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ลิขสิทธิ์ต้นฉบับ Collective Centre Guidelines ภาษาอังกฤษเป็นของสำานักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 2553

แนวทางชุดนี้ได้รับการพัฒนาและจัดเตรียมโดย กลุ่มประสานงานและจัดการที่อยู่อาศัยชั่ว 
คราว ด้วยการประสานงานของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) และ
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิ์ตามพระ
ราชบัญญัติ การคัดลอกส่วนใดๆ ในแนวทางชุดนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ สามารถทำาได้เมื่อ
อ้างอิงถึง UNHCR และ IOM (ยกเว้นเพื่อค้าขาย)

ลิขสิทธิ์ภาพภ่ายทั้งหมดเป็นของ IOM ประเทศไทย 2554

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงฉบับนี้ได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทยและตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยความสนับสนุนขององค์การเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ 2555



แนวทางการบริหารจัดการ

ศูนย์พักพิงชั่วคราว



ii



กลุ่มประสานงานการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว

การก่อตั้ง ’กลุ่มประสานงานการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว’ (Camp Coordination 
Camp Management Cluster หรือ CCCM Cluster) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2548 ภายใต้กรอบการ
ทำางานปฏิรูปการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Reform) และการจัดตั้ง
กลุ่มประสานงานเฉพาะทาง (Cluster Approach) 

การบริหารจัดการท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวเป็นหนึ่งในเก้าด้านการทำางานที่กระบวนการปฏิ
รูปฯ เล็งเห็นว่าขาดผู้นำาและการรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะในบริบทของการทำางานใน
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งนำาไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานที่พักพิงชั่วคราวอยู่เรื่อยไป จุด
ประสงค์หลักของกลุ่มประสานงานนี้คือการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่มีความ
จำาเป็นต้องโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่อาศัยมาอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว กลุ่มประสานงานทำาหน้าที่
เอื้ออำานวยการให้ความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในค่ายพัก 
หรือที่พักพิงชั่วคราวอื่นๆ   และเน้นไปที่การหาทางออกอย่างยั่งยืนที่จะนำาไปสู่การปิดตัวลง
ของที่พักพิงชั่วคราว 

การทำางานของ CCCM ครอบคลุมที่อยู่อาศัยชั่วคราวส่วนรวมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นค่ายที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ ค่ายที่จัดตั้งขึ้นมาเองหรือศูนย์พักพิงชั่วคราว

กลุ่มประสานงานการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวระดับโลกมี IOM เป็นผู้นำาในกรณีภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และ UNHCR ในเหตุการความขัดแย้ง โดยมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวม
ความรู้ มาตรฐาน และความเชี่ยวชาญของภาค ในระดับโลก สมาชิกกลุ่มประสานงานนี้คือ 
CARE International, Danish Refugee Council (DRC), International Rescue Committee 
(IRC), Lutheran World Federation (LWF), Norwegian Refugee Council (NRC), Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) และ Shelter Centre.

ในระดับประเทศ คณะทำางานด้านมนุษยธรรมประจำาประเทศ (HCT) จะเป็นผู้เสนอแนะให้มี
การจัดตั้งกลุ่มประสานงานด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเมื่อจำาเป็น ใน
กรณีเช่นนี้ กลุ่มประสานงานระดับประเทศมีหน้าที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนากรอบนโยบาย
และแผนการทำางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้การดำาเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงการเอื้ออำานวยการทำางานร่วมกันเพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปใจความ

ในหลายประเทศทั่วโลก มีกลุ่มผู้คนมากมายที่มีความจำาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย เนื่อง
มาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลายครั้งที่อาคารสิ่งก่อสร้างที่มี
อยู่เดิมได้กลายเป็นทางออกเพื่อการพักอยู่อาศัยชั่วคราวสำาหรับกลุ่มคนเหล่านี้ และมักเป็น
ที่เรียกว่าศูนย์พักพิงชั่วคราว CCCM Cluster ได้พัฒนา ‘แนวทางการบริหารจัดการศูนย์
พักพิง’ นี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยได้รับการให้ความช่วยเหลือ
และปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

แนวทางการปฏิบัตินี้อ้างอิงถึง “ชุดแนวทางการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว” (Camp 
Management Toolkit) โดยเน้นไปที่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราว และชู
ประเด็นปัจจัยทางด้านต่างๆ ที่ควรจะได้รับการพิจรณาตลอดระยะเวลาของการใช้ศูนย์พักพิง 
หลักการที่ใช้มีดังต่อไปนี้

• รัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
ควรที่จะได้รับความสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการให้ความคุ้มครองและดูแลสวัสดิการของ
ผู้อยู่อาศัยในศูนย์ 

• ในการวางแผนจัดตตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวควรจะมีเป้าหมายหลักเพื่อการหาทางออกอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าพักอาศัยให้ได้โดยเร็วที่สุด

• การมีส่วนร่วมเป็นการให้โอกาสผู้พักพิงเข้าร่วมหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โครงสร้างการปกครองภายในศูนย์ควรจะมีทั้งเด็ก ผู้ชาย และผู้หญิงจากทุกกลุ่มมาเข้าร่วม 
ทั้งยังควรมีการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ประเภทและลักษณะของความช่วยเหลือจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาการอยู่อาศัยในศูนย์

• ผู้อยู่อาศัยควรจะได้รับแจ้งถึงบริการและความช่วยเหลือที่มีอยู่ในศูนย์ จุดแจกจ่ายอาหาร
และสิ่งของเครื่องใช้ควรอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย กลไกการแจกจ่ายควรคำานึงถึงบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการเอาเปรียบ

• มีการทำาแผนเผชิญภัยอย่างละเอียดสำาหรับแต่ละสถานการณ์ที่อาจทำาให้เกิดการโยกย้าย
ถิ่นฐาน เช่นในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

•การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย
โดยตรง ทั้งเมื่ออยู่ในศูนย์และในการกลับคืนสู่ชีวิตปกติ

แนวทางฉบับนี้เป็นการกลั่นกลองการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราวต่างๆ ทั่วโลก และมุ่งเน้นที่จะมีส่วนช่วยในการวางแผน ดำาเนินการ ตรวจสอบ ดูแล
รักษา และจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อว่ากลุ่มคนที่มีความจำาเป็นต้องโยกย้ายจากถิ่นที่
อยู่อาศัยจะได้รับความช่วยเหลือและความคุ้มครองในยามจำาเป็น
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ศูนย์พักพิงเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในหลายสถาณการณ์ 
อาคารสิ่งก่อสร้างที่นำามาใช้เป็นศูนย์พักพิงมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ตั้งแต่
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ทางศาสนา ป้อมตำารวจ จนไปถึงค่ายทหาร
ในหลายประเทศที่มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงขึ้นบ่อยคร้ัง 
รัฐบาลมักมีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และกำาหนดอาคารที่จะ
นำามาใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้า แต่แม้ไม่มีการเตรียมแผนรับมือ 
รัฐจำาเป็นต้องเล็งเห็นความสำาคัญของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  
เนื่องจากการอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้พักพิง  จึงควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และควรเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยหลังจากที่
คนเหล่านี้ออกจากศูนย์พักพิงไปแล้ว

บทนำ�

ส�ระสำ�คัญ

ศูนย์พักพิงชั่วคราวถูกใช้เป็นที่รองรับกลุ่มคนผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยใน
หลายพื้นที่ทั่วโลก

แนวทางฉบับนี้ได้จัดทำาขึ้นเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่สามารถนำาไปปฏิบัติใช้ได้
จริง และมีตัวอย่างประกอบที่เป็นบทเรียนจากประสบการณ์จริง

การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต 
ศักดิ์ศรีและอนาคตของผู้พักพิงในศูนย์ การใช้ชีวิตในศูนย์ควรเป็นช่วงเวลาที่ผู้
พักพิงได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการ กลับออกไปใช้ชีวิตตามปกติ

แนวทางการปฏิบัตินี้อ้างอิงถึง “ชุดแนวทางการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว” (Camp Management Toolkit) โดยเน้นไปที่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเท่านั้น
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หากมองเพียงผิวเผิน การหาที่พักพิงชั่วคราวโดยอาศัยอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มี
อยู่ อาจเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   แต่ในสภาพความเป็นจริง บ่อยครั้งที่
การอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจไม่เอื้อต่อการดำาเนินชีวิตอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี  เนื่องจากสภาพอาคารที่ทรุดโทรม ความแออัดของที่พัก ประกอบกับ
ปัญหาทางสังคม ย่อมส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ดังนั้นศูนย์พักพิงชั่วคราว
ส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองพื้นฐานในการการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีให้
กับผู้พักพิงได้   อย่างไรก็ตาม หากมีการเลือกศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสม 
มีการดูแลรักษาและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากศูนย์พักพิงเป็นทางออกสำาคัญของการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว  
ประกอบกับรายละเอียดต่างๆของศูนย์พักพิงมีความซับซ้อนในหลายประการ  
ดังนั้นการจัดทำาแนวทางการปฏิบัติการสำาหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำาเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงจึงเป็นเรื่องท่ีมีความสำาคัญมากใน
ปัจจุบัน

กลุ่มผู้ใช้หลักของแนวทางชุดนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามต่างๆ ทั้งในระดับ
ประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและประสาน
งานในศูนย์พักพิงชั่วคราวและการวางแผนเผชิญภัยในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ฝ่ายพลเรือน ภาคเอกชน ผู้ต้องย้ายถิ่นฐาน  และประชาชนที่อาศัยอยู่
รอบศูนย์พักพิง 

แนวทางการปฏิบัติงานในเล่มน้ีได้เน้นประเด็นสำาคัญของการป้องกันคุ้มครอง
และการให้บริการในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยจัดทำาเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถ
นำาไปใช้ได้จริงในการติดต่อประสานงานและบริหารจัดการศูนย์พักพิงฯโดย
คำานึงถึงสิทธิของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก แนวทางชุดนี้จึงเป็นเครื่องมือเพื่อชี้
เแนะแนวทางในการปฏิบัติงานโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับนโยบายหรือบท
บัญญัติใดๆ

แนวทางชุดนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์
หลายปีของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวในหลากหลายประเทศของ
องค์กรและกลุ่มคนทั่วไป แนวทางนี้เป็นเกิดขึ้นจากการทำางานร่วมกันของ
สมาชิกกลุ่มประสานงานและจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว (Camp Coordination 
and Camp Management Cluster) ด้วยความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านอื่นๆ ทางคณะผู้จัดทำาต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและบุคคลต่างๆที่มี
ส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุดแนวทางนี้  เป็นอย่างสูง

ก�รแก้ปัญห�
ชั่วคร�ว

คว�มจำ�เป็น
ในก�รใช้
แนวท�งฯ ร่วม

กลุ่มเป้�หม�ย

เครื่องมือ
ชี้แนะแนวท�ง

ก�รพัฒน�
แนวท�ง

เกี่ยวกับ “แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รศูนย์พักพิงชั่วคร�ว”

กลุ่มเป้�หม�ยหลักของแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รศูนย์พักพิงชั่วคร�ว
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กล่องข้อความและสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ถูกนำามาใช้ในชุดแนวทางนี้เพื่อเน้นให้
เห็นถึงสาระสำาคัญต่างๆ  ข้อมูลที่จำาเป็น และตัวอย่างจากประสบการณ์จริง   

สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แยกแยะนื้อหาที่สำาคัญมีต่อไปนี้

กล่องข้อคว�ม
และสัญลักษณ์
ต่�งๆ

ส�ระสำ�คัญ

สำ�หรับข้อสรุปเนื้อห�สำ�คัญในบท ซึ่งเน้นเฉพ�ะข้อมูลและประเด็น
ที่สำ�คัญที่สุดในก�รพิจ�รณ�เมื่อต้องเผชิญกับสถ�นก�รณ์ซึ่งมี
คว�มเชื่อมโยงกับเนื้อห�ในบทนั้น

ส่วนเชื่อมโยงไปยังบทต่างๆ เครื่องมือที่ใช้หรือเอกสารที่จำาเป็นอื่นๆ 
เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

สัญลักษณ์อื่นๆที่ใช้ ได้แก่:

จ�กประสบก�รณ์

กรณีตัวอย่�ง ข้อแนะนำ� บทเรียน และตัวอย่�งแนวท�งก�รปฏิบัติ
จ�กผู้ปฏิบัติง�นภ�คสน�มที่บอกเล่�ถึงสถ�นก�รณ์ของศูนย์พักพิง
ชั่วคร�วทั่วโลก 

ข้อแนะนำ�

ข้อมูลท�งเทคนิค หรือข้อมูลและประเด็นที่จะต้องคำ�นึงถึงเมื่อ
บริห�รจัดก�รศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

ต�ร�ง

ต�ร�งในแนวท�งชุดนี้ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเปรียบเทียบต่�งๆ

แนวทางชุดนี้อ้างอิง “ชุดแนวทางการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราว” (Camp 
Management Tool Kit) ที่ผลิตขึ้นในปี 2551 และรวมเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  เอกสารอ้างอิงสำาหรับเนื้อหาใน
แต่ละบทจะถูกรวบรวมไว้ในช่วงท้ายของบท 

วิธีก�รใช้

วิธีก�รใช้แนวท�ง



4

ในการจัดทำาแนวทางการบริหารและจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวฉบับแรกนี้ ทาง
คณะผู้จัดทำาหวังว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจะช่วยแสดงความคิดเห็น
และบอกเล่าถึงบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำางานในศูนย์
พักพิงชั่วคราว เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำาไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต โดยสามารถ
ส่งความคิดเห็นต่างๆ ของท่านมาได้ที่ cccmthailand@gmail.com และตั้ง
หัวข้อเรื่องว่า “ข้อแนะนำาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว” 

ข้อแนะนำ�และ
คว�มคิดเห็น
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บทที่ 2 ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราว 1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

สาระสำาคัญ

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการใช้อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นที่รองรับ
กลุ่มผู้คนที่มีความจำาเป็นต้อง โยกย้ายที่อยู่อาศัย เนื่องมาจากเหตุการณ์
ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อาคารที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นอาคารที่มีอยู่เดิมก่อนมีการอพยพ
โยกย้ายและเป็นอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ศูนย์พักพิงชั่วคราวควรเป็นแนวทางสุดท้าย ในการจัดหาที่พักอาศัยให้แก่
กลุ่มคนที่จำาต้องโยกย้าย ที่อยู่อาศัย

ในกรณีที่รัฐมีศักยภาพในการให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือกับผู้
ประสบภัย บทบาทของหน่วยงาน ระหว่างประเทศจะเน้นไปที่การกำากับ
ดูแลและสนับสนุนมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์พักพิงชั่วคราวจำาแนกออกได้ดังนี้ 
•  รูปแบบ – ในระบบ (จัดตั้งโดยรัฐ) กับ นอกระบบ
•  ระยะเวลาการดำาเนินการ – ระยะสั้น กับ ระยะยาว

ศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่มีคำาจำากัดความที่เป็นทางการ แต่คำาจำากัดความที่นำามา
เสนอในที่นี้สามารถนำามาปรับใช้ได้ในเกือบทุกกรณี

คำาจำากัดความ

2.1 คำาจำากัดความของ “ศูนย์พักพิงชั่วคราว”

ศูนย์พักพิงชั่วคราว คือ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมที่ถูกนำามาใช้เป็น
ที่พักอาศัยชั่วคราวสำาหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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คำาจำากัดความนี้รวมถึงอาคารทุกประเภท ทุกขนาดและทุกรูปแบบของการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ หลักสำาคัญของคำาจำากัดความนี้ก็คือ เป็นอาคาร“ที่มีอยู่เดิม” 
เ น่ืองจากศูนย์พักพิงชั่วคราว
ส่วนมากควรต้องก่อสร้างไว้
ก่อนท่ีจะมีการอพยพโยกย้าย
ที่อยู่อาศัยเกิดขึ้น ในบางกรณี 
อาจมีการสร้างศูนย์พักพิงขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อรองรับกลุ่มคนผู้
อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย

โดยหลักการแล้ว ศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ที่มีความจำาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่
อาศัยทั้งภายในและนอกประเทศ เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือปัญหาความขัด
แย้ง แต่มีหลายครั้งที่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบศูนย์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในศูนย์
โดยไม่มีความจำาเป็นต้องย้ายที่อยู่อาศัย  หรือด้วยสาเหตุอื่น

แนวทางชุดนี้จะอ้างถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวว่าเป็น “ผู้
พักพิง” หรือ “ผู้อยู่อาศัย”

ดังนั้น คำาจำากัดความและการรับรอง “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” ในบริบท
ระดับประเทศนั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายประสาน
งานศูนย์พักพิงชั่วคราว

ศูนย์พักพิงบางแห่งอาจไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับประเทศ ซึ่ง
อาจเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงเหตุผลทางการเมือง

ในบางกรณี การเข้าถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและการให้ความช่วยเหลืออาจไม่
ได้สามารถทำาได้ ดังนั้น การใช้คำาจำากัดความของที่พักพิงชั่วคราวจึงควรจะ
กระทำาในวงกว้าง เพื่อช่วยไม่ให้
เกิดการละเมิดหลักการให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและ
สิทธิของผู้ที่จำาต้องโยกย้ายที่
อยู่อาศัย ไม่ว่าจะมีการตั้งศูนย์
พักพิงขึ้นมาหรือไม่ การจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ใช่การแก้
ปัญหาที่ยั่งยืน และควรพิจรณา
เป็นทางเลือกสุดท้าย

อาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่มี
อยู่เดิม

วัตถุประสงค์

การรับรอง
สถานภาพ

การให้ความ
ช่วยเหลือ
สนับสนุน

ข้อแนะนำา

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นอาคาร
สาธารณะที่มีอยู่แล้ว ซึ่งใช้เป็นที่รองรับ
กลุ่มผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย 

ข้อแนะนำา

การรองรับศูนย์พักพิงชั่วคราวจาก
หน่วยงาน ระดับประเทศนั้นเป็นสิ่งที่
สำาคัญ ไม่ควรจะเป็นตัวกำาหนดขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือ
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แนวทางชุดน้ีสันนิษฐานว่ารัฐบาลของประเทศท่ีรองรับกลุ่มผู้ประสบภัยในใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและพื้นฐานโครงสร้าง
มากกว่าประเทศที่ใช้ค่ายเต๊นท์เป็นที่พักชั่วคราว ถึงแม้อาจมีข้อยกเว้นในบาง
กรณี แต่โดยภาพรวมแล้ว รัฐบาลของประเทศเหล่านี้มักมีศักยภาพในการ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินสูง และมีแบบแผนสวัสดิการที่จะสามารถนำามาใช้

ข้อสรุปนี้มีผลเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำางานเกี่ยวกับศูนย์

พักพิงชั่วคราว

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรตระหนักว่ารัฐมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่จำาต้องโยกย้ายจากที่อยู่อาศัย

ดังนั้น องค์กรอิสระหว่างประเทศจึงมีบทบาทในการกำากับดูแล ให้การ
สนับสนุนและเป็นตัวแทนเพื่อเรียกร้องความเคารพในสิทธิของผู้พักพิงโดย
การสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสนับสนุนเมื่อจำาเป็น โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่กฎหมายของประเทศและนโยบายที่นำามาใช้นั้นแตกต่างไปจาก
หลักปฏิบัติและมาตรฐานสากล

ด้วยศักยภาพระดับสูงของภาครัฐ ความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระระหว่าง
ประเทศ กับภาครัฐ ทั้งในระดับบริหารงานส่วนกลาง ระดับภูมิภาคและใน
ระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง องค์กรอิสระระหว่างประเทศมีหน้าที่
ช่วยเสริมศักยภาพของหน่วยงานทุกระดับของภาครัฐในการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

•

•

•

กับผู้พักพิงได้ในระยะยาว  ดังนั้น 
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผู้อพยพ
โยกย้ายที่อยู่อาศัยย่อมเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของรัฐ ทั้งโดย
นิตินัยและพฤตินัยในการดำาเนิน
การตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบ
ของรัฐ

ผลเกี่ยวเนื่องต่อ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
(stakeholders)

2.2 ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

ข้อแนะนำา

รัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราว
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ในชุดแนวทางนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจำาแนกเป็นประเภทต่างๆ โดยพิจารณา
จากรูปแบบและระยะเวลาการใช้งาน

โดยทั่วไปศูนย์พักพิงชั่วคราวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
เริ่มเข้าพักพิง หรือการเข้าครอบครองศูนย์

ศูนย์พักพิงชั่วคราวมีระยะเวลาการใช้งานที่ต่างกันออกไป ตั้งแต่เพียงแค่ไม่กี่
วัน จนถึงการใช้งานเป็นปี ระยะเวลาการใช้งานของศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้นมี
ผลคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติการและการบริหารจัดการ ดังนั้น แนวทางชุดนี้จะ
มีการจำาแนกประเภทของศูนย์พักพิงชั่วคราวตามระยะเวลาการใช้งาน แม้ว่า 
การจำากัดเวลาของศูนย์พักพิงระยะสั้นและระยะยาวไม่อาจทำาได้อย่างแน่ชัด 
เนื่องจาก สาเหตุและสถานการณ์ของการอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยเป็นไปใน
รูปแบบที่หลากหลาย

การให้ความช่วยเหลือและมาตรฐานต่างๆ เป็นสองประเด็นซึ่งไดัรับผลกระทบ
โดยตรงจากระยะเวลาการใช้งานของศูนย์พักพิงชั่วคราว

โดยทั่วไป ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นมาก จะไม่ได้มีการ
ให้ความช่วยเหลือกับผู้อยู่อาศัยมากนัก แผนงานการให้ความช่วยเหลือศูนย์
พักพิงชั่วคราวในระดับประเทศและระดับสากล มักทำาขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้
ที่จำาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยอย่างน้อยเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

การจำาแนก
ประเภท

ในระบบ
นอกระบบ

ระยะสั้นและ
ระยะยาว

การให้ความ
ช่วยเหลือและ
มาตรฐาน

2.3 ประเภทและระยะเวลาการใช้งาน

รูปแบบ

ระยะเวลาการใช้งาน

การให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์พักพิงชั่วคราวในระบบ คือ ศูนย์พักพิงที่หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่
ความผิดชอบ (เช่น ภาครัฐ) ได้จัดหาอาคารแห่งใดแห่งหนึ่งไว้รองรับผู้ที่
จำาเป็นต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย  และมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำาหรับเป็นที่
อยู่อาศัยชั่วคราว ศูนย์พักพิงประเภทนี้รวมถึง สถานพักพิงที่ได้รับออกแบบ
ขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เช่น สถานพักพิงจากพายุ แผ่นดินไหว และน้ำาท่วม

ศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกระบบ คือ ศูนย์ที่ผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย ได้
ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ 

•

•
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โดยทั่วไป ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักมีจำานวนมากกว่าค่ายเต๊นท์เพราะศูนย์พักพิง
จะสามารถรองรับคนได้จำานวนน้อยกว่า ดังนั้น การบริหารจัดการศูนย์จำาเป็น
ต้องคำานึงถึงการเข้าถึงที่พักพิงจำานวนมาก ประกอบกับความหลากหลายของ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึง 

•  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 
   ภาคเอกชน

•  การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

•  การควบคุมตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือ 

•  การรับดำาเนินการเรื่องปัญหาเบียดเบียนสิทธิมนุษยชน

•  การสร้างกลไกการสื่อสารเรียกร้องความช่วยเหลือหรือความยุติธรรม

เมื่อเวลาผ่านไป ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักเกิดการแปรสภาพมาเป็นที่อยู่อาศัย
ระยะยาว โดยผู้พักพิงเรียกร้องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น 
การทางออกในรูปแบบอื่น หรือการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้
พักพิงอาจมีข้อจำากัด ความไม่ยืดหยุ่นของศูนย์พักพิงอาจกลายมาเป็นปัญหา
ที่ไม่สามารถหาทางออกได้สำาหรับผู้พักพิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในศูนย์พักพิงชั่วคราวระยะสั้น ควรมีการนำามาตรฐานในการรับมือกับภัยพิบัติ 
(เช่น Sphere standards หรือมาตรฐานที่ใช้ในประเทศ) มาปรับใช้

สำาหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีระยะเวลาการใช้งานยาว ความต้องการของผู้
พักพิงจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และกลไกการให้ความช่วยเหลืออาจจะ
พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองและมาตรการการฟื้นฟูเยียวยา

ปริมาณของ
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวที่มี
จำานวนมาก

ความไม่ยืดหยุ่น

2.4 ปริมาณของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีจำานวนมาก

มาตรฐาน

จากประสบการณ์

ประเทศกัวเตมาลาจำาแนกประเภทของศูนย์พักพิงชั่วคราวออกเป็น:
•  ศูนย์พักพิงฉุกเฉิน ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
•  และ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้งานนานถึง 30 วัน
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เมื่อมีศูนย์พักพิงจำานวนมาก การมีผู้จัดการประจำาทุกศูนย์พักพิงจึงแทบที่จะ
เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ผู้จัดการศูนย์พักพิงจึงอาจต้องรับผิดชอบดูแลศูนย์พักพิง
หลายแห่งในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกัน เนื่องจากผู้จัดการศูนย์จะใช้เวลาอยู่ใน
แต่ละศูนย์ได้น้อยลง 

ผลกระทบ
จากการมีศูนย์
พักพิงชั่วคราว
จำานวนมาก

จากประสบการณ์

ในประเทศจอร์เจีย ปี พ.ศ. 2550 มีผู้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยภายใน
ประเทศจำานวนประมาณ 100,000 คน พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่
มีประมาณ 1,600 แห่ง ในขณะเดียวกัน ค่ายผู้ลี้ภัยเพียงแห่งเดียวใน
กรุงดาร์ฟูร์รองรับผู้พักพิงมากกว่า 20,000 คน
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บทที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

หลักการประสานและบริการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดในการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ระดับ

3.1 แนวคิดการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ระดับ

กองอำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ ภาครัฐ

ฝ่ายประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว (หน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น 
หรือองค์กรระหว่างประเทศ) 

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (หน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ)

•

•

•

1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าท่ี

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

สาระสำาคัญ

ตามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ของคู่มือเล่มน้ี ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบหลักในการดูและ
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยคือภาครัฐ
 
ฝ่ายประสานงานศูนย์พักพิงช่ัวคราวจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายท่ีเกิด
ข้ึนจากการท่ีมีศูนย์พักพิงช่ัวคราวจำานวนมาก การมีระบบประสานงานและ
ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นหน้าท่ีสำาคัญสำาหรับฝ่ายประสานงาน ในขณะเดียวกัน 
ฝ่ายประสานกลาง ก็ต้องเป็นตัวแทนผู้อยู่อาศัยเพ่ือเรียกร้องการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างผู้พักพิงและเป็นผู้ประสาน
งานในประเทศ โดยมีหน้าท่ีหลักในการดูแลศูนย์พักพิงช่ัวคราวอย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ
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แนวคิดในการจัดตั้งระบบความรับผิดชอบ 3 ระดับ อาจไม่จำาเป็นในประเทศที่
ภาครัฐมีศักยภาพการตอบรับความต้องการและปกป้องสิทธิของผู้อยู่อาศัยใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวสูง  หากภาครัฐมีการกำาหนดหน้าที่ต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ความจำาเป็นของการจัดตั้งฝ่ายประสานงานและผู้จัดการศูนย์ฯจากภาคอื่นๆ ก็
จะลดน้อยลง ในกรณีเช่นนี้องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ และฝ่ายเอกชนที่
ทำาหน้าที่ประสานงานและจัดการศูนย์ฯ มีหน้าที่เสริมสร้างประสิทธภาพของ
ตนเอง และร่วมสนับสนุนการประสานงาน การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายมีดังนี้

ศักยภาพของ
ภาครัฐ

หน้าที่
และความ
รับผิดชอบ

การแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน

รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่เกิดการพลัดถิ่นภายในประเทศและการ
ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด
หน้าที่หลักของกองอำานวยการกลางได้แก่:

ภาครัฐมีบทบาทที่สำาคัญในการเตรียมการแก้ใขปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีเหตุจำาเป็นที่ทำาให้ผู้ประสพภัยต้องยืดเวลาการอาศัยอยู่ในศูนย์ 
ถึงแม้ฝ่ายประสานงานกลาง ที่เป็นภาคเอกชนสามารถที่จะเป็นตัวแทนเรียก
ร้องทางออกในระยะยาวสำาหรับผู้อยู่อาศัย ความรับผิดชอบในการวางพื้นฐาน
การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนยังคงอยู่ที่รัฐ

กองอำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว – ภาครัฐ

การกำาหนด เปิด และปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
สร้างและส่งเสริมความปลอดภัยสำาหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว
ออกเอกสารต่างๆให้กับผู้ผลัดถิ่นในประเทศเมื่อจำาเป็น
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นในประเทศ
อำานวยความสะดวกในการเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

•
•
•
•
•

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่อื่นๆในของกอง
อำานวยการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้ในหน้า 29 และ 79

จากประสบการณ์

ในประเทศฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเป็นผู้ทำาหน้าที่ผู้จัดการศูนย์
การพักพิงชั่วคราว โดยมีฝ่ายประสานงานกลางศูนย์พักพิงชั่วคราวให้การ
สนับสนุนและกำากับดูแลสถานการณ์
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หน้าที่
และความ
รับผิดชอบ

ความสำาคัญของ
การประสานงาน

การบริหาร
จัดการข้อมูล

ฝ่ายประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้นมีบทบาทสำาคัญ และมีหน้าที่หลักดังนี้
หน้าที่หลักของกองอำานวยการกลางได้แก่:

ในภาวะฉุกเฉิน ความจำาเป็นของการประสานงานมีมากขึ้นกว่าในภาวะ
ปกติ  เมื่อมีศูนย์พักพิงจำานวนมาก ความแตกต่างในด้านความต้องการ ระบบ
ประสานงานภายใน และทรัพยากรเริ่มต้น ย่อมเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นส่วน
เพิ่มความท้าทายและความยากลำาบากในการทำางานของกองอำานวยการกลาง 
ในกรณีเช่นนี้ รูปแบบการประสานงานแบบกระจายอำานาจไปยังจังหวัดมักจะ

สิ่งสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการให้ความช่วยเหลือคือข้อมูลท่ีเหมาะ
สม แม่นยำา และทันเวลา การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนั้น รวมไป
ถึงการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้จัดการศูนย์ และผู้ประสานงานกลาง

ฝ่ายประสานงานกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว – เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรใน
ระดับท้องถิ่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ

เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พักพิงชั่วคราว

สนับสนุนการร่างยุทธศาสตร์ทางออกสำาหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว

กำาหนดมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือในศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับกอง
อำานวยการกลาง

ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในศูนย์พักพิงชั่วคราว และ

สนันสนุนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสำาหรับผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

•

•

•

•

•

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่อื่นๆของฝ่าย
ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้ในหน้า 30 และ 68

ถูกนำามาปรับใช้เพื่อครอบคลุมดูแล
ความต้องการและการให้ความช่วย
เหลือในแต่ละพื้นที่ การกระจายอำา
นาจเพื่อการประสานงานมักจะนำามา
ซ่ึงการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการประสานงานท้องถิ่น และจะ
ได้ผลลัพธ์ที่ ดี ย่ิงขึ้นเมื่อได้ประกอบ
เข้ากับระบบการประสานงานระหว่าง
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำา

เมื่อจำานวนของศูนย์พักพิง
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น ความสำาคัญใน
การประสานงานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างศูนย์ย่อมเพิ่มตามขึ้นมา
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หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

ความไม่เพียงพอ
ของผู้จัดการ

บทบาทของผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประสบความสำาเร็จของโครงสร้างระบบบริหารจัดการ เพราะเป็นบุคคลที่
ทำางานเกี่ยวข้องกับผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยตรง

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ตรวจสอบว่ามาตรฐาน นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินงานช่วย
เหลือผู้พักพิงได้ถูกนำามาใช้อย่างเหมาะสม 

ประสานและกำากับดูแลการให้ความช่วยเหลือต่อผู้พักพิงจากทุกหน่วยงาน 
รวมถึงการระบุสิ่งที่ขาดแคลน และหลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่ซ้ำาซ้อน 

กำาหนดโครงสร้างของอาสาสมัคร สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตัวเองภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดย
ให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ของผู้อยู่อาศัย เช่น เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย และคน
กลุ่มน้อยอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว

ดำาเนินการหรือประสานงานด้านการบำารุงรักษาต่างๆที่จำาเป็น

จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พักพิงชั่วคราวและผู้อยู่อาศัย

สื่อสารโดยตรงกับผู้อยู่อาศัย

•

•

•

•

•

•

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่อื่นๆ ของผู้
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ในหน้า 64, 67 และ 79

ในทางปฏิบัติ จำานวนของผู้จัดการ
มั ก จ ะมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ค ว าม
ต้องการ การไม่มีหรือการมีผู้
จัดการที่การขาดประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ภายในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
เน่ืองจากเป็นการทำาลายจุดเชื่อม
ต่อระหว่างผู้พักพิงและโครงสร้าง
การจัดการความช่วยเหลือโดยรวม

ข้อแนะนำา

ความสามารถของผู้จัดการศูนย์ฯใน
การไปเยี่ยมเยียนศูนย์พักพิงต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องอาจจะลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป 

ความถ่ีในการไปเย่ียมท่ีแนะนำาคือ:  

     ในภาวะฉุกเฉิน: ทุกวัน
     หลังภาวะฉุกเฉิน: ทุกสัปดาห์
     ในระยะยาว: ทุกสองอาทิตย์
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รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

รูปแบบการ
บริหารจัดการ

เพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมดนั้นมีการดูแลของผู้จัดการศูนย์ฯ 
การเลือกรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และข้อจำากัด จึง
เป็นเรื่องสำาคัญ รูปแบบที่นำาเสนอในเอกสารนี้เน้นการดูแลปกครองตัวเอง หรือ
การให้ทีมผู้จัดการรับผิดชอบหลายๆศูนย์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  ความสามารถ
ของคณะผู้จัดการในการบริหารศูนย์ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบถือเป็นหัวใจ
ของการพิจารณาเลือกรูปแบบที่จะนำามาใช้

แนวคิด

ยกระดับ
ขอบเขต

กระจาย
อำานาจ

ผู้ดำ�เนินก�ร

ทีมผู้จัดการ
ศูนย์ฯ เคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่รัฐ
ในระดับ
ท้องถิ่น

สมาคมผู้อยู่อาศัย
ในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

องค์กรอิสระ 
(NGO) หรือ
องค์กรชุมชน

การจัดการตัวเอง

หน้�ที่

สร้างทีมผู้จัดการศูนย์เคลื่อนที่ขึ้น
มาดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวจำานวน
หนึ่งในพื้นที่นั้นๆ  โดยทีมเคลื่อนที่
นี้และทำาการดูแลศูนย์ทั้งหมด
ผ่านการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง 
(อย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ของประเทศ
และ โครงสร้าง ของระบบราชการ 
ว่าส่วนไหนจะเป็นผู้รับบทบาทของ
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการ
ย้ายที่อยู่อาศัยระยะยาว ผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ 
สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อตั้งกลุ่ม 
หรือสมาคม ขึ้นมาเพื่อดูแล และจัด
การศูนย์ฯ ในพื้นที่

เสี่ยงต่อการขาดศักยภาพ
ในพื้นที่ที่มีศูนย์พักพิงชั่วคราว
อยู่มาก หน่วยงานอิสระในพื้นที่ 
(NGO) หรือองค์กรชุมชน สามารถ
ร่วมสวมบทบาทผู้จัดการศูนย์
พักพิงชั่วคราวได้

ผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
รวมตัวกันเพื่อรับหน้าที่เป็นผู้
จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเอง

ข้อดี

ใช้คณะผู้จัดการ
ศูนย์จำานวนน้อย

สามารถเลือกใช้
ผู้จัดการศูนย์ที่มี
ประสบการณ์

ผู้จัดการเป็นคน
เดียวกับฝ่าย
ปกครอง

ความรู้ท้องถิ่น

มีความยั่งยืน

เสริมสร้างความ
เป็นเจ้าของ
มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
มีความยั่งยืน

ความรู้ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายไม่สูง

เสริมสร้างความ
เป็นเจ้าของ

มีความยั่งยืน

ข้อเสีย

ค่าใช้จ่ายสูง
ขาดความ
ยั่งยืน

เสี่ยงต่อการ
ขาดศักยภาพ
และความ
รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง

เสี่ยงต่อการขาด
ศักยภาพ
อาจจำากัดการ
กระจายข่าว
สู่ภายนอก

เสี่ยงต่อการขาด
ศักยภาพและ
ความยั่งยืน

มีผู้ปฏิบัติงาน
จำานวนมาก

เสี่ยงต่อการขาด
ศักยภาพ

มีผู้ปฏิบัติงาน
จำานวนมาก
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ความสัมพันธ์
ระหว่างหน้าที่
ต่างๆ

ความสำาคัญของ
ผู้จัดการศูนย์

การให้คำาแนะนำา ส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ต่อผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราวนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายประสานงานกลาง ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น  กองอำานวยการกลาง ฝ่ายประสานงานกลาง และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้การประสานและร่วม
งานกันในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สิ่งที่สำาคัญที่สุด
ในการทำางานให้ได้ผลตามที่ต้องการนั้น จำาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานในระดับผู้จัดการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในกรณี
ที่มีการประยุกต์รูปแบบการบริหารงานของผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว(หรือคณะ)นั้นเป็นหน้าที่ที่สำาคัญมาก ดังนั้นหากมี
หน่วยงานใด ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน แสดงความไม่เต็มใจกับการมารับหน้าที่
นี้ ก็จำาเป็นที่จะต้องหาหน่วยงานอื่นมาแทนที่ หรือมีการกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงการทำางานของคณะเดิม
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เพิ่มพลังผ่าน
การมีส่วนร่วม

บทที่ 4 การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและการ
ได้รับสิ่งอำานวยความสะดวกเบื้องต้นนับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพราะ 
ฉนั้นการที่ผู้อยู่อาศัยมีอำานาจร่วมตัดสินใจวิถีการดำาเนินชีวิตของตนเอง ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การมีสิทธิออกเสียงยังเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้อยู่อาศัย และเสริม
สร้างความมั่นใจเพื่อนำาไปสู่การเยียวยาฟื้นฟูชีวิตและจิตใจของผู้พักพิง การมี
ส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยยังเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการตรวจสอบความต้องการ
และสำารวจความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ
ระบบบริหารภายในที่ได้ผลจริง

4.1 การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย

สาระสำาคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว หมายถึงผู้พักพิงทั้งหมด 
(ชาย หญิง และเด็ก) มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของศูนย์

การมีส่วนร่วมไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่การระบุความต้องการ แต่รวมถึงการ
ให้โอกาสผู้พักพิงร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

กลุ่มผู้อาศัยที่รวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งจะกลายเป็นตัวแปรที่สำาคัญต่อการ
บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และร่วมแบ่งเบาภาระจากผู้จัดการศูนย์

ชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบศูนย์พักพิงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำาเนิน
การต่างๆ เช่นกัน

1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์
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การเสริมสร้าง
ศักยภาพ

การจัดการ
ตนเอง

ในกรณีที่ผู้อยู่อาศัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการปัญหา บริหารความ
ต้องการ และสิ่งที่ขาดแคลน  ผู้จัดการศูนย์พักพิงควรส่งเสริมศักยภาพเหล่านั้น
ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงานของศูนย์เพื่อพัฒนา

ควรจะสนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างของการจัดการตนเอง ผู้พักพิงสามารถ
ที่จะมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนผู้จัดการศูนย์ ทั้งในด้านการเก็บและเผย
แร่ข้อมูล ปรับปรุงและสร้างความสมดุลในระบบการแจกจ่าย รวมไปถึงการรับ
ความคิดเห็น และการร้องทุกข์ ผู้พักพิงยังสามารถที่จะทำาหน้าที่ตรวจสอบการ
ทำางานของผู้จัดการ ซึ่งอาจนำาไปสู่การตอบรับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล 
การนำาเอาความคิดเห็นของผู้พักพิง
เข้ามาเป็นส่วนของการพิจรณาและ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ ผู้พักพิงยัง
สามารถที่จะมีส่วนรวมในการลด
ปัญหาความความตึงเครียตภายใน
ศูนย์ รวมไปถึงให้การสนับสนุนและ
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้จัดการศูนย์ 

ข้อแนะนำา

การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น สามารถ
นำ ามาซึ่ ง คุณภาพการจั ดการ
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ดีขึ้น

กลไกและ
วัตถุประสงค์

กลไกและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
ของการพักพิง เป้าหมายของการมีส่วนร่วมสำาหรับศูนย์พักพิงในระยะสั้นจะ
เน้นไปที่การเก็บข้อมูล ระบบการแจกจ่าย และการดูแลคุ้มครองผู้พักพิง ใน
ทางตรงกันข้าม การพักพิงระยะยาวมักจะนำาไปสู่ความสนใจในการมีส่วนร่วม
การพัฒนา และกำาหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

4.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้มีโอกาสนำาประเพณีและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นกลับเข้ามาสู่ชีวิตประจำาวัน เช่น การกำาหนดพื้นที่ทำากิจกรรมทางศาสนา 
การแบ่งพื้นที่ทำาครัว การจัดกิจกรรมนันทนาการ ยังจะเป็นการช่วยส่งเสริมสุข
ภาพจิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย 

เพิ่มพลังผ่าน
การมีส่วนร่วม



19

รูปแบบของการมีส่วนร่วม

ประเภทของศูนย์

ศูนย์พักพิงชั่วคราวระยะสั้น

ศูนย์พักพิงชั่วคราวระยะยาว

วัตถุประสงค์ทั่วไป

•  ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
•  ปรับปรุงการแจกจ่ายภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
•  ป้องกันความเหลื่อมล้ำาในการแจกจ่าย
•  มีที่อยู่อาศัย น้ำา สุขอนามัย และสุขลักษณะ 
   ที่เหมาะสม
•  จัดสรรอาหาร และของใช้
•  แบ่งพื้นที่ทำาครัวที่เหมาะสม
•  รองรับปัญหาการคุ้มครองที่เกิดขึ้น
•  เผยแพร่ข้อมูลในท้องถิ่น
•  ฟื้นฟูความมั่นใจในตนเอง
•  ทำานุบำารุงศูนย์
•  แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

•  มีที่อยู่อาศัย น้ำา สุขอนามัย และสุขลักษณะ 
   ที่เหมาะสม
•  ตั้งข้อเรียกร้องความสนับสนุนจากรำฐเมื่อจำาเป็น
•  การเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง
•  รองรับปัญหาการคุ้มครองที่เกิดขึ้น

รูปแบบของการจัดการ

•  คณะกรรมการ
•  คณะทำางานกลุ่มย่อย

•  สมาคมระดับประเทศ
•  องค์กรอิสระในประเทศ
•  กรรมการเรียกร้อง
   ความสนับสนุน

คณะทำางาน
กลุ่มย่อย

บทบาทและ
หน้าที่ของ
คณะทำางาน
กลุ่มย่อย

วิธีหน่ึงท่ีจะทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมได้คือการตั้งคณะทำางานกลุ่มย่อยขึ้นมา
รองรับการทำางานเฉพาะด้าน คณะทำางานกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้พักพิง

คณะทำางานฯ มีหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสาร เสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง
ผู้พักพิงกับผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน จึง
ถือได้ว่าดังนั้นคณะทำางานกลุ่มย่อย มีบทบาทที่สำาคัญมากภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

มีหน้าที่จัดการ บำารุงรักษาและตรวจ
สอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง
มีบทบาทในการเสริมความรู้ให้กับผู้
อยู่อาศัยอื่นๆ  โดยทั่วไปศูนย์พักพิง
อาจจะมีคณะทำางานเร่ืองการแจกจ่าย
ระบบสาธารณสุข สุขอนามัย ระบบ
สุขาภิบาล หรือเรื่องความต้องการ
ของคนพิการเป็นต้น 
 

ข้อแนะนำา

การตั้งคณะทำางานกลุ่มย่อยเป็น
วิธีการรับมือปัญหาเฉพาะด้านได้
อย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมการ
สร้างสัมพันธ์ในการทำางานร่วมกัน
ของผู้พักพิง
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การอบรมและ
การสร้างความ
ตื่นตัว

การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของผู้พักพิงสามารถทำาได้ด้วยการจัดฝึก
อบรม กิจกรรมสร้างความตื่นตัว โดยผู้จัดการศูนย์ สำาหรับศูนย์ระยะสั้นนั้น
หัวข้อที่นำามาอบรมอาจจะเป็นเรื่องปัญหาการปกป้องคุ้มครองสิทธิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำาหรับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง หรือการรับรู้และทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าออก และจำานวนประชากรของผู้อยู่อาศัยในศูนย์ เมื่อเวลาผ่าน
ไปนานขึ้นความจำาเป็นของผู้พักพิงที่จะต้องติดต่อกับทางรัฐก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น
การอบรมเรื่องกฎหมาย และสิทธิในการรับความช่วยเหลือระยะยาวก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้อยู่อาศัย 

จากประสบการณ์

ในประเทศเซอร์เบีย สมาคมผู้พลัดถิ่นในประเทศเผยแพร่ข้อมูลผ่านการ
ประชุม หนังสือพิมพ์ และ รายการโทรทัศน์

การปกครอง
ตนเอง

กฎระเบียบ
พื้นฐาน

การตั้งกฎ
ระเบียบร่วม

ระบบการมีส่วนร่วมสามารถที่จะนำาพาผู้พักพิงไปสู่การตั้งกฎและกติกาในการ
อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพักพิงในระยะยาวหรือสั้น การมีกฎข้อบังคับพื้น
ฐานสำาหรับการอยู่ร่วมกันที่ทุกคนรับรู้และเข้าใจเป็นเรื่องสำาคัญ กฎข้อบังคับ
เหล่านี้ควรจะครอบคลุม เวลาเปิด-ปิดของอาคาร การเคารพและบำารุงรักษา
สถานที่ ระบบการปกครอง กลไกการประสานงาน การกำาจัดของเสีย มาตรการ
ด้านสุขอนามัย และขั้นตอนการป้องกันไฟไหม้ ฯลฯ 

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวควรสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยร่วมกันพัฒนากฎ
ระเบียบประจำาศูนย์ขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่และกิจกรรมส่วนรวม 
เช่น ระเบียบการใช้พื้นที่ครัวส่วนกลาง การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา
พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องน้ำา และกฎการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์

เพื่อให้กฎระเบียบมีความเหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมของผู้พักพิง 
การตั้งกฎกติกาภายในศูนย์จึงควรจะกระทำาร่วมกับผู้พักพิง โดยสร้างจาก
กระบวนการที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทุกกลุ่มคน 
และครอบคลุมถึงหลักการประพฤติตัวที่ไม่เป็นที่ยอมรับ การมีกฎระเบียบร่วม
เป็นพื้นฐานที่ทั้งผู้จัดการศูนย์ และผู้พักพิงสามารถนำามาใช้ได้ในการเจรจากับ
ผู้ที่กระทำาผิดกฎ

4.3 การปกครองตนเองของผู้อยู่อาศัย

การเข้าถึง
คนกลุ่มน้อย

กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จำาเป็นที่จะต้องทำาให้คนกลุ่มน้อยได้มีส่วนร่วมใน
การประชุมและมีตัวแทนในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

4.4 การเข้าถึง
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การเข้าถึง
คนกลุ่มน้อย

การคัดเลือก
ตัวแทน

ผลกระทบที่ดี

บางครั้งสังคมในศูนย์พักพิงยกย่องคนที่แข็งแรงกว่า กล้าพูดกว่า จนทำาให้การ
มีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกเข้าพักพิง 
และอาจจะลุกลามถ้าไม่มีมาตรการมาหยุดยั้ง การเข้าหาและระบุตัวแทน
คนกลุ่มน้อยเพื่อเข้าร่วมในระบบปกครองภายในศูนย์จะช่วยในการปกป้อง
คุ้มครองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ 

ผู้จัดการศูนย์มีบทบาทสำาคัญในการทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างอย่าง
แท้จริง และควรที่จะเฝ้าดูกระบวนการคัดเลือกตัวแทนต่างๆ ของผู้พักพิงอย่าง

การมีส่วนร่วมของผู้พักพิงในการดำาเนินการและบริหารศูนย์นั้นมักจะตามมา
ด้วยผลพลอยได้ที่เกินความคาดหมายของทุกฝ่าย นอกจากจะช่วยปกป้อง
สิทธิของคนกลุ่มน้อยแล้ว การมีส่วนร่วมยังจะช่วยให้ผู้พักพิงได้มีโอกาสเริ่ม
ต้นหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และสร้างความเชื่อมั่นในความ
สามารถที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

ใกล้ชิด กระบวนการคัดเลือกตัวแทน 
และจัดตั้งคณะกรรมการที่ดี ควร
จะผลักดันให้มีการสงวนหน้าที่หรือ
ตำาแหน่งไว้สำาหรับกลุ่มคนที่โดยปกติ
อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ เช่น 
แม่หม้าย และเด็ก หรือชนกลุ่มน้อย์

ข้อแนะนำา

ผลักดันให้มีกระบวนการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
กลุ่มน้อยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ของศูนย์

ความสัมพันธ์
กับผู้อยู่อาศัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว และชุมชนที่อยู่
โดยรอบศูนย์ฯ ขึ้นอยู่กับบริบท และสถานที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละศูนย์ 
ภายในความสัมพันธ์ที่หลากหลายนี้ หลักการประสานงานที่ควรจะนำามาใช้กับ
ชุมชนโดยรอบมีดังนี้

4.5 ชุมชนที่อยู่โดยรอบศูนย์พักพิงชั่วคราว

การติดต่อสื่อสารกับชุมชนที่อยู่โดยรอบศูนย์ควรจะเริ่มต้นขึ้นในทันทีท่ีมี
การตัดสินใจใช้อาคารเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว  ผู้นำาชุมชน หัวหน้าหมู่บ้าน 
หรือตัวแทนจากคณะกรรมการท้องถิ่น ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมหารือ และหากเป็นไปได้ควรเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กรท้องถิ่นให้มา
ร่วมประชุม หรือเป็นประธานในการประชุม ต่อจากนั้นอาจจะมีการจัดตั้ง
กลไกประสานงานอย่างเป็นทางการเพื่อกำาหนดหน้าที่และระบุตัวผู้ประสาน
งานฝ่ายชุมชน  และมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

หากเป็นไปได้ ควรจะมีการเรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
มีตัวแทนเข้ามาอยู่ในระบบประสานงานขององค์กรปกครองในท้องถิ่น 
เนื่องจากว่าในหลายกรณีการตัดสินใจในที่นี้มักจะมีผลกระทบกับผู้พักพิง

•

•
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ข้อกังวลหลัก
ของชุมชนรอบ
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ข้อกังวลหลักของชุมชนรอบศูนย์พักพิงชั่วคราวมักจะมีดังนี้

การนำาเสนอข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับกลุ่มคนที่จะย้ายเข้ามา หรือย้ายเข้ามา
แล้ว รวมทั้งจำานวน ถิ่นฐานดังเดิม สาเหตุที่ทำาให้ต้องย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ จะ
ทำาให้ชุมชนโดยรอบมีความเข้าใจสถานการณ์ที่ดีขึ้น การยกตัวอย่างครอบครัว

ทางรัฐมีหน้าที่เตรียมข้อมูลการประเมินระยะเวลาจำาเป็นของการใช้ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะคาดคะเนให้ได้อย่างแม่นยำา ในการ
สื่อสารกับชุมชนรอบศูนย์ช่ัวคราวน้ันควรจะบ่งบอกให้ชัดเจนถึงความเป็นไป
ได้ในการคลาดเคลื่อน 

ชุมชนโดยมากเป็นห่วงผลกระทบทางลบที่อาจจะตามมาพร้อมกับการย้ายเข้า
ศูนย์ของผู้พักพิง ความเป็นห่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ความหนา
แน่นที่จะเพิ่มขึ้น หรือความตึงเครียดทางสังคม ซื่งล้วนแล้วแต่มีความเป็น
ไปได้ ชุมชนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและมีการรายงานแจ้ง
ข่าวสารอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ตรงกัน ทาง
ศูนย์ไม่ควรเสนอการสนับสนุนทางสิ่งของ หรือสวัสดิการอย่างเลื่อนลอยให้กับ
ชุมชนเพียงเพื่อที่จะลดความตึงเครียด 

ใคร และทำาไม

จะอยู่นานแค่ ไหน

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา

ผู้พักพิงมาเล่าให้ฟัง  มักจะช่วยให้
ชุมชนได้รู้สึกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็น
คนแปลกหน้าไปเสียเลยทีเดียว ควร
จะมีการแสดงความรู้สึกขอบคุณ และ
สำานึกในความโอบอ้อมอารีของชุมชน
ที่เอื้อต่อการนำาอาคารมาใช้รองรับ
การย้ายฐิ่นชั่วคราว 

ข้อแนะนำา

การติดต่อสื่อสารกับชุมชนอย่าง
ว่องไวและซ่ือตรงมักจะนำามาแต่
ผลดี

จากประสบการณ์

ในประเทศจอร์เจีย ได้มีการรวมเอาชุมชนที่อยู่โดยรอบเข้ามาร่วมโครงการ
สนับสนุนด้านอาชีพไปพร้อมๆ กับผู้ที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง 

NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 3: Participation and 
Community Involvement. 
ท่ี: http://www.nrc.no/arch/_img/9293551.pdf

เอกสารเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
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บทที่ 5 โครงสร้างการประสานงาน 1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

การให้ความ
ช่วยเหลือ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความเหลื่อมล้ำา คือ
จุดประสงค์หลักของการประสานงาน ผู้พักพิงในศูนย์ควรที่จะได้รับรู้และเข้าถึง
ความช่วยเหลือที่มีอยู่ ระบบการแจกจ่ายของภายในศูนย์ควรจะคำานึงถึงกลุ่ม
คนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง หรือการเอา
เปรียบ ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จะบรรลุผลสำาเร็จตามนี้ได้ จำาเป็นจะต้องมีความ
ร่วมมือระหว่าง กองอำานวยการกลาง ฝ่ายประสานงานกลาง ผู้จัดการศูนย์ และ
ผู้พักพิง 

5.1 ระดับของการประสานงาน

สาระสำาคัญ

คู่มือนี้ให้ความสำาคัญกับความแตกต่างในการประสานงานระดับประเทศ 
จังหวัด ท้องถิ่น และภายในศูนย์

ผู้พักพิงในศูนย์ควรที่จะได้รับรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือที่มีอยู่ ระบบการ
แจกจ่ายของภายในศูนย์ควรจะคำานึงถึงกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ และ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง หรือการเอาเปรียบ 
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ระบบการ
ประสานงาน
3 ระดับ

แนวทางฉบับนี้แบ่งระบบการประสานงานออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 
ระดับประเทศหรือจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับภายในภายในศูนย์ ตาม
ตารางข้างล่างนี้

กลไกการประสานงานที่แนะนำา

ระดับ

ประเทศ
หรือ
จังหวัด

ท้องถิ่น -
ตำาบล หมู่บ้าน

ภายในศูนย์
พักพิงชั่วคราว

ประธาน

ผู้อำานวยการ
กลางศูนย์ฯ
หรือ
ผู้ประสานงาน
กลางศูนย์ฯ

ตัวแทนผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
หรือ
ผู้ประสานงานศูนย์
ในท้องถิ่น

ผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ผู้มีส่วนร่วม

•  ตัวแทนรัฐ
•  หัวหน้ากอง
   ประสานงานศูนย์ฯ
•  หัวหน้า
   ผู้จัดการ ศูนย์ฯ
•  ตัวแทนผู้พักพิง

•  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
•  ผู้ประสานงานศูนย์ฯ
•  ผู้จัดการศูนย์ฯ
•  ตัวแทนผู้พักพิง
•  ตัวแทนอาสาสมัคร
•  ผู้ให้ความสนับ
   สนุนศูนย์

•  ตัวแทนคณะ
   ทำางานศูนย์ฯ
•  ตัวแทนผู้พักพิง
•  ตัวแทนอาสาสมัคร
•  ผู้ให้ความสนับสนุน

ติตตามผล

บันทึกการประชุม
แผนการปฏิบัติงาน

บันทึกการประชุม
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงาน

งานหลัก

ประสานการให้ความชั่ว
เหลือทั่วไปและการให้
ความปกป้องคุ้มครอง 
ระหว่างภาครัฐ และ
เอกชน
สนับสนุนการประสานงาน
ระดับท้องถิ่น 

ประสานการให้ความ
ช่วยเหลือและการให้ความ
ปกป้องคุ้มครองในกลุ่ม
ศูนย์พักพิงภายในตำาบล
หรือหมู่บ้าน 

ประสานการให้ความ
ช่วยเหลือและการให้ความ
ปกป้องคุ้มครองภายใน
ศูนย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หากภาครัฐไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ประสานงานกลางศูนย์พักพิงได้ 

