แผนการจัดการภัยพิบัติ
สำหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

บทนํา
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ไดมีมติอนุมัติในหลักการของแผนการจัดการ
ภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของบูรณาการการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการทีก่ าํ หนด
ไวในแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีกระบวนการจัดทําที่สอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบตั ิ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละการฟน ฟูหลังจากการเกิดภัยพิบตั ิ รวมถึงการจัดระบบการประกัน
ภัยสําหรับคนพิการอยางเทาเทียม รวมถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ขอ ๑๑ สถานการณที่มีความเสี่ยง
และสถานการณฉุกเฉินทางมนุษยธรรม ตลอดจนกรอบกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “คนพิการ
และผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ” ภายใตยุทธศาสตร ๓ ดาน ไดแก ๑) พัฒนามาตรการ
ลดความเสีย่ งและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูด แู ลคนพิการจากสถานการณภยั พิบตั ิ ๒) พัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบตั แิ ละบูรณการการดําเนินงานในสถานการณภยั พิบตั อิ ยางมีประสิทธิภาพ ๓) เพิม่ ประสิทธิภาพการฟน ฟูเยียวยา
คนพิการและผูดูแลคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและการ
บูรณาความรวมมือของทุกภาคสวนอยางเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหคนพิการ ผูดูแล
คนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ สถานการณการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
- อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติ
- กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย
- สถานการณของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
- การถอดบทเรียนการจัดการสถานการณอุทกภัยสําหรับคนพิการ

๑
๘
๑๐
๑๓

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

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕

สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
- แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผล

๑๙
๑๙
๒๐

ภาคผนวก
- หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
- ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย
- ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
เรื่อง แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- คําสั่ง กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๗๙๙/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๒
๒๒
๒๗
๒๘

สวนที่ ๑

๑

สถานการณการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ

๑. อนุสัญญา พันธกรณีระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติ
ในปจจุบนั ทัว่ โลกเผชิญกับปญหาสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ บอยครัง้ และรุนแรงมากขึน้ กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวติ
และทรัพยสินแกประชาชนเปนอยางมาก แนวทางหนึ่งในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยอยางมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนคือการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย ซึง่ เปนวิธกี ารทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ดตงั้ แตในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีการบริหารจัดการภัยพิบตั ภิ ายใตกระแสนโยบายในระดับโลกและอนุภมู ภิ าคทีเ่ กีย่ วของ
ดังนี้
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD)
ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมี
จุดมุงประสงคที่จะสงเสริม คุมครองและประกันใหคนพิการทั้งปวง ไดอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ทัง้ ปวงอยางเต็มทีแ่ ละเทาเทียมกัน และสงเสริมการเคารพในศักดิศ์ รีทมี่ มี าแตกาํ เนิด “คนพิการ” ตามความหมายของ
อนุสญ
ั ญานีห้ มายถึง บุคคลทีม่ คี วามบกพรองทางรางกาย ทางจิตใจทางสติปญ
 ญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว
ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
คนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฎหมายการปกครองและการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพือ่ ประกันการเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกันของคนพิการ ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง
ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทางกฏหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา
การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสทีจ่ ะมีสว นรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้หลักการสําคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพในศักดิ์ศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและ
การเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความหลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของ
โอกาส ความสามารถในการเขาถึงความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ
โดยขอ ๑๑ สถานการณทมี่ คี วามเสีย่ งและสถานการณฉกุ เฉินทางมนุษยธรรม ไดกาํ หนดใหรฐั ภาคีจะดําเนินมาตรการ
ทีจ่ าํ เปนทัง้ ปวงเพือ่ ประกันการคุม ครองและความปลอดภัยของคนพิการในสถานการณทมี่ คี วามเสีย่ ง รวมทัง้ สถานการณ
ความขัดแยงทางอาวุธ สถานการณฉุกเฉินทางมนุษยธรรม และการเกิดขึ้นของภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามพันธกรณี
ของรัฐภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ซึง่ รวมทัง้ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒

เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของ
วาระการพัฒนาภายหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มุงเนนการปฏิบัติที่ทําใหทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการ
ลดความยากจนและบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไมทิ้งผูใด
ไวเบื้องหลัง ภายในป พ.ศ.๒๕๗๓ ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย ๑๖๙ เปาประสงค ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเปนกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย SDGs
ที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะเปาหมายที่ ๑๑ ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึง
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูของชุมชน
การลดผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากความเสีย่ งจากภัยพิบตั กิ ารผลักดันนโยบายการสรางเมืองใหมคี วาม
สามารถในการตานทานภัยพิบตั ิ การสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพืน้ ฐาน และความพรอมดานตาง ๆ
ของชุมชนเมืองตลอดจนการพัฒนาเมืองในอนาคตใหมกี ารคํานึงถึงความเสีย่ งมีความปลอดภัยและมีความสรางสามารถ
ในการรูรับ ปรับตัว ไดอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับเปาประสงคของกรอบเซนไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ กิจกรรมการ
บริหารจัดการและ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติยังสนับสนุนการดําเนินการของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกหลาย
ประการ เชน
• การสรางภูมิตานทาน และลดความลอแหลมเปราะบางตอเหตุรุนแรงที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติใหกับผูที่ยากจนและอยูในสถานการณเปราะบาง ชวยใหบรรลุเปาหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบทุกสถานที่
• การเสริมขีดความสามารถของภาคการผลิตอาหารในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศภาวะ
อากาศรุนแรงภัยแลงอุทกภัยและภัยพิบตั อิ นื่ ๆ ตลอดจนการชวยพัฒนาทีด่ นิ และคุณภาพทีด่ นิ อยางตอเนือ่ ง
ชวยสงเสริม ในการบรรลุเปาหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหาร สงเสริมเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน
• การเตรียมความพรอมทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งในยามปกติและ ในเหตุการณฉุกเฉิน ตลอดจน
การสรางสถานพยาบาลที่มีความพรอมตานทาน ภัยทุกรูปแบบ เพื่อใหการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขมีความตอเนื่อง และยั่งยืน สงเสริมการดําเนินงานตามเปาหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ
• การยกระดับมาตรฐานการกอสรางสถานศึกษาใหมคี วามแข็งแรงและสงเสริมใหมกี ารเรียนการสอนทีม่ งุ เนน
การสรางความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติชวยสงเสริมเปาหมายที่ 4 รับรองการศึกษา
ที่เทาเทียม และทั่วถึง สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
• การเสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ
กับภูมิอากาศในทุกประเทศ สงเสริมการบรรลุเปาหมายที่ ๑๓ ดําเนินมาตรการเรงดวนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR) หรือ“กรอบเซนได” The Sendai
Framework คือ กรอบการดําเนินงานชุดใหมสําหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาติกวา ๑๘๗ ประเทศ ใหการรับรอง เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมระดับโลกวาดวยการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน โดยยกใหเปนพิมพเขียวของโลกในการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ มีระยะเวลาในการดําเนินงาน ๑๕ ป เปนผลจากการทบทวน การดําเนินงานของประเทศสมาชิกภายใต
กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action : HFA) ที่เคยใชเปนกรอบสากลในการดําเนินงาน
ดานภัยพิบัติ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ ประกอบกับประสบการณและความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียจากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทําใหไดเนื้อหาที่เนน แนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนน
ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กลาวคือ การปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม และลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม และเนน
มาตรการและวิธีการที่หลากหลายในการปองกันและลดความลอแหลม เปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการเตรียม
ความพรอมในการเผชิญเหตุและการฟนฟูใหกลับคืนสภาพ ไดอยางรวดเร็วและดีขึ้นกวาเดิมโดยกําหนดภารกิจสําคัญ
ที่ควรปฏิบัติ (Priorities for Action) ไวทั้งสิ้น ๔ ประการ ไดแก
๑) เขาใจความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ : การบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ จําเปนตองอยูบ นพืน้ ฐานความเขาใจ
ในความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกมิติทั้งความเปราะบาง ศักยภาพ ความลอแหลม และลักษณะของภัยที่อาจเกิดขึ้น
๒) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : โครงสรางและกลไกในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในระดับชาติระดับภูมภิ าค และระดับโลก มีความสําคัญตอการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นทุกภาคสวน
และเปนสิง่ ทีช่ ว ยสรางความเชือ่ มโยงในทางกฎหมายขอบังคับนโยบายสาธารณะทัง้ ในระดับชาติ และทองถิน่ ตลอดจน
การกําหนดบทบาทหนาที่การสรางแรงจูงใจของทั้งภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติงาน และแกปญหาดานความเสี่ยง
อยางตรงประเด็น
๓) ลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อใหพรอมรับมือและฟนคืน กลับไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ : การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการ ปองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในเชิงโครงสราง
และแบบที่ไมใชเชิงโครงสราง มีความสําคัญในการสรางรีซีเลียนซ ทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมสุขภาพ และวัฒนธรรม
ในระดับบุคคลชุมชน และประเทศซึ่งชวยรักษาชีวิตชวยปองกันและลดความสูญเสีย
๔) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟนสภาพและ
ซอมสรางใหดกี วาเดิมในชวงของการบูรณะฟน ฟูภายหลัง เกิดภัยพิบตั ิ : จากประสบการณพบวาการเตรียมความพรอม
ปองกันภัยพิบัติยังเปน สิ่งจําเปนและควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหมีการเตรียมการรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถฟน ฟูไดอยางทันทวงทีหากมีการเตรียมพรอมโดยเฉพาะในการฟน ฟูฟน สภาพ และซอมสรางอยางดีแลวนัน้
จะชวยเพิ่มโอกาสสําหรับการสรางคืนใหมใหดีกวาเดิม (build back better) ซึ่งผสานแนวคิดของการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบตั ไิ วดว ยได นอกจากนีก้ รอบเซนไดฯ ยังไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั เพือ่ ใหสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม ไวดวยกัน ๗ ขอ ไดแก ๑) อัตราการเสียชีวิต จากภัยพิบัติของโลกลดลง ๒) จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ขิ องโลกลดลง ๓) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากภัยพิบตั โิ ดยตรงลดลง ๔) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ทีส่ าํ คัญไดรบั ความเสียหายจากภัยพิบตั ลิ ดลง ๕) จํานวนประเทศทีม่ ยี ทุ ธศาสตรการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นระดับชาติ
และระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้น ๖) มีการยกระดับการใหความชวยเหลือระหวางประเทศแกประเทศกําลังพัฒนา และ
๗) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการแจงเตือนภัยลวงหนาและขอมูลความเสี่ยงจากภัยพิบัติไดมากขึ้น
ทั้งนี้ แตละประเทศควรใหความสําคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงาน ทั้ง ๔ ประการเนื่องจาก
ยุทธศาสตรแตละขอจะชวยสงเสริมใหเกิดการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการสราง
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ระหวางภาคสวน ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษาและภาคประชาชน โดยรัฐ
ตองเปนแกนนําในการวางแผนโครงสรางนโยบาย ใหการสนับสนุนในทางกฎหมาย การจัดตัง้ องคกรและการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน ในขณะที่องคกรอื่น ๆ ในประเทศ ก็มีความจําเปนที่จะตองสานตอนโยบายไปสูการปฏิบัติงาน
ใหเกิดขึ้นจริงรวมกัน
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธสี ารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพือ่ หาแนวทาง
ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยและไดกําหนดหลักการที่สําคัญไว
คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปรากฏการณธรรมชาติ ระดับโลกที่ตองการความรวมมือระหวางประเทศ
โดยจําเปนตองอาศัยการมีสว นรวมและการแกปญ
 หารวมกัน ระหวางประเทศทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนการ
ปองกันผลกระทบที่รุนแรงตอการสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรอนิ ชอน เพือ่ ทําสิทธิใหเปนจริง (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
สูส งั คมบูรณาการ และตัง้ อยูบ นฐานสิทธิสาํ หรับคนพิการในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก โดยยุทธศาสตรอนิ ชอน ประกอบดวย
๑๐ เปาประสงค ดังนี้ (๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน (๒) สงเสริมการมีสว นรวม
ในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (๓) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะ
ความรูและการสื่อสาร (๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม
และดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี (๗) ประกันการจัดการ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ (๘) ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการใหนาเชื่อถือและสามารถ
เปรียบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและการปรับกฎหมาย
ในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา (๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ
โดยในเปาประสงคที่ ๗ ไดกลาวถึง ประกันการจัดการและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ าํ หรับคนพิการซึง่ ภูมภิ าค
เอเชียและแปซิฟก เปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศคนพิการและกลุมคนที่มีความเปราะบางกลุมอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงกวาในการที่จะเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ
หรือมีความพิการมากขึน้ อันเนือ่ งมาจากการทีไ่ มไดมกี ารรวมประเด็นดานคนพิการไวในนโยบาย แผน และแผนงานการ
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ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ การประกาศแจงเตือนสาธารณภัยมักอยูใ นรูปแบบและภาษาทีค่ นพิการไมสามารถเขาถึงได
นอกจากนี้ ทางออกฉุกเฉินทีพ่ กั พิงเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ และสิง่ อํานวยความสะดวกมักจะไมปลอดอุปสรรคสําหรับคนพิการ
การใหคนพิการเขารวมการซอมเพื่อเตรียมความพรอมในกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ และมาตรการตาง ๆ เพื่อลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นระดับทองถิน่ หรือระดับตําบลจะชวยขจัดหรือบรรเทาความเสีย่ งและความเสียหายทีเ่ กิดจาก
ภัยพิบัติได โครงสรางทางกายภาพและขอมูลที่สอดคลองกับหลักการออกแบบที่เปนสากลจะชวยเพิ่มโอกาสดาน
ความปลอดภัยและการมีชีวิตรอด โดยมีเปาหมายเสริมสรางความเขมแข็งในการวงแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ซึ่งรวมคนพิการไวในแผนดวย และเสริมสรางความเขมแข็งในการใชมาตรการเพื่อใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและ
ทันเวลาแกคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ
กรอบความรวมมือระดับภูมภิ าคอาเซียนในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติ (ASEAN Agreement on
Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เปนความตกลงอาเซียนวาดวยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน เปนกรอบความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานการ
จัดการภัยพิบตั ทิ มี่ พี นั ธกรณีดา นกฎหมายใหประเทศสมาชิกดําเนินการเพือ่ จัดการและลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ริ ว มกัน
ในลักษณะครบวงจร ทั้งกอนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภัย โดยความรวมมือนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ภูมิภาคอาเซียน
ไดรับผลกระทบรายแรงจากคลื่นสึนามิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ปจจุบันมีกรอบแผนงาน AADMER ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
(AADMER Work Programme 2016-2020) ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ ใชเปนแนวทางในการดําเนิน
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 ไดใหความสําคัญไปสูการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง เชน
เดียวกับกรอบเซนไดฯ ดวยการเนนยํ้าถึงแผนการดําเนินโครงการหลัก ๘ ประการ ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ทั้ง ๕ ขอที่ไดกลาวไวขางตน ดังนี้
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ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินโครงการหลักตามแผนงาน AADMER พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ยุทธศาสตร
การประเมินความเสี่ยงและการสราง
ความตระหนัก
การปองกันและลดผลกระทบ

