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การใช้เนือ้หาบทนี้
บทนีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ :

1.  ทีพ่กัพงิ และทีอ่ยูอ่าศยั
2. เครือ่งอปุโภค: เสือ้ผ้า เครือ่งนอน และเครือ่งใช้ในครวัเรอืน

ทัง้สองส่วนเป็นมาตรฐานท่ัวไปส�าหรับการให้ความช่วยเหลอืในสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรับประชาชน
ท้ังท่ีพลัดถ่ินและไม่พลัดถิน่ รวมทัง้ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทีพ่กัพงิพกัชัว่คราวของแต่ละครวัเรือน
ในพืน้ท่ีเดิม หรือการกลับคืนทีอ่ยู่อาศยัทีไ่ด้รบัการซ่อมแซมแล้ว ท่ีพกัชัว่คราวกับครอบครัว และ/หรือ
การตัง้ถิน่ฐานชมุชนชัว่คราว ประกอบไปด้วยการวางแผน หรือ ค่ายทีพ่กั ศูนย์พกัพงิ ศนูย์ส่งต่อ หรอื
ศนูย์ส่งกลบัทีส่ร้างด้วยตนเอง

หลกัการคุ้มครองและมาตรฐานฐานหลกัจะต้องมีการใช้อย่างต่อเนือ่งกบับทนี้

แม้ว่าวตัถุประสงค์หลัก คือ การให้ข้อมูลเกีย่วกับการตอบสนองด้านมนษุยธรรม เม่ือประสบภยัพบัิติ 
แต่มาตรฐานข้ันต�่าอาจได้รับการพิจารณาระหว่างการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการเปล่ียน
ผ่านไปสู่กิจกรรมการฟ้ืนฟู 

ในแต่ละส่วนมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้

■	 มาตรฐานขั้นต�่า: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับท่ีต�่าที่สุด เพื่อ
บรรลกุารตอบสนองด้านมนษุยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัหาทีพ่กัพงิ

■	 ปฏบัิติการหลกั: เป็นกิจกรรมและข้อมูลทีค่วรน�าไปปฏิบัตเิพือ่ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

■	 ดัชนชีีว้ดัหลกั: เป็น “เคร่ืองหมาย” ซึง่แสดงว่า มาตรฐานได้รับการบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ผ่านวธิี
การวดัค่าและการสือ่สารโดยกระบวนการ และผลของปฏิบัตกิารหลัก ดัชนชีีวั้ดหลักนีจ้ะเก่ียวข้อง
กับมาตรฐานข้ันต�า่ ไม่ใช่ปฏิบัตกิารหลัก

■	 บันทกึแนวทางปฏบัิติ: บันทกึนีร้วมถงึประเด็นเฉพาะเจาะจงท่ีจะต้องพจิารณาเม่ือน�ามาตรฐาน
ขั้นต�่า ปฏิบัติการหลักและดัชนีชี้วัดหลักมาใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน บันทึกแนวทางการ
ปฏิบัติน้ีจะให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการแก้ปัญหาความยากล�าบากในการปฏิบัติ มาตรฐานหรือค�า
แนะน�าเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน การ
ปฏิบัตหิรือดัชนชีีว้ดั และการอธบิายข้อถกเถยีง ข้อขดัแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้นปัจจบัุน

หากดัชนชีีว้ดัหลกั และการกระท�าท่ีก�าหนดไม่สามารถบรรลเุป้าหมายได้ ควรมีการประเมินผลอนัไม่
พึงประสงค์ท่ีเกิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมท้ังการปฏิบัติเพื่อลดลักษณะอันไม่พึงประสงค์
นัน้ตามความเหมาะสม

รายงานตรวจสอบการประเมินความต้องการมีไว้เพื่อแจ้งให้การประยุกต์ใช้มาตรฐานข้ันต�่าในการ
ก�าหนดและตรวจสอบกิจกรรมการตอบสนองและรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่เติม รวมถึงการ
เลอืกปฏิบัตขิอง “วธิกีาร” ค�าแนะน�าทรัพยากรรวมอยูด้่วย
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บทน�า
ความเชือ่มโยงกับกฎบตัรมนษุยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภคที่จะแสดงออกในทางปฏิบัติของความ
เชื่อที่ใช้ร่วมกันและภาระผูกพันของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม และหลักการท่ัวไป สิทธิและหน้าที่ 
การก�ากับดูแลการด�าเนินการด้านมนุษยธรรมที่ได้การก�าหนดไว้ในกฎบัตรมนุษยธรรม ได้ก่อตั้งขึ้น
บนหลักการของความเป็นมนษุย์ และสะท้อนให้เหน็ในกฎหมายระหว่างประเทศ หลกัการเหล่านีร้วม
ถึงสิทธิในชวิีตและศักด์ิศรี สิทธิในการป้องกันและความปลอดภัย และสิทธท่ีิจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมบนพื้นฐานของความจ�าเป็น รายช่ือเอกสารของกฎหมายและนโยบายส�าคัญท่ีแจ้ง
กฎบตัรมนษุยธรรมท่ีมีอยู่ส�าหรบัการอ้างองิในภาคผนวก 1 (ดูหน้า 358) กับค�าอธบิายข้อเสนอแนะ
ส�าหรับผูป้ฏิบัตงิานด้านมนษุยธรรม ในการด�าเนนิการด้านมนษุยธรรม ทีพ่กัพงิ ทีอ่ยูอ่าศยั และการ
เชือ่มโยงถงึเคร่ืองอุปโภคเป็นค�าทีคุ่น้เคยทีอ่ยู่ภายในขอบเขตของสิทธใินการอยูอ่าศยัอย่างเพยีงพอ 
ซึง่มีไว้อยู่ในกฎหมายสทิธมินษุยชน

ทุกคนมีสิทธิมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ สิทธินี้ได้รับการยอมรับเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีส�าคัญ (ดูอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิ่มเติม: เคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ) ซึ่ง
รวมถึงสิทธิการมีชีวิตที่ปลอดภัย สงบและมีศักด์ิศรี ด้วยการรักษาความปลอดภัยของในความเป็น
เจ้าของเช่นเดียวกับการป้องกันจากการขับไล่ บังคับ และสิทธิในการชดใช้ความเสียหาย เคร่ืองมือ 
ดังกล่าวจะก�าหนดถงึการอยูอ่าศยัอย่างเพยีงพอเพือ่สร้างความม่ันใจดังต่อไปนี้

◗ มีพืน้ท่ีเพยีงพอ และสามารถป้องกันจากความหนาวเยน็ ความชืน้ ความร้อน ฝน ลม และอืน่ๆ ที่
คกุคามต่อสขุภาพ รวมทัง้เป็นอนัตรายต่อโครงสร้างและเป็นพาหะน�าโรค

◗ ความพร้อมในการให้บรกิาร สิง่อ�านวยความสะดวก วสัดุและโครงสร้างพืน้ฐาน

◗ มีราคาย่อมเยา อยู่อาศัยได้ สามารถเข้าถงึได้  มีความเหมาะสมทางทีต่ัง้และวฒันธรรม

◗ เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ัวไปอย่างยั่งยืน: น�้าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
พลงังานส�าหรับประกอบอาหาร ให้ความร้อนและแสงสว่าง สขุาภบิาลและสิง่อ�านวยความสะดวก
ในการขจัดของเสีย วิธีการเก็บรักษาอาหาร การก�าจัดขยะ พื้นที่ระบายน�้า และการบริการ 
ฉกุเฉนิ

◗ การเลือกพื้นท่ีสร้างที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย 
โรงเรยีน ศนูย์ดูแลเด็ก และสิง่อ�านวยความสะดวกทางสงัคมอืน่ๆ รวมถงึโอกาสในการด�ารงชวีติ

◗ วัสดุก่อสร้างและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยมีความเหมาะสม ช่วยส่งเสริม
แสดงออกของเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมและความหลากหลายของทีอ่ยูอ่าศยั
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มาตรฐานขั้นต�่าในบทนี้ไม่ได้แสดงออกของสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอที่สมบูรณ์ ตามท่ี
ก�าหนดไว้โดยเครื่องมือตามกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง แต่มาตรฐานขั้นต�่าสะท้อนให้เห็นถึง
เนื้อหาหลักของสิทธิเพื่อการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และน�าไปสู่ การก่อให้เกิดความก้าวหน้าของ 
สทิธนิี้

ความส�าคัญของที่พักพิง ที่อยู่อาศัย เคร่ืองอุปโภคระหว่างเกิด
ภยัพบัิติ
ที่พักพิงเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อความอยู่รอดในระยะแรกเม่ือเกิดภัยพิบัติ นอกเหนือจากความอยู่รอด 
ท่ีพักพิงยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้ความปลอดภัย ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการป้องกันจาก
สภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมความต้านทานต่อสุขภาพเจ็บป่วยและการเกิดโรค นอกจากนี้ยังมี
ความส�าคญัส�าหรับศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ เพือ่ท่ีจะรกัษาชวีติครอบครัวและชมุชน และเพือ่ช่วยให้
ผู้ประสบภัยในการฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติ การตอบสนองที่พักพิงที่อยู่อาศัยที่เก่ียวข้อง
และเคร่ืองอุปโภคควรสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปัญหาที่มีอยู่ และส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ตลอดจนการจัดการตนเองของผู้ประสบภัย ทักษะและทรัพยากรท้องถิ่นควรจะท�าให้เกิดประโยชน ์
สงูสดุ ตราบใดทีไ่ม่ด�าเนนิการดังกล่าวจะส่งผลทีอ่นัไม่พงึประสงค์ต่อผูป้ระสบภยัหรือเศรษฐกจิท้องถิน่  
การตอบสนองใดๆ ควรค�านึงถึงความรู้เรื่องความเส่ียงจากภัยพิบัติและการลดผลกระทบเชิงลบ 
ระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิขณะท่ีเพิม่โอกาสให้ผูป้ระสบภยัสามารถจะรักษาหรอืสร้าง
กิจกรรมท่ีสนบัสนนุการด�ารงชวีติ

การรักษาความอบอุ่น การป้องกันผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
ศักด์ิศรีจะเกิดผลจากการบรรลุความต้องการหลายๆ ประการในระดับบุคคล พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยและ
สถานที่ตั้ง ในท�านองเดียวกันการตอบสนองความต้องการที่จ�าเป็นเหล่านี้ต้องอาศัยการผสมผสาน
อย่างเหมาะสมของการเตรียมความพร้อม การประกอบอาหารและรับประทานอาหาร เสื้อผ้าและ
เคร่ืองนอน ซ่ึงมีเนื้อที่เพียงพอส�าหรับการสร้างความอบอุ่นและการระบายอากาศ และการเข้าถึง
บริการท่ีจ�าเป็น

ทีพ่กัพงิ ท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองอปุโภคทีจ่�าเป็นของผูป้ระสบภยัพบัิตถิกูก�าหนดโดยประเภทและขนาด
ของภัยพิบัติ และขนาดของประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย การตอบสนองจะเก่ียวข้องกับความสามารถ 
และความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กลับไปยังพื้นท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเอง และ
ในการเร่ิมต้นกระบวนการฟื้นฟู หากไม่สามารถหรือไม่เต็มใจกลับคืนที่อยู่อาศัยเดิม ทางออกของ 
ผู้ประสบภัยคือ ที่อยู่อาศัยและที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงการเปล่ียนแปลง (ดูแผนภาพ
หน้าตรงข้าม) บริบทของภัยพิบัติในท้องถิ่นจะเป็นข้อมูลต่อการตอบสนอง รวมทั้งความเป็นเมือง/
ชนบทของพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สถานการณ์การเมือง
และความม่ันคง ความปลอดภยั และความสามารถของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในการตอบสนอง
ความต้องการด้านทีพ่กัพงิของตนเอง
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การเลอืกทีพ่กัพงิ ทีอ่ยูอ่าศยั และการตอบสนองต่อสถานการณ์

ก่อนเกิดภัยพิบัติ

จัดตั้งประชากร

ที่พักพิงชั่วคราวหรือที่พักถาวร

บา้นของตนเอง 

ก่อนเกิดภยัพิบติั 
ประชาชนท่ีตัง้รกราก 

ในท่ีพกัพิงชัว่คราวหรือถาวร 

ประเภทการตัง้ถ่ินฐาน 

เจา้ของหอ้งพกั 

ผูเ้ชา่บา้น ผูเ้ชา่หอ้งพกั 

ผูเ้ชา่ทีด่นิ การถอืครองโดยไมม่ี
สถานภาพทางกฎหมาย 

ภยัพิบติั 

หลงัภยัพิบติั – มีผู้พลดัถ่ิน 
ทีพ่กัพงิชัว่คราวหรอืทีร่อการเปลีย่นแปลง 

หลงัภยัพิบติั – ไม่มีผู้พลดัถ่ิน  
ทีพ่กัพงิชัว่คราวหรอืทีร่อการเปลีย่นแปลง 

การซ่อมแซมหรอืก่อสรา้ง 

ประเภทการตัง้ถ่ินฐาน ประเภทการตัง้ถ่ินฐาน 

บา้นของตนเอง เจา้ของหอ้งพกั 

ผูเ้ชา่บา้น ผูเ้ชา่หอ้งพกั 

ผูเ้ชา่ทีด่นิ 
การถอืครองโดยไม่
มสีถานภาพทาง

กฎหมาย 

การตัง้รกรากเอง
กระจดักระจายโดยไม่
มสีถานะทางกฎหมาย 

การอาศยัอยูก่บั
ครอบครวัอื่น 

การตัง้ทีอ่ยูเ่อง ศูนย์
พกัพงิทีไ่มม่แีบบแผน 

การเชา่ทีด่นิ บา้น 
หอ้งพกั ระยะสัน้ 

ศูนยพ์กัพงิรวม 

ศูนยพ์กัพงิทีม่กีาร
จดัการและมแีบบแผน 

การแก้ปัญหาท่ีมัน่คงถาวร 
การก่อสรา้ง 

การตัง้ถิน่ฐาน 
การกลบัคนืสูส่งัคม 
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ในสภาพอากาศท่ีรุนแรง ที่พักพิงอาจจะมีความส�าคัญต่อการอยู่รอดหรือเป็นผลของการย้ายถิ่น 
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอาจไม่สามารถที่จะสร้างท่ีพักพิงที่เหมาะสม การระดมก�าลังในการแก้
ปัญหาทีพ่กัพงิท่ีรวดเรว็ เช่น เตน็ท์หรือส่ิงทีค่ล้ายกันกับเตน็ท์ ถือว่ามีความจ�าเป็นในการสร้างทีพ่กั
พงิชัว่คราว ในอาคารสาธารณะต่างๆ ประชาชนพลัดถ่ินอาจพกักับครอบครัวประชาชนในพืน้ท่ีหรือ 
ตั้งถิ่นฐานเป็นครัวเรือนส่วนบุคคลหรือเป็นกลุ่มของครัวเรือนท่ีตั้งถิ่นฐานร่วมกันอยู่หรืออาจต้องมี
การวางแผนและจดัการสร้างทีพ่กัอาศัยชัว่คราวเป็นค่ายหรือศนูย์พกัพงิ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบควรจะได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการซ่อมแซมหรือปรับ
ตัวเข้ากับท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอยู่หรือสร้างโครงสร้างใหม่ ความช่วยเหลือรวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างท่ี
เหมาะสม เคร่ืองมือและสิ่งประกอบยึด เงินสดหรือบัตรแทนเงินสด แนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค
และการฝึกอบรม หรือทั้งหมดท่ีกล่าวมา การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคควรจะจัดให้
กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง สิทธิและ
ความต้องการของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบรองลงมา เช่น เพื่อนบ้านของผู้พลัดถิ่นจากภัยพิบัติ 
จะต้องได้รับการพิจารณาด้วย อาคารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์ 
เป็นที่พักในชุมชนชั่วคราวได้ การวางแผนและการจัดการย้ายพื้นท่ีพักพิงส�าหรับประชาชนควรจะ
ด�าเนนิการโดยเรว็ท่ีสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้เพือ่ให้สามารถท�ากิจกรรมตามปกตไิด้โดยเรว็

การตอบสนองใดๆ ควรจะด�าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เพื่อ
สร้างที่พักพิงชั่วคราวหรือถาวร โดยใช้ความสามารถและทรัพยากรของตนเอง การตอบสนองด้าน
ท่ีอยู่อาศัยควรส่งเสริมให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบสามารถยกฐานะ และ/หรือเปล่ียนแปลงจาก
ภาวะฉกุเฉนิไปสูก่ารมีทีอ่ยูอ่าศยัท่ีแขง็แรงทนทาน

การซ่อมแซมอาคารสาธารณะท่ีได้รับความเสียหายหรือการจัดหาสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเพื่อเป็น
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ท่ีอาจจ�าเป็นส�าหรับชุมชนการปกป้อง
ทรัพย์สินส�าหรับการด�ารงชีวิต เช่น ปศุสัตว์ อาจจะเป็นส่วนประกอบส�าคัญส�าหรับการจัดหาท่ีพัก
อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางคน การตอบสนองควรมีข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงและ
ความเปราะบางที่พักอาศัยเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง การวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้าง รวมทั้ง 
ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากภยัพบัิตหิรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพจิารณาเก่ียวกับผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมจากการตัง้ทีอ่ยูอ่าศยั และการก่อสร้างท่ีพกัพงิ ยังมีความส�าคญัต่อการลดผลกระทบ
ของภยัพบัิตใินระยะยาว

