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1. ความหมายของศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

2. องค์ประกอบหลกัในการบริหารจัดการศูนย์พกัพงิฯ

3. การคดัเลือกพืน้ที่ปลอดภัย

4. การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

วตัถุประสงค์
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ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
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ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว คือ อาคารส่ิงก่อสร้าง
ที่มีอยู่เดิมที่ถูกน ามาใช้เป็นที่พักอาศัยช่ัวคราว
ส าหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ความขัดแย้ง หรือภัยพบิัติทางธรรมชาติ

4



1. ศูนย์พักพิงช่ัวคราวในระบบ คือ ภาครัฐ จดัหาอาคาร
หรือสถานท่ีไวร้องรับผูท่ี้จ  าเป็นต้องโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยั  
เช่น สถานท่ีพกัพิงจากพาย ุแผน่ดินไหว
2. ศูนย์พักพิงช่ัวคราวนอกระบบ คือ ก่อต้ังขึ้นมาเอง 
ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือประสานงานกบัภาครัฐ

ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

5



ศูนย์พกัพงิช่ัวคราวมีไว้เพ่ือใคร
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 คนหรือกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้ละทิง้หรือจ าเป็นต้องละทิง้ถิ่นฐานบ้าน
เกดิเพ่ือหลกีเลีย่ง

* ความขดัแย้งทางสงคราม  สถานการณ์ที่โหดร้าย 

* การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

* ภยัพบิัตทิีเ่กดิจากธรรมชาตหิรือทีม่นุษย์สร้างขึน้
 โดย อยู่ในประเทศของตนเอง และไม่ได้ข้ามเขตแดนไปยงัอกีประเทศหน่ึง

ผู้พลดัถิน่ภายในประเทศ  
(Internally displaced person : IDP)
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การปิดศูนย์
และการ

จัดการหลงั
ภัยพบิัติ

(Closure)

การดูแลและ
บ ารุงรักษา
(Care & 

Maintenance)

การวางแผน
และการจัดตั้ง

(Planning 
& setup)

กระบวนการ 
บริหารจัดการ
ศูนย์พกัพงิ
ช่ัวคราว

Durable solutions
8

ดัดแปลงโรงงานเป็นศูนย์พักพิงภัยพิบัติในญี่ปุ่น.mp4


เพ่ือให้ผู้พลัดถิ่นสามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได้    
ในขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว  

การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึน้
ได้เม่ือผู้คนจ านวนมากท างานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานเดียวกนั และมี
การให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่สอดประสานกัน และต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผู้พักพิงที่พร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นอยู่ภายในศูนย์และรักษาไว้ซ่ึงการด ารงชีวติอย่างมศัีกดิศศรี

เป้าหมาย 
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POWER WALK
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องค์ประกอบ
หลกัในการ

บริหารจัดการ
ศูนย์พกัพงิ
ช่ัวคราว
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ความคุ้มครอง

“ฉันรู้สึกปลอดภยัเวลาเดนิอยู่ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราวในเวลากลางคืน”
“ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราวเรามีคณะคุ้มครอง

ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ”
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ความช่วยเหลือง

"ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว เราสามารถเข้าถึงน า้ใช้
ส าหรับอุปโภคและบริโภคทีส่ะอาด"

"เดก็ของเราสามารถเข้าถึงการศึกษาในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว"
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กฎหมาย
ทั้งในและระหว่างประเทศ
มาตรฐานขั้นพืน้ฐาน

การมีส่วนร่วมของชุมชน

"ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราวเราเข้าใจว่าสวสัดิการ
ของผู้พลดัถิ่นเป็นความรับผดิชอบของรัฐ”
"ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราวเราทุกคนต้องมีน า้ใช้
เพยีงพอต่อความต้องการขั้นพืน้ฐานของเรา"

“ผู้พกัพงิทุกคนในศูนย์ฯมีสิทธิทีจ่ะมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ 
ภายในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว”

