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เป้าหมายของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
• เพื่อคุ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน
• เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ
• เพื่อปกป้องการลงทุนในภาคการศึกษา
• เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงและการฟื้นตัวของภาคการศึกษา

สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึง่ อยูภ่ ายใต้นโยบายและการปฏิบตั ดิ า้ นการศึกษา มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการภัยพิบตั ใิ นระดับ
ประเทศ, ภูมิภาค, จังหวัดและระดับพื้นที่รวมทั้งในโรงเรียน
กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก (Three Pillars) ได้แก่
1) อาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงเรียน ที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities)
2) การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา (School Disaster Management)
3) การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ (Risk Reduction and Resilience Education)
รากฐานของการวางแผนส�ำหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงแบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควร
เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและในระดับพื้นที่ ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็น
ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายของภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับการ
วางแผนและการด�ำเนินงาน

เป้าประสงค์
กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยง
ของภัยทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษา โดยในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา นักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กมารวมตัวกันเพื่อ
• ปรับปรุงให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บูรณาการไม่แบ่ง
แยกและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย
• ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานที่ลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและความขัดแย้ง
• เพิ่มข้อมูลและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับภัย (เช่น ข้อมูล
เกีย่ วกับระบบการเตือนภัยหลายชนิด ข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งจากภัย
พิบัติ)
2

• ส่งเสริมการลดความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัวในภาคการ
ศึกษา ซึ่งรวมถึง การให้ความส�ำคัญ กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ส�ำคัญ (เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบการด�ำเนินงานเซน
ไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573)
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานงานและเครือข่ายเพื่อความ
สามารถในการฟื้นตัวในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับสากล
• สร้างความเข้มแข็งให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่นเพื่อป้องกันและลดความล่อแหลมต่อภัย ความเปราะ
บางต่อภัยและความเสี่ยงทุกชนิด และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
การเตรียมพร้อมเพื่อตอบโต้และฟื้นฟู และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัว
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• การเลือกพื้นที่สรางโรงเรียนที่ปลอดภัย
• กฎหมาย/ระเบียบควบคุมอาคาร
• มาตรฐานการปฏิบัติ
• การออกเเบบอาคารตานภัยพิบัติ
เสาหลักที่ 1:
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย
• การอบรมผูรับเหมากอสราง
• การควบคุมการกอสรางอาคาร
• การควบคุมคุณภาพ
• การสรางอาคารใหม
• การปรับปรุงตอเติมอาคาร

• การศึกษาเรื่องโครง
สรางที่ปลอดภัย
• การกอสรางในฐานะที่
เปนโอกาสทาง
การศึกษา
• การสอดเเทรกและบูรณาการ
เนื้อหาหลักสูตร
• แผนภัยพิบัติ
• การอบรมครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับครัวเรือน
เสาหลักที่ 3:
• แผนกลับคืนสู
การศึกษาดานการลดความเสี่ยง
ครอบครัว
และการฟนตัว
• การซอมหนีภัย
• สารหลักที่ไดรับการเห็นชอบ
ในโรงเรียน
• การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัยและในชุมชน

• การดูเเลรักษาอาคาร
• มาตรการลดความเสี่ยง
ที่ไมใชโครงสราง
• การปองกันอัคคีภัย
• การประเมินและการวางแผน
• การคุมครองดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
• ทักษะการตอบสนองและเสบียง
เสาหลักที่ 2:
การจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
• คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
ที่เปนตัวเเทน/มีสวนรวม
• แผนการศึกษาตอเนื่อง
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
• การวางแผนฉุกเฉิน

• การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติหลายชนิด

• การวิเคราะหภาคการศึกษา
ทสี่ อ
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• การประเมินและวางแผนที่มีเด็กเปนศูนยกลาง
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หลักส�ำคัญของความพยายามดังกล่าวนี้คือ การตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิทธิเด็กทีจ่ ะมีชวี ติ รอด ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง ได้รบั การศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะมีสว่ นร่วม แนวทางดังกล่าวจึงเป็นแนวทางทีใ่ ห้
เด็กเป็นศูนย์กลาง, ไม่แบ่งแยก, มีสว่ นร่วม และตัง้ อยูบ่ นฐานของข้อมูลที่
มีหลักฐานชัดเจน เด็กทุกคนควรได้รบั การช่วยเหลือให้มสี ว่ นร่วมในทุกมิติ
ของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึง่ จะช่วยให้เด็กได้รบั การคุม้ ครอง
ทีด่ ขี นึ้ และเปิดโอกาสให้พลัง ความรู้ และความคิดต่างๆ ของเด็กเป็นตัว
ช่วยก�ำหนดความยัง่ ยืนในระยะยาว

