
แผนการจัดการภัยพิบัติ
สำหรับคนพิการ
ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



บทนํา

 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ไดมีมติอนุมัติในหลักการของแผนการจัดการ

ภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการท่ีกาํหนด

ไวในแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ              

อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีกระบวนการจัดทําที่สอดคลองกับ

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ            

การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ            

การจัดการภัยพบิตั ิการลดความเส่ียงจากภัยพบิตัแิละการฟนฟหูลงัจากการเกิดภยัพบิตั ิรวมถึงการจัดระบบการประกัน

ภัยสําหรับคนพิการอยางเทาเทียม รวมถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ขอ ๑๑ สถานการณที่มีความเสี่ยง                          

และสถานการณฉุกเฉินทางมนุษยธรรม ตลอดจนกรอบกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓

 แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “คนพิการ                  
และผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ” ภายใตยุทธศาสตร ๓ ดาน ไดแก ๑) พัฒนามาตรการ

ลดความเส่ียงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดแูลคนพิการจากสถานการณภยัพบิตั ิ๒) พฒันาระบบการจัดการ

ภยัพบิตัแิละบูรณการการดําเนนิงานในสถานการณภยัพบิตัอิยางมปีระสิทธภิาพ ๓) เพิม่ประสิทธภิาพการฟนฟเูยยีวยา

คนพิการและผูดูแลคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

 เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและการ  

บูรณาความรวมมือของทุกภาคสวนอยางเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหคนพิการ ผูดูแล

คนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



สารบัญ

สวนท่ี ๑ สถานการณการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
 - อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติ

 - กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย

 - สถานการณของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ

 - การถอดบทเรียนการจัดการสถานการณอุทกภัยสําหรับคนพิการ

สวนที่ ๒ ทิศทางแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 - วิสัยทัศน  

 - พันธกิจ 

 - เปาประสงค 

 - ยุทธศาสตร

 

สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
 - วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 - แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 - การติดตามและประเมินผล

 

ภาคผนวก
 - หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน 

 - ความรูเก่ียวกับสาธารณภัย

 - ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

  เรื่อง แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 - คําสั่ง กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๗๙๙/๒๕๖๐

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ

  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๑
๘

๑๐
๑๓

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕

๑๙
๑๙
๒๐

๒๒
๒๒
๒๗

๒๘

หนา



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑

 ในปจจบุนัท่ัวโลกเผชิญกบัปญหาสาธารณภัยทีเ่กดิขึน้บอยคร้ังและรุนแรงมากข้ึน กอใหเกดิความสูญเสยีตอชวีติ

และทรัพยสินแกประชาชนเปนอยางมาก แนวทางหนึ่งในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอยางมี

ประสิทธภิาพและยัง่ยนืคอืการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั ซึง่เปนวธิกีารทีส่ามารถปฏบิตัไิดตัง้แตในระดบัครอบครวั

ชมุชน สงัคม และประเทศ โดยมีการบริหารจัดการภัยพิบตัภิายใตกระแสนโยบายในระดับโลกและอนุภมูภิาคท่ีเกีย่วของ 

ดังน้ี 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD) 
ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมี

จุดมุงประสงคที่จะสงเสริม คุมครองและประกันใหคนพิการทั้งปวง ไดอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน              

ทัง้ปวงอยางเตม็ท่ีและเทาเทยีมกนั และสงเสรมิการเคารพในศกัดิศ์รทีีม่มีาแตกาํเนดิ “คนพกิาร” ตามความหมายของ

อนสุญัญานีห้มายถงึ บคุคลทีม่คีวามบกพรองทางรางกาย ทางจติใจทางสตปิญญา หรอืทางประสาทสมัผสัในระยะยาว 

ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน  

ที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอ

คนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฎหมายการปกครองและการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

เพือ่ประกนัการเขาถงึและใชประโยชนไดอยางเทาเทยีมกนัของคนพกิาร ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง 

ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทางกฏหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา              

การเขาทาํงาน การรกัษาพยาบาล การประกนัสิทธแิละโอกาสทีจ่ะมสีวนรวมทางการเมอืงอยางเทาเทยีมกบับคุคลทัว่ไป 

นอกจากน้ีหลักการสําคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักด์ิศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและ               

การเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของ

โอกาส ความสามารถในการเขาถึงความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ 

โดยขอ ๑๑ สถานการณทีม่คีวามเส่ียงและสถานการณฉกุเฉนิทางมนุษยธรรม ไดกาํหนดใหรฐัภาคจีะดาํเนนิมาตรการ
ทีจ่าํเปนทัง้ปวงเพือ่ประกนัการคุมครองและความปลอดภยัของคนพิการในสถานการณทีม่คีวามเสีย่ง รวมทัง้สถานการณ

ความขัดแยงทางอาวุธ สถานการณฉุกเฉินทางมนุษยธรรม และการเกิดข้ึนของภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามพันธกรณี

ของรฐัภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่รวมท้ังกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ และกฎหมายสิทธมินษุยชน 

ระหวางประเทศ

๑. อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศ ที่เก่ียวของดานการจัดการภัยพิบัติ

สวนที่ ๑
สถานการณการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒

 เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของ

วาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มุ งเนนการปฏิบัติที่ทําใหทั่วโลกเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในการ                          

ลดความยากจนและบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยไมทิ้งผูใด                      

ไวเบื้องหลัง ภายในป พ.ศ.๒๕๗๓ ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย ๑๖๙ เปาประสงค ซึ่งการบริหารจัดการความเส่ียง 

และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเปนกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย SDGs 

ที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะเปาหมายท่ี ๑๑ ทําใหเมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึง           

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูของชุมชน                          

การลดผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจทีเ่กดิจากความเส่ียงจากภัยพบิตักิารผลักดนันโยบายการสรางเมืองใหมคีวาม

สามารถในการตานทานภัยพบิตั ิการสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพืน้ฐาน และความพรอมดานตาง ๆ 

ของชุมชนเมืองตลอดจนการพัฒนาเมืองในอนาคตใหมกีารคํานงึถงึความเส่ียงมีความปลอดภัยและมีความสรางสามารถ

ในการรูรับ ปรับตัว ไดอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับเปาประสงคของกรอบเซนไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ กิจกรรมการ

บริหารจัดการและ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติยังสนับสนุนการดําเนินการของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอีกหลาย

ประการ เชน 

 • การสรางภูมิตานทาน และลดความลอแหลมเปราะบางตอเหตุรุนแรงท่ีเกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศและ

  ภัยพิบัติใหกับผูที่ยากจนและอยูในสถานการณเปราะบาง ชวยใหบรรลุเปาหมายท่ี ๑ ขจัดความยากจน
  ทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
 • การเสริมขดีความสามารถของภาคการผลิตอาหารในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศภาวะ

  อากาศรนุแรงภยัแลงอทุกภยัและภัยพบิตัอิืน่ ๆ  ตลอดจนการชวยพัฒนาท่ีดนิและคณุภาพทีด่นิอยางตอเนือ่ง

  ชวยสงเสรมิ ในการบรรลเุปาหมายท่ี ๒ ขจดัความหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร สงเสริมเกษตรกรรม
  อยางยั่งยืน 
 • การเตรียมความพรอมทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งในยามปกติและ ในเหตุการณฉุกเฉิน ตลอดจน

  การสรางสถานพยาบาลที่มีความพรอมตานทาน ภัยทุกรูปแบบ เพื่อใหการบริการทางการแพทยและ

  สาธารณสุขมีความตอเน่ือง และยั่งยืน สงเสริมการดําเนินงานตามเปาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพ 
  และความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ 
 • การยกระดบัมาตรฐานการกอสรางสถานศกึษาใหมคีวามแขง็แรงและสงเสรมิใหมกีารเรยีนการสอนทีมุ่งเนน

  การสรางความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติชวยสงเสริมเปาหมายที่ 4 รับรองการศึกษา
  ที่เทาเทียม และทั่วถึง สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
 • การเสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ

  กับภูมิอากาศในทุกประเทศ สงเสริมการบรรลุเปาหมายที่ ๑๓ ดําเนินมาตรการเรงดวนเพื่อรับมือกับการ
  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓

 กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR) หรอื“กรอบเซนได” The Sendai 

Framework คือ กรอบการดําเนินงานชุดใหมสําหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกองคการ

สหประชาชาติกวา ๑๘๗ ประเทศ ใหการรบัรอง เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมระดบัโลกวาดวยการ 

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญ่ีปุน โดยยกใหเปนพิมพเขียวของโลกในการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัติ มีระยะเวลาในการดําเนินงาน ๑๕ ป เปนผลจากการทบทวน การดําเนินงานของประเทศสมาชิกภายใต

กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action : HFA) ที่เคยใชเปนกรอบสากลในการดําเนินงาน

ดานภัยพิบัติ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ ประกอบกับประสบการณและความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียจากท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทําใหไดเนื้อหาที่เนน แนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนน

ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กลาวคือ การปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม และลดความเสี่ยงท่ีมีอยูเดิม และเนน

มาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการเตรียม    

ความพรอมในการเผชิญเหตุและการฟนฟูใหกลับคืนสภาพ ไดอยางรวดเร็วและดีขึ้นกวาเดิมโดยกําหนดภารกิจสําคัญ

ที่ควรปฏิบัติ (Priorities for Action) ไวทั้งสิ้น ๔ ประการ ไดแก 

 ๑) เขาใจความเสีย่งจากภยัพิบตั ิ: การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพิบตั ิจาํเปนตองอยูบนพืน้ฐานความเขาใจ 

ในความเส่ียงจากภัยพิบัติในทุกมิติทั้งความเปราะบาง ศักยภาพ ความลอแหลม และลักษณะของภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 ๒) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารและจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ : โครงสรางและกลไกในการบริหาร

จดัการความเสีย่งในระดบัชาตริะดบัภมูภิาค และระดับโลก มคีวามสาํคญัตอการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัใินทุกภาคสวน 

และเปนสิง่ทีช่วยสรางความเชือ่มโยงในทางกฎหมายขอบงัคบันโยบายสาธารณะทัง้ในระดบัชาต ิและทองถิน่ ตลอดจน 

การกําหนดบทบาทหนาที่การสรางแรงจูงใจของท้ังภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติงาน และแกปญหาดานความเสี่ยง

อยางตรงประเด็น         

 ๓) ลงทุนในดานการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเพื่อใหพรอมรับมือและฟนคืน กลับไดอยางรวดเร็วและ                
มีประสิทธิภาพ : การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการ ปองกันและลดความเส่ียงจากภัยพิบัติทั้งในเชิงโครงสราง

และแบบท่ีไมใชเชิงโครงสราง มีความสําคัญในการสรางรีซีเลียนซ ทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมสุขภาพ และวัฒนธรรม            