การเตรียมความพรอมและการเผชิญ
เหตุการณฉุกเฉิน

การฟนฟู

การจัดการความรูและนวัตกรรม

แผนการดําเนินโครงการ
๑ โครงการดานการสรางความตระหนัก (AWARE) : ใหมีการประเมิน
ความเสีย่ งและยกระดับความตระหนักในความเสีย่ งของประชมคม
อาเซียน
๒. โครงการด า นการสร า งอย า งปลอดภั ย (BUILD) : การทํ า ให
สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่สําคัญ
ภายในประชาคมอาเซียนมีความปลอดภัยและสามารถดําเนินการได
แมประสบกับเหตุการณภัยพิบัติหรือผลกระทบจากสภาพอากาศ
๓. โครงการดานการสรางความกาวหนา (ADVANCE) : สรางภูมคิ มุ กัน
และความปลอดภัยจากภัยพิบัติ พรอมยกระดับความสามารถของ
ประชาคมอาเซียนในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยใหความสําคัญกับเยาวชนและกลไกการบริหารจัดการที่ดี
๔. โครงการดานการคุม ครอง (PROTECT) : ปกปองประโยชนทไี่ ดจาก
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาคมอาเซี ย น ด ว ยทางออกเชิ ง
นวัตกรรม การมีสว นรวมของภาคเอกชน และโครงการเพือ่ ปกปอง
ทางสังคม
๕. โครงการดานการตอบโตอยางเปนหนึ่งเดียวกัน (RESPONSE AS
ONE) : ยกระดับการเตรียมความพรอมและแสดงใหเห็นถึงความ
รวมมือของอาเซียนในการเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมกัน
๖. โครงการดานการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ (EQUIP) : เพิ่ม
ศักยภาพบุคคล หนวยงาน และการดําเนินงานดานโลจิสติกสของ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นให ส ามารถเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ได อ ย า งรวดเร็ ว
เปนหนึ่งเดียวกัน และเปนที่นาเชื่อถือ
๗. โครงการดานการฟนฟู (RECOVER) : เพิ่มศักยภาพของอาเซียน
ในการฟนฟูอยางรวดเร็วดวยทรัพยากรที่เพียงพอและดวยการ
ขับเคลื่อนของทองถิ่น
๘. โครงการดานการสรางบทบาทนําของภูมิภาค (LEAD) : เสริมสราง
ระบบและกลไกการจัดการความรูข องภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ ความ
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
เพื่อเสริมสรางกลไกการทํางานระหวางภาคประชาสังคมกับอาเซียนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศ
สมาชิกรวมกัน
สําหรับบทบาทของประเทศไทยในกรอบแผนงาน AADMER ไดแก การเปนประธานรวมกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในคณะทํางาน ACDM สําหรับยุทธศาสตรการปองกันและลดผลกระทบ และเปนประเทศ
สมาชิกในคณะทํางาน สําหรับยุทธศาสตรอื่น ๆ มีหนาที่สําคัญในการประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและสนับสนุนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคของแผนงาน AADMER ฉบับนี้
ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with
Disabilities 2011-2020) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในอาเซียน
โดยผูน าํ ชาติอาเซียน ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ไดประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน และ
ไดยนื ยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงขอผูกพันของอาเซียนในการสงเสริมสิทธิและโอกาสทีเ่ ทาเทียมของคนพิการในทุกภาคสวนของ
อาเซียน โดยใหสอดคลองกับเอกสารดานคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยที่มีการเนน
ถึงประเด็นหลัก ๑๕ ประเด็น ซึ่งไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนยํ้าวาประเด็นดาน
คนพิการเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน 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 รวมทัง้ การฟน ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสว นรวมทางการเมืองและการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ของคนพิการ (๗) การดํารงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม (๘) การดํารงชีวิตอิสระและการมี
สวนรวมในชุมชน (๙) เด็กพิการ (๑๐) สตรีพิการ (๑๑) ผูสงู อายุพิการ (๑๒) การมีสวนรวมในวัฒนธรรม นันทนาการ
สันทนาการ และกีฬา (๑๓) การเขาถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือ่ งชวย ขอมูลขาวสาร สิง่ อํานวยความสะดวก
การคมนาคม บริการ (๑๔) การสรางศักยภาพรัฐบาล องคกรพึง่ ตนเองของคนพิการ และองคกรทางสังคมภาคพลเรือน
(๑๕) คนพิการทีอ่ ยูใ นภาวะฉุกเฉินสําหรับประเด็นที่ ๑๕ คนพิการทีอ่ ยูใ นภาวะฉุกเฉิน ไดกลาวถึง การสรางหลักประกัน
ในการคุม ครองและความปลอดภัยของคนพิการในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้ สถานการณความขัดแยงทางอาวุธ สถานการณ
ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การสรางหลักประกันเรือ่ งระบบเตือนภัยสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่เสี่ยง การสงเสริมแผนการจัดการภัยพิบัติและแผนอพยพคนพิการทุกประเภทเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
และสถานการณฉุกเฉิน โดยตองมีแผนรองรับทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดับชุมชน และการสราง
หลักประกันวาคนพิการไดรับการชวยเหลือที่เพียงพอในสถานการณฉุกเฉิน
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๒. กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติ ในประเทศไทย
นอกจากความรวมมือในระดับสากลและระดับภูมิภาคแลว ประเทศไทยไดใหความสําคัญในการประยุกต
แนวความคิดเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และสรางกลไกเพื่อดําเนินการจัดการและลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยภายในประเทศทั้งในดานนโยบาย ยุทธศาสตร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
และเปนกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบัน มีการกําหนดใหกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ภายใตกระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดกรอบการบริหารและการจัดการสาธารณภัย
ไวอยางชัดเจน ทั้งยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของภัย แนวนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทาง
การประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน และเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาสังคมและหนวยงานภาคเอกชน
ไดมีสวนรวมในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยดวย
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการปรับปรุงหลักปฏิบัติใหสอดคลองกับ
หลักการสากลตามกรอบเซนไดฯ ที่มุงเนนในการจัดการกับ “ความเสี่ยง” ไดรับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนแผนแมบท และเปนกรอบในการปฏิบตั กิ ารดานสาธารณภัยในประเทศไทย มียทุ ธศาสตร
สําคัญ ๔ ประการ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจาก
สาธารณภัยอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหและการจัดการกับปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย
เพื่อลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมใหเขมแข็ง
ในการจัดการปญหาในปจจุบัน รวมถึงปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปนการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ
เพือ่ เผชิญเหตุการณฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ทุกรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียทีจ่ ะมีตอ ชีวติ และทรัพยสนิ
ของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดลอม สังคม และประเทศใหมีผลกระทบนอยที่สุด
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิม่ ประสิทธิภาพการฟน ฟูอยางยัง่ ยืน เปนการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวติ
และสภาวะวิถีความเปนอยูของชุมชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติ หรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกวาเดิม
(Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนําปจจัยในการลดความเสีย่ งจากสาธาณภัยมาดําเนินการ
ในการฟนฟูซึ่งหมายรวมถึงการซอมสราง (reconstruction) และการฟนสภาพ (rehabilitation)
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย เปนการ
พัฒนาระบบการประสานความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทีม่ เี อกภาพ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านดานมนุษยธรรม
เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสาธารณภัยของประเทศ และสงเสริมบทบาทความเปนประเทศแกนนําดานการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๙

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดมีการเนนเรื่องการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติไวเชนกัน โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนใหมีการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน
ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน ทองถิ่น และสาขาการผลิตตางๆ ไปพรอมกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียม
ความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟนฟูบูรณะหลังการ
เกิดภัย และยุทธศาสตรที่ ๕ ดานความมั่นคง ทั้งในการเสริมสรางศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศเพือ่ ปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมจากเหตุการณคกุ คามและสาธารณภัยตาง ๆ
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว มีวสิ ยั ทัศนเพือ่ นําพาประเทศไทย
สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีการรอยเรียงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ของประเทศ เชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายความมั่งคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อใหสามารถผนวกเปน
กลยุทธหลักที่สําคัญสําหรับการบริหารราชการแผนดินใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวได ซึ่งเรื่องภัยพิบัติ
เปนประเด็นทีไ่ ดรบั ความสําคัญ โดยเฉพาะในมิตคิ วามมัน่ คงของชาติ มีเปาหมายการดําเนินงานดานการจัดการภัยพิบตั ิ
ครอบคลุมทุกดาน ทั้งระบบการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการปองกันภัย
ในทุกรูปแบบ ตลอดจนการเฝาระวัง และเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และการจัดทําแผนทีเ่ สีย่ งภัย ทัง้ ในระดับประเทศ
ภูมิภาค และจังหวัด
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของบูรณาการดําเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และ
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ
ยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนด
วิสยั ทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวติ อิสระ ในสังคมอยูเ ย็นเปนสุขรวมกันอยางยัง่ ยืน” ภายใตยทุ ธศาสตร
แหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง
(Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality
Management) เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ (Understanding)
สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริมการบูรณาการ
เครือขายและสรางการมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการอยางยัง่ ยืน (Linkage) โดยในยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) ไดกาํ หนด
แนวทางในการพัฒนากฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดจนกลไกการดําเนินงานดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตามอนุสัญญาที่เกี่ยวของ
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๐

ยุทธศาสตรอินชอน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ
พันธกรณีระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการฟนฟูหลังจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ รวมถึงการจัดระบบการประกันภัยสําหรับคนพิการที่เทาเทียม
แผนจัดการภัยพิบตั ดิ า นการแพทยและสาธารณสุขสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เปนการ
วางแผนจัดการภัยพิบตั ดิ า นการแพทยและสาธารณสุขสําหรับคนพิการทีค่ รอบคลุมทุกประเภทความพิการในทุกขัน้ ตอน
นับแตการเตรียมการ การเฝาระวัง ระยะเกิดเหตุภัยพิบัติ และระยะฟนฟู เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติการของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทาง

๓. สถานการณของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาประเทศไทยรับผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ มากมาย และ
สาธารณภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ทั้งยังสงผลกระทบทั้งในดานชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจึงควรมีการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ของตน และชวยกันลดปจจัยที่ทําใหตนเอง ชุมชนและสังคนมีความเสี่ยงตอ สาธารณภัยลงดวย
“ภัยพิบตั ”ิ หมายถึง “การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบตั หิ นาทีข่ องชุมชนหรือสังคมอันเปนผลมาจาก
การเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษยซงึ่ สงผลตอชีวติ ทรัพยสนิ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอมอยางกวางขวาง
เกินกวาความสามารถของชุมชนหรือสังคมทีไ่ ดรบั ผลกระทบดังกลาวจะรับมือไดโดยใชทรัพยากรทีม่ อี ยู” (การลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๗)
“สาธารณภัย” หมายถึง “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาด
สัตวนํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึน้ อุบตั เิ หตุ หรือเหตุอนื่ ใด ซึง่ กอใหเกิดอันตรายแกชวี ติ รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสนิ
ของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” (พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐)
จากรายงานสถานการณดา นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ทําโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พบวา มีคนพิการทีม่ บี ตั รประจําตัว
คนพิการทั่วประเทศ จํานวน ๑,๘๐๒,๓๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเปนคนพิการ
เพศชาย จํานวน ๙๕๑,๑๙๙ (รอยละ ๕๒.๗๗) และเพศหญิง จํานวน ๘๕๑,๑๗๖ คน (รอยละ ๔๗.๒๓) โดยเมื่อ
พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบวา อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน ๗๓๑,๕๑๑ คน
คิดเปนรอยละ ๔๐.๕๙ รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ มีคนพิการจํานวน ๔๐๙,๐๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๐ ภาคกลาง
จํานวน ๓๖๘,๑๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๔๒ ภาคใต จํานวน ๒๐๖,๐๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๓ กรุงเทพมหานคร
จํานวน ๗๕,๘๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๔.๒๑ และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๑๑,๘๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๖๖
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงสาเหตุของความพิการ 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
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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ประเภทความพิการ โดยพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแบงประเภทความพิการออกเปน ๗ ประเภทดวยกัน โดยจากจํานวนคนพิการทั้งหมด
๑,๘๐๒,๓๗๕ คน เปนความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางรางกายมากทีส่ ดุ จํานวน 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)
คนพิการทางออทิสติก จํานวน ๘,๓๔๕ คน (รอยละ ๐.๔๖) และพิการมากกวา ๑ ประเภทความพิการ จํานวน 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
ประถมศึกษามากทีส่ ดุ จํานวน ๙๘๙,๓๔๗ คน (รอยละ ๕๔.๙) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๓๓,๗๖๓ คน
(รอยละ ๗.๔๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จํานวน ๒๕,๐๙๕ คน (รอยละ ๑.๔) ระดับปริญญาตรี
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
(อายุระหวาง ๑๕ - ๖๐ป) พบวา มีจาํ นวน ๘๐๒,๐๕๘ คน เปนคนพิการในวัยทํางานทีป่ ระกอบอาชีพ จํานวน 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 การอพยพเคลื่อนยาย การชวยเหลือในระยะเรงดวน ตลอดจนการเยียวยาฟนฟู
หลังจากการเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ หากวิเคราะหจากระบบการบริหารจัดการ ภัยพิบัติ มีขอเสนอแนวคิดเบื้องตนในการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ คนพิการ ดังนี้
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๓.๑ ปญหาของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
ปจจุบันทั่วโลกยอมรับวาสาธารณภัยเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
มีคนบาดเจ็บและเสียชีวติ จํานวนมาก และสงผลกระทบตอวิถชี วี ติ ของกลุม คนทุกกลุม รวมทัง้ คนพิการดวย ประเทศไทย
ยังประสบปญหาภัยพิบัติอยางอื่นในอัตราที่ถี่ขึ้น เชน ไฟปา ภัยหนาว ภัยแลง ดินโคลนถลม และแผนดินไหว
จากสถานการณภัยพิบัติดังกลาวขางตนพบวา คนพิการก็เปนสวนหนึ่งของประชาชนที่ประสบปญหาภัยพิบัติเชนกัน
จึงทําใหคนพิการ ครอบครัว และผูดูแลคนพิการประสบปญหาในการดํารงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยความ
ยากลําบาก และคนพิการก็มักเปนคนสุดทายในบานหรือในชุมชนที่ “ติดอยูในบาน” และเปนคนสุดทายที่ไดรับการ
ชวยเหลือ โดยปญหาที่พบมีดังนี้
• ขาดระบบการจัดการภัยพิบตั ทิ เี่ ปนระบบ นับตัง้ แตการเฝาระวังภัยพิบตั ิ การเตรียมความพรอมสําหรับ
คนพิการและชุมชน
• ขาดการจัดทําแผนที่คนพิการเพื่อใหสามารถชวยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ
• ไมมีการแจงเตือนภัยที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได การชวยเหลือ การเคลื่อนยาย
คนพิการในระยะเรงดวน
• ขาดการสนับสนุนใหมีศูนยพักพิงซึ่งสามารถใหความชวยเหลือคนพิการทุกประเภทและเอื้อสําหรับ
คนทุกคน ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟนฟูเยียวยาภายหลัง
สถานการณภัยพิบัติไดสิ้นสุดลง
๓.๒ ขอเสนอการบริหารจัดการในสถานการณภัยพิบัติ
ขอเสนอระดับชาติ
• ใหมกี ารกําหนดประเด็นภัยพิบตั เิ ปนวาระแหงชาติทผี่ นู าํ ทุกระดับจะตองใหความสําคัญ รวมถึงมีการ
จัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบโดยใหความสําคัญกับคนทุกกลุมในสังคม
• ใหมีการเสริมสรางศักยภาพเครือขายการใหความชวยเหลือกรณีภัยพิบัติตั้งแตระดับชาติไปจนถึง
ระดับทองถิ่น รวมถึงใหมีการเชื่อมโยงเครือขายการดําเนินงานในทุกระดับเพื่อใหมีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาระบบในการบริหารจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการอยางเปน
ระบบ นับตั้งแตการเฝาระวังภัยพิบัติ การจัดทําแผนที่คนพิการเพื่อใหสามารถชวยเหลือในกรณี
เกิดภัยพิบตั ิ การแจงเตือนภัยทีค่ นพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได การชวยเหลือ การเคลือ่ นยาย
คนพิการในระยะเรงดวน การสนับสนุนใหมีศูนยพักพิงซึ่งสามารถให ความชวยเหลือคนพิการ
ทุกประเภท และการฟน ฟูเยียวยาภายหลังสถานการณภยั พิบตั ไิ ดสนิ้ สุดลงอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอระดับทองถิ่น
• ใหทองถิ่นมีการจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติระดับทองถิ่นโดยใหคนพิการเขาไปมีสวนรวมในทุก
กระบวนการ รวมถึงใหมีการบรรจุเรื่องการจัดการภัยพิบัติและการชวยเหลือคนพิการในกรณี
เกิดภัยพิบัติไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
• ใหมีการเสริมสรางความรูเรื่องภัยพิบัติ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติอยางตอเนื่อง การถอด
บทเรียนในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการพัฒนาฐานขอมูลของชุมชนและแผนที่ชุมชนเพื่อใหเกิด
ความรวดเร็วในการชวยเหลือและการเคลื่อนยายคนพิการในกรณีเกิดภัยพิบัติ
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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• ใหทองถิ่นจัดตั้งศูนยกลางการใหความชวยเหลือในทองถิ่น การกําหนดจุดปลอดภัยของชุมชน
ศูนยพักพิงและศูนยเตือนภัย ที่ทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดรวมกัน
รวมถึงการสรางระบบอาสาสมัครในชุมชนเพื่อใหสามารถชวยเหลือไดอยางทันทวงทีในกรณี
เกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการฝกซอมการเตรียมการอพยพ การเคลื่อนยายคนพิการ รวมถึงการจัดทํา
สัญลักษณและระบบเตือนภัยในชุมชน
ขอเสนอในการจัดการตนเอง
• สนับสนุนใหองคกรดานคนพิการในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะแผนการจัดการตนเองในกรณี
เกิดภัยพิบัติ เชน การเตรียมความพรอม การเคลื่อนยาย การดํารงชีวิตในสถานการณภัยพิบัติ
การสื่อสารกับชุมชนเมื่อตองการความชวยเหลือ
• ใหองคกรดานคนพิการเขาไปมีสวนรวมและบทบาทที่สําคัญในการจัดการภัยพิบัติ และภัยพิบัติ
ในระดับชุมชน รวมถึงการสรางแกนนํารุน ใหมซงึ่ จะเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ รับมือกับสถานการณ
ภัยพิบตั ิ การถอดบทเรียน การจัดทําฐานขอมูลคนพิการในชุมชน รวมถึงคนพิการตองสรางเครือขาย
คนพิการในระดับชุมชนเพื่อสรางความรวมมือเพื่อรองรับสถานการณภัยพิบัติ

