความมั่นคงทางอาหาร และการมีแหล่งรายได้ที่
หลากหลายและสม�่ำเสมอตลอดปีทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชนหมายถึงการมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส�ำคัญของชุมชนในการฟื้นตัวภายหลังภัยพิบัติของชุมชนได้ ในเวลาอันรวดเร็ว วิถชี วี ิต
และวิถีชุมชนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ความเปราะบางด้านเศรษฐกิจชุมชน และ
ความมั่นคงทางอาหารเป็นตัวแปรโดยตรงต่อความสามารถของชุมชนในการตั้งรับ
ภัยพิบัติ
ผลกระทบในความเปราะบางของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และความมั่ น คงทางอาหาร
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ และส่งผลต่อการเพิ่มภาระผู้หญิงเมื่ อ
เกิดภัยพิบัติ การสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร
ในชุ ม ชนด้ ว ยมิ ติ ช ายหญิ ง จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น และส� ำ คั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเดินทาง การต้องดูแลเลี้ยงดูบุตร ดังนั้นมาตรการเชิงบวกโดยเข้าถึงบ้าน
เป็นการสร้างโอกาสให้ผห
ู้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัว หญิงมีลกู อ่อน และหญิงหม้าย
ทีต่ อ้ งเลีย้ งดูลกู ตามล�ำพังสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและมีสว่ นร่วม ได้ออกเสียง
ก�ำหนด วางแผนการเงินเพื่ อฟื้นฟูชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
yyสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยสนับสนุนให้หญิงประสบภัย มี
บทบาทส�ำคัญในการพิจารณาแบ่งบัน จัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นเงินสด และ
สิง่ ของช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ผป
ู้ ระสบภัยอย่างทัว่ ถึง เช่น ค่าช่วยเหลือเครื่ องครัว
อาหาร ที่น อน หมอน มุ ้ ง ชุ ดเครื่ องแบบนั ก เรีย น เครื่ องมือประกอบอาชีพ
เป็นต้น และจัดสรรให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อน และภาระความรับผิดชอบ
ที่แตกต่างกันของผู้ประสบภัยทั้งหญิง ชาย เช่น การเลี้ยงดูเด็ก ผู้สูงอายุ การ
ดูแลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยเรื้อรัง ภาระในการติดตามหาญาติที่สูญหาย เป็นต้น

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

3.4 การหนุนเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงผู้ประสบภัย
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

3.4.1 หลักปฏิบัติเพื่อสร้างหลักประกันด้านโอกาสทาง
เศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
ด้วยมิติชายหญิง
yyเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงในการร่วมท�ำกิจกรรมกลุ่ม ด้านการจัดการเศรษฐกิจ

ครัวเรือนด้วยมาตรการเชิงรุกโดยลดอุปสรรคต่างๆ เช่น ข้อจ�ำกัดของผู้หญิง
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ระยะ 2 -4 สัปดาห์หลังภัยพิบัติ) โดยประกันโอกาสในการเข้าถึงมาตรการเหล่า
นี้ให้กบั กลุ่มผู้หญิงทั้งผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หญิงมีลูกอ่อน หญิงหม้าย
ที่ต้องเลี้ยงดูลูกตามล�ำพัง และหญิงสูงวัยด้วย
yyส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมเพื่ อลดอุปสรรคในการเข้าถึง
ของผู้หญิงทั้งในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล
yyสนับสนุน หญิงสูงอายุ มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�ำคัญในการจัดสวัสดิการด้าน
การดูแลเด็กอ่อนในชุมชน และสนับสนุนให้มีรายได้ของตนเอง

3.4.2 การท�ำข้อมูลผู้ประสบภัยในช่วงการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนภายหลังภัยพิบัติ
yyระบุจ�ำนวนผู้ประสบภัยโดยระบุสัดส่วนผู้ประสบภัยหญิง/ชาย
yyค�ำนึงถึงความเหมาะสมของวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องครอบคลุม และใช้เวลาเหมาะ

สม โดยพิจารณาข้อดี ข้อเสียของการท�ำข้อมูลแต่และประเภท เช่น การส�ำรวจ
ข้อมูล (survey) สัมภาษณ์ กลุ่มย่อย
yyสมาชิกคณะผู้ส�ำรวจ/ ท�ำข้อมูลผู้ประสบภัยครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง

3.4.3 การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ภายหลังภัยพิบัติ
yyระบุลักษณะผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้ที่ลดลง อาชีพที่เสียหาย ภาระ

หนีส้ ิน และสิทธิในที่ดินโดยค�ำนึงถึงบริบททางสังคมที่เป็นตัวก�ำหนดรายได้
อาชีพ หนีส้ ิน และสิทธิในทรัพย์สินโดยปราศจากแนวคิดเรื่ อง “การเป็นหัวหน้า
ครอบครัว”
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yyระบุบริบททางสังคมจ�ำเพาะของพื้นที่ประสบภัยนั้นๆ ที่มีนัยยะส�ำคัญต่อการเอื้อ

โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นหญิง หรือชาย
yyระบุความเสียหายด้านเศรษฐกิจและรายได้ โดยแยกเป็นความเสียหายโดยตรง
ต่ออาชีพหลักของครอบครัวที่มีกลุ่มผู้ชายเป็นผู้เสียหายโดยตรง และอาชีพรอง
หรือแหล่งรายได้สำ� รองอื่ น ๆ ที่มักมีกลุ่มผู้หญิงเป็นผู้เสียหาย

3.4.4 การออกแบบโครงการเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในมิติหญิงชาย
yyระบุวัตถุประสงค์ โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีนัยยะส�ำคัญ

ต่อการตีความความสัมพันธ์ด้านเพศ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร
yyระบุกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมโดยค�ำนึงถึงลักษณะอาชีพ การใช้ทรัพยากร
โดยไม่จ�ำกัดรูปแบบอาชีพว่าต้องเป็นอาชีพของผู้หญิงหรือผู้ชาย

3.4.5 การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในมิติหญิงชาย
yyออกแบบกิจกรรมโดยจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหญิง และชายมีสัดส่วนเท่ากัน

เช่น การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการค้างคืน หรือ ออกนอกพื้นที่ ไกลมากอาจเป็น
อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสตรีมุสลิม
yyสนับ สนุ น กิ จ กรรมโดยค� ำ นึ ง ถึ ง การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น เมื่ อต้ อ งมี ก ารท� ำ งาน
เป็นกลุ่ม ในขณะที่ ไม่มีการก�ำหนดรูปแบบในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่ อขอรับ
การสนับสนุนต่างๆ

บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

yyสร้างมาตรการเพื่ อการสร้างรายได้ระยะสั้น (cash for work) ในระยะฉุกเฉิน (ใน
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ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
อย่างใกล้ชิด
yyจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลาย และไม่มีรูปแบบตายตัว
ในการประกอบอาชีพ เช่น ผู้หญิงก็สามารถประกอบอาชีพของผู้ชาย ในลักษณะ
รายเดี่ยว เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้
yyทบทวนการให้เงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
yyการส่งเสริมอาชีพต้องให้ครบวงจรและด�ำเนินการระยะยาวจนกระทั่งน�ำความรู้
หรือสิ่งที่อบรมไปประกอบอาชีพได้จริง
yyองค์กรที่ลงไปสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพต้องประสานงานกันเพื่ อไม่ให้ชุมชน
สับสน/ ขัดแย้งกัน
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บทที่ 3 การส่งเสริมมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

yyจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่ อการให้ค�ำแนะน�ำและการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพ
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การจัดการ

ภัยพิบัติ
ในมิติหญิงชาย
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บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

บทที่ 4
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การน�ำหลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการท�ำงานที่มีมิติหญิงชายให้ส่งผลในทาง
ปฏิ บั ติ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ องค์ ก รและบุ ค ลากรให้ ค วามส� ำ คั ญ กระบวนการและวิ ธี ก าร
ท�ำงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเอื้อให้การท�ำงานตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของผู ้ ป ระสบภั ย ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางเพศ ความแตกต่ า งในการประกอบอาชี พ
วัฒนธรรม และเชื้อชาติ สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือที่เหมาะสม
ผู้ประสบภัยควรได้รบั โอกาสมีส่วนร่วมในการก�ำหนด วางแผน ด�ำเนินงาน ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล แผนงานช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อนจากการที่หญิงและชายใน
ทุกช่วงอายุจากประชากรที่ ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติและประชากรในพื้นที่ รวม
ทั้งกลุ่มเสี่ยงภัย ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือและมี โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นต่อองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือ ตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ (แหล่ง
ข้อมูล: Sphere-มาตรฐานขั้นต�่ำที่ 1 เรื่ องความร่วมมือ)
เนื่ องด้วยกลุม่ ผูห
้ ญิง คนชายขอบและกลุม่ ผูเ้ ปราะบางต่างๆ มักถูกมองข้าม เข้าไม่ถงึ
และไม่มสี ว่ นร่วมในกระบวนการจัดการภัยพิบตั ิ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูห
้ ญิง
กลุ่มผู้สนใจงานต่างๆในการจัดการภัยพิบัติควรก�ำหนดเป็นกลไกและก�ำหนดวิธีการ
ท�ำงาน โดยเฉพาะท�ำได้โดยการก�ำหนดการเสริมสร้างศักยภาพและก�ำหนดมาตรการ
ทางบวก ก�ำหนดรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่ อให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมกระบวนการ
และการด�ำเนินงานต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างและรับรองให้ผู้หญิงสามารถรับประโยชน์
มีสิทธิ์ถอื ครองทรัพย์สินอย่างชอบธรรมตามหลักความเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น
บ้านถาวร เรือ อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
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แผนงานที่จัดท�ำขึ้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัยมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย ทั้งนีข้ ั้นตอนการจัดท�ำแผนควรเริ่มจากการประเมินวิเคราะห์ธรรมชาติ
ของภัยพิบัติและผลกระทบทีเกิดขึ้นกับผู้ประสบภัย ควรค้นหาศักยภาพของชุมชนที่
ได้รบั ผลกระทบ จัดท�ำข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการและความเสี่ยง พร้อม
ก�ำหนดช่องว่างของความช่วยเหลือที่ ได้ด�ำเนินการแล้ว ทั้งนีก้ ารประเมินสภาพพื้นที่
และชุมชนที่ประสบภัยจะต้องมองภาพเชิงองค์รวมโดยไม่แยกแต่ละส่วนออกจากกัน
อย่างเช่น เศรษฐกิจ ศาสนา และประเพณี สังคม การเมือง และปัจจัยทั้งศักยภาพและ
ข้อจ�ำกัดในด้านความปลอดภัย กลไกของการแก้ ไขปัญหาและประมวลความต้องการ
ความคาดหวังของผู้ประสบภัยต่อการฟื้นชุมชน
ขั้นตอนต่างๆเหล่านีเ้ ป็นหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญมากเพราะหากองค์กรต่างๆ ที่ท�ำงานใน
พื้นที่ประสบภัยไม่เข้าใจชุมชนและพื้นที่ประสบภัยอย่างท่องแท้แล้ว จะไม่สามารถ
ด�ำเนินการให้การช่วยเหลือทั้งในภาวะฉุกเฉิน และต่อเนื่ องไปสู่ช่วงการฟื้นฟูชุมชน
ได้อย่างสมบูรณ์

4.1.1 การประเมินสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยและหรือ
พื้นที่เสี่ยงภัย : แนวทางการด�ำเนินงาน
yyระบุเป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติงานที่จะประเมินพื้นที่ประสบภัยไม่เพียงเฉพาะพื้นที่

ประสบภัย หากแต่ควรพิจารณาบนฐานระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง
yyแจ้งและสร้างความเข้าใจกับชุมชน รวมถึงผู้น�ำชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่ อให้ชุมชนทราบถึงการประเมินที่จะจัดท�ำขึ้น เปิดโอกาสให้มีการถาม
การแสดงความเห็นจากชุมชนในกรอบภาระกิจกรรมการท�ำงาน และเชิญชวน
ตัวแทนองค์กรท้องถิน่ และตัวแทนชาวบ้านเอง เข้าร่วมในการประเมินสถานการณ์
ของพืน้ ที่

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

4.1 การสร้างหลักประกันการท�ำงาน
ที่มีส่วนร่วม และมิติหญิงชาย ตลอด
ระยะเวลาการช่วยเหลือและการฟื้นฟู
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ทีมปฏิ บัติง านในพื้นที่มีองค์ก รประกอบทั้งของหญิง และเพศชายในสัดส่วน
เท่าเทียมกัน
yyก�ำหนดวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่ต้องการศึกษา การก�ำหนดเวลา
การด�ำเนินการ การพิจารณาข้อจ�ำกัด และศักยภาพของวิธกี ารเก็บข้อมูลแบบต่างๆ
เช่นการจัดท�ำการส�ำรวจ (survey) การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
yyจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ประสบภัยเพื่ อประเมินสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลและประเมินผลกระทบของกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ โดยจัดท�ำ
รายชื่ อและที่อยู่ ก�ำหนดกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเปราะบางที่คณะท�ำงานจะเข้าไปจัดเก็บ
ข้อมูล
yyศึกษากิจกรรมทีอ่ งค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ ได้ดำ� เนินการในพืน้ ทีป
่ ระสบภัยและหรือพืน้ ทีท
่ มี่ คี วามเสีย่ งกับภัยพิบตั ิ
รูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เปรียบเทียบเพื่ อการประสานงาน
และหลีกเลี่ยงการท�ำงานซ�้ำซ้อน และพัฒนากลไกความร่วมมือที่เกื้อกูลต่อการ
ด�ำเนินงานในอนาคต

4.1.2 กระบวนการและวิธีการประเมินสถานการณ์
พื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย
yyแนะน�ำคณะและชี้แจงบทบาทของแต่ละบุคคลที่อยู่ ในทีมจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานและ

ประเมินสถานการณ์ ให้ชัดเจน
yyก�ำหนดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการเพื่ อก�ำหนดการเริ่มต้น และระยะเวลาการ
เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่วางไว้
yyเชิญตัวแทนผู้ประสบภัยรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้หญิง เด็กและเยาวชน และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส�ำคัญในการให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นต่อการประเมินอย่างอิสระ
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yyจัดให้มีการประชุม สอบถามข้อมูลกลุ่มย่อยกับผู้ประสบภัยที่เป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น

ผู้หญิง เยาวชน เด็ก เพื่ อไปสูโ่ อกาสให้แต่ละกลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลและ
สะท้อนประสบการณ์ โดยอิสระ ด้วยกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวจะมีข้อจ�ำกัดในการแสดง
ความคิดเห็นในที่สาธารณะ
yyสอบถามความต้องการเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มและในโอกาสเดียวกัน กรณีที่ ให้
ข้อมูลให้กลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้รบั ทราบข้อสรุปที่ ได้จากการเก็บข้อมูลและ
ร่วมในการพิจารณาก�ำหนดการท�ำข้อมูลเพื่ อใช้วางแผนการท�ำงาน
yyกรณีที่มีบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมเวทีการประชุมประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลควร
ที่จะมีวิธีการด�ำเนินการที่สะท้อนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของแนวทางและ
สถานการณ์ที่ก�ำหนดกับกลุ่มเหล่านั้นด้วย

4.1.3 ก�ำหนดโครงการ และแผนปฏิบต
ั ง
ิ านการจัดการภัยพิบต
ั ิ
yyน�ำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ ให้แก่สมาชิกชุมชน โดย

จัดเวทีน�ำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยจัดท�ำรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลที่
เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และด�ำเนินการให้ผู้เข้าร่วมในเวที ได้แลกเปลี่ยน น�ำเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์และข้อสรุปจากการปรึกษา
yyก� ำ หนดกระบวนการปรึ ก ษาหารื อ โดยมี ตั ว แทนชุ ม ชนทั้ ง ที่ เป็ นทางการและ
ไม่เป็นทางการเข้าร่วมการก�ำหนดโครงการ โดยก�ำหนดเวที ให้ผู้หญิงและ
คนชายขอบได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดโครงการ ทัง้ นีก้ ารส่งเสริมให้ผห
ู้ ญิง
และคนชายขอบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรค�ำนึงต่อการก�ำหนดเวลาที่
เหมาะสมในการจัดเวลาแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กลุ่มผู้หญิงและคน
ชายขอบติดภาระกิจ รวมทั้งเลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง หรือการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่คอยเลี้ยงดูเด็กในขณะที่ผู้หญิงเข้าร่วมประชุม หรือจัดสถานที่ส�ำหรับ
การให้นมลูกในช่วงที่มีประชุมได้ด้วย

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

yyจัดคณะท�ำงานของหน่วยงาน โดยก�ำหนดให้คณะท�ำงาน รวมถึงทีมงานรับแจ้งภัย
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ขอบในพื้นที่ประสบภัย มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ และได้เข้าถึงการใช้
ทรัพยากร งบประมาณที่ ได้ถกู จัดสรรด้วย
yyจัดกลไกการท�ำงานให้กลุ่มผู้หญิงได้เข้าร่วมในการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ผลการท�ำงานโครงการและกิจกรรมการท�ำงานกับกลุม่ ต่างๆ ในพืน้ ทีป
่ ระสบภัย
และพื้นที่เสี่ยงภัย
yyออกแบบกลไกการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และวิธีการด�ำเนินการแก้ ไขปัญหาตาม
ข้อร้องทุกข์ โดยกลไกดังกล่าวเอื้อโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย

4.1.4 แนวทางการปฏิบัติงานตามแผน
yyเชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมูบ
่ า้ น โดยก�ำหนดสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมมาร่วมกัน

ก�ำหนดเงื่ อนไข และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ได้รบั ประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการ
yyจัด เวที ชี้ แจงเงื่ อ นไข และหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู ้ ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ าก
โครงการที่ ได้ก�ำหนดเบื้องต้นให้สมาชิกชุมชนได้ทราบและเปิดอภิปราย อย่างไร
ก็ ตามการสื่ อสารแลกเปลี่ย นดัง กล่าวด้วย บริบททางสังคม และวัฒนธรรม
บางแห่งไม่เ อื้อประโยชน์ ให้ผู้หญิงสามารถสื่ อสารด้วยตัวหนังสือ จึงควรจัดให้
มีการสื่ อสาร แลกเปลี่ยน ที่สามารถให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
yyเชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ ในสัดส่วนชายหญิง
ที่เท่าเทียมกันมารวมพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้ ได้รบั ผลประโยชน์ตามเกณฑ์ที่
ได้ตกลงร่วมกัน
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yyประกาศรายชื่ อผู้ที่ ได้รบ
ั ประโยชน์จากโครงการในที่สาธารณะ
yyก�ำหนดกลไกการรับค�ำร้องทุกข์ และพัฒนาการแก้ ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์ โดย

ให้ความส�ำคัญ สร้างวิธีการช่วยเหลือให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์
ได้โดยไม่เกรงกลัว

4.1.5 การติดตามและประเมินผลการท�ำงาน
yyจัดตั้งคณะประเมินผลที่มีองค์ประกอบได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน และบทบาทชายหญิงทีเ่ ท่าเทียมกันในคณะท�ำงาน ร่วมกับ
ตัวแทนจากองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และแผนงาน
y yน� ำ เสนอข้ อ มู ล ผลการประเมิ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นภาษา
ช่วงเวลาและบริบททางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่ผู้หญิงเผชิญอยู่

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

yyให้ข้อมูลให้สมาชิกชุมชนรับรู้ถึงสิทธิของตนเองที่พึ่งรับเมื่ อประสบภัย
yyส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งผู้หญิงและคนชาย
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4.2.1 หลักปฏิบัติการให้ แจกจ่ายอาหาร น�้ำ ยา
และ ของใช้จ�ำเป็น
4.2.1.1 อาหาร
ด้วยวิธป
ี ฏิบตั ท
ิ ี่ ให้ผห
ู้ ญิงดูแลและรับผิดชอบต่อสวัสดิการ ชีวติ ความเป็นอยูป
่ ระจ�ำวัน
ของการสมาชิกในครอบครัวโดยรวม อาหาร น�้ำกินน�้ำใช้ที่สะอาดเป็นสิ่งที่ผู้หญิง
ต้องการ รวมถึงจากภาระหน้าที่ผู้หญิงต้องดูแลบุตรหลานและผู้สูงอายุ ดังนั้นการ
แจกจ่ายอาหารและปัจจัย 4 ต่างๆ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการให้บุคคลที่มี
ความหลากหลาย เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่ ในช่วงต้องให้นมลูกอ่อน ซึ่ง
หลักการและกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประสบภัยเหล่านีถ้ ูกซ�้ำเติม ประสบ
ความล�ำบากมากขึ้นจากการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ โดยไม่มีมิติหญิงชาย ดังนั้น
การจัดการแจกจ่ายสิ่งของ อาหาร น�้ำในภาวะฉุกเฉินจะยิ่งเป็นการซ�้ำเติมปัญหาของ
ผู้ประสบภัยและก่อให้เกิดภาวะการเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม เสมอภาค และ
ท�ำให้ผู้ประสบภัยได้รบั การช่วยเหลือโดยตั้งอยู่บนฐานการเคารพศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ของผู้ประสบภัย ไม่ท�ำให้ผู้มารับของเกิดความรู้สึกว่ากลายมาเป็นขอทาน
หรือต้องแก่งแย่งอาหารที่น�ำมาแจกจ่าย
การจัดหาและแจกจ่ายอาหาร น�้ำดื่ ม น�้ำใช้ ให้แก่ผู้ประสบภัย ควรมีการจัดการต่อเนื่ อง
จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถท�ำงานอาชีพมีรายได้ของตัวเอง แม้ว่าการจัดหาและ
แจกจ่ายอาหารจะต้องด�ำเนินยาวนาน โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีลูกอ่อนซึ่ง
ยังต้องให้นมลูก หญิงม่าย ผู้สงู อายุ เด็กก�ำพร้า และผู้พิการช่วยตัวเองไม่ ได้ ควรจะ
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ได้รบั การช่วยเหลือด้านอาหารอย่างต่อเนื่ องจนกว่าที่บุคคลเหล่านีจ้ ะมีหลักประกัน
ด้านอาหารที่มั่นคง ครอบครัวสามารถจัดการได้เองในระยะต่อมา
หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย
yyค�ำนึงถึงสิ่งที่ผู้ประสบภับเคยปฏิบัติด้วย เช่น หลักศาสนา ในพื้นที่ประสบภัยที่