ทีพ่กัพงิ ท่ีอยูอ่าศยัทีดี่ และเคร่ืองอปุโภคทีดี่ในการตอบสนองต่อภัยพบัิตจิะประสบความส�าเร็จได้ ก็
โดยการเตรยีมความพร้อมทีดี่ การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถ
และสัมพันธภาพและความรู้โดยรัฐบาลและหน่วยงานด้านมนุษยธรรม องค์กรภาคประชาสังคมใน
ท้องถิน่ชมุชน และบุคคล เพือ่ทีจ่ะคาดการณ์และตอบสนองต่อภยัท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบในอนาคต
อันใกล้ หรือปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเตรียมความพร้อมที่ได้รับแจ้งจากการวิเคราะห์
ความเส่ียงและการใช้ระบบแจ้งเตอืนล่วงหน้า
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ความเชือ่มโยงกับบทอืน่ๆ
มาตรฐานท้ังหลายในบทอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทนี้ ความคืบหน้าในการบรรลุมาตรฐานในพื้นท่ีหนึ่ง
มักจะมีอิทธิพลและบางคร้ังก็จะเป็นตัวก�าหนดความคืบหน้าในพื้นที่อื่นๆ ส�าหรับการช่วยเหลือให้
มีประสิทธิภาพการประสานงานอย่างใกล้ชิดและการท�างานร่วมกันจ�าเป็นต้องใช้ภาคส่วนอื่นๆ ยก
ตัวอย่างเช่น การจัดหาน�้าสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เพียงพอในพื้นที่ที่มีความ
ช่วยเหลือที่พักพิงที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น เพื่อรับรองสุขภาพและศักด์ิศรีของผู้ประสบภัย ใน
ท�านองเดียวกันการจัดหาที่พักพิงท่ีเพียงพอเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้พลัดถิ่น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่การประกอบอาหารและการรับประทานอาหารที่จ�าเป็น เครื่องใช้ใน
ครัวและเชือ้เพลงิส�าหรับการประกอบอาหารมีความจ�าเป็นต้องใช้ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืด้านอาหาร
ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์และความต้องการทางโภชนาการ  การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น  
หน่วยงานท่ีตอบสนองอื่นๆ และองค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรตัวแทนเป็นความจ�าเป็นเพื่อให้แน่ใจ
ว่าความต้องการจะได้รับการตอบสนอง ความพยายามที่จะไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนกันและคุณภาพ 
ของที่พักพิง ที่อยู ่อาศัยและเคร่ืองอุปโภคยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพ

ความเชือ่มโยงไปยงัหลกัการคุม้ครองและมาตรฐานหลัก
เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของคู่มือเล่มนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทุกคนควรได้รับค�าแนะน�าจาก
หลักการคุ้มครองถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีค�าส่ังคุ้มครอง หลักการคุ้มครองไม่มี “ความแน่นอน” 
สถานการณ์อาจจะจ�ากัด ขอบเขตท่ีหน่วยงานมีความสามารถท่ีจะเติมเต็มให้พวกเขาได้ อย่างไร-
ก็ตามหลกัการคุม้ครองสะท้อนให้เห็นถงึความกังวลด้านมนษุยธรรมสากล ซึง่ควรจะเป็นแนวทางใน
การด�าเนนิการทกุคร้ังไป

กระบวนการที่ใช้แทรกแซงได้รับการพัฒนาและน�ามาใช้ด�าเนินการท่ีมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพ
ของมาตรฐานหลัก มาตรฐานหลัก 6 ข้อเป็นกระบวนการที่จ�าเป็น และมาตรฐานบุคลากรที ่
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมในการประเมินเร่ิมต้น การตอบสนอง การก�าหนดเป้าหมาย การตรวจสอบ
และการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือ และการก�ากับดูแลและการสนับสนุนบุคลากร 
พวกเขาให้จุดอ้างอิงเดียวส�าหรับวิธีการท่ีสนับสนุนมาตรฐานอ่ืนๆ ท้ังหมดในหนงัสือคู่มือ แต่ละบท
ทางเทคนิคจึงต้องใช้คู่มือมาตรฐานหลักอื่นร่วม อาจช่วยให้บรรลุมาตรฐานของตัวเอง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพือ่ให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและมีคณุภาพของการตอบสนองใดๆ การมีส่วนร่วมของคน
ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพบัิติ รวมท้ังกลุ่มและบุคคลท่ีมีความเส่ียงในการเกิดภัยพบัิตบ่ิอยท่ีสุดควร
จะได้มีการขยายออกไป
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ความเปราะบางและความสามารถของประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากภยัพบิตัิ
ส่วนนีจ้ะถกูออกแบบมาให้อ่านร่วมไปด้วยและเพือ่เสริมสร้างมาตรฐานหลัก

สิง่ส�าคัญทีค่วรท�าความเข้าใจคอื การเป็นเด็กหรือคนแก่  ผูห้ญงิหรอืผูทุ้พพลภาพ ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีไม่ได้
เป็นตวัท�าให้ผูค้นเปราะบางหรือมีความเสีย่งเพิม่ข้ึน หากแต่เป็นปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อกัน เช่น คนท่ีอายุ
มากกว่า 70 ปี อาศัยอยูค่นเดียวและมีสขุภาพไม่ดีดูจะเป็นผู้มีความเปราะบางมากกว่าคนทีอ่ายุเท่ากัน
แต่มีสขุภาพดีและอยู่กับครอบครัวมีรายได้เพยีงพอ  เช่นเดียวกันกับ เด็กหญงิอาย ุ8 ขวบ มีความเส่ียง
มากกว่าถ้าเธออยูค่นเดียว เทยีบกับเวลาท่ีอยูใ่นความดูแลของผู้ปกครอง

ท่ีพักพิง ที่อยู่อาศัยและเคร่ืองอุปโภคที่เป็นมาตรฐาน และการปฏิบัติการหลักเป็นการด�าเนินการ
วิเคราะห์ความเปราะบางและความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความพยายามในการตอบสนองต่อ 
ภยัพบัิต ิสนบัสนนุผูท่ี้มีสิทธทิีจ่ะให้ความช่วยเหลอืในลักษณะทีไ่ม่เลอืกปฏิบัต ิและผู้ท่ีต้องการมากทีสุ่ด 
ความต้องการน้ีมีความจ�าเป็นต้องใช้ความเข้าใจอย่างละเอียดตามบริบทของท้องถิ่นและกลุ่มของผล 
กระทบวิกฤตเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มของคนที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากความ 
เปราะบางทีมี่อยูก่่อนของพวกเขา (เช่น มีความยากจนอย่างมาก หรือเลอืกปฏิบัต)ิ การเปิดรับของพวกเขาท่ี 
จะป้องกันภยัคุกคามต่างๆ (เช่นเพศ ความรุนแรงทางเพศ รวมถงึการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ) อบัุต-ิ
การณ์การเกิดโรคหรือความชกุของการเกดิโรค (เช่น เอชไอวีหรอืวัณโรค) และความเป็นไปของการระบาด 
ของโรค (เช่น โรคหดัหรืออหวิาตกโรค) ภยัพบัิตสิามารถท�าให้ความไม่เท่าเทยีมกันทีมี่อยู่ก่อนหน้านีเ้ลว
ร้ายลง อย่างไรก็ตามการสนบัสนนุกลวธิสี�าหรับการเผชญิปัญหา การกลบัสู่สภาพปกตดัิงเดิม และความ
สามารถการฟ้ืนสภาพของผูค้นเป็นสิง่จ�าเป็น ความรู ้ทกัษะและกลยทุธ์ทีจ่�าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุ 
และการเข้าถงึทางสงัคม ทางกฎหมาย ทางการเงนิของพวกเขา และการสนบัสนนุผูใ้ห้การสนบัสนนุทาง
จติสงัคม อปุสรรคทางกายภาพ วฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคมต่างๆ ทีพ่วกเขาอาจต้องเผชญิในการเข้า
ถงึบริการเหล่านีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นธรรม ยังต้องได้รบัการแก้ไข

ต่อไปนีเ้ป็นจดุส�าคญัท่ีจะสร้างความม่ันใจเก่ียวกับการพจิารณาถงึสิทธแิละศักยภาพของประชาชนกลุม่
เปราะบางทกุกลุ่ม

◗ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากทีส่ดุ เพือ่สร้างความม่ันใจว่ามีตวัแทนของทุกกลุม่รวมอยู่ โดยเฉพาะผูท้ี่
ไม่ค่อยถกูมองเหน็ (เช่น คนทีส่ื่อสารและเคล่ือนไหวล�าบาก คนทีอ่ยู่ในสถานดูแล กักกัน เยาวชนท่ี
กระท�าความผดิและกลุ่มอืน่ๆ หรือกลุ่มทีไ่ม่ปรากฏหลักฐานการมีอยู่)

◗ จ�าแนกข้อมูลในเร่ืองเพศและอายุ (0-80+ปี)3 ระหว่างการประเมินถอืเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะสร้างความม่ันใจ 
ว่าส่วนของความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการได้พจิารณาถงึประชาชนกลุม่ต่างๆ อย่างเพยีงพอ

◗ สร้างความม่ันใจว่าสิทธิการได้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ถูกสื่อสารออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ 
โดยสมาชกิทุกคนในชมุชน

3การจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามช่วงอายุของแต่ละประเทศน้ันต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งอายุของผู้สูงอายุ โดยท่ัวไปอายุ
ของผู้สูงอายุ จะก�าหนดไว้ถึง 80 ปี แต่ในบางประเทศกลุ่มอายุของผู้สูงอายุอาจจะมากกว่า 80 ปีก็ได้ ดังน้ันในหนังสือเล่ม
น้ีจึงเขียนไว้ว่า 80+ปี เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศ
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มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

มาตรฐานขัน้ต�า่

1. ท่ีพกัพงิและท่ีอยูอ่าศยั
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบที่ไม่ได้ย้ายถิ่นควรได้รับการช่วยเหลือในพื้นที่อาศัยเดิมของตนเอง 
พร้อมด้วยท่ีพกัพงิชัว่คราวหรอืทีพ่กัพงิระหว่างการเปล่ียนแปลงในครัวเรือน หรือมีทรพัยากรส�าหรับ
การซ่อมแซมหรือการก่อสร้างที่พักพิงที่เหมาะสม ที่พักพิงส่วนบุคคลในครัวเรือนส�าหรับประชาชน
กลุ่มดังกล่าวสามารถเป็นได้ท้ังแบบชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงขอบเขตของ 
การให้ความช่วยเหลือ สิทธิ การใช้ที่ดินหรือความเป็นเจ้าท่ีดิน ความพร้อมของบริการที่จ�าเป็น  
และโอกาสส�าหรับการพัฒนาและขยายท่ีพักพิง ประชาชนท่ีย้ายถิ่นผู้ซึ่งไม่สามารถกลับไปยังบ้าน
เดมิของตนเองมกัจะอาศัยอยูก่บัสมาชิกในครอบครัวคนอืน่ๆ หรอืคนทีม่ีประวัติศาสตร์ ศาสนาหรือ
ความสมัพนัธ์อืน่ๆ ร่วมกัน ก็เป็นกลุ่มท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือด้วย เม่ือการย้ายไปตัง้ถิน่ฐานดัง- 
กล่าวไม่สามารถท�าได้ ก็ควรวางแผนตั้งชุมชนชั่วคราวหรือการสร้างที่พักพิงเอง พร้อมกับท่ีพักพิง
ในครัวเรือนชั่วคราวหรือท่ีพักพิงในช่วงการเปล่ียนแปลง ตลอดจนในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี
เหมาะสมส�าหรบัใช้เป็นศนูย์พกัพงิ

มาตรฐานทีพ่กัพงิและทีอ่ยู่อาศยั	1:	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ด้านท่ีพักพิงและที่อยู่อาศัยน�าไปสู่ความปลอดภัย ความมีสุขภาพดี และความเป็น
อยู่ท่ีดีของทั้งประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ย้ายถิ่นและไม่ได้ย้ายถิ่น รวมท้ัง 
ส่งเสริมการฟ้ืนฟแูละการก่อสร้างทีพ่กัอาศยัใหม่เท่าท่ีจะเป็นไปได้

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ประเมินและวเิคราะห์ทีพ่กัพงิและท่ีอยูอ่าศยัตามความต้องการ ความจ�าเป็นของประชาชนทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบ โดยหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและตวัผูป้ระสบภัยเอง (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ พัฒนาแผนการตอบสนองที่พักพิงและที่อยู่อาศัย (รวมถึงการฟื้นฟูในระยะเบื้องต้นเท่าท่ีเป็นไป
ได้) โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนองและประชาชนทีไ่ด้
รับผลกระทบ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ จัดล�าดับความส�าคัญและสนับสนุนการกลับไปที่อยู่อาศัยเดิม หรือพื้นที่อยู่อาศัยอื่นใดที่อาจเป็น
ไปได้ของประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ2)

◗ ช่วยให้ผู้ท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะกลับไปยังท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเอง ได้อาศัยอยู่กับครัว
เรอืนอืน่ๆ หรืออยูใ่นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชมุชนชัว่คราว (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ3-4)
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◗ สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงเคร่ืองอุปโภค อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาที่พักพิง (เช่น เต็นท์หรือ
อุปกรณ์การก่อสร้างท่ีพักพิง) วัสดุก่อสร้าง เงินสด การช่วยเหลือทางเทคนิค หรือข้อมูล หรือ 
ทัง้หมดทีก่ล่าวมาตามความจ�าเป็น (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ5-6)

◗ สร้างความมั่นใจว่าอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการลดความเสี่ยงจากภัยที่มีอยู่ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบัต ิ7)

◗ สร้างความม่ันใจว่าซากปรักหกัพงัทีเ่กิดจากภยัพบิตัถิกูเคล่ือนย้ายออกจากสถานท่ีส�าคญัๆ รวม
ถึงบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกท�าลาย ถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราว อาคารสาธารณะที่
ส�าคัญและเส้นทางการเข้าถงึสถานทีเ่หล่านัน้ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ 8)

◗ วางแผนการเข้าถึงท่ีปลอดภัยในบริการด้านน�้าและสุขาภิบาล ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้าน
สุขภาพ โรงเรียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่ทางศาสนา รวมทั้งที่ดิน ตลาด หรือการ
บริการใช้ส�าหรับสร้างความต่อเนื่องหรือพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนความเป็นอยู่ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ9-10)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ การแก้ปัญหาที่พักพิงและท่ีอยู่อาศัยเพื่อบรรลุความต้องการ ความจ�าเป็นของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทุกคนได้รับความเห็นชอบจากผูป้ระสบภัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการประสาน
กับหน่วยงานด้านการตอบสนองทกุหน่วยงาน (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ ท่ีพกัพงิชัว่คราวและท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดมีความปลอดภัยและเพยีงพอ ตลอดจนสามารถคงสภาพ
ได้กระท่ังสามารถหาวธิกีารตอบสนองทีย่ัง่ยนืกว่าได้ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ2-10)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ

1.	 การประเมิน	การให้ค�าปรึกษา	และการประสานงาน:	การประเมินความต้องการในเบ้ือง
ต้นเป็นสิ่งจ�าเป็นในการระบุถึงที่พักพิงและที่อยู่อาศัยท่ีจ�าเป็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
การประเมินรายละเอียดควรรวมถึง ความเสี่ยงหลังภัยพิบัติ ความสามารถและความเปราะบาง 
โอกาสระบุการฟื้นตัวในเบ้ืองต้นและความจ�าเป็นที่ต้องท�าการประเมินอย่างละเอียด รวมท้ังผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อม ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบัิต ิ (โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ปราะบางซึง่มี
ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง) พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการประเมินดัง-
กล่าวด้วย แผนรบัมือเหตฉุกุเฉนิทีมี่อยู่ควรถกูน�าใช้เพือ่ให้รายละเอยีดกิจกรรมการตอบสนองอยู่ 
เสมอ โดยการประสานงานกบัเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง หน่วยงานด้านมนษุยธรรมและหน่วยงานอืน่ๆ  
ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้กลไกการประสานงานที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยากร
ท่ีสามารถหาได้ บริบทของท้องถิ่น (รวมถึงรูปแบบสภาพอากาศตามฤดูกาล) การรักษาความ
ปลอดภัยและการเข้าถึงพื้นท่ีและที่ดินทั้งพื้นที่ใหม่หรือท่ีมีอยู่แล้ว จะเป็นข้อมูลส�าหรับวางแผน
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การตอบสนอง (ดูมาตรฐานหลกั 1-5 หน้า 57-73 มาตรฐานเครือ่งอปุโภค 1-5 หน้า 271-279 และ
ภาคผนวก 1 รายการตรวจสอบการประเมินความต้องการความจ�าเป็นเบ้ืองต้น เร่ืองท่ีพกัพงิ ท่ี
อยูอ่าศยั และเคร่ืองอปุโภค)

2.	 การกลบัคืนสู่ทีดิ่นหรอืทีอ่ยู่อาศยัเดิม: เป้าหมายหลกัของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัย
พบัิตส่ิวนใหญ่ คอื การมีโอกาสกลับคืนสู่ทีดิ่นและทีพ่กัเดิมของตน การซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัหรือ
การยกระดับที่พักพิงที่ถูกก�าหนดโดยผู้ประสบภัยเองอันเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การรับมือกับ
ปัญหาของชุมชน รักษารูปแบบการจัดตั้งที่อยู่อาศัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พืน้ฐานทีมี่อยู่ (ดูมาตรฐานหลกั 1 หน้า 57) การกลบัคนืสูท่ีดิ่นหรอืท่ีอยูอ่าศยัเดิมอาจล่าช้าหรือ
ถูกกีดกันไม่ให้เกิดข้ึน ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งถิ่นฐานท่ีอื่นชั่วคราวสักระยะหนึ่งก่อน ประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการกลับคืนที่อยู่อาศัยเดิมรวมไปถึงความต่อเนื่องของภัยพิบัติ เช่น น�้าท่วม ดิน-
ถล่ม หรือการเกิดอาฟเตอร์ช็อก (แผ่นดินไหวตาม) จากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง และความ
กังวลด้านความปลอดภัยอื่นๆ อาทิ อาชีพบนที่ดิน และความจ�าเป็นในการชดใช้ความเสียหาย 
ความเสียหายอันเกิดจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนา 
ความกลัวต่อการประหัตประหารหรือกับระเบิดและสรรพาวุธ การฟื้นฟูโรงเรียน ก็ถือเป็นสิ่ง
ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ประชาชนท่ีย้ายถิน่สามารถกลับคืนสูท่ี่อยู่อาศัยเดิมได้ การกลับคืนของหวัหน้า
ครอบครัวทีเ่ป็นผูห้ญงิ เป็นหม้ายหรอืก�าพร้าจากภยัพบัิต ิตลอดจนผูท้พุพลภาพ อาจถกูขดัขวาง
โดยทีดิ่นท่ีไม่เพยีงพอหรือท่ีเลือกปฏิบตั ิและกฎหมายทรพัย์สินหรือธรรมเนยีมปฏิบัต ิประชาชน
ย้ายถิ่นไม่อาจมีความสามารถในการด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟู ก็อาจหมดก�าลังใจหรือกันตนเองออก
จากการกลับคนืทีพ่กัอาศยัเดมิ

3.	 การพักอาศัยกับครอบครัวและชุมชน: ประชาชนย้ายถิ่นผู ้ที่ไม่สามารถกลับไปสู ่บ้าน 
เดิมของตนเองได้มักจะอาศัยจะอยู ่กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว หรือคนที่มีส่วนร่วมใน
ประวัติศาสตร์ ศาสนาหรือมีความสัมพันธ์อื่นๆ กับตนเอง (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) ความ
ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยดังกล่าว อาจรวมถึงการสนับสนุนเพื่อขยายหรือปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่
อาศัยของครอบครัวใหม่ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในครอบครัวใหม่ หรือการจัดหาท่ีอยู่อาศัย
ทีแ่ยกต่างหากแต่อยู่ในบรเิวณเดียวกับครอบครัวทีใ่ห้การพกัอาศยั ควรมีการประเมินความหนา
แน่นของประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังความต้องการส่ิงอ�านวยความสะดวกทางสังคม การจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรทางธรรมชาติก็ควรจะได้รับการประเมินผลและลดผลเสียท่ีจะ
เกดิข้ึน