“ในศูนย์พกัพงิช่ัวคราวเราทุกคนช่วยกนั
ดูแลสวนภายในศูนย์ทีเ่ราร่วมกนัปลูก”
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"ชุมชนของฉัน
ประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆ
เช่น ผู้ชาย ผู้หญงิ เดก็ 

ผู้สูงอายุ
และผู้พกิาร" 
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กจิกรรมกลุ่ม 10 นาที
1. ยกตัวอย่างประเภทสถานที่เพ่ือจัดตั้งเป็น        

ศูนย์พกัพงิช่ัวคราวมา 3 แห่ง
2. เหตุผลในการเลือกสถานทีน้ั่น
3. บอกข้อด ีข้อเสียสถานที่น้ัน
4. เลือกทีใ่ดเป็นอนัดบัแรกพร้อมเหตุผล
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สถานที่ ข้อดี ข้อด้อย
โรงเรียน  ใกล้พืน้ทีชุ่มชน

 มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น
น า้ ไฟฟ้า ห้องน า้ โรงครัว

 มีคณะกรรมการโรงเรียน
 บางโรงเรียนมีแผนป้องกนัภัยใน

โรงเรียน

 การพักอาศัยอาจจะรบกวนการ
เรียนการสอนของโรงเ รียน 
(กรณีใช้เป็นที่เรียนและศูนย์พัก
พงิช่ัวคราวในเวลาเดียวกนั)

 สภาพห้องเ รียนอาจจะไม่มี
ความเป็นส่วนตัว
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สถานที่ ข้อดี ข้อด้อย

ส านักงาน
อบต./
เทศบาล

 เป็นทีรู้่จกัของคนในชุมชน 
และมีหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัย

 มีระบบส่ือสาร
 มีสาธารณูปโภคจ าเป็น

พืน้ฐาน เช่น น า้ ไฟฟ้า 
ห้องน า้

 พืน้ที่อาจจะไม่กว้างพอส าหรับ
การรองรับผู้พกัพงิหลาย
ครอบครัว

 ยากต่อการจดัพืน้ทีส่่วนบุคคล
 การจดัพืน้ที่พกัพงิอาจจะรบกวน

การท างานของเจ้าหน้าที่
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สถานที่ ข้อดี ข้อด้อย
ศาสนสถาน
เช่น วดั 
มัสยดิ
หรือโบสถ์

 ใกล้พืน้ที่ชุมชน มีความ 
สัมพนัธ์กบัประชาชน

 มีขนาดพืน้ทีห่ลากหลาย
สามารถรองรับผู้พกัพงิได้
หลายครอบครัว

 มีคณะกรรมการบริหาร
จัดการของสถานทีอ่ยู่แล้ว

 ข้อบัญญัติทางศาสนาอาจจะท าให้เกิด
ความเหล่ือมล ้า หรือความขัดแย้งใน
การให้สถานที่พักพิงแก่สตรี และ         
ผู้พกิาร

 อาจจะเลือกผู้เข้าพักที่เป็นคนนับถือ
ศาสนาเดยีวกนั

 ผู้เข้าพกัพงิต่างศาสนาอาจไม่สะดวกใจ
ในการใช้พืน้ที่
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สถานที่ ข้อดี ข้อด้อย
สนามกฬีา 
หรือ สวน 
สาธารณะ

 พืน้ทีก่ว้างขวาง รองรับ
ผู้พกัพงิได้จ านวนมาก

 คนในชุมชนรู้จกั
สถานทีเ่ป็นอย่างดี

 มีทางเข้า-ออกกว้าง

 อาจจะมีพื้นที่ร่มเงา
น้อย

 พืน้ทีอ่าคารมีน้อย 
ต้องใช้เต็นท์เป็นที่
พกัพงิ
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สถานที่ ข้อดี ข้อด้อย
ศาลา
ประชาคม