การประสานงานระดับประเทศหรือจังหวัด

องค์กรอื่นเช่น องค์กรสหประชาชาติ 
หรือองค์กรอิสระทั้งจากในและนอก
ประเทศสามารถที่จะเข้ามาทำาหน้าที่
นี้แทนได้  แต่จำาเป็นที่จะต้องมีการ
ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การตัด 
สินใจของฝ่ายประสานงานกลางนั้น
ควรจะมีการผลักดันและสนับสนุน
จากภาครัฐ

ข้อแนะนำา

การประสานงานระดับประเทศ
ในสำ าหรั บการช่ วย เหลื อและ
มาตรฐานต่างๆ อาจใช้เวลานาน 
แต่เป็นสิ่งสำาคัญ
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ประเด็นการ
ประสานงาน
ระดับประเทศ

การประสานงาน
ระดับจังหวัด

การประสานงาน
ระดับท้องถิ่น

การจัดกลุ่มพื้นที่

หน่วยงานใน
ท้องถิ่น

การประสานงานระดับประเทศเป็นระดับที่สูงสุดและครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ 

การประสานงานระดับจังหวัดมักจะครอบคลุมประเด็นเหล่านี้  

การประสานงานระดับท้องถิ่น - ระดับหมู่บ้านหรือตำาบลมักจะครอบคลุม
ประเด็นเหล่านี้  

เนื่องด้วยว่าศูนย์พักพิงโดยมากจะมีจำานวนผู้อยู่อาศัยที่ค่อนข้างน้อย ประกอบ
กับการที่ผู้จัดการอาจจะดูแลหลายๆ ศูนย์ฯเวลาเดียวกัน การรวมกลุ่มของ
ศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อประสานงานระหว่างศูนย์มักจะเกิดขึ้นจากความจำาเป็น
ในภาคปฏิบัติ การประสานงานในระดับท้องถิ่นจะเน้นไปที่การให้ความช่วย
เหลือโดยตรง ในการประชุมอาจจะมีการประกาศวันแจกจ่ายของ รับเรื่องร้อง
ทุกข์หรือมีการแลกเปลี่ยนความคิด คำาแนะนำาเกี่ยวกับการแจกจ่ายของครั้ง
ล่าสุดเป็นต้น 

การประสานงานในระดับนี้เป็นโอกาสที่องค์การอิสระต่างๆ จะได้ทำางานร่วม
กับหน่วยงานท้องถิ่น แต่ละพื้นที่ก็ต่างมีความต้องการ นิสัยและประเพณีที่
ต่างกันไป เพราะฉนั้นในการวางแผนทำางานขององค์กรหรือภาคเอกชนควรจะ
คำานึงถึงการประสานงานที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อมีการข้ามเขตการทำางานไปใน
เขตตำาบลหรืออำาเภออื่น

การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน 

การให้การปกป้องคุ้มครองและความปลอดภัย

กำาหนดมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือของประเทศ

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ นำาไปปฏิบัติ และตรวจสอบ

เป็นจุดเชื่อมระหว่างระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

ให้ความช่วยเหลือไปตามท้องถิ่นที่มีความต้องการ

ประสานกับระดับประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจำาเป็น 

•

•

•

•

•

•

•
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การประชุม
ภายใน

การจัดการ
ตัวเองภายใน
ศูนย์ฯ

การประชุมภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะจะเป็นช่องทาง
ที่สามารถจะรับรู้ถึงความเป็นไปของศูนย์นั้นได้อย่างเป็นทางการ  ทั้งด้าน
บรรยากาศภายในศูนย์ ความตึงเครียตที่เกิดขึ้น จนรวมไปถึงความรุนแรงที่
อาจจะเกิดขึ้นและความเหลื่อมล้ำาภายใน และเป็นโอกาสที่จะรวมรวมข้อมูล
เหล่านี้อย่างเป็นกลาง การประชุมภายในศูนย์จึงเป็นการประชุมที่เปิดให้ผู้
พักพิงทุกคนมีสิทธิเข้าร่วม ในบางกรณีอาจจะจำาเป็นที่จะต้องมีการเชิญคน
กลุ่มน้อยเป็นพิเศษมาเข้าร่วม การจัดการประชุมควรจะคำานึงถึงวัฒนธรรม และ

การประสานงานภายในศูนย์ควรจะครอบคลุมถึงระบบบริหารอาสาสมัคร การ
จัดการตัวเองของผู้พักพิง และการร่วมกันพัฒนากฎระเบียบภายใน เพื่อให้การ
อยู่ร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น การมีกล่องความคิดเห็นประจำาศูนย์อาจจะนำา
มาซึ่งประเด็นอื่นๆ สำาหรับการประชุม การนำาเสนอประเด็นโดยไม่ต้องมีการ
ระบุชื่ออาจจะช่วยให้คนกลุ่มน้อยมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น 

การประสานงานภายในศูนย์พักพิง

ประเพณีที่เหมาะสมในกลุ่มผู้พักพิง 
เช่นมีการแยกที่นั่งชาย-หญิง หรือ
ความจำาเป็นของการมีล่าม การประชุม
น้ียังเป็นพื้นที่ให้คณะทำางานกลุ่มย่อย
ได้มี โอกาสรายงานความก้าวหน้า
ของการดำาเนินงานในกลุ่มอีกด้วย 

ข้อแนะนำา

การประชุมภายในศูนย์เป็นการ
ประชุมที่ เปิดให้ผู้พักพิงทุกคน
สามารถเข้าร่วมได้

NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 4: Coordination. 
ท่ี: http://www.nrc.no/arch/_img/9293553.pdf

เอกสารเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
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บทที่ 6 การบริหารจัดการข้อมูล 1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

สาระสำาคัญ

การจัดการข้อมูลนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกองค์กรและหน่วยงาน
ซ่ึงมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว หน้าท่ีน้ีครอบคลุมการ
จัดเก็บ วิเคราห์และเผยแพร่ข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในสภาวะฉุกเฉินจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของผู้ที่เข้าอาศัยอยู่
ในศูนย์พักพิงและข้อมูลของศูนย์พักพิงเอง ทั้งในด้านการเข้าถึงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่มีอยู่

เมื่อการพักพิงยาวนานขึ้น การจัดการข้อมูลจะมีส่วนช่วยในกระบวนการที่
จะทำาให้ศูนย์พักพิงเป็นที่ยอมรับ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจสถานการณ์การใช้ศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ควรพิจารณาวิธีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ในบางกรณี ผู้พักพิงที่อยู่ในศูนย์ไม่ได้มีความจำาเป็นที่จะต้องย้ายถิ่นฐาน
เหมือนกันทุกคน  สร้างความลำาบากในการทำางานและตัดสินใจให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ความสำาคัญของ
การจัดการข้อมูล

ข้อมูลที่แม่นยำา ทันเวลาและเชื่อถือได้ กับช่องทางการเผยแพร่ที่ตรงต่อความ
ต้องการ สำาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว จำานวนศูนย์
พักพิงชั่วคราวที่มากมายและหลากหลายความต้องการล้วนแต่มีผลต่อการ
บริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล6.1    
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ความสำาคัญของ
การจัดการข้อมูล

การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ

การมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาจะช่วยให้การช่วยเหลือสามารถดำาเนินไปได้
อย่างเหมาะสมและสามารถมีผลต่อ   การวางมาตรฐานและนโยบายได้ การ
วางมาตรฐานและนโยบายได้ หลักการและวิธิเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
ทั้งสภาวะและความมั่นคงของสถานการณ์ในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูลนับ
เป็นส่วนสำาคัญของการบริหารจัดการศูนย์และเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมของ
ทุกหน่วยงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลของศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งรวมถึง
การเก็บข้อมูล การอบรมให้ความรู้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเผย
แพร่ข้อมูลต่างๆ จะแบ่งกันไประหว่างกองอำานวยการกลาง ฝ่ายประสานงาน
กลางศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวและอาสาสมัครในชุมชนหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ

บุคคล/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บรวบรวม การวิเคราะห์          

และการใช้

การเผยแพร่

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลโดยทั่วไป

เก็บข้อมูลภายในศูนย์ 

เก็บข้อมูลจากผู้อยู่
อาศัยในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวและหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือ
ประเมินและวิเคราะห์
ผลข้อมูล
รวบรวมข้อมูลให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน
รวบรวมข้อมูลของ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่
อยู่ในความรับผิดชอบ

ใช้ข้อมูลจากผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
เพื่อการตัดสินใจ
วางแผน

ใช้ข้อมูลจากฝ่าย
ประสานงานกลาง
ในการวิเคราะห์ขั้น
พื้นฐาน รวมถึงการ
วิเคราะห์หาช่องว่าง
ในความช่วยเหลือ
ใช้ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนโครงการ
 

ให้ข้อมูลกับผู้จัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่าย
ประสานงานกลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้
อยู่อาศยัในศนุย์พกัพิง
ชั่วคราว เจ้าหน้าที่
ประจำาท้องถิ่น และ
ชุมชนรอบศูนย์

ผู้อยู่อาศัย อาสาสมัคร
ในชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในศูนย์

ผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ต่อหน้าถัดไป
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บุคคล/หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บรวบรวม การวิเคราะห์          

และการใช้

การเผยแพร่

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลโดยทั่วไป

สร้างมาตรฐานในการ
เก็บข้อมูล เมื่อเป็น
ไปได้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
ในการจัดการข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจาก
ศูนย์ต่างๆ ภายใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ปกป้องและเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลในการ
ใช้ข้อมูล

จัดการลงทะเบียน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
และผู้อยู่อาศัย
กำากับดูแลกิจกรรมใน
การให้ความช่วยเหลือ
วิเคราะห์ข้อมูลใน
ระดับประเทศ

ดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับภาค
เสนอ/เรียกร้องความ
ช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ข้อมูลในการ
วางแผน

ใช้ข้อมูลในการ
วางแผน
 

ส่งต่อข้อมูลให้กับกอง
อำานวยการกลางและ
หน่วยงานซึ่งทำาหน้าที่
ประสานงานในระดับ
ประเทศและหน่วย
งานที่ให้ความช่วย
เหลือต่างๆ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้
จัดการศูนย์

ส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้า
หน้าที่ในส่วนท้องถิ่น
และส่วนภูมิภาค
เตรียมการเผย
แพร่ข้อมูลต่างๆสู่
สาธารณชน/อย่างเป็น
ทางการ

ฝ่ายประสานงานกลาง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

กองอำานวยการกลาง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

หน้าท่ีของภาครัฐ ภาครัฐเป็นผู้มีหน้าท่ีหลักในการรับรองสถานะของผู้พักพิง หากภาครัฐเลือก
ที่จะใช้ระบบจัดการข้อมูลของตัวเองในการลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยในศูนย์ ควร
จะมีการประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลกับฝ่ายประสานงานกลางศูนย์อยู่
อย่างต่อเนื่อง (โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐไม่ได้ทำาหน้าที่ฝ่ายประสานงานกลาง)

กองอำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว

การรวบรวมและ
จัดการข้อมูล

ภาครัฐนั้นจะเป็นผู้ดำาเนินการหลักในการจัดการฐานข้อมูลซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวและผู้อยู่อาศัย การที่จะมอบหมายให้หน่วยงานกลางหรือ
หน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนต่างๆเข้ามารับผิดชอบในการเก็บข้อมูล
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานเหล่านี้ด้วย หากภาครัฐเป็นผู้ดำาเนินการเก็บ
ข้อมูล อาจจะมีการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคและคำาแนะนำาจากองค์กร
อิสระหรือภาคเอกชนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ ในบางกรณี ฝ่ายประสานงาน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (ถ้าไม่ใช่ภาครัฐ) อาจขึ้นมามีส่วนพัฒนาและปรับปรุงฐาน
ข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลของรัฐได้ โดยเฉพาะในเรื่องการไม่ลำาเอียงและ
การปกป้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ข้อมูล

ต่อจากหน้าที่แล้ว
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ในประเทศเฮติ ผู้ประสานงานกลางศูนย์พักพิงช่ัวคราวผลักดันให้มีการผนวก
ฐานข้อมูลศูนย์พักพิงช่ัวคราวเข้าไปในแผนเผชิญภัยของประเทศ 

การตัดสินใจและ
เผยแผร่

ภาครัฐควรใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในการประเมินหาช่องว่างในการให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมกับฝ่ายประสานงานกลางตัดสินใจวางแผนการทำางาน    
ภาครัฐส่วนกลางควรเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลไปยังจังหวัดและองค์กรท้องถิ่น โดย
ต้องคำานึงถึงมาตรฐานในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ฝ่ายประสานงานกลางหรือกองอำานวยการกลาง (ภาครัฐ) ควรเป็นผู้กำาหนด

บทบาทของฝ่าย
ประสานงาน
กลาง

จุดเชื่อมโยงกับ  
ผู้อยู่อาศัย

การกระจาย
ข้อมูล

ฝ่ายประสานงานกลางมีหน้าท่ีกำากับดูแลการจัดการข้อมูล และมักเป็นศูนย์รวม
การรับจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล หน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการตั้งมาตรฐานการ
เก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มามีคุณภาพ
และสามารถนำามาใช้งานได้ง่าย มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ       
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายและกำาหนดกิจกรรมฝึกอบรมและมาตรการในการตรวจ
สอบการเก็บและรวบรวมข้อมูล การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องมี  
ข้อมูลกลางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นส่วนสำาคัญในการเก็บข้อมูลเน่ืองจากได้ใกล้ชิดกับ
ผู้อยู่อาศัยและชุมชนที่อยู่รอบศูนย์ และเป็นคนแรกที่จะต้องทำาตามมาตรฐาน
การเก็บข้อมูลท่ีต้ังไว้ ผู้จัดการศูนย์เป็นคนรวบรวมและประเมินข้อมูล (ท่ีผู้พักพิง
และอาสาสมัครเป็นคนเก็บ) รวมท้ังส่ือสารข้อสรุปต่างๆไปยังท่ีฝ่ายประสานงานกลาง

เ ม่ือ ฝ่ ายประสานงานกลาง เ ป็น
ศูนย์กลางในการเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล จะต้องทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
เช่ือมการส่ือสารระหว่างกองอำานวย
การกลางและผู้จัดการศูนย์ทั้งหมด 
และมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลโดยมีมา
ตการป้องกันสิทธิความ  เป็นส่วนตัว
ของแต่ละบุคคลในการใช้ข้อมูล ฝ่าย
ประสานงานอาจมอบหมายหน้าที่นี้ให้
ผู้จัดการข้อมูล

ฝ่ายประสานงานกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

ข้อแนะนำา

การมีฐานข้อมูลกลางจะช่วย
อำานวยความสะดวกให้กับการ
วิเคราะห์และจัดการกับข้อมูล
จำ านวนมากของศู นย์พั กพิ ง
ชั่วคราว
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ประเทศศรีลังกาใช้แจกจ่ายหนังสือพิมพ์ในหมู่ผู้พักพิงเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และได้รับการตอบรับท่ีดีมาก

การรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูล
ภายในศูนย์

การกำากับดูแล
ข้อมูล

การกระจาย
ข้อมูล

การให้ข้อมูล
ทั่วไป

ผู้พักพิง อาสาสมัครและผู้ให้ความช่วยเหลือล้วนแต่เป็นส่วนสำาคัญในการจัดการ
ข้อมูลภายในศูนย์ มีหน้าที่หลักเป็นผู้เก็บข้อมูลเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูล   ใน
กลุ่มผู้พักพิง ถึงแม้ว่าอาจเป็นการทำางานอย่างไม่เป็นทางการ แต่ก็ต้องทำาตาม
มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ เช่น กรอกเอกสารข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง หรือ
อาจมีการตั้งคณะทำางานขึ้นมาดูแลทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยผ่อนเบา
ภาระของผู้จัดการศูนย์

เนื่องจากข้อมูลที่ไว้ใจและเชื่อถือได้มีผลกับการวางแผนทำางานอย่างมาก        
ผู้จัดการศูนย์จึงมีหน้าที่กำากับดูและการเก็บข้อมูลภายในศูนย์ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลที่ได้มาน้ันถูกต้องและอาจจัดฝึกอบรมให้กับผู้พักพิงและอาสาสมัคร
เกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบวินัยในการเก็บข้อมูล หากยังไม่มีโครงสร้าง
หรือคณะทำางานทางด้านนี้ ผู้จัดการศูนย์ก็จำาเป็นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เก็บข้อมูลมากขึ้น 

เม่ือฝ่ายประสานงานกลางเป็นศูนย์กลางในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล จะต้อง
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมการส่ือสารระหว่างกองอำานวยการกลางและผู้จัดการ
ศูนย์ทั้งหมด และมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลโดยมีมาตการป้องกันสิทธิความ  
เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลในการใช้ข้อมูล ฝ่ายประสานงานอาจมอบหมาย
หน้าที่นี้ให้ผู้จัดการข้อมูล

อีกหน้าท่ีหน่ึงของผู้จัดการศูนย์คือการให้ข้อมูล ความรู้และข่าวสารในเร่ืองท่ัวไป 
เนื่องจากการโยกย้ายที่อยู่อาศัยมักทำาให้ผู้พักพิงขาดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นข่ายในจังหวัดหรือนอกประเทศ การได้รับรู้ข่าวสาร
ที่เชื่อถือได้ยังเป็นสัญญานของการกลับสู่สภาวะปกติ สร้างความรู้สึกที่ดีและ
ลบล้างข่าวลือที่อาจสร้างความตึงเครียดภายในศูนย์และระหว่างผู้พักพิงกับ 
ชุมชนรอบๆได้ 

ผู้พักพิง อาสาสมัครและผู้ ให้ความช่วยเหลือ

การประเมิน
สถานการณ์

การเก็บข้อมูลในสภาวะฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากไม่มีแผนเผชิญภัยหรือ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างไม่ได้คาดหมาย 

การเก็บข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน6.2     
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ข้อมูลผู้ โยกย้าย
ที่อยู่อาศัย

บทบาทของ       
ผู้ประสาน
งานกลาง

ข้อมูลพื้นฐานใน
ภาวะฉุกเฉิน

ส่ิงท่ีสำาคัญที่สุดคือการได้ข้อมูลที่กระชับรัดกุมเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของ
สถานการณ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรใช้
วิธีในการประเมิณสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และควรเก็บข้อมูลในระดับหมู่บ้าน
หรือตำาบลแทนที่จะเป็นในระดับครัวเรือนหรือรายบุคคล (เช่น ประเมินความ
เสียหายของบ้านเรือนเป็นเปอร์เซนต์ต่อตำาบลหรืออำาเภอ)

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราว และข้อมูลเกี่ยวกับ  
ผู้อยู่อาศัยในศูนย์มักจะถูกเก็บกันคนละครั้ง

โดยปกติแล้ว ฝ่ายประสานงานศูนย์กลางจะต้องเป็นรับผิดชอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน เพราะอาจยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์และระบบ  
การดูแลตัวเองในศูนย์ยังไม่เกิดข้ึน ส่ิงสำาคัญคือมีการเร่ิมต้นการเก็บและจัดการ
ข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดการโยกย้ายที่อยู่อาศัย

เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์การโยกย้ายท่ีอยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว 
ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีควรมีคือ รูปแบบการโยกย้าย จำานวนของผู้โยกย้ายท่ีอยู่อาศัย 
สถานท่ีพักพิงและข้อมูลท่ัวไป รวมท้ังความต้องการเร่งด่วน ข้อมูลเบ้ืองต้น
เหล่าน้ีได้สรุปให้เห็นในตารางด้านล่าง

ข้อมูลผู้ โยกย้ายที่อยู่อาศัย

ประเภท ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน

จำานวนของผู้โยกย้ายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือได้รับการยืนยัน
จำานวนของผู้โยกย้ายโดยประมาณ
จำานวนของผู้โยกย้ายที่จำาเป็นต้องการความช่วยเหลือ

เขตและเทศบาลต่างๆที่มีผู้โยกย้ายเข้ามาอยู่อาศัย
ชื่อและที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว (ทั้งในและนอกระบบ)
ตำาแหน่ง GPS

อายุ
เพศ
บุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (ต้องการความคุ้มครอง มีความต้องการ
พิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ) สำาหรับการจัดการใน
แต่ละกรณีไป
วันเข้าพักพิง
ความต้องการเร่งด่วน
การเข้าถึงความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (เช่น น้ำา สุขภาพและอนามัย)

จำานวนของผู้โยกย้าย 
ที่อยู่อาศัย

สถานที่รับรองผู้พักพิง

ข้อมูลทั่วไป 

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

การประเมิน
สถานการณ์
อย่างเร่งด่วน



33

การรวบรวบและ
เผยแพร่ข้อมูล

การระบุศูนย์ 
พักพิงชั่วคราว

โดยมากข้อมูลพ้ืนฐานน้ีมักได้มาจากการเข้าเย่ียมเยียนศูนย์พักพิงท้ังหมด 
รายการข้างบนน้ีอาจไม่ครอบคลุมหมดทุกเร่ืองและควรปรับการใช้ไป              
ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของการโยกย้ายท่ีอยู่อาศัย ทีมออกเก็บข้อมูล
ควรได้รับการฝึกอบรมมาแล้วและใช้แบบสอบถามตามมาตรฐานท่ีตกลงกันไว้ 
ข้อมูลท่ีเก็บมาแล้วควรจะถูกรวบรวมด้วยฝ่ายประสานงานกลางเพ่ือวิเคราะห์
และเผยแพร่ผลสรุปไปสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ความท้าทายอย่างหน่ึงในข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการระบุว่าศูนย์
พักพิงช่ัวคราวอยู่ท่ีไหนบ้าง  การค้นหาต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกระบบ

จากประสบการณ์

เมื่อปี 2551 ในประเทศจอร์เจีย มีการร่วมมือกันของภาครัฐ องค์การ
สหประชาชาติ องค์กรอิสระและเครือข่ายอาสาสมัคร เพ่ือจัดทำาการลงทะเบียน
อย่างเร่งด่วนให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวและผู้อยู่อาศัยทั้งหมด โดยมีภาครัฐ
เป็นผู้จัดการฐานข้อมูล 

การค้นหาและระบุตำาแหน่งศูนย์พักพิงชั่วคราวจะค้นหาและระบุตำาแหน่ง
ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้ครบถ้วนนั้นเป็นข้อท้าทายประการแรก โดยเฉพาะ
เมื่อมีศูนย์นอกระบบเป็นจำานวนมาก 

มีการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ทั้งจากภาครัฐ ภาค
เอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายอาสาสมัคร ฯลฯ ซึ่งมักมีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่
นั้นเป็นอย่างดี

กำาหนดผู้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยต่างๆ รวมไปถึงทหารและตำารวจที่อาจ
มีข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในพื้นที่

ตั้งทีมลงทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อออกไปเก็บข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวและผู้
พักพิง ชาวบ้านในพื้นที่โดยมากจะรู้ว่ามีศูนย์พักพิงอยู่ที่ไหนบ้าง 

ตั้ง “สายด่วน” สำาหรับผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีการประกาศ
ทางวิทยุหรือวิธีอื่นๆ

จัดตั้งศูนย์บริการสำาหรับบุคคลที่ตามหาสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสำาหรับเด็กพลัดหลงกับพ่อแม่ 

•

•

•

•

•

•
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ประเภท ข้อมูล

ข้อมูลสำาคัญของศูนย์พักพิงชั่วคราว

เขตและตำาบล
หมู่บ้าน 
ชื่อ (หรือ คำาอธิบายลักษณะ)
ตำาแหน่ง GPS

การใช้งานก่อนที่จะถูกนำามาใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
ใช้งานอยู่ หรือ ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ความยุ่งยาก หรือการขัดขวางการให้บริการสำาหรับชุมชนในละแวกนั้น 
วันที่เริ่มจัดตั้งศูนย์

ประเภทของสิทธิครอบครอง 
สัญญาและข้อตกลงต่างๆ สำาหรับการใช้สถานที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว (เช่น 
เจ้าของยินยอมให้ใช้เป็นศูนย์พักพิงหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงที่จะถูกขับไล่)
ระยะเวลาของสัญญาและข้อตกลง

ทั่วไป, ท้องถิ่น, ระบบสาธารณูปโภค หรือการปนเปื้อน

ระดับของความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปของศูนย์

สามารถปิดอาคารได้สนิท (มีหน้าต่าง ประตู กำาแพง และหลังคาที่ใช้งานได้)
มีระบบถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ

ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ รวมถึงระบบน้ำาและสุขาภิบาล

ข้อคิดเห็นพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราวเช่น ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวกับ การให้ความคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัว สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และความปลอดภัย

ที่ตั้ง

การใช้งาน

เจ้าของ 

สิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง 

ลักษณะอาคาร  

ระบบสาธารณูปโภค 

ข้อคิดเห็นต่างๆ 

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

ย่ิงศูนย์พักพิงช่ัวคราวมีระยะเวลาการใช้งานท่ียาวนานข้ึนเท่าไหร่ ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราวก็จะยิ่งมีความจำาเป็นเพิ่มขึ้นตามลำาดับ เนื่องจาก
ลักษณะที่หลากหลายของศูนย์พักพิงชั่วคราวข้อมูลเชิงคุณภาพจึงมีความ
สำาคัญมาก ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำาเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงชั่วคราว
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การควบคุมดูแล
การให้ความ 
ช่วยเหลือ

การลงทะเบียน

การลงทะเบียน
ครัวเรือน

การลงทะเบียน
ของศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

การเก็บข้อมูล
สายหลัก

เม่ือพ้นภาวะฉุกเฉินไป ความต้องการทางข้อมูลก็จะเปล่ียนมาเน้นการหาช่องว่าง
ของการให้ความช่วยเหลือ การหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือที่ทับซ้อนและ
การลงทะเบียนศูนย์พักพิงอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ผู้จัดการศูนย์ควรจะเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนภายใน
ศูนย์และส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังฝ่ายประสานงานกลาง 

ในบางสถานการณ์ การลงทะเบียนครัวเรือนหรือรายบุคคลจำาต้องทำาเพื่อให้มี
บัญชีรายชื่อสำาหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

การลงทะเบียนครัวเรือนเป็นการเก็บข้อมูลช่ือหัวหน้าครอบครัวและรายละเอียด
ต่างๆ เช่น จำานวนสมาชิกในครอบครัว (แบ่งตามเพศและอายุ) การลงทะเบียน
รายครัวเรือนนั้นสามารถทำาได้เร็วกว่ารายบุคคล และอาจเหมาะสมกับใน
ภาวะฉุกเฉิน

เนื่องจากการลงทะเบียนของศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นทางหน่ึงในการสร้าง
ความยอมรับสถานะของศูนย์และจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้มีสิทธิในการรับความ         
ช่วยเหลือ รัฐจึงควรเป็นผู้ทำาการลงทะเบียน โดยฝ่ายประสานงานกลางมีหน้าท่ี
ผลักดันให้เกิดการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและให้มีการจำากัดความของศูนย์
พักพิงชั่วคราวที่ชัดเจน

ในระยะยาว ควรมีการรวมการจัดการข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เข้ากับระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสายหลัก และรวมทะเบียนศูนย์เข้ากับทะเบียนผู้อพยพโยก
ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยโดยรวม (หรือระบบการเก็บข้อมูลประชากากรของทาง
รัฐ) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยของศูนย์จะไม่ถูกมองข้ามไปหรือได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ การเก็บข้อมูลควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กับผู้
อพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในการเก็บข้อมูลที่มี
ความละเอียดอ่อนด้านสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล เช่น การละเมิดสิทธิ
มนุษยธรรม และความรุนแรงต่างๆ 

การเก็บข้อมูลในระยะกลางและยาว

การลงทะเบียนรายบุคคลหรือรายครัวเรือน

6.3     

6.4     

จากประสบการณ์

ประเทศศรีลังกาใช้แจกจ่ายหนังสือพิมพ์ในหมู่ผู้พักพิงเป็นเคร่ืองมือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และได้รับการตอบรับท่ีดีมาก
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การลงทะเบียน
รายบุคคล

การลงทะเบียน
ต่อเนื่อง

การสำารวจ

การพิจารณา
ตามรายกรณี

สถาบัน     
ทางสังคม       
ของประเทศ

ในการลงทะเบียนรายบุคคลมีการรวบรวม ชื่อ เพศ อายุ และข้อมูลอื่นๆ ของ
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเอาไว้  การขึ้นทะเบียนในรูปแบบนี้จึงมักนำามาใช้
ในสถานการณ์ที่มีเวลา ศักยภาพและความจำาเป็น

ในระยะยาว อาจมีความจำาเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือมีการลงทะเบียน
ศูนย์ใหม่อยู่ตลอดเวลา (หรือการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง) ผู้พักพิงในศูนย์มัก
มีการย้ายที่พักพิงจากศูนย์นึงไปยังอีกศูนย์หนึ่งเพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัวหรือ
ชุมชนของตน  นอกจากนี้การเกิดและตายภายในศูนย์ก็ยังมีผลกับทะเบียน
ผู้อยู่อาศัยในศูนย์อีกต่างหาก ทำาให้มีความจำาเป็นในการปรับปรุงข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา หรือมีการลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันข้อมูลที่มีอยู่