ในระดับบุคคลชุมชน และประเทศซึ่งชวยรักษาชีวิตชวยปองกันและลดความสูญเสีย 

 ๔) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟนสภาพและ
ซอมสรางใหดกีวาเดมิในชวงของการบรูณะฟนฟภูายหลงั เกดิภยัพบิตั ิ: จากประสบการณพบวาการเตรยีมความพรอม 

ปองกันภัยพิบัติยังเปน สิ่งจําเปนและควรไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหมีการเตรียมการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ            

และสามารถฟนฟูไดอยางทนัทวงทหีากมกีารเตรียมพรอมโดยเฉพาะในการฟนฟูฟนสภาพ และซอมสรางอยางดแีลวนัน้ 

จะชวยเพิ่มโอกาสสําหรับการสรางคืนใหมใหดีกวาเดิม (build back better) ซึ่งผสานแนวคิดของการลดความเส่ียง

จากภัยพบิตัไิวดวยได นอกจากน้ีกรอบเซนไดฯ ยงัไดกาํหนดตัวช้ีวดั เพ่ือใหสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวม ไวดวยกัน ๗ ขอ ไดแก ๑) อัตราการเสียชีวิต จากภัยพิบัติของโลกลดลง ๒) จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก

ภยัพบิตัขิองโลกลดลง ๓) ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากภยัพบิตัโิดยตรงลดลง ๔) สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
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ทีส่าํคญัไดรบัความเสียหายจากภัยพบิตัลิดลง ๕) จาํนวนประเทศท่ีมยีทุธศาสตรการลดความเส่ียงจากภัยพบิตัใินระดับชาติ 

และระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้น ๖) มีการยกระดับการใหความชวยเหลือระหวางประเทศแกประเทศกําลังพัฒนา และ             

๗) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการแจงเตือนภัยลวงหนาและขอมูลความเสี่ยงจากภัยพิบัติไดมากขึ้น 

 ทั้งนี้ แตละประเทศควรใหความสําคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงาน ทั้ง ๔ ประการเน่ืองจาก

ยทุธศาสตรแตละขอจะชวยสงเสรมิใหเกดิการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยควรมกีารสราง

ความรวมมือระหวางหนวยงาน ระหวางภาคสวน ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษาและภาคประชาชน โดยรัฐ

ตองเปนแกนนาํในการวางแผนโครงสรางนโยบาย ใหการสนบัสนนุในทางกฎหมาย การจดัตัง้องคกรและการประสานงาน 

ระหวางหนวยงาน ในขณะท่ีองคกรอื่น ๆ ในประเทศ ก็มีความจําเปนที่จะตองสานตอนโยบายไปสูการปฏิบัติงาน                

ใหเกิดขึ้นจริงรวมกัน 

 กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change : UNFCCC) และพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) เพือ่หาแนวทาง

ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับมนุษยและไดกําหนดหลักการท่ีสําคัญไว 

คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปรากฏการณธรรมชาติ ระดับโลกท่ีตองการความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยจาํเปนตองอาศัยการมีสวนรวมและการแกปญหารวมกัน ระหวางประเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ เปนการ

ปองกันผลกระทบที่รุนแรงตอการสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 ยทุธศาสตรอนิชอน เพือ่ทาํสทิธิใหเปนจรงิ (Incheon Strategy : Make the Right Real) ไดรับการ

รับรองจากที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดําเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) เมื่อวันที่              

๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐานมาจาก

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน และกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวา                

สูสงัคมบรูณาการ และตัง้อยูบนฐานสทิธสิาํหรบัคนพกิารในภูมภิาคเอเชียและแปซฟิก โดยยทุธศาสตรอนิชอน ประกอบดวย 

๑๐ เปาประสงค ดงันี ้(๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน (๒) สงเสริมการมสีวนรวม 

ในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (๓) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะ

ความรูและการส่ือสาร (๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม        

และดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี (๗) ประกันการจัดการ

และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ (๘) ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการใหนาเช่ือถือและสามารถ                 

เปรียบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมาย            

ในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา (๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ                  

โดยในเปาประสงคที ่๗ ไดกลาวถึง ประกันการจัดการและการลดความเส่ียงจากภัยพบิตัสิาํหรับคนพิการซึง่ภมูภิาค
เอเชียและแปซิฟก เปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศคนพิการและกลุมคนที่มีความเปราะบางกลุมอื่น ๆ  มีความเสี่ยงสูงกวาในการท่ีจะเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ 

หรอืมคีวามพิการมากข้ึน อนัเนือ่งมาจากการท่ีไมไดมกีารรวมประเด็นดานคนพิการไวในนโยบาย แผน และแผนงานการ
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๕

ลดความเส่ียงจากภัยพบิตั ิการประกาศแจงเตือนสาธารณภัยมกัอยูในรปูแบบและภาษาท่ีคนพกิารไมสามารถเขาถงึได 

นอกจากน้ี ทางออกฉุกเฉินท่ีพกัพงิเม่ือเกิดภยัพบิตั ิและส่ิงอาํนวยความสะดวกมักจะไมปลอดอุปสรรคสําหรับคนพิการ 

การใหคนพิการเขารวมการซอมเพ่ือเตรียมความพรอมในกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ และมาตรการตาง ๆ เพ่ือลด            

ความเสีย่งจากภยัพิบตัใินระดบัทองถิน่หรอืระดบัตําบลจะชวยขจดัหรอืบรรเทาความเสีย่งและความเสยีหายทีเ่กิดจาก

ภัยพิบัติได โครงสรางทางกายภาพและขอมูลที่สอดคลองกับหลักการออกแบบที่เปนสากลจะชวยเพ่ิมโอกาสดาน         

ความปลอดภัยและการมีชีวิตรอด โดยมีเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งในการวงแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ             

ซึ่งรวมคนพิการไวในแผนดวย และเสริมสรางความเขมแข็งในการใชมาตรการเพ่ือใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและ  

ทันเวลาแกคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ

 กรอบความรวมมอืระดบัภมูภิาคอาเซียนในการลดความเส่ียงจากภัยพบิัต ิ(ASEAN Agreement on 
Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เปนความตกลงอาเซียนวาดวยการ

จัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน เปนกรอบความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานการ

จดัการภยัพบิตัทิีม่พีนัธกรณีดานกฎหมายใหประเทศสมาชกิดาํเนนิการเพือ่จัดการและลดความเสีย่งจากภยัพบิตัริวมกนั 

ในลักษณะครบวงจร ทั้งกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย โดยความรวมมือนี้เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีภูมิภาคอาเซียน

ไดรับผลกระทบรายแรงจากคลื่นสึนามิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ปจจุบันมีกรอบแผนงาน AADMER ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

(AADMER Work Programme 2016-2020) ซึง่พฒันาข้ึนโดยประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนนิ

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยแผนงาน AADMER ฉบับนี้ เปนการวางเปาหมายยุทธศาสตรที่ตอยอดจากแผนงานเดิม              

ที่สิ้นสุดวาระไปในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งยังคงเนนยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก การประเมินความเสี่ยงและการสราง                        

ความตระหนักการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอมและการเผชิญเหตุการณฉุกเฉินและการฟนฟู            

โดยไดเพิ่มยุทธศาสตรสําคัญอีก ๑ ประการ ไดแก การจัดการความรูและนวัตกรรม เพื่อใชเปนกรอบสําหรับการ                  

ดําเนินงานในอีก ๕ ปขางหนานี้ อยางไรก็ดี แผนงาน AADMER ไดใหความสําคัญไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียง เชน

เดียวกับกรอบเซนไดฯ ดวยการเนนยํ้าถึงแผนการดําเนินโครงการหลัก ๘ ประการ ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ทั้ง ๕ ขอที่ไดกลาวไวขางตน ดังนี้
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ยทุธศาสตรและแผนการดําเนนิโครงการหลักตามแผนงาน AADMER พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

ยทุธศาสตร แผนการดาํเนนิโครงการ

การประเมินความเสี่ยงและการสราง

ความตระหนัก

การปองกันและลดผลกระทบ

การเตรียมความพรอมและการเผชิญ

เหตุการณฉุกเฉิน

การฟนฟู 

การจัดการความรูและนวัตกรรม

๑ โครงการดานการสรางความตระหนัก (AWARE) : ใหมีการประเมิน

 ความเสีย่งและยกระดบัความตระหนกัในความเสีย่งของประชมคม

 อาเซียน

๒. โครงการดานการสรางอยางปลอดภัย (BUILD) : การทําให

 สาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะท่ีสําคัญ

 ภายในประชาคมอาเซียนมีความปลอดภัยและสามารถดําเนนิการได

 แมประสบกับเหตุการณภัยพิบัติหรือผลกระทบจากสภาพอากาศ

๓. โครงการดานการสรางความกาวหนา (ADVANCE) : สรางภูมคิุมกัน

 และความปลอดภัยจากภัยพิบัติ พรอมยกระดับความสามารถของ

 ประชาคมอาเซียนในการปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 โดยใหความสําคัญกับเยาวชนและกลไกการบริหารจัดการท่ีดี

๔. โครงการดานการคุมครอง (PROTECT) : ปกปองประโยชนทีไ่ดจาก

 เศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน ดวยทางออกเชิง

 นวตักรรม การมีสวนรวมของภาคเอกชน และโครงการเพ่ือปกปอง

 ทางสังคม

๕. โครงการดานการตอบโตอยางเปนหนึ่งเดียวกัน (RESPONSE AS 

 ONE) : ยกระดับการเตรียมความพรอมและแสดงใหเห็นถึงความ

 รวมมือของอาเซียนในการเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมกัน

๖. โครงการดานการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ (EQUIP) : เพิ่ม

 ศักยภาพบุคคล หนวยงาน และการดําเนินงานดานโลจิสติกสของ

 ภูมิภาคอาเซียนใหสามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 

 เปนหนึ่งเดียวกัน และเปนที่นาเชื่อถือ

๗. โครงการดานการฟนฟู (RECOVER) : เพิ่มศักยภาพของอาเซียน

 ในการฟนฟูอยางรวดเร็วดวยทรัพยากรที่เพียงพอและดวยการ

 ขับเคลื่อนของทองถิ่น

๘. โครงการดานการสรางบทบาทนําของภูมิภาค (LEAD) : เสริมสราง

 ระบบและกลไกการจดัการความรูของภมูภิาคอาเซยีน รวมทัง้ความ

 เปนมืออาชีพ เพื่อใหอาเซียนเปนผูนําและเปนศูนยกลางในการ

 เรียนรูดานการจัดการภัยพิบัติ
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 กรอบแผนงาน AADMER มีคณะทํางานขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ คณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ 

(ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) ที่ทํางานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติภายใตกรอบความ

รวมมือของภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินงานอยางชัดเจนดวย

การจัดตั้งคณะทํางานรวมที่เรียกวาคณะทํางานเอพีจี (AADMER Partnership Group: APG) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อเสริมสรางกลไกการทํางานระหวางภาคประชาสังคมกับอาเซียนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยในประเทศ

สมาชิกรวมกัน

 สําหรบับทบาทของประเทศไทยในกรอบแผนงาน AADMER ไดแก การเปนประธานรวมกบัประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในคณะทํางาน ACDM สาํหรบัยทุธศาสตรการปองกนัและลดผลกระทบ และเปนประเทศ

สมาชิกในคณะทํางาน สําหรับยุทธศาสตรอื่น ๆ มีหนาท่ีสําคัญในการประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนและสนับสนุนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคของแผนงาน AADMER ฉบับนี้

 ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with 
Disabilities 2011-2020) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในอาเซียน           

โดยผูนาํชาตอิาเซยีน ในฐานะตวัแทนของรฐัภาคอีาเซยีนและประชาชนในชาต ิไดประกาศทศวรรษคนพกิารแหงอาเซยีน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบรูณาการในอาเซยีน และ

ไดยนืยนัอกีคร้ังหน่ึงถึงขอผกูพนัของอาเซียนในการสงเสริมสทิธแิละโอกาสท่ีเทาเทียมของคนพิการในทุกภาคสวนของ

อาเซียน โดยใหสอดคลองกับเอกสารดานคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยที่มีการเนน

ถึงประเด็นหลัก ๑๕ ประเด็น ซึ่งไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนยํ้าวาประเด็นดาน

คนพิการเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการใหเกียรติตอองคกรสาขา

ของอาเซียน รวมทั้งกลไก และพิธีสารตาง ๆ ที่มีอยูแลว ทศวรรษคนพิการอาเซียน จะใชกลไกที่มีอยูแลวเหลานี้               

รวมกับขอริเริ่มอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอาเซียน โดยสาระสําคัญของทศวรรษคนพิการอาเซียน       

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและการปกปองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ            

(๒) การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายและการรวมประเด็นดานคนพิการเขาไวในกระแสหลักในการกําหนดนโยบาย           

และแผน (๓) การจางงานและงานที่มีคุณคา (๔) การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ (๕) การดูแลสุขภาพและการฟนฟู

สมรรถภาพ รวมท้ังการฟนฟสูมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรม

ของคนพิการ (๗) การดํารงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม (๘) การดํารงชีวิตอิสระและการมี            

สวนรวมในชุมชน (๙) เด็กพิการ (๑๐) สตรีพิการ (๑๑) ผูสงูอายุพิการ (๑๒) การมีสวนรวมในวัฒนธรรม นันทนาการ 

สนัทนาการ และกฬีา (๑๓) การเขาถงึ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยเีครือ่งชวย ขอมลูขาวสาร สิง่อาํนวยความสะดวก 

การคมนาคม บรกิาร (๑๔) การสรางศกัยภาพรฐับาล องคกรพึง่ตนเองของคนพกิาร และองคกรทางสงัคมภาคพลเรอืน 

(๑๕) คนพกิารท่ีอยูในภาวะฉกุเฉนิสาํหรบัประเด็นที ่๑๕ คนพกิารทีอ่ยูในภาวะฉุกเฉิน ไดกลาวถงึ การสรางหลกัประกนั 

ในการคุมครองและความปลอดภัยของคนพิการในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ัง สถานการณความขัดแยงทางอาวุธ สถานการณ

ฉกุเฉนิทางมนษุยธรรม และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการสรางหลกัประกนัเรือ่งระบบเตอืนภยัสาํหรบัคนพกิาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยง การสงเสริมแผนการจัดการภัยพิบัติและแผนอพยพคนพิการทุกประเภทเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ            

และสถานการณฉุกเฉิน โดยตองมีแผนรองรับทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดับชุมชน และการสราง             

หลักประกันวาคนพิการไดรับการชวยเหลือที่เพียงพอในสถานการณฉุกเฉิน
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 นอกจากความรวมมือในระดับสากลและระดับภูมิภาคแลว ประเทศไทยไดใหความสําคัญในการประยุกต         

แนวความคิดเร่ืองการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย และสรางกลไกเพ่ือดําเนินการจัดการและลดความเส่ียงจาก

สาธารณภัยภายในประเทศท้ังในดานนโยบาย ยุทธศาสตร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน           

และเปนกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบัน มีการกําหนดใหกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) ภายใตกระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน           

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดกรอบการบริหารและการจัดการสาธารณภัย             

ไวอยางชัดเจน ทั้งยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของภัย แนวนโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทาง

การประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน และเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาสังคมและหนวยงานภาคเอกชน          

ไดมีสวนรวมในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยดวย

 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการปรับปรุงหลักปฏิบัติใหสอดคลองกับ 

หลักการสากลตามกรอบเซนไดฯ ที่มุงเนนในการจัดการกับ “ความเสี่ยง” ไดรับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนแผนแมบท และเปนกรอบในการปฏบิตักิารดานสาธารณภยัในประเทศไทย มยีทุธศาสตร

สําคัญ ๔ ประการ ไดแก

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสท่ีจะไดรับผลกระทบจาก

สาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการจัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย            

เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง

ในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัย                

ในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ                     

เพือ่เผชิญเหตุการณฉกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ทุกรปูแบบไดอยางมปีระสิทธภิาพ รวมถึงลดความสูญเสียทีจ่ะมตีอชวีติและทรัพยสนิ

ของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดลอม สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยที่สุด

 ยทุธศาสตรที ่๓ การเพิม่ประสทิธิภาพการฟนฟอูยางยัง่ยนื เปนการปรบัสภาพระบบสาธารณูปโภค การดาํรงชวีติ 

และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกวาเดิม 

(Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนาํปจจยัในการลดความเส่ียงจากสาธาณภัยมาดาํเนนิการ 

ในการฟนฟูซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation)

 ยทุธศาสตรที ่๔ การสงเสรมิความรวมมอืระหวางประเทศในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั เปนการ

พฒันาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมท่ีมเีอกภาพ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบตังิานดานมนุษยธรรม 

เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ และสงเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนําดานการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

๒. กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย
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๙

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดมีการเนนเรื่องการบริหาร

จัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติไวเชนกัน โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม         
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนใหมีการบูรณาการการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน         

ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน ทองถิ่น และสาขาการผลิตตางๆ ไปพรอมกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียม

ความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูบูรณะหลังการ  

เกิดภัย และยุทธศาสตรที่ ๕ ดานความม่ันคง ทั้งในการเสริมสรางศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมสงเสริม             

ความรวมมอืกับตางประเทศเพือ่ปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมจากเหตกุารณคกุคามและสาธารณภัยตาง ๆ

 กรอบยทุธศาสตรชาต ิระยะ ๒๐ ป เปนกรอบการพฒันาประเทศในระยะยาว  มวีสิยัทศันเพ่ือนาํพาประเทศไทย

สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีการรอยเรียงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ของประเทศ เชน                    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายความมั่งคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อใหสามารถผนวกเปน                    

กลยุทธหลักที่สําคัญสําหรับการบริหารราชการแผนดินใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวได ซึ่งเรื่องภัยพิบัติ                      

เปนประเดน็ทีไ่ดรบัความสาํคญั โดยเฉพาะในมติคิวามมัน่คงของชาต ิมเีปาหมายการดาํเนนิงานดานการจดัการภยัพบิตัิ

ครอบคลุมทุกดาน ทั้งระบบการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการปองกันภัย             

ในทกุรปูแบบ ตลอดจนการเฝาระวงั และเตอืนภยัพบิตัทิางธรรมชาติ และการจัดทาํแผนทีเ่สีย่งภยั ทัง้ในระดับประเทศ 

ภูมิภาค และจังหวัด

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 

๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลกัการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔     

โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงานท่ีเกีย่วของบูรณาการดําเนินการตามแนวทาง

และมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ              

 ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และ

ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ

ยุทธศาสตรในสวนท่ีเกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนด

วสิยัทัศน “คนพกิารเขาถงึสทิธไิดจริง ดาํรงชวีติอสิระ ในสงัคมอยูเยน็เปนสขุรวมกนัอยางยัง่ยนื” ภายใตยทุธศาสตร

แหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง               

(Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality 

Management) เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding)                 

สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทกุคนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสรมิการบรูณาการ

เครอืขายและสรางการมีสวนรวมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารอยางยัง่ยนื (Linkage) โดยในยุทธศาสตรที ่๒ พฒันา
คณุภาพการบริหารจัดการ ขจดัการเลอืกปฏบิตั ิเพือ่ใหคนพกิารเขาถงึสทิธไิดจริง (Quality Management) ไดกาํหนด 

แนวทางในการพัฒนากฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดจนกลไกการดําเนินงานดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตามอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของ 



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๐

ยุทธศาสตรอินชอน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และ

พันธกรณีระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

และการฟนฟูหลังจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ รวมถึงการจัดระบบการประกันภัยสําหรับคนพิการที่เทาเทียม                 

 แผนจัดการภัยพบิตัดิานการแพทยและสาธารณสุขสาํหรับคนพิการ ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เปนการ

วางแผนจดัการภยัพบิตัดิานการแพทยและสาธารณสขุสาํหรบัคนพกิารทีค่รอบคลมุทุกประเภทความพกิารในทกุข้ันตอน                

นับแตการเตรียมการ การเฝาระวัง ระยะเกิดเหตุภัยพิบัติ และระยะฟนฟู เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติการของ           

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทาง

๓. สถานการณของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
 สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาประเทศไทยรับผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ มากมาย และ

สาธารณภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ทั้งยังสงผลกระทบทั้งในดานชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศ            

ดังนั้น ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจึงควรมีการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นที่              

ของตน และชวยกันลดปจจัยที่ทําใหตนเอง ชุมชนและสังคนมีความเสี่ยงตอ สาธารณภัยลงดวย

 “ภยัพบิตั”ิ หมายถงึ “การหยุดชะงกัอยางรุนแรงของการปฏิบตัหินาทีข่องชุมชนหรอืสงัคมอนัเปนผลมาจาก 
การเกดิภยัทางธรรมชาติหรอืเกดิจากมนษุยซึง่สงผลตอชีวติ ทรพัยสนิ สงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอมอยางกวางขวาง 
เกนิกวาความสามารถของชมุชนหรอืสงัคมทีไ่ดรบัผลกระทบดงักลาวจะรบัมอืไดโดยใชทรพัยากรทีม่อียู” (การลด

ความเส่ียงจากภัยพิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๗)