 เป็นศูนย์กลางของชุมชน
 หลายแห่งมรีะบบส่ือสาร
 มรูีปแบบ และขนาดพืน้ที่หลากหลาย 

บางแห่งเป็นอาคาร บางแห่งเป็นที่โล่ง
 มสีาธารณูปโภคจ าเป็นพืน้ฐาน เช่น น า้ 

ไฟฟ้า ห้องน า้
 มคีณะกรรมการหมู่บ้านดูแล

 อาจจะไม่เหมาะสม
แก่การพกัพงิใน
ระยะยาว

 ยากต่อการจัดพืน้ที่
เป็นส่วนตัว
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การเลือก
ท าเลทีต่ั้ง

ความ
ปลอดภัย การเขา้ถงึ

ส่ิงแวดล้อม

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน

ปัจจัยดงึดูดและ
แรงผลกัดนัการด ารงชีวติ

ประจ าวนั

การเข้าถึงระบบ
สวสัดกิารขั้นพืน้ฐาน

เอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม

สิทธิพลเมือง

การบูรณาการ
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การ
เลือก
อาคาร
สถานที่

เจ้าของ
อาคาร

ขนาด
อาคาร

ระยะเวลา
การใช้งาน

สภาพ
อาคาร

ลกัษณะ
อาคาร

การใช้งาน
อาคาร
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การวางผงัศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
ควรสนองตอบต่อความ

ต้องการของกลุ่มเปราะบาง

การเข้าถึง
บริการ

พืน้ที่
สาธารณะ

ห้องน า้

พืน้ทีส่่วนตัว/
ปลอดภัย
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ศูนย์พกัพงิช่ัวคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 2554
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28พายุโซนร้อนปาบึก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 2562 https://www.youtube.com/watch?v=wOKPySpUIBM

https://www.youtube.com/watch?v=wOKPySpUIBM
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ทีพ่กัพงิช่ัวคราวส าหรับผู้สูงอายุ/ ผู้พกิาร
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บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ
ในการบริหารจดัการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เ ข้ามี ส่วนร่วมมีทั้ ง ในระดับประเทศ 
ระดบัภูมภิาค และระดบัท้องถิ่น

โดยทัว่ไปรัฐบาลมีหน้าที่รับผดิชอบหลกัในการให้ความช่วยเหลือ 
และความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภยัซ่ึงครอบคลุมไปถึง
ผู้พลดัถิ่นภายในประเทศ 
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โครงสร้างการท างาน ของการบริหารจดัการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

กองอ านวยการกลาง
ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

(Centre Administrator– CA) 

ฝ่ายประสานงาน
ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

(Centre Coordinator – CC) 

ผู้จัดการ
ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

(Centre Manager – CM) 

เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐที่จะเข้ามาด าเนินการในเชิง
นโยบาย เช่น การประกาศเปิด 
และปิดศูนย์พกัพงิ

เป็นฝ่ายประสานงานกบัศูนย์พกั
พงิช่ัวคราวทั้งหมด เช่น ประสาน 
งานกบัศูนย์พกัพงิระดบั ต าบล 
อ าเภอ และจังหวดั

มีหน้าที่ติดต่อกับผู้พกัพิงโดยตรง 
เช่น ลงทะเบียน ประสานชุมชน
รอบๆ ศูนย์พกัพงิ ฯลฯ
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กองอ านวยการกลางศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
(Centre Administrator – CA) 

* ดูแลด้านนโยบายและยทุธศาสตร์   
รับมือภัยพบิัติ

ภาครัฐ และมอี านาจหน้าทีใ่นการระบุเปิดหรือปิดศูนย์ฯ 
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 การก าหนดเปิดและปิดศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
 ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การยุตกิารให้ความ

ช่วยเหลือ (exit strategy)
 สร้างและส่งเสริมความปลอดภยัส าหรับศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
 ออกเอกสารต่างๆให้กบัผู้ผลดัถิน่ในประเทศเม่ือจ าเป็น
 ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้พลดัถิน่ในประเทศ
 อ านวยความสะดวกในการเข้าสู่ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