เป็นชุมชนมุสลิม ควรระมัดระวังจัดหาอาหารที่ ไม่มีส่วนประกอบเนื้อสัตว์ที่เป็น
หมู ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา เป็นต้น
yyอาหารที่ถกู แจกจ่ายควรค�ำนึงถึงรสชาติ และเป็นชนิดอาหารที่ชุมชนนั้นคุ้นเคย
yyค�ำนึงถึงประโยชน์และหลักโภชนาการด้วย อย่างเช่น ค�ำนึงถึงอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และ เป็นอาหารที่ ไม่หมดอายุ
yyค�ำนึงถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์ส�ำหรับสตรีมีครรภ์เพื่ อบ�ำรุงทั้งผู้ประสบภัยที่
เป็นแม่และเด็กที่อยู่ ในครรภ์ ทั้งนีจ้ ะต้องมีทีมจัดหาอาหารส�ำหรับหญิงที่ต้องให้
นมเด็กอ่อน เช่น อาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซี่ยม อย่างเช่น นม เป็นต้น
yyอาหารเสริมและนมควรที่รวมอยู่ ในรายการอาหารที่จะแจกจ่ายให้แก่ครอบครัว
ผู้ประสบภัยซึ่งมีเด็กเล็ก เนื่ องจากภาวะที่จิตใจได้รบั การกระทบกระเทือนอย่าง
รุนแรงจะมีผลต่อร่างกายที่มีปัญหาเนื่ องจากต่อการผลิตธาตุอาหารซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก
yyผู้หญิงควรเป็นผู้ที่มารับอาหารที่แจกจ่ายเพื่ อเป็นหลักประกันว่าอาหารนั้น จะไม่
ถูกน�ำไปขายเนื่ องจากมีผู้ชายบางคนมารับอาหารและน�ำไปขายเพื่ อให้ ได้เงินไป
ซื้อสุราดื่ ม
yyจุดแจกจ่ายสิ่งของควรที่ถูกจัดระบบการเข้าแถวที่แยกแถวชายหญิง โดยเฉพาะ
ในสังคมที่มีการแยกเพศหญิง เพศชายอย่างชัดเจน (แหล่งข้อมูล APWLD)

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

4.2 การท�ำงานให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
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หลักปฏิบัติในการจัดการเรื่ องน�้ำให้แก่ผู้ประสบภัย
yyในแต่ละครัวเรือนควรมีนำ�้ เพื่ อการบริโภค

ประกอบอาหารและใช้เพื่ อสุขอนามัย

ส่วนตัว อย่างน้อยคนละ 15 ลิตร ต่อวัน
yyจุดแจกจ่ายน�้ำที่ ใกล้ที่สุดต้องอยู่ห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน 500 เมตร
yyการใช้เวลาแจกจ่ายน�้ำดื่ มไม่ควรให้รอนานเกินกว่า 15 นาที
yyการใช้เวลาแจกจ่ายน�ำ้ ให้แต่ละคน ควรใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ต่อปริมาณน�ำ้ 20 ลิตร
yyแหล่งน�้ำควรอยู่ห่างบ้านไม่เกิน 500 เมตร ปริมาณน�้ำโดยเฉลี่ยที่จะเพียงพอใน
การใช้แต่ละวันโดยเฉลี่ยคือ 15 ลิตรต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ แหล่งน�้ำ และระบบน�้ำควร
ที่จะมีคณะบุคคลท�ำหน้าที่บ�ำรุงรักษาให้ถูกสุขลักษณะ (แหล่งข้อมูล: SPHERE)
4.2.1.3 ยารักษาโรค
หลักปฏิบัติในการจัดการเรื่ องยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยคือ
yyยาบ�ำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
yyอาหารและยาบ�ำรุงสุขภาพ เช่น วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เป็นต้น
yyยาคุมก�ำเนิด
yyยาส�ำหรับผู้ติดเชื้อ อย่างเช่น ยาต้านไวรัสส�ำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งนีก้ ารให้บริการ

4.2.1.4 เครื่ องใช้สำ� หรับสตรี
การแจกจ่ายสิง่ ของ เครื่ องใช้สำ� หรับสตรีเป็นเรื่ องทีต่ อ้ งใส่ ใจ การช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย
ไม่ ค วรมองข้ า มมิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจั ด หาส่ ง ของตามความต้ อ งการของผู ้ ห ญิ ง
โดยเฉพาะการจัดการแจกจ่ายของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้หญิงต้องจัดท�ำอย่างเหมาะสมโดย
ไม่ ท�ำ ให้ ผู้ ห ญิ งรู้ สึ ก อาย ล� ำ บากใจ หรือกระดากใจที่จะรับ ของ เช่ น การแจกจ่ า ย
ผ้าอนามัย ชุดชั้นใน กรณีที่ผู้ชายเป็นผู้ที่แจกจ่ายสิ่งของเครื่ องใช้ดังกล่าวจะท�ำให้
ผู้หญิงล�ำบากและลังเลใจ ดังนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องใส่ ใจจัดหาผู้แจกจ่ายสิ่งของนั้นๆที่เป็น
ผู้หญิง
สิ่งของที่ควรแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้หญิง
yyผ้าอนามัยส�ำหรับผู้หญิงที่มีรอบเดือน
yyสิ่งของที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้หญิง เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าซับขาวเนื่ องจากในบาง

สังคมผู้หญิงไม่คุ้นเคยกับการใช้ผ้าอนามัยตามที่โฆษณาขายทั่วไป ยกตัวอย่าง
เช่น ผ้าอนามัย แคร์ฟรี (Carefree)
yyถุงยางอนามัยเพื่ อป้องกันการตั้งครรภ์และการติดโรค
yyกางเกงชั้นในและชุดชั้นในใหม่ตามขนาด ตามสรีระที่แตกต่าง
yyอาหารและนมผงส�ำหรับเด็กอ่อน
yyอุปกรณ์ของใช้และเสื้อผ้าส�ำหรับเด็กอ่อน เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ผ้าอ้อมเด็กอ่อน
yyเสื้อผ้าเด็ก
yyเสื้อกันหนาว
yyเสื้อผ้าส�ำรองที่ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันตามวัฒนธรรม เช่น ผ้าถุง โสร่ง ฯลฯ

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

4.2.1.2 น�้ำ
น�้ำ เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน หลังจากที่ชุมชนประสบภัยพิบัติอาจมี
น�้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นการจัดหาน�้ำดื่ มที่สะอาดปลอดภัยและ
ในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่ อป้องกันปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วย
จากการบริโภคและการใช้น�้ำที่ ไม่สะอาด

ค�ำนึงหลักการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับส�ำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ด้วย
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4.2.2 หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ
สิ่งของใช้อื่ นๆ ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่างๆ
และบุคลากรที่ท�ำงานด้านนีต้ ้องให้ความสนใจและจัดหาให้ผู้ประสบภัย ทั้งนีเ้ พื่ อ
บรรเทาความเครียด และช่วยผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ประสบภัย โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่ง
ยาคลายความเครียด รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่ อลดความตึงเครียดและ
สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสบายใจ

หลักปฏิบัติในการแจกจ่ายสิ่งของเครื่ องใช้ต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ที่มีผลผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้หญิง
yyควรจัดหาอุปกรณ์เครื่ องใช้ ในครัวทีจ่ ำ� เป็นพืน
้ ฐาน เช่น เตา มีด หม้อ ไห ฯลฯ ให้แก่

ครอบครัวผู้ประสบภัย
yyแว่นตา เครื่ องช่วยฟัง ไม้เท้าส�ำหรับผู้สูงอายุ
yyขันตักน�้ำและถังเก็บน�้ำส�ำหรับให้ผู้ประสบภัยอาบน�้ำหรือตักน�้ำมาไว้ ใช้ ในที่พัก
อาศัย
yyมุ้งกันยุง
yyยาทากันยุง / ยากันยุง
yyเครื่ องมือท�ำความสะอาดที่อยู่อาศัย
yyหนังสือธรรมมะ นิทาน นวนิยาย
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4.2.3 หลักปฏิบัติในการจัดหา ซ่อมแซมและ/หรือ
สร้างสาธารณูปโภคในชุมชนที่ประสบภัย
การจัดหาห้องน�้ำ ห้องส้วมที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับจ�ำนวนผู้ประสบภัย
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากเรื่ องดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ ใช้ (โดยเฉพาะ
ผู้หญิง) ทั้งนีก้ ารจัดการเรื่ องห้องสุขาต้องได้รบั การออกแบบและก่อสร้างสถานที่
ที่เหมาะสมโดยผู้ประสบภัยจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษาและให้ความเห็นด้วย
กับการออกแบบและสถานที่ตั้งห้องสุขา
yyควรใช้อัตราส่วนห้องสุขา 1 ห้องต่อผู้ ใช้ 10 คน เป็นสูตรในการค�ำนวณจ�ำนวนสุขา

ที่ควรจัดสร้างขึ้น (แหล่งข้อมูล: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
yyห้องน�้ำส�ำหรับผู้หญิงควรจัดสร้างแยกต่างหากจากห้องน�้ำผู้ชาย
yyห้องสุขาต้องตห่างจากทีพ
่ กั อาศัยไม่เกิน 50 เมตรและควรมีการติดตัง้ ไฟให้สว่างเพื่ อ
ความปลอดภัยกับผู้หญิง
yyวัสดุทน
ี่ ำ� มาใช้ในการสร้างห้องสุขา และห้องน�ำ้ ควรสร้างด้วยวัสดุ ทีแ่ ข็งแรง ป้องกัน
การท�ำรูถ้ำ� มอง
y yควรมี ก ารกั้ น ผนั ง ถาวรแน่ นหนา รวมทั้ ง ประตู ที่ มี ก ลอนมั่ น คงเพื่ อ ให้ ผู ้ ห ญิ ง
สามารถใช้ห้องน�้ำโดยไม่ต้องระแวดระวังและมีความรู้สึกเป็นส่วนตัว รวมทั้งมี
การจัดระบบน�้ำที่ดี
yyมี ที่ ส� ำ หรับ ทิ้ ง ผ้ า อนามั ย และต้ อ งจั ด ให้ มี ส ถานที่ ซั ก ผ้ า ซับ ขาวส� ำ หรับ ผู ้ ห ญิ ง
(แหล่งข้อมูล : SPHERE)
yyควรจัดสร้างสถานที่ซักล้างและที่ตากผ้าเพื่ อให้ผู้หญิงได้ซักผ้าและตากเสื้อชั้นใน
และกางเกงชั้นใน
yyห้องสุขาทุกชนิดทีม่ น
ี ำ�้ ราดจะต้องมีนำ�้ เพียงพอและสม�ำ่ เสมอ (SPHERE)
yyมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการบ�ำรุงรักษา และท�ำความสะอาดให้แก่ผู้ ใช้ (SPHERE)

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

4.2.1.5 การดูแลเด็กอ่อน
yyจัดบริการวัคซีนให้แก่เด็กอ่อน
yyอุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่อน ได้แก่ ขวดนม ผ้าอ้อมและอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
yyบริการที่ต้มน�้ำ หรืออุปกรณ์ส�ำหรับการชงนม ให้นม
yyควรจัดท�ำห้องส่วนตัวเพื่ อให้ผู้หญิงให้นมลูกส่วนที่เป็นสัดเป็นส่วน
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และส่วนล่างสุดของส้วมอยู่สูงกว่าระดับน�้ำไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร การระบายน�้ำ
หรือของเสียจากการถ่ายอุจจาระต้องไม่ผ่านแหล่งน�้ำ หรือแหล่งน�้ำใต้ดิน
yyควรมีการจัดสถานที่และระบบการจัดการของเสีย ขยะ ที่ถูกสุขลักษณะ
yyมีระบบการบ�ำรุงรักษาในด้านความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอโดยมีคณะกรรมการ
แค้ ม ป์ พั ฒ นาระบบบ� ำ รุ ง รั ก ษาให้ มี ค วามสะอาดและถู ก สุ ข อนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกัน
การระบาดของยุงและแมลงวัน ซึ่งอาจจะเป็นที่มาของโรคระบาดตามมาภายหลัง
และมีจ�ำนวนพอให้ผู้หญิงได้ทั้งใช้และอาบ

4.2.4 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือเรื่องที่พัก
ชั่วคราวและบ้านถาวร
ผู ้ ที่ ป ระสบภั ย ที่ สู ญ เสี ย บ้ า นและที่ อ ยู ่ อ าศั ย จะต้ อ งได้ รบ
ั การช่ ว ยเหลื อ โดยมี ก าร
ด�ำเนินงานเพื่ อจัดหาที่พักให้อย่างเหมาะสม ในบางกรณีผู้รอดจากภัยพิบัติบางคนไม่
สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือดังกล่าวเพราะไม่สามารถแสดงหลักฐาน (ทะเบียนบ้าน)
ว่าเป็นเจ้าของบ้านก่อนเกิดภัยพิบัติได้ ทั้งนีก้ ารให้ความช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ ประสบภั ย ต้ องมีห ลั ก ประกันว่ าผู้ ห ญิ งและครอบครั วที่มีสมาชิ ก ในครอบครั วที่
เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทุพลภาพ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชวี ิตและ
วัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะ ทั้งในช่วงการอยู่อาศัยในระยะฉุกเฉินและระยะยาว
4.2.4.1 การจัดสร้างที่อยู่ พักอาศัยในช่วงฉุกเฉินหลังชุมชนประสบภัย
yyไม่ควรสร้างเต็นท์และบ้านชั่วคราวใกล้กน
ั เกินไปเพื่ อจะได้มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว
yyเต็นท์ที่น�ำมาใช้ควรเป็นเต็นท์ที่มีอากาศไหลเวียนได้สะดวก อีกทั้งสามารถปรับ
อากาศร้อนหรือเย็นได้ตามสภาพภูมิอากาศ เพื่ อลดปัญหาความหนาวเกินไปใน
หน้าหนาวหรือร้อนเกินไปในหน้าร้อน
yyภายในเต็นท์ควรที่จะมีพื้นที่ส�ำหรับจัดเก็บข้าวของพื้นที่จัดวางที่นอนหรือเก็บ
เสื้อผ้าสิ่งของที่สามารถป้องกันความเปียกชื้นหรือการถูกท�ำลาย
yyกรณีการจัดที่อยู่อาศัยที่เป็นเต็นท์ควรจัดสรรเต็นท์ ให้ทั่วถึงทุกครอบครัว ไม่ ใช่
ให้หลายๆ ครอบครัวต้องเบียดเสียดอยู่ร่วมกันในพื้นที่จ�ำกัด
yyจัดให้มีระบบระบายน�้ำรอบเต็นท์ และการก�ำหนดให้ที่ตั้งของเต็นท์อยู่ ในระดับสูง
สามารถป้องกันน�้ำขังเวลาฝนตกได้
yyหากแค้มป์หรือบ้านพักชั่วคราวไม่มีเครื่ องอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
ภาครัฐหรือองค์กรที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือจะต้องจัดให้คนพิการพักอาศัยอยู่ ใน
ต�ำแหน่งที่เข้าถึงเครื่ องอ�ำนวยความสะดวกได้ง่าย
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yyห้องสุขาและการระบายน�้ำลงดิน ควรห่างจากแหล่งน�้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร
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4.2.4.3 บ้านถาวร
yyลักษณะ แบบ ขนาดของบ้านต้องค�ำนึงถึงขนาดและประเพณีของครอบครัว การ
ออกแบบบ้านจะต้องค�ำนึงถึงรูปแบบการด�ำรงชีวิตและงานการอาชีพของผู้หญิง
yyบ้านทุกหลังจะต้องมีห้องน�้ำ ระบบน�้ำประปา ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและ
ครัวส�ำหรับท�ำอาหาร
yyที่ตั้งบ้านเรือนจะต้องอยู่ ใกล้สถานที่ท�ำมาหากิน สถานีอนามัย โรงเรียน และการ
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บริการด้านสังคมต่างๆ โดยที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องใช้เงินจ�ำนวนมากใช้จ่ายส�ำหรับ
เดินทาง
yyการก�ำหนดที่ตั้งบ้านเรือนและที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดกลุ่มบ้านส�ำหรับการ
ขยายขนาดครอบครัวในอนาคตและต้องค�ำนึงถึงความต้องการของผู้หญิง
yyสร้ า งมาตรการป้ อ งกัน การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละเข้ า ไม่ ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากการ
ท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้าไปท�ำงาน เช่นไม่สร้างบ้านถาวรให้ผป
ู้ ระสบภัย
ที่เป็นหญิงม่ายด้วยก�ำหนดว่าหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้อาศัยเท่านั้นจึงจะ
สามารถได้รบั ความช่วยเหลือ จัดหาที่อยู่อาศัยให้ เป็นต้น
yyยกเลิกแนวคิดเรื่ อง ‘หัวหน้าครอบครัว’ ซึง่ จะเป็นหลักการทีจ่ ะท�ำให้ผห
ู้ ญิงเข้าไม่
ถึงการช่วยเหลือเนื่ องจากหัวหน้าครอบครัวมีความเข้าใจไปเองว่าต้องเป็นผู้ชาย
yyตระหนักถึงสิทธิของสามีภรรยาในการมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน บ้าน และทรัพย์สินร่วม
นโยบายหรือกฎหมายที่ออกมาใหม่หลังเกิดภัยพิบัติจะต้องแก้ ไขปัญหาเรื่ อง
ชายเป็นใหญ่ อย่างเช่น การจัดสรรที่ดินเพื่ อทดแทนที่ดินที่เสียหายจากภัยพิบัติ
จะต้องเป็นชื่ อของสามีภรรยา แทนที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของหัวหน้าครอบครัว
(ผู้ชาย/สามี) แต่เพียงผู้เดียว
yyควรก�ำหนดมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้ผู้หญิงสามารถมีกรรมสิทธิ์ ใน
ที่ดินท�ำกิน ทรัพย์สิน โดยมักมีความขัดแย้งในกรณีสิทธิที่ดินท�ำกินและที่อยู่
อาศัยจ�ำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบของความรุนแรงที่ผู้หญิงได้
รับหลังประสบปัญหาจากภัยพิบัติ

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

4.2.4.2 บ้านพักชั่วคราว
yyการเลือกพืน
้ ทีส่ ำ� หรับก่อสร้างบ้านควรเลือกพืน้ ทีท
่ มี่ คี วามเหมาะสม และต้องเลือก
อย่างระมัดระวัง ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ
ไม่วา่ จะกรณีจากดินถล่ม หรือพืน้ ทีท
่ จี่ ะเกิดน�ำ้ ท่วมถ้าเกิดฝนตกอย่างหนัก เป็นต้น
y yบ้ า นพั ก ชั่ ว คราว รวมทั้ ง เต็ นท์ ค วรมี ข นาดที่ ให้ ผู ้ พั ก อาศั ย อยู ่ กัน อย่ า งมี ค วาม
สะดวกและไม่คบั แคบแออัด
yyในแต่ละครอบครัวควรที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัว ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่
ควรขึ้นอยู่กบั ขนาดของครอบครัว
yyสามีภรรยาและเด็กควรมีห้องส่วนตัวของตัวเอง
yyควรมีห้องส่วนตัวส�ำหรับแต่งตัวของผู้หญิงและห้องส�ำหรับการให้นมลูกอ่อน
yyควรใช้วัสดุโครงสร้างที่แข็งแรง และอยู่ ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ปลอดจากความเสี่ยงต่างๆ และตรวจสอบ
หลังคามุงบ้านของผู้ประสบภัยไม่ ให้มีรูรั่ว
yyวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ส� ำ หรับ สร้ า งบ้ า นพั ก ชั่ ว คราวควรเหมาะสมกับ สภาพดิ นฟ้ า
อากาศของประเทศ หลีกเลี่ยงการใช้สังกะสีมาเป็นวัสดุท�ำฝาบ้านและหลังคาบ้าน
เนื่ องจากวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าวเก็บความร้อน แม้นจะเป็นบ้านชัว่ คราวแต่ผปู้ ระสบภัย
อาจจะต้องอยู่ ในบ้านดังกล่าวนานพอสมควร
yyจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวในบริเวณที่ ใกล้กบ
ั โรงเรียน
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การให้บริการด้านสุขภาพ ตามหลักการมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ให้ค�ำนึงถึง
ความเชื่ อ วัฒนธรรม ศาสนา พื้นฐานทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยก�ำหนดความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจ และบทบาททางสังคมของเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีผลต่อการให้คุณค่า และ
พฤติกรรมทางสังคมของความเป็นเพศหญิงและความเป็นเพศชาย ซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายรูปแบบกันไป เช่น ผู้หญิงในชุมชนชาวมอแกน มอแกลน และผู้หญิงในชุมชน
มุสลิม การขาดโอกาสของผู้หญิงในด้านการศึกษาด้วยสังคมให้คุณค่าผู้ชายผู้หญิงที่
แตกต่างในการศึกษาเรียนรู้ ท�ำให้ผห
ู้ ญิงจ�ำนวนมากไม่รห
ู้ นังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ ได้
เป็นการตัดโอกาสผูห
้ ญิงในการพัฒนาตัวเองและกลายเป็นปัจจัยท�ำให้ผห
ู้ ญิงถูกกระท�ำ
ในเรื่ องอื่ นๆ อีกหลากหลายรูปแบบตามมา เช่น การถูกคุกคามทางเพศ สร้างปัญหา
ซ�้ำเติมแก่ผู้หญิงมากขึ้นหรือกรณีการที่ผู้หญิงไม่ ได้รบั รองสัญชาติ ส่งผลท�ำให้ ไม่
สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น
4.2.5.1 การเข้าถึงบริการตรวจรักษาบริการทางเพศผู้หญิงประสบภัย
yyส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่มีลูกอ่อน หญิงบาดเจ็บ หญิงพิการ
หญิงชรา และเด็กอ่อนทีค่ ลอดหลังจากการเกิดภัยพิบตั เิ นื่ องจากกลุม่ บุคคลเหล่านี้
มีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ
yyจัดหาอาหารเสริม วิตามินอาหารที่มน
ั คุ้มค่า รวมทั้งก�ำหนดการให้บริการด้าน
การรักษา การเข้าถึงยา วัคซีน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่หญิงตั้งครรถ์ หญิง
ที่มีลูกอ่อน เป็นต้น
yyจัดให้มกี ารบริการฉีดวัคซีนสร้างภูมติ า้ นทานโรคส�ำหรับเด็กตามช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด
yyมีสูตินารีแพทย์ ในทีมแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขที่เป็นหญิง ให้บริการ
ด้านสุขภาพเคลื่ อนที่ถึงที่พักชั่วคราวและชุมชนที่ประสบภัย
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yyจัดหาสถานที่ ในที่พักชั่วคราวที่มีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ส�ำหรับ

