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คํายกยองหนังสือนี้...
“เปนที่นายินดีอยางยิ่งที่คลังวรรณกรรมดานมนุษยธรรมซึ่งขยายวงออกไปในปจจุบัน จะมี
หนังสือคูมือนี้มาหนุนเสริมดวย คูมือนี้มุงเนนที่การรักษาชีวิตและความเปนอยูของชุมชนที่
ตองพึ่งพาปศุสัตวเปนหลัก รวมถึงการชวยเหลือปศุสัตวเหลานี้ซึ่งถือเปนทรัพยสินที่สําคัญ
คูมือนี้ไดใหแนวทางที่นาเชื่อถือโดยมีแนวคิดและหลักการที่มีเหตุผลรองรับ คูมือนี้ชี้ใหเห็น
อยางชัดเจนวาเมื่อเกิดภัยพิบัติ เราควรนํามาตรการใหความชวยเหลือแบบตางๆ สําหรับสัตว
แต ล ะประเภทมาใช เ มื่ อ ใด ที่ ไ หน และเพื่ อ ใคร คู มื อ นี้ จึ ง เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง สํ า หรั บ
บุคคลากรที่ทํางานดานมนุษยธรรม ทั้งเจาหนาที่ภาคสนามและผูวางแผนในระดับนโยบาย
เพื่อเปนเครื่องมือในการตัดสินใจวาควรดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือแบบไหนและ
เมื่อใดในภาวะภัยพิบัติ”
ปเตอร ดี. ลิตเทิล ศาสตราจารยสาขามานุษยวิทยาและผูอํานวยการโครงการศึกษาการพัฒนา
แหง Emory University

“จากประสบการณของดิฉันพบวา องคกรหลายแหงมีวิธีการรับมือกับภัยพิบัติที่สงผลกระทบ
ตอปศุสัตวแตกตางกันออกไป การขาดแนวทางและมาตรฐานเดียวกันสงผลใหการจัดทํา
โครงการ (ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร) ขาดความสอดคลองกัน และบอยครั้งก็ขาด
ความนาเชื่อถือ คูมือ LEGS นี้จะชวยใหองคกรตางๆ เชน ออกซแฟม (Oxfam) สามารถ
ออกแบบโครงการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น มี
มาตรฐานที่ เหมาะสม และเชื่อ ถือได มากขึ้ น คูมื อนี้จึง ชวยสรางประโยชนที่ สําคัญ ยิ่งต อ
กลุมเปาหมายที่จะไดรับความชวยเหลือจากโครงการเหลานี้”
ลิลิ โมฮิดดิน ฝายความมั่นคงดานอาหารและการดํารงชีพในภาวะภัยพิบัติ แผนกมนุษยธรรม
องคการออกซแฟม จีบี (Oxfam GB)

“คูมือนี้ชวยถายทอดความรูและประสบการณใหเปนแนวทางปฏิบัติแบบเปนขั้นเปนตอนที่
เขาใจไดงายสําหรับผูที่ตองดําเนินการรับมือหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาวะภัยพิบัติที่สงผล
กระทบตอมนุษย โดยเกี่ยวของกับปศุสัตวและเจาของปศุสัตว คูมือนี้เปนเกณฑเปรียบเทียบใน
แงหลักปฏิบัติที่ดีซึ่งจะชวยรักษาชีวิตมนุษยและวิถีการดํารงชีพใหดีขึ้นอยางแนนอน”
ทิม เลยแลนด ที่ปรึกษาดานการคาปศุสัตวและเกษตรกรรมแหง DFID

“มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ” เลมนี้ กลาวถึง
แนวทางปฏิบัติดานมนุษยธรรมในประเด็นที่ถูกละเลยเปนอยางมาก คูมือนี้มีคุณคายิ่งดวย
เหตุผล 2 ประการดวยกัน คือหนึ่ง ใหความสําคัญกับวิถีการดํารงชีพในการรับมือกับภัยพิบัติ
และสอง ใหกรอบวิธีคิดที่เนนการปฏิบัติจริงในการใหความชวยเหลือโดยอยูบนพื้นฐานของ
หลักคิดที่ครอบคลุมกวางขวาง กลาวไดวาคูมือนี้พัฒนาขึ้นโดยเจาหนาที่นักปฏิบัติ และ
เหมาะสําหรับนักปฏิบัติดวยกัน ดังนั้น จึงเปนขอมูลอางอิงที่สําคัญสําหรับผูที่ตองดําเนินการ
รับมือกับความทาทายที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับบรรดาผูเลี้ยงปศุสัตวในแอฟริกาและในอีกหลายๆ
ประเทศ”
ซารา แพนทูลีอาโน ผูนําโครงการสถาบันการพัฒนาตางประเทศ (Overseas Development
Institute)
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ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ LEGS

LEGS คืออะไร
มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ (LEGS)
เปนมาตรฐานและแนวทางสากลในการออกแบบ นําไปปฏิบัติ และประเมินผลมาตรการให
ความช ว ยเหลื อ ด า นปศุ สั ต ว เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ค นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ต อ มนุ ษ ย
มาตรฐานและแนวทางเหลานี้อยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงคดานวิถีการดํารงชีพ (livelihood
objectives) ที่มุงเปาหมายในการใหความชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อปองกันและผลิตปศุสัตว
ขึ้นใหมสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดังนั้น LEGS จึงมีเปาหมายทั้งเพื่อชวยชีวิตคนและเพื่อรักษารายไดและความเปนอยู
ที่ดีของชุมชนโดยผานกลยุทธที่สําคัญ 2 ประการ คือ การระบุมาตรการใหความชวยเหลือ
ชุมชนดานปศุสัตวที่เหมาะสมที่สุดในภาวะภัยพิบัติ และนําเสนอมาตรฐาน ดัชนีชี้วัด และ
บันทึกแนวทางปฏิบัติของมาตรการใหความชวยเหลือดังกลาวบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติที่ดี
ตนกําเนิดของ LEGS
แนวทาง LEGS เกิดขึ้นจากความตระหนักวา แมวาปศุสัตวจะเปนทรัพยสินที่จําเปนอยางยิ่ง
ตอการดํารงชีวิตของผูคนทั่วโลก และบอยครั้งมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวก็เปน
หนึ่งในมาตรการบรรเทาทุกข แตจนถึงปจจุบันยังไมมีแนวทางที่แพรหลายเพื่อชวยใหผู
บริจาค ผูจัดการโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถที่จะออกแบบหรือปฏิบัติตาม
มาตรการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ นอกจากนี้ LEGS ยัง
ตระหนักวาปญหาสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดภัยพิบัติตอมนุษยบอยขึ้นและใน
หลายรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยพิบัติที่สงผลตอชุมชนซึ่งจําเปนตองพึ่งพาอาศัย
ปศุสัตวเปนหลัก
LEGS ยึดถือตามกระบวนการจัดทํา กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําในการ
ตอบสนองตอภัยพิบัติ (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster
Response) หรือโครงการสเฟยร (พ.ศ. 2547) (Sphere Project (2004)) ดังนั้น การจัดทําคูมือ
LEGS จึงอยูบนพื้นฐานของผลงานความรวมมือของหลายองคกร มีการพิจารณาทบทวน
อยางรอบดาน และเทียบเคียงกับประสบการณของผูปฏิบัติงานจริง เนื้อหาและการจัดหนา
ของ LEGS ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานจะสามารถนํา LEGS ไปใช
เสริมกับคูมือโครงการสเฟยร (Sphere Handbook) ได
2

\

ใครควรจะนําคูมือ LEGS ไปใช
คูมือ LEGS จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อใหเปนประโยชนสําหรับทุกคนที่เกี่ยวของกับการ
ใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรพัฒนาเอกชน
(NGO) องคกรในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงรัฐบาลของประเทศตางๆ ซึ่งจะนํา
มาตรการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติน้ไี ปใชในพื้นที่ซึ่งจําเปนตองพึ่งพาอาศัยปศุสัตว
เปนสําคัญในวิถีการดํารงชีพ นอกจากนี้ LEGS ยังเกี่ยวของกับผูกําหนดนโยบายและผู
ตัดสินใจภายในองคกรของผูบริจาคและหนวยงานของรัฐ ซึ่งสนับสนุนเงินทุนและนําผลการ
ตัดสินใจนี้ไปปฏิบัติจริงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ กลุมเปาหมายกลุมที่สามสําหรับ LEGS ไดแก
สถาบันการศึกษาและองคกรที่มุงเนนชุมชนเปนหลัก
LEGS ครอบคลุมหัวขอใดบาง
LEGS มุงเนนที่ความเชื่อมโยงกันระหวางภาวะภัยพิบัติ (Emergency), ปศุสัตว (Livestock)
และวิถีการดํารงชีพ (Livelihood) โดยคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพเปนสําคัญเมื่อดําเนินมาตรการ
บรรเทาทุกขดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ ทั้งนี้ หากมองในระดับโลก หนึ่งในความจําเปนที่
สําคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือ การปรับปรุงโครงการบรรเทาทุกขดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ
สําหรับชุมชนที่ตองพึ่งพาปศุสัตวเปนหลักในแงสภาพความเปนอยูทางเศรษฐกิจและสังคม
กลาวไดวาคูมือ LEGS ครอบคลุมมาตรการใหความชวยเหลือในเรื่องเหลานี้ รวมถึงการ
สงเสริมดานปศุสัตวสําหรับชุมชนเกษตรที่ลงหลักปกฐานและปศุสัตวที่เลี้ยงไวในเขตเมือง
LEGS มีเปาหมายเพื่อใหสามารถนําไปใชงานไดทั่วโลก แมวาในฉบับแรกนี้ จะ
เน น ที่ ป ระสบการณ จ ากพื้ น ที่ แ ถบแอฟริ ก าตอนใต ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก ก็ เ ป น เพราะพื้ น ที่ นี้ มี
เอกสารจํานวนมากเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณของการปฏิบัติงานจริงในภูมิภาคดังกลาว แตคาดวาในขั้นตอนการปรับปรุง
คูมือนี้ จะมีขอมูลและกรณีศึกษาตางๆ มากขึ้นเพื่อขยายเนื้อหาใหครอบคลุมถึงภูมิภาคอื่นๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในคูมือฉบับตอๆ ไป
LEGS ยึ ด ถื อ แนวทางที่ เ น น หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเช น เดี ย วกั บ โครงการสเฟ ย ร
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิที่พึงไดรับอาหาร และสิทธิในการมีมาตรฐานการดํารงชีพ กลาวอีก
อยางหนึ่งก็คือ ประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติมีสิทธิไดรับการปกปองวิถีการ
ดํารงชีพของตน มุมมองในเรื่องวิถีการดํารงชีพของ LEGS ยังครอบคลุมถึงแนวทางตางๆ ที่
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ตองใหความสําคัญ ซึ่งไมใชแคเพียงการรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันใน
สถานการณที่รุนแรงเทานั้น หากยังรวมถึงกิจกรรมในชวงระยะฟนตัว (recovery-phase) และ
การเชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการพั ฒ นาในระยะยาว (ดู ก รอบ 0.1) LEGS จึ ง มองว า การ
เตรี ย มพร อ มรั บ มื อ นั้ น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการรั บ มื อ กั บ ภาวะภั ย พิ บั ติ
เชนเดียวกับความสําคัญของการปองกันดูแลปศุสัตวที่เปนทรัพยสินอันมีคาของครอบครัว
เอาไวเพื่อปกปองและรักษาวิถีการดํารงชีพในอนาคต อีกทั้งยังเปนการชวยชีวิตผูคนอีกดวย
อยางไรก็ตาม คูมือ LEGS ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการรับมือกับภัยพิบัตินี้ ยอมไมสามารถ
จัดการกับปญหาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในระยะยาวได1
กรอบ 0.1 ความทาทายของกรอบวิธีคิดที่ใหความสําคัญกับวิถีการดํารงชีพในภาวะภัยพิบัติ
การคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพในการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติ จะเนนถึงความจําเปนที่
จะตอ งพัฒนาความเชื่ อมโยงระหวางโครงการบรรเทาทุกข (relief) กับโครงการพัฒนา
(development) โดยการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติและการฟนฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ
การคํ า นึ ง ถึ ง วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ มี แ นวโนม ที่ จ ะทํ า ให เ ส น แบ ง ระหว า งโครงการบรรเทาทุ ก ข กั บ
โครงการพัฒนาเริ่มพราเลื อน โดยการแบงแยกแบบเกาในลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้ นในการจัดทํ า
โครงการของหลายหนว ยงานทั้งในแงโครงสรางเชิงองคกรและในแงนโยบายของหนวยงาน
เหลานั้น อยางไรก็ตาม ผูบริจาคและองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) บางแหงเริ่มเขียนโครงการแบบ
องครวม (holistic programming) และพัฒนาแนวทางใหมๆ ขึ้น เชน ระบบปองกันสังคมระดับ
ใหญ (หรื อ เครื อ ข า ยความปลอดภั ย ) สํ า หรั บ ผู เ ลี้ ย งสั ต ว แ บบปล อ ยทุ ง และการประกั น ภั ย ที่
เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศเพื่อคุมครองเกษตรกรและเจาของปศุสัตวจากปญหาความแหงแลง
สิ่งที่ LEGS มุงใหความสําคัญก็คือ การปรับปรุงคุณภาพของมาตรการใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม ดังนั้น การรับมือกับปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเชื่อมโยงระหวางโครงการ
บรรเทาทุกขกับโครงการพัฒนา หรือปญหาที่ทาทายอื่นๆ ของโครงการพัฒนาในระยะยาวสําหรับ
ผูเลี้ยงปศุสัตว จึงถือวาอยูนอกขอบเขตเนื้อหาของคูมือนี้ ประเด็นดังกลาวหลายประเด็นเปนเรื่อง
ซั บ ซ อ นซึ่ ง ยั ง คงไม ไ ด รั บ การแก ไ ขป ญ หา และเป น หั ว ข อ ที่ ยั ง คงถกเถี ย งกั น ตั ว อย า งเช น
ความสามารถอยูรอดของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงในสภาพแวดลอมที่เปราะบาง เชน ผูที่ตองทน
ทุกขกับภาวะภัยพิบัติแบบเรื้อรังที่รุนแรงมากขึ้น อันเปนผลจากภาวะโลกรอน
LEGS ยอมรั บ ว า ยั ง ไม มี คํ า ตอบที่ ชั ด เจนสํ า หรั บ ประเด็ น ป ญ หาเหล า นี้ แต เ ราพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพของการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติโดยคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพเปนสําคัญ
และยังใหความสําคัญกับโครงการบรรเทาทุกขอยางเรงดวน รวมทั้งยอมรับในความเชื่อมโยงของ
สิ่งเหลานี้กับการวางแผนโครงการในระยะยาว
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LEGS ไมครอบคลุมหัวขอใดบาง
LEGS นําเสนอมาตรฐานและแนวทางเพื่อเปนหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและใหความชวยเหลือในการ
ตัดสิน ใจ โดยมิไ ดมุง ที่จะเปน คูมือเชิง ปฏิบัติที่ใ หรายละเอียดของการนํามาตรการใหความ
ชวยเหลือไปปฏิบัติจริง แตผูอานสามารถดูแนวทางที่เนน “การนําไปปฏิบัติจริง” ไดจากขอมูล
อางอิงอื่นๆ ซึ่งระบุไวในสวนขอมูลอางอิงทายบท รวมถึงชุดคูมือเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการให
ความชวยเหลือดานปศุสัตวขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งเขียนขึ้น
เพื่อชวยเสริมคูมือ LEGS นี้ (FAO, 2009)
ในบางประเทศ มีการจัดทําแนวทางการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวของประเทศ
แลว คูมือ LEGS จึงเปนสวนเสริมใหกับแนวทางเหลานี้ สําหรับประเทศที่ยังไมมีการจัดทํา
แนวทางดังกลาว ก็สามารถใชคูมือ LEGS เพื่อพัฒนาแนวทางดังกลาวขึ้น
คู มื อ LEGS อยู บ นพื้ น ฐานของหลั ก การและกฎหมายที่ ส ง เสริ ม ด า นมนุ ษ ยธรรม
ดังนั้น จุดเริ่มตนของคูมือนี้คือสวัสดิภาพของคนสําคัญกวาของสัตว อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญดาน
ปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวแพทย มีภาระหนาที่ที่จะตองคํานึงถึงความสําคัญของสวัสดิภาพ
สัตวในการดําเนินการของตน ทั้งนี้ ในเอกสารจํานวนหนึ่งไดมีการกลาวถึงแนวทางตางๆ ที่ให
ความสํ า คั ญ กั บ สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว (ซึ่ ง รวมถึ ง ประเด็ น ป ญ หาต า งๆ เช น การฆ า สั ต ว อ ย า งมี
มนุษยธรรม อาทิเชน หลักเกณฑดานสุขภาพสัตวบก (Terrestrial Animal Health Code) ซึ่ง
จัดทําขึ้นโดยองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) (www.oie.int; ดู Oxfam, 2007
ประกอบ) โดยตั้งสมมติฐานวาการใหความชวยเหลือโดยคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพและมุงที่จะให
ชุมชนไดรับประโยชนจากการปรับปรุงสุขภาพสัตว ที่อยูอาศัยของสัตว และอาหารสัตวนั้น จะ
ใหผลดีตอทั้งคนและสัตว
คู มื อ LEGS มุ ง เน น ที่ ภู มิ ภ าคที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาเช น เดี ย วกั บ โครงการสเฟ ย ร และ
ไม ไ ด เ น น ถึ ง การรั บ มื อ กั บ ความจํ า เป น ของสั ต ว เ ลี้ ย ง นอกจากนี้ LEGS ยั ง ไม ไ ด
กล า วถึ ง การป อ งกั น หรื อ การควบคุ ม โรคสั ต ว ข า มแดนบางอย า ง ซึ่ ง ได รั บ การกล า วถึ ง
ไวในแนวทางสากลอื่นๆ เชน แนวทางที่จัดทําขึ้นโดย FAO-EMPRES (Emergency Prevention
System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases ( ร ะ บ บ ป อ ง กั น ภ า ว ะ
ภัยพิบัติสําหรับสัตว ศัตรูพืช และโรคขามแดน) และ OIE (ดูคูมือ Emergency Prevention
System (ระบบปองกันภาวะภัยพิบัติ) ที่จั ด ทํา ขึ้ น โ ด ย FAO เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ ก า ร แ พ ร
ระบาด ของโรคภั ย ไข เ จ็ บ
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/home.asp)
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วิธีนําคูมือ LEGS ไปใช
LEGS มีจุดประสงคหลักเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนา
มาตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติอยางเหมาะสม นอกจากนี้ แนวทางและมาตรฐานที่อธิบาย
ไว ใ นคู มื อ นี้ ยัง สามารถใช เ ป น เกณฑ เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนและประเมิ น ผล
มาตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ ทั้งในขณะที่ดําเนินมาตรการนั้นๆ หรือภายหลังจากนั้น
การระบุมาตรการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวที่เหมาะสม
บทที่ 1 ของคูมือ LEGS (การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึงวิถีการ
ดํารงชีพ) จะใหภาพรวมของประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาเมื่อวางแผนมาตรการใหความ
ชวยเหลือดานปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการใหความชวยเหลือที่ใหความสําคัญกับวิถี
การดํารงชีพ และเนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลัน และที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป บทที่ 2 (การประเมินและการรับมือ) จะ
เนนที่หัวขอการประเมินเบื้องตนและแสดงเครื่องมือในการตัดสินใจ (ตารางแสดงแนว
ทางการรับมือแบบเนนการมีสวนรวมของ LEGS หรือ LEGS Participatory Response
Identification Matrix - PRIM) เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกมาตรการใหความชวยเหลือทาง
เทคนิคที่เหมาะสมที่สุด และระยะเวลาที่เหมาะสมในการนํามาตรการนั้นๆ มาใช
มาตรฐานสากล
บทที่ 3 ของคูมือ LEGS (มาตรฐานสากลขั้นต่ําสําหรับมาตรการใหความชวยเหลือชุมชน
ดานปศุสัตวทุกรูปแบบ) จะใหขอมูลและแนวทางดําเนินงานที่เปนสากลในการใหความ
ชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในทุกรูปแบบเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ บทนี้จะกลาวถึงมาตรฐาน
ดัชนีชี้วัดหลัก และบันทึกแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรการใหความชวยเหลือแตละอยาง โดย
มีรูปแบบดังนี้
• ขอมูลเบื้องตนซึ่งกลาวถึงประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา
• ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจ (decision-making Tree) เพื่อเสนอทางเลือกในการให
ความชวยเหลือแบบตางๆ ตามความเหมาะสม
• มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดหลัก และบันทึกแนวทางปฏิบัติ
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• ภาคผนวก ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม เชน รายการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผล และขอมูลอางอิงที่สําคัญ
มาตรฐาน (standards), ดัชนีชี้วัดหลัก (key indicators) และบันทึกแนวทางปฏิบัติ (guidance
notes) จะอยูในรูปแบบดังนี้
มาตรฐาน
โดยทั่วไปแลว มาตรฐานจะเปนคําอธิบายในเชิงคุณภาพซึ่งควรนําไปปรับใชในทุกๆ ภาวะ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ดัชนีชี้วัดหลักซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรฐานแตละขอ จะเปนวิธีชี้วัดความสําเร็จของ
มาตรฐานและความคืบหนา (ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ) ของโครงการ
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. บันทึกแนวทางปฏิบัติ (ซึ่งควรอานคูกับดัชนีชี้วัดหลัก) จะกลาวถึงประเด็นสําคัญ
ที่ควรพิจารณาเมื่อนํามาตรฐานตางๆ ไปปรับใช
บทที่กลาวถึงมาตรการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในเรื่องตางๆ
คูมือ LEGS กลาวถึงมาตรการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในเรื่องตางๆ โดยละเอียด
เชน การลดจํานวนปศุสัตว (บทที่ 4), บริการดานสัตวแพทย (บทที่ 5), การจัดหาอาหารสัตว
(บทที่ 6), การจัดหาน้ํา (บทที่ 7), ที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว (บทที่ 8) และการ
จัดหาปศุสัตว (บทที่ 9) เนื้อหาในบทตางๆ เหลานี้จะมีรูปแบบการนําเสนอเชนเดียวกับใน
บทที่ 3 โดยระบุถึงมาตรฐานสากล แนวทางและขอมูลทางเทคนิคของมาตรการใหความ
ชวยเหลือแตละอยาง
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
LEGS ยังไดจัดทําซีดี-รอมเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการตัดสินใจ โดยประกอบดวยเนื้อหาหลัก
และคําถามและแนวทางตางๆ ซีดีรอมนี้ยังใหขอมูลอางอิงที่ระบุไวในสวนบรรณานุกรมของ
LEGS อีกดวย
7

หมายเหตุ
1. ความสัมพันธระหวางการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ กับวัตถุประสงคของโครงการพัฒนา
ในระยะยาวเปนหัวขอที่ถกเถียงกันมากในโครงการสเฟยรและคูมือสเฟยรฉบับปรับปรุง
(ดู Young et al, 2004, หนา 155)
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บทที่ 1
การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึง
การดํารงชีพ

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

การดํารงชีพและภาวะภัยพิบัติ
ทุกวันนี้ มีความตระหนักกันมากขึ้นวา ในการรับมือกับภาวะภัยพิบัตินั้นจําเปนตองคํานึงถึง
ชีวิตความเปนอยูของกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้น ไมเพียงแตตอง “ชวยชีวิต
มนุษย” เทานั้น หากยังตอง “ปองกันและสงเสริมวิถีการดํารงชีพที่มั่นคง” ของกลุมประชากร
ดังกลาวดวย การดําเนินการเพื่อรับมือในลักษณะนี้ไมเพียงเปนการชวยฟนฟูกลุมผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณเฉพาะหนาเทานั้น หากยังตองชวยปรับปรุงความสามารถในการ
กลับสูสภาพปกติในระยะยาว และลดความเสี่ยงตอภาวะช็อกและสถานการณภัยพิบัติใน
อนาคตอีกดวย
การดําเนินการเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยคํานึงถึงการดํารงชีพนี้ยังเปนการ
ผสมผสานโครงการการบรรเทาทุกขและโครงการพัฒนาไวดวยกัน เนื่องจากในอดีตที่ผาน
มา สองโครงการนี้มักแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิง และบางครั้งอาจถึงขั้นขัดแยงกัน ใน
ปจจุบัน เปนที่ยอมรับวาการรับมือกับภาวะภัยพิบัติในบางรูปแบบสามารถชวยชีวิตผูคนได
ในระยะสั้น แตไมสามารถสนับสนุนวิถีการดํารงชีพในทองถิ่น (และในบางครั้งอาจเปนการ
ทําลายดวยซ้ํา) ยิ่งกวานั้นยังบอนทําลายโครงการพัฒนาที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน รวมทั้ง
สงผลกระทบแงลบตอการใหบริการในทองถิ่น ถึงแมจะเปนที่ทราบกันดีวาการพัฒนาอาจ
สงผลกระทบดานลบไดดวย และการแยกมาตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติออกจากแผนการ
พัฒนานั้นอาจมีประโยชนอยูบางในบางกรณี แตสิ่งสําคัญก็คือบรรดาหนวยงานที่ใหความ
ชวยเหลือดานบรรเทาทุกขจะตองเขาใจและคํานึงถึงกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่มุงสงเสริมวิถีการดํารงชีพในทองถิ่น คูมือ LEGS นี้จึงไดรับการ
จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงหลักการนี้เปนสําคัญ เพื่อใหการรับมือกับภาวะภัยพิบัตินั้นชวยชีวิต
และสนับสนุนวิถีการดํารงชีพของผูเลี้ยงปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
ปศุสัตวและการดํารงชีพ
ปศุสัตวมีบทบาทสําคัญในหลายๆ ดานตอรายไดและความเปนอยูของผูคนจํานวนมากในทั่ว
โลก อาทิเชน ผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง ซึ่งสัตวของพวกเขา (เชน วัว ควาย อูฐ จามรี แกะ
แพะ ลา) มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิถีการดํารงชีพ ผูเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับทําการเกษตร
ซึ่งตอ งพึ่งพาทั้ งฝูงสั ตวแ ละพื ชผล เกษตรกรรายยอ ยผูตอ งอาศัยพื ชผลของตนเป นหลั ก
ขณะเดียวกันก็ยังมีวัว แพะฝูงเล็กๆ หมู หรือไกที่ใชเปนแหลงอาหารหรือสรางรายไดเสริมที่
สําคัญ ไปจนถึงผูใหบริการรายยอยตางๆ เชน เจาของเกวียนเทียมลอหรือลาที่มีรายไดจากปศุ
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สัตว ผูคาปศุสัตว เจาของรานคาและผูคาในธุรกิจที่เกี่ยวกับปศุสัตวเปนสําคัญ นอกจากนี้ ปุศ
สัตวยังเปนแหลงรายไดเสริม และ/หรือเปนอาหารสําหรับผูอยูอาศัยในเขตเมืองและเขตชาน
เมืองบางสวนอีกดวย
กรอบวิธีคิดดานวิถีการดํารงชีพที่ยั่งยืน (ดูรูป 1.1) ซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับกัน
อยางกวางขวางในปจจุบัน ถือเปนหลักพื้นฐานในการทําความเขาใจและวิเคราะหเกี่ยวกับวิถี
การดํารงชีพในภาวะภัยพิบัติ รวมทั้งกระบวนการพัฒนาในระยะยาว การวิเคราะหเรื่องวิถี
การดํารงชีพนี้มีศูนยกลางอยูที่ “ทรัพยสินสวนทุน” จํานวนหนึ่ง (ดูอภิธานศัพท) ที่แตละ
ครอบครัวใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีพของตน
สําหรับเจาของปศุสัตวแลว ปศุสัตวจัดเปน ทรัพยสินทางการเงิน ที่สําคัญ (สําหรับ
ผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงโดยสวนใหญ ปศุสัตวถือเปนทรัพยสินทางการเงิน เพียงอยางเดียว
ของพวกเขา) โดยให ทั้ ง อาหาร (นม เนื้ อ สั ต ว เลื อ ด และไข ) และรายได (โดยการขาย
แลกเปลี่ยน ขนสง การใชลากจูง และทํางานรับจาง) นอกจากนี้ ปศุสัตวยังเปน ทรัพยสินทาง
สังคม ที่สําคัญสําหรับเจาของปศุสัตวโดยสวนใหญอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเลี้ยงสัตว
แบบปลอยทุง
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มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

รูป 1.1 กรอบวิธีคิดเกี่ยวกับการดํารงชีพที่ยั่งยืน
ปจจัยสําคัญ: H = ทุนทางทรัพยากรมนุษย (human capital), S = ทุนทางสังคม (social capital), N = ทุนตาม
ธรรมชาติ (natural capital), P = ทุนทางกายภาพ (physical capital), F = ทุนทางการเงิน
(financial capital)
ที่มา:
เอกสารแนวทางการดํารงชีพที่ยั่งยืนของ DFID
(www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Sect2.rtf)
หมายเหตุ: ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะหเรื่องวิถีการดํารงชีพไดที่ www.livelihoods.org

และผู เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว ค วบคู กั บ ทํา การเกษตร ปศุ สั ต ว ยั ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธและเครือขายทางสังคมสําหรับผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง ระหวางสมาชิกของ
กลุม เครือญาติและเพื่อนฝูง รวมทั้งยังมีคาแทนเงินในฐานะของที่มอบใหกันและใชเปน
คาปรับในชุมชนไดอีกดวย
ดังที่ไดเนนย้ําในกรอบวิธีคิดดานการดํารงชีพวา นโยบายและสถาบัน มีอิทธิพล
ตอความสามารถของเจาของปศุสัตวในการใชทรัพยสินของตนในการสงเสริมวิถีการดํารง
ชีพ ตัวอยางเชน หนวยงานใหบริการดานสัตวแพทย นโยบายการเก็บภาษี นโยบายการตลาด
และนโยบายการสงออก ทั้งหมดนี้มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีพที่พึ่งพาปศุสัตวเปนหลัก
ความเสี่ยง สัมพันธกับความสามารถของประชากรในการรับมือกับภาวะช็อก และ
แนวโนมการเกิดภัยพิบัติตางๆ (ดูกรอบ 1.1) สําหรับครอบครัวที่ตองอาศัยปศุสัตวในการ
ดํารงชีพ ความเสี่ยงยังอาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับปศุสัตว กลาวคือ ยิ่งปศุสัตวมีมูลคามาก
เทาใด ครอบครัวก็ยิ่งตองสามารถจัดการกับภาวะภัยพิบัติและฟนตัวจากภาวะช็อกใหไดเร็ว
ขึ้นเทานั้น ดังนั้น การปองกันและการผลิตปศุสัตวเหลานี้ขึ้นมาใหมจึงสงผลสําคัญตอการลด
12

การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึงการดํารงชีพ

ความเสี่ยงลง อยางไรก็ตาม ในบางกรณี วิถีการดํารงชีพของเจาของปศุสัตวอาจไดรับความ
เสียหายมากจนทําใหไมสามารถผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม และจําเปนตองใชกลุยทธการให
ความชวยเหลืออื่นๆ เชน เครือขายความปลอดภัย การเขาใจถึงบทบาทของปศุสัตวที่มีตอวิถี
การดํารงชีพ และผลกระทบของภาวะภัยพิบัติ ดังที่กลาวไวในบทที่ 2 ทั้งหมดนี้ถือเปนหัวใจ
สําคัญในการกําหนดแนวทางการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยการใหความชวยเหลือแกปศุ
สั ต ว อ ย า งเหมาะสม นอกจากนี้ การให ค วามช ว ยเหลื อ ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ ปศุ สั ต ว เช น ความ
ชวยเหลือดานอาหาร การใหเงินชวยเหลือ และการใหเงิน/อาหารแลกกับการทํางาน ยัง
สามารถเปนมาตรการเสริมควบคูไปกับการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว เนื่องจากสามารถ
ลดแรงกดดันที่มีตอครอบครัวผูประสบภัยอันเนื่องมาจากผลกระทบตอปศุสัตวในระยะสั้น
เพื่อใหพวกเขาสามารถผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม
กรอบ 1.1 ความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง การที่ชุมชนหรือครัวเรือนไมสามารถรับมือกับภาวะภัยพิบัติและแรง
กดดันที่พวกเขาตองเผชิญได ซึ่งมีสาเหตุ 3 ประการคือ
•
การเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายตางๆ (ภัยแลง อุทกภัย แผนดินไหว)
•
ความออนไหวตอสถานการณอันตรายที่จะเกิดขึ้น
•
ความสามารถในการรับมือหรือฟนตัวจากสถานการณอันตราย (กลยุทธการรับมือ)
ที่มา: Trench et al (2007)
การปองกันและสรางความแข็งแกรงใหแกปศุสัตวในฐานะทรัพยสินที่สําคัญตอ
วิถีการดํารงชีพ จึงถือเปนหัวใจหลักในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยมุงเนนการใหความ
ชวยเหลือแกปศุสัตว ประเด็นนี้ไดรับการย้ําเนนไวในคูมือสเฟยร (Sphere Handbook หรือกฎ
บัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําในการรับมือกับภัยพิบัติ พ.ศ. 2547) โดยเนนถึง
ความสําคัญของ “การสนับสนุน ปองกัน และสงเสริมวิถีการดํารงชีพ” (หนา 166) และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การสงวนรักษาปศุสัตวที่ใหผลผลิตหรือการฟนฟูปศุสัตวที่สูญหายไป
เนื่องจากภัยพิบัติ” (หนา 177)
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ปศุสัตวและแนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชน
เชนเดียวกับคูมือสเฟยร คูมือ LEGS เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวทางที่เนนหลักสิทธิ
มนุษยชนเปนหลัก (ดูกรอบ 1.2) โดยเฉพาะสิทธิที่สําคัญในระดับสากล 2 ขอคือ สิทธิที่จะ
ไดรับอาหาร และสิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพ1
กรอบ 1.2 แนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชน
แนวทางการพัฒนาและการรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่เนนหลักสิทธิมนุษยชนกําหนดใหมี
การรวมเปาหมายดานสิทธิมนุษยชนไวในวัตถุประสงคของแนวทาง โดยในบริบทนี้ สิทธิ
มนุษยชนมิไดมีความหมายเพียงแคปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (The
1948 Universal Declaration on Human Rights) เทานั้น แตยังหมายรวมถึงขอตกลงและ
ปฏิญญาตางๆ ที่มีการตกลงกันหลังจากนั้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอตกลงวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (CP) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ESC) ที่
มีการตกลงรวมกันในป พ.ศ. 2509 รวมทั้งขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติ การเลือกปฏิบัติตอสตรีเพศ การทรมาน สิทธิเด็ก และอื่นๆ
สําหรับสิทธิในแตละเรื่อง จะมี “เจาหนาที่” ที่รับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อให
แนใจวามีการคุมครองและรักษาสิทธิอยางแทจริง ในสวนของสิทธิบางประการ (เชน สิทธิ
ที่จะไดรับอาหาร) ประเทศตางๆ จะตองรวมมือกันเพื่อใหประชาชนทั้งหมดมีสิทธิอยาง
แทจริง ซึ่งไมใชเรื่องที่จะสําเร็จลงไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
แนวทางการพัฒนาและการรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่เนนหลักสิทธิมนุษยชนอาจมี
การตีความไดอยางหลากหลาย แตแนวทางสวนใหญจะมุงที่การใชเครื่องมือและปฏิญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนตางๆ ในการย้ําเนนถึงความรับผิดชอบและหนาที่ของผูมีสวนไดสวน
เสียที่สําคัญ รวมทั้งมุงเนนเปาหมายที่ตองการอีกดวย แนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชนจึง
เนนการมีสวนรวม การใหอํานาจ ความรับผิดชอบ และการไมเลือกปฏิบัติในการดําเนิน
โครงการพัฒนาหรือการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ และในบางครั้งอาจเนนถึงสิทธิบางอยาง
เชน สิทธิที่จะไดรับอาหาร
ที่มา: Aklilu and Wekesa (2002)

14

การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึงการดํารงชีพ

ผูเลี้ยงปศุสัตวจึงมีสิทธิไดรับการสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อปองกันและผลิตปศุสัตว
ขึ้นมาใหมในฐานะทรัพยสินที่สําคัญ ซึ่งเปนปจจัยในการผลิตอาหารและรักษามาตรฐานการ
ครองชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตน นอกจากนี้ กฎหมายมนุษยชนระหวางประเทศยังให
ความสําคัญกับการปองกันปศุสัตวในฐานะทรัพยสินที่สําคัญเพื่อการอยูรอดในสถานการณ
ความขัดแยงและในภาวะสงครามดวย2
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพของ LEGS
คูมือ LEGS ไดรับการจัดทําขึ้นโดยอิงตามสิทธิมนุษยชนดังกลาว และการตระหนักถึง
บทบาทของปศุสัตวที่มีตอวิถีการดํารงชีพของผูคน โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการที่มุงเนน
เรื่องการดํารงชีพ นั่นคือ
1. การใหความชวยเหลืออยางเรงดวนแกชุมชนที่ไดรับกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
โดยผานมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวที่มุงเนนวิถีการดํารงชีพ
2. การปกปองปศุสัตวที่สําคัญในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
3. การผลิตปศุสัตวที่สําคัญขึ้นมาใหมในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัย
พิบัติ
ในภาวะภัยพิบัติทกุ รูปแบบ (ดูดานลาง) แนวทางที่มุงเนนวิถีการดํารงชีพลวนมีเปาหมายเพื่อ
ออกแบบมาตรการใหความชวยเหลือที่จะไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในระยะยาว
ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่มีตอผูเลี้ยงสัตว
ภาวะภัยพิบัติที่สงผลกระทบตอมนุษยอาจแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป (Slow Onset),ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน (Rapid
Onset) และภาวะภัยพิบัติที่ซับซอนและ/หรือยืดเยื้อ (Complex and/or Chronic)
ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
ในบรรดาภัยพิบัติที่จําเปนตองมีการจัดการปศุสัตว ภัยแลงจัดเปนภาวะภัยพิบัติที่พบไดบอย
ในสภาพแวดลอมแบบแหงแลงและกึ่งแหงแลงและเปนภาวะภัยพิบัติประเภทที่เกิดขึ้นอยาง
คอยเปนคอยไป ในชวงแรก ปศุสัตวจะมีสภาพแยลงและเสียชีวิตในเวลาตอมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการขาดแคลนอาหารและน้ํา ผลกระทบตอผูเลี้ยงสัตวมีสองประการดวยกัน คือ
หนึ่ง ผลผลิตจากปศุสัตวลดลง ทั้งในแงแหลงอาหารและรายได เนื่องจากสภาพสัตวที่ย่ําแย
ทําใหราคาสัตวในตลาดตกต่ํา ผูเลี้ยงสัตวจึงขายสัตวไดในราคาไมดี นอกจากนี้ ปศุสัตวยังมี
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ความเสี่ยงตอโรคบางอยางมากขึ้นเมื่อเกิดภัยแลง สงผลใหผลผลิตลดนอยลง ราคาตนทุน
หรือการตายเพิ่มสูงขึ้น สอง ภัยแลงสงผลใหสัตวมีสภาพย่ําแยและตายลง ทรัพยสินในการ
ดํารงชีพของผูเลี้ยงสัตวจึงสูญหายไปทั้งในปจจุบันและในอนาคต (ดูกรอบ 1.3)
ภัยแลงโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 4 ระยะดวยกัน คือ เตรียมพรอม (alert),
เตือนภัย (alarm), ภาวะภัยพิบัติ (emergency) และฟนตัว (recovery) กอนที่จะกลับสู
สถานการณ “ปกติ ” (ดู อ ภิ ธ านศั พ ท ) (แต ก็ ใ ช ว า ภั ย แล ง ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเป น ไปตาม
แบบจําลองเสนตรงอยางนี้เสมอไป เนื่องจากบางกรณีอาจมีลักษณะเปนวงจร (ตัวอยางเชน
ภัยแลงที่เกิดขึ้นซ้ําๆ จะมีระยะฟนตัวเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย) หรือในบางกรณีก็มีระยะที่
คาบเกี่ยวกันหรือเกิดขึ้นซ้ํา) ความจําเปนของเจาของปศุสัตวจะแตกตางกันไปในแตละระยะ
ของภัยแลง ตัวอยางเชน ในระยะเตรียมพรอมและเตือนภัย ผลผลิตจากปศุสัตวจะลดลง แต
ยังไมถึงกับสูญเสียปศุสัตวไป อยางไรก็ตาม เจาของปศุสัตวอาจใชวิธีการรับมือแบบตางๆ
กรอบ 1.3 ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
จากสถานการณภัยแลงในเคนยาชวงปพ.ศ. 2542-2544 มีการประเมินกันวาแกะและแพะ
จํานวนกวา 2 ลานตัว วัวควายจํานวน 900,000 ตัว และอูฐจํานวน 14,000 ตัวตองตายลง
ตัวเลขนี้แสดงถึงความสูญเสียสัตวขนาดเล็กและวัวควายรอยละ 30 และอูฐรอยละ 18 ของ
กลุมประชากรผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ ภัยพิบัติดังกลาวยังสงผลกระทบทาง
สังคมอยางมีนัยสําคัญ อันไดแก ครอบครัวตองแยกทางกัน ผลกระทบทางลบตอเครือขาย
ทางสังคมที่เปนเครือขายความปลอดภัยของผูเลี้ยงสัตว และหลายคนจําเปนตองยายไปอยูที่
ศูนยอพยพและศูนยแจกจายอาหาร ผูเลี้ยงสัตวจํานวนมากตองขอรับความชวยเหลือดาน
อาหาร เนื่องจากปศุสัตวไมสามารถผลิตอาหารไดอยางเพียงพอ เมื่อภัยแลงสิ้นสุดลง ผูเลี้ยง
สัตวบางรายไมสามารถกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวไดเนื่องจากสูญเสียสัตวไปเปน
จํานวนมาก และวิถีการดํารงชีพถูกทําลายไป
ที่มา: Aklilu and Wekesa (2002)

เชน จําใจตองขายสัตวออกไปเพื่อซื้ออาหาร และอาจเลือกกระทําการดวยวิธีที่สงผลเสียตอ
ความมั่นคงดานอาหารในระยะยาว (เชน การขายสัตวที่ขยายพันธุได) ดังนั้น ความจําเปน
เรงดวนในสถานการณเชนนี้คือ การปกปองปศุสัตวเอาไว ในขณะเดียวกันก็จัดหาอาหารใหแก
ครอบครัวผูประสบภัย ในระยะภาวะภัยพิบัติ ปศุสัตวอาจตายลง และครอบครัวอาจมีความ
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ตองการอาหารและจําเปนตองปองกันดูแลปศุสัตวที่เหลือ สวนในระยะฟนตัว จําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม
ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน เชน เหตุการณแผนดินไหว อุทกภัย และสภาพอากาศที่
รุนแรง (ภัยสึนามิ พายุไซโคลน พายุไตฝุน พายุเฮอริเคน ดูขอมูลการระบาดของโรคในภาวะ
ภั ย พิ บั ติ ดั ง กล า วได จ ากแนวทางระบบป อ งกั น ภาวะภั ย พิ บั ติ ข ององค ก ารอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO’s Emergency Prevention System) ที่
www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/home.asp)) มีลักษณะที่แตกตางอยางมาก
จากภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป แมวาผลของภัยพิบัติทั้งสองรูปแบบ
จะจบลงคลายกันคือ ปศุสัตวอาจตายลงหรือสามารถอยูรอด แตทวาระยะเวลาที่แตกตางกันมี
ความหมายดังนี้ คือ ในภาวะภัย พิบัติที่เกิด ขึ้นอย างฉับ พลัน ผลกระทบตอ ปศุสัตว มัก จะ
ฉั บ พลั น ทั น ที (ขณะที่ ใ นภาวะแล ง ปศุ สั ต ว จ ะได รั บ ผลกระทบทางลบอย า งช า ๆ) กลุ ม
ประชากรที่ไดรับผลกระทบอาจพลัดหลงกันในเวลาอันสั้น และอาจตองละทิ้งสัตวของตน
ดังนั้น เจาของปศุสัตวจึงไดรับผลกระทบทั้งในแงการสูญเสียอาหาร/รายไดอยางฉับพลัน
และสูญเสียปศุสัตวที่จะใหผลผลิตในอนาคตอีกดวย (ดูกรอบ 1.4)
โดยปกติแลว ระยะ (phase) ของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันมีความแตกตาง
จากระยะของภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ภาวะภัยพิบัติรูปแบบแรก
อาจเกิดขึ้นโดยมีสัญญาณเตือนลวงหนาเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย และผลกระทบเบื้องตน
โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นภายในสองสามชั่วโมงหรือสองสามวันเทานั้น เมื่อเกิดผลกระทบขึ้น
ในทันทีจากภัยพิบัติแลว (ดูอภิธานศัพท) ก็จะเขาสูระยะเริ่มตนฟนตัว (early recovery)
ตามมาดวยระยะฟนตัวหลัก (main recovery) โดยขึ้นอยูกับลักษณะของภัยพิบัติ ซึ่งอาจใช
เวลาหลายวัน (เชน ชวงเวลาที่ระดับน้ําทวมลดลง) หลายเดือนหรือหลายป (เชน การกอสราง
ใหมภายหลังเหตุการณแผนดินไหว)
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กรอบ 1.4 ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
เหตุการณสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปพ.ศ. 2547 ไดสงผลกระทบรุนแรงตอปศุสัตว
ของกลุมผูประสบภัย ซึ่งรวมถึงการสูญเสียสัตวเลี้ยงในฟารม (เปด ไก แกะ แพะ รวมทั้งวัว
และควาย) เชน ในอินโดนีเซีย ฝูงวัวกวา 78,000 ตัว และควายกวา 61,000 ตัวตายลง พรอม
กับแพะ 52,000 ตัว แกะ 16,000 ตัว และไกอีกเกือบ 1.5 ลานตัว นอกจากนี้ วิถีการดํารงชีพ
ยังไดรับผลกระทบเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับปศุสัตว (เชน โรงนา รานคา และ
สถานแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว) ไดรับความเสียหาย นอกจากนี้ แหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใชเลี้ ยงดูปศุ สัตว อาทิเชน เศษพื ชผล ฟาง และทุงหญ าเลี้ยงสัตวบนบกก็ได รับความ
เสียหาย
ที่มา: www.fao.org/ag/tsunami/assessment/animal.html

อยางไรก็ตาม ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในบางกรณี มีระยะ “เตือนภัย” วากําลังจะ
เกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งอาจจะเปนชวงเวลาสั้นๆ หรือบางครั้งก็นานพอสําหรับการเตรียมตัวหรือ
วางแผนรับมือได
ภาวะภัยพิบัติที่ซับซอนและ/หรือยืดเยื้อ
สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs) ใหคําจํากัดความของภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน
(complex emergency) วาเปน “ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมนุษยในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือ
สังคม โดยที่หนวยงานทางการสูญเสียอํานาจการควบคุมดูแลทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ อัน
เปนผลมาจากความขัดแยงภายในหรือภายนอก และจําเปนตองอาศัยการรับมือในระดับสากล
ซึ่งอยูนอกเหนือจากขอบังคับหรือขีดความสามารถของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และ/
หรือโครงการของสหประชาชาติที่ดําเนินการอยูในประเทศนั้น” (UN OCHA, 1999)3 ภาวะ
ภัยพิบัติที่ซับซอนมักเปนผลจากการขาดหลักธรรมาภิบาลหรือความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนาน
และอาจทวีความซับซอนขึ้นเนื่องจากปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ภัยแลงหรืออุทกภัย
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพของเจาของปศุสัตว เนื่องจาก
• การพลัดถิ่น และมีความเปนไปไดที่จะสูญเสียปศุสัตว และ/หรือไมสามารถเขาถึง
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว และแหลงน้ํา
• การลักขโมยสัตวโดยกลุมติดอาวุธ
• บริการที่เคยไดรับหยุดชะงักลง เชน บริการดานสัตวแพทย
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• ขอจํากัดดานการจัดการปศุสัตวและการตลาด เชน ขอจํากัดในการเขาถึงทุงหญา
เลี้ยงสัตว แหลงน้ํา และตลาด
• ระบบการสื่อสารและโครงสรางพื้นฐานเกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถเขาถึง
ขอมูลหรือตลาดไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ บางภูมิภาคยังประสบกับภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อหรือเปนวัฏจักร เชน ภัยแลงที่
เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา โดยระยะฟนตัวจากภัยพิบัติหนึ่งๆ เกิดขึ้นพรอมกับที่เกิดภาวะภัยพิบัติ
ใหม หรือสถานการณความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนาน ทําใหผูเลี้ยงสัตวมีชีวิตความเปนอยูที่
ย่ําแยเปนเวลานาน (ดูกรอบ 1.5)
กรอบ 1.5 ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน
เมืองดารฟูรในประเทศซูดานไดรับความเดือดรอนจากปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อ และภัย
แลงที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาเปนเวลาหลายป แตเดิมผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงและผูเลี้ยงปศุ
สัตวควบคูกับทําการเกษตรในภูมิภาคดังกลาว มีรายได/ไดรับอาหารจากปศุสัตวมากถึง
รอยละ 50 ทวาปญหาความขัดแยงและภัยแลงสงผลใหพวกเขาตองสูญเสียปศุสัตวที่สราง
รายไดหลักใหแกชุมชน ตัวอยางเชน ชาวบานบางสวนรายงานวา รอยละ 70-100 ของปศุ
สัตวของตนถูกลักขโมยไป นอกจากนี้ ความแออัดของปศุสัตวและบริการดานสัตวแพทย
ที่หยุดชะงัก (ซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้เปนผลมาจากความไมมั่นคง) ยังสงผลใหอัตราการตาย
ของปศุสัตวเพิ่มสูงขึ้น การปดเขตชายแดนซูดาน-ลิเบียยิ่งสงผลกระทบรายแรงตอการคา
ขายปศุสัตว ดังนั้น จึงสงผลกระทบรุนแรงตอวิถีการดํารงชีพของประชากร แหลง
ทรัพยากรตามธรรมชาติเสียหายเนื่องจากภัยแลง และปญหาความขัดแยงสงผลใหเสนทาง
การอพยพเดิมตองถูกจํากัด รวมทั้งเสนทางสําคัญสูทุงหญาเลี้ยงสัตวขนาดใหญก็ถูกจํากัด
ไปดวย ปศุสัตวที่เหลืออยูถูกขายไปในที่สุดเนื่องจากราคาตกต่ําลงมาก
ที่มา: ICRC (2006); Helene Berton, pers.com
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ประเด็นปญหาที่เชื่อมโยงกับหลายดาน
ในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติทุกรูปแบบจําเปนตองคํานึงถึงประเด็นปญหาที่สําคัญ 4 ประการ
ซึ่งไดแก บทบาททางเพศ ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ความมั่นคงและการใหความคุมครอง และ
สิ่ ง แวดล อ ม ในหั ว ข อ นี้ จ ะกล า วถึ ง ภาพรวมของประเด็ น เหล า นี้ ใ นบริ บ ทของการให ค วาม
ชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ ผลที่ตามมาของประเด็นเหลานี้ที่เกี่ยวกับการใหความ
ชวยเหลือทางเทคนิคในแตละเรื่อง จะไดกลาวถึงตอไปในบทที่เกี่ยวของ
เพศและความเปนธรรมในสังคม
ความเปนธรรมในสังคมเปนประเด็น สําคัญ ที่ตอ งนํามาพิจารณาเมื่อรับ มือกับภาวะภัยพิบัติ
เพราะภาวะภัยพิบัติสงผลกระทบ ตอกลุมคนตางๆ อยางแตกตางกันออกไป และการใหความ
ชวยเหลืออยางยุติธรรมตอคนทุกกลุมนั้นถือเปนสวนหนึ่งของหลักพื้นฐานดานสิทธิมนุษยชน
ของ LEGS การใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติอาจยิ่งตอกย้ําความไมเปนธรรมในสังคม หรือ
สงเสริมใหเกิดความเปนธรรมเพิ่มขึ้นในบรรดากลุมทางสังคมตางๆ เชน กลุมคนที่มีอายุแตกตาง
กัน (เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมเด็กกําพรา หรือกลุมเด็กที่มีความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็ก
เปนหัวหนาครอบครัว) กลุมชาติพันธุตางๆ หรือกลุมผูชาย/กลุมผูหญิง
เพศมี ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น ผู ห ญิ ง และผู ช ายมี
ความสามารถที่ แ ตกต า งกั น และมี แ นวทางการรั บ มื อ ต า งกั น ดั ง นั้ น หน ว ยงานที่ ใ ห ค วาม
ชวยเหลือจึงตองเขาใจและตระหนักในเรื่องนี้ ในบางกรณี แนวทางการรับมือของสตรีอาจยิ่งเพิ่ม
ความเสี่ยง ตัวอยางเชน ความเสี่ยงของการถูกละเมิดทางเพศหรือการแสวงหาประโยชนเชิง
พาณิชย บอยครั้งที่ภาวะภัยพิบัติยิ่งเพิ่มงานสําหรับผูหญิง ในขณะเดียวกันก็อาจจะลดโอกาสการ
เขาถึงปศุสัตวที่สรางรายไดหลักใหครอบครัว
ในสวนของการใหความชวยเหลือแกปศุสัตว ประเด็นเรื่องความเปนเจาของและการ
ควบคุมดูแลปศุสัตวในฐานะทรัพยสินเพื่อการดํารงชีพนั้นถือเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น
การดําเนินการในเรื่องนี้จึงตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการผลิตปศุสัตว ซึ่ง
รวมถึงการมีสวนรวมทํางานและความรับผิดชอบประจําวันและความรับผิดชอบตามฤดูกาลของ
ผูหญิง การเขาถึงและควบคุมดูแลปศุสัตว รวมถึงสิทธิในการใชงานและจําหนายปศุสัตวออกไป
และความแตกตางระหวางสัตวพันธุตางๆ และในชวงอายุตางๆ (ตัวอยางเชน ผูหญิงอาจมีหนาที่
ดูแลลูกสัตว แตไมไดดูแลสัตวที่โตเต็มวัย) ในชุมชนผูเลี้ยงสัตวบางชุมชน มีบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมที่กําหนดใหผูหญิงดูแลผลิตภัณฑจากปศุสัตว (เชน นม เนย และหนังสัตว) โดยเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการดู แ ลเรื่ อ งอาหารการกิ น ในขณะที่ ผู ช ายมี สิ ท ธิ ใ นการจํ า หน า ยปศุ สั ต ว
(ขาย แลกเปลี่ยน หรือมอบใหผูอื่น)
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ดังนั้น ในการประเมินเบื้องตนกอนจะใหความชวยเหลือ จึงตองประเมินบทบาททาง
เพศที่เกี่ยวของกับปศุสัตวในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบและ
ขอบเขตของภาวะภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังตองตรวจสอบโดยละเอียดถึงผลกระทบของมาตรการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ที่ อ าจมี ต อ บทบาททางเพศ ภาระงานของผู ห ญิ ง และการเข า ถึ ง และ
ควบคุ ม ดู แ ลแหล ง ทรั พ ยากรโดยผู ห ญิ ง (โดยเฉพาะปศุ สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากปศุ สั ต ว )
ยิ่งกวานั้น อยาลืมวาในภาวะภัยพิบัติ บทบาททางเพศอาจเปลี่ยนแปลงไปจาก “บรรทัดฐาน”
ปกติ (ตัวอยางเชน ผูหญิงอาจตองรับผิดชอบดูแลปศุสัตวมากขึ้น หากผูชายยายถิ่นฐานเพื่อไปหา
งานทํา หรือในทางกลับกัน ผูหญิงอาจตองอยูที่ศูนยแจกจายอาหาร ในขณะที่ผูชายตองเลี้ยงดูปศุ
สัตว) ประการสุดทาย อาจตองพิจารณาถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในเรื่องบทบาททางเพศ
ของเจ า หน า ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และการติ ด ต อ กั บ ผู ห ญิ ง ในวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ แนวทางการ
ประเมินประเด็นตางๆ ที่สําคัญเหลานี้จะไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไป (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเพศในภาวะภัยพิบัติ โปรดดู IASC, 2006)
ประเด็ น สํ า คั ญ เหล า นี้ (ผลกระทบ ของภาวะภั ยพิ บั ติ ที่ ส ง ผลต อ กลุ ม คนแต ล ะกลุ ม
แตกต า งกั น การเข า ถึ ง และควบคุ ม ดู แ ลแหล ง ทรั พ ยากรและทรั พ ย สิ น และผลกระทบของ
แผนการใหความชว ยเหลือที่มี ตอภาระงานและบทบาทหนาที่ ของแตละเพศ) ควรถูกนํามา
พิจารณาสําหรับกลุมตางๆ ทางสังคม เชน กลุมคนอายุตางๆ, กลุมชาติพันธุตางๆ หรือชนชั้นที่
แตกตางกัน
เอชไอวี/เอดส
เอชไอวี/เอดส ยังคงเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของมนุษยทั่วโลก แมวาจํานวนการติดเชื้อในบาง
ประเทศจะลดนอยลง และมีการเขาถึงยาตานไวรัส (ARV) เพิ่มมากขึ้น แตกลุมประเทศในทวีป
แอฟริกาทางตอนใต ซึ่งมีผูเลี้ยงปศุสัตวอยูเปนจํานวนมาก ยังคงเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุด โดยผูหญิงมีจํานวนการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก การแพรระบาดนี้สงผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญตอเจาของปศุสัตวและตอความสามารถในการตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ขอจํากัดตางๆ เชน โรคสัตว ภัยแลง อุทกภัย ปญหาความขัดแยง ระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไมดี
และขอจํากัดในการไดรับสินเชื่อและการเขาถึงตลาด ทั้งหมดนี้จะยิ่งแยลงเนื่องจากการแพร
ระบาดของเชื้ อ เอชไอวี /เอดส ผลกระทบสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ผลกระทบต อ แรงงานใน
ครอบครัว ซึ่งสงผลใหผลผลิตตกต่ําและรายไดลดนอยลง เนื่องจากไมสามารถจัดการปศุสัตวได
ดีพอ นอกจากนี้ ยังขาดความรูและทักษะเนื่องจากผูเปนพอแมเสียชีวิตไปกอนที่จะไดถายทอด
ขอมูลใหแกรุนลูก อีกทั้งบริการใหความชวยเหลือและการสนับสนุน เชน บริการดานสัตวแพทย
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ก็ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากเจาหนาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค บรรดาผูติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส (People living with HIV and AIDS หรือ PLHIV) อาจถูกแยกขาดออกจาก
สังคมและถูกปฏิเสธ เชน ถูกกีดกันไมใหใชแหลงน้ํารวมกัน หรือถูกขับไลออกจากหมูบาน ซึ่ง
เปนผลดานลบตอวิถีการดํารงชีพ ปศุสัตวมักจะถูกขายเพื่อนําเงินมาใชรักษาตัวและจัดงานศพ
ฝูงสัตวของครอบครัวจึงหมดไปเนื่องจากตองรับมือกับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส และทําให
ทรัพยสินในการดํารงชีพที่สําคัญหมดไปดวย
เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติหรือหรือสถานการณฉุกเฉินขึ้น ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจะมีความ
เสี่ยงมากกวาบุคคลอื่นเนื่องจากรางกายที่ไมแข็งแรงอยูแลวตองมีสภาพที่ย่ําแยลง สถานการณ
ตางๆ เชน ภาวะอดอยากหรืออุทกภัยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการขาดแคลนอาหาร และการติดโรค
รวมทั้งความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยงเนื่องจากแหลงทรัพยากรขาดแคลน เชน ทุงหญา
เลี้ยงสัตวและแหลงน้ํา ความขัดแยงและภาวะภัยพิบัติอื่นๆ มักจะสงผลกระทบตอวิถีการดํารง
ชีพเนื่องจากผูคนอพยพไปอยูในพื้นที่ที่มั่นคงกวา ในกรณีที่กฎหมายและคําสั่งตางๆ ไมมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ในชวงภาวะภัยพิบัติ อาจมีการกออาชญากรรมและการใชความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้น
ซึ่งอาจสงผลใหการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี/เอดสเพิ่มสูงขึ้น และทําใหผูหญิงมีความเสี่ยงมากขึ้น
เนื่องจากเอชไอวี/เอดสมักจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตของชุมชน เด็กกําพราและ
ครอบครัวที่มีผูนําเปนเด็กหรือผูสูงอายุจึงตองรับผิดชอบดูแลวิถีการดําเนินชีวิต รวมทั้งดูแลและ
จัดการปศุสัตวดวย ขอจํากัดดานแรงงานอาจเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาที่จะเพิ่มการให
ความชวยเหลือดานปศุสัตว เชน การแจกจายปศุสัตว ในขณะเดียวกัน ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสยังมี
ความจําเปนดานโภชนาการซึ่งสามารถไดรับจากผลิตภัณฑจากปศุสัตว (เชน นม ผลิตภัณฑจาก
นม และไข) ตัวอยางเชน ผูที่รับยาตานไวรัสจะตองรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
เพื่อใหยาออกฤทธิ์ไดผลดี ดังนั้น การสูญเสียปศุสัตวไปในภาวะภัยพิบัติอาจสงผลกระทบดาน
ลบในแงอาหารของผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ในทางกลับกัน การสงวนรักษาและการฟนฟูปศุสัตว
ขึ้นมาใหมจะชวยปรับปรุงสุขภาวะของผูติดเชื้อใหดีขึ้นได
นอกจากนี้ ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสยังอาจรับเชื้อโรคอื่นๆ ไดงาย รวมทั้งกลุมโรคที่อาจ
ติดตอจากสัตวสูคน (zoonoses) โรคติดตอจากสัตวสูคนเหลานี้ ไดแก วัณโรครูปแบบตางๆ (TB)
ท็อกโซพลาสโมซิส และโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัณโรคมีความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจาก
เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ และเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี (คิดเปนหนึ่งในสามของผูเสียชีวิตจากเอดสในทั่วโลก) โดยสวนใหญแลว เชื้อ
โรคเปนภัยตอกลุมประชากรที่ยากจนและกลุมคนชายขอบ วัณโรคทําใหเชื้อเอชไอวีแบงตัวได
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การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึงการดํารงชีพ

มากขึ้น และอาจเรงใหการดําเนินโรคไปสูโรคเอดสเร็วขึ้น การปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคน
จึงมีความสําคัญในการลดความเสี่ยงของผูติดเชื้อได
ทั้งนี้ เมื่อวางแผนใหการชวยเหลือควรตระหนักถึงผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่มีตอผู
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และความจําเปนของกลุมคนดังกลาว การใหความชวยเหลือดานปศุสัตว
ควรกําหนดขึ้นโดยอิงตามกลยุทธการแกไขปญหาที่ใชกับครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเอช
ไอวี/เอดส และควรพิจารณาถึง “ระยะการแกไขปญหา” ของครอบครัวที่ไดรับผลกระทบดวย
ความมั่นคงปลอดภัยและการใหความคุมครอง
หลักการการใหความคุมครองนั้นเกี่ยวของกับ ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และเกียรติของบุคคล (ดู
Slim and Bonwick, 2005) และกําหนดขึ้นตามกฎหมายวาดวยมนุษยธรรมระหวางประเทศและ
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ในภาวะภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่เกี่ยวกับ
ความขัดแยง การปองกันอันตรายสําหรับกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบอาจยังทําไดไมเต็มที่
นัก ชุมชนและบุคคลอาจไดรับผลจากความรุนแรงทางเพศ การลักขโมย การฉกชิง การบีบบังคับ
การเอารัดเอาเปรียบ การโจมตี การลิดรอน การยักยอกที่ดินและ/หรือการทําลายบริการตางๆ
องคกรที่รับมือกับภาวะภัยพิบัติจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวาการใหความชวยเหลือ
ของตนมิไดเพิ่มความเสี่ยงใหแกผูที่ไดรับความชวยเหลือ และควรมีเปาหมายที่จะลดความเสี่ยง
และใหความคุมครองกลุมคนดังกลาวมากขึ้น
คูมือ LEGS เขียนขึ้นตามแนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อใหสอดคลองกับกฎ
บัตรมนุษยธรรมในคูมือสเฟยร เราจึงไดตระหนักถึง “สิทธิของการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี” (ดู
www.sphereproject.org) ดังนั้น คูมือ LEGS จึงมีเปาหมายที่จะคุมครองกลุมประชากรที่เกี่ยวของ
ในการรับมือภาวะภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับปศุสัตวและลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด สิ่งนี้จะ
ประสบผลสําเร็จไดก็โดยการวิเคราะหประเด็นเรื่องการใหความคุมครองไดเปนอยางดีกอนที่จะ
ใหความชวยเหลือ ตัวอยางเชน การแจกจายปศุสัตวอาจเพิ่มโอกาสที่แตละครอบครัวจะถูกขโมย
หรือฉกชิงปศุสัตว กิจกรรมที่ทําใหผูหญิงตองเดินทางไปยังพื้นที่หางไกล (เชน การหาอาหาร
หรือน้ําใหกับสัตว) อาจทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะเสี่ยง และการสรางแหลงน้ําโดยไมมีระบบ
การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจทํ า ให บุ ค คลเสี่ ย งต อ การถู ก เอาเปรี ย บ ในภาวะที่ แ หล ง
ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน การเคลื่อนยายปศุสัตวไปยังสถานที่ใหมอาจเพิ่มโอกาสการเกิด
ความขัดแยงระหวางชุมชนที่อยูกอนกับชุมชนที่อพยพมาอยูใหมได
นอกจากนี้ ตองคํานึงถึงการใหความคุมครองและความปลอดภัยของเจาหนาที่ของ
องคกรดวย เนื่องจากเจาหนาที่อาจไมปลอดภัยและไมสามารถเขาถึงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเพื่อ
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ปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งอาจนําไปสูการมีคาใชจายสูงเนื่องจากมีความจําเปนตองมีระบบสื่อสารที่ดี มี
ยานพาหนะเพิ่ ม มี เ จ า หน า ที่ ดู แ ลความปลอดภั ย ซึ่ ง มี อ าวุ ธ และอื่ น ๆ ความล า ช า ในการ
ดําเนินงานอาจทําใหการใหความชวยเหลือลาชา และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดทาย ซึ่ง
สงผลกระทบตอคุณภาพและประสิทธิภาพของการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
สิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนถือเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการดํารงชีพที่ตองอาศัย
ปศุสัตวเปนหลัก เนื่องจากปศุสัตวตองพึ่งพาแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน ทุงหญาและน้ํา
เพื่อความอยูรอด เมื่อการมีอยูของแหลงทรัพยากรเหลานี้และความตองการจากปศุสัตวสมดุลกัน
ก็มีความเปนไปไดนอยมากที่จะเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม อันที่จริง ระบบจัดการปศุ
สัตวโดยสวนใหญ (เชน การยายถิ่นฐานตามฤดูกาล) ไดผสมผสานองคประกอบตางๆ ที่ทําให
เกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และทําใหเกิดการผลิตสัตวที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม
ระบบการผลิตปศุสัตวบางระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบที่มีสัตวอาศัยอยูกันอยางหนาแนน
(เชน พื้นที่สําหรับขุนสัตว โรงเลี้ยงไก) อาจกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม เชน
มลภาวะตอดินและน้ํา หากไมมีการยายถิ่นฐาน ในกรณีที่สภาพแวดลอมไมถูกสุขอนามัย ก็อาจ
ทําใหสัตวลมปวยและตายลงได ซึ่งทําใหสัตวมีมูลคาลดลง และคาจัดการตอหัวเพิ่มสูงขึ้น
เงื่อนไขในชวงกอนหรือในระหวางเกิดภัยพิบัติอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลกระทบดาน
ลบจากปศุสัตวที่มีตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน ทุงหญา อาหารและน้ําที่ลดลงเนื่องจากภัยแลง ทํา
ใหปศุสัตวอยูกันอยางหนาแนนในบริเวณที่มีแหลงน้ํานอยลง และนําไปสูการกินหญาในเฉพาะ
บางพื้นที่ ในทํานองเดียวกัน ผูที่พํานักอาศัยอยูในคายพักพิงชั่วคราวสําหรับบุคคลพลัดถิ่นอาจ
สงผลใหมีปศุสัตวอยูมากเกินไปในพื้นที่ที่มีขอจํากัด แมวาอาหารและน้ําอาจทําใหปศุสัตวมีชีวิต
อยูรอดไดในสถานการณดังกลาวนี้ แตการตระหนักแตเนิ่นๆ ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็จะ
ชวยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติได การพลัดถิ่นและการยายถิ่นฐาน
เนื่องจากความขัดแยงหรือปจจัยอื่นๆ ลวนเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสัตวตามปกติ และทํา
ใหปศุสัตวอยูกันอยางแออัดจนทําใหสัตวตองแกงแยงอาหารกันและสุขภาพของสัตวแยลง
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงการจัดการขยะจากปศุสัตว การกําจัดเครื่องในและซาก
สัตวภายหลังการฆาเปนอาหาร ภัยพิบัติบางอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัย อาจสงผลใหเกิด
ซากสัตวนับหมื่นๆ ตัว ซึ่งถือเปนความทาทายอยางยิ่งในการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ดานลบตอสภาพแวดลอม (และสุขอนามัยของมนุษย)
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11(2) และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, มาตรา 25(1) หากตองการทราบ
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ระหวางประเทศและมีการใชอาวุธ, พิธีสาร 2 (มาตรา 14) พ.ศ. 2520 สําหรับ
ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว า งประเทศ โปรดดู ที่
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คูมือ OCHA แหงสหประชาชาติ ยังกลาวเพิ่มเติมวา ภาวะภัยพิบัติที่ซับซอนมักจะมี “การใช
ความรุนแรงที่กินบริเวณกวางและมีการสูญเสียชีวิต การพลัดถิ่นของประชากรจํานวนมาก
เกิดความเสียหายตอสังคมและระบบเศรษฐกิจอยางกวางขวาง มีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมในหลายๆ ดานเปนอยางมาก การขัดขวางหรือหยุดยั้งมิใหมีการให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเนื่องจากปจจัยที่เปนขอจํากัดทางการเมืองและการทหาร
และความเสี่ยงดานความมั่นคงที่สําคัญของเจาหนาที่ผูใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใน
บางพื้นที่”
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การประเมินภาวะภัยพิบัติในเบื้องตน
กอนที่จะดําเนินการเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติไมวาในรูปแบบใด จําเปนตองมีการประเมิน
สถานการณเพื่อใหแนใจวาการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวที่มุงเนนการดํารงชีพนั้นมี
ความเหมาะสมและปฏิบัติไดจริงในบริบทเฉพาะนั้นๆ หรือไม เมื่อพิจารณาจากประเภท
ระยะ และระดับความรุนแรงของภาวะภัยพิบัติ หรือการรับมือนั้นจําเปนจริงๆ หรือไม จาก
ขอมูลของคูมือสเฟยร (Sphere Handbook หรือกฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําใน
การรับมือกับภัยพิบัติ พ.ศ. 2547) และคูมือการประเมินสถานการณอื่นๆ ระบุวา การประเมิน
ในเบื้องตนนี้ไมใชกระบวนการที่เสร็จสมบูรณในตัวเอง หากแตเปนขั้นตอนแรกในการชวย
ตั ด สิ น ใจว า จะดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค ในรู ป แบบใด นอกจากนี้ การ
ประเมินเบื้องตนยังทําใหไดขอมูลความเปนมาที่มีประโยชนเพื่อใชเปนหลักในการประเมิน
การใหความชวยเหลือทางเทคนิคเฉพาะดานโดยละเอียดในภายหลัง
ขั้นตอนการประเมินของ LEGS ประกอบดวยสามสวน ซึ่งอาจดําเนินการพรอมกัน
ดังนี้
1. บทบาทของปศุสัตวที่มีตอการดํารงชีพ
2. ลักษณะและผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
3. การวิเคราะหสถานการณ
รายการตรวจสอบโดยละเอียดสําหรับการประเมินเหลานี้มีอยูในภาคผนวก 2.1 ซึ่ง
ประกอบดวยคําถามสําคัญที่ตองพิจารณาและขอสรุปที่สําคัญ/ประเด็นที่ตองพิจารณากอน
สิ้นสุดโครงการ เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับระเบียบวิธีที่สามารถนํามาใชในการประเมินเหลานี้มีอยู
ในภาคผนวก 2.2 ทั้ ง นี้ ในส ว นของการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค แต ล ะวิ ธี อาจ
จําเปนตองมีการประเมินโดยละเอียดมากขึ้น โดยจะอธิบายถึงประเด็นเหลานี้ในบทที่วาดวย
การใหความชวยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวของ
ในทางทฤษฎีแลว ควรเก็บขอมูลเพื่อทําการประเมินบางอยางกอนเกิดภาวะภัยพิบัติ
ซึ่ ง ถื อ เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ในการวางแผนเตรี ย มความพร อ ม (ดู บ ทที่ 3 มาตรฐานสากล,
มาตรฐานขอ 7) แมแตในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน ก็ควรมีการเก็บขอมูลเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับพื้นที่ที่ทราบกันดีวามีแนวโนมวาจะเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น หนวยงาน
ที่ทํางานในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบโครงการการพัฒนาในระยะยาว (ถามีหนวยงานดังกลาว) จึงมี
ความเหมาะสมที่สุดที่จะพัฒนาขีดความสามารถดานการเตรียมพรอมในเรื่องนี้ ทั้งภายใน
องคกรนั้นเองและกิจกรรมที่รวมมือกับชุมชน
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มีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในหลายๆ ภูมิภาคโดยมีจุดประสงคเพื่อคาดการณ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น (โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ) เพื่อจะไดมีเวลาสําหรับการเตรียมพรอมและ
การอพยพลวงหนา โดยทั่วไป ระบบเตือนภัยลวงหนาเหลานี้มักมุงเนนที่ขอมูลความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการสําหรับมนุษย แมวาบางระบบจะมีขอมูลตัวบงชี้วิถีการดํารงชีพ
รวมอยูดวย เชน สภาพปศุสัตว นอกจากนี้ ยังมีระบบการจําแนกประเภทอีกมากมายที่อยูใน
ระหวางขั้นตอนการพัฒนาเพื่อชวยในการแปลผลของระบบเตือนภัยลวงหนาและขอมูลการ
ประเมินภาวะภัยพิบัติ กรอบ 2.1 จะแสดงขอมูลบางสวนเกี่ยวกับแนวทางเหลานี้
ผลที่ไดจากระบบเตือนภัยลวงหนาและการจําแนกประเภทจะมีประโยชนอยางมาก
ในการวิ เคราะห ภาวะภัย พิบัติ และชว ยให สามารถกําหนดวิ ธีรับ มือกั บภาวะภั ยพิบั ติไ ด
อยางไรก็ตาม นอกจากจะใหความสําคัญกับความจําเปนที่ตองมีการวิเคราะหที่ดีและการจัด
ประเภทภาวะภัยพิบัติที่ถูกตองแมนยําแลว เรายังควรใสใจถึงความจําเปนในการรับมืออยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกดวย การรับมืออยางรวดเร็วและทันเวลาคือสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่ ง ยวดในภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ ค อ ยๆ เกิ ด ขึ้ น อย า งค อ ยเป น ค อ ยไป เช น ภั ย แล ง ซึ่ ง อั ต รา
ผลประโยชนที่ไดรับตอตนทุนของการใหความชวยเหลืออาจลดลงเมื่อเวลาผานไป
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กรอบ 2.1 ระบบเตือนภัยและจําแนกประเภทภาวะภัยพิบัติที่เลือกใช
• ดัชนียุทธศาสตรการแกปญหา (Coping Strategies Index): ระเบียบวิธีการประเมิน
สถานการณที่เรงดวนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน ซึ่งออกแบบโดย
องคการแคร (CARE) โดยอางอิงตามการเปลี่ยนแปลงหลักๆ 4 ประเภท ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงทางอาหาร การเขาถึงอาหารในระยะสั้นที่มีมากขึ้น จํานวนผูตองการอาหาร
ที่ลดลง และการแบงปนอาหาร คะแนนถวงน้ําหนักซึ่งระบุคาดัชนีจะบงบอกถึงสถานะ
ของความมั่นคงทางอาหารที่เกี่ยวของในปจจุบันและที่คาดการณ
• เครือขายระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาวะอดอยาก (Famine Early Warning System
Network - NET): โครงการริเริ่มที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานเพื่อพัฒนาการ
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริก (United States Agency for International
Development - USAID) ในการจัดทําขอมูลเตือนภัยลวงหนาเกี่ยวกับภัยคุกคามตอความ
มั่นคงทางอาหาร สรางเครือขายขอมูล และสรางบุคลากรในทองถิ่นเพื่อจัดหาและ
แบงปนขอมูล
• ระบบสารสนเทศและการเตือนภัยลวงหนาในระดับโลก (Global Information and Early
Warning System - GIEWS): บริการจาก FAO ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณ
อาหารทั่วโลก และการเตือนภัยลวงหนาเกี่ยวกับวิกฤติดานอาหารที่อาจเกิดขึ้นในแตละ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังดําเนินภารกิจการประเมินการจัดหาอาหารรวมกับโครงการ
อาหารโลก (World Food Program -WFP) ในการใหขอมูลแกรัฐบาลและหนวยงาน
สากลตางๆ
• แนวทางเศรษฐกิจครัวเรือน (Household Economy Approach - HEA): พัฒนาโดยองคกร
Save the Children (สหราชอาณาจักร) ใชกรอบวิธีคิดดานการดํารงชีพที่ยั่งยืนเปนหลัก
ในการกําหนดเขตการดํารงชีพที่ชัดเจน แลวจึงวิเคราะหผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่
เปนอุปสรรคตอการดํารงชีพซึ่งชวยใหสามารถวัดปริมาณความตองการอาหาร
• การจําแนกชวงของความมั่น คงทางอาหารและมนุษยธรรมแบบบูรณาการ (Integrated
Food Security and Humanitarian Phase Classification - IPC): พัฒนาขึ้นโดยหนวย
วิเคราะหความมั่นคงทางอาหารสําหรับโซมาเลียซึ่งบริหารจัดการโดย FAO (FAOmanaged food Security Analysis Unit for Somalia – FSAU) เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการจําแนกสถานการณความมั่นคงทางอาหารที่ไดมาตรฐานและสามารถ
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•