4.	 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนช่ัวคราว:  ถึงแม้ว่าการตั้งชุมชนชั่วคราวจะมิได้เป็นการตอบสนอง
ด้านทีพ่กัอาศยัเสมอไป แต่การจดัตัง้ทีพ่กัชัว่คราวสามารถบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบทีไ่ม่สามารถหรือไม่เตม็ใจกลับคืนสูท่ีอ่ยู่อาศัยเดิมของตนเอง และไม่สามารถอาศยัอยู่
ร่วมกับครอบครัวอื่นๆ ได้ การแก้ปัญหาโดยการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวอาจมีความจ�าเป็นในพื้นที่ท่ี
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มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยอันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชนที่แยกตัวออกมา หรือในพื้นที่
ท่ีการเข้าถึงบริการและทรัพยากรท่ีจ�าเป็น เช่น น�้า อาหารและวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นมีจ�ากัด 
อาคารท่ีใช้เป็นศูนย์พักพิง ณ เวลานั้น สามารถให้ความคุ้มครองชั่วคราวได้อย่างอย่างรวดเร็ว
จากสภาพภูมิอากาศ อาคารท่ีใช้ประโยชน์เพือ่วัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจต้องมีการปรับแต่งบาง 
ประการ เช่น การก�ากับดูแลภายใน และจัดหาทางลาดส�าหรับผู้ที่ล�าบากในการเคลื่อนไหว  
ในหลายประเทศ มีการใช้งานอาคารท่ีได้ระบุการใช้งานส�าหรับจดัตัง้ศูนย์พกัพงิท่ีต้ังข้ึนเพือ่ตอบ
สนองต่อภัยพิบัติที่ทราบประเภทของภัยอยู่แล้ว ร่วมกับการจัดการและความรับผิดชอบในการ 
ให้บริการ แม้ว่าอาคารของโรงเรียนมักจะใช้เพือ่รองรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ แต่อาคารอืน่ๆ  
ก็ควรถูกใช้เป็นตัวเลือกด้วยเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดใช้งานด้านการศึกษาได้ตามปกติ การ
วางแผนต้ังถิ่นฐานของชุมชนช่ัวคราวควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ความเป็นส่วนตัว และความมีศักดิ์ศรีของผู้พักอาศัย ตลอดจนการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก
ที่จ�าเป็น การสร้างความม่ันใจว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราวจะไม่ตกเป็นเป็นเป้าหมายใน
การโจมตี ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรอบ หรือส่งผลให้เกิดความ
ต้องการท่ีไม่ยัง่ยืนต่อสิง่แวดล้อมโดยรอบ

5.	 ประเภทของความช่วยเหลอืด้านทีพ่กัพิง: การผนวกรวมความช่วยเหลือเป็นสิง่จ�าเป็นหลายๆ 
ประเภท อาจจะมีความจ�าเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านท่ีพักพิงของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ ความช่วยเหลอืขัน้พืน้ฐานหมายรวมถงึของใช้ส่วนบุคคล เช่น เครือ่งนุง่ห่มและเครือ่ง
นอน หรือของใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เตาและเชื้อเพลิง อุปกรณ์สนับสนุนที่พักพิงอาจรวมถึง 
เตน็ท์ ผ้าพลาสติกและชุดเคร่ืองมือ วัสดุก่อสร้าง และท่ีพกัพงิช่ัวคราวหรือวัสดุท่ีใช้ส�าหรับท่ีพกั
พงิในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถน�ากลับมาใช้เป็นส่วนหนึง่ของทีพ่กัพงิถาวรได้ คู่มือแนะน�า
การใช้งานหรือแรงงานฝีมือทั้งที่เป็นอาสาสมัครหรือผ่านการว่าจ้างอาจมีความจ�าเป็น เช่นเดียว
กับแนวทางปฏิบัตทิางเทคนคิเก่ียวกับการก่อสร้างทีเ่หมาะสม การใช้เงนิสดหรือบัตรแทนเงนิสด 
เพื่อส่งเสริมการใช้โซ่อุปทานและทรัพยากรในท้องถ่ินควรได้รับการพิจารณา เพื่อน�าไปสู่การ
ท�างานของเศรษฐกิจท้องถิ่น เงินสดยังสามารถใช้ในการช�าระค่าเช่าที่พัก ข้อมูลหรือค�าแนะน�า
ที่เผยแพร่ผ่านการรณรงค์สาธารณะหรือศูนย์ท้องถิ่นเก่ียวกับวิธีการเข้าถึงแหล่งทุน วัตถุดิบ
หรือการสนับสนุนท่ีพักพิงในรูปแบบอื่นๆ สามารถเติมเต็มความช่วยเหลือด้านสินค้าอุปโภค  
บริโภคได้

6.	 ที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลง: สิ่งที่เป็นมากกว่าขั้นตอนของการตอบสนองคือ การจัดหา
ท่ีพักพิงในช่วงการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความจริงท่ีว่า ท่ีพักพิงหลังภัยพิบัติมักจะ
ด�าเนินการโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเองและการจัดการตนเองในลักษณะนี้ควรได้รับการ
สนบัสนนุ (ดูมาตรฐานหลกั 1 หน้า 57) ทางออกต่อปัญหาทีพ่กัพงิหลังภยัพบัิต ิคอื สามารถน�า
วัสดุบางส่วนหรือท้ังหมดกลับมาใช้ในการก่อสร้างที่ถาวรมากขึ้น หรือสามารถขนย้ายจากที่พัก
พิงชั่วคราวไปยังพื้นที่ถาวร ทั้งนี้สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความ
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ทนทานมากข้ึน ส�าหรับประชาชนท่ีไม่ได้ย้ายถิ่นและอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของตนเอง ที่พักพิง 
ในช่วงการเปล่ียนแปลงสามารถมาในรูปแบบของการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน โดยการยกระดับ 
ขยายหรือเคลื่อนย้ายเม่ือถึงเวลาท่ีทรัพยากรเอื้ออ�านวย ส�าหรับประชาชนท่ีย้ายถิ่น ที่พักพิงใน
ช่วงการเปลี่ยนแปลงจะมีความเหมาะสม โดยสามารถถอดประกอบและน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เม่ือ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ สามารถกลับไปยังท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเองหรือย้ายไปตั้งถ่ินฐาน
อยู่ในสถานที่ใหม่ ที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลงยังจัดให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบซึ่ง
อาศัยอยู่กับครัวเรือนอื่นๆ ที่สามารถรองรับการก่อสร้างที่พักพิงท่ีอยู่ติดกับบ้านของตนเองได้ 
โครงสร้างใดๆ ก็ตามสามารถเคล่ือนย้ายและน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เม่ือประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
สามารถกลบัคืนไปสูท่ี่ดินหรือท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเองหรือพืน้ท่ีอืน่ๆ ได้

7.	 ความเสี่ยง	ความเปราะบาง	และการประเมินภัย: ด�าเนินการและทบทวนการประเมินความ
เสีย่งและความเปราะบางในทกุด้านอย่างสม�า่เสมอ (ดูมาตรฐานหลกั 3 หน้า 63) ภยัคกุคามด้าน
ความปลอดภัยในปัจจุบันหรืออนาคตถือเป็นความเส่ียงและความเปราะบางท่ีมีลักษณะเฉพาะ
อนัเนือ่งมาจากอายุ เพศ ความทพุพลภาพ สถานภาพทางสังคม หรือเศรษฐกิจ การพึง่พาอาศยั
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ใดๆ ควรจะรวมอยู่ในการประเมินดังกล่าว 
ด้วย (ดูหลักการคุ้มครอง 3 หน้า 40) ความเสีย่งทีเ่กิดจากภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดินไหว ภเูขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม น�า้ท่วม หรือวาตภยั ควรเป็นข้อมูลส�าหรบัวางแผนการแก้ปัญหาด้านทีพ่กัพงิและ
ทีอ่ยูอ่าศยั ทีอ่ยูอ่าศยัไม่ควรตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่มีแนวโน้มเกิดโรคหรือการปนเป้ือน หรือมีความเสีย่ง
ตอ่พาหะน�าโรคส�าคัญๆ วัตถุและสินค้าทีอ่ันตรายและอาจปนเป้ือนหรือเป็นอันตรายหลังเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วมและพายุไต้ฝุ่น ระเบิดและสรรพาวุธท่ีสามารถน�า
ออกมาใช้เนื่องจากความขัดแย้งก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบัน ความม่ันคงของโครงสร้างอาคาร ที่
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 
ส�าหรับอาคารที่เป็นศูนย์พักพิง ควรมีการประเมินความสามารถของโครงสร้างอาคาร ในกรณีที่
ต้องรองรับการเข้าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบ
อาคาร เช่น พืน้ ผนงักัน้ภายในอาคาร หลังคา เป็นต้น

8.	 การก�าจดัซากปรกัหักพัง:  การก�าจัดซากปรักหักพังหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความ
ขัดแย้งถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก เพื่อยกระดับการจัดหาที่พักอาศัยและการ
ก่อสร้างที่พักพิงท่ีเหมาะสม การวางแผนจัดการซากปรักหักพังควรจะเร่ิมต้นทันทีหลังเกิดภัย
พิบัติ เพื่อสร้างความม่ันใจว่าซากปรักหักพังสามารถน�ากลับมาใช้ได้ หรือต้องแยกออก เก็บ
รวบรวมและ/หรือน�าไปซ่อมแซม (ดูมาตรฐานทีพ่กัพงิและท่ีอยูอ่าศัย 5 หน้า 267) ประเด็นหลัก
เหล่านี้ยังรวมถึงศพท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและมีการจัดการท่ีเหมาะสม 
การซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนบุคคล พื้นท่ีท่ีมีอันตรายด้านโครงสร้างและวัสดุ รวมท้ังความเป็น
เจ้าของในวตัถทุีไ่ม่เสยีหายเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่หรือจ�าหน่ายออก  การก�าจดัซากปรักหกัพงัอาจ
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ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานหรือต้องการใช้อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัต ิการใช้ประโยชน์  การจดัการ ความเป็นเจ้าของและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของสถานที่
ก�าจดัซากปรักหกัพงัควรได้รับการพจิารณาด้วย

9.	 โรงเรยีน	ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ	และโครงสร้างพืน้ฐานชุมชน: ควรสร้างความ
ม่ันใจในการเข้าถึงบริการท่ีจ�าเป็น รวมท้ังโรงเรียน ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ พื้นท่ี
เล่นท่ีปลอดภัย และพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ของชุมชน โครงสร้างพื้นฐานในการบริการหรือ
การซ่อมแซมท่ีมีอยู่ควรถูกน�ามาใช้พร้อมกับการให้บริการ หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกเพิ่มเติม
เป็นการชั่วคราวตามแต่ท่ีมีความจ�าเป็น การซ่อมแซมหรือการก่อสร้างอาคารสาธารณะน�าไปสู ่
การพัฒนาแผนการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือกระบวนการก�ากับดูแลอ่ืนๆ โครงสร้างช่ัวคราวอาจได้
รับการเรียกร้องให้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในทันทีและในระยะส้ัน การจัดสรรบริการใดๆ ทั้ง
ที่ใช้โครงสร้างชั่วคราวหรือถาวร ควรบรรลุมาตรฐานที่ได้รับการตกลงกันไว้ (ดูมาตรฐานน�้า  
สุขาภิบาลและสุขอนามัย 1 หน้า 90 และเครือข่ายระหว่างหน่วยงานส�าหรับการศึกษา 
ในภาวะฉกุเฉนิ (INEE) มาตรฐานข้ันต�า่ส�าหรบัการศกึษา: การเตรยีมความพร้อม การตอบสนอง 
การฟ้ืนฟ)ู

10.	การสนบัสนนุการด�ารงชีพ: การช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบควรมีข้อมูลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของพวกเขาก่อนเกิดภัยพิบัติ และโอกาสในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นๆ ในบริบทหลัง
ภัยพิบัติ (ดูมาตรฐานความปลอดภัยและการประเมินทางโภชนาการ 1-2 หน้า 151-158 และ 
มาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) ความพร้อมของที่ดินและการเข้าถึงที่ดินส�าหรับการเพาะปลูกและ
เล้ียงสัตว์ ตลอดจนการเข้าถึงพื้นท่ีตลาดและบริการท้องถิ่นส�าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดย
เฉพาะก็ควรได้รับการพจิารณาด้วย

มาตรฐาน	ทีพ่กัพงิและทีอ่ยู่อาศยั	2:	การวางแผนทีอ่ยู่อาศยั

การวางแผนการกลับคืนสู่ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยเดิม การอยู่กับครัวเรือนอื่น หรือการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชนช่ัวคราว มีการยกระดับความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยของท่ีพกั
และการบริการทีจ่�าเป็นโดยประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ระบุและใช้กระบวนการวางแผนที่มีอยู่ในกรณีท่ีเป็นไปได้ โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติที่เห็นร่วม
กันว่าดีท่ีสุดในการลดความเส่ียงและความเปราะบางด้านการตั้งท่ีอยู่อาศัย (ดูบันทึกแนวทาง 
การปฏิบัต ิ1)

◗ ระบุความเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิในอาคารหรือพื้นท่ี  
(ดูบันทกึแนวทางการปฏิบตั ิ 2) 
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มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

◗ สร้างความม่ันใจในการเข้าถงึความปลอดภัยของท่ีพกัพงิและท่ีอยู่อาศัยทุกแห่ง รวมท้ังบริการท่ี
จ�าเป็น (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ3-4)

◗ ใช้รูปแบบการต้ังถิ่นฐานท่ีมีอยู่และลักษณะภูมิประเทศในการลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อสิ่ง
แวดล้อมทางธรรมชาต ิ(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ5)

◗ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการวางแผนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราว โดย
ครอบครัว เพือ่นบ้าน หรอืกลุม่หมู่บ้านตามความเหมาะสม (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ6)

◗ สร้างความม่ันใจในการมีพื้นท่ีผิวและผนังก้ันแยกส่วนอาคารท่ีเพียงพอในค่ายสร้างเองชั่วคราว
ตามแผน (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ7-8)

◗ ลดความเสีย่งของพาหะน�าโรค (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ9)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ในกระบวนการวางแผนทั้งหมด ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่พักพิงทุกคนเป็นผู้ให้ค�า
ปรึกษาและเห็นชอบในสถานที่ตั้งที่พักพิงของตนเองหรือพื้นที่ภายในบ้านหรืออาคาร และการ
เข้าถงึการบริการทีจ่�าเป็น (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ แผนการตั้งท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงและความเปราะบางในการใช้ท่ีพักพิง 
พืน้ท่ีท่ีมิดชดิ (เช่น ภายในบ้านหรอือาคาร) และบริการท่ีจ�าเป็นซึง่ได้รบัการระบุและบรรเทาแล้ว 
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ2-9)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1. กระบวนการวางแผน: การปฏิบัติงานตามแผนงานระดับท้องถิ่นควรได้รับการปฏิบัติและมี

ข้อมูลตามประเภทของภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ภัยที่ได้ระบุไว้และผลกระทบต่อประชาชนที่ได้
รับผลกระทบ มาตรการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงและความเปราะบางของการตั้งถ่ินฐาน
ควรถูกน�ามาใช้ กฎระเบียบของการวางแผนท่ีมีอยู่ควรได้รับการปฏิบัติตามท่ีก�าหนดโดยเจ้า
หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และในที่ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อความจ�าเป็นด้านมนุษยธรรมในการบรรลุความ
จ�าเป็นเร่ืองท่ีพกัพงิและการตัง้ท่ีอยู่อาศัยเร่งด่วน การตดัสินใจการวางแผนท่ีมีผลกระทบในระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นท่ีเก่ียวกับพื้นที่ส�าหรับตั้งท่ีอยู่อาศัยของชุมชนชั่วคราว ซ่ึงควร 
ได้รับการระบุไว้ด้วย

2. บ้านเรือน	ที่ดิน	ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	สิทธิและการใช้ประโยชน์: ส�าหรับประชาชน
ทั้งที่ย้ายถิ่นและไม่ได้ย้ายถิ่น การระบุกรรมสิทธิ์ในที่ดินท่ีเก่ียวข้อง บ้านเรือนหรืออาคารอื่นๆ 
ตลอดจนการถือสิทธิในการใช้งานอย่างเป็นทางการหรือตามจารีตประเพณี ประเด็นดังกล่าวมัก
จะมีความขดักนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานทีท่ี่ไม่ได้ลงบันทกึหรอืในท่ีซึง่มีความขดัแย้งทีอ่าจส่ง
ผลกระทบต่อการครอบครอง การยึดครองอาคารบ้านเรือนหรืออาคารที่มีการใช้งานหลากหลาย
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ของบุคคลหลายคนจะเกีย่วข้องกับสทิธใินการเป็นเจ้าของหรือครอบครองร่วมกัน โฉนดท่ีดินหรอื 
สิทธิในทรัพย์สินของประชาชนกลุ่มเปราะบางควรมีการสืบค้นและสนบัสนนุสิทธขิองคนกลุ่มดังกล่าว  
โดยเฉพาะกลุม่ผูห้ญงิ ผูท้ีเ่ป็นหม้าย หรือก�าพร้าจากภยัพบัิต ิผูทุ้พพลภาพ ผูเ้ช่า ผูถ้อืครองสทิธิ
ทางสังคมและท่ีพักพิงอย่างไม่เป็นทางการ การชี้แจงสิทธิทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หรือความเข้าใจในการเป็นเจ้าของหรือการรับมรดก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกรณีภัยพิบัติซึ่งที่ผู้
ถือสิทธิหรือโฉนดท่ีดินอาจเสียชีวิตหรือพลัดหลง ข้อก�าหนดของการครอบครองกลุ่มหรือส่ิงที่มี
ลักษณะเหมือนกันในหลายครวัเรอืนซึง่ไม่มีสทิธอิย่างเป็นทางการมาก่อนเกิดภยัพบิตัมีิส่วนช่วย
ในการก�าหนดสิทธท่ีิเพิม่ข้ึนดังกล่าวได้ ข้อก�าหนดของการให้ความช่วยเหลือด้านท่ีพกัพงิอาจได้
รับการพิจารณาหรือน�าไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถือเป็นการยับยั้งหรือขัดขวางปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรม การใช้ที่ดินเพื่อการตั้งที่อยู่ของชุมชนชั่วคราวควรพิจารณาสิทธิที่มีอยู่ของการ
ใช้ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติโดยเจ้าของพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง (ดูมาตรฐานที่พักพิงและที่
อยูอ่าศยั 5 หน้า 267)