การคลอด
yyมีทีมงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ท�ำงานต่อเนื่ องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
มีการเยี่ยมติดตามผลการรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บ และผู้หญิงที่
ตั้งครรภ์หรือมีเด็กอ่อนเป็นประจ�ำ
yyจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าครองชีพทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี ส�ำหรับแม่หลังคลอด
แม่ที่ต้องให้นมบุตร และแม่ที่สุขภาพยังไม่แข็งแรงหรือจนกว่าแม่และเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง หรือ แม่มีอาชีพและรายได้แล้ว
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4.2.5 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ อนามัยเจริญพันธุ์
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หญิงหลังคลอดเพื่ อให้สามารถติดตาม คุ้มครองสิทธิของตนเอง และได้รบั การ
ชดเชยความเสียหายเช่นเดียวกับผู้ประสบภัยอื่ น ๆ
yyให้การรักษาหญิงบาดเจ็บ หญิงพิการจากการประสบภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
yyจัดหาสถานที่พักฟื้นส�ำหรับหญิงที่บาดเจ็บ หญิงพิการที่ออกจากโรงพยาบาล
yyจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายของหญิงที่บาดเจ็บ และหญิงพิการ
ที่ประสบภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4.2.5.2 สุขภาพด้านจิตใจ
yyจัดส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนผู้ที่ ได้รบ
ั ผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจอันเนื่ องจากการ
ประสบภัยพิบตั ิ โดยแยกตามเพศ อายุ และบ่งบอกปัญหาสภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัย
yyจัดหาแหล่งสนับสนุนและทรัพยากรที่อยู่ ในท้องถิ่น และจัดให้มีอาสาสมัครหญิง
ประจ�ำในชุมชน ท�ำงานร่วมกับทีมงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข โดย
อาสาสมัครหญิงนีต้ ้องได้รบั การฝึกอบรมการฟื้นฟูจิตใจก่อนด�ำเนินงาน
yyมีทีมงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ท�ำงานต่อเนื่ องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
หรือ จนกว่าผู้ประสบภัยจะสามารถใช้ชวี ิตได้ตามปกติ
yyจัดหาสถานที่ ในที่พักชั่วคราวในชุมชนที่มีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษา เยียวยาจิตใจ เป็นรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มบ�ำบัด
yyให้มบ
ี ริการให้คำ� ปรึกษา เยียวยา รักษาจิตใจ ส�ำหรับผูป
้ ระสบภัย ทัง้ เด็ก ผูห
้ ญิง
หญิงม่าย คนชรา ผู้บาดเจ็บและผู้พิการ และผู้ที่มีอาการเครียด มีภาวะซึมเศร้า
คัดกรองแยกผูท
้ ี่ ได้รบั การกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง และส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
yyจัดการให้ความรู้เรื่ องปฏิกิริยาทางด้านจิตใจ ทักษะการปรับตัว การดูแลตนเอง
และบุคคลใกล้ชิด ส�ำหรับผู้ประสบภัยทั้งหญิง ชาย ให้สามารถดูแลกันเองได้ ใน
ครอบครัวและชุมชน
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yyให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหญิง ให้ค�ำปรึกษา เยียวยา รักษาจิตใจ ส�ำหรับหญิง

ที่แท้งลูกหลังการประสบภัย แม่ลูกอ่อนที่สูญเสียทารก ให้สามารถรับมือกับการ
สูญเสีย ควบคู่กบั การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
yyให้ช่วยเหลือแม่ที่เสียลูกจากภัยพิบัติที่เผชิญปัญหาเรื่ องของนมคัด
yyให้การดูแลด้านสุขภาพ ควบคู่กบ
ั การให้ค�ำปรึกษา สภาพจิตใจ ส�ำหรับหญิงที่
คลอดหลังประสบภัย
yyจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่ อนช่วยเพื่ อน (self-help groups) โดยจัดแยกกลุ่มตามเพศ วัย
และสภาพความสูญเสีย เช่น กลุ่มหญิงผู้สูญเสีย ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเรื้อรัง
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่นหญิง และกลุ่มพ่อม่าย เป็นต้น
yyจัดกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่ อง เพื่ อให้ผู้ประสบภัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ก�ำลังใจ
จนกว่าผู้ประสบภัย สามารถกลับไปใช้ชวี ิตได้ตามปกติ มีความหวังในชีวิต สามารถ
ท�ำงานร่วมกันและมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินชีวิตตามปกติ
yyสนับสนุนผู้ประสบภัยให้ ได้ลงมือท�ำกิจกรรมต่างๆ ตามที่วางแผนไว้ เริ่มจาก
สิง่ ทีง่ า่ ยๆ ไปหายาก จนกระทัง่ หญิงประสบภัยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ
yyจัดให้มีการสรุปบทเรียนการให้บริการเพื่ อปรับปรุงกิจกรรมด้านการแนะแนว
การช่วยเหลือเยียวยา การรักษาจิตใจ ร่างกายที่ ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น การส่งต่อผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบาดวิทยามีการแบ่งเพศ
ตามกลุ่มอาการ การประสานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล เป็นต้น
yyจัดให้มกี ารสรุปบทเรียน ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร อาสาสมัคร
และแกนน�ำชุมชนเพื่ อพัฒนาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจมิติหญิงชายในการจัดการ
ภัยพิบัติ
yyจัดเวทีสรุปทักษะการท�ำงานในการช่วยเหลือ เยียวยา รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ จิตใจ
โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
yyส่งเสริมบทบาทของบุคลากรด้านศาสนาเพื่ อฟื้นฟู/เยียวยาผู้ประสบภัย โดยไม่มี
เงื่ อนไขเรื่ องการเปลี่ยนศาสนา
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yyมีบริการจัดส่งข้อมูลข่าวสารการท�ำงานช่วยเหลือต่างๆ ตรงถึงบ้านหญิงตัง้ ครรภ์
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4.2.6 หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคุกคามทางเพศ
yyจัดตั้งคณะท�ำงานดูแลความปลอดภัยจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศทั้ง

ในที่พักชั่วคราว และในชุมชน
yyจั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รผู ้ ห ญิ ง เข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการและท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามผลการ
ท�ำงานป้องกันและช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนจากการกระท�ำและการถูกคุกคามทางเพศ
yyจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน
yyจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเข้าตรวจ(ตามความจ�ำเป็น) ห้ามการเล่นการพนัน การใช้
สารเสพติด การขายเหล้าในบริเวณที่พักชั่วคราวและในชุมชน
yyจัดให้มีการให้ความรู้เรื่ องการป้องกันการคุกคามและการกระท�ำให้เกิดความ
รุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ ส�ำหรับวัยรุ่นหญิง ชาย ให้สามารถป้องกัน
ตนเองจากการคุกคามและกระท�ำการรุนแรงทางเพศ
yyจัดให้เด็กและวัยรุ่นหญิงมีส่วนออกแบบ วางแผนผังที่พักชั่วคราว เช่น ห้องพัก
ห้องครัว ห้องน�้ำ และ โรงเรียนชั่วคราว ให้ตั้งอยู่ ในต�ำแหน่งที่สะดวก มีความ
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นหญิง
yyจัดท�ำคู่มือการป้องกันการคุกคามทางเพศส�ำหรับเด็ก และผู้หญิง
yyจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหญิงมาให้บริการค�ำปรึกษา ส�ำหรับผู้
ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิงและชาย
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yyให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม การตรวจและรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ส�ำหรับผู้

ประสบปัญหาถูกคุกคามทางเพศ ทัง้ หญิงชาย และให้การคุม้ ครองตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย จัดหาที่พักที่ปลอดภัยจากการกระท�ำการคุกคามทางเพศ
y yจั ด ให้ มี นั ก สั ง คมสงเคราะห์ นั ก จิ ต วิ ท ยาหญิ ง บริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ส� ำ หรับ
ผู้ ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
yyจัดให้ความช่วยเหลือและการคุม้ ครองตามกระบวนการทางกฎหมาย ส�ำหรับผูห
้ ญิง
เด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
yyมีการให้ความรู้ส�ำหรับผู้ประสบภัยหญิง ชาย ในเรื่ องการป้องกัน และช่วยเหลือ
ผู้หญิง เด็ก ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
yyจัดให้มีอาสาสมัครผู้หญิง เยาวชนหญิงเข้าท�ำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาหญิงในการให้ค�ำปรึกษาและการช่วยเหลือหญิง เด็ก ที่เดือดร้อนจาก
การคุกคามทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว
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4.2.5.3 การจัดการเกี่ยวกับงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์
yyจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์ที่พร้อม สะดวกแก่การหยิบใช้การเก็บท�ำลาย
ส�ำหรับผู้ประสบภัยทั้งเพศหญิง เพศชาย ที่อยู่อาศัยในที่พักชั่วคราว และในชุมชน
yyจัดให้มีพื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับคู่สามี ภรรยา
yyให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิง ชาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
วิธีการคุมก�ำเนิด ชีวิตสมรสและความสัมพันธ์ ในครอบครัวของผู้ประสบภัยโดย
จัดให้ความรู้แยกกลุ่มตามเพศและวัย
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กรณีศึกษาไทยพุทธ : “นา” (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี
บ้านหาดทรายขาว หมู่ 7 ต.ก�ำพวน กิ่งอ�ำเภอ สุขส�ำราญ จ.ระนอง
นา อายุ 44 ปี มีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวพรรณคล�้ำเข้ม ผมด�ำหยักศก อุปนิสัยใจร้อน
พูดจาห้วนตรงไปตรงมา เดิมเป็นคนจังหวัดตรัง นามีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ มีพี่น้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด 7 คน โรคประจ�ำตัวที่ต้อง
ไปพบแพทย์รักษาอาการอยู่เป็นประจ�ำ คือโรคปวดเอว ปวดหลัง มีอาการปวด
ท้องอยู่บ่อยครั้งจากโรคกระเพาะ สมาชิกในครอบครัวมีด้วยกันทั้งหมด 3 คน
คือตัวเธอเอง สามีและลูกชาย ส่วนลูกสาวแต่งงานแยกครอบครัวไป รายได้
หลักในครอบครัวมาจากการท�ำประมงเท่านัน้ นาท�ำอวนปลาทรายเป็นอาชีพเสริม
แต่ก็ไม่เพียงพอกับหนีส้ ินที่ต้องผ่อนช�ำระ แม้ว่าสามีเอาเงินที่หามาได้ ให้เธอดูแล
รับผิดชอบ แต่ก็มักขอกลับไปใช้จ่ายส่วนตัวทุกครั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้มี
เงิ น ไม่ พ อใช้จ่ายในครอบครัว บ้านถาวรก็มีสภาพไม่ดีนัก และอยู่ ใกล้ทะเล
ท�ำให้เธอรู้สึกไม่แน่ ใจในความปลอดภัย นาเรียนหนังสือจนจบชั้น ม.ศ.3 หลัง
จากที่เรียนจบ เธอได้ย้ายไปอยู่ที่สตูลอย่างกะทันหัน ช่วยแม่ขายของอยู่ที่
นั่นได้ปีกว่า จากนั้นได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดตรัง และท�ำอาชีพรับซื้อกุ้งตาม
จังหวัดต่างๆ จนมาเจอกับสามีที่บ้านหาดทรายขาว จังหวัดพังงา เมื่ ออายุ 22
ปี นาตั้งใจว่าจะมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่เนื่ องจากไม่เข้าใจวิธีการคุมก�ำเนิด
และสามีปฏิเสธการใช้ถุงยาง เธอจึงตั้งท้องอีกครั้งและมีลูกอีกคนหนึ่ง และมี
อยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเลือกการคุมก�ำเนิดด้วยการท�ำแท้ง เนื่ องด้วยนาไม่คิดว่าจะ
ท้องเพราะแยกทางกับสามี ในช่วงนั้น และเพิ่งมารู้ว่าตนเองท้อง จึงตัดสินใจไป
ท�ำแท้งที่จังหวัดชุมพร
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สามีของนาติดยาเสพติด ชอบดื่ มเหล้าตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่ด้วยกัน เป็นคนไม่มี
เหตุผล เธอไม่คิดว่าพฤติกรรมของสามี ในเรื่ องดังกล่าวจะมีความส�ำคัญในการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เธอพบว่าสามีเป็นผู้ชายที่ชอบแสดงอ�ำนาจวางตัวเป็นใหญ่
ต้องท�ำตามใจสามีเสมอ เหมือนกับพ่อของเธอที่ ไม่ชอบให้ ใครตักเตือน ทั้งที่
ไม่ชอบผู้ชายลักษณะแบบพ่อ แต่ ในที่สุดกลับต้องเจอสามีที่มีลักษณะเดียวกัน
กับพ่อ บ่อยครั้งที่สามีเมาเหล้าแล้วมีปากเสียงกัน มักถูกท�ำร้ายทุบตีเธอเสมอ
ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของสามี ไม่มี ใครกล้าเข้ามาช่วย เธอเคยตามไปเจอสามี
ก�ำลังนั่งดูดผงขาวแต่ก็ไม่ ได้ว่ากล่าวอะไร และได้กลับมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
เตรียมจะกลับบ้านแม่ที่จังหวัดตรัง เมื่ อสามีกลับมาบ้านก็มาเตะเธอโดย
ไม่พูดอะไรเลย หลายครั้งที่เธอถูกสามีเตะจนสลบ นาถูกสามีท�ำร้ายมาโดย
ตลอด ถ้าสามีเมากลับมาแล้วอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วย เธอก็ต้องยินยอมถ้า
ไม่ยอมก็จะถูกท�ำร้าย บางครั้งสามีเข้ามาต่อย แล้วจิกผมเธอ ท�ำร้ายไปโดย
ไม่มีเหตุผลจนปรากฏอาการทางด้านร่างกาย ส่วนอาการทางด้านจิตใจ มีความ
กดดัน ระแวงการถูกท�ำร้าย บางครั้งรู้สึกซึมเศร้า และไม่ค่อยมีสติ ความจ�ำไม่ดี
รู้สึกเหมือนมีอาการทางประสาท สามียังท�ำร้ายลูกชายโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเป็น
สิ่งที่นารับไม่ ได้อย่างมาก ลูกชายเคยชวนเธอหนีไปด้วยกันแต่เพราะไม่อยากให้
ลูกต้องไปล�ำบากที่อ่ื น จึงต้องทนอยู่และรอวันให้ลูกชายมีครอบครัว เธอจึงจะ
เลิกกับสามีอย่างจริงจังเสียที เธอเคยเลิกกับสามีมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็กลับมา
อยู่ด้วยกันอีก ทุกวันนีถ้ ้าเธอเงียบเฉย สามีก็จะไม่ด่าไม่ตี
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กรณีศึกษา
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กรณีศึกษา

(แหล่งข้อมูล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กรณีศึกษา การข่มขืนเด็กชายอายุ 5 ขวบ
มวยเป็นเด็กผู้ชายอายุ 5 ขวบ ที่ถูกผู้ชายชื่ อ ลา เท ข่มขืนเมื่ อเวลา 10 โมงเช้า
เมื่ อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ต�ำบลบ้านบางเมือง อ�ำเภอตะกั่วป่า นายลาอายุ 17
ปี และเป็นเพื่ อนร่วมงานของพ่อของมวย ท�ำงานที่บ่อกุ้งมาเป็นระยะเวลา 5 ปี
และเป็นเพื่ อนสนิทของพ่อมวยด้วย เขาสองคนอาศัยในที่เดียวกันแต่มีนายจ้าง
คนละคน วันที่เกิดเหตุ แม่ของมวยก�ำลังท�ำกับข้าวและดูแลลูกวัย 4 เดือน
อีกคน ลาเข้าไปขออนุญาตแม่ของมวยว่าจะพาไปข้างนอก แม่ก็ให้ ไปโดยไม่ ได้
เอะใจอะไร เขาพามวยไปห้องว่างแห่งหนึ่งและใช้ก�ำลังจับมวยถอดเสื้อผ้า และ
ลงมือข่มขืน แม่มวยมาพบเขาในสภาพที่ย�่ำแย่มีเลือดใหลออกมาจากบริเวณ
ทวารหนักเป็นจ�ำนวนมาก
แม่ของมวยรีบบอกสามีเธอและทั้งสองได้เข้าไปฟ้องนายจ้างซึ่งได้ ไปติดต่อ
นายจ้างของลาให้มาคุยกัน ภายหลังจากที่องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่งได้
รับข่าว ก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปที่บ่อกุ้งที่ลาท�ำงานและอาศัยอยู่ ส่วนมวยทาง
เจ้าหน้าที่ ได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ภายหลังเมื่ อเจ้าหน้าที่พามวย
มาส่งที่บ้าน พ่อแม่ของมวยบอกว่าแจ้งความจับลาด้วยตนเองไม่ ได้ เลยต้อง
ขอให้ทางองค์กรด�ำเนินการเองซึ่งได้ด�ำเนินการโดยไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ
ที่ตะกั่วป่า
ในวันรุ่งขึ้น (วันที่ 8 กันยายน) เจ้าหน้าที่ GHRE และเจ้าหน้าที่จากองค์กร MAP
(Migration Association Programme) กลับไปที่สถานีต�ำรวจ และพบว่าพ่อแม่
ของมวยได้ถอนฟ้องลาแล้วเพราะว่าได้มีการเจรจากันระหว่างนายจ้างของพวก
เขาสองคน
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บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

นาจัดการกับปัญหา ด้วยการพาลูกไปหาทีพ่ งึ่ พิงใกล้ตวั เช่น ป้อมต�ำรวจ บ้านแม่
ที่จังหวัดตรัง หรือขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจให้น�ำตัวสามี ไปขังที่โรงพัก
แต่ก็มีหลายครั้งที่แทบเอาชีวิตไม่รอด ครอบครัวของสามีช่วยพูดเตือนสามีถึง
ความไม่ถูกต้องที่กระท�ำต่อเธอ หรือแม้แต่ ในชุมชนได้ช่วยตักเตือนสามีแต่เขาไม่
เคยฟังใคร เธอจึงคิดเพียงว่าจะไม่เถียงไม่พูด เพื่ อที่จะได้ ไม่มีปากเสียงกัน เธอ
เห็นว่าปัญหาของเธอมีมากกว่าผู้หญิงคนอื่ นๆ แต่ ในขณะเดียวกันก็เกิดความ
รู้สึกว่า ตัวเธอเองเข้มแข็งและอดทนสูงมาก เพราะในหลายๆ ครั้งที่ถูกกระท�ำ
เธอสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ เหล่านั้นมาได้ ด้านความช่วยเหลือที่ต้องการ
คือ การให้ความช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉินแก่ผู้หญิงและเด็ก รวมถึงมีกลุ่มเฝ้าระ
แวดระวังในชุมชนเพื่ อช่วยยุติความรุนแรง
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กรณีศึกษา การข่มขืนเด็กสาวชาวพม่าที่ตะกั่วป่า
ซินเป็นลูกสาวนาย ยู เมือง และ นางเดา ซึ่งเป็นลูกจ้างท�ำงานก่อสร้าง ซิน
เดินทางมาเมืองไทยกับพ่อแม่เมื่ อ 5 ปีก่อน ตอนที่ถูกข่มขืน ซินอายุ 12 ปีและ
อาศัยอยู่ที่ต�ำบลบ้านบางเมืองที่อำ� เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เธอมาสมัครเรียน
หนังสือที่ปากวีบเมื่ อเดือนกรกฎาคม และตอนนีเ้ รียนจบ grade 1 และจะเรียน
ต่อ grade 2
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2549 เวลาประมาณ 17.00 น เมื่ อซินเดินทาง
ไปตลาดเพื่ อไปซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ขากลับเธอพบชายไทยขับรถปิ้กอัพ
และถูกลากขึ้นรถ เธอถูกพาไปที่ทุ่งกว้างที่ ไม่มี ใครเห็นรถและถูกข่มขืนในรถ
หลังจากที่โดนข่มขืน พวกผู้ชายก็พาเธอมาปล่อยใกล้ๆ บ้าน พอพ่อแม่ทราบว่า
ลูกสาวตนถูกข่มขืนก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยายามพร้อมกับเพื่ อนข้างบ้าน
ที่เป็นคนไทย แล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ ในคืนนั้นเองเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
เดินทางมาที่บ้านเพื่ อสอบสวนและหาข้อมูลเพิ่มเติม ซินบอกต�ำรวจว่าเห็น
กุ ญ แจมือและปื น ในรถปิ้ก อัพของคนร้าย และให้ลักษณ์คนร้ายดังต่อไปนี:้
เป็ น ผู้ ชายสูง ผมสั้น ในตาลึก ตอนนั้น ต�ำรวจยังคงตามจับคนร้ายอยู่ และ
โรงพยาบาลได้ออกผลการตรวจว่า ซินถูกข่มขืนจริง ส�ำหรับตัวซินได้รบั ความ
กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากโดยเฉพาะแม่ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วต้อง
อยู่ ในสภาวะที่วิตก หวาดระแวงและเครียด ตอนนีค้ ดียังไม่สิ้นสุดเพราะยังตาม
จับคนร้ายไม่ ได้
(แหล่งข้อมูล มูลนิธิการศึกษาเพื่ อการพัฒนา (FED)
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4.2.7 หลักปฏิบัติเรื่องการชดเชยความเสียหายด้าน
ทรัพย์สินและการเสียชีวิตช่วงเกิดภัยพิบัติ
การสนับสนุน รวมถึงการจ่ายค่าชดเชย ด�ำเนินการบนฐานของปัจเจกบุคคล มิใช่บน
ฐาน ‘ความเป็นหัวหน้าครอบครัว’ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เข้าไปให้การช่วย
เหลือสร้างหลักประกันให้การช่วยเหลือระยะเบื้องต้นและมาตรการการฟื้นฟูที่มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส โดยสร้างกลไกการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น การเปิด
ข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู ้ ป ระสบภั ย และรายชื่ อ ผู ้ ที่ ได้ รบ
ั การช่ ว ยเหลื อ และสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ
ต่อสาธารณะ
หลักปฏิบัติในเรื่ องการชดเชย
yyข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงขั้นตอนการยื่ นเรื่ องขอความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน ได้กระจายให้แก่ผู้ประสบภัยในแค้มป์ บ้านพักชั่วคราว และ
พื้นที่อยู่นอกแค้มป์หรือบ้านพักชั่วคราว รวมถึงผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาล หรือพื้นที่ห่างไกล อย่างเช่น เกาะ ป่า หรือพื้นที่สูง
yyหน่วยงานรับผิดชอบด้านการชดเชยค่าเสียหายจะต้องด�ำเนินการสร้างกระบวน
และวิธีการให้ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงได้รบั เพื่ อป้องกันไม่ ให้
เงื่ อนไขด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นข้อจ�ำกัดให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้และไม่ถกู เลือกปฏิบัติ
yyข้อมูลต่างๆ จะต้องเขียนในภาษาที่เข้าใจง่ายให้ทุกคนเข้าใจง่าย
yyกระจายข้อมูลให้ถึงชุมชนที่ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้โดยก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้
หญิงท�ำหน้าที่กระจายข้อมูล
y yให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วเรื่ อ งการอ� ำ นวยความสะดวกด้ า นเงิ น กู ้ เงิ นทุ นช่ ว ยเหลื อ แบบ
ให้เปล่าจะต้องกระจายให้ ให้ถึงผู้หญิงเพื่ อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงทรัพยากรเพื่ อใช้ ใน
การพัฒนางานอาชีพต่างๆตามความเหมาะสม การปั้นหม้อ หรือธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

กรณีศึกษา
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ต่างๆต่อสาธารณะ
yyเงินชดเชยจะต้องจ่ายให้แก่รายบุคคลที่ประสบภัย มิใช่ ให้สิทธิชอบธรรมจาก
สถานะการเป็นหัวหน้าครอบครัว : ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการ
รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่ อสร้างความเห็นชอบกันว่าใครจะเป็นผู้ ได้รบั การ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
yyการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดจะต้องจ่ายให้เป็นที่รบ
ั รู้ของทั้งสามีและภรรยา
ด้วยมีผลการส�ำรวจการให้การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยที่ผ่านมาพบว่าผู้ชาย
จะเป็นกลุ่มผู้ ได้รบั ค่าชดเชย ซึ่งการที่ผู้ชายได้รบั เงินชดเชยไม่ ใช่ปัญหาแต่ที่
เป็นปัญหาเนื่ องจากหลังจากที่ผู้ชายได้รบั เงินชดเชยไปแล้วพบว่ามีพฤติกรรม
ในการน�ำไปดื่ มเหล้าหรือใช้จ่ายในกิจกรรมอื่ นๆที่ ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว
yyการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะต้องจ่ายโดยการ
โอนเข้าธนาคารที่มีช่ื อบัญชีร่วมของทั้งสามี ภรรยา ในกรณีที่เป็นคู่สามีภรรยา
ถ้าเป็นครอบครัวเดีย่ วทีผ่ ห
ู้ ญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว ผูห
้ ญิงเองก็ควรได้รบั สิทธิ์
เช่นเดียวกับผู้ชาย
yyการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีบ้านเรือน เครื่ องครัว เครื่ องมือประกอบอาชีพ
ได้รบั ความเสียหาย จะต้องเพียงพอที่จะสามารถจัดหามาทดแทนเท่าที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีวิตตามปกติ และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป
yyไม่ควรก�ำหนดการแสดงใบมรณะบัตรของสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตเพื่ อยื่ น
เรื่ องขอรับการช่วยเหลือเป็นหลักเกณฑ์หลัก เนื่ องจากในสถานการณ์ภัยพิบัติ
เช่น สึนามิ มีผู้คนสูญหายจ�ำนวนมาก และไม่สามารถหาศพผู้ตายได้ โดยเฉพาะ
ถ้าผู้ตายเป็นผู้ชาย เมื่ อหาซากศพไม่เจอ กลายเป็นปัญหาท�ำให้ ไม่สามารถรับ
ค่าชดเชยในกรณีที่สามีเสียชีวิต
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yyการพิจารณาเพื่ อให้การช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยที่เป็นเพศหญิงและเพศชายควร