ข่ายภาคการศึกษาท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเชื่อม
โยงแนวทางปฎิบตั งิ านแบบเดียวกันทัง้ ในระดับนานาชาติ ระดับภูมภิ าค
ระดับประเทศ และระดับพืน้ ทีใ่ นทุกภาคส่วน

กรอบความปลอดภั ย รอบด้ า นในโรงเรี ย นเป็ น การน� ำ เป้ า หมายของ
Worldwide Initiative for Safe Schools and the Global Alliance for
Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector
(GADRRRES) มาปรับให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ กรอบนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่
ส่งเสริมให้ความปลอดภัยในโรงเรียนกลายเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญภาย
กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นกรอบที่น�ำการด�ำเนินงาน ใต้กรอบวาระการพัฒนาและกรอบการลดความเสีย่ งและความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ เหล่านี้มาไว้ในภาพเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เครือ การฟืน้ ตัวภายหลังปี ค.ศ. 2015
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สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
เสาหลักที่ 1: สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities):
ผู้มีบทบาทหลัก: บุคลากร/หน่วยงานด้านการศึกษาและการวางแผน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง
บุคลากรโรงเรียน และสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการตัดสินใจด้านการเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่ปลอดภัย
การออกแบบ การก่อสร้างและการดูแลรักษาโรงเรียน (รวมถึงการเข้าถึงอาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกได้อย่างปลอดภัยและสม�่ำเสมอ)
ความรับผิดชอบหลักส�ำหรับโรงเรียนรัฐและเอกชน:
• เลือกสถานทีต่ งั้ โรงเรียนทีป่ ลอดภัย ออกแบบและก่อสร้างโรงเรียนให้สามารถ
ต้านทานภัยพิบตั ิ เพือ่ ท�ำให้โรงเรียนทีส่ ร้างใหม่ทกุ แห่งเป็นโรงเรียนปลอดภัย
• จัดท�ำการประเมินความปลอดภัย และจัดท�ำแผนเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างหรือ
สร้างโรงเรียนใหม่แทนโรงเรียนเก่าที่ไม่ปลอดภัย (รวมถึงการย้ายโรงเรียน)
• ลดความเสีย่ งของอาคารสถานที่ โดยด�ำเนินมาตรการทัง้ ในเชิงโครงสร้างและ
ไม่ใช่โครงสร้าง เพื่อให้อาคารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยส�ำหรับการเอาชีวิตรอดและการอพยพ
• การออกแบบและก่อสร้างอาคารและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในโรงเรียน ควร
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเข้าถึงได้ง่ายของผู้พิการ
• ออกแบบโรงเรียนให้สามารถใช้เป็นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวได้ หากมีการวางแผน
ไว้ว่าโรงเรียนอาจต้องปรับใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชุมชน รวมทั้ง
วางแผนจัดหาอาคารเรียนทดแทน เพือ่ ให้การเรียนการสอนด�ำเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง

• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
• ให้หลักประกันว่า การเข้าถึงโรงเรียนของเด็กๆ ปลอดภัยจากความเสี่ยงทาง
กายภาพต่างๆ เช่น ทางเท้า ถนนและสะพานข้ามแม่น�้ำ
• ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเรื่องน�้ำสะอาดและสุขอนามัยเพื่อรองรับ
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (ตัวอย่างเช่น ห้องสุขาทีใ่ ช้ระบบกักเก็บน�ำ้ ฝนและ
ท่อน�้ำที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ)
• จัดท�ำโครงการทีต่ อบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ เพือ่ ส่งเสริมความ
มัน่ คงทางอาหาร พลังงานและน�ำ ้ (เช่น ท�ำการเกษตรโดยใช้นำ�้ ฝน ติดตัง้ แผงโซ
ล่าเซลล์ การใช้พลังงานหมุนเวียน และการท�ำแปลงผักสวนครัวในโรงเรียน)
• วางแผนการติดตามการจัดสรรงบประมาณและการดูแลรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
• ป้องกันและตอบโต้ต่อการโจมตีสถานศึกษา รวมถึงการใช้โรงเรียนโดยกอง
ก�ำลังติดก�ำลังอาวุธ