 “สาธารณภัย” หมายถึง “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาด
สัตวนํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกดิขึน้ อบุตัเิหตุ หรอืเหตอุืน่ใด ซึง่กอใหเกดิอนัตรายแกชวีติ รางกายของประชาชนหรอืความเสยีหายแกทรพัยสนิ
ของประชาชน หรอืของรฐั และใหหมายความรวมถึงภยัทางอากาศ และการกอวนิาศกรรมดวย” (พระราชบญัญตัิ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐)

 จากรายงานสถานการณดานคนพกิารในประเทศไทยทีจ่ดัทาํโดยกรมสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ คนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ พบวา มคีนพกิารทีม่บีตัรประจาํตวั 

คนพิการทั่วประเทศ จํานวน ๑,๘๐๒,๓๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๒ ของประชากรท้ังประเทศ โดยเปนคนพิการ           

เพศชาย จํานวน ๙๕๑,๑๙๙ (รอยละ ๕๒.๗๗) และเพศหญิง จํานวน ๘๕๑,๑๗๖ คน (รอยละ ๔๗.๒๓) โดยเมื่อ     

พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบวา อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน ๗๓๑,๕๑๑ คน   

คดิเปนรอยละ ๔๐.๕๙ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ มคีนพกิารจาํนวน ๔๐๙,๐๕๖ คน คดิเปนรอยละ ๒๒.๗๐ ภาคกลาง 

จาํนวน ๓๖๘,๑๐๔ คน  คดิเปนรอยละ ๒๐.๔๒ ภาคใต จาํนวน ๒๐๖,๐๔๒ คน คดิเปนรอยละ ๑๑.๔๓ กรงุเทพมหานคร 

จํานวน ๗๕,๘๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๔.๒๑ และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๑๑,๘๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๖๖ 

 ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาถึงสาเหตุของความพิการ พบวา สวนใหญเกิดจากภาวะความเจ็บปวยและโรคตาง ๆ  ในภายหลัง 

(ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ขอสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) รอยละ ๓๔.๒๔ ความพิการ

แตกําเนิด รอยละ ๑๘.๗๑ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๕.๖๑ พันธุกรรม รอยละ ๐.๔๕ มากกวา ๑ สาเหตุ รอยละ ๑.๗๖ และ

แพทยไมระบุสาเหตุความพิการ รอยละ ๒๙.๒๓
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 ประเภทความพิการ โดยพระราชบัญญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแบงประเภทความพิการออกเปน ๗ ประเภทดวยกัน โดยจากจํานวนคนพิการท้ังหมด 

๑,๘๐๒,๓๗๕ คน เปนความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกายมากท่ีสดุ จาํนวน ๘๗๘,๘๘๘ คน (รอยละ ๔๘.๗๖) 

และคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย จํานวน ๓๒๙,๔๓๗ คน (รอยละ ๑๘.๒๘) คนพิการทางการเห็น จํานวน 

๑๘๘,๐๕๐ คน (รอยละ ๑๐.๔๓) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จํานวน ๑๓๓,๓๖๑ คน (รอยละ ๗.๔๐) คนพิการ

ทางสติปญญา จํานวน ๑๒๕,๗๓๘ คน (รอยละ ๖.๙๘) คนพิการทางการเรียนรู จํานวน ๑๐,๒๑๗ คน (รอยละ ๐.๕๗) 

คนพกิารทางออทิสตกิ จาํนวน ๘,๓๔๕ คน (รอยละ ๐.๔๖) และพกิารมากกวา ๑ ประเภทความพิการ จาํนวน ๑๑๗,๑๖๔ คน 

(รอยละ ๖.๕๐) และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๑๑,๑๗๕ คน (รอยละ ๐.๖๒)

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงชวงอายุของคนพิการในประเทศไทย พบวาคนพิการสวนใหญจะอยูในชวงอายุตั้งแต              

๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๙๑๘,๔๐๗ คน รองลงอยูระหวางอายุ ๑๕ - ๖๐ ป จํานวน ๘๐๒,๐๕๘ คน ชวงอายุ ๖ - ๑๔ ป 

จํานวน ๖๔,๘๙๘ คน และชวงอายุแรกเกิดถึง ๕ ป จํานวน ๑๗,๐๑๒ คน 

 โดยการศึกษาของคนพิการพบวา คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา จํานวน ๖๐๗,๙๖๐ คน (รอยละ ๓๓.๗๓ ของ

คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ) แบงเปน อายุไมถึงเกณฑที่จะเรียน จํานวน ๓,๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๕๑ ของ             

คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา) เปนผูสูงอายุ (อายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป) จํานวน ๒๙๔,๔๙๕ คน (รอยละ ๔๘.๔๔ ของ             

คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา) และเปนคนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมไดรับการศึกษา จํานวน ๓๑๐,๓๓๙ คน (รอยละ 

๕๑.๐๕ ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา) คนพิการที่ไดรับการศึกษา จํานวน ๑,๑๙๔,๔๑๕ คน มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษามากท่ีสดุ จาํนวน ๙๘๙,๓๔๗ คน (รอยละ ๕๔.๙) รองลงมาคือ ระดับมธัยมศกึษา จาํนวน ๑๓๓,๗๖๓ คน 

(รอยละ ๗.๔๒) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จาํนวน ๒๕,๐๙๕ คน (รอยละ ๑.๔) ระดบัปรญิญาตรี 

จํานวน ๑๕,๙๓๒ คน (รอยละ ๐.๘๘) ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๒,๓๗๐ คน (รอยละ ๐.๑๓) คนพิการไดรับการ

ศึกษาระดับอนุปริญญานอยที่สุด จํานวน ๒,๕๕๗ คน (รอยละ ๐.๑๔) และเปนคนพิการไดรับการศึกษานอกระบบ 

จํานวน ๒๕,๓๕๑ คน (รอยละ ๑.๔) สําหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ จากจํานวนคนพิการที่อยูในวัยแรงงาน 

(อายรุะหวาง ๑๕ - ๖๐ป) พบวา มจีาํนวน ๘๐๒,๐๕๘ คน เปนคนพกิารในวยัทาํงานทีป่ระกอบอาชีพ จาํนวน ๒๒๗,๙๒๔ คน 

(รอยละ ๒๘.๔๒) คนพิการในวัยทํางานที่สามารถประกอบอาชีพได แตไมไดประกอบอาชีพ จํานวน ๔๕๕,๙๙๐ คน 

(รอยละ ๕๖.๙๕) และคนพิการในวัยทํางานที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจากพิการรุนแรงชวยเหลือตนเองไมได 

จํานวน ๑๑๘,๑๔๔ คน (รอยละ ๑๔.๗๓) โดยอาชีพที่คนพิการสวนใหญ จะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม                

อาชีพอิสระ ลูกจางภาคเอกชน อาชีพอื่น ๆ และราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ

 ในสถานการณภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ทั่วไปและคนพิการเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ สามารถแบงระบบของการจัดการภัยพิบัติออกเปน ๓ ชวงคือ ชวงกอนเกิด

ภัยพิบัติ ชวงระหวางเกิดภัยพิบัติ และชวงภายหลังเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ คนพิการมักประสบปญหาและมีความเสี่ยงสูง             

ที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติมากกวาประชาชนกลุมอื่นคนพิการมักจะประสบปญหาในการเขาถึง                   

ขอมูลขาวสารการแจงเตือนภัย การอพยพเคล่ือนยาย การชวยเหลือในระยะเรงดวน ตลอดจนการเยียวยาฟนฟู                  

หลังจากการเกิดภัยพิบัติ ทั้งน้ี หากวิเคราะหจากระบบการบริหารจัดการ ภัยพิบัติ มีขอเสนอแนวคิดเบื้องตนในการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ คนพิการ ดังนี้
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 ๓.๑ ปญหาของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
   ปจจุบันทั่วโลกยอมรับวาสาธารณภัยเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน               
มคีนบาดเจ็บและเสียชวีติจาํนวนมาก และสงผลกระทบตอวถิชีวีติของกลุมคนทุกกลุมรวมท้ังคนพิการดวย ประเทศไทย
ยังประสบปญหาภัยพิบัติอยางอ่ืนในอัตราท่ีถี่ขึ้น เชน ไฟปา ภัยหนาว ภัยแลง ดินโคลนถลม และแผนดินไหว                     
จากสถานการณภัยพิบัติดังกลาวขางตนพบวา คนพิการก็เปนสวนหน่ึงของประชาชนท่ีประสบปญหาภัยพิบัติเชนกัน 
จึงทําใหคนพิการ ครอบครัว และผูดูแลคนพิการประสบปญหาในการดํารงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยความ
ยากลําบาก และคนพิการก็มักเปนคนสุดทายในบานหรือในชุมชนที่ “ติดอยูในบาน” และเปนคนสุดทายที่ไดรับการ
ชวยเหลือ โดยปญหาที่พบมีดังนี้ 
   • ขาดระบบการจัดการภัยพบิตัทิีเ่ปนระบบ นบัต้ังแตการเฝาระวังภยัพิบตั ิการเตรียมความพรอมสําหรับ
    คนพิการและชุมชน
   • ขาดการจัดทําแผนที่คนพิการเพื่อใหสามารถชวยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ
   • ไมมีการแจงเตือนภัยที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได การชวยเหลือ การเคล่ือนยาย 
    คนพิการในระยะเรงดวน
   • ขาดการสนับสนุนใหมีศูนยพักพิงซ่ึงสามารถใหความชวยเหลือคนพิการทุกประเภทและเอ้ือสําหรับ
    คนทุกคน ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟนฟูเยียวยาภายหลัง
    สถานการณภัยพิบัติไดสิ้นสุดลง 
 ๓.๒ ขอเสนอการบริหารจัดการในสถานการณภัยพิบัติ
    ขอเสนอระดับชาติ
   • ใหมกีารกาํหนดประเดน็ภยัพบิตัเิปนวาระแหงชาตทิีผู่นาํทุกระดบัจะตองใหความสาํคญั รวมถงึมกีาร
    จัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบโดยใหความสําคัญกับคนทุกกลุมในสังคม
   • ใหมีการเสริมสรางศักยภาพเครือขายการใหความชวยเหลือกรณีภัยพิบัติตั้งแตระดับชาติไปจนถึง
    ระดับทองถ่ิน รวมถึงใหมีการเช่ือมโยงเครือขายการดําเนินงานในทุกระดับเพ่ือใหมีการดําเนินงาน
    ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   • ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันพัฒนาระบบในการบริหารจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการอยางเปน
    ระบบ นับตั้งแตการเฝาระวังภัยพิบัติ การจัดทําแผนที่คนพิการเพื่อใหสามารถชวยเหลือในกรณี
    เกดิภยัพบิตั ิการแจงเตอืนภยัทีค่นพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได การชวยเหลอื การเคล่ือนยาย
    คนพิการในระยะเรงดวน การสนับสนุนใหมีศูนยพักพิงซ่ึงสามารถให ความชวยเหลือคนพิการ
    ทกุประเภท และการฟนฟเูยยีวยาภายหลงัสถานการณภัยพบิตัไิดสิน้สดุลงอยางเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ
    ขอเสนอระดับทองถิ่น
   • ใหทองถิ่นมีการจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติระดับทองถิ่นโดยใหคนพิการเขาไปมีสวนรวมในทุก
    กระบวนการ รวมถึงใหมีการบรรจุเรื่องการจัดการภัยพิบัติและการชวยเหลือคนพิการในกรณี
    เกิดภัยพิบัติไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
   • ใหมีการเสริมสรางความรูเรื่องภัยพิบัติ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติอยางตอเนื่อง การถอด
    บทเรียนในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการพัฒนาฐานขอมูลของชุมชนและแผนที่ชุมชนเพ่ือใหเกิด
    ความรวดเร็วในการชวยเหลือและการเคล่ือนยายคนพิการในกรณีเกิดภัยพิบัติ
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   • ใหทองถิ่นจัดตั้งศูนยกลางการใหความชวยเหลือในทองถิ่น การกําหนดจุดปลอดภัยของชุมชน 
    ศูนยพักพิงและศูนยเตือนภัย ที่ทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดรวมกัน
    รวมถึงการสรางระบบอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหสามารถชวยเหลือไดอยางทันทวงทีในกรณี
    เกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการฝกซอมการเตรียมการอพยพ การเคลื่อนยายคนพิการ รวมถึงการจัดทํา
    สัญลักษณและระบบเตือนภัยในชุมชน
    ขอเสนอในการจัดการตนเอง
   • สนับสนุนใหองคกรดานคนพิการในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะแผนการจัดการตนเองในกรณี
    เกิดภัยพิบัติ เชน การเตรียมความพรอม การเคล่ือนยาย การดํารงชีวิตในสถานการณภัยพิบัติ               
    การสื่อสารกับชุมชนเมื่อตองการความชวยเหลือ  
   • ใหองคกรดานคนพิการเขาไปมีสวนรวมและบทบาทที่สําคัญในการจัดการภัยพิบัติ และภัยพิบัติ
    ในระดบัชมุชน รวมถงึการสรางแกนนํารุนใหมซึง่จะเปนผูนาํการเปล่ียนแปลงเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ
    ภยัพบิตั ิการถอดบทเรยีน การจัดทําฐานขอมลูคนพกิารในชมุชน รวมถงึคนพกิารตองสรางเครอืขาย
    คนพิการในระดับชุมชนเพื่อสรางความรวมมือเพื่อรองรับสถานการณภัยพิบัติ