•

เปรียบเทียบไดในแตละทองถิ่นและในภาวะภัยพิบัติแตละสถานการณ การจําแนกนี้ใช
ตารางอางอิงตัวบงชี้สวัสดิภาพและการดําเนินชีวิตของมนุษยซึ่งสัมพันธกับการรับมือ
ในเชิงยุทธศาสตรและระบบเตือนภัยลวงหนา นอกจากนี้ ยังรวมถึง เกณฑวิธีการสราง
แผนที่เพื่อชวยสื่อสารขอมูลที่ซับซอนใหเห็นภาพ แมแบบการวิเคราะหบันทึกหลักฐาน
และตารางประชากร
เกณฑวิธีวาดวยมาตรฐานการติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือและบรรเทา
ทุกข (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions - SMART):
โครงการริ เ ริ่ ม ระหว า งหน ว ยงานโดยมี เ ป า หมายเพื่ อ จั ด ทํ า ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได แ ละมี
มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิต ภาวะโภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให
งายตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมีหนาที่จัดทําคูมือการสํารวจและโปรแกรมซอฟตแวร
สําหรับการวิเคราะห รวมถึงจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน (CE-DAT)
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Assessment Committees - VACs):
กอตั้ง ขึ้นโดยประเทศในกลุม ชุมชนเพื่อ การพัฒนาแอฟริกาใต (Southern Africa
Development Community - SADC) เพื่อประสานงานดานการประเมินความตองการจาก
กลุมเสี่ยงและภาวะภัยพิบัติในประเทศสมาชิก รวบรวมการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (ขั้น
รอง) ที่มีอยูในปจจุบัน พรอมกับการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (ขั้นตน) ดานการดํารงชีพ (ดู
ขอมูลอางอิงไดที่ภาคผนวก 2.4)
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แนวทางการประเมิน
การประเมิ น ที่ อ ธิ บ ายไว ใ นบทนี้ ไ ด รั บ การออกแบบให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการ
วางแผนแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบไปดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมถึงตัวแทนจาก
ชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือ (ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากล, มาตรฐานขอ 1 “การมีสวนรวม”)
ในบริบทของภาวะภัยพิบัติ โดยเฉพาะในกรณีของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน อาจ
ถือไดวาความจําเปนในเรื่องความรวดเร็วและการรับมืออยางเรงดวนคือตัวจํากัดโอกาสตางๆ
ของแนวทางการมีสวนรวม อยางไรก็ตาม แนวทางในการประเมินมีความสําคัญพอๆ กับ
ระเบียบวิธีที่เลือกใช เนื่องจากอาจนํามาซึ่งพื้นฐานที่ดีในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดย
มุงเนนที่การรวมมือกันและการมีสวนรวม ดังนั้น ไมวาจะใชระเบียบวิธีใด ก็ควรยึดตาม
แนวทางที่เปนมติของคนสวนใหญ
การประเมินไมไดออกแบบมาเพื่อใหทําตามลําดับขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
ในหลายๆ กรณี อาจเก็บขอมูลบางอยางจากการประเมิน 3 แบบพรอมกัน ตัวอยางเชน ใน
ระหวางที่มีการประชุมของชุมชน การปรึกษากับเจาหนาที่ในทองถิ่น หรือจากขอมูลทุติยภูมิ
เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินภาวะภัยพิบัติที่มีตอมนุษยแลว การประเมินที่มาตรการให
ความช ว ยเหลื อ ที่ มุ ง เน น ปศุ สั ต ว อ าจเป น การประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพมากกว า โดยอิ ง ตาม
ความเห็ น จากผู เ ชี่ ย วชาญ เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณไม อ าจทํ า ได เ สมอไป
(ตัวอยางเชน ในปจจุบัน ไมมีการประเมินมาตรการใหความชวยเหลือที่มุงเนนปศุสัตวใดจะ
สามารถเทียบไดกับการประเมินดานโภชนาการของมนุษยซึ่งทําไดอยางรวดเร็ว และไมมี
ระเบียบวิธีมาตรฐานในการชี้วัดอัตราการตายของปศุสัตว) และในบางครั้ง เจาของปศุสัตวก็
ไมเต็มใจจะเปดเผยจํานวนปศุสัตว นอกจากนี้ บทบาทของปศุสัตวตอการดํารงชีพยังเปน
ประเด็นสําคัญของการประเมิน และจะแตกตางกันไปในแตละชุมชนและแตละภูมิภาค
ระเบียบวิธีการประเมิน
ทีมผูประเมินควรมีทั้งหญิงและชายในจํานวนเทาๆ กัน และมีทั้งผูที่มีความรูหลากหลาย
สาขาและผูชํานาญการดานปศุสัตวที่มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่น ถึงแมระยะเวลาในการประเมิน
อาจคอนขางจํากัด โดยเฉพาะในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน แตก็ไมควรปดกั้นการมี
สวนรวมของตัวแทนจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้น ทีมผูประเมินจึงควรใหตัวแทนจาก
ชุมชนและสถาบันตางๆ ในทองถิ่นเขารวมในการประเมินดวย การมีสวนรวมจากคนใน
ทองถิ่นจะชวยปรับปรุงคุณภาพของขอมูลที่จัดเก็บได
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สําหรับการประเมินเบื้องตนอย างเรงดวนในภาวะภัยพิบัติ การสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (ดูภาคผนวก 2.2) อาจพิสูจนวาเปนวิธีสุมตัวอยางที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยคํานึงตัว
แปรสําคัญเชน เพศ อายุ เชื้อชาติ และวิถีการดํารงชีพ
เวลาที่จํากัดในภาวะภัยพิบัติยังเปนตัวจํากัดขอบเขตการสํารวจในเชิงปริมาณอยาง
ละเอียดอีกดวย ดังนั้น ขอแนะนําใหใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนสวนใหญ โดยการสอบถามจาก
ผูเขารวมและตรวจสอบกับตัวแทนจากชุมชนทองถิ่น รัฐบาลและเจาหนาที่ของหนวยงานใน
ทองถิ่นนั้นๆ วิธีตางๆ ที่สามารถนํามาใชไดนี้แสดงไวในภาคผนวก 2.2 การแยกขอมูลที่ได
ตามปจจัยหลัก เชน เพศ อายุ การติดเชื้อเอชไอวี และเชื้อชาติ สิ่งเหลานี้สําคัญตอการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติที่มีตอประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ1
การรวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การประเมิ น เบื้ อ งต น (รวมถึ ง ข อ มู ล สํ า คั ญ
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นซึ่งเกี่ยวของกับหลายเรื่องดังที่ระบุไวขางตน) จะทําไดงาย
ขึ้นหากหนวยงานนั้นๆ ดําเนินการอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ หรือสามารถทํางานรวมกับ
องคกรที่ทํางานอยูในพื้นที่ดังกลาว ภายใตสถานการณเชนนี้ จะทําใหเรามีความรูความเขาใจ
ในเรื่องวิถีการดํารงชีพ ระบบการผลิต บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผูมี
บทบาทและสถาบันที่สําคัญ ดังนั้น การประเมินในเบื้องตนอยางเรงดวนจึงมีความถูกตอง
ยิ่งขึ้น
การระบุมาตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่ใหความชวยเหลือแกปศุสัตว
การใหความชวยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพของ LEGS
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดานการดํารงชีพของ LEGS เราสามารถนําวิธีการทางเทคนิค
ตางๆ มาใชไดทั้งแบบเดี่ยวๆ หรือหลายวิธีรวมกัน ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคดาน
การดํารงชีพและวิธีการทางเทคนิคไดอธิบายไวในตาราง 2.1 รวมถึงผลที่ตามมาที่สําคัญซึ่ง
ควรพิจารณาในการเลือกใชวิธีการทางเทคนิคแตละวิธี
ทั้งนี้ จะมีการกลาวโดยละเอียดถึงผลที่ตามมาของวิธีการทางเทคนิคแตละวิธีในบท
อื่นๆ ตอไป
ตารางแสดงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติแบบเนนการมีสวนรวมของ LEGS
ตารางแสดงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติแบบเนนการมีสวนรวมของ LEGS (LEGS
Participatory Response Identification Matrix - PRIM) เปนเครื่องมือที่นําขอมูลที่ไดจากการ
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ประเมินเบื้องตนมาใชประโยชนสําหรับการพูดคุยหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น
เพื่อที่จะระบุมาตรการใหความชวยเหลือที่เหมาะสมที่สุดและเปนไปไดมากที่สุด เพื่อทําการ
ปองกันปศุสัตวและผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม (ดูกรณีศึกษาดานลาง) ทั้งนี้ ควรจัดทําตาราง
PRIM ใหเสร็จสมบูรณโดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินโดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
ตัวแทนจากชุมชน
ตาราง PRIM จะพิจารณาวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ 3 ประการ (การใหความ
ชวยเหลือเรงดวน การปองกันดูแลปศุสัตว การผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม) ในการตัดสินใจเลือก
มาตรการใหความชวยเหลือทางเทคนิครูปแบบตางๆ (การลดจํานวนปศุสัตว บริการดานสัตว
แพทย อาหารสัตว น้ํา ที่อยูอาศัย และการจัดหาปศุสัตว) โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ประเมิน โดยเนนที่ความสําคัญของวัตถุประสงคทั้งสามประการเพื่อสนับสนุนวิถีการดํารง
ชีพในภาวะภัยพิบัติ และในการระบุวามาตรการใหความชวยเหลือในแตละรูปแบบเหมาะสม
กั บ สถานการณ นี้ อ ย า งไร และคาบเกี่ ย วกั น อย า งไรภายในระยะของภาวะภั ย พิ บั ติ นั้ น
ด า นขวาของตารางจะช ว ยให อ งค ก รต า งๆ สามารถวางแผนระยะเวลาในการให ค วาม
ชวยเหลือที่สัมพันธกับระยะของภาวะภัยพิบัตินั้นๆ และทําใหมีเวลาเพียงพอในการเตรียม
ความพรอมและนําไปสูกิจกรรมอื่นๆ ตอไป ระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติจะแตกตางกันไป
สําหรับภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
ในสวนของอภิธานศัพทจะมีคําจํากัดความอยางกวางๆ สําหรับ
กรอบ 2.2 การชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติโดยวิธีใหเงินชวยเหลือ
มีการถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับบทบาทของเงินสดที่มีตอการใหความชวยเหลือใน
ภาวะภัยพิบัติ ในฐานะทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากความชวยเหลือดานอาหาร/การทํางาน
เพื่อแลกกับอาหาร และยังเปนการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวอีกดวย เชน อาหารสัตว
น้ํ า หรื อ การจั ด หาปศุ สั ต ว วิ ธี ใ ห เ งิ น ช ว ยเหลื อ ทํ า ให ผู ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ สามารถ
ตัดสินใจเลือกไดดวยตนเองวา สิ่งใดที่จะตอบสนองความตองการของตนมากที่สุด แมวา
วิธีนี้จะยังไมใชระเบียบวิธีที่ผานการพิสูจนแลว แตก็มีความสนใจกันมากขึ้นที่จะปรับปรุง
แนวทางนี้ (ดูตัวอยางเพิ่มเติมที่ Mattinen and Ogden, 2006)
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ตาราง 2.1 วัตถุประสงคดานการดํารงชีพและทางเลือกของมาตรการใหความชวยเหลือทาง
เทคนิคของ LEGS
วัตถุประสงคดานการ ทางเลือกของ
ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นและประเด็นปญหา
ดํารงชีพ
มาตรการใหความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิค
1. ใหความชวยเหลือ การลดจํานวน
• อาจเหมาะสมในชวงเริ่มตนของภาวะภัยพิบัติ
อยางเรงดวนตอ
ที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
ปศุสัตว
ชุมชนทีไ่ ดรบั
(การเรงจําหนาย • ปองกันดูแลฝูงสัตวที่เหลืออยูในระยะยาว
ผลกระทบจากภัย
• ใหการสนับสนุนทางการเงินแกเจาของปศุ
ปศุสัตวออก)
พิบัติดว ยการใหความ
สัตว
ชวยเหลือดานปศุสัตว
• อาจนําไปใชไดสาํ หรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน โดยชวยสรางรายไดใหแก
ครอบครัวทีอ่ าจจะขาดแคลนอาหารสัตว ที่อยู
สําหรับปศุสัตว หรือแรงงานที่จะดูแลปศุสัตว
ของตน
• จําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐาน ผูคาที่สนใจ
และแนวนโยบายที่เอื้อประโยชน
• อาจเหมาะสมเมื่อภาวะภัยพิบัติมีความรุนแรง
การลดจํานวน
มากกวาจะสามารถแกไขดวยการเรงจําหนาย
ปศุสัตว
ปศุสัตวออก
(การลดจํานวน
• ทําใหมีอาหารหรือชวยสรางรายได
โดยการฆาเปน
• จําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐาน ทักษะ และ
อาหาร)
กลไกการแจกจายเนื้อสัตวสําหรับการฆาสัตว
เปนอาหาร
• อาจตองการการสนับสนุนจากองคกรภายนอก
มากขึ้น
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วัตถุประสงคดานการ ทางเลือกของ
ดํารงชีพ
มาตรการใหความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิค
2 ปองกันดูแล
บริการดาน
ปศุสัตวที่สําคัญของ สัตวแพทย
ชุมชนทีไ่ ดรบั
(การใหบริการ
ผลกระทบจากภัย
ตรวจรักษา
พิบัติ
เบื้องตนทางสัตว
แพทย สนับสนุน
การดําเนินงาน
ดานสัตวแพทย
ของภาครัฐ)

ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นและประเด็นปญหา

• อาจใหผลในเชิงบวกในแงการปองกันและ
ผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมในทุกระยะของภาวะ
ภัยพิบัติ
• สามารถครอบคลุมถึงมาตรการเตรียมความ
พรอมตางๆ เชน การฉีดวัคซีนและการใหการ
รักษาเชิงปองกัน
• สามารถดําเนินการไปพรอมกับกิจกรรมอื่นๆ
(เชน การจัดหาอาหารสัตว การจัดหาน้ํา และ
การจัดหาปศุสัตว) เพื่อเพิ่มการปองกันดูแลปศุ
สัตว
• จําเปนตองมีหนวยปฏิบัติงานหรือหนวย
บริการที่มศี ักยภาพ (ของภาครัฐเอกชน และ/
หรือชุมชน) และเวชภัณฑสําหรับสัตว

• จําเปนตองมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
การจัดหาน้าํ
เพียงพอ หรือมีศักยภาพที่จะสรางแหลงน้ํา
(การฟน ฟูสภาพ
แหลงน้ํา การสราง ใหม
แหลงน้ําใหม การ • จําเปนตองมีระบบการจัดการแหลงน้ําใน
ทองถิน่ อยางมีประสิทธิภาพ
ขนสงน้ําเพื่อ
• อาจตองใชเงินทุนสูง (โดยเฉพาะการสราง
แจกจาย
แหลงน้ําใหม) หรือมีคาใชจายสูง (การขนสง
น้ําเพื่อแจกจาย)
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วัตถุประสงคดานการ ทางเลือกของ
ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นและประเด็นปญหา
ดํารงชีพ
มาตรการใหความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิค
ที่อยูอาศัยและการ • ตอบสนองตอความจําเปนดานปศุสตั วในเรื่อง
ตั้งถิ่นฐานของปศุ ตางๆ นั่นคือ การปองกันสัตวจากสภาพอากาศ
รอนหรือเย็น ความมั่นคงปลอดภัย การ
สัตว
ปองกันไมใหสัตวออกนอกทีอ่ ยูอาศัย การจัด
(การตั้งถิ่นฐาน
โครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอมทีถ่ ูกสุขลักษณะสําหรับมนุษย
และปศุสัตว รวมถึงความสะดวกในการ
ที่อยูอาศัย)
บริหารจัดการ
• โดยทั่วไปแลวเหมาะสมกวาสําหรับภาวะภัย
พิบัตทิ ี่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในสภาพอากาศที่
รุนแรง เมื่อเทียบกับภาวะภัยพิบัตทิ ี่คอยๆ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เชน ภัยแลง
• สามารถพัฒนามาตรการปองกันขึ้น (เชน ที่อยู
อาศัยของปศุสัตวที่ทนตอแรงแผนดินไหว)
เชนเดียวกับมาตรการทีอ่ อกแบบมาเพื่อ
ปองกันปศุสัตวหลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติ
• แกปญหาเรื่องการตั้งถิ่นฐานในระดับกวาง
(เชน สิทธิในทีด่ นิ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และการเขาถึงอาหารสัตวและน้ํา)
• ครอบคลุมถึงการใหความชวยเหลือเจาของปศุ
3.การผลิตปศุสัตวขึ้น การจัดหาปศุสัตว สัตวในการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมหลังจาก
เกิดภัยพิบัติ หรือการจัดหาปศุสัตวทดแทนใน
ใหมในชุมชนที่ไดรับ (การผลิตปศุสัตว
จํานวนที่นอ ยลง (เชน สัตวที่ใชลากจูงหรือใช
ผลกระทบจาก
รุนใหม การ
ในการขนสง หรือเปดไก) ที่ชวยสงเสริมการ
ภัยพิบัติ
แจกจายปศุสัตว
ดํารงชีพ
อื่นๆ)
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วัตถุประสงคดานการ ทางเลือกของ
ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นและประเด็นปญหา
ดํารงชีพ
มาตรการใหความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิค
• เหมาะสําหรับระยะฟนตัวเมือ่ สิ้นสุด
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ทันทีจากภัยพิบตั ิ และทํา
การประเมินความเสียหายของทรัพยสินแลว
• อาจมีคาใชจายสูงมากและยากตอการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
• จําเปนตองมีปศุสตั วในจํานวนที่เหมาะสมจาก
ภายในทองถิ่น หรือพื้นที่อนื่ ซึ่งอยูใ น
ระยะทางที่ขนสงได
• จําเปนตองมีทรัพยากรธรรมชาติอยางเพียงพอ
เพื่อรองรับปศุสัตวที่ไดรับแจกจาย
• ความสําเร็จขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้คอื กลุมผู
ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสม การคัดเลือก
ปศุสัตวที่เหมาะสม ศักยภาพของผูไ ดรับความ
ชวยเหลือในการจัดการและดูแลปศุสัตว และ
ความพรอมของการใหบริการดานปศุสัตว
• การใหความชวยเหลือเพิ่มเติมดานสุขภาพของ
สัตว ซึ่งรวมถึงการฝกอบรม สามารถเพิ่ม
อัตราการรอดชีวติ ได
• การเลี้ยงปศุสัตวรนุ ใหมอาจตองการอาหารใน
ระยะสั้นและการสนับสนุนอื่นๆ สําหรับผู
ไดรับความชวยเหลือ
• ดูดานบน
• การใหความชวยเหลืออยางตอเนือ่ งในระยะ
บริการดาน
ฟนตัวสามารถชวยผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมและ
สัตวแพทย น้ํา,
เพิ่มความแข็งแรงของปศุสัตว รวมถึงการลด
อาหารสัตว ที่อยู
ความเสี่ยงตอความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติใน
อาศัย
อนาคต
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ระยะตางๆ ดังกลาว แตผูมีสวนรวมจัดทําตาราง PRIM ควรตกลงกันเรื่องคําจํากัดความ
เฉพาะของตนที่เหมาะสมกับบริบทที่พวกเขาดําเนินการอยู สําหรับภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน
ซึ่งประกอบดวยภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันหรือที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอย
ไปอยางใดอยางหนึ่ง ก็อาจใช PRIM ที่เกี่ยวของได (ดูตัวอยางกรณีศึกษา C ดานลาง) ขณะที่
ถาเปนภาวะภัยพิบัติที่เรื้อรังและ/หรือซับซอนซึ่งไมรวมภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
หรื อที่ คอ ยๆ เกิ ด ขึ้น อย า งค อ ยเปน คอ ยไป ให ใช เฉพาะดา นซา ยของ PRIM (ซึ่ งก็ คื อ
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ)
ดังนั้น ตาราง PRIM จึงควรใหขอสรุปที่เห็นภาพวา มาตรการใหความชวยเหลือใน
รูปแบบใดที่สามารถทําไดและนาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกปองวิถีการดํารงชีพใน
ภาวะภัยพิบัติในระยะนั้นๆ กรณีศึกษาดานลางนี้จะแสดงตัวอยางของตาราง PRIM ที่จัดทํา
เสร็จสมบูรณแลว และโปรดดูแบบฟอรมตารางในภาคผนวก 2.3
สิ่งสําคัญที่ควรทราบคือ ไมมีมาตรการใหความชวยเหลือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน
คูมือนี้ที่จะเปนวิธีแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จ การจะปกปองและสงเสริมวิถีการดํารงชีพของ
ชุมชนนั้น การรับมือแบบบูรณาการซึ่งเกี่ยวของกับมาตรการใหความชวยเหลือมากกวาหนึ่ง
วิธีพรอมกัน หรือการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือแบบตางๆ ตามลําดับในชวงที่เกิด
ภาวะภัยพิบัตินั้น เปนสิ่งที่เหมาะสมกวา ในบทตอไปจะกลาวถึงมาตรการใหความชวยเหลือ
ทางเทคนิคเฉพาะ ซึ่งไดแก การประเมินโดยละเอียดและคําแนะนําในการเลือกวิธีการยอยๆ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการใหความชวยเหลือนั้นๆ
กรณีศึกษา - ตารางแสดงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติแบบเนนการมีสวนรวมของ LEGS
(PRIM)
กรณีศึกษาตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการใชตาราง PRIM สําหรับภาวะภัยพิบัติแบบตางๆ
ในแตละกรณีศึกษา จะมีคําอธิบายผลลัพธเกี่ยวกับตาราง PRIM ซึ่งเปนเครื่องมือที่ออกแบบ
มาเพื่อชวยในการวางแผน โดยอางอิงขอมู ลที่ไดจากการประเมินและการตัดสินใจของ
ผูเขารวม แตไมควรนําไปใชเพื่อกําหนดการดําเนินการ นอกจากนี้ ตัวอยางเหลานี้มีขึ้นเพื่อ
จุดประสงคในการอธิบายเทานั้น ผูเขารวมควรตระหนักถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความ
สนใจหรือความเชี่ยวชาญสวนบุคคลเมื่อจัดทําตาราง
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กรณีศึกษา A: แผนดินไหวในเอเชีย (ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน)
ตาราง 2.2 ตาราง PRIM ของกรณีศึกษา A
มาตรการ
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
ใหความ
การใหความ การปองกัน
การผลิต
ชวยเหลือ
ชวยเหลือ
ดูแลปศุสัตว
ปศุสัตว
ทางเทคนิค
เรงดวน
ขึ้นมาใหม
การลด
จํานวน
n/a
n/a
n/a
ปศุสัตว
บริการดาน
**
*****
*****
สัตวแพทย
อาหารสัตว
**
*****
*****
น้ํา
*
*
*
ที่อยูสําหรับ
***
***
***
สัตว
การจัดหา
ปศุสัตว
n/a
ทดแทน

หมายเหตุ:
ระดับคะแนนตามวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
***** มีประโยชนมาก/เหมาะสมอยางยิ่ง
**** มีประโยชน/เหมาะสม
***
มีประโยชนพอสมควร
**
มีประโยชนเล็กนอย
*
มีประโยชนนอยมาก/ไมคอยเหมาะสม
N/A
ไมเหมาะสม
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
 เวลาที่เหมาะสมในการการใหความชวยเหลือ
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ระยะของภาวะภัยพิบัติ
ผลกระทบ
เริ่มตน
ฟนตัว
ที่เกิดขึ้น
ฟนตัว
ในทันที

n/a

*****

การประเมินและการรับมือ

หมายเหตุสําหรับกรณีศึกษา A:
• การเรงจําหนายปศุสัตวออกไมใชการชวยเหลืออยางเรงดวนสําหรับครัวเรือนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิ บัติ เนื่องจากในกรณีเชน นี้ ระบบตลาดปกติยัง ไมทํา งาน การลด
จํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่ปศุสัตวอาจเสียชีวิตจากการ
ขาดน้ําหรืออาหาร ซึ่งถาเปนดังนั้น ปศุสัตวจะไมมีประโยชนเทาที่ควรตอครัวเรือนที่
ไดรับผลกระทบ
• การใหความชวยเหลือดานสัตวแพทยอาจเปนไดทั้งความชวยเหลืออยางเรงดวน (โดยการ
ชวยใหสัตวที่รอดจากภัยพิบัติยังมีชีวิตอยู) ในสถานการณไดรับผลกระทบในทันทีจากภัย
พิบัติ และการสนับสนุนที่สําคัญในการปองกันดูแลและผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมในระยะ
เริ่มตนฟนฟูและระยะฟนฟู
• การจัดหาอาหารสัตวยังเอื้อใหเกิดการปองกันดูแลและการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม แมวา
อาจจะไมใ ชก ารใหค วามชว ยเหลือ อยา งเรง ด ว น ถา มีการแจง เตือ นล ว งหนา เกี่ย วกั บ
เหตุการณแผนดินไหว อาจตองดําเนินมาตรการบางอยางเพื่อสะสมอาหารสัตว (และน้ํา)
• การจัดหาน้ําอาจมีประโยชนเล็กนอย ขึ้นอยูกับผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีตอแหล ง
น้ํา สํา หรั บ ปศุ สั ต ว
• การใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยอาจเปนมาตรการเสริมการใหความชวยเหลืออยาง
เรงดวน และการปองกันดูแลและการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม โดยขึ้นอยูกับประเภทของ
ปศุสัตวที่เลี้ยงไวและความตองการดานที่อยูอาศัย หากมีการแจงเตือนอยางเพียงพอ การ
จั ด หาที่ อ ยู อ าศั ย สํ า หรั บ ปศุ สั ต ว อ าจช ว ยชี วิ ต ปศุ สั ต ว เ หล า นั้ น ได ใ นระยะแจ ง เตื อ น
(ตัวอยางเชน การยายปศุสัตวออกจากอาคารที่อาจถลมลงมา และใหไปอยูในที่โลงแทน)
ในสถานการณที่ไดรับผลกระทบในทันทีจากภัยพิบัติและในชวงเริ่มตนการฟนฟู การ
จัดหาที่อยูที่อบอุนและ/หรือแหงสําหรับสัตวที่ไดรับผลกระทบ ถือเปนการสนับสนุนที่
สําคัญตอการปองกันดูแลและการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม
• ในแงของการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม การจัดหาปศุสัตว (“การจัดหาปศุสัตวทดแทน”)
อาจเปนการสนับสนุนที่สําคัญ นั่นคือ ชวยใหผูที่สูญเสียปศุสัตวสามารถเริ่มตนฟนฟูฝูง
ปศุสัตวบางสวนได อยางไรก็ตาม กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดในระยะฟนฟูเทานั้น
กรณีศึกษานี้มีการอธิบายไวในลักษณะแผนภาพดังรูป 2.1 โดยเปรียบเทียบมาตรการให
ความชวยเหลือกับระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติ
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เวลาในการให
ความชวยเหลือ

บริการดานสัตวแพทย
อาหารสัตว
น้ํา
ที่อยูอาศัย
การจัดหาปศุสัตว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที
จากภัยพิบัติ
เริ่มตน
ฟนตัว

ผลกระทบจาก
ภาวะภัยพิบตั ิ

ฟนตัว
เวลา
ปกติ

รูป 2.1 กรณีศึกษา A: แผนดินไหวในเอเชีย (ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน)
กรณีศึกษา B: ภัยแลงในแอฟริกา (ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป)
ตาราง 2.3 ตาราง PRIM ของกรณีศึกษา B
มาตรการให
ความชวยเหลือ
ทางเทคนิค

การลดจํานวน
ปศุสัตว
บริการดาน
สัตวแพทย
อาหารสัตว
น้ํา
ที่อยูสําหรับ
สัตว
การจัดหาปศุ
สัตวทดแทน
42

วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
การให
การ
การผลิต
ความ
ปองกัน
ปศุสัตว
ชวยเหลือ
ปศุสัตว
ขึ้นมาใหม
เรงดวน
*****

***

**

(*)

*****

****

(*)
(*)

***
***

****
****

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

*****

ระยะของภาวะภัยพิบัติ
เตรียม เตือนภัย ภาวะ
ฟนตัว
พรอม
ภัยพิบัติ

การประเมินและการรับมือ

หมายเหตุ:
ระดับคะแนนตามวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
***** มีประโยชนมาก/เหมาะสมอยางยิ่ง
**** มีประโยชน/เหมาะสม
***
มีประโยชนพอสมควร
**
มีประโยชนเล็กนอย
*
มีประโยชนนอยมาก/ไมคอยเหมาะสม
N/A
ไมเหมาะสม
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
 เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
หมายเหตุสําหรับกรณีศึกษา B:
• ภัยแลงที่เกิดขึ้นอยางชาๆ ในแอฟริกาแสดงใหเห็นถึงมาตรการใหความชวยเหลือใน
รูปแบบตางๆ และจังหวะเวลาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณแผนดินไหว
ในเอเชียในกรณีศึกษา A ในระยะแจงเตือน การเรงจําหนายปศุสัตวออกเปนวิธีที่มี
ประโยชน อ ย า งมากในการให ค วามช ว ยเหลื อ อย า งเร ง ด ว นต อ ครอบครั ว ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบ โดยการสรางรายไดใหแกผูไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติเพื่อนําไปใช
เลี้ยงดูครอบครัว และปองกันดูแลปศุสัตวไดในระดับหนึ่ง (นั่นคือ ปศุสัตวที่เหลืออยู
ไมตองแยงใชทรัพยากรที่มีอยูนอย และเงินที่ไดบางสวนอาจนําไปใชในการดูแล
สุขภาพสัตวและจัดหาอาหารสัตวสําหรับปศุสัตวที่เหลืออยู) ถาการใหความชวยเหลือ
ล า ช า ออกไปจนถึ ง เวลาที่ เ กิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ การเร ง จํ า หน า ยปศุ สั ต ว อ อกอาจไม
สามารถทําได เนื่องจากสัตวจะอยูในสภาพย่ําแยเกินไป ในกรณีนี้ การลดจํานวนโดย
การฆา (ดังแสดงไวดวยลูกศรเสนประ) เปนวิธีการใหความชวยเหลืออยางเรงดวนตอ
ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ
• ในตั ว อย า งนี้ ภั ย แล ง ยั ง อยู ใ นระยะเริ่ ม ต น (เตรี ย มพร อ ม/แจ ง เตื อ น) ดั ง นั้ น วิ ธี ที่
เหมาะสมควรเปนการเรงจําหนายปศุสัตวออกมากกวาการลดจํานวนโดยการฆา
เนื่องจากการเรงจําหนายปศุสัตวออกทําใหเจาของปศุสัตวมีรายไดและกระตุนกลไก
ตลาด
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• การใหความชวยเหลือดานสุขภาพของสัตว ซึ่งอาจดําเนินการไดในทุกระยะของภัย
แลง มีผลสําคัญตอการปองกันดูแลและการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม นั่นคือ สามารถ
ปองกันการเสียชีวิตและการเกิดโรคในฝูงปศุสัตว รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงใหปศุ
สัตวสามารถทนตอภัยแลงได
• การจัดหาอาหารสัตวและน้ําในระยะเตือนภัยและระยะภาวะภัยพิบัติของภัยแลงอาจ
ช ว ยให ส ามารถป อ งกั น ดู แ ลปศุ สั ต ว ที่ เ หลื อ อยู แ ละผลิ ต ปศุ สั ต ว ขึ้ น มาใหม ไ ด ใ น
อนาคต
• ในตัวอยางนี้ การจัดหาที่อยูสําหรับสัตวไมใชวิธีที่เหมาะสม
• ในระยะฟนตัว การจัดหาปศุสัตว (“การจัดหาปศุสัตวทดแทน”) จะเปนประโยชนตอ
การผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม
กรณีศึกษานี้มีการอธิบายในลักษณะแผนภาพไวดังรูป 2.2 โดยเปรียบเทียบมาตรการใหความ
ชวยเหลือกับระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติ
กรณีศึกษาสุดทายนี้แสดงใหเห็นวาภาวะภัยพิบัติที่แตกตางกัน (เชนในกรณีนี้คือ
ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป) สงผลอยางไรตอความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของทางเลือกการใหความชวยเหลือแบบตางๆ ตามที่ตาราง PRIM เนนย้ําไว
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การประเมินและการรับมือ
การลดจํานวนปศุสัตว
บริการดานสัตวแพทย
อาหารสัตว
น้ํา

เวลาในการให
ความชวยเหลือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที
จากภัยพิบัติ

การจัดหาปศุสัตว
ภาวะภัยพิบตั ิ

ฟนตัว

เตือนภัย
ผลกระทบจาก
ภาวะภัยพิบตั ิ

ปกติ

เตรียมพรอม
เวลา

รูป 2.2 กรณีศึกษา B: ภัยแลงในแอฟริกา (ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป)
กรณีศึกษา C: ภัยแลงที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปเปรียบเทียบกับสถานการณความ
ขัดแยงในแอฟริกา (ภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน)
ตาราง 2.4 ตาราง PRIM ของกรณีศึกษา C
มาตรการใหความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิค

การลดจํานวนปศุสัตว
บริการดานสัตวแพทย
อาหารสัตว
น้ํา
ที่อยูสําหรับสัตว
การจัดหาปศุสัตว
ทดแทน

วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
การให
การ
การผลิต
ความ
ปองกัน ปศุสัตว
ชวยเหลื ปศุสัตว
ขึ้นมา
อ
ใหม
เรงดวน
***
*
*
(*)
*****
****
(*)
*****
*****
(*)
**
**
***
***
***
n/a

n/a

ระยะของภาวะภัยพิบัติ
เตรียม เตือนภัย ภาวะภัย ฟนตัว
พรอม
พิบัติ

*****
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หมายเหตุ:
ระดับคะแนนตามวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
***** มีประโยชนมาก/เหมาะสมอยางยิ่ง
**** มีประโยชน/เหมาะสม
***
มีประโยชนพอสมควร
**
มีประโยชนเล็กนอย
*
มีประโยชนนอยมาก/ไมคอยเหมาะสม
N/A
ไมเหมาะสม
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
 เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
หมายเหตุสําหรับกรณีศึกษา C:
• เมื่อเปรียบเทียบตารางนี้กับกรณีศึกษา B การใหความชวยเหลือโดยสวนใหญยังถือวา
เหมาะสม และมีศักยภาพที่จะใหประโยชนที่สําคัญแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ เชน
บริการดานสัตวแพทย การจัดหาอาหารสัตว น้ํา และการจัดหาปศุสัตว
• อยางไรก็ตาม การเรงจําหนายปศุสัตวออกไมใชวิธีที่เหมาะสมในสถานการณความ
ขัดแยงนี้ เนื่องจากระบบตลาดและโครงสรางพื้นฐานถูกทําลายเสียหายอยางหนัก การ
ลดจํานวนโดยการฆาอาจเปนวิธีที่ทําได โดยขึ้นอยูกับขีดจํากัดในการดําเนินการของ
องคกรที่รับผิดชอบ
• การจัดหาอาหารสัตวสามารถชวยปองกันดูแลและผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม โดยเฉพาะ
สําหรับชุมชนที่อาจถูกจํากัดใหอยูในคายพักพิง และไมสามารถพาปศุสัตวไปยังทุง
หญาเลี้ยงสัตวได ในทํานองเดียวกัน การจัดหาน้ําใหแกปศุสัตวในกรณีที่ไมสามารถ
เขาถึงแหลงน้ําปกติไดเนื่องจากความไมปลอดภัย อาจชวยปองกันดูแลและผลิตปศุ
สัตวขึ้นมาใหม
• ที่อยูหรือคอกสําหรับปศุสัตว ซึ่งไมเกี่ยวของกับกรณีศึกษา B อาจกลายเปนปญหา
สําคัญเนื่องจากการยายถิ่นฐานและความไมมั่นคง (เชน อันตรายจากการชิงทรัพย)
• การใหความชวยเหลือทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรที่รับผิดชอบใน
สถานการณขัดแยงนั้น
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การเลือกวิธีใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติโดยมุงเนนที่การดํารงชีพของชุมชน
ขอมูลที่ไดจากการประเมินเบื้องตน และผลของการหารือกันในเรื่องการวางแผนอยางมีสวนรวม
ตามตาราง PRIM และการวิเคราะหคุณสมบัติและขอบังคับขององคกรที่ใหความชวยเหลือ ควร
สนับ สนุน การเลือ กมาตรการใหค วามชวยเหลือ ทางเทคนิค ที่เหมาะสม เป น ไปไดจ ริง และ
ทันเวลา เพื่อสนับสนุนและปกปองวิถีการดํารงชีพที่ตองพึ่งพาปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ
ภาคผนวกตอไปนี้ประกอบดวยรายการตรวจสอบสําหรับการประเมินเบื้องตน ขอสรุป
ของระเบียบวิธีการประเมิน และขอมูลอางอิง/แหลงขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนขั้นตอนนี้ บท
ตอๆ ไปของคูมือ LEGS จะอธิบายถึงมาตรฐานและแนวทางสําหรับมาตรการใหความชวยเหลือ
ทางเทคนิคแตละมาตรการดังที่ระบุหัวขอไวขางตน รวมทั้งเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมจากทางเลือกตางๆ
หมายเหตุ
1. การสอบถามแบบมีสวนรวม (Participatory Inquiry) หมายถึง การรวบรวมขอมูลอยางเปน
ระบบ (และ ตองดําเนินการอยางรวดเร็วหากจําเปน) และการวิเคราะหขอมูลรวมกับคนใน
ทองถิ่น หากทําไดดี การสอบถามแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของ
ประชากรกลุมความเสี่ยงและกลุมคนชายขอบ ดังนั้น จึงสามารถแยกขอมูลตามกลุมยอยได
โดยอัตโนมัติ
ภาคผนวก 2.1 รายการตรวจสอบสําหรับการประเมินเบื้องตน
รายการตรวจสอบเหลานี้สัมพันธกับขั้นตอนการประเมินเบื้องตนดังที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตน
โดยอางอิงตามการประเมิน 3 อยางดังตอไปนี้คือ 1) บทบาทของปศุสัตวตอการดํารงชีพของ
ชุมชน 2) ลักษณะและผลกระทบของภาวะภัยพิบัติ และ 3) การวิเคราะหสถานการณ

47

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

การประเมินเบื้องตน 1: การจัดการปศุสัตวและบทบาทของปศุสัตวที่มีตอการดํารงชีพของชุมชน
วัตถุประสงคของการประเมิน: เพื่อใหมั่นใจวาปศุสัตวมีบทบาทสําคัญหรือไมตอการดํารงชีพของ
ประชากรที่ไดรับผลกระทบ และลักษณะของบทบาทดังกลาว ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจวาการรับมือดาน
ปศุสัตวมีความเหมาะสม และเพื่อใหเขาใจวาปศุสัตวไดรับการจัดการอยางไร
คําถามสําคัญ:
1.1 วิถีการดํารงชีพที่สําคัญในพื้นที่ที่ประสบภัยในชวงเวลา “ปกติ” คืออะไร
1.2 ประโยชนหลักที่ไดจากปศุสัตวมีอะไรบาง (อาหาร รายได สังคม การลากจูง การขนสง)
1.3 อาหารที่ไดจากปศุสัตวในชวงเวลา “ปกติ” คิดเปนกี่เปอรเซ็นต
1.4 รายไดจากปศุสัตวในชวงเวลา “ปกติ” คิดเปนกี่เปอรเซ็นต
1.5 สมาชิกในครัวเรือนมีบทบาทอะไรบางในการดูแลจัดการปศุสัตว รวมถึงสิทธิในการ
ใชงานและการกําจัดทิ้ง (หมายเหตุ: ปศุสัตวพันธุตางๆ ในชวงอายุตางๆ, การ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) โดยอางอิงถึงเพศที่ดูแลปศุสัตวนั้นๆ
1.6 โดยทั่วไปแลว สถาบันและองคกรที่สําคัญใดมีสวนเกี่ยวของในการผลิตปศุสัตวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และองคกรเหลานี้มีบทบาทอยางไร
1.7 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาที่สําคัญและตัวบงชี้ “ภาวะภัยพิบัติ” มีอะไรบาง (เชน
การขาดแคลนอาหาร การฆาสัตวเปนอาหารมากขึ้นหรือมีการจําหนายสัตวมากขึ้น
การอพยพ สมาชิกในครอบครัวกระจัดกระจายกันไป มีการขายทรัพยสินอื่นๆ เปน
ตน) ยุทธศาสตรเหลานี้สงผลลบตอความมั่นคงดานการดํารงชีพในอนาคตหรือไม
บทสรุป/ทางออก: ปศุสัตวมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีพของผูคนที่ไดรับผลกระทบหรือไม
ถาเชนนั้นแลว การรับมือดานปศุสัตวมีความเหมาะสมหรือไม
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การประเมินเบื้องตน 2: ลักษณะและผลกระทบของภาวะภัยพิบัติ
วัตถุประสงคของการประเมิน: เพื่อระบุวาจําเปนตองมีการรับมือกับภาวะภัยพิบัติหรือไม
เพื่อเขาใจถึงผลกระทบเบื้องตนของภาวะภัยพิบัติที่มีตอประชากรที่ไดรับผลกระทบ และ
เพื่อระบุวาจําเปนตองใชขอมูลใดเพิ่มเติม
คําถามสําคัญ:
2.1 ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด อยู ใ นประเภทใด เช น ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
ฉับพลัน หรือที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป หรือภาวะภัยพิบัติที่ซับซอน
2.2 สาเหตุของภาวะภัยพิบัติคืออะไร (ภัยแลง อุทกภัย สงคราม ฯลฯ)
2.3 ความเปนมาของภาวะภัยพิบัติประเภทนี้ในบริบทนี้คืออะไร
2.4 ภาวะภัยพิบัตินี้เขาสูระยะใด (เตรียมพรอม/เตือนภัย/ภาวะภัยพิบัติ/ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในทันที/ฟนตัว ฯลฯ)
2.5 พื้นที่ใดที่ไดรับผลกระทบ
2.6 ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่มีตอประชากรที่ไดรับผลกระทบคืออะไร
2.6.1 ภาวะโภชนาการของประชากรที่ไดรับผลกระทบเปนอยางไร
2.6.2 ความชุกของโรคเปนอยางไร
2.6.3 อัตราการเสียชีวิตเปนอยางไร
2.6.4 ผลกระทบตอประชากรกลุมเสี่ยง (ตัวอยางเชน ผูหญิง เด็ก ผูติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส โดยเฉพาะชนกลุมนอย) (ดูขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการวิเคราะหความ
เสี่ยงไดในภาคผนวก 2.4 )
2.6.5 มีสั ญ ญาณใดๆ ที่ แ สดงวา มี การนํา ยุ ท ธศาสตร การแก ไ ขป ญหา/ตัว บ ง ชี้
“ภาวะภัยพิบัติ" จากคําถามขอที่ 1.7 มาใชหรือไม
2.6.6 มีการอพยพหรือยายถิ่นฐานของประชากร (บางสวน) ที่ไดรับผลกระทบ
หรือไม ถามี ใครคือผูไดรับผลกระทบ และคนเหลานั้นพาปศุสัตวของตน
ไปดวยหรือไม ผลกระทบที่มีตอชุมชนเจาบานในสถานที่ใหมนั้นคืออะไร
2.7 ภาวะภัยพิบัติสงผลกระทบอยางไรตอยุทธศาสตรการจัดการปศุสัตว
2.7.1 สงผลกระทบอยางไรตอการเขาถึงทุงหญาปศุสัตว
2.7.2 สงผลกระทบอยางไรตอการเขาถึงแหลงน้ําสําหรับปศุสัตว
2.7.3 สงผลกระทบอยางไรตอการเคลื่อนยายประจําวันและตามฤดูกาล
2.7.4 สงผลกระทบอยางไรตอผูคาปศุสัตวและตลาดคาปศุสัตวหลัก
2.7.5 สงผลกระทบอยางไรตอบริการดานปศุสัตว
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2.7.6 สงผลกระทบอยางไรตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
2.7.7 สงผลกระทบอยางไรตอการแบงงานระหวางหญิง-ชาย
2.7.8 ประชากรที่ไดรับผลกระทบวางแผนไวอยางไรสําหรับปศุสัตวของตนใน
อนาคต
2.8 ภาวะภัยพิบัติสงผลกระทบอยางไรตอปศุสัตว (แบงแยกตามพันธุถาจําเปน)
2.8.1 สงผลกระทบอยางไรตอการจําหนายปศุสัตว
2.8.2 สงผลกระทบอยางไรตอราคาของปศุสัตว
2.8.3 เงื่อนไขทางการคาระหวางราคาปศุสัตวกับราคาธัญพืชมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
2.8.4 สภาพของปศุสัตวทรุดโทรมลงอยางไร
2.8.5 ผลผลิตจากปศุสัตวลดลงหรือไม (การผลิตนม เลือด ไข ฯลฯ)
2.8.6 ปศุสัตวมีอัตราการเจ็บปวยเพิ่มขึ้นหรือไม
2.8.7 การฆาปศุสัตวเพื่อบริโภคกันในครัวเรือนเพิ่มขึ้นหรือไม
2.8.8 อัตราการตายของปศุสัตวเปนอยางไร
2.8.9 สงผลกระทบตอที่อยู/คอกของปศุสัตวหรือไม
2.8.10 ผลกระทบเหลานี้มีความรุนแรงในระดับใด
2.9 ภาวะภัยพิบัติสงผลกระทบอยางไรตอสิ่งแวดลอม (ควรประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากภาวะภัยพิบัติ และจากแผนการใหความชวยเหลืออยางละเอียด
รอบคอบ) มีการคิดคนระเบียบวิธีจํานวนมากเพื่อวัตถุประสงคนี้ โปรดดูตัวอยาง
จากเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอมอยางเรงดวน (Rapid Environmental
Assessment - REA) ที่จัดทําโดยศูนยการวิจัยความเสี่ยงเบ็นฟลด ยูซีแอล
(Benfield UCL Hazard Research Centre) และองคการแครอินเตอรเนชั่นแนล
(CARE International) ตลอดจนเครื่องมือการประเมิน FRAME (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 2.4)
2.10 การคาดการณและแนวโนม (ที่เกี่ยวของ) ของฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงเปนอยางไร
(เชน การคาดการณเรื่องหิมะ ฝน ความรอน ความแหงแลง ความไมปลอดภัยที่
เพิ่มมากขึ้น การเขาถึงอาหาร ฯลฯ)
บทสรุป/ทางออก: การใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติจําเปนหรือไม
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การประเมินเบื้องตน 3: การวิเคราะหสถานการณ
วัตถุประสงคการประเมิน: เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ขอจํากัดหรือความคาบเกี่ยวกันทางดานการจัดสรรทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น และการรวมมือ
กับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ
คําถามสําคัญ:
3.1 ใครคือผูมีบทบาทสําคัญในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ และบุคคลเหลานั้นทําอยางไร
3.2 มีผูมีสวนไดสวนเสียที่ทําหนาที่ประสานงานหรือไม
3.3 มีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใดบางในเวลาปกติ และภาวะภัยพิบัติสงผล
กระทบอยางไรตอบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้น (รวมถึงการบริหาร
จัดการของรัฐ ตลาด และบริการดานสุขภาพของสัตวและการผลิตปศุสัตว)
3.4 มีทรัพยากรใดอยูบาง โดยเฉพาะยุทธศาสตรการแกปญหาเฉพาะในทองถิ่น
3.5 ประวัติของการรับมือภัยบิบัติในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ทั้งในแงดีและแงลบ
รวมถึงบทเรียนที่ไดเรียนรูเปนอยางไร
3.6 บริ บ ทป จ จุ บั น คื อ อะไร (อาจต อ งทํ า การประเมิ น โดยละเอี ย ดมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ประเด็นเหลานี้ โดยขึ้นอยูกับมาตรการทางเทคนิคที่เลือกใช (ดูบทตอๆ ไปซึ่ง
เกี่ยวกับมาตรการใหความชวยเหลือทางเทคนิค) คําถามที่เฉพาะเจาะจงเหลานี้จะมี
ความสําคัญมาก (และในบางกรณีอาจเปน “ขอสมมติฐานที่เปนอุปสรรค” (killer
assumption)) ในสถานการณที่มีความขัดแยง)
3.6.1 มีวิธีการสื่อสารอยางไร
3.6.2 สถานการณดานความมั่นคงเปนอยางไร
3.6.3 ผลที่ตามมาจากการเคลื่อนยายและการอพยพปศุสัตวคืออะไร (สิทธิใน
การเขาถึง ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น)
3.6.4 เจาของปศุสัตวกําลังเผชิญปญหาสําคัญเรื่องการปองกันสัตวในเรื่องใด
3.6.5 โครงสรางพื้นฐานในปจจุบันมีอะไรบาง (ถนนและการขนสง)
3.6.6 มีปญหาเรื่องการขามพรมแดนหรือไม
3.6.7 ขอจํากัดดานนโยบายและ/หรือทางกฎหมายที่สงผลกระทบตอการให
ความชวยเหลือดานปศุสัตวมีอะไรบาง (เชน การหามเคลื่อนยายหรือ
สงออกปศุสั ตว กฎหมายวาด วยการฆาสั ตวเป นอาหาร นโยบายการ
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จั ด เก็ บ ภาษี ข อ กํ า หนดในการออกใบอนุ ญ าต การประสานงานกั บ
หน ว ยงานที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ นโยบายการจั ด การภั ย พิ บั ติ
ระดับประเทศ นโยบายองคกรของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ)
บทสรุป/ทางออก: มีคําตอบใดขางตนที่เปน “ขอสมมติฐานที่เปนอุปสรรค” ซึ่งทําใหไม
สามารถใหความชวยเหลือแกพื้นที่นั้นๆ ได (ตัวอยางเชน สถานการณความมั่นคงที่เปน
อุปสรรคต อการเคลื่ อ นยาย ผู มีบ ทบาทอื่ นๆ ไดให ความชว ยเหลือ แก ป ระชากรที่ไ ดรั บ
ผลกระทบอยางเพียงพอแลว)
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ภาคผนวก 2.2 ระเบียบวิธีการประเมิน
ระเบียบวิธีการประเมินแบบมีสวนรวมไดแกวิธีการดังตอไปนี้:
• การสังเกต: อาจสังเกตเห็นตัวบงชี้หลักตอไปนี้ไดงาย เชน สภาพของปศุสัตว การ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อัตราการตายของปศุสัตว และผลกระทบจาก
ภาวะภัยพิบัติที่มีตอโครงสรางพื้นฐาน
• การสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญอาจครอบคลุมถึง
พนักงานขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในทองถิ่นและเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนและ
ผูนําดั้งเดิม ผูนําทางศาสนา และองคกรประชาสังคม
• การสนทนากลุมรวมกับประชากรกลุมเสี่ยงซึ่งไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงเพศ อายุ
การติดเชื้อเอชไอวี และตัวแปรอื่นๆ
• ขอมูลเชิงปริมาณ: อาจมีการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับตัวบงชี้ (เชน ราคาปศุ
สัตวและธัญพืชในตลาดทองถิ่น หรือจํานวนปศุสัตวที่เสียชีวิตโดยประมาณ) โดยใช
แบบสอบถามหากมีเวลา
• อาจรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากตัวแทนกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบโดยใช
วิธีการประเมินผลอยางมีสวนรวม (participatory rural appraisal - PRA) (ดูตาราง 2.5)
ซึ่งไดแก
o การจัดทําแผนที่
o กําหนดเวลา/แนวโนมเรื่องเวลา
o วิธีการรวบรวมและใหคะแนน Proportional piling and scoring
o การจัดอันดับ
o การวิเคราะหปจจัยดานเพศ – การเขาถึงเครื่องมือประกอบอาชีพ (resources tool)
o ปฏิทินประจําวันและประจําฤดูกาล
o แผนภาพของเวนน (Venn diagram)
เทคนิคเหลานี้ตองอาศัยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและอาจใชในระหวางการ
สัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญและ/หรือการสนทนากลุม
• การสุมตัวอยาง: หากมีเวลาไมมากนักสําหรับการประเมินสวนใหญ ควรใชวิธีสุม
ตัวอยางอยางรวดเร็วที่ทําไดงาย โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง การสุม
ตัวอยางแบบเจาะจงนี้รวมถึงการเลือกกลุมตัวอยาง “ที่เปนตัวแทนของคนกลุมใหญ”
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โดยดูจากลักษณะเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง (เชน เจาของปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลง เจาของปศุสัตวที่เปนผูหญิง ชาวบานในหมูบานที่เกิดอุทกภัย)
• ควรรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยใชรายงานจากภาครัฐ สถิติดานสุขภาพและสัตวแพทย
รายงานจากองคกรพัฒนาเอกชน และเอกสารขอมูลอื่นๆ ที่มี หนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการอยูในพื้นที่อาจทําการประเมินเบื้องตนหรือการประเมินภาวะภัยพิบัติอยาง
ละเอียด รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ซึ่งถือเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิที่มีประโยชน
ทั้งนี้ หากมีระบบเตือนภัยลวงหนา อาจจะใหขอมูลที่เปนประโยชนได ผูมีสวนได
สวนเสียเองก็อาจเปนแหลงขอมูลหลักที่มีประโยชนเชนกัน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
• ควรกําหนดขอมูลพื้นฐาน (baseline) โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่มีอยู ถาทําไมได อาจ
กําหนดเสนฐานจากการประเมินดวยการใหกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบนึ ก
ทบทวนโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพดังที่อธิบายขางตน (เชน วิธีการรวบรวมขอมูล
Proportional Piling หรือวิธีการวิเคราะหแนวโนมที่เกี่ยวกับเวลา (Time Trend) เพื่อ
ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของการมีอาหารสัตวจากชวงเวลา "ปกติ" จนถึงชวงที่เกิด
"ภาวะภัยพิบัติ")
• ขอมูลเชิงพื้นที่อาจมีประโยชนเชนกัน ตัวอยางเชน ภาพถายจากดาวเทียม/GIS การ
จัดทําแผนที่จุดแจกจายน้ํา และอื่นๆ
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ตาราง 2.5 แสดงใหเห็นวิธีการใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการประเมินผลอยางมี
สวนรวม (PRA) ที่กลาวถึงขางตนในการประเมินภาวะภัยพิบัติเบื้องตนดังที่อธิบายไวในบท
นี้
ตาราง 2.5 การปรับใชระเบียบวิธีแบบมีสวนรวมในการประเมิน
วิธี
รายการตรวจสอบ
หัวขอ
การประเมิน
ปฏิทินตามวัน/ตามฤดูกาล
1.5
บทบาทตามเพศ/อายุและฤดูกาล
การวิเคราะหเพศ – การเขาถึง 1.5
การควบคุมของแตละเพศและการ
เครื่องมือประกอบอาชีพ (ดู
เขาถึงทรัพยากร
Pasteur, 2002)
ขอบเขตพื้นที่ทไี่ ดรับผลกระทบ
การจัดทําแผนที่
2.5
2.7
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในชวงเวลา “ปกติ” และในภาวะภัย
2.7
พิบัติ
การจัดทําแผนทีบ่ ง บอกแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ (กอนและหลัง)
2.6.4
เชน ทุงหญาเลี้ยงปศุสัตว น้ํา
2.9
เสนทางการเคลื่อนยาย
2.10
ประชากรกลุมเสี่ยงที่ไดรับ
ผลกระทบ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
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วิธี
กําหนดเวลา/แนวโนมเวลา

รายการตรวจสอบ
การประเมิน
2.4
2.8
2.8
2.8
2.8
1.3, 1.4
2.6
2.6
2.8

หัวขอ

ระยะของภาวะภัยพิบัติ
แนวโนมการขายปศุสัตว
แนวโนมราคาปศุสัตว
แนวโนมผลผลิตจากปศุสัตว
แนวโนมโรคในปศุสัตว
แหลงรายได/อาหาร
การรวบรวมขอมูล
การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
Proportional Piling
โภชนาการ
การเปลี่ยนแปลงของโรคในคน
การเปลี่ยนแปลงดานการขาย ราคา
และผลผลิตจากปศุสัตว
แหลงรายได/อาหาร
การจัดอันดับ/การใหคะแนน 1.3, 1.4
2.8
สภาพของปศุสัตว อัตราการตาย โรค
3.5
ประวัตแิ ละประสิทธิผลของการ
รับมือในชวงกอนหนานี้
การจัดอันดับความยากจน
2.6
กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบ
(Wealth ranking)
(เพื่อทราบกลุมเปาหมาย)
แผนผังของเวนน (Venn
1.6
บทบาทและความสัมพันธของ
diagram)
3.1, 3.2
สถาบันที่มีมาแตเดิม
ผูมีบทบาทสําคัญและการ
ประสานงาน
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธี PRA แสดงไวในสวนอางอิงของบทนี้
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ภาคผนวก 2.3 ตารางแสดงวิธีการรับมือกับภาวะภัยพิบัติแบบเนนการมีสวนรวมของ
LEGS (PRIM)
ตาราง 2.6 ตาราง PRIM สําหรับภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
มาตรการใหความ
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
ชวยเหลือทางเทคนิค การใหความ การ การผลิต ผลกระทบ เริ่มตน ฟนตัว
ชวยเหลือ ปองกัน ปศุสัตว ที่เกิดขึ้น ฟนตัว
เรงดวน ปศุสัตว ขึ้นมาใหม ในทันที
การลดจํานวนปศุสัตว
บริการดานสัตวแพทย
อาหารสัตว
น้ํา
ที่อยูสําหรับสัตว
การจัดหาปศุสตั วทดแทน

ตาราง 2.7 ตาราง PRIM สําหรับภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
มาตรการใหความ วัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
ชวยเหลือทาง
การให การ การผลิต เตรียม เตือน ภาวะภัย ฟนตัว
เทคนิค
ความ ปองกัน ปศุสัตว พรอม ภัย
พิบัติ
ชวยเหลือ ปศุสัตว ขึ้นมาใหม
เรงดวน
การลดจํานวนปศุสัตว
บริการดานสัตว
แพทย
อาหารสัตว
น้ํา
ที่อยูสําหรับสัตว
การจัดหาปศุสัตว
ทดแทน
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หมายเหตุ:
ระดับคะแนนตามวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
***** มีประโยชนมาก/เหมาะสมอยางยิ่ง
***
มีประโยชนพอสมควร
*
มีประโยชนนอยมาก/ไมคอยเหมาะสม
ระยะของภาวะภัยพิบัติ
 เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
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****
**
n/a

มีประโยชน/เหมาะสม
มีประโยชนเล็กนอย
ไมเหมาะสม
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บทนํา
ความสําคัญของการมีมาตรฐานสากล
บทนี้จะกลาวถึงมาตรฐานที่สําคัญ 8 ขอ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของมาตรการใหความ
ชวยเหลือดานปศุสัตวในทุกรูปแบบซึ่งจะอธิบายถึงในบทตอๆ ไป มาตรฐานดังกลาวไดแก
1) การมีสวนรวม 2) การประเมินเบื้องตน 3) การตอบสนองและการประสานงาน 4) การ
กําหนดกลุมเปาหมาย 5) การติดตามและประเมินผล และผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ 6)
การสนับสนุนทางเทคนิคและความรูความเชี่ยวชาญขององคกร 7) การวางแผนในกรณี
ฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม และการเตรียมรับมือกับภาวะภัยพิบัติแตเนิ่นๆ และ 8)
มาตรการสงเสริมในระดับนโยบาย
มาตรฐานสากลเหล านี้ เ กี่ยวข อ งกั บ มาตรการให ความช วยเหลื อ ดา นปศุ สั ตว ทุ ก
รูปแบบซึ่งจะอธิบายถึงในบทตอๆ ไป และยังเปนสวนหนึ่งของมาตรการดังกลาวทั้งหมด
ดวย การปฏิบัติตามมาตรฐานที่อธิบายไวในที่นี้จะชวยใหองคกรตางๆ สามารถบรรลุ
เปาหมายของมาตรฐานตางๆ ที่อธิบายไวในบทอื่นๆ ได นอกจากนี้ ผูอานควรอางอิงคูมือส
เฟยร (Sphere Handbook) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการรับมือ
กับภัยพิบัติโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม รวมทั้งอางอิงถึงมาตรฐานและเกณฑเปรียบเทียบ
ของ Humanitarian Accountability Partnership (HAP) เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานดานมนุษยธรรม (ดู HAP, 2007)
ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
ขอแนะนําใหอานเนื้อหาในบทนี้กอนที่จะอานบทที่วาดวยมาตรการใหความชวยเหลือดาน
ปศุสัตวในรูปแบบตางๆ
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ความเสี่ยงและขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
คูมือสเฟยร (Sphere Handbook) ระบุวาประชากรบางกลุมอาจเผชิญความเสี่ยงมากเปนพิเศษ
ในชวงที่เกิดภัยพิบัติ ประชากรในกลุมเหลานี้ ไดแก สตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ ผูติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส และชนกลุมนอยหรือกลุมผูนับถือศาสนาบางกลุม ปศุสัตวอาจเปนทรัพยสินที่
มีคาสําหรับกลุมคนเหลานี้ ตัวอยางเชน อาหารที่ไดจากปศุสัตว เชน นมและไข เปนอาหารที่
มีคุณคาทางโภชนาการสูงและสําคัญตอเด็กเล็ก และสตรีมีครรภหรือสตรีที่ใหนมบุตร สัตว
บรรทุกสัมภาระ เชน ลา ชวยใหผูหญิงสามารถไปตักน้ําหรือเก็บฟน หรือขนสินคาไปที่ตลาดได
ในการประเมินมาตรการใหความชว ยเหลือดา นปศุ สัตวที่ เปน ไปได ในเบื้ องต น
จะตองคํานึงถึงการใชประโยชนจากปศุสัตวของกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงเหลานี้ และ
คํ า นึ ง ถึ ง ขี ด ความสามารถของกลุ ม ประชากรดั ง กล า วในการจั ด การปศุ สั ต ว ห รื อ เข า ถึ ง
ผลิตภัณฑหรือบริการจากปศุสัตว โดยในบางชุมชน การเปนเจาของปศุสัตวจะขึ้นอยูกับ
ฐานะความร่ํารวยและเพศ ดังนั้น ในการประเมินและการออกแบบโครงการ จะตองระบุกลุม
ประชากรที่มีความเสี่ยงเหลานี้ใหชัดเจน ประชากรกลุมอื่นๆ อาจไดรับประโยชนจากความ
ชวยเหลือในลักษณะอื่น ซึ่งทําใหโครงการมีความซับซอนมากขึ้น และตองใชประสบการณ
ในการจัดการเปนอยางมาก
ในขณะเดียวกัน ชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือก็มีขีดความสามารถในการรับมือกับ
ภาวะภัยพิบัติของชุมชนเอง ซึ่งไดแก ความรูและทักษะของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู
และทัก ษะที่เ กี่ ยวกั บ การผลิต ปศุ สัต ว แ ละการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ หน ว ยงานใน
ทองถิ่นและในชุมชนยังอาจจะมีบทบาทสําคัญในการรับมือกับภัยพิบัติไดดวยการสงเสริม
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมและบริหารจัดการมาตรการใหความชวยเหลือ
การเนนการมีสวนรวม (participatory approaches-) ในขั้นตอนของการประเมินจะ
ชวยใหเราสามารถวิเคราะหความตองการของกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงเหลานี้ไดอยาง
รวดเร็ว และทราบถึงศักยภาพและทักษะของทองถิ่นซึ่งสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
สําหรับมาตรการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติได
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มาตรฐานขั้นต่ํา

มาตรฐานสากลขอ 1: การมีสวนรวม (Participation)
กลุ ม คนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภาวะภั ย พิ บั ติ ค วรมี ส ว นร ว มอย า งจริ ง จั ง ในการประเมิ น
ออกแบบ ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการดานปศุสัตว

ดัชนีชี้วดั หลัก
• ระบุประชากรกลุมยอยและประชากรกลุมเสี่ยงทั้งหมด และแจงใหประชากร
เหลานี้ทราบวาจะมีการประเมินและดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือที่เปนไป
ได รวมทั้งกระตุนใหพวกเขาเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
และริเริ่มดําเนินงาน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1 และ 2) รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผล (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตวที่สําคัญในทองถิ่น ความรูและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของปศุสัตว ยุทธศาสตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ และ
บริการดานปศุสัตวที่มีอยูกอนแลว และนําเอกสารขอมูลเหลานี้มาใชเพื่อใหแนใจ
ถึงการสนับสนุนอยางยั่งยืน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มาตรการใหความชว ยเหลื อตา งๆ ต อ งอยูบ นพื้ นฐานของความเขา ใจเกี่ยวกั บ
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• พูดคุยหารือกับตัวแทนชุมชน และ/หรือกลุมคนที่เปนตัวแทนของประชากรกลุม
ยอ ยและประชากรกลุมเสี่ยงในเรื่ องเกี่ ยวกับการสนั บสนุ น โครงการและแนว
ทางการดําเนินงานตามที่วางแผนไว
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การตั้งตัวแทนกลุม: การกําหนด ออกแบบ และดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือ
ดานปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากคนในทองถิ่น
รวมทั้ ง กลุ ม คนชายขอบหรื อ ประชากรกลุ ม เสี่ ย งซึ่ ง เลี้ ย งปศุ สั ต ว ห รื อ อาจได รั บ
ประโยชนจากปศุสัตวหรือผลิตภัณฑจากปศุสัตว การใชประโยชนและการเปน
เจาของปศุสัตวที่แทจริงหรือที่เปนไปไดภายในชุมชนมักจะแตกตางกันตามฐานะ
ความร่ํารวย เพศ หรือปจจัยอื่นๆ ดังนั้น การประเมินเบื้องตนควรครอบคลุมถึงการ
เปนเจาของปศุสัตวตามฐานะความร่ํารวยและเพศ และความเขาใจเกี่ยวกับวิธีกําหนด
กลุมเปาหมายของมาตรการใหความชวยเหลือสําหรับประชากรกลุมตางๆ รวมทั้ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ผูที่มีฐานะดีกวาอาจมีสัตวขนาดใหญกวา เชน
วัวควายหรืออูฐ และตองการความชวยเหลือสําหรับสัตวเหลานี้ ในขณะที่ครอบครัว
ซึ่งมีหัวหนาครอบครัวเปนผูหญิงและมีฐานะยากจนกวา อาจตองการความชวยเหลือ
สําหรับแกะและแพะ สัตวปก หรือลามากกวา องคกรที่เกี่ยวของจําเปนตองตระหนัก
ถึงความแตกตางเหลานี้ และตองแนใจวาไดมีการจัดตั้งตัวแทนของกลุมตางๆ อยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงอุปสรรคตางๆ (เชน ขีดความสามารถ ทักษะ
ความปลอดภัย และประเด็นทางวัฒนธรรม) ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ผูหญิงและประชากรกลุมเสี่ยงอื่นๆ ในขั้นตอนการประเมินและดําเนินงานดวย
2. ประเภทของการมีสวนรวม: ตามมาตรฐาน LEGS แลว การมีสวนรวม หมายถึง การ
ที่ชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบมีสิทธิที่จะเขามามีสวนรวมในโครงการ และสามารถ
เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ชุมชน
ตางๆ ยังสามารถเลือกรูปแบบของมาตรการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติใน
พื้นที่ของตนไดและมีสวนรวมในการออกแบบมาตรการเหลานี้ มาตรฐานสากลใน
เรื่องการมีสวนรวมนี้ถือวา ความรูและทักษะของทองถิ่นเปนทรัพยากรที่มีคาสําหรับ
องคกรบรรเทาทุกข และควรมีการรวบรวมขอมูลเหลานี้อยางจริงจัง นอกจากนี้
โครงการที่ประชากรมีสวนรวมอยางจริงจังมีแนวโนมที่จะใหประโยชนหรือมีความ
ยั่งยืนมากกวา โดยทั่วไปแลว การมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดกลุมเปาหมาย
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกอใหเกิดการกระจายผลประโยชนที่เหมาะสม (ดู
มาตรฐานขอ 4 ดานลาง) แมวาการสงเสริมการมีสวนรวมในระดับนี้จะเปนเรื่องยาก
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โดยเฉพาะในภาวะภัยพิบั ติที่เกิดขึ้ นอยางฉั บพลัน แตการมีส วนรวมก็ ยังคงเป น
เปาหมายสําคัญตามมาตรฐาน LEGS ซึ่งสะทอนถึงแนวทางที่คํานึงถึงสิทธิและความ
ยั่งยืนในระยะยาวของกิจกรรมตางๆ
3. ความรับผิดชอบและการมีสวนรวม: การใหความสนใจกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการติดตามและประเมินผลมาตรการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติ ถือเปน
วิธีที่สําคัญในการปรับปรุงความรับผิดชอบตอทองถิ่นของผูปฏิบัติงานและองคกร
ดานมนุษยธรรม–ดูมาตรฐานสากลขอ 5 การติดตามและประเมินผล และผลกระทบ
ที่มีตอวิถีการดํารงชีพที่ดานลาง
4. ความยั่งยืน (Sustainability): ชุมชนที่ตองพึ่งพาปศุสัตวเปนหลักมักมีความรูใน
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพของปศุสัตวเปนอยางดี ซึ่ง
ถือวามีความสําคัญมากตอโครงการดานปศุสัตว บริการหรือการสนับสนุนที่ยั่งยืน
โดยส ว นมากมั ก เป น ผลมาจากการรั บ มื อ กั บ ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ น น การมี ส ว นร ว ม
ยอมรับความรูและทักษะของทองถิ่น กําหนดยุทธศาสตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
ของชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งใชประโยชนและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ
บริการและระบบที่มีอยูแลว ทั้งนี้ ในสวนของมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตว องคกรตางๆ ตองตระหนักวา หากดําเนินโครงการบรรเทาทุกขโดยปราศจาก
ความรวมมือจากผูใหบริการภาคเอกชนในทองถิ่น ก็เปนเรื่องยากที่ระบบตางๆ ใน
ทองถิ่นจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม: ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติของสังคม
วัฒนธรรม และศาสนาลวนมีอิทธิพลตอผูเปนเจาของปศุสัตว รวมถึงการใชงานปศุ
สัตวและการบริโภคผลิตภัณฑจากปศุสัตว การใชประโยชนจากสัตวหรืออาหารที่
ไดจากสัตวบางประเภทอาจสามารถทําไดในทัศนะของบุคคลภายนอก แตอาจถูก
ตอ ตา นในท อ งถิ่ นเนื่อ งจากธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ แมว า คนในท อ งถิ่ น จะไม คั ดค า น
แนวทางปฏิ บั ติ ใ หม ๆ เสมอไป แต สิ่ ง เหล า นี้ มั ก ต อ งใช เ วลาและต อ งได รั บ การ
สนับสนุนจากเจาหนาที่องคกรที่มีประสบการณการทํางานยาวนานในชุมชนนั้นๆ
ในกรณีที่ตองดําเนินมาตรการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน การมีความเขาใจใน
เรื่องบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมจะชวยใหเรามั่นใจไดวามาตรการใหความ
ชวยเหลือดังกลาวมีความเหมาะสม
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6. กลุมตางๆ ในชุมชน: สถาบันตางๆ ในทองถิ่นหรือสถาบันเกาแกที่มีมาแตดั้งเดิมอาจ
มีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการ
ระบุประชากรกลุมเสี่ยงที่สมควรไดรับความชวยเหลือ การออกแบบและการบริหาร
จั ด การมาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ ไปจนถึ ง การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการ ในสวนของปศุสัตว สถาบันที่มีมาแตเดิมมักจะมีบทบาทสําคัญ
ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ได แ ก ทุ ง หญ า เลี้ ย งสั ต ว และแหล ง น้ํ า
โดยทั่วไปแลว การมีสวนรวมของกลุมคนเหลานี้ในการใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตวถือเปนปจจัยที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหแนใจวากิจกรรมเหลานี้จะยั่งยืนและสงผลดีตอ
วิถีการดํารงชีพ
มาตรฐานสากลขอ 2: การประเมินเบื้องตน (Initial Assessment)
การประเมินเบื้องตนชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของปศุสัตวที่มีตอวิถีการ
ดํารงชีพของกลุมทางเศรษฐกิจ-สังคมตางๆ ในชุมชน การวิเคราะหลักษณะและขอบเขตของ
ภาวะภัยพิบัติ และการประเมินมาตรการใหความชวยเหลือโดยคํานึงถึงแนวทางของนโยบาย
และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผูใหบริการและระบบตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
ดัชนีชี้วดั หลัก
• การประเมินเบื้องตนจะครอบคลุมหัวขอหลักๆ ที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 โดยใชการ
สอบถามอยางเปนระบบและเนนการมีสวนรวม ซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่ซึ่ง
ผานการอบรม รวมทั้งมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับแบบสามเสา (Triangulation)
โดยใชขอมูลทางเทคนิคที่มีอยูเดิม (ถามี) (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาแยกตามประชากรกลุมยอยและประชากรกลุมเสี่ยงภายใน
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
• การประเมินเบื้องตนจะเปนการทบทวนขีดความสามารถของหนวยงานทางการที่
เกี่ยวของในการปองกันดูแลประชากรในเขตพื้นที่ของตน รวมถึงการวิเคราะห
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และผลที่ตามมาจากมาตรการใหความชวยเหลือ
ดานปศุสัตวในรูปแบบตางๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
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• การประเมินเบื้องตนจะระบุถึงผูใหบริการในทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบันอยางชัดเจน
และอธิบายวามาตรการใหความชวยเหลือจะมีประโยชนกับผูใหบริการเหลานี้
หรื อ ไม และจะดํ า เนิ น การอย า งไร รวมทั้ ง กํ า หนดแผนสิ้ น สุ ด โครงการ (exit
strategy) เพื่อใหมีการใชประโยชนจากบริการตางๆ และกลไกตลาดในทองถิ่น
อยางยั่งยืนมากที่สุด (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• การประเมินเบื้องตนเปนการวิเคราะหอยางเรงดวนเกี่ยวกับนโยบายและขอบังคับ
ที่ ส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ หรื อ ที่ อ าจจะเป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น
มาตรการใหความชวยเหลือในบางรูปแบบ นอกจากนี้ ยังเปนการทบทวนขี ด
ความสามารถขององคกรกํากับดูแลในทองถิ่นในการบังคับใชกฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปนทางการอีกดวย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. หัวขอและวิธีการประเมินเบื้องตน: บทที่ 2 (การประเมินและการรับมือ) ไดกลาวถึง
หัวขอหลักในการประเมินเบื้องตน ซึ่งครอบคลุมถึง บทบาทของปศุสัตวตอวิถีการ
ดํารงชีพ ลักษณะและขอบเขตของภาวะภัยพิบัติ และการวิเคราะหสถานการณ ทั้งนี้
โปรดดูรายการตรวจสอบการประเมินผล และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใน
ภาคผนวก 2.1 และในขอมูลอางอิงของบทที่ 2
2. การปองกันดูแลปศุสัตว: ปศุสัตวเปนทรัพยสินที่มีคา และการเปนเจาของหรือการ
บริหารจัดการปศุสัตวอาจทําใหบุคคลนั้นๆ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเผชิญกับความ
รุนแรง การถูกลักพาตัว หรือการกระทําทารุณ การวิเคราะหสภาพความปลอดภัยใน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการเปนเจาของปศุสัตว ประวัติลาสุดเกี่ยวกับการฉกชิงหรือ
การจูโจมปศุสัตว แนวทางการเลี้ยงสัตว และความจําเปนในการเขาถึงบริการดานปศุ
สัตวหรือตลาดตางๆ ทั้งหมดนี้ควรบงชี้ถึงแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูง ซึ่งรวมไปถึงการเคลื่อนยายฝูงปศุสัตวไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือแหลงน้ําที่ไม
ปลอดภัย การใชทุงหญาเลี้ยงสัตวซึ่งเคยเปนเขตวางระเบิดหรือมีวัตถุระเบิดที่ยังไม
ระเบิด การกักปศุสัตวไวในสถานที่ที่ไมมีการปองกันใดๆ ในยามค่ําคืน หรือการ
เลี้ยงดูปศุสัตวที่อาจเปนเปาหมายของกลุมติดอาวุธ การประเมินที่จะจัดทําขึ้นนี้ควร
เปนการวิเคราะหผลได-ผลเสียของประโยชนที่จะไดรับในแงของชองทางการดํารง
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ชีพของเจาของฝูงปศุสัตวขนาดใหญหรือการเขาถึงผลิตภัณฑปศุสัตว กับความเสี่ยง
ในการปองกันดูแลปศุสัตว ในบางกรณี อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการ
ปศุสัตวแบบเกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชากรกลุมเสี่ยง ควรจะไดรับการพิจารณาไวเปนพิเศษในขั้นตอนการประเมินนี้
เพื่อใหแนใจวากลุมคนเหลานี้จะไดรับการปองกันดูแลอยางเหมาะสม
3. บริการและตลาดในทองถิ่น: มาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวที่สนับสนุน
บริการและตลาดในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญในการออกแบบโครงการโดยคํานึงถึง
วิถีการดํารงชีพ ผูใหบริการในทองถิ่น ไดแก ผูจัดหาอาหารสัตว ผูจัดหาน้ํา สัตว
แพทยและผูชวยสัตวแพทย ผูคาปศุสัตว และผูขนสงปศุสัตว การประเมินเบื้องตน
ควรกลาวถึงผูมีบทบาทเหลานี้ รวมถึงขีดความสามารถในปจจุบันและในอนาคต
ของพวกเขา โดยเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหสถานการณ (ดูภาคผนวก 2.1) ใน
บางประเทศที่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของหนวยงานบริการปศุสัตวยังดําเนินการไม
เสร็จสมบูรณ จะมีการแขงขันกันระหวางเจาหนาที่ภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งอาจทํา
ใหคูคาของรัฐบาลมีบทบาทเหนือกวาภาคเอกชน
4. นโยบายและขอบังคับ: นโยบายและขอบังคับของแตละประเทศอาจเปนอุปสรรค
หรื อ สนั บสนุ น มาตรการใหค วามช วยเหลื อ ดา นปศุ สั ตว ในบางรู ป แบบ ในบาง
ประเทศผูดูแลสุขภาพสัตวของชุมชนจะไมไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ หรือ
เจาหนาที่เหลานี้สามารถใหบริการดานสัตวแพทยไดในขอบเขตที่จํากัดมาก ในบาง
กรณี การเก็บภาษีทองถิ่น ภาษีศุลกากร หรือระบบราชการอาจขัดขวางการใหความ
ชวยเหลืออยางรวดเร็วโดยใชชองทางผานกลไกตลาด การวิเคราะหสถานการณจึง
จําเปนตองประเมินนโยบายและขอบังคับ แตในขณะเดียวกันก็ตองระบุถึงแนวโนม
การบังคับใชขอบังคับดังกลาวในภาวะภัยพิบัติดวย เนื่องจากการทดลองใชแนวทาง
ใหมๆ ในชวงภาวะภัยพิบัติก็เปนหลักฐานอันหนึ่งที่บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายได เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติในบางครั้ง (โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับ
ความขัดแยง) รัฐบาลหรือผูมีอํานาจอื่นๆ อาจกระตุนใหมีการออกนโยบายที่เปน
ทางการและไมเปนทางการซึ่งสงผลเสียอยางชัดเจนตอวิถีการดํารงชีพของประชากร
ตัวอยางเชน ขอจํากัดในการเคลื่อนยายปศุสัตวขามพรมแดน การปดตลาด หรือการ
จงใจตัดปศุสัตวออกจากชุมชน การวิเคราะหนโยบายเหลานี้ในเบื้องตนจะชวยให
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องค ก รต า งๆ สามารถกํ า หนดกิ จ กรรมเชิ ง นโยบายได (ดู ม าตรฐานสากลข อ 8:
มาตรการสงเสริมในระดับนโยบาย)
มาตรฐานสากลขอ 3: การตอบสนองและการประสานงาน (Response and Coordination)
มาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในรูปแบบตางๆ ตองไดรับการปรับใหสอดคลองกัน
และสงเสริมมาตรการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอื่นๆ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อชวยรักษา
ชีวิตและวิถีการดํารงชีพของผูคน และไมขัดขวางการดําเนินการเรงดวนที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ชวยชีวิตมนุษย