เสาหลักที่ 2: การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน (School Disaster Management):
ผู้มีบทบาทหลัก: ผู้บริหารภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้งชุมชนโรงเรียนใน
พื้นที่ซึ่งร่วมงานกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่   ในระดับโรงเรียน
ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผูป้ กครองทีม่ สี ว่ นร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ที่ปลอดภัย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประเมินและลดความเสี่ยงทางสังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและ
ความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่โครงสร้างและโดยการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพิบตั ิ และวางแผนการศึกษาต่อเนือ่ ง
ความรับผิดชอบหลัก:
• จัดตัง้ คณะกรรมการระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูป้ ระสาน
งานเต็มเวลาเพือ่ ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
• ระบุตวั ผูป้ ระสานงานหลักในงานลดความเสีย่ งภัยพิบตั แิ ละศักยภาพในการฟืน้
ตัวในแต่ละโรงเรียนและระดับจังหวัดเพือ่ เข้ารับการอบรมให้เป็นแกนน�ำงาน
ด้านความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
• จัดตั้ง ฝึกอบรม และจัดระบบติดตามและประเมินผลการท�ำงานของคณะ
กรรมการโรงเรียน คณะกรรมการเหล่านีค้ วรได้รบั การเสริมพลังให้เป็นผูน้ ำ� ใน
การระบุภยั และจัดท�ำแผนทีภ่ ยั ต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน รวมทัง้ วางแผน
ปฏิบตั กิ าร จัดกิจกรรมลดความเสีย่ งและการเตรียมพร้อมรับมือ  โดยกระตุน้
ให้บคุ ลากร นักเรียน ผูป้ กครอง และสมาชิกในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในงาน
เหล่านี้
• จัดท�ำแผนฉุกเฉินในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค เพือ่ สนับสนุนการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งโดยอ้ า งอิ ง จากมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาใน
ภาวะฉุกเฉิน (Network for Education in Emergency – INEE)  โดยแผน
ฉบับนี้ ควรรวมถึงแผนงานและเกณฑ์ทจี่ ะจ�ำกัดการใช้โรงเรียนเป็นสถานพักพิง
ชัว่ คราว
• จัดท�ำแผนการศึกษาต่อเนือ่ ง (ตัวอย่างเช่น ระบุสถานทีท่ จี่ ะใช้เป็นอาคารเรียน
ชัว่ คราว และวิธกี ารเรียนการสอนทางเลือก)
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• ค�ำนึงถึงความต้องการของเด็กก่อนวัยเรียน เด็กทีอ่ ยูน่ อกระบบโรงเรียน เด็ก
พิการ รวมถึงเด็กหญิงและชาย
• เชือ่ มโยงภาคการศึกษาและภาคการจัดการภัยพิบตั เิ ข้าด้วยกัน และเชือ่ มโยง
นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยสาธารณะขององค์กรทางสังคมทุกระดับ
(ระดับประเทศ ภูมภิ าค ท้องถิน่ และระดับโรงเรียน) จัดตัง้ เครือข่ายเพือ่ เชือ่ ม
โยงการสือ่ สารและการประสานงานข้ามภาคส่วน
• น�ำขัน้ ตอนมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard Operation Procedure) ที่
เหมาะสมกับภัยต่างๆ  ทัง้ ทีม่ แี ละไม่มกี ารเตือนภัย รวมถึงการก�ำหนดเส้นทาง
หนีภยั จุดรวมพลทีป่ ลอดภัย การอพยพไปยังจุดปลอดภัย การจัดตัง้ ศูนย์อพยพ
การปิดกัน้ ทางเข้าออก และการคืนสูค่ รอบครัวอย่างปลอดภัย ปรับกระบวนการ
ด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมาตรฐานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
• เรียนรูก้ ฎแห่งความปลอดภัยส�ำหรับภัยแต่ละประเภท
• ให้โรงเรียนมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเตือนภัยล่วงหน้า
และระบบการปฎิบตั กิ ารขัน้ ต้น
• ให้โรงเรียนมีสว่ นร่วมในการสร้างเครือข่ายและความสามัคคีทางสังคมและใน
กระบวนการสร้างสันติภาพ
• จัดกิจกรรมการซ้อมหนีภัยในโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ประเมินผลการฝึกซ้อมอย่างจริงจังและปรับปรุงการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั ิ
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เสาหลักที่ 3: การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ
(Risk Reduction and Resilience Education):
ผู้มีบทบาทหลัก: ผู้จัดท�ำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผู้อบรมครู ครู