การถอดบทเรียนการจัดการสถานการณอุทกภัยสําหรับคนพิการ

 ๑. ชวงกอนเกิดภัยพิบัติ 
   การเตรียมความพรอม (Preparedness) และการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention &              
Mitigation)
   • การพัฒนาระบบขอมูลของคนพิการในระบบ GIS เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบการแจงเตือนภัยพิบัติที่
    คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยจะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลการแจงเตือนภัยกับ
    ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทยฉุกเฉิน และ
    สาํนกังาน กสทช. โดยแนวคดิเบือ้งตนทีจ่ะตองดาํเนนิการคอืการพัฒนา Application เพือ่แจงเตอืนภยั
    ซึง่จะตองเปนระบบปฏิบตักิารทีส่ามารถรองรับทัง้ในระบบปฏิบตักิาร Android และระบบปฏิบตักิาร 
    IOS ที่คนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
   • การแจงเตือนภัยผานระบบ SMS ขอความสําหรับคนพิการที่ไมไดใชโทรศัพทแบบ Smartphone 
    โดยเชือ่มโยงขอมลูการแจงเตือนภยัจากศนูยเตือนภยัพบิตัแิหงชาติ ซึง่ปจจุบนัไดหารอืกบัผูอาํนวยการ
    ศนูยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาตพิบวามกีลุมเปาหมายทีร่บั SMS เตอืนภยัจาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ทัว่ประเทศ 
    ซึง่เรามีความจําเปนตองบรูณาการกลุมคนพิการเขารับขอมลูตรงจุดนีด้วย นอกจากการแจงเตอืนภยั
    ดงักลาวจะตองมกีารจดัทาํคูมอืการเตือนภยัพบิตัใินแตละภยัทัง้แผนดนิไหว อทุกภยั ภยัหนาว ภยัแลง          
    ดินโคลนถลม สึนามิ เปนตนในรูปแบบสื่อที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
   • การซักซอมแผนอพยพเคล่ือนยายอยางสม่ําเสมอใหกลุมคนพิการแตละประเภทเพ่ือใหมคีวามพรอม
    และสามารถจัดการตนเองไดเมื่อจะตองเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ
   • การพัฒนาระบบอาสาเพ่ือนเตือนภัยใหกับคนพิการเพ่ือแจงขาวดานภัยพิบัติ
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๑๔

   • การจัดการภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน( Community Based Disaster Risk Management : 
    CBDRM) เพื่อใหชุมชนบูรณาการคนพิการเขาไปดวย สามารถเตรียมชุมชน เตรียมตนเองเพื่อลด
    ความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหเกิดผลกระทบนอยสุด จัดทําแผนท่ีชุมชน
    เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ
   • ใหความรูแกกลุมคนพิการเก่ียวกับภัยพบิตั ิการเตรียมความพรอมและการปฏิบตัติวัในสถานการณภยัพบิตัิ
   • การจัดทําแผนการจัดการภัยพบิตัสิาํหรับคนพิการและสงเสริมใหคนพิการและเครือขายดานคนพิการ
    จัดทําแผนการจัดการตนเองในสถานการณภัยพิบัติ
   • การเตรียมการจัดการศูนยพักพิงที่เอื้อสําหรบัคนทุกกลุมใหสามารถเขาไปใชบริการได
   • การพฒันาระบบขอมลูของคนพกิารทีจ่ะทาํใหใหทราบคนพิการอยูบรเิวณไหนและอยูในพืน้ท่ีเสีย่งภยั
    หรือไมอยางไร ตลอดจนการปองกันในเชิงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบนิเวศวิทยาเพื่อปองกัน
    อุทกภัย วาตภัย ดินถลม เปนตน 
 ๒.  ชวงระหวางเกิดภัยพิบัติ 
     การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน (Crisis Management) 
   • วางระบบการชวยเหลือคนพิการในระยะเรงดวน การเคล่ือนยาย โดยทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให
    คนพิการปลอดภัยและไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัตินอยที่สุด โดยการเชื่อมโยงขอมูล          
    คนพกิารในพืน้ท่ีประสบภยัจาก Application เพือ่คนหาคนพกิารและสัง่การและประสานหนวยงาน
    ในพื้นที่เพื่อใหความชวยเหลือเรงดวนที่เหมาะสมตามประเภทความพิการตอไป
   • การจัดตั้งศูนยพักพิงท่ีเอื้อสําหรับคนพิการ จุดพื้นท่ีปลอดภัยในชุมชน และวางระบบการบริหาร
    จัดการศูนยที่มีประสิทธิภาพ
   • การจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ยารักษาโรค นํ้าดื่มอยางเพียงพอ
   • วางระบบการส่ือสารขาวสถานการณภัยพิบัติที่ถูกตองเขาใจงาย เพ่ือแจงเตือนภัยและประกอบการ
    ตัดสินใจแกกลุมคนพิการที่ยังไมไดรับผลกระทบ
 ๓. ชวงหลังเกิดภัยพิบัติ
   การฟนฟู (Recovery) 
   • การจดัทําฐานขอมลูคนพกิารท่ีประสบปญหาภยัพบิตั ิเพ่ือจะไดดาํเนนิการใหความชวยเหลอืในทกุ ๆ  ดาน
   • การวางระบบในการฟนฟเูยยีวยาคนพิการท้ังดานรางกาย และจิตใจ โดยการบูรณาการความรวมมอื
    กบัสถาบันการแพทยฉกุเฉนิ กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพคนพิการ และการใหคาํปรึกษา
    เพื่อลดภาวะความเครียดตาง ๆ
   • สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพอยางพอเพียง
   • เรงรัดในการสํารวจบานเรือนที่อยูอาศัยของคนพิการ และซอมแซมสวนที่เสียหายชํารุดใหกลับมาสู
    สภาวะเดิมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตคนพิการ รวมถึงการฟนฟูอาชีพแกคนพิการหลังการเกิดภัย และ
    ซอมแซมอุปกรณเครื่องชวยความพิการ
   • การสือ่สารขอมลูแนวทาง ระเบยีบการใหความชวยเหลือแกกลุมคนพิการทีป่ระสบภัยเพือ่ใหสามารถ
    เขาถึงขอมูลขาวสารไดทันและเทาเทียมกับคนทั่วไป และไดรับความชวยเหลืออยางเทาเทียม
   • การบรหิารจัดการศูนย/หนวยงานในการรับบริจาคและการจัดสรรส่ิงของ เงิน บริจาค
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๑๕

พันธกิจ
 ๑. ลดความเส่ียงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ

 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานการณภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. เรงรัดการฟนฟูเยียวยาคนพิการที่เผชิญสถานการณภัยพิบัติอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค
 ๑. ลดความเส่ียงของการสูญเสีย การตาย และการบาดเจ็บของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ

 ๒. คนพิการและผูดูแลคนพิการ มีความพรอม และความรู ความเขาใจ ในสถานการณภัยพิบัติ

 ๓. มีระบบการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

 ๔. มีการบูรณาการการดําเนินงานดานการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเต็มที่และมี

  ประสิทธิภาพ

 ๕. คนพิการและผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพยสินในสถานการณภัยพิบัติ

 ๖. คนพิการและผูดูแลคนพิการไดรับการชวยเหลือฟนฟูเยียวยาอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตร 
 ๑. พฒันามาตรการลดความเสีย่งและเตรยีมความพรอมใหคนพิการและผูดแูลคนพกิารจากสถานการณภยัพบิตัิ 

 ๒. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณการการดําเนินงานในสถานการณภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูเยียวยาคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

วิสัยทัศน  คนพิการและผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ

สวนที่ ๒
ทิศทางแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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๑๖