ในกรณีที่จำานวนผู้ที่จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมีมาก ครอบคลุมพื้นที่
หลายจังหวัดและมีการย้ายที่พักพิงอย่างต่อเนื่อง การลงทะเบียนรายบุคคล
หรือรายครัวเรือนอาจไม่เป็นทางออกที่เหมาะสม ในกรณีเช่นนี้ การสุ่มสำารวจ
ตัวอย่างประชากรอาจถูกนำามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทางออกที่มักมีการนำามาใช้คือการพิจรณาตามรายกรณีไป โดยกระทำาผ่าน
ศูนย์ประสานงานในพื้นที่ที่มีความเข้าใจชุมชนในท้องที่และทราบถึงปัญหาใน
แต่ละกรณี การตัดสินใจที่จะยอมรับคนกลุ่มนี้เข้ามาในศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจ
เป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น ในหลายกรณีศูนย์
มีการยอมให้กลุ่มคนที่ไม่ได้จำาเป็นต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาพักพิงและ
ร่วมรับความช่วยเหลือบางส่วน 

ควรมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ต่างๆ ภายในประเทศ และอาจเป็นการเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้จำาต้องพลัดถิ่นเข้าร่วม
รับความช่วยเหลือจากระบบสวัสดิการทางสังคมได้ มาตรการและกฏระเบียบ
ในประเทศที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีไม่ได้จำาต้องพลัดถิ่นซึ่งอาศัย
อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจนำามาใช้ได้ในกรณีนี้ และใช้เป็นพื้นฐานการ
ตัดสินใจแผนการทำางานต่อไปโดยมีกองอำานวยการกลางศูนย์ฯ เป็นผู้รับรอง

ผู้อยู่อาศัยที่ ไม่มี
ความจำาเป็นต้อ
งอพยกโยกย้าย
ที่อยู่อาศัย

ศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งไม่ได้เป็นที่อยู่สำาหรับผู้จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่น
ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของชุมชนข้างเคียงเข้ามาด้วย 
ซึ่งในบางกรณีอาจทำาให้มีปัญหาในการจัดสรรความช่วยเหลือ และคำาถามเรื่อง
การลงทะเบียน หากให้ร่วมลงทะเบียบรับความช่วยเหลือด้วยก็อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกศูนย์ได้ แต่การไม่ให้ความช่วยเหลือ
คนเหล่านี้ก็ขัดต่อหลักการทางมนุษยธรรม ในกรณีเช่นนี้ กองอำานวยการกลาง 
(รัฐ) และฝ่ายประสานงานกลางควรปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะมีมาตรฐานที่นำา
มาใช้อย่างเท่าเทียมกันในทุกศูนย์ 

ผู้อยู่อาศัยที่ ไม่มีความจำาเป็นต้องอพยกโยกย้ายที่อยู่อาศัย6.5     
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 7 คว�มเสี่ยงท�งด้�นสิ่งแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ทุกประเด็นของศูนย์พักพิง
ชั่วคร�ว 

ใช้คู่มือสิ่งแวดล้อมเฉพ�ะด้�นอย่�งบูรณ�ก�ร ด้วยก�รคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดและ
คำ�แนะนำ�ด้�นสิ่งแวดล้อมในด้�นอื่นๆและกฎหม�ย นโยบ�ยท�งด้�นสิ่งแวด
ล้อมของประเทศ 

ก�รปนเป้ือนของมลภ�วะท�งส่ิงแวดล้อมอ�จนำ�ม�ซ่ึงปัญห�สุขภ�พท่ีร้�ย
แรงและยืดเย้ือในระยะย�วต่อผู้พักพิงและผู้ที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ศูนย์พักพิงเองก็ส�ม�รถกล�ยม�เป็นต้นเหตุของปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมได้ 
โดยเฉพ�ะท�งด้�นน้ำ� สุขอน�มัยและก�รกำ�จัดของเสีย รวมไปถึงของเสียที่
เป็นพิษ 

ศูนย์พักพิงช่ัวคร�วอ�จได้รับผลกระทบจ�กมลภ�วะท่ัวไปและก�ร  ปนเป้ือน
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ก�รคำ�นึงถึง  
สิ่งแวดล้อม

ปัญห�สิ่งแวดล้อมมักม�คู่กับก�รตั้งศูนย์พักพิงชั่วคร�วเนื่องจ�กจำ�นวน
ประช�กรที่เพิ่มขึ้นภ�ยในเวล�อันสั้น ห�กไม่มีม�ตรก�รป้องกันผลกระทบ    ที่
ต�มม�อ�จเป็นก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมในระยะย�ว ประเด็นก�รจัดตั้งระบบ  น้ำ�
ดื่มที่สะอ�ด สถ�นที่ตั้งของศูนย์ ก�รแจกจ่�ยอ�ห�รให้ผู้อยู่อ�ศัยและระบบ
สุข�ภิบ�ลล้วนแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

คว�มสัมพันธ์กับสิ่งโดยรอบ7.1 

ส�ระสำ�คัญ



40

ก�รคำ�นึงถึง  
สิ่งแวดล้อม

ข้อแนะนำ� 
เฉพ�ะท�ง

สภ�วะของสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบต่อคว�มเป็นอยู่ของผู้พักพิงและชุมชน
โดยรอบเช่นเดียวกัน ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ทุกประเด็น
ของศูนย์พักพิงชั่วคร�ว ตั้งแต่ก�รว�งแผน เตรียมพร้อมและดำ�เนินก�ร

เนื่องจ�กปัญห�สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับหล�ยภ�คส่วน และไม่ส�ม�รถแยกม�
จัดก�รแก้ปัญห�ต่�งห�กได้ ดังนั้นข้อแนะนำ�ด้�นสิ่งแวดล้อมเฉพ�ะท�งควรใช้
ร่วมกับข้อแนะนำ�ของส่วนอื่นๆ ด้วย 

ภัยคุกค�มจ�ก
ก�รปนเปื้อน

ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อม

ก�รสำ�รวจ
สภ�วะ       
สิ่งแวดล้อม

ก�รฝึกอบรม

ในหล�ยประเทศคว�มตื่นตัวเรื่องภัยคุกค�มด้�นสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยอยู่ และ
มักจะละเลยก�รคำ�นึงปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อมในก�รจัดตั้งดูแลศูนย์พักพิง
ชั่วคร�ว ภัยคุกค�มด้�นสิ่งแวดล้อมในกรณีนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับศูนย์พักพิงชั่วคร�วนั้นมักถูกมองข้�ม
ไป ทั้งในช่วงว�งแผน ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น จนถึงเวล�ปิดศูนย์ ผลกระทบนี้
อ�จเรื้อรังและอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อ�ศัยอยู่โดยรอบ

ถึงแม้ศูนย์พักพิง ช่ัวคร�วส่วนม�ก
เป็นอ�ค�รท่ีมีอยู่เดิม และไม่ส�ม�รถ
เปล่ียนแปลง สถ�นที่ตั้งหรือโครงสร้�ง
หลักได้ แต่ยังมีอีกหล�ยประเด็นที่ควร
พิจ�รณ�  ดังนั้นก�รสำ�รวจสภ�วะสิ่ง
แวดล้อมรอบจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น อย่�ง
น้อยที่สุดควรมีก�รสำ�รวจสภ�วะสิ่ง
แวดล้อมของอ�ค�รที่จะกำ�หนดให้เป็น
ศูนย์พักพิงชั่วคร�วในแผนเผชิญภัย

ก�รฝึกอบรมและก�รสร้�งคว�มเข้�ใจปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อ�ศัย
ในศูนย์ ชุมชนโดยรอบและเจ้�หน้�ที่ท้องถิ่นจะเป็นก�รช่วยให้ทุกคนร่วมกัน
วิเคร�ะห์และห�ท�งป้องกันปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น

ก�รข�ดคว�มตื่นตัวด้�นสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมกับศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

7.2  

7.3   

ปัญห�สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อศูนย์พักพิงชั่วคร�ว
ปัญห�สิ่งแวดล้อมที่เกิดจ�กศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

•
•

อ่�นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญห�เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พในศูนย์
พักพิงได้ในบทที่ 14

ข้อแนะนำ�

ห�กปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมไม่
ได้รับก�รเยียวย�แก้ไขในช่วง
ว�งแผนเผชิญภัย ระหว่�งก�ร
จัดตั้งและดูแลศูนย์ ปัญห�นั้นจะ
เรื้อรังตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นและ
ต่อไปในอน�คต

1 ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน้� 86
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ก�รจัดก�รขยะ

ปัจจัยต�มบริบท

ก�รทำ�แผนที่
คว�มเสี่ยงท�ง
สิ่งแวดล้อม

ก�รเยียวย�
รักษ�

คว�มเสี่ยงต่อ
สุขภ�พ

เนื่องจ�กแทบทุกอย่�งที่ใช้ในศูนย์จะต้องนำ�ม�จ�กข้�งนอก จะต้องมีก�ร
ดูแลก�รจัดก�รขยะเป็นพิเศษ และควรหลีกเลี่ยงก�รนำ�เอ�บรรจุภัณฑ์ต่�งๆ 
เช่น กล่องโฟมและถุงพล�สติกเข้�ม�ในศูนย์เพื่อเป็นก�รลดขยะ ศูนย์พักพิง
ชั่วคร�วควรที่จะเชื่อมต่อกับระบบเก็บขยะของเมืองเมื่อเป็นไปได้ ห�กไม่
ส�ม�รถทำ�ได้ผู้พักพิงจำ�ต้องห�ท�งออกก�รจัดก�รขยะด้วยตัวเอง ควรมีก�ร
แยกขยะเพื่อนำ�กลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลต�มคว�มเหม�ะสม ควรสนับสนุน
ก�รทำ�ปุ๋ยหมักสำ�หรับขยะท่ีย่อยสล�ยได้ และจัดท่ีเผ�ขยะท่ีเหลืออย่�งเหม�ะสม  

ประเด็นด้�นส่ิงแวดล้อมบ�งอย่�งจำ�ต้องคำ�นึงถึงบริบทของศูนย์ เช่น ก�รเก็บ
ฟืนจะต้องคิดถึงสถ�นท่ีต้ังของศูนย์ จำ�นวนคน ระยะเวล�ของก�รอยู่ในศูนย์ ก�ร 
บริก�รท่ีมี รวมท้ังปริม�ณและประเภทของวัสดุท่ีมี

ในก�รทำ�แผนเผชิญภัยจังหวัดควรพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รทำ�แผนท่ี
คว�มเสี่ยงท�งสิ่งแวดล้อม (ด้วย GIS/remote sensing) เพื่อที่จะสร้�งคว�ม
เข้�ใจปัญห�สิ่งแวดล้อมที่อ�จเกิดขึ้น และก�รใช้ที่ดินรอบๆอ�ค�รที่จะกำ�หนด
ให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคร�ว หรือใช้เป็นหนึ่งในกระบวนก�รเลือกและกำ�หนด
พื้นที่เหม�ะสมของศูนย์ ประเด็นสำ�คัญรวมถึงศูนย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กักเก็บน้ำ�
ต�มธรรมช�ติ แหล่งมลพิษ ระยะห่�งจ�กป่�และอุทย�นต่�งๆ ฯลฯ ก�รทำ�
แผนท่ียังเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รส่งเสริมคว�มรู้และคว�มตื่นตัวในชุมชนอีก
ด้วย

ห�กมีก�รพบภัยหรือคว�มเสี่ยงท�งธรรมช�ติ ควรมีแผนก�รเยียวย�ขึ้นม�
แก้ไขปัญห�และลดคว�มเสี่ยง

บ�งอ�ค�รที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงช่ัวคร�วอ�จตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีส�รพิษ        
ปนเป้ือนม�ก่อน ท่ีน่�เป็นห่วงท่ีสุดคือก�รปนเป้ือนท�งอ�ก�ศ แหล่งน้ำ�และดิน ท่ี
จะมีผลโดยตรงกับสุขภ�พของผู้อยู่อ�ศัยในศูนย์ ท้ังในระยะส้ันและระยะย�ว ผลก
ระทบบ�งอย่�งอ�จไม่แสดงอ�ก�รจนหลังจ�กท่ีปิดศูนย์ไปแล้ว ดังน้ัน ปัญห�
เหล่�นี้ควรมีก�รสำ�รวจและตรวจสอบให้อย่�งถ้วน คำ�แนะนำ�และคว�มช่วย
เหลือจ�กผู้เชี่ยวช�ญอ�จจำ�เป็นในบ�งกรณี

ก�รจัดก�รขยะ

จ�กประสบก�รณ์

ในประเทศอ�เซอร์ไบจ�น ศูนย์พักพิงชั่วคร�วที่ถูกสร้�งในพื้นที่ที่มีก�ร 
ปนเปื้อนของน้ำ�มันเป็นผลให้ผู้อยู่อ�ศัยมีปัญห�ด้�นสุขภ�พน�นกว่�สิบปี
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ระบบน้ำ�และ
สุข�ภิบ�ล

สุขภ�พและ
คว�มปลอดภัย

ประเด็นสำ�คัญ

ก�รควบคุม  
โรคระบ�ด

โครงสร้�งท�ง
ก�ยภ�พ

ท่อน้ำ�

ระบบสุข�ภิบ�ลที่ดีเป็นสิ่งสำ�คัญต่อสภ�พแวดล้อมของศูนย์พักพิงชั่วคร�ว 
ห�กไม่มีระบบสุข�ภิบ�ลอยู่เดิม ก็จำ�เป็นที่จะต้องมีก�รซ่อมแซม ยกระดับเพื่อ    
เชื่อมต่อกับระบบของเขตหรือขุดทำ�บ่อบำ�บัดขึ้นในศูนย์ แต่ก�รขุดบ่อบำ�บัด
นั้นต้องคำ�นึงถึงก�รดูและรักษ�อย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งระวังไม่ให้มีก�รรั่วไหลของ
บ่อที่จะนำ�ไปสู่ก�รทำ�ล�ยคุณภ�พของน้ำ�บ�ด�ลในพื้นที่ได้ 

ผู้จัดก�รศูนย์มีหน้�ที่รับผิดชอบดูและสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของผู้พักพิง 
ซึ่งมักรวมถึงก�รดูแลสภ�พของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ใระดับที่ดีด้วย ควร

ในขณะเดียวกัน ก�รจัดก�รห้องน้ำ�และพื้นที่ซักล้�งอย่�งผิดๆ นั้นมีผลกระทบ
ในหล�ยระดับ สิ่งสำ�คัญที่ควรระวังคือก�รมีส�รเจือปนเข้�ไปในแหล่งน้ำ�ดื่ม
น้ำ�ใช้ของศูนย์เอง ก�รรั่วไหลของบ่อบำ�บัดห�กน้ำ�ท่วม ก�รถ่�ยในที่แจ้งห�ก
ห้องน้ำ�ในศูนย์ไม่เหม�ะสมหรือผิดกับวัฒนธรรม 

ไม่ควรปล่อยให้เกิดน้ำ�ขังในบริเวณซักล้�ง บริเวณท่ีทำ�อ�ห�รและบริเวณรอบ 
อ�ค�รโดยรวม ขยะในครัวเรือนที่ทิ้งเกลื่อนกล�ดและน้ำ�ขังจะเป็นแหล่งเพ�ะ
พันธุ์ยุง หนูและสัตว์ต่�งๆที่เป็นพ�หะนำ�โรค

ควรคำ�นึงถึงก�รใช้แร่ใยหินในฝ้�เพด�น กำ�แพงและท่อต่�งๆ ในศูนย์ เพร�ะ
ห�กอ�ค�รมีคว�มเสียห�ย (เช่น จ�กพ�ยุ) จำ�เป็นต้องมีก�รเรียกผู้เชี่ยวช�ญ
เข้�ม�ช่วยแก้ไขปัญห�

ท่อน้ำ�ท่ีมีอยู่ในศูนย์อ�จไม่ได้ม�ตรฐ�นทำ�ให้เกิดก�รปนเปื้อนของส�รพิษใน
น้ำ�ได้ ข้อบ่งบอกของก�รมีส�รปนเป้ือนในน้ำ�คือ น้ำ�มีสี กลิ่นหรือส�หร่�ยที่
เจริญพันธุ์ผิดปกติ และอ�จทำ�ให้ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนระบบท่อน้ำ�ใหม่

ระบบน้ำ�และสุข�ภิบ�ล

ก�รบริห�รด้วยก�รใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ฝึกอบรมหน่วยเคลื่อนเพื่อออกตรวจ
สอบสภ�พแวดล้อมอยู่อย่�งต่อเนื่อง
จะช่วยให้ผู้จัดก�รรู้ถึงสถ�นก�รณ์
อยู่ตลอดเวล� หรืออ�จมีก�รตั้งคณะ
ทำ�ง�นหรือชมรมสิ่งแวดล้อมขึ้นม�
ดูแลประเด็นนี้ ซึ่งอ�จเป็นโอก�สเสริม
สร้�งคว�มตื่นตัวท�งด้�นสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุนชนที่อ�ศัยอยู่รอบศูนย์ด้วย
ก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและกลุ่ม
แม่บ้�นจ�กในชุมชน

ข้อแนะนำ�

ปรึกษ�องค์กรท้องถ่ินและชุมชน
โดยรอบก่อนท่ีจะกำ�หนดศูนย์ใน
แผนเผชิญภัย  เน่ืองจ�กคว�มรู้พ้ืน-
ถ่ินน้ันมักจะเข้�ใจสภ�พแวดล้อม 
และมีคว�มรู้เก่ียวกับประวัติก�ร
ใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีได้ดีกว่�
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ควรมีก�รร่�งแผนปิดศูนย์ที่คำ�นึงพึงสภ�พแวดล้อมทันทีท่ีมีก�รจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคร�วที่รวมถึงข้อกำ�หนดในก�รส่งมอบอ�ค�รคืนให้กับเจ้�ของ ใน
ข้อตกลงอ�จมีแผนก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรือก�รฟื้นฟูสภ�พอ�ค�รในส่วนหนึ่ง 
แนวท�งก�รปิดศูนย์ที่พัฒน�ขึ้นโดยฝ่�ยประส�นง�นกล�งควรจะรวมถึงก�ร
ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม2

เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม

2  UNHCR และ IOM (ร่�งปี 2010) แนวทางการปิดที่พักอาศัยชั่วคราว
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 8 ก�รตั้งศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

ส�ระสำ�คัญ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 2550 กำาหนดรูป
แบบการเข้าให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้คนที่มีความจำาเป็น
ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย เนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ รวมไปถึงศูนย์พักพิงชั่วคราว

การเตรียมแผนเผชิญภัยท่ีเหมาะสม กำาหนดศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีมีศักยภาพ
ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้น

หลักการเลือกศูนย์พักพิงที่ดีคือ “อาคารที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่เหมาะสม” 

การเลือกสถานท่ีต้ังและการวิเคราะห์โครงสร้างควรทำาโดยคณะผู้เช่ียวชาญ

การเลือกศูนย์พักพิงช่ัวคราวควรคำานึงเกณฑ์ความต้องการท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว

การปิดศูนย์เป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

พระร�ชบัญญัติ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 2550 ได้กำาหนด
รูปแบบการเข้าให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งรวมไปถึงศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ก�รให้ก�รสนับสนุนศูนย์พักพิงชั่วคร�วต�มพระร�ชบัญญัติ8.1   
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แผนเผชิญภัย
จังหวัด

แผนปฏิบัติก�ร
ในระดับประเทศ

ก�รกำ�หนด
ลำ�ดับคว�ม
สำ�คัญ และ
คว�มรับผิดชอบ

คว�มยืดหยุ่นของ 
แผนปฏิบัติก�ร

มีการทำาแผนเผชิญภัยอย่างละเอียดสำาหรับแต่ละสถานการณ์ท่ีอาจทำาให้เกิด
การโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะสำาหรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเป็นประจำา (เช่น น้ำาท่วม) แผนเผชิญภัยควรจะได้รับการพัฒนาและ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การร่างและพัฒนาแผนปฏิบัติการควรจะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของรัฐ    กอง
อำานวยการกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว ฝ่ายประสานงานกลางศูนย์พักพิงชั่วคราว
และตัวแทนผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การทบทวนและแก้ไขแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการควรระบุว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวใดท่ีควรได้รับการสนับสนุน 
และเป็นระยะเวลานานเท่าใด รวมถึงระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกองอำานวยการกลาง(รัฐ) ฝ่ายประสานงานกลางและผู้จัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว  นอกจากนี้ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น การทำามาหากิน ช่วงเวลาของการ
เก็บเกี่ยวและประเด็นด้านการให้ความคุ้มครอง รวมถึงทางเลือกและการตัดสิน
ใจของผู้พักพิงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึง

ท้ายที่สุด แผนปฏิบัติการควรมีความยืดหยุ่นในตัว เพื่อสามารถปรับให้เข้า
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เมื่อเกิดความจำาเป็นในการ
โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนส่วนมากมีทางเลือกและตัวแปรในการตัดสินใจหลาย
อย่าง ไม่ว่าจะไปอยู่กับญาติ ตั้งเพิงอยู่ริมถนน หรือขึ้นไปอยู่บนที่สูงเพื่อหนี
น้ำาท่วม นอกจากนี้ ตัวแปรและทางเลือกตามยังมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่

แผนเผชิญภัยจังหวัด

ยุทธศ�สตร์หรือแผนปฏิบัติก�รรวมก�รให้คว�มช่วยเหลือ

8.2    

ผ่านไป บางครอบครัวอาจมีการย้าย
จากศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งไปยัง
อีกแห่งหนึ่ง เช่น ครอบครัวที่มีงาน
ทำาอาจย้ายออกไปจากศูนย์ ในขณะ
ที่คนตกงานอาจอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ผล
ที่ตามมาคือบทบาทของศูนย์ก็ควร
ต้องเปลี่ยนตามการเปล่ียนแปลงของ
คนในศูนย์ เช่น จากศูนย์พักพิงระยะ
สั้นเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

นี้ จำาเป็นที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไปแผนการ
ทำางานนี้ควรระบุมาตรฐาน ตัวชี้
วัดและกระบวนการตรวจสอบ เพื่อ
สนับสนุนให้การบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราวบรรลุวัตถุประสงค์ของการให้
ความช่วยเหลือโดยรวม

ข้อแนะนำ�

การพิจารณาและวางแผนการปิด
ศูนย์ตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดตั้งเป็นสิ่ง
ท่ีสำาคัญ และถือเป็นหน่ึงในงานที่
ควรเริ่มทำาอย่างเร็วที่สุด เช่น การ
ทำาข้อตกลงกับเจ้าของอาคารและ
ผู้ให้ความสนับสนุนศูนย์อื่นๆ3

ข้อแนะนำ�

คำานึงถึงการแก้ปัญหาท่ีย่ังยืน
สำาหรับผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวต้ังแต่มีการเร่ิมจัดต้ังศูนย์
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แง่มุมของ   
แผนเผชิญภัย
จังหวัด

การประเมินจำานวนของผู้ที่ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยสำาหรับแผนเผชิญภัย
จังหวัด ในขั้นแรกจะต้องทราบจำานวนของประชากรในพื้นที่เสี่ยงต่อหมู่บ้าน
หรือตำาบล ซึ่งสามารถสอบถามได้จากฝ่ายปกครองหรือสาธารณสุขจังหวัด

มีปัจจัยมากมายที่ควรคำานึงถึงในการระบุพื้นที่ เช่น ชาติพันธุ์ ศาสนา ทาง
เลือกทางการเมืองและชุมชนโดยรอบ และรวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศและ
การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาสาธารณภัย (เช่น กำาแพงกันน้ำาท่วม
ชั่วคราว) โดยทั่วไปผู้พลัดถิ่นมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ใกล้ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของ
ตนเอง ดังนั้นพื้นที่ในตำาบลหรือเขตข้างเคียงอาจเป็นทางเลือกในลำาดับต้นๆใน
การโยกย้าย  ข้อมูลเหล่านี้ช่วยบวกกับการประเมินจำานวนของผู้ที่ต้อง   โยก
ย้ายที่อยู่อาศัย เป็นพื้นฐานในการประเมิณจำานวนของผู้ที่ต้องการความช่วย
เหลือและผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยชั่วคราว

การดำาเนินการในขั้นตอนนี้อาจมีการใช้ทรัพยากรมาก เนื่องจากต้องมีการ
ประเมินภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนล่วงหน้าไว้อย่าง
ละเอียดก่อนเริ่มดำาเนินการสำารวจ

การกำาหนดโครงสร้างการประสานงานเบ้ืองต้นในระดับท้องถิ่นก็มีความสำาคัญ
เช่นกัน โดยโครงสร้างนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการในท้องที่เป็นแนวทางเมื่อเกิด
ความจำาเป็นในการโยกย้ายข้ึน โดยผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือในการย้าย
เข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้ระบุเอาไว้ล่วงหน้า บ่อยครั้งบทบาทและหน้าที่
การประสานงานนี้มักมีองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

ในบริบทของศูนย์พักพิงชั่วคราว  แผนเผชิญภัยจังหวัดควรพิจารณาถึงมุมมอง
ด้านต่างๆเหล่านี้   ประเมินจำานวนของผู้ที่ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยและกำาหนด
กลไกการประสานงานในระดับท้องถิ่น

ก�รประเมินจำ�นวนของผู้ที่ต้องโยกย้�ยที่อยู่อ�ศัย

ระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มในก�รรองรับผู้ โยกย้�ยที่อยู่อ�ศัย

ระบุอ�ค�รสำ�หรับศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

กำ�หนดกลไกก�รประส�นง�นในระดับท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้�น/ตำ�บล)

จ�กประสบก�รณ์

ในกัวเตมาลา หน่วยการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลได้พัฒนาแผน
ฟื้นฟูศูนย์พักพิงชั่วคราว 58 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผู้พลัดถิ่นได้ 7,400 
คน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

3  UNHCR และ IOM (ร่างปี 2010) แนวทางการปิดที่พักอาศัยชั่วคราว
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จ�กประสบก�รณ์

ในปี 2551 ประเทศนิคารากัวได้ร่างแผนการเผชิญอุทกภัยแห่งชาติท่ีแจกแจง 
หน่วยงานบริหารจัดการศูนย์ พักพิงชั่วคราวในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศที่ขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของประเทศ

ศูนย์พักพิง
ชั่วคร�ว    
นอกระบบ

ก�รเลือก
กำ�หนดอ�ค�รที่
เหม�ะสม

ระยะเวล�     
ในก�รใช้ง�น

เมื่อเกิดการโยกย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้คาดหมายขึ้น การระบุศูนย์อพยพ
ชั่วคราวย่อมมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้โยกย้ายที่อยู่อาศัย
มักมีการริเริ่มเข้าครอบครองอาคารเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวโดยอาศัย
ความสะดวกเป็นหลัก ศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกระบบเหล่านี้มักไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่ว่าของไทยหรือสากล และอาจไม่ได้รับอนุญาตการใช้อาคารเป็นที่อยู่อาศัย
จากเจ้าของ ข้อผิดพลาดในการเลือกอาคารสำาหรับศูนย์พักพิงในขั้นตอนนี้มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักพิงอย่างมาก และอาจทำาให้เกิดการ
โยกย้ายที่อยู่อาศัยเป็นครั้งที่ 2 หรือทนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรม
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้าง
แผนเผชิญภัยอย่างรอบคอบ

ถึงแม้ว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด แต่การเลือกอาคารและ
สถานที่ตั้งที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการลดปริมาณปัญหาที่จะตามมาใน ภาย
หลังได้ การกำาหนดศูนย์พักพิงที่เหมาะสมหมายถึงการเลือกทั้งอาคารและ
บริเวณโดยรอบที่เหมาะสมและควรให้ความสำาคัญกับทั้ง 2 เกณฑ์นี้เท่ากัน  
ทุกศูนย์พักพิงชั่วคราวมีลักษณะเฉพาะ มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป  ดังนั้น 
การกำาหนดศูนย์อพยพชั่วคราวมักต้องมีการยอมรับข้อเสียบางส่วน

เกณฑ์ในการคัดเลือกศูนย์ระยะสั้นกับศูนย์ระยะยาวนั้นไม่ได้ต่างกันมากนัก 

ก�รโยกย้�ยที่อยู่อ�ศัยโดยไม่ ได้ค�ดหม�ย

สถ�นที่ตั้ง และอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง

8.3    

8.4     

เพราะควรนำามาตรฐานขั้นต่ำามาใช้
เป็นพื้นฐานในทั้งสองกรณี แต่ระยะ
เวลาการใช้งานอาจมีผลกับความคาด
หวังของผู้อยู่อาศัยซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเมื่อ
ระยะการพักพิงยาวนานขึ้น  โดยทั่วไป
ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักถูกใช้งานนาน
กว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น