3. การบริการที่ส�าคัญและส่ิงอ�านวยความสะดวก: ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ซึ่งกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง อาศัยอยู่กับครัวเรือนอื่นหรือพักอาศัยในชุมชนชั่วคราว
ล้วนแล้วแต่ต้องการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นอย่าง
เป็นธรรม รวมทัง้ความเหมาะสมด้านน�า้ ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสขุาภบิาล เชือ้เพลงิส�าหรบั
ประกอบอาหาร หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในการประกอบอาหารของชุมชน การดูแลสุขภาพ 
การก�าจดัขยะมูลฝอย โรงเรียน สิง่อ�านวยความสะดวกทางสงัคม สถานท่ีทางศาสนา จดุนดัพบ  
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีส�าหรับเด็กและพื้นที่ส�าหรับเป็นโรงเล้ียงสัตว์ (สร้าง
ความม่ันใจว่ามีการการแยกสัตว์ดังกล่าวออกจากท่ีอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ) ควรจัดพื้นที่ท่ีเพียง
พอส�าหรับการฝังศพและพธิกีรรมทีเ่ก่ียวข้องอย่างเหมาะสมกับวฒันธรรม การใช้สิง่อ�านวยความ
สะดวกท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับการซ่อมแซมควรจะได้รับการสนับสนุนมากท่ีสุดตราบเท่าท่ีไม่ส่งผล 
กระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนเจ้าของพื้นที่ ควรจัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเพิม่เตมิหรอืการบรรลุความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเปราะบาง 
โครงสร้างทางสงัคมและบทบาททางเพศสภาพของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและความต้องการ
ของกลุ่มเปราะบางควรสะท้อนให้เห็นผ่านการให้บริการ เช่น การสร้างความม่ันใจว่าพื้นท่ีให้
บริการอยู่ในระยะทางท่ีเหมาะสมต่อการเดินของบุคคลท่ีมีความยากล�าบากในการเคล่ือนไหว 
และจดัพืน้ท่ีส�าหรับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภยัในถิน่ฐานของชุมชนช่ัวคราว ควรสร้าง
ความม่ันใจในการเข้าถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพทาง
ร่างกายและผูท่ี้จ�าเป็นต้องใช้ส่ิงอ�านวยความสะดวกน้ันๆ บ่อยคร้ัง ส�านักงานบริหาร คลังสินค้า 
และทีพ่กัเจ้าหน้าที ่ตลอดจนพืน้ทีกั่กกันในถิน่ฐานของชมุชนชัว่คราวควรจะได้รบัการจดัสรรตาม 
ท่ีก�าหนด (ดูมาตรฐานน�้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย 1 หน้า 90 และมาตรฐาน 
ระบบสขุภาพ 1 หน้า 298)
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มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

4. การเข้าถงึ: การเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย ควรมีการประเมินสภาพโครงสร้างพืน้ฐานของถนนในท้องถ่ิน 
และความใกล้ชิดศูนย์กลางการขนส่งส�าหรับการให้การบรรเทาทุกข์ โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัด 
ตามฤดูกาล ภัย และความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส�าหรับการตัง้ฐานของชมุชนช่ัวคราว พืน้ท่ี
ภายใน คลงัสนิค้าเบ้ืองต้นและจดุแจกจ่ายอาหาร ควรจะเข้าถึงได้โดยรถบรรทกุหนกัทางถนนใน 
ทุกสภาพอากาศ ส่ิงอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ควรจะสามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะ ถนน
และทางเดินภายในท่ีพักพิงควรมีความปลอดภัย จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและใช้งาน
ได้ในทุกสภาพอากาศ เพื่อการเข้าถึงที่พักอาศัยส่วนบุคคลและสิ่งอ�านวยความสะดวกในชุมชน
รวมทั้งโรงเรียนและสถานที่ดูแลสุขภาพ แสงไฟควรจัดให้มีตามความจ�าเป็น ภายในท่ีอยู่อาศัย
ของชุมชนชัว่คราวหรือศูนย์พกัพงิ และเส้นทางเข้า-ออกควรหลีกเล่ียงการสร้างพืน้ท่ีเปล่ียวหรือ
ปกปิดท่ีอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ ควรหลีกเล่ียงการเปลีย่นแปลง
ระดับที่อยู่ใกล้กับทางออกของศูนย์พักพิงและควรจัดหาราวบันไดส�าหรับบันไดและทางลาด  
ส�าหรับผู้ท่ีมีความยากล�าบากในการเคล่ือนไหว ควรจัดพื้นท่ีชั้นล่างซึ่งใกล้กับทางออกหรืออยู่
ตามทางเข้าซึง่เป็นระดับเดียวกันกับพืน้ท่ีจดัไว้ให้ การอยู่อาศัยในอาคารท่ีใช้เป็นศูนย์พกัพงิควร
จะมีระยะห่างท่ีเหมาะสมกับทางออกอย่างน้อยสองเส้นทางตามท่ีตกลงกันไว้ รวมท้ังเส้นทาง
หลบหนภียัซึง่มองเหน็ได้อย่างชดัเจน

5. การเลือกสถานท่ีและการระบายน�้า: การระบายน�้าผิวดินและความเส่ียงของการเกิดน�้าขัง 
หรือน�้าท่วม ควรได้รับการประเมินเม่ือเลือกสถานท่ีและวางแผนการตั้งที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชั่วคราว ความลาดเอียงของพื้นที่ไม่ควรเกินร้อยละ 5 เว้นเสียแต่ในกรณีที่มาตรฐานการระบาย
น�า้และการควบคุมการพงัทลายของหน้าดินจะถกูน�ามาใช้ หรอืน้อยกว่าร้อยละ 1 เพือ่ให้เกิดการ
ระบายน�้าท่ีเพียงพอ ช่องทางการระบายน�้าถือว่ามีความจ�าเป็นในการช่วยลดน�้าท่วมหรือน�้าขัง 
จุดต�่าสุดของพื้นที่ไม่ควรจะน้อยกว่าสามเมตรเหนือระดับสูงสุดโดยประมาณของน�้า สภาพพื้น
ดินควรมีความเหมาะสมต่อการขดุห้องสขุาและควรก�าหนดต�าแหน่งของสุขาและสิง่อ�านวยความ
สะดวกอืน่ๆ ด้วย (ดูมาตรฐานการก�าจดัสิง่ขบัถ่าย 1-2 หน้า 106-111 และมาตรฐานการระบาย
น�า้ 1 หน้า 122)

6. การวางแผนสถานที่ส�าหรับการต้ังที่อยู่อาศัยของชุมชนช่ัวคราว: การจัดสรรพื้นท่ีภายใน
ศนูย์พักพิงและผงัครวัเรอืนภายในค่ายทีถ่กูวางแผนไว้ชัว่คราวควรสอดคล้องกบัหลักปฏบิัติทาง
สังคมที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านน�้าและสุขาภิบาล 
การประกอบอาหารของชุมชน การแจกจ่ายอาหาร เป็นต้น การวางแผนในกลุ่มเพื่อนบ้านควร
จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมท่ีมีอยู่ น�าไปสู่ การรักษาความปลอดภัยและส่งเสริม
การจดัการตนเองโดยประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ รูปแบบผังในค่ายท่ีถูกวางแผนไว้ช่ัวคราวควร
รักษาความเป็นส่วนตัวและความมีศักด์ิศรีของครัวเรือนต่างๆ ด้วยการสร้างความม่ันใจว่าที่พัก
อาศัยแต่ละครัวเรือนสามารถเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่คัดกรองส�าหรับการใช้งานของ
ครัวเรือน แทนท่ีจะหันหลังให้กับทางเข้าและประจันหน้ากับพื้นที่พักอาศัยของครอบครัวอื่นๆ 
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ควรวดัพืน้ทีอ่ยู่อาศยัเชงิบูรณาการทีป่ลอดภยัส�าหรับรองรับประชาชนท่ีย้ายถิน่รวมทัง้ประชาชน
จ�านวนมากท่ีเป็นผู้ใหญ่โสด หรือเด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง ควรน�าหลักการวางแผนกลุ่มบ้านเรือน
มาปรับใช้ส�าหรับการตั้งท่ีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เช่น กลุ่มของครัวเรือนท่ีกลับสู่พื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีก�าหนดหรือครอบครัวเจ้าบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวอื่นๆ (ดูหลักการคุ้มครอง 1 
หน้า 35)

7. พ้ืนผิวของค่ายตามแผนช่ัวคราวหรือค่ายที่ต้ังขึ้นด้วยตนเอง: ในการตั้งที่อยู่อาศัยอย่าง
น้อยควรมีพื้นผิวส�าหรับใช้งาน 45 ตารางเมตร เพื่อวางผังการใช้งานส�าหรับบุคคล และครัว
เรอืน  จ�าเป็นต้องมีพืน้ทีส่�าหรับถนนและทางเดินเท้า การประกอบอาหารภายนอกครัวเรอืน หรอื
การประกอบอาหารของชุมชน สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการศึกษาและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ สุขาภิบาล แนวกันไฟ การบริหารจัดการ การจัดเก็บน�้า พื้นท่ีแจกจ่ายสิ่งของ ตลาด พื้นท่ี
เก็บของและพื้นท่ีเล็กๆ ส�าหรับปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน ในกรณีท่ีการบริการชุมชน
สามารถจัดหาได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีอยู่และที่หาเพิ่มเติมจากภายนอกพื้นที่อยู่อาศัย 
ควรจดัสรรพืน้ทีใ่ช้งานขัน้ต�า่ 30 ตารางเมตรต่อคน ท้ังนีก้ารวางแผนด้านพืน้ท่ีควรพจิารณาการ
เปล่ียนแปลงจ�านวนประชากรด้วย ถ้าไม่สามารถจัดหาพื้นท่ีขั้นต�า่ได้ ควรพิจารณาจัดการกับ
ความหนาแน่นของประชากร เช่น ผ่านการสร้างความม่ันใจในพื้นที่ที่เพียงพอต่อการอยู่อย่าง
เป็นเอกเทศ และมีความเป็นส่วนตวัระหว่างครัวเรือน และมีพืน้ทีส่�าหรับสิง่อ�านวยความสะดวกที่
จ�าเป็นอืน่ๆ เป็นต้น

8. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย: ประเมินความเส่ียงการเกิดไฟไหม้เพือ่วางแผนพืน้ท่ีของการตัง้ท่ี
อยู่อาศัยชุมชนชัว่คราวและจดักลุ่มของท่ีพกัอาศัยส่วนบุคคล การด�าเนินการบรรเทาภัยควรรวม
ถึงการก�าหนดแนวกันไฟ 30 เมตรข้ึนในทุกๆ 300 เมตรของพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้างและควรมีพื้นที่
อย่างน้อย 2 เมตร (แต่ควรเป็นสองเท่าของความสูงโดยรวมของสิ่งปลูกสร้าง) ระหว่างอาคาร 
หรอืท่ีพกัอาศยับุคคล เพือ่ป้องกันการยุบตวัจากอาคารท่ีอยูต่ดิกัน การประกอบอาหารทีต้่องการ
ใช้เตาหรือเคร่ืองท�าความร้อนก็ควรสอดคล้องกบัการวางแผนพืน้ทีโ่ดยรวม รวมท้ังแยกออกจาก
ท่ีพกัอาศยัในครัวเรือนเพือ่ความปลอดภยั (ดูมาตรฐานเคร่ืองอปุโภค 4 หน้า 276)

9. ความเส่ียงต่อพาหะน�าโรค: พื้นที่ราบต�่า ซากปรักหักพังจากภัยพิบัติ อาคารร้างและพื้นที่
ขุดเจาะ เช่น พื้นท่ีจากการใช้ดินในท้องถิ่นส�าหรับการก่อสร้าง เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเพาะพันธุ์
พาหะน�าโรค ศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชนใกล้เคียง ส�าหรับการ
ตัง้ถิน่ฐานของชมุชนชัว่คราว ควรเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมและลดผลกระทบต่อการเกิดพาหะน�า
โรค อนัเป็นกุญแจส�าคัญในการลดผลกระทบของโรคท่ีมีสตัว์เป็นพาหะน�าโรคในประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบ (ดูมาตรฐานการควบคมุพาหะน�าโรค 1-3 หน้า 112-117)

001-384-new.indd   260 12/22/2558 BE   11:17 PM



261

มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

มาตรฐานทีพ่กัพงิและทีอ่ยูอ่าศยั	3:	พ้ืนทีมิ่ดชิด	

ประชาชนมีพืน้ท่ีใช้สอยท่ีเพยีงพอต่อการให้ความอบอุน่ อากาศบริสทุธิ ์และการป้องกันจาก
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสร้างความม่ันใจในความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและสุขภาพของ
ตนเอง รวมทัง้ส่งเสริมกิจกรรมในครัวเรอืนและการประกอบอาชพีทีส่�าคัญ

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ สร้างความม่ันใจว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแต่ละครัวเรือนมีพื้นที่มิดชิดอย่างเพียงพอ (ดู
บันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ สร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของการอยู่อย่างเป็นเอกเทศและความเป็นส่วนตัวตามท่ี
ต้องการระหว่างเพศ กลุ่มอายุ และระหว่างครอบครัวภายในพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรรตามความ
ต้องการ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ3)

◗ สร้างความม่ันใจว่ากิจกรรมที่จ�าเป็นในครัวเรือนและการประกอบอาชีพสามารถด�าเนินไปได้ 
ภายในพืน้ทีมิ่ดชดิหรอืพืน้ท่ีใกล้เคียง (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ4)

◗ ส่งเสริมท่ีพกัพงิและวัสดุซึง่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพบัิติมีความคุ้นเคย เป็นท่ียอมรับ
ทางวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนมีความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อมเท่าที่เป็นได้ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบัต ิ5-6)

◗ ประเมินสภาพภูมิอากาศทีเ่ฉพาะเจาะจงในทุกฤดูกาลเพือ่จดัให้มีความอบอุน่ การระบายอากาศ
และการป้องกันทีเ่หมาะสม	(ดูบันทกึแนวทางการปฏิบตั ิ7-10)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนมีพื้นที่ขั้นต�่าในเบ้ืองต้น 3.5 ตารางเมตรต่อคน (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ การแก้ปัญหาที่พักพิงและวัสดุทั้งหมดสามารถตอบสนองข้อตกลงตามมาตรฐานทางเทคนิคและ
มาตรฐานการท�างาน  ตลอดจนเป็นทีย่อมรับทางวฒันธรรม (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ3-10)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1. สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม: ในสภาพอากาศเย็น กิจกรรมในครัวเรือนโดยท่ัวไปมัก 

จะเกิดข้ึนภายในพืน้ทีท่ีมิ่ดชิด และประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบอาจจะใช้เวลามากในการอยูภ่ายใน 
อาคารเพือ่ให้ความอบอุน่ทีเ่พยีงพอ กิจกรรมในครวัเรือนของชมุชนเมืองมักจะเกิดขึน้ในพืน้ทีปิ่ด 
ซึง่มีส่วนเชือ่มต่อกับพืน้ทีภ่ายนอกเพยีงเล็กน้อยทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ พืน้ท่ีภายในบ้านหรือ
อาคารที่เกินจาก 3.5 ตารางเมตรต่อคน มักจะต้องเป็นไปเพื่อบรรลุปัจจัยทางภูมิอากาศ ความ
สูงจากพื้นห้องถึงเพดานก็เป็นปัจจัยส�าคัญ เพดานสูงมักพบได้ในสภาพอากาศร้อนและชื้น เพื่อ
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ช่วยในการถ่ายเทอากาศ ในขณะที่มีเพดานระดับต�่ากว่าเป็นท่ีนิยมในสภาพอากาศเย็นเพื่อลด
การท�าความร้อนภายใน ความสูงจากพืน้ถึงเพดานภายใน ณ จดุสูงสุด ไม่ควรเกินสองเมตร ใน 
ภมิูอากาศอบอุน่ พืน้ทีภ่ายนอกทีเ่ชือ่มต่อกับครัวเรือนท่ีให้ร่มเงาสามารถน�ามาใช้ส�าหรบัการเตรียม 
และการประกอบอาหาร ท่ีอยู่อาศัยอาจจะต้องรองรับการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศอย่าง
รนุแรงจากความหนาวเย็นในเวลากลางคืนของฤดูหนาว ไปสู่อากาศร้อนจัดของเวลากลางวันใน 
ฤดูร้อน ในท่ีซึง่วัสดุส�าหรับทีพ่กัอาศยัไม่สามารถจดัหาได้โดยสมบูรณ์ อย่างน้อยควรมุงหลังคาให้
ครอบคลุมพืน้ท่ีท่ีมิดชดิก่อน การครอบคลุมพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท้ังหมดอาจไม่สามารถป้องกันสภาพภมิู-
อากาศและรักษาความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวัและความมีศักด์ิศรีได้ ดังนัน้ควรจะต้องด�าเนนิ
การเพือ่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวให้เรว็ท่ีสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ (ดูบันทกึแนวทางปฏิบัต ิ2)

2. ระยะเวลา: ในทันทีที่เกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศรุนแรงซึ่งวัสดุส�าหรับ
สร้างท่ีพกัพงิยังไม่พร้อมใช้งาน พืน้ทีมิ่ดชดิทีน้่อยกว่า 3.5 ตารางเมตรต่อคน อาจมีความเหมาะ
สมเพยีงพอในการรักษาชวีติและพกัพงิในระยะสัน้ ในกรณดัีงกล่าวควรครอบคลมุพืน้ท่ีออกไปให้
ได้ถงึ 3.5 ตารางเมตรต่อคน โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ เพือ่ลดผลกระทบอันไม่พงึประสงค์ต่อ
สขุภาพและความเป็นอยูข่องผูพ้กัอาศัย ถ้าพืน้ท่ี 3.5 ตารางเมตรต่อคนไม่สามารถจดัสรรได้ หรือ
เกินกว่าพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์โดยทัว่ไปของประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบหรอืเพือ่นบ้านใกล้เคยีง ควร
พจิารณาถงึผลกระทบต่อสขุภาพ ความมีศกัด์ิศรีและความเป็นส่วนตวั ในกรณทีีพ่ืน้ทีท่ีมิ่ดชดิลด
ลง การตดัสนิใจใดๆ ในการก�าหนดพืน้ทีท่ี่น้อยกว่า 3.5 ตารางเมตรต่อคน ควรมุ่งเน้นเป็นส�าคญั
พร้อมกับด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ได้รับผลกระทบ ท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว
หรือท่ีอยู่อาศัยในช่วงการเปล่ียนแปลง อาจต้องจัดให้มีท่ีพักพิงที่เพียงพอหากมีการขยายระยะ
เวลา การพักพิงในช่วงสภาพอากาศท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาลและอาจกินเวลาหลายปี แผนการ
ตอบสนองที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ควรสร้างความม่ันใจว่าท่ีพัก
อาศยัชัว่คราวหรือทีพ่กัในช่วงการเปลีย่นแปลงไม่ได้รับอนญุาตให้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัถาวร

3. ข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรม	ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ธรรมเนียมปฏิบัติของ 
ท้องถิ่นท่ีมีอยู่เก่ียวกับการใช้พื้นท่ีอยู่อาศัยภายใน เช่น การใช้เป็นที่นอนและที่พักของสมาชิก
ในครอบครัวขยายควรสอดคล้องกับพื้นที่มิดชิดท่ีได้รับการจัดสรร การให้ค�าปรึกษาควรรวมถึง
สมาชกิของกลุ่มทีมี่ความเปราะบาง และผูดู้แลบุคคลดังกล่าว โอกาสส�าหรบัการแบ่งพืน้ทีภ่ายใน
ท่ีพักอาศัยส่วนบุคคลควรได้รับการจัดให้มีด้วย การจัดกลุ่มของครอบครัวเครือญาติในท่ีพักพิง
มีการวางแผนเป็นอย่างดีในการเข้าถึงพื้นที่ที่มิดชิด และอุปกรณ์เพื่อก�าบังพื้นที่ส่วนบุคคล และ
ครัวเรือนจะช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพียงพอ ประโยชน์ทางจิตสังคม
ของการสร้างความม่ันใจให้พืน้ท่ีและความเป็นส่วนตัวท่ีเพยีงพอพร้อมท้ังลดความแออัดยัดเยียด 
ท้ังในท่ีพักอาศัยส่วนบุคคลและศูนย์พักพิงชั่วคราวท้ังหมด ควรได้รับการส่งเสริม (ดูหลัก 
การคุม้ครอง 1 หน้า 35)

4. ครัวเรือนและกิจกรรมการด�ารงอาชีพ: ภายในพื้นที่มิดชิดควรจัดให้มีพื้นท่ีส�าหรับการจัด
กิจกรรม ได้แก่ การนอนหลับ การซกัล้างและการแต่งกาย  การดูแลทารก เด็กและผูเ้จบ็ป่วย หรอื
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อ่อนแอ การเก็บสะสมอาหาร น�า้ ทรัพย์สินของครัวเรือนและทรัพย์สินส�าคัญอ่ืนๆ การประกอบ
อาหารและการรับประทานอาหารภายในบ้านเม่ือจ�าเป็น ตลอดจนการรวมตัวกันตามปกติของ
สมาชิกในครัวเรือน การวางแผนพื้นท่ีที่มิดชิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดพื้นท่ีย่อยๆ ควรใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีภายในและพืน้ทีภ่ายนอกใดๆ ทีเ่ชือ่มต่อตดิกันอย่างสงูสดุ

5. การแก้ปัญหาทีพ่กัพงิ	วัสดแุละการก่อสร้าง: ลกัษณะของทีอ่ยูอ่าศยั เช่น เตน็ท์ครอบครัว ชดุ
อยู่อาศัย วัสดุ หีบห่อหรืออาคารท่ีจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าควรจัดให้มีข้ึนในกรณีที่ท่ีพักพิงในท้อง-
ถ่ินยังไม่พร้อมใช้งานหลังเกิดภัยพิบัติ มีไม่เพียงพอ หรือไม่มีความยั่งยืนจากการใช้ประโยชน์
ทางธรรมชาติในท้องถ่ิน ในท่ีซึ่งผ้าพลาสติกถูกจัดให้เป็นรายการบรรเทาทุกข์ด้านท่ีพักพิงใน
ภาวะฉุกเฉิน ควรมีการเสริมด้วยเชอืก อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุสนบัสนนุ เช่น เสาไม้ หรือคาน
ที่หาได้จากวัสดุภายในท้องถิ่น วัสดุดังกล่าวหรือที่อยู่อาศัยที่ก�าหนดไว้บรรลุข้อตกลงตามราย 
ละเอยีดและมาตรฐานระดับชาตแิละระดับสากล และเป็นท่ียอมรับของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ  
เม่ือวัสดุส�าหรับที่พักอาศัยพื้นฐานได้รับการจัดสรรเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง (เช่น ผ้าพลาสติก)  
ควรประเมินและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในท้องถิ่นด้วยการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จ�าเป็นทดแทน (เช่น เสาไม้ส�าหรับท�าเป็นคาน) ความ
สามารถทางเทคนิคและทางการเงินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการรักษาและซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยตนเองควรสอดคล้องกับวัสดุและเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (ดูมาตรฐานเคร่ืองอุปโภค 5 
หน้า 278) ควรจะด�าเนนิการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอเพือ่สร้างความม่ันใจว่าการแก้ปัญหาด้านที่
อยูอ่าศยัมปีระสทิธภิาพเพยีงพอเม่ือเวลาผ่านไป

6. การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม: สมาชกิทัง้หมดของแต่ละครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบควรมีส่วน
ร่วมในการก�าหนดรูปแบบของความช่วยเหลือด้านท่ีพักพิงให้มากท่ีสุด โดยให้ความส�าคัญกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลหรือผู้อยู่อาศัยท่ีต้องใช้เวลาอยู่ในท่ีพักพิงและผู้ท่ีมีความต้องการ
การเข้าถงึเป็นล�าดบัแรก ซึง่ควรจะสอดคล้องกับการประเมินท่ีอยูอ่าศยัตามแบบแผนทีมี่อยู่ ควร
ท�าให้ครัวเรือนตระหนักถึงข้อเสียและข้อดีของการอาศัยอยู่ในท่ีพักแบบ “ทันสมัย” ที่มีรูปแบบ
การก่อสร้างและวัสดุท่ีไม่คุน้เคย ซึง่อาจเป็นการยกระดับสถานะทางสงัคมของครัวเรอืนดังกล่าว
ไปด้วย (ดูมาตรฐานหลกั 1 หน้า 57)

7. สภาพภูมิอากาศอบอุ่นและช้ืน: ต้องก�าหนดและออกแบบท่ีพักพิงให้มีการระบายอากาศได้
มากที่สุดและเปิดรับแสงโดยตรงให้น้อยที่สุด หลังคาควรมีความลาดเอียงพอส�าหรับการระบาย
น�า้ฝนพร้อมชายคาขนาดใหญ่เว้นแต่ในพืน้ท่ีท่ีมีลมแรง วัสดุก่อสร้างควรมีน�า้หนักเบาและดูดซับ
ความร้อนต�า่ ควรสร้างความม่ันใจในการระบายน�า้ผวิดินรอบท่ีพกัพงิ รวมทัง้การยกพืน้สูง เพือ่
ให้น�า้ไหลเข้าทีพ่กัพงิได้น้อยทีส่ดุ

8. สภาพอากาศร้อน	แห้งแล้ง: ส่ิงปลูกสร้างควรม่ันคง ทนความร้อนสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับ
ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนที่แตก
ต่างกันในตัวอาคาร หรือใช้วัสดุน�้าหนักเบาที่กันความร้อนเพียงพอ ควรระวังการออกแบบส่ิง
ปลูกสร้างท่ีมีน�้าหนักมาก ในพื้นท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว หากมีเพียงผ้าพลาสติกหรือเต็นท์ควร
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ใช้ชนิดหลังคาสองชั้น แบบมีช่องอากาศระหว่างชั้นเพื่อช่วยลดรังสีความร้อน ช่องประตูและ
หน้าต่างไม่อยู่ในต�าแหน่งที่มีลมพัดแรงตลอดเวลา เพื่อลดความร้อนจากลมและรังสีความร้อน
จากพื้นดินโดยรอบลงเหลือน้อยที่สุด ควรปูพื้นต่อกับผนังด้านนอกโดยไม่เหลือช่องว่างเพื่อช่วย
ป้องกันฝุน่และพาหะน�าโรคเข้าสู่ตวับ้าน 

9. สภาพอากาศหนาวเย็น: ต้องใช้วัสดุที่หนา หนัก และดูดซับความร้อนสูงเพื่อสร้างที่พักพิง
ส�าหรับการอยู่อาศัยตลอดวัน วัสดุก่อสร้างน�้าหนักเบาท่ีดูดซับความร้อนต�่าแต่เก็บความร้อนได้
ดีเหมาะกับการสร้างที่พักพิงที่ใช้เฉพาะกลางคืน ให้ลมผ่านเข้าที่พักพิงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
เพือ่ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย โดยมีการระบายอากาศท่ีพอเหมาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองท�าความร้อน
และเตาประกอบอาหาร เตาหรือเครื่องท�าความร้อนรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งจ�าเป็นและต้องเหมาะ
สมกบัทีพ่กัพงิ ประเมินและลดโอกาสในการเกิดอัคคภัียจากการใช้เตาและเคร่ืองท�าความร้อนให้
เหลอืน้อยท่ีสดุ (ดูมาตรฐานเครือ่งอปุโภค 4 หน้า 276) ควรจดัให้มีการระบายน�า้ผวิดินในบรเิวณ
รอบท่ีพักอาศัยและยกพื้นสูงเพื่อลดความเส่ียงของน�้าเนื่องจากน�้าฝนหรือหิมะละลายแล้วไหล
เข้าไปยังพื้นท่ีมิดชิด พื้นห้องต้องเก็บความร้อนได้ดีเพื่อให้ร่างกายสูญเสียความร้อนผ่านทาง
พืน้ห้องให้น้อยท่ีสุด โดยใช้เส่ือปูนอนท่ีเก็บความร้อน ฟกูหรือเตยีงท่ียกสูงจากพืน้ (ดูมาตรฐาน
เคร่ืองอปุโภค 2 หน้า 273)

10. การระบายอากาศและการควบคุมพาหะน�าโรค: ควรมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอภายใน
ทีพ่กัอาศยัและอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน และสิง่อ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ เพือ่รกัษา
สภาพแวดล้อมภายในที่ดีต่อสุขภาพ ลดผลกระทบของควันจากเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนอันส่ง
ผลให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ และปัญหาสายตา ตลอดจนจ�ากัดความเสี่ยงของการแพร่
เชือ้ของโรค เช่น การแพร่เชือ้วณัโรคทางน�า้ลาย รูปแบบการใช้งานท่ีอยู่อาศัยโดยผูย้้ายถิน่ รวม
ทั้งการเลือกวัสดุควรสอดคล้องกับมาตรการควบคุมพาหะน�าโรค (ดูมาตรฐานการบริการด้าน
สขุภาพท่ีจ�าเป็น - การควบคุมโรคตดิต่อ 1 หน้า 314 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�าโรค 1-3 
หน้า 112-117)

มาตรฐานทีพ่กัพงิ	และทีอ่ยู่อาศยั	4:	การก่อสร้าง

การก่อสร้างมีความปลอดภยั โดยใช้วสัดุ ความเชีย่วชาญและความสามารถของท้องถิน่ตาม
ที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบและเปิดโอกาสการประกอบอาชีพ
ในท้องถิน่

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิต)ิ

◗ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ช่างก่อสร้างอาคารในท้องถิน่ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างอาคารท่ีมีความปลอดภัย พร้อมด้วยวัสดุและความเชี่ยวชาญอัน
เหมาะสม เพือ่เพิม่โอกาสการประกอบอาชพีในท้องถิน่ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1-3)
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มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

◗ สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงการสนับสนุนหรือทรัพยากรเพิ่มเติมของประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ1-3)

◗ ลดความเส่ียงและความเปราะบาง โดยการก่อสร้างท่ีเหมาะสมและวัสดุเฉพาะ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบัต ิ4-5)

◗ บรรลุมาตรฐานทีต่กลงร่วมกนัในด้านวสัดุและคณุภาพงาน (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ5-6)

◗ จัดการเร่ืองวัสดุ แรงงาน การช่วยเหลือด้านเทคนิค และการอนุมัติกฎระเบียบ ผ่านการปฏิบัติ
ตามค�าสัง่จดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารงานก่อสร้างทีเ่หมาะสม (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ7)

◗ ส่งเสริมความสามารถในการบ�ารุงรักษาและการยกระดับท่ีพกัพงิส่วนบุคคล โดยใช้เคร่ืองมือและ
ทรัพยากรทีมี่อยูใ่นท้องถิน่ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ8)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางปฏบิติั)	

◗ การก่อสร้างท้ังหมดสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ2-7)

◗ กิจกรรมการก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการเพิ่ม
โอกาสการประกอบอาชพีในท้องถิน่ (ดบัูนทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2, 8)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ: การมีส่วนร่วมโดยประชาชนท่ีได้รับ 

ผลกระทบในกิจกรรมการตั้งที่พักพิงและที่อยู่อาศัยควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติด้านการวางแผน 
การก่อสร้างและการบ�ารุงรักษาที่มีอยู่ โครงการการฝึกอบรมทักษะและแผนการฝึกงานส�าหรับ
ผู้ขาดประสบการณ์สามารถเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�าหรับบุคคลท่ีขาดประสบการณ์หรือทักษะการก่อสร้างท่ีจ�าเป็น ผู้หญิงทุกช่วงวัยควรได้รับ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างท่ีพักพิง การมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวทางกายภาพได้สะดวกหรือผู้ท่ีต้องการการดูแลด้วยความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถช่วยในการตรวจสอบสถานที่และการควบคุมวัสดุ การดูแลเด็ก 
จดัหาท่ีพกัช่ัวคราวหรือเตรียมอาหารส�าหรับผู้ท�างานก่อสร้าง ตลอดจนสนบัสนุนการบริหารงาน  
ความต้องการใช้ทรัพยากรด้านเวลาและแรงงานของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพบัิตคิวรได้รับการ
พิจารณา การให้ความช่วยเหลือจากทีมอาสาสมัครด้านแรงงานของชุมชนหรือแรงงานรับจ้าง
สามารถเติมเต็มการมีส่วนร่วมของครัวเรือนได้ เพราะผู้หญิงอาจมีความเส่ียงต่อการถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศในช่วงแสวงหาความช่วยเหลือเพือ่ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยของตนเอง (ดูมาตรฐาน
หลกั 1 หน้า 57 หลักการคุ้มครอง 2 หน้า 38 และมาตรฐานเครือ่งอปุโภค 5 หน้า 278) บุคคลที่
มีความยากล�าบากในการเคล่ือนไหว ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ
ก่อสร้างได้อาจต้องการความช่วยเหลอืด้วย
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2. ความเช่ียวชาญทางเทคนิคและประสบการณ์: การออกแบบทางเทคนิคที่เหมาะสม และ
ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและการจัดการควรได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบเพื่อเสริมทักษะและความเข้าใจของพวกเขา รวมท้ังประสบการณ์ในกระบวนการทาง 
เทคนิคและข้อก�าหนดต่างๆ (ดูมาตรฐานหลัก 6 หน้า 74) ในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางต่อวงจร
การเกิดภัยพบัิติตามฤดูกาล การมีส่วนร่วมของผู้เชีย่วชาญทางเทคนิคท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะ
สม ทางออกของชุมชนหรือข้อปฏิบัติท่ีเห็นร่วมกันว่าดีท่ีสุดสามารถเป็นข้อมูลในกระบวนการ
ออกแบบและก่อสร้างได้

3. การจัดหาวัสดุและแรงงานก่อสร้างที่พักพิง: การจัดหาวัสดุและเคร่ืองมือส�าหรับท่ีอยู่อาศัย
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นเคร่ืองมือรายชิ้นหรืออยู่ในรูปแบบชุดเคร่ืองมือ ช่วยให้ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถสร้างท่ีพักอาศัยให้ตนเองได้ ควรท�าการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นเพื่อส่ง
เสริมอาชีพในท้องถิ่น รายละเอียดเก่ียวกับทักษะความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง และคู่มือผู้ใช้
แรงงานมาจากการวิเคราะห์และประเมินตลาดอย่างรวดเร็ว หากการจัดหาวัสดุในท้องถิ่นมีแนว
โน้มส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
ควรด�าเนินการดังต่อไปนีไ้ด้แก่ การใช้ทรัพยากรทีห่ลากหลาย วตัถดิุบหรือกระบวนการผลติทางเลือก  
วัสดุท่ีมาจากแหล่งต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล หรือระบบท่ีอยู่อาศัยเชิงกรรมสิทธ์ิ  
(ดูมาตรฐานที่พักพิงและที่อยู่อาศัย 5 หน้า 267) ควรสนับสนุนสิทธิการน�าวัสดุจากอาคาร 
ทีเ่สยีหายกลบัมาใช้ใหม่ 

4. การป้องกนัและการลดความเส่ียงจากภยัพบัิต:ิ ความแข็งแรงของการก่อสร้างควรสอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีปรากฏในท้องถิ่น และควรพิจารณาการปรับตัวเพื่อ
ระบุผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ
ก่อสร้างหรือข้อปฏิบัติในการก่อสร้างซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัติควรน�ามาหารือกับประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภยัพบัิตแิละเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง

5. การออกแบบและการก่อสร้าง	อาคารสาธารณะที่ปลอดภัย: อาคารสาธารณะท้ังที่เป็น
อาคารชั่วคราวและถาวร เช่น โรงเรียนและส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ ควรได้รับการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมในลักษณะที่มีความทนทานต่อภัยพิบัติ เพื่อสร้างความม่ันใจในความ
ปลอดภัยและการเข้าถึงส�าหรับทุกคน อาคารสาธารณะดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการก่อสร้างแต่ละส่วนและมีกระบวนการท�างานที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งการเข้า
ถึงของผู้ท่ีมีความยากล�าบากในการเคล่ือนไหว การมองเห็นหรือการสื่อสาร การซ่อมแซมหรือ
การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ควรด�าเนินการโดยหารือกับเจ้าหน้าท่ีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็นทีย่อมรับ และกลยุทธ์การบ�ารงุรักษาทีไ่ม่แพงจนเกินไป (ดมูาตรฐานขัน้
ต�า่ INEE ในการศึกษา การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง การฟ้ืนฟ)ู