กลุ่มเยาวชน ผู้น�ำในการจัดกิจกรรมเยาวชน และนักเรียน ที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้ม
แข็งให้กับวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและมีความสามารถในการรู้รับปรับตัวและพื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ
ความรับผิดชอบหลัก:
• จัดท�ำและส่งเสริมการเผยแพร่สารส�ำคัญ (key messages) ส�ำหรับครัวเรือน
◌ การวิเคราะห์ความเสีย่ งภัยพิบตั ขิ องภัยหลายชนิด (Multi-hazard risk analysis)
เรือ่ งลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละความสามารถในการรูร้ บั ปรับตัวและฟืน้ คืน
ซึง่ รวมถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและภัยจากมือมนุษย์ ความรุนแรง และความขัด
กลับ (resilience) สารส�ำคัญเหล่านีจ้ ะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการ
แย้งทางอาวุธ
ศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทัง้ เป็นเนือ้ หาส�ำหรับสือ่ รณรงค์
◌ ท�ำความเข้าใจปัจจัยเสีย่ งและมาตรการบรรเทาความเสีย่ ง
◌ จัดท�ำสารส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมและเผยแพร่สารส�ำคัญ
สร้างความตระหนักส�ำหรับสาธารณะ
เหล่านัน้
• ให้นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมลดความเสี่ยงในชีวิตจริง เช่น การ
◌ เสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสีย่ งให้ชมุ ชน
ประเมินความเสีย่ งภัย การจัดท�ำแผนฉุกเฉินของโรงเรียน และการซ้อมหนีภยั
◌ พัฒนาเครือข่ายทางสังคมและสร้างวัฒนธรรมของความปลอดภัยและความ
• จัดท�ำ “ขอบข่ายและล�ำดับการเรียนรู”้ (scope and sequence) ให้นำ� ไปสู่
สามารถในการรูร้ บั ปรับตัวและฟืน้ คืนกลับ
ผลสัมฤทธิจ์ ากการเรียนรูแ้ ละสมรรถภาพในการบูรณาการเรือ่ งการลดความ
• จัดท�ำแนวทางการสอนแบบคิดเชิงวิเคราะห์เกีย่ วกับภัยต่าง ๆ
เสีย่ งและการฟืน้ ตัวเข้าสูห่ ลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้
• สอดแทรกการลดความเสีย่ งเข้าไปในหลักสูตรและให้แนวทางส�ำหรับการบูรณา • อบรมครูทงั้ ก่อนบรรจุเข้าท�ำงาน และระหว่างท�ำงานในเรือ่ งสือ่ การสอนการ
การเรือ่ งการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละความสามารถในการฟืน้ ตัวเข้าไปใน และวิธกี ารสอนเรือ่ งลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
• จัดท�ำยุทธศาสตร์เพือ่ กระตุน้ ให้ครูบรู ณาการเนือ้ หาเหล่านีเ้ ข้าไปในหลักสูตร
รายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส�ำหรับครูและนักเรียน โดยให้ แกนกลาง รวมทัง้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกับชุมชน
ครอบคลุมทุกมิตขิ องการเรียนการสอนเรือ่ งการลดความเสีย่ ง ดังนี:้
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ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนและความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) พ.ศ. 2558 - 2573 และกรอบการด�ำเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573
ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าไปในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเรื่อง
การลดความเสี่ยง ได้แก่
1) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาของเด็กอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและปลอดภัย
2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน กลไกและเครือข่ายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพระดับประเทศในการสร้างความสามารถในการรู้รับปรับตัวและ
ฟื้นคืนกลับ (resilience) จากภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ภาคการศึกษาทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
3) บูรณาการแนวทางการลดความเสีย่ งเข้าไปในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉิน การตอบสนองและการฟืน้ ฟูจากภัยพิบตั ใิ นภาคการศึกษา
4) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความขัดแย้ง
5) เพิ่มจ�ำนวนและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับภัยหลายชนิด (multi-hazard
early warning system) และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติ
เป้าหมาย 1
เป้าหมาย 3
เป้าหมาย 4
เป้าหมาย 6
เป้าหมาย 9
เป้าหมาย 10