ดัชนีชี้วดั หลัก
• เมื่อชีวิตคนตกอยูในความเสี่ยง มาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวตองไม
ขัดขวางมาตรการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่เนนการชวยชีวิตคน (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นปศุ สั ต ว ต อ งสอดคล อ งกั น เพื่ อ ให แ น ใ จว า แนว
ทางการดํ า เนิ น งานขององค ก รต า งๆ มี ค วามสอดคล อ งกั น และเป น ไปตาม
ยุทธศาสตรการนําไปปฏิบัติที่ตกลงไวรวมกัน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• เมื่อองคกรใดไมสามารถทําการประเมินดานปศุสัตว หรือตอบสนองความตองการ
เกี่ยวกับปศุสัตวได จะตองแจงใหองคกรอื่นๆ ที่อาจมีขีดความสามารถในเรื่องนี้
ทราบ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• หากเปนไปได ตองรวมมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวเขากับการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมในลักษณะอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายตองใหความสําคัญในการประสานงาน รวมทั้งปรับปรุง
แนวทางของผูบริจาคและแนวทางของรัฐบาลใหสอดคลองกัน เพื่อใหสามารถรับมือ
กับภาวะภัยพิบัติและกําหนดโครงการพัฒนาในระยะยาว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ
ขอ 5)
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การใหความสําคัญดานมนุษยธรรมเปนอันดับแรก: เมื่อเกิดภัยพิบัติ สิ่งจําเปน
เร ง ด ว นที่ สุ ด อาจเป น การให ค วามช ว ยเหลื อ เพื่ อ รั ก ษาชี วิ ต ของกลุ ม คนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบ ความชวยเหลือดังกลาวจะตองไมถูกลดทอนหรือไดรับผลกระทบทาง
ลบจากการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว ในทางปฏิบัติ หลักการนี้หมายความวา
ในภาวะภัยพิบัติเมื่อการขนสง การสื่อสาร หรือทรัพยากรอื่นๆ มีจํากัด ทีมงานและ
การใหความชวยเหลือดานปศุสัตวควรมาทีหลังการใหความชวยเหลือดานอาหาร ที่
พักพิง น้ํา และสุขอนามัยแกผูคนที่กําลังตองการสิ่งเหลานี้ ยกตัวอยางเชน โครงการ
จัด หาน้ํ า ควรมี เ พีย งพอสํ าหรั บ ความต อ งการของคนและปศุ สัต ว หรื อ ใช น้ํ า ที่ มี
คุณภาพแตกตางกันสําหรับสองกลุมดังกลาว โดยรักษาแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีกวาไว
สําหรับการบริโภคของมนุษย และจัดสรรแหลงน้ําที่มีคุณภาพต่ํากวาใหแกปศุสัตว
2. การประสานงาน: เมื่อคํานึงถึงมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัย
พิบัติในรูปแบบตางๆ ที่เปนไปได และความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนมาตรการ
เหลานั้นใหเหมาะสมกับประชากรกลุมยอยหรือประชากรกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะแลว
สิ่งที่สําคัญคือการประสานงานในการใหความชวยเหลือ องคกรแตละแหงที่ใหการ
สนับสนุน จําเปนตองประสานความชวยเหลือเหลานี้ใหสอดคลองกันเพื่อหลีกเลี่ยง
ความซ้ําซอน และจะตองไมมีการมองขามการใหความชวยเหลือที่สําคัญ นี่เปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่จําเปนตองมีการใหความชวยเหลือดานอาหาร น้ํา
และสุขอนามัยสําหรับปศุสัตวแบบบูรณาการ เนื่องจากหากขาดการสนับสนุนดาน
ใดดานหนึ่ง จะทําใหมาตรการใหความชวยเหลือในดานอื่นๆ ตองดอยคุณภาพลง
ตัวอยางเชน สัตวอาจไดรับอาหารและน้ํา แตตองตายเพราะเปนโรค ในกรณีที่มี
องคกรตางๆ ใหการสนับสนุนที่คลายคลึงกันในตางพื้นที่ ก็ควรมีการประสานงาน
กันเพื่อใหแนใจวาแนวทางและการดําเนินโครงการตางๆ มีความสอดคลองกั น
ตัวอยางเชน ถาองคกรในพื้นที่ใกลเคียงกันกําหนดราคาซื้อปศุสัตวแตกตางกัน ปศุ
สั ต ว จ ะถู ก เคลื่ อ นย า ยไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ใ ห ร าคาซื้ อ สู ง กว า ในภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ ค อ ยๆ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เชน ภาวะแลง การประสานงานดานหนึ่งควรเปนการ
สงเสริมมาตรการใหความชวยเหลือที่สําคัญอยางเหมาะสมตามระยะของภาวะแลง
นอกจากนี้ ควรรวมมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวเขากับการใหความ
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ชวยเหลือประเภทอื่นๆ การประสานงานดังกลาวจะนําไปสูการดําเนินโครงการ
รวมกันและการแบงปนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกกับภาคสวนอื่นๆ อยาง
มีประสิทธิผล (ดูกรณีศึกษา 3.1 และ 3.2 ในบทกรณีศึกษา)
3. ขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ: การประเมินและใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตวโดยคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพนี้เปนสาขาความรูเฉพาะ และบางองคกรอาจไมมี
ความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ องคกรที่ไมมีความเชี่ยวชาญอยางเพียงพอและตอง
ใหความชวยเหลือดานปศุสัตว ก็ควรขอความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ
4. การรับมือแบบบูรณาการและการแบงปนทรัพยากร: ในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับ
มนุษยโดยสวนใหญ จะมีมาตรการใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เกิดขึ้นพรอม
กัน ถาเปนไปได ควรรวมมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวเขากับการให
ความช ว ยเหลื อ ด า นอื่ น ๆ เพื่ อ ใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรให คุ ม ค า มากที่ สุ ด
ตัวอยางเชน ในโครงการลดจํานวนปศุสัตว รถบรรทุกที่ขนสงสิ่งของไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยอาจบรรทุกปศุสัตวกลับออกมา หรือเราอาจใชตูเย็นจัดเก็บยาสําหรับทั้ง
มนุษยและสัตว หรืออุปกรณที่ใชในการกอสรางที่พักพิงสําหรับมนุษยซึ่งเสียหาย
หรือไมใชแลว อาจนําไปใชกอสรางที่อยูของสัตวได
5. ความสําคัญของการประสานงานกัน: ประสบการณไดชี้ใหเห็นวาการประสานงาน
ระหวางองคกรผูดําเนินงาน ผูบริจาค และรัฐบาลนั้นจําเปนอยางยิ่งตอประสิทธิภาพ
ของโครงการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม แตการประสานงานนี้จําเปนตอง
อาศัยเวลาและความรวมมือจากเจาหนาที่จากทุกฝาย องคกรที่สนับสนุนเงินทุนและ
รัฐบาลตองทําความเขาใจถึงผลที่ตามมาของมาตรการใหความชวยเหลือในภาวะภัย
พิบัติที่ตนสนับสนุน และความเชื่อมโยงกับวิถีการดํารงชีพของชุมชน การตั้งกลุม
ทํางานสําหรับพื้นที่เฉพาะหรือภาวะภัยพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อาจชวยใหแนวทาง
ตางๆ สอดคลองกัน ควรมีการตกลงกันเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ และ
ปรับปรุงโครงการดานการพัฒนาที่กําลังดําเนินอยูใหสงเสริมวิถีการดํารงชีพใหมาก
ขึ้น ตัวอยางเชน การจัดตั้งกลุมประสานงานเพื่อหาวิธีการลดจํานวนปศุสัตว (เหมาะ
สําหรับระดับประเทศ และสามารถนํามาปฏิบัติในระดับอําเภอและอื่นๆ) จะชวย
สงเสริมการประสานงานในเรื่องยุทธศาสตรการดําเนินงานตางๆ หรือมีการระบุถึง
องคกรหลักที่รับผิดชอบโดยแยกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือความชํานาญเฉพาะ
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ดาน และควรมีการสื่อสารกับผูไดรับความชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ การประสาน
แนวทางตางๆ เขาดวยกันนี้จะยิ่งมีความสําคัญในเรื่องการจัดหาบริการดานสัตว
แพทย เนื่องจากนโยบายที่แตกตางกันในเรื่องความคุมทุนอาจสงผลลบตอมาตรการ
ใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ และยังทําใหเกิดความสับสนในกลุมผูไดรับ
ความช ว ยเหลื อ อี ก ด ว ย ผู บ ริ จ าคอาจอยู ใ นฐานะที่ เ หมาะสมที่ จ ะกระตุ น หรื อ
เรี ย กร อ งให เ กิ ด การประสานแนวทางต า งๆ ขององค ก รผู ดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ประโยชนของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
มาตรฐานสากลขอ 4: การกําหนดกลุมเปาหมาย (Targeting)
จะตองใหความชวยเหลือดานปศุสัตวอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยพิจารณาจากการใช
ประโยชนและความจําเปนของผูใชงานปศุสัตวกลุมตางๆ ในทางเศรษฐกิจและสังคม

ดัชนีชี้วดั หลัก
• หลักเกณฑในการกําหนดกลุมเปาหมายขึ้นอยูกับความเขาใจถึงการใชประโยชน
จากปศุสัตวในปจจุบันและในอนาคตของประชากรกลุมเสี่ยง และตองกําหนด
หลั ก เกณฑ นี้ อ ย า งชั ด เจนและเผยแพร ใ ห ท ราบกั น อย า งกว า งขวาง (ดู บั น ทึ ก
แนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ตองมีการตกลงกับชุมชน รวมทั้งตัวแทนของประชากรกลุมเสี่ยงในเรื่องวิธีการ
กําหนดกลุมเปาหมาย และการเลือกผูที่จะไดรับความชวยเหลือจริง (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. หลักเกณฑในการกําหนดกลุมเปาหมาย: ควรพัฒนาหลักเกณฑในการกําหนด
กลุมเปาหมายรวมกับตัวแทนของชุมชนนั้นๆ โดยเจาหนาที่องคกรควรทราบกอน
ลวงหนา (ในชวงของการประเมินเบื้องตน) วาใครคือประชากรกลุมเสี่ยง ในชุมชน
ที่ตองพึ่งพาปศุสัตวเปนหลัก มักมีระบบสนับสนุนทางสังคมในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อให
ความชวยเหลือแกบุคคลหรือประชากรกลุมเสี่ยงตามบรรทัดฐานของทองถิ่น ซึ่ง
ไดแก ฐานะความร่ํารวย เพศ หรือความสัมพันธทางสังคม ทั้งนี้ หากเหมาะสมและ
เปนไปได ชุมชนในทองถิ่ นอาจชวยพัฒนาระบบการกําหนดกลุมเปาหมายตาม
แนวทางของทองถิ่นนั้นๆ ขึ้น
2. วิธีการกําหนดกลุมเปาหมาย: เพื่อใหแนใจวามีความโปรงใสและความเสมอภาคใน
การคั ด เลื อ กผู ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ควรตกลงกั บ ตั ว แทนของชุ ม ชนและ/หรื อ
ตัวแทนของประชากรกลุมเสี่ยงเกี่ยวกับวิธีการกําหนดกลุมเปาหมายหรือผูที่จะไดรบั
ความชวยเหลือ ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ แตอาจจัดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นจากสาธารณะและอธิบายหลักเกณฑในการกําหนดกลุมเปาหมาย และทําการ
คัดเลือกจริง ในบางชุมชน การคัดเลือกโดยสาธารณชนอาจไมเหมาะสมดวยเหตุผล
ทางสังคมหรือวัฒนธรรม แตไมวาจะใชวิธีใดก็ตาม ควรอธิบายถึงขั้นตอนการ
กํ า หนดกลุ ม เป า หมายอย า งชั ด เจนโดยละเอี ย ดที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ภ ายใต ก าร
ควบคุ ม ดู แ ลของชุ ม ชนที่ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ทั้ ง นี้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการให ค วาม
ชวยเหลืออยางไมเทาเทียมกัน และเพื่อใหแนใจวาการดําเนินการนี้มีความโปรงใส
และไววางใจได
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มาตรฐานสากลขอ 5: การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) และ
ผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ
ต อ งติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผล และวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ มี ต อ การวิ ถี ดํ า รงชี พ เพื่ อ
ตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานตามความจําเปน รวมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุง
โครงการในอนาคต
ดัชนีชี้วดั หลัก
• กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดในระหวางการ
ดําเนินงาน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ระบบการติดตามและประเมินผลตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนผูไดรับความ
ชวยเหลือใหมากที่สุดเทาที่จะทําได (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การติดตามตรวจสอบตองทําบอยพอสมควรเพื่อใหสามารถทําการเปลี่ยนแปลง
แกไขการดําเนินงานไดอยางรวดเร็วตามความเหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ
3)
• ระบบการติดตามตรวจสอบจะตองมีดัชนีชี้วัดความคืบหนาของมาตรการใหความ
ชวยเหลือในเชิงเทคนิ คและดัชนี ชี้วัดผลกระทบซึ่งกําหนดขึ้นโดยผู ไดรับความ
ชวยเหลือ สวนการวัดผลนั้นจะกระทําโดยผูไดรับความชวยเหลือรวมกับเจาหนาที่
องคกร (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• การประเมินผลกระทบตองอางอิงวัตถุประสงคของโครงการตามที่กําหนดไว และมี
ทั้งดัชนีชี้วัดความคืบหนาของมาตรการใหความชวยเหลือในเชิงเทคนิค กับดัชนีชี้วัด
ที่ชุมชนกําหนดขึ้น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• ใหประเมินผลกระทบโดยพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงดานวิถีการดํารงชีพของ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• เมื่อมีหลายองคกรเขามาเกี่ยวของกับมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว ระบบ
การติดตามและประเมินผลจะตองมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อใชพิจารณาความคืบหนา
ของโครงการ และผลกระทบที่วัดคาได รายงานการติดตามและประเมินผลจะถูก
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นํ า มาเผยแพร ใ ห แ ก ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมด รวมทั้ ง ชุ ม ชนและองค ก รที่ ทํ า หน า ที่
ประสานงาน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
• ระบบการติดตามและประเมินผลนี้ (M&E) จะตองชวยสงเสริมการเรียนรูของผูมี
สวนไดสวนเสีย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 7)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง กลาวคือ ในปจจุบัน มีคนเพียงสวน
นอยที่ทราบถึงผลกระทบของมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในรูปแบบ
ตางๆ ที่มีตอวิถีการดํารงชีพของผูคน ขณะที่มาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว
ถือเปนสวนหนึ่งของการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในชวงสองสามทศวรรษ
ที่ ผ า นมา เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ เ ป น เช น นี้ ก็ เ พราะขั้ น ตอนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการบรรเทาทุกข ดา นปศุสั ตว นั้น มักไมไ ดรั บ การพิจ ารณาอยา งละเอีย ดใน
ขั้นตอนการออกแบบโครงการ หรือถูกนําไปปฏิบัติอยางไรประสิทธิภาพ หรือไม
ไดรับเงินทุนสนับสนุนอยางเหมาะสม แมวาภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
อาจทําใหเราละเลยการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนการออกแบบมาตรการให
ความชวยเหลือ แตมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวจํานวนมากเปนมาตรการ
ที่รับมือกับภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปหรือภาวะภัยพิบัติที่
ซับซอน ซึ่งในสถานการณดังกลาว มัก จะมีเวลามากพอสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลอยางเหมาะสม ขอมูลพื้นฐานในการติดตามและประเมินผลอาจไดมา
จากเอกสารที่มีอยูในปจจุบัน (เชน การประเมินความเสี่ยง) หรืออาจจัดทําขึ้นโดย
การวิเคราะหยอนหลังโดยใชวิธีการสอบถามที่เนนการมีสวนรวม ในภาคผนวกของ
แตละบทที่วาดวยมาตรการใหความชวยเหลือทางเทคนิคเหลานี้จะแสดงรายการ
ตรวจสอบสําหรับการติดตามและประเมินผล
2. การติดตามและประเมินผลที่เนนการมีสวนรวม: การติดตามและประเมินผล
มาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวควรเนนการมีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได โดยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการมีสวนรวม แมวาระบบการ
ติดตามตรวจสอบที่เนนการมีสวนรวมอยางเต็มที่ อาจไมสามารถทําไดในภาวะภัย
พิบัติ แตการมีสวนรวมในการประเมินผลและวัดผลกระทบถือเปนสิ่งสําคัญที่จะ
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สงเสริมความรับผิดชอบ และทําใหมีการรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ เนื่องจากผูเลี้ยง
สัตวยอมไดทราบผลกระทบของมาตรการใหความชวยเหลือเมื่อเวลาผานไป
3. การติดตามตรวจสอบ (Monitoring): การติดตามตรวจสอบเปนเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่สําคัญในระหวางที่ดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะ
ภัยพิบัติ แมวากิจกรรมนี้มักจะเปนจุดออนที่สุดก็ตาม การติดตามตรวจสอบจะชวย
ใหองคกรตางๆ สามารถติดตามการนําแผนไปปฏิบัติจริงและคาใชจายเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดได ขณะเดียวกัน ก็ชวยใหแนใจวาผูดําเนินงาน
จะสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ทันเวลาหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน ในการลด
จํานวนปศุสัตว (ไมวาจะเปนการเรงจําหนายปศุสัตวออกหรือการฆาเปนอาหาร)
ควรตรวจสอบราคาปศุสัตวเพื่อใหแนใจวาการลดจํานวนปศุสัตวนี้จะไมเพิ่มความ
เสี่ยงในแงอื่นๆ หรือในการตรวจสอบการใหบริการดานสัตวแพทย อาจนําดัชนีชี้วัด
สุขภาพของมนุษย (ซึ่งเปนดัชนีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป) มาปรับใชใหเกิดประโยชน
อาทิเชน ความสะดวกในการเขาถึงบริการ ความพรอมในการใหบริการ ราคาที่
สมเหตุ ส มผล การเป น ที่ ย อมรั บ และคุ ณ ภาพของบริ ก าร นอกจากนี้ ระบบการ
ติดตามตรวจสอบดังกลาวควรมีขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคของปศุสัตวซึ่งจะทําให
เกิดการเฝาระวังโรค มาตรการใหความชวยเหลือดานการจัดหาปศุสัตวทดแทน
จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานและระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อประเมิน
การเจริ ญ เติ บ โตของปศุ สั ต ว แ ละการพั ฒ นาฝู ง ปศุ สั ต ว เ พื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห
ผลกระทบ ขอมูลการติดตามตรวจสอบที่ไดรวบรวมไวนี้มีความจําเปนอยางยิ่งตอ
ความรับผิดชอบของทั้งระดับบน (ผูบริจาค รัฐบาล) และระดับลาง (ชุมชนและ
สถาบันที่ไดรับความชวยเหลือ) นอกจากนี้ ยังมีประโยชนตอการประเมินผลดวย
4. ดัชนีชี้วัดการติดตามและประเมินผลของทองถิ่น: แนวทางที่เนนการมีสวนรวมใน
การติดตามและประเมินผลอาจใชดัชนีชี้วัดประโยชนที่ไดรับจากจากปศุสัตวซึ่ง
กําหนดขึ้นโดยคนในทองถิ่น และเมื่อนํามารวมกับขอมูลการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมในโครงการแลว ก็จะชวยใหมองเห็นภาพรวมของผลกระทบจากโครงการ
ไดอยางถูกตองชัดเจน
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5. ผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ: การประเมินผลมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตวในภาวะภัยพิบัติ มักจะวัดผลแตเฉพาะการดําเนินกิจกรรมและความคืบหนาตาม
วัตถุประสงค แตละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปศุสัตวและวิถีการดํารงชีพตามลําดับ
หากวัตถุประสงคของโครงการไมไดระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีการดํารงชีพ
ของผูไดรับผลกระทบ การประเมินผลที่ตามมาอาจมองขามผลกระทบของโครงการ
ที่มีตอวิถีการดํารงชีพไป ผลกระทบดังกลาวไดแก การบริโภคอาหารที่ไดจากปศุ
สัตวโดยประชากรกลุมเสี่ยง การมีรายไดจากการจําหนายปศุสัตวหรือผลิตภัณฑจาก
ปศุสัตว ประโยชนที่ไดรับจากการใชแรงงานสัตวบรรทุกสัมภาระ หรือประโยชน
ทางสังคม เชน ของกํานัลหรือเงินกูที่เกี่ยวของกับปศุสัตว การประเมินผลกระทบ
ดังกลาวควรมีเปาหมายเพื่อทําความเขาใจถึงบทบาทของโครงการใหความชวยเหลือ
ในการเพิ่มหรือลดประโยชนที่จะไดรับเหลานี้ วิธีการประเมินผลกระทบที่เนนการ
มีสวนรวมจะชวยใหแนใจวาเราจะไดผลลัพธที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนความรูของ
ผูไดรับความชวยเหลือ และสงเสริมการมีสวนรวมของพวกเขาในการออกแบบ
โครงการในอนาคต
6. แนวทางที่ประสานงานรวมกัน: หากเปนโครงการที่เกี่ยวของกับหลายองคกร การ
กํ า หนดแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ มี ก ารประสานงานร ว มกั น และมี
มาตรฐานเดียวกันจะชวยใหเราสามารถสรุปบทเรียนของโครงการทั้งหมดได แนว
ทางการติดตามและประเมินผลที่ไดมาตรฐานนี้อาจอางอิงตามวัตถุประสงคหลัก
ประเด็นหรือปญหาที่พบไดทั่วไปในทุกๆ องคกร ในขณะเดียวกัน ก็อนุญาตใหมี
การนําดัชนีชี้วัดที่ชุมชนกําหนดขึ้นเองมาปรับใชกับแตละพื้นที่ไดอยางยืดหยุนอีก
ดวย
7. การเรียนรู: ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวามักเกิดความผิดพลาดเดิมๆ ขึ้นซ้ํา
แลวซ้ําเลา และองคกรผูดําเนินงานในภาวะภัยพิบัติขาดการเรียนรูถึงบทเรียนเหลานี้
(ดูตัวอยาง ProVention, 2007) ทางแกไขก็คือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายตองทุมเท
เวลาและความพยายามในการติดตามและประเมินผลมาตรการใหความชวยเหลือใน
ภาวะภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแบงปนบทเรียนที่ไดรับ ระบบการ
ติดตามและประเมินผลควรสงเสริมกระบวนการเรียนรูนี้โดยมีการแบงปนเอกสาร
และหลักวิธีที่ชวยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ (เชน
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การประเมินผลในขณะนั้น (Real-time Evaluation)) นอกจากนี้ ขอมูลดานการ
ติดตามและประเมินผลสามารถจะเปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนตอการสงเสริมแผน
ริเริ่มเพื่อแกไขประเด็นปญหาในระดับนโยบายที่เปนตัวจํากัดประสิทธิภาพในการ
รับมือกับภาวะภัยพิบัติที่คํานึงถึงวิถีการดํารงชีพ (ดูมาตรฐานขอ 8)
มาตรฐานขอ 6: การสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support) และความรูความเชี่ยวชาญ
ขององคกร (Agency Competencies)
เจาหนาที่ผูใหความชวยเหลือดานปศุสัตวตองมีคุณสมบัติ ทัศนคติ และประสบการณที่
เหมาะสมในการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินโครงการใหความชวยเหลือที่
คํานึงถึงวิถีการดํารงชีพในภาวะภัยพิบัติ
ดัชนีชี้วดั หลัก
• เจาหนาที่ปศุสัตวตองมีคุณสมบัติดานเทคนิคที่เกี่ยวของ รวมทั้งความรูและทักษะ
ในการประเมินผลแบบเนนการมีสวนรวมและดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และ
ความรูและทักษะในการวางแผนมาตรการใหความชวยเหลือรวมกับประชากร
กลุมยอยและประชากรกลุมเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมด (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• เจ า หน า ที่ ป ศุ สั ต ว ต อ งคุ น เคยกั บ หลั ก การในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก
มนุษยธรรมเปนอยางดี รวมทั้งเห็นความเชื่อมโยงของหลักการเหลานี้กับมาตรการ
ใหความชวยเหลือดานปศุสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• เจาหนาที่ปศุสัตวตองคุนเคยกับหลักการของโครงการใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตวที่คํานึงถึงวิถีการดํารงชีพ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ทักษะและคุณสมบัติดานเทคนิค: ความเปนมืออาชีพและประสิทธิภาพของ
เจาหนาที่ปศุสัตวขึ้นอยูกับการรูจักผสมผสานความรูทางเทคนิค ประสบการณ
ทั ศ นคติ และทั ก ษะด า นการสื่ อ สารอย า งเหมาะสม โดยทั่ ว ไปแล ว ผู จั ด การ
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โครงการหรือผูอํานวยการระดับประเทศอาจมีความรูเปนอยางดีในเรื่องการรับมือ
กับภัยพิบัติ แตอาจมีความรูเกี่ยวกับปศุสัตวคอนขางนอย ซึ่งตรงกันขามกับ
ผูเชี่ยวชาญดานปศุสัตว เชน สัตวแพทยหรือนักวิชาการสัตวบาลที่มีความรูเชิง
เทคนิคเกี่ยวกับปศุสัตวดี แตอาจไมไดหมายความวาจะตองมีทักษะในเรื่องการ
ประเมินผลแบบเนนการมีสวนรวม และการออกแบบโครงการ หรือการดําเนิน
โครงการให ความช วยเหลือ ที่ คํา นึง ถึง วิ ถีก ารดํา รงชี พ ประสบการณ จากการ
ทํ า งานในพื้ น ที่ กั บ ชุ ม ชนที่ มี ค วามเสี่ ย งถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการประเมิ น
ความสามารถของบุคคลที่จะทํางานรวมกับชุมชนและออกแบบมาตรการใหความ
ชวยเหลือที่เกี่ยวของ ในสวนของเจาหนาที่โครงการใหความชวยเหลือดานปศุ
สัตวที่เปนมืออาชีพ การเขารับการอบรมเรื่องแนวทางที่เนนการมีสวนรวมในการ
ออกแบบโครงการ การดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผล จะชวยพัฒนา
ความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่เหลานี้อยางมีมาตรฐาน
2. แนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชนและวิถีการดํารงชีพ: เราจําเปนตองเขาใจถึง
ความเชื่อมโยงกันระหวางมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวกับแนวทางของ
หลั กสิ ทธิ ม นุษ ยชนและการคุม ครองสิ ท ธิ ดัง นั้น เจ าหนา ที่ โครงการให ความ
ชวยเหลือดานปศุสัตวจึงจําเปนตองทราบแนวทางที่เนนหลักสิทธิมนุษยชนในการ
ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม รวมทั้งหลักมนุษยธรรมเปนอยางดี นอกจากนี้
เจาหนาที่จะตองคุนเคยกับการดําเนินโครงการที่คํานึงถึงวิถีการดํารงชีพดวย ทั้งนี้
ควรมีการระบุถึงความรูที่จําเปนทั้งหมดนี้ไวในหลักสูตรการอบรมระยะสั้นกอนที่
จะเกิดภาวะภัยพิบัติ
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มาตรฐานขอ 7: การเตรียมความพรอม (Preparedness)
การรับมือกับภาวะภัยพิบัติตองอยูบนพื้นฐานของหลักการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
รวมทั้งการเตรียมความพรอม การวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และการเตรียมพรอม
รับมือแตเนิ่นๆ
ดัชนีชี้วดั หลัก
• การลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction - DRR) ชวยใหขอมูล
และเปนสวนหนึ่งของการวางแผนรับมือกับภาวะภัยพิบัติและการดําเนินงานของ
องคกรตางๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• องคกรที่มีโครงการพัฒนาในระยะยาวตองทําการทบทวนภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน
อดีตในพื้นที่รับผิดชอบของตนอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาถึงประเภทของภัยพิบัติ
ความถี่ ความรุนแรง และบทเรียนที่ไดรับจากการรับมือกับภัยพิบัติ (ถามี) (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
• จากขอมูลนี้ องคกรตางๆ ตองจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ โดยระบุดัชนี
ชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งจะบอกวาเมื่อใดจึงจะเริ่มดําเนินงาน รวมทั้งการจัดหาเงินทุนและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เปนผลตามมา (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัตินี้ตองคํานึงถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารจัดการขององคกร รวมทั้งระบุอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใน
การรับมือกับภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• แผนฉุกเฉินในการรับมือกับภัยพิบัติในกรณีของภาวะแลงจะอยูบนพื้นฐานของ
หลักการจัดการวงจรของภาวะแลง (Drought-cycle Management) และการ
เตรี ย มพร อ มรั บ มื อ แต เ นิ่ น ๆ รวมทั้ ง ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของมาตรการให ค วาม
ชวยเหลือที่เหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• ควรสงเสริมใหชุมชนเตรียมพรอมรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(ทั้งภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป) (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
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• แผนการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติทั้งหมดจะตองมีแผนสิ้นสุดโครงการ
(exit strategy) ซึ่งเกี่ยวของกับการฟนฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติและการสนับสนุนวิถี
การดํารงชีพในระยะยาว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: ปจจุบันมีความตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องการนํา
มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมารวมไวในการวางแผนและการดําเนินโครงการ
พัฒนาในระยะยาว ซึ่งอาจออกมาในลักษณะการวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภาวะ
ภัยพิบัติขององคกรและ/หรือชุมชนตางๆ (จัดสรรเงินทุนไวโดยเฉพาะและวางแผน
ขยายขอบเขตการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ) หรือการเตรียม
ความพรอมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. การวางแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติและการดําเนินงาน: ในพื้นที่ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ําซาก เชน ภาวะแลงหรืออุทกภัย แผนฉุกเฉิน
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติจะชวยใหสามารถเตรียมรับมือไดแตเนิ่นๆ และเปนไปอยาง
รวดเร็ว ประสบการณที่ผานมาชี้ใหเห็นวาการเตรียมรับมือกับภาวะแลงแตเนิ่นๆ
เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญซึ่งสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีพ แมแตในภาวะภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นอยางฉับพลัน การเตือนภัยลวงหนาแมในเวลากระชั้นชิด (เชน การแจงเตือน
เหตุการณแผนดินไหวหรืออุทกภัย) ก็สามารถกระตุนใหมีการปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไวได การใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
มัก จะดํ าเนิน การโดยองค กรให ความช ว ยเหลื อ ซึ่ง มี ป ระสบการณ ด า นโครงการ
พัฒนามาเปนเวลายาวนานในพื้นที่เฉพาะนั้นๆ โดยอิงตามแผนการรับมือกับภัยพิบัติ
ที่ระบุไวในโครงการดานการพัฒนา แผนดังกลาวเกิดจากความรูที่ไดจากภาวะภัย
พิบัติในอดีตและประเภทของการรับมือกับภัยพิบัติซึ่งสามารถดําเนินการภายใต
สภาพแวดลอมการปฏิบัติงานและเงินทุนที่มีอยู การพัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติรวมกับหนวยงานตางๆ ในทองถิ่นถือเปนเรื่องสําคัญ และตองระบุดัชนีชี้วัด
ที่ชัดเจนซึ่งจะบอกถึงการเริ่มดําเนินงานในทันทีและการจัดสรรเงินทุนฉุกเฉิน (ดู
กรณีศึกษา 3.3 ในบทกรณีศึกษา) กระบวนการนี้จําเปนตองใชระบบเตือนภัย
ลวงหนา (EWS) มาชวยสนับสนุน
87

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

3. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการ: แมวาจะมีการพัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัติ แตในระหวางที่ดําเนินงานอยู องคกรบางแหงอาจเผชิญกับอุปสรรคดาน
การเงินหรือการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดภายในองคกรของตน (เชน
ขอจํากัดดานการจัดซื้อจัดจางหรือขอจํากัดเรื่องสัญญา) มาตรการใหความชวยเหลือ
ดานปศุสัตวที่คํานึงถึงวิถีการดํารงชีพนี้อาจตองจัดซื้อสิ่งของใหมๆ อยางเรงดวน
เชน อาหารสัตวจํานวนมาก หรือตองทําสัญญากับผูดําเนินงานภาคเอกชน เชน
บริษัท ขนส ง ซัพ พลายเออรอาหารสั ตว หรือ เจาหนาที่ สัตวแพทย องคกรตางๆ
จําเปนตองทบทวนขั้นตอนการบริหารจัดการโดยจะตองมีความยืดหยุนและขั้นตอน
การตัดสินใจที่รวดเร็วในชวงที่ตองรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อใหแนใจวาจะสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมติดขัดในเรื่องการบริหารจัดการ
4. การบริหารจัดการวงจรภาวะแลง: แมวาโดยปกติจะถือวาภาวะแลงเปนภัยพิบัติ แต
ในแงของวิถีการดํารงชีพมองวา ภาวะแลงอาจถือเปนเหตุการณปกติที่สามารถคาด
เดาไดลวงหนาในพื้นที่แหงแลงหลายพื้นที่ การบริหารจัดการวงจรภาวะแลงนั้น
จําเปนตองใชดัชนีชี้วัดเฉพาะเพื่อกระตุนใหเกิดการรับมือรูปแบบตางๆ และมีการ
ดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือแบบตางๆ ผสมผสานกันอยางเหมาะสมในแตละ
ระยะของภาวะแลง (ดูคําจํากัดความการบริหารจัดการวงจรภาวะแลงในระยะตางๆ
ในสวนอภิธานศัพท) แนวทางนี้จะสงเสริมใหมีการเตรียมรับมือกับภาวะแลงแต
เนิ่นๆ และทันทวงที โดยปจจุบันเปนที่ยอมรับกันมากขึ้นวาวิธีนี้จะทําใหเจาของปศุ
สัตวมีอัตราสวนตนทุนตอประโยชนที่ไดรับดีขึ้นกวาการไดรับความชวยเหลือใน
เวลาตอมา (เชน การลดจํานวนปศุสัตวเมื่อเทียบกับการจัดหาอาหารสัตวหรือการ
จัดหาปศุสัตวทดแทนในภายหลัง)
5. การเตรียมพรอมของชุมชน: องคกรตางๆ ที่ทํางานกับชุมชนในระยะยาวควร
สงเสริมใหชุมชนมีการวางแผนเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตไม ว า จะเป น ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งฉั บ พลั น หรื อ ที่ ค อ ยๆ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งการเตรียมพรอมนี้อาจรวมถึงการจัดหาที่อยูสําหรับ
ปศุสัตว (เชน ที่อยูสําหรับปศุสัตวที่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผนดินไหว
ได ดูบทที่ 8) ธนาคารอาหารสัตว (ดูบทที่ 6) การรณรงคใหฉีดวัคซีนปองกันโรค
สําหรับสัตว (ดูบทที่ 5) หรือการพัฒนาตลาดปศุสัตว (ดูบทที่ 4)
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6. แผนสิ้นสุดโครงการ (Exit Strategy): บอยครั้งที่การวางแผนและดําเนินงานเพื่อ
รับมือกับภาวะภัยพิบัตินั้นขาดยุทธศาสตรที่ชัดเจน ไมวาจะในแงของแผนสิ้นสุด
โครงการ หรือการเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาในระยะยาว การหยุดกิจกรรมตางๆ
โดยฉับพลันทันทีเนื่องจากการใหเงินทุนสําหรับโครงการใหความชวยเหลือในภาวะ
ภัยพิบัติไดยุติลง (เชน เมื่อภาวะภัยพิบัตินั้นๆ ถือวาผานพนไปแลว) จะสงผลลบ
อยางมากตอชุมชนผูไดรับความชวยเหลือ เมื่อคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพ การวางแผน
เพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติในระยะฟนตัวนั้นควรเชื่อมโยงกับการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนวิถีการดํารงชีพที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งทําโดยองคกรหรือผูมีสวนไดสวน
เสียอื่นๆ
มาตรฐานสากลขอ 8: มาตรการสงเสริมในระดับนโยบาย (Advocacy and Policy)
ถาเปนไปได ควรมีการระบุและแกไขนโยบายที่เปนอุปสรรคตอการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมวิถีการดํารงชีพของ
ชุมชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

ดัชนีชี้วดั หลัก
• ระบุขอจํากัดดานนโยบายที่สงผลกระทบตอการปองกันดูแล การใชประโยชน หรือ
การผลิตปศุสัตวขึ้นใหม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ อยางเหมาะสมในเงื่อนไขนั้นๆ, ทําการ
แกไขขอจํากัดในเชิงนโยบายดวยการใชมาตรการสงเสริมในระดับนโยบายหรือ
ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (เชน ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือ
ระดับสากล) (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การวิเคราะหนโยบายและการดําเนินการตองคํานึงสาเหตุที่สําคัญของความเสี่ยงใน
การเกิดภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
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• ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลจะให ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ โดยตรงต อ การวางแผน
นโยบายและมาตรการสงเสริมในระดับนโยบาย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การวิเคราะหขอจํากัดในเชิงนโยบาย: รายการตรวจสอบการวิเคราะหสถานการณ (ดู
บทที่ 2 ในสวนภาคผนวก 2.1) จะแสดงคําถามเกี่ยวกับแนวทางนโยบายที่อาจสงผล
กระทบตอมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ ตัวอยางเชน
ขอจํากัดในการเคลื่อนยายปศุสัตวหรือการหามสงออก กฎหมายวาดวยการฆาสัตว
ขอบังคับดานการออกใบอนุญาต นโยบายการจัดเก็บภาษี การขาดการประสานงาน
ขององค ก รที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ การเคลื่ อ นย า ยผู ค นหรื อ สิ่ ง ของข า มพรมแดน
นโยบายการจัดการภัยพิบัติในระดับชาติ และนโยบายโครงสรางองคกรของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ ขอจํากัดในเชิงนโยบายดังกลาวอาจจะเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติที่คํานึงถึงวิถีการ
ดํารงชีพ หรือลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการใหความชวยเหลือ
แบบตางๆ ตัวอยางเชน ขอจํากัดในการสงออกปศุสัตวจากจงอยแอฟริกา (Horn of
Africa) ไปยังตะวันออกกลางไดจํากัดความเปนไปไดของแผนริเริ่มใหความ
ชวยเหลือโดยใชชองทางผานกลไกตลาดซึ่งมีขึ้นเพื่อชวยเหลือกลุมผูเลี้ยงปศุสัตว
แบบปลอยทุงในเอธิโอเปยและโซมาเลียเปนอยางมาก ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่
จะตองประเมินขอจํากัดในเชิงนโยบายเหลานี้ในชวงเริ่มตนวางแผนมาตรการรับมือ
กับภัยพิบัติ เพราะหนึ่ง เพื่อใหแนใจวามาตรการใหความชวยเหลือที่วางแผนไวนั้น
สอดคลองกับความเปนจริงและสามารถทําได และสอง เพื่อระบุประเด็นปญหาที่
องคกรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของจะสามารถชวยกันแกไขได
2. ปญหาการสงเสริมในระดับนโยบาย: ปจจุบัน เปนที่สนใจกันมากขึ้นวามาตรการ
ส ง เสริ ม ในระดั บ นโยบายจะเป น มาตรการรั บ มื อ กั บ ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีองคกรตางๆ จํานวนมากขึ้นที่ยึดถือแนวทางที่คํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนในการวางแผนรับมือกับภาวะภัยพิบัติหรือในการออกแบบโครงการ
พัฒนา อยางไรก็ตาม ความสามารถขององคกรในการแกไขประเด็นปญหาเหลานี้
(ในนามของหรื อ ร ว มกั บ ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ) ก็ ขึ้ น อยู กั บ
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สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน หากเปนภาวะภัยพิบัติจากความขัดแยง ขอจํากัด
ในเชิงนโยบายอาจเปนผลมาจากกลยุทธของรัฐบาลหรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลที่
กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ สร า งแรงกดดั น ต อ ชุ ม ชน กลุ ม กบฏ หรื อ ผู ฝ า ยตรงข า ม ในกรณี
ดังกลาว การใชมาตรการสงเสริมในระดับนโยบายกับรัฐบาลอาจไมมีประสิทธิภาพ
และอาจเปนอันตรายตอผูสนับสนุน ในกรณีที่มีการใชมาตรการสงเสริมในระดับ
นโยบาย จําเปนตองมีการประสานงานระหวางผูมีสว นไดสวนเสีย ฝายตางๆ (ผู
บริจาค องคกรที่ดําเนินงานในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงสังคมในวง
กวาง)
3. สาเหตุที่สําคัญ: มาตรการสงเสริมในระดับนโยบายเพื่อสนับสนุนวิถีการดํารงชีพ
ของเจาของปศุสัตวมิไดเปนเพียงการดําเนินการที่เรงดวนเทานั้น หากยังมีความ
จํา เปน ที่ เราจะต อ งระบุ ป จจั ย ระยะยาวในทางการเมือ งและปจ จั ยที่ เ กี่ย วขอ งกั บ
องคกรตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุหรือเพิ่มความเสี่ยงของภาวะภัยพิบัติ ดวยวิธีนี้จะทําให
เกิดความเชื่อมโยงกันระหวางมาตรการรับมือกับภาวะภัยพิบัติและโครงการพัฒนา
ในระยะยาว กับแผนริเริ่มในเชิงนโยบายซึ่งจําเปนตอการรับมือกับภัยพิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนวิถีการดํารงชีพ
4. หลักฐานที่ไดจากการติดตามและประเมินผล: ประโยชนขอหนึ่งของขอมูลที่ไดจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือ เพื่อใหทราบถึงมาตรการสงเสริมในระดับนโยบาย
และแผนริเริ่มเชิงนโยบายในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยคํานึงถึงวิถีการดํารงชีพ
ดังนั้น จึงควรออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลโดยคํานึงถึงประโยชนขอนี้
เสมอ
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การลดจํานวนปศุสัตว

มาตรฐานสากลขอ 1
การประเมินและการวางแผน
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แผนการเรงจําหนาย
ปศุสัตวออก

การลดจํานวน
โดยการฆาเปนอาหาร

มาตรฐานขอ 1
การเรงจําหนาย
ปศุสัตวออก

มาตรฐานขอ 1
การลดจํานวน
โดยการฆาเปนอาหาร

มาตรฐานขั้นต่ําในการลดจํานวนปศุสัตว

บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคดานวิถีการดํารงชีพ
การลดจํานวนปศุสัตว (destocking) มีความเกี่ยวของโดยตรงกับวัตถุประสงคดานวิถีการ
ดํารงชีพขอแรกของ LEGS ในการใหความชวยเหลือเรงดวนแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติโดยมุงเนนที่การใหความชวยเหลือดานปศุสัตว นอกจากนี้ การลดจํานวนปศุสัตวยัง
ชวยสนับสนุนวัตถุประสงคขอที่ 2 อีกดวย กลาวคือ ชวยปองกันดูแลปศุสัตวที่สรางรายได
หลักใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อใหปศุสัตวที่เหลืออยูมีโอกาสรอดชีวิต
และรายไดสวนหนึ่งที่ไดรับจากการลดจํานวนปศุสัตวมักจะนําไปใชในการลงทุนใหมเพื่อ
ดูแลสุขภาพสัตว การจัดหาน้ํา และทุงหญาเลี้ยงสัตวเพื่อดูแลปศุสัตวที่เหลืออยู
ความสําคัญของการลดจํานวนปศุสัตวเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ สัตวที่มีแนวโนมวาจะเสียชีวิตยังอาจถือเปนทรัพยสินของเจาของไดหากมี
การดําเนินการอยางทันทวงที กลาวคือการสามารถเปลี่ยนปศุสัตวเหลานั้นใหเปนเงินสดหรือ
เนื้อสัตว โดยการลดจํานวนปศุสัตวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การลดจํานวนปศุสัตวจะชวยลด
แรงกดดันที่จะตองทําใหทรัพยากรธรรมชาติเปนประโยชนตอปศุสัตวที่เหลือ และทําใหมี
แหลงอาหารโดยตรงและโดยออมสําหรับครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ อยางไรก็
ตาม โครงการลดจํ า นวนปศุ สั ต ว ใ นทุ ก กรณี มี อ งค ป ระกอบที่ ซั บ ซ อ นในแง ข องการ
ดําเนินงาน สิ่งที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ จะตองใหความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสมกับ
ระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติ ดังจะไดกลาวถึงตอไป
การลดจํานวนปศุสัตวเปนวิธีที่ใชกันมากที่สุดในภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยาง
คอยเปนคอยไป แตมักจะไมเหมาะกับภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน เนื่องจากปศุสัตว
มั ก ถู ก ฆ า หรื อ ไม ก็ ร อดชี วิ ต (แทนที่ จ ะอยู ใ นสภาพที่ ค อ ยๆ แย ล ง) และเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ
โดยทั่วไปแลว การดําเนินการลดจํานวนปศุสัตวไมวาในรูปแบบใดๆ มักจะสายเกินไป
อยางไรก็ตาม ในภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เชน ภาวะแลง การลด
จํานวนปศุสัตวอาจเปนวิธีที่ไดผลในการใหความชวยเหลือครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบอยาง
ทันทวงที และยังชวยใหครัวเรือนเหลานั้นสามารถปองกันดูแลปศุสัตวที่เหลืออยูไดอีกดวย
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ทางเลือกในการลดจํานวนปศุสัตว
ในบทนี้จะเนนที่การดําเนินการลดจํานวนปศุสัตวใน 2 รูปแบบเปนหลัก นั่นคือ การเรง
จําหนายปศุสัตวออก (การลดจํานวนปศุสัตวเชิงพาณิชย) และการลดจํานวนโดยการฆาเปน
อาหาร
การเรงจําหนายปศุสัตวออก (Accelerated livestock off-take)
การเรงจําหนายปศุสัตวออกเปนการสนับสนุนใหผูคาและผูสงออกปศุสัตวซื้อปศุสัตวกอนที่
สัตวจะตายลง และทําใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบมีเงินสดจากการเรงจําหนายปศุสัตวออก
(ซึ่งสามารถนํามาใชจายซื้อสิ่งจําเปนในระยะสั้น เชน อาหาร และนําไปลงทุนใหมกับฝูงสัตว
ที่เหลือ) และชวยสงเสริมการซื้อขายปศุสัตวระหวางผูคากับเจาของปศุสัตวซึ่งมีโอกาสไดรับ
ผลประโยชนในระยะยาวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ใน
แงของความสะดวกในการจําหนายปศุสัตวออกเปนจํานวนมากและไมตองอาศัยจํานวนเงิน
ลงทุนมากนัก
การสนับสนุนผูคาปศุสัตวสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสงเสริมการเชื่อมโยง
ติ ด ต อ กั น การติ ด ต อ สื่ อ สาร การให สิ น เชื่ อ การให เ งิ น กู ร ะยะสั้ น ตลอดจนการให เ งิ น
ชวยเหลือดานการขนสงเปนครั้งคราวแกผูคา ทั้งนี้ ทางเลือกแรกซึ่งก็คือ การสงเสริมการ
เชื่อมโยงติดตอกันนั้นเปนรูปแบบที่งายที่สุด ดังนั้น จึงเปนวิธีการใหความชวยเหลือที่ยั่งยืน
ที่สุดในระยะยาว สวนการใหสินเชื่อและการใหเงินกูระยะสั้นสามารถดําเนินการไดในเวลา
เดียวกัน เพื่อใหการจําหนายปศุสัตวออกมีความราบรื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเริ่มตน การ
ใหเงินชวยเหลือดานการขนสงยังคงเปนที่ถกเถียงกันมากเนื่องจากมีความกังวลใจเกี่ยวกับ
การติ ด ตามตรวจสอบและความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ความขั ด แย ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากความ
ตองการที่จะสงเสริมกลไกการตลาดที่ยั่งยืนตอไป หลังจากที่ภาวะภัยพิบัติผานพนไปแลว
และเปนการใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องโดยคํานึงถึงรายไดและความเปนอยูของเจาของ
ปศุสัตว แมวาโดยทั่วไปผูคาในภาคเอกชนจะเปนผูดําเนินมาตรการเรงจําหนายปศุสัตวออก
แตองคกรชวยเหลือตางๆ เชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ก็มีสวนรวมในกิจกรรมนี้ดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อหนวยงานเหลานั้นเกรงวาอาจมีการลดราคาลงเปนจํานวนมากเพื่อพยุง
ราคาที่เหมาะสม และชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา รัฐบาลบางประเทศ
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ไดจําหนายปศุสัตวออกดวยวิธีการใหเงินอุดหนุนเพื่อซื้อปศุสัตวที่จะถูกฆาในโรงฆาสัตว
ของรัฐ อยางไรก็ตาม วิธีนี้เปนวิธีที่ใชกันนอยลง
การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหาร (Slaughter destocking)
การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหารแตกตางจากการเรงจําหนายปศุสัตวออกตรงที่
การลดจํานวนโดยการฆาจะดําเนินการโดยองคกรภายนอกหรือรัฐบาล แทนที่จะเปนผูคาใน
ภาคเอกชน และเปนการซื้อและฆาปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบจากภาวะแลงเพื่อแจกจาย
เนื้อสัตวสดหรือแหงใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ทางเลือกนี้จะชวยลดแรงกดดันในเรื่อง
การขาดแคลนทุ ง หญ า เลี้ ย งสั ต ว แ ละน้ํ า สํ า หรั บ ปศุ สั ต ว ที่ เ หลื อ , ช ว ยให เ จ า ของปศุ สั ต ว
สามารถแปลงปศุสัตวที่มีมูลคาซื้อขายต่ําใหเปนเงินสด และทําใหมีแหลงอาหารโดยตรงใน
รูปของเนื้อสดหรือเนื้อแหงสําหรับครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ การลดจํานวนปศุสัตวโดย
การฆาเปนอาหารเปนการซื้อปศุสัตวที่อยูในสภาพย่ําแยโดยองคกรภายนอก ปศุสัตวจะถูก
ฆาและแจกจายเนื้อสัตวแบบสดหรือผานกระบวนการ (หมักเกลือ ตม หรือตากแหง) และ
เก็บรักษาเนื้อสัตวไวสําหรับการแจกจายเปนระยะๆ เพื่อบรรเทาทุกขแกชุมชน โดยตองมีการ
วางแผนกําหนดกลุมผูไดรับความชวยเหลืออยางรอบคอบ (ทั้งผูที่มีสิทธิขายปศุสัตวและผูที่
มีสิ ท ธิ ได รั บ แจกจ ายเนื้ อสั ต ว ) รวมทั้ง ต อ งแน ใจว า กระบวนการฆ าสั ต ว นั้น เป นไปตาม
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาในทองถิ่น ตลอดจนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
การฆาเพื่อกําจัด
ทางเลือกที่สามในการลดจํานวนปศุสัตวซึ่งมักไมใชกัน ก็คือการซื้อปศุสัตวที่ใกลเสียชีวิต
โดยใชเงินสดเพื่อนําไปฆาและกําจัดทิ้ง (ไมมีการขายตอหลังจากนั้น หรือไมมีคุณคาทาง
อาหาร) การใหความชวยเหลือในลักษณะนี้คลายกับการเรงจําหนายปศุสัตวออกตรงที่ชวยให
เจาของปศุสัตวไดรับเงินสดแลกกับสัตวดังกลาว แตตางกันตรงที่ไมมีศักยภาพในระยะยาว
และมักใชเปนวิธีการสุดทายเมื่อไมมีทางเลือกอื่นๆ แลว นอกจากนี้ ยังอาจเปนวิธีการรับมือ
กั บ ภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งฉั บ พลั น เมื่ อ ปศุ สั ต ว ไ ด รั บ บาดเจ็ บ และมี แ นวโน ม ว า จะ
เสียชีวิต
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ตาราง 4.1 แสดงสรุปขอดี-ขอเสีย และเงื่อนไขสําคัญของแนวทางตางๆ เหลานี้
เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการลดจํานวนปศุสัตวที่เหมาะสมที่สุดนั้นสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ระยะตางๆ ของภาวะภัยพิบัติ กลาวคือ ในระยะเตรียมพรอมและระยะเตือนภัยชวงแรก ซึ่ง
เปนชวงเวลากอนที่ปศุสัตวจะอยูในสภาพย่ําแยมาก ยังมีความเปนไปไดที่จะจําหนายปศุสัตว
ออกสูตลาด แตในระยะเตือนภัยในชวงทาย หรือในระยะเกิดภัยพิบัติ สภาพของปศุสัตวอาจ
แยลงมากจนผูคาปศุสัตวไมตองการจะซื้อปศุสัตวเหลานั้น และการลดจํานวนดวยการฆาอาจ
เปนเพียงทางเลือกเดียว (ดูตาราง 4.2)
ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
การลดจํานวนปศุสัตวชวยใหครอบครัวที่เดือดรอนมีโอกาสเปลี่ยนปศุสัตวที่อาจจะเสียชีวิต
ลงใหเปนเงินสดได วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้ นอกเหนือจากเพื่อใหความชวยเหลืออยาง
เรงดวนแกครอบครัวที่ไดรับผลกระทบแลว ยังชวยปองกันดูแลปศุสัตวที่เหลืออยูอีกดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งฝูงพอพันธุแมพันธุสัตว และเพิ่มโอกาสที่สัตวที่เหลือจะมีชีวิตรอดใน
ภาวะภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ ให ค รอบครั ว ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบสามารถผลิ ต ฝู ง ปศุ สั ต ว ขึ้ น มาใหม
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทางการใหความชวยเหลือดวยวิธีอื่นๆ เพื่อเปนมาตรการเสริม
สําหรับการลดจํานวนปศุสัตวโดยเปนแนวทางแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหา
น้ําและอาหารสัตว และการใหความชวยเหลือดานสุขภาพสัตว (ดูบทที่ 7, 6 และ 5) กิจกรรม
เหลานี้ทั้งหมดจะชวยสนับสนุนปศุสัตวที่เหลืออยูหลังจากลดจํานวนปศุสัตวลงแลว อันที่
จริง กระบวนการลดจํานวนปศุสัตวนั้นสามารถชวยสงเสริมสัตวที่เหลืออยู ตัวอยางเชน
เจาของปศุสัตวในเอธิโอเปยซึ่งไดรับประโยชนจากโครงการริเริ่มเรงจําหนายปศุสัตวออก
โดยสามารถนํารายไดกวารอยละ 36 ซึ่งไดรับจากการขายปศุสัตวไปใชกับฝูงสัตวที่เหลือ
รวมทั้งการขนสงสัตวไปยังพื้นที่ที่มีทุงหญาเลี้ยงสัตวอุดมสมบูรณกวา (ดูกรณีศึกษา 4.1 ใน
บทกรณีศึกษา) สําหรับครอบครัวที่ยากไรซึ่งมีสัตวเหลืออยูเพียงสองสามตัว การลดจํานวน
สัตวลงอาจทําใหปศุสัตวของพวกเขาเหลือนอยจนถึงระดับที่ไมสามารถผลิตปศุสัตวขึ้นใหม
ได อยางไรก็ตาม ถาสัตวตายลง เชน เมื่อเกิดภาวะแลง การลดจํานวนปศุสัตวจะสามารถ
ชวยเหลือครอบครัวนั้นไดทันทีไมวาจะในรูปของเงินสดหรือเนื้อสัตว
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ในกรณีที่ปศุสัตวเปนหัวใจสําคัญของรายไดและความเปนอยูในชุมชน เชน ในชุมชน
ของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงและผูเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับทําการเกษตร อาจจะตองเพิ่มมาตรการ
สนับสนุนดานปศุสัตวโดยการใหความชวยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ (เชน ความชวยเหลือดาน
อาหาร) หากตองใชเวลาหลายปในการผลิตฝูงสัตวใหมและควรดําเนินการในชวงกอนที่จะเกิด
ภาวะภัยพิบัติอีกครั้งหลังจากพื้นที่นั้นเกิดภาวะแลงหรือภาวะภัยพิบัติที่คลายกัน คูมือสเฟยร
(Sphere Handbook หรือกฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ําในการรับมือกับภัยพิบัติ พ.ศ.
2547) กลาวถึงแนวทางการใหความชวยเหลือในลักษณะนี้โดยละเอียด

ตาราง 4.1 ขอดี ขอเสีย และเงื่อนไขสําคัญของทางเลือกตางๆ ในการลดจํานวนปศุสัตว
ทางเลือกในการลด
จํานวนปศุสัตว
การเรงจําหนาย
ปศุสัตวออก

ขอดี

ขอเสีย

เงื่อนไขสําคัญ

• ทําใหมีเงินสดใน
กรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนและ/หรือ
ตองการลงทุนใหมใน
ปศุสัตว
• ตอยอดจากกล
ยุทธที่มีอยู
• การเรงจําหนาย
ปศุสัตวออกใน
ปริมาณมาก
• ตนทุนคอนขางต่ํา
(ผูคาเปนผูรับผิดชอบ
ตนทุนสวนใหญ)
• ไมตองมีการ
บริหารจัดการมาก
• สงเสริมการซื้อ
ขายในระยะยาว เพือ่
ประโยชนตอวิถีการ
ดํารงชีพในอนาคต

• ตองรีบ
ดําเนินการกอนที่
สภาพของปศุสัตวจะ
ย่ําแยเกินไป
• ยากตอการ
กําหนดเปาหมายเชิง
รุกสําหรับประชากร
กลุมเสี่ยง

• มีผูคาที่สนใจ
• มีตลาดปลายทางหรือ
ตลาดสงออก
• โครงสรางพื้นฐาน
เชน ถนน ที่ขังสัตว
อาหารสัตวและน้ํา ความ
ปลอดภัย
• นโยบายที่เอื้อ
ประโยชนตอการคา
ปศุสัตวและสินเชื่อ
• นโยบายที่เอื้อ
ประโยชนภายใน
หนวยงานเพื่อรวมมือกับ
ภาคเอกชน
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ทางเลือกในการลด
จํานวนปศุสัตว
การลดจํานวนโดย
การฆาเปนอาหาร:
เนื้อสดหรือเนื้อ
แหง
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ขอดี

ขอเสีย

เงื่อนไขสําคัญ

• ทําใหมีเงินสดใน
กรณีมีความจําเปน
เรงดวนและ/หรือ
ตองการลงทุนใหมใน
ปศุสัตว รวมทั้งเปน
การใหความชวยเหลือ
ดานอาหารดวย
• เนื้อสดเปนสิ่งที่
หลายชุมชนชอบ
มากกวาเนื้อแหง แต
เนื้อแหงจะมีระดับ
โปรตีนสูงกวาเนื้อสด
• สรางโอกาสการ
จางงานภายในชุมชน
ทองถิ่น
• เนื้อแหงทําให
สามารถเก็บไว
แจกจายในภายหลัง
ได

• ตองมีการบริหาร
จัดการและการให
ความชวยเหลือ
มากกวาการเรง
จําหนายปศุสัตวออก
จึงทําใหมีตนทุนสูง
กวา
• ความยั่งยืน* ใน
ระยะยาวนอยลง
• จัดการไดยากขึ้น
หากมีปศุสัตวที่
จะตองฆาเปนจํานวน
มาก

• หนวยงานในทองถิ่น
สามารถจัดระบบ จัดการ
และชวยเหลือ
กลุมเปาหมายได
• มีศูนยประสานงาน
ระหวางองคกรที่
ดําเนินงานในเรื่องตางๆ
เพื่อตกลงกันเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีตางๆ
โดยเฉพาะกลยุทธการ
กําหนดราคา
• มีองคกรดําเนินการที่
มีขีดความสามารถในการ
จัดการ
• มีโครงสรางพื้นฐาน
ในการฆาสัตวหรือ
ศักยภาพที่จะกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาว
• มีนโยบายดาน
สาธารณสุขที่เอื้อ
ประโยชน
• การฆาเปนอาหารและ
การแจกจายโดยการ
จัดการขององคกรซึ่ง
เปนไปตามบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมของชุมชน

มาตรฐานขั้นต่ําในการลดจํานวนปศุสัตว

ทางเลือกในการลด
จํานวนปศุสัตว
การฆาเพื่อกําจัด

ขอดี

ขอเสีย

เงื่อนไขสําคัญ

• ทําใหมีเงินสดใน
กรณีมีความจําเปน
เรงดวนและ/หรือ
ตองการลงทุนใหม

• เจาของปศุสัตว
ไดราคาต่ํา
• ตองอาศัยการ
บริหารจัดการและ
การใหความ
ชวยเหลือเปนอยาง
มาก
• มีตนทุนสูง
• ไมไดรับอาหาร
สําหรับบรรเทาทุกข
หรือไมไดรับ
ประโยชนในระยะ
ยาว

• ปศุสัตวที่ปวยในระยะ
สุดทายซึ่งไมมีมูลคาใน
ตลาดหรือไมมีคุณคาทาง
อาหาร
• หนวยงานในทองถิ่น
ที่สามารถจัดระบบ
จัดการ และชวยเหลือ
กลุมเปาหมาย
• มีโครงสรางพื้นฐาน
ในการฆาสัตวหรือ
ศักยภาพที่จะกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาว
• นโยบายดานสาธาณ
สุขที่เอื้อประโยชน

หมายเหตุ: *งานที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมเนื้อแหงและเนื้อสด รวมถึงหนังสัตว ไมเพียงแต
สรางงานในระยะสั้นเทานั้น แตยังชวยพัฒนาทักษะตางๆ อีกดวย ตัวอยางเชน กลุมสตรีใน
ประเทศเคนยาที่มีสวนเกี่ยวของในการลดจํานวนปศุสัตว ไดรับทักษะในการทําธุรกิจและ
การตลาด รวมถึงชองทางการติดตอ และไดรับการสงเสริมใหทําการคาขายปศุสัตวตอไป
หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง
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ตาราง 4.2 เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือโดยการลดจํานวนปศุสัตว
ทางเลือกในการลด
จํานวนปศุสัตว

การเรงจําหนายปศุ
สัตวออก
การลดจํานวนโดย
การฆา
การฆาเพื่อกําจัด

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
ผลกระทบ
เริ่มฟน
ฟนตัว
ที่เกิดขึ้น
ตัว
ในทันทีจาก
ภัยพิบัติ
โดยทั่วไปแลว ไมเกี่ยวของ1

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
ฟนตัว
เตรียมพรอม เตือนภัย ภาวะภัย
พิบัติ

