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1
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

                                    คำ นำ 

 เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยร้ำยแรง ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น�ำชุมชน มักจะ

มคีวำมจ�ำเปน็ในกำรหำสถำนทีพั่กพิงชัว่ครำวให้แก่ประชำชนท่ีประสบผลกระทบจำกเหตอุทุกภัย บำงครอบครวัอำจจะ

เลือกที่จะพักอยู่ในบ้ำนของตัวเอง   ในขณะที่หลำยครอบครัวต้องตัดสินใจอพยพออกจำกบ้ำนที่อยู่อำศัยไปพ�ำนัก 

ยังศูนย์พักพิงชั่วครำวจนกว่ำสภำวะอุทกภัยจะบรรเทำลง

 ศูนย์พักพิงชั่วครำวน้ีอำจจะเป็นสถำนที่ท่ีก�ำหนดไว้แล้วในแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของหมู่บ้ำน 

ต�ำบล อ�ำเภอ เชน่ โรงเรยีน วัด ส�ำนกังำนองคก์ำรปกครองสว่นท้องถิน่ ศำลำประชำคม หรอือำคำรท่ีกวำ้งพอท่ีจะรองรบั

ประชำชนจ�ำนวนมำก ซึง่นอกจำกจะใชเ้ปน็แหลง่พักอำศยั สถำนท่ีประกอบอำหำร จดุปฐมพยำบำล และสถำนท่ีประกอบ

กิจกรรมประจ�ำวัน ยังเปน็พ้ืนท่ีรวบรวมส่ิงของบรรเทำทุกขแ์ละเสบยีงอำหำรท่ีไดร้บัจำกภำคสว่นตำ่งๆ และกระจำยไปยัง

ประชำชนที่ไม่อพยพออกจำกบ้ำนเรือนด้วย  ดังนั้น กำรเลือกสถำนที่ที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วครำวในเหตุอุทกภัยเพื่อให้ 

ทุกคนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้อย่ำงสะดวกสบำยและเท่ำเทียมถือเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ 

ในกำรเลือกสถำนที่ รวมทั้งกำรสร้ำงเสริม ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนประกอบของสถำนที่ปลอดภัยที่เลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในกำรใช้งำน  สร้ำงควำมปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ด้วยควำมส�ำคัญของกำรคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยและกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวระดับชุมชนดังกล่ำว

โครงกำรลดควำมเส่ียงต่ออุทกภัยในประเทศไทย  (Program for Reduction of Vulnerability to Floods in Thailand)

ศูนย์เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  (Asian Disaster Preparedness Center : ADPC)   และ

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จึงได้พัฒนำคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถน�ำเนื้อหำ

ควำมรู้และแนวทำงกำรคัดเลือกพ้ืนท่ีปลอดภัยและกำรบริหำรจัดกำรที่พักพิงชั่วครำวในระดับชุมชนไปประยุกต์ใช้เป็น

ส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในชุมชน   ข้อมูลที่น�ำมำจัดท�ำคู่มือได้พัฒนำจำกแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวตำมมำตรฐำนสำกลและยังน�ำแนวคิดและแนวทำงกำรปฏิบัติ

ในชุมชนที่โครงกำรได้ด�ำเนินโครงกำรอยู่มำประยุกต์ให้ผสมผสำน  เพื่อให้คู่มือฉบับนี้ตรงกับบริบทของประเทศไทย

และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติในระดับชุมชนได้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล และ

ส่งเสริมควำมตระหนักในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปกป้องกลุ่มเปรำะบำงในเหตุอุทกภัย เช่น เด็ก สตรี 

ผู้สูงอำยุและคนพิกำร  โดยเนื้อหำในคู่มือนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่  ส่วนแรก เป็นเรื่องของกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัย  

ข้อพิจำรณำในกำรเลือกพ้ืนท่ี และกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกพ้ืนท่ี  ส่วนท่ีสอง เป็นเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิง

ชั่วครำว  ประกอบด้วย คณะท�ำงำนและขั้นตอนในกำรเตรียมสถำนที่ กำรใช้สถำนที่และกำรปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว  

ส่วนที่สำม เป็นเนื้อหำเกี่ยวกับแนวทำงกำรดูแลและคุ้มครองให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุและคนพิกำร เพื่อให้เกิดควำม

เข้ำใจและตระหนักในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล และส่วนที่สี่ เป็นกำรรวบรวมเครื่องมือทั้งหมดในภำคผนวกเพื่อ

ให้คณะท�ำงำนสำมำรถน�ำไปประกอบใช้กับสถำนกำรณ์จริงได้
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เนือ้หำของคูม่อืนีป้ระกอบดว้ยค�ำอธิบำย ควำมหมำย หลกัเกณฑ์ และภำพประกอบจำกประสบกำรณก์ำรรบัมอืภัยพิบตัิ

ในต่ำงประเทศและพฤติกรรมของประชำชนผู้ประสบภัยในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในบริบทของกำรเผชิญ

สถำนกำรณ์อุทกภัยในระดับต่ำงๆ  นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรตรวจสอบ (checklist) ที่สำมำรถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วย

ในกระบวนกำรท�ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีทีท่�ำงำนดำ้นกำรลดควำมเสีย่งภยัพิบตัริะดบัชมุชน  คณะกรรมกำรดำ้นกำรปอ้งกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย และประชำชนในชุมชน 

 โครงกำรลดควำมเสีย่งตอ่อทุกภยัในประเทศไทย ศูนย์เตรยีมควำมพรอ้มปอ้งกันภัยพบิตัแิห่งเอเชยี ขอขอบคณุ

คณะท�ำงำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงภัยที่ร่วมพัฒนำคู่มือฉบับนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรเลือกพื้นที่

ปลอดภัยและกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวส�ำหรับเหตุอุทกภัยระดับชุมชนเล่มนี้ จะสร้ำงควำมเข้ำใจและควำม

ตระหนักถึงควำมส�ำคญัของกำรคดัเลอืกพ้ืนทีแ่ละกำรบรหิำรจดักำรศนูย์พักพิงชัว่ครำวท่ีค�ำนงึถึงควำมเท่ำเทียม เขำ้ถึง

ได้ของคนทุกกลุ่ม และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนในพื้นที่ต่ำงๆ ได้ในอนำคต 

           โครงกำรลดควำมเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย  

      ศูนย์เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 2560
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คำ จำ กัดความ

• พื้นที่ปลอดภัย (Safe Site) ในควำมหมำยของกำรจัดกำรภัยพิบัติ หมำยถึง ศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิงชั่วครำว

ของชมุชน ซึง่ไดจ้ดัเตรยีมไวส้�ำหรบัผูป้ระสบภยัท่ีตอ้งอพยพย้ำยออกจำกทีพั่กอำศยัเดมิ อนัเน่ืองมำจำกผลกระทบ

จำกอุทกภัยและสำธำรณภัยประเภทอื่นๆ และอำศัยพักพิงชั่วครำวจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัยพิบัติจะยุติและเดินทำง

กลับที่ตั้งเดิมด้วยควำมเรียบร้อย 

• กำรเลือกพื้นที่ปลอดภัย (Safe Site Selection) หมำยถึง กำรก�ำหนดสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัยและเหมำะสม 

ต่อกำรบริหำรจัดกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

• ศูนย์พักพิงชั่วครำวของชุมชน (Temporary Community Shelter) หมำยถึง สถำนที่ที่มีสำธำรณูปโภคที่ส�ำคัญ

และจ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตในช่วงระยะเวลำหน่ึง ก่อนท่ีจะกลับสู่บ้ำนเรือนเมื่อสถำนกำรณ์เข้ำสู่ภำวะปกติ  

อำจจะใช้เวลำเป็นวันหรือสัปดำห์

• กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว (Shelter Management) เป็นกำรจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วครำวท้ังทำง

กำยภำพและทำงสงัคมใหต้รงกับควำมตอ้งกำรของผูอ้พยพโดยสนับสนุนปจัจยัพ้ืนฐำนในกำรด�ำรงชวิีต ไดแ้ก่ อำหำร 

น้�ำ ยำรักษำโรค และที่พักพิง เป็นกำรลดควำมเดือดร้อนจำกผลกระทบของอุทกภัย ป้องกันปัญหำจำกกำรอยู่ร่วม

กันท่ำมกลำงข้อจ�ำกัดของทรัพยำกร เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยอย่ำงทั่วถึงและเพ่ือป้องกันอันตรำยให้ผู้ประสบภัย

และเจ้ำหน้ำที่ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลศูนย์พักพิงชั่วครำว  

• ศูนย์อพยพ (Evacuation Center) หมำยถึง สถำนท่ีที่มีกำรเตรียมพร้อมตำมควำมจ�ำเป็นข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ         

ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ลี้ภัยจำกเหตุกำรณ์รุนแรงที่ท�ำให้ต้องออกจำกบ้ำนพักอำศัยหรือถิ่นฐำน  ซึ่งใช้เวลำกำร  

อยู่อำศัยนำนกว่ำศูนย์พักพิงชั่วครำวเป็นเวลำหลำยเดือนหรือหลำยปี เพื่อรอกำรกลับสู่ถิ่นฐำน บ้ำนเรือน หรือ 

รอซ่อมสร้ำงบ้ำนใหม่ 
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ส่วนที่ 1

การเลือกพื้นที่ปลอดภัย
(Safe Site Selection)

AW ADPC manual.indd   5 3/29/2560 BE   12:35 PM



AW ADPC manual.indd   6 3/29/2560 BE   12:35 PM



7
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : การเลือกพื้นที่ปลอดภัย (Safe Site Selection)

1.1 ลักษณะทั่วไปในกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเหตุอุทกภัย

• สถำนท่ีปลอดภยัส�ำหรบัเหตอุทุกภยันัน้พิจำรณำจำกกำรเลอืกพ้ืนท่ีท่ีไมม่คีวำมเสีย่งตอ่กำรเกิดอุทกภัยซ้�ำ หรอื

ไม่มีควำมเส่ียงต่อผลกระทบจำกภัยอ่ืนๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในสภำวะอำกำศช่วงน้ัน เช่น จำกพำยุหรือลมกระโชกแรง 

ดนิโคลนถลม่ น้�ำปำ่ไหลหลำก  กำรเลือกพ้ืนท่ีปลอดภัยสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกแผนทีเ่สีย่งภยัท่ีชมุชนไดจ้ดัท�ำขึน้

ในกระบวนกำรวำงแผนป้องกันภัยพิบัติในชุมชน

• เป็นพื้นที่ที่เข้ำถึงได้ หมำยถึง ควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรติดต่อจำกภำยนอกไปยังพื้นที่ที่เลือกให้เป็น

ศนูย์พักพิงชัว่ครำว ไมว่่ำจะเปน็กำรเดินทำงดว้ยยำนพำหนะใดๆ เชน่ รถยนต์ รถพยำบำล รถกู้ชพีหรอื เรอืประเภท

ต่ำงๆ และยังรวมถึงควำมสะดวกในกำรใช้สถำนที่ โดยปรำศจำกอุปสรรคและค�ำนึงถึงควำมสะดวกของทุกคน 

เช่น เด็ก ผู้สูงอำยุ คนตำบอด คนพิกำรและผู้สูงอำยุที่ใช้รถเข็น คนพิกำรและผู้สูงอำยุุที่ใช้ไม้เท้ำ 

• มีทำงลำดส�ำหรับรถเข็นจำกพ้ืนถึงตัวอำคำรสถำนที่ ประตูมีขนำดที่กว้ำงพอส�ำหรับรถเข็น มีรำวน�ำทำงเดิน 

หรือเป็นรำวจับส�ำหรับทำงเดินข้ึนบันได  และมีห้องน้�ำท่ีเหมำะสมส�ำหรับคนพิกำรหรือผู้สูงอำยุ หำกไม่มีสิ่ง

อ�ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนี้ จ�ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำปรับปรุงสถำนที่ จัดหำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ หรือ

สร้ำงขึ้นใหม่ 

• ควรเป็นสถำนที่ที่มีควำมพร้อมของสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ กำรคมนำคม เพื่อเอื้อต่อ

ควำมสะดวกในกำรด�ำรงชวิีตประจ�ำวัน และไมห่่ำงไกลจำกสถำนท่ีให้บรกิำรของรฐั เชน่ โรงพยำบำล ส�ำนกังำน

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนีต�ำรวจ ศูนย์ประสำนงำนช่วยเหลือต่ำงๆ 

• เป็นสถำนที่ที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรจัดระเบียบในด้ำนต่ำงๆ  เช่น กำรจัดพื้นที่นอนพักผ่อน พื้นที่ประกอบอำหำร  

กำรระบำยอำกำศ กำรท�ำควำมสะอำด กำรก�ำจดัขยะและน้�ำเสยี สถำนทีซ่กัลำ้ง หอ้งน้�ำ หอ้งสว้ม เพ่ือสขุอนำมยั

ที่ดี ป้องกันโรคติดต่อ เช่น มำลำเรีย ท้องร่วง เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังต้องค�ำนึงถึงกำรบริหำรพื้นที่ส�ำหรับจัดเก็บ

และกระจำยสิ่งของบรรเทำทุกข์และของบริจำค พื้นที่ส�ำหรับกำรปฐมพยำบำล และพื้นที่ประสำนงำน

• มีกำรคุ้มครองปกป้องเด็กและเยำวชนจำกภัยและอันตรำยในทุกรูปแบบ   ซึ่งกำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ นี้ต้องค�ำนึง

ถึงหลักมนุษยธรรม  สิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำย  ปรำศจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกเพศสภำพ หรือสภำพ 

ควำมพิกำร และควำมสูงอำยุ 
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1.1.1 สถำนที่ในชุมชนที่อำจจะใช้เป็นศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิงชั่วครำว 

 ในแต่ละหมู่บ้ำน ต�ำบล หรืออ�ำเภอ ย่อมมีพื้นที่สำธำรณะที่สำมำรถรองรับกำรอพยพชั่วครำวของประชำชนได้ 

ซ่ึงกำรใช้งำนต้องค�ำนึงถึงระยะเวลำในกำรพักอำศัยและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกรองรับด้วย ซ่ึงกำรเลือกใช้สถำนท่ีเหล่ำนี้ 

ต้องค�ำนึงถึงกำรจัดกำรพ้ืนที่โดยไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ควรใช้ทรัพยำกรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั่วไป

สถำนที่ที่คนในชุมชนอำจใช้เป็นสถำนที่ปลอดภัยและศูนย์พักพิงชั่วครำว ได้แก่ โรงเรียน  วัด สุเหร่ำ ส�ำนักงำนองค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งกำรเลือกสถำนที่แต่ละประเภทย่อมมีข้อดีและข้อจ�ำกัดต่ำงกันไป   ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1  

ซึ่งผู้ท�ำหน้ำที่เลือกพื้นที่ปลอดภัยต้องพิจำรณำเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

ตารางที่ 1  สถานที่ประเภทต่างๆที่ชุมชนอาจเลือกเป็นพื้นที่ปลอดภัย

 สถำนที่ ข้อดี ข้อจ�ำกัด

โรงเรียน • ใกล้พื้นที่ชุมชน
• มีสำธำรณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐำน เช่น        

น�้ำ ไฟ ห้องน�้ำ โรงครัว
• มีคณะกรรมกำรโรงเรียน
• บำงโรงเรียนมีแผนป้องกันอุทกภัยใน

โรงเรียนแล้ว

• กำรพักอำศัยอำจจะรบกวนกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนในกรณีที่ใช้เป็นที่เรียนและเป็น
ที่พักพิงชั่วครำวในเวลำเดียวกัน

• สภำพห้องเรียนอำจจะไม่มีควำมเป็นส่วนตัว

ส�ำนักงำน 
อบต./เทศบำล

• เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน                     
และมีหน่วยงำนควำมปลอดภัย

• มีระบบสื่อสำร
• มีสำธำรณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐำน  เช่น น�้ำ 

ไฟ ห้องน�้ำ

• พื้นที่อำจจะไม่กว้ำงขวำงพอส�ำหรับกำรรับ     
ผู้ประสบภัยหลำยครอบครัว

• ยำกต่อกำรจัดพื้นที่เป็นส่วนตัว
• กำรจัดพื้นที่พักพิงอำจจะรบกวนกำรท�ำงำน

ของเจ้ำหน้ำที่

ศำสนสถำน       
เช่น  วัด มัสยิด  
หรือโบสถ์

• ใกล้พื้นที่ชุมชน มีควำมสัมพันธ์กับประชำชน
• มีขนำดพื้นที่หลำกหลำย สำมำรถรับได้

หลำยครอบครัว 
• มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร                

ของสถำนที่อยู่แล้ว

• ข้อบัญญัติทำงศำสนำอำจจะท�ำให้เกิดควำม
เหลื่อมล�้ำหรือควำมขัดแย้งในกำรให้สถำนที่ 
พักพิงแก่ผู้หญิง และคนพิกำร 

• อำจจะเลือกผู้เข้ำพักที่เป็นคนนับถือศำสนำ
เดียวกัน

• ผู้เข้ำพักพิงต่ำงศำสนำอำจไม่สะดวกใจ        
ในกำรใช้พื้นที่

ศำลำประชำคม • เป็นศูนย์กลำงชุมชน
• หลำยแห่งมีระบบสื่อสำร
• มีรูปแบบและขนำดพื้นที่หลำกหลำย      

บำงแห่งเป็นอำคำร บำงแห่งเป็นพื้นที่โล่ง 
• มีสำธำรณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐำน  เช่น        

น�้ำ ไฟ ห้องน�้ำ 
• มีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนดูแล

• อำจจะไม่เหมำะแก่กำรอยู่อำศัยในระยะยำว 
• ยำกต่อกำรจัดพื้นที่เป็นส่วนตัว
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1.2 กำรพิจำรณำเลือกพื้นที่ปลอดภัย

 พ้ืนท่ีปลอดภัยในชุมชนอำจจะมีให้เลือกไม่มำกนัก และอำจจะมีส่ิงจ�ำเป็นหรือองค์ประกอบของพ้ืนท่ีไม่สมบูรณ์แบบ 

บำงสถำนที่ท่ีดูเหมำะสมอำจจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชน พ้ืนท่ีเชิงพำณิชย์ พ้ืนที่เศรษฐกิจ กำรเลือกพ้ืนท่ีปลอดภัยจึงต้อง

ค�ำนึงถึงสภำพกำรใช้งำน และผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมทั้งผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

1.2.1 กำรพิจำรณำผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่  2  ข้อพิจารณาด้านผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อพิจำรณำ เหตุผลและแนวทำงแก้ปัญหำ

ในกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัย ได้มีกำร
ปรึกษำหำรือชุมชนใกล้เคียง หรือชุมชน
ที่เป็นเจ้ำของพื้นที่ปลอดภัยนั้นหรือไม่ 

ชมุชนใกล้เคยีงหรอืชมุชนเจ้ำของสถำนทีต้่องมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ
เลือกพื้นที่ปลอดภัย  รวมถึงกำรปรึกษำหำรือเพื่อเป็นกำรลดหรือ
เลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้ง ซึ่งควำมขัดแย้งนี้อำจจะเกิดจำก
กำรใช้ทรัพยำกรในพื้นที่โดยกลุ่มผู้อพยพก็ได้ 

ประชำชนในพื้นที่และประชำชนที่อำจจะ
อพยพมำอยู่มีกำรท�ำมำหำกินหรือกำร
นับถือศำสนำเหมือนกันหรือไม่ 

หำกผู้อพยพต้องอยู่รวมกันในสถำนที่พักพิงชั่วครำวเป็นเวลำนำน 
หรืออยู่ร่วมกับชุมชนดั้งเดิมที่มีพื้นเพต่ำงกันแล้ว ควำมแตกต่ำง   
ทำงด้ำนอำชีพ  ศำสนำ และสังคมมีผลต่อทัศนคติและมุมมอง
ในด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและกำรด�ำรงชีวิต  ซึ่งอำจจะน�ำไปสู่
ควำมขัดแย้งได้ 

พื้นที่ที่เลือกนั้น เป็นพื้นที่อ่อนไหว
ในด้ำนนิเวศวิทยำหรือไม่ 

พื้นที่อ่อนไหวในด้ำนนิเวศวิทยำ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน�้ำ ห้วย หนอง คลอง 
บึง พื้นที่ชำยฝั่งทะเล ป่ำโกงกำง พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีสัตว์และ
พรรณพืชใกล้สูญพันธุ์  ซึ่งควรหลีกเลี่ยงกำรใช้พื้นที่เหล่ำนี้เป็นศูนย์
พักพิงชั่วครำว ที่อำจจะสร้ำงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
แต่หำกจ�ำเป็นจริงๆ ต้องปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด้ำนนิเวศวิทยำในกำร 
เตรียมและใช้สถำนที่

พื้นที่ที่เลือกนั้น เป็นพื้นที่อ่อนไหวในด้ำน
วัฒนธรรมหรือไม่ 

พื้นที่ทำงวัฒนธรรม ได้แก่ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ พื้นที่อนุรักษ์ 
พื้นที่โบรำณสถำน เป็นต้น ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหว
ด้ำนวัฒนธรรม เพื่อป้องกันกำรรุกล�้ำและอำจน�ำมำซึ่งควำมเสียหำย
ของพื้นที่นั้นได้ หำกจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ ควรปรึกษำควำมเหมำะสม
กับเจ้ำของพื้นที่ ผู้มีอ�ำนำจ หรือผู้น�ำทำงศำสนำ และวัฒนธรรม 

AW ADPC manual.indd   9 3/29/2560 BE   12:35 PM



10
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ข้อพิจำรณำ เหตุผลและแนวทำงแก้ปัญหำ

พื้นที่ที่เลือกนั้น เป็นพื้นที่ที่เคยใช้ใน       
กำรอุตสำหกรรม หรือเป็นที่ทิ้งขยะ
อุตสำหกรรม เป็นบ่อขยะเก่ำ หรือเป็น
พื้นที่ใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมหรือไม่

พื้นที่อุตสำหกรรม เหมืองเก่ำ บ่อขยะเก่ำมักมีสำรพิษตกค้ำง อำจจะ
เป็นอันตรำยต่อผู้ประสบภัย อำจยังมีสำรเคมีปนเปื้อน สำรเคมีรั่วไหล
ปะปนมำกับน�้ำท่วม และอำจจะมีอำกำศเป็นพิษ มลภำวะทำงกลิ่น 
เสียงต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและสวัสดิภำพของประชำชน       
ผู้ประสบภัย

พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น เป็นพื้นที่เสี่ยง
น�้ำท่วมหรือมีโอกำสที่จะเกิดน�้ำท่วมซ�้ำ
หรือไม่

น�้ำท่วมอำจมำจำกปริมำณน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลอง เขื่อน หรืออ่ำงเก็บน�้ำ 
ฝนตกหนัก หรือมีระบบระบำยน�้ำที่ไม่ดี พื้นที่ที่ใช้เป็นสถำนที่ปลอดภัย
ควรมีควำมลำดเอียงเล็กน้อยเพื่อกำรระบำยน�้ำ 

หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่เสี่ยงต่อน�้ำท่วมซ�้ำ ควรมีกำรยกพื้น   
ขุดทำงระบำยน�้ำรอบอำคำรหรือใต้อำคำรและควรมีระบบเฝ้ำระวัง   
น�้ำท่วม   

พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น เป็นพื้นที่เสี่ยง
ต่อดินโคลนถล่มและดินทรุดตัวหรือไม่