การถอดบทเรียนการจัดการสถานการณอุทกภัยสําหรับคนพิการ
๑. ชวงกอนเกิดภัยพิบัติ
การเตรียมความพรอม (Preparedness) และการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention &
Mitigation)
• การพัฒนาระบบขอมูลของคนพิการในระบบ GIS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการแจงเตือนภัยพิบัติที่
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยจะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลการแจงเตือนภัยกับ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทยฉุกเฉิน และ
สํานักงาน กสทช. โดยแนวคิดเบือ้ งตนทีจ่ ะตองดําเนินการคือการพัฒนา Application เพือ่ แจงเตือนภัย
ซึง่ จะตองเปนระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถรองรับทัง้ ในระบบปฏิบตั กิ าร Android และระบบปฏิบตั กิ าร
IOS ที่คนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
• การแจงเตือนภัยผานระบบ SMS ขอความสําหรับคนพิการที่ไมไดใชโทรศัพทแบบ Smartphone
โดยเชือ่ มโยงขอมูลการแจงเตือนภัยจากศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ ซึง่ ปจจุบนั ไดหารือกับผูอ าํ นวยการ
ศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติพบวามีกลุม เปาหมายทีร่ บั SMS เตือนภัยจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ทัว่ ประเทศ
ซึง่ เรามีความจําเปนตองบูรณาการกลุม คนพิการเขารับขอมูลตรงจุดนีด้ ว ย นอกจากการแจงเตือนภัย
ดังกลาวจะตองมีการจัดทําคูม อื การเตือนภัยพิบตั ใิ นแตละภัยทัง้ แผนดินไหว อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแลง
ดินโคลนถลม สึนามิ เปนตนในรูปแบบสื่อที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
• การซักซอมแผนอพยพเคลือ่ นยายอยางสมํา่ เสมอใหกลุม คนพิการแตละประเภทเพือ่ ใหมคี วามพรอม
และสามารถจัดการตนเองไดเมื่อจะตองเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ
• การพัฒนาระบบอาสาเพื่อนเตือนภัยใหกับคนพิการเพื่อแจงขาวดานภัยพิบัติ
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• การจัดการภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน( Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM) เพื่อใหชุมชนบูรณาการคนพิการเขาไปดวย สามารถเตรียมชุมชน เตรียมตนเองเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหเกิดผลกระทบนอยสุด จัดทําแผนที่ชุมชน
เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ
• ใหความรูแ กกลุม คนพิการเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ การเตรียมความพรอมและการปฏิบตั ติ วั ในสถานการณภยั พิบตั ิ
• การจัดทําแผนการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับคนพิการและสงเสริมใหคนพิการและเครือขายดานคนพิการ
จัดทําแผนการจัดการตนเองในสถานการณภัยพิบัติ
• การเตรียมการจัดการศูนยพักพิงที่เอื้อสําหรับคนทุกกลุมใหสามารถเขาไปใชบริการได
• การพัฒนาระบบขอมูลของคนพิการทีจ่ ะทําใหใหทราบคนพิการอยูบ ริเวณไหนและอยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
หรือไมอยางไร ตลอดจนการปองกันในเชิงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบนิเวศวิทยาเพื่อปองกัน
อุทกภัย วาตภัย ดินถลม เปนตน
๒. ชวงระหวางเกิดภัยพิบัติ
การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน (Crisis Management)
• วางระบบการชวยเหลือคนพิการในระยะเรงดวน การเคลื่อนยาย โดยทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให
คนพิการปลอดภัยและไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัตินอยที่สุด โดยการเชื่อมโยงขอมูล
คนพิการในพืน้ ทีป่ ระสบภัยจาก Application เพือ่ คนหาคนพิการและสัง่ การและประสานหนวยงาน
ในพื้นที่เพื่อใหความชวยเหลือเรงดวนที่เหมาะสมตามประเภทความพิการตอไป
• การจัดตั้งศูนยพักพิงที่เอื้อสําหรับคนพิการ จุดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และวางระบบการบริหาร
จัดการศูนยที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ยารักษาโรค นํ้าดื่มอยางเพียงพอ
• วางระบบการสื่อสารขาวสถานการณภัยพิบัติที่ถูกตองเขาใจงาย เพื่อแจงเตือนภัยและประกอบการ
ตัดสินใจแกกลุมคนพิการที่ยังไมไดรับผลกระทบ
๓. ชวงหลังเกิดภัยพิบัติ
การฟนฟู (Recovery)
• การจัดทําฐานขอมูลคนพิการทีป่ ระสบปญหาภัยพิบตั ิ เพือ่ จะไดดาํ เนินการใหความชวยเหลือในทุก ๆ ดาน
• การวางระบบในการฟน ฟูเยียวยาคนพิการทัง้ ดานรางกาย และจิตใจ โดยการบูรณาการความรวมมือ
กับสถาบันการแพทยฉกุ เฉิน กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพคนพิการ และการใหคาํ ปรึกษา
เพื่อลดภาวะความเครียดตาง ๆ
• สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีพอยางพอเพียง
• เรงรัดในการสํารวจบานเรือนที่อยูอาศัยของคนพิการ และซอมแซมสวนที่เสียหายชํารุดใหกลับมาสู
สภาวะเดิมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตคนพิการ รวมถึงการฟนฟูอาชีพแกคนพิการหลังการเกิดภัย และ
ซอมแซมอุปกรณเครื่องชวยความพิการ
• การสือ่ สารขอมูลแนวทาง ระเบียบการใหความชวยเหลือแกกลุม คนพิการทีป่ ระสบภัยเพือ่ ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดทันและเทาเทียมกับคนทั่วไป และไดรับความชวยเหลืออยางเทาเทียม
• การบริหารจัดการศูนย/หนวยงานในการรับบริจาคและการจัดสรรสิ่งของ เงิน บริจาค
แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๒

๑๕

ทิศทางแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

วิสัยทัศน คนพิการและผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณภัยพิบัติ
พันธกิจ
๑. ลดความเสี่ยงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานการณภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เรงรัดการฟนฟูเยียวยาคนพิการที่เผชิญสถานการณภัยพิบัติอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
๑. ลดความเสี่ยงของการสูญเสีย การตาย และการบาดเจ็บของคนพิการในสถานการณภัยพิบัติ
๒. คนพิการและผูดูแลคนพิการ มีความพรอม และความรู ความเขาใจ ในสถานการณภัยพิบัติ
๓. มีระบบการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
๔. มีการบูรณาการการดําเนินงานดานการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
๕. คนพิการและผูดูแลคนพิการมีความปลอดภัยทั้งชีวติ และทรัพยสินในสถานการณภัยพิบัติ
๖. คนพิการและผูดูแลคนพิการไดรับการชวยเหลือฟนฟูเยียวยาอยางทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตร
๑. พัฒนามาตรการลดความเสีย่ งและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูด แู ลคนพิการจากสถานการณภยั พิบตั ิ
๒. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณการการดําเนินงานในสถานการณภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูเยียวยาคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
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แนวทาง/มาตรการ
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ
จากสถานการณภัยพิบัติ
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

แนวทางที่ ๑ ประเมิ น สถานการณ แ ละ - ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า คู  มื อ หรื อ แบบ
วิเคราะหความสามารถในการเตรียมพรอม ประเมินสถานการณและความสามารถในการ
รับมือภัยพิบัติของกลุมคนพิการและผูดูแล เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของคนพิการ
คนพิการ
และผูดแู ลคนพิการ
- รอยละของคนพิการหรือผูด แู ลคนพิการทีส่ ามารถ
วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ศั ก ยภาพตนเองในการ
รับมือสถานการณภัยพิบัติ (รอยละ ๘๐)
แนวทางที่ ๒ พั ฒ นาและเชื่ อ มโยงข อ มู ล ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงขอมูลคนพิการ
คนพิ ก ารในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ในสถานการณภัยพิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการจัดทําแผนที่คนพิการในชุมชน (ระดับ ๕)
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนองคกรดานคนพิการ จํานวนองคกรดานคนพิการทีม่ แี ผนการจัดการตนเอง
ในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะการจัดทํา ในสถานการณภัยพิบัติ(รอยละ ๘๐ จากองคกร
แผนการจัดการตนเองในกรณีเกิดภัยพิบตั ิ เชน ดานคนพิการ ๕๐๐ องคกร)
การเตรี ย มความพร อ ม การเคลื่ อ นย า ย
การดํ า รงชี วิ ต ในสถานการณ ภั ย พิ บั ติ
การสือ่ สารกับชุมชนเมือ่ ตองการความชวยเหลือ
แนวทางที่ ๔ พัฒนาและจัดทําคูมือซักซอม ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า คู  มื อ และแนวทาง
แนวปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ ในการเตรียมความพรอมและซักซอมสําหรับคนพิการ
สถานการณภัยพิบัติแตละประเภทที่คนพิการ แตละประเภทในสถานการณภัยพิบัติและสื่อสาร
ใหคนพิการ ประชาชน ชุมชนและสังคม ไดรับทราบ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
และเขาใจ
แนวทางที่ ๕ เสริมสรางความรูแ ละความเขาใจ รอยละของคนพิการ และผูดูแลคนพิการมีความรู
และความตระหนักในสถานการณภยั พิบตั ติ า ง ๆ และความเขาใจในสถานการณภัยพิบัติ (รอยละ ๘๐)
แก ก ลุ  ม คนพิ ก ารผู  ดู แ ลคนพิ ก ารครอบครั ว
และชุมชน
แนวทางที่ ๖ พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาที่ รอยละของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับ
ผูเ กีย่ วของใหคนุ เคยกับการให ความชวยเหลือ การพัฒนาและฝกอบรมในการชวยเหลือคนพิการ
(รอยละ ๘๐)
คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ
แนวทางที่ ๗ พัฒนาอาสาสมัคร/อาสาสมัคร - จํ า นวนอาสาสมั ค รที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาในการ
คนพิ ก ารในการแจ ง เตื อ นภั ย พิ บั ติ สํ า หรั บ แจงเตือนภัยสําหรับคนพิการ (จํานวนอยางนอย
คนพิการในชุมชน
ปละ ๑,๐๐๐ คน)
- จํานวนคนพิการทีไ่ ดรบั การพัฒนาเปนอาสาสมัคร
ในการแจงเตือนภัย (จํานวนอยางนอยปละ ๕๐๐ คน)