โดยทั่วไปแลว ไมเกี่ยวของ

ความเสี่ยง (Vulnerabilities) และขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
การกําหนดใหประชากรกลุมเสี่ยงเปนผูไดรับความชวยเหลือจากการลดจํานวนปศุสัตวนั้น
นับ เป นสิ่ ง ที่ ทา ทายมาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หากเลื อ กใช วิธี ก ารเร ง จํา หน ายปศุ สัต ว อ อก
เนื่ อ งจากผู ค า ในภาคเอกชนมุ ง ที่ จ ะทํ า กํ า ไรสู ง สุ ด จึ ง อาจหลี ก เลี่ ย งการตอบสนองต อ
ประชากรกลุมเสี่ยง (เชน กลุมที่เดินทางเขาถึงถนนลําบาก มีการรักษาความปลอดภัยไมดี
หรือมีอาหารสัตวและน้ําจํากัดสําหรับพื้นที่กักกันสัตว) องคกรภายนอกอาจชวยลดปญหานี้
ลงไดในระดับหนึ่งดวยการเพิ่มเงื่อนไขของสินเชื่อหรือเงินชวยเหลือ การสนับสนุนและ
สงเสริมการติดตอกับชุมชนที่มีความเสี่ยงมากกวา การติดตามและประเมินผลการเขารับ
บริการโดยประชาชนกลุมเสี่ยง การลงทุนดานการตลาดในชวงเวลา “ปกติ” และโดยการ
สงเสริมใหองคกรทองถิ่นสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดหาเสนทางเขาถึง
สถานที่ที่เปนตลาดชั่วคราวของกลุมคนและบุคคลที่มีความเสี่ยงภายในชุมชนนั้นเอง
การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการเลือกครัวเรือนและบุคคลที่มี
ความเสี่ยงที่จะไดรับความชวยเหลือ ในการลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหารนั้น
กลุมเปาหมายที่ควรไดรับความชวยเหลืออาจมีลักษณะดังนี้
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• กลุมเปาหมายกลุมแรกประกอบดวยผูที่มีสิทธิขายสัตวเพื่อนําไปฆาเปนอาหาร
การใหความชวยเหลือดวยการลดจํานวนปศุสัตวอาจมุงที่ครัวเรือนที่มีความเสีย่ ง
(ครอบครัวที่มีปศุสัตวนอย) โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่มีผูหญิงเปนหัวหนา
ครอบครัว และชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือเปนกลุมคนชายขอบ กลุมเปาหมายอาจ
ขยายออกไปโดยการสลับสับเปลี่ยนวันที่เปดซื้อขายในตลาดชั่วคราวระหวาง
ชุมชนตางๆ เพื่อใหกลุมคนที่อาศัยอยูหางจากถนนและตลาดสามารถเขารวมซื้อ
ขายดวยได
• กลุมเปาหมายกลุมที่สองคือผูมีสิทธิไดรับเนื้อสัตว กลุมนี้ควรเนนที่ครัวเรือนที่มี
ความเสี่ยงในชุมชน (ครอบครัวที่มีบุตรหลายคน หญิงที่ใหนมบุตร หญิงมาย
และผูสูงอายุ) อยางไรก็ตาม ในสภาพการเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง และการเลี้ยง
สัตวควบคูกับทําการเกษตร มีแนวโนมวาครอบครัวผูไดรับความชวยเหลืออาจ
แบงเนื้อสั ตวใ หแก ครอบครั วอื่น ๆ สํ าหรับ ในกรณีนี้ หากมีเนื้ อสัต วเพี ยงพอ
สําหรับทั้งชุมชน การแจกจายเนื้อสัตวใหแกสมาชิกทุกคนในชุมชนเทาๆ กัน
อาจเปนวิธีที่งายที่สุดและหลีกเลี่ยงความไมพอใจที่อาจเกิดขึ้น กลุมผูไดรับ
เนื้อสัตวนี้อาจรวมถึงสถาบันที่ไมไดรับความชวยเหลือ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล
และเรือนจํา ดวย
• กลุมเปาหมายกลุมที่สามประกอบดวยผูมีสิทธิไดรับการจางงานในกรณีที่มีการ
จัดเตรียมเนื้อแหง ควรเนนการจางงานครัวเรือนที่มีความเสี่ยงซึ่งมีผูหญิงเปน
หั ว หน า ครอบครั ว เป น อั น ดั บ แรก เนื่ อ งจากการจ า งงานดั ง กล า วจะช ว ยให
กลุมเปาหมายนี้มีโอกาสสรางรายได และในบางกรณี กลุมเปาหมายนี้มีความรู
และทักษะในการจัดเตรียมและแปรรูปเนื้ออยูแลว ควรจางผูชายที่ไมมีรายได
หรือมีรายไดต่ําใหทําหนาที่ฆาสัตว ถลกหนัง และดูแลเนื้อสัตว และผูหญิงให
เตรียมเนื้อสัตว (ตามบรรทัดฐานการแบงงานโดยคํานึงถึงเพศ) นอกจากนี้ การ
ฟอกหนังก็ชวยสรางโอกาสการจางงานดวย
• กลุมเปาหมายกลุมที่สี่อาจประกอบดวยผูที่มีสัญญาซื้อสัตว (ในกรณีที่องคกร
เลือกที่จะทําสัญญาซื้อ ดูกรณีศึกษา 4.3 ในบทกรณีศึกษา) โดยองคกรดังกลาว
ตองทําขอตกลงในรูปของสัญญาซื้อสัตว (และพันธุสัตว) จากผูรับเหมาแตละ
รายในราคาคงที่ ขอตกลงนั้นควรระบุสภาพของสัตวที่จะซื้อ และมีการจํากัด
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จํานวนและชนิดของสัตวที่จะซื้อจากผูรับเหมาแตละรายเพื่อใหโอกาสที่เทา
เทียมกันแกสมาชิกในชุมชน การจัดการแบบนี้จะชวยใหครอบครัวที่มีความ
เสี่ยงไดรับผลกําไรจากการซื้อสัตวจากพื้นที่ที่เดินทางไปลําบาก แลวขายสัตว
ดังกลาวใหแกโครงการ (เนื่องจากทราบราคาคงที่ที่ทางองคกรจะซื้อ) ทําให
ครอบครัวที่มีความเสี่ยงมีโอกาสซื้อกลุมพอพันธุแมพันธุสัตวหรือสรางธุรกิจ
ขนาดเล็กขึ้น
กระบวนการนี้ควรอิงตามหลักเกณฑของชุมชนในการพิจารณาความเสี่ยง และอาจ
อาศัยการประเมินความเสี่ยงในชวงกอนหนานี้และ/หรือผลของการประเมินขั้นตนตามที่
อธิบายไวในบทที่ 2 นอกจากนี้ ผูนําชุมชนยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการและการจัดระบบ
อื่นๆ ของการลดจํานวนปศุสัตวอีกดวย รวมถึงการระบุสถานที่ที่เหมาะจะเปนตลาดชั่วคราว
การกําหนดราคา ชนิดของสัตวที่ควรเสนอใหซื้อและฆาเปนอาหาร ตลอดจนสถานที่ฆาสัตว
ในภาวะภัยพิบัติ
เมื่อทําการวางแผนการลดจํานวนปศุสัตว ควรพิจารณาบทบาทและบรรทัดฐานใน
เรื่องเพศชาย/หญิงของชุมชนดวย เชน ในหลายสังคมที่ตองพึ่งพาปศุสัตว ผูชายเปนผูดูแล
เรื่องเงินในขณะที่ผูหญิงรับผิดชอบเรื่องอาหาร ในกรณีนี้ การแจกจายเนื้อสัตวอาจชวย
สนับสนุนบทบาทของผูหญิงในการจัดหาอาหารสําหรับครอบครัวและเด็กๆ ขณะที่การซื้อ
ปศุสัตวดวยเงินสดอาจเพิ่มอํานาจการใชจายของครอบครัวที่มีผูชายเปนหัวหนา (โดยผูหญิง
มีอํานาจนอยมาก) ดังนั้น ในบางกรณี ควรตรวจสอบใหแนใจวาครอบครัวที่มีผูหญิงเปน
หัวหนาครอบครัวไดรับความชวยเหลือจากการซื้อปศุสัตว นอกจากนี้ ผูหญิงยังอาจมีสวน
รวมในการเตรียมเนื้อสัตวดวยโดยเปนไปตามบรรทัดฐานทางเพศในทองถิ่น
ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสนั้นมีความตองการดานโภชนาการเฉพาะ (โดยเฉพาะผูที่รับยา
ตานไวรัสหรือ ARV) โดยบางคนอาจไดรับการจัดหาผลิตภัณฑจากปศุสัตว ดังนั้น หาก
เป น ไปได จะต อ งลดจํ า นวนปศุ สั ต ว โ ดยไม ทํ า ให ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี (PLHIV) ต อ งขาด
ผลิตภัณฑเหลานี้เนื่องจากการเรงจําหนายปศุสัตวที่ใหผลผลิตออกมากเกินไป และตองใหผู
ติดเชื้อเปนกลุมเปาหมายในการไดรับการแจกจายเนื้อแหงหรือเนื้อสด อยางไรก็ตาม มีความ
เปนไปไดที่ผูติดเชื้อเอชไอวีอาจจะไมไดรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่องในชวงเกิดภาวะภัย
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พิบัติ หรื อ หลังจากนั้น เนื่อ งจากระบบสาธารณสุ ข เชน ระบบคมนาคมหรื อ บริก ารดา น
สุขภาพอาจไดรับผลกระทบรุนแรง
เงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยและการปองกันดูแล อาจมีผลตอการตัดสินใจวาจะใช
วิธีการลดจํานวนปศุสัตวหรือไม อยางไร ในสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยนั้น ปศุสัตวอาจ
เปนสาเหตุของความไมปลอดภัยเนื่องจากปศุสัตวเปนสิ่งที่เคลื่อนยายไดงาย เปลี่ยนเปนเงิน
สดได และ/หรือเปนทรัพยสิน นอกจากนี้ ผูคาในภาคเอกชนอาจไมตองการลงทุนในพื้นที่ที่
ไม ป ลอดภั ย การลดจํ า นวนปศุ สั ต ว (ไม ว า จะเพื่ อ ค า ขายหรื อ ฆ า เป น อาหาร) อาจทํ า ให
สถานการณความขัดแยงเลวรายลงเนื่องจากเกี่ยวของกับธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก ทําให
ชุมชนมีความเสี่ยงมากขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาสามารถจัดการการแจกจายเนื้อสดหรือเนื้อ
แหงไดอยางปลอดภัย ก็จะทําใหแตละครัวเรือนเผชิญความเสี่ยงนอยลง องคกรที่ทํางานใน
พื้นที่ที่มีความขัดแยงอาจตองตรวจสอบใหแนใจวาสัตวที่จะขายนั้นไมใชสัตวที่ถูกขโมยมา
นอกจากนี้ เจาหนาที่องคกรก็ตองเผชิญความเสี่ยงในแงความปลอดภัยดวยเชนกันหากตอง
ถือเงินสดเปนจํานวนมาก
สําหรับประเด็นดานสิ่งแวดลอม ยังคงเปนที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการ
ลดจํานวนปศุสัตว และยังตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมของผลกระทบ
ไมวาจะเปนแงลบหรือแงบวก ในแงหนึ่ง การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาทําใหเกิดขยะที่
ตองกําจัดทิ้งอยางปลอดภัย ตองใชน้ําซึ่งในเวลานั้นอาจขาดแคลน และอาจมีสวนทําใหเกิด
มลภาวะทางดิน อากาศ และน้ํา ขณะที่ในอีกแงหนึ่ง การลดจํานวนปศุสัตวเปนจํานวนมาก
อาจมีขอดีคือ ชวยบรรเทาปญหาตอทรัพยากรธรรมชาติในชวงเวลาที่เกิดภาวะขาวยากหมาก
แพง (เชน ภาวะแลง) หากความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุปศุสัตวถูกคุกคาม ควรมีการ
ตรวจสอบใหแนใจวาการลดจํานวนปศุสัตวจะไมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพของปศุ
สัตวทองถิ่นตองสูญเสียไป โดยตองอนุรักษฝูงพอแมพันธุสัตวและพันธุสัตวตางๆ ทั้งนี้ หาก
มีการฟอกหนังสัตวเกิดขึ้นโดยเปนสวนหนึ่งของการลดจํานวนปศุสัตว กรณีนี้อาจสงผล
กระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม โดยขึ้นอยูกับจํานวนสัตวที่ตองจัดการ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติมีขีดความสามารถของตนที่สามารถดึงออกมา
ใชเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติ ในการลดจํานวนปศุสัตว ขีดความสามารถเหลานี้อาจรวมถึง
องคกรทองถิ่นที่สามารถระบุตัวผูควรไดรับความชวยเหลือ จัดระบบสถานที่จําหนายปศุสัตว
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การตกลงในเรื่ อ งนโยบายการกํ า หนดราคา และควบคุ ม ดู แ ลการฆ า สั ต ว นอกจากนี้
โดยทั่วไปแลว ชุมชนที่เปนเจาของปศุสัตวจะมีภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องการฆาสัตว และ
วิธีการเตรียมเนื้อสัตวและการถนอมอาหาร ชาวบานมักใชความรูความชํานาญในการจัดการ
ปศุสัตวแบบทองถิ่นโดยการเลือกชนิดของปศุสัตวและสัตวที่ควรจะลดจํานวนลง (ไมวาจะ
ดวยการเรงจําหนายปศุสัตวออกหรือการฆา) และสัตวที่ควรจะรักษาไวเพื่อเปนฝูงพอพันธุ
แมพันธุสัตวตอไปในอนาคต
มาตรฐานขั้นต่ํา
สวนที่ 1: มาตรฐานสากลในการลดจํานวนปศุสัตว
การลดจํานวนปศุสัตวทําใหเจาของปศุสัตวไดรับประโยชนจากมูลคาของสัตว ในขณะที่หาก
ไมมีการใหความชวยเหลือ ปศุสัตวเหลานี้อาจมีมูลคาเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย รูป 4.1
ดานลางนี้แสดงลําดับขั้นตอนการตัดสินใจที่มุงเนนคําถามสําคัญในการวางแผนริเริ่มการลด
จํานวนปศุสัตว รูปดานลางแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของการลดจํานวนปศุสัตวซึ่งสัมพันธ
อยางใกลชิดกับเวลาในการใหความชวยเหลือ กอนที่ปศุสัตวจํานวนมากจะตายลงและ/หรือ
ตลาดจะเต็มไปดวยอุปทานมากเกินไปจนทําใหราคาปศุสัตวดิ่งลงแบบฉับพลัน ดังนั้น การ
วิเคราะหเบื้องตนในระยะแรกๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติจึงสําคัญตอการประเมินความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมของการลดจํานวนปศุสัตว รวมทั้งการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติอยาง
เหมาะสม
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มาตรฐานทั่วไปในการลดจํานวนปศุสัตวขอ 1: การประเมินและการวางแผน
เลือกวิธีการลดจํานวนปศุสัตวที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากระยะของภาวะภัยพิบัติ และ
ดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีการประเมินระยะของภาวะภัยพิบัติอยางรอบคอบ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 1)
• มีการติดตามสภาพของปศุสัตวและเงื่อนไขดานการซื้อขาย (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติ 2)
• พิจารณาการเรงจําหนายปศุสัตวออกเฉพาะในระยะเตรียมพรอมและระยะเตือนภัย
ชวงแรกเทานั้น ในเวลาที่ผูคาในภาคเอกชนเต็มใจจะซื้อปศุสัตว และสภาพของปศุ
สัตวเหมาะสมตอการจําหนายในเชิงพาณิชย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 1 และ 2)
• การใหความชวยเหลือโดยการลดจํานวนปศุสัตวตองพิจารณาพันธุสัตว อายุ และ
ชนิดของสัตวที่เหมาะสมโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นและเปนไปตามแนวทาง
ปฏิบัติในทองถิ่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 3)
• การประเมินตองคํานึงถึงแนวทางของนโยบายทั้งภายนอกและภายในองคกร (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติ 4)
• สถานการณ ค วามมั่น คงปลอดภั ยต อ งไม มีค วามเสี่ย งของธุร กรรมการซื้อ ขาย
ความเสี่ยงตอเจาของสัตว และผูดําเนินโครงการ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ 5)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ระยะของภาวะภัยพิบัติ: ดังที่สรุปไวในตาราง 4.2 ขอแนะนําใหมีการลดจํานวน
ปศุสัตวในระยะเตรียมพรอมและระยะเตือนภัยชวงแรกของภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหการลดจํานวนปศุสัตวสามารถทําไดจริงและ
ประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบสถานการณอยางใกลชิด
2. การติดตามสภาพของปศุสัตวและเงื่อนไขทางการคา: อุปทานของปศุสัตวที่
เพิ่มขึ้นในตลาด ในขณะที่อุปสงคไมไดเพิ่มขึ้นอยางสอดคลองกัน ทําใหราคาปศุ
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สัตวตกต่ําลง ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาเจาของปศุสัตวยอมจําหนายปศุสัตวแบบ
ขาดทุนเพื่อใหไดรับมูลคาจากปศุสัตวผานชองทางของตลาดปกติ นอกจากนี้
สภาพของปศุสัตวที่แยลงยังเปนดัชนีชี้วัดวากําลังจะเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกดวย ราคา
ปศุสัตวที่ลดลงรอยละ 25 (ภายใตสถานการณดังกลาว) มักถือวาเปนจุดที่ตองมี
การเริ่มลดจํานวนปศุสัตว ทั้งนี้ จากระยะเตรียมพรอมเปนตนไป เงื่อนไขของ
การคาธัญพืช-ปศุสัตวมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงและทําใหราคาธัญพืชเพิ่มขึ้น
อยางไมเปนสัดสวนกับราคาของปศุสัตว ควรถือวาเมื่ออัตราสวนราคาธัญพืช-ปศุ
สัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ถือเปนจุดเริ่มตนในการวางแผนลดจํานวนปศุสัตว
3. การเลือกปศุสัตว: เจาของปศุสัตวสวนใหญมีความรูคอนขางมากเกี่ยวกับชนิดของ
สัตวที่ควรจะลดจํานวน (ไมวาจะดวยการเรงจําหนายปศุสัตวออกหรือการฆาเปน
อาหาร) และความรูนี้ควรจะเปนพื้นฐานสําหรับกลยุทธการลดจํานวนปศุสัตว
ทั้งนี้ ไมควรลดปศุสัตวตัวเมียที่อยูในวัยเจริญพันธุในทุกกรณี เนื่องจากปศุสัตวตัว
เมียมีความสําคัญตอการผลิตปศุสัตวขึ้นใหมหลังเกิดภาวะภัยพิบัติ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอมาตรฐานที่เกี่ยวของดานลาง
4. แนวทางของนโยบาย: ควรพิจารณานโยบายภายนอกและภายใน (องคกร) ในการ
ประเมินเบื้องตนเพื่อใหทราบถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการนําไปปฏิบัติ และ
เพื่อระบุมาตรการสงเสริมในระดับนโยบายที่เปนไปได (ดูมาตรฐานสากลขอ 8)
ข อ จํ า กั ด ภายนอกได แ ก ข อ จํ า กั ด ด า นการค า ปศุ สั ต ว ภ ายในประเทศหรื อ ข า ม
พรมแดนและการเคลื่อนยายสัตว การออกใบอนุญาต ระบบภาษีและระบบการ
โอนเงิน หรือการใหสินเชื่อแกผูคา ขอจํากัดภายในอาจเปนตัวจํากัดความสามารถ
ขององคกรในการรวมมือกับภาคเอกชน (เชน ผานการใหเงินกู) ควรระบุปญหา
ต า งๆ เหล า นี้ อ ย า งชั ด เจนในขั้ น ตอนการประเมิ น และวางแผน ตลอดจนการ
บรรเทาทุกขหากเปนไปได นอกจากนี้ การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปน
อาหาร ยั ง ต อ งมี แ นวทางนโยบายที่ เ อื้ อ ประโยชน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประเด็ น ด า น
สาธารณสุขในเรื่องการฆาปศุสัตวเปนหลัก ในทํานองเดียวกัน นโยบายสั่งซื้อ
ขององค กรตางๆ อาจจํากั ดขีดความสามารถในการซื้ อ ปศุสัต วจากสมาชิ กใน
ชุมชน
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5. ประเด็นเรื่องความปลอดภัย: ในพื้นที่ที่มีความขัดแยง การลดจํานวนปศุสัตวอาจ
ทํ า ให ส ถานการณ ค วามปลอดภั ย แย ล งเนื่ อ งจากมี ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
เคลื่อนยายเงินจํานวนมาก กอนจะตัดสินใจลดจํานวนปศุสัตวลง ควรประเมิน
ความเปนไปไดของการเคลื่อนยายเงินสดในพื้นที่ และประเมินวาการลดจํานวน
ปศุสัตวลงนี้จะยิ่งทําใหสถานการณความไมปลอดภัยที่เปนอยู ทวีความรายแรงขึ้น
หรือไม
สวนที่ 2: การเรงจําหนายปศุสัตวออก
มาตรฐานในการเรงจําหนายปศุสัตวออกขอ 1: ใหการสนับสนุนการเรงจําหนายปศุสัตวออก
สําหรับสัตวที่สามารถซื้อขายได
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ประเมินความเปนไปไดของตลาดปศุสัตวและระบุตัวผูคา/ผูสงออก/เจาของปศุ
สัตว/ผูประกอบการขุนสัตวสงขายในทองถิ่น/ระดับประเทศ (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 1 และ 2)
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คําอธิบายสัญลักษณ:
= “ใช”
= “ไมใช”
หมายเหตุ: “ไมมีการดําเนินการใดๆ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา
ควรจัดการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหสามารถตอบวา
“ใช” สําหรับคําถามสําคัญที่คางอยู แตไมไดหมายความวา ไมควรใหความ
ชวยเหลือใดๆ
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รูปที่ 4.1 ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธีการลดจํานวนปศุสัตว
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• มีการปรึกษาหารือและเจรจาตอรองโดยผานศูนยประสานงาน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ
ขอ 3)
• มีการเลือกพื้นที่ที่จะใหความชวยเหลือโดยคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน
และความปลอดภัย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มีการตกลงเรื่องการเลือกปศุสัตวและนโยบายการกําหนดราคากับชุมชนทองถิ่นและ
ผูคา (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• มีการประเมินขอกําหนดการจัดเก็บภาษีและระบบราชการ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
• มีการประเมินการใหการสนับสนุนที่สําคัญ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 7)
• มีการใหการสนับสนุนและการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ
ขอ 8)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินตลาดปศุสัตวที่เปนไปได: ในแผนริเริ่มการเรงจําหนายปศุสัตวออก (ถาทํา
ได) ตองมีการประเมินความตองการปศุสัตวของตลาดสงออกในระดับประเทศ เพื่อ
รองรับจํานวนปศุสัตวที่มีมากเกินไปในชวงเวลาสั้นๆ สัตวซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะ
แลงอาจจะขายไดไมดีในตลาดปลายทางหรือตลาดสงออก แตเจาของฟารมปศุสัตวและ
ผูประกอบการขุนสัตวเพื่อสงขายสามารถใชโอกาสนี้ในการซื้อสัตวที่ออนแอไปฟนฟู
สภาพได ในบางประเทศ มีฟารมปศุสัตวใหเชาและผูคาปศุสัตวอาจใชสถานที่ดังกลาว
ใหเปนประโยชนจนกวาจะสามารถขายสัตวเหลานั้นได อาจมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ เครือขายผูคา และรูปแบบของอุปสงคและอุปทานในระดับประเทศ นอกจากนี้
สมาชิกของศูนยประสานงานยังสามารถใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินการที่
สงเสริมการมีสวนรวมของผูคาในการลดจํานวนปศุสัตวดวย
2. การระบุผูคาที่สําคัญ: เนื่องจากผูคามีบทบาทสําคัญในการเรงจําหนายปศุสัตวออก จึง
ตองระบุตัวผูคา/ผูสงออกปศุสัตว เจาของฟารมปศุสัตว และผูประกอบการขุนอาหารให
ไดโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่ไมมีรายชื่อสมาชิกในทําเนียบการคาของสมาคมที่เกี่ยวของ ให
ใชวิธีการสอบถามโดยตรง อยางไรก็ตาม ควรคาดการณไววาผูประกอบการบางรายอาจ
ไมยินดีเขารวมการเรงจําหนายปศุสัตวออกเนื่องจากขาดแคลนทุนหรือขาดศักยภาพดาน
อื่นๆ หากเปนไปได ควรระบุผูคาที่มุงมั่นที่จะเขารวมโดยมีความสนใจและมีศักยภาพ
จํานวนหนึ่งเพื่อดําเนินการตามแผนริเริ่มนี้ใหสําเร็จ (ดูกรณีศึกษา 4.1 ในบทกรณีศึกษา)
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3. การปรึกษาและการเจรจาผานศูนยประสานงาน: ควรจัดตั้งศูนยประสานงานซึ่ง
ประกอบด ว ยผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลกระบวนการใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ ท อ งถิ่ น ศู น ย นี้ ค วรจั ด การประชุ ม ผู ค า ผู ส ง ออก
ผูประกอบการขุนอาหาร และเจาของฟารมปศุสัตวที่สนใจเพื่อประเมินและหารือ
เกี่ยวกับสถานการณและบทบาทการมีสวนรวมของแตละฝายในการเรงจําหนายออก
นอกจากนี้ หากเปนไปไดและเหมาะสม ตัวแทนชุมชนทองถิ่นควรมีสวนรวมในการ
ประชุมนี้ดวย เพื่อใหมีการหารือกันโดยละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผูคาตองการ
ดําเนินการและประเภทการสนับสนุนที่พวกเขาตองการจากรัฐบาล หนวยงานกํากับ
ดูแลในทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุมประชาคมตางๆ นอกจากนี้
การประชุมยังชวยประเมินการสนับสนุนประเภทตางๆ ที่หนวยงานทองถิ่นสามารถ
จัดหาใหไดอีกดวย
4. พื้นที่ใหความชวยเหลือ: การเลือกพื้นที่ใหความชวยเหลือควรเปนไปตามการ
ประเมินสถานการณความปลอดภัย (ตามที่ระบุไวในมาตรฐานขอ 1 ขางต น
เนื่องจากผูคายอมไมตองการเขาไปในพื้นที่ที่ไมปลอดภัย) และความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เชน ถนน และคอกสัตว
5. การเลือกปศุสัตวและการกําหนดราคา: เนื่องจากการเรงจําหนายออกมุงเนนที่การ
จัดตั้งและสงเสริมการคาในระยะยาวระหวางเจาของปศุสัตวกับผูคาในภาคเอกชน
ซึ่งสามารถดําเนินการตอในชวงเวลาปกติที่ไมเกิดภัยพิบัติ เพื่อชวยสงเสริมรายได
และความเปนอยูของเจาของปศุสัตว ชนิดของปศุสัตวที่จะขายจึงควรสอดคลองกับ
การตลาดใน “เวลาปกติ” มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนสัตว
เพศผูที่มีจํานวนมากเกินไป โดยสวนใหญแลว เจาของปศุสัตวจะมีกลยุทธการตลาด
ของตนและมีความรูที่กวางขวางเกี่ยวกับปศุสัตวที่เหมาะสําหรับขาย นอกจากนี้ ควร
หารื อ เกี่ ย วกั บ นโยบายการกํ า หนดราคาปศุ สั ต ว กั บ ผู ค า และชุ ม ชน เพื่ อ ให มี ก าร
กําหนดราคาที่เปนธรรม
6. ขอกําหนดดานการจัดเก็บภาษีและระบบราชการ: ขอกําหนดดานการจัดเก็บภาษีและ
ระบบราชการสําหรับการซื้อและการเคลื่อนยายปศุสัตวไมวาจะภายในประเทศหรือ
เพื่ อ ส ง ออกนั้ น จะแตกต า งกั น ไปในแต ล ะประเทศ และในบางกรณี อ าจจํ า กั ด
ความสามารถของผูคาภาคเอกชนในการมีสวนรวมในการเรงจําหนายปศุสัตวออก
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ควรมีการประเมินขอกําหนดเหลานี้ในขั้นตอนการวางแผน และพยายามสงเสริมการ
เคลื่อนยายและการคาปศุสัตว หากเหมาะสม
7. การประเมินการสนับสนุนที่สําคัญ: ตั้งแตตอนตนของการใหความชวยเหลือ จะตอง
มีการอธิบายเกี่ยวกับประเภทของการสนับสนุนที่องคกรภายนอก (ไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐหรือองคกรใหความชวยเหลืออื่นๆ) จะใหแกผูคา เพื่อปองกันไมให
ผูคาเกิดความคาดหวังที่ไมเปนจริง ในการสนับสนุนใหเกิดการเรงจําหนายปศุสัตว
ในตลาดระยะยาวแบบยั่งยืน ควรใหการสนับสนุนนอยที่สุดเทาที่จําเปนเพื่อใหเกิด
กระบวนการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรก โดยการสนับสนุนนี้อาจมี
หลายรูปแบบ รูปแบบแรกที่งายที่สุดคือ การอํานวยความสะดวกดานการสื่อสาร
ระหวางผูคาที่สนใจกับเจาของปศุสัตว รวมถึงการใหขอมูลการติดตอแกผูนําใน
ทองถิ่นซึ่งสามารถจัดสถานที่ซื้อขายชั่วคราวและวันที่ซื้อขาย รวมทั้งจัดใหมีคอก
สัตวชั่วคราว การจัดเตรียมความปลอดภัย การจัดหาอาหารสัตวและ/หรือน้ํา เปนตน
นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการติดตอธุรกิจสําหรับการสราง
สํานักงานชั่วคราว ตัวแทนในทองถิ่น ฯลฯ ผูที่มีบทบาทในการอํานวยความสะดวก
ไดดีที่สุดคือองคกรที่มีเจาหนาที่ประจําอยูภาคสนาม และมีประสบการณความรู
เกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆ รูปแบบที่สองคือการใหสินเชื่อแกผูคาที่สนใจ (หรือการอํานวย
ความสะดวกด า นการให สิ น เชื่ อ โดยบุ ค คลอื่ น ) ดั ง ที่ ก ล า วข า งต น แนวทางของ
นโยบาย (ทั้งภายในและภายนอกองคกร) นับเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความ
เปนไปไดของการสนับสนุนประเภทนี้ รูปแบบที่สามคือ การสนับสนุนระบบการ
ขนสงและจัดสรรทรัพยากรในลักษณะของการจัดหาคอกสัตวที่ปลอดภัย การจัดหา
น้ําหรืออาหารสัตว หรือการดูแลสุขภาพสัตวจนกวาจะมีการขนสงสัตว รูปแบบ
สุดทายคือ บางองคกรอาจใหเงินชวยเหลือดานการขนสงใหแกผูคา แมวาบางฝายจะ
วิจารณวาวิธีนี้อาจทําลายความยั่งยืนและความเปนอิสระของการคาในตลาดปศุสัตว
ซึ่งเปนสิ่งที่การเรงจําหนายออกควรจะสงเสริมเพื่อใหเกิดรายไดในระยะยาว
8. การสนับสนุนและการติดตามอยางตอเนื่อง: ควรมีการประเมินความจําเปนของการ
สนั บ สนุ น แบบต อ เนื่ อ งในระยะแรกเริ่ ม เพื่ อ ให แ น ใ จว า หน ว ยงานต า งๆ มี ขี ด
ความสามารถในการใหความชวยเหลือนี้ระหวางการดําเนินการ ซึ่งอาจใชรูปแบบ
การตัดสินขอโตแยงในทองถิ่นหรือตรวจสอบวามีการชําระเงินตรงเวลา รวมทั้งการ
ตรวจสอบราคาเพื่อปองกันมิใหมีการเอาเปรียบของเจาของปศุสัตว สิ่งสําคัญคือมี
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การเก็บบันทึกขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อประเมิน
มูลคาและผลกระทบ รวมทั้งจัดทําเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
สวนที่ 3: การลดจํานวนโดยการฆา
มาตรฐานการลดจํานวนโดยการฆาขอ 1: การลดจํานวนโดยการฆา
การสรางประโยชนจากปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยชวยใหชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบไดรับเนื้อสัตวและ/หรือเงินสด
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มี ก ารกํ า หนดสถานที่ แ ละวั น ที่ ซื้ อ ขายโดยให ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว ม (ดู บั น ทึ ก
แนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการกําหนดราคาซื้อขายสําหรับสัตวแตละพันธุและตกลงเรื่องวิธีการจายเงิน (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2 และ 3)
• มีการระบุครัวเรือนที่ไดรับความชวยเหลือ และตกลงกับชุมชนเกี่ยวกับการใหความ
ชวยเหลือในรูปแบบอื่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มีการตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดตั้งและทํางานรวมกับ “คณะกรรมการ
จัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทาทุกข” (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• มีการเลือกปศุสัตวโดยพิจารณาถึงชนิดของสัตวที่เหมาะสมที่สุดโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
• มีการระบุวิธีการจัดซื้อ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 7)
• มีการตัดสินใจวาจะแจกจายเนื้อสดหรือเนื้อแหง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 8)
• วิธีการฆา การจัดเตรียม และการถนอมอาหารเปนไปตามบรรทัดฐานที่ยอมรับกันใน
ทองถิ่นและมาตรฐานสากล (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 9)
• การฆาสัตวเปนอาหารไมมีความเสี่ยงของโรคระบาดสัตวที่สําคัญหรือความเสี่ยง
ดานสุขภาพ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 10)
• มีการประเมินกระบวนการกําจัดหนังสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 11)
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• หากไมมีทางเลือกอื่น อาจพิจารณาการฆาเพื่อกําจัดปศุสัตวที่ซูบผอมอยางรุนแรง
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 12)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การกําหนดสถานที่และวันที่ซื้อขาย: การมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดสถานที่
และวันที่ซื้อเปนสิ่งสําคัญเพื่อรับรองถึงความมีประสิทธิภาพและการเลือกสถานที่ที่
เหมาะสม การจั ด ให มี ส ถานที่ ซื้ อ ขายใกล กั บ หมู บ า นจะช ว ยให ชุ ม ชนสามารถ
หลีกเลี่ยงปญหาที่จะตองนําสัตวที่ออนแอเดินทางไปยังตลาดที่มีอยูทั่วไป ควรมีการ
กําหนดวันซื้อขายลวงหนาเพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการแจงเจาของปศุสัตวและชวย
ใหเจาหนาที่สามารถเดินทางไปสถานที่ซื้อขายแตละแหงตามวันที่ที่กําหนด ทั้งนี้
จํานวนสถานที่และวันที่จะขึ้นอยูกับหนวยงานและขีดความสามารถของทองถิ่นใน
การจัดใหมีตลาดชั่วคราว (ดูกรณีศึกษา 4.5 ในบทกรณีศึกษา)
2. การกําหนดราคาซื้อสําหรับสัตวแตละพันธุ: ควรมีการตกลงกันลวงหนาเกี่ยวกับ
ราคาซื้อขายสัตวพันธุตางๆ โดยผานศูนยประสานงานและโดยการเจรจากับชุมชน
ทองถิ่น ขอตกลงระหวางหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินโครงการเปนสิ่งสําคัญเพื่อไมให
เกิด “การแขงขัน” กันระหวางพื้นที่ที่อยูใกลกัน และศูนยประสานงานมีบทบาท
สํา คัญ ในการประสานเรื่ องเหล า นี้ เมื่อ บรรลุ ขอ ตกลงแล ว ควรมี ก ารแจง ราคาที่
กําหนดสําหรับพันธุสัตวแตละพันธุใหสมาชิกทุกคนในชุมชนทราบโดยจัดใหมีการ
ประชุมที่เปดเผยเพื่อเกิดความโปรงใส ราคาซื้อขายนี้อาจไมจําเปนตองเปนราคา
ตลาดในปจจุบัน เนื่องจากราคาดังกลาวอาจต่ําเกินกวาจะใหประโยชนแกผูขายได
แต ก็ ไ ม ค วรกํ า หนดราคาสู ง จนทํ า ให ต ลาดท อ งถิ่ น ป น ป ว นหรื อ ทํ า ให โ ครงการ
ชวยเหลือไมครอบคลุมในวงกวาง
3. การตกลงวิธีการชําระเงิน: การเดินทางโดยถือเงินสดจํานวนมากและการจายเงินใน
พื้นที่ หา งไกลอาจทํ าใหเกิ ดความกังวลขึ้ นได โดยเฉพาะอยา งยิ่ งในภูมิ ภาคที่ไ ม
ปลอดภัย ควรเจรจากับชุมชนถึงวิธีการชําระเงินกอนการดําเนินงาน รวมทั้งพูดคุยกัน
ถึ ง ความเป น ไปได ที่ จ ะใช ร ะบบคู ป องซึ่ ง แลกเป น เงิ น สดในภายหลั ง ใน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย (ดูกรณีศึกษา 4.4 ในบทกรณีศึกษา)
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4. การระบุครอบครัวที่ไดรับความชวยเหลือ: ควรมีการระบุตัวผูไดรับความชวยเหลือ
โดยผานกระบวนการที่ชุมชนเปนผูกําหนดโดยอิงตามหลักเกณฑการพิจารณาความ
เสี่ยงและการระบุกลุมเปาหมายที่สําคัญดังกลาวขางตน นั่นคือ ผูที่มีสิทธิขายสัตว ผูที่
ควรจะไดรับเนื้อสัตว ผูที่ควรจะไดรับการจางงาน (หากเหมาะสม) ในการฆาและ
จัดเตรียมเนื้อสัตว รวมถึงผูที่อาจมีสัญญาซื้อสัตวในนามของโครงการ ควรมีการ
เจรจากั บ ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ความช ว ยเหลื อ ในรู ป แบบอื่ น ที่ ชุ ม ชนยิ น ดี จ ะให ก าร
สนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจจะเปนการชวยดูแลดานความปลอดภัย ไปจนถึงความ
ชวยเหลือดานแรงงานหรือการบริหารจัดการ ตลอดจนการประสานงานกิจกรรม
5. การจัดตั้งและทํางานกับ “คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทาทุกข”: อาจมี
การสํารวจความเปนไปไดในการจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทา
ทุกข” โดยคณะกรรมการดังกลาวอาจรับผิดชอบในการระบุผูไดรับความชวยเหลือ
ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน และตรวจสอบว า มี ก ารแจกจ า ยตามนั้ น จริ ง รวมทั้ ง
กําหนดความรับผิดชอบสําหรับการนําไปปฏิบัติภายในชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ถวงดุลกับ “คณะกรรมการจัดสรรอาหารเพื่อ
บรรเทาทุกข” ซึ่งอาจตั้งขึ้นเพื่อแจกจายอาหาร (ดูกรณีศึกษา 4.6 ในบทกรณีศึกษา)
และอาจมีการกําหนดบทบาทอื่นๆ ตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและทักษะใน
ทองถิ่น เชน ผูหญิงมักจะมีทักษะในการเตรียมเนื้อสัตวและถนอมอาหาร สวนผูชาย
อาจจะดูแลควบคุมปศุสัตว รวมทั้งหั่นเนื้อและ/หรือปองกันดูแลเนื้อสัตว
6. การคัดเลือกปศุสัตว: การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหารควรจะเนนที่ปศุ
สัตวที่ไมอยูในวัยเจริญพันธุ กลาวคือตัวผูที่อยูในสภาพออนแอและมีจํานวนมาก
เกินไป ตัวผูที่มีอายุมาก และตัวเมียที่ไมเปนที่ตองการ ในภาวะภัยพิบัติรายแรง อาจ
มีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ เชน สัตวที่เจ็บปวยงายจากภาวะแลงและโรค ในบางกรณี
อาจพิจารณาฆาเพื่อกําจัดปศุสัตวที่ซูบผอมอยางรุนแรงซึ่งมีมูลคาต่ํา (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 12 ดานลาง)
7. การระบุวิธีการจัดซื้อ: โครงการลดจํานวนปศุสัตวอาจซื้อปศุสัตวจากเจาของโดยตรง
หรือทําสัญญารับเหมาการจัดซื้อจากกลุมในชุมชน (เชน กลุมสตรีหรือสหกรณ -- ดู
กรณีศึกษา 4.3 ในบทกรณีศึกษา) วิธีนี้จะชวยลดบทบาทขององคกรในกระบวนการ
จัดซื้อ และใหประโยชนทางการเงินแกกลุมตางๆ ในชุมชน นอกจากนี้ ยังทําใหแผน
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ริเริ่มนี้สงผลตอชุมชนที่อยูหางไกลเนื่องจากผูรับเหมาอาจเสาะหาสัตวจากพื้นที่ที่อยู
หางไกล ควรมีการแจงราคาที่องคกรซื้อพันธุสัตวแตละพันธุจากผูรับเหมา และราคาที่
ผูรับเหมาซื้อจากผูผลิต เพื่อใหสมาชิกในชุมชนทราบโดยเปนสวนหนึ่งของขอตกลงการ
กําหนดราคาอยางโปรงใส
8. การพิจารณาแจกจายเนื้อสดหรือเนื้อแหง: ในการปรึกษากับชุมชนอยางใกลชิด จะตอง
มีการตัดสินใจวาจะแจกจายเนื้อสดหรือเนื้อแหง โดยทั่วไป ชุมชนมักตองการเนื้อสด
มากกวา แมวาเนื้อแหงจะมีโปรตีนสูงกวาเนื้อสดก็ตาม เนื้อแหงยังมีขอดีคือ สามารถฆา
ปศุสัตวเปนอาหารไดครั้งละมากๆ และมีการแจกจายอยางทั่ว ถึง กันมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อสดซึ่งตองแจกจายในทันทีและครอบคลุมพื้นที่ไดจํากัด ทวาในอีก
แงหนึ่ง เนื้อแหง ตองมีการจัดเตรียมเพิ่มเติม มีการจัดหาน้ําที่ดี และความพรอมของ
สถานที่จัดเก็บเนื้อในระยะสั้นเปนอยางนอย การแจกจายเนื้อสดตองดําเนินการเปน
ประจําเพื่อใหไดรับเงินสดตอบแทนสําหรับสัตวที่ออนแอและใหเนื้อสัตวแกชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตลอดชวงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ เนื่องจากการแจกจายแตละ
ครั้งอาจมีปริมาณเนื้อสัตวที่สามารถบริโภคไดภายในเวลาไมกี่วัน
9. วิธีการฆา: วิธีการฆา ชําแหละ และวิธีการถนอมอาหาร (ถาทําเปนเนื้อแหง) ควรเปนไป
ตามบรรทัดฐานของทองถิ่นในสวนของขอกําหนดทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และ/หรือรสนิยม โดยตองมีโครงสรางพื้นฐาน เชน พื้นที่ชําแหละสัตวชั่วคราวหรือ
ถาวร รวมถึงแรงงานที่เพียงพอสําหรับดําเนินการ ในบางชุมชน มีการตมเนื้อสัตวกอน
ทําใหแหงขณะที่ชุมชนอื่นๆ อาจโรยเกลือและนําไปตากแหง องคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (World Organisation for Animal Health – OIE) ไดกําหนดแนว
ทางการฆาสัตวโดยเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑดานสุขภาพสัตวบก (Terrestrial
Animal Health Code) เพื่อเปน มาตรฐานสากลสําหรับกระบวนการฆาสัตว
(www.oid.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.7.5.htm) นอกจากนี้ ควรศึกษาแนว
ทางการตรวจสอบเนื้อสัตวกอนที่สัตวจะตายและหลังจากตายแลว (www.oid.int/eng/normes/
mcode/en_chapitre_3.10.1.html)
10. ความเสี่ยงดานสุขภาพ: โรคติดตอที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว เชน โรคแอนแทรกซและ
ไขริฟตวาลเลย (Rift Valley Fever) เปนโรคที่ถายทอดสูคนไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
มีสภาพรางกายออนแอเนื่องจากภาวะภัยพิบัติ เชน ภาวะแลง การฆาสัตวจํานวนมากใน
สถานที่เดียวกันอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของโรคเหลานี้และโรคอื่นๆ จึงควรมีการ
ตรวจสอบโดยเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งกอนและหลังจากที่สัตวตาย และมี
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การหมุนเวียนสถานที่ฆาสัตวเพื่อลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด ควรมีการประเมินความ
เสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยละเอียดกอนที่จะเลือกการใหความชวยเหลือโดยลด
จํานวนปศุสัตว (ดูบทที่ 5 บริการดานสัตวแพทย)
11. การตัดสินใจเรื่องการกําจัดหนังสัตว: การกําจัดหนังสัตว (ดวยการขาย) ทําใหชุมชน
จํานวนมากขึ้นหรือสมาชิกในชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งมีสิทธิรวบรวมและขายหนังสัตวมี
โอกาสไดรับประโยชน ไมวาจะจากการแจกจายเนื้อสดหรือแหง ในบางกรณี อาจมีการ
จายคาแรงดวยหนังสัตว (ดูกรณีศึกษา 4.3 และ 4.5 ในบทกรณีศึกษา)
12. การกําจัดโดยการฆา: หากไมมีทางเลือกอื่นในการลดจํานวนปศุสัตวและชุมชนยังคง
ตองการความชวยเหลือโดยตรงจากการซื้อสัตวที่ออนแอดว ยเงินสด ก็อาจพิจารณา
วิธีการกําจัดโดยการฆา เมื่อคํานึงถึงการสนับสนุนดานการจัดการที่มีตนทุนสูง คาใชจาย
ที่สูง และความไมยั่งยืนของการดําเนินการดังกลาว ก็ควรเลือกใชวิธีการกําจัดโดยการ
ฆาเปนวิธีสุดทายในระยะที่เกิดภัยพิบัติเทานั้น สิ่งที่สําคัญคือชุมชนตองมีบทบาทใน
การคัดเลือกผูไดรับความชวยเหลือและการจัดการ รวมทั้งการประสานงานกิจกรรม
เหลานี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยผานสถาบันหรือคณะกรรมการทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อจุดประสงคนี้ ดังที่กลาวขางตน การฆาควรจะเปนไปตามบรรทัดฐานของชุมชนใน
แงศาสนาและ/หรือวัฒนธรรมทองถิ่น และในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยง
ของโรคและการติดเชื้อใหเหลือนอยที่สุด โปรดดูแนวทางขององคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศตามที่กลาวขางตนในบันทึกแนวทางปฏิบัติ 9 และแนวทางการฆาสัตว
เพื่อควบคุมโรค (www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.7.6.htm)
หมายเหตุ
1.
ในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันหลายครั้ง การเรงจําหนายออกอาจไมเหมาะสม
เนื่องจากมีเวลาเตรียมการรับมือกับภัยพิบัตินอย และหลังจากนั้น ปศุสัตวที่รอดชีวิตอาจ
ไมมีความเสี่ยงอีกตอไป อยางไรก็ตาม มีตัวอยางที่แสดงวากรณีนี้ไมเปนปญหา เชน
สัตวจํานวนมากถูกฆาในเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศปากีสถาน สัตวที่รอดชีวิตบาง
ตัวถูกขายในเวลาไมกี่เดือนตอมาดวยเหตุผลหลายประการ อาทิเชน ไดรับบาดเจ็บ ขาด
อาหารสัตวและที่อยูอาศัย ขาดแคลนเงินสด ขาดแรงงาน ในสถานการณเหลานี้ การเรง
จําหนายออกอาจทําใหครอบครัวที่ไดรับผลกระทบไดประโยชนที่สําคัญ (Roger Lough,
pers.com)

121

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

ภาคผนวก 4.1 รายการตรวจสอบการประเมินเพื่อลดจํานวนปศุสัตว
•
•
•
•
•
•
•
•

ภาวะภัยพิบัติกําลังอยูในระยะใด
ปศุสัตวที่กําลังจะนําออกขายในตลาดมีสภาพอยางไร
ปศุสัตวที่กําลังจะนําออกขายในตลาดมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม
ราคาปศุสัตวเปนอยางไร
ผูมีสวนไดสวนเสียกําลังดําเนินการอยางไรในพื้นที่นั้น
สามารถจัดตั้งศูนยประสานงานไดหรือไม
พื้นที่นั้นปลอดภัยสําหรับการเคลื่อนยายปศุสัตวและเงินสดหรือไม
มีองคกรในทองถิ่นที่สามารถอํานวยความสะดวกในการลดจํานวนปศุสัตวหรือไม
องคกรเหลานั้นมีบทบาทอยางไร

สําหรับการเรงจําหนายออก:
•
•
•
•
•
•
•

มีผูคาที่ดําเนินงานในพื้นที่แลวหรือไม
มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหสามารถเรงจําหนายปศุสัตวออกหรือไม
มีคอกสัตว (ชั่วคราว) หรือไม
มีเสนทางสําหรับรถบรรทุกหรือไม
มีอาหารสัตวและน้ําหรือไม
มีขอจํากัดดานนโยบายที่สําคัญในการเคลื่อนยายปศุสัตวและการคาขายหรือไม
ขอจํากัดใดที่ขัดขวางมิใหกลุมที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเขาถึงตลาดได

สําหรับการลดจํานวนโดยการฆาเปนอาหาร:
• มีสถานที่ใดบางสําหรับการฆาสัตว
• มีขอกําหนดทางศาสนาและวัฒนธรรมในทองถิ่นที่เกี่ยวกับการฆาปศุสัตวหรือไม
อยางไร
• มีการกําหนดบทบาททางดานเพศของทองถิ่นหรือไมอยางไร ในเรื่องเกี่ยวกับการฆา
การเตรียมเนื้อสัตว การถลกหนัง และอื่นๆ
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• ชุมชน ครอบครัว และบุคคลใดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและไดรับผลกระทบจากภาวะ
ภัยพิบัติ ซึ่งเปนผูที่อาจไดรับประโยชนจากการลดจํานวนปศุสัตว
• ควรจัดตั้งตลาดชั่วคราวเพื่อใหเขาถึงหมูบานที่หางไกลหรือไม
• ควรกําหนดกลุมที่มีความเสี่ยงกลุมใดเปนกลุมเปาหมายที่ควรไดรับเนื้อสัตวจากการ
ลดจํานวนปศุสัตว
• บุคคลใดที่นาจะไดรับประโยชนจากโอกาสการจางงานเมื่อมีการลดจํานวนปศุสัตว
• สามารถจัดตั้งระบบในการกําจัดหนังสัตวไดหรือไม
ภาคผนวก 4.2 รายการตรวจสอบการติดตามและการประเมินผลโครงการลดจํานวนปศุสัตว
รายการตรวจสอบตอไปนี้เปนรายการโดยยอที่องคกรตางๆ อาจนําไปปรับใชในระดับชุมชน
หรือครัวเรือน (ดูมาตรฐานสากล 5 เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ) และนําไป
ประยุกตใชกับหลักวิธีตางๆ
การเรงจําหนายออก
กระบวนการ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระยะของภาวะภัยพิบัติ (เตรียมพรอม เตือนภัย ภาวะภัยพิบัติ)
การจัดทําแผนที่ตลาด โอกาส และความเสี่ยง
การคาดการณอุปสงคในประเทศและการสงออก
จํานวนผูคาปศุสัตวที่เขารวม
จํานวนพื้นที่ปฏิบัติงาน (ตลาดที่มีอยูและตลาดชั่วคราว)
การจัดหา (จุดบริการแจกจายน้ํา คอกสัตว บริการดานสัตวแพทย ฯลฯ) สําหรับผูคา
ปศุสัตว (คุณภาพและปริมาณ)
การจัดหาระบบขนสง
จํานวนและพันธุสัตวที่ซื้อ
มูลคารวมของสัตวที่เขารวมในโครงการ
ราคาเฉลี่ยตอพันธุสัตว
จํานวนผูไดรับความชวยเหลือจริงเมื่อเทียบกับที่คาดไว
ประเภทของผูไดรับความชวยเหลือ
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หลังการดําเนินการ:
ผูคา:
• จํานวนสัตวที่ตายตอพันธุสัตวหลังจากซื้อ
• ตนทุนรวมของสัตวที่ตาย
• ตนทุนของสัตวที่ตายตอผูคาหนึ่งราย
• ระดับกําไรที่ประเมินตอผูคาหนึ่งราย
• จุดแข็ง/จุดออนของโครงการในมุมมองของผูคา
ชุมชน:
• มูลคาเฉลี่ยที่ไดรับตอผูไดรับความชวยเหลือหนึ่งราย
• สัดสวนของรายไดที่ใช (เทียบกับขอมูลฐานหรือการรวบรวมสัตวกอนเกิดภาวะภัย
พิบัติ) สําหรับ
o อาหาร
o คาเลาเรียน
o ยารักษาโรค
o อาหารสัตว
o บริการดานสัตวแพทย
o เสื้อผา
o การขนสงสัตวไปยังสถานที่อื่น
o การลงทุนในธุรกิจ/ปศุสัตวขนาดเล็ก
o อื่นๆ
• การจัดอันดับประโยชนที่ไดรับสําหรับผูไดรับความชวยเหลือ
• มุมมองของชุมชนที่มีตอขอดี/ขอเสียของโครงการในแงของ
o เวลาดําเนินการ
o ราคา
o การชําระเงินตรงเวลาและวิธีการชําระเงิน
o ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• มุ ม มองของผู ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ที่ มี ต อ ขี ด ความสามารถของตนในการเริ่ ม
ประกอบอาชีพใหมอีกครั้ง (ความอยูรอดของปศุสัตวที่เหลืออยู ฯลฯ)
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การลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหาร
กระบวนการ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระยะของภาวะภัยพิบัติ (เตรียมพรอม เตือนภัย ภาวะภัยพิบัติ)
งบประมาณดําเนินการที่มีอยู
ราคาซื้อที่ประเมินแยกตามพันธุสัตว
ปริมาณการซื้อเพื่อฆาเปนอาหารตามที่คาดการณไว (แยกตามพันธุสัตว)
หลักเกณฑเปาหมายและจํานวนที่คาดการณไว รวมถึงประเภทของผูไดรับความ
ชวยเหลือ (ผูขาย ผูไดรับเนื้อสัตว ผูรับเหมา การจางงาน ฯลฯ)
วิธีปฏิบัติ (โดยตรงหรือผาน “คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทาทุกข”)
ความครอบคลุม (ศูนยแบบคงที่หรือหมุนเวียน)
ความถี่ ใ นการฆ า สั ต ว (ศู น ย ล ะหนึ่ ง ครั้ ง หรื อ เป น ประจํ า ตลอดระยะเวลาของ
โครงการ)
ขอตกลงการซื้อ (โดยตรง หรือทําสัญญารับเหมา)

ในระหวางและหลังการดําเนินการ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเหมาะสมของผูรับเมื่อเทียบกับหลักเกณฑในการกําหนดกลุมเปาหมาย
จํานวนผูไดรับความชวยเหลือจริง (ผูขาย ผูไดรับเนื้อสัตว ผูรับเหมา ลูกจาง ฯลฯ)
จํานวนสัตวที่ซื้อและฆาทั้งหมดโดยแยกตามพันธุสัตว
ระวางน้ําหนักรวมของเนื้อสัตวที่ชําแหละได (ประเมินเปนเนื้อสดหรือแหง) และที่
แจกจาย
จํานวนเนื้อสัตว (สดหรือแหง) ที่ไดรับตอครัวเรือนที่ไดรับความชวยเหลือ
ราคาซื้อพันธุสัตวตามราคาจริง
ตนทุนรวมของปศุสัตวที่ซื้อ
จํานวนผูขายปศุสัตวและรายไดเฉลี่ยที่ไดรับตอครัวเรือน
จํานวนผูรับเหมาและจํานวนเฉลี่ยของรายไดที่ไดรับแยกตามผูรับเหมาแตละราย (ถา
มี)
จํานวนลูกจางและจํานวนเงินเฉลี่ยที่ลูกจางชั่วคราวแตละคนไดรับ
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• บทบาทของคณะกรรมการจั ด สรรเนื้ อ สั ต ว เ พื่ อ บรรเทาทุ ก ข เ พื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ (เชิงปริมาณ)
• ประโยชนที่ไดรับจากโครงการในมุมมองของชุมชน (เรียงตามลําดับ)
• ขอเสียของโครงการในมุมมองของชุมชน (เวลา การกําหนดเปาหมาย ราคาซื้อ ฯลฯ)
• สัดสวนของรายได (สําหรับผูไดรับความชวยเหลือเปนเงินสดทุกคน) ที่ใชในสวน
ของ
o อาหาร
o คาเลาเรียน
o ยารักษาโรค
o อาหารสัตว
o บริการดานสัตวแพทย
o เสื้อผา
o การขนสงสัตวไปยังสถานที่อื่นๆ
o การลงทุนในธุรกิจ/ปศุสัตวขนาดเล็ก
o อื่นๆ
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บทที่ 5
มาตรฐานขัน้ ต่ําสําหรับบริการดานสัตวแพทย

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

บริการดานสัตวแพทย
มาตรฐานทั่วไป 1
การประเมินและการวางแผนการเรง
จําหนายปศุสัตวออก

การใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย

มาตรฐานขอ 1
การออกแบบบริการและการนําไปปฏิบัติจริง

การสนับสนุนหนวยงานดานสัตวแพทยของภาครัฐ

สาขาสัตวแพทย
สาธารณสุข

มาตรฐานขอ 1
โรคติดตอจากสัตวสูคน

มาตรฐานขอ 2
การประเมินดานสุขอนามัยและ
สุขาภิบาล
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ระบบเฝาระวังโรคใน
ปศุสัตว

มาตรฐานขอ 1
การเฝาระวังโรคในปศุสัตว

มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับบริการดานสัตวแพทย

บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพตามมาตรฐาน LEGS
การใหบริการดานสัตวแพทยในภาวะภัยพิบัติเกี่ยวของกับวัตถุประสงคเพื่อการดํารงชีพขอ 2
และขอ 3 ของ LEGS นั่นคือ
• เพื่อปองกันปศุสัตวที่สรางรายไดหลักใหแกชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
• เพื่ อ ผลิ ต ปศุ สั ต ว ที่ ส ร า งรายได ห ลั ก ให แ ก ชุ ม ชนขึ้ น มาใหม ใ นชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ
บริการดานสัตวแพทยจะชวยปองกันและทําใหปศุสัตวมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และสวนใหญ
แล ว จะชว ยให สั ตว ยั งคงมี ชี วิต รอดต อ ไป นอกจากนี้ การสนั บสนุน ดั งกล า วยั งช ว ยเพิ่ ม
ผลผลิตจากปศุสัตวในชวงที่เกิดภาวะภัยพิบัติ (เนื่องจากสัตวมีสุขภาพดีขึ้น) ดังนั้น จึงสงผล
ดีตอวัตถุประสงคเพื่อการดํารงชีพขอแรก (คือ ใหความชวยเหลืออยางเรงดวนตอชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยผานมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว) โดยการ
สงเสริมแหลงอาหารของครัวเรือน
ความสําคัญของบริการดานสัตวแพทยในการรับมือภาวะภัยพิบัติ
การใหบริการดานสัตวแพทยในภาวะภัยพิบัติถือเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะชวยใหผูคน
สามารถปองกันปศุสัตวและรักษาผลประโยชนในความเปนเจาของหรือการมีปศุสัตวได
ทั้งนี้ ภาวะภัยพิบัติสวนใหญมักจะทําใหสัตวตองเผชิญความเสี่ยงดานสุขภาพมากขึ้นและ
สัตวมีความออนแอตอโรคมากขึ้น บริการดานสัตวแพทยจะชวยปองกันการสูญเสียปศุสัตว
โดยกะทันหัน เนื่องจากโรคเฉียบพลันที่ทําใหมีอัตราการตายสูง เชน ภาวะแลงหรือน้ําทวม
จะทําใหปศุสัตวอยูในสภาพออนแอและเสี่ยงตอการแพรกระจายโรคมากขึ้น ในขณะที่น้ํา
ทวมอาจชะหนาดินไป กอใหเกิดสภาวะที่เอื้อตอการแพรกระจายเชื้อแอนแทรกซ ภัยพิบัติ
อื่นๆ เชน แผนดินไหว อาจทําใหปศุสัตวไดรับบาดแผลหรือบาดเจ็บได ในสถานการณที่ปศุ
สัตวมีอัตราการตายสูง อาจใชเวลาหลายปกวาชุมชนจะสามารถผลิตปศุสัตวใหมได ไมวาจะ
เปนฝูงสัตวขนาดใหญของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง หรือลาตัวเดียว วัวที่ใชลากสัมภาระหนึ่ง
คู หรือไกไมกี่ตัวที่อาจมีสวนสําคัญตอวิถีการดํารงชีพ นอกจากนี้ บริการดานสัตวแพทยยัง
ชวยจํากัดผลกระทบของโรคเรื้อรังที่อาจสงผลตอประโยชนที่ไดรับ เชน การผลิตนม การ
ผสมพันธุ หรือการใชปศุสัตวเปนสัตวบรรทุกสัมภาระ โดยทั่วไป วัคซีนและยารักษาโรค
สําหรับสัตวนับวามีราคาไมแพง เมื่อเทียบกับมูลคาทางเศรษฐกิจ (และอื่นๆ) ของปศุสัตว
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ในอดีต การระบาดของโรคปศุสัตว เชน โรครินเดอรเปสต (Rinderpest) ได
กอใหเกิดภัยพิบัติตอมนุษย อยางไรก็ตาม ปจจุบันโรครินเดอรเปสตไดถูกขจัดใหหมดไป
จากพื้นที่สวนใหญของโลกแลว และมีโรคอื่นๆ อีกไมกี่ชนิดที่ทําใหปศุสัตวมีอัตราการตาย
สูงเชนนี้โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง โรคระบาดในปศุสัตวยังคงอาจเกิดขึ้นไดในภาวะ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับมนุษย แตไมมีแนวโนมที่จะเปนสาเหตุของภัยพิบัติดังกลาว แนวทาง
และมาตรฐานของมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวฉบับนี้มิไดครอบคลุมการปองกัน
หรื อ ควบคุ ม โรคระบาดในปศุ สั ต ว ส ว นใหญ ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เนื่ อ งจากมี
แนวทางที่กําหนดขึ้นโดยองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) และองคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) อยูแลว (ดูที่ www.oie.int,www.fao.org/ag/againfo/
programmes/en/empres/home.asp)
ทางเลือกในการรับมือดานสัตวแพทย
บทนี้ จ ะกล า วถึ ง การรั บ มื อ ด า นสั ต วแพทย ที่ สํ า คั ญ สองแนวทาง แนวทางแรกคื อ การ
ใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย ซึ่งเปนการรับมือที่สําคัญอันดับแรกในภาวะภัย
พิบัติ อยางไรก็ตาม แนวทางที่สองคือ การสนับสนุนหนวยงานดานสัตวแพทยของภาครัฐ ก็
อาจเหมาะสมเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อ หรือในระยะฟนตัวของภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันหรือที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป

132

มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับบริการดานสัตวแพทย

การใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย
ในประเทศกํา ลัง พั ฒนาหลายประเทศ บริ การดา นสัต วแพทย อ ยูใ นช ว งเปลี่ย นผ า นจากการ
ใหบริการทางคลินิกโดยภาครัฐไปสูภาคเอกชน ในสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติ ธุรกิจสัตว
แพทยภาคเอกชนที่กําลังเติบโตอาจเปนแหลงสําคัญในการใหบริการดานสัตวแพทยที่มีคุณภาพ
โดยทั่วไปแลวในแตละประเทศ สัตวแพทยสวนใหญจะอยูตามเมืองใหญๆ และเขตเมือง สวนใน
พื้นที่หางไกล ชนบท หรือพื้นที่ชายชอบ ผูชวยสัตวแพทยจะเปนผูใหบริการดานสัตวแพทย โดย
อาจไดรับการวาจางในชวงภัยพิบัติเพื่อใหบริการดานสัตวแพทย หรือใหบริการผานกลไกตางๆ
เชน โครงการใหความชวยเหลือโดยการแจกคูปอง (voucher scheme)
มาตรการใหความชวยเหลือดานสัตวแพทยเชิงปองกันและรักษาเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ
ตอมนุษยนั้นแบงออกเปนสองประเภทใหญๆ ซึ่งสามารถดําเนินการไปพรอมกันได
การตรวจและรักษาสัตวรายตัวหรือฝูงสัตว
มาตรการชวยเหลือดานสัตวแพทยในภาวะภัยพิบัติอาจมีเปาหมายเพื่อใหการใหบริการตรวจ
รักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย โดยการรักษาพยาบาลปศุสัตวที่เจ็บปวยหรือการใหวัคซีนโดยผาน
บริการ ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งหรือบริการเคลื่อนที่ บริการดังกลาวอาจใหประโยชนในทันที
แกผูดูแลปศุสัตวที่สามารถเขาถึงบริการได หากการวินิจฉัยและการรักษาโรคมีคุณภาพเพียงพอ
การให บ ริ ก ารนี้ อ าจจะไม คิ ด ค า ใช จ า ย โดยขอบเขตของการให บ ริ ก ารจะขึ้ น อยู กั บ เงิ น ทุ น
สนับสนุนจากองคกรภายนอก ซึ่งโดยสวนใหญแลว จะเขาถึงประชากรที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะภัยพิบัติไดเพียงสวนนอยเทานั้น นอกจากนี้ หากไมมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด ก็มีความ
เสี่ยงที่บริการนั้นจะไมใชบริการฟรีจริงและผูใชอาจถูกเรียกเก็บคาบริการ ณ จุดใหบริการ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของปศุสัตวและโรคที่จะรักษา รวมทั้งวิธีการรักษา ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ขององคกรที่เกี่ยวของและการพิจารณาขอมูลทางคลินิกของเจาหนาที่สัตวแพทยภาคสนาม หาก
เจาหนาที่ขององคกรชวยเหลือเปนผูใหบริการโดยแยกออกจากผูใหบริการดานสัตวแพทยใน
ทองถิ่น จะมีความเปนไปไดสูงที่จะสงผลเสียตอบริการในทองถิ่นและกระบวนการพัฒนาระยะ
ยาว การประสานงานเปนเรื่องสําคัญเพื่อไมใหองคกรทํางานขัดแยงกันและสงผลเสียตอกัน
รวมทั้งสงผลเสียตอผูใหบริการที่มีอยูเดิมทางเลือกของระบบการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตน
ทางสัตวแพทยมีเปาหมายที่จะใชเจาหนาที่สัตวแพทยที่มีอยู (ในกรณีที่มีเจาหนาที่อยูแลว) หรือ
ทํ า การคั ด เลื อ กและฝ ก อบรมผู ช ว ยสั ต วแพทย โ ดยเร ง ด ว น วิ ธี ก ารเหล า นี้ จ ะช ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในทองถิ่นและเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกระบบสนับสนุนที่สามารถปรับปรุง
ใหดีขึ้นเมื่อเวลาผานไปและเมื่อภาวะภัยพิบัติคลี่คลายลง อีกทั้งยังชวยเพิ่มความสะดวกในการ
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เขาถึงบริการและความพรอมในการใหบริการดวย อยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องราคาที่สมเหตุสมผล
ก็สําคัญ แนวทางที่สามเกี่ยวของกับการคอยๆ เรียกเก็บคาบริการ โดยใหบริการฟรีในภาวะภัย
พิบัติในระยะฉับพลัน (acute stage) และคิดคาบริการในระยะตอๆ มาและเมื่อกลไกตลาดปศุ
สัตวเริ่มทําหนาที่ องคกรที่พิจารณาการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยจะตอง
คํา นึง ถึง ผลได ผลเสี ยของแนวทางตา งๆ เหลา นี้ แต ทว าดู เหมือ นจะไมค อ ยมีห ลัก ฐานที่
ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การให บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาเบื้ อ งต น ทางสั ต วแพทย ฟ รี แ ก สั ต ว ร ายตั ว นั้ น มี
ประโยชนอยางมีนัยสําคัญตอวิถีการดํารงชีพของประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
หรือคุมคาใชจาย หรือใหบริการอยางทั่วถึงและยุติธรรม แตมีหลักฐานที่คอนขางชัดเจนกวา
ที่แสดงใหเห็นวา ระบบผูชวยสัตวแพทยซึ่งมีการเรียกเก็บคาบริการในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในภาวะภั ย พิ บั ติ ที่ ยืด เยื้ อ มี ป ระโยชน ต อ วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ ของประชากร โดยผล
การศึกษาพบวาอัตราการตายของปศุสัตวลดลง และความสะดวกในการเขาถึงบริการ ความ
พรอมในการใหบริการ และการยอมรับสูงกวา นอกจากนี้ เมื่อออกแบบโดยใชแนวทางการมี
สวนรวม ระบบเหลานี้ยังใหทางเลือกแกผูดูแลปศุสัตวในแงของปญหาสุขภาพที่สําคัญ ของ
ปศุสัตวที่ตองจัดการดวย ประสบการณเหลานี้แสดงใหเห็นวา การใหบริการตรวจรักษา
เบื้องตนทางสัตวแพทยเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติตอมนุษย ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวทาง
ตางๆ เชน
• การสนับสนุนหรือจัดใหมีระบบผูชวยสัตวแพทยโดยเรงดวน ภายใตการกํากับดูแล
โดยรวมของสัตวแพทย
• การใหความสนใจอยางเรงดวนในเรื่องคาบริการ โดยใชโครงการใหความชวยเหลือ
ในรูปคูปอง (voucher scheme) สําหรับผูดูแลปศุสัตวที่มีความเสี่ยงสูงสุด และ
กลับมาเรียกเก็บคาบริการเต็มจํานวนสําหรับผูดูแลปศุสัตวรายอื่นๆ โดยเร็ว
• หลักการเสนอทางเลือกในการรับบริการใหแกผูดูแลปศุสัตวสามารถเลือกชนิดของ
บริการปองกันหรือรักษาสัตวที่ตนตองการสําหรับโรคอื่นๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากที่
อยูภายใตนโยบายควบคุมโรคอยางเปนทางการ

โครงการรักษาพยาบาลหรือใหวัคซีนเปนกลุมใหญ
ในบางครั้ง สิ่งที่ดําเนินการไปพรอมกันกับการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนแกสัตวรายตัว
หรือฝูงสัตวคือ โครงการรักษาพยาบาลหรือใหวัคซีนเปนกลุมใหญ ซึ่งมุงที่จะปองกันปศุ
สัตวภายในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ โครงการรักษาพยาบาลมักเนนการใชยา
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ตานปรสิต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการติดเชื้อหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารและการ
มีปรสิตภายนอก ในขณะที่โครงการใหวัคซีนมักจะครอบคลุมโรคตางๆ เชน แอนแทรกซ
โรคคลอสทริเดียม โรคพาสเจอเรลโลซิส (โรคปอดจากเชื้อแบคทีเรีย) และโรคนิวคาสเซิล
โดยทั่วไป โครงการรักษาพยาบาลและใหวัคซีนจะเปนกิจกรรมแบบครั้งเดียวและดําเนินการ
โดยไมคิดคาใชจายกับผูดูแลปศุสัตว
โครงการรั ก ษาพยาบาลเป น กลุ ม ใหญ แ บบครั้ ง เดี ย วมี ก ารนํ า มาใช กั น อย า ง
แพรหลายและเกี่ยวของกับยาสําหรับสัตวในปริมาณมาก แมวาจะมีหลักฐานทางคลินิกอยู
พอสมควรที่ชี้ใหเห็นวาโครงการรักษาพยาบาลสามารถเพิ่มความอยูรอดและการผลิตของปศุ
สัตวในภาวะภัยพิบัติหรือในระยะฟนตัวได แตไมคอยมีการศึกษาเชิงปริมาณในเรื่องเหตุผล
สนับสนุนดานระบาดวิทยาหรือดานเศรษฐกิจสําหรับโครงการเหลานี้ หลักฐานที่มีอยูจํากัด
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบในเชิงบวก แตไมไดจําแนกผลประโยชนตามชนิดของการรักษาอยาง
เฉพาะเจาะจง สํ า หรั บ โครงการให วั ค ซี น เป น กลุ ม ใหญ แ บบครั้ ง เดี ย วในภาวะภั ย พิ บั ติ
สถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมนุษยอาจเกิดขึ้นในชวงที่ไมใชระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูง
สําหรับโรคปศุสัตวที่ปองกันไดดวยวัคซีน ซึ่งในกรณีนี้ การใหวัคซีนจะมีผลนอยมาก ใน
สถานการณอื่นๆ การใหวัคซีนหากดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม อาจชวยปองกันการตาย
ของปศุสัตวเนื่องจากโรคที่เกี่ยวของกับภาวะภัยพิบัติได เชน การแพรกระจายของโรคแอน
แทรกซภ ายหลั งเหตุ การณ น้ํา ทว ม เช นเดียวกั บโครงการรัก ษาพยาบาลเป น กลุม ใหญ มี
หลักฐานเชิงปริมาณอยูไมมากนักเกี่ยวกับผลกระทบของการใหวัคซีนแกปศุสัตวในเกิดภาวะ
ภัยพิบัติขึ้นกับมนุษย ภายในประเทศหรือพื้นที่หนึ่งๆ ควรมีการใหวัคซีนตามนโยบายการ
ควบคุมโรคอยางเปนทางการโดยใชแบบแผนการใหวัคซีนที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้งกําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการใหวัคซีนและทําการใหวัคซีนจนครบคอรส การมีระบบหวงโซ
ความเย็ น ที่ ไ ว ใ จได ก็ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให โ ครงการให วั ค ซี น ดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิผล เวนแตวัคซีนที่เกี่ยวของสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิปกติได โดยทั่วไป รัฐบาล
และองคกรช วยเหลื อควรสนับสนุ นโครงการใหวัคซี นในฐานะกิจ กรรมการพัฒ นาตาม
มาตรฐาน มากกวาการใหวัคซีนในภาวะภัยพิบัติ ทั้งนี้ เมื่อมีการใหวัคซีนโดยเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการปองกันโรคที่ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี จะเปนวิธีการที่คุมคาใชจายมาก
ในการปองกันปศุสัตว แมวารัฐบาลมักจะมองวาเปน “สินคาสาธารณะ” (Public Good) แต
การปองกันโรค เชน โรคคลอสทริเดียม หรือโรคพาสเจอเรลโลซิส ถือเปนสินคาเอกชน
(Private Good) และควรใหบริการโดยภาคเอกชน (“สินคาสาธารณะ” อาจหมายถึง สินคาที่
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ทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยที่การบริโภคสินคานี้ของบุคคลคนหนึ่งมิไดลดความเปนไปไดที่
ผูอื่นจะใชสินคานี้ ในทางกลับกัน เจาของ “สินคาเอกชน” สามารถปองกันไมใหผูอื่นใช
สินคานั้นได และหลังจากบริโภคแลว ไมสามารถนําสินคานั้นมาใชอีกได)
การสนับสนุนหนวยงานดานสัตวแพทยของภาครัฐในภาวะภัยพิบัติ
สิ่ง ที่ ค วรพิ จ ารณาเมื่ อ เกิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ ใ นระยะยาวคื อ ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งสนั บ สนุ น
หนวยงานหลักดานสัตวแพทยของภาครัฐ การสนับสนุนดังกลาวอาจจําเปนตอการชวยเหลือ
รัฐบาลที่มีศักยภาพออนแอ หรือในกรณีที่ไมมีหนวยงานของรัฐที่เปนที่ยอมรับอยางเปน
ทางการ
สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข
สาขาสั ต วแพทย ส าธารณสุ ข ครอบคลุ ม การป อ งกั น หรื อ ควบคุ ม โรคสั ต ว ที่ ส ามารถ
แพรกระจายมาสูคนได ไมวาจะเปนทางอาหาร หรือโดยการสัมผัสกันระหวางสัตวกับคน
และเปนหนวยงานสําคัญของภาครัฐ ทั้งนี้ โรคติดตอจากสัตวสูคนดังกลาว ไดแก โรคแอน
แทรกซ โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) วัณโรค โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) โรค
พิษสุนัขบา โรคเรื้อน โรคไขริฟต วาลเลย (Rift Valley Fever) และโรคไขหวัดนกชนิดกอ
โรครุนแรง ดังที่ไดกลาวไวในบทนํา แนวทางในการปองกันและควบคุมโรคตางๆ เหลานี้
โดยเฉพาะสามารถขอรับไดจากองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE)
ภัยพิบัติอาจสงผลใหมีการเคลื่อนยายปศุสัตวหรือใชพื้นที่เลี้ยงสัตวอยางผิดปกติ
อัตราการตายของปศุสัตวสูง ตามมาดวยการเก็บกินซากสัตวโดยสัตวปาหรือสัตวบานที่กิน
เนื้อ ความแออัดของปศุสัตว หรือการสัมผัสกันอยางใกลชิดระหวางปศุสัตวกับคน สภาพ
เหลานี้อาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดตอจากสัตวสูคนในปศุสัตวและมนุษย ทั้งนี้ วิธีการ
ควบคุมโรคจะขึ้ นอยูกับ โรคที่เ กี่ยวขอ ง และโดยสว นใหญแล ว จะต อ งมีการร วมมื อกั น
ระหวางบริการสาธารณสุขสําหรับสัตวและสําหรับมนุษย
ตัวอยางกิจกรรมสัตวแพทยสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับมนุษย ไดแก
• การรณรงค เ พื่ อ สร า งความตื่ น ตั ว ให แ ก ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ า และ
โครงการใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
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• การรณรงคใหความรูแกประชาชนเพื่อควบคุมโรควัณโรคหรือโรคบรูเซลโลซิส
โดยการปรับปรุงสุขอนามัยและบริโภคนมที่ตมสุก เปนตน
• การควบคุมสุนัขจรจัดและสัตวปาสายพันธุนักลา เชน ไฮยีนา หรือสุนัขจิ้งจอก
การเฝาระวังโรค
ในบางภูมิภาค การคาปศุสัตวหรือผลิตภัณฑปศุสัตวระหวางประเทศมีความสําคัญตอวิถีการ
ดํารงชีพของผูดูแลปศุสัตว การคาดังกลาวไดรับอิทธิพลจากมาตรฐานสากลดานสุขภาพสัตว
ซึ่งนํา มาใชกับ ขอมู ลโรคเพื่ อระบุ ความเสี่ ยงของบางประเทศที่แ พรเ ชื้อโรคจากปศุสัต ว
แหลงขอมูลโรคที่สําคัญแหลงหนึ่งคือระบบเฝาระวังของรัฐ ดังนั้น กิจกรรมการเฝาระวังโรค
ใดๆ จึงจําเปนตองไดรับการออกแบบโดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในกรณีที่มีอยู
ตัวอยางกิจกรรมการเฝาระวังโรคในชวงที่เกิดภาวะภัยพิบัติตอมนุษย ไดแก
• การใหผูชวยสัตวแพทยเปนผูรายงานการแพรกระจายโรค
• การรณรงคเพื่อสรางความตื่นตัวใหแกประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาดที่สําคัญ
• กิ จ กรรมที่ จ ะสนั บ สนุ น ระบบเฝ า ระวั ง โรคของรั ฐ บาลในระดั บ ท อ งถิ่ น หรื อ
ประเทศ เชน การเชื่อ มโยงระบบการรายงานโรคโดยผูช วยสัต วแพทย เข ากั บ
โครงสรางการรายงานโรคอยางเปนทางการ
• การอํ า นวยความสะดวกในการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และการรั บ มื อ กั บ การ
แพรกระจายโรคอยางทันทวงที
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ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
บริการดานสัตวแพทยเพียงอยางเดียวยอมไมอาจรับประกันความอยูรอดและประสิทธิภาพ
การผลิตของปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติได ปศุสัตวก็ตองการอาหารและน้ําเชนกัน รวมถึงที่อยู
อาศัยดวยในบางพื้นที่ ดังนั้น บริการดานสัตวแพทยจึงควรผสานเขากับความชวยเหลือปศุ
สัตวในรูปแบบอื่นๆ ดังที่อธิบายไวในบทอื่นๆ ของ LEGS (เชน บทที่ 6 การจัดหาอาหาร
สัตว และบทที่ 7 การจัดหาน้ํา) ในกิจกรรมอื่นๆ เชน การลดจํานวนปศุสัตว บริการดานสัตว
แพทยอ าจชว ยเสริ มแผนริเ ริ่ม ดังกล า วได จึง ชว ยใหแ นใจถึ งความอยูร อดของปศุสั ตว ที่
เหลืออยู (ดูบทที่ 4) รวมถึงการใหการสนับสนุน เชน การตรวจกอนฆาและหลังฆาสัตว ทั้งนี้
ในระหว า งการจัด หาปศุ สัต ว ในระยะฟน ตั วหลัง ภัย พิบั ติ จํ าเปน จะตอ งมีก ารสนั บสนุ น
เพิ่มเติมดานสัตวแพทย รวมถึงการตรวจปศุสัตวกอนซื้อและการใหบริการทางคลินิกระดับ
เบื้องตนหลังการแจกจายปศุสัตว (ดูบทที่ 9 การจัดหาปศุสัตวทดแทน)
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ตาราง 5.1 ขอดีและขอเสียของทางเลือกในการใหบริการดานสัตวแพทย
ทางเลือกในการใหบริการดานสัตวแพทย
บริการตรวจรักษา การตรวจและรักษา
เบื้องตนทาง
สัตวรายตัว/ฝูงสัตว
สัตวแพทย

•

•

•

•

ขอดี
มีความยืดหยุนและ
สามารถใหบริการ
ตรวจรักษาเบื้องตน
เปนรายกรณี
สามารถสนับสนุนผู
ใหบริการ
ภาคเอกชนที่มีอยู
เชน โดยผาน
โครงการใหความ
ชวยเหลือโดยการ
แจกคูปอง
ผูดูแลปศุสัตว
สามารถขอรับ
บริการในขอบเขตที่
กวางขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่ใน
วงกวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมือ่
ดําเนินการโดยผูชวย
สัตวแพทยที่ผานการ
ฝกอบรมมาเปน
อยางดีและอยูภายใต
การกํากับดูแล

ขอเสีย

139

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

ทางเลือกในการใหบริการดานสัตวแพทย
ขอดี
โครงการรักษาพยาบาล ออกแบบและ
หรือใหวัคซีนเปนกลุม ดําเนินการไดคอ นขาง
ใหญ
งาย
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ขอเสีย
• มีหลักฐานเชิงปริมาณ
อยูไมมากนักเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่มีตอ
อัตราการตายหรือการ
ผลิตของปศุสัตว
• ขาดแคลนสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการ
วินิจฉัยในหลายพืน้ ที่
• โครงการใหวัคซีน
เปนกลุมใหญ
ออกแบบไดยากหาก
ไมมีขอมูลพื้นฐาน
ดานระบาดวิทยา
• ความครอบคลุมมักจะ
ขึ้นอยูกับงบประมาณ
มากกวาหลักเกณฑ
การออกแบบทาง
เทคนิค
• การรักษาพยาบาลและ
การใหวัคซีนฟรีอาจ
สงผลเสียตอ
ภาคเอกชน
• วัคซีนหลายตัว
จําเปนตองมีหรือ
สนับสนุนระบบ
ลูกโซความเย็น
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ทางเลือกในการใหบริการดานสัตวแพทย

ขอดี

การสนับสนุน สัตวแพทยสาธารณสุข
หนวยงานดาน
สัตวแพทยของ
ภาครัฐ

• การสรางความ
ตื่นตัวในหมู
ประชาชนมักมี
คาใชจายไมสูงนัก
• สามารถสนับสนุน
ความรวมมือ
ระหวางระบบ
บริการสาธารณสุข
สําหรับสัตวและ
สําหรับมนุษย

ขอเสีย
• มีความเสี่ยงที่สัตวที่
อยูในสภาพออนแอ
อยูแลว (เชน เนื่องจาก
ขาดอาหาร) จะมีการ
ตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอวัคซีนใน
ระดับต่ํา
• อาจตองอาศัยความ
ชํานาญในการสื่อสาร
เฉพาะดานสําหรับ
การออกแบบและ
ทดสอบสื่อใหความรู
ในภาษาทองถิ่น
• หากไมมีการจัดการ
และกําหนดเวลาอยาง
รอบคอบ อาจ
เบี่ยงเบนทรัพยากรไป
จากความชวยเหลือที่
มุงเนนดานวิถีการ
ดํารงชีพโดยตรงได
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ขอดี

ขอเสีย
• อยางชัดเจน
• อาจกลายเปน
กระบวนการที่มุงเนน
ขอมูล แทนที่จะ
มุงเนนการดําเนินการ
ไปไดงายๆ
• หากไมมีการจัดการ
และกําหนดเวลาอยาง
รอบคอบ อาจ
เบี่ยงเบนทรัพยากรไป
จากความชวยเหลือที่
มุงเนนดานวิถีการ
ดํารงชีพโดยตรงได
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เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
การสนับสนุนการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยอาจเปนสิ่งที่เหมาะสมตลอด
ชวงภาวะภัยพิบัติ เชนเดียวกับในสถานการณปกติ อยางไรก็ตาม การสนับสนุนหนวยงาน
ดานสัตวแพทยของภาครัฐอาจเหมาะสมที่สุดในระยะฟนตัว เมื่อภัยคุกคามเฉพาะหนาอัน
เนื่องจากการตายและการเจ็บปวยของปศุสัตวไดผานพนไปแลว (ดูตาราง 5.2)
จุดออนและขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในการออกแบบการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยระดับเบื้องตนที่มีความเทา
เทียมและมีประสิทธิผลนั้น จําเปนตองอาศัยความเขาใจในเรื่องความเปนเจาของปศุสัตวและ
การใชงานปศุสัตวโดยกลุมทางสังคมและเศรษฐกิจตางๆ ภายในกลุมประชากรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ประชากรกลุมเสี่ยง เชน ครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว
อาจเปนเจาของปศุสัตวบางชนิด เชน สัตวปก สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก หรือลา ทําใหปจจัย
สําคัญที่ควรพิจารณาคือปญหาสุขภาพหลักที่มีผลกระทบตอสัตวเหลานี้
เชนเดียวกับการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย บริการดานสัตวแพทย
ควรเขาถึงไดอยางสะดวก มีความพรอมในการใหบริการ ราคาไมแพง เปนที่ยอมรับ และมี
คุณภาพเพียงพอ ในภาวะภัยพิบัติ คุณสมบัติสองขอจากคุณสมบัติตางๆ ที่กลาวขางตนของ
การใหบริการมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งในบางครั้งบางคุณสมบัติก็อาจขัดแยงกัน
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ตาราง 5.2 ชวงเวลาที่เปนไปไดของการใหความชวยเหลือดานบริการทางสัตวแพทย
ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยาง
ทางเลือกในการ
ฉับพลัน
ใหบริการดาน ผลกระทบ เริ่มตน ฟนตัว
สัตวแพทย
ที่เกิดขึ้น
ฟนตัว
ในทันทีจาก
ภัยพิบัติ
การใหบริการ
ตรวจรักษาทาง
สัตวแพทย
การสนับสนุน
หนวยงานดาน
สัตวแพทยของ
ภาครัฐ

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอย
เปนคอยไป
เตรียม เตือน ภาวะ ฟนตัว
พรอม
ภัย
ภัย
พิบัติ

ความสะดวกในการเขาถึงบริการ
ในพื้นที่หางไกลที่ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและการติดตอสื่อสาร การใหบริการดานสัตว
แพทยทําไดยากลําบากแมแตในชวงสถานการณปกติ การเขาถึงชุมชนอาจทําไดโดยทางเทาหรือ
ทางเรือเทานั้น และโดยทั่วไป ยิ่งชุมชนอยูหางไกลมากเทาใด ชุมชนนั้นก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมาก
ขึ้นในภาวะภัยพิบัติ โดยปกติแลว ผูชวยสัตวแพทยจะเปนผูใหบริการที่เหมาะสมที่สุดในภาวะ
เชนนี้ เนื่องจากสามารถเดินทางและปฏิบัติหนาที่ในสภาพแวดลอมดังกลาวไดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในชวงที่เกิดภัยพิบัติ แมวาผูชว ยสัตวแพทยจะมีความเหมาะสมและมีประสิท ธิผล แตใ น
บางครั้ง เจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชน (CAHW) ก็อาจถูกตอตานจากสถานพยาบาลสัตว
และอาจไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับขีดความสามารถของ
เจาหนาที่และ/หรือทัศนะที่มองวาการทําเชนนี้อาจสงผลเสียตอการใหบริการของผูประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทยซึ่งมีลักษณะผูกขาด อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชนถือเปน
วิชาชีพผูชวยสัตวแพทยประเภทหนึ่งตามมาตรฐานสากลที่องคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศกําหนดไว ดังนั้น เจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชนที่ผานการฝกอบรมเปนอยางดีและ
อยูภายใตการกํากับดูแล ควรจะถือวาเปนผูใหบริการดานสัตวแพทยที่มีศักยภาพในภาวะภัยพิบัติ
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ราคาที่สามารถจายได
แนวโนมการแปรรูปการใหบริการตรวจรักษาทางสัตวแพทยไปสูภาคเอกชนในประเทศกําลัง
พัฒนา เกิดขึ้นพรอมกับการถกเถียงกันในเรื่องความเต็มใจและความพรอมของผูดูแลปศุสัตวที่
ยากจนในการจายคาบริการดานสัตวแพทยของเอกชน แมวาปศุสัตวจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจที่
ชัดเจน แตฝายหนึ่งเห็นวาผูดูแลปศุสัตวบางรายไมสามารถจายคาบริการดานสัตวแพทยของ
เอกชนได ทําใหถูกกีดกันจากการใชบริการดังกลาว สวนอีกฝายเห็นวาเมื่อบริการตรวจรักษาทาง
สัตวแพทยของภาคเอกชนยึดหลักแนวทางเรียบงายที่มุงเนนใหบริการแกชุมชนเปนหลักโดยมี
ตนทุนดําเนินงานต่ํา แมแตผูดูแลปศุสัตวที่ยากจนที่สุดก็สามารถใชบริการเหลานี้ ในชวงเกิดภัย
พิบัติ ประเด็น เรื่องราคาที่สามารถจายไดถือเปนความทาทายอยางยิ่ง สําหรับองคกรที่มุงจะ
ใหบริการตรวจรักษาทางสัตวแพทยอยางรวดเร็ว เสมอภาค และมีประสิทธิผล ควบคูไปกับการ
พยายามสนับสนุนผูใหบริการเอกชนในทองถิ่นที่จําเปนตองมีรายได แนวทางอยางเชน การ
วาจางเจาหนาที่สัตวแพทยเอกชนในทองถิ่นเปนการชั่วคราว หรือการดําเนินโครงการใหความ
ชวยเหลือโดยการแจกคูปอง ดูจะมีแนวโนมสดใสและมั่นใจไดวาจะมีการนําไปปฏิบัติจริงและ
การประเมินผลในวงกวาง โครงการเหลานี้สามารถเขาถึงผูเลี้ยงปศุสัตวที่มีฐานะยากจนและมี
ความเสี่ยงมากกวา ขณะเดียวกันก็ชวยใหสถานพยาบาลสัตวเอกชนยังดํารงอยูไดในภาวะภัย
พิบัติ ในทางตรงกันขาม มีหลักฐานไมมากนักที่ชี้ใหเห็นวา การใหบริการดานสัตวแพทยฟรีใน
วงกวาง ซึ่งใหบริการโดยตรงโดยองคกรชวยเหลือหรือโดยรัฐบาลในภาวะภัยพิบัติ ชวยขจัด
ปญหาเรื่องความเทาเทียม หรือสงผลตอวิถีการดํารงชีพอยางมีนัยสําคัญ
ในสังคมสวนใหญ มีการแบงหนาที่การดูแลและจัดการปศุสัตวโดยคํานึงถึงเพศ จึงเปน
เรื่องสําคัญที่การใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทความรับผิดชอบของแตละเพศและผลกระทบตอกิจกรรมที่วางแผนไว ตัวอยางเชน
สตรี (และเด็กผูหญิง) อาจมีหนาที่ดูแลปศุสัตวขนาดเล็กและ/หรือลูกสัตว รวมถึงการวินิจฉัยและ
รักษาโรคปศุสัตว และอาจมีความรูที่สําคัญเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาสัตว ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ควรนํามาพิจารณาในการวางแผนดวย นอกจากนี้ โดยทั่วไปแลว ในภาวะภัยพิบัติ ผูหญิง
ยังมักจะมีความเสี่ยงมากกวาในเรื่องความไมมั่นคงทางอาหารและภัยคุกคามอื่นๆ จึงควรมีสวน
รวมในการใหความชวยเหลือดานสุขภาพสัตว รวมถึงการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนของกิจกรรม
ที่เฉพาะเจาะจงและการสรรหาเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชนที่เปนผูหญิง ในกรณีที่เปนไป
ไดและมีความเหมาะสม
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ในสวนของผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส การปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคนมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ดัง นั้น การใหความชวยเหลือดานสุขภาพสัตวจึง อาจชวยลดความเสี่ยงของสัตวไ ด
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑปศุสัตว (ดังที่ไดระบุไวขางตน) อาจมีประโยชนดานโภชนาการที่สําคัญตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวโดยผานการใหความชวยเหลือดานสุขภาพสัตว และอาจ
ส ง ผลดี ต อ กลุ ม ผู ติ ด เชื้ อ เป น พิ เ ศษ ในกรณี ที่ สั ต ว แ ละคนอยู ร ว มกั น อย า งใกล ชิ ด เช น ใน
สภาพแวดลอมเมืองและชานเมือง หรือในคายผูลี้ภัยหรือคายผูพลัดถิ่น ความเสี่ยงของโรคติดตอ
จากสัตวสูคนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว จําเปนจะตองมีการจัดการและเตรียมอาหาร
อยางเหมาะสม ดังนั้น การประสานงานเพื่อผนวกรวมการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวเขากับ
ขอมูลและบริการดานสุขภาพมนุษย จึง มีความจําเปนในสถานการณเหลานี้ (ในคูมือสเฟยร
(SPHERE Handbook) ไดกลาวถึงมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับสุขอนามัยและบริการดานสุขภาพของ
มนุษย)
ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงผลกระทบดานความปลอดภัยและการปกปองคุมครองที่จะเกิดขึ้นจาก
การใหความชวยเหลือดานสุขภาพสัตวไ มวาในรูปแบบใดๆ ดว ย เชน การที่ เจาหนาที่ดูแล
สุขภาพสัตวในชุมชนพกพาเงินสดและ/หรือยา อาจทําใหพวกเขาตองเผชิญความเสี่ยงที่จะถูก
โจรกรรมหรือจูโจมเพิ่มขึ้น เนื่องจากยารักษาโรคสําหรับสัตวอาจมีมูลคาสูงแมในปริมาณนอย
ซึ่งทําใหโจรกรรมไดงาย นอกจากนี้ ความไมปลอดภัยยังเกี่ยวของกับสุขภาพสัตวดวย เชน สัตว
ที่ถูกขโมยมาจากกลุมหรือพื้นที่ใกลเคียงอาจนําโรคมาสูฝูงสัตวได
แผนริเริ่มเพื่อชวยปองกันปศุสัตว (เชน การจัดหาอาหารสัตว น้ํา หรือบริการดานสัตว
แพทย) จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะภัย
พิบัติที่สงผลกระทบรายแรงตอทรัพยากรธรรมชาติ เชน ภาวะแลง อยางไรก็ตาม เปนเรื่องสําคัญ
เชนกันที่จะตองตระหนักวาการใหบริการดานสัตวแพทยไมสามารถสงผลตอขนาดของฝูงสัตว
จนถึงขั้นที่ทําใหไมสามารถรักษาปศุสัตวจํานวนมากไวไดเลย ในระดับครัวเรือน สุขอนามัยและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นอาจชวยลดปญหาสุขภาพสัตวได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปศุสัตวถูก
จํากัดบริเวณ
แนวทางการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยซึ่งมุงเนนชุมชนเปนหลักนั้น
ตระหนักวาคนในทองถิ่นมีศักยภาพที่สําคัญและจะมีสวนชวยอยางมากในเรื่องวิธีการออกแบบ
และประเมินผลการใหบริการ ชุมชนที่พึ่งพาปศุสัตวเปนหลักมักจะมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ละเอียด
ลึกซึ้งเกี่ยวกับปญหาสุขภาพสัตว รวมถึงสัญญาณของโรค รูปแบบการแพรกระจายโรค และ
วิธีการปองกันหรือควบคุมโรค ความรูนี้ไดรับการบันทึกเปนเอกสารไวอยางดีสําหรับชุมชนผู
เลี้ ย งสั ต ว แ บบปล อ ยทุ ง และชุ ม ชนผู เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว ค วบคู กั บ ทํ า การเกษตร การฝ ก อบรมและ
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สนับสนุนคนทองถิ่นในฐานะเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชน สามารถอาศัยรากฐานภูมิ
ปญญานี้ และยังเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลและเปนที่ยอมรับในทองถิ่นในการนําบริการดาน
สัตวแพทยไปสูชุมชนในชนบทที่หางไกล นอกจากนี้ เจาหนาที่ดังกลาวยังสามารถมีสวน
ชวยในเรื่องสัตวแพทยสาธารณสุขและการเฝาระวังโรคอีกดวย ในชุมชนที่ไมไดพึ่งพาปศุ
สัตวเปนหลักในการดํารงชีพ การมีสวนรวมของคนทองถิ่นในฐานะเจาหนาที่ดูแลสุขภาพ
สัตวในชุมชน (แมวาพวกเขาจะตองไดรับการฝกอบรมอยางละเอียดกวาผูที่อยูในพื้นที่เลี้ยง
สัตวแบบปลอยทุง) จะชวยใหไดรับความไววางใจจากชุมชน สงเสริมการมีสวนรวม และ
เพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานขั้นต่ํา
สวนที่ 1: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบริการดานสัตวแพทย
กอนที่จะใหการสนับสนุนบริการดานสัตวแพทย ควรพิจารณาใหรอบคอบถึงความตองการ
ของประชากรที่ไดรับผลกระทบ ตลอดจนความพรอมและขีดความสามารถของผูใหบริการที่
มีอยู ตามที่ระบุไวในรูป 5.1
มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับบริการดานสัตวแพทยขอ 1: การวางแผนและประเมิน
ประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงประชากรกลุมเสี่ยง ตองมีสวนรวมอยาง
จริงจังในการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความตองการดานสัตวแพทย
ดัชนีชี้วัดหลัก
• จัดใหมีการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความตองการดานสัตวแพทย
อยางเรงดวน โดยเปดโอกาสใหกลุมยอยที่เกี่ยวของทั้งหมดภายในกลุมประชากร
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติไดมีสวนรวม และรวมมือกับหนวยงานดานสัตว
แพทยและผูใหบริการในทองถิ่น ถามี (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• จัดทําแผนที่ของผูใหบริการดานสัตวแพทยที่มีอยูทั้งหมดภายในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และทําการวิเคราะหในแงขีดความสามารถในปจจุบันและ
ที่เปนไปได หากไดรับความชวยเหลือจากองคกรชวยเหลือ (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 2)
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• การประเมินครอบคลุมถึงการวิเคราะหผูใหบริการในสถานการณปกติกอนเกิดภัย
พิบัติเกี่ยวกับคาบริการ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การประเมินครอบคลุมถึงการวิเคราะหนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
คร า วๆ ซึ่ ง อาจเป น อุ ป สรรคหรื อ เอื้ อ ต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น การ (ดู บั น ทึ ก
แนวทางปฏิบัติขอ 3)
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รูป 5.1: ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย
คําอธิบายสัญลักษณ:

= “ใช”