6. มาตรฐานการก่อสร้าง: มาตรฐานและแนวทางการก่อสร้างควรได้รับความเห็นชอบจาก 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างความม่ันใจว่าได้บรรลุข้อก�าหนดท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
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ปลอดภัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ในที่ซึ่งระเบียบปฏิบัติในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติยังไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามหรือมีผลบังคับใช้ ควรมีการปฏิบัติตามข้อตกลงเพิ่มเติม โดยสะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมท่ีอยู่อาศัยในท้องถิน่  สภาพภมิูอากาศ  ทรัพยากร  อาคารและขดีความสามารถในการ
บ�ารุงรกัษา การเข้าถงึและราคาทีซ่ือ้หาได้

7. การจัดซื้อจัดหาและการจัดการการก่อสร้าง: ตารางการก่อสร้างควรได้รับการพัฒนาไปสู่
การวางแผนกิจกรรมและควรระบุเป้าหมายหลัก เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ การย้ายเข้าของ
ประชาชน และรูปแบบสภาพอากาศตามฤดูกาล ควรจดัให้มีระบบโซ่อปุทานทีมี่ประสทิธภิาพ น่า
เชือ่ถอืและตอบสนองความต้องการได้ดี รวมทัง้ระบบการจดัการก่อสร้างเพือ่ก�ากับดูแลด้านวสัดุ 
แรงงานและบริเวณการก่อสร้าง ซึ่งควรรวมถึงแหล่งที่มา การจัดซื้อ การขนส่ง และการบริหาร
จัดการจากต้นทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการ (ดูมาตรฐานความม่ันคงด้านอาหาร – 
มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที ่4 หน้า 190)

8. การยกระดับและการบ�ารุงรักษา: ขณะท่ีการตอบสนองด้านท่ีอยู่อาศัยในระยะเร่ิมต้นมัก
ให้ความช่วยเหลือด้านพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบควรต้องแสวงหาวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เพิม่ขอบเขตหรือคุณภาพของพืน้ท่ีทีไ่ด้รับจดัสรร  รูป
แบบการก่อสร้างและวสัดุทีใ่ช้ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถรักษา พฒันาหรือยกระดับท่ีพกัพงิ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในระยะยาว โดยใช้เคร่ืองมือและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
(ดูมาตรฐานเครือ่งอปุโภค 5 หน้า 278)

มาตรฐานทีพ่กัพงิและทีอ่ยู่อาศยั	5:	ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การแก้ปัญหาท่ีพักพิงและที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดหาวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างส่งผล
เสยีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตใินท้องถิน่น้อยทีส่ดุ

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ประเมินและวเิคราะห์ผลกระทบจากภยัพบัิตทิางธรรมชาตทีิมี่ต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิน่ ความ
เสีย่งและความเปราะบางด้านสิง่แวดล้อม  (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ พิจารณาขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเม่ือมีการวางแผนจัดต้ังท่ีพักพิง
ชัว่คราวหรอืถาวร ส�าหรบัประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-3)

◗ จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุความต้องการของประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจากภยัพบัิตทิัง้ในปัจจบัุนและอนาคต (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-3)

◗ ลดผลเสยีต่อทรัพยากรทางธรรมชาตใินท้องถิน่ อนัเกิดจากการผลติ การจดัหาวัสดุก่อสร้าง รวม
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ท้ังกระบวนการก่อสร้าง (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ3-4)

◗ บ�ารุงรักษาต้นไม้และพืชพรรณชนิดต่างๆ มากเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มการกักเก็บน�้า ลดการพัง
ทลายของดินและให้ร่มเงา (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ5)

◗ บูรณะพืน้ท่ีตัง้ถิน่ฐานชุมชนชัว่คราวให้มีสภาพเดิมทนัทีท่ีไม่มีความต้องการใช้งาน เว้นแต่มีการ
ตกลงเป็นอย่างอืน่ (ดูทีบั่นทกึแนวทางการปฏิบัต ิ6)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บักบับันทกึแนวทางการปฏบัิต)ิ

◗ การวางแผนการกลับคืนสู่ท่ีอยู่อาศัยเดิม ถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวรสามารถรองรับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ไม่ส่งผล/ได้รับการบรรเทาผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาต ิ(ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-6)

◗ กระบวนการก่อสร้างและการจัดหาวัสดุส�าหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมดท่ีไม่ส่งผล/ได้รับการ
บรรเทาผลเสยีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตใินท้องถิน่ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ4)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1.	 การประเมินด้านส่ิงแวดล้อม: ผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติควร

ได้รับการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการตอบสนองและบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายอย่าง เช่น แผ่นดินถล่ม มักเป็นผลโดยตรงจากการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาตทิีไ่ม่ดี นอกจากนียั้งรวมถงึความเส่ียงหรือความเปราะบางทางธรรมชาตท่ีิมีอยู่ เช่น น�า้- 
ท่วมตามฤดูกาลในท่ีราบต�่าหรือขาดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สามารถเก็บเก่ียวได้
อย่างปลอดภัย ความเข้าใจในความเสี่ยงดังกล่าวเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการวางแผนการตั้งที่อยู่อาศัย
และสร้างความม่ันใจว่าความเปราะบาง รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได้รับการจดัการและรวมเป็นส่วนหนึง่ของการตอบสนอง

2.	 ความย่ังยืนและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ: พื้นท่ีที่มีทรัพยากรในการสนับสนุน
การเพิม่ข้ึนของท่ีอยู่อาศัยมีจ�ากัด ควรบรรเทาการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างไม่ย่ังยืน ในพืน้ท่ี
ท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติมีเพียงพอ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราวควรได้รับการจัดการเพื่อ
ลดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อม ควรจดัให้มีและจัดการแหล่งน�า้มันเช้ือเพลิงจากภายนอกอย่าง 
ยั่งยืนและการเลือกทุ่งส�าหรับปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นใดที่สนับสนุน
การด�ารงชีวิตตามธรรมชาติ ผู้อยู่อาศัยจ�านวนน้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจมีความยั่งยืนทางส่ิง
แวดล้อมมากกว่าการตัง้ท่ีอยู่อาศัยขนาดเล็กเป็นจ�านวนมาก และต้ังอยู่อย่างกระจดักระจายโดย
ปราศจากการจดัการหรือตรวจสอบ  ผลกระทบต่อความจ�าเป็นด้านทรัพยากรทางธรรมชาตขิอง
ประชาชนเจ้าของพื้นที่ซึ่งให้ที่พักพิงกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือที่ตั้งบ้าน
เรอืนอยู่ใกล้กับพืน้ทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบควรได้รบัการพจิารณาด้วย
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3.	 การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยาว: การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ควรได้รับการพิจารณาในการวางแผนทุกระดับ ในท่ีซึ่งความต้องการด้านท่ีพักพิงส�าหรับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะมีการใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างสิ้นเปลือง ผลกระทบระยะยาวควรได้รับการบรรเทาผ่านการส่งเสริมการจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ท้ังนี้ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้าน 
สิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมด้วย

4.	 การจัดหาวัสดุก่อสร้าง: ควรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดหาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เช่น น�้า ไม้ส�าหรับก่อสร้าง ทราย ดินและสนามหญ้า รวมทั้งน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับ
การเผาอิฐและกระเบ้ืองมุงหลังคา ระบุผู้ใช้ทรัพยากร อัตราทรัพยากรที่มีอยู่เดิมและที่ฟื้นฟู 
ขึน้ใหม่ รวมท้ังผูค้รอบครองหรอืควบคุมทรัพยากรดังกล่าว ทรัพยากรทางเลือกและทรพัยากรเสริม 
ควรช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระยะ
ยาว ควรส่งเสริมการใช้งานวัสดุจากแหล่งต่างๆ รวมท้ังการน�าวัสดุมาใช้ใหม่ วัสดุทางเลือกและ
กระบวนการผลิต (เช่น การใช้บล็อกดินที่คงทน) ร่วมกับข้อปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ เช่น 
โครงการปลูกต้นไม้ทดแทน

5.	 การกดักร่อน: ควรมีการวางแผนเพือ่รักษาต้นไม้และพชืพรรณต่างๆ ในท่ีพกัพงิและท่ีอยู่อาศัย
เพือ่สร้างความม่ันคงให้กับดิน เพิม่การให้ร่มเงา ตลอดจนป้องกันสภาพภูมิอากาศ ทางเดินตาม
ธรรมชาติควรจะใช้เพื่อเป็นถนน ทางเดินและเครือข่ายการระบายน�้า เพื่อลดการกัดเซาะและ 
น�า้ท่วม ในทีซ่ึง่ไม่มีเส้นทางตามธรรมชาตดัิงกล่าว ควรมีการท�าช่องทางระบายน�า้ ท่อระบายน�า้  
อโุมงค์ระบายน�า้ใต้ดิน หรือการปลูกต้นไม้ริมตลิง่เพือ่ลดการไหลของน�า้และป้องกนัการเซาะกร่อน  
(ดูมาตรฐานการระบายน�า้ 1 หน้า 122)

6.	 การส่งมอบงาน: ควรส่งเสริมการฟื้นฟูธรรมชาติของสภาพแวดล้อมท้ังในและรอบที่อยู่อาศัย
ของชมุชนชัว่คราว โดยใช้มาตรการฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม ควรมีการจดัการเม่ือเลิกใช้ศนูย์
พกัพงิ เพือ่สร้างความม่ันใจว่าการขนย้ายวัสดุหรือขยะไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรืออาจมีผล
เสยีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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2. เครือ่งอปุโภค: เครือ่งนุ่งห่ม 
เครือ่งนอน และเครือ่งใช้ใน 
ครวัเรอืน
ในที่พักพิงมีเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มและเครื่องนอนที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในด้าน
สภาพภมิูอากาศ การรักษาสขุภาพ ความเป็นส่วนตวัและความมีศกัด์ิศร ีการเข้าถงึสนิค้าพืน้ฐานและ
วัสดุที่จ�าเป็นช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเตรียมและบริโภคอาหาร อุณหภูมิที่อยู่ได้
สบาย บรรลุความต้องการสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลและการสร้าง การบ�ารุงรักษาหรือการซ่อมแซม
ทีพ่กัอาศยั (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสขุอนามัย 2 หน้า 95 และมาตรฐานน�า้ 1 หน้า 98)

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทุกคน – ไม่ว่าท่ีสามารถกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง อาศัยอยู่
กับครอบครัวอืน่ๆ หรอือาศยัในทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราวของชมุชน – ล้วนแล้วแต่มีความต้องการเครือ่งใช้
ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ต้องได้รับการประเมินและสามารถสนองความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล�าดับรองลงมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในครอบครัว
ของผู้ให้การพักอาศัย อาจต้องการความช่วยเหลือเร่ืองเครื่องอุปโภคเพื่อตอบสนองภาระที่เพิ่มขึ้น
จากการให้ที่พักพิง หรือผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและผลกระทบต่อการเข้า
ถงึเครือ่งอปุโภคต่างๆ

แม้ว่าการแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคเป็นกิจกรรมการตอบสนองโดยท่ัวไป แต่ก็ควรมีการพิจารณาข้อ 
ก�าหนดด้านเงนิสด หรือบัตรแทนเงนิสด ในการเข้าถงึเคร่ืองอปุโภคต่างๆ ในกรณทีีต่ลาดของท้องถิน่ 
ยังคงท�าหน้าท่ีต่อไปด้วย (ดูมาตรฐานความม่ันคงด้านอาหาร – การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทน
เงนิสด 1 หน้า 202)

เคร่ืองอุปโภคส�าหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนมักจะไม่ต้องการข้อมูลหรือค�าแนะน�าเพิม่
เติมเก่ียวกับวิธีใช้ อย่างไรก็ตาม เคร่ืองอุปโภคที่สนับสนุนการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยหรือการก่อสร้าง 
เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือก่อสร้าง มักจะต้องมีค�าแนะน�าทางเทคนิคเพิ่มเติม
เพื่อการใช้งานท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในท�านองเดียวกัน เคร่ืองอุปโภคที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลควรได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสม 
(ดูมาตรฐานการส่งเสริมสขุอนามัย 1-2 ในหน้า 92-97)
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มาตรฐานข้ันต�่าเร่ืองท่ีพักพิง ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองอุปโภค

มาตรฐานเครือ่งอุปโภค	1:	เครือ่งใช้ส่วนบุคคลและเครือ่งใช้ในครวัเรอืน 

เคร่ืองอุปโภคสามารถสนับสนุนความต้องการส่วนบุคคล และความต้องการของครัวเรือน
ทั่วไปได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีเคร่ืองอุปโภคภายในที่พักพิงของประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบเพือ่สร้างความม่ันใจใน สุขภาพท่ีดี ความมีศกัด์ิศรี ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดี 
ของตนเอง

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗  ประเมินความต้องการเฉพาะด้านของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบเก่ียวกับเครื่องอุปโภค (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1-2 และมาตรฐานน�า้ที ่3 หน้า 104) 

◗ ระบุเคร่ืองอุปโภคที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือท่ีประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถน�ามาเอง 
โดยการให้ความช่วยเหลือเป็นเงนิสดหรือบตัรแทนเงนิสด (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ3)

◗ พิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองอุปโภคในถุงยังชีพท่ีแจกให้ประชาชน (ดูบันทึกแนวทาง 
การปฏิบัต ิ4)

◗ วางแผนการแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใสและเป็นธรรม ในทุกรายการ (ดู
บันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ5)

◗ ให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคหรือส่งเสริมการใช้งานของรายการเคร่ืองอุปโภคท่ีสนบัสนุนท่ีพกัพงิตาม
ความจ�าเป็น (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ6)

◗ วางแผนในการเติมเต็มเคร่ืองอุปโภคส�าหรับประชาชนท่ีย้ายถิ่น เม่ือต้องขยายระยะเวลาการอยู่
ในทีพ่กัพงิให้นานขึน้ (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ7)

ดชันีชีว้ดัหลกั		(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ความต้องการด้านเครื่องอุปโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับการประเมิน
และตอบสนองจนบรรลเุป้าหมาย (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-7)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1.	 การประเมินความจ�าเป็น: ควรมีการประเมินความจ�าเป็นในเคร่ืองใช้ส่วนบุคคลแยกกัน เช่น 

เคร่ืองนุง่ห่มและสขุอนามัยส่วนบุคคล เคร่ืองอปุโภคท่ัวไปในครวัเรือน เช่น ส�าหรบัเก็บรักษาและ 
เตรียมอาหาร ตลอดจนการสนบัสนนุความต้องการด้านทีพ่กัพงิ เช่น ผ้าพลาสตกิ เชอืก เคร่ืองมือ 
หรือวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน ควรมีการจ�าแนกความแตกต่างระหว่างความต้องการส่วนบุคคลกับ
ชมุชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประกอบอาหารและเชือ้เพลิง ควรมีการระบุความต้องการเคร่ือง
อุปโภคท่ีสามารถพบได้จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ความจ�าเป็นส�าหรับในการใช้กล่อง ถุงหรือ
ภาชนะที่คล้ายกันส�าหรับจัดเก็บและขนส่งของใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือนให้กับประชาชนท่ีย้าย
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ถิ่น และผู้ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง ก็ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือด้าน
เคร่ืองอปุโภค การจดัหาเครือ่งอปุโภคควรจะเป็นส่วนหนึง่ของแผนรับมือภยัพบัิตโิดยรวมด้วย (ดู
มาตรฐานหลกั 1-3 หน้า 57-67 และมาตรฐานทีพ่กัพงิและท่ีอยูอ่าศยั 1 หน้า 251)

2.	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกของชุมชน: เคร่ืองอุปโภคในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน 
ควรสนับสนุนสุขอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพ การเตรียมอาหารและการประกอบอาหาร ตาม 
ความเหมาะสม ควรมีการเข้าถงึบริการด้านการพกัผ่อนหย่อนใจและอุปกรณ์การเรียนรู้ เชือ่มโยง 
ระหว่างสุขภาพและการศึกษา เพื่อสร้างความม่ันใจในการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและ 
สุขอนามัย รวมท้ังการใช้เคร่ืองอุปโภคอย่างเหมาะสม (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2 
หน้า 92-97 และมาตรฐานข้ันต�่า INEE ด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง 
การฟ้ืนฟ)ู

3.	 การจัดหาเครือ่งอุปโภค: ภัยพบัิตส่ิงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบโซ่อปุทานในท้องถิน่ มัก
มีความจ�าเป็นต้องจัดหาเครื่องอุปโภคจากภายนอก และมีการจัดแจกจ่ายโดยตรงถึงประชาชน  
ครัวเรือนหรือชุมชน การวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็วในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของการประเมินความ
ต้องการเบ้ืองต้น สามารถบอกได้ว่าเคร่ืองอุปโภคใดสามารถหาได้ในท้องถิน่ ในบริเวณใกล้เคียง
หรือในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ในที่ซึ่งเศรษฐกิจท้องถิ่นยังคงด�าเนินต่อไปได้ หรือได้รับการ
สนับสนุนผ่านความช่วยเหลือเฉพาะในการจัดหาหรือจัดการโซ่อุปทาน เงินสดและ/หรือบัตร 
แทนเงินสด จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถจัดการเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาทุกข์
ของตนเองได้ (ดูมาตรฐานความม่ันคงด้านอาหาร – การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทนเงินสด 1 
หน้า 202) การให้ความช่วยเหลือใดๆ ดังกล่าวไปแล้วควรได้รับการวางแผนเพือ่สร้างความม่ันใจ
ว่ากลุม่เปราะบางบรรลคุวามต้องการของตนเองและไม่ถกูเอารัดเอาเปรียบ

4.	 ถุงยังชีพ: เครื่องอุปโภคมักถูกบรรจุรวมและเก็บไว้ในคลังก่อนตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน
เป็นการเฉพาะ ปริมาณและคุณสมบัตขิองเคร่ืองอปุโภคในถงุยังชพีส�าหรับครัวเรือนควรพจิารณา
จากจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ เพศและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน ควบคู่
กับการยอมรับทางวฒันธรรมในตวัเครือ่งอปุโภคนัน้ๆ ด้วย 