พื้นที่ที่มีควำมลำดชันมำกมักจะมีแนวโน้มในกำรเกิดดินโคลนถล่ม
โดยเฉพำะในช่วงมรสุม   พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น ไม่ควรเป็นพื้นที่
เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม หรือที่ที่มีกำรพังทลำยของดินได้โดยง่ำย      
หำกจ�ำเป็นต้องเลือกใช้ ควรเตรียมปลูกพืชปกคลุมพื้นดินเตรียม   
สร้ำงแนวก�ำแพงป้องกัน และไม่สร้ำงอำคำรชั่วครำวบริเวณลำดชัน 

พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น มีน�้ำสะอำด
ส�ำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอส�ำหรับ
กำรพักพิงชั่วครำวหรือไม่

น�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภคอำจจะเป็นน�้ำประปำ น�้ำบ่อ น�้ำที่ต่อท่อมำ
จำกแหล่งน�้ำ โดยค�ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยคนละ 15 ลิตรต่อวัน ตลอดกำร
ใช้งำนศูนย์พักพิง

พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น อยู่ใกล้สถำนี
อนำมัย โรงพยำบำลและโรงเรียนอย่ำง
น้อย 1 กิโลเมตรหรือไม่

ผู้ประสบภัยที่มำพักพิงในศูนย์พักพิงชั่วครำวอำจจะจ�ำเป็นต้องเดิน
ทำงไปรับกำรรักษำพยำบำล นักเรียนอำจจะจ�ำเป็นต้องไปโรงเรียน 
สถำนที่เหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นและไม่ควรอยู่ไกลเพรำะจะสร้ำงควำม
ยำกล�ำบำกในกำรเดินทำงระหว่ำงเกิดเหตุอุทกภัย

พื้นที่ปลอดภัยที่เลือกนั้น อยู่ใกล้     
ถนนหลวง หรือถนนที่มีกำรจรำจร
คับคั่งหรือไม่

พื้นที่ปลอดภัยควรอยู่ห่ำงจำกถนนอย่ำงน้อย 50 เมตร เพื่อลดโอกำส
กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร ไม่ควรตั้งพื้นที่พักพิงบนถนน โดยเด็ดขำด  
อย่ำงไรก็ตำม ถนนหลวงในพื้นที่ประเทศไทยมักเป็นที่สูง ท�ำให้ชุมชน
ในหลำยพื้นที่ใช้ถนนหลวงเป็นที่จอดรถ เลี้ยงสัตว์ ประกอบอำหำร 
และ   พักค้ำงคืน ดังนั้น หำกจ�ำเป็นต้องใช้ถนนเป็นที่พักพิงชั่วครำว 
จะต้องพิจำรณำเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงรอบคอบ 
มีกำรติดป้ำย และสัญญำณเตือน
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1.2.2 กำรจัดพื้นที่ใช้สอยในศูนย์พักพิงชั่วครำว 

ควำมต้องกำรพื้นที่ใช้สอยของแต่ละศูนย์พักพิงแตกต่ำงกันตำมลักษณะของสังคมและระยะเวลำที่พ�ำนักอยู่ใน

ศูนย์นั้นๆ หำกพิจำรณำจำกมำตรฐำนขั้นต่�ำ กล่ำวคืออย่ำงน้อยที่สุดศูนย์พักพิงชั่วครำวต้องมีพื้นที่ต่อไปนี้ 

1. พื้นที่ส�ำหรับกำรท�ำงำนหรือประสำนงำนของคณะกรรมกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องจัดให้     

เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์กำรท�ำงำนและต้องมีระบบควำมปลอดภัย 

2. พื้นที่ส�ำหรับปฐมพยำบำล ควรจะต้องมีกำรกั้นห้องหรือมีฉำกกั้นส�ำหรับเวลำท�ำกำรรักษำพยำบำล  

ผู้บำดเจ็บหรือเจ็บป่วย  

3. พื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับนอนพักผ่อน ในกรณีที่ผู้อพยพไม่ได้มำเป็นครอบครัว ควรแยกพื้นที่ส่วนตัวระหว่ำงชำย

และหญิง  หำกมีแนวโน้มว่ำจะต้องใช้ศูนย์พักพิงเกินกว่ำ 3 วัน ต้องพิจำรณำพื้นที่ส�ำหรับซักล้ำง ตำกผ้ำ  

ประกอบอำหำร ทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียด้วย   

4. พื้นที่ที่เป็นสัดส่วนส�ำหรับกำรดูแลผู้อพยพที่มีควำมต้องกำรเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรติดเตียง  

หญิงพิกำรที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และกำรดูแลสุขอนำมัย เป็นต้น  

ข้อพิจำรณำ เหตุผลและแนวทำงแก้ปัญหำ

กำรเลือกใช้พื้นที่ใดเป็นศูนย์พักพิง
ชั่วครำวหรือเป็นพื้นที่ที่ใช้ในยำมฉุกเฉิน
นั้นมีกำรตกลงกันกับเจ้ำของพื้นที่อย่ำง
ชัดเจนและถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่

ข้อตกลงในกำรใช้พื้นที่นั้นควรจัดท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษร           
เป็นบันทึกข้อตกลงโดยระบุ (1) เจ้ำของพื้นที่  (2) เงื่อนไขกำรใช้พื้นที่  
(3) ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรจัดกำรพื้นที่ และ  (4) แหล่งที่มำ
ของงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ        
ที่เกิดขึ้น
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ตารางที่  3 การจัดพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยสำาหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว

        ประเภทของพื้นที่ใช้สอย               ปริมำณ/คน

พื้นที่ใช้อำศัย พื้นที่ส่วนตัว/ที่นอน 3.5 ตำรำงเมตรต่อคน (IOM)

พื้นที่ระหว่ำงเต็นท์นอน เว้น 2 เมตร เพื่อเป็นแนวกันไฟ (IOM)

พื้นที่ใช้สอย ห้องส้วม (ห่ำงจำกพื้นที่อำศัย 

6 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร 

และห่ำงจำกแหล่งน�้ำอย่ำง

น้อย 30 เมตร)

1 ห้อง ต่อ ผู้หญิง  20 คน  (IOM)

1 ห้องพร้อมโถปัสสำวะต่อผู้ชำย 35 คน 

จุดให้บริกำรน�้ำใช้ 1 จุดน�้ำประปำต่อผู้ประสบภัยอย่ำงน้อย 80 คน 

ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมำณกำรไหลของน�้ำ 

(IOM)

พื้นที่ซักล้ำง ซักผ้ำ ตำกผ้ำ 1 จุด ต่อ ผู้ประสบภัยอย่ำงน้อย 100 คน (IOM)

พื้นที่ทิ้งขยะ 

(ห่ำงจำกที่พัก 100 เมตร)

2 จุดต่อผู้ประสบภัย 80 คน (ปภ.)

โรงครัว 1 จุด ตำมก�ำลังกำรผลิตและจ�ำนวนคน

พื้นที่ปฐมพยำบำล ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงน้อย 1 จุด

พื้นที่ประกอบกิจกรรมทำง

ศำสนำ เช่น ห้องละหมำด

1 จุด ตำมควำมเหมำะสม
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

1.2.3 กำรจัดสำธำรณูปโภค 

สำธำรณูปโภคในที่นี้หมำยถึงน้�ำดื่มน้�ำใช้  ไฟฟ้ำ และบริกำรต่ำงๆ เช่น บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย  หำกพื้นที่ที่เลือก

นั้นไม่มีน้�ำประปำ น้�ำบ่อ น้�ำดื่ม และน้�ำใช้ ก็จ�ำเป็นจะต้องพิจำรณำกำรจัดหำล�ำเลียงมำให้เพียงพอ ซึ่งจ�ำเป็นต้อง

วำงแผนด้ำนกำรจัดหำ กำรล�ำเลียง และพื้นที่กักเก็บ ภำชนะกักเก็บ เช่น ขนำดถังบรรจุ รวมทั้งกำรแบ่งปันกำรใช้น้�ำ

ต่อคนต่อวันอย่ำงเท่ำเทียม  ส�ำหรับไฟฟ้ำและแสงสว่ำงนั้น จ�ำเป็นต้องมีเพียงพอต่อควำมจ�ำเป็น  ในบำงสถำนกำรณ์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ไฟฟ้ำอำจจะตัดไฟฟ้ำเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้ำลัดวงจร จึงจ�ำเป็นต้องจัดไฟฟ้ำส�ำรอง เช่น

เครื่องปั่นไฟและเชื้อเพลิง  และหำกเป็นไปได้ควรมีระบบป้องกันฟ้ำผ่ำด้วย 

    รูปที่ 1: ควำมต้องกำรใช้น้�ำต่อคนต่อวันโดยเฉลี่ย     

          ดัดแปลงจาก : Mozambican Red Cross, 2013
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

1.3 กระบวนกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วครำวในกรณีอุทกภัย 

 คณะกรรมกำรชมุชนเรยีกประชมุเพ่ือหำรือกับตวัแทนภำคสว่นตำ่งๆ และตวัแทนชมุชนเพ่ือประเมนิควำมตอ้งกำร

และรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ผู้ประสบภัย และสถำนกำรณ์อุทกภัยที่จะเผชิญ

        ขั้นที่ 1     กำรระบุพื้นที่ปลอดภัยและรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน :      

  ระบุพื้นที่น้�ำท่วมและพื้นที่ปลอดภัยในแต่ละต�ำบลหรือหมู่บ้ำน โดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยในชุมชน        

  เพื่อเลือกพื้นที่ปลอดภัยและเส้นทำงอพยพ และเตรียมข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนในกำรประเมิน     

  ควำมต้องกำรใช้พื้นที่ เช่น จ�ำนวนคนพิกำร  ผู้สูงอำยุที่จะต้องอพยพมำยังศูนย์พักพิงชั่วครำว

       ขั้นที่ 2       กำรประเมินสถำนที่และสำธำรณูปโภค :       

  เดินทำงไปยังสถำนที่ที่เลือกและใช้แบบรำยกำรตรวจสอบสถำนที่ปลอดภัยเป็นแนวทำงในกำร 

  ประเมินอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค

        ขั้นที่ 3      กำรน�ำข้อมูลจำกกำรส�ำรวจมำประเมินและเปรียบเทียบเพื่อกำรตัดสินใจ :   

  น�ำข้อมูลจำกกำรส�ำรวจมำประเมินหรือเปรียบเทียบในกรณีที่มีทำงเลือกหลำยแห่ง อำจจะท�ำ  

    ตำรำงเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจำกชำวบ้ำน

ขั้นที่
 
1 : กำรระบุพื้นที่ปลอดภัยและรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน       

 ระบุพื้นที่น้�ำท่วมและพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน โดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยชุมชนเพื่อระบุพื้นที่น้�ำท่วม พื้นทีป่ลอดภัย 

และเส้นทำงอพยพ  จำกนั้นรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนเพื่อค�ำนวณพื้นที่ที่ต้องกำรใช้ และกำรจัดหำสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวกรองรับ

 

      รูปที่ 2 : ตัวอย่ำงกำรท�ำแผนที่เสี่ยงภัยโดยชุมชน     

ที่มา : โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย ADPC (2557)
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

รำยกำรตรวจสอบ 1 กำรประเมินควำมต้องกำรเบื้องต้นของชุมชนเพื่อจัดหำพื้นที่ปลอดภัย 

(ภำคผนวก 1)

ค�ำอธิบำย  :  ตำรำงนี้มีไว้เพื่อช่วยในกำรวำงแผนเตรียมตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว  เป็นกำรค�ำนวณและคำดประมำณ 

จ�ำนวนผู้ประสบภัย สิ่งของ พื้นที่ใช้สอยและกำรจัดสำธำรณูปโภค  โดยให้ก�ำหนดจ�ำนวนผู้ประสบภัยตำมควำมจ�ำเป็น 

ต้องอพยพและค�ำนวณควำมต้องกำรต่ำงๆ จำกตำรำงในหัวข้อ 1.2.2 และ 1.2.3 

    ตัวอย่าง การคำานวณการใช้น้ำาดื่ม          

    จ�ำนวนผู้ประสบภัยที่คำดว่ำจะมำพักพิงที่ศูนย์พักพิงชั่วครำว 120 คน      

              

              น้�ำส�ำหรับดื่ม 3 ลิตร ต่อคน          

              

  จ�ำนวนน้�ำดื่มต่อวันที่ต้องจัดหำส�ำหรับ 120 คน         

              คือ 120 x 3 ลิตร = 360 ลิตรต่อวัน หรือ = น้�ำขวดลิตร 360 ขวด

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

ก. ประชำชน

1 จ�ำนวนประชำชนที่อยู่ในพื้นที่

เสี่ยงอุทกภัยและจ�ำเป็นต้องอพยพ 

__________ คน

__________ ครัวเรือน

2 เพศ ผู้ชำย  __________ คน

ผู้หญิง __________ คน 

หญิงมีครรภ์____________คน         

เด็กชำย (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) ________ คน

เด็กหญิง (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) _______ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) _________ คน

ผู้สูงอำยุต้องมีคนดูแล _________ คน

ผู้สูงอำยุไม่ต้องมีคนดูแล _______ คน

___________ คน
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

3 จ�ำนวนคนพิกำรที่จ�ำเป็นต้องอพยพ คนพิกำรดูแลตัวเองได้ ________ คน 

คนพิกำรดูแลตัวเองไม่ได้ ______ คน 

ประเภทความพิการ

พิกำรติดเตียง  _________ คน

พิกำรหู _______________ คน

พิกำรตำ ______________ คน

พิกำรทำงปัญญำ _______ คน

พิกำรอื่นๆ _____________ คน

___________ คน

4 จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำกำรศูนย์พักพิง กรรมกำรหมู่บ้ำน ____________ คน

อปพร.  _______________ คน (ถ้ำมี)

อสม. _________________ คน (ถ้ำมี)

เจ้ำหน้ำที่ _____________ คน (ถ้ำมี)

อื่นๆ _________________ คน (ถ้ำมี)

___________ คน

5 จ�ำนวนคนในศูนย์พักพิงตอนกลำงวัน ผู้ชำย __________ คน

ผู้หญิง __________ คน 

เด็ก (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) __________ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ________ คน

คนพิกำร ________ คน

___________ คน

6 จ�ำนวนคนในศูนย์พักพิงตอนกลำงคืน ผู้ชำย __________ คน

ผู้หญิง __________ คน 

เด็ก (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) __________ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ________ คน

คนพิกำร ________ คน

___________ คน
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

ข. ควำมต้องกำรประจ�ำวัน

1 น้�ำดื่ม น้�ำใช้ที่ต้องกำร 

น้�ำดื่มต่อวัน x จ�ำนวนคน = ลิตร/วัน

น้�ำใช้ต่อวัน x จ�ำนวนคน =  ลิตร/วัน

น้�ำส�ำหรับดื่ม 2.5-3 ลิตร ต่อคนต่อวัน

น้�ำส�ำหรับใช้ 2-12 ลิตร ต่อคนต่อวัน

น้�ำดื่มต่อคนต่อวัน _________ ลิตร

น้�ำใช้ต่อคนต่อวัน __________ ลิตร

น้�ำดื่ม _______ ลิตร

น้�ำใช้ ________ ลิตร

2 จ�ำนวนอำหำรส�ำรองต่อวัน ข้ำวสำร ______________ กระสอบ

ผัก __________________  กิโลกรัม

เนื้อสัตว์ ______________ กิโลกรัม 

แก๊สหุงต้ม ____________ ถัง

เตำแก๊ส ______________ เตำ

ปลำกระป๋อง __________ ลัง

อำหำรส�ำเร็จรูป ________ ลัง 

นมส�ำหรับเด็ก _________ ลัง

อื่นๆ ___________________ 

3 จ�ำนวนห้องส้วมที่ต้องกำร 1 ห้องต่อ 20 คน แยกชำยหญิง ____________ ห้อง

4 จ�ำนวนห้องอำบน้�ำที่ต้องกำร 1 ห้องต่อ 20 คน แยกชำยหญิง ____________ ห้อง

5 พื้นที่ซักล้ำงโดยประมำณ ____________ ตร.ม.

ค. ควำมต้องกำรด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

1 ห้องสวดมนต์ ____________ ห้อง

2 ห้องละหมำด ____________ ห้อง

3 ห้องประชุม พื้นที่สันทนำกำร ____________ ห้อง
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

ง. ยำนพำหนะ

1 จ�ำนวนยำนพำหนะและพื้นที่

รถยนต์ 1 คัน - กว้ำง 2.5 ม. ยำว 5 ม.

รถจักรยำนยนต์ 1 คัน - กว้ำง 1 ม.      
ยำว 2 ม.

รถกระบะ 1 คัน - กว้ำง 1.8 ม. ยำว 5.5 ม.

รถบัส - กว้ำง 4 ม. ยำว 12 ม. 

รถยนต์ ___________ คัน

รถกระบะ _________ คัน

รถจักรยำนยนต์ ______ คัน

อื่นๆ _____________ คัน

พื้นที่ส�ำหรับที่จอดรถ

ประมำณ_____ ตร.ม.

จ. สัตว์เลี้ยง

1 จ�ำนวนสัตว์เลี้ยง สุนัข _________________ ตัว

แมว _________________ ตัว

รวม__________ตัว

2 จ�ำนวนสัตว์ปศุสัตว์ วัว  _________________ ตัว

ควำย _______________ ตัว

หมู _________________ ตัว

เป็ด_________________ ตัว

ไก่ _________________ ตัว 

อื่นๆ_________________ ตัว

รวม__________ตัว

พื้นที่ส�ำหรับคอกสัตว์ 

ประมำณ_____ตร.ม.

3 อำหำรสัตว์และพื้นที่เก็บอำหำรสัตว์ อำหำรวัว/ควำย 

ฟำง/หญ้ำ

อำหำรหมู

อำหำรเป็ด

อำหำรไก่

อื่นๆ

พื้นที่ส�ำหรับเก็บ

อำหำรสัตว์

ประมำณ_____ตร.ม.
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ขั้นที่ 2 : กำรประเมินสถำนที่และสำธำรณูปโภค        

 คณะกรรมกำรจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วครำวเดินทำงไปส�ำรวจพื้นที่ อำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค

ควรมีผู้ที่มีควำมช�ำนำญด้ำนสิ่งก่อสร้ำง เช่น ช่ำงไม้  ช่ำงก่อสร้ำงและวิศวกรร่วมเดินทำงไปด้วย  เพื่อช่วยประเมิน 

ควำมแข็งแรงและให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

รำยกำรตรวจสอบ 2 กำรส�ำรวจและประเมินสถำนที่ปลอดภัย (ภำคผนวก 2)

ค�ำอธิบำย - ตำรำงนี้เป็นรำยกำรตรวจสอบในกรณีที่เลือกอำคำรสถำนที่ที่มีอยู่แล้วในชุมชนเป็นศูนย์พักพิงชั่วครำว

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้อง

ปรับปรุง

   ก. ท�ำเลที่ตั้ง

1 มีถนนที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยรถยนต์และยำนพำหนะอื่นๆ  รวมทั้ง                    
ทำงเดินเท้ำ

2 มีพื้นที่ส�ำหรับจอดรถพยำบำล รถฉุกเฉิน รถบรรทุกขนส่งเสบียงอำหำร

3 เป็นพื้นที่ที่มีดินแข็ง ฐำนรำกแข็งแรง ไม่ยุบตัวง่ำย

4 ปลอดภัยจำกน้�ำท่วม น้�ำกัดเซำะ น้�ำท่วมจำกเขื่อนแตก ดินโคลนถล่ม

5 ปลอดภัยจำกกรณีพำยุลมแรงพัดเสำไฟ ต้นไม้หักโค่น

6 ใกล้โรงพยำบำล สถำนีต�ำรวจ และจุดบริกำรต่ำงๆ

   ข. โครงสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง อำคำร

1 มีทำงเข้ำและออกอย่ำงน้อย 2 ทำง

2 มีผนังอำคำรอยู่ในสภำพดี ไม่แตกร้ำว

3 มีหน้ำต่ำงแข็งแรง มีกระจกบำนเกร็ด บำนเลื่อน บำนไม้เพื่อป้องกันลมฝน

4 มีวงกบประตูหน้ำต่ำงที่อยู่ในสภำพดี ไม่ช�ำรุดเสียหำย

5 มีหลังคำ เพดำน ที่ไม่รั่วซึม

6 ตัวอำคำรสถำนที่โดยรวมมีควำมปลอดภัยแข็งแรงดี

   ค. ระบบสำธำรณูปโภค

1 มีไฟฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟ ระบบตัดไฟ ปลั๊กไฟ และมีกระแสไฟฟ้ำเพียงพอ

2 มีแหล่งไฟฟ้ำส�ำรอง
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้อง

ปรับปรุง

3 มีจุดจ่ำยน้�ำประปำ ก๊อกน้�ำ และมีน้�ำไหลเพียงพอ

4 มีแหล่งน้�ำใช้ส�ำรอง เช่น บ่อน้�ำ แท็งก์เก็บน้�ำ

5 มีห้องอำบน้�ำ ห้องส้วม เพียงพอ และแยกชำย-หญิง

6 มีพื้นที่ส�ำหรับตั้งสุขำเคลื่อนที่

   ง. กำรใช้พื้นที่อื่นๆ

1 มีพ้ืนที่ส�ำหรับพักอำศัยรองรับตำมจ�ำนวนควำมต้องกำร บริเวณท่ีพักมี
อำกำศถ่ำยเท ไม่อับชื้น มีเพดำน และผนังกันลมกันฝน

2 มีพื้นที่ท�ำอำหำรและเก็บอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ อำกำศถ่ำยเท 

3 มีสถำนที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วนอยู่นอกอำคำร 

4 มีพื้นที่ส�ำหรับซักล้ำง

5 มีพ้ืนท่ีส�ำหรับจอดรถยนต์ จักรยำนยนต์และยำนพำหนะของประชำชน 
(ตำมที่ประเมินไว้)

6 มีพื้นที่กว้ำงส�ำหรับสัตว์เลี้ยง (ตำมที่ประเมินไว้)

   จ. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้สูงอำยุ คนพิกำร สตรีและเด็ก

1 พื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีกองเศษไม้ เศษขยะ จำกทำงเข้ำศูนย์พักพิง
จนถึงประตูอำคำร  สำมำรถท�ำทำงให้รถเข็นประเภทต่ำงๆ เข้ำได้  
เช่น รถเข็นคนพิกำร รถเข็นผู้สูงอำยุ รถเข็นเด็ก รถเข็นอำหำร เสบียง       
ของบรรเทำทุกข์  หำกพื้นไม่เรียบ สำมำรถน�ำกระดำนมำปูทำงได้

2 มีทำงลำดข้ึนอำคำร (สัดส่วนควำมสูง 1 เมตร ต่อควำมยำว 12 เมตร)      
มีรำวจับสองข้ำง และกว้ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร เพื่อกันอุบัติเหตุลื่นล้ม

3 บำนประตู (ทำงเข้ำและประตูห้องน้�ำ) ควรกวำ้งอยำ่งน้อย 90 ซม.เพือ่ให้
คนพิกำรหรือผู้สูงอำยุที่ใช้รถเข็นนั่งเข้ำประตูได้

4 ประตูทำงเข้ำควรทำสีสว่ำง เช่น ส้ม แดง เพื่อให้คนพิกำรประเภทสำยตำ
เลือนลำงสังเกตเห็นได้ชัดเจน

5 บำนประตูเปิดได้กว้ำงพอ มีที่จับ ที่ล็อค บำนประตูไม่หนัก ส�ำหรับ            
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และเด็กเปิด ปิดได้สะดวก
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้อง

ปรับปรุง

6 มีทำงลำดหรือทำงเรียบไปห้องน้�ำ มีรำวจับตลอดทำงเดินส�ำหรับคน
ตำบอด ผู้สูงอำยุ  มีไฟส่องสว่ำง และไม่มีจุดอับสำยตำ ที่จะเป็นจุดเสี่ยง
ส�ำหรับผู้หญิงและเด็กๆ