ผูรับผิดชอบ

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

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงและเตรียมความพรอมใหคนพิการและผูดูแลคนพิการจาก
สถานการณภัยพิบัติ (ตอ)
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๘ สํารวจและเตรียมการจัดตั้ง จํานวนศูนยพักพิงและศูนยอพยพที่เอื้อตอคนพิการ มท.(ปภ,สถ.) พม.(พก.)
ศูนยพักพิงและศูนยอพยพที่เอื้อตอคนพิการ และคนทุ ก วั ย ในทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งและเกิ ด และองคกรดาน
และคนทุกวัย
ภัยพิบัติซํ้า (อยางนอยจังหวัดละ ๑ แหง)
คนพิการ
พศ. ศธ. สธ.
แนวทางที่ ๙ ฝ ก ซั ก ซ อ มอพยพสํ า หรั บ - ระดับความสําเร็จในการฝกซอมอพยพสําหรับ มท.(ปภ.สถ)
คนพิการ ผูดูแลคนพิการ ครอบครัว ชุมชน
คนพิการและผูดูแลคนพิการในแตละประเภท พม.(พก.) สธ. สพฉ.
ในแตละประเภทของภัย เชน วาตภัย อุทกภัย
ของภัย เชน วาตภัย อุทกภัย แผนดินไหว สึนามิ คค. และองคกร
แผนดินไหว สึนามิ เปนตน ใหสอดคลอง
เปนตน โดยดําเนินรวมกับแผนการปองกันและ ดานคนพิการ
ความเสี่ยงแตละพื้นที่ โดยบูรณาการรวมกับ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด อยางนอย
ทุกประเภท
แผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ปละ ๑ ครั้ง ในแตละจังหวัด
ความพิการ
แหงชาติอยางตอเนื่อง
- มีการฝกซอมอพยพสําหรับคนพิการและผูดูแล หนวยงานในระดับ
คนพิการโดยดําเนินรวมกับแผนการปองกัน
จังหวัด
และบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง
แนวทางที่ ๑๐ พัฒนาระบบการเฝาระวัง จํานวนระบบการเฝาระวังและการแจงเตือนภัยพิบตั ิ มท. (ปภ) พม.(พก.)
และแจ ง เตื อ นภั ย พิ บั ติ การติ ด ต อ สื่ อ สาร ที่ไดรับการพัฒนาสําหรับคนพิการทุกประเภท (๑ ดศ. กสทช. สธ. วท.
สําหรับคนพิการใหเขาถึงและใชประโยชน ระบบ)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๘

ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ พั ฒ นาระบบการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละบู ร ณการการดํ า เนิ น งานในสถานการณ ภั ย พิ บั ติ
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ บูรณาการความรวมมือระหวาง
หน ว ยงาน เครื อ ข า ยในการบริ ห ารจั ด การ
ภัยพิบัติสําหรับคนพิการทุกประเภทอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางที่ ๒ จัดระบบสื่อสาร แจงเหตุเตือน
ภัยที่คนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบู ร ณาการความร ว มมื อ มท.(ปภ.สถ) พม.(พก.)
ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการภัยพิบัติ กสทช. และองคกรดาน
คนพิการทุกประเภท
สําหรับคนพิการ (ระดับ ๕)
ความพิการ
มีชองทางสื่อสารและแจงเหตุเตือนภัยที่คนพิการ มท.(ปภ.สถ) พม.(พก.)
กสทช. และองคกรดาน
แตละประเภทเขาถึงและใชประโยชนได
คนพิการทุกประเภท
ความพิการ
แนวทางที่ ๓ อพยพและเคลื่อนยายคนพิการ รอยละของคนพิการมีความปลอดภัยในการอพยพ มท.(ปภ) พม.(พก.) สธ.
ในระยะเรงดวน และการอพยพที่ปลอดภัย เคลื่อนยาย (รอยละ ๑๐๐)
สพฉ.
ตอชีวิต
แนวทางที่ ๔ บริ ห ารจั ด การศู น ย พั ก พิ ง - รอยละของศูนยพกั พิง หรือพืน้ ทีป่ ลอดภัยทีเ่ อือ้ ตอ มท. พม.
และสถานที่ ป ลอดภั ย ให เ อื้ อ ต อ คนพิ ก าร คนพิการ (รอยละ ๘๐)
และทุกคนในสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูเยียวยาคนพิการและผูดูแลคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
แนวทางและมาตรการ

แนวทางที่ ๑ จั ด ทํ า คู  มื อ ฟ  น ฟู เ ยี ย วยาที่
คนพิการเขาถึงและใชประโยชนได
แนวทางที่ ๒ ประเมินปญหาความตองการ
และข อ มู ล คนพิ ก ารที่ ไ ด รั บ ผลกระทบใน
สถานการณภัยพิบัติ
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนใหคนพิการ ผูดูแล
คนพิการ ครอบครัวใหเขาถึงสิทธิประโยชน
การฟน ฟู เยียวยา และความชวยเหลือจากการ
สถานการณภัยพิบัติอยางเปนธรรม
แนวทางที่ ๔ ซอมแชมและปรับปรุงสภาพ
แวดล อ มและที่ อ ยู  อ าศั ย ของคนพิ ก าร
กายอุปกรณ รถโยกรถเข็นของคนพิการทีไ่ ดรบั
ผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติใหดีและ
ปลอดภัยกวาเดิม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือฟนฟูเยียวยา มท.(ปภ) พม.(พก.)
ที่คนพิการทุกประเภทเขาถึงและใชประโยชนได
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนฟน ฟูและเยียวยา มท.(ปภ) พม(พก.)
การใหความชวยเหลืออยางเปนระบบและตอเนื่อง
ร อ ยละของคนพิ ก ารที่ เข า ถึ ง และได รั บ การฟ  น ฟู มท.(ปภ) พม(พก.)
เยียวยาอยางเปนธรรมและเทาเทียม (รอยละ ๑๐๐) และองคกรดาน
คนพิการ
ร อ ยละของสภาพแวดล อ มและที่ อ ยู  อ าศั ย พม. สธ. มท. กทม.
กายอุปกรณ รถโยกรถเข็นของคนพิการที่ไดรับการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ซอมแซมปรับปรุง (รอยละ ๑๐๐)

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๓

๑๙

การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดําเนินงานควบคูไปกับ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น จึงมีผูเกี่ยวของและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จํานวนมาก การแปลงแผนฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ยุทธศาสตร แนวทางมาตรการ ตัวชี้วัด และแนวทางในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การรับรู ความเขาใจ ตลอดจน
ความตระหนักและเจตคติทดี่ แี ละสรางสรรคในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการของทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานคนพิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการจัดทํา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองและเชือ่ มโยงรองรับแตละยุทธศาสตร ซึง่ แตละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สามารถ
นําไปประกอบการพิจารณา เพือ่ บูรณาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป เพือ่ ขับเคลือ่ น
การดําเนินงานของแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
๑. เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นแผนการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูก ารปฏิบตั ิ
อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๒. เพื่อบูรณาการความรวมมือทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ
คนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ
๓. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
๑. การเสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสาระสําคัญและกรอบทิศทางของแผนแผนการจัดการภัยพิบัติ
สําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และประสานงานการแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ทั้งสวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิ่น เชน การจัดประชุมสรางความเขาใจ การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนตน
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๒. การบูรณาการประสานการปฏิบัติแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่มีความ
เชื่อมโยงกัน ตลอดจนสงเสริมใหแตละหนวยงาน มีการดําเนินงานเพื่อแปลงแผนในสวนที่เกี่ยวของ
ตามกรอบของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะตองจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นแผนรวมถึงกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการจะตองจัดสรรกรอบวงเงินสําหรับ การขับเคลือ่ นแผนการจัดการภัยพิบตั สิ าํ หรับ
คนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สูการปฏิบัติ
๔. สงเสริมกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่เนนแผนงาน (Program planning)
โดยจัดกลุมและลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมของแตละแผนงาน และความสัมพันธระหวาง
แผนงานเพื่อใหแผนงาน/โครงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเกิดผลลัพธสูงสุดในการนําไปปฎิบัติ