เหมือนกันโดยจะไม่เลือกปฏิบัติ เช่น หากลูกชายที่แต่งงานแล้วได้รบั สิทธิในการ
เข้าถึงสวัสดิการ (อย่างเช่นสิทธิในการได้รบั ค่าชดเชยต่อบ้านที่เสียหาย) บุตรสาว
ที่แต่งงานแต่ยังอาศัยอยู่กบั พ่อแม่แล้วควรได้รบั สิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดย
พิจารณาจากความเสียหายตามข้อเท็จจริง กรณีบุตรแต่งงานมีครอบครัวแต่
อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ ในบ้านหลังเดียวกันและบ้านหลังดังกล่าวได้รบั ความเสียหายก็
จะได้รบั ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้น แต่สิทธิการ
ได้รบั ความช่วยเหลือด้านอื่ นๆ ครอบครัวของบุตรที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย
ก็ควรได้รบั การช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
yyหน่วยงานภาครัฐไม่ควรก�ำหนดระยะเวลาการยื่ นขอรับการช่วยเหลือระยะสั้ น
และเงิ น ชดเชยผู ้ ป ระสบภั ย ที่ สั้ น เกิ น ไป เพราะผู ้ ป ระสบภั ย ส่ ว นมากไม่
สามารถยื่ นเรื่ องได้ทนั เวลา เนื่ องจากบางคนอยู่ ในโรงพยาบาล อยู่ ในช่วงเศร้ามาก
หรืออยู่ ในพื้นที่ห่างไกลไม่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเรื่ องการช่วยเหลือของภาครัฐที่จะ
สามารถด�ำเนินการได้ทนั เวลาที่ก�ำหนด
yyบุคคลที่อาศัยอยู่ ในบ้านเช่าหรือการเช่าสถานที่ท�ำธุรกิจ ซึ่งอาคารบ้านเรือนได้รบ
ั
ความเสียหายและได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากการช่วยเหลือด้านอาคาร
สถานที่แล้ว ควรได้รบั การช่วยเหลือกรณีอื่ นๆ เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยที่มี
ภูมิล�ำเนาอยู่อาศัยในชุมชน

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

yyเปิดข้อมูลรายชื่ อผู้ประสบภัยและรายชื่ อผู้ที่ ได้รบ
ั การช่วยเหลือและสวัสดิการ
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ชื่ อ :		
อายุ:
อาชีพ:
ที่อยู่:

นางมาลัย (นามสมมุติ)
49 ปี เป็นหญิงหม้าย สามีตายจากการประสบภัยพิบัติสึนามึ
ชาวประมงพื้นบ้าน
13/2 หมู่ 2 บ้านน�้ำเค็ม ซอย 32 ท่าเรือช้าง จ.พังงา

ฉันไม่ ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ประมงจังหวัดให้การชดเชยส�ำหรับ
ชาวประมงที่เรือได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียเรือจากภัยสึนามิ ต่อมาเมื่ อ
ฉันรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่รัฐจัดให้ จึงขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่
กรมประมง แต่ ได้รบั ค�ำตอบว่างบประมาณช่วยเหลือได้ถกู จัดสรรไปหมดแล้ว
แต่ฉนั สามารถยื่ นขอรับความช่วยเหลือได้ ซึ่งกรมประมงได้ ให้การช่วยเหลือแก่
ครอบครัวฉันเป็นจ�ำนวนเงิน 70,000 บาท เป็นการชดเชยเรื่ องเรือและเครื่ องยนต์
ที่สูญหาย แต่เงินที่ ได้รบั ไม่เพียงพอที่จะต่อเรือใหม่ ได้ ฉันได้พยายามติดต่อขอ
ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือ
สามารถช่วยได้ ในระดับจ�ำกัดส่วนหนึ่งเท่านั้น
ฉันไม่สามารถหาเงินกู้ ในระบบได้จึงต้องไปกู้เงินจากเพื่ อนบ้านเพื่ อเอามาลงทุน
ประกอบอาชีพจ�ำนวนมากถึง 170,000 บาท โดยเป็นเงินส�ำหรับซื้อเครื่ องมือ
ประมง ทุกวันนีร้ ายได้ที่ฉนั ได้รบั ตกอยู่ประมาณ 500 บาท ต่อวัน ฉันต้อง
ท�ำงานหนักมากขึ้นในทุกวิถีทางที่จะให้ ได้เงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีของ
ครอบครัว เช่น ต้องท�ำปลาเค็มเพื่ อขาย หารายได้เพิม่ ฉันต้องเลีย้ งดูลกู ๆ และ
หลานอายุ 3 ขวบ ทีพ่ อ่ แม่ตายตอนเกิดสึนามิ เป็นภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกอย่างหนึง่ ด้วย
(แหล่งข้อมูล สัมภาษณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2549 มูลนิธเิ พื่ อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน)
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4.2.8 หลักปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือด้าน
การศึกษาของเด็ก และการดูแลเด็ก
เด็กเป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจร่างกายจากภัยพิบัติ
ในบางกรณีมีเด็กจ�ำนวนหนึ่งได้รบั ผลกระทบมากจากการที่ผู้ปกครองและสูญเสีย
ทรัพย์สิน อาชีพและรายได้จากภัยพิบัติและที่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง คือ การศึกษา
เนื่ องจากผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา
ได้และโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวเดี่ยวที่มีแม่ซึ่งมีภาระเลี้ยงดูลูกตามล�ำพัง และมีบาง
ครอบครัวที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตก็ตามต้องมีความจ�ำเป็นต้องสร้างหลักประกันส�ำหรับ
เด็ก ทั้งหญิง ชาย ให้สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการป้องกันเด็กออก
จากระบบการศึกษากลางคัน
yyจัดท�ำส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนที่ประสบภัยและได้รบ
ั
ผลกระทบจากภัยพิบัติ แยกเพศ หญิง ชาย และ ระดับการศึกษาของเด็ก
yyจัดสร้างสถานที่ ให้การศึกษาแก่เด็กโดยเร็วที่สุด เพื่ อใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว
สถานที่ก่อสร้างควรตั้งอยู่ ในบริเวณที่ปลอดภัย สะดวกแก่การเดินทางของเด็ก
และผู้ปกครองเด็ก
yyจัดหาครู หรือ อาสาสมัคร เพื่ อท�ำการสอนหนังสือต่อโดยเร็ว รวมทั้งจัดหาสื่ อ
การเรียน การสอนส�ำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง
yyจัดหาอาหาร เครื่ องแบบนักเรียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนส�ำหรับเด็กทั้ง
หญิง ชาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
yyจัดหารถรับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส�ำหรับเด็กนักเรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่ ในโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน
yyจัดสรรทุนการศึกษาตามระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล ถึงปริญญาตรี ให้แก่เด็ก
ก�ำพร้าที่ทั้งบิดา มารดาเสียชีวิต กรณีเด็กในครอบครัวผู้ประสบภัยควรป้องกัน
เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
อย่างน้อย 3 ปี

บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

กรณีศึกษา
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เรื่ องค่าอาหาร นม เสื้อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องใช้อ่ื นๆ คนละ 500 บาท/เดือน
ต่อเนื่ องเป็นเวลานาน 2 ปี
yyจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่เด็กที่บิดามารดาผู้อุปถัมภ์หรือผู้ปกครองเสีย
ชีวิตเป็นประจ�ำทุกเดือนคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 ปี
yyจัดให้มีครูผู้หญิง ให้ค�ำปรึกษา และประสานงาน กับทีมจิตแพทย์ ในด้านการ
เยี ย วยา รั ก ษาจิ ต ใจ ส� ำ หรับ เด็ ก ประสบภั ย ที่ บ าดเจ็ บ หรื อ รอดชี วิ ต เด็ ก ที่
ผู้ ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
yyจัดให้ความรู้เรื่ องการป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่ อเกิดภัยส�ำหรับเด็กนักเรียน
yyให้การสนับสนุนกิจกรรม การท�ำงานที่คิดค้นโดยเด็ก และเยาวชนในการป้องกัน
และเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ
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บทที่ 4 การหนุนเสริมมิติหญิงชายในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังภัยพิบัติ

yyจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบคลุม
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การจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัย

บทที่ 5 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ

บทที่ 5

ชุมชนเป็นฐาน
เชิงบูรณาการ
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5.3 แนวคิดหลักการ

yyภัยพิบัติธรรมชาติไม่ ได้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเดียว หากแต่พบ

yyการจั ด การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ ที่ ก ารเพิ่ ม และพั ฒ นา

ว่าภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นผลอันเนื่ องมาจากการกระท�ำของมนุษย์ ซึ่ง
ส่งผลท�ำให้เพิ่มความเสี่ยง มีความล่อแหลมและ/หรือเป็นปัจจัยต่อการเพิ่มความ
รุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
yyการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนเพื่ อ รับ มื อ และลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติไม่เพียงพอ การจะลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ได้อย่างมีผล จ�ำเป็นต้องค้นหาและวิเคราะห์ความเป็นมาและสาเหตุของประเด็น
ปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นๆ

5.2 แนวทางการด�ำเนินงาน
การจัดการภัยพิบัติ: ประเด็นปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดในการจัดการภัยพิบัติ
yyชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่ ไม่สามารถจัดการ

ศักยภาพให้แก่ชุมชน และด�ำเนินการโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการ
ภัยพิบัติ กล่าวคือให้ชุมชนเป็นทั้งผู้ก�ำหนดแนวทางและผู้ด�ำเนินกิจกรรม และมี
การปรับปรุงแนวทางการจัดการอย่างต่อเนื่ อง

บทที่ 5 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ

5.1 ความเข้าใจต่อภัยพิบัติธรรมชาติ

ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่ องจากปัญหาและสาเหตุของปัญหาเชื่ อมโยง
กับความรู้ ความเข้าใจวิถีชวี ิต วิถกี ารผลิตของชุมชนอื่ นๆ ในระบบนิเวศเดียวกัน
การจัดการภัยพิบัติที่จะสามารถแก้ ไขปัญหาได้ต้องท�ำความสัมพันธ์เชื่ อมโยง
ชุมชนในระบบนิเวศ เพื่ อให้ทุกชุมชนได้เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผนรับมือจัดการ
กับปัญหาซึ่งเกินศักยภาพและความสามารถของชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่จะจัดการ
ได้โดยล�ำพัง
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ให้ เกิ ดประสิท ธิภาพขึ้น ชุม ชนไม่ส ามารถแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติได้โดยล�ำพัง
การประสานงานและได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
yyการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเรื่ องส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องสร้างหลักประกัน
กระบวนการจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลาย ทั้ง
กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ
y yควรด� ำ เนิ น การให้ มี ห ลั ก ประกัน ความต่ อ เนื่ อ ง ยั่ ง ยื น กล่ า วคื อ การก� ำ หนด
นโยบาย แผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่ อให้สามารถหนุนเสริมและท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติ
yyการด�ำเนินงานในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยควรมีการท�ำงานที่มากกว่าการ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน หากแต่ควรหนุนเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้เสมอ
ภาค ด�ำเนินการลดความเสียหาย สร้างตามการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ ใช่เพียงการช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า
yyชุมชนได้รบ
ั ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความเสี่ยงและความรุนแรง
จากภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ นนี้ ท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การท�ำงานกับชุมชน ควรใส่ ใจท�ำงานร่วมกับชุมชน
ด้วยศักยภาพชุมชน เพื่ อลดความเสี่ยงและให้สามารถรับมือและมีการด�ำเนินงาน
กรณีเกิดภัยพิบัติ
yyการจัดการภัยพิบัติต้องเป็นการบูรณาการหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
องค์รวม ควรได้ด�ำเนินการให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนฐานระบบนิเวศรวมทั้งการพัฒนางานอาชีพที่เหมาะสม
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5.4 แนวทางการบูรณาการ
การท�ำงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
yyสร้างความเข้าใจปัจจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับการท�ำงานการจัดการภัยพิบัติแบบ

องค์รวมมิติ ความเสี่ยงของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู่ และมิติหญิงชายเกี่ยวกับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของประเด็น
ปัญหาภัยพิบัติ เพื่ อก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการรับมือและสร้างความพร้อม
กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

5.4.1 กรอบการบูรณาการท�ำงานการจัดการภัยพิบัติ
แบบองค์รวมที่ผ่านมา
yyชุมชนและผู้ปฏิบัติการอื่ นๆ มีการด�ำเนินการในเบื้องต้นเพื่ อแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติ

ธรรมชาติ แต่การด�ำเนินการนั้น ยังอยู่ ในกรอบที่แคบ ตามแนวคิดการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติรูปแบบเดิม

5.4.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ที่ครอบคลุมความหลากหลายและมีความหมาย

บทที่ 5 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ

y yแม้ จ ะวางความส� ำ คั ญ ให้ ชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด การ หากแต่ ก ารท� ำ งาน

yyมีการปฏิบัติการที่ดี ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้องต้น แต่ผู้ปฏิบัติการ

มีจ�ำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นบุคคลระดับแกนน�ำชุมชน ซึ่งไม่เพียงพอเพื่ อ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยของสมาชิกในชุมชนโดยรวม
yyการส่ ง เสริ ม และเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุม เช่น สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ เป็น
หลักประกันความยั่งยืนต่อเนื่ อง ตอบสนองปัญหาความต้องการ ซึ่งแนวทางที่

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 119

5.4.3 ข้อมูลและองค์ความรู้ส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง
และแนวการท�ำงาน
y yสมาชิ ก ในชุ ม ชนและผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ได้ ร วมตั ว กัน เพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางและ

แนวทางแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่ชุมชนเผชิญ หากแต่พบว่าการวางแผน
การจัดการภัยพิบัติขาดข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้ที่เพียงพอ ท�ำให้ ไม่สามารถ
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานแก้ ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง อีกทั้งท�ำให้มี
ปัญหาในการก�ำหนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ยงและมี
ความสามารถจัดการภัยพิบัติที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน
yyชุมชนควรมีส่วนร่วมก�ำหนดประเด็นที่ศึกษาเรียนรู้ เพื่ อน�ำไปใช้ ในการจัดท�ำ
แผนงานและโครงการ รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน ทั้งนีก้ ารจะสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล รวม
ทั้ ง ได้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้ ที่ เพี ย งพอ เพื่ อ จะได้ มี ข ้ อ มู ล จากงานศึ ก ษา เพื่ อ น� ำ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่ อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในลักษณะของสภาพปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการก�ำหนดข้อตกลง
ในทิศทางและสามารถก�ำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการด�ำเนินการต่อไป

5.4.4 การยกระดับการท�ำงานจากขอบเขตหมู่บ้าน
สู่การสร้างการจัดการงานภัยพิบัติบนฐานระบบนิเวศ

บทที่ 5 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเชิงบูรณาการ

ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมคือการร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมจัดท�ำข้อมูล
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งการปฏิบัติการตามแผนและการประเมินผลการ
ให้ความรูแ้ ละการสร้างความเขาใจให้กบั สมาชิกในชุมชน การบูรณาการข้อคิดเห็น
และความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มคนให้
เข้าไปอยู่ ในแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชน จะเป็นการสร้างหลัก
ประกันความยั่งยืนของระบบ

yyการประสานงานกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่ นๆ ที่อาศัยอยู่ ในระบบนิเวศ

เดียวกัน หรือที่มีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในระดับระบบนิเวศ เพื่ อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ น�ำไป
สูค่ วามร่วม มือร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา และก�ำหนดแนวทาง
แก้ ไขปัญหาเป็นเรื่ องทีจ่ ำ� เป็น นอกจากนัน้ ยังเป็นการเพิม่ ก�ำลังคนและเพิม่ ก�ำลัง
ความสามารถของคนในชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิด
ขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆ
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yyแม้นสมาชิกในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและความชัดเจนเกีย่ วกับ

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ มีทิศทางและแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการกับสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ แต่พบว่าล�ำพังชุมชนเป็น
ฐานอย่ า งเดีย วกลับ ไม่ ส ามารถจั ด การกับ ปัญ หาภัย พิบัติธ รรมชาติไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานปฏิบัติการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่ นๆ ในทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานพัฒนาเอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการต่างๆ ในการด�ำเนินการ ทั้งนี้
หน่วยงานที่ส�ำคัญได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนและประสานเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทานจังหวัด ทางหลวงจังหวัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใน
ท้องถิ่น ฯลฯ
yyต้องมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผูป
้ ฏิบตั กิ าร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในระดับท้องถิ่น เพื่ อส่งเสริมและหนุนเสริม
ให้ ท� ำ งานร่ว มกับ ชุม ชนในพื้นที่เสี่ย ง ในการแก้ ไขและจัดการปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดปัญหานั้น และการด�ำเนินการ
ร่วมกันเพื่ อจัดการปัญหา ท�ำให้สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว ที่ส�ำคัญ
บางชุมชนมีประสบการณ์ว่า ในการแก้ ไขประเด็นปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น จ�ำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่ องจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

5.4.6 การรับมือจัดการกับข้อจ�ำกัดและปัจจัยทีค
่ วบคุมไม่ได้
yyในหลายกรณีชุมชนแม้มีความเข้าใจสภาพปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่เป็นอย่างดี

แต่อาจจะไม่สามารถก�ำหนดทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขปัญหา
เนื่ องจากมีข้อจ�ำกัดและมีปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ
เช่น การท�ำการเกษตรแผนใหม่อย่างเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลท�ำลายระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม และท�ำให้สมาชิกในชุมชนอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่
ได้ ในระยะยาว แต่ขณะเดียวกันชุมชนอาจไม่มีความสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท�ำการเกษตรทางเลือก เพราะปัญหารายได้ ปัญหาหนีส้ ินของสมาชิก ซึ่งเป็น
สาเหตุท�ำให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถจัดปรับวิถีการผลิต เพราะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการด�ำรงชีวิต หรือกรณีชุมชนที่ ไม่มีเ อกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามา
ให้ความช่วยเหลือ หรือบางกรณีชุมชนมีข้อจ�ำกัดในสถานที่ตั้งทางกายภาพอยู่ ใน
ภูมิประเทศที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการประสบภัย เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่ ในที่ราบที่
เป็นชุมทางของแม่น�้ำสายใหญ่สองสาย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากจากภัยน�้ำท่วม
yyควรพิจารณาทางเลือกงานอาชีพ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบ
นิเวศ การคิดค้นที่สร้างสรรค์หรือที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่ อปรับตัวกับสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือในบางกรณีอาจจ�ำเป็นต้องพิจารณา
โยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก็เป็นไปได้
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5.4.5 การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ
มีความส�ำคัญยิ่ง

5.4.7 การยกระดับการท�ำงานเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งรอบด้าน
yyชุมชนร่วมกับผู้ปฏิบัติการอื่ นๆ ได้ด�ำเนินการกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสร้าง

ให้มีระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
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ความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ ได้ผล
yyควรสร้างและพัฒนาโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความสนใจและได้ด�ำเนินกิจกรรมอัน
จะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤตและภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การพัฒนา
อาชีพเสริม และอาชีพทางเลือก เพื่ อป้องกันความสูญเสียอย่างรุนแรงที่อาจ
เกิดขึน้ ถ้าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มกี ารพึง่ พาอาชีพดัง้ เดิมเป็นอาชีพเดียวทีม่ ี และ
วิถชี วี ิตนั้นได้รบั ผลกระทบหนักเมื่ อเกิดภัยพิบัติขึ้น หรืออีกทาง คือการเปลี่ยน
ระบบเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติในระยะยาว

5.5 ประเด็นร่วมที่ต้องให้ความส�ำคัญ
yyการจัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน
yyการประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ กรณีที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

ให้จัดท�ำข้อมูลแยกเพศหญิง - ชาย
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yyต้องการที่จะด�ำเนินกิจกรรมในรูปลักษณะที่กว้างขวางขึ้น อันเป็นการเสริมสร้าง
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การบูรณาการ

มิติหญิงชาย
สู่การจัดการภัยพิบัติ
ในหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ

126 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

บทที่ 6

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 127

128 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

นอกจากนั้นในแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ก�ำหนดเป้าประสงค์ ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย คนในสังคมมีการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่เ อื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงชายในการ
ร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งหญิงและชายได้รบั ความเป็นธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สตรี ได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังในตนเอง มีส่วนร่วมทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารและการปกครองอย่างเต็มที่
แม้นว่าหลักการความเท่าเทียมและเสมอภาคจะยังคงเป็นปัญหาในทางปฏิบตั ิ ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องขับเคลื่ อนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แนวคิด หลักการ ส่งผลรูปธรรมในทางปฏิบัติ
แต่พบว่าท่ามกลางข้อจ�ำกัดต่างๆ ได้มีกรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ในการบูรณาการ
มิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานภาครัฐหลายกรณี ซึ่งได้น�ำเสนอเป็น
ตัวอย่าง
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ในสังคมโลกและสังคมไทยพบว่ายังมีการเลือกปฏิบัติที่ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง
ชายในทุกแห่ง ทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการท�ำงาน หรือในชุมชน โดยประเด็น
ส�ำคัญที่ผู้หญิงมักเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งในด้าน โอกาส การเข้าถึง การควบคุม
และใช้ทรัพยากร รวมทั้งบางกรณีถูกกีดกันในการเข้าถึงการช่วยเหลือด้วยเหตุผล
ต่างๆ ท�ำให้รบั การตอบสนองบนฐานความต้องการหรือในบางกรณีการช่วยเหลือไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง ความไม่เสมอภาคนี้ได้กลายเป็นกระแสสากลที่ทั่วโลกตระหนัก
ในความส�ำคัญ และให้ความสนใจ อย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็นได้จากความพยายามที่จะมี
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ในการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ในทุกรูปแบบ
ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี ในทุกรูปแบบของสหประชาชาติ
(UN Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW) ประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคี ตั้งแต่ปี 2528 ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง
(Beijing Declaration and Platform of Action) ที่ประเทศไทยได้ร่วมรับรองไว้กบั
นานาประเทศเมื่ อเดือนกันยายน 2538 และเมื่ อเดือนกันยายน 2543 ได้ร่วมให้การ
รับ รองเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Development Goals)
ซึ่งถือเป็นพันธกิจระหว่างประเทศในการพัฒนาคน โดยได้มีการก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจนที่จะใช้ประเมินผลการด�ำเนินงานของประเทศใน
การพัฒนาคนและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศทั่วโลก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 วรรคสอง บัญญัติว่า บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมาตรา 80 บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย จากผลของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น รัฐมนตรี
จึงได้มีมติเมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบในการก�ำหนดให้มีผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO) ในทุกกระทรวง
ทบวง กรม และก�ำหนดให้มกี ารตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(Gender Focal Point) เพื่ อให้มีกลุ่มบุคคลหรือคณะท�ำงานในการด�ำเนินงานให้แก่
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย โดยให้มีการจัดท�ำแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เป็นแผนการท�ำงานที่จะน�ำมาสู่ความส�ำเร็จที่เป็น
รูปธรรมของแต่ละส่วนราชการตามความเหมาะสม
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6.1.1 ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกลไกระดับชาติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การ
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายส่งเสริมและประสานให้ภาคีการพัฒนาตระหนัก
ถึงโอกาส ผลกระทบและการได้รบั ประโยชน์อย่างเป็นธรรมของหญิงและชาย ในการ
ก�ำหนดนโยบาย การบริหารและการด�ำเนินการ และมีหน้าที่ ในการขับเคลื่ อนกลไก
ระดับชาติ (CGEO / Gender Focal Point) จ�ำนวน 19 กระทรวง 131 กรม 4 องค์กร
อิสระ ให้สามารถส่งผ่านนโยบายลงสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรภายในองค์กร และ
กลุ่มประชาชนเป้าหมายขององค์กรโดยการบูรณาการมิติหญิงชายในการก�ำหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณได้อย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย และมี
เป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คนในสังคมมี
การด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพศักดิศ์ รี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีเจตคติ
ที่เ อื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของหญิงชายในการร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งหญิงและ
ชายได้รบั ความเป็นธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สตรี ได้รบั โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพลังในตนเอง มีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
การบริหารและการปกครองอย่างเต็มที่
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ดังนั้น ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกลไกระดับชาติท�ำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายสตรี มี
ภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่ อน�ำไปสู่การตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบูรณาการแนวปฏิบัติการการจัดการและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
และชุมชนหลังภัยพิบัติในมิติหญิงชาย โดยจะท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง
เสริมความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการ มิติหญิงชาย คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
แก่หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต ท�ำหน้าที่ร่วมบูรณาการด้านการเป็นศูนย์
ประสานข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาสถานภาพสตรี การส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และให้องค์ความรู้ทางด้านบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย
(Gender perspective) โดยมีขอบเขตของการร่วมบูรณาการตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
6.1.1.1 แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติ
ในที่นข้ ี อยกตัวอย่างแนวทางการประสานและส่งเสริมตามภารกิจของส�ำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งจะต้องส่งเสริมและประสานการท�ำงานกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เริ่มต้นจากการน�ำแนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายไป
บูรณาการในองค์กร
ในการบู ร ณาการแนวคิ ด และบทบาทความสั ม พัน ธ์ ห ญิ ง ชายในระบบราชการนั้ น
ประการแรกผู้บริหารทั้งหลายต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของแนวคิดการวิเคราะห์
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การจัดท�ำข้อมูลแยกเพศ และน�ำไปใช้ ในองค์กร เพื่ อ
สร้างความตระหนักและความเสมอภาคหญิงชาย ในองค์การตนเองเสียก่อน ประการ
ที่สอง บูรณาการแนวคิดเข้าไปในนโยบายและการวางแผนโครงการ กิจกรรมทุก
ระดับ โดยไม่แยกขาดออกจากการท�ำงาน วัตถุประสงค์ นโยบายและกลุ่มเป้าหมาย

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

6.1 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชายสู่การ
จัดการภัยพิบัติในหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 131

6.1.1.2 แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในองค์กร
yyฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
องค์กรทัง้ หญิงชายให้เข้าใจแนวคิด สร้างความตระหนักและความเข้าใจกันทัง้ หญิงชาย
yyกิจกรรม/โครงการ ต้องมีลักษณะครบวงจร วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
พึ่งพาตนเอง ทรัพยากร วัฒนธรรม ความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
ทั้งหญิงชาย
yyกิจกรรม/โครงการที่เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น งานการจัดการภัยพิบัติ ต้อง
มีการส่งเสริมเปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและความ
เสมอภาคด้วย
yyกิจกรรม/โครงการ การจัดการภัยพิบตั ิ เน้นการรวมพลังเครือข่าย การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ภูมิปัญญา กฎหมาย การจัดการ การน�ำเสนอปัญหา
ต่อสาธารณะ (ท�ำให้เป็นปัญหาสังคมไม่ ใช่ปัญหาส่วนบุคคล)
yyท�ำให้กิจกรรม/โครงการ การจัดการภัยพิบัติถูกปรับให้เป็น กิจกรรม/โครงการ
ที่ลดการกีดกันการเลือกปฏิบัติในระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น กฎหมาย ข้อ
บังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมโอกาสสิทธิที่เท่าเทียม
yyการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง
ให้มากที่สุดทุกระดับ อาจใช้มาตรการพิเศษให้ผู้หญิง/เด็กหญิงมีส่วนร่วมทุก
ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการ หากจ�ำเป็นให้เพิม่ จ�ำนวนผูห
้ ญิงในกิจกรรม/การด�ำเนินงาน
โดยเฉพาะระดับการตัดสินใจและระวังการถูกครอบง�ำให้เป็นบทบาทรอง
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yyส่งเสริมผู้หญิงทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
yyขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศเดียวกัน

6.1.1.3 ก�ำหนดมาตรการ/ปฏิบัติการพิเศษเพื่ อขจัดความไม่เสมอภาค
ในการด�ำเนินโครงการ เมื่ อวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายแล้วอาจพบว่ามี
การเลือกปฏิบัติ หรือผู้หญิงได้รบั ความไม่เสมอภาคมากเป็นพิเศษ
ในพื้นที่ ชุมชน กิจกรรม ที่มีสัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นจ�ำนวนมากหรือ
จ�ำนวนน้อย และพบว่ายังมีการละเลย หรือเลือกปฏิบัติทางเพศ เช่น การไม่มี โอกาส
เข้าถึงการได้รบั บริการ หรือทรัพยากรจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจสร้าง
กิจกรรม/โครงการเฉพาะเพื่ อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่ อเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
กลุม่ เป้าหมาย หญิง/ชาย เด็กหญิง/เด็กชาย ให้เขา รูจ้ กั ยืนหยัดสร้างพลังอ�ำนาจต่อรอง
หรือมีการรวมกลุ่มกันแก้ ไขปัญหา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่แก่หญิงชาย
ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับภัย เคารพสิทธิ และลดเงื่ อนไขการเลือกปฏิบัติทางเพศลง
ทั้ งในด้ า นการท� ำ งาน ครอบครั ว สิ ทธิ ก ารเจริ ญ พัน ธุ ์ ความรั ก และระบบการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและความรับผิดชอบ เป็นต้น

6.1.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนแม่บท วาง
มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการ
ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย
และการติดตามประเมินผลนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย
ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผลเพื่ อให้หลักประกันในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยให้มีอำ� นาจหน้าที่คือ

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

ที่องค์กรด�ำเนินการอยู่ ดังนั้นจึงเป็นการบูรณาการไม่ ใช่เติมหรือเพิ่มเข้าไปเป็นงาน
ใหม่ แต่เป็นการใช้แนวคิดบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายวิเคราะห์นโยบาย วางแผน
สร้างโครงการ กิจกรรม ในกลุ่มเป้าหมาย ที่องค์กรท�ำอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยค�ำนึงถึง
สิทธิและความเสมอภาคทางสังคม
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สาธารณภัย
yyศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
y yพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการป้ อ งกัน เตื อ นภั ย และบรรเทา
สาธารณภัย
yyส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
yyสร้ า งความตระหนั ก และเตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนในการป้ อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
yyฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ตามระเบียบที่กฎหมายก�ำหนด
yyส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
yyอ�ำนวยการและประสานการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟู
บูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่
yyประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟื้นฟูกบ
ั
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
yyด�ำเนินการอื่ นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือ ตามที่
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
6.1.2.1 แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติ
ในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้จัดท�ำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งมีกรอบ
ของแนวทางที่จะปฏิบัติการตามแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550 - 2554) โดยมีวิสัยทัศน์
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ด้ า นการส่ งเสริ ม ความเสมอภาคหญิ งชายว่ า ข้ า ราชการกรมป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยมีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทและความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย ยึดหลัก
ความเสมอภาคมาใช้ ในการบริหารและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้รบั
บริการทั้งหญิงชายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป้าหมายของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายคือ
จัดกิจกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ อ
yyสนับสนุนเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหญิงชายอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม
yyบูรณาการบทบาทหญิงชายในกระบวนการบริหารงาน และการให้บริการตาม
พันธกิจ และความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
yyส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการเข้าสู่องค์กรโดยยึดหลักความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย และพิจารณาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกข้าราชการระดับแรกเข้า
รวมทั้งการพิจารณาความชอบและการเลื่ อนต�ำแหน่ง
yyส่งเสริมจิตส�ำนึกความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในองค์กร
yyจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในศูนย์ป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยเขตและส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จัดกิจกรรมภาคประชาชนเพื่ อ
yyส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่า งหญิงชายในการฝึก อบรมป้องกัน ภัย ในแต่ละ
ชุมชน
yyเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในช่องทางต่างๆ ของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

yyด�ำเนินการจัดท�ำนโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้องกันและบรรเทา
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และก�ำหนดให้มีการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่ อทราบ
อุปสรรคของโครงการที่มีการแก้ ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประเมินผลโดย
yyการประเมินผลกระบวนการ
yyการประเมินผลที่ ได้รบ
ั ของโครงการ
yyการประเมินผลกระทบของโครงการ
ซึ่งดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินการตามแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย พิจารณาจากการด�ำเนินการดังนี้
yyจ�ำนวนข้อร้องเรียนลดลงในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีจากกรณี
เรื่ องที่ชายท�ำร้ายร่างกายหญิง
เรื่ องที่ชายลวนลามทางเพศต่อหญิง
เรื่ องชายไม่อุปการะเลี้ยงดูภริยาและบุตร
เรื่ องอื่ นๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาระหว่างหญิงชาย
yyจ�ำนวนข้อร้องเรียนกรณีหญิงชายที่ ได้รบ
ั การตอบสนอง
yyการด�ำเนินการตามข้อร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ที่ ได้รบั เรื่ องร้องเรียน
ผลการประเมินจะถูกน�ำมาปรับปรุงโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่ อให้สามารถส่ง
เสริมและรักษาความเสมอภาคหญิงชายต่อไป
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6.1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ ส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหาร
จัดการเพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้
บริการสาธารณะ
ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ.2545 ซึ่งก�ำหนดไว้ดังนี้
yyด�ำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yyส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท�ำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น
และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
yyด�ำเนินการจัดท�ำ แก้ ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yyก� ำ หนดแนวทางและจั ด ท� ำ มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
y yส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และประสานการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น การคลั ง การ
งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน
การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินการเพื่ อสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายประกอบด้วย
5 กลยุทธ์ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาข้าราชการและเครือข่ายประชาชน
2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการประชาชน
3. ด้านการสร้างเครือข่าย
4. ด้านข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
5. มาตรการเสริมอื่ นๆ การติดตามและประเมินผล
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อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yyก�ำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่ อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
yyส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yyพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
yyพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น
yyปฏิบัติการอื่ นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมายที่ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรีอนั ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 (มาตรา 67) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (มาตรา 50
มาตรา 53 และ มาตรา 56) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
(มาตรา 45) พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (10) มาตรา 17 (27)
นอกเหนือจากนีก้ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท�ำแผนแม่บทการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประจ�ำปีงบประมาณ 2550 – 2554 วัตถุประสงค์ของ
แผนแม่บทการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพื่ อก�ำหนดกลยุทธ์ ให้มี
การน�ำประเด็น “บทบาทหญิงชาย (Gender)” และ “ความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Equality)” เข้ามาผสมผสานในแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่ อให้การด�ำเนินงานด้านการ
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เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดย
มีวิสัยทัศน์ว่าด้วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย (Gender Balance) และประกอบด้วย 3 พันธกิจหลักได้แก่
1. การพัฒนาและการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องค�ำนึงถึงหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน
3. การปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความเท่าเทียมกันของมิติหญิงชายและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างหญิงชายอย่างจริงจัง
และมีวัตถุประสงค์คอื
1. เพื่ อพั ฒนาหญิ งชายให้ มีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ศั ก ดิ์ศ รีและคุ ณ ค่ า ของ
ความเป็นคนและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
2. เพื่ อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร
จัดการได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. เพื่ อให้สตรี ได้รบั การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
6.1.3.1 แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในองค์กร
การแยกเพศฐานข้อมูลทุกฐานและมีการใช้ประโยชน์จากการจัดท�ำฐานข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งระดับกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

yyส่งเสริมสนับ สนุน และประสานการจัด การบริการสาธารณะและการศึกษาใน

คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย 139

กลยุทธ์ ในการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้าง
เจตคติด้านความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตัดสินใจ ด้านข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหญิงชายและด้าน
การสร้างเครือข่าย

6.1.4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต โดยกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (GFP) ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
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พ.ศ.2550 และความส�ำคัญของมิติหญิงชายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัด
ท�ำแผนแม่ บ ทด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งหญิ ง ชายกรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2550 – 2554 โดยได้บูรณาการมิติหญิงชายกับ
ภารกิจหลักของกรมสุภาพจิต มีเป้าหมายเพื่ อให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีเจตคติ
บนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
มีวิสัยทัศน์คือ บุคลากรกรมสุขภาพจิตเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหญิงชายและโอกาส
ที่จะพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย และมีเป้าหมายเพื่ อ
yyพัฒนาระบบการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่ อให้ชุมชน
ตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย
yyเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบ
ั บุคลากรกรมสุภาพจิตให้ตระหนักถึงบทบาท
หญิงชาย
yyส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรหญิงชายให้มี โอกาสก้าวสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
6.1.4.1 แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายสู่งานจัดการภัยพิบัติและการจัดการทั่วไป
1. แผนงานการขจัดความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน/ที่ท�ำงาน/สถานศึกษา
2. แผนงานการจัดท�ำข้อมูลและสารสนเทศจ�ำแนกเพศ
3. แผนงานการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล และสารสนเทศจ� ำ แนกเพศ ได้ ก� ำ หนดโครงการ/
กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่าย
ชุมชน ผู้รบั ผิดชอบโครงการที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 15 งบประมาณปี 2550
จ�ำนวน 13,934,100 บาท
6.1.4.2 แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในองค์กร
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
2. แผนงานการมีส่วนร่วมการตัดสินใจทางการบริหาร

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

6.1.3.2 ก�ำหนดมาตรการ/ปฏิบัติการพิเศษเพื่ อขจัดความไม่เสมอภาค
1. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่ องมุมมองหญิงชาย และการบูรณาการบทบาท
หญิงชายอย่างต่อเนื่ องและทั่วถึง
2. การสร้างการตระหนักรับรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับบทบาทและความเสมอภาคของ
หญิงชายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม�่ำเสมอ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม / สภาพการท�ำงาน / สวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล โดยค�ำนึงถึงมิติหญิงชายและเอื้อต่อประสิทธิภาพของการท�ำงานของ
หญิงและชายอย่างสูงสุดทั้งในระดับกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กระบวนการบริหารงานบุคคล มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทั้งหญิงและชาย
5. สร้ า งมาตรฐาน และมาตรการในการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยยึ ด หลั ก ความ
เสมอภาค หลักสิทธิมนุษยชนและหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 7 ลง
วันที่ 16 กันยายน 2543
6. สร้างเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานอื่ นๆ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการด�ำเนินการด้านบทบาทหญิงชาย
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องค์กรเอกชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์มีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติมาก
เนื่ องจากเป็นกลุ่มองค์กรที่ท�ำงานพัฒนาไกล้ชิดชุมชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติในกรณีสึนามิ เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีองค์กรเอกชนหลาย
หน่ ว ยงานทั้ ง จากเมื อ งไทยและต่ า งประเทศเข้ า ไปมี บ ทบาทด� ำ เนิ น การให้ ก าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งผู้ที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ และยังได้ด�ำเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ ได้แก่ เด็ก ผู้หญิงใน
ชุมชน กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มคนไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
บทบาทที่ส�ำคัญของหน่วยงานดังกล่าวคือ เป็นตัวประสานให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ภาครัฐ องค์กรชุมชน และอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดการภัยพิบัติ โดยพัฒนาศักภาพ
ชุมชนเพื่ อให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการระบบการช่วยเหลือของตัวเอง ก่อให้
เกิดการกระจายความช่วยเหลือที่ทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม นอกเหนือจากนีย้ ัง
ประสานให้ชุมชนได้รณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่ อให้เกิดการฟื้นฟูชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักถึงการบูรณาการความเสมอภาคเท่าเทียมในมิติหญิงชายในการ
จัดการและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

142 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

6.2.1 แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายในการท�ำงาน
yyก�ำหนดประเด็นมิติหญิงชายให้เป็นนโยบายการท�ำงานขององค์กร ทรัพยากร

และปัจจัยภายในที่เอื้อให้เกิดการท�ำงานด้านมิติหญิงชายขึ้นในองค์กร ทรัพยากร
และก�ำหนดกระบวนการท�ำงานที่มีหลักประกันการด�ำเนินการได้ค�ำนึงตามความ
แตกต่างในปัญหาความต้องการของผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งคนชายขอบและ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ การก�ำหนดแนวทางและวิธีการท�ำงานที่กล่าวมาต่างๆ ดัง
กล่ า วสามารถเข้ า ถึ ง และมี ส ่ ว นร่ ว มในการรับ บริ ก ารและกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ต่างๆ โดยมีความตระหนักและระมัดระวังในกระบวนการพิจารณาที่จะไม่ท�ำให้ผู้
ประสบภัยได้รบั การช่วยเหลือ
yyก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านมิติหญิงชายในการจัดการภัยพิบัติขององค์กร
yyก�ำหนดแนวทางการท�ำงานของหน่วยงานให้เข้าถึงกลุ่มคนชายขอบ ผู้เปราะบาง
ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ งต้ องได้ รบ
ั เชิ ญ มาร่ วมปรึ ก ษาหารือ ก� ำ หนดแนวทางและ
กิจกรรมการด�ำเนินงาน แทนที่จะใช้กลไกปกติที่มีอยู่แล้วในชุมชนเป็นผู้ก�ำหนด
ให้และท�ำให้กลุ่มคนเหล่านีท
้ ี่ตกอยู่ ในสภาพผู้ ได้รบั ที่ ไร้เกียรติ และไม่ ได้รบั
การปฏิบัติบนฐานการเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่พึงได้รบั
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
yyฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีมุมมองและวิธีการท�ำงานที่เข้าถึงกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กลุม่ บุคคลต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุม่ ผูเ้ ปราะบาง ผูห
้ ญิง เด็ก หรือกลุม่ คนชายขอบอื่ นๆ สามารถลุกขึน้ มายืนหยัด
ดูแล ช่วยตัวเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถจะเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งในการ
ด�ำเนินกิจกรรม พัฒนาชุมชนร่วมกันในที่สุด
yyจัดหาและจัดท�ำคู่มือหรือเอกสารแนวทางการจัดการภัยพิบัติในมิติหญิงชายให้แก่
เจ้าหน้าที่

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

6.2 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชายสู่การ
จัดการภัยพิบัติในหน่วยงานเอกชน
องค์กรสาธารณประโยชน์
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yyการประเมินผลกระทบความเสียหาย/ความสูญเสีย เพื่ อให้เข้าใจสถานการณ์

และมีความชัดเจนในสภาพความสูญเสีย ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และ
ผลกระทบต่างๆ การประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดศึกษาผลกระทบที่มีต่อกลุ่ม
ผู้เปราะบางในชุมชนที่ส�ำคัญศึกษาผลกระทบที่มีต่อทั้งหญิงและชายกลุ่มต่างๆ ที่
แตกต่างกัน
yyส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาสภาพปัญหาเฉพาะของกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้เปราะบาง
ในชุมชน น�ำผลการศึกษามาแลกเปลี่ยน เพื่ อให้เกิดการเรียนรู้ ความตระหนัก
และความเข้าใจในสภาพของเรื่ องราวที่เป็นอยู่ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคน
เหล่านี้
yyส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นต่อการจัดท�ำและ
การด�ำเนินโครงการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด�ำเนินการ
และร่วมติดตามประเมินผลโครงการ
yyจัดท�ำแผนปฏิบัติการรับมือและสร้างความพร้อมการจัดการกับภัยพิบัติ โดยมี
เนื้อหาสาระที่ตอบสนองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชาย
yyปรึกษาหารือกับแกนน�ำและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน ให้เข้าถึงกลุม่ คนชายขอบ กลุม่ ผูเ้ ปราะบาง ซึง่ หลายครัง้
จะพบว่าเป็นกลุ่มผู้หญิง เช่น ครอบครัวยากจน กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เผชิญปัญหาที่
ซ�้ำซ้อนในหลายๆ เรื่ อง
yyส่งเสริม/สนับสนุนกลไกท้องถิ่น จัดระบบการได้รบ
ั การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้หญิง
และกลุ่มผู้เปราะบาง
yyส่งเสริม/สนับสนุนกลไกในท้องถิ่น จัดท�ำและให้บริการข้อมูลกับอาสาสมัครและ
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หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาท�ำงานสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และให้ผู้ประสบภัยด�ำรงความมี
เกียรติ มีศักดิ์ศรีของผู้ ได้รบั การช่วยเหลือ
yyให้การปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการท�ำงานเพื่ อให้ผป
ู้ ระสบภัย
เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่าง

6.3 กรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในการบูรณาการมิติหญิงชาย
สู่การจัดการภัยพิบัติใน
สถาบันวิชาการ/สถาบันการศึกษา
ในช่วงเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามินนั้ พบว่ามีสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ไม่ ว ่ า จะเป็ นวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ต่ า งลงพื้ นที่ เพื่ อ
สนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยตั้งแต่ ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
และระยะยาว สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษาต่างๆ เหล่านีล้ ้วนเป็นแหล่งความรู้
ส�ำคัญและมีบุคลากรทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ซึ่งท�ำงานเชิงรุกในแง่ของงาน
วิจัยเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการและงานอาสาสมัคร ดังที่เราพบตัวอย่างการท�ำงานของ
ทีมแพทย์ พยาบาลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นต้น

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

6.2.2 ก�ำหนดมาตรการและการปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อขจัดความไม่เสมอภาค