= “ไมใช”
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หมายเหตุ:
1. “ไมมีการดําเนินการ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา ตองมี
การฝกอบรมหรือการสรางขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถตอบวา “ใช”
สําหรับคําถามที่สําคัญ แตไมไดหมายความวาไมควรมีการใหความชวยเหลือใดๆ
2. ในกรณีที่ไมมีทั้งบริการดานสัตวแพทยภาครัฐและภาคเอกชนอยู (เชน เปนบริการที่
ขัดแยงกัน) อาจอาศัยการปฏิบัติงานโดยองคกรภายนอกไดภายในระยะเวลาสั้นๆ
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินแบบเนนการมีสวนรวมโดยเรงดวน: ควรทําการประเมินโดยเจาหนาที่
สัตวแพทยที่มีประสบการณ ซึ่งผานการฝกอบรมดานการสอบถามแบบมีสวนรวม
(Participatory Inquiry) การประเมินควรใหความสําคัญกับประชากรกลุมเสี่ยง
โดยเฉพาะ และมีการปรึกษาหารือกับบุคลากรดานสัตวแพทยภาครัฐและภาคเอกชน
ในทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อระบุและจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของปศุสัตวซึ่งตองใหความสนใจโดยเรงดวน โดยแยกตามชนิดของ
ปศุสัตวและประชากรกลุมเสี่ยง ขอมูลที่ไดมาจากวิธีการแบบมีสวนรวมควรนําไป
ตรวจสอบยืนยันกับขอมูลทุติยภูมิ ถามี (เชน รายงานการเฝาระวังโรคของรัฐบาล ผล
การศึกษาวิจัยโรคจากสถาบันวิจัยทองถิ่น และขอมูลที่ตีพิมพเผยแพร) การสํารวจ
โรคในปศุ สั ต ว อ ย า งเป น ทางการ ซึ่ ง ต อ งใช แ บบสอบถามและการวิ นิ จ ฉั ย ใน
หองปฏิบัติการ เปนเรื่องที่แทบจะเปนไปไมไดในภาวะภัยพิบัติ และคุณคาที่เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยของขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บที่ไดมาก็ดูจะไมคอยคุมคานัก เมื่อ
เที ย บกั บ เวลาและต น ทุ น ที่ ต อ งใช รวมทั้ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การโดย
เร ง ด ว น รายการตรวจสอบและวิ ธี ก ารประเมิ น มี แ สดงอยู ใ นภาคผนวก 5.1 (ดู
เพิ่มเติมไดที่ ภาคผนวก 2.2: การประเมินและการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยวิธีการ
สอบถามโดยทั่ ว ไปซึ่ ง เน น การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน) เมื่ อ การสํ า รวจหรื อ การ
ศึกษาวิจัยโรคในปศุสัตวอยางเปนระบบมากขึ้นเปนสิ่งจําเปนในภาวะภัยพิบัติที่
ยืดเยื้อ เนื่องจากเปนวิธีที่จะชวยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการควบคุมโรค ก็ควรนํา
วิธีการทางระบาดวิทยาแบบมีสวนรวมมาใชเชนกัน (ดู Catley, 2005)
2. การวิเคราะหผูใหบริการดานสัตวแพทย: การจัดทําแผนที่ของผูใหบริการที่มีอยู ซึ่ง
ไดแก สัตวแพทยและผูชวยสัตวแพทยทุกประเภท และทําความเขาใจกิจกรรมและ
ขอบเขตของผูใหบริการเหลานี้ จะชวยใหองคกรตางๆ สามารถกําหนดยุทธศาสตร
การใหบริการในภาวะภัยพิบัติได รวมทั้งแนวทางในการอุดชองวางในแงของความ
ครอบคลุมทางภูมิศาสตรหรือการเขาถึงประชากรกลุมเสี่ยง ประเภทของเจาหนาที่
ผูชวยสัตวแพทย (Para-veterinary Worker) จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ แต
หมายรวมถึงผูชวยสัตวแพทย (Veterinary Assistant), ผูชวยดูแลสุขภาพสัตว
(Animal Health Auxiliar), ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพสัตว (Animal Health Technician)
และเจ า หน า ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว ใ นชุ ม ชน ตามคํ า จํ า กั ด ความตามกฎหมายและ
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ประมวลกฎหมายสัตวแพทยในประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผูใหบริการดาน
สัตวแพทยอยางไมเปนทางการยังอาจรวมไปถึงแพทยแผนโบราณ และ “รานขายยา”
ดวย โดยสวนหนึ่งของการวิเคราะหนี้ควรรวมการพิจารณาทบทวนการกําหนดราคา
ที่ใชโดยผูใหบริการตางๆ ดวย ทั้งนี้ ในภาวะภัยพิบัติบางอยาง (โดยปกติมักจะเปน
ภาวะภัยพิบัติที่มีความขัดแยง) อาจเปนกรณีที่ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนไมมีขีด
ความสามารถในการใหบริการดานสัตวแพทย ในภาวะเชนนี้ อาจเปนเรื่องเหมาะสม
ที่องคกรภายนอกจะสนับสนุนการใหบริการ (เชน โดยการฝกอบรมเจาหนาที่ดูแล
สุขภาพสัตวในชุมชน และ/หรือเจาของปศุสัตวเอง) โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
กําหนดแผนสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน (clear exit strategy) และแผนการสรางขีด
ความสามารถของภาครัฐและ/หรือเอกชนหากเปนไปได
3. นโยบายและกฎหมาย: การประเมินควรครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบาย
กฎระเบียบ หรือระเบียบปฏิบัติของรัฐบาลและองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
โดยเรงดวน ในบางประเทศ ผูชวยสัตวแพทยบางประเภทไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย หรือถูกจํากัดใหทําไดเฉพาะการใหบริการดานสัตวแพทยบางอยางเทานั้น
นอกจากนี้ บางประเทศยังอาจมีนโยบายการควบคุมโรคในปศุสัตวที่ตองปฏิบัติตาม
หรือมิฉะนั้น ทางเลือกในการควบคุมโรคจะตองไดรับการตรวจสอบ และอาจมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับการใชยาสัตวบางประเภท ตามที่กําหนดโดยหนวยงานขึ้นทะเบียน
ยาแหงชาติ ในบางครั้ง การใชเงินทุนจากผูบริจาคบางสวนเพื่อซื้อยาสําหรับสัตวใน
อาจมีอุปสรรคในเรื่องขอกําหนดทางราชการจากผูบริจาค ทําใหไมสามารถจัดซื้อ
เวชภัณฑอยางเหมาะสมและเรงดวนในภาวะภัยพิบัติได จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจนโยบายตางๆ เพื่อใหตระหนักถึงขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น และ
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับมาตรการสงเสริมระดับนโยบายหรือการดําเนินการดาน
นโยบายที่เกี่ยวของ (ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากลขอ 8: มาตรการสงเสริมระดับ
นโยบาย)
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สวนที่ 2: การใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทย
มาตรฐานการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยขอ 1: การออกแบบบริการและการ
นําไปปฏิบัติ
บริการดานสัตวแพทยตองไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมโดยพิจารณาบริบททางสังคม
เทคนิค ความปลอดภัย และนโยบายทองถิ่น และนําไปปฏิบัติจริงโดยเปดโอกาสใหชุมชนที่
ไดรับผลกระทบ มีสวนรวมอยางจริงจัง
ดัชนีชี้วัดหลัก
• กระบวนการการออกแบบบริการเปนผลมาจากการประเมินเบื้องตนโดยตรง โดยใช
ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น และยึ ด หลั ก การที่ เ ป ด โอกาสให ก ลุ ม
ประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงประชากรกลุมเสี่ยงไดมีสวนรวม
อยางจริงจัง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• การออกแบบบริการครอบคลุมถึงองคประกอบเฉพาะในการเขาถึงประชากรกลุม
เสี่ยง และมุงเนนการจัดการกับปญหาในเรื่องความสะดวกในการเขาถึงบริการและ
ราคาที่สามารถจายได (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การออกแบบบริการคํานึงถึงความจําเปนในการจัดซื้อยาสําหรับสัตวอยางเรงดวน
และการมีวั ค ซี น และยาสั ต ว ที่ เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนความจํ า เป น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพที่
เหมาะสมของเวชภัณฑและการจัดเก็บอยางถูกตองเหมาะสมในพื้นที่จริง (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 3)
• การออกแบบบริการครอบคลุมถึงการจัดฝกอบรมโดยเรงดวนแกผูใหบริการใน
ทองถิ่นตามความจําเปน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• การออกแบบบริการยึดหลักบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาททางเพศ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• การออกแบบบริการเนนความปลอดภัยสูงสุดของคนในทองถิ่น ผูใหบริการดาน
สัตวแพทย และเจาหนาที่ขององคกรชวยเหลือ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
• บทบาทและความรับผิดชอบของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดควรมีการจัดทําเปน
เอกสารไวอยางชัดเจน และถือเปนพื้นฐานของขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ใน
กรณีที่เหมาะสมและจําเปน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 7)
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การออกแบบอิงตามขอมูลที่ไดรับจากการประเมิน: การออกแบบบริการควรมุงที่
การแกไขปญหาสุขภาพปศุสัตวตามลําดับความสําคัญที่ไดระบุไวในการประเมิน
เบื้องตน ทั้งนี้ ยอมเปนไปไมไดหรือไมเหมาะสมที่บริการดานสัตวแพทยระดับ
เบื้องตนในภาวะภัยพิบัติจะสามารถจัแกไขปญหาสุขภาพปศุสัตวไดทั้งหมด และ
โดยสวนใหญแลว มีวัคซีนและยาสําหรับสัตวเพียงบางสวนเทานั้นที่สามารถใชเพื่อ
ปองกันหรือรักษาโรคที่สําคัญที่สุดในพื้นที่หนึ่งๆ ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด รวมถึง
ผู ดู แ ลปศุ สั ต ว จะต อ งทํ า ความเข า ใจและตกลงกั น เกี่ ย วกั บ เป า หมายของการ
ใหบริการรักษาโรคปศุสัตวตามที่จัดลําดับความสําคัญไว และในกรณีที่ไมสามารถ
กําหนดลําดับความสําคัญได (เชน เมื่อขาดการสนับสนุนดานเทคนิคที่จําเปน เชน
ระบบหวงโซความเย็น) ควรมีการตกลงเรื่องนี้กับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมถึง
ชุมชนผูไดรับความชวยเหลือ นอกจากนี้ ควรมีการหารือและตกลงกันเกับผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมดกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ (โดยเฉพาะ
การใหวัคซีน) ประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติควรมีสวนรวมอยางจริงจังใน
การออกแบบบริการใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดภายใตสถานการณที่เกิดขึ้น
2. การเขาถึงประชากรกลุมเสี่ยง: การออกแบบบริการควรคํานึงถึงชนิดของปศุสัตวที่
กลุมประชากรที่มีความเสี่ยงครอบครองหรือใชงานอยู และควรมุงที่จะแกไขปญหา
สุขภาพที่สําคัญในปศุสัตวเหลานี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในแงของการใหบริการ
ตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยยังตองใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องความ
สะดวกในการเขาถึงบริการและราคาที่จายได เพื่อสงเสริมความเทาเทียมในการ
เขาถึงบริการ การใหบริการในพื้นที่หางไกลที่มีขอจํากัดดานสาธารณูปโภคและ
จําเปนตองใชตนทุนสูง (เชน การขนสงทางอากาศ) จะเปนการจํากัดความครอบคลุม
ในการให บ ริ ก าร หรื อ ต อ งอาศั ย ผู ช ว ยสั ต วแพทย ที่ ส ามารถเดิ น เท า หรื อ ขี่ ล อ
จักรยาน ใชเรือ หรือพาหนะอื่นๆ ในทองถิ่น ในบางกรณี โครงการอาจตองจัดหา
หรือสนับสนุนพาหนะในทองถิ่นสําหรับผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทย ในภาวะภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน อาจมีการจัดหาพาหนะใหโดยไมคิดคาใชจาย ในขณะที่
ในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อ อาจมีการจัดเตรียมบริการใหโดยเฉลี่ยตนทุนกัน วิธีคิด
คาบริการจะตองคํานึงถึงความจําเปนในการใหบริการอยางรวดเร็วและเทาเทียม
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทยภาคเอกชนดวย ถาเปนไปได
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สําหรับประชากรกลุมเสี่ยง ผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทยภาคเอกชนอาจไดรับการ
วาจางจากองคกรเพื่อใหบริการในระยะเวลาสั้นๆ ตามที่กําหนด โครงการใหความ
ชวยเหลือโดยการแจกคูปองเปนรูปแบบหนึ่งของแนวทางดังกลาว โดยผูมีปศุสัตวที่
ระบุจะไดรับคูปองเพื่อเขารับบริการตรวจรักษาทางสัตวแพทยของเอกชนไดไมเกิน
มูลคาที่กําหนด จากนั้น ผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทยเอกชนก็จะนําคูปองเหลานั้นไป
แลกเปนเงินสดกับองคกรชวยเหลือ ในพื้นที่ที่มีธุรกิจสัตวแพทยเอกชนดําเนินงาน
อยูหรือในพื้นที่ที่รัฐบาลคิดคาบริการสําหรับบริการตรวจรักษาทางปศุสัตว ควรใช
นโยบายการกําหนดราคาตามปกติอยางตอเนื่องสําหรับประชากรกลุมอื่นที่ไมใช
ประชากรกลุมเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดความสับสน ชุมชนจําเปนตองมีสวนรวมและ
ตองทําความตกลงกับตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับประเด็นเหลานี้ รวมทั้งชี้แจงใหผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝายเขาใจอยางชัดเจน
3. การจัดหาและการเก็บรักษา: คุณภาพของวัคซีนและยารักษาโรคสําหรับสัตวที่จัดหา
จากตัวแทนจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑหลายรายทั้งในทองถิ่นและจากตางประเทศ
มีความหลากหลายอยางมาก นอกจากนี้ ตัวแทนจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑตางก็มี
ขี ด ความสามารถแตกต า งกั น ในการจั ด หายาจํ า นวนมากที่ ร ะบุ วั น หมดอายุ ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับกําหนดเวลาการจัดสงตามที่ตกลงกันไว การจัดหาอาจมี
ความซับซอนยิ่งขึ้นตามความหลากหลายของโรคในสายพันธุปศุสัตวที่แตกตางกัน
และความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีอยูสําหรับการปองกันหรือรักษาโรคแตละ
ชนิด วัคซีนสําหรับสัตวบางชนิดจําเปนตองแยกสายพันธุของเชื้อที่กอใหเกิดโรคใน
พื้นที่ทองถิ่น (Local Field Strain) เพื่อใหมั่นใจถึงการปองกันอยางเพียงพอ จึง
จําเปนตองมีการตรวจสอบองคประกอบที่แนนอนของวัคซีนเหลานี้ และองคกรที่มี
ประสบการณไมมากในดานการจัดซื้อยาสัตว ควรขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ผูนํา
เขาทองถิ่นซึ่งมักจะอยูในเมืองหลวง อาจเปนแหลงจัดหายาที่พรอมใชในปริมาณที่
เหมาะสม อยางไรก็ตาม จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพ วันหมดอายุ และการเก็บ
รักษาในชวงกอนหนานี้ของยาเหลานี้ สวนในระดับพื้นที่ วัคซีนสําหรับสัตวสวน
ใหญและยาสัตวบางชนิดจําเปนตองเก็บรักษาในที่เย็น ดังนั้น ไมควรซื้อหรือใชยา
ดังกลาว เวนแตจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับการเก็บรักษา
ในสภาพเย็นและมั่นใจไดถึงระบบหวงโซความเย็นสําหรับการขนสงยาเหลานั้น ใน
บางครั้ง สามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเก็บรักษาในสภาพเย็นรวมกับ
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บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษยได (มักจะถูกตอตานอยางมากจากเจาหนาที่ผูดูแล
สุขภาพมนุษยเกี่ยวกับการเก็บรักษายาสัตวไวในระบบหวงโซความเย็นสําหรั บ
มนุษย ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากระบบหวงโซความเย็นที่มีราคาแพง
ไดอยางเต็มที่ จําเปนจะตองมีการตกลงกันโดยละเอียดเปนการลวงหนา)
4. การฝกอบรม: ในกรณีที่มีผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทยอยูสวนหนึ่งแลวและจําเปน
จะตองใหบริการโดยเรงดวน การฝกอบรมควรจํากัดเพียงหลักสูตรทบทวนความรู
สั้นๆ ซึ่งเนนการวินิจฉัยทางคลินิกสําหรับโรคที่มีความสําคัญและการใหวัคซีนหรือ
ยาสัตวอยางถูกตอง การฝกอบรมทบทวนความรูดังกลาวอาจไมจําเปนเสมอไป โดย
ขึ้นอยูกับขีดความสามารถที่มีอยูของบุคลากรทองถิ่น ในกรณีที่จําเปนตองคัดเลือก
และฝกอบรมผูชวยสัตวแพทย เชน เจาหนาที่ใหมผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวใน
ชุมชน ก็สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติสําหรับระบบเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวใน
ชุมชน ได (ดูขอมูลอางอิง) อยางไรก็ดี แนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเนนเรื่องการพัฒนา
มากกวาโครงการฉุกเฉิน ในสถานการณฉุกเฉินที่ตองใหบริการโดยเรงดวน อาจ
จําเปนตองลดขั้นตอนและลดหยอนหลักการที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ
การคัดเลือกและฝกอบรมเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชนลงบาง อยางไรก็ตาม
เมื่อภาวะภัยพิบัติเริ่มยืดเยื้อหรือสิ้นสุดลง ควรมีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู
และทักษะใหแกเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชน ในบางประเทศ มีมาตรฐานขั้น
ต่ําและแนวทางปฏิบัติสําหรับระบบเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชน พรอมทั้ง
คูมือสนับสนุนสําหรับผูฝกอบรมในการดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ดูแล
สุขภาพสัตวในชุมชนระยะสั้น โดยใชเทคนิคการฝกอบรมแบบมีสวนรวม
5. บรรทัด ฐานทางสั งคมและวั ฒ นธรรม: การออกแบบบริก ารด า นสั ต วแพทย
จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับบทบาทของหญิงและชายในฐานะผูใหบริการ ในบางชุมชน เปนเรื่อง
ยากที่ผูหญิงจะไปไหนมาไหนอยางอิสระหรือเดินทางตามลําพังไปยังพื้นที่หางไกล
ซึ่งอาจมีปศุสัตวอยู อยางไรก็ตาม แมแตในวัฒนธรรมที่มีลักษณะอนุรักษนิยมมาก ก็
มีความเปนไปไดที่จะคัดเลือกและฝกอบรมเจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชนที่
เปนผูหญิงเพื่อใหบริการแกผูหญิงดวยกัน ซึ่งมักจะอยูในประชากรกลุมที่เสี่ยงที่สุด
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6. การปองกัน: การออกแบบบริการควรคํานึงถึงความเสี่ยงของบุคลากรดานสัตวแพทย
ที่อาจจะตองเผชิญกับความรุนแรง การลักพาตัว หรือการโจรกรรม ปศุสัตวมักจะถูก
นําไปเลี้ยงในทุงซึ่งอยูหางไกลจากถิ่นที่อยูที่ปลอดภัย และในบางครั้งตองถูกยายไป
ยังทุงหญาเลี้ยงสัตวและแหลงน้ําที่อยูหางออกไปเปนระยะทางไกลๆ ในภาวะภัย
พิบัติที่มีความขัดแยง ผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทยที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกลาวอาจมี
ความเสี่ยง การใชบริการจากผูชวยสัตวแพทยในทองถิ่นอาจมีความเหมาะสมใน
สถานการณดังกลาว เนื่องจากคนเหลานี้รูจักพื้นที่และกองกําลังติดอาวุธหรือกอง
กําลังรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของ และสามารถเจรจาขอเขาไปยังพื้นที่ได ในพื้นที่
ที่ปศุสัตวมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจและวิถีการดํารงชีพในทองถิ่น ยารักษา
โรคสําหรับสัตวถือเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูง แมในปริมาณนอย จึงทําใหถูกลัก
ขโมยและนําไปขายตอไดงาย
7. บทบาทและความรับผิดชอบ: ปญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในระหวางการใหบริการ
ด า นสั ต วแพทย ฉุ ก เฉิ น เกี่ ย วข อ งกั บ ความเข า ใจผิ ด ในเรื่ อ งบทบาทและความ
รับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ความคาดหวังที่ผิดๆ เกี่ยวกับเปาหมายและ
ความครอบคลุมของบริการ หรือความสับสนเกี่ยวกับการตกลงเรื่องราคา หรือการ
ระบุตัวผูไดรับความชวยเหลือ ปญหาสวนใหญเหลานี้สามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการ
เป ด โอกาสให ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว ม และการทํ า งานร ว มกั น อย า งใกล ชิ ด กั บ
หนวยงานและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของในทองถิ่น หากเปนไปได ควรมีการ
จัดทําเอกสารที่ระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายที่เกี่ยวของ และ
นํามาใชในบันทึกความเขาใจหรือขอตกลงที่คลายกัน เพื่อเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มี
ประโยชนในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น
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สวนที่ 3ก: การสนับสนุนหนวยงานดานสัตวแพทยของภาครัฐ – สัตวแพทยสาธารณสุข
มาตรฐานดานสัตวแพทยสาธารณสุขขอ 1: โรคติดตอจากสัตวสูคน
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและบริการที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อควบคุมโรคติดตอจาก
สัตวสูคน
ดัชนีชี้วัดหลัก
• การประเมินโรคติดตอจากสัตวสูคนและการจัดลําดับความสําคัญของโรคเหลานี้
ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินปญหาสุขภาพสัตวเบื้องตน (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 1)
• มาตรการควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนไดรับการออกแบบและนํามาใชรวมกับ
การใหบริการตรวจรักษาทางสัตวแพทย หรือเปนกิจกรรมแยกตางหาก (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมิน: การประเมินแบบมีสวนรวมอยางเรงดวนที่จัดทําขึ้นภายใตมาตรฐาน
การใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยขอที่ 1 ควรครอบคลุมถึงการ
ประเมินโรคติดตอจากสัตวสูคนอยางเรงดวน ทั้งในกรณีที่เกิดขึ้นแลวหรือความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากปรากฏการณของโรค ในภาวะภัยพิบัติ โรค
แอนแทรกซอาจเกี่ยวของกับการยายปศุสัตวอยางผิดปกติไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตวที่
โดยปกติแลวจะหลีกเลี่ยง โรคพิษสุนัขบาอาจเกี่ยวของกับสัตวปาหรือสัตวเลี้ยง
สายพันธุนักลาในทองถิ่น ซึ่งอาจถูกดึงดูดไปยังซากสัตวหรือขยะ โรคติดตอจาก
สัตวสูคนอื่นๆ อาจเกิดจากการสัมผัสอยางใกลชิดระหวางคนและสัตว สภาวะที่
ไมถูกสุขอนามัยอันเกิดจากความแออัดของคนและสัตวในคายพักอาศัย หรือการ
เนาเสียของแหลงน้ํา
2. การควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน: วิธีการควบคุมโรคจะแตกตางกันไปตามชนิด
ของโรคติดตอจากสัตวสูคนที่เกี่ยวของ สําหรับโรคบางอยาง ขอมูลที่มอบใหแก
ผูดูแลปศุสัตวอาจเปนการพูดคุยหรือใชแผนพับที่จัดสงโดยผูชวยสัตวแพทย ซึ่ง
เปนหนาที่เพิ่มเติมจากงานประจําในการตรวจรักษาทางสัตวแพทย นอกจากนี้
เจาหนาที่อาจชวยจัดการรณรงคฉีดวัคซีน (เชน โรคพิษสุนัขบา) หรือการควบคุม
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จํานวนสุนัขจรจัดดวย ในกรณีที่ใชบริการจากเจาหนาที่ของภาคเอกชนในระยะ
สั้น โดยปกติจะตองมีการจายคาบริการใหแกเจาหนาที่เหลานี้โดยองคกรชวยเหลือ
ความพยายามในการควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนระหวางองคกรตางๆ และ
ระหว า งพื้ น ที่ ค วรสอดคล อ งกั น โดยเป น ส ว นหนึ่ ง ของความพยายามที่ จ ะ
ประสานงานกัน นอกจากนี้ การรวมมือกับองคกรและโครงการดานสุขภาพของ
มนุษยก็จะชวยใหการทํางานสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถใช
ทรั พ ยากรร ว มกั น ได เช น ตู เ ย็ น (ดู บั น ทึ ก แนวทางปฏิ บั ติ ข อ 3 มาตรฐานการ
ใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยขอ 1 ขางตน)
มาตรฐานดานสัตวแพทยสาธารณสุขขอ 2: สุขาภิบาลและสุขอนามัยดานอาหาร
มีการกําหนดมาตรการสุขาภิบาลและสุขอนามัยดานอาหารที่เกี่ยวกับการกําจัดปศุสัตวและ
การบริโภคผลิตภัณฑจากปศุสัตว
ดัชนีชี้วัดหลัก
• สัตวที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บซึ่งจําเปนตองถูกทําใหตายอยางไมเจ็บปวดทรมาน
หรือการุณยฆาต (Euthanasia) ควรดําเนินการอยางปลอดภัยและมีมนุษยธรรม และ
กําจัดทิ้งโดยเปนไปตามหลักสุขอนามัยที่ดี (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อ ควรมีการจัดทําพื้นที่ฆาสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีการกําหนดกระบวนการตรวจสอบเนื้อสัตว ณ พื้นที่ฆาสัตวและโรงฆาสัตวที่ใช
งานโดยกลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การุณยฆาตและการกําจัดทิ้ง: ภัยพิบัติอาจทําใหสัตวจํานวนมากไดรับบาดเจ็บ ซึ่ง
จํ า เป น ต อ งทํ า ให ต ายอย า งไม เ จ็ บ ปวดทรมานและกํ า จั ด ซากสั ต ว ทิ้ ง สั ต ว ที่ ต าย
เนื่องจากไดรับบาดเจ็บจากภัยพิบัติโดยตรงก็จําเปนตองกําจัดทิ้งเชนกัน ซากสัตว
อาจแพรกระจายโรค มีสภาพที่ไมนาดู กอใหเกิดกลิ่นเหม็นที่เปนอันตราย และดึงดูด
สัตวนักลาและสัตวกินซาก เชน ฝูงสุนัข ไฮยีนา หรือสุนัขจิ้งจอก ดังนั้น จึงควร
คํานึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพดวยในการกําจัดสัตวเหลานี้ การทํากา
รุณยฆาตตอสัตวควรปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่มีมนุษยธรรม (ดูแนวทาง
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ปฏิบัติขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศเกี่ยวกับการฆาสัตว: ขอกําหนด
มาตรฐานดานสุขภาพสัตวบก ภาคผนวก 3.7.5 และ 3.7.6 www.oie.int) ซากปศุสัตว
บางอยางอาจเหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเจ็บปวย/การ
บาดเจ็บและวิธีการฆา
2. โรงฆาสัตวและการตรวจสอบเนื้อสัตว: ในคายผูพลัดถิ่นหรือในสถานการณที่โรงฆา
สัตวไดรับความเสียหาย อาจเปนเรื่องเหมาะสมที่จะสรางลานฆาสัตวเพื่อสนับสนุน
การฆ า สั ต ว อ ย า งมี ม นุ ษ ยธรรมโดยผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นการฝ ก อบรม การจั ด การ
เนื้อสัตวอยางถูกสุขอนามัย และการตรวจสอบเนื้อสัตว ในทํานองเดียวกัน หากมี
การดําเนินการลดจํานวนปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
สวัสดิภาพ สุขภาพ และสุขอนามัยของสัตว หรืออาจจะตองมีการสรางลานฆาสัตว
ประจําที่หรือเคลื่อนที่ (ดูบทที่ 4) ในกรณีที่กลาวมาทั้งหมด การปรึกษาหารือกับ
ผูปฏิบัติงานดานปศุสัตวหรือผูจําหนายเนื้อสัตวในทองถิ่นจะชวยในการระบุทําเล
ที่ ตั้ ง ที่ ถู ก ต อ งสํ า หรั บ ลานฆ า สั ต ว แ ละการออกแบบลานฆ า สั ต ว กระบวนการ
ตรวจสอบเนื้อสัตวนั้นเปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ทั้งนี้ ควรดําเนินการใหแนใจวา
เครื่องในสัตวจากปศุสัตวที่ถูกฆาไดรับการกําจัดทิ้งอยางปลอดภัย
สวนที่ 3ข: การสนับสนุนหนวยงานดานสัตวแพทยของภาครัฐ –ระบบเฝาระวังโรคในปศุสัตว
มาตรฐานดานระบบสารสนเทศโรคปศุสัตวขอ 1: การเฝาระวังโรคในปศุสัตว
ในภาวะภัย พิบัติที่ยืดเยื้อ ควรมีก ารสนับสนุ นระบบเฝ าระวังโรคในปศุสัตว เพื่อปกปอ ง
ประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• การเฝาติดตามบริการตรวจรักษาเบื้องตนทางสัตวแพทยเปนประจํานั้นครอบคลุมถึง
การเก็บรวบรวมขอมูลโรคปศุสัตวที่สําคัญ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการดําเนินการสอบสวนโรคในปศุสัตวเพื่อรับมือกับการระบาดของโรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและสงเสริมหรือปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุม
ตามที่จําเปน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
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• ในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อและสําหรับโรคปศุสัตวที่อยูภายใตนโยบายการเฝาระวัง
โรคแหงชาติหรือยุทธศาสตรการกําจัดโรค มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว (บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• คณะกรรมการประสานงาน (coordination body) ทําหนาที่รวบรวมขอมูลโรคปศุ
สั ต ว แ ละส ง รายงานไปยั ง หน ว ยงานด า นสั ต วแพทย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ถ า มี (ดู บั น ทึ ก
แนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การเฝาติดตามเปนประจํา: การเฝาติดตามกิจกรรมทางคลินิกของผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทยจะชวยสนับสนุนระบบเฝาระวังโรคในปศุสัตวไดโดยอาศัยการบันทึก
สถานการณของโรคปศุสัตว นอกเหนือจากมาตรการรักษาพยาบาลหรือการควบคุม
(ถามี) ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดหากมีการบันทึกอัตราการปวยและการ
ตายแยกตามสายพันธุ และมีการบันทึกโรคโดยสัมพันธกับประชากรกลุมเสี่ยง งาน
ดานการเฝาติดตามควรไดรับการออกแบบรวมกับหนวยงานของรัฐ ถามี
2. การสอบสวนทางสัตวแพทย: โครงการดานสัตวแพทยและองคกรตางๆ ควรมี
ศักยภาพในการดําเนินการสอบสวนการระบาดของโรค ภายในโครงการหนึ่งๆ ที่มี
หลายองคกรทํางานรวมกัน หนาที่นี้อาจมอบหมายใหแกทีมงานหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ไดรับการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญในการสอบสวนโรค รวมทั้งการตรวจหลัง
การฆ า สั ต ว แ ละการวิ นิ จ ฉั ย ทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร หากไม มี ค วามช ว ยเหลื อ จาก
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวในพื้นที่ องคกรควรมีความพรอมที่จะเก็บรวบรวมตัวอยางที่
เกี่ยวของและสงตัวอยางดังกลาวไปยังหองปฏิบัติการในประเทศหรือตางประเทศ
กิจกรรมทั้งหมดจะตองสนับสนุนระบบการสอบสวนทางสัตวแพทยของรัฐบาล ถา
มี พรอมทั้งมีการรายงานการวินิจฉัยอยางเปนทางการโดยเจาหนาที่ภาครัฐ ในภาวะ
ภัยพิบัติที่ยืดเยื้อ องคกรตางๆ ควรพิจารณาการจัดตั้งหองปฏิบัติการวินิจฉัยขนาดเล็ก
ในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนความสามารถในการตรวจวินิจฉัยของผูปฏิบัติงานดานสัตว
แพทย แ ละการสอบสวนโรค โดยอาจใช สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกร ว มกั บ
หองปฏิบัติการทางแพทยก็ได
3. การเฝาระวังโรคระบาดสัตว (Epizootic disease): ในหลายประเทศ โรคระบาดสัตว
บางโรคอยูภายใตโครงการควบคุมหรือกําจัดระดับประเทศหรือระดับสากล ซึ่งใช
161

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

กระบวนการเฝาระวังมาตรฐานที่กําหนดโดยองคการระหวางประเทศ เชน OIE และ
FAO ในกรณีที่เปนไปได ระบบเฝาระวังโรคในปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อควร
เปนไปตามกระบวนการมาตรฐานดังกลาว หากขอจํากัดดานการปฏิบัติงานทําใหไม
สามารถดํ า เนิ น การตามกระบวนการเหล า นี้ ไ ด การประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ระดับประเทศ (ถามี) และ OIE หรือ FAO ควรนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการเฝา
ระวังใหเหมาะสมกับสภาวะในพื้นที่
4. การรายงาน: ในภาวะภัยพิบัติที่ยืดเยื้อ องคกรทั้งหมดควรสงรายงานการเฝาระวัง
ให แ ก ค ณะกรรมการประสานความร ว มมื อ เป น ประจํ า จากนั้ น คณะกรรมการ
ประสานความร ว มมื อ ควรรวบรวมข อ มู ล และจั ด ส ง ไปยั ง หน ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการจัดทํารายงานเปนประจําทุกเดือน
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ภาคผนวก 5.1 วิธกี ารประเมินและรายการตรวจสอบเกี่ยวกับการใหบริการดานสัตวแพทย
การประเมินการใหบริการดานสัตวแพทยอยางเรงดวนอาจอาศัยดัชนีชวี้ ัดหลัก 5 ประการ
ไดแก ความสะดวกในการเขาถึง ความพรอมในการใหบริการ ราคาที่สามารถจายได การ
ยอมรับ และคุณภาพ
ดัชนีชี้วัด
ความสะดวกในการเขาถึง
ระยะหางทางกายภาพระหวางผูดูแลปศุสัตว
และผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นสั ต วแพทย ที่ ผ า นการ
ฝกอบรมซึ่งอยูใกลที่สุด

ความพรอมในการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ตั้งของหนวยบริการในแตละพื้นที่
โดยพื้นที่หนึ่งๆ อาจมีสัตวแพทยจํานวนมาก
แตหากสัตวแพทยเหลานี้กระจุกตัวอยูในตัว
เมืองใหญทั้งหมด จะถือวามีบริการอยูแตไม
สามารถเขาถึงได
ราคาที่สามารถจายได
ความสามารถในการจายคาบริการ

วิธีการที่เปนประโยชน
การจัดทํา แผนที่แบบเนนการมีสว นรว มของ
ชุมชน - แผนที่ที่รางขึ้นอยางงายๆ เพื่อแสดง
ที่ตั้งของปศุสัตวและเจาของปศุสัตว รวมทั้งผู
ใหบริการด า นสั ตวแพทย ที่ อ ยู ใกล ที่ สุ ด โดย
แยกตามประเภทของผูใหบริการ ระยะทางอาจ
วั ด เป น กิ โ ลเมตร ไมล หรื อ ระยะเวลาการ
เดินทางเปนชั่วโมง แผนที่ฉบับเดียวสามารถ
แสดงผูใ ห บ ริ ก ารด า นสั ต วแพทย ทั้ ง หมดใน
พื้นที่ที่กําหนด
การจัดทําแผนที่แบบมีสวนรวม - ดังที่กลาวไว
ขางตน การสังเกตผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทย
และสถานพยาบาลสั ต ว และการสั ม ภาษณ
โดยตรง - เพื่อ ประเมิ น สิ น ค า คงคลั ง ของ
เวชภั ณ ฑ ท างสั ต วแพทย ที่ มี อ ยู และคุ ณ ภาพ
ของยา และอุปกรณ
การสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร า งและการ
สังเกตสถานประกอบการดานสัตวแพทยและ
ตลาดปศุสัตว - การสังเกตสถานพยาบาลสัตว
และรายการราคาจะระบุ ถึ ง ต น ทุ น ค า บริ การ
ตามปกติ สวนการสัมภาษณจะระบุมูลคาของ
ปศุ สั ต ว ทํ า ให ส ามารถเปรี ย บเที ย บต น ทุ น
ค า บริ ก ารกั บ มู ล ค า ปศุ สั ต ว ไ ด หากตลาด
ปศุ สั ต ว ยั ง ทํ า หน า ที่ อ ยู หรื อ หากมี ก ารลด
จํานวนปศุสัตว จะมีความเปนไปไดมากขึ้นที่
ผูคนจะ
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ดัชนีชี้วัด
การยอมรับ
เกี่ยวของกับการยอมรับผูปฏิบัติงานดานสัตว
แพทย ใ นแง วั ฒ นธรรมและการเมื อ ง และ
ได รั บ ผลจากบรรทั ด ฐานทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม ประเด็นเรื่องเพศ ความสามารถ
ทางภาษา และประเด็นอื่นๆ
คุณภาพ
ระดั บ การฝ ก อบรมผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นสั ต ว
แพทย ความรูและทั กษะทางเทคนิ ค ทักษะ
การสื่อสาร คุณภาพและความหลากหลายของ
ยา วัคซีน หรือเวชภัณฑทางสัตวแพทย
ดัชนีชี้วัดทั้งหมด
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สามารถจายคารักษาพยาบาลสัตวได
วิธีการที่เปนประโยชน
การสัมภาษณผูดูแลปศุสัตว

การสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทย การ
สังเกตสถานพยาบาลสัตวโดยตรง การสังเกต
ประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษา ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเทา
ตารางการใหคะแนน (Matrix Scoring): หากมี
ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นสั ต วแพทย หลายประเภทที่
ปฏิ บั ติง านอยู ในพื้ น ที่ ตารางการให ค ะแนน
สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านต า งๆ ตามดั ช นี ชี้ วั ด 5
ประการจะแสดงถึ ง จุ ด เด น และจุ ด ด อ ยเชิ ง
เปรียบเทียบของผูปฏิบัติงานแตละประเภท

มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับบริการดานสัตวแพทย

ภาคผนวก 5.2 ตัวอยางดัชนีชี้วัดในการเฝาติดตามและการประเมินผลสําหรับการใหบริการ
ดานสัตวแพทย

การออกแบบระบบ

การเชื่อมโยงกับ
รานขายยา

การฝกอบรมดาน
สัตวแพทยอยาง
เรงดวน

ดัชนีชี้วัดกระบวนการ
(วัดสิ่งที่เกิดขึ้น)
• การดําเนินการสํารวจและ
วิเคราะหแบบมีสวนรวมจน
เสร็จสิ้น
• จํานวนครั้งของการประชุมกับ
ชุมชน/ตัวแทนของชุมชน

ดัชนีชี้วัดผลกระทบ
(วัด “ผลลัพธของสิง่ ที่เกิดขึ้น”)
• การระบุปญหาสุขภาพสัตวที่
สําคัญที่สุด 10 ประการในชุมชน
โดยแยกตามระดับความมั่งคั่ง
และเพศของกลุมประชากร
• การวิเคราะหทางเลือกในการ
ปรับปรุงสุขภาพสัตว
• การตกลงเรื่องการดําเนินการที่
จะเกิดขึ้น
• จํานวนครั้งของการประชุม
• การตกลงระหวางฝายตางๆ
ระหวางผูปฏิบัติงานดานสัตว • จํานวนผูชวยสัตวแพทยที่
แพทยเอกชนกับองคกร
เชื่อมโยงกับตัวแทนจัดหาและ
จําหนายยาสําหรับสัตว
ภาคเอกชนหรือองคกร
• จํานวนผูปฏิบัติงานที่ไดรับการ • ความรูและทักษะทางสัตวแพทย
ที่ดีขึ้นในกลุมผูเขารับการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
• จํานวนและประเภทของปญหา
สุขภาพสัตวที่อยูในหลักสูตร
การฝกอบรม
• ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
ผูปฏิบัติงาน
• ตนทุนการฝกอบรม
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กิจกรรมของ
ผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทย

ที่มา: Catley et al (2002)
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ดัชนีชี้วัดกระบวนการ
(วัดสิ่งที่เกิดขึ้น)

ดัชนีชี้วัดผลกระทบ
(วัด “ผลลัพธของสิง่ ที่เกิดขึ้น”)

• จํานวนชุดอุปกรณเริ่มตนที่
จัดหาใหแกผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทย
• ตนทุนคาชุดอุปกรณเริ่มตนที่
จัดหาให
• ปริมาณและชนิดของยาที่จัดหา
ใหแกผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทย
• ตนทุนคายาที่จัดหาใหแก
ผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทย
• จํานวนการรักษาตอโรคตอ
ชนิดปศุสัตวตอผูปฏิบัติงานใน
แตละเดือน
• จํานวนการฉีดวัคซีนตอโรคตอ
ชนิดปศุสัตวตอผูปฏิบัติงานใน
แตละเดือน
• รายไดที่ผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทยไดรับ
• จํานวนแบบฟอรมการเฝาติด
ตามที่จัดสงโดยผูปฏิบัติงาน
ดานสัตวแพทย
• จํานวนการระบาดของโรคที่
รายงานโดยผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทย

• อัตราการตายของปศุสัตวเมื่อ
เวลาผานไป
• ความครอบคลุมในแงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรของผูปฏิบัติงานดาน
สัตวแพทย
• สัดสวนของครัวเรือนที่เลี้ยง
ปศุสัตวซึ่งไดรับบริการจาก
ผูปฏิบัติงานดานสัตวแพทย
• สัดสวนหรือจํานวนผูปฏิบัติงาน
ที่ปฏิบัติงานหลังการฝกอบรม
• ยาและวัคซีนที่จัดหาใหแก
เจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวใน
ชุมชนอีกครั้งตามการจัดเก็บ
รายได
• การดําเนินการที่เกิดขึ้นตาม
รายงานการระบาดของโรค
• การบริโภคอาหารในชุมชนซึ่ง
สัมพันธกับสุขภาพสัตวที่ดีขึ้น
และตามความมั่งคัง่ และเพศของ
กลุมประชากร
• รายไดในชุมชนซึ่งสัมพันธกับ
สุขภาพสัตวที่ดีขึ้นและตาม
ความมั่งคั่งและเพศของกลุม
ประชากร
• อิทธิพลตอนโยบาย

มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับบริการดานสัตวแพทย
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การจัดหาอาหารสัตว

มาตรฐานทั่วไปขอ 1
การประเมินและการวางแผน

การยายที่อยู

มาตรฐานขอ 1
การเคลื่อนยายปศุสัตว

การจัดหาอาหารสัตวในภาวะ
ภัยพิบัติ

มาตรฐานขอ 1
ระดับการจัดหาอาหาร

มาตรฐานขอ 2
ความปลอดภัยของ
อาหารสัตว

มาตรฐานขอ 3
แหลงอาหารและการแจกจาย
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บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพตามมาตรฐานของ LEGS
ภาวะภัยพิบัติประเภทตางๆ อาจสงผลกระทบตอการเขาถึงอาหารของปศุสัตว เชน ในภาวะแลง
อาหารจะขาดแคลนเนื่องจากฝนตกไมเพียงพอ หรือในสถานการณความขัดแยง ปศุสัตวอาจไม
สามารถเข า ถึ ง แหล ง อาหารตามปกติ ไ ด และในสถานการณ อุ ท กภั ย รุ น แรง แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติอาจไดรับความเสียหาย การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติดังกลาวจึง
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพขอ 2 และ 3 ตามมาตรฐาน LEGS ซึ่งไดแก
• เพื่อปองกันปศุสัตวที่สําคัญในชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
• เพื่อผลิตปศุสัตวที่สําคัญขึ้นมาใหมในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดวยวิธีการดังกลาว ปศุสัตวที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพจะไดรับการปองกันดูแล เชน ไดรับ
ความชวยเหลือใหมีชีวิตรอดโดยการใหอาหาร หลังจากนั้น จึง มีการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหม
นอกจากนี้ การจัดหาอาหารสัตวอาจสงผลตอวัตถุประสงคเพื่อการดํารงชีพขอแรก (คือ การให
ความชวยเหลืออยางเรงดวนตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยผานมาตรการใหความ
ชวยเหลือดานปศุสัตว) เพื่อใหสัตวมีชีวิตรอดและเปนแหลงอาหารสําหรับครัวเรือน
ความสําคัญของการจัดหาอาหารสัตวในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
ปศุสัตวมีความเสี่ยงอยางยิ่งเมื่อทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เกิดการขาดแคลนในระยะ
สั้น ปศุสัตวจําเปนตองไดรับอาหารและน้ําอยางเพียงพอเพื่อที่จะอยูรอดในชวงระยะเวลาที่เกิด
ภัยพิบัติ การรับมือกับภาวะภัยพิบัติใดๆ ที่มีเปาหมายเพื่อชวยใหปศุสัตวมีชีวิตรอดในพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ จําเปนตองมีการจัดหาอาหารสัตวที่เพียงพออยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาวะภัยแลง ซึ่งโดยทั่วไปสัตวตางๆ มักเสียชีวิตจากขาดอาหารไปกอนที่จะตายจากโรค หรือใน
สถานการณอุทกภัย ซึ่งเราไมสามารถใหอาหารสัตวที่ประสบภัยได ก็อาจทําใหสัตวเหลานั้น
เสียชีวิตลง สวนในสถานการณความขัดแยง ซึ่งมีการจํากัดการเขาสูทุงหญาเลี้ยงสัตวเนื่องจาก
ความไมปลอดภัยหรือการทุจริตคอรรัปชั่น ตัวอยางเชน ชนเผาคูชิ (Kuchi) ในอัฟกานิสถานไม
สามารถเขาไปในทุงหญาเลี้ยงสัตวในชวงฤดูรอนไดเนื่องจากมีความไมปลอดภัย และมีเงินไม
พอที่จะซื้ออาหารสัตว ขณะที่ในสาธารณรัฐไนเจอรในชวงภาวะภัยพิบัติป พ.ศ. 2547-2548 คน
เลี้ยงสัตวถูกบังคับใหตองจายสินบนและจาย “คาปรับ" เพื่อเขาไปในทุงหญาเลี้ยงสัตวของรัฐ
เมื่อคลังสํารองอาหารถูกทําลายลงเนื่องจากภาวะภัยพิบัติ (เชน พายุเฮอรริเคน แผนดินไหว หรือ
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น้ําทวม) อาจจําเปนตองหาอาหารมาเก็บสํารองไวอยางเรงดวน และสรางคลังสํารองอาหาร
ขึ้นมาใหม เพื่อชวยใหปศุสัตวรอดชีวิตในชวงระยะเวลาสั้นๆ จนถึงระยะปานกลาง
การจั ด หาอาหารให แ ก ป ศุ สั ต ว ใ นภาวะภั ย พิ บั ติ มั ก เป น สิ่ ง ที่ เ จ า ของปศุ สั ต ว ใ ห
ความสําคัญเปนอันดับแรก ตัวอยางเชน ผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงชาวเอธิโอเปยที่เขารวมใน
โครงการเรงจําหนายปศุสัตวออกในชวงภาวะแลงในป พ.ศ. 2549 ไดจายเงินสดที่ไดรับมา
จํานวนหนึ่งในการขนยายสัตวที่เหลืออยูไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตวที่มีอาหารดีกวา (ดูกรณีศึกษา 4.1
ในบทกรณีศึกษา) ในกรณีอื่นๆ เจาของปศุสัตวจะนําอาหารสําหรับคนที่ไดรับบริจาคมาใหแก
ปศุสัตวที่ตนเลี้ยงไว หรือนําไปแลกอาหารสัตว (ดูกรณีศึกษา 6.3 ในบทกรณีศึกษา) แมวาความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกในการจัดหาอาหารสัตวอาจกอใหเกิดขอโตแยงหากมีการ
เบียดเบียนทรัพยากรที่สามารถใชในการจัดหาอาหารใหแกคนได (เชน การขนสง) แตอาหาร
สัตวก็เปนสิ่งที่ชุมชนเจาของปศุสัตวใหความสําคัญมากที่สุดในภาวะภัยพิบัติ
ทั้งนี้ ตองมีการกําหนดคาใชจายที่เกี่ยวของในการชวยใหปศุสัตวมีชีวิตรอดในระหวาง
เกิดภัยพิบัติ (โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะแลง) โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ เชน การจัดหา
ปศุสัตวทดแทนเพื่อการฟนสภาพหลังจากที่ภาวะภัยพิบัติผานพนไป จากการศึกษาเกี่ยวกับผู
เลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงในพื้นที่ทางตอนเหนือของเคนยา และทางตะวันออกของเอธิโอเปย
พบวา การเลี้ยงปศุสัตวรุนใหมขึ้นหลังจากภาวะแลงผานพนไปนั้น กอใหเกิดคาใชจายมากกวา
การชวยใหสัตวมีชีวิตรอดดวยการใหอาหารถึง 3-6 เทา (ดู Pastoralist Livelihoods Initiative,
2007)
ทางเลือกในการจัดหาอาหารสัตว
มาตรฐานตางๆ ที่นําเสนอในบทนี้จะมุงที่มาตรการใหความชวยเหลือซึ่งมีเปาหมายเพื่อจัดหา
อาหารสัตวที่มีคุณคาทางโภชนาการในปริมาณที่ “เพียงพอ” ตอประชากรสัตวตลอดชวงที่เกิด
ภาวะภัยพิบัติ หรือกลาวอยางกวางๆ ก็คือ ปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบสามารถกลับมาใหผลผลิต
ไดโดยอาศัยความชวยเหลือจากภายนอกนอยที่สุด และมีความลาชาเพียงเล็กนอยในชวงระยะ
ฟนตัวหลังเกิดภัยพิบัติ เนื้อหาในบทนี้ครอบคลุมถึงวิธีการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ 2
วิธี ซึ่งไดแก การยายที่อยูของปศุสัตว และการใหอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ ปจจุบัน มีผูให
ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับการชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติโดยวิธีใหเงินชวยเหลือ รวมถึงการ
จัดหาอาหารสัตวในรูปแบบตางๆ (ดูกรอบ 2.2 ในบทที่ 2) การตัดสินใจกําหนดโครงการ
ชวยเหลือแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ
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การยายที่อยูของปศุสัตว
ในชุมชนจํานวนมากที่เลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง จะมีการรวมฝูงสัตวจากเจาของหลายรายเขา
ดวยกัน และยายฝูงสัตวเหลานี้ไปยังพื้นที่ที่มีแหลงอาหารอุดมสมบูรณกวา วิธีการเชนนี้ปฏิบัติ
กันมาชานานแลวในชวงที่เกิดภัยพิบัติ และกลยุทธนี้อาจมีประโยชนในแงอื่นๆ อีก เชน การชวย
ปองกันสัตวจากการติดโรค การปลนสะดม หรือการลักขโมย แมวาจะมีความเสี่ยงในกรณีของ
ฝูงสัตวขนาดใหญก็ตาม สําหรับฝูงสัตวขนาดใหญที่รวมกลุมกันในลักษณะนี้ อาจยากที่จะจัดหา
อาหารและน้ําใหอยางเพียงพอ ซึ่งจะทําใหปญหาทวีความรุนแรงขึ้น แทนที่จะชวยบรรเทาให
นอยลง นอกจากนี้ โรคติดเชื้อบางอยางอาจแพรกระจายในวงกวางมากขึ้น เนื่องจากสัตวมีการ
สัมผัสใกลชิดกันมากขึ้น
อยางไรก็ ตาม เป นเรื่องแย ที่ในภาวะภัยพิบัติโ ดยสว นใหญ มักเป นเรื่องยากที่จะใช
วิธีการยายที่อยูของปศุสัตว เนื่องจากแหลงทรัพยากรรอยหรอลงไป หรือสถานที่ที่จะเคลื่อนยาย
ฝูงสัตวไปนั้นมีฝูงสัตวอยูเดิม นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณความขัดแยง การเคลื่อนยาย
สัตวไปยังพื้นที่ใดๆ อาจทําใหผูดูแลปศุสัตวตกอยูในความเสี่ยงมากขึ้น
การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ
การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติมีจุดประสงคเพื่อนํามาทดแทนแหลงอาหารเดิมที่ตอนนี้มี
ปริมาณไมเพียงพออันเนื่องมาจากภาวะภัยพิบัติ ซึ่งอาจเริ่มตนจากการที่ผูดูแลปศุสัตวหันไปใช
อาหารสัตวแบบใหม อาหารสัตวที่เก็บไว หรืออาหารสัตวที่ซื้อมา หรือหันไปใชธนาคารอาหาร
สัตวแบบเดิม ซึ่งมีการเก็บตุนอาหารสัตวไวลวงหนากอนที่จะเกิดภาวะขาดแคลน อยางไรก็ตาม
บางครั้ง ทางเลือกเหลานี้อาจไมสามารถทําได โครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติที่
ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก อาจเขามามีบทบาทโดยการจัดหาอาหารสัตวทั่วไป อาหาร
สัตวชนิดขน (Concentrate) หรืออาหารสัตวชนิดกอน (Multi-nutrient Block)
รู ป แบบการจั ด หาอาหารสั ต ว ใ นภาวะภั ย พิ บั ติ จ ะแตกต า งกั น ออกไปตามระดั บ
ความสําคัญของปศุสัตวที่มีตอการดํารงชีพ ในพื้นที่ของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง การใหอาหาร
จะเนนเฉพาะการรักษาฝูงพอพันธุแมพันธุสัตวเอาไวแทนที่จะใหอาหารสัตวแกฝูงสัตวทั้งหมด
ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งครัวเรือนตางๆ อาจมีสัตวในครอบครองเปนจํานวนไมมาก (เชน แพะสองสาม
ตัว, วัวนมสักตัว หรือไกสวนหนึ่ง) โครงการจัดหาอาหารสัตวอาจตั้งเปาหมายที่จะใหอาหารแก
ปศุสัตวทั้งหมดในชุมชน ในกรณีที่คลังสํารองอาหารสัตวที่สําคัญถูกทําลายเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โครงการจัดหาอาหารสัตวอาจชวยจัดหาอาหารเขามาเติมในคลังสํารองอาหารได (รวมถึงการ
สรางคลังสํารองอาหารใหม - ดูบทที่ 8)
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เมื่ อ ปศุ สั ต ว ยั ง คงมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี พ ของครั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติเพื่อชวยใหสัตวมีชีวิตรอด
จึงเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถใชโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับโครงการนี้
เพื่อชวยสนับสนุนกิจกรรมสําคัญอื่น ๆ เชน การแจกจายเวชภัณฑสําหรับสัตว ตลอดจนการ
รวบรวมและเผยแพรขอมูล
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลว โครงการดังกลาวจะใหการสนับสนุนในระยะสั้น และ
ตองมีการกําหนดแผนสิ้นสุดโครงการ (Exit Strategy) ที่ชัดเจนกอนที่จะเริ่มดําเนินการ เพื่อให
แนใจวาจะสามารถดําเนินโครงการตอไปไดอยางเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติ และ
หยุดใหความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม ปศุสัตวโดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวเคี้ยวเอื้อง อาจตองการ
อาหารปริมาณมากเปนเวลานาน และมักตองมีการขนสงเปนระยะทางไกล ในกรณีของฝูงสัตว
ขนาดใหญ จะตองพิจารณาดําเนินโครงการลดจํานวนปศุสัตวที่คลายกัน เพื่อสรางสมดุลของ
ระบบนิเ วศใหแก พื้น ที่ ที่ไ ด รับ ผลกระทบ หรือ เพื่อ แกไ ขปญ หาข อจํา กัดด านทรัพ ยากรโดย
กําหนดกลุมปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบซึ่งมีคามากที่สุด
ควรแจกจายอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ “ในพื้นที่จริง” เชน อาหารสัตวจะถูกขนสงไป
ใหปศุสัตว ในกรณีที่ไมสามารถขนสงอาหารสัตวไดหรือการขนสงอาหารสัตวไมปลอดภัย อาจ
มีการจัดตั้งคายอาหารสัตวขึ้นมา ซึ่งเจาของสามารถนําปศุสัตวที่ตกอยูในอันตรายเขามาอยูใน
คายได ตัวอยางเชน ในสถานการณความขัดแยง อาจมีการตั้งคายอาหารขึ้นมาในบริเวณที่แหลง
อาหารไมเพียงพอแตมีความปลอดภัย เนื่องจากสามารถขนสงอาหารสัตวโดยมีความเสี่ยงนอย
กวาที่สัตวจะออกไปหากินเอง นอกจากนี้ คายอาหารยังอาจเปดโอกาสใหเกิดการเชื่อมโยงกับ
โครงการทํางานเพื่อแลกอาหาร (food for work) หรือทํางานเพื่อใหมีรายได (cash-for-work) เพื่อ
การคุมครองและควบคุมดูแลคาย
ทางเลือกทั้งสองแบบดังขางตน (การยายที่อยูของปศุสัตวและการจัดหาอาหารในภาวะ
ภัยพิบัติ) มีปจจัยที่ตองพิจารณาหลายประเด็นดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องศักยภาพในการ
บริหารจัดการ แนวทางการจัดการของทองถิ่น ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคและแมลง และภาวะ
ชะงักงันของกลไกตลาดทองถิ่น ดังจะอธิบายตอไป
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
แมแตในชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตวสืบตอกันมายาวนาน ภาวะภัยพิบัติก็อาจทําใหศักยภาพในการ
บริหารจัดการเสียไปได สมาชิกในครอบครัวอาจถูกฆาตายหรือตองอพยพไปอยูที่อื่น หรือ
สุขภาพของผูเลี้ยงอาจไมเอื้อตอการใชแรงงานหรือทักษะดานการจัดการอีกตอไป นอกจากนี้
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รูปแบบการใหอาหารสัตวอาจตองใชทักษะการจัดการที่ไมคุนเคย เชน การใหอาหารสัตวชนิด
ขนหรือชนิดกอน โครงการใหความชวยเหลือตางๆ ตองพิจารณาวาปจจัยดังกลาวมีแนวโนมวา
จะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จหรือไม และสามารถใหการสนับสนุนอยางเพียงพอไดหรือไมใน
การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการและดานแรงงานอื่น ๆ (โครงการฝกอบรมและการสง เสริม
แรงงานจากภายนอก)

แนวทางการจัดการของทองถิ่น
ผูคนในสวนตางๆ ของโลกจําเปนตองเผชิญกับผลที่ตามมาจากภาวะภัยพิบัติเปนเวลานาน
ก อ นที่ ค วามช ว ยเหลื อ จากภายนอกจะมาถึ ง แม ว า ความช ว ยเหลื อ จากภายนอกจะมี
ความสําคัญอยางเห็นไดชัด แตหนวยงานตางๆ ก็ไมควรเพิกเฉยตอกลยุทธที่ชุมชนพัฒนาขึ้น
มาเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติ เนื่องจากกลยุทธดังกลาวมักใหความสําคัญกับวัตถุประสงค
หลักในการฟนฟูสภาพสําหรับกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบ ตัวอยางเชน ผูเลี้ยงสัตวแบบ
ปลอยทุงจะมีทุงหญาที่สงวนไวสําหรับใชในภาวะแลง ตัวอยางอื่นๆ ของกลยุทธการจัดการ
เฉพาะของทองถิ่นจะกลาวถึงตอไปในดัชนีชี้วัดหลักและบันทึกแนวทางปฏิบัติดานลาง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแมลง โรค และพาหะนําโรค
เมื่อมีการขนสงอาหารสัตวจากภายนอกพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ มักมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
แพรระบาดของโรคของพืชหรือสัตว แมลงและพาหะนําโรค จึงตองมีมาตรการดาน
สุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวใหเหลือนอยที่สุด
ภาวะชะงักงันของกลไกตลาดทองถิ่น
บางครั้ง อาจเปนที่เขาใจกันวาการขนสงอาหารสัตวเขามาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบนั้นเปน
ทางเลือกที่ “งายดาย” อยางนอยที่สุดก็ในแงระบบการจัดสรรทรัพยากร (ลอจิสติกส) อันที่
จริงแลว ไมควรพิจารณาที่จะขนสงอาหารเขามาในพื้นที่ที่ประสบภาวะภัยพิบัติ จนกวาจะไม
สามารถจัดหาทรัพยากรในชุมชนได เพราะการขนสงอาหารสัตวดังกลาวนอกจากจะมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดโรคดังที่กลาวขางตนแลว อาหารสัตวที่นํามาจากที่อื่นอาจเขามาแทนที่อาหาร
สัตวที่เจาของฟารมและผูคาในทองถิ่นควรจะสามารถจัดหาเองได เพื่อใหประโยชนที่ไดรับ
จากมาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ มี ก ารกระจายออกไปอย า งกว า งขวางในพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบ การซื้อสินคาจากตลาดทองถิ่นยังเปนประโยชนตอการชะลอการซื้ออาหารสัตว
เพื่อจํากัดผลกระทบที่มีตอระบบตลาด (และหลีกเลี่ยงการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้น
ได)
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ตาราง 6.1 ขอดีและขอเสียของทางเลือกการจัดหาอาหารสัตวแบบตางๆ

ทางเลือกในการจัดหา
อาหารสัตว
การยายที่อยูของปศุสัตว

ขอดี

ขอเสีย

• สามารถดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติเฉพาะ
พื้นที่ เชน การใชคลัง
สํารองอาหารสําหรับ
ชวงหนาแลง
• หลีกเลี่ยงความเสีย่ ง
ตางๆ เชน โรค การ
ปลนสะดม หรือการลัก
ขโมย
• ลดความยุงยากของ
ระบบจัดหาอาหารสัตว
และน้ําเมื่อจําเปน

• ตองมีทรัพยากรอยางเพียงพอ
ภายในระยะทางทีเ่ หมาะสม
เพื่อใหปศุสัตวเขาถึงได

• ปศุสัตวตองแข็งแรงพอที่จะ
เดินทาง

• อาจตองแยงชิงกับสัตวที่ไม
อพยพยายถิ่นซึ่งประจําอยูตาม
เสนทางการยายถิ่น

• ในสถานการณความขัดแยง
การเคลื่อนยายฝูงสัตวอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงใหแกเจาของปศุ
สัตว

• สัตวที่มาอยูรวมกันเปน
จํานวนมากอาจเสี่ยงที่จะติด
โรคเพิ่มขึ้น

• อาจทําใหประชากรกลุมเสี่ยง
เชน เด็กและผูสูงอายุ เขาถึง
ผลิตภัณฑปศุสัตวไดนอยลง
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ทางเลือกในการจัดหา
อาหารสัตว

ขอดี

ขอเสีย

• อาจสงผลกระทบตอกิจกรรม

การจัดหาอาหารสัตวใน
ภาวะภัยพิบัติ:
การแจกจาย
“ในพื้นที่จริง”

• เปนการรับมือที่รวดเร็ว
เพื่อชวยใหสัตวที่ตกอยู
ในความเสี่ยง
มีชีวิตรอด
• สามารถใชประโยชน
จากธนาคารอาหารสัตว
ที่กอตั้งขึ้นมากอนหนา
นี้เพื่อเตรียมพรอม
รับมือกับภาวะภัยพิบัติ
• สามารถสราง
ประโยชนทางออมให
ระบบเศรษฐกิจใน
ทองถิ่น ซึ่งมีโอกาสใน
การใชวัตถุดิบใน
ชุมชน
• สามารถกําหนดฝูงพอ
พันธุแมพันธุสัตวได
• มีความเปนไปไดทจี่ ะ
จัดหาอาหารสัตวมาเติม
ในสต็อกอาหารที่เสีย
หายไปในระหวางเกิด
ภัยพิบัติ

•
•
•
•

•

•

•

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีพ
หากมีการถอนแรงงานออก
เพื่อไปดูแลปศุสัตวในพื้นที่
หางไกล
ตองใหการสนับสนุนอยาง
มากและมีคาใชจายสูง
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติ
ไมมีความยั่งยืนในระยะยาว
ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับการเก็บรักษาและการ
ขนสง
มีความเสี่ยงที่จะนําโรค แมลง
และพาหะนําโรคตางๆ จาก
ภายนอกเขามา
การนําอาหารสัตวจาก
ภายนอกเขามาอาจทําให
กลไกตลาดในทองถิ่น
หยุดชะงัก
ตองมีการควบคุมดูแลและ
การจัดการ
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ทางเลือกในการจัดหา
ขอดี
อาหารสัตว
การจัดหาอาหารสัตวใน • ปศุสัตวและเจาของมี
ภาวะภัยพิบัติ: คายอาหาร
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
• หากทรัพยากรในพื้นที่
มีจํานวนจํากัด สามารถ
ขนสงอาหารจากที่อื่น
เขามาในคายได
• ผูดูแล/ผูเฝายามมี
โอกาสในการทํางาน
เพื่อแลกอาหาร (food
for work) หรือทํางาน
เพื่อใหมีรายได
(cash-for-work)

ขอเสีย
• ตองมีบริเวณที่เหมาะสม มีที่
พักและรั้วปดลอม พรอมทั้งน้ํา
และอาหาร
• ตองมีการจัดการเปนระบบ
มากกวาการยายถิ่นที่อยูทั่วไป
รวมทั้งมีเงินเดือนสําหรับ
บุคลากร, มีอาหารสัตว เปนตน
• ตองมีแรงงานที่เปนระบบเพื่อ
ดูแลจัดการและดูแลรักษา
ปศุสัตว
• ปศุสัตวตองแข็งแรงพอที่จะ
เดินทางไปยังคายได

เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
การยายที่อยูของปศุสัตวอาจทําไดตั้งแตชวงแรกๆ ในระยะเตรียมพรอมรับมือกับภาวะภัย
พิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เมื่อถึงระยะฉุกเฉิน/ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที
จากภาวะภัยพิบัติ การยายที่อยูของปศุสัตวและ/หรือคายอาหารอาจเปนสิ่งที่สมควรทํา
โดยทั่วไปแลว การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติจะเปนมาตรการระยะสั้นที่ใชในระยะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีจากภาวะภัยพิบัติ หรือระยะฉุกเฉินของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลันหรือที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เพื่อชวยใหปศุสัตวมีชีวิตรอดจนกวา
มาตรการใหความชวยเหลือระยะยาว (เชน การยายที่อยูของปศุสัตว) จะประสบความสําเร็จ
อยางที่คาดหวัง หรือทรัพยากรธรรมชาติมีการฟนตัวมากพอที่จะชวยใหปศุสัตวดํารงชีวิตอยู
ได ในกรณีนี้ จําเปนตองคํานึงถึงชวงเวลาในการวางแผนการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ รวมทั้ง
ประเมิ น เวลาที่ จ ะมี แ หล ง อาหารอี ก ครั้ ง ภายหลั ง ภาวะภั ย พิ บั ติ ผ า นพ น ไป (ดู ต าราง 6.2
ดานลาง)
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ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
การจัดหาอาหารสัตวอาจเปนมาตรการเสริมสําหรับมาตรการอื่นๆ ในการรับมือกับภาวะภัย
พิบัติโดยใหความชวยเหลือแกปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดจํานวนปศุสัตว (ดูบทที่ 4
และกรณีศึกษา 4.9 ในบทกรณีศึกษา) ซึ่งมีการนําปศุสัตวบางสวนออกจากระบบการผลิต
และมีการดําเนินมาตรการตางๆ เชน การจัดหาอาหาร (และน้ํา) เพื่อใหสัตวที่เหลืออยูมีชีวิต
รอดและมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ความรวมมือกันระหวางโครงการและหนวยงานตางๆ จึง
มีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่จะสงผลเสียตอกิจกรรมอื่น (ดูบทที่ 3,
มาตรฐานสากลขอ 3 – ความรวมมือ) โครงการจัดหาอาหารสัตวจะใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการจัดหาปศุสัตวใหแกครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
(ดูบทที่ 9)
ความเสี่ยงและขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทุกประเภท จะตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการ
ตางๆ มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือผูที่เดือดรอนที่สุด เนื่องจากอาหารสัตวเปนสินคาที่ขายได
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะขาดแคลน) การจัดการดานระบบลอจิสติกสจึงตองชวยใหอาหาร
ถูกขนสงไปถึงปลายทางตามที่กําหนด หากไมสามารถควบคุมไดดีพอ จะเกิดปญหาดังนี้
• ผูที่ร่ํารวยและมีอํานาจในชุมชนอาจใชทรัพยากรในสัดสวนที่ไมเหมาะสมในการ
จัดหาอาหารสัตวใหแกสัตวของตน ซึ่งมีความเสี่ยงนอยกวาสัตวของคนอื่นๆ
• การจัดสงอาหารอาจถูกเปลี่ยนเสนทาง และมีการนําอาหารสัตวไปขายเอากําไร
โดยบุคคลที่ไมไดดูแลปศุสัตว
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ตาราง 6.2 เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือดานอาหาร
ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน
ทางเลือกใน
ผลกระทบ
การจัดหา
ในทันที เริ่มตน ฟน
อาหารสัตว
จากภัย
ฟนตัว ตัว
พิบัติ
การยายที่
อยูของ
ปศุสัตว
การจัดหา
อาหารสัตว
ในภาวะภัย
พิบัติ: การ
แจกจาย
“ในพื้นที่
จริง”
การจัดหา
อาหารสัตว
ในภาวะภัย
พิบัติ: คาย
อาหาร

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้น
อยางคอยเปนคอยไป
เตรียมพรอม

เตือน
ภัย

ภาวะ
ภัย
พิบัติ

ฟน
ตัว

ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติมักคาดการณแตกตางกันไปในระยะยาว กลาวคือ
ครอบครัวที่มีอาชีพดูแลปศุสัตวสืบตอกันมาหลายชั่วอายุ อาจไดรับผลกระทบจนถึงขั้นที่ไม
สามารถเลี้ยงปศุสัตวไดอีกหลังจากผานระยะฟนตัวไปแลว โครงการใหความชวยเหลือ
จะตองพิจารณาโดยละเอียดถึงอาชีพทดแทนในอนาคต เชน การจัดหาอาหารสัตว ซึ่งมี
จุดประสงคเพื่อใหปศุสัตวมีชีวิตรอดในชวงภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหารสัตวในชวงเกิดภัย
พิบัติจะไมเกิดประโยชนเทาใดนักหากวาครัวเรือนตองจําหนายสัตวออกไปหลังจากที่ภาวะ
ภัยพิบัติสิ้นสุดลง
180

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาอาหารสัตว

โครงการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติทุกโครงการ ควรพิจารณา
ถึงบทบาททางเพศที่มีตอการดูแลและการผลิตปศุสัตวเมื่อจะเลือกรูปแบบการใหความ
ชวยเหลือ ในบางสังคม กิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวกับการจัดการปศุสัตวจะทําโดยผูหญิง ซึ่ง
ไมไดรับประโยชนที่เปนธรรมจากการทํางานดังกลาวเสมอไป การรีดนมวัว/สัตวที่ใหทั้งเนื้อ
และไข และการทําความสะอาดที่อยูของสัตวมักเปนงานที่สมาชิกครอบครัวที่เปนผูหญิงตอง
ทํามากกวาผูชาย นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมและการจัดการอาหารยังเปนภาระหนักของ
ผู ห ญิ ง และเด็ ก ผู ห ญิ ง อี ก ด ว ย ด ว ยเหตุ นี้ โครงการให ค วามช ว ยเหลื อ เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง
ดําเนินการจัดหาอาหารสัตว ควรตรวจสอบใหแนใจวาการดําเนินงานดังกลาวของตนจะตอง
ไมลดทอนผลประโยชนของผูหญิง หรือสงผลเสียตอภาระงานประจําวันของผูหญิงหรือ
ประชากรกลุมเสี่ยงอื่นๆ ในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
ในครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส จํานวนแรงงานที่สามารถ
ทํางานไดอาจลดลงมาก ในกรณีนี้ การใหความชวยเหลือโดยการจัดหาอาหารสัตวอาจตอง
อาศัยแรงงานคน แตครอบครัวที่ไดรับผลกระทบไมสามารถมีสวนรวมได หรือไมเชนนั้น
หากมีการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในรูปแบบอื่นๆ ดังที่ไดกลาวถึงใน
คูมือนี้ ก็ควรตรวจสอบใหแนใจวาการชวยใหปศุสัตวมีชีวิตรอดจะสามารถชวยใหครอบครัว
ผูติดเชื้อที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติไดรับสารอาหารที่มีคุณคาจากผลิตภัณฑจากปศุสัตว
ในกรณี นี้ การย า ยที่ อ ยู ข องปศุ สั ต ว อ าจเป น ทํ า ให ค รอบครั ว ผู ติ ด เชื้ อ ไม ส ามารถเข า ถึ ง
ผลิตภัณฑจากปศุสัตว และสงผลเสียตอภาวะโภชนาการของผูติดเชื้อและประชากรกลุมเสี่ยง
อื่นๆ เชน เด็ก และสตรีที่ตั้งครรภ/แมที่ใหนมบุตร
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยและการปกปองคุมครอง
กลาวคือ ภาวะภัยพิบัติอาจสรางความยุงยากเนื่องจากเปนภาวะไรกฏหมายและเกิดความไม
สงบขึ้นในบานเมือง แมวาสถานการณยุงยากดังกลาวอาจไมไดเกิดขึ้นจากความขัดแยง
โดยตรงก็ตาม โครงการจัดหาอาหารสัตวที่ประสบผลสําเร็จจะชวยฟนฟูใหปศุสัตวมีมูลคา
กลับมาเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดการปลนสะดมมากยิ่งขึ้น คายอาหารที่มีปศุสัตว
จํานวนมากอาจดึงดูดโจรและขโมย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ไมปลอดภัย ผูดูแลปศุสัตวที่
ยากไรอาจไมมีอาวุธรับมือโจรที่เขามาขโมยปศุสัตว ดังนั้น ผูดําเนินโครงการตางๆ จึงควร
พิจารณาอยางรอบคอบวาทําอยางไรจึงจะสามารถปองกันดูแลสัตวไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่ ไ ม ส ามารถรั บ ประกั น ความปลอดภั ย ของสั ต ว ไ ด อ ย า งเหมาะสม ควรพิ จ ารณา
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มาตรการใหความชวยเหลืออื่นๆ แทน เชน การลดจํานวนปศุสัตว เมื่อประชากรจํานวนมาก
ตองพลัดถิ่นและยายเขาไปอยูในคายพรอมกับปศุสัตว โดยอาจจะมีทุงหญาเลี้ยงสัตวอยูนอก
คาย ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณรุนแรงหรือเกิดความไมปลอดภัยตอบุคคล ดังนั้น จึง
ควรจัดหาอาหารใหสัตวภายในคายหรือพื้นที่บริเวณใกลเคียง
นอกจากนี้ จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการจัดหาอาหารสัตว
ปศุสัตวจะสรางภาระใหแกระบบนิเวศไมมากก็นอยในบริเวณที่สัตวอาศัยอยู ซึ่งเปนผลมา
จากการบริโภคอาหารในพื้นที่นั้น และการทําใหเกิดสิ่งปฏิกูลของเสียในกรณีที่เปนระบบปด
และมีขนาดใหญ (Intensive System) เมื่อระบบนิเวศไดรับผลกระทบรุนแรงจากภาวะภัย
พิ บั ติ ผลกระทบจากสิ่ ง เหล า นี้ อ าจเลวร า ยลงทั้ ง ในระยะสั้ น และในระยะฟ น ตั ว ใน
สถานการณดังกลาว อาจเกิดคําถามวาโครงการตางๆ เชน โครงการที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดหาอาหารสัตวซึ่งเพิ่มจํานวนปศุสัตวขึ้นอยางรวดเร็ว จะชวยใหผูประสบภัยพิบัติมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีที่สุดหรือไม ในขณะเดียวกัน การยายที่อยูของปศุสัตวใหไกลออกไปจาก
พื้นที่ที่เสื่อมโทรมมาก อาจชวยปองกันความเสียหายตอสิ่งแวดลอมได ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการในเรื่องตางๆ ควรคํานึงถึงความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายปศุสัตวหรืออาหารสัตวดวย ในบางกรณี ความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการขนสงอาหารสัตวอาจมากกวาผลกระทบจากการ
ยายที่อยูของปศุสัตว แตในบางกรณี ก็อาจเสียหายนอยกวา นอกจากนี้ โครงการจัดหาอาหาร
สัตวควรพิจารณาถึงความเพียงพอของแหลงน้ําดวย (ดูบทที่ 7)
ชุมชนเจาของปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่น
และศักยภาพดานตางๆ มาใชเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติ และในบางครั้ง อาจนํามาใชในการ
คาดการณภัยพิบัติ (โดยอาศัยระบบการเตือนภัยลวงหนาของทองถิ่น) ความรูและทักษะใน
การจัดการปศุสัตวหมายความวา พวกเขาสามารถเลือกปศุสัตวที่เหมาะสมเพื่อรับประโยชน
จากโครงการจัดหาอาหารสัตว เพื่อรักษาฝูงพอพันธุแมพันธุสัตวไว ชุมชนทองถิ่นอาจมี
ความรูมากเกี่ยวกับแหลงอาหารสัตวและชนิดของอาหารสัตวที่เหมาะสมซึ่งควรจัดซื้อและ/
หรือเก็บรักษาไว นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถเจรจาตอรองเพื่อเขาถึงบริเวณทุงหญาเลี้ยง
สัตวใกลเคียงโดยผานเเครือขายความสัมพันธทางสังคมได
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มาตรฐานขั้นต่ํา
สวนที่ 1: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสัตว
กอนที่จะดําเนินโครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ ควรพิจารณาอยางรอบคอบถึง
ความเปนไปไดของทางเลือกตาง ๆ ที่ระบุไวในรูป 6.1 รวมกับการพิจารณาเพื่อกําหนดกลุม
ปศุสัตวที่เหมาะสมที่สุด
มาตรฐานทั่วไปในการจัดหาอาหารสัตวขอ 1: การประเมินและการวางแผน
ตองพิจารณาถึงทางเลือกในการจัดหาอาหารสัตวแบบตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ทองถิ่น แนวทางปฏิบัติ และโอกาสตางๆ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ควรดําเนินมาตรการจัดหาอาหารสัตวเฉพาะในกรณีที่มีความเปนไปไดสูงวาผูที่
ไดรับความชวยเหลือจะสามารถรักษาและจัดการปศุสัตวตอไปไดหลังจากภาวะภัย
พิบัติสิ้นสุดลง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการจัดทําแผนงานโดยพิจารณาถึงทางเลือกตางๆ ตามที่ระบุไวในบทนี้ โดยใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมพิจารณาอยางเต็มที่ และคํานึงถึงกลยุทธการจัดการ
ในทองถิ่น การจัดหาทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้งความเปนไปไดที่จะเกิดภาวะชะงัก
งันของตลาดทองถิ่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การกําหนดกลุมปศุสัตวที่จะไดรับอาหารสัตวควรใชการวิเคราะหสภาพสัตว โอกาส
การรอดชีวิตในภาวะภัยพิบัติ และประโยชนที่จะไดรับจากการผลิตปศุสัตวขึ้นมา
ใหมในอนาคต (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• ในการประเมิ น และการวางแผน จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง นโยบายและข อ จํ า กั ด ด า น
นโยบาย ซึ่งสงผลกระทบตอการเขาถึงอาหารและทุงหญาเลี้ยงสัตว (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ผูไดรับความชวยเหลือสามารถรักษาและจัดการปศุสัตวไดในอนาคต: บางครัวเรือน
อาจมีความเสี่ยงในระยะยาวที่จะตองสูญเสียปศุสัตวของตนหลังจากภาวะภัยพิบัติ
ผ า นพ น ไป กล า วคื อ พวกเขาอาจสู ญ เสี ย ปศุ สั ต ว จํ า นวนมาก หรื อ แรงงานใน
ครอบครัวอาจเสียชีวิต มีการโยกยายถิ่นฐาน หรือเจ็บปวยจนไมสามารถรักษาปศุ
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สัตวไวไดตอไป ดังนั้น กอนที่จะดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือเพื่อใหปศุสัตว
มี ชี วิ ต รอดในระยะสั้ น หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรมี ค วามมั่ น ใจในระดั บ หนึ่ ง ว า
ครอบครัวผูไดรับความชวยเหลือจะสามารถรักษาและจัดการปศุสัตวไดตอในระยะ
ยาว โดยใชกระบวนการตัดสินใจของชุมชนเพื่อกําหนดผูที่เหมาะสมที่จะไดรับ
ความชวยเหลือ
2. แผนงานแบบมีสวนรวมซึ่งอิงตามกลยุทธการรับมือกับภาวะภัยพิบัติของทองถิ่น
และกลไกตลาดทองถิ่น: ดังที่กลาวมาขางตน ชุมชนที่เปนเจาของปศุสัตวจํานวนมาก
จะมีระบบในทองถิ่นในการจัดการกับภาวะขาดแคลนอาหาร ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงาน
ที่ใหความชวยเหลือควรคํานึงถึงและสนับสนุนในเรื่องนี้ (หากทําได) หากทองถิ่น
นั้นๆ มีระบบการจัดการแตไมมีการนํามาใช ควรวิเคราะหหาสาเหตุอยางรอบคอบ
กอนที่จะใหความชวยเหลือตอไป กลไกตลาดทองถิ่นควรไดรับการสนับสนุนและ
ไมควรถูกทําลายลงเนื่องจากการจัดซื้อหรือการขนสงอาหารสัตวใดๆ และควรทํา
การประเมินแหลงผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่น (โดยเปนสวนหนึ่งของการ
เตรียมความพรอมกอนเกิดภาวะภัยพิบัติ - ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากลขอ 7) ในบาง
กรณี มีการจัดตั้งธนาคารอาหารสัตวของชุมชนขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของโครงการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภาวะภัยพิบัติ และจัดเตรียมอาหารสัตวในทองถิ่นที่
มีคาในภาวะภัยพิบัติ (ดูกรณีศึกษา 6.5 ในบทกรณีศึกษา) โปรดดูรายการตรวจสอบ
เพื่อใหคําแนะนําในกระบวนการประเมินและการวางแผนในภาคผนวก 6.1
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เกิดการขาดแคลนอาหารสัตวหรือไม

ทองถิ่นนั้นๆ มีกลยุทธในการยายถิน่ ที่
อยู

ไมมีการดําเนินการ

มีการนํากลยุทธนี้มาใชหรือไม

ดูหนาถัดไป
เกี่ยวกับ
มาตรการเสริม

เพียงพอหรือไม

ปจจัยที่ทําใหไมมีการนํากลยุทธการยายถิ่นทีอ่ ยูของทองถิน่ มาใชจะสงผล
กระทบตอการยายถิ่นทีอ่ ยูที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกหรือไม

มีพื้นที่ที่เหมาะสมและมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการยายถิ่นทีอ่ ยู
ซึ่งมีแนวโนมวาจะไมไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติหรือไม
สามารถตอบสนองความตองการของปศุสัตว (น้ํา,
ที่อยูอาศัย, บริการดานสัตวแพทย) หรือไม
สามารถเคลื่อนยายปศุสัตวไดโดยงาย
และปศุสัตวมีความแข็งแรงพอหรือไม
การยายที่อยูของปศุสัตว

ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค หรืออยางนอย
ที่สุด ไมทําใหความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปจจุบันหรือไม
ปศุสัตวไดรับการควบคุมดูแลโดยไมสงผลเสียตอ
กิจกรรมการดํารงชีพดานอืน่ ๆ หรือไม

คําอธิบายสัญลักษณ:

= “ใช”

สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู
อยูอาศัยเดิมในถิ่นที่อยูใ หมไดหรือไม

= “ไมใช”
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หมายเหตุ: “ไมมีการดําเนินการ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา ตองมีการฝกอบรม
หรือการสรางขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถตอบวา “ใช” สําหรับคําถามที่สําคัญ แตไมได
หมายความวาไมควรมีการใหความชวยเหลือใดๆ
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ดูหนาที่ผา นมา
มาตรการเสริมในการจัดหาอาหารสัตวในทองถิ่นไมเพียงพอ
ตอความตองการ หรือไมมีการจัดหาอาหารสัตวหรือไม

มีเงินทุนเพียงพอในการจัดหาอาหารสัตว
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคดานโภชนาการ
ตลอดระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือไม
สามารถรับประกันเกี่ยวกับแหลงที่มาและ
การขนสงอาหารสัตวไดหรือไม
มีแหลงอาหารสัตวในทองถิ่น
มีแหลงอาหารสัตวภายนอกที่เหมาะสมหรือไม
สามารถขนสงไดหรือไม
ไมมกี ารดําเนินการ
(เวนแตจะสามารถตอบคําถาม
ที่คางอยู)

มีระบบสนับสนุนดานการจัดสรร
ทรัพยากร การควบคุมดูแลและการ
จัดการสําหรับขั้นตอนนี้หรือไม
สามารถกําหนดกระบวนการ
แจกจายอาหารสัตวที่ปลอดภัย
และจัดการโดยชุมชนไดหรือไม

พิจารณาจัดตั้งคายอาหารสัตว

การจัดอาหารสัตวใน
ภาวะภัยพิบัติ

รูป 6.1 ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดหาอาหารสัตว
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3. การกําหนดกลุมปศุสัตวเปาหมาย: สัตวบางประเภทมีการปรับตัวดีกวาสัตวอื่นใน
ภาวะภัยพิบัติและสามารถฟนตัวจากภาวะขาดแคลนอาหารหรือน้ํา สัตวบางประเภท
อาจตองการความชวยเหลือนอยกวา เพราะสามารถมีชีวิตรอดในภาวะภัยพิบัติได
โดยไมตองจัดหาอาหารใหเปนพิเศษ สัตวบางประเภทอาจเหมาะสมที่จะไดรับความ
ชวยเหลือมากกวาเนื่องจากสัตวประเภทอื่นๆ ที่อยูในกลุมเสี่ยงเชนกันมีแนวโนมวา
จะไมสามารถรอดชีวิตแมวาจะไดรับอาหารก็ตาม ทรัพยากรที่จะนํามาใชในการ
ดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดานอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัตินั้นมักมีจํากัด
ดังนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะตอบสนองความตองการของสัตวทุกตัวในฝูง และเรา
ตองกําหนดกลุมสัตวที่มีคามากที่สุดเทานั้น ในทางปฏิบัติ สัตวดังกลาวหมายถึงพอ
พันธุแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ และอาจหมายถึงสัตวใชงานหรือสัตวที่อาจมีมูลคาทาง
ตลาดพอสมควรโดยไมตองใหอาหารในปริมาณมากนัก การวางแผนเพื่อกําหนด
กลุมเปาหมายสัตวที่ควรไดรับความชวยเหลือนี้ควรเปดโอกาสใหชุมชนผูไดรับ
ความช ว ยเหลื อ เข า มามี ส ว นร ว มเพื่ อ ให แ น ใ จว า พั น ธุ สั ต ว ที่ เ ลื อ กตรงกั บ ความ
ตองการของประชากรกลุมเสี่ยงและกลุมชนสวนนอย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก
ภาวะขาดแคลนอาหารสัตวแตกตางกันออกไป
4. แนวทางนโยบาย: ในการประเมินเบื้องตน ควรวิเคราะหแนวทางนโยบายในเรื่อง
การเขาถึงอาหารสัตว ซึ่งไดแก ขอจํากัดตางๆ ในการเขาถึงบริเวณทุงหญาเลี้ยงสัตว
หรือการเคลื่อนยายปศุสัตวไปยังพื้นที่ใหม ตลอดจนอุปสรรคในการเคลื่อนยายหรือ
การจัดซื้ออาหารสัตว (ตัวอยางเชน ขั้นตอนภายในของการจัดซื้อ) การวิเคราะหนี้
ควรระบุแผนการนําไปปฏิบัติ และกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
(ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากลขอ 8)
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สวนที่ 2: การยายที่อยูของปศุสัตว
มาตรฐานทั่วไปในการยายที่อยูของปศุสัตวขอ 1: การสนับสนุนแผนริเริ่มในการเคลื่อนยายปศุสัตว
การดําเนินการเพื่อเคลื่อนยายปศุสัตวตองอิงตามผลการประเมินประโยชนที่จะไดรับ และเปนไป
ตามกลยุทธการจัดการในทองถิ่น
ดัชนีชี้วัดหลัก
• กําหนดกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหแนใจวาผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
และผูที่จะนําไปใชไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบโครงการตั้งแตขั้นตอนแรกๆ (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ใหความสนใจกับการระบุกลุมประชากรและประเภทปศุสัตวเปาหมายที่จะเขามามีสวน
รวมในเคลื่อนยายปศุสัตว และไดรับประโยชนจากการเคลื่อนยายดังกลาว (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
• ในระหวางการออกแบบโครงการ ควรระบุถึงผลที่ตามมาจากการยายที่อยูของปศุสัตวที่
เสนอ เช น ครอบครั ว กระจั ด กระจาย ข อ ขั ด แย ง กั บ มาตรการฟ น ฟู อื่ น ๆ (ดู บั น ทึ ก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีก ารประเมิ น พื้ น ที่ ป ลายทางของการยา ยที่อ ยู ข องปศุ สัต ว อ ยา งเหมาะสมในแง ขี ด
ความสามารถในการรับมือกับความขาดแคลนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในการเลี้ยงดู
ปศุสัตวของตน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3, 4 และ 5)
• การออกแบบโครงการนี้ควรพิจารณาถึงการกําหนดแผนสิ้นสุดโครงการ (exit strategy)
ดวย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
รายการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินที่แสดงไวในภาคผนวก 6.1 จะระบุถึงประเด็นสําคัญๆ ใน
การพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการยายที่อยูของปศุสัตว ผลการประเมินนี้อาจมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปใชเพื่อชวยใหครอบครัวผูไดรับผลกระทบ
ตัดสินใจไดวาควรทําการยายที่อยูของปศุสัตวดีหรือไม

บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การขอใหผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเขามามีสวนรวม: การยายที่อยูของปศุสัตวเปนกลยุทธ
การรับมือกับภัยพิบัติแบบดั้งเดิมและมีมายาวนาน ความพยายามจากภายนอกในการ
สนับสนุนโครงการเหลานี้จําเปนตองตระหนักวา ผูเชี่ยวชาญที่นําโครงการไปใชมักอยู
ในชุมชนทองถิ่น และมีทักษะในการประเมินความเปนไปไดของทุงหญาเลี้ยงสัตวใหม
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รวมทั้ ง คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มและเงื่ อ นไขทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ควรระบุ ตั ว
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวโดยพิจารณาตามความเห็นชอบของคนสวนใหญในชุมชนและผูให
ขอมูลคนสําคัญ และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้เขามามีสว นรวมในการพูดคุยและ
วางแผนโครงการ หากมีการพิจารณาในประเด็นการยายที่อยูของปศุสัตวในขณะเกิดภัย
พิบัติระยะรุนแรง อาจมีการอธิบายเหตุ ผลที่ดีวาทํ าไมคนในทอ งถิ่น ยัง ไมตัดสิน ใจ
อพยพปศุสัตว การตรวจสอบประเด็นเหลานี้จากมุมมองของผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นอาจ
เปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการใหความชวยเหลือดวยมาตรการอื่นที่เหมาะสมกวา
2. การเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบไดมีสวนรวมในการพิจารณา: การระบุกลุมเปาหมาย
ถื อ เป น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ที่ จ ะมั่ น ใจว า ประโยชน ที่ อ าจได รั บ จากมาตรการให ค วาม
ชวยเหลือนั้น สอดคลองกับความจําเปนของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (มนุษยและสัตว) อยาง
แทจริง เจาของปศุสัตวอาจไดรับประโยชนจากโครงการยายที่อยูของปศุสัตวในภาวะ
ภัยพิบัติ แตก็ควรคํานึงถึงเงื่อนไขเบื้องตนดังตอไปนี้ดวย นั่นคือ
• ควรสนับสนุนใหครอบครัวตางๆ ทําการประเมินความสามารถในการฟนฟูกิจการ
ดานปศุสัตวของตนภายหลังภาวะภัยพิบัติผานพนไป ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ
รุนแรงจากภัยพิบัติจนมีแนวโนมวาจะไมสามารถดําเนินกิจการปศุสัตวไดอีกตอไป
ก็ไมควรเขารวมในโครงการยายที่อยูของปศุสัตว วิธีนี้จะเปนการชวยใหครอบครัว
ดังกลาวหันไปใหความสนใจกับทางเลือกอื่นในการฟนฟู สถาบันตางๆ ในชุมชน
ซึ่งทราบถึงทักษะและทรัพยสินของครอบครัวตางๆ ในชุมชน ควรเปนผูนําในการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้
• ตองพิจารณาถึงบทบาทของปศุสัตวในฐานะองคประกอบเดียวที่สนับสนุนวิถีการ
ดํารงชีพของครัวเรือน การเขารวมในโครงการยายที่อยูของปศุสัตวอาจยิ่งลดทอน
ทรัพ ยากรที่ รอ ยหรอของครอบครัว ที่ไ ดรับ ผลกระทบและสง ผลเสี ยตามมาอั น
เนื่องจากการพยายามรักษาหรือกอบกูกิจกรรมการดํารงชีพอื่นที่ไดรับผลกระทบ
โดยทั่วไปแลว การยายถิ่น ที่อยูข องปศุสัตวนาจะเหมาะสมสําหรับครอบครัว ที่
พึ่งพาปศุสัตวเปนอยางมาก
• การเขารวมในโครงการนี้ควรแสดงถึงมูลคาสูงสุดของปศุสัตว โดยปกติแลว การ
จําหนาย ฆา หรือกําจัดสัตวที่มีมูลคานอยจะถือวาคุมคา เนื่องจากในภาวะที่ขาด
แคลนทรัพยากร ควรนําทรัพยากรมาใชสําหรับสัตวที่มีมูลคาสูง
• ไมวาผูเลี้ยงจะคิดวาสัตวที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บมีมูลคามากหรือนอยเพียงใดก็
ตาม แตในความเปนจริง สัตวดังกลาวมีแนวโนมที่จะไมไดประโยชนจากการยายที่อยู
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3.