ข้อแนะนำ�

โดยทั่วไป ควรวางแผนว่าศูนย์
อพยพชั่วคราวจะถูกใช้การนาน
กว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น
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ประเด็น

ความปลอดภัย

การเข้าถึง

สิ่งแวดล้อม

สาธารณูปโภค

ปัจจัยดึงดูด

อาชีพ

สวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน

เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

สิทธิพลเมือง

การบูรณาการ

ก�รเลือกกำ�หนด    
สถ�นที่ตั้ง

สถานท่ีตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวหมายถึงพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอาคารและ
สภาพแวดล้อมในวงกว้าง การเลือกสถานท่ีต้ังไม่ได้เป็นการพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพเท่าน้ัน แต่เป็นการคำานึงถึงลักษณะทางสังคมและการเมืองด้วย

ก�รเลือกกำ�หนดสถ�นที่ตั้ง

ข้อพิจ�รณ�ในก�รเลือกทำ�เลที่ตั้ง

ข้อพิจารณาสำาหรับทำาเลที่ตั้ง

ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 
ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ดินถล่ม) ต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว

ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต
คำานึงถึงฤดูและผลกระทบ (เช่น รถเก๋งอาจะเข้าไม่ได้ในหน้าฝน)

พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษทั้งจากภายในและนอกพื้นที่ เช่น 

ความเป็นได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา สุขาภิบาล
และการจัดการขยะ 
ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด เนื่องจากระบบน้ำา และสุขาภิบาล ยังสามารถหาทางเลือก    
อื่นที่ไม่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้

ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยไม่จำาเป็น

การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น
การเข้าถึงทีทำางาน
ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง
 
ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย
มีการสำารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพื้นที่ 

ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมและ
ศาสนาในศูนย์อพยพชั่วคราว
ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

มีการเข้าถึงสังคม สื่อและข่าวสาร รวมถึงมีโอกาสใช้สิทธิของพลเมือง

คำานึงถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำาหรับผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
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คณะทำ�ง�น  
คัดเลือก   
สถ�นที่ตั้ง

เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งนั้นรวมไปถึงมุมมองและความคิดเห็นส่วนบุคคล 
ดังนั้นควรมีการตั้งคณะทำางานขึ้นเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างไม่ลำาเอียง มี
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละทางอยู่ในคณะ และถ้าเป็นไปได้ผลักดันให้ชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก

ก�รคัดเลือก 
อ�ค�ร      
สิ่งก่อสร้�ง

การคัดเลือกอาคารสิ่งก่อสร้างหมายถึงการสำารวจและประเมินอาคารท่ีจะใช้
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว การตัดสินใจอันนี้มีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้พักพิง หลายครั้งอาคารที่นำามาใช้เป็นศูนย์พักพิงมักไม่ได้

ก�รคัดเลือกอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง

ก�รวิเคร�ะห์
โครงสร้�งอ�ค�ร

การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารมักมีความเป็นกลางมากกว่าการเลือกทำาเลที่ตั้ง 
และสามารถทำาได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางโครงสร้าง

ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่
บางทีอาคารที่นำามาใช้ก็เป็นที่อยู่อาศัย
อยู่ก่อนแล้วและตั้งอยู่ ในสถานที่ที่
เหมาะสมกับการดำารงค์ชีวิตประจำาวัน
ของผู้พักพิง อย่างไรก็ตาม การปรับ
เปลี่ยนอาคารเพื่อให้ได้ที่พักอาศัยที่
ต้องการเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีส่วน
ที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมได้น้อย

ข้อแนะนำ�

การคัดเลือกศูนย์อพยพชั่วคราว
ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำาคัญที่
มีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักพิง
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ต่อหน้าถัดไป

ประเด็น

สภาพอาคาร

ลักษณะอาคาร

การใช้งาน

เจ้าของอาคาร

ข้อพิจ�รณ�ในก�รเลือกอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง

ข้อพิจารณาสำาหรับอาคารสิ่งก่อสร้าง

โครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายอาคาร
โครงสร้างอาคารสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากภัยภิบัติต่างๆ ได้
อาคารมีหน้าต่าง ประตู หลังคาที่สามารถเปิด-ปิดได้และอยู่ในสภาพที่ดี
มีการถ่ายเทอากาศที่ดี
มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (หากเป็นไปได้)
สายไฟและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดี
มีอุปกรณ์ทำาความร้อนและประกอบอาหาร (ระบายควัน)

อาคารต้องเอื้อต่อการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนสำาหรับอยู่อาศัยและมีพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึง
พิจารณาความเหมาะสมด้านประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
พื้นที่ปิดได้จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่
ต้องมีองค์ประกอบของอาคารที่เหมาะกับการดำารงชีวิต (เช่น ทุกยูนิตที่พักต้องมีหน้าต่าง)

ในอาคารที่มีการใช้งานอยู่ (เช่น โรงเรียน คลีนิค ฯลฯ)
-  คำานึงถึงผลกระทบต่อการใช้งานในปัจจุบัน
-  ควรหลีกเล่ียงการสร้างความยุ่งเหยิง ลดการใช้งานหรือยกเลิกการให้บริการ
-  การใช้งานศูนย์ควบคู่กันไปกับการให้การศึกษาอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านการ   
   คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ในอาคารที่ไม่ได้มีการใช้งานอยู่ (เช่น โรงแรม โกดังหรือโรงงานที่ร้างอยู่)
-  ผลกระทบในการใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวน้อย แต่อาคารมักอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม

อาคารของเอกชน
-  เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ขับไล่และผลักดันไปสู่การโยกย้ายครั้งที่สอง 
-  การตกลงกับเจ้าของอาคารโดยตรงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อาคารของรัฐหรือสาธารณะ
-  มีอยู่ทั่วไปและเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในข้อจำากัด
-  การเห็นชอบจากรัฐอาจใช้เวลานาน
อาคารของสหกรณ์ชุมชน
-  มักเกิดปัญหา
-  โครงสร้างการจัดการอาจเป็นอุปสรรค
-  ขาดการตรวจสอบดูแล

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
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ประเภทของ
อ�ค�ร

นอกจากการพิจารณาการเลือกและกำาหนดสถานท่ีตั้งและอาคารสำาหรับศูนย์
พักพิงชั่วคราวแล้ว ประเภทการใช้งานของอาคารก็เป็นปัจจัยสำาคัญ ดังนั้น 
ข้อควรพิจารณา ข้อดีและข้อเสียของตึกแต่ละประเภทที่ได้พบเป็นมาจาก
ประสบการณ์ได้ถูกนำามารวมกันอยู่ในตารางต่างๆนี้ อาคารทั้งหมดนี้สามารถ
เป็นได้ทั้งศูนย์ทั้งในและนอกระบบ และอาจมีผลกระทบกับการใช้งานทั้งใน
ระยะสั้นและยาวที่ต่างกันไป

ประเภทของอ�ค�ร8.5     

ประเด็น

ขนาดอาคาร

ระยะเวลาการ

ใช้งาน

ข้อพิจ�รณ�ในก�รเลือกอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง

ข้อพิจารณาสำาหรับอาคารสิ่งก่อสร้าง

ศูนย์พักพิงชั่วคราวขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 คน)
-  ในกรณีที่มีศูนย์อพยพชั่วคราวขนาดเล็กจำานวนมาก อาจทำาให้เกิดปัญหาด้านการ   
   ลำาเลียงและกระจายความช่วยเหลือ
-  วางกลไกการประสานงานภายในได้ง่าย
-  มีความผูกพันทางสังคมและสามัคคีกันระหว่างผู้พักพิงสูง
-  ลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนฐานของเพศภาวะภายในศูนย์ และมีเพิ่มความ   
   สามารถในการปกป้องคุ้มครองผู้พักพิง
ศูนย์อพยพชั่วคราวขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 คน)
-  เป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
-  ช่วยในการเข้าถึงคนจำานวนมาก แต่วางกลไกการประสานงานภายในได้ยากกว่า
-  ลดความผูกพันทางสังคมและความสามัคคีระหว่างผู้พักพิง 
-  เพ่ิมความเส่ียงต่อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบนฐานของเพศภาวะภายในศูนย์ และลดความ-  
   สามารถในการปกป้องคุ้มครองผู้พักพิง

ควรคำานึงถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มทั้งพื้นที่อาศัยและคุณภาพการดำารงชีวิต ในกรณีที่

จำาเป็นต้องใช้การศูนย์เป็นเวลานาน

•

•

•

ต่อจากหน้าที่แล้ว
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ประเภทอ�ค�ร: สน�มกีฬ�

ประเภทอ�ค�ร: โรงง�น (ทั้งที่ทิ้งร้�งและยังคงใช้ง�นอยู่) โกดัง

ข้อดี

ข้อดี

ข้อเสีย

ข้อเสีย

สิ่งอำานวยความสะดวกถูกเตรียมไว้ สำาหรับ
รองรับคนจำานวนมาก (รวมทั้งระบบ
สุขาภิบาล)
เข้าถึงง่าย ส่งของง่าย เป็นที่รู้จัก

สิ่งอำานวยความสะดวกถูกเตรียมไว้ สำาหรับ
รองรับคนจำานวนมาก (รวมทั้งระบบ
สุขาภิบาล)
มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะปรับให้เหมาะ
กับการใช้เป็นที่พักอาศัย 

มีพ้ืนท่ีกว้างขวาง

มีพ้ืนท่ีกว้างขวาง

มักไม่มีหลังคาที่เหมาะสมและไม่สามารถปิด
ให้แน่นหนาได้
ทางเลือกที่พักส่วนมากเป็นเต๊นท์

อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน

ไม่ได้ถูกเตรียมสำาหรับการอยู่อาศัย
ไม่มีระบบน้ำาและสุขาภิบาล
อาจไม่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
อาจตกเป็นเป้าโจมตี
มักตั้งอยู่ในที่ที่ไม่รู้จัก 

ไม่ได้ถูกเตรียมสำาหรับการอยู่อาศัย
ไม่มีระบบน้ำาและสุขาภิบาล
อาจไม่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร
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ข้อดี ข้อเสีย

มีจำานวนมาก
ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนดั้งเดิมของผู้พักพิง
มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

มักจะเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็ก
เพิ่มปัญหาความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน ใน
กรณีที่โรงเรียนและศูนย์พักพิงชั่วคราวต้อง
ใช้พื้นที่ร่วมกัน
อาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
โรงเรียน
มักสร้างความไม่พอใจระหว่างชุมชนโดยรอบ
กับผู้พักพิง อุปถัมภ์กับชุมชนผู้พลัดถิ่น
สร้างความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำาวันของเด็ก 
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่

มักจะเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็ก
เพิ่มปัญหาความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน ใน
กรณีที่โรงเรียนและศูนย์พักพิงชั่วคราวต้อง
ใช้พื้นที่ร่วมกัน
อาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
โรงเรียน
มักสร้างความไม่พอใจระหว่างชุมชนโดยรอบ
กับผู้พักพิง อุปถัมภ์กับชุมชนผู้พลัดถิ่น
สร้างความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำาวันของเด็ก 
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่

ระยะสั้น

ระยะยาว

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

ประเภทอ�ค�ร: โรงเรียนและศูนย์ดูและเด็ก

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร
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ประเภทอ�ค�ร: ศ�ล�กล�ง

ข้อดี ข้อเสีย

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
รัฐเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง 
เข้าถึงง่าย ส่งของง่าย เป็นที่รู้จัก

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี

มักจะเป็นการขัดขวางหรือลดทอน คุณภาพ
และปริมาณการให้บริการที่สำาคัญต่อพื้นที่
อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน
เป็นทำาเลที่ไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่

มักจะเป็นการขัดขวางหรือลดทอนหน้าที่การ
บริหารชุมชน
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่
ไม่มีความเป็นส่วนตัว

ระยะสั้น

ระยะยาว

•

•
•
•

•

ประเภทอ�ค�ร: ศูนย์ชุมชน ศูนย์กีฬ�

ข้อดี ข้อเสีย

มีจำานวนมากพอสมควร
ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนดั้งเดิมของผู้พักพิง
มีความพร้อมในการรองรับคนจำานวนมาก 
มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนดั้งเดิมของผู้พักพิง
มีความพร้อมในการรองรับคนจำานวนมาก 

ไม่ได้ถูกเตรียมไว้สำาหรับการเข้าอยู่อาศัยใน
ระยะยาว 
ทางออกแก้ปัญหาด้านที่พักมีจำากัด
ไม่มีความเป็นส่วนตัว

อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน

ระยะสั้น

ระยะยาว

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร
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ข้อดี ข้อเสีย

มีจำานวนมากพอสมควร
ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนดั้งเดิมของผู้พักพิง
มีความพร้อมในการรองรับคนจำานวนมาก 
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
มักมีความสัมพันธ์พื้นฐานกับผู้พักพิงอยู่แล้ว
ตั้งอยู่กลางชุมชน เข้าถึงได้ง่าย เป็นที่รู้จัก 

มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
มักมีความสัมพันธ์พื้นฐานกับผู้พักพิงอยู่แล้ว

มักจะไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดีหรือ
เพียงพอ (เช่น ระบบน้ำาและสุขาภิบาล)
ทางออกการแก้ปัญหาด้านท่ีพักมีจำากัด
อาจตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเกิดความขัดแย้ง
อาจตั้งอยู่ในที่ห่างไกลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ทำามาหากิน

มักจะไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ดีหรือ
เพียงพอ (เช่น ระบบน้ำาและสุขาภิบาล)
ทางออกการแก้ปัญหาด้านท่ีพักมีจำากัด
อาจตั้งอยู่ในที่ห่างไกลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ทำามาหากิน

ระยะสั้น

 

ระยะยาว

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

ประเภทอ�ค�ร: อ�ค�รท�งศ�สน� (วัด โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ)

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร
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ประเภทอ�ค�ร: อ�ค�รที่ออกแบบขึ้นสำ�หรับหลบภัยโดยเฉพ�ะ

ข้อดี ข้อเสีย

มีการระบุใช้อย่างชัดเจน
มีความพร้อมในการรองรับคนจำานวนมาก
ถูกสร้างมาให้ทนต่อแรงลม พายุ น้ำาท่วม
เป็นอาคารสาธารณะในชุมชน

อาคารถูกสร้างมาให้ทนต่อแรงลม ดินถล่ม 
น้ำาท่วมและพายุ

รับผู้พักพิงได้ในจำานวนจำากัด
ขาดความเป็นส่วนตัว

ไม่ได้ถูกเตรียมไว้สำาหรับการใช้งานระยะยาว
ไม่มีความเป็นส่วนตัว
อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน

ระยะสั้น

ระยะยาว

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

ประเภทอ�ค�ร: โรงแรม

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร

ข้อดี ข้อเสีย

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มีความพร้อมสำาหรับการเข้าพักในระยะสั้น
ผู้พักพิงมีความเป็นส่วนตัว
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มีความพร้อมสำาหรับการเข้าพักในระยะยาว
ผู้พักพิงมีความเป็นส่วนตัว
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

ถ้าต้ังอยู่ใจกลางเมืองทำาให้เกิดการขับไล่ผู้
พักพิงได้ 
หรืออาจต้ังอยู่ในท่ีห่างไกล ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าถึง

ถ้าต้ังอยู่ใจกลางเมืองทำาให้เกิดการขับไล่ผู้
พักพิงได้ 
หรืออาจต้ังอยู่ในท่ีห่างไกล ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การดำาเนินชีวิต
การใช้เป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

ระยะสั้น

ระยะยาว

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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ประเภทอ�ค�ร: ค่�ยทห�ร

ข้อดี ข้อเสีย

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพที่ค่อน
ข้างดี
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
เข้าถึงง่าย ส่งของง่าย เป็นที่รู้จัก

มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพที่ค่อน
ข้างดี
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน

ความแตกต่างระหว่างอาคารของทหารและ
พลเรือนมีความไม่ชัดเจน
การเข้า-ออกของผู้พักพิงอาจถูกจำากัด
อาจตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเกิดความขัดแย้ง
องค์กรอิสระบางองค์กรอาจปฏิเสธการเข้า
มาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เสี่ยงต่อการถูกขับไล่ (ยกเว้นจะได้รับการ
อนุมัติจากรัฐบาล)

ความแตกต่างระหว่างอาคารของ ทหารและ
พลเรือนมีความไม่ชัดเจน
มักไม่พาไปสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน

ระยะสั้น

 

ระยะยาว

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

ประเภทอ�ค�ร: โรงพย�บ�ล

ข้อดี ข้อเสีย

พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และดูแลผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ได้เป็นอย่างดี
มีโครงสร้างบริหารจัดการที่ชัดเจน
เข้าถึงง่าย ส่งของง่าย เป็นที่รู้จัก
มักอยู่ในทำาเลที่ปลอดภัย

มีสิ่งอำานวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดี
ผู้พักพิงมีความเป็นส่วนตัว

มักจะเป็นการขัดขวางหรือลดทอน คุณภาพ
และปริมาณการให้บริการในช่วงเวลาที่ความ
ต้องการเพิ่มขึ้น
อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่

มักจะเป็นการขัดขวางหรือลดทอน คุณภาพ
และปริมาณการให้บริการในช่วงเวลาที่ความ
ต้องการเพิ่มขึ้น
อาจสร้างความไม่พอใจในชุมชน
ผู้พักพิงอาจถูกขับไล่

ระยะสั้น

ระยะยาว

•

•

•

•

•

•

•

•
•

ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของอ�ค�ร
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ลงทะเบียน: มีการจัดเก็บข้อมูลท่ัวไปของศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกระบบ เช่น 
สถานท่ีต้ัง จำานวนผู้อยู่อาศัย ความช่วยเหลือท่ีต้องการและสถานการณ์โดยรวม
การยอมรับอย่างเป็นทางการ: 

ขั้นต่อไปคือการทำาให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นท่ียอมรับอย่างเป็นทางการ ซ่ึง
อาจต้องมีการร่างข้อตกลงร่วมกับเจ้าของ อาคารหรือองค์กรท้องถิ่น ฝ่าย
ประสานงานกลางอาจต้องทำาหน้าที่เรียกร้องให้มีการรวมศูนย์นอกระบบ
เข้าไปอยู่ในแผนการให้ความช่วยเหลือ หากไม่สามารถที่จะทำาให้ศูนย์เข้า
มาอยู่ในระบบหรือปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์ได้ อาจจำาเป็น
ต้องย้ายผู้อยู่อาศัยไปยังศูนย์ในระบบที่ใกล้เคียง

•

•

ไม่ละเลย    
ศูนย์นอกระบบ

บางครั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกระบบรวมไปถึงเต๊นท์ท่ีอยู่ด้านหน้าศูนย์อาจ
ถูกละเลย ไม่ได้รับความสนใจหรือความช่วยเหลือเท่าที่จำาเป็น เนื่องจากศูนย์
เหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน หรือผู้ให้ความช่วยเหลืออาจไม่รู้ว่ามีศูนย์
เหล่านี้อยู่ ดังนั้น จึงควรมีการเข้าแทรกแซงในเบื้องต้น 2 รูปแบบ

ศูนย์พักพิงชั่วคร�วนอกระบบ8.6      

ก�รให้คว�ม
คุ้มครอง      
ผู้พักพิง    
นอกระบบ

ควรมีการเรียกร้องเพื่อให้ความสำาคัญ
ต่อความเสี่ยงที่จะตามมา ในศูนย์นอก
ระบบการจั ดส ร รที่ พั ก อ า ศัยมั ก
ลำาเอียงและเข้าข้างกลุ่มคนที่มีอำานาจ
ในสังคม เบียดเบียนคนที่อ่อนแอและ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รวมถึง
ผู้หญิง แม่หม้าย คนชรา และคนพิการ

ข้อแนะนำ�

ศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกระบบ
อาจมีปัญหาเยอะ และต้องการ
การดูแลพิ เศษในด้านการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครอง

รัฐบ�ลเป็น
เจ้�ของ

องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจเสอนนำาเอาอาคารหรือสถานท่ีต่างๆของทางภาค
รัฐมาใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว สิ่งสำาคัญที่ควรพิจรณาในกรณีนี้คือ

สิทธิก�รครอบครอง8.7 

อาคารหรือสถานที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่

จะสามารถใช้งานได้นานเท่าไร?

ผู้ใดคือเจ้าของที่แท้จริง ใครเป็นเจ้าของที่ดินและใครเป็นเจ้าของอาคาร

การเข้าถึงและระบบสวัสดิการสะดวกหรือไม่

ปัจจัยที่จะทำาให้เกิดการปิดศูนย์คืออะไร

•

•

•

•

•
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แนวทางการดัดแปลงอาคารที่จำาเป็นต้องทำา

อำานาจการดำาเนินการดัดแปลง

มีประมวลกฎหมายอาคารในท้องถิ่นหรือระดับประเทศ มาตรการด้านความ 
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านผังเมืองใดบ้างที่ต้องปฎิบัติตาม เสนอ
การใช้อาคารอย่างเต็มอัตรา

กำาหนดเวลา(ถ้ามี) สำาหรับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้อาคาร

กำาหนดขั้นตอนการยกเลิกใช้สัญญา

อาคารจะถูกส่งคืนอย่างไรและในสภาพใด

ระบุผู้รับผิดชอบ (และผู้ที่ไม่ต้องรับผิดชอบ) ในกรณีที่การส่งคืนอาคาร    ไม่
อยู่ในสภาพที่ตกลงเอาไว้

กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง

สิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

มาตรฐานตามท่ีกำาหนดโดยกองอำานวยการกลางหรือฝ่ายประสานงานกลาง 
(เช่น สิทธิพิเศษและความคุ้มกัน)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ระเบียบก�รและ
ข้อตกลง

ควรมีการตรวจสอบการอ้างกรรมสิทธ์ิครอบครองเสมอเน่ืองจากมีความเส่ียงต่อ
การฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีเอกสารสิทธ์ิถูกทำาลาย ไม่สมบูรณ์หรือ
สูญหาย

ก�รปรับปรุง 
ดัดแปลงและ
ซ่อมแซม

ถ้าจำาเป็นต้องมีการการปรับปรุง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมก่อนการใช้งาน ควรรวม
อยู่ในการข้ันตอนเจรจากับเจ้าของเร่ืองการใช้สอยอาคารและพ้ืนท่ีโดยรวม  และ
คำานึงถึงผลกระทบต่อลักษณะใช้สอยหลักของอาคารหลังส่งคืน

ก�รดัดแปลงอ�ค�ร

ระเบียบก�รและ
ข้อตกลง

ควรมีการร่างสัญญาท่ีระบุะถึงข้อตกลงต่างๆ ร่วมกับองค์กร์ท้องถ่ินและเจ้าของ
สถานที่เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน สัญญาที่ใช้ควรกำาหนดประเด็นต่างๆเหล่านี้ 

ระเบียบก�รและข้อตกลง
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ก�รบำ�รุงรักษ�

ก�รตกลงเง่ือนไข 
ในก�รส่งคืน

การบำารุงรักษาศูนย์พักพิงช่ัวคราวให้อยู่ในสภาพดีจะช่วยบำารุงขวัญกำาลังใจให้
กับผู้พักพิง การว่าจ้างผู้พักพิงหรือชุมชนโดยรอบเข้ามาทำาหน้าท่ีน้ี นอกจากจะ
เป็นการเสริมสร้างรายได้แล้ว ยังอาจทำาให้ศูนย์พักพิงช่ัวคราวได้รับการยอมรับ
จากชุมชนมากข้ึน  การบำารุงรักษาอาคารเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุดท่ีจะทำาให้
ม่ันใจได้ว่าศูนย์จะสามารถส่งคืนให้กับเจ้าของในสภาพสมบูรณ์

ข้อกำาหนดและเง่ือนไขในการส่งคืนอาคารควรต้องได้รับการตกลงก่อนท่ีจะ
เร่ิมจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว มีการสำารวจและการประเมินผลกระทบของการ
ใช้ศูนย์ต่อกลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ีหลังการส่งคืน เน่ืองจากสถานการณ์อาจมีความ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีคาดไม่ถึง  การเจรจาตกลงเร่ืองค่าชดเชยหรือการ
ทำากิจกรรมใดๆ เพ่ือชดเชยควรอยู่ภายใต้การรับรู้ของทุกฝ่าย

ก�รบำ�รุงรักษ�อ�ค�ร

ข้อกำ�หนดในก�รส่งคืนอ�ค�ร

NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 7: Camp Set-up 
and Closure.
ท่ี: http://www.nrc.no/arch/_img/9293559.pdf

เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม
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สาระสำาคัญ

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการกำาหนดให้รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
ป้องกันคุ้มครองประชาชน

สภาพแวดล้อมทางสังคมในศูนย์พักพิงและบริเวณใกล้เคียงอาจก่อให้เกิด    
ผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้พักพิง

การเฝ้าสังเกตและให้ความคุ้มครองต่อผู้พักพิงในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นงานที่ต้องใช้บุคคลากรและทรัพยากร โดยเฉพาะเมื่อมีจำานวนศูนย์พัก- 
พิงหลายแห่ง

ศูนย์พักพิงมีหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ 
(Gender-Based Violence) การปลุกจิตสำานึกและสร้างเครือข่ายทางสังคม
ที่แน่นแฟ้นในหมู่ผู้พักพิงเป็นมาตรการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

พื้นท่ีพักอาศัยสำาหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษควรตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่เข้าถึงได้ง่าย

การให้ความช่วยเหลือสำาหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษควร
พิจารณาเป็นรายกรณีโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาค
รัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ 

บทที่ 9 การปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้พักพิง 1
บทนำา

2
ทั่วไป

3
หน้าที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประสานงาน

6
จัดการข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อาหาร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อาศัย

13
น้ำา

14
สาธารณสุข

15
การศึกษา

16
ส่งเสริมอาชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

ความรับผิดชอบ
ของรัฐ

รัฐมีหน้าที่ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยในการเป็นผู้มีหน้าท่ีหลักต่อผู้พลัดถิ่น 
รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ประเด็นสำาคัญด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ9.1     
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•

•

•

•

ปัจจัยเสี่ยง
ต่อการให้      
ความคุ้มครอง

ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิ

ประเด็นเรื่องความคุ้มครองเฉพาะด้าน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ

9.2     

โครงสร้างศูนย์ที่ ไม่ เหมาะสมหรือ
จำานวนประชาการที่หนาแน่นจนเกิน
ไป เป็นผลให้เกิดความความรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหายาเสพติดและ
การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือการ
เอารัดเอาเปรียบโดยกลุ่มคนที่ขึ้นมา
มีอิทธิพลภายในศูนย์  ผู้จัดการศูนย์ฯ
มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ปัญหา
เหล่านี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ข้อแนะนำา

กฎหมายของประเทศที่เหมาะสม
จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความปลอดภัยการ
ป้องกันคุ้มครองสิทธิสำาหรับผู้พัก
อาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึง

ความหนาแน่น - เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัญหาความตึงเครียดทาง
สังคม และโอกาสที่จะเกิดการเอาเปรียบคนกลุ่มน้อยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ในศูนย์พักพิงมักเพิ่มขึ้นตามมา

ความเป็นส่วนตัว: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของการตั้งศูนย์พักพิง
หรือในศูนย์ที่ชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเอง การขาดความเป็นส่วนตัวมักส่งผลให้
เกิดความตึงเครียดมากขึ้น ตามแต่ลักษณะประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน
สถานการณ์ที่ต้องทำาอยู่กันอย่างใกล้ชิด (เช่นซักผ้าและการใช้ห้องสุขา) 
ความเข้าใจกันและเคารพต่อบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่ง
ที่จำาเป็น

ลักษณะอาคาร: ศูนย์พักพิงบางแห่งมีพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้องใต้ดิน พื้นที่มืด
หรือที่ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน หรือ ทางเข้าออกที่เปลี่ยว ซึ่งอาจเพิ่ม
ภัยความเสี่ยงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิง เด็ก 
คนพิการและผู้สูงอายุได้

ข้อแนะนำา

ศูนย์พักพิงขนาดเล็กที่มีความ
แออัดน้อย เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และผู้พิกพิง
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อย
ทีถ้อยอาศัย จะช่วยลดภัยความ
เสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิ

ขนาด - เมื่อศูนย์พักพิงมีขนาด
ใหญ่และจำานวนของผู้อยู่อาศัยสูง 
ความสามารถในการปกครองตน
จะลดน้อยลง ขาดเครือข่ายทาง
สังคมและความสามัคคีปรองดอง
ระหว่างผู้อยู่อาศัย สภาวะของ
ความแตกแยกหรือการใช้ความ
รุนแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่าเริ่มมี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
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ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิ

องค์ประกอบของประชากรในศูนย์พักพิง -  การย้ายถิ่นฐานทำาให้เกิดความ
ไม่สะดวกในสังคม ภายในศูนย์พักพิง ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มที่มีการเลือก
ปฏิบัติยังคงมีอยู่ นอกจากนี้องค์ประกอบในเรื่องเชื้อชาติศาสนาและสถานะ
ทางสังคมของประชากรที่ศูนย์พักพิงเมื่อเทียบกับเจ้าของชุมชนควรได้รับ
พิจารณา นอกจากนี้เด็กที่เผชิญความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม เช่นการใช้ความ
รุนแรงและการแสวงหาผลประโยชน์

การขาดความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมกัน - การขาดความ
ช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมกันในศูนย์พักพิงอาจ  
ก่อให้เกิดความตึงเครียดและเพิ่มสถานการณ์การละเมิดสิทธิ ปรากฏการณ์
ในสังคมเช่น “อำานาจคือความถูกต้อง” ก่อให้เกิด  ภัยร้ายแรงต่อความมั่นคง
ภายในของศูนย์พักพิงโดยเฉพาะสำาหรับผู้ที่อ่อนแอกว่า
 
ความเครียด - นอกเหนือจากผู้ท่ีเป็นโรคทางจิตมาก่อนหน้าน้ีแล้ว คนจำานวน
มากโดยจะแสดงสัญญาณบางอย่างของความเครียตในระยะแรกของการ
โยกย้ายที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นหากตกอยู่
ในสภาวะความเป็นอยู่ที่แออัดและไม่เหมาะสม

ขาดความสนับสนุนหน่วยงานของรัฐหรือความเป็นผู้นำา - หน่วยงานภาค
รัฐควรจะเข้ามามีส่วนในการรักษากฎระเบียบและให้ความมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของการโยกย้าย     
ที่อยู่และในศูนย์พักพิงขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่จำานวนมาก 

ขาดข้อมูลข่าวสารท่ีแน่นอน - หากผู้ท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงท่ีไม่ได้รับ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือได้รับแจ้งข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ แผนให้ความช่วยเหลือและสิทธิของตน แนวโน้มที่จะเกิดความ
กดดันก็จะเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดการกระทำาที่ไร้เหตุผล  วางตัวเป็นภัย
คุกคามต่อตัวเองหรือผู้อื่น

•

•

•

•

•

จากประสบการณ์

ท่ีประเทศอัลเบเนีย ศูนย์พักพิงช่ัวคราวไม่ได้มีแต่คนอัลเบเนียจากโคซาโว
เท่านั้น แต่ยังมีชุมชนโรมา(กลุ่มคนเร่ร่อน)อาศัยอยู่ด้วย ทำาให้สถานการณ์
ความความตึงเครียดในศูนย์เพิ่มขึ้น
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ข้อควรระวัง
ป้องกัน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของผู้พักพิงภายในศูนย์: 

ข้อควรระวังป้องกัน9.3      

การใช้งานของศูนย์พักพิงที่มีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 คน) มักเอื้อต่อการ
ปกครองดูและตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน  

จัดสรรพื้นที่สำาหรับผู้พักพิงไม่ให้แออัดจนเกินไป การใช้มาตรฐานขั้นต่ำา 
(เช่น Sphere หรือมาตรฐานขั้นต่ำาแห่งชาติ) อาจไม่เพียงพอเมื่อมีการ
พักพิงที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน

พื้นที่ส่วนรวมต้องได้รับแสงสว่าง พื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือไม่ได้ใช้งานควร
ปิดและป้องกันไม่ให้คนเข้าไป

การมีส่วนร่วมเป็นการช่วยลดปัญหาการคุ้มครองดูแลจากภายใน ดังนั้นการ
จัดตั้งรูปแบบการปกครองตนเองและโครงสร้างของการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะ

การให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิทธิและ
สวัสดิภาพกับผู้อยู่อาศัย ตัวแทนผู้อยู่อาศัย อาสาสมัคร ชุมชนโดยรอบศูนย์ 
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นเครื่องมือสำาคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของผู้พักพิง ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและ
มีฝ่ายประสานงานกลางเป็นผู้สนับสนุน
 
การจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวในชุมชนที่มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้อยู่อาศัย
มักเป็นผลดีต่อการให้ความคุ้มครองคนในศูนย์ ถึงแม้ว่าความตึงเครียด
ในสถานการณ์อาจยังมีอยู่บ้าง การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาระหว่างผู้นำา
ชุมชนโดยรอบกับสมาชิกในศูนย์พักพิงอย่างสม่ำาเสมอยังช่วยลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ดูแลศูนย์พักพิงต้องมั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบแก่ผู้
พักพิงเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

•

•

•

•

•

•

•

สมชัดเจน ควรจะเริ่มต้นขึ้นโดยเร็ว
ที่สุด และคำานึงถึงผู้อาศัยเป็นหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อย คนต่าง
เชื้อชาติ หรือคนที่มีความต้องการ
พิเศษ การประสานและเชื่อมโยงที่
เหมาะสมและทันการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง
บวกมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำา

การมีส่วนร่วมเป็นการช่วยลด
ปัญหาการคุ้ มครองดูแลจาก
ภายในและช่วยทำาให้สภาพความ
เป็นอยู่ในศูนย์ดีขึ้น
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ข้อควรระวัง
ป้องกัน

ความรุนแรง  
บนฐานของ  
เพศภาวะ

สร้างเครือข่าย

แผนการป้องกัน

ความเสี่ยงและ
การป้องกัน

ความรุนแรงบนรากฐานของเพศภาวะเป็นอีกความเส่ียงหนึ่งท่ีมีความสำาคัญ
และต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการตอบรับและมีมาตรการป้องกันที่เพียง
พอ ศูนย์พักพิงระยะสั้นมักมีความเสี่ยงที่สูงกว่าศูนย์พักพิงระยะยาว เน่ืองจาก
ศูนย์ท่ีจัดต้ังข้ึนมาในระยะยาวจะมีมาตราการและโครงสร้างทางสังคมท่ีช่วย
ป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะได้ในระดับหนึ่ง

มาตราการท่ีอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ
บางส่วน คือการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมในศูนย์ที่ครอบคลุมไปถึง
คนกลุ่มน้อย เพื่อให้ผู้พักพิงได้มีการดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันแทนที่จะ
เป็นภัยคุกคามต่อคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มาตราการเพ่ิมเติมท่ีผู้ดูแลศูนย์พักพิงอาจนำามาใช้โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกัน
การใช้ความรุนแรงมีดังน้ี

ความเสี่ยงจากความรุนแรงบนรากฐานของเพศภาวะและมาตรการป้องกันใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว อาจมีเพิ่มเติมจากประเด็นการปกป้องคุ้มครองโดยทั่วไป
ดังนี้ 

ความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ (Gender-Based Violence)

การป้องกันความรุนแรงบนรากฐานของเพศภาวะ 

9.4       

9.5       

ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน

การให้ความคุ้มครองดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวจะต้องใช้ความ
ร่วมมือระหว่างผู้ดูแลศูนย์พักพิงช่ัวคราวกับฝ่ายประสานงานกลางและรวมถึง
ภาครัฐเม่ือเป็นไปได้ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อการปกป้องคุ้มครองดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว

การเข้าถึงระบบสาธารณสุขควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันการ รวมถึง
การดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิต และการเยียวยาในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ มีการให้คำาปรึกษาและมีการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ฟื้นฟูสภาพจิตใจตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว

หลีกเลี่ยงการอยู่อย่างตัวใครตัวมัน การขาดความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ตามมาโดยเฉพาะสำาหรับเด็กที่อยู่ตามลำาพัง ความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชนควรได้รับการส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมร่วม 
(เช่นการร่วมกันทำาอาหาร) โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่อาจตกเป็นเป้าหมาย
ได้ง่าย

พื้นที่ปลอดภัยสำาหรับเด็กและผู้หญิงอาจไม่เพียงแต่ให้ความปลอดภัย แต่
ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องความรุนแรงบนฐานของเพศ
ภาวะได้เข้าถึงและติดตามข้อมูลดังล่าวด้วย

•

•

•
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ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นตำารวจและหน่วยงานท้องถิ่นเป็นสิ่งสำาคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงของความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ
จากภายนอกศูนย์พักพิงช่ัวคราว เช่น กลุ่มอาชญากรในชุมชน ความร่วมมือน้ี
ก็เป็นสิ่งที่สำาคัญเมื่อเกิดความเสี่ยงเกิดจากภายในศูนย์พักพิง เช่น เมื่อภัย
ดังกล่าวมาจากคนใกล้ชิดและสมาชิกในครอบครัว

ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงชั่วคราวควรสนับสนุนให้มีการประกาศใช้หรือมี
การบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติที่กำาหนดและห้ามการใช้ความรุนแรงบน
ฐานของเพศภาวะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในด้านสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายไทยฉบับน้ีต้องสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับผู้พลัดถิ่นและผู้อาศัย
ที่ศูนย์พักพิงและมีกลไกเข้มแข็งที่จะสามารถนำามาบังคับใช้ได้

ควรระวังและให้ความสนใจกับการเอาเปรียบทางเพศและการละเมิดสิทธิ
จากเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้รับเหมาและคนอื่นๆ ที่
ทำางานร่วมกันกับศูนย์พักพิง

•

•

•

ในศูนย์พักพิงช่ัวคราวของประเทศเซอร์เบีย มีพ้ืนท่ีปลอดภัยสำาหรับผู้หญิง
และเด็กถูกสร้างข้ึนและจัดการโดยกลุ่มแม่บ้าน

จากประสบการณ์

ข้อแนะนำา

การสร้างเครือข่ายภายในศูนย์
เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่อาจ
ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงบน
รากฐานของเพศภาวะ

ควรมีการสร้างความตื่นตัวเก่ียวกับปัญหาทางด้านสุราและยาเสพติดให้กับ
ผู้พักพิง พร้อมทั้งมีการบำาบัดรักษาผู้ที่ติดยาหรือสุราโดยการประสานงาน
กับหน่วยงานที่มีความชำานาญด้านนี้ และมีการกำาหนดระเบียบวินัยที่ทุก
คนยึดถือปฏิบัติตาม

ผู้จัดการศูนย์พักพิงหรือผู้ประสาน
งานกลางศูนย์พักพิงชั่วคราวควร
เสนอให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความตื่นตัวและความเข้าใจถึง
ปัญหาความรุนแรงบนฐานของ
เพศภาวะตามที่ เห็นสมควรกับ
สถานการณ์ การฝึกอบรมควรกำาหนดมุ่งเน้นถึงผู้ที่เป็นตัวแทนศูนย์พักพิง
และผู้อยู่อาศัยที่ศูนย์รวมถึงผู้นำาและสมาชิกในชุมชนโดยรอบพื้นที่ พร้อม
ทั้งริเริ่มกระบวนการจัดทำาแผนที่ความเสี่ยงภายในศูนย์ อธิบายมาตการลด
ความเสี่ยงให้ทุกคนได้รับรู้และทำาความเข้าใจ พร้อมกับระบุคนที่มีความรับ
ผิดชอบในการดำาเนินการ

•

•
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ผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษ

โครงสร้างของศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีต้องพิจารณาเมื่อต้อง
ดูแลผู้ที่มีความต้องการพิเศษ โครงสร้างอาคารมักเป็นข้อจำากัดในการปรับจัด
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในศูนย์พักพิงชั่วคราว การปรับอาคารเป็นที่อยู่อาศัย
เพื่อรองรับคนที่มีความต้องการพิเศษน้ันยิ่งมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นไปอีก 
บุคคลเหล่านี้ควรได้รับการจัดสรรสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสม
เท่าที่เป็นไปได้ และควรหลีกเลี่ยงชั้นสองของอาคารหรือพื้นที่ที่มีการเข้าถึงที่
ยากลำาบาก ความต้องการที่ซับซ้อนควรได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี เนื่อง
ด้วยความต้องการของบุคคลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาของการเข้า
พักพิง

การให้ความคุ้มครองกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ9.6

ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ
ศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ผู้จัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลเหล่านี้ การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้จัดการศูนย์พักพิงและ
สาธารณสุขท้องถิ่นหรือหน่วยงานบริการสังคมนับว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็น เมื่อมี
การแจ้งเหตุอย่างเป็นทางการ กลไกการคุ้มครองทางสังคมควรจะสามารถเข้า
สนับสนุนตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้อยู่อาศัยที่ศูนย์พักพิงได้ ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจถูกนำาเสนอโดยหน่วยงานระดับชาติโดยเฉพาะองค์กร
อิสระทั้งในและระหว่างประเทศ หากการเรียกร้องความสนับสนุนไม่ได้ให้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ผู้ประสานงานกลางของศูนย์พักพิงอาจถูกจำาต้องเป็นผู้
เรียกร้องความสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมภายในโครงสร้างของรัฐบาล
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 10 ก�รแจกจ่�ยอ�ห�ร

ส�ระสำ�คัญ

การแจกจ่ายอาหารในศูนย์ควรจะเร่ิมต้นด้วยการสำารวจความต้องการ 
จำานวน ถิ่นฐานผู้พักพิง ฯลฯ เพื่อว่าประเภทและจำานวนของอาหารหรือวัสดุ
การทำาอาหารที่นำามาแจกจ่ายจะเหมาะสมกับความต้องการจริง

ข้อควรระวังคือศูนย์ท่ีอยู่นอกระบบอาจจะไม่ได้รับความสนใจและความช่วย
เหลือเท่าที่ควร 

ความต้องการเร่ืองอาหารของผู้พักพิงจะเปล่ียนไปตามระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในศูนย์

การแจกจ่ายอาหารในศูนย์พักพิงช่ัวคราวอาจโดนนำาไปใช้เป็นผลประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความไม่เท่าเทียมกันของผู้พักพิง 
เป็นเรื่องที่ควรต้องมีการจับตาดูอย่างต่อเนื่อง

ก�รประส�นง�น
ในก�รแจกจ่�ย
อ�ห�ร

การเข้าถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกศูนย์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงทีเป็นความท้าทายหลัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การลงทะเบียน
และการจัดการข้อมูลควรจะเน้นไปที่การให้ข้อมูลที่แม่นยำาภายในระยะเวลาอัน
สั้น กลไกการทำางานควรจะได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆได้
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะศูนย์พักพิงนอกระบบที่อาจไม่ได้มีการลงทะเบียน 

ก�รแจกจ่�ยอ�ห�ร10.1     
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ก�รประส�นง�น
ในก�รแจกจ่�ย
อ�ห�ร

ก�รสำ�รวจคว�ม
ต้องก�ร

ข้อควรพิจ�รณ�
ในก�รแจกจ่�ย
อ�ห�ร

ศูนย์ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจทำาให้เกิดการโยกย้ายที่อยู่อาศัยซ้ำาสอง ซึ่ง
จะมีผลกระทบอย่างแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ และการลงทะเบียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรจะต้องการสำารวจความ
ต้องการอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ

การสำารวจความต้องการจำาเป็นต่อการกำาหนดสิ่งเหล่านี้

ประเด็นที่ควรจะต้องนำามาพิจารณาในการแจกจ่ายอาหารในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว

ข้อมูลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง (อาจขึ้น
อยู่กับบริบทของเมืองหรือชนบท และเสรีภาพในการเคลื่อนที่)

ปริมาณของการแจกจ่าย

ความถ่ีในการแจกจ่ายอาหาร (ข้ึนอยู่กับว่ามีสถานท่ีเก็บอาหารได้มากแค่ไหน)

ประเภทและรูปแบบของการแจกจ่ายอาหาร (อาหารหรือคูปอง เมืองหรือ
ชนบท)

ความต้องการพิเศษ (ผู้ตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ฯลฯ)

ความสามารถในการเดินทางและศักยภาพของชุมชนโดยรอบ เมื่อเสรีภาพ
ในการเคลื่อนที่ลดลงความจำาเป็นในการอาศัยพึ่งพาของบริจาคก็เพิ่มขึ้น

องค์กรที่ทำาการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของเครื่งใช้ควรอ้างอิงแนวทางการ
สำารวจความต้องการอาหาร4

การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างโปร่งใสของอาสาสมัครและผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะช่วยลดความเส่ียงต่อการลำาเอียงและเอาเปรียบ

มีระบบตรวจสอบและต่อว่าอย่างเปิดเผยเพื่อรายงานต่อคณะทำางานด้าน
การแจกจ่ายในศูนย์

ติดตามดูแลภาวะการขาดแคลนสารอาหาร และส่งต่อให้กับสาธารณะสุข
จังหวัดเพื่อการรักษา

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4  http://www.wfp.org/content/emergency-food-security-assessment-handbook
http://www.wfp.org/content/unhcrwfp-joint-assessment-missions-jam-guidelines
  



73

ใส่ใจกับ
สถ�นก�รณ์
ที่แตกต่�ง

ศูนย์ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจทำาให้เกิดการโยกย้ายที่อยู่อาศัยซ้ำาสอง ซึ่ง
จะมีผลกระทบอย่างแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ และการลงทะเบียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรจะต้องการสำารวจความ
ต้องการอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ

เตาไฟฟ้าจะต้องมีการใช้สายไฟและฟิวส์ที่เหมาะสม

เตาถ่านบางประเภทจะต้องมีปล่องควันไฟที่ใช้การได้และมีการถ่ายเท
อากาศที่เพียงพอ การเก็บฟืนไม้แห้งไว้ด้วยกันในจำานวนมากอาจจะทำาให้
เกิดไฟไหม้ขึ้นได้

ส่วนต่างๆ ของเตาแก๊สจะต้องเชื่อมต่อกันอย่างสนิท ถังแก๊สอาจจะมีความ
เสี่ยงที่จะติดไฟหรือระเบิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเก็บไว้ในตัวอาคาร

•

•

•

ปัญห�ที่อ�จ
เกิดขึ้น

การเตรียมอาหารแยกกันมักเป็นการสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรพลังงานและพื้นที่ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อมของศูนย์ ควรเลือกใช้เตาและเช้ือเพลิงที่
เหมาะสมกับประเภณีและวัฒนธรรมของคนในศูนย์ และคำานึงถึงความเสี่ยงใน
ทางเลือกต่างๆ เช่น ความไม่คุ้นเคยกับการใช้เตาแก๊สอาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุ
ให้ไฟไหม้ได้ ควรให้ความสนใจกับประเด็นต่อไปนี้เป็นพิเศษ

พื้นที่ประกอบ
อ�ห�ร

พื้นที่ประกอบอาหารเป็นได้ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร หรืออาจจะจัดขึ้น
ในอาคารใกล้เคียง ในหลายกรณีชุมชน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนศูนย์พักพิง ช่ัวคราวด้วย
การนำาอาหาร วัตถุดิบหรืออุปกรณ์การ
ประกอบอาหารมาบริจาค

ก�รประกอบอ�ห�ร10.2      

ข้อแนะนำ�

การประกอบอาหารในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวเป็นประเด็นซึ่งมีหลาย
ปัจจัยและต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 11 ก�รแจกจ่�ยสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป

ส�ระสำ�คัญ

มาตรฐานในการแจกจ่ายสิ่งของเคร่ืองใช้ทั่วไปควรคำานึงถึงความต้องการท่ี
เปลี่ยนไปตามระยะเวลาการอยู่พักพิง

ในศูนย์พักพิงที่มีผู้คนจากหลายถิ่นฐาน การแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ควรให้
เป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส ปราศจากประเด็นแอบแฝง และมีข้อมูล
การวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดที่จะนำาไปสู่ความตึง 
เครียดระหว่างกลุ่ม

มีการตกลงร่วมกันถึงจำานวน และประเภทสิ่งของที่จะสนับสนุน โดยเฉพาะ
ในบริบทของสังคมเมืองที่ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงศูนย์พักพิงหลายแห่ง 
ความเหลื่อมล้ำาทางด้านความสนับสนุนอาจทำาให้เกิดการโยกย้ายระหว่าง
ศูนย์โดยไม่จำาเป็น 

ก�รเลือกสิ่ง
ของเครื่องใช้

โดยทั่วไป กองอำานวยการกลาง ฝ่ายประสานงานกลางจะร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อกำาหนด
รายการแนะนำาสิ่งของเคร่ืองใช้จำาเป็นสำาหรับผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

ก�รแจกจ่�ยสิ่งของเครื่องใช้11.1 

ข้อแนะนำ�

ในศูนย์พักพิงระยะยาว อาจจำา
ต้องมีการแจกจ่ายเฟอร์นิเจอร์

การเลือกสิ่งของที่จะนำามาแจกจ่ายควร
มีการปรึกษาหารือกับผู้อยู่อาศัย รวม
ทั้งกลุ่มเด็ก คนสูงอายุ และคนที่มีความ
ต้องการพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าของที่จะ
นำามาแจกจ่ายนั้นตรงกับความต้องการ
และไม่ขัดแย้งต่อประเพณีของกลุ่มคน
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ก�รแจกจ่�ย
ถุงยังชีพ 

ม�ตร�ฐ�น
ถุงยังชีพ 

ก�รติดต�มผล

สถานการณ์

ฤดูกาล

การแจกจ่าย
อาหาร

สถานที่

การย้ายกลับ
บ้าน

การแจกจ่ายสิ่งของในรูปแบบของถุงยังชีพควรคำานึงถึงสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อ
ลักษณะของความต้องการ เช่น สถานที่แจกจ่าย รูปแบบการแจกจ่ายอาหาร 
และการย้ายกลับบ้านของผู้พักพิงในศูนย์

ควรตรวจสอบว่าทุกหน่วยงาน (รวมถึงผู้บริจาคทั้งจากภาคประชาชนและภาค
เอกชน) ได้มีการใช้มาตราฐานถุงยังชีพเดียวกันตามที่ตกลงไว้ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้พักพิงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ความเหล่ือมล้ำาระหว่างศูนย์พักพิงและลดปัจจัยท่ีจะมาผลักดันหรือดึงดูดคน
ให้โยกย้ายที่อยู่อาศัยเป็นครั้งที่สอง

สุดท้ายนี้ ควรมีระบบการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่โปร่งใสและเที่ยงธรรม โดย
เฉพาะในกรณีที่บรรยากาศในศูนย์ตึงเครียด เจ้าหน้าที่แจกจ่ายอาจถูกกล่าว
หาได้ว่าลำาเอียงต่อผู้พักพิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

The Sphere Project, 2011. The Sphere Project. Humanitarian Charter 
and Minimum Standards in Disaster Response; Chapter 4: Minimum 
Standards in Shelter, Settlement and Non-Food Items.
ที่: http://www.sphereproject.org/ 

IASC Emergency Shelter Cluster, 2009. Selecting NFIs for Shelter.
ที่: http://www.sheltercentre.org/library/Selecting+NFIs+Shelter

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในฤดูหนาวอาจมีความต้องการผ้าห่มเพิ่ม

ประเภทของอาหารที่แจกในศูนย์ก็มีผลกระทบต่อการเลือกของใช้สำาหรับถุงยังชีพ เช่น 
ถ้าเป็นอาหารสำาเร็จรูปความต้องการของอุปกรณ์ประกอบอาหารก็จะลดน้อยลงหรือไม่มีเลย

ในพื้นที่แถบชนบทและในตัวเมืองอาจมีความต้องการสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เหมือนกัน  เช่น 
การแจกคูปองในบริบทเมืองเพื่อให้ไปรับของที่ห้างสรรพสินค้า

เมื่อผู้พักพิงเริ่มย้ายออกจากศูนย์เพื่อกลับบ้าน ควรพิจารณาว่าผู้พักพิงจะกลับไปมีความเป็น
อยู่อย่างไร จะต้องการของใช้อะไร จะแจกจ่ายอย่างไร และเอาไปเก็บไว้ที่ไหน

ท้ังนี้อาจไม่สามารถควบคุมและกำาหนดรายการส่ิงของได้ในกรณีท่ีของส่วน
มากมาจากการบริจาค แต่คนส่วนมากจะเคารพความต้องการ และศูนย์ควร
เจาะจงสิ่งของที่ต้องการในการขอความช่วยเหลือ

ก�รเลือกสิ่ง
ของเครื่องใช้

หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�แจกจ่�ยถุงยังชีพ

เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม
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บทที่ 12 ที่พักอ�ศัย 1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

มาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยควรจะครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วน
กลางเช่น ครัว และห้องน้ำา สำาหรับแต่ละครอบครัว 

การจัดสรรพื้นที่พักพิงในศูนย์เป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากมีข้อจำากัดที่มา
พร้อมกับอาคารที่ไม่ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 

การดูแลรักษาศูนย์พักพิง โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนร่วม และบริเวณโดยรอบ
นั้น จำาเป็นที่ต้องกระทำา ด้วยความร่วมมือของทั้งผู้พักพิง และอาจจะรวมไป
ถึงชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ

หลักการจัดสรรพื้นที่ห้องในศูนย์ควรจะกระทำาด้วยการมีส่วนร่วมและเห็น
ชอบของผู้พักพิง

มาตรฐานสากล และมาตรฐานภายในประเทศอาจมีความแตกต่าง

ที่พักอ�ศัย
ที่เพียงพอ

การจัดสรรที่พักอาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดย
การยึดติดกับมาตรฐานขั้นต่ำา เพื่อให้ผู้เข้าอยู่อาศัยสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีนั้นเป็นงานท้าทาย 

ที่พักอ�ศัย: 5 ขั้นตอนก�รสำ�รวจและปรับปรุง12.1 

ส�ระสำ�คัญ
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กระบวนก�ร
สำ�รวจ และ
ปรับปรุง

กระบวนก�ร
สำ�รวจ และ
ปรับปรุง

ถึงแม้ว่าศูนย์พักพิงทั่วโลกจะมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป 
สำาหรับในด้านที่พักอาศัยแล้ว การสำารวจ ประเมินสภาพและปรับปรุงสามารถ
ทำาได้ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

โครงสร้างอาคารต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายอา 
คารและสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากภัยภิบัติต่างๆ ได้ เช่น น้ำาท่วม แผ่นดิน
ไหว พายุ ฯลฯ

การปรับปรุง ดัดแปลงและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารมักจะใช้เวลา และมีค่าใช้

จ่ายสูง ในกรณีที่จำาเป็น ควรพิจารณาว่าการซ่อมแซมอาคารเป็นทางเลือกที่

เหมาะสมหรือไม่ หรือควรย้ายผู้พักพิงไปยังศูนย์อื่น หรือมีทางออกอื่นๆที่จะ

ปลอดภัยต่อผู้พักพิงมากกว่านี้

เมื่อตรวจพบว่าโครงสร้างอาคารที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงมั่นคงแข็งแรงดี สิ่งที่ควร
ปฏิบัติต่อไปก็คือ สำารวจว่าการปิดอาคารสามารถทำาได้เพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัย
จากสภาพอากาศต่างๆ  หลังคาที่ไม่รั่วและหน้าต่างที่แข็งแรงเป็นส่วนสำาคัญใน
ทุกสภาพภูมิอากาศ ในเขตพื้นที่หนาวเย็นอาคารต้องปิดได้สนิทรอบด้าน ส่วน
ในเขตพื้นที่ร้อนอาคารต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก ในทั้งสองกรณี อาคารควรมี
ฉนวนป้องกันที่ดี โดยเน้นวัสดุและหลักปฏิบัติประจำาท้องถิ่น มาตรการป้องกัน
วัสดุภายนอกของอาคารมีส่วนสำาคัญในการช่วยป้องกันการสึกกร่อนและเสื่อม
สภาพ

ในขณะเดียวกับที่มีการปรับปรุงอาคารให้เหมาะและทนทานกับสภาพอากาศ 
งานซ่อมแซมอาคารที่จำาเป็นก็ควรเริ่มดำาเนินการไปพร้อมกัน ตัวอาคารควรมี
มาตรการป้องกันไฟไหม้ที่ดี และในกรณีที่ศูนย์เป็นตึกหลายชั้นอาจต้องมีการ
ทำาทางลาดเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

การซ่อมบำารุงอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นปัจจัยสำาคัญในการรักษา
มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้พักพิง รวมทั้ง
ยังเป็นการป้องกันการเสื่อมโทรมและเสียหายของอาคาร แม้ว่าการซ่อมบำารุง
อาคารศูนย์พักพิงช่ัวคราวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการศูนย์ฯ 
ผู้พักพิงในศูนย์ย่อมสามารถมีส่วนช่วยบำารุงรักษาอาคารศูนย์พักพิงตามความ
เหมาะสม ระบบการประสานงานภายในศูนย์และการสร้างแรงจูงใจอาจกระตุ้น
ให้ผู้พักพิงหันมาบำารุงรักษาอาคารที่ตนเองอาศัยอยู่ 

คว�มมั่นคง

ก�รปิดอ�ค�รและก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ก�รปรับปรุง ดัดแปลงและซ่อมแซม