หน่วยงานย่อยจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่ อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่ ในระยะฉุกเฉิน และต่อมาในระยะฟื้นฟู สถาบันวิชาการหลาย
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6.3.1 การน�ำแนวคิดมิติความสัมพันธ์หญิงชาย
ไปบูรณาการในการท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการหลายแห่งได้น�ำมิติความสัมพันธ์หญิงชายเข้ามา
เป็นกรอบคิดในการด�ำเนินงานวิจัยและท�ำกิจกรรมกับผู้ประสบภัยพิบัติหลากหลาย
กลุ่ม รวมทั้งยังค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดของความเป็นหญิงชายในสถานภาพทางสังคมและ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ต่างกันออกไป ด้วยพบข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อยต่างมีข้อจ�ำกัดทางสังคมที่ต่างกัน
งานวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รบั การสนับสนุนจาก
องค์กรแอคชั่นเอดในปี พ.ศ. 2550 ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเรื่ อง “ความ
รุนแรงต่อผูห
้ ญิงหลังสึนามิในประเทศไทย” เป็นกลุม่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยพลัดถิน่
ชาวเลและแรงงานต่างด้าว ทั้งนีเ้ พื่ อให้สามารถท�ำความเข้าใจทัศนคติ สภาพปัญหาและ
ความต้องการความช่วยเหลือรวมถึงข้อจ�ำกัดทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้หญิงดังกล่าว
ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งยังทบทวนแผน นโยบายต่างๆ ที่อาจจะละเลยมิติหญิงชาย
และความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
งานวิ จั ยอีกชิ้นหนึ่ง โดยสถาบันวิจัย สัง คม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รบ
ั การ
สนับสนุนจากส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่ อศึกษาวิจัยเรื่ อง “การด�ำเนินชีวิต
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ครอบครั ว หลั ง สึ นามิ ” ก็ ไ ด้ น� ำ มิ ติ ห ญิ ง ชายเข้ า มาเลื อ กกรณี ศึ ก ษาผู ้ ป ระสบภั ย
ทั้งหญิงชายที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทั้งครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย และ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่ อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีลักษณะ
ต่างๆ กันไป
ในส่วนของสถาบันการศึกษากับงานอาสาสมัครนั้น ทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นทีมช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนฉุกเฉินนั้น ต่างได้น�ำ
มิติความสัมพันธ์หญิงชายที่มีความละเอียดอ่อนมาท�ำงานฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ประสบภัย มีการติดตามดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่ องในระยะ 1 ปีแรก และมี
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่ อติดตามเยียวยาสภาวะจิตใจในช่วงการปรับตัว
ทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าหญิงชายมีการ
ปรับตัวได้ ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน ดังที่พบว่าระยะสั้นผู้ชาย ซึ่งอยู่ ในฐานะผู้หาเลี้ยง
ครอบครัวจะรู้สึกล้มเหลวและสูญสิ้นทุกอย่าง ท�ำใจไม่ ได้กบั การสูญเสีย ทว่าผู้หญิง
ในฐานะแม่ของบ้านจะสงบนิ่ง ควบคุมสติอารมณ์และมองสิ่งที่เหลืออยู่เพื่ อประคอง
ครอบครัวและสมาชิกที่มีชวี ิตอยู่
แต่เมื่ อระยะเวลาผ่านไปในระยะกลางและระยะยาว ผู้ชายจะเป็นกลุ่มที่สามารถปรับ
ตัวได้ดีกว่าเนื่ องด้วยงานในชีวิตประจ�ำวันและลักษณะนิสัยของผู้ชายที่สามารถติดต่อ
กับสังคมภายนอกได้คล่องตัวกว่าผู้หญิง ท�ำให้กลุ่มผู้ชายเหล่านีส้ ามารถหาคู่ชวี ิตใหม่
มาแทนที่ภรรยาที่เสียชีวิตไปได้ ในช่วงระยะการฟื้นตัวนี้ แต่ทว่ากลุ่มผู้หญิงเองกลับ
ต้องคิด พิจารณาอย่างรอบด้านและค�ำนึงถึงสภาวะจิตใจของลูกอย่างมากก่อนที่จะหา
สามี ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นภาวะที่ผู้หญิงปรับตัวได้ยากท่ามกลางสังคมเศรษฐกิจที่ทั้ง
สามีและภรรยาต่างต้องช่วยกันท�ำมาหากิน เราจึงพบว่ามีหญิงหม้ายจากสึนามิที่ยังไม่
ได้แต่งงานมากกว่าชายหม้ายจากสึนามิ และข้อมูลตรงนีจ้ ึงมีความส�ำคัญที่จะน�ำความ
ช่วยเหลือมายังกลุ่มหญิงหม้ายได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

แห่งต่างลงพื้นที่เพื่ อเก็บข้อมูลวิจัยและเพื่ อเป็นฐานความรู้ ในการด�ำเนินงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเพื่ อให้งานช่วยเหลือและฟื้นฟูตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น
และเพื่ อถอดบทเรียนจากการช่วยเหลือ โดยที่ค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อนจากการ
สูญเสีย ดังทีพ่ บตัวอย่างจากทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ เป็นต้น
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6.3.2.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะเร่งด่วน
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่
yyการท�ำงานวิจัยในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนหรือฉุกเฉินตรงนี้ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อนในการพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยทั้งหญิงชาย เด็ก คนชรา
การท�ำงานตรงนีเ้ พื่ อให้ ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานต่างๆ ของผูป
้ ระสบภัยตลอดจนการเยียวยา
สภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งนีค้ วรมีทีมนักจิตวิทยาที่เข้าใจในภาษา วัฒนธรรม
ของกลุ่มหญิงชายผู้ประสบภัยในการซักถามเพื่ อเก็บข้อมูลความสูญเสีย สภาพ
ปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
yyผู้วิจัยต้องค�ำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้ประสบภัยหญิงชาย ทุกๆ กลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารก เด็กอ่อน หญิงวัยรุ่น หญิงมีครรภ์ และหญิงชรา รวมถึงการ
ค�ำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรม ภาษา กลุ่มชาติพนั ธุ์และสถานภาพทางสังคมอีกด้วย
yyควรเน้นการจัดสรรเครื่ องยังชีพดังเช่น อาหาร น�้ำ ยารักษาโรค เสื้อผ้า ผ้าถุง
ของใช้จ�ำเป็นส�ำหรับหญิงในกลุ่มต่างๆ เช่นผ้าอนามัยส�ำหรับหญิงมีประจ�ำเดือน
จัดซื้อชุดชั้นในใหม่ ให้กบั หญิงชายทุกวัย จัดหานมทารกรวมถึงอธิบายวิธีการ
ผสมอย่างเข้าใจ จัดหาผ้าคลุมผมส�ำหรับกลุ่มผู้หญิงมุสลิม รวมทั้งจัดหาที่พัก
ชั่วคราวที่มีความปลอดภัย พอเพียงต่อความต้องการโดยค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย
ขนาดจ�ำนวนสมาชิกในบ้าน เพศ วัย และที่ส�ำคัญห้องน�้ำควรมีความมิดชิดแยก
หญิงชายอย่างเป็นสัดส่วน
y yความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป ของข้ า วของและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกมี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ น
กัน มาก ดั ง นั้ น ควรจะมี ก ารตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานในพื้ นที่ จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล
ความช่วยเหลือและการรับความช่วยเหลือ รวมทั้งมีระบบสืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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yyควรติดตามเยี่ยมเยียน เยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่ อง

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรจะมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ
ด�ำเนินงานวิจัย เพราะนอกจากจะสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ประสบภัยได้ง่าย
เพราะเป็นคนพื้นที่เดียวกันแล้ว ยังง่ายต่อการเดินทางเพื่ อติดตามเยี่ยมเยียนอีก
ด้วย
yyควรระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่ องการสัญญาว่าจะให้วัตถุสิ่งของหรือความช่วยเหลือ
ต่างๆ แก่ผู้ประสบภัย เพราะหากไม่สามารถท�ำได้ตามสัญญา จะก่อให้เกิดการ
ท�ำร้ายความรู้สึกของผู้ประสบภัยอย่างรุนแรง และท�ำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ
yyควรจั ด สรรเจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ เพี ย งพอต่ อ จ� ำ นวนผู ้
ประสบภัย และควรมีสวัสดิการดูแลบุคคลากรที่ท�ำงานตรงนีเ้ ป็นอย่างดี ทั้งนี้
เพื่ อไม่ ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเกิดความอ่อนล้า และความเครียดในการท�ำงานช่วย
เหลือผู้ประสบภัย
yyภายหลังผู้ประสบภัยเข้าอาศัยในบ้านพักชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมคลาย
ความเครียด จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่ อให้ลืมความทุกข์กังวล จัดหาอาชีพเพื่ อ
ให้มีรายได้และหาตลาดรองรับการส่งเสริมอาชีพนั้น เพื่ อให้เกิดกิจกรรมนั้นๆ
อย่างต่อเนื่ อง ทัง้ นีเ้ พื่ อเป็นการป้องกันพีน่ อ้ งผูป
้ ระสบภัยเฝ้ารอรับความช่วยเหลือ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ระดับนโยบาย
yyสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ ควรมีการจัดประชุมเร่งด่วน เพื่ อปรึกษาหารือ
ร่วมกันถึงการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ ทั้งนี้
ควรมีการจัดสรรบุคลากรเสริมการท�ำงานกับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
และเพื่ อความไม่ซ�้ำซ้อน สับสนในแต่ละพื้นที่ทั้งนีต้ ้องค�ำนึงถึงมิติความสัมพันธ์
หญิงชายเป็นหลัก
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6.3.2 แนวทางการบูรณาการบทบาทความสัมพันธ์
หญิงชายในการท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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ศูนย์ประสานงานในพื้นที่ เพื่ อจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเพื่ อสมทบ
และผลัดเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ รวมถึงประสานความช่วยเหลือในรูปวัตถุ
สิ่งของไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่ อความไม่ซ�้ำซ้อน และตรงความต้องการในแต่ละ
พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของตน

6.3.2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะกลาง
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่
yyในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงของการฟื้นฟูชุมชนภายหลังการเข้าพักในบ้านถาวร การ
จั ดบ้ า นพัก ควรจัด สรรโดยค�ำนึง ถึง มิติทางวัฒนธรรม ความเป็นญาติพี่น้อง
และเพื่ อนบ้านมาแต่เดิม หากมีก ารจับฉลากเข้าอยู่อาศัยควรน�ำมิติด้านกลุ่ม
วัฒนธรรมมาพิจารณาด้วย กล่าวคือควรให้มีการจับฉลากกันในหมู่คนวัฒนธรรม
เดียวกัน เช่น ชุมชนที่มีทั้งไทยพุทธ มุสลิม และชาวเลอยู่ด้วยกัน ควรจัดโซนให้
คนแต่ละกลุ่มอยู่ด้วยกัน เหล่านีจ้ ะน�ำมาซึ่งความสงบสุขในชุมชนมากยิ่งขึ้น และ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการควรชี้ ให้เห็นความส�ำคัญของการจัดสรรบ้าน
อย่างค�ำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมมาร่วมพิจารณาด้วย
yyบทบาทของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการ ควรเข้ามาอย่างต่อเนื่ องใน
พื้นที่ที่ดูแลในช่วงฉุกเฉิน และควรท�ำงานประสานกับหน่วยงานด้านการศึกษา
และวิชาการในพื้นที่ เช่นโรงเรียน เพื่ อดูแลชุมชนนั้นๆ และควรมีบทบาทเป็น
พี่เลี้ยงให้หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนงานด้านข้อมูลจากการวิจัย
yyควรบอกบทบาท ขอบข่ายหน้าที่ วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน
ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้ ให้เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่ อมต่องานจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบาย และสามารถน�ำ
ข้อมูลที่ ได้นั้นเป็นข้อเสนอให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้รบั ทราบปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนผู้ประสบภัยได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
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ระดับนโยบาย
yyภายหลังที่รายงานการวิจัยได้ถกู รวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ควร
มีการผลักดันข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติการได้จริง
รวมถึงน�ำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะและเขียนเป็นบทความสั้นๆ เพื่ อให้ง่ายต่อการ
ท�ำความเข้าใจของสังคม โดยเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง
รวมทั้งต้องส่งรายงานนั้นๆ คืนสู่ชุมชนในฐานะผู้เป็นมีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน
รายงานวิจัยนั้นๆ ด้วย
y yสถาบัน การศึ ก ษาและสถาบันวิ ช าการ ควรมี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นปั ญ หา
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารอย่างต่อเนื่ อง
โดยเน้นเรื่ องการน�ำผลจากการประชุม สัมมนาไปปฏิบัติใช้ ได้จริง ทั้งนีต้ ้องน�ำ
มิติหญิงชายเป็นฐานคิดในการจัดเวทีตรงนี้ ดังตัวอย่างที่พบในเวทีแลกเปลี่ยน
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด
เวทีเหล่านีอ้ ย่างต่อเนื่ องหลายครั้งในช่วง 3 ปีหลังสึนามิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ ตรงนีจ้ ึงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของการท�ำงานในฐานะสถาบันวิชาการผู้เชื่ อมต่อข้อมูลและเครือข่าย
ผู้ท�ำงานเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกัน เพื่ อให้เกิด
ความร่วมมือที่ตรงความต้องการของชุมชนต่อไปในอนาคต
yyสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยประสานกลาง ควรจัดท�ำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่
ประสบภัย รวมถึงมีการแลกเปลีย่ นข้อมูล ความคืบหน้าของการติดตามความช่วยเหลือ
และถอดบทเรียนจากการท�ำงานในพืน้ ทีแ่ ละท�ำงานส่วนกลางอย่างต่อเนื่ อง
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yyควรมีหน่วยงานประสานกลางระดับนโยบายที่ประสานความร่วมมือต่างๆ กับ

6.3.2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในระยะยาว
การพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการผู้ประสบภัยและชุมชนหลังภัยพิบัติในมิติหญิงชาย
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพิบัติภัยคือจัดท�ำระบบ
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ปัญหาความไม่พร้อมในการเตรียมการรับมือกับพิบัติภัยในกรณีสึนามิ 2547 เป็น
บทเรียนที่ท�ำให้หลายองค์กร/หน่วยงานหันมาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและวางแผน
การป้องกันและเตรียมรับมือ อย่างไรก็ดี การท�ำงานเช่นนีม้ ักจะยึดเอาเป้าประสงค์
ของหน่วยงานเป็นหลักและต่างคนต่างท�ำ ซึ่งท�ำให้แต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงาน
ของตนเองแต่ ไม่ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่ส�ำคัญเท่าที่ควร ต่อมาในปี 2550 จึงเกิดความ
พยายามร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส�ำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่และผู้ประสบ
ภัยพิบัติสึนามิ จัดท�ำคู่มือ “เอกสารหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยและชุมชนในสถานการณ์ภยั พิบตั ใิ นมิตห
ิ ญิงชาย”(คือคูม่ อื เล่มทีท
่ า่ นถืออยู)่
เพื่ อน�ำเสนอแนวทางการฟืน
้ ฟูผป
ู้ ระสบภัยหลังภัยพิบตั ใิ นมิตห
ิ ญิงชายรวมทัง้ น�ำเสนอ
กระบวนการและวิธีการในการด� ำเนินการเพื่ อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เจตนารมณ์ของคู่มือนี้ไม่ ใช่เพื่ อแทนที่
หลักปฏิบัติหรือแนวทางการท�ำงานที่แต่ละองค์กรได้จัดท�ำไว้แล้ว แต่เป็นเอกสารที่
สามารถใช้ควบคู่กบั เอกสารเดิม
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การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนาแผนการป้องกันและเตรียมรับมือภัยพิบัติ
โดยค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย
จากการศึกษาวิจัยชุมชนที่ ได้รบั ผลกระทบจากสึนามิ 12 ชุมชนของสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีชุมชนบ้านน�้ำเค็มแห่งเดียวที่พัฒนาความร่วมมือ
จัดท�ำ “แผนแม่บทการพัฒนาและฟืน้ ฟูพนื้ ทีแ่ บบมีสว่ นร่วม ชุมชนบ้านน�ำ้ เค็ม” ขึน้ ทัง้ นี้
เนื่ องจากบทเรียนความช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิที่ชุมชนต่างๆ ได้รบั ความช่วย
เหลือทั้งองค์กรรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศมากมาย แต่ทว่า
การช่วยเหลือเหล่านีย้ ังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น การ
ช่วยเหลือจากภายนอกเป็นเพียงระยะสั้นและส่วนใหญ่มีลักษณะแบบ “ให้เปล่า”
จึงไม่อาจท�ำให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้
จากปัญหาดังกล่าว องค์กรในระดับท้องถิ่นจึงริเริ่มแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ขึ้น แผนแม่บทนีย้ ึดกรอบแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมุ่งเน้นการ
ก�ำหนดรายละเอียดการพัฒนาคู่ขนานไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนีเ้ พื่ อ
น�ำไปสู่การวางแผนแม่บทเพื่ อการพัฒนาหมู่บ้านน�้ำเค็ม ทั้งในด้านกายภาพ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หลักคิดเบื้องต้นคือ
เมื่ อชุมชนเข้มแข็งแล้ว จะขยายการพัฒนาไปสู่ด้านอื่ นๆ ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ ด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน เช่น กลุ่มเด็ก แม่หม้าย พ่อหม้าย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
สื่ อสาร และด้านสวัสดิการ ผลที่ ได้จากการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะที่ชุมชนบ้านน�้ำเค็ม 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

ข้ อมูล ที่สามารถสืบ ค้นข้อมูล ได้ง ่ายและโปร่งใส ข้อมูลควรจะแยกเพศ อายุ และ
ชาติพนั ธุ์ และควรจะรวมถึงผู้ที่ ไม่มีสัญชาติไทยที่ ได้รบั ผลกระทบด้วย การมีฐาน
ข้อมูลนีเ้ ป็นการรวบรวมรายละเอียดของผู้ประสบภัยเพื่ อประโยชน์ ในการติดตาม
หาสมาชิกที่สูญหาย การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินต่างๆ การโยกย้าย
ถิ่นฐาน การอพยพกลับสู่มาตุภูมิ และการรับค่าเสียหาย รวมทั้งต้องมีองค์กรหรือ
กรรมการตรวจสอบดูแล จัดตัง้ กลไกอิสระเพื่ อติดตามสถานการณ์ เพื่ อให้การช่วยเหลือ
อย่างเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย หากมีการเลือกให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มก็ควร
จะตรวจสอบย้อนหลัง นอกจากนีค้ วรจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น

แผนแม่ บ ทนีย้ ั งรวมถึ งการเตรีย มความพร้ อมเพื่ อป้ องกัน ภั ย พิ บั ติชุม ชน โดยมี
“คณะกรรมการจัดภัยพิบัติบ้านน�้ำเค็ม” ขึ้น เพื่ อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและ
เพื่ อให้เกิดการเตรียมการซ้อมแผน การอพยพผู้คน การเตรียมการจุดนัดพบ สถานที่
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การศึกษาวิจัยเพื่ อพัฒนามาตรการทางกฎหมายและนโยบาย ที่ค�ำนึงถึงมิติหญิงชาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ได้รบั รองสิทธิของผู้หญิงไว้ อาทิ
เช่น “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” (มาตรา 30) “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย” (มาตรา 32) และ “เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ
ได้รบั ความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอนั ไม่เป็น
ธรรม ทั้งมีสิทธิได้รบั การบ�ำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว...” (มาตรา 52) นอกจาก
นั้ น ประเทศไทยยัง ได้เข้าเป็น ภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women-CEDAW) เมื่ อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
ในระยะยาว จึ ง ควรจะมี ง านวิ จั ย ที่ ให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ พั ฒ นามาตรการทาง
กฎหมายและนโยบายของประเทศให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาต่างๆ
และวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ช่องโหว่ ในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว โดย
เฉพาะในเรื่ องการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนกลุ่มต่างๆ เพราะงานวิจัยที่ผ่านมาได้สะท้อนให้
เห็นว่าผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้หญิงในสถานภาพต่างๆ ยังไม่ ได้รบั ความช่วยเหลือที่
เสมอภาค เท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามที่ข้อกฎหมายและนโยบายได้ระบุไว้ งาน
วิจยั ยังชี้ ให้เห็นว่าผูห
้ ญิงและเด็กกลุม่ ต่างๆ ในหลายพืน้ ทีเ่ ผชิญกับ “ความไม่เป็นธรรม
เชิงโครงสร้าง” มานานก่อนเกิดพิบัติภัยสึนามิ ยิ่งเป็นกลุ่มชายขอบ เช่น ชาวเล กลุ่ม
แรงงานต่ า งด้าว หรือกลุ่ม ไร้สัญชาติ เช่น ไทยพลัดถิ่น ก็ยิ่งได้รบ
ั การปฏิบัติที่ ไม่
เป็นธรรมในหลายรูปแบบ
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บทที่ 6 การบูรณาการมิติหญิงชายสู่การจัดการภัยพิบัติในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

หลบภัยเพื่ อรองรับผู้หญิง เด็ก คนชรา ฯลฯ ความพยายามของชุมชนบ้านน�้ำเค็มใน
การเตรียมการรับมือภัยพิบัตินบั ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชุมชนอื่ นๆ จะได้เรียนรู้และร่วม
มือกันพัฒนาแผนชุมชนในการจัดการและเตรียมรับมือพิบัติภัยโดยค�ำนึงถึงมิติต่างๆ
รวมทั้งมิติหญิงชายด้วย
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ตัวอย่างแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชน
(ร่าง)
แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัย........................(ประเภทของภัย).....................
ชุมชน/บ้าน..................................หมู่ที่..................ต�ำบล...............................
อ�ำเภอ.........................................จังหวัด..........................................
พ.ศ.......................................
(รูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1. แผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน
มี		
ไม่มี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชน หน่วยปฏิบัติการกู้ชพ
ี กู้ภัย และ
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน/บ้าน ......................... หมู่ ............ ใน
การรับมือกับภัย
2.2 เพื่ อให้การอพยพหนีภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความ
สับสน
2.3 เพื่ อให้สามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างทั่วถึง
2.4 ..........................................
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3. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ชุมชน/บ้าน ............. หมู่ที่ ....... ต�ำบล ............. อ�ำเภอ ............. จังหวัด .............
ตั้งอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล ............. มีเนื้อที่ประมาณ .............. ไร่
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ................
ทิศใต้ ติดต่อกับ ................
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ................
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ...............
ระบบนิเวศของพื้นที่ที่ต่อเชื่ อมกัน
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
แผนเตรียมความพร้อม
รับมือภัยภิบัติของชุมชน

3.2 จ�ำนวนประชากร ศาสนา อาชีพ
ประชากรประกอบด้วย ชุมชนชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ................
และอาชีพรอง คือ ................ โดยมีอาชีพเสริม คือ ................
จ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น มีจ�ำนวนรวม ......................................... คน
แยกเป็นชาย ........................ คน หญิง ........................... คน
จ�ำนวนครัวเรือน …………….. ครัวเรือน
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4.1.2 ภัยจากการกระท�ำของมนุษย์ อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน
		
เมื่ อวันที่ ............... ได้เกิดภัย อัคคีภัย ภัยจากการคมนาคม .ที่
พื้นที่บริเวณ .................. ของหมู่บ้าน มีความเสียหาย คือ
ผู้เสียชีวิต ............. คน ผู้บาดเจ็บ ............. คน สูญหาย ............. คน
บ้านเรือน ............. ทรัพย์สิน ................
พืชผลการเกษตร
4.1.3 ภัยอื่ นๆ
		
เมื่ อวันที่ ............... ได้เกิดภัยทางสังคม คือ ............... โดยมีสาเหตุ
จาก .................... มีความเสียหาย คือ
		
1) .....................................
		