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ (1.4, 1.5)
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (3.3, 3d)
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (4.1, 4.7, 4.a)
รับรองการมีน�้ำใช้ การจัดการน�้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (6.2, 6.4, 6.a, 6.b)
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (9.1, 9.4, 9.a)
ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในประทศและระหว่างประเทศ (10.3, 10.7)

เป้าหมาย 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.5, 11.6, 11.b. 11.c)
เป้าหมาย 12
เป้าหมาย 13
เป้าหมาย 16
เป้าหมาย 17

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (12.5, 12.8)
ด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (13.1, 13.3, 13.b)
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (16.1, 16.7)
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (17l.16, 17.17, 17.18, 17.19)

การตีความกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573:
เป้าหมายหลัก 7 ประการของกรอบการด�ำเนินงานเซนไดกับภาคการศึกษา
เป้าหมายหลัก 7 ประการของกรอบเซนได
1. อัตราการเสียชีวติ จากภัยพิบตั ขิ องโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉลีย่ การเสียชีวติ จากภัยพิบตั ติ อ่
อัตราการเสียชีวติ ของประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563– 2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ระหว่างปี 2548 - 2558
• 2. จ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉลี่ยของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563– 2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2548
- 2558
3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลก
ภายในปี พ.ศ. 2573
4. สาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญ และบริการสาธารณะพืน้ ฐาน ได้แก่ สถานพยาบาลและสถานศึกษาได้รบั ความเสียหายจากภัยพิบตั ลิ ด
ลงอย่างเป็นรูปธรรม จากการพัฒนาความพร้อมในการรับมือและฟืน้ กลับได้อย่างรวดเร็วเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ภายในปี พ.ศ. 2573
5. จ�ำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปี พ.ศ. 2563
6. มีการยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา ด้วยการให้การสนับสนุนการด�ำเนินการตาม
กรอบนี้ในระดับชาติที่เพียงพอและยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปี พ.ศ. 2573
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พันธกิจส�ำหรับภาคการศึกษา
ลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
ผลกระทบจากภัยอันตรายในโรงเรียน
ลดจ�ำนวนเด็กนักเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบตั ใิ นทุกขนาดอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ลดความสูญเสียของการลงทุนทางการ
ศึกษาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของภัย
ลดจ�ำนวนวันปิดเรียนเนื่องจากผลกระ
ทบของภัย
ประเทศมียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัย
พิบัติในภาคการศึกษา
แต่ละประเทศท�ำงานร่วมกันเพือ่ บรรลุเป้า
หมายความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
โรงเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ระบบการ
เตือนภัยล่วงหน้า

กรอบการด�ำเนินงานเซนไดว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและพันธกิจหลัก
พันธกิจหลักของกรอบเซนได
พันธกิจ 1
เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