ก�รดูแลบำ�รุงรักษ�
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การคำานึงถึงความปลอดภัยระหว่างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารจัดเป็นความ
สำาคัญอันดับแรก และ ไม่ควรใช้อาคารในระหว่างการซ่อมแซมหรือต่อเติม 
เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย (มีคนเคยเสียชีวิตมาแล้วจาก
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว)

คว�มปลอดภัยระหว่�งก�รซ่อมแซม

ม�ตรฐ�น
ที่พักอ�ศัย

ม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�

ก�รกำ�หนดและ
ดำ�เนินก�รต�ม
ม�ตรฐ�น

ยังไม่มีมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
เน่ืองจากศูนย์พักพิงแต่ละแห่งมักมีมาตรฐานที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขึ้นอยู่กับ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ระยะเวลาการใช้งานของศูนย์พักพิง และมาตราฐาน
ของประเทศ

มาตรฐานขั้นต่ำาสากล เช่น Sphere หรือคู่มือของ UNHCR เป็นหลักที่นิยม
ปฏิบัติในช่วงภาวะฉุกเฉิน  เมื่อเวลาผ่านไป ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักพยายาม
ยกระดับปรับระดับตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปของ
ผู้อยู่อาศัย และสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นปกติมากขึ้น ความซับซ้อนใน
การเปลี่ยนแปลงระดับมาตรฐานนี้อาจนำาไปสู่ความไม่แน่ชัด หรือการละเลย
มาตรฐานของบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองอำานวยการกลางและฝ่ายประสานงานกลางมีหน้าท่ีหลักในการกำาหนด
มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะสมในขณะที่ผู้จัดการศูนย์มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
มีการดำาเนินการตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาการใช้งานศูนย์พักพิงชั่วคราว 
และควรมีการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในความต้องการด้านท่ีพักอาศัยในระยะ
ยาว รวมถึงผลกระทบต่อผู้จัดการศูนย์และผู้พักพิงจากการใช้ข้อกำาหนดด้าน
มาตรฐานศูนย์พักพิงที่ไม่คงเส้นคงวา

ม�ตรฐ�นที่พักอ�ศัย12.2 

จ�กประสบก�รณ์

ในประเทศจอร์เจีย หน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานพื้นที่ส่วนบุคคลที่ต่างกันไป Sphere 
กำาหนดไว้ที่ 3.5-4.5 ตารางเมตร ในขณะที่ UNHCR กำาหนดไว้ที่ 4.5-5.5 
ตารางเมตร และหน่วยงานภาครัฐกำาหนดไว้ที่ 8-10 ตารางเมตร
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ก�รดูแล
บำ�รุงรักษ�

คว�มสำ�คัญของ
ก�รบำ�รุงรักษ�
และซ่อมแซม

หน้�ที่คว�มรับ
ผิดชอบ

มาตรฐานที่กำาหนดขึ้นควรครอบคลุมถึงการดูแลบำารุงรักษาศูนย์พักพิง
ชั่วคราวด้วย และไม่เพียงเฉพาะด้านพื้นที่อยู่อาศัยต่อคนหรือต่อครอบครัว แต่
ควรให้แนวทางในหลายๆ ด้าน เช่น ความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรีในการดำารงชีวิต 
ความปลอดภัย หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงข้อกำาหนดและการบำารุง
รักษาทรัพยากรส่วนรวม อันได้แก่ น้ำา ระบบสุขาภิบาล ของข้าวของเครื่องใช้ 
การประกอบอาหาร การแจกจ่ายอาหาร และอื่นๆ ทั้งนี้ ควรให้ผู้พักพิงมีส่วนใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ เท่าที่จะเป็นไปได้

การขาดการบำารุงรักษาหรือซ่อมแซมอย่างสม่ำาเสมอมักทำาให้สภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ถดถอยลง อีกทั้งยังค่อยๆสร้างความเสียหายให้สิ่งอำานวยความสะดวก
และโครงสร้างอาคาร ดังนั้น การบำารุงรักษาและซ่อมแซมอย่างสม่ำาเสมอเป็น
สิ่งที่จำาเป็น

ถึงแม้ว่าผู้จัดการศูนย์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบำารุงรักษาและซ่อมแซม
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้พักพิงในศูนย์และกลุ่มอาสาสมัครย่อมมีบทบาทสำาคัญ
ในการทำางานด้านนี้ด้วย  ระบบการประสานงานภายในศูนย์ควรสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้ผู้พักพิงหันมาบำารุงรักษาที่อยู่อาศัยของตนเอง ในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวที่มีระยะเวลาดำาเนินการที่ยาว ควรมีการจัดตั้งคณะทำางานบำารุงรักษา
ศูนย์พักพิง

จ�กประสบก�รณ์

ในประเทศอาร์มีเนีย ผู้พักพิงได้รับการฝึกอบรมและอุปกรณ์เพื่อการซ่อม
แซมเล็กๆ น้อยๆ ในศูนย์พักพิง
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 13 นำ� สุข�ภิบ�ลและสุขอน�มัย ้

โครงสร้างการจัดการน้ำา สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่อยู่ในศูนย์มักจะไม่เพียง
พอต่อความต้องการ ทางออกที่ยังยืนมักจะแพงและยุ่งยาก แต่อาจจำาเป็น
ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนระยะเวลาการใช้งานของศูนย์

มาตรฐานของปริมาณและคุณภาพของน้ำา ระบบสุขาภิบาลและการรองรับ
ด้านสุขอนามัย ควรจะคำานึง ถีงความต้องการ ที่ต่างกันทางวัฒนธรรมและ
รวมแผนการดูแลอยู่ด้วย (เช่น กรณีที่ใช้ห้องน้ำาเคลื่อนที่) 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายกว้างขวาง เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการที่นำาไปสู่การ จัดการน้ำาและระบบสุขาภิบาลที่พอเพียงปลอดภัย 
และเหมาะสม 

ส�ระสำ�คัญ

ก�รใช้น้ำ�เพื่อ
ก�รอุปโภค
และบริโภค 

เงื่อนไขระบบน้ำา สุขาภิบาลและสุขอนามัยของแต่ละศูนย์นั้นมีหลากหลาย
มากมาย ในพื้นที่ในเมือง น้ำาที่ใช้ในศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมาจากการประปา
นครหลวง หากศูนย์ดังกล่าวได้มีการติดตั้งท่อประปาแล้ว แต่ยังขาดน้ำาเพื่อใช้
ในการอุปโภคและบริโภคเนื่องจากท่อประปาที่แตกควรมีการซ่อมแซม แต่หาก
ปัญหาการขาดแคลนน้ำาเกิดจากการประปาควรมีการหาทางออกอื่นมาทดแทน  
และควรมีร่วมมือจากการประปาและจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำา (การแก้ปัญหา
ดังกล่าวยังอาจช่วยลดความตึงเครียดในหมู่เจ้าหน้าที่และชุมชนข้างเคียงต่อผู้
พักพิง)

ก�รเก็บรักษ�น้ำ� ท่ีศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องมีสถานที่จัดเก็บน้ำาเพ่ือรับมือกับภาวะการขาดแคลน
น้ำาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ควรมีการแจกจ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและ
ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำาเป็นส่วนหนึ่งของชุดสิ่งของเครืองใช้ที่จำาเป็น
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ม�ตร�ฐ�น
น้ำ�ดื่ม

ระบบบำ�บัด
น้ำ�เสีย

ระบบสุข�ภิบ�ล

ก�รใช้น้ำ�

น้ำาดื่มควรได้รับการทดสอบอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขและผู้จัดการศูนย์พักพิงต้องแน่
ใจว่าได้มีการทดสอบและเยียวยาเมื่อจำาเป็น

หากไม่สามารถเชื่อมระบบบำาบัดน้ำาเสียเข้ากับระบบของเขตหรือเมืองได้ ควร
มีการสร้างถังบำาบัดน้ำาเสียที่อยู่ภายนอกศูนย์ในระยะที่ปลอดภัย ถังบำาบัดน้ำา
เสียจำาต้องมีการสูบออกอย่างสม่ำาเสมอ  ซึ่งควรประสานงานกับหน่วยงานสา
ธารณาสุขเพื่อจัดการดำาเนินการเน่ืองจากผู้อยู่อาศัยมักไม่มีความรู้และความ
ชำานาญทางด้านนี้

การแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและ
มาตรฐานด้านสุขอนามัย แม้จะมีข้อจำากัดทางโครงสร้างของศูนย์พักพิง
ชั่วคราว นอกจากนี้การให้ความคุ้มครองดูแล ด้วยการแบ่งสิ่งอำานวยความ
สะดวกชาย-หญิงตามสัดส่วนผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้ามไป ศูนย์
พักพิงส่วนมากมักจะไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และบ่อยครั้ง
มักไม่มีระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสมหรือถูกสุขลักษณะ การแก้ปัญหาด้วยการ
ติดตั้งระบบที่ถูกสุขลักษณะนอกจากยากและมีราคาแพงแล้วยังต้องใช้ความ
ชำานาญทางเทคนิคระดับสูง การสร้างห้องน้ำาและพื้นที่ชะล้างภายนอกอาจเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้อยู่อาศัย ในกรณีเช่นนี้ควรคำานึงถึงการเข้าถึง โดย
เฉพาะอย่างสำาหรับเด็ก ผู้หญิงและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

มาตรฐานที่ Sphere ได้กำาหนดไว้ระบุการใช้น้ำาเฉลี่ยคนละ 15 ลิตรต่อวันซึ่ง
เป็นการประเมิณที่ ต่ำ าเกินไปสำาหรับ
บริบทของศูนย์พักพิงชั่วคราว เนื่องจาก
ศูนย์พักพิงจำานวนมากมีท่อประปาและ
ห้องน้ำาที่ใช้ชักโครกทำาให้ปริมาณการใช้
น้ำาเพิ่มขึ้น ปัจจัยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มาตรฐานของแต่ละประเทศ 
และปริมาณการใช้น้ำาจริงเป็นปัจจัยให้ 
ยังไม่สามารถระบุมาตรฐานได้ในที่นี้ 

ข้อแนะนำ�

จัดตั้งคณะทำางานน้ำา สุขาภิบาล
และสุขอนามัยขึ้นมาภายในศูนย์
ขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าว

NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 14: 
Water, Sanitation and Hygiene. 
ที่: http://www.nrc.no/arch/_img/9293573.pdf

Oneresponse website: 
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Pages/default.aspx 

เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 14 ก�รเข้�ถึงระบบบริก�รสุขภ�พ

ส�ระสำ�คัญ

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินควรเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวง
สาธารณะสุข

มาตรฐานการบริการสุขภาพควรจะอ้างอิงนโยบายและข้อแนะนำาจาก
กระทรวงสาธารณะสุข 

ประเด็นสุขภาพที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงมีได้ตั้งแต่การป้องกันโรคระบาด 
สุขภาพจิตของผู้พักพิง ปัญหาสุขภาพทางเพศ และการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น 
(Adolescent Sexual and Reproductive Health)

ยุทธศ�สตร์ด้�น
สุขภ�พ

ในด้านสุขภาพ กิจกรรมหลักคือการร่างยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อการเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพ แผนงานนี้ควรมาจากการศึกษาปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ บริบทและทรัพยากรที่มี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการตาย การ
ป่วยและพิการ และฟื้นฟูระบบบริการด้านสาธารณะสุขพื้นฐานให้ได้อย่างยั่งยืน
และรวดเร็ว

ก�รให้บริก�รท�งด้�นสุขภ�พ14.1 



86

ยุทธศ�สตร์ด้�น
สุขภ�พ

ม�ตรฐ�นด้�น
สุขภ�พ

การให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ไม่ควรส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบการบริการสุขภาพของชุมชนโดยรอบ

การตรวจสอบมาตรฐานบริการด้านสุขภาพเป็นหลักสำาคัญของการดำาเนินงาน 
โดยควรอ้างอิงมาตรฐานด้านสุขภาพแห่งชาติ หรือ ในกรณีที่จำาเป็น สามารถใช้
มาตรฐานจากกลุ่มประสานงานด้านสุขภาพสากล5 หรือ Sphere เป็นพื้นฐานได้  

ศูนย์ เมื่อจำานวนประชากรเพิ่มขึ้นความ
ต้องการเข้าถึงบริการสุขภาพก็มักเพิ่ม
ขึ้นตามมา จึงควรการประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วย
งานภาครัฐและในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจจะรวมถึ งการจัดตั้ งคลีนิค
ชั่วคราวเพื่อสุขภาพและบริการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ 

ข้อแนะนำ�

หมั่นติดตามแผนกลยุทธ์เพื่อ
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
และแจ้งให้ผู้พักพิงในศูนย์
พักพิงชั่วคราวทราบเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

คว�มเสี่ยงใน
สภ�พคว�มเป็น
อยู่ที่แออัด

วัคซีน

ผู้จัดการศูนย์ฯ ควรหาแนวทางป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพ
ความเป็นอยู่ที่แออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อ ควรตรวจสอบว่าปริมาณ
น้ำาใช้มีเพียงพอและข้าวของเครื่องใช้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการส่งเสริมสุขนิสัย 
การป้องกันพาหะนำาโรค และการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัย

หากจำาเป็นควรจัดการฉีดวัคซีนโรคหัด โดยเฉพาะถ้าไม่มีการฉีดมาก่อนในเด็ก
อายุ 1 ถึง 15 ปี วัคซืนสำาหรับโรคอย่างอื่น เช่น โรคไข้เหลือง (yellow fever) 
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  (meningitis) อาจจำาเป็น ขึ้นอยู่กับว่าผู้พักพิงส่วนมาก
มีการฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่

มีการเตรียมการเครื่องมือและช่องทางสื่อสารระบบเตือนภัยล่วงหน้า ในกรณีที่
เกิดโรคระบาด

ปัญห�ด้�นต่�งๆ14.2 

ภัยคุกค�มต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ

5  http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/en/index.html
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สุขอน�มัยท�ง
เพศและก�ร
เจริญพันธุ์

สุขอน�มัยท�ง
เพศและก�ร
เจริญพันธุ์

ก�รตั้งครรภ์

คว�มปลอดภัย
ของผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิง

คว�มปลอดภัย
ของผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิง

การจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ของคนท่ีอาศัยใน
ศูนย์พักพิงเป็นหลักสำาคัญด้านมนุษยธรรมและสาธารณสุข โดยจำาเป็นต้องมี
การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทำาแท้งที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาการ
ตายของแม่และเด็ก รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัญหาด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Sexual and reproduc-
tive health) มีแนวโน้มที่จะถูกมองข้ามในสภาวะฉุกเฉิน ผู้พักพิงควรได้เข้า
ถึงบริการด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ (การป้องกันโรคเอดส์ 
สุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด การป้องกันและรับมือปัญหาความรุนแรง
ทางเพศ) ตามที่ได้ระบุไว้ในบริการสุขภาพพื้นฐาน (Minimum Initial Services 
Packages-MISP) หรือนโยบายด้านสุขภาพแห่งชาติที่เทียบเท่า รวมถึงให้
บริการวางแผนครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาการทำาแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็น
สาเหตุหลักในการเสียชีวิตหรือพิการของผู้มีครรภ์  การคุมกำาเนิดก็เป็นเรื่อง
สำาคัญ และควรมีบริการที่เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่คำานึงถึงสถานภาพการสมรส เช่น 
มีถุงยางอนามัยจัดวางไว้ในที่ที่เหมาะสม เช่น บริเวณพื้นที่ซักล้างหรือห้องน้ำา 
ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการศูนย์มีหน้าที่ให้ส่งต่อข้อมูลเรื่องบริการการวางแผน
ครอบครัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์

ในกลุ่มประชากรที่จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ 4 เป็น
หญิงมีครรภ์ และร้อยละ 15 ของกลุ่มหญิงมีครรภ์นี้ มักเกิดอันตรายแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและต้องการการพยาบาลครรภ์ฉุกเฉิน ผู้
จัดการศูนย์มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานบริการสุขภาพของภาครัฐเพื่อให้
หญิงที่มีครรภ์ได้เข้าถึงการให้คำาแนะนำาและความช่วยเหลือ และมีขั้นตอนการ
ส่งต่อเพื่อการคลอดบุตรที่ปลอดภัยหรือจัดการปัญหาภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์

ความต้องการด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ เช่น ผ้าอนามัย และ
สถานที่ชำาระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มิดชิด เป็นปัจจัยสำาคัญในการส่ง
เสริมสภาพชีวิตที่มีศักดิ์ศรี สุขอนามัยการเจริญพันธุ์และความปลอดภัยของผู้
หญิงและเด็กผู้หญิง อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเขามีส่วนร่วมใน
ชุมชนและกระบวนการพัฒนา 

ความต้องการด้านสุขอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ เช่น ผ้าอนามัย และ
สถานที่ชำาระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มิดชิด เป็นปัจจัยสำาคัญในการส่ง
เสริมสภาพชีวิตที่มีศักดิ์ศรี สุขอนามัยการเจริญพันธุ์และความปลอดภัยของผู้
หญิงและเด็กผู้หญิง อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเขามีส่วนร่วมใน
ชุมชนและกระบวนการพัฒนา 

สุขอน�มัยท�งเพศและก�รเจริญพันธุ์
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ก�รควบคุมโรค
ติดต่อ

สวัสดิภ�พและ
คว�มปลอดภัย

ผู้ป่วยท�งจิต

ภ�วะเสี่ยงต่อ
อ�ก�รท�งจิต

กิจกรรม

กลุ่มสนับสนุน
เยียวย�

บริก�ร
ส�ธ�รณสุข

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงชั่วคราวมักจะเป็นโรคติดต่อท่ีมีแมลงหรือ
แมลงปรสิต (หิด เหา และอื่นๆ) เป็นพาหะ ผู้จัดการศูนย์ฯควรตื่นตัวต่อภัย
คุกคามเหล่านี้ และดำาเนินการป้องกันโดย

•   ตรวจสอบว่ามีน้ำาที่เพียงพอต่อการซักล้างทำาความสะอาด รวมทั้งสำาหรับสิ่ง
    ของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน
•   ส่งเสริมสุขลักษณะนิสัยที่ดี และ
•   ควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำาโรค

ความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการมีหน่วยงานที่ให้ความปกป้อง
คุ้มครองและการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานท่ีตอบสนองความต้องการของผู้
พักพิง

ผู้พักพิงที่ป่วยด้วยอาการทางจิตควรได้รับการติดตามการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางจิตเวชในรูปแบบอื่น เช่น การจัด
อบรมและให้คำาปรึกษาเชิงสร้างสรรค์ หรือการจัดอบรมและให้คำาปรึกษาด้าน
วิชาชีพ ทั้งนี้ ผู้พักพิงทุกคนในศูนย์ควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพจิตเพื่อหลีก
เลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นการซ้ำาเติมผู้ป่วย

ผู้จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหลายรายต้องทุกข์ทนกับสภาวะตึง 
เครียดในช่วงสถานการณ์วิกฤต และบางทีก็ต้องทนกับสภาพความเป็นอยู่ใน
ศูนย์พักพิงที่ขัดสน ซึ่งล้วนแต่มีผลกับภาวะเสี่ยงต่ออาการทางจิตของผู้พักพิง
ซึ่งอาจจะกระทบกับทั้งครอบครัวหรือเป็นรายบุคคล ดังนั้น การสร้างสภาวะ
ความเป็นปกติจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่พึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการ
สนับสนุนดูแลจากครอบครัวและสังคมโดยรวม

ควรมีการเยียวยาสภาพจิตใจเบ้ืองต้นเมื่อผู้พักพิงเดินทางถึงศูนย์พักพิง
ชั่วคราว ขั้นตอนต่อมา คือ ควรจัดให้ผู้พักพิงทุกคนได้เข้าร่วมการพบปะ
สังสรรค์ มีกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ควรจัดให้เด็กๆ ได้
เล่นผ่อนคลายสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ควรพัฒนามาเป็นกิจกรรมที่
ทำาร่วมกันระหว่างศูนย์พักพิงและชุมชนข้างเคียง

ควรมีกลุ่มสนันสนุนเยียวยาที่เป็นพื้นที่ให้คนท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกันมาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกและการให้คำาปรึกษารายบุคคล หรือราย
กลุ่ม ตลอดระยะเวลาดำาเนินการของศูนย์พักพิง

ยังมีโรคติดต่ออื่นๆ อีกที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควร
มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐเพื่อให้ผู้พักพิงได้รับ
บริการวัคซีนตามนโยบายของรัฐ

ก�รควบคุมโรคติดต่อ

สุขภ�พจิตและก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งจิตใจ
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ก�รให้คว�ม
สนับสนุนกลุ่ม
ผู้ช�ย

ก�รให้คว�ม
ช่วยเหลือใน
ระยะย�ว 

โดยส่วนมาก การให้ความช่วยเหลือมักจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้หญิงและเด็ก แต่
ความเครียดที่เกิดจากการสูญเสียคุณค่าความเป็นผู้นำาครอบครัวของผู้ชาย
ก็ไม่ควรถูกมองข้าม เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำาไปสู่ความรุนแรงใน
ครอบครัว ผู้ชายมักอยากไม่ยอมรับว่าตนเองมีความอ่อนแอหรือมีปัญหาทาง
อารมณ์ ดังนั้น การให้ความสนับสนุนกลุ่มผู้ชายควรมีทั้งในรูปแบบการพูด
คุยในกลุ่ม และกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการส่งเสริมอาชีพและการให้คำา
ปรึกษา

ระยะเวลาที่ผู้อยู่อาศัยและครอบครัวต้องพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวมักมีผลก
ระทบต่อสภาวะทางจิตใจ ยกเว้นว่าผู้พักพิงได้รับความเป็นส่วนตัวที่และมีอิส
ระจริงๆ  การอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นระยะเวลานานมักก่อให้เกิดความเครียด ซึ่ง
สามารถนำาไปสู่โรคซึมเศร้า  หรือปัญหาทางจิตอื่นๆ ได้  ความช่วยเหลือทาง
จิตสังคมมักจะมีไม่ทั่วถึง และผู้จัดการศูนย์ควรต้องเรียกร้องให้มีการให้บริการ
ทางด้านนี้ ความช่วยเหลือด้านสภาวะทางจิตใจจำาเป็นต่อศูนย์พักพิงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปในศูนย์พักพิงแต่ละประเภท 
และจำาต้องมีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

The Sphere Project, 2011. The Sphere Project: Humanitarian Charter 
and Minimum Standards in Disaster Response; Chapter 5: Minimum 
Standards in Health Services.
ที่: http://www.sphereproject.org/

NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 16: Health Care 
and Health Education.
ที่: http://www.nrc.no/arch/_img/9293577.pdf

IASC, Provisional version June 2009. Health Cluster: Global Health 
Cluster Guide. 
ที่: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17912/doc17912-a.pdf

Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises, 2010. 
Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian 
Settings. 
ที่: http://www.iawg.net/IAFM 2010.pdf 

Oneresponse website: 
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Pages/default.aspx 

ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 15 ก�รศึกษ�

ส�ระสำ�คัญ

การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสามารถเป็นเครื่องมือการเผชิญ
หน้าเหตุการณ์วิกฤตได้ในภายภาคหน้า

ควรหลีกเลี่ยงการใช้สถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ในกรณีที่มี
ความจำาเป็นสูง ควรจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะตามมา

ก�รดำ�รงไว้ซึ่ง
สิทธิท�ง
ก�รศึกษ�

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้ที่จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นท่ีอยู่อาศัย
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นมาตราการการคุ้มครองสิทธิที่สำาคัญ ผู้
จัดการศูนย์ ควรประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการศึกษา และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิทางการศึกษาแก่ผู้พักพิงและชุมชนรอบ
ศูนย์พักพิง หากมีการใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ควร
วางมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ตามมา จากการขาดความต่อเนื่องของระบบ
การเรียนรู้ในทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จ�กประสบก�รณ์

ในประเทศฟิสิปินส์ การใช้โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว นำาไปสู่การโต้
แย้งเปรียบเทียบความสำาคัญระหว่างสิทธิในการอยู่อาศัยกับสิทธิในการ
ศึกษา
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อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ในบทที่ 17

อ�ค�รเรียน โดยหลักการแล้ว ไม่ควรนำาอาคารเรียนมาเป็นศูนย์พักพิง ทั้งนี้ และในการ
สำารวจสถานที่ควรให้สถานศึกษาเป็นทางเลือกสุดท้าย ในกรณีที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ผู้จัดการศูนย์ ควรประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้อง
ถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการใช้พื้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง 
โดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

ก�รใช้สถ�นศึกษ�เป็นศูนย์พักพิงชั่วคร�ว15.1 

หลีกเลี่ยงการใช้อาคารเป็นสถานศึกษาและที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆ กัน หาก
ใช้พื้นที่สถานศึกษาจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรเร่งหาสถานที่อื่นเพื่อ
ใช้เป็นโรงเรียน หรือปรับขยายภาคเวลาการศึกษา และไม่ควรทำาให้ต้องลด
เวลาเรียนหรือยกเลิกการเรียนการสอน

หากจำาเป็นต้องใช้สถานศึกษาเป็นทั้งอาคารเรียนและศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ควรแบ่งแยกพื้นที่สำาหรับการเรียนการสอนและพื้นท่ีศูนย์พักพิงให้ชัดเจน  
รวมทั้งแบ่งแยกพื้นที่ห้องน้ำาและที่ซักล้าง 

การใช้อาคารเป็นสถานศึกษาและศูนย์พักพิงในเวลาเดียวกันอาจมีความ
เส่ียงด้านความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนจึงควรมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงนี้ เช่น ตัดโอกาสไม่ให้คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงเรียนติดต่อกับเด็กได้

ไม่ควรมีการบังคับผลักดันไล่ผู้พักพิงให้ออกจากพื้นที6่ 

ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษาไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการ
ใช้พื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรย้ายห้องสมุด เอกสาร อุปกรณ์ห้อง
ทดลอง โต๊ะและเก้าอี้ไปเก็บในที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้น

•

•

•

•

•

ในประเทศศรีลังกา กลุ่มผู้พักพิงในโรงเรียนนำาโต๊ะเรียนมาเป็นเชื้อเพลิง 
อุปกรณ์การเรียนถูกทำาลาย และใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้อุปกรณ์การ
เรียนชุดใหม่มาทดแทน ส่งผลเสียระยะยาวต่อการเรียนการสอน

จ�กประสบก�รณ์

6 ‘การไล่ที’่ หน้า 102



93

หลีกเลี่ยง
คว�มขัดแย้ง
กับชุมชน

การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงอาจสร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจให้
แก่ชุมชนข้างเคียงได้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ควรปฏิบัติตามวิธีการดังต่อ
ไปนี้

หากมีการใช้อาคารสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ควรรับรองว่าจะ
จัดหาพื้นที่อื่นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และรับรองว่าอาคารสถาน
ศึกษาหลังการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวจะมีสภาพคงเดิม หากเป็นไปได้ ควร
หาโอกาสปรับปรุงสภาพอาคารและพื้นที่รอบตัวอาคาร เช่น รักษาความ
สะอาด ปรับโครงสร้างอาคาร และปรับปรุงสนามเด็กเล่น

หาแนวทางชดเชยให้กับชุมชนที่อนุญาตให้ใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราว เพื่อลดความรู้สึกด้านลบและความขัดแย้ง

กำาหนดเวลาการส่งคืนพื้นที่สถานศึกษา นับตั้งแต่เริ่มดำาเนินการศูนย์พักพิง
และพยายามทำาให้ได้ตามที่กำาหนด 

หากเป็นไปได้ หน่วยงานด้านการศึกษาควรเข้ามามร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นที่สถานศึกษาที่ใช้เป็นศูนย์พักพิง โดยประสานงานกับผู้จัดการ
ศูนย์ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักพิงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพจิตใจของชุมชนรอบศูนย์พักพิงและกลุ่มผู้อยู่อาศัย

•

•

•

•

กลุ่มเด็กและเยาวชนของโรงเรียนซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงทำาหน้าที่เป็นอาสา
สมัครด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มผู้พักพิง
และเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเยียวยา 

จ�กประสบก�รณ์
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ก�รให้ก�รศึกษ� ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทสำาคัญในการให้ความคุ้มครองต่อสภาพ
ร่างกายและสภาพจิตใจ การให้ที่พักพิงในสถานศึกษาจะต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการให้การศึกษาในชุมชนที่รับรองผู้พักพิง โดยหลักการแล้ว การให้การ
ศึกษาต่อกลุ่มผู้พักพิงและกลุ่มนักเรียนในชุมชนควรกระทำาโดยโรงเรียนอื่นใน
พื้นที่ หากไม่สามารถดำาเนินการเช่นนั้นได้ ก็ควรจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากแนวทางการรับมือที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว ผู้จัดการศูนย์ยังควรประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้องถิ่นใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