หน้าที่หลกัของกองอ านวยการกลาง 
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ฝ่ายประสานงานศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
(Centre Coordinator – CC) 

ท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่าง
ศูนย์พกัพงิทั้งหมดและหน่วยงานต่างๆ ทีใ่ห้ความช่วยเหลือ

อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่ น 
หรือองค์กรระหว่างประเทศ
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 เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
 สนับสนุนการร่างยุทธศาสตร์ การยุติการให้ความช่วยเหลือ

(exit strategy) ส าหรับศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
 ก าหนดมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือในศูนย์พักพิงช่ัวคราว

ร่วมกบักองอ านวยการกลาง
 ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆในศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
 สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืนส าหรับผู้อยู่อาศัยในศูนย์ฯ

หน้าที่หลกัของฝ่ายประสานงาน
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CM มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะอยู่
ในฐานะทีท่ างานกบั ผู้พกัพงิโดยตรง

ผู้จัดการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
(Centre Manager : CM) 

เ ป็ น ไ ด้ ทั้ ง ห น่ ว ย ง า นข อ ง รั ฐ  อ ง ค์ ก ร ท้ อ ง ถิ่ น 
องค์กรระหว่างประเทศ ผู้น าชุมชนหรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 ตรวจสอบว่ามาตรฐานนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน  
ช่วยเหลือผู้พกัพงิ

 ประสานและก ากบัดูแลการให้ความช่วยเหลือต่อผู้พกัพงิจากทุกหน่วยงาน
 ก าหนดโครงสร้างของอาสาสมัครสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ด าเนินการหรือประสานงานด้านการบ ารุงรักษาต่างๆทีจ่ าเป็น
 จัดการข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัศูนย์พกัพงิช่ัวคราวและผู้พกัพงิ
 ส่ือสารโดยตรงกบัผู้พกัพงิ

หน้าทีห่ลกัของผู้จัดการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว 
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คณะท างาน / คณะกรรมการบริหารศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

ฝ่าย...

คณะท างาน ฝ่าย......

ฝ่าย...
ฝ่าย...

ฝ่าย...

ฝ่าย... ฝ่าย...
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ผู้จดัการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว :CM

1.ฝ่ายอ านวยการและส่ือสาร

2.ฝ่ายการประกอบอาหาร

3.ฝ่ายประสานงานผู้พกัพงิ

4.ฝ่ายบรรเทาทุกข์

5.ฝ่ายรักษาพยาบาลและสุขอนามัย

6.ฝ่ายดูแลสถานที่

7.ฝ่ายขนส่งและรักษาความปลอดภัย

8.ฝ่ายนันทนาการ

แผนผงัคณะกรรมการบริหารจดัการศูนย์พกัพงิช่ัวคราว ที่มา: ADPC
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หลกัแนวทางการแก้ปัญหาที่ยัง่ยืน

1. การกลบัคืนสู่ถิน่ฐานเดิม

2. การตั้งถิ่นฐานในทีใ่หม่

3. การเข้าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน   
รอบศูนย์พกัพงิช่ัวคราว
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ศูนย์พกัพงิช่ัวคราว ไม่ใช่ทางออกที่ดทีีสุ่ด
การบริหาร
จัดการทีด่ ี

การบริหาร
จัดการ
ไม่ดี

ปัญหา
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กจิกรรม
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ให้ออกแบบศูนย์พกัพงิช่ัวคราวโดยใช้สถานที่        
ทีก่ลุ่มเลือกเป็นศูนย์พกัพงิช่ัวคราว

1. มีผู้พกัพงิทั้งหมด 200 คน 
2. ผู้พกิารน่ังรถเขน็ จ านวน 10 คน
3. เด็กระดับประถม 30 คน
4. ชาย 80 คน หญิง 120 คน
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ขอบคุณค่ะ
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