การติดตามและประเมินผล
๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แตงตั้งกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับ
คนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อกลไกสําคัญในการบูรณการ กํากับและติดตามประเมินผล
และการขับเคลือ่ นแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ ประกอบดวยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ นักวิชาการ ผูท รงคุณวุฒิ สถาบัน
การศึกษา ผูแทนองคกรดานคนพิการ เปนตน
๒) จัดทําและพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนโดยเนนกระบวนการการมีสว นรวมจากผูเ กีย่ วของ
๓) พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน ตลอดจนติดตามประเมินผล
แผนรอบป รอบครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน โดยสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และองคกร
ดานคนพิการ
๔) พัฒนาระบบขอมูลของกลุมเปาหมายคนพิการ ผูดูแลคนพิการเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานภัยพิบัติในทุกมิติ
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ภาคผนวก
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หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
หนวยงาน
ชือ่ ยอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พม.
กระทรวงมหาดไทย
มท.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดศ.
กระทรวงคมนาคม
คค.
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พก.
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถ.
กรมอุตุนิยมวิทยา
อต.
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สพฉ.
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กสทช.
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พศ.
กทม.
กรุงเทพมหานคร
อปท.
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย
สถานการณ ส าธารณภั ย ของประเทศไทยที่ สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสร า งความสู ญ เสี ย ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ของประชาชน มีดังนี้
๑. วาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายทีเ่ กิดจากลมพายุ ซึง่ ลมพายุทกี่ อ ใหเกิดวาตภัยขึน้ ในประเทศไทยนัน้ เชน
พายุดเี ปรสชัน่ พายุโซนรอน พายุไตฝนุ พายุฤดูรอ น เปนตน ดังนัน้ เพือ่ เปนการไมประมาทและปองกันความเสียหาย ที่
จะเกิดขึ้น เราจึงควรเตรียมตัวและเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุตาง ๆ โดยการปฏิบัติดังนี้
• กอนเกิด ตรวจสอบสภาพบานเรือน โดยเพิม่ ทีค่ าํ้ ยันประตู หนาตาง หลังคาบานใหอยูใ นสภาพแข็งแรง จัด
เก็บสิ่งของที่สามารถปลิวลมไดในที่มิดชิด ตัดแตงกิ่งไมและโคนตนไมบริเวณรอบบานที่ไมอาจหักโคนทิ้ง หากพบเห็น
ปายโฆษณาอยูในสภาพไมปลอดภัย ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข สวนเกษตรกรใหจัดทําที่คํ้ายัน
หรือสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อปองกันแรงลมพัดพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
• ขณะเกิด หลบในอาคารทีม่ นั่ คงแข็งแรง ปดประตูหนาตางใหสนิท เพือ่ ปองกันสิง่ ของปลิวเขามากระแทก
หรือแรงลมหอบพัดบานเรือนไดรับความเสียหาย อยูใหหางจากสิ่งปลูกสรางที่ไมมั่นคงแข็งแรง ไมหลบพายุใตตนไม
ปายโฆษณา ใกลแนวเสาไฟฟา เพราะเสี่ยงตอการถูกลมทับ
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• หลังเกิด หากมีตนไมหักโคน เสาไฟฟาลม สายไฟขาด ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของมาจัดการแกไข
และซอมแซมโดยดวน รีบชวยเหลือและนําผูบาดเจ็บสงสถานพยาบาลที่อยูบริเวณใกลเคียง
๒. อุทกภัย
อุกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากสภาวะนํ้าทวมขัง หรือนํ้าทวมฉับพลันอันมีสาเหตุมาจากการ
เกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน
• กอนเกิดอุทกภัย หมั่นติดตามพยากรณอากาศและประกาศแจงเตือนภัย ปฏิบัติตาม คําเตือนอยาง
เครงครัด จัดเตรียมนํ้าดื่ม ยารักษาโรค ไฟฉาย เทียนไข อาหารแหงและของใชอื่นที่จําเปนไวใชงานในยามฉุกเฉิน
ปรับสภาพแวดลอมรอบบานใหพรอมรับมือนํ้าทวม บานที่อยูริมนํ้าใหนํากระสอบทรายมาจัดวางเปนแนวคันกั้นนํ้า
สวนบานที่อยูในเขตชุมชนที่มักเกิดนํ้าทวมขังใหทําความสะอาดทอระบายนํ้ามิใหมีเศษขยะกีดขวางทางไหลของนํ้า
• ขณะเกิดอุทกภัย
กรณีนาํ้ ทวมไมรนุ แรง ใหขนยายสิง่ ของขึน้ ทีส่ งู พรอมตัดกระแสไฟฟาภายในบานและยายปลัก๊ ไฟ ให
พนจากระดับนํ้าทวมถึง
กรณีนํ้าทวมรุนแรงจนตองอพยพ ตั้งสติ อยาตื่นตระหนก ใหความชวยเหลือเด็กและคนชรากอน
โดยหนีไปตามเสนทางที่ปลอดภัยจากแนวการไหลของนํ้า หลีกเลี่ยงการเดินขามลํานํ้าที่มีระดับนํ้าสูงเหนือเขา
และบริเวณทีก่ ระแสนํา้ ไหลเชีย่ วกราก เพราะอาจถูกนํา้ พัดหรือไดรบั อันตรายจากทอนไมหรือกอนหินทีล่ อยมาตามนํา้
หามขับรถยนต หรือรถจักรยานยนตผานบริเวณที่มีนํ้าทวมสูง เพราะความแรงของกระแสนํ้าอาจพัดรถจมนํ้าได
๓. อัคคีภัย
อัคคีภัย นับเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอรางกาย ชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ หากเกิดขึน้ ในอาคารขนาดใหญ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม
เขตชุมชนหนาแนน และยานการคาตางๆ จะกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมหาศาล วิธีการปองกันและปฏิบัติตน
เมื่อเกิดอัคคีภัย ดังนี้
- หมั่นตรวจสอบอุปกรณไฟฟา ใหอยูในสภาพปลอดภัย หากชํารุดใหรีบซอมแซม
- ปดสวิตชไฟและถอดปลัก๊ ไฟทุกครัง้ หลังใชงาน ไมเปดเครือ่ งใชไฟฟาติดตอกันเปนเวลานาน เพือ่ ปองกัน
ไฟฟาลัดวงจร อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได
- ปดวาลวถังกาซ ปดสวิตชเตาหุงอาหาร และดับธูปเทียนใหสนิท
- จุดไฟเผาขยะในภาชนะที่ปดมิดชิด
- ทิ้งกนบุหรี่และดับใหสนิทในที่เขี่ยบุหรี่ เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย
- จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยกําจัดวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง
- จัดเก็บสารเคมีที่ติดไฟงายใหหางจากแหลงความรอน
- ไมจัดเก็บสิ่งของบริเวณบันได ประตู หนาตางทางเดิน ทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เพราะจะกีดขวาง
เสนทางหนีไฟ
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- ติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยในอาคารหรือบานเรือน โดยจัดวางถังดับเพลิงเคมีในจุดที่หยิบใชงาน
ไดสะดวก
- หมั่นสังเกตและใสใจความปลอดภัยเมื่อเขาไปอยูในอาคารที่ไมคุนเคย โดยศึกษาแผนผังอาคาร
ตรวจสอบตําแหนงบันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน เสนทางหนีไฟที่อยูใกลที่สุด ที่ตั้งอุปกรณแจงเหตุ และ
อุปกรณดับเพลิง
- ตั้งสติ ไมตื่นตระหนกเมื่อเกิดอัคคีภัย หากสถานการณไมรุนแรง ใหดับเพลิงเองในเบื้องตน โดยใช
อุปกรณใกลตัว
- รีบอพยพหนีไฟ โดยใชบันไดหนีไฟ หามใชลิฟทอยางเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดอัคคีภัย ไฟฟาจะดับ ทําให
ติดคางอยูในลิฟท จาดอากาศหายใจเสียชีวิต
- หากเสนทางหนีไฟมีควันไฟปกคลุม ใชผาชุบนํ้าปดจมูกหรือใชถุงพลาสติกใสขนาดใหญ อัดอากาศ
บริสุทธิ์มาครอบศีรษะ เพื่อปองกันการสําลักควัน
- กรณีติดอยูในหอง กอนออกจากหองใหใชมือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตู หากมีความรอนสูง แสดงวา
เกิดเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง หามเปดประตูออก และปดประตูหองใหสนิท โดยใชผาหนา ๆ ชุบนํ้า
อุดตามชองที่ควันไฟสามารถเขามาได
- หากไฟลุกลามควรแจงหนวยดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท ๑๙๙
๔. ภัยแลง
ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล
จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลง
และทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล กับการเคลื่อนผานของ
พายุหมุนเขตรอนที่นอยกวาปกติ
วิธีการแกปญหาภัยแลง
- ประชาชนควรใชนํ้าอยางประหยัด กักเก็บนํ้าใสภาชนะไวใช ตรวจสอบทอนํ้าประปา หากพบจุดรั่วซึม
ใหรีบซอมแซมทันที
- เกษตรกร เลือกปลูกพืชอายุสั้นที่ใชนํ้านอย เชน พืชตระกูลถั่ว ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน งดเวน
การทํานาปรังครั้งที่ ๒ จัดทําคันดินกั้นนํ้าและขุดลอกคูนํ้าใหจัดเก็บนํ้าไดมากขึ้น
- ภาคอุตสาหกรรม จัดเตรียมแหลงนํ้าสํารองและตรวจสอบระบบทอสงนํ้าใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
๕. แผนดินไหว
แผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทําใหเกิดแผนดินเกิดการ
สั่นสะเทือน อาจทําใหเกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินเลื่อนและถลมแผนดินไหวหรือการสั่นสะเทือนของพื้นดิน เกิดขึ้นได
ทั้งจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย โดยการปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหว ดังนี้
• กอนเกิดเหตุ ตรวจสอบบานเรือนและสิ่งของเครื่องใชตางๆ ภายในบานใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยอยูเ สมอ โดยทําการยึดติดอุปกรณและเฟอรนเิ จอรตา งๆ กับพืน้ หรือผนังบานอยางแนนหนา ไมวางสิง่ ของ
ที่มีนํ้าหนักมากไวบนหลังตูหรือที่สูง เพื่อปองกันแรงสั่นสะเทือน ทําใหสิ่งของหลนลงมาทับผูที่อาศัยในบานเรือนได
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• ระหวางเกิดเหตุ
กรณีอยูในอาคาร
- ใหหาที่หลบกําบังในบริเวณที่ปลอดภัย พรอมใชมือกําบังศีรษะและลําคอ โดยหมอบบริเวณใตโตะ
หรือเกาอีท้ แี่ ข็งแรง ไมมสี งิ่ ของหลนใส โดยหมอบบริเวณใตโตะหรือเกาอีท้ แี่ ข็งแรง เชน สามเหลีย่ มใตคาน หรือชองวาง
รอบ ๆ สิ่งของหรือโครงสรางอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงกดทับไดมาก เปนตน ไมอยูใตคานหรือ
ใกลเสา อยูใหหางจากประตู หนาตางที่เปนกระจก และเฟอรนิเจอรขนาดใหญที่สามารถลมลงมาได
- หามวิ่งหนีออกจากอาคาร โดยใชลิฟตหรือบันไดหนีไฟอยางเด็ดขาด เพราะอาจไดรับอันตรายจาก
สิ่งของที่รวงหลน โดยเฉพาะหากกระแสไฟฟาดับ จะทําใหติดคางอยูในลิฟท และขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตได
กรณีกาํ ลังขับรถ ใหหยุดรถและหาทีจ่ อดรถในบริเวณทีป่ ลอดภัยและรอจนกวาเหตุแผนดินไหวจะสงบ
คอยขับรถตอ หามหยุดรถบริเวณบนและใตสะพาน ปายโฆษณา และตนไมขนาดใหญ
• หลังเกิดเหตุ
- รีบเปดวาลวถังกาซ ทอแกส ตัดกระแสไฟฟาโดยปดสวิตซไฟ หรือสับคัทเอาท ตลอดจนหามกอประกาย
ไฟในบริเวณดังกลาว เชน จุดไมขีดไฟ สูบบุหรี่ เปนตน เพราะอาจมีแกสรั่วไหลในพื้นที่ใกลเคียง ทําใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมได
- เมื่อแผนดินไหวยุติ ใหรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด ไมกลับเขาไปในอาคาร เพราะหากเกิดการ
สั่นไหวซํ้าอีก อาคารอาจพังถลมลงมาได อยาหลงเชื่อขาวลือ ใหติดตามรับฟงสถานการณพรอมปฏิบัติตามประกาศ
เตือนภัยจากหนวยงานภาครัฐอยางเครงครัด
๖. แผนดินถลม
แผนดินถลม เปนปรากฎการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึง่ ทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายตอบริเวณพืน้ ที่
ทีเ่ ปนเนินสูงหรือภูเขาทีม่ คี วามลาดชันมาก เนือ่ งจากขาดความสมดุลในการทางตัวบริเวณดังกลาว ทําใหเกิดการปรับตัว
ของพื้นดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อนตัวขององคประกอบธรณีวิทยา บริเวณนั้นจากที่สูงลงสูที่ตํ่า
แผนดินถลมมักเกิดในกรณีทมี่ ฝี นตกหนักมากบริเวณภูเขา และภูเขานัน้ อุม นํา้ ไวจนเกิดการอิม่ ตัวโดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต
ซึ่งมีพันธุไมปกคลุมนอย และตนนํ้าลําธารถูกทําลาย มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหลักหลายชั่วโมง โดยการปองกันมีดังนี้
• การเตรียมพรอมกอนเกิดดินถลม ชุมชนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยควรจัดเวรยามเฝาระวัง ติดตามพยากรณ
ประกาศแจงเตือนภัย สังเกตความผิดปกติของธรรมชาติทเี่ ปนสัญญาณเตือนกอนเกิดดินถลม โดยเฉพาะในชวงกลางคืน
ซึ่งมักเกิดนํ้าหลากและดินถลม
การหนีภัยดินถลม อยามัวแตหวงทรัพยสิน ใหหนีไปตามเสนทางที่พนจากแนวการไหลของดินถลม
โดยขึ้นที่สูงหรือสถานที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่เปนแนวการไหลของดินหรือมีกระแสนํ้าไหลเชี่ยวกราก
หากจําเปนตองใชเสนทางดังกลาว ใหใชเชือกผูกลําตัวแลวยึดติดไวกบั ตนไมหรือสิง่ ปลูกสรางทีม่ นั่ คงแข็งแรง เพือ่ ปองกัน
กระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวกราดพัดจมนํ้า ที่สําคัญหามวายนํ้าหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจกระแทกกับซากตนไมหรือหิน
ที่ไหลมาตามนํ้า
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• หลังเกิดดินถลม หามเขาใกลบริเวณที่เกิดดินถลมหรือบานเรือนที่ไดรับความเสียหาย เพื่อปองกัน
อันตรายจากการพังทลายซํ้า
๗. ไฟปา
ไฟปา เปนภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษยเปนสวนใหญ เชน การเผาหารของปา เผาทําไรเลื่อนลอย
เผากําจัดวัชพืช มีเพียงสวนนอยทีเ่ กิดจากธรรมชาติโดยการเสียดสีของตนไมแหง ไฟปาทําใหเกิดมลพิษในอากาศมากขึน้
ผงฝุน ควันไฟ จะกระจายในอากาศทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได ทําใหมองเห็นไมชัดเจน สุขภาพเสื่อมโทรม
พืชผลการเกษตรดอยคุณภาพ แหลงทรัพยากรลดลง สําหรับการปองกันและลดผลกระทบจากไฟปาและหมอกควัน มีดงั นี้
- รวมกันดูแลรักษาพื้นที่ปาไม ไมตัดไมทําลายปา
- กําจัดวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงโดยเก็บกวาดกิ่งไม ใบไมแหง
- สรางแนวกันไฟปองกันไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกลเคียง
- งดเวนการเผาขยะหรือวัชพืชบริเวณใกลแนวชายปา
- ไมเก็บหาของปาหรือลาสัตวดวยวิธีการจุดไฟหรือรมควัน
- ดูแลพื้นที่การเกษตร โดยหมั่นตัดหญาและเก็บกวาดใบไมแหง
๘. สึนามิ
สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นทาเรือ จะพัดจากทะเลเขาสูฝงอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินกวา
คนจะวิง่ หนีไดทนั จํานวนคลืน่ ทีเ่ กิดมีหลายลูกและมีขนาดไมเทากัน เกิดขึน้ ในมหาสมุทรแปซิฟก ซึง่ เปนแนวของภูเขาไฟ
ใตนํ้าทะเล เกิดขึ้นไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สามารถเคลื่อนตัวสูแมนํ้าที่เชื่อมทะเลและมหาสมุทรได สึนามิ
เปนภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล โดยวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ ดังนี้
• หากอยูบริเวณชายฝงทะเล หากมีประกาศแจงเตือนหรือรับรูถึงการเกิดแผนดินไหว และสังเกต
เห็นนํา้ ทะเลลดระดับลงอยางรวดเร็ว ใหรบี หนีขนึ้ ทีส่ งู (สูงกวาระดับนํา้ ทะเลมากกวา ๑๕ เมตร) หรือเขาไปอยูใ นอาคารสูง
ที่มั่นคงแข็งแรง โดยอยูใหหางจากชายฝงทะเล ปากแมนํ้า หรือลํานํ้าที่ติดกับทะเลมากที่สุด เพราะสึนามิอาจซัดเขาไป
ในพื้นที่ดังกลาว ทําใหเกิดอันตราย
- กรณีไดรับคําเตือนภัยสึนามิ ใหรีบหนีออกจากพื้นที่ริมชายฝงทะเล ไปตามเสนทางที่ปลอดภัย และ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจาหนาที่อยางเครงครัด
- กรณีอยูในเรือ ใหรีบนําเรือออกไปกลางทะเล บริเวณนํ้าลึกนอกชายฝง เพราะคลื่นที่อยูหางชายฝงมี
ขนาดเล็ก พรอมติดตามรับฟงสถานการณเปนระยะ รวมถึงแจงจุดที่เรือลอย จะไดสามารถขอความชวยเหลือ
ไดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน กอนกลับเขาฝงใหแจงเจาหนาที่ชายฝงทราบลวงหนา
หลังเกิดสึนามิ ใหรออยูในบริเวณที่ปลอดภัยสักระยะและอยูใหหางจากชายฝงทะเล หามลงไปบริเวณ
ชายหาดในทันที เพราะสึนามิประกอบดวยเคลื่อนหลายระลอก และสามารถชัดเขาสูชายฝงไดตลอดเวลา ใหรอจน
มีประกาศยกเลิกการแจงเตือนภัยหรือยุติสถานการณ
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