7 ห้องน้�ำคนพิกำรต้องมีพ้ืนที่ท้ังนอก และในห้องน้�ำที่กว้ำงพอส�ำหรับกำร
หมุนรถเข็นได้ มีโถส้วมสูงประมำณ 45-50 ซม. และมีรำวจับที่แข็งแรง

   ฉ. พื้นที่ทำงสังคมและวัฒนธรรม

1 มีพื้นที่ส�ำหรับห้องสวดมนต์ ห้องละหมำด 

2 พื้นที่สันทนำกำร

3 พื้นที่ส�ำหรับเด็ก 

4 พื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับสตรี คนพิกำร

          

  ส�ำหรับบริบทประเทศไทย ประชำชนผู้ประสบอุทกภัยมักเลือกใช้ถนนสูงที่ใกล้ชุมชนเป็นพ้ืนท่ีอพยพ จอดรถ 

เก็บสิ่งของเครื่องใช้และสร้ำงเพิงกระท่อม หรือตั้งเต็นท์ชั่วครำวเพื่อใช้เป็นพื้นที่พักพิง เฝ้ำทรัพย์สิน ในบำงสถำนกำรณ์ 

ประชำชนอำจจะมำอยู่ตอนกลำงวนัเพ่ือรอรบัของบรจิำคหรอืสิง่ของบรรเทำทกุข ์ และกลบัไปอยู่ในบำ้นในตอนกลำงคนื  

ซึ่งตำมมำตรฐำนกำรจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวนั้น ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ถนนเป็นที่พักพิงเพรำะมีควำมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

จรำจรทั้งผู้ประสบภัยเองและผู้สัญจรไปมำ อย่ำงไรก็ตำม หำกจ�ำเป็นต้องมีกำรใช้พื้นที่ถนน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควร

จัดระเบียบกำรใช้พื้นที่บนถนนด้วย เพรำะบำงถนนอำจจะยังมีกำรจรำจรปกติแม้เป็นช่วงอุทกภัย ถนนบำงเส้นไม่มี 

ไหล่ทำงกว้ำงพอ  จึงมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยกับชำวบ้ำนและผู้ใช้ถนนด้วย

กำรใช้พื้นที่พักพิงบนถนน ควรแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนดังนี้

• ก�ำหนดจุดจอดรถยนต์เป็นทำงยำว ไม่ควรให้จอดซ้อนคัน และควรก�ำหนดจุดจอดรถเป็นทำงเดียว จะเป็นทำง

ซ้ำยหรือทำงขวำของถนนก็ได้        

• ก�ำหนดจุดสร้ำงกระท่อม เพิง หรือโรงเรือนชั่วครำวเฉพำะบนไหล่ทำงที่กว้ำงพอสมควร

• บำงพ้ืนท่ีมีกำรต่อน้�ำประปำมำท่ีหน้ำปำกซอยเพ่ือน�ำมำใช้บริเวณถนน จึงควรก�ำหนดให้เป็นจุดบริกำรน้�ำใช้  

และเป็นพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้น้�ำ เช่น จุดซักล้ำง จุดอำบน้�ำ และห้องสุขำ โดยก�ำหนดเกณฑ์ระยะห่ำงให้

เหมำะสมเน้นสุขลักษณะและป้องกันกำรปนเปื้อน 
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• ก�ำหนดพื้นที่ประสำนงำน พื้นที่ประกอบอำหำร พื้นที่เก็บเสบียงอำหำร และมีป้ำยบอกชัดเจน

• ก�ำหนดกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย มีเครื่องกั้น และป้ำยระวังกำรจรำจร กรวยยำง ไฟหมุน ไฟส่องสว่ำงเพื่อ

เตือนกำรจรำจรเวลำกลำงคืน และจัดวำงป้ำยล่วงหน้ำเป็นระยะๆก่อนถึงพื้นที่ที่ประชำชนมำใช้งำนเพื่อเตือน

ให้ผู้ขับขี่ระวังอันตรำย

• ก�ำหนดจุดรับส่งเสบียง พื้นที่จอดรถพยำบำล รถฉุกเฉิน และมีป้ำยบอกชัดเจน

• ก�ำหนดกติกำกำรใช้พื้นที่ แจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทรำบถึงกติกำดังกล่ำว และจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมกำรใช้

พื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันก็มอบหมำยให้ทุกคนที่ใช้พื้นที่พักพิงบนถนนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุหรือ อันตรำยแก่เด็ก คนพิกำร ผู้สูงอำยุ รวมทั้งบุคคลภำยนอกที่สัญจรไปมำ 

• ควรค�ำนึงถึงคนพิกำรประเภทต่ำงๆ และผู้สูงอำยุที่จะมำใช้พื้นที่บนถนนเพื่อพักพิงด้วย

ขั้นที่ 3 : กำรน�ำข้อมูลจำกกำรส�ำรวจมำประเมินและเปรียบเทียบเพื่อกำรตัดสินใจ    

 ข้ันตอนน้ีควรจัดประชุมหำรือระหว่ำงคณะท�ำงำนและประชำชน  โดยน�ำข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชนมำเปรียบเทียบ

กับรำยกำรส�ำรวจ และใช้กำรประเมินผลกระทบทำงสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรตัดสินใจเลือกสถำนท่ีปลอดภัยด้วย สถำนท่ี

บำงแห่งอำจจะไม่สำมำรถรองรับจ�ำนวนคนหรือจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับกำรใช้งำนได้ทั้งหมด เช่น พื้นที่รอบๆ อำจจะแคบ 

เกินไปตอ่กำรจอดรถยนต ์จงึอำจจะตอ้งแบง่พ้ืนทีจ่อดรถไปไวท้ีถ่นน เพ่ือกันพ้ืนทีบ่รเิวณศนูย์พักพิงไว้ส�ำหรบั รถพยำบำล

รถฉุกเฉิน บำงพื้นที่จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงอำคำรด้วย

กล่องข้อควำมที่ 1

กรณีศึกษำ ปัญหำจำกกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัยและกำรบริหำรศูนย์พักพิง

ให้อ่ำนกรณีศึกษำต่อไปนี้เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุของปัญหำและแนวทำงป้องกันไม่ให้   

เกิดปัญหำซ้�ำในอนำคต

 อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ มหำอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรงที่ส่งผลกระทบ 

ต่อบริเวณลุ่มแม่น้�ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้�ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกรำคม  

พ.ศ. 2555  มีรำษฎรได้รับผลกระทบกว่ำ 12.8 ล้ำนคน  ธนำคำรโลกประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยสูงถึง 1.44 ล้ำน

ล้ำนบำท  เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2554  และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่มีมูลค่ำควำมเสียหำยมำกที่สุดเป็นอันดับ

สี่ของโลก   (ที่มา : wikivisually.com/lang-th/wiki/อุทกภัยในประเทศไทย_พ.ศ._2554)
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 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต  ซึ่งตั้งอยู่ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง เปิดศูนย์พักพิง 

ผู้ประสบอุทกภัยโดย รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (มธ.) ศูนย์

รังสิต กลำ่วว่ำ ในชว่งเชำ้วันที ่10 ต.ค.ไดเ้ปดิศนูย์พักพิงชัว่ครำว เพ่ือชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยอย่ำงเปน็ทำงกำร

พรอ้มเปิดรับบริจำคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้�ำท่วม โดยใช้โรงยิมเนเซียม 2 เป็นที่จัดสถำนที่เพื่ออพยพ 

และ เป็นสถำนที่จอดรถของประชำชนเพื่อหนีน้�ำที่จะท่วมในจังหวัดปทุมธำนี 

 “ศูนย์พักพิงแห่งนี้ใช้โรงยิม 2 เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำาหรับผู้ประสบภัยน้ำาท่วม สามารถรองรับได้ 1,300-

1,500 คน และอาจเพิ่มได้ถึง 2,000 คน โดยแบ่งเป็นในส่วนแรกจะใช้ลานของสนามกีฬาในโรงยิมที่ใช้สำาหรับ

แข่งขัน นำาที่นอนพร้อมหมอนและผ้าห่มจัดเตรียมให้แก่ประชาชน ซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ 400-500 ชุด ส่วนด้าน

บนของโรงยมิซึง่เปน็หอ้งพักรบัรองนกักีฬาท่ีมอียู่กว่า 40 ห้องก็สามารถรองรบัประชาชนทีจ่ะอพยพไดจ้ำานวนมาก 

โดยรวมสามารถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยได้ประมาณ 2,000 คน   ซึ่งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มหาวิทยาลัย 

สว่นตวัเชือ่ว่าจะมศีกัยภาพมากในการดแูลผูอ้พยพ หากจำานวนผูป้ระสบภัยน้ำาท่วมมจีำานวนเพ่ิมมากข้ึน มธ.ศนูย์

รังสิต จะพิจารณาเปิดอาคารยิมเนเซียม 1 เพิ่มเติม เพื่อรองรับจำานวนผู้ประสบภัย” รองอธ.มธ.ศูนย์รังสิตกล่าว 

(ที่มา : www.manager.co.th/campus/viewNews.aspx?NewsID=9540000129744)

 อย่ำงไรก็ตำม ศูนย์พักพิงที่เปิดมำตั้งแต่วันที่ 8 ตุลำคม 2554 ได้ท�ำคันดินกั้นน้�ำรอบบริเวณมหำวิทยำลัย

เพื่อป้องกันน้�ำท่วม คงเหลือแต่เพียงด้ำนที่ติดกับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

เท่ำนั้น จนเมื่อเวลำประมำณ 1.30 น. ของวันที่ 22 ตุลำคม หลังคันกั้นน้�ำของสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียที่อยู่

ติดกันได้พังลง  ส่งผลให้ทะลักเข้ำท่วม สวทช. และทะลกัต่อมำยังมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูย์รงัสติ อย่ำงตอ่เนือ่ง 

จนท่วมเต็มพ้ืนท่ีในเวลำ 19.00 น. ต่อมำวันท่ี 23 ตุลำคม ทำงมหำวิทยำลัยติดต่อไปยังองค์กำรขนส่งมวลชน

กรุงเทพ เพื่อขอรถโดยสำร 200 คันมำเคลื่อนย้ำยผู้พักพิงทั้งหมดในศูนย์ กว่ำ 3 พันคนไปพักพิงที่รำชมังคลำ

กีฬำสถำนแทน  และในวันที่ 28 ตุลำคม ทำงศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

ออกแถลงกำรณ์ปิดศูนย์พักพิง และชี้แจงแนวทำงกำรด�ำเนินกำรกับเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจำคมำ  

(ที่มา : wikivisually.com/lang-th/wiki/อุทกภัยในประเทศไทย_พ.ศ._2554)

                             

 

                                               
     รูปที่ 3 : ศูนย์พักพิงชั่วครำวมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     

                               ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/crime/111603  จากคมชัดลึก วันที่ 12 ตุลาคม 2554 
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กล่องข้อควำมที่ 2

แถลงกำรณ์ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 18 ตุลำคม 2554

 จากการดำาเนนิการมาตัง้แตวั่นท่ี 9 ตลุาคม 2554 จนถึงวันน้ีเปน็วันท่ี 10 แลว้น้ัน ศนูย์พักพิงผูป้ระสบอทุกภัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีเรื่องขอแถลงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ดังต่อไปนี้

 1. จำานวนผู้ประสบอุทกภัยท่ีพักท่ีศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันน้ี

มีทั้งหมด 3,850 คน  โดยพักที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  (ยิมเนเซียม 1) จำานวน 3,500 คน  และเมนสเตเดียม    

ซึง่ผู้พักพิงเปน็ผูใ้ชแ้รงงานชาวตา่งประเทศจำานวน 350 คน ทัง้นีเ้นือ่งจาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์รงัสติ มี

โอกาสสูงที่จะถูกน้ำาท่วมภายใน 2-3 วันนี้  ศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ จึงไม่สามารถรับผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมได้

ในขณะน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้ามกีารประสานงานลว่งหน้ามาเปน็กลุม่ใหญ่ ศนูย์พักพิงธรรมศาสตรฯ์ จะประสาน

งานให้ศูนย์พกัพิงผู้ประสบอุทกภยัแห่งอื่นที่เปิดเพิม่เติมและสามารถรองรับได้โดยไม่มีปัญหาความเสี่ยงที่จะถกู

น้ำาท่วมให้รองรับต่อไป ได้แก่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ ศูนย์ ศปภ. ดอนเมือง ให้รองรับต่อไป อย่างไรก็ตาม

ถ้ามพ่ีีนอ้งประชาชนผูป้ระสบอทุกภัยเดนิทางมาถึงแลว้ และอยู่ในวิสยัทีจ่ะจดัท่ีพักให้ได ้ศนูย์พักพิงธรรมศาสตรฯ์ 

จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดที่พักให้

 2. สำาหรับการรับมือกับน้ำาท่วมที่จะกระทบต่อผู้พักพิงที่พักที่ชั้น 1 จำานวน 1,800 คนนั้น แผนของศูนย์พักพิง  

ธรรมศาสตรฯ์ ทีไ่ดเ้ตรยีมไวค้อื ถ้าน้ำาทว่มเขา้มาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรส์งูถึง 1.20 เมตร คอืถึงแนวกระสอบ

ทรายที่ตั้งไว้รอบอาคารศูนย์ประชุม จะอพยพผู้พักที่ชั้น 1 จำานวน 1,800 คน ไปพักรอดูสถานการณ์ที่ยิมเนเซียม 

5,000 ที่นั่ง ที่อยูอ่ีกด้านหนึ่งของอาคารศูนยป์ระชุม ถา้น้ำาท่วมชั้น 1 กจ็ะอพยพผู้พกัชั้น 1 ไปที่ อาคารวทิยบริการ 

ซ่ึงอยู่ด้านหลังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ซ่ึงอาคารแห่งน้ีจะเป็นสถานท่ีรองรับบุคลากรธรรมศาสตร์ท่ีประสบอุทกภัยด้วย 

ทั้งนี้ได้มีการเตรียมแผนรองรับเรื่องอาหาร โดยได้ย้ายโรงครัวไปอยู่บนลานคบเพลิงเอเชี่ยนเกมส์ ที่เป็นที่สูงและ

อยู่หนา้มหาวิทยาลยัดา้นถนนพหลโยธิน โดยบรษิทั ปตท. และบริษทัเจรญิโภคภัณฑ์ จะมาทำาข้าวกลอ่งให้ 3 มือ้

โดยทั้งสองบริษัทจะทำาให้มื้อละ 5,000 กล่อง นอกจากนี้ยังได้รับความสนับสนุนเรื่องอาหารแห้งจากบริษัทต่างๆ 

อีกหลายบริษัท รวมถึงจะได้รับการสนับสนุนสุขาลอยน้ำาจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น

 3. สำาหรบัขา่วลอืวา่ มอีาสาสมคัรนกัศกึษาหญิงจะถูกลว่งละเมดิทางเพศ แต ่รภป. ชว่ยไว้ไดน้ัน้ ศนูย์พักพิง

ธรรมศาสตร์ฯ ได้ดำาเนินการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยสอบถาม รปภ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เข้าเวรใน

คืนนั้นแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏตัวผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และไม่ปรากฏต้นตอ
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ของผู้ให้ข่าวแต่ประการใด อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของอาสาสมัครและ

ผู้พักพิง ศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ ได้เพ่ิมมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในยามวิกาลแล้ว โดยจะมีเจ้า

หน้าที่ตำารวจในเครื่องแบบวันละ 40 นาย ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล         

ผู้รับผิดชอบศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       

(ที่มา : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)         

(ที่มา : www.manager.co.th/campus/viewNews.aspx?NewsID=9540000132992)

                            

                                                  รูปที่ 4 : ภำยในศูนย์พักพิงชั่วครำว ม. ธรรมศำสตร์                                                                               

                                 ที่มา : www.skyscrapercity.com/showthread.php?p+85041137
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ส่วนที่ 2

การจัดตั้งและบริหารจัดการ
      ศูนย์พักพิงชั่วคราว    

(Shelter Management)
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ส่วนที่ 2 : การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว    
   (Shelter Management)

 พระรำชบัญญัติ (พรบ.) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 ได้ก�ำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.) แห่งพ้ืนท่ีมีหน้ำท่ีป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถ่ินของตน โดยมีผู้บริหำรท้องถ่ินของอปท.แห่งพ้ืนท่ีน้ัน

เป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรท้องถิ่น  และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อ�ำนวยกำรจังหวัด  และผู้อ�ำนวยกำรอ�ำเภอ 

ตำมที่ได้รับมอบหมำย (มำตรำ 20) และผู้อ�ำนวยกำรท้องถิ่น  มีอ�ำนำจหน้ำที่ด�ำเนินกำรจัดให้มีสถำนที่ชั่วครำวเพื่อให้

ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐมพยำบำลและกำรรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบภัย  (มำตรำ 27)  

ศูนย์พักพิงชั่วครำวแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ศูนย์พักพิงชั่วครำวในระบบ และศูนย์พักพิงชั่วครำวนอกระบบ  

ศูนย์พักพิงชั่วครำวในระบบ  คือ  ศูนย์พักพิงที่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ควำมผิดชอบที่มีกำรจัดเตรียมสถำนที่ไว้ 

ส�ำหรบัเปน็ทีอ่ยู่อำศยัชัว่ครำว เชน่ เมือ่ครัง้เกิดอทุกภัยใหญ่ในประเทศไทย รัฐบำลไดจ้ดัให้ใชศ้นูย์กีฬำของมหำวิทยำลยั

ธรรมศำสตร์ และโรงเรียนต่ำงรองรับผู้ประสบภัย เป็นต้น  ส่วนศูนย์พักพิงชั่วครำวนอกระบบ  คือ ศูนย์ที่ผู้ประสบภัย

โยกย้ำยที่อยู่อำศัย ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมำด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญำตหรือติดต่อประสำนงำนอย่ำงเป็นทำงกำรจำก

หน่วยงำนภำครัฐ

วัฏจักรของศูนย์พักพิงชั่วครำวประกอบด้วย กำรเตรียมตัวจัดตั้งศูนย์ กำรบริหำรจัดกำรดูแล และกำรปิดศูนย์   

ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้ควำมคุ้มครองทุกคนในศูนย์ฯ โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง นับเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนจัดต้ังไปจนกระท่ัง

กำรปิดศูนย์ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวจึงเน้นควำมส�ำคัญทั้งด้ำนกำยภำพและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

คุณภำพกำรดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง ท้ังสภำพควำมเป็นอยู่ภำยในศูนย์พักพิงและสุขอนำมัยของผู้ประสบภัย 

เน่ืองจำกกำรอยู่รวมกันของคนจ�ำนวนมำก ท�ำให้เส่ียงต่อกำรเกิดโรคภัยบำงประกำร เช่น อุจจำระร่วง ไข้หวัด นอกจำกน้ี 

หำกศูนยพ์ักพิงขำดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  อำจเกิดปัญหำมำกมำย เช่น ควำมสะอำดของสถำนที่พัก กำรก�ำจัด

ขยะ และสิง่ปฏิกูล กำรขำดแคลนอำหำร น้�ำดืม่น้�ำใช ้ขำดสถำนท่ีส�ำหรบัท�ำกิจกรรม เกิดกำรทะเลำะวิวำท กำรลกัขโมย

ทรัพย์สิน และเสี่ยงต่อกำรล่วงละเมิดทำงเพศ

กำรบรหิำรจดักำรศนูย์พักพิงชัว่ครำวจงึจ�ำเปน็ตอ้งมกีำรตัง้คณะกรรมกำรรบัผดิชอบและประสำนงำนดำ้นตำ่งๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดกำรใช้พื้นที่ กำรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือรองรับประชำชนที่จะเข้ำมำใช้พื้นที่พักพิง กำรก�ำหนด

ระเบียบกำรอยู่ร่วมกัน กำรปิดศูนย์พักพิงฯ และส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเจ้ำของพื้นที่ด้วย  
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2.1 คณะกรรมกำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว

คณะกรรมกำรบรหิำรศูนย์พักพิงชัว่ครำวประกอบด้วยผูจ้ดักำรศนูย์ฯ และตวัแทนจำกคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในชมุชน 

มบีทบำทหน้ำท่ีในกำรตดัสนิใจ กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ และกำรประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ดูแลสถำนท่ี รวมทัง้กำรอ�ำนวยกำร

และส่งเสริมสนับสนนุกำรมส่ีวนร่วมของผูป้ระสบภยั  นอกจำกคณะกรรมกำรชดุหลกัแล้ว ยังสำมำรถจดัตัง้คณะกรรมกำร

ชุดเล็กเพ่ือท�ำหน้ำท่ีด้ำนต่ำงๆ โดยคัดเลือกคณะกรรมกำรจำกผู้ประสบภัยมำอยู่ในศูนย์พักพิง ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก สตรี 

ผู้สูงอำยุ คนพิกำร เพ่ือให้เกิดควำมรบัผดิชอบและกำรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลซึง่กันและกัน   มำตรฐำนขัน้ต�ำ่ของอตัรำส่วน

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต่อผู้ประสบภัย คือ 1:50 (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หน้ำ 5) หรือตำมควำมเหมำะสม เช่น 

หำกมกีลุ่มเปรำะบำงเป็นจ�ำนวนมำกก็จ�ำเป็นต้องมเีจ้ำหน้ำทีด่แูลเพ่ิมขึน้  นอกจำกน้ี จ�ำนวนคณะกรรมกำรยังขึน้อยู่กับ

จ�ำนวนบุคลำกรที่มีองค์ประกอบและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว ได้แก่

หัวหน้ำศูนย์พักพิงชั่วครำว           

 เป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้บริหำรของพื้นที่ หรือเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว 

ซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้บริหำรและเป็นผู้ประสำนงำนกำรด�ำเนินงำนทุกเรื่องทั้งกำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกด้วย 

รวมท้ังท�ำหน้ำท่ีส่ือสำรประชำสัมพันธ์ของศูนย์ฯ และเข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ 

คณะกรรมกำร            

 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ นี้สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมจ�ำเป็น ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้ใช้พื้นที่ และระยะ

เวลำในกำรพักพิง ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ตำมควำมต้องกำร        

 ตัวอย่ำงของคณะกรรมกำรย่อยและบทบำทหน้ำที่ (บำงฝ่ำยสำมำรถยุบรวมกัน หรืออำจจะเพิ่มฝ่ำยอื่นๆ 

ตำมควำมเหมำะสม) ได้แก่

1. ฝ่ำยอ�ำนวยกำรและสื่อสำร ท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับ 

• กำรลงทะเบียนผู้ประสบภัย 

• หน่วยประสำนงำนภำยในและภำยนอกของศูนย์พักพิงชั่วครำว 

• ระบบกำรสื่อสำรของศูนย์พักพิงชั่วครำว 

• ข้อมูลบุคคลของผู้ประสบภัย 

• รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

• จัดท�ำบัญชีรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

• กำรรับบริจำค และจัดท�ำบัญชีสิ่งของบริจำค
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2. ฝ่ำยประกอบอำหำร ท�ำหน้ำที่ 

• ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรและน้�ำดื่ม 

• จัดหำภำชนะและอุปกรณ์ในกำรประกอบกำร

• จัดหำวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร 

• ก�ำหนดตำรำงเวลำกำรแจกจ่ำยอำหำรประจ�ำวัน 

• ก�ำหนดจุดรับอำหำรในแต่ละวัน 

3. ฝ่ำยประสำนงำนผู้ประสบภัย ท�ำหน้ำที่ 

• ประสำนกับผู้ประสบภัยให้ทรำบถึงควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ

• ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จ�ำเป็น

• รับเรื่องร้องเรียน และปัญหำต่ำงๆ

4. ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ ท�ำหน้ำที่ ดูแลจัดหำสิ่งของบรรเทำทุกข์ โดยเฉพำะปัจจัยสี่

5. ฝ่ำยรักษำพยำบำลและสุขอนำมัย ดูแลป้องกันกำรเจ็บป่วยเบ้ืองต้นก่อนพิจำรณำส่งต่อให้หน่วยงำนทำงกำรแพทย์     

ที่มีควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือ และบุคลำกร โดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำน

6. ฝ่ำยดูแลสถำนที่ ท�ำหน้ำที่ จัดสรรพื้นที่ตำมควำมจ�ำเป็นต่ำงๆ ดูแลกำรวำงผังกำรใช้สถำนที่และซ่อมแซม

7. ฝ่ำยขนส่งและรักษำควำมปลอดภัย ท�ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยทั่วไป กำรล�ำเลียงสิ่งของ บุคลำกรและกำรใช ้

ยำนพำหนะเพื่อกำรต่ำงๆ 

8. ฝ่ำยนันทนำกำร ท�ำหน้ำที่ดูแลสภำพจิตใจ จัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลำยควำมตึงเครียด และส่งเสริมควำมสำมัคคี

9. ฝ่ำยอื่นๆ ที่ชุมชนพิจำรณำเห็นชอบให้จัดตั้ง
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2.2 หน้ำที่โดยทั่วไปของคณะกรรมกำรดูแลศูนย์พักพิงชั่วครำว

•	 รวบรวมข้อมูลรำยบุคคลเกี่ยวกับผู้ประสบภัยที่เข้ำมำพักอำศัยในศูนย์พักพิงชั่วครำว รวมทั้งข้อมูลเกี่ยว

กับอำยุ เพศ ควำมพิกำร โดยมีกำรสรุปยอดผู้ประสบภัยทั้งกลำงวัน และกลำงคืน จำกนั้นจัดท�ำรำยงำน

สถำนกำรณ์ประจ�ำวัน เพื่อส่งข้อมูลแจ้งผู้บริหำรและหน่วยงำนที่ดูแลโดยตรงทุกวัน

•	 จัดท�ำทะเบียนยำนพำหนะของผู้ประสบภัยและเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วครำว

•	 ติดบอร์ดแผนผังโครงสร้ำงศูนย์พักพิงชั่วครำว ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ และหมำยเลขโทรศัพท์ต่ำงๆ

•	 ติดประกำศสถำนกำรณ์และก�ำหนดกำรต่ำงๆ เช่น ก�ำหนดเวลำรับ-แจกอำหำร และรับถุงยังชีพ

•	 ประเมินสถำนกำรณ์และประสำนงำนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อจัดหำอำหำร เครื่องใช้ 

สิ่งของจ�ำเป็น และสิ่งของบรรเทำทุกข์

•	 จัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัย โดยเฉพำะกำรให้ควำมคุ้มครองแก่กลุ่มเปรำะบำง    

(เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร)

•	 จัดระเบียบกำรใช้สถำนที่ โดยก�ำหนดจุดบริกำรต่ำงๆ รวมถึงก�ำหนดกติกำหรือข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกัน 

และกำรร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหำ

•	 จัดกิจกรรมผ่อนคลำย ส่งเสริมกำรดูแลด้ำนสุขภำพจิต และจัดฝึกอำชีพตำมควำมเหมำะสมแก่สถำนกำรณ์    

•	 ในศูนย์พักพิงซึ่งมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมำก อำจจะเกิดโรคระบำดต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ควรจัดให้มี

บริกำรกำรป้องกันโรคและตรวจรักษำโรคอย่ำงทั่วถึงโดยเร็ว

•	 ดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย เช่น กำรทิ้งขยะ กำรก�ำจัดสิ่งปฏิิกูล กำรก�ำจัดแมลง

•	 หน้ำที่อื่นๆตำมควำมจ�ำเป็น

2.3 กำรวำงแผนจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์เครื่องใช้

เมื่อได้คณะกรรมกำรส�ำรวจและตกลงเลือกสถำนที่ที่จะใช้เป็นที่พักพิงชั่วครำวส�ำหรับชุมชนแล้ว อำจจ�ำเป็น 

ต้องก่อสร้ำง และเสริมควำมแข็งแรงของอำคำรซึ่งต้องรีบด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนกำรใช้งำน  กำรวำงแผนกำรใช ้

สถำนที่และอุปกรณ์ต่ำงๆ นั้นต้องค�ำนึงสุขภำพกำย สุขภำพจิต และจิตสังคมของคนที่มำอยู่รวมกันในสถำนที่ที่มี 

พื้นที่จ�ำกัด  ซึง่อำจจะก่อให้เกิดควำมเครยีด  ควำมร�ำคำญใจ และเหตกุระทบกระท่ังจนกอ่ใหเ้กิดควำมไมป่ลอดภัยหรอื

เป็นอันตรำยแก่ผู้เปรำะบำงได้ 
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กำรจัดเตรียมสถำนที่ประกอบด้วย

1. กำรเตรียมกำรใช้พื้นที่ให้เหมำะสมกับจ�ำนวนคน ระยะเวลำที่พักพิง และสถำนกำรณ์ของพื้นที่  

2. กำรเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งของจ�ำเป็นเพื่อรองรับกำรพักพิง

3. กำรเขียนแผนผังของสถำนที่เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน 

2.3.1 กำรเตรียมกำรใช้พื้นที่

•	 ในกำรจัดเตรียมที่นอน พื้นที่มำตรฐำนส�ำหรับกำรนอนพักผ่อนคือ 3.5 ตำรำงเมตรต่อคน และวำงเตียงหรือ

ที่นอนห่ำงกัน 75 ซม.  อย่ำงไรก็ตำม จ�ำนวนของผู้ใช้พื้นที่ศูนย์พักพิงอำจจะปรับได้ตำมควำมเหมำะสม

•	 กำรจัดหำน้�ำเพื่ออุปโภคบริโภค เช่น กำรวำงแนวประปำ กำรวำงท่อส่งน้�ำตำมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรจัดตั้ง

ปั๊มน้�ำ กำรวำงแผนเก็บน้�ำฝน สร้ำงแท็งก์น้�ำ เป็นต้น โดยให้แหล่งน้�ำอยู่ห่ำงจำกอำคำรไม่เกิน 500 เมตร

•	 กำรจัดห้องน้�ำ ห้องส้วม โดยให้มีห้องส้วมหญิงหนึ่งห้องต่อ 20-25 คน  และห้องส้วมชำยพร้อมโถปัสสำวะ  

1 ห้องต่อ 35 คน และจัดให้มีห้องน้�ำห้องส้วมท่ีคนพิกำรสำมำรถใช้ได้ด้วย  โดยต้องให้ห่ำงจำกอำคำร 50 เมตร 

(มีทำงเดินเรียบหรือสะพำนไม้เชื่อมอำคำรกับส้วม) และห่ำงจำกแหล่งน้�ำอย่ำงน้อย 30 เมตร และหำก 

ขุดหลุมส�ำหรับสิ่งปฏิกูล  ต้องให้ลึกอย่ำงน้อย 1.5 เมตร  หำกห้องน้�ำห้องส้วมอยู่นอกอำคำร  ให้ค�ำนึงถึง 

ควำมปลอดภัยของเด็ก  และผู้หญิงในกำรมำใช้ห้องน้�ำห้องส้วมตอนกลำงคืน  ควรจัดให้มีไฟส่องสว่ำง 

ตำมทำงให้เพียงพอ  ในบำงกรณีจ�ำเป็นจะต้องจัดให้มีรถสุขำเคลื่อนที่ หรือห้องสุขำลอยน้�ำ 

•	 กำรจัดยำนพำหนะเพ่ือขนส่งส่ิงของและใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน เช่น ส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยำบำล  จัดให้มียำนพำหนะ

อย่ำงน้อย 1 คันประจ�ำตลอด 24 ชั่วโมง  มีกำรจัดระเบียบกำรจรำจรและเส้นทำงคมนำคมส�ำหรับเข้ำ-ออก

พื้นที่อพยพ 

•	 คณะกรรมกำรฯต้องประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนอำหำรและน้�ำดื่มตำมสัดส่วนที่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 

ผู้ประสบภัยในแต่ละวัน จ�ำต้องก�ำหนดพ้ืนท่ีเก็บอำหำรและน้�ำด่ืมท่ีปลอดภัย ในกำรท�ำอำหำรและกำรแจกจ่ำย

อำหำรแต่ละมื้อนั้นให้ก�ำหนดเวลำท�ำอำหำร เมนูอำหำร จุดแจกจ่ำยอำหำร  และจุดรับประทำนอำหำร  

รวมทั้งพื้นที่ล้ำงจำน ทิ้งเศษอำหำร และให้มีพื้นที่ก�ำจัดขยะอย่ำงน้อย 100 เมตร จำกศูนย์พักพิง 

•	 ในศูนย์พักพิง ควรจัดพื้นที่พิเศษให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร  เพื่อสร้ำงควำมเป็นส่วนตัว และ 

ผ่อนคลำย และควรมีพยำบำลหรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขดูแลอย่ำงใกล้ชิด
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รำยกำรตรวจสอบ 3  กำรจัดเตรียมพื้นที่ในอำคำรศูนย์พักพิงชั่วครำว (ภำคผนวก 3)

ข้อ พื้นที่ มี ไม่มี บริเวณที่ก�ำหนด

1 พื้นที่ลงทะเบียน ให้แยกคนพิกำร ผู้สูงอำยุ หญิงมีครรภ์ 
และจัดล่ำมภำษำท้องถิ่นส�ำหรับคนต่ำงด้ำว

2 พื้นที่ประชำสัมพันธ์ ประสำนงำน

3 จุดรับบริจำค

4 พื้นที่นอน (พื้นที่ครอบครัว พื้นที่ส�ำหรับคนไม่มีครอบครัว 
แยกชำย หญิง)

5 พื้นที่ประกอบอำหำร

6 พื้นที่แจกอำหำร สิ่งของบรรเทำทุกข์

7 พื้นที่ห้องน้�ำ พื้นที่ส�ำหรับสุขำลอยน้�ำ

8 ห้องน้�ำ/ห้องส้วมคนพิกำร

9 พื้นที่ส�ำหรับทิ้งขยะและของเสีย

10 พื้นที่ปฐมพยำบำล ห้องพยำบำล

11 พื้นที่ซักล้ำง รำวตำกผ้ำ

12 พื้นที่อำบน้�ำแยกชำย หญิง

13 พื้นที่รับ-จ่ำยน้�ำ จุดตั้งแท็งก์น้�ำ

14 พื้นที่เก็บของบรรเทำทุกข์ ของบริจำค

15 พื้นที่ท�ำงำน/ประชุมคณะกรรมกำร

16 พื้นที่พักผ่อน สันทนำกำร จัดกิจกรรม

17 พื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง/ปศุสัตว์

18 พื้นที่จอดรถประชำชนทั่วไป

19 พื้นที่จอดรถพยำบำล รถฉุกเฉิน

20 พื้นที่ประกอบศำสนกิจ

21 พื้นที่/มุมเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ มุมเตรียมอำหำรและนมเด็ก

22 พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำให้ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

23 พื้นที่ให้ค�ำปรึกษำ ประชุม ไต่สวนข้อขัดแย้ง
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2.3.2 กำรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งของจ�ำเป็นส�ำหรับศูนย์พักพิงชั่วครำว

รำยกำรตรวจสอบ 4 กำรจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ (ภำคผนวก 4)

หมำยเหตุ 1) แหล่งที่มำ หมำยถึง กำรจัดซื้อหรือขอสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น ขอยืมจำกวัด โรงเรียน หรือห้ำงร้ำน 

เป็นต้น และควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประชุมเพื่อจัดหำทรัพยำกรต่ำงๆ ด้วย

หมำยเหตุ 2) ในกำรแจกสิ่งของจ�ำเป็นเพื่อกำรยังชีพในสภำวะฉุกเฉิน ควรมีจุดแจกสิ่งของบรรเทำทุกข์ แยกเพศหญิง

และชำย หำกมีกำรแจกส่ิงของใช้จ�ำเป็นเฉพำะส�ำหรับผู้หญิง เช่น ผ้ำอนำมัย ชุดช้ันในและกำงเกงช้ันใน ควรมีเจ้ำหน้ำท่ี 

ผู้หญิงเป็นผู้แจก 

ข้อ รำยกำร แหล่งที่มำ ผู้ดูแล/จัดหำ

1 กำรสื่อสำร – โทรศัพท์ วิทยุสื่อสำร วิทยุรับส่ง โทรโข่ง

2 กำรขนส่ง – รถกระบะ รถพยำบำล รถฉุกเฉิน เรือ เปลสนำม

3 ไฟและแสงสว่ำง– เครื่องปั่นไฟ น้�ำมัน ปลั๊ก สำยพ่วงปลั๊กไฟ ไฟฉำย 
แบตเตอรี่ หลอดไฟ 

4 เครื่องมือช่ำง – ค้อน ตะปู ไขควง เลื่อย เสียมขุด เชือก ไม้กระดำน

5 เครื่องครัว - เตำแก๊ส หม้อหุงข้ำว จำนข้ำว ช้อนส้อม กระทะ หม้อ      
น้�ำยำล้ำงจำน

6 น้�ำดื่ม น้�ำใช้ – ภำชนะเก็บ ถังบรรจุน้�ำ เครื่องกรองน้�ำ สำรส้มแกว่งน้�ำ    
น้�ำดื่มบรรจุขวด (ส�ำรองอย่ำงน้อย 3 วัน) อุปกรณ์ต้มน้�ำ สำรคลอรีน

7 เครื่องเรือนเครื่องใช้ – โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้เก็บของ รถเข็นใส่ของ

8 ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน ยำแก้น้�ำกัดเท้ำ ยำแก้ท้องเสีย ยำส�ำหรับโรคทำง
เดินอำหำร

9 อุปกรณ์ฉุกเฉิน – ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยำบำล ยำ 

10 พื้นที่นอน - เต็นท์ ผ้ำใบกันฝน ผ้ำใบกั้นห้อง

11 เครื่องนอน - ที่นอน ผ้ำห่ม เตียงผ้ำใบ หมอน เสื่อ 

12 อำหำร – อำหำรสด อำหำรส�ำเร็จรูป (ส�ำรองอย่ำงน้อย 3 วัน) 

13 กำรท�ำควำมสะอำด – ไม้กวำด ผ้ำขี้ริ ้ว ม็อบถูพื้น สบู่ น้�ำยำฆ่ำเชื้อ

14 ห้องสุขำเคลื่อนที่ ห้องสุขำคนพิกำร ผู้สูงอำยุ

15 สุขอนำมัย – ถุงขยะ ถังขยะ กระดำษช�ำระ สบู่ล้ำงมือ เป็นต้น 

16 ป้ำยประชำสัมพันธ์ กระดำนประชำสัมพันธ์
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ข้อ รำยกำร แหล่งที่มำ ผู้ดูแล/จัดหำ

17 ทำงลำดเคลื่อนที่

18 กรวยยำง ที่กั้น ป้ำยจรำจร ไฟฉุกเฉิน

19 อุปกรณ์ส�ำนักงำน เช่น ปำกกำ สมุด แฟ้มเอกสำร กระดำน

20 อื่นๆ ได้แก่ .............................................................................

2.3.3  กำรเขียนแผนผังของสถำนที่เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน     

 กำรวำดผังกำรใช้งำนและติดประกำศไว้เป็นเรื่องส�ำคัญ เพรำะจะช่วยให้ผู้ประสบภัยพักพิงได้รับทรำบและ

ท�ำควำมเข้ำใจกับกำรใช้พื้นที่ ช่วยรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรฯ ในกำรดูแล

สถำนที่ อีกทั้งยังป้องกันเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย  

 

          รูปท่ี 5 : กำรจัดวำดแผนผังของสถำนท่ี                                                               

           ที่มา : ดัดแปลงจาก http://slyfelinos.com/1600612/designing-a-nuclear-fallout-shelter-enderra-worldbuilding-and.html 

 ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีถนนในกำรต้ังเต็นท์จัดเป็นท่ีพักพิงช่ัวครำว กำรจัดพ้ืนท่ีอำจจะมีข้อจ�ำกัดหลำยประกำร 

แต่ก็ต้องมีกำรจัดระเบียบ แบ่งกำรใช้พื้นที่ เขียนแผนผังพื้นที่ติดไว้เป็นระยะๆ รวมทั้งมีกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัย

อย่ำงเคร่งครัดด้วย

                                 

           

               รูปที่ 6 : กำรตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว       

                               ที่มา : ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์      
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2.3.4 กำรจัดเตรียมบัตรประจ�ำตัวผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วครำว

 ศูนย์พักพิงในระดับชุมชนอำจจะมีขนำดเล็ก เป็นสถำนท่ีเฉพำะส�ำหรับคนในชุมชนหรือหมู่บ้ำนน้ันๆท่ีอำจจะ

รู้จักคุ้นเคยกันดี แต่ศูนย์พักพิงบำงแห่งก็จัดตั้งขึ้นเพ่ือครอบคลุมผู้ประสบภัยจำกหลำยหมู่บ้ำน หลำยต�ำบล ไม่ว่ำจะ

เปน็ศนูย์พักพิงขนำดเลก็หรอืขนำดใหญ่ ควรจดัท�ำบตัรประจ�ำตวัผูป้ระสบภัยท่ีพ�ำนักอยู่ในศูนย์พักพิง เพ่ือเปน็กำรตรวจ

สอบข้อมูลที่ส�ำคัญและกำรจัดเรื่องควำมปลอดภัย เช่น เพื่อกำรแสดงตัว เพื่อรับสิ่งของบริจำคและสิ่งของบรรเทำทุกข์

ต่ำงๆ  เพื่อควบคุมกำรเข้ำออก กำรใช้พื้นที่ ป้องกันเหตุอำชญำกรรมและควำมรุนแรงต่ำงๆ 

                                                       ตัวอย่างบัตรประจำาตัวผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง

                                    

  

2.3.5 กำรดูแลผู้ประสบภัยที่อำศัยอยู่ในบ้ำนของตนเอง

 ในบริบทของชุมชนริมน้�ำในประเทศไทย พบว่ำผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นห่วงทรัพย์สิน ไม่อยำกออกจำกบ้ำน 

ไม่ต้องกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพรำะเกรงเหตุกระทบกระทั่ง นอกจำกนี้ ลักษณะบ้ำนเรือนในพื้นที่ริมน้�ำมักเป็นบ้ำนสองชั้น

ใต้ถุนสูง จึงเอื้อให้มีทำงเลือกที่จะพักพิงอยู่ในบ้ำนจนกว่ำจะอยู่ไม่ได้  ผู้ประสบภัยที่อยู่ในบ้ำนอำจจะไม่ได้ตัดขำดจำก

โลกภำยนอกโดยส้ินเชิง แต่อำจจะต้องพ่ึงพำศูนย์พักพิงในกำรหำส่ิงของจ�ำเป็น ของบริจำค ข้ำวสำร อำหำรและบริกำรต่ำงๆ 

กำรที่ผู้ประสบภัยสำมำรถอยู่ในบ้ำนของตนเองอย่ำงปลอดภัยได้ ย่อมจะท�ำให้ไม่เกิดควำมเครียดและควำมกดดันใน

กำรใช้พื้นที่ศูนย์พักพิงที่มีจ�ำกัด  ดังนั้น  ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องควรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรเตรียมพื้นที่และวำงแผนพักพิง

อยู่ในบ้ำนอย่ำงปลอดภัย โดยใช้รำยกำรตรวจสอบ ดังนี้
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รำยกำรตรวจสอบ 5   รำยกำรตรวจสอบกรณีเลือกพักอำศัยอยู่ในบ้ำนระหว่ำงเกิดเหตุอุทกภัย  

                             (ภำคผนวก 5)   

 ล�ำดับ รำยกำรตรวจสอบ ท�ำแล้ว ยังไม่ได้ท�ำ

1 วำงแผนกำรใช้พื้นที่และจัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องยก/ย้ำย

2 ท�ำรำยกำรสิ่งของที่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยและจัดตำมล�ำดับกำรเก็บของ/ย้ำยของ

3 ย้ำยปลั๊กไฟและสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่ำระดับน้�ำท่วมถึง ตัดกระแสไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

4 ตรวจสอบบริเวณใต้ตู้ รองเท้ำ เสื่อ ผ้ำเช็ดเท้ำ รูรั่ว ช่องว่ำง ซอกมุมต่ำงๆ ป้องกัน  
ไม่ให้สัตว์เลื้อยคลำนที่มีพิษ เช่น งู ตะขำบ แมงป่อง ที่อำจหนีน้�ำขึ้นมำอยู่ในบ้ำน

5 ส�ำรองอำหำร เตรียมน้�ำสะอำดส�ำหรับดื่มและอุปกรณ์ปรุงอำหำรให้เพียงพอเพื่อ
กำรรับประทำนอำหำรที่สุกสะอำด

6 ตรวจสอบรอบบริเวณบ้ำนว่ำอยู่ใกล้ทำงน้�ำไหลหรือร่องน้�ำหรือไม่เพรำะอำจเกิด  
ดินถล่มโดยไม่มีสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ

7 วำงแผนส�ำหรับกรณีไม่มีไฟฟ้ำ ไม่มีน้�ำประปำ หรือน้�ำสะอำด

8 วำงแผนกำรใช้ห้องน้�ำห้องส้วมและรักษำสุขอนำมัยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรค
ท้องร่วง โรคฉี่หนู อหิวำตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ ตำแดง และไข้เลือดออก

9 ท�ำรั้วกั้นหรือเสริมควำมแข็งแรงของประตูหน้ำต่ำงให้แข็งแรง 

10 จัดพื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันสัตว์ป่วย

11 ก�ำชับคนในครอบครัวและเด็กๆ ให้หลีกเล่ียงกำรเดินลุยน้�ำในท่ีน้�ำท่วม กำรลงเล่นน้�ำ
จับปลำ พำยเรือเข้ำใกล้เสำไฟฟ้ำ เพรำะอำจเกิดไฟฟ้ำดูด หรือกระแสน้�ำที่เชี่ยว
กรำกอำจพัดจมน้�ำ

12 บันทึกหมำยเลขที่ติดต่อฉุกเฉิน เพื่อสื่อสำรข่ำวสำรและขอควำมช่วยเหลือ         
และวำงแผนหำกกรณีมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยฉุกเฉินภำยในบ้ำน

13 สังเกตสัญญำณเตือนภัย  หรืออำจท�ำเครื่องมือวัดระดับน้�ำในแม่น้�ำคูคลองใกล้บ้ำน
ให้เห็นชัด หำกมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลำนำน ระดับน้�ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น 
อย่ำงรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจำกพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยตำมเส้นทำงท่ีก�ำหนดในทันที

14 ประสำนงำนกับผู้ใหญ่บ้ำนหรือหัวหน้ำคุ้ม เพื่อนบ้ำน เพื่อให้ทรำบว่ำมีควำม
ประสงค์จะพักพิงอยู่ที่บ้ำนถึงเมื่อไร

15 ประเมินแผนกำรอยู่อำศัยในบ้ำนอย่ำงปลอดภัยเป็นระยะๆ รวมทั้งรับฟังข่ำวสำร
จำกทำงกำรและติดตำมสถำนกำรณ์จำกแหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้
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สิ่งของส่วนตัวและอุปกรณ์ด�ำรงชีพที่จ�ำเป็นในภำวะภัยพิบัติ