พันธกิจส�ำหรับภาคการศึกษา

• แนวทางที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นรากฐาน
ที่ส�ำคัญส�ำหรับการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับให้
เข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานด้านการศึกษา
• มีการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางในทุกระดับของภาคการศึกษา
• มีการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงแบบครอบคลุมภัยหลายชนิดเพื่อวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา
• มีการจัดท�ำแผนอย่างเป็นระบบในการประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญของการซ่อมแซมโรงเรียนและสร้างโรงเรียนใหม่
ทดแทนโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย และด�ำเนินการตามแผน
• หน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติและหน่วยงานด้านการศึกษา ได้รับรองสารส�ำคัญที่เน้นการปฏิบัติและมีหลักฐาน
รับรอง เพื่อใช้เป็นเนื้อหาหลักส�ำหรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
• หน่วยงานด้านการศึกษามีการสอดแทรกการศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและ
ฟื้นคืนกลับ (Risk Reduction and Resilience - RRR) ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งรวมถึง (แต่
ไม่จ�ำกัดเฉพาะ) การศึกษาเรื่องสภาพภูมิอากาศ การศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การศึกษาเรื่องความ
เสี่ยงต่อสถานการณ์ขัดแย้ง เป็นต้น
• โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงและความสามารถในการรู้รับปรับตัวฟื้นคืนกลับผ่านการศึกษา
นอกระบบ ซึ่งอาจรวมถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน กิจกรรมชมรม การรวมกลุ่ม และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
• มีการจัดท�ำนโยบายและกรอบกฎหมายในระดับประเทศและ/หรือระดับพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการด�ำเนินงานตามองค์ประกอบ
พันธกิจ 2
หลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและ
•
ผู้บริหารจัดโครงสร้างด้านองค์กร มีนโยบาย และมีการประสานงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ รวมถึงการมอบหมายให้มีครูแกนน�ำที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าว
ทุกระดับชั้น
• มีการจัดท�ำแนวทางและกฎระเบียบในการก่อสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัย
• การเลือกที่ตั้งโรงเรียน การออกแบบและก่อสร้างโรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบกฎหมาย
• โรงเรียนมีการทบทวนมาตรการจัดการและลดความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการจัดการโรงเรียน และ/หรือแผนการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน เพื่อให้หลักประกันว่า โรงเรียนมีแนวทางและแผน
เพื่อป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีสถานศึกษา การจัดซ้อมอพยพหนีภัยในโรงเรียน
• มีงบประมาณที่จัดสรรไว้ส�ำหรับลดความเสี่ยงในภาคการศึกษา
พันธกิจ 3
• มีแผนงานติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจาก
• มีงบประมาณ ระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อจัดท�ำหลักฐานที่เกี่ยวกับภัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มปริมาณ
ภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
คืนกลับได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมี
• แผนจัดล�ำดับความส�ำคัญของการปรับปรุงโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรและด�ำเนินการ
ประสิทธิภาพ
• หน่วยงานด้านการศึกษาส่งเสริมให้มีการบ�ำรุงรักษาอาคารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงเรียนเป็นประจ�ำและส่ง
เสริมมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ไม่ใช่มาตรการเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองการลงทุน
ในโรงเรียนรัฐบาล
• หน่วยงานด้านการศึกษามีการประเมินความต้องการ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนักเรียนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับที่เหมาะสม
• หน่วยงานด้านการศึกษามีการประเมินความต้องการ ยุทธศาสตร์และแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนเรื่องการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ
• ประเทศมีสื่อการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ
• ที่มีคุณภาพและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้ในวงกว้าง
• มีการวางแผนเพื่อจ�ำกัดการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวหรือศูนย์อื่นๆ ในระหว่างที่โรงเรียนเปิดเทอม
พันธกิจ 4
• หน่วยงานด้านการศึกษามีแผนระดับประเทศและพื้นที่ในการประเมินความเสี่ยงภัยหลายชนิดและแผนในการจัดดการ
พัฒนาศักยภาพในการเตรียม
ความเสี่ยง โดยเน้นที่ความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงเรียน แผนการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและแผนการรับมือ
ความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการคุ้มครองการลงทุนด้านการศึกษา
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟื้นสภาพ
และซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการ • หน่วยงานด้านการศึกษามีการซ้อมอพยพหนีภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีการจัดเป็นประจ�ำทุกปีในทุกระดับเพื่อฝึกซ้อม
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และเพื่อทบทวนแผนการตอบสนองภัยพิบัติตามความจ�ำเป็น
บูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ
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ช่องว่างและประเด็นส�ำคัญในล�ำดับต้น (Gaps and Priorities)