4.

•

5.

• การย า ยที่ อ ยู ข องปศุ สั ต ว อ าจนํ า ไปสู ก รณี ขั ด แย ง กั บ เจ า ของทุ ง หญ า เลี้ ย งสั ต ว
ปลายทาง ดังนั้น การเจรจากับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายจึงเปนเรื่องสําคัญ
การใหความรู: การรวบรวมขอมูลความรูและเผยแพรเรื่องระบบลอจิสติกส ถือเปนงาน
เฉพาะอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง หน ว ยงานภายนอก (รวมทั้ ง รั ฐ บาลท อ งถิ่ น ) สามารถให ค วาม
ชวยเหลืออยางจริงจังเพื่อสรางความรวมมือในการยายที่อยูของปศุสัตว "ของทองถิ่น
นั้นๆ” ตัวอยางเชน คนในทองถิ่นอาจไมตองการจะเคลื่อนยายปศุสัตวของตนไปยัง
พื้นที่ดั้งเดิม เนื่องจากพวกเขาไมอาจทราบไดวาทรัพยากรในพื้นที่ดังกลาวมีเพียงพอ
หรือไม (อันเนื่องมาจากลักษณะของภัยพิบัติหรือเหตุผลอื่นๆ) หากคนในทองถิ่นแนใจ
วาปศุสัตวของตนจะไดรับการปองกันและมีอาหารกินอยางเพียงพอทั้งใน ระหวางทาง
และเมื่อไปถึงที่หมาย ความเสี่ยงที่คิดวาจะเกิดขึ้นจากการนํากลยุทธการยายที่อยูของปศุ
สัตวมาใช ก็จะลดลงอยางมาก
มาตรการสงเสริมระดับนโยบาย: ตองใหการสนับ สนุนอยางเปนระบบเพื่อกําหนด
มาตรการสงเสริมระดับนโยบายสําหรับครัวเรือนพลัดถิ่นและปศุสัตวในโครงการยายที่
อยู ซึ่งไดแก
• การขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากองคกรของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
• การติ ด ต อ ประสานงานกั บ เจ า หน า ที่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เพื่ อ เพิ่ ม การ
สนับสนุนที่เจาหนาที่สามารถจัดหาใหได
การเจรจาตอรองกับผูมีสวนไดสวนเสียฝายอื่นๆ ในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย (โดยเฉพาะ
ผูใชทรัพยากรเกี่ยวกับปศุสัตวรายอื่นๆ) เพื่อลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอย
ที่สุด
การสนับสนุนเพิ่มเติม: หนวยงานภายนอกสามารถชวยสงเสริมโครงการยายที่อยูของ
ปศุ สั ต ว ที่ เ หมาะสมได ด ว ยการให ก ารสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง คนในท อ งถิ่ น อาจไม
สามารถเขาถึงได อันไดแก
• การจัดหาน้ําและอาหารสัตวในระหวางทาง
• การเจรจาตอรองเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรในระหวางการเดินทางและ
เมื่อเดินทางถึงที่หมาย
• การจัดหาบริการดานสัตวแพทยใหในระหวางทาง และเมื่อถึงที่หมาย
• การจัดตั้งและปรับปรุงชองทางการตลาด
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ความจําเปนที่ตองไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมดังกลาวจะปรากฏชัดเจนในสถานการณ
ตางๆ และการใหความชวยเหลือสามารถสงผลกระทบที่สําคัญตอความเปนไปไดและ
การยอมรับแผนการยายที่อยูโดยรวมสําหรับปศุสัตวในฐานะมาตรการรับมือกับภาวะ
ภัยพิบัติ อยางไรก็ตาม การนํามาใชอาจมีความยากลําบากดานการจัดสรรทรัพยากรที่
สําคัญและมีตนทุนสูง ดังนั้น จึงควรมีการประเมินตนทุนและประโยชนอยางเหมาะสม
กอนที่จะเริ่มดําเนินการยายถิ่นที่อยูของปศุสัตว
6. การกําหนดแผนสิ้นสุดโครงการ (Exit Strategy): มีความเสี่ยงที่โครงการยายที่อยู
ของปศุสัตวจะมุงเนนที่ความจําเปนเรงดวนเพื่อปองกันปศุสัตวในชวงที่เกิดภัยพิบัติ
รุนแรง อยางไรก็ตาม มักมีความจําเปนอื่นๆ ตามมาเสมอสําหรับผูดูแลปศุสัตวใน
การกําหนดกลยุทธการจัดการแบบยั่งยืนขึ้นมาใหมสําหรับปศุสัตวของตน ซึ่งไม
รวมถึงวิถีการดํารงชีพอยูในพื้นที่ใหม ทั้งนี้ ในขั้นตอนการวางแผน จะตองมีการ
กําหนดกลยุทธอื่นที่เปนไปไดสําหรับผูเขารวมในโครงการเหลานี้ซึ่งจะนํามาใชได
ในระยะฟนตัว และควรมีการสํารองทรัพยากรไวใหเพียงพอ ซึ่งไดแก
• การจัดการดานการขนสงปศุสัตวและเจาของกลับสูพื้นที่เดิมหรือสถานที่อื่นที่
เหมาะสมกวาในการตั้งถิ่นฐานระยะยาว
• สนับสนุนการเลี้ยงแบบดั้งเดิมอีกครั้ง ในกรณีของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง
• ในกรณีที่การรักษาปศุสัตวไวไมใชปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีพอยางยั่งยืนอีก
ตอไป ควรใหความชวยเหลือในการกําจัดปศุสัตว หรือการใชประโยชนสูงสุด
จากตลาดสําหรับผลิตภัณฑปศุสัตวในชวงระยะฟนตัวหลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติ

สวนที่ 3: การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ
มาตรฐานการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติขอ 1: ระดับการจัดหาอาหาร
ระดับการจัดหาอาหารสัตวที่โครงการสนับสนุนควรจะชวยใหมีผลผลิตอยางเหมาะสม และ
มีความยั่งยืนตลอดระยะเวลาของโครงการ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• กําหนดระดับการจัดหาอาหารสัตวของโครงการ โดยอิงตามวัตถุประสงคดานการ
ผลิตที่กําหนดไวอยางชัดเจน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1 และ 2)
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• ระดับการจัดหาอาหารสัตวที่โครงการระบุนั้นตองสามารถทําไดจริงและมีความ
ยั่งยืน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• ในกรณีที่อาหารสัตวที่สํารองไวหมดลงจนเปนอันตรายตอปศุสัตว ตองมีการเติม
อาหารสํารองใหเต็มโดยถือเปนสวนหนึ่งของโครงการจัดหาอาหารสัตว (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 3)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. แนวคิ ด ว า ด ว ยความเพี ย งพอทางโภชนาการ (Nutritional Adequacy): ควร
ตระหนักวาแนวคิดวาดวยความเพียงพอดานโภชนาการมิไดหมายถึง มาตรฐานการ
จัดหาอาหารสัตวที่ระบุตายตัวแนนอน อาหารที่มีคุณคาอาหารเพียงพอสําหรับการ
ดํารงชีพของสัตวในภาวะแลงนาน 2 เดือน อาจไมเพียงพอสําหรับโคที่ใหนมวันละ
25 ลิตรในฟารมบริเวณชานเมือง ดังนั้น การกําหนดองคประกอบทางโภชนาการที่
เพียงพอสําหรับสถานการณในปจจุบัน จึงเปนเรื่องสําคัญ (ตัวอยางเชน “สัดสวนการ
รอดชีวิต” ขั้นต่ํา การคงน้ําหนักตัวไว การกําหนดระดับการเพิ่มน้ําหนักตัวขึ้นใหม
การกําหนดสมรรถภาพการสืบพันธุขึ้นใหม เปนตน) โดยควรใชขอมูลนี้ในการ
พิจารณาทางเลือกตางๆ และการปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิคและการจัดสรร
ทรัพยากรของโครงการใหความชวยเหลือ
2. การกําหนดงบประมาณการจัดหาอาหารสัตว: การวางแผนปริมาณอาหารสัตวตาม
ความตองการของโครงการ จําเปนตองมีความสมดุลกันระหวางปริมาณการบริโภค
ของปศุสัตวในโครงการ กับอาหารสัตวที่สามารถขนสงไปยังจุดที่ใชงานไดอยาง
เหมาะสม โดยทั่วไปแลว จําเปนจะตองมีการประเมินดังนี้
• ความตองการอาหารในแตละวันของสัตวประเภทตางๆ ที่เขารวมโครงการ ซึ่ง
จะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตามที่ระบุไวในบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 1
• ปริมาณอาหารที่มีอยูซึ่งสามารถจัดสรรไดตามงบประมาณของโครงการ
• ระยะทางจากแหลงอาหารสัตว
• ระยะเวลาของโครงการที่เสนอ
• จํานวนสัตวที่สามารถเขารวมไดจริง
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• ถาจํานวนสัตวที่เขารวมไมเพียงพอ โครงการอาจตองประเมินวัตถุประสงค
โดยรวมอีกครั้ง (เชน ยอมรับวาสามารถคงน้ําหนักสัตวโดยสวนใหญ แทนที่จะ
กําหนดใหสัตวเพิ่มน้ําหนัก) หรือจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
3. การเติมอาหารสัตวในคลังเก็บอาหาร: ในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันโดย
สวนใหญ คลังเก็บอาหารสัตวอาจถูกทําลายไป ซึ่งหากกรณีนี้สงผลตอการรอดชีวิต
ของปศุสัตว โครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติควรเติมอาหารสัตวในคลัง
เก็บอาหารใหเต็ม (และสรางคลังเก็บอาหารขึ้นใหมตามความจําเปน) เพื่อใหแนใจวา
จะสามารถปองกันปศุสัตวไวได
มาตรฐานการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติขอ 2: ความปลอดภัยของอาหาร
เมื่อนําอาหารสัตวเขามาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ควรระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช ตลอดจนความปลอดภัยดานอาหารอื่นๆ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีการประเมินความเสี่ยงของปศุสัตวในทองถิ่นและอาหารสัตวอยางเหมาะสมในแง
ของสัตวรบกวน โรค และพาหะนําโรค (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการตรวจคัดกรองวัตถุดิบอาหารที่นําเขามาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เพื่อหาที่มา
ของการติดเชื้อที่สําคัญ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีการดําเนินมาตรการเพื่อใหแนใจวาพาหนะขนสงและคลังเก็บอาหารสัตวสะอาด
และถูกหลักอนามัย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินความเสี่ยง: ในภาวะภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดอาจ
เปนเรื่องที่ทําไดยาก อยางไรก็ตาม จะตองระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดซึ่งอาจ
สงผลตอระยะฟนตัว กอนจะมีการนําเขาอาหารสัตว ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตกับ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอาจเปนดัชนีชี้วัดที่บอกถึงความเสี่ยงในอนาคต ในกรณีที่
มีความเสี่ยงสูง อาจพิจารณานําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวบางอยางไดหากมีความ
มั่นใจในมาตรการที่ใชในการตรวจคัดกรองและการจัดการดานวัตถุดิบอาหารสัตว
ที่เกี่ยวของ (ดูดานลาง)
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2. การควบคุมคุณภาพอาหารที่นําเขา: วัตถุดิบอาหารที่จะนําเขามาในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบตองมีการควบคุมคุณภาพอยางเพียงพอกอนที่จะจัดสงเสมอ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบดวยตาเปลา (Visual Inspection) เพื่อดูวามีสัตวรบกวนและการ
ปนเปอนของโรคหรือไม โดยอาจตรวจสอบดวยตาเปลาหรือกลองจุลทรรศน
สําหรับอาหารบางประเภท อาจมีการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบวามีสารพิษตกคางหรือไม ตัวอยางเชน เมล็ดขาวโพดหรือกากอาหาร
อาจมีความเสี่ยงที่จะปนเปอนเชื้อราอะฟลาท็อกซิน โดยเฉพาะเมื่อตองขนสงหรือ
เก็ บ รั ก ษาเป น เวลานาน ซึ่ ง ถื อ เป น เรื่ อ งปกติ ข องวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว ที่ ใ ช ใ น
โครงการจัดหาอาหารในภาวะภัยพิบัติ
3. ความสะอาดและขั้นตอนดานสุขอนามัย: โดยทั่วไปแลว เปนไปไมไดและไม
สมควรจะนําขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่ละเอียดมาใช ณ จุดจัดสง ดวยเหตุนี้
เจาหนาที่ที่จัดการดูแลหรือขนสงอาหารสัตวเขามาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
ภายหลังการควบคุมคุณภาพ ควรดําเนินการขั้นตอนตางๆ ที่ชวยลดความเสี่ยงของ
การปนเปอนหรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งไดแก
• การลางและการทําความสะอาดถังเก็บอาหารและรถบรรทุกหลังจากบรรทุก
อาหารสัตวในแตละครั้ง (ควรทําความสะอาดดวยไอน้ําแมวาอาจจะไมสามารถ
ทําไดทุกครั้งก็ตาม)
• เปาแหงถังเก็บอาหารและรถบรรทุกใหแหงหลังทําความสะอาด
• มีการบันทึกขอมูลวัตถุดิบอยางถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ปนเปอนขามประเภท ไมควรนํารถบรรทุกที่เคยขนสงวัตถุอันตราย เชน สารเคมี
ดานการเกษตร แกว หรือเศษโลหะ มาใชในการขนสงวัตถุดิบอาหารสัตว
• ควรลดโอกาสที่เจาหนาที่จะสัมผัสถูกวัตถุดิบที่เก็บรักษาหรือขนสงใหเหลือ
นอยที่สุด เชน พนักงานขับรถไมควรเดินย่ําบนอาหารสัตวที่บรรทุกซึ่งไมมี
อะไรปกปด
• ควรใชผาใบกันน้ําคลุมอาหารสัตวที่บรรทุก
• ควรใชเวลาในการจัดสงและจัดเก็บอาหารสัตวใหนอยที่สุด
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มาตรฐานการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติขอ 3: แหลงอาหารและการแจกจายทรัพยากร
อาหารสัตว
หากเปนไปได ควรมีการจัดหาทรัพยากรอาหารสัตวภายในทองถิ่น การแจกจายอาหารสัตวอยาง
ปลอดภั ย และดํ า เนิ น การอย า งระมั ด ระวั ง เพื่ อ ลดภาวะชะงั ก งั น ในตลาดระดั บ ท อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศใหเหลือนอยที่สุด

ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีระบบการบริหารจัดการและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือนําระบบดังกลาวมา
ปรับใชในหนวยงานที่ใหการสนับสนุนเพื่อใหสามารถจัดซื้ออาหารสัตวไดอยาง
รวดเร็ว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการประเมิ นความพรอ มของทรัพยากรอาหารสัตว ที่เหมาะสมในทอ งถิ่น เพื่ อ
รวมเขาไวในโครงการจัดหาอาหารในภาวะภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• เมื่อตองนําอาหารสัตวเขามาจากภายนอกพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ อาหารสัตวนั้นตอง
ไดมาจากแหลงอาหารที่เชื่อถือไดและมีความยั่งยืน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีการประเมินความปลอดภัยอยางเหมาะสมสําหรับเครือขายการแจกจายอาหารสัตว
ที่เสนอ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• กําหนดกลไกการแจกจายอาหารสัตวตามโครงสรางของชุมชนทองถิ่นหากเปนไป
ได (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• เมื่อไมสามารถแจกจายอาหารสัตว “ในพื้นที่จริง” ไดและมีการจัดตั้งคายอาหาร
ขึ้นมา ตองแนใจวาปศุสัตวและผูคนมีความปลอดภัย ระบบขนสงและทรัพยากร
ตางๆ มีมากเพียงพอที่จะจัดสงเขาไปในคายอาหารในชวงที่เกิดภัยพิบัติ และการ
จัดการคายอาหารจะชวยสนับสนุนการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนขึ้นมาใหมได
อยางรวดเร็ว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ระบบการบริหารจัดการ: บางองคกรไมมีระบบที่เหมาะสมในการจัดซื้ออาหารสัตว
หรือมีนโยบายภายในที่หามไมใหซื้ออาหารสัตว (เชน การซื้อจากผูคาเอกชน) ควรมี
การนําระบบตางๆ ไปปฏิบัติจริงกอนที่เกิดภาวะภัยพิบัติ เพื่อชวยใหการดําเนินการ
ตางๆ เกิดขึ้นได ซึ่งอาจรวมถึงการจัดทํารายชื่อผูที่คาดวาจะเปนซัพพลายเออร
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อาหารสั ต ว อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของการเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ข อง
หนวยงานตางๆ (ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากลขอ 7)
2. ทรัพยากรอาหารสัตวที่มีในทองถิ่น: การใชอาหารสัตวที่มีในทองถิ่นมีขอดีที่สําคัญ
มากมายสําหรับโครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ อาทิเชน
• ตนทุนการขนสงต่ํากวามากแมวาตนทุนการซื้อสินคาอาจสูงกวาในบางพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ
• ระยะทางการขนสงที่ลดลงทําใหเกิดการลักขโมยนอยกวา
• สามารถหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการแจกจายอาหารสัตวที่
นําเขามาในตลาดทองถิ่น (“นําเขา” ในที่นี้ หมายถึง อาหารสัตวจากนอกพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ ซึ่งไมจําเปนตองเปนอาหารสัตวที่นําเขาจากตางประเทศ)
• สามารถกระจายเงินสดเขาสูระบบเศรษฐกิจทองถิ่นโดยผานการจัดซื้ออาหาร
สัตว
• เปนโอกาสสําคัญที่จะไดใชแรงงานในทองถิ่นในการขนสง การจัดการ และการ
แจกจายอาหารสัตว
แตในอีกแงหนึ่ง การจัดซื้อในทองถิ่นอาจนําไปสูการที่องคกรตางๆ เขามาแขงขัน
กับเจาของปศุสัตวตางๆ ในทองถิ่นในดานทรัพยากร ดังนั้น จึงเพิ่มความเสี่ยงและ
อาจทําใหราคาอาหารสัตวในตลาดสูงขึ้น
3. การจัดหาอาหารสัตวจากภายนอก: โครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติบาง
โครงการอาจกําหนดใหใชอาหารสัตวที่ไมสามารถหาไดจากทรัพยากรในทองถิ่น
อาทิเชน อาหารสัตวชนิดขนที่มีสูตรอาหารเฉพาะ หรืออาหารสัตวชนิดกอน ใน
บางกรณี อาหารดังกลาวอาจตองนําเขาจากตางประเทศ ในกรณีนี้ จะตองมีระบบ
ขนสงและสาธารณูปโภคที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลว ยิ่งระยะทางระหวางอุปทาน
กับการบริโภคหางไกลกันมากเทาใด ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงันของ
อุปทานมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โครงการควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้:
• การจัดเตรียมคลังเก็บรักษาอาหารสัตวภายในประเทศอยางเพียงพอ ซึ่งจะชวย
ใหคลังเก็บอาหารมีอาหารมากพอในกรณีที่การขนสงอาหารสัตวหยุดชะงัก แต
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•
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โปรดระลึกไววาการดําเนินการนี้มีความเสี่ยงอยูบาง เนื่องจากอาจมีการฉกชิง
หรือการเสื่อมสภาพของอาหารสัตวที่เก็บไว
การระบุและการใชหวงโซอุปทาน (supply chain) มากกวาหนึ่งราย เพื่อไมให
โครงการต องหยุดชะงักทั้งหมด หากหวงโซอุปทานรายใดรายหนึ่งประสบ
ปญหา
การมีทางเลือกอื่นในทองถิ่นซึ่งสามารถใชเปน “อาหารทดแทน” ในระยะสั้น
เชน อาหารที่ใหโปรตีนสูง เชน เมล็ดฝายหรือกากเมล็ดพืชน้ํามันอื่นๆ อาจ
นํามาใชแทนอาหารสัตวชนิดขนสูตรพิเศษในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ความเป น ไปได ที่ จ ะขนอาหารสั ต ว ใ นระหว า ง “การขนส ง ขากลั บ ” (Back
Loading) ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เชน เมื่อดําเนินการรวมกับการเรงจําหนาย
ปศุสัตวออกของโครงการดานปศุสัตว อาจมีการนําปศุสัตวออกนอกพื้นที่โดย
ใชรถบรรทุกคันเดียวกับที่ขนอาหารสัตวเขามา
การกําหนดวัตถุประสงคเพียงไมกี่ขอสําหรับโครงการจัดหาอาหารสัตวในภาวะ
ภัยพิบัติ โดยสามารถใชอาหารสัตวที่มีอยูในทองถิ่นได
การจัดตั้งเครือขายการแจกจายอาหารสัตวที่ปลอดภัย: ความเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยสวนบุคคลของพนักงานขนสงอาหารสัตวในโครงการรับมือกับภัย
พิบั ติ ถือ เปน เรื่ อ งสํ าคั ญเสมอ ภาวะชะงั กงั นที่ เ กิด จากภั ย พิบั ติส ว นใหญ มั ก
เกี่ยวของกับภาวะไรกฎหมาย สินคาและรถบรรทุกที่เครือขายแจกจายอาหาร
สัต วใ ช อาจตกเปน เปา ของการโจรกรรม หนว ยงานให ความช วยเหลื อ และ
บรรเทาทุกขระหวางประเทศสวนใหญมีแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยทั่วไปแลว สามารถนําแนวทางดังกลาวมาปรับ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการรวมกับหนวยงานรักษาความปลอดภัย
ในทองถิ่นหรืออื่นๆ อยางไรก็ตาม อาจเปนเรื่องยากที่โครงการเล็กๆ ในทองถิ่น
ซึ่ ง มี ท รั พ ยากรจํ า กั ด จะบรรลุ เ ป า หมายการป อ งกั น ความปลอดภั ย ในระดั บ
เดียวกันได
โครงสรางการแจกจายอาหารสัตวในทองถิ่น: หากเปนไปไดและเหมาะสม ควร
จัดการและประสานงานการแจกจายอาหารสัตวโดยสอดคลองกับโครงสรางใน
ทองถิ่นปจจุบัน (หรือที่กําหนดขึ้น) กลไกดังกลาว (เชน คณะกรรมการแจกจาย
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อาหารสั ต ว ข องชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ จุ ด ประสงค นี้ โ ดยเฉพาะ หรื อ ผู นํ า
หมูบาน หรือโครงสรางผูนําที่มีอยู) จะชวยใหการแจกจายทรัพยากรเปนไปอยาง
เปนธรรม ตลอดจนมีการระบุถึงกลุมครัวเรือนที่มีความเสี่ยงไดอยางสะดวกขึ้น
โดยเปนไปตามความเหมาะสมและตามที่ตกลงไวกอนหนานี้
6. คายอาหารสัตว: ควรมีการวางแผนและจัดตั้งคายอาหารสัตวใหแกผูที่ไดรับ
ความชวยเหลือ โดยพิจารณาถึงประเด็นปญหาสําคัญๆ เชน ความสามารถใน
การเข า ถึ ง ความปลอดภั ย และการวิ เ คราะห ต น ทุ น ทั้ ง สํ า หรั บ ผู ไ ด รั บ ความ
ชวยเหลือและหนวยงานที่สนับสนุน หากมีการลงทุนจํานวนมากเขามาเกี่ยวของ
(การเคลื่อนยายสัตว การจัดหาอาหารและน้ํา การใหบริการดานสุขภาพสัตว
ตนทุนดานโครงสรางพื้นฐานและบุคลากร) ควรจัดตั้งคายอาหารเมื่อมีทรัพยากร
เพียงพอสําหรับระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติที่คาดไวเทานั้น คายอาหารควรกําหนด
เปาหมายไปที่ผูดู แลปศุสั ตวที่มีความเสี่ยงมากที่สุ ดและปศุสัตวประเภทที่ มี
มูลคามากที่สุด ควรมีการวางแผนดานการจัดการและบุคลากรไวลวงหนา และ
ควรสํารวจความเปนไปไดในการควบคุมคายอาหารสัตวของชุมชน/สถาบันใน
ทองถิ่น
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ภาคผนวก 6.1 รายการตรวจสอบการประเมินเกี่ยวกับการจัดหาอาหารสัตว
รายการตรวจสอบโดยยอนี้จะเปนประโยชนในการประเมินการจัดหาอาหารสัตวไดอยาง
รวดเร็ว โดยจะใหกรอบแนวคิดในการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับทัศนะของผูเชี่ยวชาญทั้งจาก
ในชุมชนทองถิ่นและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือในภาวะภัยพิบัติ นอกจาก
หัวขอในรายการตรวจสอบนี้แลว ยังตองประเมินในรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญตางๆ
ดวย เชน การยอมรับจากทองถิ่น ความพรอมของทรัพยากร และระบบขนสง
การยายที่อยูของปศุสัตว
วัตถุประสงคของการยายที่อยู
• ปศุสัตวประเภทใดในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบซึ่งคาดวาจะไดประโยชนจากการยายที่
อยู และไดประโยชนอยางไร
• วัตถุประสงคสําคัญดานโภชนาการของการยายที่อยูคืออะไร (อัตราการรอดชีวิตต่ํา
การรักษาน้ําหนักตัวของสัตวใหคงที่ การกําหนดอัตราการเพิ่มน้ําหนักตัวขึ้นใหม
การกําหนดสมรรถภาพการสืบพันธุขึ้นใหม การบรรลุเปาหมายน้ําหนักที่สามารถ
ขายไดและการบรรลุเงื่อนไขการขาย)
• มีประโยชนอื่นๆ ที่จะไดรับจากการยายที่อยูหรือไม (เชน ลดความเสี่ยงที่สัตวจะเปน
โรค การเขาถึงตลาดผลิตภัณฑปศุสัตวดีขึ้น ลดปญหาขัดแยงกับวิถีการดํารงชีพใน
ดานอื่นๆ ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ)
• ปศุสัตวแตละประเภทที่จะทําการยายที่อยูมีจํานวนเทาใด
• มีแผนการในระยะยาวอยางไรบางเกี่ยวกับปศุสัตวที่ถูกยายที่อยู (กําจัดเมื่อไปถึงที่
หมาย นํากลับมายังพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ)
การระบุสถานที่ปลายทางที่เปนไปได
• มีทรัพยากรอาหารสัตวในพื้นที่ปลายทางที่เสนออยางเพียงพอตามวัตถุประสงคของ
การยายที่อยูหรือไม (คุณภาพ ปริมาณ และการยอมรับ)
• หากทรัพยากรมีไมเพียงพอ จะสามารถนําโครงการสนับสนุนมาดําเนินการในพื้นที่
ไดจริงและมีประสิทธิภาพหรือไม (เชน การจัดสงอาหารสัตวชนิดขน)
• ในพื้นที่ปลายทางมีทรัพยากรอื่นๆ (เชน น้ํา, ที่อยูอาศัย บริการดานสัตวแพทย) ที่
จําเปนพรอมรองรับปศุสัตวที่ยายที่อยูมาหรือไม
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• พื้นที่ปลายทางที่เสนอมีแนวโนมที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตหรือไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติที่กําลังเกิดขึ้นหรือไม
• อาจเกิดความขัดแยงขึ้นกับผูอาศัยเดิมในพื้นที่ปลายทางหรือไม และโครงการจะ
สามารถแกปญหาความขัดแยงนี้ไดอยางเหมาะสมหรือไม
• หากจํ าเปน จะสามารถกํ าจั ดสั ตว ในพื้ นที่ ป ลายทางโดยไมทํ าให กลไกตลาดใน
ปจจุบันหยุดชะงักไดหรือไม
การใชระบบ ลอจิสติกส
• ปศุสัตวที่ยายถิ่นที่อยูจะเดินทางมาพรอมกับเจาของหรือตัวแทนหรือไม
• ครัวเรือนที่ไดรับความชวยเหลือจะสามารถปรับตัวในภาวะชะงักงันอันเนื่องจากการ
เคลื่อนยายปศุสัตว โดยไมสงผลกระทบสําคัญตอวิถีการดํารงชีพอื่นๆ ไดหรือไม
• การยายถิ่นที่อยูจะดําเนินการอยางไร (การเดินปา ทางถนน รถไฟ เดินทางเปนกลุม
เล็กหรือกลุมใหญ)
• มีทรัพยากร (เงิน/แหลงทรัพยากร) พรอมที่จะรองรับวิธีการยายที่อยูที่เสนอหรือไม
• ผู เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว แ ละปศุ สั ต ว ส ามารถย า ยที่ อ ยู ไ ปยั ง พื้ น ที่ ป ลายทางที่ เ สนอได จ ริ ง
หรือไม
• มีการใหความชวยเหลือปศุสัตวในระหวางเดินทางอยางเหมาะสมหรือไม (เชน การ
จัดหาน้ํา/อาหารให ณ จุดสําคัญๆ ระหวางทาง)
• สามารถรับประกันความปลอดภัยของผูเลี้ยงปศุสัตวและปศุสัตวในระหวางการยาย
ที่อยูไดหรือไม
• จะมีการจัดการปศุสัตวที่ยายที่อยูอยางไรเมื่อไปถึงพื้นที่ปลายทาง
• โครงการสามารถจัดหาทรัพยากรที่จําเปน (เชน น้ํา ที่อยู บริการดานสัตวแพทย) ซึ่ง
กําลังขาดแคลนอยูในปจจุบันในพื้นที่เปาหมายไดอยางเหมาะสมหรือไม
• ในกรณีที่จําเปน มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อนําสัตวที่ถูกยายที่อยูกลับมายัง
สถานที่เดิมหรือไม
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การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ: การแจกจายอาหารสัตว “ในพื้นที่จริง” (In situ)
คาใชจายดานอาหารสัตวและคุณภาพอาหาร
• มี ก ารกํ า หนดรู ป แบบการจั ด หาอาหารสั ต ว แ ละค า ใช จ า ยที่ เ หมาะสมตาม
วัตถุประสงคเฉพาะของโครงการจัดหาอาหารสัตวหรือไม
• รูปแบบการจัดหาอาหารสัตวดังกลาวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม เนื่องจาก
อาจประสบปญหาการขนสง
• รูปแบบการจัดหาอาหารสัตวดังกลาวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงตามงบประมาณที่
มีอยูหรือไม
ความปลอดภัยของอาหารสัตว
• มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปนเปอนของอาหารสัตวที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทําให
ปศุสัตวไดรับอันตรายหรือไม
• มี ม าตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพอย า งเหมาะสมในการคั ด เลื อ กอาหารสั ต ว ที่ ใ ช ใ น
โครงการหรือไม
• เวลาเก็บรักษาอาหารสัตวสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารหรือไม
• มีกระบวนการที่เหมาะสมหรือไมในการตรวจสอบใหแนใจวามีมาตรฐานดานความ
สะอาดอยางเหมาะสมสําหรับรถขนสงอาหารและสถานที่เก็บอาหาร
แหลงอาหารและการแจกจายทรัพยากรอาหารสัตว
• ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ มีความยืดหยุนเพียงพอที่จะตอบสนอง
ตอความตองการของโครงการจัดหาอาหารสัตวอยางตอเนื่องหรือไม
• หากเปนไปได มีการจัดหาแหลงอาหารภายในทองถิ่นเพื่อลดตนทุนการขนสง และ
สนับสนุนผูคาในทองถิ่นและธุรกิจอื่นๆ หรือไม
• หากมีแหลงอาหารสัตวในทองถิ่น มีการดําเนินการเพื่อใหแนใจวากลุมผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ ไมไดรับความเสี่ยงเนื่องจากการใชอาหารในทองถิ่นใชหรือไม
• มีการจัดหาอาหารสัตวมาเติมคลังอาหารสัตวสํารองที่หมดไปในชวงระยะฟนตัว
หรือไม
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• มีความเปนไปไดที่จะขนอาหารสัตวใน “การขนสงขากลับ” (Back Loading) (ใช
รถบรรทุกทั้งขาไปและขากลับจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการแจกจายอาหารสัตวหรือไม
• มีการปองกันเครือขายการแจกจายอาหารสัตวอยางเหมาะสมเพื่อมิใหตองเผชิญ
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยหรือไม
การจัดหาอาหารสัตวในภาวะภัยพิบัติ: คายอาหาร
การยอมรับคายอาหารสัตวและการระบุตัวผูไดรับความชวยเหลือ
• มีการประเมินผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับขีดความสามารถของคายอาหารเพื่อตอบสนอง
ความตองการเรงดวนและความตองการในระยะยาวของผูไดรับความชวยเหลือกลุม
ตางๆ หรือไม
• มีขั้นตอนที่เหมาะสมในการแจงใหกลุมผูไดรับความชวยเหลือทราบวาคายอาหาร
สัตวสามารถจัดหาสิ่งใดใหไดบาง (และจัดหาอะไรใหไมได) ตลอดจนเงื่อนไขใน
การเขารวมเปนสมาชิกหรือไม
• มีการแจงใหผูไดรับความชวยเหลือทราบถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขา
รวมโครงการนี้หรือไม
• ผูไดรับความชวยเหลือสามารถมีสวนรวมในคายอาหารสัตวไดหรือไม (เชน ชวยเฝา
ดูแลสัตว)
• มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระบุถึงกลุมผูไดรับความชวยเหลือ และประเภท
ของสัตวที่เหมาะจะเปนกลุมเปาหมายสําหรับการจัดตั้งคายอาหารสัตวหรือไม
ระบบ ลอจิสติกส และการจัดการ
• สามารถจัดหาวัสดุกอสรางและวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดตั้งคายอาหารสัตว
ในทองถิ่น หรือขนสงไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย ในราคาและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดหรือไม
• มีการจัดหาอาหารสัตวและน้ําอยางเพียงพอหรือสามารถจัดสงไปยังคายอาหารสัตว
ไดตามระดับที่คาดการณไวหรือไม
• มีบริการสนับสนุนที่เหมาะสม เชน บริการดูแลสุขภาพสัตว หรือไม
• ผูจัดการมีทักษะที่เหมาะสมในการดูแลจัดการคายหรือไม
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• มีโครงสรางการจัดการที่สามารถตอบสนองความตองการและขอกังวลใจตางๆ ของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นหรือไม
• มี บุ ค ลากรอย า งเพี ย งพอสํ า หรั บ ค า ยอาหารสั ต ว ห รื อ ไม (ในกรณี จํ า เป น การ
สนับสนุนดานแรงงานอาจตองอาศัยความรวมมือจากผูไดรับความชวยเหลือดวย)
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ภาคผนวก 6.2 รายการตรวจสอบการติดตามและการประเมินผลการใหความชวยเหลือดาน
อาหารสัตว
การจัดการ
• มีสนับสนุนดานการจัดการตลอดระยะเวลาที่ใหความชวยเหลือหรือไม
• การบริหารจัดการโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการยายที่อยูของปศุ
สัตวในแตละดานดังตอไปนี้หรือไม
o เปนไปตามกําหนดเวลา
o ผูเขารวมโครงการหรือปศุสัตวไมตองเผชิญความเสี่ยงดานความปลอดภัย
o ไมเกิดกรณีขัดแยงในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
• มีการใหความชวยเหลือดานอาหารสัตวอยางตอเนื่องสําหรับคายอาหารสัตวหรือ
บุคคลผูไดรับความชวยเหลือในเรื่องอาหารสัตวหรือไม
• สามารถหลีกเลี่ยงปญหาการปนเปอนในอาหารสัตวไดหรือไม
• มีประชากรกลุมเสี่ยงใดถูกปฏิเสธและไมไดรับความชวยเหลือหรือไม
• ทีมบริหารจัดการสามารถแกไขความขัดแยงในกลุมผูไดรับความชวยเหลือและกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นอยางเปนธรรมและภายในเวลาที่เหมาะสมหรือไม
ความอยูรอดของปศุสัตว
• การใหความชวยเหลือทําใหเกิดผลดังตอไปนี้หรือไม
o การคัดเลือกสัตวที่สามารถอยูรอด
o อัตราการตายของปศุสัตวเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ลดนอยลง
o รูปแบบการขนสงและการขายปศุสัตวที่ผิดปกติลดนอยลง
• หากมี ข อ มู ล ฐาน (baseline information) การประเมิ น ความอยู ร อดของปศุ สั ต ว
โดยตรงแสดงถึงสิ่งตอไปนี้หรือไม
o คะแนนสภาพรางกายที่ดีขึ้น
o การเพิ่มน้ําหนักตัวในระยะสั้น
o การปวยเปนโรคลดลง
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ผลกระทบทางสังคม
• มีหลักฐานใดๆ ที่บงบอกถึงสิ่งตอไปนี้หรือไม
o ผูดูแลปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบมีความเสี่ยงนอยลงโดยไมตองกําจัดสัตว
ของตน
o ผู ดู แ ลปศุ สั ต ว ก ลั บ มามี วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ แบบเดิ ม ก อ นที่ จ ะได รั บ ความ
ชวยเหลือ ซึ่งพึ่งพาอาศัยปศุสัตวของตน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• มีหลักฐานใดๆ ที่บงบอกวาการดําเนินโครงการการจัดหาอาหารสัตวกอใหเกิด
ผลเสียตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้หรือไม
o ทางเดิ น ของปศุ สั ต ว ใ นระหว า งการย า ยที่ อ ยู (ถนน เส น ทางเดิ น พื้ น ที่
เพาะปลูก เปนตน)
o การมาถึงของปศุสัตวในพื้นที่ปลายทางที่ยายไป
o ของเสียจากปศุสัตวหรือผูดูแลที่เกี่ยวของในพื้นที่ปลายทาง
o การใช ท รั พ ยากรในท อ งถิ่ น หรื อ ทรั พ ยากรอื่ น ๆ ในระหว า งการดํ า เนิ น
มาตรการเสริมในการจัดหาอาหารสัตว
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น้ํา
มาตรฐานทั่วไปขอ 1
การวางแผนและการประเมิน
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จุดบริการแจกจายน้ํา

การขนสงน้ํา

มาตรฐานขอ 1
ที่ตั้งของจุดบริการ
แจกจายน้ํา

มาตรฐานขอ 1
แหลงน้ําและ
คุณภาพน้ํา

มาตรฐานขอ 2
การสรางและการฟนฟู
จุดบริการแจกจายน้ํา

มาตรฐานขอ 2
ระบบสนับสนุนการ
ขนสงและแจกจายน้ํา

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาน้ํา

บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพตามมาตรฐาน LEGS
การจัดหาน้ําใหปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติจะมุงเนนที่มาตรการซึ่งชวยใหปศุสัตวมีชีวิตรอดทั้ง
ในระหวางที่เกิดภาวะภัยพิบัติ และหลังจากภัยพิบัติผานพนไปแลว และจะเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพขอที่สองและสามเปนสวนใหญ อันไดแก:
• เพื่อปองกันปศุสัตวที่สําคัญในชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
• เพื่อผลิตปศุสัตวที่สําคัญขึ้นมาใหมในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติ
ดวยความชวยเหลือดังกลาวนี้ (เชนเดียวกับการจัดหาอาหารสัตว–ดูรายละเอียดในบทที่ 6) ปศุ
สัตวที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพของผูคน ก็จะสามารถมีชีวิตรอดตอไปไดโดยการจัดหาน้ํา
ให แ ก ป ศุ สั ต ว ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ และหลั ง จากภาวะภั ย พิ บั ติ ผ า นพ น ไปแล ว ปศุ สั ต ว จ ะ
สามารถขยายพันธุเพิ่มจํานวนไดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การจัดหาน้ํายังเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคดานการดํารงชีพขอที่หนึ่ง นั่นคือ เพื่อใหความชวยเหลือเรงดวนแกชุมชนที่
ไดรับผลกระทบโดยการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว จนถึงระดับที่วาการพยุงใหปศุสัตวมี
ชีวิตรอดจะสงผลโดยตรงใหครัวเรือนมีแหลงอาหารตอไป
ความสําคัญของการรับมือกับภัยพิบัติโดยการจัดหาน้ําใหปศุสัตว
การจัดหาน้ําในภาวะภัยพิบัติเมื่อดําเนินการควบคูไปกับการใหบริการทางสัตวแพทยแกสัตว
ที่บาดเจ็บหรือปวยหนัก อาจจะเปนมาตรการที่มีผลโดยตรงและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
เจาของปศุสัตว เนื่องจากหากขาดน้ํา สัตวชนิดตางๆ (ยกเวนสัตวเลี้ยงในตระกูลอูฐบางชนิด)
จะมีชีวิตรอดอยูไดเพียงสองสามวันเทานั้น ดังนั้น ในภาวะภัยพิบัติที่แหลงน้ําแหงขอดหรือมี
การปนเปอนสูง การจัดหาแหลงน้ําทางเลือกอื่นๆ ถือวาเปนเรื่องสําคัญเรงดวนที่สุด ถึงแมใน
กรณีที่ยังคงมีน้ําอยูในแหลงน้ํา แตโครงการใหความชวยเหลือและบรรเทาทุกขก็ยังจําเปนตอง
ทําการประเมิน (ถาจําเปน) และดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิด
ขึ้นกับแหลงน้ําในอนาคต เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินโครงการบรรเทาทุกขอื่นๆ จะไมได
รับผลกระทบหรือตองสะดุดลงเนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ํา ถึงแมวาน้ําที่จัดหาใหปศุสัตว
จะตองไดคุณภาพตามขอกําหนดเบื้องตน (จะกลาวถึงตอไป) แตมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ดังกลาวจะไมสูงเทากับน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับคน ดังนั้น ปศุสัตวจึงสามารถใชน้ําจาก
แหลงน้ําที่คุณภาพไมไดมาตรฐานสําหรับคนได
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ทางเลือกในการจัดหาน้ํา
น้ําเปนโภคภัณฑที่มีลักษณะเดียวกันไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม แตเราสามารถจัดหาน้ําไดจาก
แหล ง น้ํ า หลายประเภทและยั ง สามารถจั ด ส ง น้ํ า ได ห ลายวิ ธี ด ว ยกั น ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง อาจ
กอใหเกิดความยุงยากในการเลือกมาตรการจัดหาน้ําที่เหมาะสมซึ่งสามารถสรางสมดุล
ระหวางระดับอุปสงคและอุปทาน หลักเกณฑก็คือ ตองเลือกวิธีการที่ยั่งยืนและคุมทุนมาก
ที่สุด (ปจจุบัน มีแนวโนมมากขึ้นที่ผูที่เกี่ยวของจะใชวิธีการรับมือกับภาวะภัยพิบัติโดยการ
ใหเงินชวยเหลือแกผูประสบภัย เพื่อเปนทางเลือกทดแทนวิธีการจัดหาน้ําใหแกปศุสัตว โดย
จะใหเงินชวยเหลือเปนรายบุคคลหรือแตละชุมชนเพื่อนํามาใชในการดูแลปศุสัตวของตนตาม
ความจําเปนเรงดวนของแตละคนหรือแตละชุมชน โดยอาจใชบริการจากภาคเอกชนและ/
หรือโครงการที่ดําเนินการโดยความรวมมือของชุมชน ดูรายละเอียดจากกรอบ 2.2 ในบทที่
2) อยางไรก็ตาม เนื่องจากในภาวะภัยพิบัติ มักมีความจําเปนที่จะตองจัดสงน้ําดวยวิธีการที่
เรงดวน ราคาแพง และไมยั่งยืน เชนการขนสงน้ําดวยรถบรรทุกเขาไปในพื้นที่ ซึ่งอาจตอง
เลือกใชวิธีการนี้เปนการเฉพาะหนาในระยะสั้น

212

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาน้ํา

จุดบริการแจกจายน้ํา (Water Point)
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหลักในการแจกจายน้ํา นั่นคือ วิธีการขนสงน้ําดวยรถบรรทุก (ดู
รายละเอียดตอจากนี้) เราจะพบวาการจัดจุดบริการแจกจายน้ําเปนวิธีการแกปญหาการขาด
แคลนน้ําในระยะยาวที่ไดผลดีที่สุดเสมอ เนื่องจากวิธีการนี้จะชวยใหเราสามารถดําเนิน
แผนการจัดการการใชน้ําไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จุดบริการแจกจายน้ําอาจมีได
หลายรูปแบบ ไมวาจะเปนบอน้ําผิวดิน บอน้ําบาดาล และระบบกักเก็บน้ําผิวดินแบบตางๆ
(อาทิเชน ฝายชะลอน้ํา และแทงกน้ําขนาดใหญ เปนตน) อยางไรก็ตาม หลักการสรางจุด
บริการแจกจายน้ําเหลานี้และประเด็นปญหาในเรื่องวิธีบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปจะมีลักษณะเดียวกัน
ในภาวะภัยพิบัติ เราอาจจัดหาจุดบริการแจกจายน้ําใหแกเจาของปศุสัตวไดโดยใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้:
• ปรับปรุงระบบการจัดการจุดบริการแจกจายน้ําที่มีอยูเดิมเพื่อใหกลุมประชากรที่
ไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงจุดบริการแจกจายน้ําไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
• ฟน ฟู จุ ดบริ ก ารแจกจา ยน้ํ าที่ มี อ ยู แล ว แตต กอยูใ นสภาพเสื่ อ มโทรม ให สามารถ
กลับมาใชงานไดอีกครั้ง
• การสรางจุดบริการแจกจายน้ําขึ้นมาใหม
ในทางทฤษฎีแลว สามารถทําตามวิธีการแรกไดโดยใชเงินลงทุนต่ําที่สุด แตวิธีการดังกลาว
อาจไมสามารถทําไดจริงเนื่องจากอาจมีน้ําไมเพียงพอ หรือมีความยุงยากในการจัดหาน้ําให
เพียงพอตอความตองการของทั้งกลุมผูใชน้ําเดิมและกลุมผูใชน้ํากลุมใหม
นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปญหาตามมาอีกประการหนึ่ง นั่นคือ เจาของปศุสัตวและปศุ
สัตวของตนจะตองมาแยงใชน้ํากันเอง อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวอาจจะไมรุนแรงเทากับ
กรณีที่มีแหลงน้ําเพียงแหลงเดียวจากรถขนสงน้ํา หากมีการวางแผนและบริหารจัดการที่
เหมาะสมก็นาจะสามารถสรางเครือขายจุดบริการแจกจายน้ําที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของทั้งคนและสัตวได
การขนสงน้ําดวยรถบรรทุก (Water Trucking)
โดยทั่วไปจะถือวาการขนสงน้ําดวยรถบรรทุกเปนทางเลือกสุดทายที่จะนํามาใชในระยะ
เริ่มตนของภาวะภัยพิบัติเทานั้น เนื่องจากตองใชตนทุนการดําเนินการสูงมาก เปนการใช
ทรัพยากรอยางไรประสิทธิภาพ และตองใชแรงงานคนมาก อยางไรก็ตาม ทามกลางสภาวะ
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คับขันที่ปศุสัตวตองประสบภาวะขาดน้ํา/สูญเสียน้ําในรางกาย ในบางครั้ง การขนสงน้ําจึง
เปนวิธีเดียวที่สามารถดําเนินการไดอยางทันทวงที เพื่อชวยพยุงชีวิตปศุสัตวเอาไวในระยะ
สั้น ดังนั้น หลักเกณฑก็คือ ใหถือวาการขนสงน้ําเปนเพียงมาตรการชั่วคราวเทานั้น และ
จะตองนําวิธีการอื่นๆ ในการจัดหาน้ํามาใชแทนโดยเรงดวนที่สุด โดยมาตรการที่จะนํามาใช
หลังจากนั้นไดแก วิธีการยายที่อยูของฝูงปศุสัตวไปอยูในบริเวณใกลแหลงน้ํา (ระยะสั้น/ปาน
กลาง) (ดูบทที่ 6) และการฟนฟูจุดบริการแจกจายน้ําที่มีอยูเดิมหรือสรางจุดบริการแจกจาย
น้ําขึ้นมาใหม (ระยะปานกลาง/ระยะยาว) ดังที่ไดอธิบายไวขางตน
การขนสงน้ําดวยรถบรรทุกเปนมาตรการที่ตองอาศัยการสนับสนุนดาน ระบบลอจิ
สติกสเปนอยางมาก ดังนั้น จึงตองใหความสําคัญและเอาใจใสในเรื่องการวางแผนและ
บริหารจัดการการขนสงน้ําตลอดชวงของการดําเนินการ โดยผูที่เกี่ยวของตองคอยเฝาติดตาม
สถานการณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อาทิเชน จะสามารถเปดเสนทางขนสงน้ําไดตอไป
หรือไม พนักงานขับรถขนสงน้ําและพนักงานอื่นๆ จะไดรับความปลอดภัยหรือไมทามกลาง
สถานการณดานความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป และจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อให
สามารถจัดการรถขนสงน้ําใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตาราง 7.1 แสดงสรุปขอดีและขอเสียของวิธีการจัดหาน้ําแบบตางๆ
ตาราง 7.1 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการจัดหาน้ําแบบตางๆ
ทางเลือกในการ
จัดหาน้ํา
การปรับปรุงระบบ
จัดการแหลงน้ําที่มอี ยู
เดิม

การฟนฟูแหลงน้ําทีม่ ี
อยูเดิม
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ขอดี

ขอเสีย

• ใชเงินลงทุนคอนขางนอย โดย
สามารถใชประโยชนจากโอกาสและ
ทรัพยากรทีม่ ีอยูไ ดอยางเต็มที่
• โดยปกติแลวสามารถดําเนินการได
โดยเร็วเพือ่ รับมือกับภาวะภัยพิบัติ

• ในความเปนจริง มักเปนไป
ไดยากที่จะดําเนินการให
สําเร็จลุลวงได
• อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางประชากรในพื้นที่ซึ่ง
เปนกลุมผูใชน้ําเดิม กับผูใช
น้ํากลุมใหม
• สาเหตุที่ทําใหแหลงน้ําเสื่อม
โทรมยังมีอยู และสงผลให
แหลงน้ําเสื่อมโทรมอีกครั้ง

• มักใชเงินทุนนอยกวาการจัดหาน้ําวิธี
อื่นๆ อาจมีโครงสรางและระบบการ
บริหารจัดการแหลงน้ําพรอมอยูแลว

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาน้ํา

ทางเลือกในการจัดหา
น้ํา

ขอดี

ขอเสีย

• เปนแนวทางแกปญหาในระยะยาวที่
สามารถดําเนินการตอไปไดหลังจาก
ภาวะภัยพิบัติผานพนไป
• มีศักยภาพเพียงพอในการจัดหาน้ํา
ใหแกทั้งคนและปศุสัตว
การสรางแหลงน้ําขึ้นมา • มีศักยภาพในการจัดหาแหลงน้ําใหม • มีคาใชจา ยสูงกวาการฟนฟู
ใหม
ที่ยั่งยืนใหแกกลุมประชากรที่มีความ
แหลงน้ําที่มีอยูเดิม ตองใช
ตองการน้ําอยางเรงดวนทั้งในภาวะภัย
เงินลงทุนสูงมาก
พิบัติและหลังจากนัน้
• ยากที่จะหาทําเลที่ตงั้ ที่
เหมาะสมของแหลงน้ํา
• มีศักยภาพในการจัดหาน้ําใหแกทั้ง
ภายในระยะเวลาอันสั้น
คนและปศุสัตว
(ภาวะฉุกเฉิน)
• จําเปนตองพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ตกลงรวมกัน
และดําเนินการโดย
หนวยงานในทองถิน่ เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางกลุมตางๆ
และเพื่อใหมั่นใจวาทุกกลุม
สามารถเขาถึงแหลงน้ําได
อยางเทาเทียมกัน และจะ
สามารถใชประโยชนจาก
แหลงน้ําและสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน
การขนสงน้ํา
มีคาใชจา ยสูงและใช
• สามารถตอบสนองความตองการน้ํา
ทรัพยากรไมคุมคา ดังนั้น
ในกรณีเรงดวนไดอยางทันทวงที
วิธีการเคลือ่ นยายฝูงปศุสัตว
• สามารถใชนา้ํ ที่มีคณ
ุ ภาพต่ํากวา
ไปใกลแหลงน้ํานาจะเปนวิธี
มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคของ
ที่เหมาะสมกวา
คนได
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ทางเลือกในการจัดหา
น้ํา

ขอดี

ขอเสีย
• ตองใชแรงงานคนมากและมี
ความยุงยากซับซอนในดาน
การจัดสรรทรัพยากร
• ไมยั่งยืน เปนวิธีแกปญหา
ชั่วคราวเทานั้น
• มีความเปนไปไดสูงมากที่
คนและปศุสัตวจะตองแยง
กันใชน้ํา
• ตองใชโครงสรางการ
บริหารจัดการในระดับ
ทองถิ่นเพื่อใหมั่นใจวาทุก
กลุมสามารถเขาถึงแหลงน้ํา
อยางเทาเทียมกัน
• อาจกอใหเกิดกรณีพพิ าทกับ
คนในพื้นที่ซึ่งเปนผูใชแหลง
น้ําอยูกอ นแลว

เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
ดังที่ไดอธิบายขางตน การใชรถบรรทุกในการขนสงน้ําเปนเพียงมาตรการชั่วคราวระยะสั้น
ซึ่งอาจเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชทันทีหลังจากเกิดภัยพิบัติ (ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน) หรือในชวงที่เกิดภาวะภัยพิบัติ (ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปน
คอยไป) แตไมควรใชวิธีการขนสงน้ําตอหลังจากผานชวงเวลาดังกลาวไปแลว เนื่องจากเปน
วิธีการที่ตองเสียคาใชจายสูงและไมยั่งยืน ในทางกลับกัน ในชวงเวลาหลังจากนั้นก็อาจ
ดําเนินการฟนฟูสภาพแหลงน้ําที่มีอยูเดิม หรือสรางแหลงน้ําใหมขึ้นมา และหากเปนไปได ก็
ควรดําเนินการใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาแหลงน้ําในระยะยาวในพื้นที่นั้นๆ พรอมกัน
นั้นก็ควรดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจุดบริการแจกจายน้ําตามตําแหนงตางๆ
ทั้งนี้ ควรพิจารณาสรางแหลงน้ําใหมในกรณีที่แหลงน้ําที่มีอยูเดิมมีสภาพเสื่อมโทรม และไม
มีน้ําในปริมาณที่มากพอหรือไมอยูในสภาพที่จะทําการฟนฟูไดแลวเทานั้น (ดูตาราง 7.2
ดานลาง)
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ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
การจัดหาน้ําอาจเปนมาตรการเสริมสําหรับมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวอื่นๆ
โดยเฉพาะการจัดหาอาหารสัตว (ดูบทที่ 6) และการลดจํานวนปศุสัตว (ดูบทที่ 4) ซึ่งจะมีการ
นําสัตวบางสวนออกจากระบบการผลิต และมีการดําเนินการบางอยาง เชน การจัดหาน้ําและ
อาหารสัตว เพื่อใหแนใจวาปศุสัตวที่เหลืออยูจะมีชีวิตรอดตอไปได ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สุดก็
คือ ต อ งมี ก ารประสานงานที่ ดีร ะหวา งโครงการและหน ว ยงานตา งๆ เพื่ อ ปอ งกั นไม ใ ห
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางอีกกิจกรรมหนึ่งที่กําลังดําเนินการอยู (ดู
มาตรฐานขอ 2 ดานลาง ในบทที่ 3) นอกจากนี้ การจัดหาน้ําใหแกปศุสัตวยังชวยเสริมการ
จัดหาน้ําใหแกมนุษยไดเชนกัน โดยเฉพาะในกรณีที่การฟนฟูแหลงน้ําที่มีอยูเดิมหรือการ
สรางแหลงน้ําใหม สามารถจัดหาน้ําที่ไดคุณภาพเหมาะสมสําหรับทั้งคนและสัตวในเวลา
เดียวกัน ในทางตรงกันขาม การขนสงน้ําดวยรถบรรทุกสําหรับปศุสัตวอาจจะกลายเปนการ
แยงชิงทรัพยากรน้ําของมนุษยได เวนแตจะมีการจัดการที่ดีจึงจะสามารถปองกันปญหา
ดังกลาว
ความเสี่ยงและขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
เชนเดียวกับการจัดหาอาหารสัตว (ดูบทที่ 6) นั่นคือ มีปญหาและความทาทายหลายประการ
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหแนใจวาน้ําที่จัดหาใหปศุสัตวในระหวางเกิดภาวะภัยพิบัติ จะ
ไปถึงปศุสัตวกลุมเสี่ยงตอการลมตายมากที่สุด
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ตาราง 7.2 เวลาที่เหมาะสมในการจัดหาน้ํา
ทางเลือก
ในการจัดหาน้าํ

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน
ผลกระทบ
เริ่มตน
ที่เกิดขึ้น
ฟนตัว
ในทันทีจาก ฟนตัว
ภัยพิบัติ

ภาวะภัยพิบัติทคี่ อ ยๆ เกิดขึ้น
อยางคอยเปนคอยไป
เตรียม
พรอม

เตือน
ภัย

ภาวะ
ภัย
พิบัติ

ฟนตัว

การปรับปรุงระบบ
จัดการจุดบริการ
แจกจายน้ําที่มีอยูเดิม
การฟนฟูจุดบริการ
แจกจายน้ําที่มีอยูเดิม
การสรางจุดบริการ
แจกจายน้ําขึ้นมาใหม
การบรรทุกขนสงน้ํา

ตัวอยางเชน เจาของปศุสัตวที่มีฐานะดีกวาคนอื่นๆ อาจจะสามารถหาวิธีจัดหาน้ําใหปศุสัตว
ของตนไดดวยตนเอง ขณะที่ครอบครัวที่ยากจนไมสามารถทําเชนนั้นได นอกจากนี้ ยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชน สิทธิในการถือครองที่ดิน กลุมชาติพันธุ และการเมืองทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้
อาจสงผลใหประชากรบางกลุมไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําได ดังนั้น ในการดําเนินมาตรการ
ตางๆ จะตองคํานึงถึงขอจํากัดเหลานี้ซึ่งกลุมผูมีความเสี่ยงภายในชุมชนกําลังประสบอยู
เพื่อใหแนใจวาทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกันใหมากที่สุด ผูที่เกี่ยวของ
ควรทําการประเมินบทบาทและผลกระทบอันเกิดจากประเด็นเรื่องเพศ โดยเฉพาะเด็กและ
สตรีที่ยากจนซึ่งอาจเสี่ยงตอการถูกทํารายหากพวกเขาตองเดินทางออกจากที่พักอาศัยเพื่อไป
ขนน้ํามาใหปศุสัตว หรืออาจถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือประชากรกลุมตางๆ อาจไมสามารถ
เขาถึงแหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกัน
ผูที่เกี่ยวของควรพิจารณาประเด็นความปลอดภัยและการใหความปลอดภัยผูใชน้ํา
กลุมตางๆ ตัวอยางเชน ผูที่กําลังใหน้ําสัตว ณ จุดบริการแจกจายน้ําอาจถูกกลุมโจรเขามา
ขโมยสัตว ถูกปลนชิง หรือทํารายรางกาย โดยเฉพาะสตรี ดังนั้น จึงควรบริหารจัดการจุด
บริการแจกจายน้ําใหเรียบรอยกอนที่จะเริ่มฟนฟูหรือสรางจุดบริการแจกจายน้ําขึ้นมา ทั้งนี้
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เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทอางความเปนเจาของที่อาจเกิดขึ้นได รวมทั้งเพื่อใหมั่นใจวาทุกกลุม
สามารถเขาถึงแหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกัน และมีระบบแจกจายน้ําที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต
ประเด็นการจัดการน้ํามีความสําคัญมากเปนพิเศษเนื่องจากจะชวยใหมั่นใจไดวาจะสามารถ
ให ค วามคุ ม ครองแก ผู ใ ช น้ํ า ที่ อ าศั ย อยู ร อบค า ยพั ก พิ ง ชั่ ว คราวสํ า หรั บ บุ ค คลพลั ด ถิ่ น
ตัวอยางเชน เมื่อผูที่อาศัยอยูในคายพักพิงชั่วคราวตองเดินทางไปขนน้ําที่จุดบริการแจกจาย
น้ําที่อยูภายนอกคายเพื่อนํามาใหปศุสัตวของตนและอาจทําใหเกิดกรณีพิพาทกับบรรดาผู
เปนเจาของพื้นที่ได ผูที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการเจรจาระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมเปนการลวงหนา เพื่อปองกันไมใหเกิดกรณีพิพาทดังกลาว
ขอควรพิจารณาดานสิ่งแวดลอม ในการจัดหาน้ําใหแกปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติตอง
พิจารณาหลีกเลี่ยงการนําน้ําจากแหลงน้ําออกมาใชในปริมาณมากเกินไป (ไมวาจะโดยผาน
ความหนาแนนของแหลงน้ําหรือการดูดน้ําขึ้นมามากเกินไป) ซึ่งจะสงผลใหระดับพื้นผิวของ
น้ําบาดาลลดลงและทําใหมีปศุสัตวมาอาศัยอยูรอบบริเวณจุดบริการแจกจายน้ําจนแออัดมาก
เกินไป ซึ่งจะทําใหสภาพแวดลอมบริเวณนั้นเสื่อมโทรมลง ในทางกลับกัน การจัดหาน้ํา
(หากดําเนินการตามวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) สามารถสงผลในทางที่ดีตอ
สิ่งแวดลอมไดโดยการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังตองดําเนินการใหมั่นใจวาแหลงน้ําที่คนใชอุปโภคบริโภคตองไมปนเปอนสิ่งปฏิกูลจาก
สัตว และหากแหลงน้ําปนเปอนจะตองมีการดําเนินมาตรการปองกันไมใหเกิดการแพร
ระบาดของโรคจากปศุสัตวไปสูสัตวปา ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสัตวปาได และยังทําใหเกิด
การปนเปอนจากปศุสัตวเพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติอาจจะใชศักยภาพของตนในการรับมือ
กับภาวะภัยพิบัติ ตัวอยางเชน ใชความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ระบบ
การจัดการน้ําของทองถิ่นและสถาบันในพื้นที่ยังสามารถมีบทบาทสําคัญในการจัดการจุด
บริการแจกจายน้ําและปองกันการเกิดกรณีพิพาทไดเชนกัน
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มาตรฐานขั้นต่ํา
สวนที่ 1: มาตรฐานทั่วไปในการจัดหาน้ํา
ก อ นที่ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น แผนการริ เ ริ่ ม ในการจั ด หาน้ํ า ต อ งมี ก ารศึ ก ษาความเป น ไปได แ ละ
คาใชจายของทางเลือกในการจัดหาน้ําแบบตางๆ อยางละเอียดรอบคอบตามลําดับขั้นตอนที่
แสดงในรูป 7.1
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คําอธิบายสัญลักษณ:

= “ใช”