หมำยเหตุ  เป็นรำยกำรสิ่งของที่จ�ำเป็นในกำรจัดเตรียมศูนย์พักพิง และกรณีเลือกพักอำศัยอยู่บ้ำน ในระหว่ำงเกิด 

เหตุอุทกภัย

            ประเภท                                        ตัวอย่ำง

อำหำร ควรเป็นอำหำรที่รับประทำนได้ทันที และเป็นอำหำรที่ให้พลังงำนสูง และไม่ต้องใช้
น้�ำในกำรปรุงมำก เช่น ข้ำวเหนียว 

น้�ำเพื่อบริโภค ไม่น้อยกว่ำ 3 ลิตรต่อวันต่อคน 
*ส�ำหรับผู้เป็นโรคควำมดันให้หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีปริมำณโซเดียมสูง เช่น           
ขนมขบเคี้ยว ขนมปังอบ  พยำยำมกินแต่น้อยหรือเท่ำที่จ�ำเป็น

*ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบำหวำน ให้หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีน้�ำตำลสูงจำกน้�ำหวำน น้�ำอัดลม   
น้�ำผลไม้ นมข้นหวำน ลดปริมำณข้ำวและดื่มน้�ำให้เพียงพอ  

อุปกรณ์                      
เครื่องมือ

เช่น เชือก กรรไกร มีด เข็ม ด้ำย เข็มกลัด

เงินและ                       
เอกสำรส�ำคัญ

เช่น เอกสำรเกี่ยวกับประกันภัย ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประชำชน ใบรับรอง      
กำรเกิด และทะเบียนสมรส  ภำพถ่ำยครอบครัว เงินสด บัตรเครดิต หนังสือเดินทำง

อุปกรณ์                            
ให้แสงสว่ำง

เช่น ไฟฉำยพร้อมแบตเตอรี่ส�ำรอง  เทียนไข ไม้ขีดไฟกันน้�ำ ไฟแช็ค

เครื่องนอน                      
และเครื่องนุ่งห่ม

เช่น ถุงนอน ผ้ำห่ม มุ้ง เสื้อกันฝน และผ้ำพลำสติกกันน้�ำ 

อุปกรณ์                            
กำรสื่อสำร

เช่น วิทยุ AM FM พร้อมแบตเตอรี่ส�ำรอง อุปกรณ์ส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือ
อื่นๆ เช่น กระจกสะท้อนแสง นกหวีด โทรศัพท์มือถือ พลุส่งสัญญำณ และหมำยเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ด้ำนสุขอนำมัย  เช่น กระดำษช�ำระ สเปรย์ดับกลิ่น โลชั่นต่ำงๆ ผ้ำเช็ดตัว สบู่ ยำทำกันยุงไล่แมลง  
มีดโกน หวี แปรงสีฟัน ยำสีฟัน และรำยกำรอื่นๆ ที่จ�ำเป็น

ยำประจ�ำตัว ยำดม ยำหม่อง 

อุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น เช่น พลำสเตอร์ยำ ผ้ำพันแผล  

เครื่องแต่งกำย ควรเลือกเสื้อผ้ำที่มีควำมอบอุ่น ไม่อุ้มน้�ำ และสำมำรถปกป้องร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี 
เช่น เสื้อแขนยำว กำงเกงขำยำว นอกจำกนี้ ยังมีรองเท้ำที่แข็งแรง เช่น รองเท้ำผ้ำใบ 
ถุงเท้ำ หมวก แว่นกันแดด เป็นต้น

ควำมบันเทิง หนังสือ วิดีโอ เกม เพื่อคลำยเครียด
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 2.4 กระบวนกำรรับผู้ประสบภัยเข้ำศูนย์พักพิงชั่วครำว

จัดท�ำป้ำยบอกทำงไปลงทะเบียน         

เมื่อผู้ประสบภัยมำถึงศูนย์พักพิง

ฝ่ำยต้อนรับ                                                    

จัดให้นั่งพัก ดื่มน้�ำ และชี้แจงวิธี

กำรลงทะเบียน

ส่งผู้ประสบภัยลงทะเบียนตำมล�ำดับ                                  

แยกโต๊ะลงทะเบียนส�ำหรับกลุ่มเปรำะบำง

ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือได้             

ให้ลงทะเบียนเอง

ผู้ประสบภัยที่เขียนหนังสือไม่ได้         

ให้ญำติหรือเจ้ำหน้ำที่ช่วย

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรลงทะเบียน
และก�ำหนดพื้นที่พักพิงตำมประเภท          

ของผู้ประสบภัย

ผู้ประสบภัยที่เป็นคนต่ำงด้ำว          

หรือต่ำงภำษำให้เตรียมล่ำม              

ช่วยแปลและลงทะเบียนเอง

เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับพำไปยัง                  
พื้นที่พักอำศัยตำมที่ก�ำหนด

เจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่พักพิงรับผู้ประสบภัย  และชี้แจง    
ระเบียบกำรใช้พื้นที่ และแผนผังศูนย์พักพิง

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรลงทะเบียนและ
ออกบัตรประจ�ำตัวให้ผู้ประสบภัย

AW ADPC manual.indd   40 3/29/2560 BE   12:35 PM



41
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

2.5 ระเบียบปฏิบัติในกำรใช้ศูนย์พักพิงชั่วครำว

ศูนย์พักพิงชั่วครำวควรมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนปัจจัยสี่เป็นอันดับแรกๆ และปัจจัยเสริมอีกหลำยประกำร 

ตำมควำมเหมำะสมและต้องมีกฎระเบียบในกำรใช้สถำนที่และกำรอยู่ร่วมกัน  เช่น

•	 เข้มงวดเรื่องกำรลงทะเบียนเข้ำออก ตัวอย่ำงแบบลงทะเบียนผู้ประสบภัย ดังภำคผนวก 7-8 กำรรักษำ

ควำมปลอดภัย และตรวจเช็คจ�ำนวนคนให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้แบบฟอร์มภำคผนวก 9-10 ตรวจสอบและ

รำยงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

•	 ให้ควำมส�ำคัญในด้ำนควำมสะอำดให้ถูกสุขลักษณะ  โดยประกำศให้ผู้ประสบภัยทุกคนช่วยรักษำ 

ควำมสะอำดสิ่งที่ใช้ร่วมกัน  เช่น ห้องน้�ำ พื้นที่สันทนำกำร พื้นที่ประกอบอำหำร และให้แต่ละครอบครัว

รักษำควำมสะอำดพื้นที่ที่ตนเองครอบครอง

•	 จัดสัดส่วนบริเวณประกอบอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ  ไม่อยู่ใกล้ห้องน้�ำห้องส้วมหรือจุดก�ำจัดขยะ  และ 

ให้อยู่ในบริเวณที่จะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีระบบป้องกันอัคคีภัย   

•	 ก�ำหนดระเบยีบกำรใชพ้ื้นท่ีรกัษำพยำบำล พ้ืนท่ีซกัลำ้ง พ้ืนท่ีตำกผำ้ พ้ืนท่ีออกก�ำลงักำย พ้ืนท่ีสนัทนำกำร 

พื้นที่ส�ำหรับเด็ก พื้นที่ส�ำหรับควำมเป็นส่วนตัวของสตรี พื้นที่ประกอบศำสนกิจให้สอดคล้องกับจ�ำนวน

ผู้ประสบภัย

•	 จดัระบบรบัของบรจิำค โดยมจีดุรบับริจำค จดุลงทะเบยีนรบัของบรจิำค จดุเก็บของบริจำค จดุกระจำยของ 

และจัดให้มีกำรส�ำรวจควำมต้องกำรรับของบริจำค ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ  ซ่ึงกำรกระจำยส่ิงของบรรเทำทุกข์

และของบริจำคแก่ผู้ประสบภัยต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

•	 แจ้งควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อลดข่ำวลือหรือข้อมูลผิดๆ

•	 ก�ำหนดกติกำข้อตกลงกำรอยู่ร่วมกัน และระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ รวมถึงกำรรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ผู้ 

ประสบภัยมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงกฎกติกำนั้นด้วย เช่น ห้ำมเล่นกำรพนัน ดื่มสุรำ ลักขโมย ทะเลำะวิวำท
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รำยกำรตรวจสอบ 6 ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบภำรกิจจ�ำเป็นก่อนกำรเปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว   

   (ภำคผนวก 6)          

**ใช้เป็นการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนเปิดศูนย์พักพิง ซึ่งอาจจะมีข้อตรวจสอบมากกว่าตัวอย่างที่ให้นี้ก็ได้**

 ล�ำดับ รำยกำรตรวจสอบ  ท�ำแล้ว  ยังไม่ได้ท�ำ

1 จัดท�ำข้อมูลประชำกรในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่จะอพยพ 

2 จัดท�ำแผนกำรอพยพ 

3 ก�ำหนดสถำนที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวรองรับผู้ประสบภัย 

4 จัดตั้งคณะกรรมกำรประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วครำวและก�ำหนดผู้รับผิดชอบ         
แต่ละฝ่ำย และผู้รับผิดชอบเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตน

5 จัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรด�ำรงชีวิตในศูนย์พักพิงชั่วครำว   โดย
เฉพำะด้ำนปัจจัยสี่ (อำหำร โรงครัว ห้องพัก ห้องสุขำ ห้องอำบน้�ำ ซักผ้ำ ตำกผ้ำ 
ห้องพยำบำล จุดที่ทิ้งขยะ จุดเก็บของบรรเทำทุกข์ฯลฯ) 

6 อ�ำนวยควำมสะดวกแก่กลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ                      
สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก 

7 ก�ำหนดระเบียบกติกำและข้อตกลงในกำรใช้ศูนย์พักพิงชั่วครำว

8 แผนผังศูนย์พักพิงชั่วครำว

9 ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรับผู้ประสบภัยเข้ำศูนย์พักพิงฯ

10 จัดท�ำแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประสบภัย 

11 มีกำรแยกประเภท/กลุ่มผู้ประสบภัย 

12 มีระบบกำรน�ำผู้ประสบภัยเข้ำที่พักอย่ำงเป็นระบบ 

13 มีระบบประชำสัมพันธ์ กำรให้ข้อมูล/ข่ำวสำรแก่ผู้ประสบภัย 

14 มีระบบประเมินควำมต้องกำรประจ�ำวันของผู้ประสบภัย

15 มีแผนและผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมประจ�ำวันส�ำหรับผู้ประสบภัย 

16 มีหมำยเลขติดต่อ รำยชื่อหน่วยงำน วิธีกำร และผู้รับผิดชอบ ประสำนงำน       
ควำมต้องกำรรับกำรสนับสนุนที่จ�ำเป็นอย่ำงเป็นระบบ 

17 มีพื้นที่จอดรถและกำรลงทะเบียนยำนพำหนะ 

18 มีพื้นที่ส�ำหรับสัตว์และปศุสัตว์

19 มีแผนส�ำหรับช่วยเหลือกำรกลับถิ่นฐำนบ้ำนเรือน

20 มีแผนกำรประกำศปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว

21 มีแผนรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ 
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2.6 กำรปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว

ขั้นตอนกำรปิดศูนย์พักพิงชั่วครำวมีดังนี้

1. ผู้จัดกำรศูนย์ประกำศเรียกประชุมผู้ประสบภัยหรือใช้ระบบกระจำยเสียงเพื่อแจ้งสถำนกำรณ์

2. เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเดินทำงกลับ เช่น ลงทะเบียน เก็บของ ท�ำควำมสะอำดสถำนที่ 

3. จัดยำนพำหนะส่งกลับ รวมถึงจัดล�ำดับควำมส�ำคัญก่อนหลังในกำรอพยพ

4. คณะกรรมกำรประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วครำวบันทึกข้อมูลส�ำคัญและรวบรวมเก็บเอกสำร 

5. หัวหน้ำศูนย์พักพิงชั่วครำวสั่งปิดศูนย์ฯและส่งมอบพื้นที่คืนให้เจ้ำของ พร้อมรำยงำนกำรใช้พื้นที่   

สิ่งของที่ช�ำรุดเสียหำย (ถ้ำมี)

6. คณะกรรมกำรสรุปรำยงำน วำงแผนกำรบ�ำรุงรักษำสภำพพื้นที่เพื่อกำรใช้งำนในครั้งต่อไป

7. ส�ำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่สำมำรถกลับบ้ำนได้เพรำะบ้ำนพังเสียหำย ให้ อบต.จัดหำที่อยู่ให้ชั่วครำว
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กล่องข้อควำมที่ 3 

กรณีศึกษำ : กำรเลือกพื้นที่และกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวระดับชุมชน    

 บ้ำนเกำะพระ ต�ำบลบ้ำนโพ อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่กลำงแม่น้�ำ

เจ้ำพระยำ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยเกือบทุกปี เดิมกำรรับมือกับอุทกภัยของบ้ำนเกำะพระ 

จะเป็นไปตำมวิถีชีวิตชุมชน  และเมื่อเดือนกันยำยน  2558 บ้ำนเกำะพระได้เข้ำร่วมโครงกำรลดควำมเสี่ยงต่อ

อทุกภยัในประเทศไทย ศนูย์เตรยีมควำมพรอ้มปอ้งกนัภยัพิบตัแิห่งเอเชยี โดยเปน็หน่ึงในพ้ืนท่ีน�ำรอ่งของโครงกำร

ด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงต่ออุทกภัยโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน   (Community Based Flood Risk Reduction)  

ดว้ยควำมรว่มมอืรว่มใจของชมุชน บำ้นเกำะพระไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัยชมุชนขึน้ 

และกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรฯ นี้ เป็นกำรท�ำงำนด้วยใจอำสำของประชำชนในชุมชน  นอกจำกนั้น ชุมชนยัง

ร่วมกันพัฒนำแผนที่อุทกภัยของหมู่บ้ำน จัดท�ำรำยชื่อกลุ่มเปรำะบำงซึ่งต้องกำรควำมดูแลเป็นพิเศษ หำรือ

แนวทำงแก้ปัญหำข้อจ�ำกัดของกำรเตรียมพร้อมและรับมือกับอุทกภัยของชุมชนในดำ้นต่ำงๆ  ซึ่งท�ำให้ทรำบว่ำ 

ชุมชนต้องกำรแนวทำง “กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว” ในกำรรับมืออุทกภัยของชุมชน

 

   

                รูปที่ 7 : ตัวอย่ำงแผนที่อุทกภัยของชุมชน     

           ที่มา : โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย, ADPC (2559)

AW ADPC manual.indd   44 3/29/2560 BE   12:35 PM



45
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

            ด้วยควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ออุทกภัยโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน โดยเฉพำะควำม

ร่วมมือ และกำรประยุกต์แนวทำงกำรด�ำเนินงำนมำตรฐำนต่ำงๆ ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้

ตัดสินใจและวำงแผนด้วยตนเอง  โครงกำรลดควำมเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย จึงได้จัดอบรมกำรเลือกพื้นที่

ปลอดภยัและกำรบรหิำรจดักำรศนูย์พักพิงชัว่ครำวของชมุชน ท่ีมตีวัแทนชมุชนท่ีผำ่นกำรอบรมหัวขอ้ดงักลำ่วเปน็

ผู้น�ำกำรหำรือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงที่มีตัวแทนชุมชนร่วมมือกัน

    รูปที่ 8-9 : กำรอบรมกำรเลือกพื้นที่ปลอดภัยและกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวของชุมชนบ้ำนเกำะพระ 

                           ที่มา : โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย, ADPC (2559)

 

      

     

                                           

       รูปที่ 10 : ตัวอย่ำงแผนผังคณะกรรมกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวของชุมชนบ้ำนเกำะพระ  

 

หัวหน้ำศูนย์พักพิงชั่วครำว

นำย สมศักดิ์ ไวยจำรำ

ฝ่ำยขนส่งและรักษำ
ควำมปลอดภัย

นำย สมเกียรติ มะหะหมัดอำรี 

นำย สมชำย สุขพลอย

นำย เอกลักษณ์ มนตรีชน

นำย ชำติชำย ฮิมวำด

ฝ่ำยประกอบอำหำร

น.ส. วรำภรณ์ ระดำพัฒน์

นำง ศรีนวล ไวยจะรำ

ฝ่ำยสื่อประชำสัมพันธ์

นำย สรำวุธ มนตรีชน

น.ส. วรำภรณ์ ระดำพัฒน์

นำง ศรีนวล ไวยจะรำ

ฝ่ำยอำคำรสถำนที่

นำย สมศักดิ์ ไวยจำรำ

นำย สมหมำย นินทนนท์

ฝ่ำยกู้ภัย

นำย เอกลักษณ์ มนตรีชน

นำย ชำติชำย ฮิมวำด

นำง สมใจ รุ่งอุทัย

นำย จ�ำนง รุ่งโรจน์

ฝ่ำยรักษำพยำบำล

น.ส. สุพัตรำ จ้อยทองมูล

นำง วรรณำ สุขสำลี

น.ส. กมลรัตน์ กระแสร์ยส

นำง สมใจ รุ่งอุทกัย

นำย ส�ำเนำ หงษ์ทอง

ฝ่ำยประสำนงำน

นำย ชำติชำย ฮิมวำด

ฝ่ำยบรรเทำทุกข์

นำง วรรณำ สุขสำลี

ผู้ช่วย

นำย สัมฤทธิ์ ค�ำแก้ว
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

และร่วมกันระดมควำมคิดเพ่ือพิจำรณำเลือกพ้ืนที่ และวำงผังกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ตำมมำตรฐำนกำรบริหำร

จัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวและแนวปฏิบัติของชุมชน ซึ่งชุมชนลงมติเลือกมัสยิดและโรงเรียนสอนศำสนำเป็นศูนย์

พักพิงชัว่ครำวและจดุกระจำยของของชมุชน ปจัจบุนับำ้นเกำะพระมแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรศนูย์พักพิงชัว่ครำว

ของชุมชน และมีคณะกรรมกำรที่พร้อมปฏิบัติหน้ำที่เมื่อเกิดเหตุกำรณ์อุทกภัยขึ้น

 

 

                      

    รูปที่ 11 : แผนผังศูนย์พักพิงชั่วครำวของชุมชน     

                                        ที่มา : โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย, ADPC (2559)
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ส่วนที่ 3

แนวทางการจัดการดูแลและคุ้มครองดูแล 
กลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : แนวทางจัดการดูแลและคุ้มครองดูแล      
  กลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราว      
              
3.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม

  กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม เป็นกำรคุ้มครองสิทธิพื้นฐำนของปัจเจกชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิด   

ในสถำนกำรณ์วุ่นวำย  และไม่ปกติสุขอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติธรรมชำติ  กำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนถือเป็น 

พื้นฐำนส�ำหรับกำรท�ำงำนด้ำนมนุษยธรรม   เนื่องจำกยังไม่มีตรำสำรกฎหมำยควบคุมกิจกรรมด้ำนมนุษยธรรม 

อย่ำงเฉพำะเจำะจง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติธรรมชำติพึงจะต้องได้รับกำรเคำรพ (Respect) ปกป้อง (Protect) 

และเติมเต็ม (Fulfill) สิทธิมนุษยชนจำกรัฐบำลไม่ว่ำจะเป็นรัฐ เจ้ำของดินแดนหรือรัฐเจ้ำของสัญชำติก็ตำม 

 สิทธิพื้นฐำนของปัจเจกชนในสถำนกำรณ์ ภัยพิบัติธรรมชำติที่รัฐจะต้องจัดกำรให้ผู้ประสบภัย มีดังนี้

1. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (Right to Life)

2. สิทธิด้ำนอำหำร (Right to Food)

3. สิทธิด้ำนน้�ำ (Right to Water) 

4. สิทธิกำรกลับสู่ถิ่นฐำนเดิม (Right to Return)

5. สิทธิกำรมีที่อยู่อำศัย (Right to Housing) 

6. สิทธิด้ำนเครื่องนุ่งห่ม (Right to Clothing)

7. สิทธิด้ำนสุขภำพ (Right to Health)

8. สิทธิในกำรได้รับรู้ถึงข้อมูล (Right to Access Information)

9. สิทธิกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนมนุษยธรรม (Right to Humanitarian Assistance)

 ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ระบุว่ำ กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพรำะเหตุแห่ง

ควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สภำพ ทำงกำย หรือ สุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำง

เศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำง ศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 

แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้  ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิพื้นฐำนของปัจเจกชนในเหตุภัยพิบัติ ไม่ว่ำผู้ประสบภัยนั้นจะเป็น

ใคร มีทะเบียนรำษฎร์หรือไม่ เป็นคนต่ำงถิ่นหรือนักท่องเที่ยว หรือมีเพศสภำพเช่นใดก็ตำม

กลุ่มเปรำะบำง (Vulnerability) 

 กลุ่มเปรำะบำง หมำยถึง บุคคลที่ขำดควำมสำมำรถในกำรปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนเนื่องจำกขำด 

อ�ำนำจ กำรศึกษำ ทรัพยำกร ควำมเข้มแข็ง หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ กลุ่มเปรำะบำงมักหมำยถึง เด็ก ผู้หญิง คนพิกำร 

และผู้สูงอำยุ
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• เด็ก หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุต่�ำกว่ำ 18 บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส 

(พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) 

• ผู้สูงอำยุ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (พ.ร.บ. ผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546)

• คนพิกำร หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วม 

ทำงสังคม เน่ืองจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคล่ือนไหว กำรส่ือสำร จิตใจ อำรมณ์

พฤติกรรม สติปัญญำ กำรเรียนรู้หรือควำมบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ และมี

ควำมจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนหน่ึงด้ำนใดเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต

ประจ�ำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคมได้อย่ำงบุคคลทั่วไป (พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร พ.ศ. 2550)

 ในเหตกุำรณ์ภัยพิบตัธิรรมชำต ิเดก็ตอ้งไดร้บัควำมชว่ยเหลอืและปกปอ้ง เน่ืองจำกมรีำยงำนบอ่ยครัง้ท่ีเด็กตอ้ง

พลัดพรำกครอบครัว หรือเลวร้ำยกว่ำนั้นต้องตกเป็นเด็กก�ำพร้ำ ขำดผู้คุ้มครองและดูแลท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ฉุกเฉิน 

จึงตกอยู่ในควำมเสี่ยงที่จะถูกละเมิด และไม่ได้รับควำมช่วยเหลือที่เหมำะสม ส่งผลให้ควำมต้องกำรของเด็กถูกละเลย

หรือมองข้ำมไป (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็กอยู่ในหัวข้อ 3.3)

 ผู้หญิง ในกลุม่ของผูห้ญิง ยังแบง่ไดเ้ปน็ประเภทตำ่งๆ ซึง่มคีวำมเปรำะบำงตำ่งๆกัน เชน่ หญิงตัง้ครรภ์ หญิงให้

นมบุตร แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ม่ำย เป็นต้น ซึ่งควำมต้องกำรในเหตุภัยพิบัติย่อมแตกต่ำงกันไป เช่น หญิงมีครรภ์อำจจะเกิด

ควำมเครยีดจำกสถำนกำรณ์และสง่ผลต่อสขุภำพได ้ หญิงใหน้มบตุรอำจจะตอ้งระมดัระวังเก่ียวกบัสขุภำพของเดก็ออ่น

ระหว่ำงอยู่ในที่พักพิงชั่วครำว ซึ่งหำกไม่มีกำรจัดกำรที่ดีก็จะส่งผลถึงสุขภำพของเด็กอ่อน เช่น กำรติดเชื้อโรค เป็นต้น   