• กระตุน้ ให้รฐั บาลระดับประเทศประเมินความปลอดภัยอาคารและสิง่ ก่อสร้าง
• Global Alliance for Risk Reduction and Resilience in the Education ในโรงเรียน จัดท�ำแผนงานและด�ำเนินการตามแผนเพือ่ ท�ำให้โรงเรียนมีความ
Sector (GADRRRES) เป็นผูน้ ำ� ในการประสานความร่วมมือระดับนานาชาติใน ปลอดภัยในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
การให้การช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยพาะในการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพือ่ • จัดท�ำและส่งเสริมแนวทางด�ำเนินมาตรการทีไ่ ม่ใช่โครงสร้างเพือ่ ความปลอดภัย
ในโรงเรียน
โรงเรียนปลอดภัย
• บูรณาการเนือ้ หาเรือ่ งความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนให้สอดคล้องกับการ 3. การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน
รณรงค์ระดับโลกเพือ่ การศึกษา (Global Campaign for Education), กรอบ
(School disaster and emergency management
เรือ่ งการศึกษาส�ำหรับทุกคน (EFA), Global Partnership for Education,
• จัดท�ำและส่งเสริมแนวทางส�ำหรับหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบด้านการศึกษาในเรือ่ ง
Education First, UNGEI, และ INEE MS.
• บูรณาการเนือ้ หาเรือ่ งความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนให้สอดคล้องกับวาระ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึง คูม่ อื ขัน้ ตอนมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 Millennium Development (SOP) การซ้อมอพยพ การจัดท�ำแผนรับมือเหตุการณ์ฉกุ เฉินและแผนการศึกษา
ต่อเนือ่ ง
Goals) เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และกรอบการด�ำเนินงานเซนได
•
• พัฒนาการช่วยเหลือส�ำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรณรงค์ระดับ จัดท�ำและส่งเสริมแนวทางเรือ่ งการลดความเสีย่ งภัยพิบตั แิ ละการเตรียมพร้อม
นโยบายและมาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น ผ่านทาง ASEAN, SAARC, ECOWAS, รับมือ และความปลอดภัยส�ำหรับครอบครัว พ่อแม่และผูด้ แู ลเด็กทีป่ ระจ�ำอยู่
ในศูนย์เลีย้ งเด็กและทีบ่ า้ น
SEAMEO, OAS, RCRCY ใน LAC ฯลฯ)
• จัดท�ำประเด็นส�ำคัญทีค่ วรจัดท�ำการวิจยั และการเชือ่ มโยงการปฏิบตั งิ านวิจยั • พัฒนาและส่งเสริมการปรึกษาหารือและแนวทางส�ำหรับการวางแผนเพือ่ จ�ำกัด
• บูรณาการเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้เข้าไปอยู่ในเอกสารส�ำคัญ การใช้โรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชัว่ คราวหลังเกิดภัยพิบตั ิ รวมทัง้ การวางแผนการ
(enabling documents) ส�ำหรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและด้าน ศึกษาต่อเนือ่ งและการลงทุนด้านการพัฒนาการศึกษา
• จัดท�ำและส่งเสริมเครือ่ งมือการติดตามและประเมินผลเพือ่ รักษาความน่าเชือ่
มนุษยธรรม
• ส่งเสริมเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับโลกส�ำหรับกรอบความปลอดภัยรอบด้าน ถือของการด�ำเนินงาน
ในโรงเรียน (โปรดดู http://gadrrres.net/resources/css-targets-and- • ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้ มูลหลักฐานเกีย่ วกับความเสีย่ งในระดับโรงเรียน
indicators)
4. การศึกษาด้านการลดความเสีย่ งและการรูร้ บั ปรับตัวจากภัยพิบตั ิ
• พัฒนาและสาธิตวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินความ
(Risk reduction and resilience education):
ปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
• จัดท�ำและส่งเสริมการเผยแพร่กระบวนการปรับเนื้อหาสารหลักส�ำหรับครัว
2. อาคารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย
เรือนและชุมชนเรือ่ งลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ งั้ ในระดับชาติและระดับพืน้ ที่
• จัดท�ำและเผยแพร่รปู แบบของ “ขอบข่ายและล�ำดับการเรียนรู”้ (scope and
(Safe learning facilities)
• จัดท�ำและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบส�ำหรับรัฐบาล แหล่งทุน องค์กรพัฒนา sequence) ส�ำหรับความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในด้านการลดความ
เอกชนและองค์กรชุมชนในการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นา เสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
เด็กปฐมวัยเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า “โรงเรียนทีส่ ร้างใหม่ทกุ แห่งเป็นโรงเรียนปลอดภัย” • จัดท�ำและเผยแพร่เครือ่ งมือการจัดการความรู้ ทีเ่ อือ้ ต่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
�้ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพืน้ ที่
• ท�ำการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรียนใหม่ตามมาตรฐานระดับประเทศเพือ่ ให้ สามารถให้ผใู้ ช้ให้คะแนนได้ น�ำไปใช้ซำ 
และสามารถทดสอบผลกระทบของสือ่ การเรียนการสอนดังกล่าวได้
สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเพือ่ ทุกคน (universal education)
•
• จัดท�ำและส่งเสริมแนวทางทีใ่ ช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดล�ำดับ จัดท�ำและเผยแพร่สอื่ การเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลาก
ความส�ำคัญของอาคารและสิง่ ก่อสร้างในโรงเรียน ส�ำหรับการประเมินวามเสีย่ ง หลายของเด็กทุกเพศ ทุกวัย รวมทัง้ เด็กพิการ
• ส่งเสริมโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ในระดับนานาชาติ ภูมภิ าค ระดับ
และจัดท�ำตารางเวลาส�ำหรับซ่อมแซมและสร้างทดแทน
ชาติและระหว่างครูผสู้ อนและการเผยแพร่หลักฐาน

1. แกนน�ำระดับนานาชาติ (Global leadership)
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