= “ไมใช”
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รูป 7.1: ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดหาน้ําที่เหมาะสม
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หมายเหตุ: “ไมมีการดําเนินการ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา ตองมีการฝกอบรม
หรือการสรางขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถตอบวา “ใช” สําหรับคําถามที่สําคัญ แตไมได
หมายความวา ไมควรมีการใหความชวยเหลือใดๆ
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มาตรฐานทั่วไปในการจัดหาน้ําขอ 1: การประเมินและวางแผน
การจัดหาน้ําใหแกปศุสัตวตองอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหความตองการ โอกาส และ
ระบบการบริหารจัดการน้ําของทองถิ่น
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของทางเลือกในการ
จัดหาน้ําในแบบตางๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการวิเคราะหระบบการบริหารจัดการแหลงน้ําที่มีอยู และนํามาใชเปนหลักเกณฑ
ในการดําเนินการจัดหาน้ําแบบตางๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีการประเมินแหลงน้ําที่มีอยูและตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และปริมาณของน้ํา (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3 และ 4)
• สามารถกําหนดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดหา
น้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางตอเนื่องโดยไมมีปญหาหรือขอพิพาทใดๆ อันเกิด
จากความตองการใชน้ําของผูใชน้ํากลุมตางๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• มีการวิเคราะหขอจํากัดดานนโยบายที่สงผลตอการเขาถึงแหลงน้ํา และนําขอมูลที่
ไดมาใชในการวางแผนดําเนินโครงการ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-benefit analysis): ควรมีการประเมิน
ตนทุนและประโยชนของทางเลือกในการจัดหาน้ําในแบบตางๆ รวมทั้งผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากที่ตั้งและศักยภาพของแหลงน้ําที่เปนไปได ดังที่ไดกลาว
ไวกอนหนานี้ ที่ตั้งของแหลงน้ําอาจสงผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมได ในทาง
กลั บ กั น การวางแผนพั ฒ นาจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า ตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถสงผลในทางที่ดีตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ปศุสัตวสามารถใชประโยชนได ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการขนสงน้ําดวยรถบรรทุกมี
คาใชจายสูงมาก ดังนั้น จึงควรศึกษาวิธีการจัดหาน้ําแบบอื่นๆ กอน อาทิเชน การ
เคลื่อนยายฝูงปศุสัตวไปใกลบริเวณแหลงน้ําที่มีอยู นาจะเปนวิธีที่เหมาะสมกวา (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6) ในการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนตองพิจารณาถึง
ความตองการใชน้ําของมนุษยดวยเชนกัน (ดูมาตรฐานขอ 2 ดานลาง)
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2. การประเมินแหลงน้ําที่มีอยูเดิม: การวางแผนดําเนินการจัดหาน้ําควรเริ่มตนจาก
การประเมินแหลงน้ําที่มีอยู เพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพน้ําในปจจุบัน รวมถึง
แหลงน้ําที่ตกอยูในสภาพเสื่อมโทรมและไมมีการใชงาน (องคกรที่ทํางานอยูใน
พื้นที่อาจจะมีขอมูลเรื่องนี้ – ดูบทที่ 3, มาตรฐานสากลขอ 7, การเตรียมความพรอม
และวางแผนรับมือกับภาวะภัยพิบัติ) วิธีการนี้จะชวยใหมั่นใจไดวาจะสามารถดําเนิน
มาตรการจัดหาน้ําโดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิม ดังนั้น จึงชวยประหยัด
คาใชจายและมีความยั่งยืน ดูภาคผนวก 7.1 รายการตรวจสอบการประเมินจุดบริการ
แจกจายน้ําแบบเรงดวน
3. คุณภาพน้ํา: ปศุสัตวสามารถติดโรคที่ติดตอผานทางน้ําที่ไมสะอาด อาทิเชน การ
ติดเชื้อซัลโมเนลลา (salmonella) เชื้อแอนแทรกซ และเชื้อโคไลแบซิลโลซิส (coli
bacillosis) ดังนั้น จึงจําเปนตองประเมินคุณภาพน้ําที่จัดหาใหปศุสัตว อยางไรก็ตาม
น้ําสําหรับปศุสัตวจะแตกตางจากน้ําสําหรับคน เนื่องจากในกรณีของคนจะมีชุด
ทดสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับมนุษย แตในกรณีของสัตว ใน
ปจ จุบ ัน นี ้ย ัง ไมม ีช ุด ทดสอบภาคสนามซึ ่ง เปน ที ่ย อมรับ เพื ่อ นํ า มาใชป ระเมิน
คุณภาพน้ําสําหรับปศุสัตวโดยการตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียในน้ําที่สัตวด่มื กิน
ถึงแมวาโดยทั่วไปแลวประเด็นคุณภาพน้ําสําหรับปศุสัตวจะมีความสําคัญนอยกวา
คุณ ภาพน้ํ า สํ า หรับ คนเปน อยา งมาก แตอ งคก รที ่ม ีส ว นรว มในการจั ด หาน้ํ า ก็
จําเปนตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับปศุสัตวดวยเชนกัน
4. การปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษในแหลงน้ํา: ในกรณีที่คนและปศุสัตวตองใช
แหลงน้ํา รว มกัน น้ํา อาจจะถูก ปนเปอ นจากปศุสัต วไ ดงา ยและสง ผลกระทบตอ
สุขภาพและสวัสดิภาพของคนที่ใชน้ําจากแหลงน้ําดังกลาว ผูที่รับผิดชอบควรนํา
มาตรการการจัดการแบบงายๆ มาใชเพื่อใหแนใจวาจะไมเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น
ตัวอยางเชน การใชรางน้ําหรือภาชนะใสน้ําสําหรับใหปศุสัตวกินน้ํา (ไมใหสัตวลง
ไปกินน้ําในแหลงน้ําโดยตรง) นอกจากนี้ อาจจําเปนตองปองกันไมใหน้ําเกิดการ
ปนเปอนสารฆาไร/ยาฆาแมลงวันและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของปศุสัตวได
5. การวิเคราะหระบบการจัดการน้ําที่มีอยู: โดยปกติแลวบอน้ําบาดาล รวมทั้งบอน้ํา
ผิวดินแบบตื้นและแบบลึก จะไดรับการบริหารจัดการโดยหนวยงานในทองถิ่น
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(โดยมักจะเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา) การดําเนินการฟนฟู
แหลง น้ํา ที่มีอ ยูห รือ การสรา งแหลง น้ํา ใหมจึง ควรพิจ ารณาถึง ระบบการบริห าร
จัด การน้ํ า เหลา นี ้ด ว ย จากนั้น จึง ดํ า เนิน การใหส อดคลอ งกับ ระบบจัด การของ
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมการใชน้ําอยางยั่งยืนโดยทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้
การจัดการการแจกจายน้ําจากรถขนสงน้ํายังสามารถอาศัยระบบการจัดการน้ําของ
ทองถิ่นไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อชวยใหสามารถแจกจายน้ําไดอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึงแกสมาชิกทุกคนในชุมชน ในกรณีที่ผูพํานักอยูในคายพักพิงชั่วคราวสําหรับ
บุคคลพลัดถิ่นตองการจัดหาน้ําใหปศุสัตวของตน และจําเปนตองใชแหลงน้ํา
รวมกับชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่ ผูที่รับผิดชอบตองจัดการใหมีการเจรจาหารือกัน
เปนการลวงหนาเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได การกําหนดระบบ
บริห ารจัด การแหลง น้ํ า ที ่ม ีค วามชัด เจนและใหค วามเทา เทีย มแกท ุก ฝา ยยัง มี
ความสําคัญในระยะยาว กลาวคือ จนถึง ระยะฟนตัว และหลังจากนั้น จาก
ประสบการณที่ผานมาพบวา หากไมพิจารณาแกไขประเด็นปญหาเหลานี้ตั้งแต
ตอนเริ่มดําเนินมาตรการจัดหาน้ํา แหลงน้ําที่สรางขึ้นใหมหรือไดรับการฟนฟูขึ้น
อาจจะเสื่อมโทรมลงจนไมสามารถใชการไดอีกหลังจากภาวะภัยพิบัติสิ้นสุดลงได
ไมนาน
6. ขอจํากัดดานนโยบาย: ถึงแมวาจะมีแหลงน้ําอยูในพื้นที่แลวก็ตาม แตดวยขอจํากัด
ดา นนโยบายที ่เ ปน ทางการหรือ ไมเ ปน ทางการ ก็อ าจสง ผลใหค นบางกลุม ไม
สามารถเขาถึงแหลงน้ําที่มีอยูได จึงควรมีการวิเคราะหปญหาเหลานี้ในขั้นตอนการ
ประเมินแหลงน้ํา และตองมีการกําหนดแผนการแกไขปญหาตามความเหมาะสม
(ดูบทที่ 3, มาตรฐานสากลขอ 8)
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สวนที่ 2: การจัดหาและการบริหารจัดการจุดบริการแจกจายน้ํา
มาตรฐานจุดบริการแจกจายน้ําขอ 1: ที่ตั้งของจุดบริการแจกจายน้ํา
ตองพิจารณาที่ตั้งของโครงการจัดสรางหรือฟนฟูแหลงน้ําอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อให
แนใจวาปศุสัตวของครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูง สุด ในชุม ชนที่ไ ดรับ ผลกระทบ สามารถ
เขาถึงจุดบริการแจกจายน้ําไดอยางเทาเทียมกับปศุสัตวของประชากรกลุมอื่นๆ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• การกํา หนดที่ ตั้งของจุ ด บริ ก ารแจกจ ายน้ํา ต างๆ ที่อ ยู ใ นโครงการจะอาศั ย ข อ มู ล
จากการประเมิน อยา งรอบคอบเกี่ย วกับ ความตอ งการใชน้ํา ของคนและปศุสัตว
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ในด า นอุ ป ทาน สามารถคาดการณ อ ย างสมเหตุ สมผลว าแหล งน้ํา ที่ มี อ ยู สามารถ
ตอบสนองความตอ งการใชน้ํา ไดต ลอดชว งที่เ กิด ภัย พิบัติแ ละหลัง จากนั้น (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การจัดการใหผูใชน้ําสามารถเขาถึงจุดบริการแจกจายน้ําและไดรับการแจกจายน้ํา
อยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการจัดหาน้ําใหแกประชากรกลุมเสี่ยงกอน
เปนอันดับแรกและพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกันในกลุมผูที่มีความเสี่ยงทุกกลุม
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัตขิ อ 3)
• มี ก ารจั ด การอย า งเหมาะสมในการป อ งกั น ความปลอดภั ย ของผู ใ ช น้ํา และปศุ
สัตวในขณะที่ใชบริการจากจุดบริการแจกจายน้ํา (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มี ก ารดํา เนิ น การในเรื ่อ งการเลื อ กที ่ ตั ้ง และการจั ด การจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า
รว มกับ ผูนํา ชุม ชน และหากทํา ไดก็ค วรดํา เนิน การตอ ยอดจากระบบบริห าร
จัดการน้ําของทองถิ่นที่มีอยูแลว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินอุปสงคการใชน้ํา: ในการประเมินอุปสงคการใชน้ําควรอางอิงขอมูล
ตัวเลขประมาณการที่ใกลเคียงที่สุด ซึ่งอาจหาขอมูลไดจากสํามะโนประชากรปศุ
สัตว (ในกรณีที่มีแหลงขอมูลที่เชื่อถือได) บันทึกขอมูลจากเจาหนาที่ในทองที่นั้นๆ
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และจากการปรึกษาหารือกับกลุมประชากรในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้
ผูคาปศุสัตวและพอคาคนกลางอาจจะสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนในบางดาน
ไดเชนเดียวกัน ผูประเมินตองพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
แจกจายน้ําและความสะดวกในการเขาถึงแหลงน้ําของฝูงปศุสัตว กลาวคือ หากปศุ
สัตวเดินมากินน้ําที่จุดบริการแจกจายน้ํา ในการประเมินอุปสงคการใชน้ําก็ตอง
พิจารณาถึงระยะทางที่เหมาะสมที่ปศุสัตวจะสามารถเดินมายังจุดบริการแจกจายน้ํา
ไดเพื่อที่จะสามารถหาขนาดพื้นที่ใหบริการของจุดบริการแจกจายน้ําดังกลาว ใน
กรณีที่เจาของปศุสัตวตองเดินมาขนน้ําหรือใชรถเข็นบรรทุกน้ําไปใหสัตวที่อยูหาง
ออกไปจากจุดบริการแจกจายน้ํา ก็ใหทําการประเมินในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อหา
ขนาดพื้นที่ใหบริการของจุดบริการแจกจายน้ําดังกลาว
2. ความเพี ย งพอของน้ํ า : ในบางครั้ ง ปริ ม าณน้ํ า จากจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า อาจไม
เพียงพอกับความตองการ ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็จําเปนตองมีมาตรการเสริม (เชน
สรางจุดบริการแจกจายน้ําในบริเวณใกลเคียง หรืออาจใชรถบรรทุกน้ําขนน้ํามาเพิ่ม)
นอกเหนือ จากการจัด หาน้ํ าให เพี ย งพอกับ ความต อ งการในป จ จุบั น แล ว ในการ
ประเมินความเพียงพอของน้ํา ยังตองพิจารณาถึงประโยชนใชสอยในอนาคตของจุด
บริการแจกจายน้ําดังกลาวทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติอื่นๆ ดวยเชนกัน
หากเปนไปได จุดบริการแจกจายน้ําควรจะมีศักยภาพในการลดภัยคุกคามที่จะ
เกิดขึ้นจากภาวะภัยพิบัติในอนาคตไดดวย ในกรณีที่มีการวางแผนฟนฟูจุดบริการ
แจกจายน้ําที่มีสภาพเสื่อมโทรมตางๆ เพื่อใหสามารถกลับมาใชการไดอีกครั้ง ผูที่
รับผิดชอบจะตองหาสาเหตุใหไดวาเหตุใดจุดบริการแจกจายน้ําดังกลาวจึงตกอยูใน
สภาพทรุดโทรมเชนนั้น (ตัวอยางเชน เกิดความขัดแยงในสังคม การปนเปอน
สารพิษ ปริมาณน้ําไมเพียงพอ ขาดการบํารุงรักษา เปนตน) หากโครงการจัดการน้ําที่
ไดปรับปรุงแกไขใหมไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ใหหมดสิ้นไป ก็แสดงวาจุด
บริการแจกจายน้ําดังกลาวอาจไมมีความเหมาะสมที่จะทําการฟนฟู
3. การใชน้ําอยางเทาเทียมและเหมาะสม: ในภาวะภัยพิบัติ ความจําเปนในการใชน้ํา
ของคนจะถื อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด อย า งไรก็ ต าม น้ํ า ที่ มี อ ยู อ าจมี คุ ณ ภาพไม
เหมาะสมที่จะใหคนใชในการอุปโภคบริโภค แตสามารถนํามาใหปศุสัตวใชดื่มกิน
ได ซึ่งอาจถือวาเปนโอกาสอันดีในการตอบสนองความตองการของผูใชน้ําทุกกลุม
ในสังคมบางแหงอาจมีขอหามทางสังคมบางอยางที่อาจทําใหผูคนตางชาติพันธุ ตาง
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เผา หรือตางวรรณะ ไมสามารถเขาไปใชน้ําที่จุดบริการแจกจายน้ําแหงเดียวกันได
ดังนั้น ผูที่รับผิดชอบตองแกไขปญหาดังกลาวดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
เปนพิเศษเพื่อใหแนใจวาคนทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกัน
4. การรักษาความปลอดภัย: คนที่นําสัตวไปกินน้ําและมาชุมนุมกันอยูที่จุดบริการ
แจกจายน้ําอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรผูรายฉวยโอกาสเขามาขโมยสัตว ปลนชิง
และอาจถูกทํารายรางกายได เนื่องจากโจรผูรายสามารถทราบความเคลื่อนไหวของ
เจาของปศุสัตวไดงาย ในสถานการณเชนนี้ การรักษาความปลอดภัยใหกลุมผูหญิง
เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มาก ดั ง นั้ น ในขั้ น ตอนการวางแผน ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
เพื่อใหสามารถลดอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใหไดมากที่สุดเทาที่ทําได
5. การทํางานรวมกับผูนําชุมชน: ดังที่ไดอธิบายไวในมาตรฐานทั่วไปในการจัดหาน้ํา
ขอที่ 1 ผูรับผิดชอบโครงการตองใหความสําคัญกับระบบบริหารจัดการน้ําของ
ทองถิ่นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งและจัดโครงสรางการจัดการจุด
บริการแจกจายน้ํา ไมวาจะเปนการฟนฟูแหลงน้ําที่มีอยูเดิมหรือสรางแหลงน้ําขึ้นมา
ใหม การทํ า งานร ว มกั บ ผู นํ า ชุ ม ชนมี ค วามสํ า คั ญ มาก เนื่ อ งจากจะเป น การ
วางรากฐานการบริหารจัดการและการบํารุงรักษาแหลงน้ําตอไปในอนาคตหลังจาก
ภาวะภัยพิบัติไดผานพนไป ซึ่งจะทําใหโครงการมีความยั่งยืนและสมาชิกทุกคนใน
ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกัน การทํางานรวมกับผูนําชุมชนจะมี
ความสํ าคั ญมากเป นพิ เศษในกรณี ของคา ยพั กพิ งชั่ วคราวสํ าหรับ บุคคลพลั ดถิ่ น
เนื่องจากอาจเกิดการแยงใชน้ําระหวางผูพักอาศัยในคายกับประชากรเจาของพื้นที่
ในกรณีเชนนี้ การจัดใหมีการเจรจาและทําขอตกลงกับผูนําชุมชนจะมีความสําคัญ
ที่สุดเพื่อปองกันการเกิดกรณีพิพาท
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มาตรฐานจุดบริการแจกจายน้ําขอ 2: การฟนฟูจุดบริการแจกจายน้ําที่มีอยูเดิมหรือสรางจุด
บริการแจกจายน้ําขึ้นมาใหม จุดบริการแจกจายน้ําที่ไดรับการฟนฟูหรือที่สรางขึ้นใหมเปน
วิธีการที่ยั่งยืนและคุมทุนในการจัดหาน้ําสะอาดและมีปริมาณเพียงพอสําหรับปศุสัตว
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มี การดําเนิ น มาตรการฟ น ฟู จุด บริ ก ารแจกจ ายน้ํา เฉพาะในกรณี ที่แหลงน้าํ ที่มีอยู
ในพื้น ที่ที่ไ ดรับ ผลกระทบมีป ริม าณน้ํา ไมเ พีย งพอตอ ความตอ งการ โดยใชวิธี
เพิ่มการใชงานจุดบริการแจกจายน้ําที่มีอยู (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีก ารสํา รวจจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํา ที่ มีส ภาพเสื่ อ มโทรมอย า งละเอี ย ด และหา
สาเหตุก ารของการเสื่อ มโทรมของจุด บริก ารแจกจา ยน้ํา ทุก แหง ที่อ ยูใ นพื้น ที่ที่
ไดรับ ผลกระทบ ซึ่ง มีค วามตอ งการใชน้ํา หรือ อาจจะมีค วามตอ งการใชน้ํา ใน
ระยะอันใกล (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีก ารดํา เนิ น มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ โดยการสร า งจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํา
ขึ้น มาใหมเ ฉพาะในกรณีเ มื่อ ไดข ยายการใชง านจุด บริก ารแจกจา ยน้ํา ที่มีอ ยู
หรือ ไดฟน ฟูจุด บริก ารแจกจา ยน้ํา ที่มีส ภาพเสื่อ มโทรมแลว แตยัง ไมส ามารถ
จัด หาน้ํา ใหเ พีย งพอตอ ความตอ งการของพื้น ที่ที่ไ ดรับ ผลกระทบได (ดูบัน ทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 3)
• สามารถให การสนั บสนุ น ด า นวิ ช าการ/เทคนิ ค และวั ส ดุ อุป กรณ ที่ จํา เป น ในการ
ดํ า เนิน โครงการฟ น ฟูแ ละสรา งจุด บริก ารแจกจา ยน้ํ า ไปยัง สถานที ่ดํ า เนิน
โครงการที่ไ ดคัด เลือ กไวไ ดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ (ดูบัน ทึก แนวทางปฏิบัติขอ
4)
• มี กํา ลั ง คนเพี ย งพอในการบริ ห ารจั ด การและบํา รุ ง รั ก ษาจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํา
อยางสม่ําเสมอ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ความจํา เปน ในการฟ น ฟูจ ุด บริก ารแจกจา ยน้ํา : การเพิ่ม การใชง านจุด บริก าร
แจกจายน้ําที่มีอยูเปนวิธีการที่เสียคาใชจายนอยกวาการฟนฟูจุดบริการแจกจายน้ํา
แตในขั้นตอนการวางแผนก็ควรมีการประเมินวิธีเพิ่มการใชงานอยางละเอียดถี่
ถวน เนื่องจากวิธีการนี้อาจกอใหเกิดกรณีพิพาทระหวางประชากรในพืน้ ทีซ่ งึ่ เปนผู
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ที่ ใ ช น้ํ า อยู ก อ นแล ว กั บ ผู ใ ช น้ํ า กลุ ม ใหม ในทางปฏิ บั ติ อาจสามารถให บ ริ ก าร
ครอบคลุมกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบบางสวนโดยใชแหลงน้ําที่มีอยู แตก็อาจ
จําเปนตองขยายบริการจัดหาน้ําใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการฟนฟูจุดบริการ
แจกจายน้ําที่เสื่อมโทรมใหกลับมาใชงานไดอีกครั้ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ
จัดหาน้ําแบบบูรณาการ
2. การสํ า รวจจุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า ที ่ เ หมาะสํ า หรั บ การฟ  น ฟู : การสํ า รวจที่
ดํา เนิ น การอย า งถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช านั้ น มี ค วามสํา คั ญ อย า งยิ่ ง ในกรณี ที่ ต อ ง
ดํา เนิ น โครงการจั ด หาน้ํา โดยการสร า งจุดบริการแจกจายน้ําที่คุมคาตอการลงทุน
ในการสํารวจที่วานี้ จะตองสํารวจขอมูลตางๆ เกี่ยวกับจุดบริการแจกจายน้ําแตละ
จุดดังนี้
• คุณภาพน้ํา
• ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการฟนฟู
• ความจุของแหลงน้ําโดยประมาณ (ปริมาณและความตอเนื่องของน้ําจากแหลง
น้ํา)
• ระดับความเสียหายและความยากงาย/คาใชจายในการซอมแซม
• ระดับความตองการน้ําของผูใชน้ํา
• สาเหตุที่จุดบริการแจกจายน้ําดังกลาวตกอยูในสภาพทรุดโทรมเชนนั้น และมีวิธี
ใดหรื อ ไม ที่ จ ะสามารถฟ น ฟู ใ ห ก ลั บ มาใช ง านได อี ก ครั้ ง (ป ญ หาต า งๆ เช น
สถานการณความขัดแยง คุณภาพน้ํา ความไมชัดเจนในเรื่องสิทธิการถือครอง
ทั้งหมดนี้ อ าจสงผลให จุดบริการแจกจ ายน้ํ าดั งกลาวถูกทิ้งราง รวมทั้งอาจมี
สาเหตุมาจากปญหาทางเทคนิคและการซอมบํารุง)
3. ความจําเปนในการสรางจุดบริการแจกจายน้ําแหงใหม: โดยปกติแลววิธีการฟนฟูจุด
บริการแจกจายน้ําจะเสียคาใชจายนอยกวาการสรางจุดบริการแจกจายน้ําขึ้นมาใหม
อยางไรก็ตาม ควรนําวิธีฟนฟูจุดบริการแจกจายน้ํามาใชในการจัดหาน้ําใหแกกลุม
ประชากรที่อาศัยอยูใกลบริเวณจุดบริการแจกจายน้ําที่ตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม
เทา นั้น ในกรณีที่วิธีก ารฟน ฟูไ มส ามารถใหบ ริก ารครอบคลุม กลุมประชากรที่
ไดรับผลกระทบไดทั้งหมด ก็จําเปนตองมีการขยายโครงการโดยการสรางจุดบริการ
แจกจายน้ําแหงใหมเพิ่มเติม
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4. ความเปนไปไดในทางเทคนิค: การทําความเขาใจวาเหตุใดจุดบริการแจกจายน้ํา
ดังกลาวจึงตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม ถือเปนสิ่งสําคัญเมื่อพิจารณาถึงความเปนไป
ไดในทางเทคนิควาจะสามารถทําการฟนฟูบูรณะไดหรือไม รวมทั้งชวยในการวาง
แผนการฟนฟู ขอกําหนดเบื้องตนในการพิจารณาความเปนไปไดในทางเทคนิคมี
ดังนี้
• ตองมีวิศวกรแหลงน้ําและแรงงานในการดําเนินโครงการ
• มีศักยภาพในการจัดสงวัสดุอุปกรณที่จําเปนไปยังที่ตั้งโครงการ และมีเสนทางที่
สามารถเขาสูที่ตั้งโครงการไดหลายทางเพื่อใหสามารถจัดสงวัสดุอุปกรณที่
จําเปนได
• สามารถจัดซื้อชิ้นสวนอะไหลสําหรับซอมบํารุงอุปกรณของบอน้ําผิวดินและบอ
น้ําบาดาลไดตลอดเวลาข อ กํา หนดเหล า นี้ ค วรนํา มาใช กั บ ทั้ ง กรณี ก ารฟ น ฟู
และการสร า งใหม แตก็ตองตระหนักวาอุปกรณที่ใชในการสรางจุดบริการ
แจกจายน้ําจะมีขนาดใหญและหนักกวาอุปกรณที่ใชในการฟนฟูเปนอยางมาก
(ตัวอยางเชน อุปกรณขุดเจาะบอน้ําบาดาล/ขุดบอน้ําผิวดิน) ดังนั้น จึงอาจตองใช
รถบรรทุกอุปกรณที่มีสมรรถนะสูงกวา และตองมีสภาพถนนที่ดีกวาเพื่อให
สามารถบรรทุกอุปกรณหนักขนาดใหญเขาสูที่ตั้งของโครงการกอสรางได
5. หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่โครงการ: เจาหนาที่บริหารโครงการที่จัดใหมีจุด
บริการแจกจายน้ํามีหนาที่รับผิดชอบตางๆ ในการสรางความมั่นใจวาจุดบริการ
แจกจายน้ําในโครงการจะสามารถใหบริการแจกจายน้ําไดอยางตอเนื่อง หนาที่
รับผิดชอบของเจาหนาที่ประจําโครงการมีดังตอไปนี้
• ตรวจเช็คอุปกรณอยางสม่ําเสมอเพื่อรักษาคุณภาพน้ําและใหบริการแจกจายน้ํา
ไดอยางตอเนื่อง
• ตรวจติดตามเพื่อใหแนใจวาผูใชน้ําทุกคนสามารถเขาถึงจุดบริการแจกจายน้ําได
อยางเทาเทียมกัน และทําการระงับขอพิพาทระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ
• ทํ า การซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ อ ย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง จั ด ซื้ อ อะไหล แ ละเปลี่ ย น
ชิ้นสวนที่ชํารุดสึกหรอ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลว บอน้ําผิวดินจะมีโอกาสชํารุดสึก
หรอนอยกวาบอน้ําบาดาล
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สวนที่ 3: การขนสงน้ํา
มาตรฐานการขนสงน้ําขอ 1: แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา
น้ําที่จะขนสงตองไดมาจากแหลงน้ําซึ่งสามารถจายน้ําที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีปริมาณ
เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• วิ ธี ก ารขนส ง น้ํา ด ว ยรถบรรทุ ก ควรใช เ ป น มาตรการระยะสั้น เท า นั้ น และใช ใ น
กรณีที่ไมสามารถใชทางเลือกอื่นๆ ได (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• แหล ง น้ํา สํา หรั บ การขนส ง น้ํา ต อ งได รับ การดู แ ลรั ก ษาตลอดช ว งระยะเวลาการ
ขนสงน้ําที่วางแผนไว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การใช แ หล ง น้ํ า ดั ง กล า วเพื ่ อ ทํ า การขนส ง น้ํ า ต อ งไม ส ง ผลกระทบต อ ความ
ตอ งการใชน้ํ า ของประชากรในพื ้น ที ่ซึ่ง เปน ผู ที ่ใ ชน้ํ า อยู ก อ นแลว และตอ ง
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2 และ 3)
• การใช น้ํา จากแหล ง น้ํา ต อ งไม ทํา ให ป ริ ม าณน้ํา ที่ ผูค นใช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค
ลดลง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3 และ 4)
• น้ํา ที ่ใ ช ก ารขนส ง น้ํ า ต อ งมี คุณ ภาพที ่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ให สั ต ว ใ ช ดื ่ม กิ น (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• ต อ งทํา ความสะอาดรถบรรทุ ก น้ํา และภาชนะบรรจุ น้ํา ต า งๆ ก อ นนํา มาใช ง าน
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. มาตรการระยะสั้น : ดั งที่ ไ ดก ล า วไวก อ นหน านี้ ควรใช วิ ธีก ารขนสง น้ํ าด ว ย
รถบรรทุกเปนทางเลือกสุดทายเพื่อรักษาชีวิตปศุสัตวเอาไว เนื่องจากมีคาใชจายสูง
และมีความยุงยากในการบริหารจัดการ แตโ ดยทั่ว ไปจะไมแ นะนํา ใหใ ชวิธีข นสง
น้ําดวยรถบรรทุกเพื่อนําไปใชอุปโภคบริโภคสําหรับมนุษย ทั้งนี้ กอ นที่จ ะเริ่ม
การขนสง น้ํา ควรศึก ษาทางเลือ กอื่น ๆ ใหค รบถว น อาทิเ ชน การเคลื่อนยายฝูง
ปศุสัตวไปอยูใกลบริเวณแหลงน้ําที่มีอยู (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6)
2. ความต อ เนื ่ อ งของการจั ด หาน้ํ า : ถึ ง แม ว  า ควรจะนํ า วิ ธ ี ก ารขนส ง น้ํ า ด ว ย
รถบรรทุ ก มาใช ชั่ ว คราวในระยะสั้ น แต ก็ ใ ช ว า จะสามารถดํา เนิ น การได เ สมอ
ไปในทุ ก กรณี ในขั้ น ตอนการวางแผน ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งทํา การประเมิ น ตาม
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สภาพความเป น จริ ง ว า แหล ง น้ํ า ที ่ ใ ช จ ะสามารถให น้ํ า ได ต  อ เนื ่ อ งตลอด
ระยะเวลาของการขนส ง น้ํา หรื อ ไม โดยประเมิ น องค ป ระกอบต า งๆ ต อ ไปนี้
• การประเมิ น ความจุ ของแหล งน้ํา ว าจะสามารถให บ ริ การน้ํา ได อ ยางตอเนื่อง
ตลอดชวงระยะเวลาไดหรือไม ในขณะเดีย วกัน ก็ตอ งคํา นึง ถึง ความเปน ไป
ไดที่แ หลง น้ํา บางแหลง อาจไดรับ ผลกระทบจากการขยายตัว ของภาวะภัย
พิบัติ
• ความเปนไปไดที่โครงการจัดหาน้ําจะไดรับอนุญาตจากประชากรในพื้นที่ซึ่ง
เปนผูใชน้ําอยูกอนแลว หรือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหสามารถเขาถึงแหลงน้ํา
ตลอดชวงระยะเวลาการขนสงน้ํา (ในกรณีที่ก ารใชน้ํา ตอ งไดรับ อนุญ าตจาก
หนวยงานทางการที่เกี่ยวของ)
• พิจารณาวาจะสามารถดูแลรักษาเสนทางเขาสูแหลงน้ําใหสามารถใชไดตลอด
ชวงระยะเวลาการขนสงน้ําไดหรือไม ตัวอยางเชน การที่รถบรรทุกผานเขาออก
ตลอดเวลาอาจทําใหถนนชํารุด และประสบปญหาในการขนสงลําเลียงน้ําได
• งบประมาณในการดําเนินโครงการ – ดังที่ไดกลาวไวในบทนํา โดยทั่วไปแลว
การขนสงน้ําเปนการดําเนินงานที่มีคาใชจายสูง ดวยเหตุนี้ จึงตองจัดเตรียม
งบประมาณให เพี ยงพอ โดยตอ งมี งบสํา รองไวใ ชย ามฉุก เฉิ น เนื่ อ งจากอาจ
จําเปนตองขยายระยะเวลาการขนสงน้ําออกไปในกรณีที่การดําเนินมาตรการ
จัดหาน้ําโดยวิธีอื่นๆ เกิดความลาชา ทั้งนี้ หากสามารถหาแหลงน้ําที่อยูใน
บริเวณใกลกับจุดบริการแจกจายน้ําก็จะชวยลดคาใชจายลงไดมาก อยางไรก็
ตาม วิธีนี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแยงกับประชากรในพื้นที่ซึ่งเปน
ผูที่ใชน้ําอยูกอนแลว หรืออาจทําใหไมสามารถใหบริการแจกจายน้ําไดอยาง
ตอเนื่อง
3. ตองคํานึงถึงความตองการใชน้ําของประชากรในพื้นที่ซึ่งเปนผูที่ใชน้ําอยูกอนแลว:
ในความเปนจริง แทบจะเปนไปไมไดที่แหลงน้ําซึ่งใชสําหรับการขนสงน้าํ จะไมมี
ประชากรในพื้นที่ซึ่งเปนผูที่ใชน้ําอยูกอนแลว ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
มาตรการขนสง น้ํ า ที ่ต อ งไปแยง ใชน้ํ า จากประชากรในพื ้น ที ่ อาจทํ า ใหเ กิด
อุป สรรคขัด ขวางทํา ใหการขนสงน้ําดวยรถบรรทุก ลม เหลวได หรือ ที่แ ยที่สุด
มาตรการขนสงน้ําอาจทําใหมีครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงขึ้นมาอีก
กลุมหนึ่ง (เนื่องจากถูกรถบรรทุกน้ําแยงน้ําไป) ถึงแมวาการคนหาแหลงน้ําที่อยู
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ใกลกับ สถานที่ที่สัต วม ากิน น้ํา จะชว ยลดคา ใชจา ยลงไดม าก แตก็ไ มค วรขยาย
ขอบเขตไปยัง พื้น ที่ไ ดรับ (หรือ อาจจะไดรับ ) ผลกระทบจากภาวะภัย พิบัติแ ม
เพียงเล็ก นอย หรือพื้น ที่ใดก็ต าม ซึ่ง หากนํา น้ําออกมาแลวอาจสงผลกระทบตอ
ความอยูร อดของประชากรในพื้น ที่ซึ่ง เปน ผูใ ชน้ํา อยูกอ น ในขั้น ตอนการวาง
แผนการขนสง น้ํ า ผู จ ัด การโครงการควรประสานงานกับ ผู นํ า ทอ งถิ ่น และ
ตัว แทนผูมีสว นไดสว นเสีย กลุม ตา งๆ และหากสามารถทํา ได ก็ใ หพ ยายามใช
ขั้น ตอนการเจรจาไกลเ กลี่ย ในระดับ ทอ งถิ่น เพื่อ ใหแ นใ จวา ทางโครงการได
พิจ ารณาทบทวนความตอ งการใชน้ํา ของประชากรในพื้น ที่ซึ่ง เปน ผูที่ใ ชน้ํา อยู
กอนแลวอยางถี่ถวนกอนจะตัดสินใจดําเนินการตางๆ
4. ตองใหความสําคัญกับน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับคนเปนอันดับแรก: ในภาวะขาด
แคลนน้ํา หรือ หากทรัพ ยากรที่ตอ งใชสําหรับ การขนสง น้ํา มีอ ยูจํา กัด จะตอ งให
ความสํา คัญ กับ ความตอ งการใชน้ํา อุป โภคบริโ ภคของคนกอ นเปน อัน ดับ แรก
เสมอ อยางไรก็ตาม ไมจําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําของ
คนและปศุสัตวเปนการเฉพาะแตอยางใด
• ในกรณี ที่ภ าวะภั ย พิ บั ติ ลุก ลามเป น วงกว า ง โครงสร า งพื้น ฐานที่ ใ ช ใ นการ
ขนสง น้ํา อาจจะมีไ มเ พีย งพอที่จ ะใหบ ริก ารแกทั้ง คนและสัต วไ ด อยา งไรก็
ตาม การดํา เนิน โครงการจัด หาน้ํา ขนาดเล็ก ซึ่ง จํา กัด เฉพาะพื้น ที่อ าจจะ
สามารถใหบ ริก ารแบบบูร ณาการวิธีก ารจัด หาน้ํา แบบตา งๆ เขา ดว ยกัน
และสามารถใหบริการแจกจายน้ําสําหรับทั้งคนและปศุสัตวได
• ในกรณี ที่ มีร ถบรรทุ ก น้ํา และกํา ลั ง คนเพี ย งพอ อาจจะจั ด หาน้ํา สํา หรั บ ปศุ
สัต วไ ดจ ากแหลง น้ํา ซึ่ง มีคุณ ภาพดอ ยกวา มาตรฐานสํา หรับ คนใชอุป โภค
บริโภค
5. คุณภาพน้ํา: ในหลายๆ กรณี จะมีการขนสงน้ําสําหรับทั้งคนและสัตว ดังนั้น ผูที่
เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสเฟยร (Sphere Standards) ซึ่งใชควบคุม
คุณภาพน้ํา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่แหลงน้ําคุณภาพสูงมีอยูจํากัด การกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับปศุสัตวใหต่ํากวาคุณภาพน้ําสําหรับคนอาจเปนทางออก
ที่ดีในการชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางความตองการน้ําของปศุสัตวกับของคน
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4 ขางตน) เนื่องจากสามารถนําน้ําดอยคุณภาพมาจาก
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แมน้ําหรือบึง (ซึ่งพิจารณาแลววา ไมสามารถนํา มาบําบัดหรือไมคุมสําหรับ การ
ลงทุนบําบัดน้ําดังกลาวเพื่อใหคนใชอุปโภคบริโภค) มาใหปศุสัตวดื่มกินได
6. ความสะอาดถูกสุขอนามัยของรถบรรทุกน้ํา: รถบรรทุ ก ชนิ ด มี ถั ง เก็ บ ของเหลวที่
จะนํา มาใช บ รรทุ ก น้ํา อาจจะผ า นการใช ง านเพื่ อ ขนส ง ของเหลวชนิ ด อื่ น มา
ก อ น เช น ยาฆ า แมลง ยากําจัดวัชพืช สารทําละลาย น้ํามันเชื้อเพลิง และสิ่งปฏิกูล
เปนตน ในกรณีที่ไมทราบประวัติการใชงานของรถบรรทุกน้ําอยางแนชัด จะตองลาง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อถังหรือภาชนะบรรจุน้ําและอุปกรณสําหรับแจกจายน้ํา
ทั้งหมดกอนนํามาใชในปฏิบัติการขนสงน้ํา
มาตรฐานการขนสงน้ําขอ 2: ระบบสนับสนุนการขนสงและแจกจายน้ํา
ผูรับ ผิด ชอบตอ งดํา เนิน การตามความเหมาะสมเพื่อ ใหก ารขนสง น้ํา เปน ไปดว ยความ
ปลอดภัย และเมื่อ ถึง พื้น ที่ที่ไ ดรับ ผลกระทบแลว ตอ งมีก ารแจกจา ยน้ํา อยา งทั่ว ถึง และ
เทาเทียมกัน
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ปฏิ บ ั ต ิก ารขนส ง น้ํ า ได ร ั บ การสนั บ สนุ น ด ว ยดี จ ากผู  จ ั ด การโครงการและ
เจา หนา ที่ป ระจํา โครงการตลอดระยะเวลาที่ดํา เนิน การ (ดูบัน ทึก แนวทาง
ปฏิบัติขอ 1)
• มีง บประมาณเพี ย งพอสํา หรั บ สนั บ สนุ น ค า ใช จา ยในการเติ ม น้ํา มั น เชื้ อ เพลิ ง
และซอ มบํา รุง กองรถบรรทุก น้ํา และอุป กรณที่เ กี่ย วขอ ง ซึ่ง กรณีข องคา ใชจา ย
ในสว นนี้จ ะเกิด ขึ้น ตลอดระยะเวลาของปฏิบัติก ารขนสง น้ํา (ดูบัน ทึก แนวทาง
ปฏิบัติขอ 2)
• หากเป น ไปได ควรเลื อ กเส น ทางลํา เลี ย งขนส ง น้ํา ที่ มั่ น ใจได วา จะไม เ กิ ด การ
ชํา รุด เสีย หายเนื่อ งจากการที่ร ถบรรทุก ซึ่ง บรรทุก น้ํา เต็ม คัน รถจะตอ งผา นเขา ออกวันละหลายๆ เที่ยว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มี ก ารตั ้ง จุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า ขึ ้น ตามจุ ด ที่ เ หมาะสมและมี ก ารวางแผนและ
บริห ารจัด การเพื่อ รองรับ การเคลื่อ นยา ยฝูง ปศุสัต วที่อ าจจะเกิด ขึ้น ในชว งที่มี
การขนสงน้ํา (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4 และ 5)
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. บุคลากรประจําโครงการ: ปฏิบัติการขนสงน้ําจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยการ
สนั บ สนุ น อย า งต อ เนื่ อ งและแข็ ง ขั น จากบุค ลากรของโครงการ ซึ่ งรวมถึ ง การมี
ทีมงานบริหารจัดการและกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ สิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ ผูบริหารโครงการตองตรวจสอบใหมั่นใจวาพนักงานขับรถ
และผูชวยมีความกระตือ รือ รน ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ทําไดโดยการใหเ งิน ชดเชย
ตามสมควรแกกรณี รวมทั้งใหความเอาใจใสในเรื่องที่จําเปนอื่น ๆ เชน การให
เบี้ยเลี้ยงและการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
2. การซอมบํารุงและการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง: ตองมีชางซอมที่ชํานาญการและมี
การจัด หาน้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง ที ่ไ รก ารปนเปอ นจากแหลง ที ่เ ชื ่อ ถือ ไดไ วใ หพ รอ ม
ตลอดระยะเวลาที่ดํา เนิน การขนสงน้ํา รวมถึงวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชสําหรับ
ควบคุ มการทํางานและบํ ารุ งรั กษาปมน้ําและภาชนะบรรจุน้ํ า/อุ ป กรณจั ดส งและ
แจกจายน้ํา โดยผูรับผิดชอบตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้
• ราคาและการจัด หาน้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง –หากเปน ไปได ควรใหพ นัก งานขับ
รถบรรทุกน้ําสามารถนํารถไปเติมน้ํามันไดโดยสะดวก โดยไมตองขับออมไป
ไกลจากเสนทางที่ใชในการขนสงน้ํา ซึ่งอาจจําเปนตองขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
เขามาในพื้นที่โดยแยกตางหากจากวัสดุอุปกรณอื่นๆ ทําใหปฏิบัติการขนสง
น้ํามีความยุงยากในแงการจัดสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้นอีก ผูที่เกี่ยวขอ งอาจ
จําเปนตองพิจารณาถึงประเด็นปญหานี้ตั้งแตเมื่อเริ่มเลือกแหลงน้ําครั้งแรก
• ตองสามารถจัดหาชิ้นสวนอะไหลไดสะดวก โดยทั่วไป ขอแนะนําใหใชอุปกรณ
ธรรมดาทั่วไปที่ผลิตภายในประเทศซึ่งสามารถซอมแซมไดงายแทนอุปกรณ
นําเขาจากตางประเทศหรืออุปกรณที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ประเด็นปญหาเหลานี้
(โดยเฉพาะเรื ่อ งการซอ มบํ า รุง ) อาจสง ผลตอ การตัด สิน ใจวา จะนํ า รถ
ประเภทใดมาใชในการขนสงน้ํา (ตัวอยางเชน รถบรรทุกหรือรถพวงที่ติดตั้งถัง
บรรจุน้ํา)
3. การดูแลรักษาและซอมบํารุงเสนทางขนสงน้ําใหอยูในสภาพสมบูรณ: ถาเปนไปได
เสน ทางที่ใ ชลํ า เลีย งขนสง น้ํา ตอ งอยู ใ นสภาพที ่พ รอ มรองรับ การเขา ออกของ
รถบรรทุกซึ่งบรรทุกน้ําเต็มคันรถวันละหลายๆ เที่ยวไดตลอดชวงปฏิบัติการขนสง
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น้ํา หากเสนทางที่พิจารณาไวไมอยูในสภาพที่จะรองรับรถบรรทุกน้ําที่มีน้ําหนักมาก
ได ทางโครงการตองจัดการซอมแซมและบํารุงรักษาเสนทางเพื่อใหสามารถกลับมา
ใชการไดตามปกติ
4. การจัด การจุด บริก ารแจกจา ยน้ํา : ที่จุด บริการแจกจายน้ํา อาจจะมีทั้งเจา ของปศุ
สัต วที่เ ดิน ทางมารับ น้ํา และขนน้ํา ไปใหป ศุสัต วของตน หรือ ไมก็นําสัตวม ารับ
บริก ารน้ํ า โดยตรงจากแทงกน้ํ า หรือ หนองน้ํ า /บึง ไม ว า จะเป น กรณี ใ ดก็ ต าม
ผูรับผิดชอบตองจัดระบบเพื่อใหแนใจไดวาจะสามารถตอบสนองความตองการใช
น้ําของผูที่มารับบริการแจกจายน้ําทุกรายไดอยางเทาเทียมกันตลอดชวงเวลาที่ดําเนิน
มาตรการใหความชวยเหลือ ถาเปนไปได ระบบบริหารจัดการที่นํามาใชก็ควรยึด
ตามระบบบริหารจัดการน้ําที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆ ตามที่พิจารณาแลววาเหมาะสม (ดู
มาตรฐานทั่วไปในการจัดหาน้ําขอ 1 บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3) ถาสามารถสรางถัง
เก็บน้ําขนาดใหญไวที่จุดบริการแจกจายน้ําได ก็จะเปนการชวยเสริมใหมาตรการ
ขนสงน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อรถบรรทุกน้ํามาถึงก็จะสามารถถาย
น้ําสูถังเก็บไดอยางรวดเร็ว จากนั้นก็รีบกลับไปรับน้ําเพิ่มจากแหลงน้ําไดในทันที ทํา
ใหรถบรรทุกน้ําไมตองเสียเวลารอจายน้ําจากรถจนหมด
5. การขนส ง น้ํา ให ฝู ง ปศุ สั ต ว ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย า ยถิ่ น : วิ ธี ก ารเคลื่ อ นย า ยฝู ง ปศุ
สั ต ว มั ก จะถู ก นํา มาใช เ ป น มาตรการอย า งหนึ่ ง ในการรั บ มื อ กับ ภาวะภัย พิบัติ
(ไมวาจะเปนวิธีการรับมือโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น หรือไดรับการประสานงาน
จากหนวยงานภายนอกก็ตาม – ดูรายละเอียดในบทที่ 6) ในกรณีนี้ อาจจําเปนตองมี
การขนสงน้ําไปแจกจายใหแกปศุสัตวที่มีการยายถิ่น ซึ่งจะทําใหระบบสนับสนุน
ดานการจัดสรรทรัพยากรของการขนสงน้ําซึ่งมีความซับซอนอยูแลว มีความยุงยาก
ยิ่งขึ้นไปอีก
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ภาคผนวก 7.1 รายการตรวจสอบการประเมินจุดบริการแจกจายน้ําแบบเรงดวน
รายการตรวจสอบต อ ไปนี้ ไ ด ส รุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ต อ งพิ จ ารณาเมื่ อ จะทํ า การประเมิ น
ตําแหนงที่ตั้งของจุดบริการแจกจายน้ําแกเจาของปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ แหลงขอมูลที่จะใช
ในการตอบคํ า ถามของรายการตรวจสอบนี้ อ าจแตกต า งกั น ไป นั บ ตั้ ง แต ก ารประเมิ น
ภาคสนามแบบเรงดวนไปจนถึง (อยางนอยก็โดยหลักการ) การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทาง
หองปฏิบัติการโดยวัดคาพารามิเตอรตางๆ อยางไรก็ตาม จําเปนตองทําการสํารวจความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในพื้นที่นั้นทุกครั้ง
การจัดหาน้ํา
• ปจจุบันนี้จุดบริการแจกจายน้ําที่ทําการประเมินยังสามารถผลิตน้ําไดหรือไม
• ถายังสามารถผลิตน้ําได
o จุดบริการแจกจายน้ําดังกลาวเสี่ยงที่จะเกิดการแหงขอดในระหวางการรับมือกับ
ภาวะภัยพิบัติหรือไม
o จุดบริการแจกจายน้ําดังกลาวมีศักยภาพในการรองรับจํานวนปศุสัตวในพื้นที่
ไดมากนอยเพียงใด
• ถาไมสามารถผลิตน้ําได
o ในทางเทคนิคแลวมีความเปนไปไดหรือไม (ทั้งในแงของคาใชจายและกรอบ
เวลา) ที่จะทําการฟนฟูจุดบริการแจกจายน้ําดังกลาวเพื่อใหสามารถสนองความ
ตองการใชน้ําของปศุสัตวในพื้นที่
o มี บุ ค ลากรในการบริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น การฟ น ฟู จุ ด บริ ก ารแจกจ า ยน้ํ า
ดังกลาวหรือไม
การเขาถึงจุดบริการแจกจายน้ํา
• ปศุสัตวสวนใหญในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงจุดบริการแจกจายน้ําได
อยางสะดวกหรือไม
• ในพื้นที่ดังกลาวมีขอจํากัดทางสังคม วัฒนธรรม หรือทางการเมืองใดๆ ที่จะเปน
อุปสรรคทําใหปศุสัตวไมสามารถเขาไปใชน้ําที่จุดบริการแจกจายน้ําหรือไม
• สามารถใหบริการแจกจายน้ําแกเจาของปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบไดอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน (โดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ หรือกลุมชาติพันธุ) หรือไม
240

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาน้ํา

• ปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบสามารถใชน้ําจากจุดบริการแจกจายน้ําโดย
o ไมไปแยงใชน้ําจากประชากรในพื้นที่ซึ่งเปนผูที่ใชน้ําอยูกอนแลวหรือไม (อาจ
เปนคนหรือสัตวก็ได)
o ไมกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอเจาของ/ผูดูแลสัตวใชหรือไม
o ไมขัดขวางมาตรการชวยเหลือบรรเทาทุกขดานอื่นๆ ใชหรือไม
คุณภาพน้ํา
• มีเครื่องมือ/อุปกรณทดสอบ (อาจจะเปนภาคสนามหรือในหองปฏิบัติการ) สําหรับใช
ทดสอบวาน้ําจากแหลงน้ําที่ใชมีคุณภาพไดมาตรฐานหรือไม
• ถามี
o มีหองปฏิบัติที่มีขีดความสามารถตรวจวิเคราะหการปนเปอนสารเคมีที่สําคัญ
หรือไม
o มีชุดอุปกรณทดสอบน้ําที่สามารถนํามาใชทดสอบน้ําจากจุดบริการแจกจายน้ํา/
แหลงน้ําที่จะพิจารณานํามาใชหรือไม
o มีเจาหนาที่หองปฏิบัติการผูชํานาญการอยูในพื้นที่เพื่อประเมินการปนเปอนเชื้อ
โรคในแหลงน้ําหรือไม
• ถาไมมี อาจตั้งคําถามตอไปนี้ชวยในการประเมินแบบเรงดวน ณ จุดบริการแจกจาย
น้ํา/แหลงน้ํา
o น้ําที่ไดจากแหลงน้ํามีลักษณะใสหรือขุน
o มี ห ลั ก ฐานใดหรื อ ไม ที่ บ ง ชี้ ว า พื้ น ที่ ดั ง กล า วประสบป ญ หาดิ น เค็ ม /น้ํ า เค็ ม
(ตัวอยางเชน มีการกอตัวของแผนเกลือบนพื้นดิน/น้ําจากแหลงน้ํามีรสและกลิ่น
เค็ม)
o ในพื้นที่ดังกลาวมีตัวชี้วัดความเสี่ยงวาจะเกิดการปนเปอนสารเคมีในแหลงน้ํา
หรือไม (ตัวอยางเชน รูปแบบการใชงานปุยเคมีและยาฆาแมลง การมี
อุตสาหกรรมรายยอยอยูในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมขนาด
เล็กประเภทตางๆ เปนตน)
o เคยมีรายงานการระบาดของโรคติดตอผานทางน้ําที่ไมสะอาดในพื้นที่ดังกลาว
บางหรือไม
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ภาคผนวก 7.2 รายการตรวจสอบดัชนีชี้วัดผลกระทบสําคัญสําหรับการจัดหาแหลงน้ํา
การบริหารจัดการ
• มีการใชระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล (รวมถึงการสนับสนุนดานวิชาการ/
เทคนิค) ตลอดระยะเวลาของการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือใชหรือไม
• สามารถจัดหาน้ําใหแกกลุมผูใชน้ําที่เปนเปาหมายของการใหความชวยเหลือไดอยาง
ตอเนื่องใชหรือไม
• มีกลุมที่มีความเสี่ยงถูกกีดกันไมใหเขาถึงแหลงน้ําดวยเหตุผลอื่นหรือไม
• คณะผูบริหารโครงการสามารถระงับและแกไขขอพิพาทระหวางกลุมตางๆ ไดอยาง
ทันทวงทีและยุติธรรมหรือไม
การมีชีวิตรอดของปศุสัตว
• ผลจากการดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือโดยการจัดหาน้ําใหแกปศุสัตวพบวา
o จํานวนการฆาปศุสัตวลดลงหรือไม
o อัตราการลมตายของปศุสัตวเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ลดลงหรือไม
o รูปแบบการโอนและการขายปศุสัตวมีความผิดปกติหรือไม
• ในกรณี ที่ มี ข อ มู ล ก อ นเริ่ ม การดํ า เนิ น มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ (baseline
information) เมื่อนําผลการประเมินการมีชีวิตรอดของปศุสัตวมาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเริ่มตนแลวพบวา
o คะแนนรางกาย (Body Condition Score) เพิ่มขึ้นหรือไม
o การเพิ่มน้ําหนักตัว (Live Weight Gain - LWG) ระยะสั้นเพิ่มขึ้นหรือไม
o อุบัติการณของโรคในสัตวลดลงหรือไม
ผลกระทบทางดานสังคม
• มีหลักฐานใดๆ หรือไมที่บงชี้วา
o เจาของปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบมีความเสี่ยงลดลงโดยไมจําเปนตองฆาหรือขาย
สัตว
o ปศุสัตวสามารถกลับไปดํารงชีพในรูปแบบเดิมเหมือนเมื่อกอนเริ่มมาตรการให
ความชวยเหลือหรือไม โดยปศุสัตวมีสวนสําคัญสําหรับวิถีการดํารงชีพ
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ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
• มีหลักฐานใดๆ หรือไม ที่บงชี้วา การใช น้ําจากแหลงน้ํา ดังกลา วไดสร างความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุมาจาก
o ปศุสัตวเดินผานเขาออกหรือเดินย่ํา (ถนน ทางเดิน เรือกสวนไรนา เปนตน)
o มีการนําน้ําออกมาใชมากเกินไป
o การสะสมสิ่งปฏิกูลของปศุสัตวหรือเจาของปศุสัตวบริเวณรอบๆ แหลงน้ํา
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ที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
มาตรฐานทั่วไปขอ 1
การประเมินและการวางแผน

มาตรฐานขอ 2
การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว

มาตรฐานขอ 3
โครงสรางพื้นฐาน
สําหรับการตั้งถิ่นฐาน

มาตรฐานขอ 4
ที่อยูอาศัยของปศุสตั ว

มาตรฐานขอ 5
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการเตรียมความพรอม
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บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคที่คํานึงถึงการดํารงชีพของ LEGS
การจัดหาที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหแนใจวาปศุ
สั ต ว จ ะรอดชี วิ ต จากภาวะภั ย พิ บั ติ ดั ง นั้ น ที่ อ ยู อ าศั ย และการตั้ ง ถิ่ น ฐานของปศุ สั ต ว จึ ง
เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับวัตถุประสงคของ LEGS ที่คํานึงถึงการดํารงชีพของผูคนที่ไดรับ
ผลกระทบ เพื่อใหความชวยเหลือ 2 ขอแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในระยะภาวะ
ภัยพิบัติ 2 ประการ ซึ่งไดแก
• เพื่อปองกันดูแลปศุสัตวที่สําคัญในชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
• เพือ่ ผลิตปศุสัตวที่สําคัญขึ้นมาใหมในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ความสําคัญของที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติ
เราอาจให คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า “ที่ อ ยู อ าศั ย ของปศุ สั ต ว ” (livestock shelter) ว า เป น
โครงสร า งพื้ น ฐานทางกายภาพที่ จํ า เป น ต อ ความอยู ร อดของสั ต ว เนื้ อ หาในบทนี้
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก หนึ่ง การตั้งถิ่นฐาน (settlement) ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดลอมอยาง
กวางๆ ที่รองรับปศุสัตว เชน การเลือกสถานที่ ปญหาเรื่องสิทธิในที่ดิน และการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม สอง โครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐาน (settlement infrastructure) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการวางแปลนอาคาร ถนนและสิ่งอํานวยความสะดวก และประการสุดทายคือ
ที่อยูอาศัย (shelter) ซึ่งเปนที่อยูและอาคารอยูอาศัยของสัตว
หลังจากเกิดภัยธรรมชาติหรือภาวะภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความขัดแยง สิ่งที่เจาของ
ปศุสัตวที่ไดรับผลกระทบมักจะรูสึกกังวลใจเปนอันดับตนๆ (หรือเปนความกังวลใจหลัก) ก็
คือ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสวัสดิภาพของปศุสัตว รูปแบบการยายถิ่นฐานหลังจาก
เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ข องกลุ ม ประชากรที่ เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว มั ก เป น ผลมาจากความต อ งการของสั ต ว
นอกจากนี้ ที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวจะเปนปจจัย
หลักที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจในเรื่องที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ไดรับ
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ผลกระทบ ในภาวะภัยพิบัติบางสถานการณ ปศุสัตวที่ไมเคยมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงมา
กอนอาจตองการไดรับการปองกันและมีที่อยูอาศัย เชน ในสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือมี
ความไมปลอดภัยสูง
ทางเลือกเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
ความจําเปนดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวอาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
การตั้งถิ่นฐานและขึ้นอยูกับวากลุมประชากรที่เปนเจาของปศุสัตวตองยายออกจากถิ่นที่อยู
เดิมหรือไม นอกจากนี้ ความตองการอาจแตกตางกันไปตามระยะของภัยพิบัติในขณะที่ให
ความชวยเหลือ ซึ่งเริ่มตั้งแตระยะเริ่มตนไปจนถึงระยะที่เกิดผลกระทบขึ้นในทันทีจากภัย
พิบัติ และระยะฟนตัว ไปจนถึงการบูรณะซอมแซมอยางเต็มรูปแบบและวิธีแกไขปญหา
อยางยั่งยืนอื่นๆ อยางไรก็ตาม การใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาทุกขในระยะเริ่มแรกควร
คํานึงถึงวัตถุประสงคของระยะเริ่มตนฟนตัว ซึ่งรวมถึงการใชที่ดินอยางยั่งยืน สิทธิและ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการลดผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติในอนาคต
หากเปนไปได ควรมีการจัดหาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการซอมแซมหรือบูรณะที่อยู
อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของ ปศุสัตวใหแกแตละครอบครัวและชุมชนตางๆ ในถิ่นที่อยูเดิม
ในกรณีที่ไมสามารถใหความชวยเหลือแกปศุสัตวที่อยูกันอยางกระจายตัวได ควรจัดหา
สาธารณูปโภคสําหรับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว และควรเปนสถานที่หรือ
คอกที่มีพื้นที่กวางขวางอยางเหมาะสม และตั้งอยูหางจากถิ่นฐานของกลุมประชากรที่อยู
รวมกันเปนกลุม เชน คายชั่วคราวที่หนวยงานจัดตั้งใหหรือที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเอง
การใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวอาจมีไดหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยูกับความตองการและลักษณะของภัยพิบัติ ซึ่งอาจครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
• การกอสรางที่อยูอาศัยโดยตรง (โดยผูรับเหมาหรือโดยผูไดรับความชวยเหลือ)
เชน บริเวณที่ปลอดภัย ที่กําบัง หลังคา และ/หรือกําแพง
• การจัดหาวัสดุอุปกรณใหแกเจาของปศุสัตวสําหรับกอสรางที่อยูอาศัย
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• การฝกอบรมเรื่องการกอสรางที่อยูอาศัย
• การสนับสนุนดานคาใชจายซึ่งมีการตรวจสอบติดตาม หากมีความจําเปนตอง
จัดสรางที่อยูอาศัยของปศุสัตว
• การสนับสนุนใหมีการเจรจาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน หรือการใชทุงหญาเลี้ยงสัตว
และ/หรือที่อยูอาศัย
• การรณรงคใหสาธารณชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้
เนื้อหาในบทนี้เกี่ยวของกับการจัดหาที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของคนและสัตว และเนน
ย้ํ า ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น การในลั ก ษณะร ว มมื อ และบู ร ณาการเข า ด ว ยกั น กั บ
หนวยงานอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ดังนั้น จึงควรอานบทนี้รวมกับบทที่ 4
ของคู มื อ สเฟ ย ร (Sphere Handbook หรื อ คู มื อ มาตรฐานสากลในการช ว ยเหลื อ ด า น
มนุษยธรรม) (ดูมาตรฐานขอ 1 ดานลางและมาตรฐานสากลขอ 3 ในบทที่ 3) แมวาหลังจาก
เกิดภัยพิบัติ ความจําเปนดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของคนจะสําคัญกวาของปศุสัตว
แตบทนี้จะอธิบายถึงความตองการขั้นพื้นฐานของปศุสัตวซึ่งไมขึ้นอยูกับความตองการของ
เจาของปศุสัตว
การรับมือหลังเกิดภัยพิบัติอาจหมายรวมถึงการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานสัตว
แพทยและดานการคา เชน ตลาดซื้อขายปศุสัตว คลินิกรักษาสัตว และโรงฆาสัตว อยางไรก็
ตาม การดําเนินการใดๆ ในเรื่องนี้ควรสัมพันธกับวิสัยทัศนเพื่อการพัฒนาในระยะยาว และ
ควรคํานึงถึงศักยภาพในการพัฒนาของหนวยงานบริการภาคเอกชน ซึ่งสามารถกอใหเกิด
ประโยชนไดในกรณีของการบูรณะฟนฟูภายหลังสถานการณขัดแยง และหนวยงานเอกชน
มั ก เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะเป น ผู ใ ห บ ริ ก าร ในกรณี ดั ง กล า ว การก อ สร า งหรื อ การบู ร ณะ
โครงสรางพื้นฐานดานการคาอาจเปนความรับผิดชอบของผูใหบริการเอกชนแทนที่จะเปน
หนวยงานของรัฐหรือองคกรภายนอก
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เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
การใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวสามารถทําไดในทุกระยะ
ของการรับมือกับภัยพิบัติ โดยเริ่มจากระยะภาวะภัยพิบัติไปจนถึงระยะฟนตัว รวมถึงการ
เสนอวิธีแกไขปญหาในระยะยาวอื่นๆ ความตองการดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุ
สัตวควรนําไปสูการเตรียมพรอมรับมือกับภาวะภัยพิบัติและการวางแผนสํารองฉุกเฉิน ดังจะ
กลาวตอไปในมาตรฐานขอ 5
ขั้น (Stage) ของภาวะภัยพิบัติและลักษณะของภัยพิบัติจะสงผลตอลักษณะความ
ตองการที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานที่จําเปนสําหรับปศุสัตว มี
แนวโนมวาภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันซึ่งเปนผลมาจากภัยธรรมชาติจําเปนตองใช
แนวทางที่แตกต างจากการรับมื อกับภาวะภัยพิบั ติที่ยังดํา เนินอยู เชน สถานการณความ
ขัดแยง หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หลังจากเหตุภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นอยางฉับพลัน อาจมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองจัดหาที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวที่อยู
กลางแจง หรือเสี่ยงตอการถูกขโมยหรือถูกลา นอกจากนี้ ยังอาจจะตองยายที่อยูอาศัยของปศุ
สัตวไปยังที่ที่ปลอดภัยกวาเปนการชั่วคราว เชน ภายหลังเหตุการณอุทกภัย มาตรการชั่วคราว
เหลานี้อาจกลายเปนมาตรการถาวรไดในภายหลัง ในระยะหลังๆ ของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน อาจตองหาขอสรุปเรื่องความตองการที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
ในระยะยาว ในภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป จะมีเวลามากกวาสําหรับ
การเตรียมตัวและการวางแผนรับมือกับความจําเปนดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุ
สัตว แมวาอาจจําเปนจะตองกําหนดมาตรการชั่วคราวในระหวางเกิดภัยพิบัติ (ดูตาราง 8.1
ดานลาง)
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ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
การจัดหาที่อยูอาศัยอาจเปนมาตรการเสริมสําหรับมาตรการใหความชวยเหลือดานปศุสัตว
อื่นตามที่อธิบายไวในบทอื่นๆ ซึ่งไดแก การจัดหาปศุสัตว (บทที่ 9), การจัดหาน้ํา (บทที่ 7)
และการจัดหาอาหารสัตว (บทที่ 6) ตัวอยางเชน ในภาวะภัยพิบัติที่รานจําหนายอาหารสัตว
เสียหาย อาจจําเปนตองสรางโกดังเก็บอาหารใหมกอนที่จะจัดหาอาหารสัตวเพิ่มเติม หากมี
การแจกจายปศุสัตวในสถานการณซึ่งที่อยูอาศัยของสัตวมีความจําเปนตอความอยูรอดและ
สวัสดิภาพของสัตว เชน ในสภาพอากาศเย็น ก็ตองมีการตกลงกันถึงเรื่องความจําเปนที่
จะตองมีที่อยูอาศัยสําหรับสัตวกอนที่จะทําการแจกจายปศุสัตว หากมาตรการใหความ
ชวยเหลือเพื่อรับมือภัยพิบัตินั้นครอบคลุมถึงการแจกจายสัตวชนิดใหมใหแกชุมชนที่ไม
คุนเคยกับการเลี้ยงสัตวเหลานั้น ก็จําเปนจะตองใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดเตรียมที่
อยูอาศัย (และการจัดการอื่นๆ) ของสัตวดังกลาว
ความเสี่ยงและศักยภาพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
การจัดหาที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวภายหลังเกิดภัยพิบัตินั้นควรคํานึงถึง
บทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลสัตวของชุมชนที่เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงการแบง
งานกันทําซึ่งคํานึงถึงเพศและอายุ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในการสรางที่อยูอาศัยของสัตว
ควรพิจารณาบทบาทของชายและหญิงในการกอสราง และในกรณีที่เหมาะสม ใหกําหนด
หลักการในการใหความชวยเหลือ
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ตาราง 8.1 เวลาที่เปนไปไดในการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
ทางเลือกตางๆ
ในการจัดหาที่
อยูอาศัยสําหรับ
สัตว

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลัน
ผลกระทบที่
เริ่มตน
เกิดขึ้น
ฟนตัว
ฟนตัว
ในทันที

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้น
อยางคอยเปนคอยไป
ภาวะ
เตรียม เตือน
ภัย
พรอม
ภัย
พิบัติ

ฟน
ตัว

การใหความ
ชวยเหลือดานที่
อยูอาศัยชั่วคราว
การใหความ
ชวยเหลือดานที่
อยูอาศัยถาวร
การใหความ
ชวยเหลือดาน
การตั้งถิ่นฐาน

ตําแหนงที่ตั้งของที่อยูอาศัยของปศุสัตวอาจสงผลกระทบตอประชากรกลุมเสี่ยง
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ความสามารถในการเขาใชพื้นที่ดังกลาวถือเปนปจจัยสําคัญที่
ไดรับผลจากระยะทางระหวางที่อยูอาศัยของสัตวกับที่อยูอาศัยของคน ความไมมั่นคง หรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากปรากฏการณธรรมชาติ เชน เหตุการณอุทกภัย สาเหตุ
เหลานี้อาจจํากัดการเขาถึงผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว เชน นมหรือไข ซึ่งมีความสําคัญอยางมาก
สําหรับประชากรกลุมเสี่ยง ซึ่งไดแก เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยและผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ที่ตั้งของที่อยูอาศัยของปศุสัตวอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยและการปกปอง
คุมครองเจาของปศุสัตว ตัวอยางเชน ที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นหางจากแหลงชุมชนอาจทําให
ผูดูแลปศุสัตวมีความเสี่ยง (โดยเฉพาะผูหญิงหรือเด็ก) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแยง
ขั้นตอนการกอสรางที่อยูอาศัยอาจสงผลในเรื่องความปลอดภัยตามมา หากมีการกําหนดให
ผูหญิงเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณการกอสรางในพื้นที่ที่หางไกล
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ควรพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมเมื่อจะกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับสัตวและ
วางแผนดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานของสัตว หากการกอสรางที่อยูอาศัยทํา
ใหสัตวตองอยูรวมกันอยางแออัด อาจสงผลตอความเพียงพอของทุงหญาเลี้ยงสัตวและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม สิ่งปฏิกูลจากสัตว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สัตวอยูรวมกันอยางแออัด
หรือในบริเวณที่ใกลกับที่อยูอาศัยของคน อาจสงผลตอสุขภาพและสุขอนามัยของผูคน (คูมือ
LEGS ไมไดกลาวถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
องคกรทางการคาขนาดใหญ) การใชวัสดุในทองถิ่นเพื่อการกอสรางในจํานวนที่มากเกินไป
อาจสงผลลบตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ทั้งนี้ จะกลาวถึงประเด็นเหลานี้ในหัวขอมาตรฐาน
ขอ 2
นอกจากนี้ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติจําเปนตองนําศักยภาพของตนมาใช
ในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติตางๆ ในสวนของที่อยูอาศัย ศักยภาพดังกลาวอาจหมายถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับวัสดุกอสรางและรูปแบบสิ่งกอสรางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเปนที่
อยูอาศัยของปศุสัตว รวมทั้งทักษะการกอสราง
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มาตรฐานขั้นต่ํา
กอนที่จะทําการจัดหาที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานสําหรับปศุสัตว ควรพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือ ตามที่แสดงไวใน
รูป 8.1 ดานลาง
มาตรฐานเกี่ยวกับ ที่อยู อาศั ยและการตั้งถิ่ นฐานของปศุ สัตวข อ 1: การประเมิ นและการ
วางแผน
การประเมินและการวางแผนดานที่อยูอาศัยของปศุสัตวและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้ง
ถิ่ น ฐานของปศุ สั ต ว นั้ น ต อ งดํ า เนิ น การโดยมี ก ารปรึ ก ษากั บ ชุ ม ชน การศึ ก ษาภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น การพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความเปนไปไดของวิถีการดํารงชีพที่
ยั่งยืน
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ควรมีการปรึกษาหารือกับคนในชุมชน (ทั้งหญิงและชาย) เกี่ยวกับแนวทางในเรื่องที่
อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวในพื้นที่ การปรึกษาหารือนี้ควรตอยอดจาก
ขอมูลที่ไดจากการประเมินเบื้องตนในบทที่ 2 (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ออกแบบการใหความชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับที่อยูอาศัยและการตั้ง
ถิ่นฐานของปศุสัตวโดยอิงตามการออกแบบที่อยูอาศัยของสัตวในพื้นที่ (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
• ควรตอบสนองตอความตองการดานที่อยูอาศัยของปศุสัตวของกลุมประชากรที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุดในชุมชน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย
ของปศุสัตว และมีการลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 4)
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• ความจําเปนดานการดํารงชีพอยางยั่งยืนของชุมชนถือเปนสวนสําคัญในการประเมิน
และระบุวิธีการรับมือกับภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• ควรมีการเจรจาตอรองกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้งหมดในเรื่องการใหความ
ชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ
6)
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ปศุสัตวจําเปนตองมีที่อยูอาศัยในชวงเวลาที่ปกติหรือไม
ที่อยูอาศัยของปศุสัตวไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติหรือไม
สามารถแกไขปญหาเรือ่ งที่อยูอาศัยและการตัง้
ถิ่นฐานของปศุสัตวในลักษณะที่สงเสริมการอยู
รวมกับคนไดอยางปลอดภัยหรือไม
ปศุสัตวตองการโครงสรางพื้นฐานสําหรับการ
ตั้งถิ่นฐานเพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงน้าํ และ
อาหาร และไดรับการปองกันดูแลหรือไม
ในการออกแบบที่อยูอาศัยของปศุสัตวในพื้นที่ได
คํานึงถึงแนวทางการออกแบบและแนวทางปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรมหรือไม

สามารถแกไขปญหาเรือ่ งที่อยูอาศัยและการตัง้
ถิ่นฐานของปศุสัตวในลักษณะที่เปนการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุดได
การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวและโครงสราง
พื้นฐาน

ปศุสัตวตองการทีอ่ ยูอาศัยอันเปนผลมา
จากภัยพิบัติหรือไม

ไมมีการดําเนินการ
(เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่สําคัญได
หรือมีการเพิ่มขีดความสามารถ)

ที่อยูอาศัยของปศุสัตวแบบถาวร

การสรางทีอ่ ยูอาศัยชวยลดความเสี่ยงตอ
ปศุสัตวไดหรือไมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
ขึ้นในอนาคต

ที่อยูอาศัยของปศุสัตว
แบบชั่วคราว
สามารถจัดหาวัสดุอยางอื่นใน
ราคาที่สมเหตุสมผลไดหรือไม

มีความจําเปนเรงดวนทีจ่ ะตองจัดหาที่อยูอ าศัย
ใหแกปศุสัตวหรือไม

มีวัสดุกอสรางภายในทองถิ่นหรือไม

การจัดหาทีอ่ ยูอาศัยใหแกปศุสัตวทําใหมั่นใจวาปศุสัตวจะ
อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยหรือไม
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คําอธิบายสัญลักษณ:

= “ใช”

= “ไมใช”

หมายเหตุ: “ไมมีการดําเนินการ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา
ตอ งมี ก ารฝ กอบรมหรื อ การสร างขี ด ความสามารถเพิ่ ม เติ มเพื่ อ ให สามารถตอบว า “ใช ”
สําหรับคําถามที่สําคัญ แตไมไดหมายความวาไมควรมีการใหความชวยเหลือใดๆ
รูป 8.1: ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การปรึกษาหารือกับชุมชน: ชุมชนที่เปนเจาของปศุสัตวและมีประสบการณในเรื่อง

นี้จะทราบดีวาที่อยูอาศัยสําหรับสัตวประเภทใดที่เหมาะสมสําหรับปศุสัตวของตน
และทราบวาการออกแบบที่อยูอาศัยในลักษณะใดจึงจะตอบสนองความตองการ
เหลานี้ได ความรูเหลานี้ไดแก ความรูในเรื่องวัสดุกอสรางที่เหมาะสม การเลือก
สถานที่ ขอควรพิจารณาเรื่องการเขาถึงสถานที่ สุขอนามัยและการจัดการปศุสัตว
และควรจะสรางอยางไรหรือโดยใคร ความพยายามในการดําเนินการทั้งหมดนี้ควร
เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมโดยตรงในการประเมินขั้นตน ออกแบบ
นําไปปฏิบัติจริง และการประเมินผลมาตรการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและ
การตั้ งถิ่ นฐานของปศุ สัต ว การประเมิ น ดังกล า วตอ งคํ านึ ง ถึง บทบาทและความ
รับผิดชอบในการเลี้ยงสัตวของสมาชิกในชุมชน ซึ่งรวมถึงการแบงงานกันทําโดย
พิจารณาตามอายุ และบทบาทของชายและหญิงในงานกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับปศุ
สัตว โดยเฉพาะความจําเปนที่ผูหญิงจะตองดูแลเลี้ยงสัตว การใหความชวยเหลือดาน
ที่อยูอาศัยของปศุสัตวควรคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่นเปนจุดเริ่มตนในการพิจารณา
ใหความชวยเหลือ ไมวาจะเปนการวางแผนปลูกสรางสิ่งกอสรางชั่วคราวหรือถาวร
นอกจากนี้ การประเมินเบื้องตนยังอาจระบุถึงประเด็นในเชิงนโยบายเพื่อขอความ
เห็นชอบจากชุมชนทั้งในระดับทองถิ่นหรือในระดับที่ใหญกวาตามความเหมาะสม
(ดูบทที่ 3 มาตรฐานสากลขอ 8)
2. การออกแบบของทองถิ่น: ควรมีการประเมินบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสําหรับการ
สรางที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความรูความ
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เขาใจในวัสดุกอสรางที่มีในทองถิ่นและการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
สําหรับโครงสรางพื้นฐานของที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว รวมถึง
วิธีการกอสรางที่เหมาะสม ควรนําเทคโนโลยีของทองถิ่นในการสรางที่อยูอาศัย
สําหรับปศุสัตวมาใชหรือปรับใช รวมถึงการใชวัสดุทองถิ่นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เปนไปไดนอยมากที่ “ระบบการสรางที่อยูอาศัย” หรือที่อยูอาศัยสําเร็จรูปซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศ จะสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมหรือทําไดจริง
3. ความเสี่ยง: การประเมินและการวางแผนตองคํานึงถึงความตองการเฉพาะของ
ประชากรกลุมเสี่ยง และมีการตรวจสอบวาจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนอันดับ
แรกหรือไม เชน การใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ ผูปวย หรือผูพิการ ที่อาจจะไมมี
แรงงานในการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวดวยตนเอง ผูที่ไมสามารถเขาถึง
วั ส ดุ ก อ สร า ง (เช น เนื่ อ งจากความไม ป ลอดภั ย ในท อ งถิ่ น ) อาจต อ งการความ
ชวยเหลือเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก 8.1 รายการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความ
ตองการดานที่อยูอาศัยของปศุสัตว) ในการใหความชวยเหลือใดๆ โปรดระลึกไววา
การให ค วามช ว ยเหลื อ แก ป ระชากรกลุ ม เสี่ ย งนั้ น ไม ค วรเป น อุ ป สรรคต อ
ความสามารถของชุมชนในการจัดหาและใหการดูแลกลุมประชากรเหลานี้โดยใช
แนวทางการจัดการของชุมชนนั้นๆ เอง
4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: ตองมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
อันเปนผลมาจากการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
ซึ่งรวมถึงการใชวัสดุในทองถิ่นและการจํากัดบริเวณของปศุสัตวซึ่งไมใชแนวทางที่
ยั่งยืน ประเด็นเหลานี้มีรายละเอียดอยูในมาตรฐานขอ 2
5. วิถีการดํารงชีพที่ยั่งยืน: แมวาอาจจะมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการชั่วคราวใน
การให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นปศุ สั ต ว ใ นช ว งที่ เ กิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ แต ก ารให ค วาม
ชวยเหลือดานที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวนั้นตองคํานึงถึงความจําเปน
ดานการดํารงชีพของกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบ เพื่อใหทรัพยากรที่เหลืออยูใน
ภาวะภัยพิบัติสามารถกอประโยชนไดในระยะยาว นอกจากนี้ ควรพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณไวในเรื่องการ
ใชที่ดิน วิถีการดํารงชีพของชุมชนที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวร และแนวทางการ
บริหารจัดการปศุสัตวในขณะที่ชุมชนฟนตัวจากภัยพิบัติ
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6. การเจรจากับผูมีสวนไดสวนเสีย: ควรพูดคุยหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียรายอื่นๆ ที่

อยูภายนอกชุมชนที่ไดรับผลกระทบในเรื่องการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย
สําหรับปศุสัตว หากวาการใหความชวยเหลือดังกลาวอาจสงผลกระทบสําคัญตอที่
อยูของกลุมประชากร ควรขอใหหนวยงานราชการในทองถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบดาน
การเกษตร แหลงน้ํา สุขอนามัย การใชที่ดิน และการเคหะเขารวมในการพุดคุยนี้ดวย
นอกจากนี้ อาจเรียนรูจากประสบการณขององคกรดานมนุษยธรรมในภาคสวนอื่น
ตามความเหมาะสม เชน สํานักงานการเคหะ หนวยงานที่ดูแลเรื่องน้ําและสุขอนามัย
และหนวยงานที่ดูแลดานการตั้งคาย เปนตน ในภาวะภัยพิบัติที่กินพื้นที่กวางและมี
การนํา “แนวทางการจัดกลุม” (cluster approach) (ดูอภิธานศัพท) มาใช การ
ดําเนินการในเรื่องเหลานี้จะมีการประสานงานกันโดยผานกลุมประสานงานดานที่
อยูอาศัยชั่วคราว การเริ่มตนฟนตัว และกลุมประสานงานดานการตั้งคายและการ
จัดการคาย (CCCM) องคกรตางๆ ที่ทําหนาที่จัดหาที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวควรมี
สวนรวมในกลุมประสานงานนี้อยางจริงจังเพื่อแจงถึงความตองการดานที่อยูอาศัย
และการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว และเพื่อใหแนใจวาโครงการของตนสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและประเด็นที่สําคัญของกลุมประสานงานนอกจากนี้ ยังเปนเรื่องสําคัญ
ที่กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบและยายออกจากถิ่นฐานของตนตองปรึกษากับ
ชุมชน “เจาของที่อยูแหงใหม” เพื่อใหแนใจวาจะไมเกิดความขัดแยง ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม หรือการแยงงานหรือทรัพยากรธรรมชาติกัน อันเปนผลมาจากการตั้ง
ถิ่นฐานของปศุสัตวและการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน
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มาตรฐานเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวขอ 2: การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวตองสงเสริมการอยูรวมกันอยางปลอดภัยระหวางคนกับสัตว ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด และสนับสนุนการฟนฟูและวิถีการดํารงชีพที่
ยั่งยืน
ดัชนีชี้วัดหลัก
• การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวสงเสริมความปลอดภัยของคน และการอยูรวมกันอยาง
ปลอดภัยระหวางปศุสัตวกับคน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวเกิดขึ้นนอยที่สุด (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวชวยสงเสริมวัตถุประสงคในการฟนฟูและการตั้งถิน่ ฐานที่
ยั่งยืน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ความปลอดภัยของคนและการอยูรวมกัน: ตําแหนงที่ตั้งของที่อยูอาศัยของปศุสัตว
อาจส ง ผลกระทบต อ ความปลอดภั ยและการปกปอ งคุม ครองเจ า ของปศุ สั ตว ไ ด
ตัวอยางเชน ที่อยูอาศัยที่สรางไวหางไกลจากที่อยูของคนอาจทําใหเจาของปศุสัตว
ตกอยู ใ นความเสี่ ย ง โดยเฉพาะผู ห ญิ ง หรื อ เด็ ก ในพื้ น ที่ ที่ มี ส ถานการณ ขั ด แย ง
ในทางกลับกัน ที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานของปศุสัตวที่อยูใกลกับที่อยูของ
คนมากเกินไป อาจทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและเพิ่มความเสี่ยงในการแพรเชื้อ
โรค การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวควรสงเสริมการอยูรวมกันอยางปลอดภัยระหวางปศุ
สัตวและชุมชน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อโรคจากสัตวสูคน เชน
โรคไขหวัดนก และปองกันการแพรเชื้อโดยพาหะนําโรคจากอุจจาระของสัตว
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: ควรลดผลกระทบจากมาตรการใหความชวยเหลือดานที่
อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวที่มีตอสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ใหเหลือนอย
ที่สุด ประเด็นนี้จะยิ่งมีความสําคัญถาการกอสรางที่อยูอาศัยของปศุสัตวจําเปนตองมี
หรือกระตุนใหเกิดการเก็บเกี่ยวผลผลิตในทองถิ่น ซึ่งอาจเสี่ยงตอความเสื่อมโทรม
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ของสิ่งแวดลอมอยางถาวร การตัดตนไมเพื่อนําไมมาสรางที่อยูอาศัยและคอกสัตว
หรือนํามาเปนเชื้อเพลิงในการเผาอิฐสําหรับสรางบาน ถือเปนความเสี่ยงที่เห็นไดชัด
ควรซื้อวัสดุกอสรางจากแหลงผลิตที่ยั่งยืนหรือจัดหามาในวิธีการที่ยั่งยืน การปลูก
พืช “รั้วกินได” อาจเปนทางเลือกที่สามารถทําไดหากตองการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ทองถิ่นเพื่อนํามากั้นอาณาบริเวณ นอกจากนี้ ไมควรใหปศุสัตวอยูรวมกันอยาง
แออัดเพื่อลดความเสี่ยงในการทําลายทุงหญาเลี้ยงสัตวตามธรรมชาติโดยปศุสัตว
และการเสื่อมโทรมลงของสิ่งแวดลอม
การใหปศุสัตวอยูรวมกับผูอพยพหรือในแคมป IDP จะยิ่งเพิ่มปญหาดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรในทองถิ่น ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อจะ
จัดหาที่อยูใหแกปศุสัตวในลักษณะเชนนี้ การแยงใชทรัพยากรรวมกับปศุสัตวใน
ท อ งถิ่ น อาจเป น สาเหตุ ข องความขั ด แย ง ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารเจรจาตกลงกั น กั บ
ประชากรในพื้นที่ใหมในเรื่องการใชทุงหญาเลี้ยงสัตว
3. การตั้งถิ่นฐานอยางยั่งยืนของคนและสัตว: ความจําเปนในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
สํ า คั ญ กว า การตั้ ง ถิ่ น ฐานของปศุ สั ต ว เ สมอ และสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การให ค วาม
ชวยเหลือดานการตั้งถิ่นฐานสําหรับปศุสัตวตองไมสงผลกระทบตอการตั้งถิ่นฐาน
ของผูคน อยางไรก็ตาม ในหลายๆ กรณี ความจําเปนในการตั้งถิ่นฐานของคนและ
ปศุ สั ต ว ส ามารถเกื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น และนี่ คื อ ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก าร
ประสานงาน การวางแผนและการดําเนินการรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ (ดู
มาตรฐานขอ 1 และบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6 ขางตน)
ในการใหความชวยเหลือดานการตั้งถิ่นฐานสําหรับปศุสัตวในทุกรูปแบบนั้น ควร
เปนไปเพื่อการสนับสนุนชุมชนผูเปนเจาของปศุสัตวใหสามารถตั้งถิ่นฐานกันอยาง
กระจัดกระจายในทองถิ่นของตน อยางไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่เราจําเปนตองใหการ
สนับสนุนครอบครัวและชุมชนพลัดถิ่น การใหความชวยเหลือดานการตั้งถิ่นฐาน
สําหรับปศุสัตวของครอบครัวพลัดถิ่น ก็อาจมีลักษณะกระจัดกระจายไดเชนกัน
ตัวอยางเชน ครอบครัวเหลานี้อาจขออาศัยอยูกับครอบครัวที่ใหความชวยเหลือ หรือ
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อนุญาตใหสรางที่พักอาศัยบนที่ดินของผูอื่น หรือครอบครัวเหลานี้อาจอยูรวมกัน
เปนกลุม เชน ครอบครัวที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราว และ IDP หรือคายผูอพยพ
การตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันของกลุมครอบครัวที่พลัดถิ่นนั้นเปนเรื่องยุงยาก
ซับซอน และมีคาใชจายสูงเนื่องจากเปนเรื่องยากที่จะหาวิธีแกไขปญหาอยางยั่งยืน
และถาวร ทั้งนี้ ควรศึกษาแนวทางแกไขอื่นๆ เชน เอกสาร UNHCR (2006), เอกสาร
ชื่อ Transitional settlement: displaced populations โดย Corsellis and Vitale (2005)
และคูมือสเฟยร (Sphere Handbook พ.ศ. 2547) เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมในสถานการณดังกลาวนี้ คายอพยพของผูพลัดถิ่นที่มี
ลักษณะแออัดมักไมอนุญาตใหปศุสัตวอยูรวมดวย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทําให
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและเกิดการแพรระบาดของโรค แมวาการใหความชวยเหลือ
โดยตรงแกชุมชนพลัดถิ่นที่เปนเจาของปศุสัตวโดยการจัดหาที่อยูอาศัยสําหรับปศุ
สัตวแบบกระจัดกระจายจะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในระยะภาวะภัยพิบัติ แตการ
ดําเนินการทั้งหมดนี้ควรเปนไปเพื่อสงเสริมใหชุมชนพลัดถิ่นเหลานี้กลับสูบานเกิด
ของตน
การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวจําเปนตองคํานึงถึงสิทธิในทุงหญาเลี้ยงสัตวใน
ทองถิ่นและโครงสรางการจัดการ ความสามารถในการเขาใชทุงหญาเลี้ยงสัตว
ตลอดจนสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเด็นเหลานี้มีความสําคัญมากในยามที่เกิด
ภัย พิ บั ติ เช น สถานการณน้ํ า ท ว มที่ ทํ า ให สิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น เปลี่ ย นไป และ
ในชวงที่ชุมชนที่เปนเจาของปศุสัตวตองยายออกจากถิ่นที่อยูเดิม ซึ่งถือเปนกรณีที่
ควรพิ จ ารณาถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ลุ ม ประชากรผู ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ แก
ผูประสบภัย ทางแกไขปญหาเหลานี้อาจตองอาศัยการปรึกษาหารือโดยละเอียดกับผู
มีสวนไดสวนเสีย และคําแนะนําจากหนวยงานทางการในทองถิ่น รวมถึงผูเชี่ยวชาญ
ในภาคสวนอื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
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มาตรฐานเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวขอ 3: โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
โครงสรางพื้นฐานสําหรับถิ่นฐานของปศุสัตวตองมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดัชนีชี้วัดหลัก
• โครงสรางสําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวสงเสริมการจัดการปศุสัตวที่ถูกสุขอนามัย
ปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• โครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานชวยลดผลเสียตอสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การจัดการปศุสัตวอยางปลอดภัยและยั่งยืน: นอกเหนือจากที่อยูอาศัยทางกายภาพ
สําหรับปศุสัตวแลว (ดูมาตรฐานขอ 4 ดานลาง) อาจจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐาน
สําหรั บการตั้ง ถิ่ น ฐานเพื่อ ใหเ กิดการจัด การปศุสัต วอยา งปลอดภั ย และเปน มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจรวมถึงการใหคําแนะนําหรือการชวยใหเขาถึงแหลงน้ําและอาหาร
สัตว รวมทั้งปองกันสัตวจากขโมยและสัตวนักลาโดยการใชคอก คอกอาจมีผลกระทบ
ตามมา เชน จําเปน ต อ งนํ าอาหารไปเลี้ ยงปศุสัต ว (ดูบ ทที่ 6) และอาจมีป ญ หาเรื่อ ง
สุขภาพของสัตวเพิ่มเติม เชน ปญหาเรื่องพยาธิ รวมถึงจําเปนตองมีที่จัดเก็บยาสําหรับ
รักษาโรคของสัตว หรือตองมีลานฆาสัตว (ดูบทที่ 5) ในสวนของที่อยูของปศุสัตว ควร
ออกแบบโครงสรางพื้นฐานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและวิธีกอสรางแบบดั้งเดิมของคน
ในทองถิ่น (ดูมาตรฐานขอ 1 ดานบน)
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: ที่อยูอาศัยของปศุสัตวควรไดรับการออกแบบใหมีการจัดการ
ดานสุขอนามัยและการกําจัดทิ้งมูลสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เจาของปศุสัตวที่
เปนครอบครัวผูพลัดถิ่นตองอาศัยอยูใกลกับปศุสัตวของตน เชน ในลักษณะการจัดตั้ง
คาย โดยอาจสรางคอกใหอยูภายนอกเขตที่คนอาศัยอยูเพื่อปองกันไมใหสัตวเขาถึงได
และเพื่อใหแนใ จวามีระยะหางอยางเหมาะสมระหวางที่อยูอาศัยของคนกับ สัตว (ดู
เอกสาร UNHCR, 2005, p30ff หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอกําหนด
เรื่องพื้นที่สําหรับสัตวชนิดตางๆ)
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มาตรฐานเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวขอ 4: ที่อยูอาศัยของปศุสัตว
ปศุสัตวตองมีสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย ที่ปลอดภัย ถูกสุข อนามัย และเหมาะสมกั บ
บริบท รวมถึงจุดประสงคในการใชงาน
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ที่อยูอาศัยของปศุสัตวตองสามารถปองกันสัตวจากสภาพอากาศทั่วไปและสภาพอากาศ
ที่ผิดปกติประจําวันและตามฤดูกาล (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• ที่อยูอาศัยของปศุสัตวไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
เฉพาะของสัตวบางชนิดได และสอดคลองกับจุดประสงคการใชงาน (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 2)
• ปศุสัตวไดรับการปองกันดูแลทางกายภาพอยางเหมาะสมจากขโมยหรือสัตวนักลา (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีมาตรการรับรองวาปศุสัตวที่ถูกจํากัดบริเวณจะไดรับอิสระชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การเกิดภาวะอดอยากกอนที่จะไดรับความชวยเหลืออื่นๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. สภาพแวดลอมการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย: ในสภาพอากาศรอน ที่อยู
อาศัยของสัตวควรมีพื้นที่รมเงาและระบายอากาศไดดี ในสภาพอากาศหนาว ที่อยูอาศัย
ควรมีหนาตาง/ประตูที่ปดแนนหนาเพื่อกันลม และปูฉนวนที่พื้น สําหรับที่ที่มีสภาพ
อากาศผิดปกติ ควรพิจารณาถึงความจําเปนของปศุสัตวกอนแจกจายปศุสัตว
2. การออกแบบที่เหมาะสม: ที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวควรสรางโดยใชเทคโนโลยีการ
กอสรางเฉพาะของทองถิ่น หากเปนไปได และใชวัสดุกอสรางในทองถิ่น หลังเกิดภัย
ธรรมชาติ อาจสรางที่อยูอาศัยของปศุสัตวโดยใชวัสดุเหลือใชจากสิ่งกอสรางหรืออาคาร
ที่เสียหาย และควรสนับสนุนใหมีการนําวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง
รวมถึงการแจกจายชุดเครื่องมือ ภัยพิบัติบางอยางอาจทําใหตองมีการจัดหาที่อยูอาศัย
ใหกับปศุสัตวอยางเรงดวนเพื่อใหสัตวมีชีวิตรอด อยางไรก็ตาม ที่อยูอาศัยเหลานี้อาจไม
เหมาะสมในระยะยาว และชุมชนตองใหการสนับสนุนการกอสรางที่อยูอาศัยใหมให
คงทนกวาเดิม สิ่งสําคัญคือควรพิจารณาความเปนไปไดที่จะใหมีที่อยูอาศัยของปศุสัตว
ในภาวะภัยพิบัติอยูในสิ่งกอสรางแบบชั่วคราวหรือถาวร กอนที่จะมีความชวยเหลือ
ตามมาในภายหลัง ยกตัวอยางเชน การออกแบบที่อยูอาศัยของปศุสัตวเพื่อประโยชนใน
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ภาวะภัยพิบัติอาจรวมถึงการกําหนดใหมีหลังคา (ที่คงทน) และโครงสรางที่รองรับการ
ปรั บ ปรุ ง ในภายหลั ง เพื่ อ ให เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย แบบถาวรโดยมี กํ า แพง ประตู และรั้ ว
แนวทางนี้ ค วรนํ า ไปพิ จ ารณาอย า งยิ่ ง ไม ว า การปรั บ ปรุ ง ในภายหลั ง จะได รั บ การ
สนับสนุนจากหนวยงานหรือดําเนินการอยางเปนอิสระโดยชุมชนเอง
3. การลักขโมยและการจูโจม: ที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวตองสามารถ
ปองกันสัตวจากขโมยหรือการถูกจูโจมไดเมื่อพิจารณาตามบรรทัดฐานของทองถิ่น ซึ่ง
อาจรวมถึงการจัดหาประตูที่เหมาะสมและมีที่เปด-ปดหรือที่ล็อกอยางแนนหนา สิ่ง
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอการวางแปลนสถานที่เพื่อใหแนใจวาที่อยูอาศัยของปศุสัตว
ตั้งอยูใกลกับที่อยูอาศัยของคน เพื่อปองกันอันตรายใหแกสัตว
4. การปลอยสัตวที่ถูกกักบริเวณ: จากประสบการณแสดงใหเห็นวาสัตวตางๆ เชน กระบือ
นมและโคนมจะเสียชีวิตเนื่องจากถูกลามไวหากวาครอบครัวของผูเลี้ยงเสียชีวิตหรือ
ได รั บ บาดเจ็ บ รุ น แรงเพราะเหตุ ก ารณ แ ผ น ดิ น ไหวหรื อ ภั ย พิ บั ติ อื่ น ๆ การให ค วาม
ชว ยเหลือ งา ยๆ คือ การปลอ ยสัต วเ หล านั้น ให เป น อิ สระเพื่ อใหสั ตวมี โอกาสไปกิ น
อาหารและน้ํา ควรทําเครื่องหมายที่ตัวสัตวเหลานี้ เชน ทาสี เพื่อใหสัตวสามารถกลับไป
หาเจาของที่รอดชีวิตได
มาตรฐานเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวขอ 5: การลดความเสี่ยงในการ
เกิดภัยพิบัติและการเตรียมพรอมรับมือ
ที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภคของปศุสัตวชวยลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคต (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• การใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยของปศุสัตวและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้ง
ถิ่นฐานชวยลดความเสี่ยงของปศุสัตวและเจาของในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคต (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การประเมินความเสี่ยงในอนาคต: ควรมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติใน
อนาคต โดยถือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผนริเริ่มเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการตั้ง
ถิ่นฐานของปศุสัตว
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2. การลดการสูญเสียปศุสัตวในอนาคต: การกอสรางที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวอาจเปนโอกาสในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิด
จากภัยพิบัติในอนาคต ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในอนาคตจึงควรมีผลตอการเลือก
สถานที่ การออกแบบ และการกอสรางที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้ง
ถิ่นฐานของปศุสัตว ทั้งนี้เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการสูญเสียปศุสัตวเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึง:
• แผนดินไหว: ที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตว
ควรตั้งอยูบนพื้นดินที่แข็งแรง และหางจากบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมและ
ความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากเหตุการณอาฟเตอรช็อค ควรพิจารณาอยางรอบคอบ
ถึงโครงสรางสําหรับที่อยูอาศัยของปศุสัตว รวมถึงควรหาวิธีเพิ่มความแข็งแรงทาง
โครงสรางเพื่อใหทนตอแรงแผนดินไหว หรือการใชวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักเบา
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาคารจะถลมลงมาทําใหสัตวบาดเจ็บลมตาย ควรนําวัสดุและ
เทคโนโลยี ใ นท อ งถิ่ น มาใช แม ว า อาจจะจํ า เป น ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
กอสรางของทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อใหทนแรงแผนดินไหวไดมากขึ้น
• อุทกภัย: หากเปนไปได ควรจัดใหที่อยูอาศัยของปศุสัตวอยูหางจากพื้นที่ราบซึ่งน้ํา
ทวมถึง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากเหตุการณอุทกภัยในอนาคต แตหาก
ไมสามารถทําได ควรปรับปรุงการระบายน้ําในบริเวณนั้นหรือใชวิธียกพื้นของที่อยู
อาศัยของปศุสัตวใหสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง อาจพิจารณากอสรางเสริมความ
แข็งแกรงที่ฐานหรือลดชั้นอิฐลง เชนเดียวกับการเสริมความแข็งแกรงที่โครงสราง
หลักเพื่อลดความเสี่ยงที่อาคารจะถลมเมื่อเกิดอุทกภัย
• ไตฝุนและเฮอรริเคน: การกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวตองมีการตรวจสอบให
แนใจวาหลังคายึดแนนกับโครงสราง
• สึนามิ: หากเปนไปได ควรดําเนินการใหที่อยูอาศัยของสัตวตั้งอยูหางจากชายฝง
ไม ว า ในกรณี ใ ดๆ ควรขอความช ว ยเหลื อ ในด า นความชํ า นาญทางเทคนิ ค จาก
เจาหนาที่กอสราง (ดูสวนอางอิง) เพื่อใหแนใจวาไดดําเนินการกอสรางตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
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ภาคผนวกที่ 8.1 รายการตรวจสอบในการประเมินการจัดหาที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของ
ปศุสัตว
ที่อยูอาศัย
• มีมาตรการใหความชวยเหลือแบบทันทีทันใดที่ทําไดจริง ซึ่งสามารถลดการตายของ
ปศุสัตวหรือไม (เชน การปลอยสัตวที่ถูกลามไวหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว)
• มีความตองการเรงดวนในเรื่องที่อยูอาศัยชั่วคราวของปศุสัตวหรือไม
• สัตวชนิดตางๆ ที่อาจจะตองการที่อยูอาศัยมีจํานวนประมาณเทาใด
• สัตวชนิดตางๆ มีความตองการเฉพาะอะไรบางในเรื่องที่อยูอาศัยทามกลางสภาวะ
อากาศและสิ่งแวดลอมเฉพาะในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
• กลุมทางสังคมหลักประกอบดวยกลุมใดบาง
o บทบาทของชายและหญิงในการดูแลปศุสัตวเปนอยางไร
o โดยปกติแลว ใครในชุมชนที่รับผิดชอบเรื่องการกอสรางที่อยูอาศัย
o มีกลุมประชากรที่มีความตองการเปนพิเศษหรือประชากรกลุมเสี่ยง เชน ผูติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส หรือสตรีที่พลัดถิ่น หรือไม
• การออกแบบ เทคนิคการกอสราง และวัตถุดิบในการสรางที่อยูอาศัยสําหรับสัตวมี
อะไรบาง
• แนวทางปฏิบัติในการกอสรางเหลานี้ชวยลดความเสี่ยงตอการสูญเสียหากเกิดภัย
พิบัติขึ้นในอนาคตไดหรือไม
• มีวัตถุดิบในทองถิ่นเพียงพอหรือไม
o มีวิธีการจัดหาวัสดุกอสรางในทองถิ่นอยางไร
o การกอสรางที่อยูอาศัยจะกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ
หรือไม
o ควรนําวัสดุกอสรางจากภายนอกทองถิ่นเขาไปหรือไม
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การตั้งถิ่นฐาน
• รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเจาของปศุสัตวเปนอยางไร อาศัยอยูอยางกระจัด
กระจายหรืออยูรวมกันเปนกลุม อาศัยอยูในทองถิ่นหรือพลัดถิ่น แบบเรรอนหรืออยู
กับที่
• มีแนวโนมวาจะเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนเจาของปศุสัตวตางๆ หรือไม เชน
กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบกับชุมชนที่เปนเจาของที่อยูใหมนั้น
• มีทุงหญาเลี้ยงสัตวในทองถิ่นมากเพียงพอหรือไม กลุมคนพลัดถิ่นและปศุสัตวจะทํา
ใหเกิดปญหาการเสื่อมสภาพของทุงหญาเลี้ยงสัตวนั้นหรือไม
• สิทธิการใชที่ดินและระบบการจัดการในปจจุบันสําหรับที่อยูอาศัยและโครงสราง
พื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุสัตวของชุมชนหรือที่ใชรวมกันมีอะไรบาง
สิทธิและระบบดังกลาวเหมาะสมสําหรับที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นใหมหรือไม
• เจาของปศุสัตวมีความตองการอื่นๆ ดานการตั้งถิ่นฐานอีกหรือไม
ที่อยูอาศัยสําหรับสัตวที่เพิ่งนําเขามาเลี้ยง (เชน สัตวปกและกระตาย)
• ประชากรกลุมเสี่ยงโดยสวนใหญ ซึ่งรวมถึงผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส จะไดรับ
ประโยชนจากการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับสัตวชนิดใหมที่พวกเขาไมเคยเลี้ยงมา
กอนหรือไม
• ผูไดรับความชวยเหลือตองไดรับการอบรมเปนพิเศษในเรื่องการกอสรางที่อยูอาศัย
และการจัดการหรือไม
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ภาคผนวกที่ 8.2 รายการตรวจสอบในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดหาที่อยู
อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสําหรับปศุสัตว
ผลที่ไดและขั้นตอนการดําเนินงาน
• ในภาวะเงื่อนไขใดที่จําเปนจะตองมีแผนริเริ่มในการปองกันปศุสัตว (เชน สภาพ
อากาศที่เลวราย ความไมปลอดภัย ความเสี่ยงตอสุขภาพสัตว) และเพื่อการปองกัน
สัตวชนิดใด
• มีมาตรการใดที่นํามาใชเพื่อปองกันปศุสัตวจากสภาวะเหลานั้น
• มาตรการใหความชวยเหลือเหลานี้ตอบสนองความจําเปนในการมีที่อยูอาศัยของปศุ
สัตว (เพื่อการปองกัน การเขาใชที่อยูอาศัยนั้น ความปลอดภัย การจัดการ) ของ
ชุมชนผูไดรับความชวยเหลือหรือไม
• มีวิธีการตอบสนองความจําเปนดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับการตั้งถิ่นฐานของปศุ
สัตวอยางไร
• ผลที่ได (จํานวนที่อยูอาศัยและผูไดรับความชวยเหลือ) และการสนับสนุน (ตนทุนคา
วัสดุ การขนสง การกอสราง การมีสวนรวมโดยชุมชน) มีอะไรบาง
• อัตราในการจัดทําแผนริเริ่มเปนอยางไร และเหตุผลที่ไมมีการจัดทําแผนริเริ่มคือ
อะไร
การมีสวนรวม
• ชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือมีสวนรวมในแผนริเริ่มนี้อยางไร
o มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการออกแบบและการกอสรางหรือไม
o มีจัดการหาวัสดุในทองถิ่นหรือไม
o มี ก ารนํ า โครงสร า งการจั ด การ (หากจํ า เป น ) ใดมาใช ใ นการดู แ ลที่ อ ยู อ าศั ย
สําหรับสัตวของสวนรวม
o ผูไดรับความชวยเหลือมีสวนในการตรวจสอบและประเมินแผนริเริ่มหรือไม
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ผลกระทบ
• อะไรคือสาเหตุของการเสียชีวิตของปศุสัตวและการเจ็บปวยของปศุสัตวที่มีที่อยู
อาศัย เปรียบเทียบกับปศุสัตวที่ไมมีที่อยูอาศัย
• มีการดูแลเรื่องการเขาถึงปศุสัตวและผลิตภัณฑจากปศุสัตวหรือไม (โดยเฉพาะใน
ประชากรกลุมเสี่ยง)
• ผูเขารวมมีมุมมองอยางไรตอประโยชนที่จะไดรับจากแผนริเริ่ม
• แผนริ เ ริ่ ม ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งไรบ า ง โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
การวางแผนในอนาคต
• หากมีการกอสรางที่อยูอาศัยแบบชั่วคราว แผนสําหรับการสรางที่อยูอาศัยในระยะ
ยาวคืออะไร
• มีการพิจารณาถึงสถานที่ การออกแบบ และการกอสรางเพื่อบรรเทาภัยพิบัติใน
อนาคตหรือไม เมื่อมีการสรางที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานใหมสําหรับการตั้ง
ถิ่นฐานของปศุสัตว
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การจัดหาปศุสัตว
(“การจัดหาปศุสัตวทดแทน” หรือ Restocking)