แนวทางที่ ๑ ประเมินสถานการณและ

วิเคราะหความสามารถในการเตรียมพรอม

รับมือภัยพิบัติของกลุ มคนพิการและผู ดูแล          

คนพิการ 

แนวทางที่ ๒ พัฒนาและเช่ือมโยงขอมูล       

คนพิการในพ้ืนที่ที่ มีความเ ส่ียงภัยพิบัติ              

ตลอดจนการจัดทําแผนที่คนพิการในชุมชน

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนองคกรดานคนพิการ

ในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะการจัดทํา

แผนการจดัการตนเองในกรณีเกดิภยัพบิตั ิเชน 

การเตรียมความพร อม การเคล่ือนย าย                

การดํ า ร งชี วิ ต ในสถานการณ ภั ยพิ บั ติ                       

การสือ่สารกบัชมุชนเมือ่ตองการความชวยเหลอื 

แนวทางที่ ๔ พัฒนาและจัดทําคูมือซักซอม

แนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมรับมือ

สถานการณภัยพิบัติแตละประเภทท่ีคนพิการ

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได

แนวทางที ่๕ เสริมสรางความรูและความเขาใจ 

และความตระหนักในสถานการณภยัพบิตัติาง ๆ 

แกกลุ มคนพิการผูดูแลคนพิการครอบครัว           

และชุมชน

แนวทางท่ี ๖ พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาที่            

ผูเกีย่วของใหคุนเคยกับการให ความชวยเหลือ

คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ

แนวทางที่ ๗ พัฒนาอาสาสมัคร/อาสาสมัคร

คนพิการในการแจงเตือนภัยพิบัติสําหรับ              

คนพิการในชุมชน

- ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู มือหรือแบบ

 ประเมินสถานการณและความสามารถในการ

 เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของคนพิการ

 และผูดูแลคนพิการ

- รอยละของคนพิการหรือผูดแูลคนพิการท่ีสามารถ

 วิเคราะหและประเมินศักยภาพตนเองในการ

 รับมือสถานการณภัยพิบัติ (รอยละ ๘๐)

ระดับความสําเร็จในการเช่ือมโยงขอมูลคนพิการ              

ในสถานการณภัยพิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(ระดับ ๕)

จาํนวนองคกรดานคนพิการท่ีมแีผนการจัดการตนเอง

ในสถานการณภัยพิบัติ(รอยละ ๘๐ จากองคกร

ดานคนพิการ ๕๐๐ องคกร)

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู มือและแนวทาง        

ในการเตรยีมความพรอมและซกัซอมสาํหรบัคนพกิาร

แตละประเภทในสถานการณภัยพิบัติและสื่อสาร        

ใหคนพิการ ประชาชน ชุมชนและสังคม ไดรับทราบ

และเขาใจ

รอยละของคนพิการ และผูดูแลคนพิการมีความรู 

และความเขาใจในสถานการณภัยพิบัติ (รอยละ ๘๐)

รอยละของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับ

การพัฒนาและฝกอบรมในการชวยเหลือคนพิการ 

(รอยละ ๘๐)

- จํานวนอาสาสมัครท่ีไดรับการพัฒนาในการ

 แจงเตือนภัยสําหรับคนพิการ (จํานวนอยางนอย

 ปละ ๑,๐๐๐ คน)

- จาํนวนคนพกิารท่ีไดรบัการพฒันาเปนอาสาสมคัร

 ในการแจงเตือนภยั (จาํนวนอยางนอยปละ ๕๐๐ คน)

มท.  พม. 

องคกรดานคนพิการ 

ดศ.

มท. พม. สธ.

สพฉ. กสทช.

ดศ.

มท(ปภ) พม.(พก.) 

และองคกรดาน

คนพิการทุกประเภท

ความพิการ

ดศ.

มท. (ปภ.) พม.(พก.) 

อต. และองคกรดาน

คนพิการทุกประเภท

ความพิการ 

มท.(ปภ.สถ) พม.(พก.) 

และองคกรดาน

คนพิการทุกประเภท

ความพิการ

มท.(ปภ,สถ.) พม.(พก.) 

สธ. อปท. องคกร

ดานคนพิการ

มท.(ปภ,สถ.) พม.(พก.)

สธ.

องคกรดานคนพิการ

แนวทาง/มาตรการ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการลดความเส่ียงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ                      
จากสถานการณภัยพิบัติ 

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการลดความเส่ียงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการจาก
สถานการณภัยพิบัติ (ตอ)

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๘ สํารวจและเตรียมการจัดต้ัง         

ศูนยพักพิงและศูนยอพยพที่เอื้อตอคนพิการ

และคนทุกวัย

แนวทางที่ ๙ ฝกซักซ อมอพยพสําหรับ                 

คนพิการ ผูดูแลคนพิการ ครอบครัว ชุมชน          

ในแตละประเภทของภัย เชน วาตภัย อุทกภัย 

แผนดินไหว สึนามิ เปนตน ใหสอดคลอง            

ความเสี่ยงแตละพื้นที่ โดยบูรณาการรวมกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

แหงชาติอยางตอเนื่อง

แนวทางท่ี ๑๐ พัฒนาระบบการเฝาระวัง         

และแจงเตือนภัยพิบัติ การติดตอสื่อสาร 

สําหรับคนพิการใหเขาถึงและใชประโยชน               

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จํานวนศูนยพักพิงและศูนยอพยพท่ีเอื้อตอคนพิการ

และคนทุกวัยในทุกพื้นที่ที่มีความเส่ียงและเกิด               

ภัยพิบัติซํ้า (อยางนอยจังหวัดละ ๑ แหง)

- ระดับความสําเร็จในการฝกซอมอพยพสําหรับ

 คนพิการและผูดูแลคนพิการในแตละประเภท

 ของภัย เชน วาตภัย อุทกภัย แผนดินไหว สึนามิ 

 เปนตน โดยดําเนินรวมกับแผนการปองกันและ

 บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด อยางนอย

 ปละ ๑ ครั้ง ในแตละจังหวัด

- มีการฝกซอมอพยพสําหรับคนพิการและผูดูแล

 คนพิการโดยดําเนินรวมกับแผนการปองกัน

 และบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด อยางนอย

 ปละ ๑ ครั้ง

จาํนวนระบบการเฝาระวังและการแจงเตือนภัยพบิตัิ

ที่ไดรับการพัฒนาสําหรับคนพิการทุกประเภท (๑ 

ระบบ)

มท.(ปภ,สถ.) พม.(พก.) 

และองคกรดาน

คนพิการ

พศ. ศธ. สธ.

มท.(ปภ.สถ) 

พม.(พก.) สธ. สพฉ. 

คค. และองคกร

ดานคนพิการ

ทุกประเภท

ความพิการ 

หนวยงานในระดับ

จังหวัด

มท. (ปภ) พม.(พก.) 

ดศ. กสทช. สธ. วท.



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๘

แนวทางที่ ๑ บูรณาการความรวมมือระหวาง

หนวยงาน เครือขายในการบริหารจัดการ              

ภัยพิบัติสําหรับคนพิการทุกประเภทอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางที่ ๒ จัดระบบสื่อสาร แจงเหตุเตือน

ภัยที่คนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึงและ 

ใชประโยชนได 

แนวทางที่ ๓ อพยพและเคล่ือนยายคนพิการ

ในระยะเรงดวน และการอพยพท่ีปลอดภัย           

ตอชวีิต

แนวทางที่ ๔ บริหารจัดการศูนยพักพิง                 

และสถานท่ีปลอดภัยใหเอื้อต อคนพิการ              

และทุกคนในสังคม

แนวทางที่ ๑ จัดทําคู มือฟ นฟูเยียวยาที่              

คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได 

แนวทางท่ี ๒ ประเมินปญหาความตองการ

และขอมูลคนพิการท่ีได รับผลกระทบใน

สถานการณภัยพิบัติ

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนใหคนพิการ ผูดูแล          

คนพิการ ครอบครัวใหเขาถึงสิทธิประโยชน 

การฟนฟ ูเยยีวยา และความชวยเหลอืจากการ

สถานการณภัยพิบัติอยางเปนธรรม

แนวทางที่ ๔ ซอมแชมและปรับปรุงสภาพ

แวดล อมและที่ อยู  อ า ศัยของคนพิการ                 

กายอปุกรณ รถโยกรถเขน็ของคนพกิารทีไ่ดรบั

ผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติใหดีและ

ปลอดภัยกวาเดิม

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการความรวมมือ           

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการจัดการภัยพิบัติ

สําหรับคนพิการ (ระดับ ๕)

มีชองทางสื่อสารและแจงเหตุเตือนภัยท่ีคนพิการ

แตละประเภทเขาถึงและใชประโยชนได 

รอยละของคนพิการมีความปลอดภัยในการอพยพ

เคล่ือนยาย (รอยละ ๑๐๐)

- รอยละของศนูยพกัพงิ หรอืพืน้ทีป่ลอดภยัท่ีเอือ้ตอ

 คนพิการ (รอยละ ๘๐) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคู มือฟ นฟูเยียวยา                 

ที่คนพิการทุกประเภทเขาถึงและใชประโยชนได

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนฟนฟแูละเยียวยา

การใหความชวยเหลอือยางเปนระบบและตอเนื่อง

รอยละของคนพิการที่เขาถึงและไดรับการฟ นฟู

เยียวยาอยางเปนธรรมและเทาเทียม (รอยละ ๑๐๐)

ร  อยละของสภาพแวดล  อมและที่ อยู  อ าศั ย                         

กายอุปกรณ รถโยกรถเข็นของคนพิการท่ีไดรับการ

ซอมแซมปรับปรุง (รอยละ ๑๐๐)

มท.(ปภ.สถ) พม.(พก.) 

กสทช. และองคกรดาน

คนพิการทุกประเภท

ความพิการ

มท.(ปภ.สถ) พม.(พก.) 

กสทช. และองคกรดาน

คนพิการทุกประเภท

ความพิการ

มท.(ปภ) พม.(พก.) สธ. 

สพฉ.

มท. พม.

มท.(ปภ) พม.(พก.)

มท.(ปภ) พม(พก.)

มท.(ปภ) พม(พก.) 

และองคกรดาน

คนพิการ

พม. สธ. มท. กทม.

และหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณการการดําเนินงานในสถานการณภัยพิบัติ                        
อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูเยียวยาคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

แนวทางและมาตรการ

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๙

 แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดําเนินงานควบคูไปกับ แผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น จึงมีผูเกี่ยวของและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

จํานวนมาก การแปลงแผนฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

ยุทธศาสตร แนวทางมาตรการ ตัวชี้วัด และแนวทางในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การรับรู ความเขาใจ ตลอดจน

ความตระหนักและเจตคติทีด่แีละสรางสรรคในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการของท้ังภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานคนพิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการจัดทํา

แผนงาน โครงการ กจิกรรม ใหสอดคลองและเช่ือมโยงรองรับแตละยุทธศาสตร ซึง่แตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถ

นาํไปประกอบการพจิารณา เพือ่บรูณาการใหสอดคลองกบัแผนกลยทุธ และแผนปฏบิตัริาชการประจาํป เพือ่ขบัเคลือ่น

การดําเนินงานของแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สวนที่ ๓
การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 ๑. เพือ่ใหการขับเคล่ือนแผนการจัดการภัยพิบตัสิาํหรับคนพิการ ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  สูการปฏิบตัิ

  อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 ๒.  เพื่อบูรณาการความรวมมือทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ

  คนพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ

 ๓.  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

 ๑. การเสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ 

  ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสาระสําคัญและกรอบทิศทางของแผนแผนการจัดการภัยพิบัติ

  สาํหรบัคนพกิาร ฉบับที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แกหนวยงานทีเ่กีย่วของ และประสานงานการแปลงแผนฯ 

  ไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ทั้งสวนกลาง 

  สวนภูมิภาค และทองถิ่น เชน การจัดประชุมสรางความเขาใจ การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนตน 
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 ๒.  การบูรณาการประสานการปฏิบัติแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

  กับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่มีความ

  เช่ือมโยงกัน ตลอดจนสงเสริมใหแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานเพ่ือแปลงแผนในสวนท่ีเก่ียวของ

  ตามกรอบของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๓. หนวยงานทีเ่กีย่วของจะตองจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นแผนรวมถงึกองทนุสงเสรมิและ

  พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารจะตองจดัสรรกรอบวงเงนิสาํหรบั การขบัเคลือ่นแผนการจดัการภยัพิบตัสิาํหรบั

  คนพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ

 ๔. สงเสริมกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เนนแผนงาน (Program planning) 

  โดยจัดกลุมและลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมของแตละแผนงาน และความสัมพันธระหวาง

  แผนงานเพื่อใหแผนงาน/โครงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ 

  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเกิดผลลัพธสูงสุดในการนําไปปฎิบัติ

การติดตามและประเมินผล

 ๑) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๕ 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แตงตั้งกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ           

  คนพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อกลไกสําคัญในการบูรณการ กํากับและติดตามประเมินผล 

  และการขบัเคลือ่นแผนไปสูการปฏบิตั ิประกอบดวยหนวยงานท่ีเกีย่วของ นกัวชิาการ ผูทรงคณุวุฒ ิสถาบนั

  การศึกษา ผูแทนองคกรดานคนพิการ เปนตน 

 ๒)  จดัทาํและพฒันาดชันชีีว้ดัผลสาํเรจ็ของการพฒันาตามแผนโดยเนนกระบวนการการมสีวนรวมจากผูเกีย่วของ

 ๓)  พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนน

  ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานท่ีชัดเจน ตลอดจนติดตามประเมินผล

  แผนรอบป รอบครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน โดยสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และองคกร

  ดานคนพิการ

 ๔) พัฒนาระบบขอมูลของกลุมเปาหมายคนพิการ ผูดูแลคนพิการเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนา

  ระบบบริหารจัดการดานภัยพิบัติในทุกมิติ
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ภาคผนวก
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 สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยที่สําคัญท่ีเกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน                 

ของประชาชน มีดังนี้

 ๑. วาตภัย 
  วาตภัย หมายถึง ภยัหรอือันตรายท่ีเกดิจากลมพายุ ซึง่ลมพายุทีก่อใหเกดิวาตภยัข้ึนในประเทศไทยน้ัน เชน 

พายดุเีปรสชัน่ พายโุซนรอน พายไุตฝุน พายฤุดรูอน เปนตน ดงันัน้ เพ่ือเปนการไมประมาทและปองกนัความเสยีหาย ที่

จะเกิดขึ้น เราจึงควรเตรียมตัวและเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุตาง ๆ โดยการปฏิบัติดังนี้

  • กอนเกดิ ตรวจสอบสภาพบานเรอืน โดยเพิม่ทีค่ํา้ยนัประต ูหนาตาง หลังคาบานใหอยูในสภาพแขง็แรง จดั

เก็บสิ่งของที่สามารถปลิวลมไดในที่มิดชิด ตัดแตงกิ่งไมและโคนตนไมบริเวณรอบบานที่ไมอาจหักโคนทิ้ง หากพบเห็น

ปายโฆษณาอยูในสภาพไมปลอดภัย ใหแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไข สวนเกษตรกรใหจัดทําท่ีคํ้ายัน             

หรือสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อปองกันแรงลมพัดพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

  • ขณะเกดิ หลบในอาคารทีม่ัน่คงแขง็แรง ปดประตหูนาตางใหสนทิ เพือ่ปองกนัส่ิงของปลวิเขามากระแทก

หรือแรงลมหอบพัดบานเรือนไดรับความเสียหาย อยูใหหางจากสิ่งปลูกสรางที่ไมมั่นคงแข็งแรง ไมหลบพายุใตตนไม 

ปายโฆษณา ใกลแนวเสาไฟฟา เพราะเสี่ยงตอการถูกลมทับ

ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบตามแผน

หนวยงาน ช่ือยอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงคมนาคม

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรมอุตุนิยมวิทยา

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

กรุงเทพมหานคร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พม.

มท.

ดศ.

คค.

พก.

ปภ.

สถ.

อต.

สพฉ.

กสทช.

พศ.

กทม.

อปท.
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  • หลังเกิด หากมีตนไมหักโคน เสาไฟฟาลม สายไฟขาด ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของมาจัดการแกไข           

และซอมแซมโดยดวน รีบชวยเหลือและนําผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาลท่ีอยูบริเวณใกลเคียง

 ๒. อุทกภัย
  อุกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากสภาวะน้ําทวมขัง หรือนํ้าทวมฉับพลันอันมีสาเหตุมาจากการ

เกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน 

  • กอนเกิดอุทกภัย หมั่นติดตามพยากรณอากาศและประกาศแจงเตือนภัย ปฏิบัติตาม คําเตือนอยาง

เครงครัด จัดเตรียมน้ําดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย เทียนไข อาหารแหงและของใชอื่นที่จําเปนไวใชงานในยามฉุกเฉิน                 

ปรับสภาพแวดลอมรอบบานใหพรอมรับมือน้ําทวม บานท่ีอยูริมนํ้าใหนํากระสอบทรายมาจัดวางเปนแนวคันก้ันนํ้า          

สวนบานที่อยูในเขตชุมชนที่มักเกิดนํ้าทวมขังใหทําความสะอาดทอระบายนํ้ามิใหมีเศษขยะกีดขวางทางไหลของนํ้า

  • ขณะเกิดอุทกภัย
   กรณนีํา้ทวมไมรนุแรง ใหขนยายสิง่ของข้ึนทีส่งู พรอมตดักระแสไฟฟาภายในบานและยายปล๊ักไฟ  ให

พนจากระดับนํ้าทวมถึง

   กรณีนํ้าทวมรุนแรงจนตองอพยพ ตั้งสติ อยาต่ืนตระหนก ใหความชวยเหลือเด็กและคนชรากอน              

โดยหนีไปตามเสนทางท่ีปลอดภัยจากแนวการไหลของน้ํา หลีกเลี่ยงการเดินขามลํานํ้าที่มีระดับนํ้าสูงเหนือเขา                     

และบริเวณท่ีกระแสน้ําไหลเช่ียวกราก เพราะอาจถูกนํา้พัดหรือไดรบัอนัตรายจากทอนไมหรือกอนหินท่ีลอยมาตามน้ํา 

หามขับรถยนต หรือรถจักรยานยนตผานบริเวณที่มีนํ้าทวมสูง เพราะความแรงของกระแสน้ําอาจพัดรถจมน้ําได

 ๓. อัคคีภัย
  อัคคีภัย นับเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ซึ่งกอใหเกิดความเสยีหายทั้งตอรางกาย ชีวิต 

และทรพัยสนิของประชาชนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่หากเกดิขึน้ในอาคารขนาดใหญ อาคารสงู โรงงานอตุสาหกรรม 

เขตชุมชนหนาแนน และยานการคาตางๆ จะกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมหาศาล วิธีการปองกันและปฏิบัติตน

เมื่อเกิดอัคคีภัย ดังนี้

  - หมั่นตรวจสอบอุปกรณไฟฟา ใหอยูในสภาพปลอดภัย หากชํารุดใหรีบซอมแซม

  -  ปดสวิตชไฟและถอดปล๊ักไฟทุกคร้ังหลังใชงาน ไมเปดเคร่ืองใชไฟฟาตดิตอกนัเปนเวลานาน เพือ่ปองกัน

   ไฟฟาลัดวงจร อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได

  -  ปดวาลวถังกาซ ปดสวิตชเตาหุงอาหาร และดับธูปเทียนใหสนิท

  -  จุดไฟเผาขยะในภาชนะท่ีปดมิดชิด

  -  ทิ้งกนบุหรี่และดับใหสนิทในที่เขี่ยบุหรี่ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย

  -  จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยกําจัดวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง

  -  จัดเก็บสารเคมีที่ติดไฟงายใหหางจากแหลงความรอน

  -  ไมจัดเก็บสิ่งของบริเวณบันได ประตู หนาตางทางเดิน ทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เพราะจะกีดขวาง

   เสนทางหนีไฟ
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  -  ติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคารหรือบานเรือน โดยจัดวางถังดับเพลิงเคมีในจุดท่ีหยิบใชงาน

   ไดสะดวก

  -  หมั่นสังเกตและใสใจความปลอดภัยเม่ือเขาไปอยูในอาคารท่ีไมคุ นเคย โดยศึกษาแผนผังอาคาร 

   ตรวจสอบตําแหนงบันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน เสนทางหนีไฟที่อยูใกลที่สุด ท่ีตั้งอุปกรณแจงเหตุ และ

   อุปกรณดับเพลิง

  -  ตั้งสติ ไมตื่นตระหนกเมื่อเกิดอัคคีภัย หากสถานการณไมรุนแรง ใหดับเพลิงเองในเบื้องตน โดยใช

   อุปกรณใกลตัว

  -  รีบอพยพหนีไฟ โดยใชบันไดหนีไฟ หามใชลิฟทอยางเด็ดขาด เพราะเม่ือเกิดอัคคีภัย ไฟฟาจะดับ ทําให

   ติดคางอยูในลฟิท จาดอากาศหายใจเสียชีวิต

  -  หากเสนทางหนีไฟมีควันไฟปกคลุม ใชผาชุบนํ้าปดจมูกหรือใชถุงพลาสติกใสขนาดใหญ อัดอากาศ

   บริสุทธิ์มาครอบศีรษะ เพื่อปองกันการสําลักควัน

  -  กรณีติดอยูในหอง กอนออกจากหองใหใชมือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตู หากมีความรอนสูง แสดงวา

   เกิดเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง หามเปดประตูออก และปดประตูหองใหสนิท โดยใชผาหนา ๆ ชุบนํ้า

   อุดตามชองที่ควันไฟสามารถเขามาได

  -  หากไฟลุกลามควรแจงหนวยดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท ๑๙๙

 ๔.  ภัยแลง
  ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเปนเวลานาน ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล 

จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลง                     

และทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล กับการเคลื่อนผานของ                 

พายุหมุนเขตรอนที่นอยกวาปกติ

  วิธีการแกปญหาภัยแลง
  -  ประชาชนควรใชนํ้าอยางประหยัด กักเก็บนํ้าใสภาชนะไวใช ตรวจสอบทอนํ้าประปา หากพบจุดร่ัวซึม