 โดยทัว่ไปในเหตกุำรณภั์ยพบิตัธิรรมชำตหิรือในสถำนกำรณ์วิกฤตผูห้ญิงมคีวำมเครยีดและมคีวำมยำกล�ำบำก

ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสมำชิกในครอบครัวเพ่ิมมำกข้ึน เพรำะโดยบทบำททำงเพศแล้ว ผู้หญิงจะต้อง

ดูแลสวัสดิกำร และควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในครอบครัว ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติเด็กผู้หญิงอำจต้องรับภำระมำกขึ้น   

เด็กผู้หญิงวัยรุ่นไม่สะดวกใจที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในศูนย์พักพิงชั่วครำวเพรำะขำดควำมเป็นส่วนตัว และมีควำมกังวล

เรื่องควำมปลอดภัย กำรที่ผู้หญิงมีโอกำสเข้ำถึงสื่อต่ำงๆ น้อยกว่ำผู้ชำย ท�ำให้ผู้หญิงไม่มีโอกำสบอกควำมต้องกำรมุม

มองของตนให้คนอื่นรับรู้ ท�ำให้ควำมต้องกำรของผู้หญิงมักจะถูกมองข้ำมทั้งๆ ที่ผลกระทบที่ได้รับอำจจะรุนแรงกว่ำ

ผู้ชำย ผู้หญิงจึงไม่ได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงเท่ำเทียมและตรงตำมควำมต้องกำร  เช่น ศูนย์พักพิงชั่วครำวบำงแห่งไม่

ปลอดภัยส�ำหรบัผูห้ญงิ ไมม่กีำรค�ำนงึถึงควำมปลอดภัยของท่ีพัก เชน่ ระยะหำ่งไมม่กีำรรักษำควำมปลอดภยั และกลอน

ประตูไม่แน่นหนำ มีจุดอับ จุดเสี่ยงอันตรำยมำกกว่ำ

 ในเกือบทกุวัฒนธรรม กำรก�ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องผูห้ญิงและผูช้ำย ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงผูห้ญิงและผูช้ำยน�ำ

มำสู่ควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงผู้หญิงและผู้ชำย ส่วนมำกผู้ชำยมักจะมีอ�ำนำจ ได้รับโอกำสกำรเข้ำถึงและกำรตัดสิน

ใจใชท้รพัยำกรมำกกว่ำผูห้ญงิ ควำมแตกตำ่งและไมเ่ทำ่เทียมกันนีส้ง่ผลกระทบตอ่ผูห้ญิง ผูช้ำย เดก็หญิง และเดก็ชำย

แตกต่ำงกัน  รวมถึงกำรได้รับควำมเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน  ในเหตุกำรณ์น้�ำท่วมผู้หญิงมีโอกำสเสียชีวิตมำกกว่ำผู้ชำย  
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เพรำะขำดทักษะว่ำยน้�ำ ในกำรช่วยเหลือตนเองซึ่งรวมถึงกำรเรียนรู้ท�ำควำมเข้ำใจสัญญำณเตือนภัยพิบัติจึงน้อยกว่ำ

ผู้ชำยเพรำะได้รับกำรศึกษำน้อยกว่ำ อีกทั้งผู้หญิงมีโอกำสถูกล่วงละเมิดทำงเพศในระหว่ำงพักอยู่ในที่พักฉุกเฉิน  

 ผู้หญิงมีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกล่วงละเมิด ต้องเป็นผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอำยุและหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ

ผู้หญิงต้องรับภำระทั้งงำนบ้ำน ดูแลสมำชิกในครอบครัวและช่วยท�ำงำนหำรำยได้ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของ

ครอบครัว ผู้หญิงบำงคนอำจเป็นหม้ำยสูญเสียสำมีหรือได้รับควำมรุนแรงจำกสำมี  เมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่

ก่อให้เกิดควำมเครียด ผู้หญิงมักจะมีวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำยกว่ำผู้ชำย และส่วนใหญ่จะรับรู้ปัญหำในทำงลบ

และรุนแรง ไม่สำมำรถควบคุมได้ มักจะเผชิญปัญหำโดยวิธีกำรคิดหมกมุ่นอยู่กับปัญหำซ้�ำ ๆ 

 กำรทีช่มุชนมสีดัสว่นของผูห้ญงิทีเ่ปน็คณะกรรมกำรตำ่งๆ ของชมุชนนอ้ยท�ำใหข้ำดมมุมองจำกประสบกำรณ ์

ของผูห้ญิงในกำรวำงแผน  นอกจำกนี ้ ในแงก่ำรเตรยีมควำมพรอ้มรบัมอืภยัพิบตั ิหลำยชมุชนไมม่กีำรเก็บขอ้มลูจ�ำแนก

เพศและอำยุ ท�ำใหใ้นขณะเกิดภยั  ผูใ้หก้ำรชว่ยเหลอืไมม่ข้ีอมลูเพียงพอทีจ่ะจดัสรรควำมชว่ยเหลอื  ดังน้ัน ในกระบวนกำร

ให้ควำมช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติต้องค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงเพศและบทบำทหน้ำท่ีภำระควำมรับผิดชอบและเปิดโอกำส

ให้กลุ่มเปรำะบำงมีบทบำทมีส่วนร่วมวำงแผนบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ   ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรให้ควำมช่วยเหลือสมสัดส่วน  

ลดกำรคุกคำมข่มขี่และท�ำร้ำยผู้หญิง   ลดช่องว่ำงเรื่องควำมแตกต่ำงทำงเพศ  ก�ำจัดกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ  

ส่งเสริมศักยภำพของผู้หญิงในกำรจัดกำรภัยพิบัติ  เมื่อ พ.ศ. 2553 ส�ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (2553) 

น�ำเสนอตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกำรภัยพิบัติที่ค�ำนึงถึงมิติของผู้หญิง ได้แก่ 

1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ�ำแนกเพศ วัย ของคนในชุมชน เพื่อใช้ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

2. ให้มีตัวแทนเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมำะสมในคณะกรรมกำรภัยพิบัติ คณะกรรมกำรดูแลศูนย์พักพิงชั่วครำว 

เชน่ ฝำ่ยเฝำ้ระวงัภยั ฝำ่ยแจง้เตอืนภยั ฝำ่ยอพยพ เพ่ือให้เกิดมมุมองในกำรท�ำงำนจำกประสบกำรณ์ของผูห้ญิง 

3. มีกำรตรวจสอบถุงยังชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

4. มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในที่พักพิง มีกำรก�ำหนดระยะห่ำง แสงสว่ำง ควำมแน่นหนำ และปลอดภัย 

5. กำรแยกห้องน้�ำชำยหญิง ให้มีฉำกกั้นหรือมีที่ก�ำบัง มีระยะห่ำงกันระหว่ำงห้องน้�ำส�ำหรับผู้ชำยและผู้หญิง  

มีจ�ำนวนห้องน้�ำเพียงพอ มีแสงสว่ำง และไม่ไกลจำกที่พัก

 คนพกิาร ในสถำนกำรณป์กตคินพิกำรท้ังรำ่งกำยหรือจติใจก็จะตกเปน็กลุม่บคุคลผูถู้กลมืจำกสงัคม เนือ่งจำก

ขอ้จ�ำกัดทำงกำยภำพและอปุสรรคในกำรใชช้วีติประจ�ำวัน ดังน้ัน คนพิกำรในสถำนกำรณ์ภัยพิบตัธิรรมชำตก็ิจะย่ิงไดร้ับ

ควำมล�ำบำกเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้คนพิกำรก็เป็นสมำชิกหนึ่งของสังคม และมีสิทธิในกำรด�ำรงชีวิตโดยเท่ำเทียมกับ 

คนไม่พิกำร  ควำมพิกำรอำจเป็นเกิดจำกควำมพิกำรโดยก�ำเนิดหรือพิกำรเนื่องจำกภัยพิบัติธรรมชำติที่เกิดขึ้น กำรให้ 

ควำมช่วยเหลือคนพิกำรต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดและอุปสรรคต่ำงๆที่คนพิกำรต้องเผชิญ  จึงต้องมีกำรจัดเตรียมพื้นที่ทำง 

กำยภำพ/สภำพแวดล้อมภำยในศูนย์พักพิงให้เอื้อต่อกำรด�ำรงชีวิตของคนพิกำรผู้ประสบภัย  เช่น  จัดให้มีห้องน้�ำ 

ที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้   จัดให้มีสิ่งของเครื่องใช้  ยำ  อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  และอุปกรณ์  

AW ADPC manual.indd   53 3/29/2560 BE   12:35 PM



54
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อ�ำนวยควำมสะดวก กำรตอบสนองควำมต้องกำรท่ีจ�ำเปน็ของคนพิกำรจะชว่ยเพ่ิมทำงเลือกในกำรตดัสินใจอพยพไปอยู่

ศูนย์พักพิงของคนพิกำรและครอบครัวอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ ควรเปิดโอกำสให้องค์กรด้ำนคนพิกำรที่มีประสบกำรณ์  

เขำ้มสีว่นรว่มในกำรบรหิำรจดักำรศนูย์พักพิงฯ เพ่ือแบง่เบำภำระเจำ้หนำ้ท่ีศนูย์พักพิงและตอบสนองควำมตอ้งกำรจ�ำเปน็

เฉพำะของคนพิกำรแต่ละประเภทได้อย่ำงเหมำะสม

 ผู้สูงอายุ เมื่อเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นวำตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือธรณีพิบัติภัย เช่น พำยุเฮอร์ริ

เคนแคทรีนำ ที่พัดถล่มรัฐลุยเซียนำ สหรัฐอเมริกำ (2548) แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเฮติ (2553) แผ่นดินไหว 

ทีเ่มอืงโกเบ ประเทศญ่ีปุน่ (2538) ผูส้งูอำยุจะเสียชวิีตดว้ยอตัรำท่ีสงูกว่ำคนในวัยอืน่ และไดร้บัผลกระทบทัง้ทำงรำ่งกำย

และจติใจมำกกว่ำคนในกลุม่อำยอ่ืุนๆ ผูส้งูอำยุนบัเปน็กลุม่เปรำะบำงเมือ่เกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำตเิพรำะสภำพรำ่งกำย

มีข้อจ�ำกัดในกำรเคลื่อนไหว โดยเฉพำะเมื่อมีโรคประจ�ำตัว ผู้สูงอำยุมักมีสภำพจิตใจที่อ่อนไหว ติดสถำนที่อยู่ ไม่อยำก

เคลื่อนย้ำย คุ้นชินกับกำรอยู่อำศัยที่เดิมและยำกที่จะปรับตัว ผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงที่จะได้รับอันตรำยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สูงขึ้นไปอีกคือ ผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล�ำพังคนเดียว หรืออยู่ตำมล�ำพังกับผู้สูงอำยุด้วยกัน และผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจน 

ขำดญำติพี่น้องหรือเครือข่ำยทำงสังคม

 กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรส�ำคัญของผู้สูงอำยุในเหตุอุทกภัย 2554  พื้นที่จังหวัดอยุธยำของ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ (UNFPA) เก่ียวกับผลกระทบ

ของภัยพิบัติต่อผู้สูงอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุประสบปัญหำและมีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงและมำกกว่ำประชำกรทั่วไป

ชัดเจนโดยเฉพำะในกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีต้องพ่ึงพำลูกหลำนหรือผู้อื่น เดินไม่ได้ มีโรคเรื้อรังท่ีต้องกำรกำรรักษำและรับยำ

ต่อเนื่อง  เช่น  โรคเบำหวำน  ที่ต้องได้รับประทำนอำหำรสอดคล้องกับยำ และผู้ที่มีกำรเจ็บป่วยฉับพลัน  ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำควำมต้องกำรส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุทั้งที่พ�ำนักอยู่ในบ้ำนและที่อพยพเข้ำสู่ศูนย์อพยพ ได้แก่ กำรได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนกำรณ์ที่จริงถูกต้องและทันเวลำ 

• กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ และระบบที่สำมำรถชี้ต�ำแหน่งของครัวเรือนที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอำยุที่ต้อง

พึ่งพำผู้สูงอำยุที่มีโรคเรื้อรังและต้องกำรกำรรักษำต่อเนื่อง เป็นต้น

• กำรช่วยเหลือสนับสนุนที่รวดเร็วทันเวลำ ทั่วถึง และสม่�ำเสมอ

• กำรเคลื่อนย้ำยที่เหมำะสมทั้งในกรณีกำรอพยพและเมื่อเกิดควำมเจ็บป่วย โดยเฉพำะควำมพร้อม      

ควำมเหมำะสมของยำนพำหนะ และทักษะของผู้ให้กำรช่วยเหลือ

• ครุภัณฑ์และสถำนที่ที่พ�ำนักที่เหมำะสม เช่น ห้องสุขำเคลื่อนที่ที่เอื้อต่อกำรเข้ำใช้ของผู้สูงอำยุ

• อำหำร น้�ำดื่มและถุงยังชีพที่สอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอำยุและผู้ที่มีโรคจ�ำเพำะ

• ยำและเวชภัณฑ์ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง และกำรได้รับทันเวลำ

• กำรส่งเสริมฟื้นฟูภำยหลังน้�ำลดที่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรด�ำเนินกำรที่ต้องลดขั้นตอนให้สะดวก
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 ข้อมูลจำกกำรวิจัยยังพบว่ำ  นอกจำกกำรตอบสนองต่ำงๆ  ที่เกิดขึ้นในระยะเกิดน้�ำท่วมเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ  

ไม่ทั่วถึง ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ขำดระบบและกำรด�ำเนินกำรที่รองรับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ

3.2 แนวทำงกำรจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกคนพิกำรและผู้สูงอำยุ

1) พื้นที่ส�ำหรับรถเข็นวีลแชร์ ในศูนย์อพยพควรจัดให้มีพื้นที่ที่กว้ำงพอส�ำหรับคนพิกำรหรือผู้สูงอำยุที่ใช ้

รถเข็น เพื่อให้สำมำรถเข็นและหมุนรถเข็นได้โดยสะดวก 

                        

     

  

           

        

       รูปที่ 12 : แสดงสัดส่วนพื้นที่และสัดส่วนของรถเข็นวีลแชร์     

                                       ที่มา : http://www.baanlaesuan.com/5284/ideas/healthy-care-home/

2) ทำงลำดข้ึนอำคำร ต้องมีสัดส่วนควำมยำวอย่ำงน้อย 1:12 เมตร และควำมกว้ำง 90 ซม. และมีรำวจับ 2 ข้ำง

          

          รูปที่ 13 : กำรท�ำทำงลำดรูปแบบต่ำงๆ                                         

                     ที่มา :  CBM International

      รูปที่ 14 : สัดส่วนทำงลำดส�ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็นนั่ง    

ที่มา :  CBM International
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        รูปที่ 15 : ตัวอย่ำงกำรท�ำทำงลำดส�ำหรับเข้ำสู่อำคำร    

            ที่มา :  ดร.ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ (2560)     

      

 

                
                                                                  รูปที่ 16 : ตัวอย่ำงทำงลำดเข้ำอำคำร                      

ที่มา : CBM International

              

                                                 รูปที่ 17 : ตัวอย่ำงกำรท�ำทำงลำดที่เชื่อมอำคำรที่พักพิงกับห้องน้�ำ     

                 ที่มา : CBM International
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3) บันได ขั้นบันไดต้องมีควำมสูงไม่เกิน 16 ซม. มีควำมลึกอย่ำงน้อย 26 ซม. มีรำวจับทั้งสองข้ำง 
                                

  
 

 

  

    

 

 

               รูปที่ 18 : แสดงสัดส่วนขนำดบันได               

                       ที่มา :  http://www.scgbuildingmaterials.com/th/CAMPAIGN/SCGElderCare/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง/   

                                                ไอเดียการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ.aspx

4) ระเบียง หำกศูนย์พักพิงมีระเบียง จะต้องเป็นพื้นระเบียงที่ไม่ลื่น มีควำมกว้ำงอย่ำงน้อย 90 ซม. มีรำวระเบียง 

เพ่ือควำมปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดกำรพลัดตกและมีประตูเข้ำอำคำรอยู่ระนำบเดียวกับพ้ืนระเบียง (ไม่มีข้ัน) 

   

  

 

 

                                    

     รูปที่ 19 : แสดงตัวอย่ำงระเบียงอำคำร               

ที่มา : โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย, ADPC (2559)
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5) ประตู กรอบประตูควรมีควำมกว้ำงอย่ำงน้อย 90 ซม. เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นเข้ำออกได้ และไม่ควรเป็นพื้นที่ 

เล่นระดับ ที่จับหรือลูกบิดประตูควรช่วยให้คนพิกำรที่มีอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรงเปิดประตูง่ำยและอยู่ในระดับที่

ผู้นั่งรถเข็นสำมำรถเปิดได้เอง  ควรทำสีวงกบประตูด้วยสีสดๆ เช่น สีเหลือง เพื่อช่วยคนพิกำรทำงสำยตำประเภท

สำยตำเลือนรำง หรือผู้สูงอำยุที่สำยตำฝ้ำฝำงได้สังเกตเห็นประตูชัดขึ้น

  

  

                
                             รูปที่ 20 : ตัวอย่ำงประตูแบบต่ำงๆ                

                   ที่มา :  http:/www.bluerollingdot.org/articles/design/203

6) ไฟส่องสว่ำง  ต้องมีไฟส่องสว่ำงเพียงพอเพื่อช่วยให้คนพิกำรประเภทสำยตำเลือนรำงและผู้สูงอำยุที่มี 

ปัญหำทำงกำรมองเห็นให้สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำงๆได้ และท�ำให้ศูนย์พักพิงช่วยครำวมีควำมสะดวก    

สบำยยิ่งขึ้น  

 7) ห้องน้�ำคนพิกำรและผู้สูงอำยุ   ในกำรออกแบบห้องน้�ำเพื่อคนพิกำร ซึ่งประกอบด้วยห้องน้�ำ ที่อำบน้�ำ  

 ห้องส้วม และอ่ำงล้ำงมือ มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนไว้ คือ

•	 ประตูห้องน้�ำที่จัดให้คนพิกำรควรเป็นบำนเลื่อน กว้ำงอย่ำงน้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร เปิดค้ำงได้ไม่น้อย

กว่ำ 90 องศำ ไม่มีธรณีประตู ถ้ำเป็นพื้นต่ำงระดับต้องไม่เกิน 2 เซนติเมตร

•	 มีรำวจับจำกประตูทำงเข้ำ ไปยังที่อำบน้�ำ และห้องน้�ำ รำวจับสูงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร            

และแข็งแรงพอที่จะรับน้�ำหนักได้

•	 พื้นห้องน้�ำใช้วัสดุกันลื่น  พื้นที่อำบน้�ำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร เพื่อให้รถเข็น

สำมำรถหมุนตัวได้

•	 สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ภำยในที่อำบน้�ำ ให้สูงจำกพื้นควำมสูงระหว่ำง 0.25 – 1.20 เมตร

•	 พื้นที่ภำยในห้องส้วม กว้ำงยำวไม่น้อยกว่ำ 1.50-1.70 เซนติเมตร

•	 ติดอักษรเบรลล์ เพื่อให้คนตำบอดได้ทรำบว่ำเป็นห้องน้�ำหญิงหรือชำย ไว้บริเวณที่ใกล้ประตู

•	 ติดตั้งสัญญำณไฟส�ำหรับเตือนภัย หรือเรียกหำส�ำหรับผู้พิกำรทำงหู หรือสัญญำณส�ำหรับสื่อ  

ควำมหมำยอื่นๆ ไว้ในห้องน้�ำ
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         รูปที่ 21 : ตัวอย่ำงห้องน้�ำส�ำหรับคนพิกำร                

              ที่มา : http://www.bluerollingdot.org/articles/design/203

    

    รูปที่ 22 : ภำพห้องน้�ำส�ำหรับคนพิกำรในศูนย์พักพิงชั่วครำว    

               ที่มา : CBM International
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3.3 กำรคุ้มครองเด็กในภำวะภัยพิบัติ

ในภำวะวิกฤตหิรอืภำวะฉกุเฉนิ เชน่ กำรเกิดภยัพิบตัธิรรมชำต ิ หนว่ยงำนของรฐัทีม่หีนำ้ทีร่บัผดิชอบตอ้งให้ควำม

คุ้มครองไม่ให้เด็กถูกแยกจำกพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ถ้ำมีกำรพลัดพรำกเกิดขึ้น จะต้องรับผิดชอบในกำรสืบหำครอบครัว

เดิมและน�ำเด็กกลับสู่ครอบครัว โดยระหว่ำงกำรสืบหำนั้นจะต้องจัดให้เด็กอยู่กับครอบครัวชั่วครำว     

โดยเด็กทั้งชำยและหญิงต้องได้รับกำรคุ้มครองเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะ

เกิดควำมรนุแรงและอนัตรำยแก่เดก็ เชน่ กำรท�ำร้ำยรำ่งกำยและกำรบำดเจบ็เน่ืองจำกตอ้งแยง่ทรัพยำกรทีม่อีย่ำงจ�ำกัด 

กำรละเมิดทำงเพศ กำรลักพำตัว กำรข่มขู่คุกคำม ล้อเลียน ควำมรุนแรงภำยในครอบครัว โรงเรียน และควำมรุนแรง

ระหว่ำงเดก็ดว้ยกันเอง ดงันัน้ เจำ้หนำ้ทีท่ี่จะตอ้งท�ำงำนรว่มกบัเดก็ควรไดร้บักำรอบรมหรอืไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเรือ่งกำร

คุ้มครองเด็ก หรือปรึกษำผู้รู้ด้ำนดังกล่ำว  

ข้อปฏิบัติส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ท�ำงำนร่วมกับเด็กในสภำวะภัยพิบัติ ได้แก่

1. ไม่อยู่ล�ำพังกับเด็กในที่ลับตำ ถ้ำต้องน�ำเด็กไปที่ใดต้องไปกับเด็กอย่ำงน้อยสองคนหรือมำกกว่ำ และต้องแจ้ง

รำยละเอียดให้ผู้ปกครองทรำบด้วย

2. ไม่ท�ำกำรใดๆ ให้เด็กเกิดควำมอับอำย เช่น ล้อเลียน ล้อเล่น ดูถูก ท�ำร้ำยจิตใจ ตั้งสมญำนำมโดยเน้นปมด้อย

ของเด็ก หรือพูดจำหยำบคำยกับเด็ก

3. ไม่เลือกปฏิบัติด้วยควำมล�ำเอียง ให้กำรช่วยเหลือแก่เด็กทุกคนโดยเท่ำเทียม และพยำยำมเข้ำถึงเด็กพิกำร 

เด็กต่ำงชำติ หรือเด็กจำกต่ำงภูมิล�ำเนำ เป็นต้น

4. ไม่ควรซื้อของใดๆ ให้เด็กโดยไม่มีเหตุผล เป็นกำรสร้ำงพฤติกรรมไม่พึ่งตนเองให้เด็กโดยไม่จ�ำเป็น

5. ไม่ละเมิดสิทธิทำงร่ำงกำยของเด็ก

6. ไม่พัฒนำควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวกับเด็ก ให้ระวังกำรสัมผัส โอบกอด

7. ไม่พัฒนำควำมสัมพันธ์ที่แสวงหำประโยชน์จำกเด็ก

8. ไม่ให้ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกับเด็ก แต่ให้เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือเด็กได้

9. ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่อำจจะเป็นกำรเสี่ยงอันตรำย หรือก่ออันตรำยแก่เด็ก

10. ไม่ให้เด็กนอนในห้องพักของตนโดยปรำศจำกกำรรับรู้ของคนอื่น

11. ไม่อนุญำต ยุยง และส่งเสริมให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย ไม่ปลอดภัย หรือกิจกรรมรุนแรง

12. หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำและพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม รวมทั้งกำรยั่วยวนทำงเพศ
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13. ห้ำมน�ำสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ำศูนย์พักพิง

14. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย เป็นแบบอย่ำงที่ดีและมีควำมเป็นมืออำชีพ

 เจ้ำหน้ำที่หรือทีมคุ้มครองเด็กควรท�ำงำนร่วมกับชุมชนและครอบครัว ให้ควำมรู้เร่ืองสิทธิเด็ก ในกำรจัดศูนย์

พักพิงชั่วครำวโดยค�ำนึงถึงหลักกำรคุ้มครองเด็ก และหำกมีเด็กพิกำร  จะต้องท�ำควำมเข้ำใจกับสภำพควำมพิกำร

ให้ถ่องแท้เพื่อให้กำรช่วยเหลืออย่ำงถูกต้อง (UNICEF, Save the Children)

กำรดูแลสุขภำพจิตของเด็ก 

ผู้ปกครองควรมกีำรเตรยีมกำรดำ้นจติใจเดก็ในสภำวะฉุกเฉนิ ผูป้กครองควรเลำ่ให้เดก็รู้ว่ำเกิดอะไรขึน้มแีผนกำร

จะท�ำอะไรต่อและมีหนทำงแก้ปัญหำอย่ำงไร ผู้ปกครองควรตั้งสติหำทำงออกให้เด็กได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นและเล่ำ

ควำมรูส้กึของตนเอง หำกมเีวลำ ใหท้�ำกจิกรรมคลำยเครยีด เชน่ ท�ำกิจกรรม เลน่เกม เลำ่นิทำน ยกตวัอย่ำงของเหตกุำรณ์

ที่เคยเกิดขึ้น ให้เด็กได้ เตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่ำงไร  พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตเด็ก และน�ำเด็กไปพบ

แพทย์ดูแลด้ำนจิตใจ  เมื่อเด็กมีควำมวิตกกังวล พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  เช่น  กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว  นอนไม่หลับ  

เก็บตัวเงียบ คิดฆ่ำตัวตำย ต่อต้ำนสังคม 

กำรจัดพื้นที่สร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็ก

กำรอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วครำวเป็นเวลำนำน อำจจะท�ำให้รู้สึกอึดอัด และเครียด จึงควรจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับเด็ก 

โดยอำจจะประสำนงำนกับหนว่ยงำน โรงเรยีน หรือองคก์รทีม่คีวำมช�ำนำญเรือ่งเดก็ทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีมำชว่ยออกแบบกิจกรรม

ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ เช่น อำยุของเด็ก เชื้อชำติ ควำมพิกำร ศำสนำ และเงื่อนไขทำงสังคม เป็นต้น   

 โดยพ้ืนท่ีสร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็กควรจัดให้มีเพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมหมุนเวียนหลำยรูปแบบ มีมุมกิจกรรมท่ีเด็ก

สำมำรถเข้ำถึงได้เองอย่ำงอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมของเล่น เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบำภำระของผู้จัดกิจกรรมได้ 

กำรดูแลสุขภำพของเด็กทำรกในศูนย์พักพิง

 ส�ำหรับเด็กเล็ก เม่ือมีกำรอพยพ และย้ำยเข้ำไปยังท่ีพักพิง ส่ิงท่ีต้องนึกถึงคือ น้�ำสะอำด อำหำรและนม ให้เพียงพอ

ทุกมื้อเป็นระยะเวลำ 3-5 วัน เสื้อกันหนำว ผ้ำห่ม หมวก ถุงเท้ำเพื่อควำมอบอุ่น รวมถึงยำประจ�ำตัวเด็ก  ส่วนกำรเตรียม

อำหำรแห้งควรมีโปรตีนให้พอ  เช่น  ไข่ต้ม อำจพกพำได้ 2 วันโดยไม่เสีย  หรืออำหำรเนื้อสัตว์ปรุงส�ำเร็จไม่เสียง่ำย  

เพรำะหำกขำดโปรตีนและพลังงำน เด็กจะเกิดภำวะขำดสำรอำหำร ท�ำให้เจ็บป่วยได้ง่ำย  ถ้ำเด็กเป็นปกติจะสังเกตได้คือ 

กินได้ เล่นได้ หลับได้ อุจจำระปัสสำวะปกติ หำกผิดไปจำกนี้ ควรต้องดูอำกำรอย่ำงใกล้ชิดและถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้นภำยใน 

1-2 วัน ควรน�ำเด็กพบแพทย์์โดยเร็ว 

•	 มีไข้สูง ไอมำก หอบ อำจเป็นอำกำรจำกโรคปอดอักเสบ ปอดบวมในเด็ก

•	 มีไข้สูง รับประทำนน้อยลง คลื่นไส้ อำเจียน อำจเป็นอำกำรเริ่มต้นของโรคไข้เลือดออก
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

•	 มีไข้ ปวดกล้ำมเนื้อที่ขำ ตำแดง อำจเป็นอำกำรของโรคฉี่หนู

•	 ท้องร่วง/ท้องเสีย อำเจียน มีกำรสูญเสียน้�ำ โดยที่ให้อิเล็กโทรไลต์ทดแทนแล้วไม่ดีขึ้น เด็กมีไข้ซึม หงุดหงิด 

ปัสสำวะน้อยลงกล่องข้อควำมที่ 4

กล่องข้อควำมที่ 4 

กรณีศึกษำเรื่องกำรจัดศูนย์อพยพส�ำหรับผู้ประสบอุทกภัย 

ให้อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำาใน

อนาคต

 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่องสภำพที่พักในกำรจัดศูนย์อพยพส�ำหรับผู้ประสบอุทกภัย  :  มุมมองของเด็กและ 

ผู้ปกครองโดย นันทกำ สวัสดิพำนิชและ จุไร อภัยจิรรัตน์  ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์อพยพเมื่อครั้งอุทกภัย 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2554  ผูใ้หข้้อมลูหลกัประกอบดว้ย ผูป้กครองเดก็แรกเกดิถึง 6 ป ีจ�ำนวน 32 คน และเดก็อำยุ 

7-12 ปี จ�ำนวน 30 คน ที่ประสบอุทกภัยและเข้ำพักพิงในศูนย์อพยพ ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เก็บรวม

รวบข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ เชิงลึกและกำรสังเกตระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 

 โดยศึกษำในศูนย์อพยพที่จัดตั้งเฉพำะกิจ ไม่ได้อยู่ในระบบที่มีกำรเตรียมกำรไว้พบว่ำศูนย์อพยพบำงแห่ง

ไม่มีควำมพร้อมของทรัพยำกร  และสภำพแวดล้อมไม่ได้เอื้อต่อกำรอยู่อำศัย   บำงแห่งกำรเดินทำงเข้ำออก 

มีควำมยำกล�ำบำก อำสำสมัครหรือ หน่วยงำนจำกภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือได้ ส่งผลกระทบต่อ

ควำมเป็นอยู่ในเรื่องของอำหำรและน้�ำดื่ม  กำรจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะ บำงแห่งไม่มีกำรลงทะเบียนผู้เข้ำพักพิง  

ขำดกำรจัดสรรพื้นที่เพื่อพักอำศัยส�ำหรับคน และสัตว์อย่ำงเป็นสัดส่วน   รวมทั้งไม่มีกำรจัดแบ่งพื้นที่ในกำร 

ประกอบกิจกรรมประจ�ำวัน เช่น ปรุงอำหำร ซักล้ำง ตำกผ้ำ ท�ำกิจกรรมหรือสันทนำกำร  และประกอบศำสนกิจ

เนื่องจำกข้อจ�ำกัดในพื้นที่ของศูนย์อพยพ    

 โดยสรปุข้อคน้พบเก่ียวกับสภำพทีพั่กในกำรจดัศนูย์อพยพตำมกำรรบัรูข้องเดก็และผูป้กครองท่ีประสบอทุกภัย

พบประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่

1. อยู่อย่ำงอึดอัดท้ังกำยใจ ผูใ้ห้ขอ้มลูมคีวำมเหน็ว่ำกำรอยูร่วมกันเปน็จ�ำนวนมำกในศนูย์อพยพท�ำให้เกิดควำม

รู้สึกอดึอดัท้ังกำยและใจ ไมส่ะดวกสบำยเหมอืนอยูท่ี่บำ้น ตอ้งปฏบิตัติำมกฎระเบยีบหรอืขอ้ตกลงของศนูย์อพยพ 

สภำพศูนย์อพยพ (บำงแห่ง) แออัด อำคำรท่ีพักและบริเวณโดยรอบไม่สะอำด บรรยำกำศค่อนข้ำงวุ่นวำย บำงแห่ง

ไม่มีกำรลงทะเบียน ผู้พักพิงหรือจ�ำกัดจ�ำนวนผู้พักพิง ดังตัวอย่ำงค�ำพูดต่อไปนี้
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 “อึดอัดเพราะนอนเรียงกันสิบกว่าคน ไม่เหมือนบ้านเรานะ เข้าห้องน้ำาก็ต้องรอคิวไม่สะดวก อยู่บ้านเรา

ดีกว่า ถ้าน้ำาท่วมนิดเดียวก็คงอยู่บ้าน...และบางทีก็กระแทก คนเราไม่เหมือนกันนะ อยู่แปลกที่นะพูดง่ายๆ...

อึดอัดใจอยู่กันหลายคน เราจะนอนเขายังไม่นอน เรานอนดึก เขานอนหัวค่ำา”

2. ควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์อพยพบำงแห่งล้อมวงเล่นไฮโล บำงคน

ตั้งวงดื่มสุรำ ส่งเสียง ตะโกนพูดจำเสียงดัง  ผู้ใหญ่บำงรำยตะโกนดุบุตรหลำนของตนเองที่วิ่งเล่นด้วยเสียงดัง  

ผู้ให้ข้อมูลบอกว่ำบำงครั้งมีควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจำกมำอยู่รวมกับบุคคลแปลกหน้ำ  

มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สิน ทะเลำะวิวำท ถูกล่วง ละเมิดทำงเพศ เล่นกำรพนัน เกิดขึ้นในศูนย์อพยพ ตัวอย่ำงเช่น  

 “คนที่มาอยู่รวมกันร้อยพ่อพันแม่ ไม่รู้มี โรคจิตไหม อะไรไหม ในศูนย์เพิ่งไล่ไป คนหนึ่ง ขี้เมาไปกินเหล้าข้าง

นอกกลบัมาเมา ขา้งใน เราก็กลวั ทีน่ี่ก็มขีองหาย เหมอืน แฝงตวัเปน็ผูพั้กพิงมากลางคนื ตสีามหายไป เอากระเปา๋

ของคนในนี้ไปด้วย เห็นว่าหมดไปร่วมแสน กลัวจะเกิดเหตุมิดีมิร้าย”

3. สภำพกำรอยู่กินเสี่ยงต่อโรคภัย  ผู้ให้ข้อมูลเล่ำว่ำสภำพแวดล้อมของศูนย์อพยพอำจก่อให้เกิดโรค หรือ 

กำรเจ็บป่วยได้  เนื่องจำกสภำพที่พัก อำศัย น้�ำดื่ม น้�ำใช้ อำหำรที่น�ำมำแจกไม่สะอำด  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

เด็กเล็กที่อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี ยกตัวอย่ำง เช่น

 “ความสะอาดสำาหรับเด็กไม่มี ต้องดูแลเอาเอง คือลูกเราอยู่ในมุ้ง เราก็ดูแลเอาไม่เอาออกมาจะให้คลาน

ไม่ได้ ความสะอาดไม่มี น้ำาที่อาบก็ไม่สะอาด หนูเอาน้ำาขวดมาอาบน้ำาให้ลูก แต่อาบน้ำาน้อยมาก น้ำาประปา 

ไมส่ะอาด เค้าแพ้ง่าย น้ำาไม่ค่อยพอ เพราะเขาให้จำากัด”

4. มีสิ่งรบกวนแปรปรวนต่อกำรนอนหลับ  ผู้ให้ข้อมูลหลำยรำยบอกว่ำกำรพักอยู่ในศูนย์อพยพ ท�ำให้นอน 

ไม่หลับเพรำะมีสิ่งรบกวนทั้งยุง แมลง สัตว์เลี้ยง และพฤติกรรมของผู้ประสบภัยรำยอื่น ดังค�ำกล่ำวต่อไปนี้

•	 “นอนไม่หลับ ระแวง หมาชอบเดินเพ่นพ่าน บางคนเอาหมามาด้วย หมาจากวัด หนูนอน ไม่ค่อยหลับ 

ต้องคอยไล่...เวลานอนมี ยุงเยอะ แม่ก็เอา กย. (โลชั่นทากันยุง) มาทาให้ ยุงก็ยังกัดอยู่” 

• “นอนดึก ส่ีทุ่มยังไม่นอนเลย ไม่ยอมนอน รอบข้าง บางทีผู้ใหญ่คุยเสียงดัง ดูทีวี เสียงก็ได้ยินประกาศโน่นบ้าง

นี่บ้าง นอนกลางวัน ก็นอนผิดเวลา”

5. ปัญหำหลำกหลำยท้ำทำยให้จัดกำร  กำรรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลต่อสภำพท่ีพักและกำรจัดศูนย์อพยพมีปัญหำ

เกิดขึ้นหลำยประกำร  และเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีทั้งเรื่องคน พื้นที่พักอำศัย  

สัตว์เลี้ยง สิ่งของบริจำค กำรก�ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล และกำรให้บริกำรสุขภำพโดยมี ประเด็นย่อย คือ 

5.1  ขำดระเบียบกำรรับสิ่งของบริจำค  หรือข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรรับสิ่งของบริจำคในศูนย์อพยพ 

เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหำ ควำมวุ่นวำยและควำมขัดแย้งระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ
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5.2  คนและสัตว์อยู่ปะปนกัน ผู้ให้ข้อมูล รับรู้ว่ำกำรมีสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัข  แมว  เข้ำมำร่วมพักอำศัยใน 

ศูนย์อพยพแต่ไม่ได้มีกำรจัดแยกพื้นที่ ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงอย่ำงเป็นสัดส่วน

5.3  พื้นที่ส�ำหรับรับเด็กมีจ�ำกัด ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเด็กหลำยรำยให้ข้อมูลว่ำในศูนย์อพยพไม่มีพื้นที่ส�ำหรับกำร 

วิ่งเล่น พื้นที่เดิน หรือคลำนส�ำหรับเด็กเล็ก

   อีกประเด็นหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ำสภำพศูนย์อพยพมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร คือ กำรประสำนงำน 

ทีไ่มด่พีอโดยเฉพำะกับหนว่ยงำน ภำยนอกเพ่ือขอรบักำรชว่ยเหลอื และกำรบรกิำรสขุภำพท่ีไมม่คีวำมชดัเจนและ

ขำดกำรติดตำมผลกำรบริกำร  ท�ำให้ผู้ประสบภัยบำงแห่งได้รับกำรบริกำร  สุขภำพและยำรักษำโรคเบื้องต้น 

ซ้�ำซ้อน  ผลกำรศึกษำครั้งนี้สอดคล้องกับกำรถอดบทเรียนประสบกำรณ์   กำรจัดกำรศูนย์พักพิงช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้�ำทว่มของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูย์รงัสติ ท่ีสะทอ้นว่ำกำรด�ำเนินงำนศนูย์อพยพขนำดใหญ่ทีม่ี

อำสำสมัคร และเจ้ำหน้ำที่จำกหลำยหน่วยงำนหรือองค์กรเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำพผู้ประสบภัย 

ในระยะแรกๆ เป็นลักษณะต่ำงฝ่ำยต่ำงท�ำและแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรช่วยเหลือด้ำนสุขภำพจึงไม่เป็นระบบ 

 กำรศึกษำดังกล่ำวสะท้อนปัญหำที่ว่ำ  ศูนย์อพยพหลำยแห่งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ยังไม่ตอบสนอง  

ตอ่ควำมตอ้งกำรของผูป้ระสบภัยและเปน็ไปตำมหลกัสำกล  โครงกำรสเฟียร ์(sphere)  หรอืกฎบตัรมนษุยธรรมและ

มำตรฐำนขั้นต่�ำในกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติได้เน้นมำตรฐำน 4 ด้ำน ได้แก่  1) ด้ำนสุขำภิบำล และกำรส่งเสริม 

สุขอนำมัย  2) ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนอำหำรโภชนำกำร และกำรช่วยเหลือด้ำนอำหำร   3) ด้ำนที่พักพิง 

ที่อยู่อำศัย เครื่องอุปโภค และ  4) ด้ำนกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ

                                    ที่มา : วารสารสภาการพยาบาลปีที่ 28   ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556)
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ภาคผนวก  1            

รำยกำรตรวจสอบ 1 : กำรประเมินควำมต้องกำรเบื้องต้นของชุมชนเพื่อจัดหำพื้นที่ปลอดภัย 

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

ก. ประชำชน

1 จ�ำนวนประชำชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
และจ�ำเป็นต้องอพยพ 

_________________________ คน

_________________________ ครัวเรือน

2 เพศ ผู้ชำย __________ คน

ผู้หญิง __________ คน 

เด็กชำย (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) ___________ คน

เด็กหญิง (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) __________ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ____________ คน

ผู้สูงอำยุต้องมีคนดูแล ____________ คน

ผู้สูงอำยุไม่ต้องมีคนดูแล __________ คน

__________ คน

3 จ�ำนวนคนพิกำรที่จ�ำเป็นต้องอพยพ พิกำรดูแลตัวเองได้ ______________ คน 

พิกำรดูแลตัวเองไม่ได้ ____________ คน 

ประเภทควำมพิกำร

พิกำรติดเตียง  __________________ คน

พิกำรหู ________________________ คน

พิกำรตำ _______________________ คน

พิกำรทำงปัญญำ ________________ คน

พิกำรอื่นๆ ______________________ คน

__________ คน
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

4 จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำกำรศูนย์พักพิง กรรมกำรหมู่บ้ำน ___________ คน

อปพร.  ___________________ คน (ถ้ำมี)

อสม. _____________________ คน (ถ้ำมี)

พยำบำล __________________ คน (ถ้ำมี)

เจ้ำหน้ำที่ _________________ คน (ถ้ำมี)

อื่นๆ _____________________ คน (ถ้ำมี)

__________ คน

5 จ�ำนวนคนในศูนย์พักพิงตอนกลำงวัน ผู้ชำย _______________________ คน

ผู้หญิง ______________________ คน 

เด็ก (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) ____________ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) __________ คน

คนพิกำร _____________________คน

___________คน

6 จ�ำนวนคนในศูนย์พักพิงตอนกลำงคืน ผู้ชำย _______________________ คน

ผู้หญิง ______________________ คน 

เด็ก (ต่�ำกว่ำ 18 ปี) ____________ คน

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) __________ คน

คนพิกำร _____________________คน

___________ คน

ข. ควำมต้องกำรประจ�ำวัน

1 น้�ำดื่ม น้�ำใช้ที่ต้องกำร 

น้�ำดื่มต่อวัน x จ�ำนวนคน = ลิตร/วัน

น้�ำใช้ต่อวัน x จ�ำนวนคน =  ลิตร/วัน

น้�ำส�ำหรับดื่ม 2.5-3 ลิตรต่อคนต่อวัน

น้�ำส�ำหรับใช้ 2-12 ลิตรต่อคนต่อวัน

น้�ำดื่มต่อคนต่อวัน ____________ ลิตร

น้�ำใช้ต่อคนต่อวัน _____________ ลิตร

น้�ำดื่ม _____ ลิตร

น้�ำใช้ _____ ลิตร
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

2 จ�ำนวนอำหำรส�ำรองต่อวัน ข้ำวสำร __________________ กระสอบ

ผัก ______________________  กิโลกรัม

เนื้อสัตว์ __________________ กิโลกรัม 

แก๊สหุงต้ม ________________ ถัง

เตำแก๊ส __________________ เตำ

ปลำกระป๋อง ______________ ลัง

อำหำรส�ำเร็จรูป ____________ ลัง 

นมส�ำหรับเด็ก _____________ ลัง

อื่นๆ _____________________ 

3 จ�ำนวนห้องส้วมที่ต้องกำร 1 ห้องต่อ 20 คน แยกชำยหญิง __________ ห้อง

4 จ�ำนวนห้องอำบน้�ำที่ต้องกำร 1 ห้องต่อ 20 คน แยกชำยหญิง __________ ห้อง

5 พื้นที่ซักล้ำงโดยประมำณ __________ ตรม.

ค. ควำมต้องกำรด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

1 ห้องสวดมนต์ __________ ห้อง

2 ห้องละหมำด __________ ห้อง

3 ห้องประชุม พื้นที่สันทนำกำร __________ ห้อง

ง. ยำนพำหนะ

1 จ�ำนวนยำนพำหนะและพื้นที่

รถยนต์ 1 คัน  กว้ำง 2.5 ม. ยำว 5 ม.

รถจักรยำนยนต์ 1 คัน กว้ำง 1 ม. ยำว 2 ม.

รถกระบะ 1 คัน กว้ำง 1.8 ม.ยำว 5.5 ม.

รถบัส  กว้ำง 4 ม. ยำว12 ม. 

รถยนต์ ______________________ คัน

รถกระบะ ____________________ คัน

รถจักรยำนยนต์ _______________ คัน

อื่นๆ ________________________ คัน

พื้นที่ส�ำหรับ        
ที่จอดรถประมำณ

_________ ตร.ม.
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

หัวข้อประเมิน รำยละเอียด ยอดรวม

จ. สัตว์เลี้ยง

1 จ�ำนวนสัตว์เลี้ยง สุนัข _________________________ ตัว

แมว _________________________ ตัว

รวม________ ตัว

2 จ�ำนวนสัตว์ปศุสัตว์ วัว  __________________________ ตัว

ควำย ________________________ ตัว

หมู __________________________ ตัว

เป็ด__________________________ ตัว

ไก่ ___________________________ ตัว 

อื่นๆ__________________________ ตัว

รวม________ ตัว

พื้นที่ส�ำหรับ   
คอกสัตว์ 

ประมำณ_____ 
ตร.ม.