2) .....................................
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4.2 พื้นที่เสี่ยงภัย
มี		
ถ้ามีวาดแผนที่

ไม่มี

4.3 พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางการอพยพ
มี		
ไม่มี
ถ้ามีวาดแผนที่
(ให้จดั ท�ำแผนทีช่ มุ ชน ที่ ได้จากการประเมินความเสีย่ งภัยโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ซึง่ ระบุตำ� แหน่งพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย พืน้ ทีป
่ ลอดภัย เส้นทางการอพยพ และระบุสถานทีส่ ำ� คัญ
และที่ตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ในชุมชน)
5.หน่วยงานต่างๆ ที่ท�ำงานในชุมชนที่มีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติ
5.1 ส่วนราชการ /หน่วยงานอยู่ ในหมู่บ้าน
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ..........................
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
2. วัด ..................... (พระอาจารย์ ...................... เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั )
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
3. สถานีอนามัยต�ำบล ..........................
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………

ภาคผนวก

4. สถานการณ์ภัย
4.1 ประวัติการเกิดภัย โดยท�ำการศึกษาย้อยหลังภัยต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น
ชุมชน/บ้าน ................ เคยมีประวัติการเกิดภัยด้านต่างๆ มาแล้วดังนี้
4.1.1 ภัยธรรมชาติ (ย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา)
		
เมื่ อวันที่ .................. ได้เกิดภัยธรรมชาติ คือ .................. ที่พื้นที่
บริเวณ ............... ของหมู่บ้านที่ ได้รบั ผลกระทบ
		
ลักษณะความรุนแรงของภัย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................................
( มีผู้ประสบภัยเสียชีวิต ................ คน สูญหาย ................ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
จ�ำนวน ................ หลังคาเรือน บ้านเรือนช�ำรุดบางส่วนจ�ำนวน ................ หลังคาเรือน
พื้นที่ประสบภัย ................ ไร่ พืชผลการเกษตรเสียหาย ................)
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5.2 ส่วนราชการ /หน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่เข้ามาท�ำงานหมู่บ้าน
1. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
2. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
3. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
4. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
5. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
xx. ชื่ อหน่วยงาน………………….
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ฯลฯ
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4. ป้อมต�ำรวจ ............. มีเจ้าหน้าทีป
่ ระจ�ำการ .... คน มีเข้าเวรเป็นกะๆ ละ ... คน
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
5. โรงเรียน ..........................
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
6. โรงพยาบาล ..........................
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
7. ที่ว่าการอ�ำเภอ ..........................
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
8. หน่วยกู้ภัย/OTOS .................... ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัคร .......... คน
บทบาทหน้าที่ท�ำงาน……………………..
ศักยภาพ……………………
ข้อจ�ำกัด……………………
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6.2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วย มีจ�ำนวน .............. 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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6.3 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ มีจ�ำนวน .............. 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 มีจ�ำนวน .............. 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
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6. กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน
ได้จัดท�ำไว้แล้ว
ยังไม่ ได้จัดท�ำไว้
กรณีจัดท�ำไว้แล้ว
6.1 บัญชีรายชื่ อผู้พิการ มีจ�ำนวน .............. 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
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บัญชีอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และยานพาหนะ บ้าน ....................... หมู่ ..........
ข้อมูล ณ วันที่ ......................................................
ล�ำดับที่ รายการ			

จ�ำนวน สถานที่เก็บ ผู้รบั ผิดชอบ/ หมายเหตุ
						
ผู้ประสานงาน
1
โทรโข่ง				
2
วิทยุสื่ อสาร (เครื่ องแดง)				
3
ไซเรนมือหมุน				
4
ไฟฉายใช้ถ่านอัลคาไลน์				
5
เสื้อชูชีพ				
6
เตียงผ้าใบเคลื่ อนย้ายผู้ป่วย				
7
เรือท้องแบน				
8
รถยนต์ปิคอัพ				
9
รถยนต์หกล้อขึ้นไป				
10
ฯลฯ		
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7.3 คณะกรรมการชุมชนปลอดภัยของบ้าน
รายชื่ อคณะกรรมการ
1.
.................................
ประธาน
.................................
2.
.................................
รองประธาน .................................
3.
.................................
รองประธาน .................................
4.
.................................
เลขานุการ
.................................
5.
.................................
รองเลขานุการ .................................
6.
.................................
เหรัญญิก
.................................
7.
.................................
ปฏิคม 		
.................................
8.
.................................
กรรมการ
.................................
9.
.................................
กรรมการ
.................................
10.
.................................
กรรมการ
.................................
xx.
...(ตามความเหมาะสม)... กรรมการ
.................................
ถ้ามี ศักยภาพและข้อจ�ำกัด
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................
------------------------------------------------------
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7.ระบบเตือนภัยชุมชน
7.1 ระบบเตือนภัยชุมชน
มี 		
ไม่มี
		
ถ้ามี ศักยภาพและข้อจ�ำกัด ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....
7.2 การเตรียมยานพาหนะ เครื่ องมือ อุปกรณ์กู้ภัย
มี 		
ไม่มี
		
ถ้ามี ถ้ามี ศักยภาพและข้อจ�ำกัด ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

7.4 บัญชีรายชื่ อคณะกรรมการชุมชนปลอดภัยของบ้าน .......... หมู่ ..... จังหวัด ...........
1.1 คณะกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................
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1.6 คณะกรรมการฝ่ายอพยพและหนีภัย
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................

1.3 คณะกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................

1.7 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................

1.4 คณะกรรมการฝ่ายที่พักฉุกเฉิน
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................

1.8 คณะกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
....................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................
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1.2 คณะกรรมการฝ่ายกู้ภัยและช่วยชีวิต
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................

1.5 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
1.
.....(ตามความเหมาะสม).....
2.
......................................
3.
......................................
ศักยภาพ ..................................................
ข้อจ�ำกัด ....................................................
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไว้ดังต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์นเ้ ี รียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551”
2. หลักเกณฑ์น้ใี ห้ ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ประกาศใช้เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546
บรรดาหลักเกณฑ์ และค�ำสั่งอื่ นใดที่ก�ำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์น้ ี หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์น้ ี ให้ ใช้หลักเกณฑ์นแ้ ี ทน
4. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามความหมายแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5. การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และอัตราดังต่อไปนี้
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5.1 ด้ า นการช่ วยเหลือผู้ ประสบภั ย ให้ ด�ำ เนิ น การช่ วยเหลือสิ่ งของหรือจ่ า ย
เป็นเงิน โดยค�ำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้
5.1.1 ค่าอาหารจัดเลี้ยงมื้อละไม่เกิน 30 บาท / วัน / คน และช่วยเหลือเป็น
ถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 500 บาท / ครอบครัว
5.1.2 ค่ า เครื่ องครั วและอุ ปกรณ์ ในการประกอบอาหาร เท่ า ที่จ่ า ยจริ ง
ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท
5.1.3 ค่าจัดซือ้ หรือจัดหาน�ำ้ ส�ำหรับบริโภคและใช้สอยในทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่าทีจ่ า่ ยจริง
ตามความจ�ำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู่ภาวะปกติ
5.1.4 ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ�ำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ
ที่ ได้รบั ความเสียหายบางส่วน และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ ได้รบั
ความเสียหายบางส่วนเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท
5.1.5 ค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ�ำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่
ได้รบั ความเสียหายทั้งหลัง และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดที่ ได้รบั ความ
เสียหายทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 30,000 บาท
5.1.6 ค่าวัสดุซอ่ มแซมยุง้ ข้าว โรงเรือนส�ำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ ได้รบั
ความเสียหายบางส่วน เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท
5.1.7 ค่าวัสดุสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส�ำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ท่ี ได้รบั
ความเสียหายทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 8,000 บาท
5.1.8 ค่าอุปกรณ์แสงสว่างในทีอ่ ยูอ่ าศัยแทนของเดิม เท่าทีจ่ า่ ยจริง ครอบครัวละ
ไม่เกิน 200 บาท
5.1.9 กรณีตอ้ งเช่าทีพ่ กั ให้ผป
ู้ ระสบภัย ให้จา่ ยค่าเช่าทีพ่ กั ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อวัน
5.1.10 กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่ นและบ้านเช่าเสียหาย
จากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า
บ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,500 บาท
เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
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ภาคผนวก 2
หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2551
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5.1.15 ค่าเครื่ องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพส�ำหรับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท
5.1.16 ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสทีต่ อ้ งรักษาในสถานพยาบาลตัง้ แต่ 3 วัน ขึน้ ไป
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท และกรณีที่ต้องรักษาตัว
เกิน 30 วันให้ช่วยเหลือเป็นเงินยังชีพอีกคนละ 2,000 บาท ต่อเดือน
จนกว่าจะออกจากสถานพยาบาล
(2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ
ได้ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินจ�ำนวน 10,000 บาท และให้ช่วยเหลือ
เป็นเงินยังชีพ คนละ 2,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
เว้นแต่สามารถประกอบอาชีพมีรายได้พอเลีย้ งตนเอง หรือมีหน่วยงาน
อื่ นช่วยเหลือต่อให้งดเงินยังชีพดังกล่าว
(3) กรณีทเี่ ป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นทีส่ ะเทือนขวัญ
ของประชาชนทั่วไป ให้จ่ายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผู้ที่ ได้รบั
บาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาลรายละไม่เกิน 2,000 บาท
5.1.17 ค่ า จั ดการศพผู้ เสีย ชีวิต รายละไม่ เกิ น 25,000 บาท และในกรณี
ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ให้
พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 25,000 บาท
5.1.18 กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต�่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และ
มีช่วงเวลาอากาศหนาวจัดยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่ องกันหนาว
สงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม่เกิน
งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท
5.1.19 ค่าขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติที่จ�ำเป็นต้องย้ายถิ่นที่อยู่ ใหม่
หรือกลับภูมิล�ำเนาเดิม เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
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5.1.11 ค่าดัดแปลงสถานที่ส�ำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัว
ละไม่เกิน 2,000 บาท หรือค่าสร้างที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน
4,000 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือวัสดุอื่ นๆ ส�ำหรับกันแดดกันฝนและ
ป้องกันอุทกภัย เท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 800 บาท		
5.1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว
(1) ค่าไฟฟ้า ให้เป็น ไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บ ส�ำหรับกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มี ไฟฟ้า ให้จัด
อุปกรณ์แสงสว่างอื่ น ๆ ทดแทนได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(2) จัดหาน�้ำบริ โภคและใช้สอย จากหน่วยงานที่จังหวัดและอ�ำเภอ
มีอยู่ เช่น การประปาส่วนภูมภิ าค การประปานครหลวง หน่วยดับเพลิง
เทศบาล เป็นต้น หรือจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน�้ำตามความจ�ำเป็นของ
จ�ำนวนผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดซื้อเพื่ อบริโภคใช้สอย เท่าที่
จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
(3) จัดสร้างห้องน�้ำ 1 ที่ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริง เฉลี่ยที่ละไม่เกิน
1,500 บาท
(4) จัดสร้างห้องส้วม 1 ที่ต่อ 10 คน เท่าที่จ่ายจริงเฉลี่ยที่ละไม่เกิน
1,500 บาท
(5) จัดสร้างโรงครัวและที่รบั ประทานอาหาร เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จ�ำเป็น
(6) จัดสร้างที่รองรับ ท�ำลายหรือก�ำจัดขยะมูลฝอย เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ�ำเป็น
5.1.13 ค่าเครื่ องนุ่งห่ม คนละ 2 ชุด เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท ในกรณี
ที่ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้จ่ายค่าเครื่ องแบบนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามแบบของสถานศึกษาได้อกี คนละ 2 ชุด เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท
5.1.14 ค่าเครื่ องนอน เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 500 บาท
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5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ดำ� เนินการช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ ดังนี้
5.3.1 จัดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยจากภัยพิบัติใน
สถานพยาบาล หรือจัดหน่วยแพทย์เคลื่ อนที่ ไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกาย
และจิต ณ จุดเกิดเหตุโดยจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผ่านสถานบริการได้ตาม
ที่จ่ายจริง ตามอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศใช้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน
5.3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ ส�ำหรับแจกจ่ายประชาชน
เพื่ อให้ประชาชนได้บริโภคน�้ำ อาหารที่ปลอดภัย ดังนี้
(1) ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ ส�ำหรับท�ำความสะอาดบ่อน�้ำตื้นของประชาชน
บ่อน�้ำละไม่เกิน 30 บาท		
(2) น�้ำดื่ มแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนน�้ำสะอาดบริ โภค ครอบครัวละ
ไม่เกิน 200 บาท		
(3) ค่าอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่ อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค ครอบครัวละไม่เกิน 500 บาท
5.3.3 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุม
ป้องกันโรค ได้แก่
(1) ค่าวัสดุ เคมีภณ
ั ฑ์ ส�ำหรับท�ำความสะอาดบ่อน�ำ้ สาธารณะ ติดตัง้
ประปาสนาม ท�ำลายแหล่งแพร่เชือ้ โรค เท่าทีจ่ า่ ยจริงตามความจ�ำเป็น
(2) ค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างบ่อน�้ำบาดาล แห่งละไม่เกิน 4,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแห่งละไม่
เกิน 26,580 บาท
(4) ค่าสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปูนคลอรีน
65% และถุงด�ำใส่ขยะ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น
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5.2 ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ ดังนี้
5.2.1 ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น สงเคราะห์ แก่ ผู ้ สู ง อายุ ห รื อ ผู ้ พิ ก าร ซึ่ ง หั ว หน้ า
ครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ และไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้
อย่างปกติสุข เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น (ได้แก่
รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งช่วยคนพิการโดยตรงอย่างอื่ น และอุปกรณ์เสริม
พิเศษ เช่น แว่นตา เครื่ องช่วยฟัง เป็นต้น) ได้ ในกรณีเร่งด่วนตามความเหมาะสมและ
จ�ำเป็น ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
5.2.2 ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพื่ อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่
นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้มีรายได้หลักเลี้ยงดู
ครอบครัวเสียชีวิตจากภัยพิบัติ ดังนี้
(1) ค่าอุปกรณ์การเรียน การศึกษา คนละไม่เกิน 3,000 บาท
(2) ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามภารกิ จ ประจ� ำ วันของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เช่ น
ค่ า พาหนะเดิ นทางไปสถานศึ ก ษา คนละ 500 บาท ต่ อ 1 ภั ย หรื อ
1 เหตุ ก ารณ์
5.2.3 จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้ เฉพาะพืน้ ทีป
่ ระสบภัยพิบตั ิ
แก่ผู้ประสบภัยเพื่ อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานเท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์การฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน
2,000 บาท		
(2) ค่าใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วันละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 10 วัน
(3) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ปฏิบัติการฝึกอบรม เท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท
(4) ค่าอุปกรณ์ ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ ได้รบั การฝึกอบรม
เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 4,000 บาท
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5.3.6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพื่ อการนี้ และให้
เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่ ออกปฏิ บั ติงาน ครั้ งละไม่ เกิ น 10 คน
/ หน่ วย / ครั้ ง
(2) หน่วยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน 5 คน
(3) หน่วยสาธิตการล้างบ่อน�้ำ ออกปฏิบัติงาน ครั้งละไม่เกิน 3 คน
(4) หน่วยเป่าล้างบ่อน�ำ้ บาดาล ประปาหมูบ
่ า้ น ออกปฏิบตั งิ าน ครัง้ ละ
ไม่เกิน 3 คน
(5) หน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เคลื่ อนที่ ออกปฏิบตั งิ าน ครัง้ ละ
ไม่เกิน 3 คน / หน่วย / ครั้ง
(6) หน่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโรค ออกปฏิบัติงาน ครั้งละ
ไม่เกิน 3 คน
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(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส�ำหรับทดสอบเชื้ออุจจาระร่วง
อย่างแรง น�้ำ อาหาร และเครื่ องดื่ ม จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 100 บาท
(6) ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์สำ� หรับเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ เพื่ อน�ำส่งอุจจาระ
จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 15 บาท และเพื่ อน�ำส่งตัวอย่างน�้ำ จ่ายได้
ไม่เกินตัวอย่างละ 25 บาท ส�ำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง
(7) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับการทดสอบอาหาร จ่ายได้
ตัวอย่างละไม่เกิน 30 บาท
(8) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำ� หรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส
จ่ายได้ตัวอย่างละไม่เกิน 50 บาท
(9) ค่ายาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 68 บาท
5.3.4 จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอย่างอากาศ
(1) ค่าวัสดุสำ� หรับเครื่ องเก็บตัวอย่างฝุน่ ละออง ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู่ ปากกา เครื่ องบันทึกอัตราการไหล
แผ่น กราฟวงกลมบันทึก อัตราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และ
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละไม่เกิน 4,020 บาท
(2) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างและน�ำ้ ยาวิเคราะห์ตะกัว่ ตัวอย่างละไม่เกิน 500 บาท
(3) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ำยา และสารเคมี ในการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท
(4) ค่าวัสดุเก็บตัวอย่าง น�้ำยาและสารเคมี ในการเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตัวอย่างละไม่เกิน 300 บาท
5.3.5 ซ่อมแซมสถานบริการทางสาธารณสุขรวมทั้งครุภัณฑ์ท่เี สียหายจาก
ภัยพิบัติ หรือระหว่างให้การช่วยเหลือเฉพาะรายการที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่ อให้
คืนสู่สภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเท่านั้น โดยให้ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้อง

5.4 ด้านพืช ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
5.4.1 กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นพันธุ์พืชอายุสั้นไม่เกินร้อยละ
100 ของพื้นที่เสียหาย หรือพันธุ์ ไม้ผลไม้ยืนต้นไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นที่เสียหาย
พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช หรือสารเคมี หรืออินทรีย์วัตถุที่
ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ ให้ความช่วยเหลือ
5.4.2 กรณี ไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นพันธุ์ ไม้ผลยืนต้นไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชหรือ
สารเคมีหรืออินทรียวัตถุที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในอัตราร้อยละ 50 ของพื้นที่
ที่ ให้ความช่วยเหลือ
5.4.3 กรณีพืชที่ปลูกได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ ท�ำให้ชะงักการเจริญ
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5.5 ด้านการประมง ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
5.5.1 ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด หรือเป็นภัยพิบัติเล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกร และความเสียหายนั้นอยู่ ในระดับที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้โดยอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
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5.5.2 ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้ำ อาหาร
สัตว์น้ำ� วัสดุทางการประมง สารเคมีและยารักษาโรคที่จ�ำเป็นได้ตามหลักเกณฑ์วิธี
การเงื่ อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำหนด
5.5.3 เกษตรกรที่ ได้รบั การช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมง
กับหน่วยงานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว
เท่านั้น
5.6 ด้านปศุสัตว์ ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
5.6.1 จัดหาพืชอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ ให้แก่สัตว์ของราษฎรในกรณีที่
ขาดแคลนและมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์
ตามความเหมาะสมกับประเภทและจ�ำนวน
สัตว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจัดหาอาหารส�ำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
คุณลักษณะและประเภทของสัตว์ท่ี ให้ความช่วยเหลือแต่ละชนิด ตามราคาท้องตลาด
5.6.2 จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่ อปรับปรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยง
และป้องกันก�ำจัดโรคอันเกิดจากผลกระทบของภาวะภัยพิบัติตามความจ�ำเป็นในพื้นที่
จังหวัดประสบภัย
5.6.3 ให้การสนับสนุนพันธุพ
์ ชื อาหารสัตว์ ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้ งสัตว์ทงุ่ หญ้า
เลี้ยงสัตว์เสียหาย
5.6.4 ให้การสนับสนุนพันธุส์ ตั ว์พร้อมอาหารสัตว์ ได้เฉพาะในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ิ
ขึ้นในพื้นที่เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด หรือเป็นภัยพิบัติขนาดเล็ก ท�ำให้สัตว์ของ
เกษตรกรตายหรือสูญหาย โดยความเสียหายอยู่ ในระดับที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้โดยอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
5.6.5 เกษตรกรที่ ได้รบั การช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้าน
ปศุสัตว์กบั หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติ
แล้วเท่านั้น
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เติ บ โตแต่ ไม่ ต ายและยั ง อยู ่ ในสภาพฟื ้ นฟู ให้ ก ลับ สู ่ ส ภาพเดิ ม ได้ ให้ ช ่ ว ยเหลื อ ด้ า น
สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวัตถุที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่
ทรุดโทรมนั้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟูได้
5.4.4 กรณีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกได้ถูกหิน ดินทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซาก
วัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือ กรณีดังกล่าวได้ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอก
ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทั้งซากวัสดุที่ทบั ถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม
เพื่ อให้สามารถใช้พื้นที่เพื่ อการเพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ ในขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5 ไร่
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ�ำเป็นต้องย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ในอัตราร้อยละ 50 ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ด�ำเนินการ
ขนย้าย
5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้ด�ำเนินการจัดหายาเคมี สารเคมี
หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและก�ำจัดการแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืชทุกชนิด
5.4.7 เกษตรกรที่ ได้รบั การช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืช
กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัย
พิบัติแล้วเท่านั้น
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5.8 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ได้ตามความจ�ำเป็น ดังนี้
5.8.1 จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ น ส�ำหรับยานพาหนะบรรทุกน�้ำของ
ทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่น�ำมาช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติในกรณีภัยแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก�ำหนดความช่วยเหลือโดย
พิจารณาถึงจ�ำนวนราษฎร จ�ำนวนวันที่จะต้องจ่าย ระยะทางจากแหล่งน�้ำถึงหมู่บ้านที่
จะช่วยเหลือจ�ำนวนยานพาหนะบรรทุกน�้ำและความจุของการบรรทุก
5.8.2 จัดหาภาชนะรองรับน�ำ้ เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน�ำ้
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน�้ำประเภทอื่ นๆ เพื่ อช่วยเหลือราษฎรที่
ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค

180 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิติหญิงชาย

5.8.3 ซ่อมแซมภาชนะรองรับน�้ำที่ชำ� รุดเสียหาย เพื่ อให้สามารถใช้เก็บน�้ำไว้
อุปโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน�้ำบาดาลและบ่อน�้ำตื้นโดยให้ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมให้เป็นไปโดยถูกต้อง
5.8.4 จัดหาวัสดุ (ได้แก่ กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น)
เพื่ อน�ำไปป้องกันและแก้ ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือลดอันตรายจากภัยพิบัติที่จะ
ท�ำความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายต่อราษฎรโดยส่วนรวม
5.8.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ ได้รบั ความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่ง
มิได้อยู่ ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้กระท�ำได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจ�ำเป็น
เพื่ อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับโครงการที่ ได้รบั
งบประมาณด�ำเนินการในบริเวณนั้นอยู่แล้ว
ส� ำ หรับ การซ่ อ มแซมสิ่ ง สาธารณประโยชน์ ที่ อ ยู ่ ในความรับ ผิ ด ชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่ อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ�ำเป็น ซึ่งตั้งไว้ ในปีนั้นได้ ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด�ำเนินการซ่อมแซม
นานให้ ใช้งบประมาณปกติด�ำเนินการ
ส�ำหรับสะพานหรือถนน หรือถนนที่มีท่อระบายน�้ำที่ ได้รบั ความเสียหาย
จนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทน
หรือก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว หรือท่อเหลี่ยม คสล. ขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมได้เท่าที่
จ�ำเป็น เร่งด่วนเพื่ อแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทน
ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 45 วัน
กรณี ในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ราษฎรได้รบั ความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา ให้จัดท�ำสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวได้ เพื่ อบรรเทาความ
เดือดร้อนตามความจ�ำเป็น
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5.7 ด้านการเกษตรอื่ น ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการ
ป้องกันภัยพิบัติ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
5.7.1 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกร่อง การ
ก่อสร้างคันดิน เพื่ อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
5.7.2 ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งาน
ได้ ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ด�ำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน�้ำ
5.7.3 ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของ
เอกชนเพื่ อใช้ ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่น�ำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืช
หญ้าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวัน
ตามราคาท้องถิ่น
(2) ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จ�ำเป็น
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5.9 ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
5.9.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะของราชการหรือเอกชนที่น�ำมา
ช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิดมูลค่า ซึ่งช�ำรุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามความจ�ำเป็นให้อยู่ ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่ อให้การ
ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยส�ำเร็จลุล่วงไปได้
5.9.2 ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ น รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าส�ำหรับเครื่ อง
สูบน�้ำของทางราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อด�ำเนินการสูบน�้ำเข้า/ออก
และเครื่ องสูบน�้ำของที่เ อกชนน�ำมาใช้ช่วยเหลือเฉพาะในกรณีที่เครื่ องสูบน�้ำของทาง
ราชการมีจ�ำนวนไม่เพียงพอโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและประหยัด และการให้ราษฎร
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นส�ำคัญ
5.9.3 ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ น ส�ำหรับยานพาหนะของราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่น�ำมาใช้ปฏิบัติงานช่วยเหลือโดยสมัครใจและไม่คิด
มูลค่าโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและประหยัด และการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือตนเองเป็นส�ำคัญ
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5.9.4 กรณีที่เครื่ องสูบน�้ำ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนที่น�ำ
มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมี ไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาค
เอกชนได้ ให้เช่าหรือจ้างเหมาเครื่ องสูบน�ำ้ หรือยานพาหนะเพื่ อน�ำไปช่วยเหลือผูป
้ ระสบ
ภัยพิบัติได้เท่าที่จ�ำเป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น
5.9.5 ค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทั้งค่าจ้างเหมาแรงงาน
จัดหีบห่อ ให้ ใช้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก่อน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอให้
จ้างบุคคลภายนอกได้ตามจ�ำนวนที่เห็นควร ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามประกาศ
ของกระทรวงแรงงาน
5.9.6 ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน นอกเวลา ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่
ประสบภัยให้เบิกจ่ายดังนี้
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ ให้เบิกจ่ายได้ ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือ
มิได้ตั้งไว้เพื่ อการนี้ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
(2) ค่าตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ทางราชการ ให้เบิกจ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามประกาศ
ของกระทรวงแรงงาน
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่ องสูบ
น�้ำให้เบิกจ่ายได้ 1 คน ต่อ 1 จุด ที่ตั้งเครื่ องสูบน�้ำ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์
บรรทุกเครื่ องสูบน�้ำ วัสดุและครุภัณฑ์ 1 คน ต่อรถยนต์ 1 คัน
5.9.7 ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ
มื้อละไม่เกิน 30 บาทต่อคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ
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5.8.6 จ้างเหมาตัด ราน หรือริดต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่หักโค่นอันเนื่ องมาจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะท�ำความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทาง
ราชการ
5.8.7 จ้างเหมาก�ำจัดสิ่งกีดขวางทางน�้ำ อันได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์
ที่กีดขวางทางน�้ำ หรือกิ่งไม้ ต้นไม้ เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ ที่อุดช่องทางน�้ำเป็นอุปสรรค
ต่อการระบายน�ำ้ ท�ำให้สงิ่ สาธารณประโยชน์ตา้ นทานน�ำ้ ไม่ ไหวเกิดความช�ำรุดเสียหาย
หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการป้องกัน
5.8.8 จั ด หาน�้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ส� ำ หรับ เครื่ อ งจั ก รกลของทาง
ราชการที่น�ำมาใช้ ในการขุดดินท�ำคันกั้นน�้ำ หรือก�ำจัดสิ่งกีดขวางทางน�้ำ เพื่ อป้องกัน
มิให้น�้ำท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร
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5.10 กรณีมีความจ�ำเป็น หากรายการใดมิได้ก�ำหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ ใน
ดุลยพินิจของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้การช่วยเหลือพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินก็ได้ โดยค�ำนึง
ถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม
5.11 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมิใช่อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
ภัยที่เกิ ดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัด
ผิ ด ปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่ องมาจากการกระท�ำของผู้ก่อการร้าย กองก�ำลัง
จากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ เจ้าหน้าทีข่ องทางราชการ ให้ดำ� เนินการ
ดังต่อไปนี้
5.11.1 ระดับ อ� ำ เภอ กิ่ ง อ� ำ เภอ หรื อ จั ง หวั ด ให้ ก.ช.ภ.อ. หรื อ ก.ช.ภ.กอ.
น�ำเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น�ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ ก.ช.ภ.อ.
หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การช่วยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์
ด้ า นการเกษตรอื่ น ๆ ด้านการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์และ
ฟื ้ นฟูผู้ ป ระสบภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและด้านอื่ นๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ�ำเป็นและ
ประหยัดเป็นส�ำคัญ
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย พิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็น
กรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ�ำเป็นและประหยัดเป็นส�ำคัญ
6. การให้ความช่วยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ หน่วย
งานอื่ นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อให้การช่วยเหลือทั่วถึงไม่ซ้ำ� ซ้อนกัน
และการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณรายจ่ายโดยอนุโลม
7. ให้ จังหวั ดรายงานผลการปฏิ บั ติงานให้ ก ารช่ วยเหลือผู้ ประสบภั ย พิ บั ติก รณี
ฉุกเฉินไปให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทุกๆ 15 วัน จนกว่าจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามผล
การปฏิบัติงานของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
8. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ�ำนาจ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ตามข้ อ 5 ได้ เท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กับ
หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการนี้
9. กรณีที่มีความจ� ำ เป็ น ต้ องให้ ความช่ วยเหลือนอกเหนือจากหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี
ด�ำเนินการนี้ ให้ขออนุมัติต่อกระทรวงการคลัง
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ต้องไม่ ได้รบั เงินอื่ นใดจากทางราชการอีก
5.9.8 ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง และติดต่อสื่ อสาร เท่าที่จ่ายจริง
5.9.9 ค่าวัสดุสำ� นักงานซึ่งเกี่ยวเนื่ องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และค่าวัสดุ
ในการจัดหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการอื่ น ๆ ที่จ�ำเป็น เช่น เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบิกได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ ิน
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รายชื่อองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
และข้อมูลการติดต่อซึ่งเป็นองค์กรระดับกลาง
ไม่รวมหน่วยงานหรือสาขาระดับจังหวัดและเป็นองค์กร
ที่มีบทบาทหลักในเรื่ องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอย่างถาวร

ล�ำดับ
6.

หน่วยงาน
กองบัญชาการสูงสุด
หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา

หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการประปา
ส่วนภูมิภาค

2.

กรมทางหลวง

อธิบดีกรมทางหลวง 02-2455202

02-551-1020

02-245-5257
02-6445588

การสื่อสารแห่งประเทศไทย สถานวิทยุจังหวัด
นนทบุรี

4.

กรมประชาสัมพันธ์

5.

ส�ำนักข่าวไทย
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อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์

การสนับสนุน

ผอ.หน่วยบัญชาการ 02-502-3830-1 ก�ำลังพล
02-502-3888 ยานพาหนะ
ทหารพัฒนา
02-502-3953

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม

02-222-6290
02-622-3695

ซ่อมแซมถนน
สะพาน
เรือท้องแบน
เครื่องจักรกล

8.

กองทัพบก
- ศปก.ทบ./ศบภ.ทบ.

02-280-2523 ก�ำลังพล
02-280-2532-3 ยานพาหนะ
เรือท้องแบน
02-2802508

อากาศยาน

1.

3.

โทรศัพท์

7.

1. หน่วยงานด้านภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

ล�ำดับ

เจ้าหน้าที่

การสนับสนุน

9.

แหล่งดับเพลิง
เครื่องจักรกล
ข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม

02-580-2760-2 การติดต่อสื่อสาร
02-588-0542-4
02-5884761
02-618-2345 รายงานข่าวสาร
ต่อ 1137-393002
02-201-6113-6 รายงานข่าวสาร

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

02-475-4521
02-465-5356

02-465-2328

10.

กองทัพอากาศ
- ศปก.ทอ./ศบภ.ทอ.

11.

กระทรวงสาธารณะสุข
- สถาบันการแพทย์ด้าน
อุบัติเหตุและสาธารณภัย
- ศูนย์นเรนทร

02-534-1708
02-534-1710

ก�ำลังพล,พาหนะ
อากาศยาน
เรือท้องแบน
เรือล�ำเลียง
ข้อมูลระดับน�้ำทะเล
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ภาคผนวก 3
รายชื่อองค์กร หน่วยงาน องค์กรเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

ก�ำลังพล
ยานพาหนะ
อากาศยาน
วัสดุอุปกรณ์

ผอ.สถาบันการแพทย์ 02-590-6232
ด้านอุบัติเหตุและ
สาธารณภัย

แพทย์ พยาบาล
เครื่องมือแพทย์
รถพยาบาล
02-590-2800-1 รายงานข่าวสาร
1669
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12.

หน่วยงาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- กองบินต�ำรวจ
- ศูนย์ส่งกลับ ตร.
- กองบังคับการต�ำรวจ
จราจร

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

ผอ.กองบินต�ำรวจ

02-510-9100-4
02-510-2299
02-510-6465-6
นพ.ทน.ศูนย์ส่งกลับ 02-255-7793
02-255-8922-3
02-255-1133-6
1197

การสนับสนุน

หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

19.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขาธิการ
มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ฯ

02-282-5180
02-2829596
02-281-1902

แพทย์ พยาบาล
รถพยาบาล
ให้ข้อมูลจราจร

20.

สภาสังคมสงเหคราะห

02-246-1457-61 เครื่องอุปโภคบริโภค
ต่อ 308, 507

21.

มุลนิธิชัยพัฒนา

02-280-0613-20 เครื่องมือเครื่องใช้

กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการ 02-201-8001
และผังเมือง

เครื่องจักรกล

14.

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเส้นทางรถไฟ
การขนส่งทางรถไฟ

บริษัทขนส่ง จ�ำกัด

02-272-5761-5 การขนส่งเคลื่อนย้าย

22.

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

02-225-3271
02-225-0020

23.

มุลนิธิร่วมกตัญญู

02-249-4821 เครื่องอุปโภคบริโภค
02 -751-0944 ยานพาหนะ

ทางรถยนต์
16.

องค์กรรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ

02-245-3231-9 การขนส่งเคลื่อนย้าย
ผอ.องค์กรรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์
ทางรถยนต์

เครื่องอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะ
อาสาสมัคร

อาสาสมัคร
24.

จส 100

1137

รายงานข่าว

25.

ร่วมด้วยช่วยกัน

1357

รายงานข่าว

17.

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ

ผอ. องค์การขนส่ง 02–246-0996-7 การขนส่งเคลื่อนย้า
02- 2247-2189 นทางรถยนตร์
มวลชนกรุงเทพ

26.

กรมทรัพยากรน�้ำ	

18.

สภากาชาติไทย

ผอ. กองบรรเทาทุกข์ 02-251-7853-6 เครื่องอุปโภคบริโภค
02-251-7080 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และประชานามัย
พิทักษ์
หน่วยปฐมพยาบาล
อาสามสมัครกาชาด
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

27.

ส�ำนักงานกิจการสตรีและ 02 -3068780
สถาบันครอบครัว กระทรวง โทรสาร :
การพัฒนาสังคมและความ
02-3068753
มั่นคงของมนุษย์
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เครื่องอุปโภคบริโภค

ข้อมูลทางวิชาการ

1690

15.

การสนับสนุน

อากาศยาน

13.

ผู้ว่าการ การรถไฟ 02-220-4103
02-223-0341
แห่งประเทศไทย

ล�ำดับ

ภาคผนวก

ล�ำดับ

อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ 02-298-5667

ข้อมูล
ประสานงาน
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เลขหมาย

ลักษณะการใช้

เลขหมาย
หน่วยงานหรือบริษัท

ลักษณะการใช้

หน่วยงานหรือบริษัท

1190

เพื่อบริการประชาชนในการแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย

กองบัญชาการต�ำรวจ ตระเวนชายแดน

1192

ก�ำกับดูแลการป้องกันและปราบปราม
โจรกรรมรถ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

1193

อุบัติภัยบนทางหลวงแผ่นดิน

ต�ำรวจทางหลวง

1194

แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยาหลักฐาน
เกี่ยวกับอาชญากรรม

ต�ำรวจสอบสวนกลาง

1195

รับแจ้งเหตุด่วน - เหตุร้าย

ต�ำรวจกองปราบ

191

แจ้งเหตุห่วนเหตุร้าย

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

195

แจ้งเหตุห่วนเหตุร้าย

ต�ำรวจกองปราบ

197

ศูนย์ควบคุมจราจร

ต�ำรวจจราจร

199

แจ้งดังเพลิง

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กทม.

1123

ให้การบริหารแห่งประชาชนในการรับแจ้ง
เหตุด่วน – เหตุร้ายต่างๆ

กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

1134

เพื่อบริหารช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิด มูลนิธิปวีณา หงสกุล
สิทธิในด้านต่างๆ

1196

แจ้งอุบัติภัยทางน�้ำ	

กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ

1197

ศูนย์ควบคุมการจราจร

ต�ำรวจจราจร

1135

แจ้งเหตุด่วน หรือร้องทุกข์

1330

ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

กระทรวงสาธารณะสุข

1136

รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกกระท�ำผิดกฎหมาย กองต�ำรวจสื่อสาร
ว่าด้วยป่าไม้

1340

เพื่อให้เบาะแส ข่าวสาร อาชญากรรม

ต�ำรวจภูธร 9

1138

เพื่อใช้งานในการแจ้งข่าวสารปราปราม
ยาเสพติด

กรมการสื่อสารทหาร

1346

ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความมั่นคง

ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

1139

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว

หน่วยข่าวกรองทหาร

1356

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม

1155

มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินนักท่องเที่ยว

ศูนย์อ�ำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

ให้บริการกับผู้เดินทาง ปฏิบัติการด้าน
ความปลอดภัยในทุกด้าน ปรึกษา แนะน�ำ
รับแจ้งอุบัติภัยและประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1178

รับแจ้งเหตุด่วน - เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคล
ต่างด้าว

ส�ำนักตรวจคนเข้าเมือง

1362

รับแจ้งเหตุไฟป่า

กรมป่าไม้

1363

เพื่อใช้ป้องกันการก่อการร้ายต่างๆ

กรมสื่อสารทหารอากาศ
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กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ

ภาคผนวก

เลขหมายพิเศษที่เปิดใช้บริการในการแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะการใช้

หน่วยงานหรือบริษัท

1365

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ

1374

รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ส�ำนักเลขาธิการกองอ�ำนวยการ รักษา
ความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน
ความมั่นคงภายใน

1386
1387

ลักษณะการใช้

หน่วยงานหรือบริษัท
ศุนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

1567

รับเรื่องรางร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัจ
กระทรวงมหาดไทย

ให้ประชาชนร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่างๆ ส�ำนักงาน ปปส

1584

รับแจ้งปัญหาต่างๆ ส�ำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อนแก้วสมาคม
ที่มีปัญหาที่ได้รับการกระท�ำ ทั้งร่างกายและ
จิตใจ

รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรถ กรมการขนส่งทางบก
แท็กซี่

1644

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจราจร

ส�ำนักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.)

1540

รับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าช

บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าชธรรมชาติ
(ใช้พื้นที่ 02, 03 คูณเท่านั้น)

1646

ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำผู้ป่วยเบื้องต้น

ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1541

เพื่อให้บริการการด�ำเนินงาน รับข่าวสาร
สื่อสารแก่ผู้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

มูลนิธิป้องกันต่อต้ายอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในประเทศไทย

1650

รับแจ้งกรณีเหตุฉุกเฉินจากมลพิษ สารเคมี การควบคุมมลพิษ
และกากของเสีย

1541

เพื่อให้บริการการด�ำเนิน รับข่าวสาร สื่อสาร มูลนิธิป้องกันต่อต้านด้านอาชญากรรม
แก่ผู้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
และยาเสพติดในประเทศไทย

1654

เพื่อน�ำมาให้บริหารรับแจ้งเหตุฉุกเฉินบน
ท้องถนน

1543

อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางด่วน

การทางพิเศษ

1656

ศูนย์ Call Center การให้บริการช่วยเหลือ บริษัท ออโต้ แอสซิสท์ จ�ำกัด
รถเสีย 24 ชั่วโมง

1554

บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำผู้ป่วย

ส�ำนักการแพทย์ กทม.

1669

1555

รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุ เขตกทม

กทม. รวมกับศุนย์อุบัติเหตุ

แจ้งอุบัติเหตุ และขอค�ำแนะน�ำ ขอความช่วย ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
เหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ประจ�ำจังหวัด

1562

รับค�ำร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ส�ำนักงานเลขาวุฒิสภา

1677

เพื่อให้บริการช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์

1564

บริการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อุบัติภัยจากสารเคมี

1690

เพื่อให้บริการสอบถามปัญหาต่างๆ ตลอดจน การรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลฉุกเฉิน
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

เลขหมาย

ภาคผนวก

เลขหมาย

บริษัท คาร์เวลด์ คลับ จ�ำกัด

บริษัท ยูคอม จ�ำกัด
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ลักษณะการใช้

หน่วยงานหรือบริษัท

2. องค์กรพัฒนาเอกชน
2.1 องค์กรฟื้นฟูด้านสตรีและเด็กหลังภัยพิบัติธรรมชาติ

1691

เพื่อใช้ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กองต�ำรวจสื่อสาร ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง

1696

เพื่อใช้ในการรับแจ้งเหตุเพลิงใหม้และอุบัติภัย กรมสื่อสารทหารเรือ
ทางน�้ำ

1717

สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน มูลนิธิเมาไม่ขับ
ในปัญหาเมาแล้วขับ

1718

สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน มูลนิธิเมาไม่ขับ
ในปัญหาเมาแล้วขับ

2. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสหญิง 02-236-9272,
02-266-8019
(เอ็มพาวเวอร์)

ให้การช่วยเหลือหญิงบริการ
ที่ประสบภัยพิบัติ

1780

เพื่ออ�ำนวยความสะดวกกรณีพิเศษ ในพื้นที่ ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ
14 จังหวัดภาคใต้

3. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย

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

การดูแลเด็กอ่อน โรงเรียน

1784

รับแจ้ง สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาและระงับเหตุสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน

4. มูลนิธิรักษ์ไทย

02-2795306-7
โทรสาร.02-2714467

การฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
หลังภัยพิบัติ การฟื้นฟูชุมชน
ในมิติหญิงชาย การให้การ
ช่วยเหลือเด็ก ส่งเสริมการ
จัดการภัยพิบัติในระดับชุม

ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ล�ำดับ

หน่วยงาน

1. มูลนิธิผู้หญิง

โทรศัพท์

ให้การช่วยเหลือกลุ่ม
อีเมลล์ : ffw@mozart.inet.co.th ผู้เปราะบาง หญิงหม้าย
การฟื้นฟูจืตใจและการฟื้นฟู
FFW@womenthai.org
เว็บไซท์ : www.womenthai.org อาชีพ ส่งเสริมสิทธิสตรี
02-435-1246,02-433-5149

อีเมลล์ : info@raksthai.org

(แหล่งข้อมูล: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย)
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การสนับสนุน

5. มูลนิธิชุมชนไท

02- 7165610-1
โทรสาร.02-7165506

6. ส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

02 -3068780
โทรสาร 02-3068753

ภาคผนวก

เลขหมาย

การรวมกลุ่มในชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพ
การสร้างบ้าน สร้างชุมชน
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2.2 องค์กรส่งเสริมด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.

2.

3.

หน่วยงาน

โทรศัพท์

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

มูลนิธิอันดามัน
(เครือข่ายความร่วม
มือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ง
อันดามัน)

สมาพันธ์ชาวประมง
พื้นบ้านภาคใต้

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

การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน เด็ก
ผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธ์ที่
saveandaman@ ประสบภัย ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติในระดับ
yahoo.com
ชุมชน ซ่อมสร้างเรือ การสร้างบ้าน สร้าง
ชุมชน การให้การศึกษาด้านการจัดการ
ผ่านภิบัติ โรงเรียนปลอดภัย สิทธิชุมชน การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง การรณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่อ
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่ยั่งยืน ความขัดแย้งใน
สิทธิที่ดิน การช่วยเหลือชุมชนในระยะเร่งด่วน
ระยะกลางและระยะยาว
086 4713280
081 9465686

samapantrang@ การให้การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน
การให้การศึกษาด้านการจัดการผ่านภิบัติ
hotmail.com
โรงเรียนปลอดภัย สิทธิชุมชน การส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การรณรงค์ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลัง
ภัยพิบัติที่ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การ
ช่วยเหลือชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและ
ระยะยาว
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ล�ำดับ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

4.

075 318623-4
โครงการพัฒนา
ชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้
(ดับบ้านดับเมือง)

5.

มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร โทรศัพท์/โทรสาร

6.

สมาคมรักษ์ทะเลไทย

7.

องค์การความร่วม
มือเพื่อการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อันดามัน [AFR]

การสนับสนุน
การให้การช่วยเหลือเด็ก การให้การศึกษาด้าน
การจัดการผ่านภิบัติ โรงเรียนปลอดภัย
สิทธิชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การรณรงค์
ผลักดันนโยบายเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่
ยั่งยืน ความขัดแย้งในสิทธิที่ดิน การช่วยเหลือ
ชุมชนในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว

การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
0-2224-7838-40 ชายฝั่ง สิทธิชุมชน
074-333114

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

ภาคผนวก

ล�ำดับ

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

โทรศัพท์

การสนับสนุน

1.

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

ให้การช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติหลังภัยพิบัติในระยะเร่ง
ด่วน รณรงค์ผลักดันนโยบาย
เรื่องสิทธิแรงงาน

2.

มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

ให้การช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติหลังภัยพิบัติในระยะเร่ง
ด่วน ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน
แรงงานข้ามชาติ รณรงค์
ผลักดันนโยบายเรื่องสิทธิ
แรงงานและเด็ก

089-9708144,
085–9660736

อีเมลล์ :
sidaho003@hotmail.com

ภาคผนวก

ล�ำดับ

3. สถาบันวิชาการที่มีบทบาทด้านการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
ล�ำดับ
1.

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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โทรศัพท์
โทรศัพท์: 02-2187375
โทรสาร: 02-2552353

การสนับสนุน
ศึกษาวิจัยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ได้รับผลกระทบ มิติหญิงชาย
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