หลักพึงปฏิบัติในก�รให้ก�รศึกษ�15.2 

การศึกษา

ประเมินการ

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

ประเด็นหลักในการพิจารณา

ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวก�รศึกษ�

มีการสำารวจจำานวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งในชุมชนรอบศูนย์และกลุ่ม
ผู้พักพิง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่าย ข้อมูลที่
รวบรวมได้ควรแยกออกโดยแบ่งเพศ และ อายุ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้การศึกษา เช่น เด็กและเยาวชนในศูนย์พักพิงสามารถ
จะไปเรียนที่โรงเรียนในท้องถิ่นได้หรือไม่ จำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้
ภายในหรือใกล้ศูนย์พักพิง เด็กและเยาวชนจากชุมชนรอบศูนย์จะเข้ามาเรียนที่ศูนย์การ
เรียนรู้ชั่วคราวหรือไม่

กลุ่มผู้พักพิงและชุมชนรอบศูนย์ควรมีส่วนในการรวบรวมสถิติจำานวนเด็กที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ และร่วมหาพื้นที่สำาหรับใช้จัดการเรียนการสอน
วิเคราะห์การพัฒนาสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนรอบศูนย์ที่มีอยู่เดิม แล้ว
พิจารณาว่าจะสามารถร่วมเสริมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร
พิจารณาถึงทรัพยากรที่จะช่วยในการเรียนการสอนในชุมชน เช่น ครู นักสังคมสงเคราะห์ 
หรือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจารณาว่าจะให้บุคคลกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนช่วยในกิจกรรม
การเรียนรู้และนันทนาการสำาหรับเด็กและเยาวชนได้อย่างไร

ในกรณีที่ผู้พักพิงสามารถเข้าเรียนได้ที่สถานศึกษาในท้องถิ่น ควรตรวจสอบว่ามีเอกสาร
ที่จำาเป็นครบ (เอกสารแสดงตน แบบรายงานผลจากสถานศึกษา) ถนนหนทางปลอดภัย
และใช้สัญจรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรคำานึงถึงกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กผู้หญิงและคนพิการ 
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้ค่าเล่าเรียนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษา
ในกรณีที่มีการจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้ชั่วคราว ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่ถูกสุขอนามัยและมีน้ำาสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาสุขอนามัย 
พร้อมกันนี้ ควรพิจารณาถึงการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น สุขอนามัยในโรงเรียน และบริการ
อาหารกลางวัน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านกายและ
จิตใจได้ ควรมีการอบรมครูหรือผู้สอนให้มีทักษะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และช่วยเสริมสร้างกิจวัตรประจำาวัน

•

•

•

•

•

•

•

•

ต่อหน้าถัดไป
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การศึกษา

การเรียน
การสอน

ครูหรือผู้สอน

นโยบายด้าน
การศึกษาและ
ประสานงาน

ประเด็นหลักในการพิจารณา

ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวก�รศึกษ�

การศึกษายังเป็นโอกาสเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและการเอาตัวรอดจากสถานการณ์
ต่างๆ เช่น หลักสุขอนามัย หรือการปฏิบัติตัวตามป้ายเตือนภัยอันตรายต่างๆ
ในกรณีที่มีการจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้ชั่วคราว  ควรเลือกใช้ภาษา หลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนที่เป็นที่คุ้นเคยของผู้พักพิง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเริ่มต้น
ประสานงานกับสถานศึกษาในทั้งถิ่นเพื่อจัดหลักสูตรเร่งรัด หรือจัดชั้นเรียนชดเชย 

พยายามหาครูผู้มีประสบการณ์ในกลุ่มผู้พักพิง หรืออาจให้ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและ
เป็นที่เคารพในกลุ่มผู้พักพิงมาสอน และร่วมพัฒนาจรรยาบรรณในการสอน (Code of 
Conduct) ด้วยกัน
ครูผู้สอนควรได้รับความช่วยเหลือทางจิตสังคม เช่น ให้พื้นที่และเวลาแก่กลุ่มครูผู้สอน
เพื่อพบปะพูดคุยและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เงินชดเชยที่ให้กับครูผู้สอนในศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราวของศูนย์พักพิงต้องมีอัตราเทียบ
เท่ากับในท้องตลาด

ในกรณีที่จำาเป็น ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษาส่วนท้องถิ่น เพื่อย้าย
โอนนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราวไปยังสถานศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งนโยบายควรมี
ความยืดหยุ่นในการสนับสนุนด้านการศึกษา
ประสานกับหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรอง หลังเรียน
จบในระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิง

•

•

•

•

•

•

•

•

ต่อจากหน้าที่แล้ว
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ศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 16 ก�รส่งเสริมอ�ชีพ

ส�ระสำ�คัญ

การจัดฝึกและส่งเสริมอาชีพมีความสำาคัญเป็นพิเศษสำาหรับผู้พักพิงท่ีต้อง
อาศัยอยู่ในศูนย์เป็นเวลายาว

ในการวางแผนโครงการ ควรคำานึงถึง สถานที่ เพศและความรู้พื้นฐานของผู้
ที่สนใจ ผนวกกับบริบทและสาเหตุของการโยกย้ายที่อยู่อาศัย 

สร้างความเข้าใจถึงแนวคิด และความสำาคัญของการส่งเสริมอาชีพ

ก�รส่งเสริม
อ�ชีพ

การส่งเสริมอาชีพในศูนย์พักพิงช่ัวคราวสามารถนำาจะสำาคัญเป็นพิเศษสำาหรับ
ผู้พักพิงที่ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์เป็นเวลายาวนาน เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
ตัวลง ความช่วยเหลือจากภายนอกก็จะลดลงตามไป  ทำาให้ต้องมีการการหา
แนวทางให้ผู้พักพิงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โครงการส่งเสริมอาชีพที่
จะสำาเร็จได้ต้องมีการวางแผนและปูพื้นก่อนท่ีความช่วยเหลือจากภายนอกจะ
หมดไป

หลักพิจ�รณ�ทั่วไปในก�รส่งเสริมอ�ชีพ16.1 

ข้อควร
พิจ�รณ�

ปัจจัยสำาคัญต่อการพิจารณาโครงการส่งเสริมอาชีพของผู้พักพิง มีดังนี้

ที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราว – ที่ตั้งของศูนย์พักพิงมีผลโดยตรงกับการ
เลือกแนวทางการส่งเสริมอาชีพ การที่ศูนย์พักพิงตั้งอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่
แถบชานเมืองมีผลทำาให้แนวทางต่างกันออกไปจากศูนย์พักพิงท่ีตั้งอยู่ใน
ชนบท

•
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การกลับสู่สภาวะก่อนการโยกย้าย - ตามปกติแล้ว ผู้พักพิงมักอยากจะกลับ
ไปดำาเนินชีวิตเหมือนเดิม พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขต

ศูนย์พักพิงชั่วคราวในเขตชานเมืองมักตั้งอยู่ใกล้กับถิ่นท่ีอยู่อาศัยของผู้
พักพิง ในกรณีนี้ ครอบครัวผู้ประสบภัยที่พักพิงในศูนย์ยังสามารถใช้ที่ดิน
ทำากิน มีอุปกรณ์เพื่อทำามาหาเลี้ยงชีพ และมีตลาดเพื่อค้าขาย (เฉพาะใน
กรณีที่ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย) ทำาให้ผู้พักพิงสามารถดำาเนินชีวิตได้
ตามปกติ

การศึกษา – การเพิ่มระดับความรู้ของผู้พักพิงอาจเป็นการเปิดโอกาสทาง
เลือกทางเศรษฐกิจขึ้น ดังนั้นการจัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพจึงมีความ
สำาคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ

เพศ – บทบาทของผู้หญิงมักเปลี่ยนไประหว่างการใช้ชีวิตในศูนย์พักพิง ผู้
หญิงมักมีบทบาทหน้าที่มากขึ้นในการอยู่รอดของครอบครัว และด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะผนึกครอบครัวให้คงอยู่ด้วยกัน ผู้หญิงจึงมักมีความคิดสร้างสรรค์
ในการหาช่องทางการเลี้ยงชีพมากกว่าผู้ชาย

การจัดฝึกอบรมทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพหรือเพิ่มช่องทางการเพิ่มราย
ได้ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงจึงมักประสบผลสำาเร็จ และไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กลุ่มผู้พักพิง แต่ยังส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่าวิธีการดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
ลดบทบาทความสำาคัญของกลุ่มผู้ชาย และควรมีการวิเคราะห์บทบาท
ความสัมพันธ์ของหญิงและชายเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเสริมสร้างอำานาจและ
บทบาทของผู้หญิง (Empowerment of women) ไม่ได้ทำาให้ระดับความ
รุนแรงในครอบครอบครัวหรือความรุนแรงบนฐานเพศสภาวะเพิ่มขึ้น

ข้อแนะนำ�

การส่งเสริมอาชีพมีปัจจัยภาย 
นอกที่หลากหลาย ซึ่งบางอย่าง
อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

•

•

•

•

•

ข้อควร
พิจ�รณ�

เมืองหรือเขตชานเมืองมีอิทธิพสำาคัญ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้พักพิง 
ดังนั้น การเลือกการฝึกอบรมอาชีพที่
เหมาะสมกับบริบทอาจเป็นแนวทาง
การพัฒนาวิชาชีพและการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
และขั้นตอนก�ร
ดำ�เนินโครงก�ร

โครงก�รส่ง
เสริมอ�ชีพร่วม

โครงการส่งเสริมอาชีพควรมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำาเนินงานท่ีชัดเจน 
ความสำาเร็จของโครงการส่งเสริมอาชีพขึ้นอยู่กับการวางแนวทางที่ชัดเจน การ
วิเคราะห์จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและความเข้าใจในศักยภาพของผู้พักพิง

ศูนย์พักพิงชั่วคราวมักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะยากจน และมีชุมชนข้างเคียง
ที่ก็ต้องการโอกาสความเจริญทางเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพร่วมซึ่งเป็น
โครงการที่มุ่งช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้พักพิง สามารถช่วยสร้าง
ความสมดุลและลดความตึงเครียดในพื้นที่

แนวท�งก�รส่งเสริมอ�ชีพ16.2 

ประเภท

ความมั่นคงทาง
อาหารการกิน หรือ
การพึ่งพาตนเอง

การฝึกวิชาชีพ

การสร้างรายได้

การหางาน 
การสร้างงาน

วัตถุประสงค์

ลดปัญหาของผู้พักพิง
ในการจัดหาอาหาร

ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่
ยั่งยืน

เริ่มดำาเนิน หรือขยาย
กิจการห้างร้านที่ให้ผล
กำาไร เพื่อหารายได้เข้า
ครอบครัว

จัดหางาน

ข้อกำ�หนด

ต้องมีทักษะพื้นฐาน
ทางการเกษตร

แรงจูงใจ
ความตื่นตัว

ความรู้เฉพาะด้าน
ความรู้เรื่องการตลาด
ความรู้บัญชีขั้นพื้นฐาน
มีความเป็นนักลงทุน

ความรู้เฉพาะด้าน
แรงจูงใจ

ข้อแนะนำ�

เหมาะสำาหรับศูนย์พักพิงใน
แถบชานเมืองที่มีพื้นที่เพื่อ
การเพาะปลูก
เหมาะสำาหรับคนในกลุ่ม
เสี่ยงที่ไม่มีศักยภาพในการ
ออกไปหางานข้างนอก

เน้นการตอบโจทย์ความ
ต้องการแรงงานในตลาด
แรงงานท้องถิ่น

เหมาะสำาหรับศูนย์พักพิงที่
อยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือ
ชานเมือง
เหมาะสำาหรับบุคคลที่มีความ
รู้และทักษะ
ไม่เหมาะสำาหรับบุคคลใน
กลุ่มเสี่ยง

เหมาะสำาหรับศูนย์พักพิงที่
อยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือ
ชานเมือง
เหมาะสำาหรับบุคคลที่มีความ
รู้และทักษะ
อาจมุ่งไปที่กลุ่มคนอายุน้อย 
ไม่เหมาะสำาหรับบุคคลใน
กลุ่มเสี่ยง

รูปแบบก�รส่งเสริมอ�ชีพแก่ผู้พักพิง

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
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NRC, 2008. The Camp Management Toolkit; Chapter 18: Livelihoods.
ที่: http://www.nrc.no/arch/_img/9293581.pdf

เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม
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1
บทนำ�

2
ทั่วไป

3
หน้�ที่

4
มีส่วนร่วม

5
ประส�นง�น

6
จัดก�รข้อมูล

7
สิ่งแวดล้อม

8
จัดตั้งศูนย์

9
ปกป้องคุ้มครอง

10
อ�ห�ร

11
สิ่งของเครื่องใช้

12
ที่อยู่อ�ศัย

13
น้ำ�

14
ส�ธ�รณสุข

15
ก�รศึกษ�

16
ส่งเสริมอ�ชีพ

17
ปิดและส่งคืนศูนย์

บทที่ 17 ก�รปิดศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

ส�ระสำ�คัญ

การหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อผู้พักพิงควรเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราวจนถึงการปิดศูนย์พักพิง

วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของการอพยพโยกย้ายท่ีอยู่อาศัยหลังจากปิดศูนย์
พักพิงชั่วคราว มีอยู่ 3 แบบ โดยรวม จ่ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือการกลับ
สุ่ถิ่นที่อยู่อาศัย จัดให้มีการย้ายไปตั้งถิ่นฐานในที่ใหม่ และจัดให้เข้าร่วม
โครงการเคหะชุมชนอย่างเช่น บ้านมั่นคง หรือบ้านเอื้ออาทร

การขับไล่ผู้พักพิงให้ออกจากศูนยอาจทำาได้ตามกฎหมาย แต่จะต้องไม่เป็น 
การทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักพิงแย่ลง

ก�รว�งแผน
ปิดศูนย์พักพิง

การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวควรเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่
เริ่มจัดตั้งศูนย์และตลอดระยะเวลาการใช้งาน7 รูปแบบการปิดศูนย์มีผลกระทบ
อย่างมากต่ออนาคตของผู้พักพิง ในบางกรณี การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมี
ผลมาจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ผู้พักพิงสามารถเดินทางกลับบ้าน
ของตนเพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยา  ในสถานการณ์
อื่นๆ การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจมีผลมาจากการไล่ที่ หรือมีการ รับผู้พักพิง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนข้างเคียง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ในบทที่ 8

7  ‘การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว’ หน้า 45
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ข้อแนะนำ�

การขับไล่และการปิดศูนย์พักพิง
สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย แต่ผู้พักพิงต้องได้รับ
ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน

ก�รประส�น
ง�นเพื่อปิดศูนย์
พักพิงชั่วคร�ว

คณะกรรมก�ร
ประส�นง�น
ปิดศูนย์พักพิง

ส�เหตุของ
ก�รไล่ที่

ท�งออก
ที่พอเพียง

ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาจต้องปิดตัวลงและผู้พักพิงถูกขับไล่ออกจากศูนย์ด้วย
สาเหตุต่างๆ รวมถึง

แม้ว่ารัฐมีสิทธิที่จะสั่งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ว่า
สถานภาพของผู้พักพิงต้องไม่แย่ลง สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักพิงหลัง
จากปิดศูนย์พักพิงต้องเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานทีจัดไว้ในศูนย์ที่ปิดลง ผู้
จัดการศูนย์และฝ่ายประสานงานกลาง
ควรกำากับดูแลการปิดอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ให้มั่นใจว่าข้อกำาหนดพื้นฐานดังกล่าว
ได้รับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์
ควรให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ
เฉพาะด้านแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ดำาเนินการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

ฝ่ายประสานงานกลางและผู้จัดการศูนย์มีหน้าท่ีในการรับรองว่าผู้พักพิงได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ เมื่อศูนย์พักพิงปิดตัวลง ยังมีหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปิดศูนย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์
พักพิงที่ใช้อาคารสำาคัญของชุมชนข้างเคียง (เช่น โรงเรียน และโรงพยาบาล) 

การตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวควรประกอบไป
ด้วย หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายประสานงานกลาง ผู้จัดการศูนย์ ผู้ให้ความช่วย
เหลือภายในศูนย์ ตัวแทนจากชุมชนข้างเคียง ตัวแทนอาสาสมัคร และผู้พักพิง
ในศูนย์ คณะกรรมการประสานงานฯมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการส่งผ่านถ่ายทอด
ข้อมูลจากทั้งสองทาง (ข้อมูลที่เข้ามาในศูนย์และข้อมูลที่ออกจากทางศูนย์) 
เป็นไปอย่างสอดคล้อง คณะกรรมการประสานงานฯควรตรวจสอบการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวดำาเนินไป
อย่างราบรื่น

ก�รไล่ที่17.1 

สถานที่ตั้งของศูนย์ไม่เหมาะสม (เช่น มีการปนเปื้อนของสารพิษ)

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย (เช่น ศูนย์พักพิงอยู่ในจุดเสี่ยงต่อความรุนแรง)

สภาพของตัวอาคารที่ไม่ปลอดภัย (เช่น โครงสร้างอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง)

การไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในท้องถิ่น (เช่น ศูนย์พักพิงนอกระบบ) 

การคืนพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (เช่นโรงเรียน หรือสถานีตำารวจ) ส่งผลให้มี
การผลักดันผู้พักพิงออกจากศูนย์

•

•

•

•

•
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ข้อแนะนำ�

เมื่อมีการดำาเนินการขับไล่ออก
จากพื้นที่โดยไม่เต็มใจ ควรทำา
ข้อตกลงด้านการให้ความช่วย
เหลือกลุ่มผู้จำาต้องอพยพโยก
ย้ายที่อยู่อาศัย ร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ก�รมีส่วนร่วม
ของผู้อยู่อ�ศัย

ก�รมุ่งสู่แนว
ท�งก�รแก้
ปัญห�ที่ยั่งยืน

ก�รย้�ยออก
จ�กศูนย์พักพิง

ม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�
ในก�รปิดศูนย์

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวควรต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึง
สถานการณ์และการตัดสินใจที่จะคืน
พื้นที่ศูนย์พักพิงอยู่อย่างต่อเนื่อง  และไม่
ควรถูกริดรอนสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในขั้นตอนการดำาเนินการ การ
ถูกขับไล่ให้ออกจากพื้นที่โดยไม่เต็มใจ 
ผนวกกับความหวาดกลัวจะ “ถูกทิ้งให้อยู่
บนถนน” มักก่อให้เกิดแรงต้าน ทำาให้การ
ผ่อนผันต่อรองเป็นไปได้ยาก

การกำาหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ต้องการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากผู้พักพิง แนวทางการแก้
ปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อผู้จำาต้องอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยทุกคน มีอยู่สามหลักใหญ่ 
ที่สามารถปรับใช้ได้กับการโยกย้ายที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้ การกลับ
คืนสู่ถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานในที่ใหม่ หรือการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของท้อง
ถิ่น ในระหว่างขั้นตอนของการหาแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน สถานภาพและ
การใช้งานของตัวอาคารที่เป็นศูนย์พักพิงอาจจะต้องยุติลง เมื่อสถานภาพการ
เป็นศูนย์พักพิงสิ้นสุดลง ทั้งสามสถานการณ์ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้มักเกิด 1) ผู้
พักพิงย้ายออกจากศูนย์พักพิง 2) ผู้พักพิงยังคงอยู่ใช้พื้นที่ในศูนย์พักพิงต่อ 
หรือ 3) การใช้พื้นที่ในศูนย์พักพิงไม่ชัดเจน ทั้งสามสถานการณ์ดังกล่าวมาอาจ
ส่งผลกระทบแก่ผู้ที่เคยพักพิงในศูนย์ ต่างกันออกไปดังต่อไปนี้ 

การเรียกร้องสิทธิในนามของผู้พักพิง การให้ข้อมูล และการรับประกันสิทธิของ
ผู้พักพิง รวมถึงการปลุกจิตสำานึกของทั้งฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พักพิง 
เป็นแนวทางที่มีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานเบื้องต้นในการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

ก�รมุ่งสู่แนวท�งก�รแก้ปัญห�ที่ยั่งยืน17.2 

ผู้พักพิงอาจย้ายออกจากศูนย์พักพิงในคราวเดียวหรือค่อยๆ ทยอยออกเพื่อ
เดินทางกลับสู่ถิ่นฐาน หากผู้พักพิงไม่สามารถกลับสู่ถิ่นฐานเดิมได้ อาจมีทาง
เลือกอื่น เช่น การย้ายเข้าที่อยู่ใหม่เป็นการถาวร หรือเข้าร่วมโครงการเคหะ
ชุมชน หลังจากผู้พักพิงย้ายออกจากศูนย์ฯหมดแล้ว อาคารที่ใช้เป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราวควรได้รับการบูรณะเพื่อให้มีการใช้งานอาคารต่อไปได้ ความรับผิด
ชอบและงบประมาณสำาหรับการบูรณะสถานท่ีหลังปิดศูนย์พักพิงเป็นประเด็น
สำาคัญสำาหรับเจ้าของสถานที่และผู้บริหารงานซึ่งควรได้รับการชี้แจงตั้งแต่เริ่ม
ตั้งศูนย์พักพิง

ก�รย้�ยออกจ�กศูนย์พักพิง
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ท�งเลือกหลัง
ออกจ�กศูนย์

ก�รแปรสภ�พ
เป็นก�รครอบ
ครองส่วนบุคคล

ก�รถือครอง
กรรมสิทธิ์

ผู้พักพิงที่ไม่สามารถเดินทางกลับถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมได้มักมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง
เมื่อย้ายออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราว 

มีการสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหรือนำาบ้านที่มีอยู่มาดัดแปลงใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวร
ให้แก่ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามปกติ รัฐจะจัดหาบ้านหลังใหม่ให้แก่
กลุ่มคนผู้จำาต้องอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือมีเงื่อนไขใน
การจ่ายผ่อนที่ดี และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเคหะชุมชน

ผู้พักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว เช่นเดียวกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มี
สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยเพื่อชดเชยความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือใบสั่งจ่าย

แนวทางน้ีหมายถึงในกรณีที่ผู้พักพิงยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงต่อไปแม้ว่าอาคาร
จะไม่ได้เป็นศูนย์พักพิงตามทางกฎหมายแล้ว  แต่มีการเปลี่ยนสถานภาพทาง
กฎหมายของตัวอาคารให้มาเป็นห้องพักส่วนบุคลล หรืออาคารห้องชุด (แฟลต) 
ที่มีเจ้าของร่วม การแปรสภาพดังกล่าวนี้ เรียกว่าการแปรสภาพเป็นการครอบ
ครองส่วนบุคคล

หากศูนย์พักพิงได้แปรสภาพเป็นการครอบครองส่วนบุคคล กลุ่มผู้พักพิงใน
ศูนย์พักพิงอาจกลายมาเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้พักพิงอาจได้รับข้อเสนอใน
รูปแบบของสัญญาเช่าระยะยาว ในกรณีนี้ศูนย์พักพิงชั่วคราวก็จะ กลายเป็น
อาคารห้องชุดทั่วไป

ที่อยู่อ�ศัยแห่งใหม่

ก�รจ่�ยค่�ชดเชย

อ�ค�รยังคงถูกใช้เป็นศูนย์พักพิง

ในประเทศอาเซอร์ไบจาน มีการสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่และออกใบอนุญาติ
พักอาศัยระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มที่จำาต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ย้าย
ออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวและค่ายผู้ลี้ภัย 

ในประเทศจอร์เจีย กลุ่มผู้พักพิงได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ของ
ศูนย์พักพิงร่วมกันในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัย

จ�กประสบก�รณ์

จ�กประสบก�รณ์
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การใช้อาคาร

ย้ายออกจากศูนย์

ผลลัพธ์ต่อผู้พักพิง

ตั้งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่

ได้รับค่าชดเชย

ข้อดี

ภาพลักษณ์ความเป็น
อยู่ของชีวิตดีขี้นโดย
รวม

มีหลากหลายทางเลือก
ในการเลือกประเภท
และทำาเลที่ตั้งของที่
อยู่ใหม่

ไม่จำาเป็นต้องมีแนวคิด
โดยรวม

ผลกระทบ

การขาดตอนของเครือข่ายทาง
สังคมที่สร้างขึ้นระหว่างการ
โยกย้ายที่อยู่อาศัย
ต้องมีหลักประกันการบริการ
ขั้นพื้นฐานทางสังคม (การเข้า
ถึงบริการด้านสุขภาพและการ
ศึกษา)
ต้องคำานึงถึงการทำามาหากิน
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากต้อง
สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
(ถนน ประปา ระบบกำาจัดสิ่ง
ปฏิกูล และระบบไฟฟ้า)

ราคาที่พักอาศัยในท้องตลาด
เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้ยากต่อการ
หาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้
แก่ผู้พักพิง

ผู้พักพิงรู้สึกถึงความไม่เท่า
เทียมกัน (ขึ้นอยู่กับว่าค่า
ชดเชยคำานวณต่อหัว หรือ
ต่อตารางเมตรของพื้นที่
ใช้สอย ฯลฯ)

รูปแบบก�รปิดศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

•

•

•

•

•

•

•

•

สถ�นภ�พที่ ไม่
ชัดเจน

โครงก�รเคหะ
ชุมชน

อีกทางเลือกหนึ่งมักเรียกว่าการปล่อยให้สถานะของศูนย์พักพิงชั่วคราว “ไม่
ชัดเจน” ซึ่งหมายถึงรูปแบบของการเคหะชุมชน โดยคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใน
ศูนย์พักพิงจะได้รับเข้าร่วมโครงการเคหะชุมชนของรัฐ 

อาจใช้อาคารที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงเดิมมาปรับให้เข้ากับโครงการเคหะชุมชน 
หรือนำาเอาอาคารอื่นมาใช้ โดยผู้พักพิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลายมาเป็นผู้เช่า และ
มีการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาสังคม

สถ�นภ�พที่ ไม่ชัดเจน / โครงก�รเคหะชุมชน

ในประเทศเซอร์เบีย มีการจัดสรรให้ผู้พักพิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมใน
โครงการเคหะชุมชนของเทศบาลส่วนท้องถิ่น

จ�กประสบก�รณ์

ต่อหน้าถัดไป
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เอกส�รเพื่อศึกษ�เพิ่มเติม

การใช้อาคาร

อาคารยังคงถูกใช้
เป็นศูนย์พักพิง

สถานภาพที่
ไม่ชัดเจน

ผลลัพธ์ต่อผู้พักพิง

การแปรสภาพเป็นการ
ครอบครองส่วนบุคคล

โครงการเคหะชุมชน

ข้อดี

มีเครือข่ายทางสังคมที่
แน่นแฟ้น
ได้รับบริการทางสังคม 
เป็นทางออกที่
ประหยัดค่าใช้จ่าย

เป็นแนวทางออกที่
เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

ความไม่แน่ชัดเรื่องการถือ
ครองกรรมสิทธิ์อาจทำาให้ขั้น
ตอนล่าช้า
ขั้นตอนการดำาเนินการทาง
กฎหมายซับซ้อนและยืดเยื้อ
รัฐแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะถ่ายโอน
การถือครองกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิอิง
จากความเสี่ยง แทนที่จะอิง
จากสถานภาพความเป็นอยู่ 
(เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึง
ได้รับเข้าร่วมโครงการ)
เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง และอาศัยความ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง

รูปแบบก�รปิดศูนย์พักพิงชั่วคร�ว

•

•

•

•

•

•

•
•

•

ต่อจากหน้าที่แล้ว

แนวท�งแก้ ไข
ปัญห�แบบ
บูรณ�ก�ร

แนวท�งก�ร
แก้ ไขปัญห�
อย่�งยั่งยืน

ฝ่ายประสานงานกลางของศูนย์พักพิงชั่วคราวมีบทบาทหน้าท่ีสำาคัญในการ
ส่งเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นครอบคุลมถึงปัจจัยสำาคัญ
ทั้งหมดของการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ทางสังคม  การทำามาหากิน การได้รับ
การชดเชยสิทธิ รวมถึงสิทธิ์ในการมีส่วน
ร่วมในฐานะประชาชน พร้อมกันนี้ ควร
พิจารณาแนวทางออกที่ยั่งยืนในการให้
ความช่วยเหลือตามความจำาเป็น เช่น 
การแจกชุดความช่วยเหลือให้แก่ผู้พักพิง
ที่เดินทางกลับที่พักอาศัย 

ควรระวังไม่ให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว องค์
ประกอบทั้งหมดของแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่ต้องอาศัยการแก้ไขท่ีมี
ประสิทธิผลเพื่อการหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้พักพิง

ข้อแนะนำ�

แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 
คือ แนวทางที่อาศัยความร่วม
มือจากทุกภาคส่วน





กลุ่มประส�นง�นก�รบริห�รจัดก�รที่อยู่อ�ศัยชั่วคร�ว
Camp Coodination and Camp Management Cluster
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