   ใหรีบซอมแซมทันที

  -  เกษตรกร เลือกปลูกพืชอายุสั้นที่ใชนํ้านอย เชน พืชตระกูลถั่ว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน งดเวน

   การทํานาปรังครั้งที่ ๒ จัดทําคันดินกั้นนํ้าและขุดลอกคูนํ้าใหจัดเก็บนํ้าไดมากขึ้น

  -  ภาคอุตสาหกรรม จัดเตรียมแหลงนํ้าสํารองและตรวจสอบระบบทอสงนํ้าใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ

 ๕. แผนดินไหว
  แผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทําใหเกิดแผนดินเกิดการ 

สั่นสะเทือน อาจทําใหเกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินเลื่อนและถลมแผนดินไหวหรือการสั่นสะเทือนของพื้นดิน เกิดข้ึนได

ทั้งจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย โดยการปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหว ดังนี้

  • กอนเกิดเหตุ ตรวจสอบบานเรือนและสิ่งของเครื่องใชตางๆ ภายในบานใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง

และปลอดภัยอยูเสมอ โดยทําการยึดตดิอปุกรณและเฟอรนเิจอรตางๆ กบัพืน้หรือผนงับานอยางแนนหนา ไมวางส่ิงของ

ที่มีนํ้าหนักมากไวบนหลังตูหรือที่สูง เพื่อปองกันแรงสั่นสะเทือน ทําใหสิ่งของหลนลงมาทับผูที่อาศัยในบานเรือนได
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  • ระหวางเกิดเหตุ
   กรณีอยูในอาคาร
   - ใหหาที่หลบกําบังในบริเวณที่ปลอดภัย พรอมใชมือกําบังศีรษะและลําคอ โดยหมอบบริเวณใตโตะ

หรอืเกาอีท้ีแ่ขง็แรง ไมมสีิง่ของหลนใส โดยหมอบบรเิวณใตโตะหรอืเกาอีท้ีแ่ขง็แรง เชน สามเหลีย่มใตคาน หรอืชองวาง

รอบ ๆ สิ่งของหรือโครงสรางอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงกดทับไดมาก เปนตน ไมอยูใตคานหรือ               

ใกลเสา อยูใหหางจากประตู หนาตางที่เปนกระจก และเฟอรนิเจอรขนาดใหญที่สามารถลมลงมาได

   - หามว่ิงหนีออกจากอาคาร โดยใชลิฟตหรือบันไดหนีไฟอยางเด็ดขาด เพราะอาจไดรับอันตรายจาก

สิ่งของที่รวงหลน โดยเฉพาะหากกระแสไฟฟาดับ จะทําใหติดคางอยูในลิฟท และขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตได

   กรณีกาํลังขับรถ ใหหยดุรถและหาท่ีจอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยและรอจนกวาเหตุแผนดนิไหวจะสงบ

คอยขับรถตอ หามหยุดรถบริเวณบนและใตสะพาน ปายโฆษณา และตนไมขนาดใหญ

  • หลังเกิดเหตุ 
   -  รบีเปดวาลวถงักาซ ทอแกส ตดักระแสไฟฟาโดยปดสวติซไฟ หรอืสบัคทัเอาท ตลอดจนหามกอประกาย

ไฟในบริเวณดังกลาว เชน จุดไมขีดไฟ สูบบุหรี่ เปนตน เพราะอาจมีแกสร่ัวไหลในพ้ืนที่ใกลเคียง ทําใหเกิดการระเบิด

หรือเพลิงไหมได 

   -  เม่ือแผนดินไหวยุติ ใหรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด ไมกลับเขาไปในอาคาร เพราะหากเกิดการ           

สั่นไหวซ้ําอีก อาคารอาจพังถลมลงมาได อยาหลงเช่ือขาวลือ ใหติดตามรับฟงสถานการณพรอมปฏิบัติตามประกาศ

เตือนภัยจากหนวยงานภาครัฐอยางเครงครัด

 ๖. แผนดินถลม
  แผนดนิถลม เปนปรากฎการณธรรมชาตขิองการสกึกรอนชนดิหนึง่ทีก่อใหเกดิความเสยีหายตอบรเิวณพืน้ที่

ทีเ่ปนเนนิสงูหรอืภเูขาทีม่คีวามลาดชันมาก เนือ่งจากขาดความสมดุลในการทางตัวบรเิวณดังกลาว ทาํใหเกดิการปรับตวั 

ของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคล่ือนตัวขององคประกอบธรณีวิทยา บริเวณนั้นจากท่ีสูงลงสูที่ตํ่า           

แผนดนิถลมมกัเกิดในกรณทีีม่ฝีนตกหนกัมากบรเิวณภเูขา และภเูขานัน้อุมนํา้ไวจนเกดิการอิม่ตวัโดยเฉพาะภเูขาหนิแกรนติ 

ซึ่งมีพันธุไมปกคลุมนอย และตนนํ้าลําธารถูกทําลาย มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหลักหลายชั่วโมง โดยการปองกันมีดังนี้

  • การเตรยีมพรอมกอนเกดิดนิถลม ชมุชนท่ีอยูในพ้ืนทีเ่สีย่งภัยควรจัดเวรยามเฝาระวัง ตดิตามพยากรณ 

ประกาศแจงเตอืนภยั สงัเกตความผดิปกตขิองธรรมชาตทิีเ่ปนสญัญาณเตอืนกอนเกดิดินถลม โดยเฉพาะในชวงกลางคนื 

ซึ่งมักเกิดนํ้าหลากและดินถลม

   การหนีภัยดินถลม อยามัวแตหวงทรัพยสิน ใหหนีไปตามเสนทางที่พนจากแนวการไหลของดินถลม 

โดยขึ้นที่สูงหรือสถานที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่เปนแนวการไหลของดินหรือมีกระแสนํ้าไหลเชี่ยวกราก   

หากจําเปนตองใชเสนทางดงักลาว ใหใชเชอืกผกูลาํตัวแลวยดึตดิไวกบัตนไมหรือสิง่ปลกูสรางทีม่ัน่คงแขง็แรง เพือ่ปองกัน

กระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวกราดพัดจมนํ้า ที่สําคัญหามวายนํ้าหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจกระแทกกับซากตนไมหรือหิน                 

ที่ไหลมาตามนํ้า
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  • หลังเกิดดินถลม หามเขาใกลบริเวณที่เกิดดินถลมหรือบานเรือนที่ไดรับความเสียหาย เพ่ือปองกัน

อันตรายจากการพังทลายซํ้า

 ๗. ไฟปา
  ไฟปา เปนภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษยเปนสวนใหญ เชน การเผาหารของปา เผาทําไรเล่ือนลอย               

เผากาํจัดวชัพชื มเีพยีงสวนนอยทีเ่กดิจากธรรมชาติโดยการเสียดสขีองตนไมแหง ไฟปาทาํใหเกดิมลพษิในอากาศมากข้ึน 

ผงฝุน ควันไฟ จะกระจายในอากาศทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได ทําใหมองเห็นไมชัดเจน สุขภาพเสื่อมโทรม 

พชืผลการเกษตรดอยคณุภาพ แหลงทรพัยากรลดลง สาํหรบัการปองกนัและลดผลกระทบจากไฟปาและหมอกควัน มดีงัน้ี

  -  รวมกันดูแลรักษาพื้นที่ปาไม ไมตัดไมทําลายปา

  -  กําจัดวัสดุที่เปนเช้ือเพลิงโดยเก็บกวาดก่ิงไม ใบไมแหง

  -  สรางแนวกันไฟปองกันไฟลุกลามไปยังพ้ืนที่ใกลเคียง

  -  งดเวนการเผาขยะหรือวัชพืชบริเวณใกลแนวชายปา

  -  ไมเก็บหาของปาหรือลาสัตวดวยวิธีการจุดไฟหรือรมควัน

  -  ดูแลพื้นที่การเกษตร โดยหมั่นตัดหญาและเก็บกวาดใบไมแหง

 ๘. สึนามิ
  สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ จะพัดจากทะเลเขาสูฝงอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินกวา             

คนจะวิง่หนไีดทนัจาํนวนคลืน่ทีเ่กดิมหีลายลกูและมขีนาดไมเทากนั เกดิขึน้ในมหาสมุทรแปซฟิก ซึง่เปนแนวของภเูขาไฟ

ใตนํ้าทะเล เกิดขึ้นไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถเคลื่อนตัวสูแมนํ้าที่เชื่อมทะเลและมหาสมุทรได สึนามิ

เปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล โดยวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ ดังนี้

  • หากอยูบริเวณชายฝงทะเล หากมีประกาศแจงเตือนหรือรับรูถึงการเกิดแผนดินไหว และสังเกต            

เหน็นํา้ทะเลลดระดับลงอยางรวดเร็ว ใหรบีหนขีึน้ทีส่งู (สงูกวาระดบัน้ําทะเลมากกวา ๑๕ เมตร) หรอืเขาไปอยูในอาคารสงู    

ที่มั่นคงแข็งแรง โดยอยูใหหางจากชายฝงทะเล ปากแมนํ้า หรือลํานํ้าที่ติดกับทะเลมากที่สุด เพราะสึนามิอาจซัดเขาไป

ในพ้ืนที่ดังกลาว ทําใหเกิดอันตราย

   -  กรณีไดรับคําเตือนภัยสึนามิ ใหรีบหนีออกจากพ้ืนที่ริมชายฝงทะเล ไปตามเสนทางท่ีปลอดภัย และ

ปฏิบตัิตามคําแนะนําของเจาหนาที่อยางเครงครัด

   - กรณีอยูในเรือ ใหรีบนําเรือออกไปกลางทะเล บริเวณนํ้าลึกนอกชายฝง เพราะคล่ืนที่อยูหางชายฝงมี

ขนาดเล็ก พรอมติดตามรับฟงสถานการณเปนระยะ รวมถึงแจงจุดท่ีเรือลอย จะไดสามารถขอความชวยเหลือ                           

ไดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน กอนกลับเขาฝงใหแจงเจาหนาท่ีชายฝงทราบลวงหนา

   หลังเกิดสึนามิ ใหรออยูในบริเวณที่ปลอดภัยสักระยะและอยูใหหางจากชายฝงทะเล หามลงไปบริเวณ

ชายหาดในทันที เพราะสึนามิประกอบดวยเคลื่อนหลายระลอก และสามารถชัดเขาสูชายฝงไดตลอดเวลา ใหรอจน               

มีประกาศยกเลิกการแจงเตือนภัยหรือยุติสถานการณ



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๗



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๘



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๙



แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓๐



กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)

๒๕๕ อาคาร ๖๐ ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖

http://www.dep.go.th