3 อำหำรสัตว์และพื้นที่เก็บอำหำรสัตว์ อำหำรวัว/ควำย 

ฟำง/หญ้ำ

อำหำรหมู

อำหำรเป็ด

อำหำรไก่

อื่นๆ

พื้นที่ส�ำหรับ
เก็บอำหำรสัตว์
ประมำณ_____ 
ตร.ม.
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ภาคผนวก 2           

รำยกำรตรวจสอบ 2 : กำรส�ำรวจและประเมินสถำนที่ปลอดภัย

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้องปรับปรุง

   ก. ท�ำเลที่ตั้ง

1 ถนนหนทำงเข้ำถึงได้โดยรถยนต์และยำนพำหนะอื่นๆ รวมทั้งเดินเท้ำ

2 มีพื้นที่ส�ำหรับจอดรถพยำบำล รถฉุกเฉิน รถบรรทุกขนส่งเสบียงอำหำร

3 เป็นพื้นที่ที่มีดินแข็ง ฐำนรำกแข็งแรง ไม่ยุบตัวง่ำย

4 ปลอดภัยจำกน้�ำท่วม น้�ำกัดเซำะ น้�ำท่วมจำกเขื่อนแตก ดินโคลนถล่ม

5 ปลอดภัยจำกกรณีพำยุลมแรงพัดเสำไฟ ต้นไม้หักโค่น

6 ใกล้โรงพยำบำล สถำนีต�ำรวจ และจุดบริกำรต่ำงๆ

   ข. โครงสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงอำคำร

1 มีทำงเข้ำและออกอย่ำงน้อย 2 ทำง

2 มีผนังอำคำรอยู่ในสภำพดี ไม่แตกร้ำว

3 มีหน้ำต่ำงแข็งแรง มีกระจกบำนเกร็ด บำนเล่ือน บำนไม้เพ่ือป้องกันลมฝน

4 วงกบประตูหน้ำต่ำงอยู่ในสภำพดี ไม่ช�ำรุดเสียหำย

5 หลังคำ เพดำน ไม่รั่วซึม

6 ตัวอำคำรสถำนที่โดยรวมมีควำมปลอดภัยแข็งแรงดี

   ค. ระบบสำธำรณูปโภค

1 มีไฟฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟ ระบบตัดไฟ ปลั๊กไฟ และมีกระแสไฟฟ้ำเพียงพอ

2 มีแหล่งไฟฟ้ำส�ำรอง

3 มีจุดจ่ำยน้�ำประปำ ก๊อกน้�ำ และมีน้�ำไหลเพียงพอ
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้องปรับปรุง

4 มีแหล่งน้�ำใช้ส�ำรอง เช่น บ่อน้�ำ แท็งก์เก็บน้�ำ

5 มีห้องอำบน้�ำ ห้องส้วม เพียงพอ และแยกชำย-หญิง

6 มีพื้นที่ส�ำหรับตั้งสุขำเคลื่อนที่

   ง. กำรใช้พื้นที่อื่นๆ

1 มีพื้นที่ส�ำหรับพักอำศัยรองรับตำมจ�ำนวนควำมต้องกำร บริเวณที่พัก       
มีอำกำศถ่ำยเท ไม่อับชื้น มีเพดำน และผนังกันลมกันฝน

2 มีพื้นที่ท�ำอำหำรและเก็บอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ อำกำศถ่ำยเท 

3 มีสถำนที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วนอยู่นอกอำคำร 

4 มีพื้นที่ส�ำหรับซักล้ำง

5 มีพื้นที่ส�ำหรับจอดรถยนต์ จักรยำนยนต์และยำนพำหนะของประชำชน 
(ตำมที่ประเมินไว้)

6 มีพื้นที่กว้ำงส�ำหรับสัตว์เลี้ยง (ตำมที่ประเมินไว้)

   จ. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้สูงอำยุ คนพิกำร สตรีและเด็ก

1 พื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีกองเศษไม้ เศษขยะ จำกทำงเข้ำศูนย์พักพิงจนถึง
ประตูอำคำร  สำมำรถท�ำทำงให้รถเข็นประเภทต่ำงๆเข้ำได้ เช่น รถเข็นคน
พิกำร รถเข็นผู้สูงอำยุ รถเข็นเด็ก รถเข็นอำหำร เสบียง ของบรรเทำทุกข์  
หำกพื้นไม่เรียบ สำมำรถน�ำกระดำนมำปูทำงได้

2 มีทำงลำดขึ้นอำคำร (สัดส่วนควำมสูง 1 เมตร ต่อควำมยำว 12 เมตร) 

มีรำวจับสองข้ำง และกว้ำงอย่ำงน้อย 1 เมตรเพื่อกันอุบัติเหตุลื่นล้ม

3 บำนประตู (ทำงเข้ำและประตูห้องน้�ำ) ควรกว้ำงอย่ำงน้อย 90 ซม.    เพื่อ
ให้คนพิกำรหรือผู้สูงอำยุที่ใช้รถเข็นนั่งเข้ำประตูได้

4 ประตูทำงเข้ำควรทำสีสดๆ เพื่อให้คนพิกำรประเภทสำยตำเลือนลำง
สังเกต

5 บำนประตูเปิดได้กว้ำงพอ  มีที่จับ ที่ล็อค บำนประตูไม่หนัก ส�ำหรับคน
พิกำร ผู้สูงอำยุ และเด็กเปิด ปิดได้สะดวก
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ข้อ หัวข้อ – รำยกำรส�ำรวจเบื้องต้น มี ไม่มี ต้องปรับปรุง

6 มีทำงลำดหรือทำงเรียบไปห้องน้�ำ มีรำวจับตลอดทำงเดินส�ำหรับคน
ตำบอด คนชรำ มีไฟส่องสว่ำง และไม่มีจุดอับสำยตำ ที่จะเป็นจุดเสี่ยง
ส�ำหรับผู้หญิงและเด็กๆ

7 ห้องน้�ำคนพิกำรต้องมีพื้นที่ทั้งนอกและในห้องน้�ำที่กว้ำงพอส�ำหรับ  กำร
หมุนรถเข็นได้  มีโถส้วมสูงประมำณ 45-50 ซม. และที่รำวจับที่แข็งแรง

   ฉ. พื้นที่ทำงสังคมและวัฒนธรรม

1 มีพื้นที่ส�ำหรับห้องสวดมนต์ ห้องละหมำด 

2 พื้นที่สันทนำกำร

3 พื้นที่ส�ำหรับเด็ก 

4 พื้นที่ส่วนตัวส�ำหรับสตรี คนพิกำร
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คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ภาคผนวก 3             

รำยกำรตรวจสอบ 3 : กำรจัดเตรียมพื้นที่ในอำคำรศูนย์พักพิงชั่วครำว

ข้อ พื้นที่ มี ไม่มี บริเวณที่ก�ำหนด

1 พื้นที่ลงทะเบียน ให้แยกคนพิกำร ผู้สูงอำยุ หญิงมีครรภ์ 
และจัดล่ำมภำษำท้องถิ่นส�ำหรับคนต่ำงด้ำว

2 พื้นที่ประชำสัมพันธ์ ประสำนงำน

3 จุดรับบริจำค

4 พื้นที่นอน (พื้นที่ครอบครัว พื้นที่ส�ำหรับคนไม่มีครอบครัว 
แยกชำย หญิง)

5 พื้นที่ประกอบอำหำร

6 พื้นที่แจกอำหำร สิ่งของบรรเทำทุกข์

7 พื้นที่ห้องน้�ำ พื้นที่ส�ำหรับสุขำลอยน้�ำ

8 ห้องน้�ำ/ห้องส้วมคนพิกำร

9 พื้นที่ส�ำหรับทิ้งขยะและของเสีย

10 พื้นที่ปฐมพยำบำล ห้องพยำบำล

11 พื้นที่ซักล้ำง รำวตำกผ้ำ

12 พื้นที่อำบน้�ำแยกชำย หญิง

13 พื้นที่จุดรับ-จ่ำยน้�ำ จุดตั้งแท็งก์น้�ำ

14 พื้นที่เก็บของบรรเทำทุกข์ ของบริจำค

15 พื้นที่ท�ำงำน/ประชุมคณะกรรมกำร
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ข้อ พื้นที่ มี ไม่มี บริเวณที่ก�ำหนด

16 พื้นที่พักผ่อน สันทนำกำร จัดกิจกรรม

17 พื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง/ปศุสัตว์

18 พื้นที่จอดรถประชำชนทั่วไป

19 พื้นที่จอดรถพยำบำล รถฉุกเฉิน

20 พื้นที่ประกอบศำสนกิจ

21 พื้นที่/มุมเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ มุมเตรียมอำหำรและนมเด็ก

22 พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำให้คนพิกำรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

23 พื้นที่ให้ค�ำปรึกษำ ประชุม ไต่สวนข้อขัดแย้ง

AW ADPC manual.indd   76 3/29/2560 BE   12:35 PM



77
คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ภาคผนวก 4            

รำยกำรตรวจสอบ 4 : กำรจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้       

  ข้อ รำยกำร แหล่งที่มำ ผู้ดูแล/จัดหำ

1 กำรสื่อสำร – โทรศัพท์ วิทยุสื่อสำร วิทยุรับส่ง โทรโข่ง

2 กำรขนส่ง – รถกระบะ รถพยำบำล รถฉุกเฉิน เรือ เปลสนำม

3 ไฟและแสงสว่ำง– เครื่องปั่นไฟ น้�ำมัน ปลั๊ก สำยพ่วงปลั๊กไฟ ไฟฉำย 
แบตเตอรี่ หลอดไฟ 

4 เครื่องมือช่ำง – ค้อน ตะปู ไขควง เลื่อย เสียมขุด เชือก ไม้กระดำน

5 เครื่องครัว - เตำแก๊ส หม้อหุงข้ำว จำนข้ำว ช้อนส้อม กระทะ หม้อ          
น้�ำยำล้ำงจำน

6 น้�ำดื่ม น้�ำใช้ – ภำชนะเก็บ ถังบรรจุน้�ำ เครื่องกรองน้�ำ สำรส้มแกว่งน้�ำ         
น้�ำดื่มบรรจุขวด (ส�ำรองอย่ำงน้อย 3 วัน) อุปกรณ์ต้มน้�ำ สำรคลอรีน

7 เครื่องเรือนเครื่องใช้ – โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้เก็บของ รถเข็นใส่ของ

8 ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน ยำแก้น้�ำกัดเท้ำ ยำแก้ท้องเสีย                              
ยำส�ำหรับโรคทำงเดินอำหำร

9 อุปกรณ์ฉุกเฉิน – ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยำบำล ยำ 

10 พื้นที่นอน - เต็นท์ ผ้ำใบกันฝน ผ้ำใบกั้นห้อง

11 เครื่องนอน - ที่นอน ผ้ำห่ม เตียงผ้ำใบ หมอน เสื่อ 

12 อำหำร – อำหำรสด อำหำรส�ำเร็จรูป (ส�ำรองอย่ำงน้อย 3 วัน) 

13 กำรท�ำควำมสะอำด – ไม้กวำด ผ้ำขี้ริ้ว ม็อบถูพื้น สบู่ น้�ำยำฆ่ำเชื้อ

14 ห้องสุขำเคลื่อนที่ ห้องสุขำคนพิกำร ผู้สูงอำยุ

15 สุขอนำมัย – ถุงขยะ ถังขยะ กระดำษช�ำระ สบู่ล้ำงมือ เป็นต้น 

16 ป้ำยประชำสัมพันธ์ กระดำนประชำสัมพันธ์

17 ทำงลำดเคลื่อนที่

18 กรวยยำง ที่กั้น ป้ำยจรำจร ไฟฉุกเฉิน

19 อุปกรณ์ส�ำนักงำน เช่น ปำกกำ สมุด แฟ้มเอกสำร กระดำน

20 อื่นๆ ได้แก่ .............................................................................
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ภาคผนวก 5             

รำยกำรตรวจสอบ 5 : ในกรณีเลือกพักอำศัยอยู่ในบ้ำนระหว่ำงเกิดเหตุอุทกภัย

  ข้อ รำยกำรตรวจสอบ ท�ำแล้ว ยังไม่ได้ท�ำ

1 วำงแผนกำรใช้พื้นที่ และจัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องยก/ย้ำย

2 ท�ำรำยกำรสิ่งของที่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำย และจัดตำมล�ำดับกำรเก็บของ/ย้ำยของ

3 ย้ำยปลั๊กไฟและสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่ำระดับน้�ำท่วมถึง ตัดกระแสไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

4 ตรวจสอบบริเวณใต้ตู้ รองเท้ำ เสื่อ ผ้ำเช็ดเท้ำ รูรั่ว ช่องว่ำง ซอกมุมต่ำง ป้องกัน    
ไม่ให้สัตว์เลื้อยคลำนที่มีพิษ เช่น งู ตะขำบ แมงป่อง ที่อำจหนีน้�ำขึ้นมำอยู่ในบ้ำน

5 ส�ำรองอำหำร เตรียมน้�ำสะอำดส�ำหรับดื่มและอุปกรณ์ปรุงอำหำรให้เพียงพอ      
เพื่อกำรรับประทำนอำหำรที่สุกสะอำด

6 ตรวจสอบรอบบริเวณบ้ำนว่ำอยู่ใกล้ทำงน้�ำไหลหรือร่องน้�ำหรือไม่ เพรำะอำจเกิด    
ดินถล่มโดยไม่มีสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ

7 วำงแผนส�ำหรับกรณีไม่มีไฟฟ้ำ ไม่มีน้�ำประปำ หรือน้�ำสะอำด

8 วำงแผนกำรใช้ห้องน้�ำห้องส้วมและรักษำสุขอนำมัยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรค
ท้องร่วง โรคฉี่หนู อหิวำตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ ตำแดง และไข้เลือดออก

9 ท�ำรั้วกั้นหรือเสริมควำมแข็งแรงของประตูหน้ำต่ำงให้แข็งแรง 

10 จัดพื้นที่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันสัตว์ป่วย

11 ก�ำชับคนในครอบครัวและเด็กๆ ให้หลีกเลี่ยงกำรเดินลุยน้�ำในที่น้�ำท่วม กำรลง
เล่นน้�ำ จับปลำ พำยเรือเข้ำใกล้เสำไฟฟ้ำ เพรำะอำจเกิดไฟฟ้ำดูด หรือกระแสน้�ำ         
ที่เชี่ยวกรำกอำจพัดจมน้�ำ

12 บันทึกหมำยเลขที่ติดต่อฉุกเฉิน เพื่อสื่อสำรข่ำวสำรและขอควำมช่วยเหลือ และ
วำงแผนหำกกรณีมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยฉุกเฉินภำยในบ้ำน

13 สังเกตสัญญำณเตือนภัย  หรืออำจท�ำเครื่องมือวัดระดับน้�ำในแม่น้�ำคูคลองใกล้
บ้ำนให้เห็นชัด หำกมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลำนำน ระดับน้�ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น   
อย่ำงรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจำกพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำมเส้นทำงที่ก�ำหนด   
ในทันที

14 ประสำนงำนกับผู้ใหญ่บ้ำนหรือหัวหน้ำคุ้ม เพื่อนบ้ำน เพื่อให้ทรำบว่ำมีควำม
ประสงค์จะพักพิงอยู่ที่บ้ำนถึงเมื่อไร

15 ประเมินแผนกำรอยู่อำศัยในบ้ำนอย่ำงปลอดภัยเป็นระยะๆ รวมทั้งรับฟังข่ำวสำร
จำกทำงกำรและติดตำมสถำนกำรณ์จำกแหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้
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ภาคผนวก 6             

รำยกำรตรวจสอบ 6 : รำยกำรตรวจสอบภำรกิจจ�ำเป็นก่อนกำรเปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว 

  ข้อ                                  รำยกำรตรวจสอบ  ท�ำแล้ว ยังไม่ได้ท�ำ

1 มีข้อมูลประชำกรในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่จะอพยพ 

2 มีแผนกำรอพยพ 

3 มีสถำนที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวรองรับผู้ประสบภัย 

4 มีกำรจัดคณะกรรมกำรประจ�ำศูนย์พักพิงชั่วครำวและก�ำหนดผู้รับผิดชอบ       
แต่ละฝ่ำย และผู้รับผิดชอบเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตน

5 มีกำรจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรด�ำรงชีวิตในศูนย์พักพิงชั่วครำว 
โดยเฉพำะด้ำนปัจจัยสี่ (อำหำร โรงครัว ห้องพัก ห้องสุขำ ห้องอำบน้�ำ ซักผ้ำ  
ตำกผ้ำ ห้องพยำบำล จุดที่ทิ้งขยะ จุดเก็บของบรรเทำทุกข์ฯลฯ) 

6 มีกำรอ�ำนวยควำมสะดวกคนพิกำร ผู้สูงอำยุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก 

7 มีระเบียบกติกำในกำรใช้ศูนย์พักพิงชั่วครำว

8 มีผู้รับผิดชอบในกำรรับผู้ประสบภัยเข้ำศูนย์พักพิงฯ

9 มีแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประสบภัย 

10 มีกำรแยกประเภท/กลุ่มผู้ประสบภัย 

11 มีระบบกำรน�ำผู้ประสบภัยเข้ำที่พักอย่ำงเป็นระบบ 

12 มีระบบประชำสัมพันธ์ กำรให้ข้อมูล/ข่ำวสำรแก่ผู้ประสบภัย 

13 มีระบบประเมินควำมต้องกำรประจ�ำวันของผู้ประสบภัย

14 มีแผนและผู้รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมประจ�ำวันส�ำหรับผู้ประสบภัย 

15 มีหมำยเลขติดต่อ รำยชื่อหน่วยงำน วิธีกำร และผู้รับผิดชอบ ประสำนงำน    
ควำมต้องกำรรับกำรสนับสนุนที่จ�ำเป็นอย่ำงเป็นระบบ 

16 มีพื้นที่จอดรถและกำรลงทะเบียนยำนพำหนะ 

17 มีพื้นที่ส�ำหรับสัตว์และปศุสัตว์

18 มีแผนส�ำหรับช่วยเหลือกำรอพยพกลับถิ่นฐำนบ้ำนเรือน

19 มีแผนกำรประกำศปิดศูนย์พักพิงชั่วครำว

20 มีแผนรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ 
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ภาคผนวก 7             

แบบลงทะเบียนผู้ประสบภัยรำยบุคคล

หมำยเลข ______________

รหัส  พ = พิกำร / ช = ชำย / ญ = หญิง / ดญ = เด็กหญิง / ดช = เด็กชำย / ส = สูงอำยุ

ชื่อ นำมสกุล…………………………………………………………………… เพศ ................ อำยุ ………..…

หมำยเลขบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/บัตรคนพิกำร ……………………………………………………………

โรคประจ�ำตัว ………………………………………………………………………………………………………

ประวัติกำรแพ้อำหำร/แพ้ยำ ………………………………………………………………………………………

ลักษณะควำมพิกำร ……………………………………………………………………………………….………

ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………..……

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

หมำยเลขโทรศัพท์ ………………………………………………..............…

ชื่อผู้ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน ……………………………หมำยเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน ……………………….……

วันที่เข้ำศูนย์พักพิง …………………………………วันที่ออกจำกศูนย์พักพิง ………………………………......

ทรัพย์สินที่ติดตัวมำในศูนย์พักพิง

·	 รถยนต์ ……………………………………………หมำยเลขทะเบียน …………………………….……

สัตว์เลี้ยง ………………………………………………………

·	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ท�ำกิน……………………………………………………………………………….……

·	 อื่นๆ …………………………………………………………………

·	 ควำมต้องกำรพิเศษ …………………………………………………

              ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

โซนที่พัก /หมำยเลข
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ตัวอย่างการกรอกแบบลงทะเบียนผู้ประสบภัยรายบุคคล

หมำยเลข ___พช001 (พิกำรชำย)____

รหัส  พ = พิกำร / ช = ชำย / ญ = หญิง / ดญ = เด็กหญิง / ดช = เด็กชำย / ส = สูงอำยุ

ชื่อ นำมสกุล…………นำยเขียว  สุขด…ี…………………………………… เพศ .....ชำย.... อำยุ …50 ปี….… 

หมำยเลขบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/บัตรคนพิกำร ……………………0999000999………………..….…

โรคประจ�ำตัว …………………ควำมดัน เบำหวำน………………………………………………………….…..

ประวัติกำรแพ้อำหำร/แพ้ยำ …………ไม่มี……………………………………………………………….….…..

ลักษณะควำมพิกำร ………………………โปลิโอ เดินไม่ได้……………....………….….……………………..

ที่อยู่ ……………………บ้ำนเลขที่ 37 หมู่ 4  ซอยโรงไม้ ต.ส�ำเภำ อ.สัตวำ จ.สิงห์บุร…ี…………….….….….

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

หมำยเลขโทรศัพท์ ……………ไม่มี…………………………………..............…

ชื่อผู้ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน …นำงแดง สุขดี………………หมำยเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน ………ไม่มี……….….

วันที่เข้ำศูนย์พักพิง …………10 ตุลำคม 2559……… วันที่ออกจำกศูนย์พักพิง …………..........……..….…..

ทรัพย์สินที่ติดตัวมำในศูนย์พักพิง

·	 รถยนต์ …………………ไม่มี…………………… หมำยเลขทะเบียน …………………………………

สัตว์เลี้ยง ………………ไม่มี………………………………………

·	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ท�ำกิน ………ไม่มี……….……………………………………………………………

·	 อื่นๆ ……………………ไม่มี………………………………………

·	 ควำมต้องกำรพิเศษ …………ยำโรคประจ�ำตัว……………………

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ก�ำหนดโซนที่พัก

โซนที่พัก /หมำยเลข

ชั้นล่ำง ติดห้องพยำบำล
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ภาคผนวก 8            

รำยกำรลงทะเบียนเป็นครอบครัว

รำยกำรลงทะเบียนรำยครอบครัว

หัวหน้ำครอบครัว ชื่อ นำมสกุล…………………………………………………… เพศ ................ อำยุ …………

สมำชิกในครอบครัวที่มำศูนย์พักพิงชั่วครำว

1. ชื่อ นำมสกุล……………………………………………………………..…… เพศ ................ อำยุ …………

หมำยเลขลงทะเบียน  ……………………

2. ชื่อ นำมสกุล……………………………………………………………..…… เพศ ................ อำยุ …………

หมำยเลขลงทะเบียน  ……………………

3. ชื่อ นำมสกุล……………………………………………………………….… เพศ ................ อำยุ …………

หมำยเลขลงทะเบียน  ……………………

4. ชื่อ นำมสกุล………………………………………………….……………… เพศ ................ อำยุ …………

หมำยเลขลงทะเบียน  ……………………

ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน …............……………………....…หมำยเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน …………………..…...

วันที่เข้ำศูนย์พักพิง ………....……………………………........วันที่ออกจำกศูนย์พักพิง ………………..………

ทรัพย์สินที่ติดตัวมำในศูนย์พักพิง

รถยนต์ ………………………………………………… หมำยเลขทะเบียน…………...…………....……...……

·	 สัตว์เลี้ยง ………………………………………………

·	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ท�ำกิน ……………………………….

·	 อื่นๆ ………………………………………..…………..

              ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

โซนที่พัก /หมำยเลข
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ภาคผนวก 9             

แบบบันทึกผู้ประสบภัยรำยวัน

     วันที่ ___________________________________ สถำนที่ ______________________________________

     ผู้รับผิดชอบประจ�ำวัน ______________________________

ล�ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ผู้ประสบภัย หมำยเลข
ติดต่อ

เพศ อำยุ โรค
ประจ�ำตัว
แพ้ยำ/แพ้

อำหำร

หมำยเหตุ

   รวบรวมโดย _________________________________________

   หมำยเหตุ   เด็ก หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุแรกเกิดถึง 18 ปี
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ภาคผนวก 10 

ตัวอย่ำงแบบรำยงำนประจ�ำวันเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก

        วันที่  __________ เดือน ________________ พ.ศ. ____________       

        ชื่อศูนย์พักพิงชั่วครำว________________________ที่อยู่_____________________________________________

        จ�ำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมด _____________________ คน 

รำยกำรแยกประเภทผู้ประสบภัย

ผู้ชำย _________________ คน           ผู้หญิง _________________ คน             หญิงมีครรภ์ _____________ คน   

เด็กชำย _______________ คน            เด็กหญิง _______________ คน            หญิงให้นมบุตร __________ คน

ผู้สูงอำยุชำย ___________ คน            ผู้สูงอำยุหญิง ___________ คน             เด็กทำรก _______________ คน

คนพิกำรชำย ___________ คน            คนพิกำรหญิง ___________ คน   

ประเภทควำมพิกำร  1) ตำ ___________ คน    2) หู ____________ คน     3) เคลื่อนไหว ___________ คน   

ศำสนำ  1) พุทธ ____________ คน    2) อิสลำม ____________ คน     3) คริสต์ ____________ คน   

ควำมต้องกำรสนับสนุนส�ำหรับศูนย์พักพิง

อำหำร

น้�ำดื่ม 

ยำรักษำโรค

เสื้อผ้ำ

อุปกรณ์อื่นๆ

ผู้รวบรวมข้อมูล _____________________________

หัวหน้ำ/ผู้จัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว _____________________________

เวลำ ___________
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