5.	 การแจกจ่ายเครื่องอุปโภค:	ควรวางแผนในวิธีการแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมโดยหารือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแจกจ่าย การ
ลงทะเบียน หรอืกระบวนการประเมินผล ควรก�าหนดการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการ
ก�าหนดเครื่องหมายอย่างเฉพาะเจาะจง สร้างความมั่นใจว่าบุคคลหรือครัวเรือนที่เปราะบางมิได้
ถูกกันออกจากรายชื่อผู้รับการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ และสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลและการ
แจกจ่ายได้ด้วยตนเอง ควรมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนเพื่อรับมือกับความกังวลใดๆ ที่เกิด
ขึ้นระหว่างการลงทะเบียนหรือการแจกจ่ายสิ่งของ เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องควรมีการหารือ
เก่ียวกับทีส่ถานทีมี่ความเหมาะสมในการเป็นจดุแจกจ่ายมากทีส่ดุ เพือ่ความปลอดภยัในการเข้า
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ถึงและรับแจกเคร่ืองอุปโภคทั้งขาไปและขากลับ ควรพิจารณาถึงระยะทางเดินเท้า ภูมิประเทศ 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รายการ
สนับสนุนที่พักพิง เป็นต้น มีการตรวจสอบการแจกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากเครื่องอุปโภคที่
แจกให้ เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมในทั้งขั้นตอนการแจกจ่ายและตัวเคร่ือง
อปุโภคเอง (ดูมาตรฐานความม่ันคงด้านอาหาร – การขนส่งอาหาร 5 หน้า 194)

6.	 การส่งเสรมิ	การเรยีนการสอนและค�าแนะน�าทางเทคนิค: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ควรมีความคุ้นเคยกับเครื่องอุปโภคส่วนบุคคลและของครัวเรือน ซึ่งสามารถใช้งานได้
โดยไม่ต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีค�าแนะน�าทางเทคนิคและการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องอุปโภคที่สนับสนุนที่อยู่อาศัย เช่น วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง (ดูมาตรฐานเคร่ืองอุปโภค 5 หน้า 278) บรรจุภัณฑ์
สามารถบรรจุแผนภาพแสดงวิธีท�าอย่างง่ายซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการซ่อมแซมหรือสร้างท่ีอยู่
อาศัยที่ปลอดภัยและเพียงพอได้ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การก่อสร้างในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่ (เช่น การ
สาธิตการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างท่ีพกัอาศัย) เพือ่ให้เข้าใจถึงเทคนิคการก่อสร้างท่ีจ�าเป็น จดุ
อ่อนใดๆ ในทีพ่กัพงิก่อนเกิดภัยพบัิต ิการออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัและการก่อสร้างทีอ่าจมีส่วนท�าให้
เกดิความเสยีหายหรอืท�าลายบ้านเรอืน ตลอดจนตวัอย่างท่ีดีของท้องถิน่ในการก่อสร้างทีท่นทาน
ต่อภยัพบัิต ิควรจะได้รับการมุ่งเน้นและรวมไว้ในการก่อสร้าง

7.	 การเติมเต็ม: การวางแผนการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ควรพิจารณาจากอัตราการบริโภค 
ระยะเวลาการใช้งาน และความสามารถของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบที่ในการเติมเต็มเคร่ือง
อปุโภคแต่ละประเภทได้

มาตรฐานเครือ่งอุปโภค	2:	เครือ่งนุง่ห่มและเครือ่งนอน

ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากภัยพบิตั ิมีเสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม ผ้าห่มและเครือ่งนอนทีเ่พยีง
พอ เพือ่สร้างความม่ันใจถงึความสะดวกสบายส่วนบุคคล ความมีศกัด์ิศร ีสุขภาพและความ
เป็นอยูท่ี่ดีของตนเอง

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ระบุความต้องการในเคร่ืองนุ่งห่มที่แตกต่างกันของผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชายและเด็กชายทุกช่วง
วัย รวมท้ังทารกและผู้ที่เปราะบางหรือคนชายขอบ และสร้างความม่ันใจในการเข้าถึงเครื่องนุ่ง
ห่มท่ีจ�าเป็นด้วยขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ1-5)
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◗ ระบุความต้องการในผ้าห่มและเคร่ืองนอนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและสร้างความม่ันใจ
ในการเข้าถงึผ้าห่มและเครือ่งนอนตามต้องการ เพือ่ช่วยสร้างความอบอุน่ทีเ่พยีงพอ และจดัการ
นอนหลบัท่ีเหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ 2-5)

◗ ประเมินความจ�าเป็นของมุ้งอาบยาฆ่าแมลงส�าหรับใช้นอนและจัดให้ตามความจ�าเป็น (ดู
มาตรฐานควบคุมพาหะน�าโรค 1-3 หน้า 112-117)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชายและเด็กชายทุกคนมีเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่มอย่างน้อยคนละสองชุด ซึ่งมี 
ขนาดพอดีตัวและเหมาะสมกับวัฒนธรรม ฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ (ดูบันทึกแนวทาง 
การปฏิบัต ิ1-5)

◗ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทุกคน มีผ้าห่ม เคร่ืองนอน เสื่อส�าหรับนอนหรือท่ีนอนฟูกและมุ้ง
อาบยาฆ่าแมลง ส�าหรับสร้างความอบอุ่นอย่างเพียงพอระหว่างนอนหลับ ช่วยส่งเสริมการนอน
หลบัท่ีเหมาะสมได้ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ 2-5 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�าโรค 1-3  
หน้า 112-117)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1.	 การเปลีย่นเครือ่งนุง่ห่ม: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึงการเสื้อผ้าเครื่อง

นุ่งห่มผลัดเปล่ียนที่เพียงพอ เพื่อสร้างความม่ันใจในการสร้างความอบอุ่นหรือระบายความร้อน 
ความมีศกัด์ิศรี สขุภาพและความเป็นอยูท่ีดี่ของตนเอง โดยควรมีเสือ้ผ้าทีจ่�าเป็นอย่างน้อย 2 ชดุ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ชดุชัน้ใน เพือ่ให้สามารถซกัท�าความสะอาดได้อย่างเหมาะสม 

2.	 ความเหมาะสม: เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม (รวมทั้งรองเท้าหากจ�าเป็น) ควรมีความเหมาะสมกับ
สภาพภมิูอากาศ วฒันธรรมและมีขนาดตามต้องการ ควรเพิม่ผ้าห่มส�าหรบัทารกและเด็กอายไุม่
เกนิ 2 ปี เคร่ืองนอนควรสะท้อนถงึลักษณะทางวฒันธรรมและมีปริมาณเพยีงพอท่ีช่วยให้สามารถ
แยกนอนได้ตามความต้องการ

3.	 การให้ความอบอุ่น: ควรพิจารณาคุณสมบัติในการเก็บความร้อนของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและ
เครื่องนอน รวมท้ังผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเปียกหรือชื้น อันมีผลต่อการระบายความ
ร้อนของเคร่ืองนุง่ห่ม เส้ือผ้า เคร่ืองนุง่ห่มและเครือ่งนอนควรได้รับการพจิารณาว่าสามารถสร้าง
ความอบอุน่ได้ตามท่ีต้องการ  การใช้เสือ่ปูนอนหรือทีน่อนเพือ่ป้องกนัการสญูเสยีความร้อนไปใน
พืน้ดินอาจให้ความอบอุน่ได้มากกว่าการจดัหาผ้าห่มเพิม่เตมิ

4.	 อายุการใช้งาน: เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและเคร่ืองนอน ควรมีความคงทนเพียงพอส�าหรับการใช้
งานตามปกตแิละมีอายุการใช้งานได้นาน
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5.	 ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ: ควรจัดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมากท่ีสุดได้มีเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
และเคร่ืองนอนเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด 
เจบ็ป่วยเร้ือรงั หญงิมีครรภ์และให้นมบุตร ผูส้งูอาย ุและผูท้ีมี่การเคล่ือนไหวผดิปกต ิ ทารก  เด็ก  
ผู้ท่ีมีความเคล่ือนไหวจ�ากัด และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความร้อนและอาจต้องใช้เส้ือผ้า 
เคร่ืองนุง่ห่ม ผ้าห่มและอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ เพือ่รักษาระดับความอบอุน่ทีเ่หมาะสม ผูส้งูอาย ุผูป่้วย
หรือผู้ที่ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้จะต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น การจัดหาฟูกท่ีนอน
หรอืเตยีงยกสงูจากพืน้เพือ่ความสะดวกสบาย

มาตรฐานเครื่องอุปโภค	3:	อุปกรณ์ส�าหรับการประกอบอาหารและการรับประทาน
อาหาร			

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีการเข้าถึงอุปกรณ์ส�าหรับการจัดเตรียมอาหาร
และจดัเก็บอาหาร และการประกอบอาหาร การกนิและการด่ืม ทีเ่หมาะสมกับวฒันธรรม

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ระบุความต้องการของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในการจดัเตรียมอาหารและจัดเก็บอาหาร และ
ส�าหรับการประกอบอาหาร การกินและการด่ืม อกีท้ังช่วยให้เกิดการเข้าถงึเครือ่งอปุโภคทีเ่หมาะ
สมกับวฒันธรรมได้ตามความต้องการ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ แต่ละครัวเรือนหรือกลุ่มบุคคลทีป่ระกอบด้วยสมาชกิ 4-5 คน สามารถเข้าถงึหม้อประกอบอาหาร
ขนาดครอบครัวที่มีด้ามจับและฝาปิด 2 ใบ อ่างส�าหรับเตรียมหรือใส่อาหาร มีดท�าครัวและ 
ช้อนกลางสองคัน (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกคนสามารถเข้าถึงภาชนะ ช้อนหรือเครื่องมือส�าหรับ
การรบัประทานอาหารอืน่ๆ รวมทัง้เคร่ืองแก้วหรือแก้วน�า้ด่ืม (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1.	 ความเหมาะสม: การเลือกเคร่ืองใช้ในครัวส�าหรับประกอบอาหารและรับประทานอาหารควร

มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้หญิงหรือผู้ที่มีหน้าท่ี
จัดเตรียมอาหารควรจะได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ปริมาณของอาหารที่ปรุง
ควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรม เช่น การประกอบอาหารท่ีแยกต่างหากส�าหรับต่าง
ครอบครัวแม้จะอยูใ่นครวัเรอืนเดียวกนั หรือการแยกอาหารบางชนดิในระหว่างการเตรยีมอาหาร  
ประเภทและขนาดของการประกอบอาหาร ตลอดจนเคร่ืองใช้ส�าหรับรับประทานอาหารควรจะ
เหมาะส�าหรับผูส้งูอาย ุผูท้พุพลภาพและเด็กด้วย
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2.	 อุปกรณ์: อุปกรณ์พลาสติกทุกประเภท (ถัง ชาม ถังแกลลอนเหล็กบรรจุน�้ามัน ภาชนะเก็บน�้า
และอืน่ๆ) ควรท�าจากพลาสตกิท่ีใช้บรรจอุาหารได้ อปุกรณ์ทีท่�าจากโลหะ (มีด ชาม จานและแก้ว 
ฯลฯ) ควรท�าจากเหลก็ทีไ่ม่ขึน้สนมิ (Stainless steel) หรือภาชนะเคลอืบ

มาตรฐานเครือ่งอุปโภค	4:	เตาหงุต้ม	เช้ือเพลงิและแสงสว่าง

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถเข้าถึงเตาหุงต้มท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย และเข้าถงึแหล่งน�า้มันเช้ือเพลิงหรือพลังงานในพืน้ท่ี หรือส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในการประกอบอาหารของชุมชน แต่ละครัวเรือนยังสามารถเข้าถึงแสงสว่างท่ีเหมาะสมและ
ยัง่ยืน เพือ่สร้างความม่ันใจในความปลอดภยัส่วนบุคคล

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ระบุและตอบสนองความต้องการในการประกอบอาหารและพื้นท่ีท�าความร้อนในครัวเรือน โดย
สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงเตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งน�า้มันเชือ้เพลิงหรือพลังงานในพืน้ท่ี หรือส่ิงอ�านวยความสะดวกในการประกอบ
อาหารของชมุชน (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1)

◗ สร้างความม่ันใจว่ามีการใช้เตาหุงต้มอย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย  
(ดูบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ2-3)

◗ ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของแหล่งน�้ามันเชื้อเพลิงหรือพลังงานในพื้นที่ท่ียั่งยืนทางส่ิง
แวดล้อมและเศรษฐกิจ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ4) 

◗ สร้างความม่ันใจว่าน�า้มันเชือ้เพลิงถกูเกบ็ไว้อย่างปลอดภยั (ดบัูนทกึแนวทางการปฏิบัต ิ5)

◗ ระบุและตอบสนองความต้องการของครัวเรือนในการให้แสงสว่างท่ียัง่ยนื การเข้าถงึไม้ขดีไฟหรือ
วธิกีารอืน่ใดทีเ่หมาะสมในการจดุไฟหรือเทยีน ฯลฯ (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ6)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบใช้เตาหงุต้มท่ีมีประสทิธภิาพ พร้อมด้วยน�า้มันเช้ือเพลงิหรือพลังงาน
ในพืน้ท่ีตามต้องการ (ดบัูนทกึแนวทางการปฏิบตั ิ1-3)

◗ ไม่มีเหตกุารณ์ใดๆ ทีร่ายงานถงึความเสยีหายต่อประชาชนในการใช้งานเตาหงุต้มตามปกต ิการ
จดัหาและเก็บรักษาน�า้มันเชือ้เพลิง (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ 4-5)

◗ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถเข้าถึงความปลอดภัยจากการให้แสงสว่างที่
ยั่งยืนและการเข้าถึงไม้ขีดไฟหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมในการจุดไฟหรือเทียน ฯลฯ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ6)
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บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ

1.	 เตาหุงต้ม: คุณลักษณะเฉพาะของเตาหุงต้มควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ควร
ส่งเสริมการใช้พลังงานในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เตาหุงต้มที่มี
ประสทิธภิาพ การจดัเตรียมฟืน การจดัการไฟ การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารร่วมกันและ
อื่นๆ การประกอบอาหารส่วนกลางเป็นที่นิยมในศูนย์พักพิงมากกว่าการประกอบอาหารในครัว
เรือน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย และมลภาวะจากควันไฟในอาคาร (ดูมาตรฐานความ
ม่ันคงด้านอาหาร – การขนส่งอาหาร 2 หน้า 185)

2.	 การระบายอากาศ: ควรติดต้ังปล่องระบายก๊าซหรือควันไฟเพือ่ระบายก๊าซเสียหรือควันไฟจาก
การประกอบอาหารไปสู่ภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย ควรมีการระบายอากาศที่ดีและลดความ
เสีย่งต่อปัญหาทางการหายใจให้น้อยทีสุ่ด

3.	 ความปลอดภัยจากอัคคีภัย: สร้างความมั่นใจในการแยกเตาหุงต้มออกจากพื้นที่อื่นๆ ภายใน
ที่อยู่อาศัย เตาหุงต้มควรจะวางอยู่บนฐานและบริเวณโดยรอบที่ท�าจากวัสดุไม่ติดไฟเม่ือควันไฟ
ลอยผ่านท่ีอยู่อาศัยออกไปภายนอก เตาหุงต้มควรอยู่ห่างจากทางเข้าและตั้งอยู่ในท่ีท่ีมีความ
ปลอดภยัระหว่างการใช้งาน

4.	 แหล่งเช้ือเพลงิทีย่ั่งยืน: แหล่งน�า้มันเชือ้เพลิงควรได้รบัการจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ี่
ชุมชนเจ้าของพื้นท่ีหรือชุมชนใกล้เคียงพึ่งพาพลังงานดังกล่าวด้วย ทรัพยากรควรได้รับการเติม
เต็มเพื่อสร้างความมั่นใจในการมีทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ท�าฟืน เพื่อลดการตัดไม้
จากป่ามาท�าฟืน ควรสนบัสนนุการใช้แหล่งเชือ้เพลงิแบบใหม่ เช่น การผลิตเชือ้เพลงิอดัแท่งจาก
ขีเ้ลือ่ยและสารอนิทรีย์อืน่ๆ ซึง่เป็นทีย่อมรับของประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ

5.	 การกกัเกบ็เชือ้เพลงิ: ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัพบัิต ิโดยเฉพาะอย่างย่ิงผูห้ญงิและเด็ก
หญงิ ควรได้รับค�าแนะน�าเก่ียวกับพืน้ท่ีและวธิกีารเก็บน�า้มันเช้ือเพลิงส�าหรับการประกอบอาหาร
และท�าความร้อน เพือ่สร้างความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรตอบสนองความต้องการกักเก็บน�า้มัน
เชือ้เพลิงในกลุม่ผูมี้ความเปราะบาง เช่น ครอบครัวทีมี่ผูห้ญงิเป็นหวัหน้าครอบครัว ผูดู้แลบุคคลที่
ป่วยเป็นโรคเรือ้รัง หรือผูท้ีมี่ความยากล�าบากในการเคลือ่นไหวหรอืการเข้าถงึแหล่งพลังงาน ควร
ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงท่ีใช้แรงงานคนในการผลิตน้อย รวมท้ังเตาเชือ้เพลิงท่ีมีประสิทธภิาพและ
แหล่งน�า้มันเชือ้เพลิงท่ีสามารถเข้าถึงได้ น�า้มันเชือ้เพลิงควรจะเก็บไว้ในระยะท่ีปลอดภัยจากเตา 
และเชือ้เพลงิเหลวอืน่ๆ เช่น น�า้มันก๊าด ซึง่ควรจะเก็บให้ห่างจากมือเด็กและทารก

6.	 การให้แสงสว่าง: โคมไฟหรือเทียนสามารถให้แสงสว่างท่ีคุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากการใช้งาน จัดให้มีแสงสว่างประเภทอื่นๆ ท่ีจะน�าไปสู่ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลท้ังภายในและรอบๆ ท่ีอยู่อาศัยซ่ึงแสงสว่างท่ัวไปไม่สามารถเข้าถึง ควร
พจิารณาการใช้พลังงานจากแสงสว่างอย่างประสิทธภิาพ เช่น หลอดไฟแอลอดีี (LEDs) และการ
ใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพือ่สร้างพลงังานไฟฟ้าในท้องถิน่
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มาตรฐานเครือ่งอุปโภค	5:	เครือ่งมือและอปุกรณ์ก่อสร้าง	

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรับผิดชอบต่อการก่อสร้างหรือการบ�ารุงรักษาที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง หรือสามารถเข้าถงึเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นในการเคล่ือนย้ายซากปรักหกัพงั การก่อสร้าง 
และการอบรมเสริมต่างๆ 

ปฏบิติัการหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ระบุและตอบสนองความต้องการเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้างของประชาชนท่ีรับผิดชอบ
ต่อการก่อสร้างท่ีปลอดภัยในบางส่วนหรือท้ังหมดของท่ีพักอาศัย หรือส่ิงอ�านวยความสะดวก
ในชุมชนของตนเอง การบ�ารุงรักษาหรือการเคล่ือนย้ายซากปรักหักพังตามจ�าเป็น (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ สร้างความม่ันใจว่ามีกลไกที่เพียงพอส�าหรับการใช้งาน การบ�ารุงรักษาและการเก็บรักษาเคร่ือง
มือและอปุกรณ์ก่อสร้างอย่างปลอดภยั ในท่ีซึง่ทกุคนในชมุชนสามารถใช้ร่วมกัน และมีข้อตกลงที่
เข้าใจกันท่ัวไป (ดูบันทกึแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ จัดการอบรมหรือให้ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็นในการใช้เคร่ืองมือ และการก่อสร้าง การบ�ารุงรักษาหรือ
การเคลือ่นย้ายซากปรกัหกัพงั (ดูบนัทกึแนวทางการปฏิบัต ิ3)

ดชันีชีว้ดัหลกั	(อ่านควบคูก่บับันทกึแนวทางการปฏบัิติ)

◗ ทกุครวัเรือนหรอืกลุม่ชมุชนสามารถเข้าถงึเครือ่งมือและอปุกรณ์ก่อสร้าง การบ�ารุงรกัษาหรือการ
เคล่ือนย้ายซากปรักหกัพงัทีจ่�าเป็นได้อย่างปลอดภยั (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1-2)

◗ ครัวเรือนหรือกลุ่มชุมชนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย
ในการใช้เครือ่งมือและอปุกรณ์ก่อสร้าง (ดบัูนทกึแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

บนัทกึแนวทางการปฏบิตัิ
1.	 ชุดเครื่องมือท่ัวไป: เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่จัดให้ควรเป็นท่ีคุ้นเคยและเหมาะสมกับ

บริบท ควรพจิารณาอปุกรณ์ประกอบยดึ เช่น ตะปูขนาดต่างๆ ลวดชบุสงักะส ีและเชอืก และสิง่ที่
ช่วยในการตัง้ค่าและการวดั  ควรจดัให้เครือ่งมือทีมี่จ�ากัดไว้ใช้เฉพาะในการสร้างอาคารสาธารณะ 
ควรมีการตกลงเพือ่ใช้ประโยชน์ในอปุกรณ์ร่วมกัน การบ�ารุงรักษาและเก็บรักษาท่ีปลอดภัยก่อน
การแจกจ่ายอปุกรณ์

2.	 การประกอบอาชีพ: ควรจัดหาเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมสนับสนุนการด�ารงชีพ
เท่าท่ีเป็นไปได้ ควรมีการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้เพือ่หลีกเล่ียงผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม (เช่น การ
เก็บเก่ียวทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่ได้รับอนุญาตและไม่ยั่งยืน) ตลอดจนการใช้เครื่องมือร่วมกัน
ของชมุชน
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3.	 การฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค: ควรมีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักถึงการใช้และการบ�ารุงรักษาเคร่ืองมืออย่างปลอดภัย ควรจัดให้มีความช่วยเหลือจาก
สมาชิกในครอบครัวขยาย เพื่อนบ้านหรือแรงงานรับจ้าง เพื่อด�าเนินการก่อสร้างหรือดูแลรักษา
ท่ีพกัอาศัย ให้กับครอบครัวท่ีมีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวและกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบางอ่ืนๆ 
ตามท่ีระบุไว้  (ดูมาตรฐานทีพ่กัพงิและทีอ่ยูอ่าศัย 4 บันทึกแนวทางการปฏิบัต ิ1 หน้า 265)
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ภาคผนวก 1
รายการตรวจสอบการประเมินความต้องการจ�าเป็นเบื้องต้น
เรือ่งท่ีพกัพงิ ท่ีอยูอ่าศยั และเครือ่งอปุโภค
ชุดค�าถามนี้ใช้แนวทางและรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลท่ีเหมาะสม เพื่อพิจารณา
การตอบสนองเร่ืองที่พักพิงหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ชุดค�าถามนี้ไม่เป็นค�าถามตายตัว ควรปรับใช้ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ พึงเข้าใจว่าข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สถานการณ ์
ความปลอดภยั สถติปิระชากรพืน้ฐานของผูพ้ลัดถิน่และประชากรเจ้าของพืน้ท่ี ตลอดจนบุคคลส�าคญั
ท่ีสามารถตดิต่อและหารอืได้ ได้รับมาแบบแยกส่วนกัน  (ดมูาตรฐานหลัก 3 หน้า 63) 

1. ท่ีพกัพงิและท่ีอยูอ่าศยั
การประเมนิและการประสานงาน
◗ มีกลไกการประสานงานท่ีก่อตัง้ขึน้โดยเจ้าหน้าทีห่รือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องหรอืไม่

◗ ข้อมูลพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่ก่ียวกับประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ ภัยท่ีรู้จกั ความเสีย่งและความเปราะบาง 
ของท่ีพกัพงิและท่ีอยู่อาศัยมีอะไรบ้าง

◗ มีแผนรบัมือเหตฉุกุเฉนิทีส่อดคล้องกับการตอบสนองหรอืไม่

◗ ข้อมูลการประเมินเบ้ืองต้นทีพ่ร้อมใช้งานมีอะไรบ้าง

◗ มีการวางแผนการประเมินระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนหรอืไม่ และได้รวมเอาเร่ืองทีพ่กัพงิ ที่
อยูอ่าศยัและเครือ่งอปุโภคไว้ด้วยหรือไม่

สถติิประชากร
◗ ครวัเรือนทัว่ไปมีจ�านวนสมาชกิก่ีคน

◗ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีกลุ่มของคนที่ไม่ได้มาจากครัวเรือนทั่วไป เช่น เด็กที่อยู่
ตามล�าพงั หรอืมีชนกลุม่น้อยทีมี่ขนาดครอบครัวต่างจากท่ัวไปหรือไม่ (แยกตามเพศและอายุ)

◗ มีครวัเรือนไร้ทีพ่กัพงิหรือมีท่ีพกัพงิไม่เพยีงพอจ�านวนเท่าไร และอยูท่ี่ไหน

◗ มีผูไ้ร้ท่ีพกัพงิหรือมีท่ีพกัพงิไม่เพยีงพอจ�านวนเท่าไร และอยูท่ี่ไหน (แยกตามเพศและอาย)ุ

◗ มีครัวเรือนที่มีที่พักพิงไม่เพียงพอซึ่งไม่ได้ย้ายออกนอกพื้นท่ีและสามารถรับความช่วยเหลือให้
อยูใ่นพืน้ทีเ่ดิมได้จ�านวนเท่าไร

◗ มีครัวเรือนที่มีท่ีพักพิงไม่เพียงพอซึ่งย้ายออกนอกพื้นท่ีและต้องการอยู่กับครอบครัวอื่นๆ หรือ 
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ในชมุชนชัว่คราวจ�านวนเท่าไร

◗ มีผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกของชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์สุขภาพ และ
ศนูย์ชมุชนจ�านวนเท่าไร (แยกตามเพศและอาย)ุ

ความเสีย่ง
◗ ความเสี่ยงต่อชีวิตเนื่องจากไม่มีที่พักพิงหรือมีที่พักพิงไม่เพียงพอคืออะไร และมีผู้เผชิญความ

เสีย่งจ�านวนเท่าไร

◗ ภาวะเสี่ยงต่อการด�ารงชีพ สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอัน
เนื่องมาจากผลกระทบท่ีก�าลังเกิดขึ้นของภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆ ที่มีความต้องการจ�าเป็นด้าน 
ทีพ่กัพงิคืออะไร

◗ ภาวะเสี่ยงเป็นพิเศษส�าหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อยท่ีอยู่ตามล�าพัง ผู้
ทุพพลภาพ หรือป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อันเกี่ยวเนื่องจากการมีที่พักพิงไม่เพียงพอมีอะไรบ้าง รวม
ทัง้สาเหตขุองความเสีย่งดังกล่าว

◗ ภาวะที่เสี่ยงและส่งผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นท่ี อันเน่ืองมาจากการย้ายเข้าของผู้พลัด
ถิน่คืออะไร

◗ ภาวะท่ีเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งหรือการเลือกปฏิบัติในระหว่างกลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบกลุ่ม
ต่างๆ มีอะไรบ้าง

แหล่งทรพัยากรในท้องถิน่และข้อจ�ากดั
◗ แหล่งวสัดุอปุกรณ์  ก�าลังคน  และแหล่งการเงนิของผูป้ระสบภยัและชมุชนคอือะไร และมีข้อจ�ากัด

ในการตอบสนองความต้องการจ�าเป็นเร่ืองทีพ่กัพงิอย่างเร่งด่วนอย่างไร

◗ มีโอกาสและข้อจ�ากัดอะไรของรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันในเร่ืองกรรมสิทธิ์ท่ีดินการใช้ที่ดิน และ
พืน้ท่ีว่างเปล่า เพือ่ช่วยตอบสนองความต้องการจ�าเป็นเร่ืองทีพ่กัพงิอย่างเร่งด่วน

◗ ประชากรเจ้าของพืน้ทีมี่โอกาสและข้อจ�ากัดอะไรบ้างในการให้ครัวเรือนพลัดถิน่เข้ามาพกัในพืน้ท่ี
เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคยีง

◗ มีโอกาสและข้อจ�ากัดอะไรในการใช้ประโยชน์จากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเหลืออยู่และไม่ถูก
ท�าลาย เพือ่เป็นทีพ่กัพงิชัว่คราวของผูพ้ลัดถิน่

◗ การใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่เพื่อเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศและสิ่ง
แวดล้อมอย่างไร

◗ มีหลักปฏิบัติและข้อจ�ากัดตามกฎระเบียบของท้องถิ่นอะไรบ้างในการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
เรือ่งทีพ่กัพงิ
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วสัดุอปุกรณ์  การออกแบบและการก่อสร้าง
◗ มีแนวทางอะไรในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องที่พักพิงหรือวัสดุก่อสรา้งที่มีการจัดหาโดยผู้ประสบ

ภยัหรือหน่วยงานอืน่

◗ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างท่ีเหลือจากการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างในสถานท่ีเกิดภัย (หากท�าได้) ซ่ึง
สามารถน�ามาใช้สร้างทีพ่กัพงิใหม่ได้

◗ หลักปฏิบัติโดยท่ัวไปในการก่อสร้างของผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชากรเจ้าของพื้นที่คืออะไร  
และวสัดุก่อสร้างอะไรบ้างทีใ่ช้แตกต่างกันในการจดัท�าโครงสร้างหลังคา และฝาผนงั

◗ มีทางเลือกอะไรในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาเร่ืองวัสดุก่อสร้าง ท่ีผู้ประสบภัยใช้ได้ และ 
คุน้เคยหรือเป็นทีย่อมรบั

◗ คุณลักษณะการออกแบบอะไรที่จ�าเป็นต้องใช้ เพื่อให้ม่ันใจว่าการเข้าถึงและมีความปลอดภัยใน
การแก้ปัญหาที่พักพิง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีมีความเคล่ือนไหว
ล�าบาก

◗ การแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีพักพิงสามารถระบุความเหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ความเสีย่งภยัพบัิตแิละความเปราะบางทีอ่าจเกิดขึน้ในรูปแบบเดียวหรือหลายรปูแบบได้อย่างไร

◗ ทีพ่กัพงิโดยท่ัวไปมีการก่อสร้างอย่างไรและโดยใคร

◗ วสัดุก่อสร้างโดยท่ัวไปได้มาอย่างไร และใครเป็นผูจ้ดัหา

◗ สามารถฝึกอบรมหรือให้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ทีพ่กัพงิของตนเองอย่างไร และมีข้อจ�ากดัอะไรบ้าง

◗ ความช่วยเหลือเพิม่เตมิโดยอาสาสมัครหรือแรงงานรับจ้าง หรือการช่วยเหลือด้านเทคนิคในการ
สร้างท่ีพกัให้กับบุคคลหรอืครวัเรือนทีไ่ม่มีความสามารถหรือขาดโอกาสในการก่อสร้างท่ีพกัพงิให้
กับตนเอง เป็นทีต้่องการหรือไม่ 

กจิกรรมของครัวเรอืนและกจิกรรมการด�ารงชพี
◗ กิจกรรมในครัวเรือนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพใดที่มักท�าในที่พักพิงของผู้ประสบภัย  

และพืน้ท่ีเหล่านัน้ รวมทัง้การออกแบบมีผลต่อกจิกรรมดังกล่าวอย่างไร

◗ โอกาสในการด�ารงชีพอย่างย่ังยืนในทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ได้รับการจัดสรรผ่านแหล่ง
วสัดุอปุกรณ์และการก่อสร้างทีพ่กัพงิ มีอะไรบ้าง

การบรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวกชมุชนทีจ่�าเป็น
◗ มีน�้าด่ืมและบริการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพียงใดในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้และข้อจ�ากัด

อะไรในการตอบสนองความต้องการจ�าเป็นด้านสขุาภบิาลทีค่าดหวงัไว้
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◗ การจดัสวสัดิการสงัคม (คลินกิสขุภาพ โรงเรยีน สถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา ฯลฯ) มีอะไรบ้าง 
มีโอกาสและข้อจ�ากัดของการเข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกเหล่านีอ้ย่างไร

◗ หากส่ิงปลูกสร ้างสาธารณะ โดยเฉพาะโรงเรียน ถูกใช ้เป ็นท่ีพักพิงส�าหรับผู ้พลัดถิ่น  
มีกระบวนการและกรอบเวลาในการคืนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิม
อย่างไรบ้าง

ผลกระทบต่อชมุชนเจ้าของพืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อม
◗ ประเด็นท่ีควรพจิารณาส�าหรบัชมุชนเจ้าของพืน้ทีคื่ออะไร

◗ ประเด็นในการจัดตั้งและวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้พลัดถิ่นภายในชุมชนเจ้าของ
พืน้ท่ี หรือภายในท่ีพกัอาศยัชัว่คราวคืออะไร

◗ ส่ิงที่ควรตระหนักเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ในเรื่องแหล่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน 
ท้องถิน่ มีอะไรบ้าง

◗ สิง่ท่ีควรตระหนกัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ เก่ียวกับความจ�าเป็นของผูพ้ลดัถิน่ในเร่ือง
เชือ้เพลงิ สขุาภบิาล การก�าจดัขยะมูลฝอย การเล้ียงสตัว์ ตามความเหมาะสม มีอะไรบ้าง

2. เครือ่งอปุโภค: เสือ้ผ้า เครือ่งนอน และเครือ่งใช้ในครวัเรอืน

เครือ่งอปุโภคท่ีจ�าเป็น
◗ เคร่ืองอปุโภคท่ีมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรบัประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบมีอะไรบ้าง

◗ เคร่ืองอปุโภคท่ีเป็นทีต้่องการเหล่านัน้ สามารถหาได้จากท้องถิน่หรอืไม่

◗ การใช้เงนิหรือบตัรแทนเงนิสดมีความเป็นไปได้หรือไม่

◗ จะมีความต้องการการช่วยเหลือทางเทคนิคใดๆ เพื่อเสริมการจัดสิ่งของสนับสนุนท่ีพักอาศัย 
หรอืไม่

เครือ่งนุง่ห่มและเครือ่งนอน
◗ มีหลกัปฏิบัตอิะไรในการจดัหาเคร่ืองนุง่ห่ม ผ้าห่ม เครือ่งนอนส�าหรับผูห้ญงิ ผูช้าย เด็กและทารก 

หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ และมีสิ่งที่ควรพิจารณาเชิงสังคมและวัฒนธรรม
อย่างไร

◗ มีผูห้ญงิและผูช้ายทุกวยั เด็กและทารกจ�านวนเท่าไร ท่ีขาดแคลนเครือ่งนุง่ห่ม ผ้าห่ม หรอืเครือ่ง
นอน เพือ่ใช้ป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศ และเพือ่รกัษาสขุภาพ ศกัด์ิศร ีและความเป็นอยู่
ทีด่ี
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◗ ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิข้ึนกับการด�ารงชวีติ  สุขภาพ  และความปลอดภัยส่วนบคุคลของผูป้ระสบ
ภยัจากความต้องการเคร่ืองนุง่ห่ม  ผ้าห่มหรือเครือ่งนอนทีเ่พยีงพอ คอือะไร

◗ มีมาตรการควบคุมพาหะน�าโรคอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัให้มีมุ้งกันยุง เพือ่สร้างความ
ม่ันใจในสขุภาพและความเป็นอยู่ทีดี่ของครัวเรอืน

การประกอบอาหารและการบรโิภคอาหาร เตาหุงต้ม และเชือ้เพลงิ
◗ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและการบริโภคอาหารชนิดใดที่ครัวเรือนทั่วไปมีใช้ก่อนเกิด

เหตภุยัพบัิติ

◗ มีจ�านวนครัวเรือนผู้ประสบภัยเท่าไรท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ส�าหรับประกอบอาหารและการบริโภค
อาหารเพราะสาเหตใุด

◗ การประกอบอาหารและเพิ่มความอบอุ่นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนประสบภัยเป็น
อย่างไร และสถานท่ีประกอบอาหารอยู่ทีไ่หน

◗ เชือ้เพลงิชนดิใดทีมั่กน�ามาใช้ในการประกอบอาหารและเพิม่ความอบอุน่ก่อนเกิดภยัพบัิต ิและหา
เชือ้เพลงิเหล่านัน้ได้จากท่ีใด

◗ มีจ�านวนครัวเรือนผูป้ระสบภัยเท่าไร ท่ีไม่สามารถเข้าถงึเตาประกอบอาหารและเพิม่ความอบอุน่ 
เพราะสาเหตใุด

◗ มีจ�านวนครัวเรือนผู้ประสบภัยเท่าไร ที่ไม่สามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงที่เพียงพอส�าหรับประกอบ
อาหารและเพิม่ความอบอุน่ เพราะสาเหตใุด

◗ อะไรเป็นโอกาสและข้อจ�ากดั โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม ในการจดัหาเชือ้เพลงิใช้อย่างเหมาะ
สมและเพยีงพอส�าหรับครัวเรือนผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบและชมุชนใกล้เคียง

◗ มีผลกระทบใดต่อประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากภยัพบัิต ิโดยเฉพาะผูห้ญงิทุกช่วงวยั ในการหา
เชือ้เพลงิใช้อย่างเพยีงพอ

◗ มีหลักปฏิบัติทางวัฒนธรรมเก่ียวกับการประกอบอาหารและการรับประทานอาหารอะไรบ้างท่ี
ควรค�านงึถงึ

เครือ่งมอืและอุปกรณ์
◗ เคร่ืองมือพืน้ฐานทีผู่ป้ระสบภัยใช้เพือ่การก่อสร้าง ดูแลรกัษาหรือซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัมีอะไรบ้าง

◗ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอะไรบ้างท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือพื้นฐานที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ดูแลรักษา และการเคล่ือนย้ายส่ิงปรกัหกัพงั

◗ การอบรมหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักอะไรบ้างท่ีเป็นท่ีต้องการเพื่อเสริมความสามารถใน
การใช้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างปลอดภยั
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