มาตรฐานขอ 1
การประเมิน
มาตรฐานขอ 2
คําจํากัดความของความชวยเหลือ

มาตรฐานขอ 3
ระบบการใหยืมปศุสัตวหรือสินเชื่อ
การจัดซื้อ การขนสง และการจัดสง

มาตรฐานขอ 4
ความชวยเหลือเพิ่มเติม–การฝกอบรม อาหาร
การดูแลดานสัตวแพทย
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บทนํา
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพ
การจัดหาปศุสัตวนั้นเกี่ยวของกับวัตถุประสงคดานการดํารงชีพขอที่สาม คือการผลิตปศุสัตวที่
สรางรายไดหลักใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติขึ้นมาใหม และการจัดหาปศุสัตวนี้
จะดําเนินการทันทีหลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติและในระยะฟนตัวจากภัยพิบัติ
ความสําคัญของการจัดหาปศุสัตวในการรับมือกับภัยพิบัติ
เมื่อภาวะภัยพิบัติไดสงผลใหเกิดการสูญเสียปศุสัตวไปเปนจํานวนมาก วิธีการเพิ่มจํานวนหรือ
ฟนฟูฝูงปศุสัตวหลังจากเกิดภัยพิบัติถือเปนแนวทางที่สําคัญมากเพื่อผลิตปศุสัตวที่สรางรายได
ใหแกชุมชนขึ้นมาใหม และชวยใหครอบครัวไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงจากปศุ
สัตว เชน นมหรือไข
การจัดหาปศุสัตวอาจจะเปนในรูปของการจัดหาปศุสัตวทดแทนในจํานวนหนึ่งเพื่อมา
รวมกับฝูงปศุสัตวที่ยังเหลืออยู หรือใชวิธีการแจกจายปศุสัตวเพียงไมกี่ตัวเพื่อทดแทนปศุสัตว
สวนที่สูญเสียไปซึ่งเคยเปนแหลงอาหารและ/หรือ สรา งรายไดใ หแ กค รอบครัว ของผูไ ดรับ
ผลกระทบ หรือ อาจดํา เนิน โครงการใหมๆ เพื่อ สรา งรายไดหรือทําใหไดมาซึ่งอาหารอันจะ
เปนแหลงรายไดเสริมนอกเหนือจากวิถีการดํารงชีพแบบอื่นๆ ทั้งนี้ การจะนําวิธีการใดมาใช
ตองพิจารณาถึงวิถีการดํารงชีพและโอกาสของประชากรที่ไดรับผลกระทบเปนสําคัญ
ทางเลือกในการจัดหาปศุสัตว
บทที่ 9 ไดแบงวิธีการจัดหาปศุสัตวออกเปนสองแบบหลักๆ คือ หนึ่ง การจัดหาฝูงปศุสัตว
ทดแทน (herd reconstitution) (ในบางครั้งก็เรียกวา “การจัดหาปศุสัตวทดแทน” (restocking)
หรือ “การแจกจายปศุสัตวทดแทน” (redistribution)) และ สอง วิธีการแจกจายปศุสัตวแบบ
อื่นๆ โดยวิธีการใหความชวยเหลือทั้งสองแบบนี้ตองมีมาตรฐานสี่ขอ
การจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทน (herd reconstitution)
การจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทนเปนวิธีการจัดหาปศุสัตวที่มีจุดประสงคเพื่อจัดหาปศุสัตวเพื่อมา
ทดแทนฝูงสัตวที่ไดลมตายลงหรือถูกฆาทําลายทั้งหมด โดยจะเหมาะสมที่สุดสําหรับชุมชนที่
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงและชุมชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตวและทําการเกษตร
ควบคูกันไปซึ่งตองอาศัยปศุสัตวเปนแหลงอาหาร แหลงรายได และเปนเครื่องบงชี้สถานภาพ
ทางสังคม ทั้งนี้ ผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงจะตองพึ่งพาปศุสัตวในการดํารงชีพมากเปน พิเศษ
โดยจะพบไดใ นชุมชนผูเลี้ย งปศุสัต วบ ริเ วณที่ร าบกึ่ง แหง แลง ในแอฟริกาไปจนถึง ในแถบ
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ภูเ ขาสูง ของทิเ บต กลุม ผูเ ลี้ย งปศุสัต วบ างกลุม จะเลี้ย งปศุสัต วแ บบผสมผสานหลายชนิด
อาทิเชน แกะ แพะ วัวควาย และอูฐ ในขณะที่กลุมอื่นๆ อาจจะเลี้ยงสัตวเพียงชนิดเดียว เชน
จามรี หรือกวางเรนเดียร
เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของอาชีพของผูคนในชุมชนแลว จะเห็นไดวาการ
วิ เ คราะห วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ ของผู ค นในท อ งถิ่ น นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การออกแบบและดํ า เนิ น
โครงการจั ด หาฝู ง ปศุ สั ต ว ท ดแทนมากกว า การใช แ นวทางที่ กํ า หนดไว อ ย า งกว า งๆ ใน
สถานการณเชนนี้ จะตองมีการระบุชนิดของสัตวและจํานวนที่แนนอน ซึ่งเรียกวา “จํานวนปศุ
สัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ” (minimum herd size) โดยผูที่จะสามารถกําหนดจํานวนปศุ
สัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพไดดีที่สุดก็คือสมาชิกของชุมชนนั่นเอง โดยปกติแลว ชุมชน
เหลานี้จะมีองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องปศุสัตวเปนอยางดี และอาจมีระบบการ
แจกจายปศุสัตวทดแทน (redistribution) ของทองถิ่น ซึ่งเดิมทีไดมีการวางรากฐานไวอยางมั่นคง
แลว แตยังไมสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมสามารถใชไดจริง ความรูหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นดังกลาว หมายความวา เราควรทํางานรวมกับชาวบานในทองถิ่นเพื่อการออกแบบ
และดําเนินโครงการจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทน และการใหความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกก็
ควรดําเนินการตอยอดจากกลไกและแนวทางปฏิบัติที่เปนอยูของทองถิ่นนั้นๆ (ดูกรณีศึกษา 9.4
ในบทกรณีศึกษา) ในชุมชนเหลานี้ โดยปกติแลวไมจําเปนตองจัดการฝกอบรมสมาชิกชุมชนใน
เรื่องการเลี้ยงและดูแลสัตวแตอยางใด แตการดําเนินโครงการในลักษณะนี้อาจจะมีคาใชจายตอ
ครัวเรือนสูง เนื่องจากจําเปนตองจัดหาสัตวใหไดเปนจํานวนมากพอเพื่อใหมีจํานวนปศุสัตวขั้นต่ํา
ที่เพียงพอตอการดํารงชีพภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในระยะฟนตัวหลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติ การจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทนจะมีบทบาทสําคัญ
ในการฟนฟูรายไดและความเปนอยูของประชากรที่ไดรับผลกระทบ อยางไรก็ตาม อาจจําเปนตอง
หาวิธีการที่ครอบคลุมมากขึ้น (และในระยะยาว) ซึ่งจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน
ที่ตองพึ่งพาปศุสัตวในการดํารงชีพ อาทิเชน การชวยใหผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงสามารถรับมือ
กั บภาวะภั ยพิ บั ติ และความท าทายที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต ความท าทายเหล านี้ บ างส ว นอาจ
เกี่ ยวข อ งกั บนโยบายและสภาพแวดล อมทางเศรษฐกิ จที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้ งแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว การจัดหาฝูงปศุ
สัตวอาจจําเปนตองเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับโครงการริเริ่มพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวในระยะยาว
ตัวอยางเชน การเพิ่มศักยภาพการผลิตที่มุงเนนการตอบสนองความตองการของตลาด รวมทั้งการ
พัฒนาชองทางและโอกาสในการหาตลาดใหมๆ และการฝกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
สมาชิกในชุมชน
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วิธีการแจกจายปศุสัตวแบบอื่นๆ
การแจกจายปศุสัตวเปนมาตรการใหความชวยเหลือที่ดีสําหรับประชากรที่ตองพึ่งพาปศุสัตวใน
การดํารงชีพ แมวาประชากรดังกลาวจะเลี้ยงสัตวจํานวนคอนขางนอย (และโดยหลักๆ แลวจะ
พึ่งพาแหลงอาหารและแหลงรายไดที่ไมไดมาจากปศุสัตว) แตอาหารหรือรายไดจากปศุสัตวก็
อาจจะเปนสวนเสริมที่สําคัญไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวอื่นๆ ที่อาจตองพึ่งพาสัตวเพียง
ชนิดเดียวหรือสัตวจํานวนไมกี่ตัวในการดํารงชีพเปนหลัก ตัวอยางเชน ตองใชลอหรือลาเปน
พาหนะหลักในการหารายไดจากการใหบริการโดยสารและขนสงสินคา ดังนั้น การแจกจายปศุ
สัตวอาจเปนวิธีที่เหมาะสมในการทดแทนปศุสัตวที่สูญเสียไป หรือเปนการเริ่มตนลงทุนครั้งใหม
ก็ไดเชนกัน สําหรับในกรณีหลัง ผูที่ไดรับความชวยเหลืออาจไมมีประสบการณเพียงพอในการ
เลี้ยงสัตว ดังนั้น จึงอาจจําเปนตองจัดการฝกอบรมในเรื่องการเลี้ยงสัตวใหแกผูที่ไดรับการแจกจาย
ปศุสัตว
การเลี้ยงสัตวถึงแมจะเปนการเลี้ยงแบบรายยอยก็ถือเปนวิถีการดํารงชีพที่สําคัญสําหรับ
คนยากจนและกลุมคนชายขอบในสถานการณตางๆ อาทิเชน ในยามที่เกิดสงครามหรือใน
สถานการณความขั ดแย งซึ่ งการเขาถึงพื้ นที่ เพาะปลูกและทุ งหญ าเลี้ยงสัตวเปนไปด วยความ
ยากลําบาก (ดูภาคผนวก 9.3 เรื่องคายพักพิงชั่วคราวสําหรับบุคคลพลัดถิ่น) ในกรณีที่การเขาถึง
พื้นที่ที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกนั้นเปนสิทธิพิเศษของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหรือกลุมคนเผาใด
เผาหนึ่งโดยเฉพาะ ในกรณีเชนนี้ การเลี้ยงสัตวสามารถเปนแหลงสรางรายได เปน “แหลงเงินทุน
สํารองฉุกเฉินในยามที่เกิดภาวะภัยแลง” (ดูกรณีศึกษา 9.2 ในบทกรณีศึกษา) หรือในยามที่แทบจะ
ไมมีชองทางในการทํามาหากินอื่นๆ เลย แตมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ ปศุ
สัตวยังชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานประจําวันตางๆ โดยอาจใชเปนพาหนะโดยสารและ/
หรือใหกําลังลากจูง และปศุสัตวยังมีประโยชนตอการเกษตร (เชน เปนแรงงานในการไถกลับหนา
ดินในการเพาะปลูก นวดขาว ใหปุยคอกบํารุงดิน เปนตน) ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมานี้ การ
จัดหาปศุสัตวในจํานวนนอยๆ ก็สามารถจะสนับสนุนวิถีการดํารงชีพในชวงหลังสงครามและ
หลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติไดเปนอยางมาก และหากไดมีการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อนํามาชวย
เสริมกิจกรรมการดํารงชีพอื่นๆ ทั้งในแงของแรงงาน การลงทุน การดูแลและบํารุงรักษา
ถึงแมวาปศุสัตวจะยังประโยชนตางๆ มากมาย แตการใหความชวยเหลือหลังจากเกิดภัย
พิบัติหรือในระยะฟนตัว ก็มีความยุงยากซับซอนทั้งในทางเทคนิคและในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังมี
คาใชจายสูง นอกจากนี้ วิธีการจัดหาปศุสัตวอาจทําใหเกิดผลกระทบทางบวกหรือดานลบตอ
สังคม ตอสิ่งแวดลอม และภาวะเศรษฐกิจ การใหความชวยเหลือดวยการจัดหาปศุสัตวยังคงเปนที่
ถกเถียงกัน และมักจะมีคําถามตางๆ ตามมา เชน ความยั่งยืนของการใหความชวยเหลือดวยวิธีนี้
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เนื่องจากภาวะภัยพิบัติมักเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา, ขีดความสามารถของกลุมผูไดรับความชวยเหลือ
และการวางแผนที่ไมเหมาะสม นอกเหนือจากปญหาเรื่องพันธุและประเภทของปศุสัตวที่แตกตาง
ไปจากของประชากรที่ไดรับผลกระทบแลว ยังมีความแตกตางอยางมากทั้งในเรื่องระบบการเลี้ยง
สั ตว สิ ท ธิ ในการเป นเจ าของหรื อการใช งานสั ตว ที่ อาจขึ้ นอยู กั บเพศหรื อฐานะของผู ไ ด รั บ
ผลกระทบ ความเหมาะสมของพันธุสัตวเมื่อคํานึงถึงสภาพแวดลอม และบริการสนับสนุนหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป นในการดูแลสัตวใหมีสุขภาพดี หรือในการจําหนายสั ตวหรื อ
ผลิตภัณฑจากสัตว นอกจากนี้ ปศุสัตวยังตองการอาหารและน้ํา และในบางสภาพแวดลอม ก็
ตองการคอกหรือที่หลบแดดฝนดวยเชนกัน ผูที่เกี่ยวของตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยเหลานี้ในระหวางการออกแบบโครงการการจัดหาปศุสัตว ซึ่งทําใหขั้นตอนการประเมินและ
ขั้นตอนการออกแบบโครงการจําเปนตองอาศัยความรูทางเทคนิค และมักตองการความชวยเหลือ
จากผูเชี่ยวชาญดานปศุสัตวและเจาหนาที่สังคมสงเคราะห
ประเด็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการจัดหาปศุสัตวก็เชน โครงการจัดหาปศุสัตวมีคาใชจาย
ตอครัวเรือนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับวิธีการใหความชวยเหลือแบบอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึง
ความชวยเหลือเพิ่มเติม เชน การดูแลดานสัตวแพทยและการฝกอบรม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการ
เสนอวิธีการใหเงินชวยเหลือแทนการการจัดหาปศุสัตวชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ และดูเหมือน
จะเปนวิธีการใหความชวยเหลือที่เหมาะสมในกรณีที่ตลาดทองถิ่นยังคงมีการซื้อขายสินคาเปน
ปกติและสามารถจัดหาสิ่งของตางๆ รวมทั้งปศุสัตว ซึ่งผูคนอาจตองการ (ดูกรณีศึกษา 9.1 ในบท
กรณีศึกษา ซึ่งยกตัวอยางวิธีการแจกคูปองเงินสดเพื่อนําไปซื้อปศุสัตวทดแทน) ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของ
จําเปนตองประเมินผลกระทบและทําการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนเพิ่มเติมตอสําหรับทั้ง
วิธีการจัดหาปศุสัตวและการใหเงินชวยเหลือ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของวิธีการ
ทั้งสอง
เมื่อพิจารณาถึงความยุงยากซับซอนของการออกแบบและการดําเนินโครงการจัดหาปศุ
สัตวอยางมีประสิทธิภาพ องคกรที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่จําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบวา
องคกรของตนมีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินโครงการดังกลาวไดหรือไม ทั้งนี้ มีหลายองคกรที่
ตองขอการสนับสนุนดานวิชาการและความเชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งกระบวนการที่วานี้ตองอาศัย
เวลาและความพยายาม จนถึงขณะนี้ ดูเหมือนวาองคกรที่มีประสบการณการดําเนินโครงการ
พั ฒนาในระยะยาวในพื้ น ที่ ใดพื้ น ที่ หนึ่ ง มั กจะเป นองค กรที่ มี ความพร อมในการสนั บ สนุ น
โครงการจัดหาปศุสัตว เนื่องจากองคกรเหลานี้มีความคุนเคยกับแนวทางการใชประโยชนจาก
ปศุสัตวของคนในทองถิ่นและกลไกทางสังคมในพื้นที่นั้นๆ
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ตาราง 9.1 ไดสรุปขอดี ขอเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกในการจัดหาปศุสัตว
แบบตางๆ
ตาราง 9.1 ขอดีและขอเสียของทางเลือกในการจัดหาปศุสัตวแบบตางๆ
ทางเลือกในการ
จัดหาปศุสัตว
การจัดหาฝูง
ปศุสัตวทดแทน

ขอดี

ขอเสีย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• มีความเหมาะสม
• สามารถทดแทนฝูง • มีคาใชจายตอ
ครัวเรือนสูงเพื่อให
เฉพาะในกรณีที่ชุมชน
ปศุสัตวที่สูญเสียไป
ไดจํานวนปศุสัตว
ที่ไดรับความชวยเหลือ
เปนจํานวนมาก
ขั้นต่าํ ที่เพียงพอตอ
ตองพึ่งพาปศุสัตวใน
• เปนมาตรการรับมือ
การดํารงชีพ
การดํารงชีพเปนหลัก
ระยะยาวที่สามารถ
• กลุมผูไดรับความ
ชวยเพิ่มพูนปศุสัตว • ตองอาศัยการ
เพื่อสงเสริมวิถีการ
จัดการดานลอจิ
ชวยเหลือตองมี
ดํารงชีพในอนาคต
สติกสเปนอยางมาก
ทรัพยสินเพียงพอ
ในการจัดซื้อและ
(ความสัมพันธทาง
• สามารถดําเนินการ
สังคม การเขาถึงทุง
แจกจายปศุสัตวให
ตอยอดจากระบบ
ตามชนิดและสาย
หญาเลี้ยงสัตว และน้ํา
การจัดหาฝูงปศุ
พันธุที่ตองการ
ความรูดานวิชาการ
สัตวทดแทนของ
เปนตน) เพื่อเลี้ยงปศุ
ทองถิ่นได
สัตวใหมีสภาพความ
เปนอยูที่ดี
• อาจตองมีบริการเสริม
อื่นๆ ทางดานปศุสัตว
(บริการดานสัตวแพทย
อาหารสัตว คอกหรือที่
อยูอาศัยสําหรับสัตว
เปนตน)
• อาจตองการความ
ชวยเหลืออื่นๆ เพื่อ
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ทางเลือกในการ
จัดหาปศุสัตว

วิธีการแจกจาย
ปศุสัตวแบบ
อื่นๆ
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ขอดี

• สามารถทดแทน
ปศุสัตวที่สูญเสียไป
หรือจัดใหมีปศุสัตว
ฝูงใหมเพื่อ
o เปนอาหาร
เสริม
o สรางรายได
(จากการ
จําหนาย
ผลิตภัณฑที่ได
จากปศุสัตว,
รับจางโดยสาร
และขนสง
สินคา)
o พาหนะขนสง
และแรงงาน
ลากจูง

ขอเสีย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

• การดํารงชีพ (เชน การ
แจกจายอาหาร) ใน
ระยะแรก
• จําเปนตองเสาะหา
แหลงจําหนายปศุสัตว
ที่เหมาะสมซึ่งอยูใน
รัศมีที่สามารถจัดซื้อ
และขนสงไดสะดวก
• อาจตองมีบริการเสริม
• การนําฝูงปศุสัตว
อื่นๆ สําหรับปศุสัตว
ใหมหรือปศุสัตว
(บริการดานสัตวแพทย,
ชนิดใหมมาแจกจาย
อาหารสัตว, คอกหรือที่
จําเปนตองอาศัย
อยูอาศัยสําหรับสัตว
บริการสนับสนุน
เปนตน)
อื่นๆ และตอง
จัดการฝกอบรม
• จําเปนตองจัดการ
ใหแกกลุมผูไดรับ
ฝกอบรมเรื่องการ
ความชวยเหลือ
จัดการดูแลปศุสัตว
ใหแก เจาของปศุสัตว
• อาจมีคาใชจายสูง
เมื่อเทียบกับวิธีการ
มือใหม
ชวยเหลือแบบอื่นๆ • จําเปนตองเสาะหา
เพื่อสนับสนุนการ
แหลงจําหนายปศุสัตว
ดํารงชีพ
ที่เหมาะสมซึ่งอยูใน
รัศมีที่สามารถจัดซื้อ
จัดหาและ
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ทางเลือกในการ
จัดหาปศุสัตว

ขอดี
• สามารถสงเสริมวิถี
การดํารงชีพในกรณี
ที่ชองทางการหา
เลี้ยงชีพอื่นๆ
เปนไปไดยาก
เนื่องจากภาวะ
ขัดแยง ความเสี่ยง
หรือขอจํากัดอื่นๆ

ขอเสีย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ขนสงไดสะดวก

เวลาที่เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
การจัดหาปศุสัตว (ไมวาจะเปนการจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทน หรือการแจกจายปศุสัตวแบบ
อื่นๆ) โดยปกติแลวจะดําเนินการในระยะฟนตัวจากทั้งภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
และที่ค อยๆ เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เนื่องจากในการจั ดหาปศุ สัตว จําเป นตองมี การ
วางแผนและการบริหารจัดการเปนอยางมาก ซึ่งอาจไมสามารถดําเนินการไดหรือไมเหมาะสม
ในระหวางที่เกิดภาวะภัยพิบัติ และยังตองการปจจัยตางๆ ในการสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว
(อาหารสัตว น้ํา คอกหรือที่อยูอาศัยสําหรับสัตว) ซึ่งอาจถูกทําลายไปในชวงภาวะภัยพิบัติ
นอกจากนี้ ในชวงเวลาดังกลาว ผูคนในชุมชนอาจจะไมมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะดูแล
ปศุสัตวที่จัดหามาเพิ่มเติมหรือปศุสัตวทดแทนได อยางไรก็ตาม ในกรณีของการแจกจายปศุ
สัตวในภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญที่จําเปนตอการ
ดํารงชีพของปศุสัตวไมไดถูกทําลายไปและจํานวนสัตวที่ตองใชมีจํานวนคอนขางนอย องคกร
ที่รับผิดชอบอาจเริ่มใหการชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตวไดในระยะเริ่มฟนตัวจากภัยพิบัติ
(ดูตาราง 9.2 ดานลาง)
ผูที่เกี่ยวของควรรวมการจั ดหาปศุ สัตวเขากับการวางแผนพั ฒนาในระยะยาวเพื่ อ
สนับสนุนการดํารงชีพของกลุมประชากรที่ไดรับความชวยเหลือใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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ความเชื่อมโยงกับบทอื่นๆ
การรับมือภายหลังการเกิดภัยพิบัติโดยการจัดหาปศุสัตวนั้นจําเปนตองอาศัยการบูรณาการกับ
การใหความชวยเหลือดานปศุสัตวอื่นๆ ปศุสัตวแตละชนิดอาจมีความตองการอาหาร น้ํา ที่อยู
อาศัยสําหรับสัตว และการดูแลดานสัตวแพทยในระดับที่แตกตางกันไป ดังนั้น จึงควรศึกษา
มาตรฐานการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในแบบอื่นๆ ที่ระบุไวในคูมือเลมนี้ดวยเชนกัน (ดู
บทที่ 5, 6, 7 และ 8) สําหรับเรื่องการดูแลดานสัตวแพทย ควรคํานึงถึงคาใชจายในการดูแลปศุ
สัตวซึ่งผูไดรับความชวยเหลือปศุสัตวจะตองแบกรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ใชวิธีนี้เพื่อ
สงเสริมการจัดสงปศุสัตวสวนบุคคล
เมื่อไดรับการแจกจายปศุสัตวแลว ครอบครัวที่ไดรับความชวยเหลืออาจจะยังตองการ
ความชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของตน เมื่อผูเลี้ยงสัตวแบบ
ปลอยทุงหรือผูเลี้ยงปศุสัตวและทําการเกษตรควบคูกันไดรับฝูงปศุสัตวทดแทน ครอบครัว
เหลานี้อาจตองใชเวลาหลายเดือนหรือแมแตหลายปในการขยายจํานวนปศุสัตวใหมีจํานวน
เพียงพอสําหรับการดํารงชีพโดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจากภายนอก (ดูมาตรฐานขอ 4
ดานลาง) ดังนั้น การจัดหาปศุสัตวตองดําเนินการควบคูไปกับการใหความชวยเหลือแบบอื่นๆ
ที่ไมเกี่ยวของกับปศุสัตวดวยเชนกัน โปรดดูรายละเอียดมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องความมั่นคง
ดานอาหาร โภชนาการและความชวยเหลือดานอาหาร รวมถึงการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวและ
สิ่ ง ของบรรเทาทุ ก ข อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากอาหารในระหว า งเกิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ ใ นคู มื อ
สเฟยร (Sphere Handbook พ.ศ.2547)
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ตาราง 9.2 เวลาที่เหมาะสมในการจัดหาปศุสัตว

ทางเลือกใน
การจัดหา
ปศุสัตว

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ยางฉับพลัน
ผลกระทบ เริ่มตน ฟน
ที่เกิดขึ้น
ฟนตัว ตัว
ในทันที
จากภัย
พิบัติ

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้น
อยางคอยเปนคอยไป
เตรียมพรอม เตือน ภาวะ
ฟน
ภัย
ภัย
ตัว
พิบัติ

การจัดหาฝูง
ปศุสัตว
ทดแทน
วิธีการแจกจาย
ปศุสัตวแบบ
อื่นๆ

ความเสี่ยงและขีดความสามารถของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
การจั ด หาปศุ สั ต ว มี ค วามท า ทายมากเป น พิ เ ศษเมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ประชากรกลุ ม เสี่ ย งและขี ด
ความสามารถของชุมชน ผูที่เกี่ยวของจึงควรคํานึงถึงบทบาทและความตองการของบุคคลและ
ครัวเรือนที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะบทบาททางเพศในการดูแลและจัดการปศุสัตว ถึงแมวาใน
บางชุมชนผูหญิงจะไมมีสิทธิครอบครองปศุสัตว แตปกติแลวผูหญิงมักจะทําหนาที่เปนผูดูแล
สัตวเปนหลัก โดยเฉพาะปศุสัตวขนาดเล็ก ดังนั้น โครงการริเริ่มจัดหาปศุสัตวจึงควรพัฒนาขึ้น
โดยคํานึงถึงบทบาทของหญิงและชายและความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ ขณะเดียวกันก็
ตองคํานึงถึงภาระดานแรงงานเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดหาปศุสัตว นอกจากนี้ ยังควร
คํานึงถึงบรรทัดฐานของทองถิ่นเกี่ยวกับประโยชนของปศุสัตวดวย (เชน ผลิตภัณฑจากสัตว
เนื้อสัตว และเงินสดจากการขายปศุสัตว) เพื่อใหมั่นใจวาประชากรกลุมเสี่ยงจะสามารถเขาถึง
ประโยชนเหลานี้ไดมากที่สุด ตัวอยางเชน พวกเด็กๆ มักมีหนาที่ตอนฝูงสัตวไปที่จุดบริการ
แจกจายน้ํา และการแอบรีดนมสัตวตามสุมทุมพุมไมอาจเปนแหลงอาหารสําคัญสําหรับเด็ก
เหลานี้ อยางไรก็ตาม การทําหนาที่ดังกลาวอาจทําใหเด็กๆ เหลานี้ไมสามารถไปโรงเรียนได ผูที่
รับผิดชอบจึงจําเปนตองประสานงานกับโครงการใหการศึกษาเพื่อใหมีการดําเนินการที่จําเปน
เพื่อใหเด็กสามารถไปดูแลฝูงสัตวและยังสามารถไปโรงเรียนได
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ประเด็นเปาหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทน: ในกรณีของชุมชนผูเลี้ยง
สัตวแบบปลอยทุงและชุมชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงและทําการเกษตรควบคูกัน
การจัดหาปศุสัตวมีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนใหชุมชนเหลานี้สามารถกลับไปหาเลี้ยงชีพโดย
การเลี้ยงปศุสัตวโดยเร็ว ในสถานการณเชนนี้ กลุมผูไดรับการแจกจายปศุสัตวไมจําเปนตองเปน
ครัวเรือนที่ขัดสนหรือประชากรกลุมเสี่ยงเสมอไป แตควรเปนครัวเรือนที่มีปศุสัตวอยูบางและ
ตองการจะกลับไปมีวิถีชีวิตเปนผูเลี้ยงปศุสัตวดังเชนที่ผานมา รวมทั้งมีความรูและทักษะในการ
เลี้ยงปศุสัตวที่จะไดรับการแจกจาย ประเด็นเรื่องประชากรที่ควรไดรับความชวยเหลือทําใหเกิด
คําถามตามมาอยางน อยสองขอคือ หนึ่ง ในการให ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแลว การ
แจกจายปศุสัตวใหแกครอบครัวที่ไมใชกลุมเสี่ยงมากที่สุดนั้นเหมาะสมหรือไม สอง ครอบครัว
ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดควรไดรับความชวยเหลือแบบใดจึงจะเหมาะสม ประเด็นทั้งสองยังตองมี
การอภิปรายถกเถียงกันตอไป อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว คําตอบขึ้นอยูกับการปรึกษาหารือ
กับชุมชนในพื้นที่เปนหลัก
ประเด็นเปาหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาปศุสัตวเพื่อเปนมาตรการเสริม: สําหรับกลุม
ประชากรที่โดยปกติแลวตองพึ่งพาปศุสัตวในการดํารงชีพนอยกวากลุมแรกมาก จุดประสงคขอ
หนึ่ ง ของการประเมิ น วิ ถี ก ารดํ า รงชี พ ในเบื้ อ งต น ก็ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของสิ ท ธิ ใ นการ
ครอบครองปศุสัตวที่ขึ้นอยูกับฐานะและเพศ จากนั้นจึงทําการออกแบบมาตรการใหความ
ชวยเหลือที่สอดคลองกับผลการประเมินดัง กลาว กฎทั่วไปในที่นี้คือ ผูชายและผูที่มีฐ านะดี
มักจะเปนผูครอบครองปศุสัตวขนาดใหญ เชน วัวควายหรืออูฐ ในขณะที่ผูหญิงหรือผูที่มีฐานะ
ยากจนกวามักจะเลี้ยงเปดไกหรือสัตวปก แพะหรือแกะ ในสถานการณเชนนี้ การจัดหาและ
แจกจายปศุสัตวขนาดเล็กจะสามารถใหความชวยเหลือแกผูที่มีฐานะยากจนหรือประชากรกลุม
เสี่ยงไดมากกวา
ปศุสัตวสามารถแพรโรคสูคนไดหลายโรค และพบวาความเสี่ยงที่จะเกิดการแพรระบาด
ของโรคติดตอจากสัตวสูคนจะเพิ่มขึ้นเมื่อมนุษยและสัตวอาศัยอยูใกลกัน เชน ในชุมชนเมือง
หรือบริเวณรอบๆ ชุมชนเมือง หรือคายพักพิงชั่วคราวสําหรับบุคคลพลัดถิ่น/คายผูอพยพหนีภัย
สงคราม (ดูภาคผนวก 9.3) ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคที่แพรโดยปศุสัตว
นอกจากนี้ ครอบครัว ที่มี ผูติดเชื้อเอชไอวีอาจขาดแคลนแรงงานในการดู แลปศุสัตว ใน
ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑที่ไดจากปศุสัตว (ดังที่กลาวไวในคูมือเลมนี้) สามารถมีบทบาทสําคัญใน
การใหสารอาหารที่จําเปนแกผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี
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ปญหาเรื่องความปลอดภัยและการใหความปลอดภัยอาจสงผลกระทบตอการใหความ
ชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตว ในพื้นที่ที่มีความไมสงบ ปศุสัตวอาจถือเปนทรัพยสินมีคาและ
เปนที่ตองการของทั้งกองกําลังติดอาวุธ ตํารวจ กองกําลังฝายความมั่นคงของรัฐ หรือบรรดาโจร
ผูราย ในบางครั้ง กลุม ติดอาวุธและฝ ายรั ฐ บาลจะใชวิธี การปลน ปศุสัต วเปน ยุท ธวิธีใ นการ
คุกคามขมขวัญชุมชนและปลนทรัพยสิน ดังนั้น ในบางสถานการณ การจัดหาปศุสัตวจะทําให
ชุมชนที่ออนแอและเปราะบางตกอยูในภาวะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นที่จะตกเปนเหยื่อเหตุการณรายแรง
ดังที่กลาวขางตน การจัดหาและแจกจายปศุสัตวเปนจํานวนมากในขณะที่ทรัพยากรทองถิ่นขาด
แคลน (เชน แหลงน้ํา ทุงหญา) อาจเปนสาเหตุใหเกิดกรณีพิพาทระหวางเกษตรกรกับเจาของปศุ
สัตว หรือระหวางกลุมผูเลี้ยงปศุสัตวดวยกันเอง นอกจากนี้ องคกรที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ที่มี
ความขัดแยงอาจจําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวาสัตวที่นํามาขายในตลาดคาปศุสัตวนั้นไมใช
สัตวที่ถูกขโมยมา
นอกจากนี้ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ สิ่ ง แวดล อ มอั น
เนื่องมาจากการจัดหาและแจกจายปศุสัตว การจัดหาและแจกจายสัตวเปนจํานวนมากในพื้นที่ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไมเคยใหการสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว อาจสง ผลใหเกิดความเสื่อม
โทรมตามมา อยา งไรก็ต าม ในหลายกรณี การจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทนจะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมที่ไมมีความสมดุล โดยชุมชนที่ประกอบอาชีพเปนผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงและ
ชุมชนผูเลี้ยงปศุสัตวและทําการเกษตรควบคูกันไดพัฒนากลไกการจัดการดูแลปศุสัตวในพื้นที่ที่
เปราะบางและอยูชายขอบ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทนก็ควรมีมาตรการ
เพื่อใหแนใจวา มีการจัดหาและแจกจายปศุสัตวในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอตอการดํารงชีพของ
ครอบครัว และไดสมดุลกับสภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ ในขณะเดียวกันก็ตองมั่นใจวามี
แหลงน้ําเพียงพอสําหรับการเลี้ยงปศุสัตว
นอกจากนี้ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเองก็ยัง มีศักยภาพของตนที่ไ ดจาก
ประสบการณและการเรียนรูจากภาวะภัยพิบัติครั้งกอนๆ เมื่อกลาวถึงการจัดหาปศุสัตว ชุมชน
ผู เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว จํ า นวนมากจะมี “ระบบการจั ด หาปศุ สั ต ว ท ดแทน” (restocking system) ของ
ทองถิ่นของตน ซึ่งครอบครัวที่ดอยโอกาสหรือกลุมเสี่ยงจะไดรับปศุสัตวเปนของขวัญหรือใน
รูปของการกูยืม และจากนั้นก็จะมีการสงมอบสัตวที่ไดรับมาหรือลูกที่คลอดออกมาใหแกผูที่มี
ฐานะยากจนคนตอไปอีกทอดหนึ่ง เราสามารถนํากลไกดังกลาวมาใชเปนจุดเริ่มตนในการจัดหา
ปศุสัตวโดยการพัฒนาตอยอดจากระบบและองคความรูที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งจะทําใหโครงการ
จัดหาปศุสัตวมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น (ดูกรณีศึกษา 9.2 ในบทกรณีศึกษา)
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มาตรฐานขั้นต่ํา
กอนที่จะเริ่มดําเนินการใหความชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตว ผูที่รับผิดชอบควรศึกษา
ความเปนไปไดและความเหมาะสมของการใหความชวยเหลือดวยวิธีนี้อยางละเอียด ดังแสดง
ไวในลําดับขั้นตอนการตัดสินใจในรูป 9.1 ดานลาง พรอมกันนั้น ก็ควรศึกษาผลกระทบที่
อาจตามมาจากกิจกรรมดังกลาว
มาตรฐานในการจัดหาปศุสัตวขอ 1: การประเมิน
ทําการวิเคราะหเพื่อประเมินบทบาทของปศุสัตวตอการดํารงชีพของผูคนทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อัน
เนื่องมาจากการจัดหาปศุสัตว
ดัชนีชี้วัดหลัก
• มีการวิเคราะหบทบาทของปศุสัตวที่มีตอการดํารงชีพของผูคนในชวงกอนเกิดภาวะ
ภัยพิบัติ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการประเมินกลไกของทองถิ่นในการแจกจายปศุสัตวทดแทนสําหรับแตละชุมชน
(ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีการพิจารณาทรัพยสินสวนทุนในเชิงสังคม กายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติของ
กลุมผูไดรับความชวยเหลือเพื่อประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูที่ควร
ไดรับความชวยเหลือ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีการประเมินความคุมทุนของกิจกรรมการจัดหาปศุสัตวโดยเปรียบเทียบกับการให
ความชวยเหลือแบบอื่นๆ รวมทั้งขอจํากัดดานนโยบายใดๆ ที่อาจมี (ภายในหรือจาก
ภายนอก) (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มีการประเมินผลกระทบจากการจัดซื้อปศุสัตวจํานวนมากที่อาจสงผลตอตลาดคาปศุ
สัตว (ในทองถิ่น) (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• มีการประเมินบรรทัดฐานของทองถิ่นในการระบุจํานวนสัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการ
ดํารงชีพ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6)
• มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการจัดหาปศุสัตว (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 7)
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• มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความเปนอยูของปศุสัตวที่ไดแจกจายไป (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 8)
• มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดในสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 9)
• มีการประเมินผลกระทบเรื่องความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดหาปศุ
สัตว และผูรับผิดชอบที่จะเริ่มดําเนินการจัดหาปศุสัตวก็ตอเมื่อสามารถรับประกัน
ความปลอดภัยของทั้งปศุสัตวและประชากรที่ไดรับความชวยเหลือไดแลวเทานั้น (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 10)
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รูปที่ 9.1: ลําดับขัน้ ตอนการตัดสินใจในการจัดหาปศุสัตว
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คําอธิบายสัญลักษณ:

= “ใช”

= “ไมใช”

หมายเหตุ: “ไมมีการดําเนินการใดๆ” (เวนแตจะสามารถตอบคําถามที่คางอยู)” หมายความวา ตองมีการ
ฝกอบรมหรือการสรางขีดความสามารถเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถตอบวา “ใช” สําหรับคําถามที่สําคัญ แตไมได
หมายความวา ไมควรมีการใหความชวยเหลือใดๆ
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การวิเคราะหวิถีการดํารงชีพ: การจัดหาปศุสัตวควรดําเนินการโดยยึดหลักความเขาใจ
อยางถองแทในเรื่องบทบาทของปศุสัต วใ นปจ จุบัน ที่มีตอ วิถีก ารดํา รงชีพ ของกลุม
บุคคลที่คาดวาจะไดรับความชวยเหลือ หากการเลี้ยงปศุสัตวยังไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีก ารดํา รงชีพ ของกลุม เปา หมายดัง กลา ว จะตอ งมีก ารศึก ษาโดยละเอีย ดถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเริ่มนําปศุสัตวไปแจกจายใหแกผูไดรับผลกระทบ
กอนที่จะเริ่มดําเนินการดังกลาว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3-9 ดานลาง)
2. การแจกจายปศุสัตวทดแทนโดยใชกลไกในทองถิ่น: ในชุมชนผูเลี้ยงปศุสัตวสวนใหญจะมี
กลไกของทองถิ่นในการแจกจายปศุสัตวทดแทน ตัวอยางเชน ระบบสนับสนุนทางสังคม
ที่ใหปศุสัตวเปนของกํานัลหรือใหยืมปศุสัตวแกครอบครัวที่ยากจนหรือครอบครัวในกลุม
เสี่ยง การใหความชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตวจึงควรดําเนินการตามกลไกของทองถิ่น
เหลานี้ตามความเหมาะสม เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและรูสึกเปน
เจาของกระบวนการดังกลาวนี้ ซึ่งทายที่สุดจะทําใหโครงการมีความยั่งยืน
3. ทรัพยสินสวนทุน: เปนเรื่องสําคัญที่ครอบครัวที่ไดรับความชวยเหลือตองมีทรัพยสิน
เพื่อการดํารงชีพเพียงพอที่จะจัดการและดูแลปศุสัตวที่ไดรับมา ทรัพยสินดังกลาวไดแก
แรงงาน ทักษะ เครือขายทางสังคม (สําคัญอยางยิ่งตอชุมชนผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงซึ่ง
ตองอาศัยความสัมพันธทางสังคมเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
นี้) และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว และ/หรืออาหารสัตวและ
น้ํา (ดูกรณีศึกษา 9.6 ในบทกรณีศึกษา) ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันมากขึ้นวา การจัดหา
ฝู ง ปศุ สั ต ว ท ดแทนให แ ก ผู ที่ เ คยเลี้ ย งสั ต ว แ บบปล อ ยทุ ง และผู เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว แ ละทํ า
การเกษตรควบคู กั น จะประสบความสํ า เร็ จ ได ก็ ต อ เมื่ อ ผู ที ่ไ ดร ับ ความชว ยเหลือ
สามารถรัก ษาทรัพยสินเหลานี้ไวได แมวาจะไดสูญเสียฝูงปศุสัตวไปแลวก็ตาม และ
เปนที่ยอมรับกันในขณะนี้วา การฟนฟูวิถีการดํารงชีพโดยการจัดหาปศุสัตวใหแกผูที่ตก
อยูในความแรนแคนขัดสนมาเปนเวลานานนั้น มักจะไมประสบผลสําเร็จ ชุมชนจึงควร
ทําการวิเคราะหเพื่อหากลุมบุคคลที่สมควรไดรับความชวยเหลือมากที่สุด โดยการ
ประเมินทรัพยสินและแนวโนมความสําเร็จในการประกอบอาชีพผูเลี้ยงปศุสัตวของผูที่
สมควรไดรับความชวยเหลือ
4. ความคุมทุน: เนื่องจากการจัดหาปศุสัตวมีตนทุนสูง (ทั้งเงินทุนและการบริหารจัดการ)
ดังนั้น จึงควรดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดวยวิธีนี้ก็ตอเมื่อการใหความชวยเหลือ
แบบอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียปศุสัตวนั้นไมไดผล (ตัวอยางเชน การจัดหาอาหาร
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สัตว น้ํา บริการดานสัตวแพทยสําหรับสัตว - ดูบทที่ 6, 7 และ 5) นอกจากนี้ ควร
พิ จ ารณาความคุ ม ทุ น ของการจั ด หาปศุ สั ต ว ภ ายหลั ง จากเกิ ด ภาวะภั ย พิ บั ติ โ ดย
เปรียบเทียบกับมาตรการฟนฟูอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชุมชนที่ปศุสัตวไมไดเปน
ทรัพยสินหลักที่สรางรายไดใหแกชุมชน ตัวอยางเชน การใหความชวยเหลือในรูปแบบ
อื่น อาทิเชน อาหาร เงินสด หรือเมล็ดพันธุ อาจจะเปนวิธีการที่คุมทุนกวาในแงการ
สนับสนุนวิถีการดํารงชีพที่ยั่งยืนภายหลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติ ผูที่รับผิดชอบควรทําการ
ประเมินเพื่อพิจารณาถึงขอจํากัดทางนโยบายใดๆ ที่อาจจะมี ไมวาจะเปนขอจํากัดจาก
ภายนอก (ซึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือการเคลื่อนยายปศุสัตว) หรือขอจํากัดภายใน (เชน
ระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อขององคกร) และนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการวางแผน
ดําเนินโครงการตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในระดับนโยบาย
5. ผลกระทบตอตลาดทองถิ่น: การจัดซื้อสัตวจํานวนมากจากตลาดคาสัตวในทองถิ่นใน
คราวเดียวอาจสงผลกระทบเปนอยางมากตอราคาปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
หลังจากเกิดภาวะภัยพิบัติ ซึ่งสัตวที่อยูในวัยเจริญพันธุอาจจะมีจํานวนนอย และอาจ
สงผลกระทบตอเจาของปศุสัตวที่ฐานะไมดีนักซึ่งกําลังจัดหาปศุสัตวทดแทนหลังจาก
เกิดภัยพิบัติ
6. จํานวนสัตวที่เพียงพอตอการดํารงชีพ: ในชุมชนที่ปศุสัตวเปนปจจัยสรางรายไดหลัก
ชุมชนเจาของพื้นที่จะสามารถบอกไดวาการจัดหาฝูงปศุสัตวทดแทน จะตองใชสัตว
จํานวนเทาใดจึงจะเพียงพอตอการดํารงชีพ ทั้งนี้โดยอาศัยความรูของชุมชนในเรื่องชนิด
ของปศุสัตวที่เหมาะสม ผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของครอบครัว และแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว/อาหารสัตว และน้ํา แมแตในชุมชนที่
การเลี้ยงปศุสัตวไมแพรหลายเทากับกลุมแรก ก็ควรคํานึงถึงการประเมินในทองถิ่น
เกี่ยวกับพันธุและจํานวนปศุสัตวที่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องความมีพรอมดานอาหารสัตว
(ดูภาคผนวก 9.4)
7. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม: ผูที่รับผิดชอบควรทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากการจัดหาปศุสัตว (ดูการอภิปรายเรื่องประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมที่
คาบเกี่ยวกันในบทที่ 1) โดยพิจารณาจากจํานวนสัตวที่เพียงพอตอการดํารงชีพ (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 6 ขางตน) ภายใตบริบทที่วานี้ ผูที่เกี่ยวของควรตระหนักวา การจัดซื้อ
ปศุสัตวในทองถิ่นจะตองไมเพิ่มแรงกดดันตอทุงหญาเลี้ยงสัตวที่มีอยู เนื่องจากสิ่งนี้
ขึ้นอยูกับอัตราหมุนเวียนของปศุสัตวในทองถิ่น
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8. ความเปนอยูที่ดีของปศุสัตว: ไมควรทําการแจกจายปศุสัตวจนกวาจะมั่นใจไดวาผูที่
ไดรับแจกจายปศุสัตวจะสามารถเลี้ยงและดูแลใหปศุสัตวมีความปลอดภัยและมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดี ตัวอยางเชน ในภาวะภัยพิบัติบางอยาง อาหารสัตวในพื้นที่แหงแลงอาจมี
ไมเพียงพอ ขณะที่ในทางกลับกัน หากเกิดภาวะภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ที่ภูมิอากาศหนาวเย็น
หากไมสามารถจัดหาที่อยูอาศัยสําหรับปศุสัตวไดอยางเพียงพอ สัตวก็อาจเจ็บปวยหรือ
ลมตายได
9. ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดในสัตว: โรคที่เกิดในปศุสัตวบางโรคสามารถแพรระบาด
ไดงายมากและอาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรงเปนวงกวางได
โดยโรคระบาดอาจทําใหปศุสัตวลมตายได ผูที่รับผิดชอบควรทําการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดโรคระบาดในสัตว ในกรณีที่มีการวางแผนจัดซื้อปศุสัตวโดยการนําเขาจาก
ประเทศเพื่อนบาน หากสามารถดําเนินมาตรการควบคุมโรคได ก็ไ มควรดําเนิน
โครงการจัดหาปศุสัตว
10. การประเมิน เรื ่อ งความปลอดภัย : ก อ นจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ที่
รับ ผิด ชอบควรทํา การประเมิน โดยละเอีย ดถึง ผลกระทบดานความปลอดภัยจากการ
จัดหาปศุสัตว ทั้งนี้ ควรคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วาครอบครัวที่ไดรับความชวยเหลือจะตก
เปนเหยื่อของโจรขโมยสัตวหรือถูกกระทําการรุนแรงหรือไม รวมทั้งการใหความ
ชวยเหลือดวยวิธีนี้อาจนําไปสูความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวาง
ชุมชนที่ทําการเกษตรกับชุมชนผูเลี้ยงปศุสัตว หรือเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนผูเลี้ยง
ปศุสัตวดวยกันเองหรือไม ดังนั้น จึงไมควรใหความชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตว
หากพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการดังกลาวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงใหแกครอบครัวและ
ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ โดยการตกเป น เหยื่ อ ของความรุ น แรงหรื อ ความไม
ปลอดภัยได
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มาตรฐานในการจัดหาปศุสัตวขอ 2: คําจํากัดความของคําวา “ความชวยเหลือ”
มีการแจกจายปศุสัตวชนิดตางๆ อยางเหมาะสมและในจํานวนที่เพียงพอโดยผานกลไกที่
เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืนแกชุมชนเปาหมาย

ดัชนีชี้วัดหลัก
• การออกแบบโครงการให ค วามช ว ยเหลื อ โดยการจั ด หาปศุ สั ต ว คํ า นึ ง ถึ ง ระบบ
แจกจายปศุสัตวของทองถิ่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 1)
• การคัดเลือกกลุมผูไดรับความชวยเหลือจะเปดโอกาสใหประชากรในพื้นที่เขามามี
สวนรวมและยึดตามแนวทางปฏิบัติของทองถิ่น (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• ชนิดและจํานวนของปศุสัตวที่นํามาแจกจายมีความเหมาะสมในการสนับสนุนการ
ดํารงชีพ และสามารถเจริญพันธุ มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในทองถิ่นได (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีการแจกจายปศุสัตว ณ ชวงเวลาที่เหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. ระบบการแจกจายปศุสัตวทดแทนของทองถิ่น: ระบบเหลานี้มักไดรับการพัฒนาขึ้น
และมีความสมเหตุสมผล ซึ่งอาจประกอบดวยการจัดหาปศุสัตวบางชนิดใหแกผู
ได รั บ ความช ว ยเหลื อ กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง โดยเฉพาะ และอาศั ย ประสบการณ ข อง
ทองถิ่นในการผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมในสภาวะที่ยากลําบากซึ่งสั่งสมกันมานาน
หลายทศวรรษ ดังนั้น โครงการใหความชวยเหลือดานการจัดหาปศุสัตวจึงควรไดรับ
การออกแบบใหชวยเสริมระบบแจกจายปศุสัตวทดแทนของทองถิ่นที่มีอยู และมี
ความเหมาะสมในการตอบสนองความตองการของกลุม เปาหมายที่ ไดรับ ความ
ชวยเหลือ
2. การคัดเลือกผูไดรับความชวยเหลือ: การระบุผูไดรับความชวยเหลือควรดําเนินการ
ตอยอดจากวิธีการของทองถิ่นในการระบุถึงผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการ
ชวยเหลือ โดยเชื่อมโยงกับฐานะหรือความมั่งคั่งซึ่งคํานึงถึงทรัพยสินสวนทุนขั้นต่ํา
ที่ตองใชในการเลี้ยงปศุสัตวใหประสบผลสําเร็จในบริบทดังกลาว (ดูมาตรฐานขอ 1,
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3 ขางตน) ดังที่ไดกลาวไวขางตน แมวาโดยทั่วไปแลว
สมาชิกของชุมชนที่มีฐานะยากจนที่สุดควรเปนผูไดรับความชวยเหลือมากที่สุด แตใน
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บางครั้งผูที่มีฐานะยากจนที่สุดก็อาจจะไมใชกลุมที่ควรไดรับการแจกจายปศุสัตวมาก
ที่สุดหากพวกเขาขาดแคลนทรัพยสินและปจจัยที่จําเปนในการดูแลและจัดการฝูง
สัตวในอนาคต แมแตในชุมชนที่คนสวนใหญมิไดเปนเจาของปศุสัตว แตการมี
สวนรวมของชุมชนในการกําหนดหลักเกณฑของผูที่จะไดรับความชวยเหลือและ
การคัด เลือ กผู ร ับ ที ่เ หมาะสมจะชว ยใหมั ่น ใจวา สามารถเลือ กกลุ ม เปา หมายที่
เหมาะสม และยังชวยใหกระบวนการคัดเลือกมีความโปรงใสเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ไมพอใจ
3. ชนิดของปศุสัตวที่จะนํามาแจกจาย: การคัดเลือกชนิดปศุสัตวนั้นไดแก การคัดเลือก
ชนิด สายพันธุ อายุ การใชงาน และเพศของสัตว การใหความชวยเหลือดวยการจัดหา
ปศุสัตวควรจะใชสัตวที่อายุคอนขางนอยและอยูในวัยเจริญพันธุ และควรเปนสัตว
สายพั นธุ ท องถิ่ นเนื่องจากสามารถปรับตั วเขากั บสภาพความเปนอยู รวมถึ ง
สภาพแวดลอมและโรคของสัตวในพื้นที่ไดดี นอกจากนี้ ชุมชนเปาหมายตองมี
ความรูและประสบการณในการดูแลและจัดการสัตวสายพันธุทองถิ่นอยูกอนแลว
สัตวดังกลาวยังมีราคาถูกกวาและสามารถหาซื้อไดงายกวาสัตวที่มีการปรับปรุงสาย
พันธุหรือสัตวที่นํามาจากตางถิ่น ในกรณีของการจัดหาฝูงสัตวทดแทน ควรกําหนด
ความชวยเหลือโดยคํานึงถึงขนาดครอบครัว คาใชจายในการดูแลรักษา และความ
ตองการปศุสัตวของกลุมเปาหมายที่จะไดรับความชวยเหลือ (ตัวอยางเชน ปศุสัตวที่
ใหผลผลิต เชน แพะหรือวัวนม สัตวที่ใชลากจูงหรือบรรทุกของ เชน ลาหรืออูฐ
เปนตน) และใชการวิเคราะหหาจํานวนสัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ รวมถึง
องคประกอบตางๆ (ดังที่กําหนดไวในมาตรฐานขอ 1, บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 6
ขางตน) จํานวนสัตวขั้นต่ํานี้จะขึ้นอยูกับบทบาทของปศุสัตวที่มีตอการดํารงชีพของ
ผูคนและการคาดการณวาปศุสัตวจะสามารถสรางรายไดสนับสนุนเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนไดเทาใด ผูไดรับความชวยเหลือควรไดรับอนุญาตใหคัดเลือกสัตวแตละตัว
ดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยใชกระบวนการที่โปรงใสและตรวจสอบได
แมวาการจัดหาปศุสัตวใหไดจํานวนขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพอาจจะมีคาใชจาย
สูงมาก (โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนที่ตองพึ่งพาปศุสัตวเปนหลัก) แตหากทําการ
แจกจ า ยปศุ สั ต ว ไ ม ถึ ง จํ า นวนขั้ น ต่ํ า ที่ กํ า หนด ก็ จ ะทํ า ให ค รั ว เรื อ นที่ ไ ด รั บ ความ
ชวยเหลื อจํา เปน ตองไดรั บความชว ยเหลือ เพิ่ม เติม เพื่อ ความมั่น คงดา นอาหาร
จนกวาฝูงสัตวจะมีจํานวนเพียงพอตอการดํารงชีพ ซึ่งอาจใชเวลาหลายป
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4. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการแจกจายปศุสัตว: ควรใชความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น
ในการวางแผนการจัดหาปศุสัตวเพื่อใหตรงกับชวงที่มีอาหารสําหรับสัตว (เชน
ทุงหญาเลี้ยงสัตว หญาแหงหรือฟาง เศษพืชผลตางๆ หลังการเก็บเกี่ยว) และน้ํา
อุดมสมบูรณมากที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโตของปศุ
สัตวใหมากที่สุด พรอมกันนั้นก็ชวยลดผลกระทบดานลบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศ ฤดูการผสมพันธุของปศุสัตว และ
ชวงเวลาที่มักเกิดโรคระบาดในแตละปควบคูกันไป
มาตรฐานในการจัดหาปศุสัตวขอ 3: ระบบสินเชื่อ การจัดซื้อ การขนสงและจัดสง
ระบบสินเชื่อ การจัดซื้อ การขนสง และการจัดสงมีประสิทธิภาพ คุมทุน และสงเสริมให
สามารถจัดหาปศุสัตวไดอยางมีคุณภาพ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• หากเปนไปได ควรมีการจัดซื้อปศุสัตวในทองถิ่นเปนหลัก (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติ
ขอ 1)
• การจัดซื้อเปนไปตามหลักเกณฑที่ตกลงรวมกันและเปนไปตามขั้นตอนการจัดซื้อตาม
กฎหมาย (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• มีการตรวจสุขภาพสัตวในขณะที่ทําการซื้อขายปศุสัตว (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• มีการจัดหาปศุสัตวภายใตระบบสินเชื่อในกรณีที่พิจารณาแลววาเปนการมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหแกผูไดรับความชวยเหลือ และในขณะเดียวกันก็ตองแนใจวา
วิธีการดังกลาวไมไปทําใหผลผลิตของปศุสัตวที่จัดหาใหลดลง หรือทําใหครัวเรือน
ดังกลาวไมสามารถจัดหาปจจัยพื้นฐานไดเพียงพอตอการดํารงชีพ สวนในกรณีอื่นๆ
จะมีการจัดหาปศุสัตวใหเปนของกํานัล (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 4)
• มีการวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการขนสงปศุสัตว เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียปศุ
สัตวในระหวางขนสง และตองมั่นใจไดวาปศุสัตวมีสภาพความเปนอยูที่ดีในระหวาง
การขนสง (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การจัดซื้อ ปศุสัต วใ นทอ งถิ่น : การจัด ซื้อ ปศุสัต วในทอ งถิ่น เปน การสนับ สนุน
ตลาดคา ปศุส ัต วใ นทอ งถิ ่น และหลีก เลี ่ย งปญ หาการขนสง ปญ หาเกี ่ย วกับ
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สุขภาพสัตว ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาดานการเงินที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
สัตวจากพื้นที่หางไกล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมควรจัดซื้อปศุสัตวขามแดน การจัดซื้อ
ปศุสัตวจริงควรเปดโอกาสใหผูไดรับความชวยเหลือหรือตัวแทนของพวกเขาไดเขา
มามีสวนรวม เนื่องจากคนในทอ งถิ่น จะทราบวาสัตวชนิดใดมีความเหมาะสมที่สุด
สําหรับพวกเขาในสถานการณดังกลาว ทั้ง นี้ ในชุม ชนแตล ะแหง ผูไ ดรับ ความ
ชว ยเหลือ ควรแตง ตั้ง ผูเชี่ย วชาญดา นปศุสัตว ผูคา ปศุสัต ว หรือ ผูอ าวุโ สในทอ งถิ่น
ของตนใหทํา หนา ที่เ ปน ตัว แทนในการคัด เลือ กปศุสัต ว งานนัด พบผูคาปศุสัต ว
(Livestock Fairs) ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหกลุมผูไดรับความชวยเหลือ
สามารถคัดเลือกปศุสัตวดวยตนเอง (ดูภาคผนวก 9.5) อยางไรก็ตาม หลังจากภาวะภัย
พิบัติผานพนไปไดไมนาน อาจจะเปนไปไดยากที่จะจัดหาปศุสัตวตัวเมียที่อายุนอยเปน
จํานวนมากพอจากแหลงปศุสัตวในทองถิ่นได โดยเฉพาะสําหรับโครงการขนาดใหญที่
ตองใชสัตวจํานวนมาก
2. ขั้นตอนการจัดซื้อ: จําเปนตองศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อปศุสัตว (ภาษี ดาน
กักกันสัตว ประเด็นเรื่องการเคลื่อนยายสัตวขามพรมแดน เปนตน) ขอกําหนดเรื่องการ
กักกันสัตวอาจสงผลกระทบที่สําคัญตอการดําเนินการจัดหาปศุสัตว เนื่องจากขั้นตอน
การกักกันสัตวตองใชเวลา ทรัพยากร ระบบลอจิสติกส และการดูแลจัดการสัตว
เพิ่มขึ้นเปนอยางมากก อ นที่ จ ะสามารถแจกจ า ยสั ต ว ใ ห ถึ ง มื อ ผู ไ ด รั บ ความช ว ยเหลือ
นอกจากนี้ ควรมี ก ารกํา หนดแหล ง ที่ ม า ชนิด เพศ และอายุของสัตวกอนตกลงทํา
สัญญากับผูขายปศุสัตว เพื่อใหมั่นใจไดวาทุกอยางเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดตกลงกัน
ไว และตองใหผูเชี่ยวชาญดานปศุสัตวและตัวแทนชุมชนรวมกันตรวจสอบคุณภาพของ
ปศุสัตวกอนนําไปแจกจาย ในสถานการณความขัดแยง หรือในพื้นที่ที่ไมปลอดภัยซึ่งมี
การปลนชิงฝูงสัตวอยูบอยๆ องคกรที่รับผิดชอบตองตรวจสอบแหลงที่มาของปศุสัตว
เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อปศุสัตวที่ถูกปลนชิงมา
3. การตรวจสุขภาพสัตว: ในวันที่ซื้อขายปศุสัตวตองใหสัตวแพทยหรือผูชวยสัตวแพทย
ทําการตรวจสุขภาพสัตวเพื่อดูวาสัตวมีอาการเจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพหรือไม
ผูตรวจสุขภาพสัตวอาจจะเปนสัตวแพทยเอกชนในพื้นที่ (ซึ่งไดรับการวาจางโดยทาง
โครงการ) หรืออาจจะเปนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการก็ได
4. ระบบสิน เชื่อตองไมสงผลเสียตอผลผลิต: ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ ผูที่
รับผิดชอบควรปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับกลุมผูไดรับความชวยเหลือเพื่อตัดสินใจวา
จะดําเนินโครงการในรูปแบบโครงการสินเชื่อหรือการแจกจายปศุสัตวเปนของกํานัล
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และหากเปนโครงการสินเชื่อ จะกําหนดใหมีการชําระคืนในรูปแบบใด การตัดสินใจ
ดังกลาวตองอยูบนหลักของการทําความเขาใจอยางถองแทและการใหคํามั่นจากทุก
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ ในกรณีการแจกจายปศุสัตวภายใตระบบสินเชื่อ การชําระ
คืนสินเชื่ออาจจะอยูในรูปของการใหลูกสัตวที่คลอดออกมาหรือชําระคืนเปนเงินสดก็
ได ในการชําระคืนเปนเงินสด ชุมชนตองปรับตัวเขากับระบบเศรษฐกิจที่ใชกลไกตลาด
ใหไดในระดับหนึ่งกอน และในหลายกรณีพบวาการชําระคืนดวยปศุสัตวจะเปนวิธีที่
เหมาะสมที่สุด ถาเปนไปไดก็ใหดําเนินการตามระบบการใหยืมและการชําระคืนของ
ทองถิ่นดังกลาว อยางไรก็ตาม ผูที่รับผิดชอบตองใชความระมัดระวังในการดําเนิน
โครงการในลักษณะนี้เพื่อใหแนใจวาขอกําหนดในการชําระคืน (เชน ประเภทและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสัตว กําหนดเวลาในการชําระคืน เปนตน) ตองไมสงผลกระทบเชิงลบ
ตอคุณภาพของความชวยเหลือโดยการจัดหาปศุสัตวในชวงแรก การคัดเลือกกลุมผูที่จะ
ไดรับความชวยเหลือเปนกลุมถัดไป (กลุมผูรับความชวยเหลือทุติยภูมิ) ควรดําเนินการ
ไปพรอมกับการคัดเลือกกลุมผูไดรับความชวยเหลือปฐมภูมิกลุมแรก (กลุมผูรับความ
ชวยเหลือปฐมภูมิ) และผูที่รับผิดชอบตองตรวจสอบติดตามการชําระคืนอยางใกลชิด
5. การวางแผนการขนสงปศุสัตว: ตองมีการวางแผนเลวงหนาใหครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน
กําหนดการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง สภาพอากาศที่คาดไว ระยะทาง ชวงเวลาทํา
การของดานศุลกากร จุดแวะพักระหวางเดินทาง และจุดหยุดใหน้ําและอาหารสัตว
รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณและของใชที่จําเปนสําหรับการใหอาหารและน้ําแกปศุสัตว
และสําหรับรีดนมปศุสัตวตามความจําเปน ผูที่รับผิดชอบในการขนสงปศุสัตวจะตอง
แนใจวาสภาพแวดลอมตางๆ และระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสมที่จะใหปศุ
สัตวมีสภาพความเปนอยูที่ดีในระหวางการเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงการบรรทุกปศุสัตวใน
สภาพแออัดซึ่งจะเกิดอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ ปศุสัตวแตละตัวตองการพื้นที่
ที่กวางพอสําหรับการยืนและนอนในทาตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันผูที่รับผิดชอบ
การขนสงเคลื่อนยายก็ตองเวนระยะปศุสัตวใหใกลกันมากพอที่จะไมใหปศุสัตวลมลง
ในระหวางการเดินทาง รถบรรทุกที่นํามาขนปศุสัตวตองไดรับการพนยาฆาเชื้อโรคทั้ง
กอนและหลังบรรทุกปศุสัตวและตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ตอง
ดําเนินการจัดเตรียมจุดตรวจรับปศุสัตวใหพรอมโดยจัดหาน้ํา อาหารสัตว ทําการลอม
รั้ว และสรางที่อยูอาศัยสําหรับสัตวไวใหเพียงพอตามความจําเปน
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มาตรฐานในการจัดหาปศุสัตวขอ 4: ความชวยเหลือเพิ่มเติม
มีการใหความชวยเหลือเพิ่มเติม (การดูแลดานสัตวแพทย การฝกอบรม อาหาร) ใหแกกลุมผู
ไดรับความชวยเหลือเพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินการนี้จะสงผลในทางที่ดีและยั่งยืนตอวิถี
การดํารงชีพ
ดัชนีชี้วัดหลัก
• ใหบริการดูแลดานสัตวแพทยเชิงปองกันแกปศุสัตวกอนนําสัตวไปแจกจาย (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 1)
• มีการวางระบบบริการดูแลดานสัตวแพทยอยางตอเนื่องสําหรับสมาชิกในชุมชนทุก
คน (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 2)
• การสนับสนุนดวยการจัดฝกอบรมและสรางเสริมขีดความสามารถใหแกกลุมผูไดรับ
ความชวยเหลือ โดยอาศัยขอมูลเชิงวิเคราะหดานความรูและทักษะในการเลี้ยงสัตว (ดู
บันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 3)
• การฝกอบรมและสรางเสริมขีดความสามารถนั้นประกอบดวยการเตรียมความพรอม
เพื่อรับมือเหตุการณไมคาดฝนและเหตุการณภัยพิบัติในอนาคต (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 4)
• มีการระบุถึงความตองการเรื่องความมั่นคงดานอาหารและดําเนินการตอบสนองโดย
เปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องความมั่นคงดานอาหาร โภชนาการ และการให
ความชวยเหลือดานอาหาร (Sphere Handbook) เพื่อปองกันการเรงจําหนายปศุสัตว
ออกแตเนิ่นๆ (ดูบันทึกแนวทางปฏิบัติขอ 5)
• มีการระบุถึงความตองการดานที่อยูอาศัยและความตองการอื่นๆ ที่ไมใชอาหาร และ
ดําเนินการตอบสนองโดยใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําดานการจัดหาที่อยูอาศัย การ
ตั้งถิ่นฐาน และสิ่งจําเปนอื่นๆ ที่ไมใชอาหาร (Sphere Handbook) (ดูบันทึกแนวทาง
ปฏิบัติขอ 6)
• ควรยุติการใหความชวยเหลือดานความมั่นคงทางอาหารในกรณีที่มีจํานวนฝูงปศุสัตว
มากพอตอการดํารงชีพและ/หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะชวยใหครัวเรือนที่
ไดรับผลกระทบไมจําเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือดังกลาวอีกตอไป (ดูบันทึก
แนวทางปฏิบัติขอ 7)
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ
1. การดูแลดานสัตวแพทยเชิงปองกัน : กอ นนํา สัต วไ ปแจกจา ย สัต วทุก ตัว ควรไดรับ
การฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคและถา ยพยาธิ และ/หรือ ไดรับ บริก ารดูแ ลสุข ภาพสัต ว
เชิง ปอ งกัน อื่น ๆ ตามความเหมาะสมตอ สถานการณโ รคระบาดในสัต วใ นพื้น ที่
สวนใหญแลวหนวยงานที่รับผิดชอบจะใหบริการเหลานี้พรอมกันในครั้งเดียวโดยไมคิด
คาใชจาย อยางไรก็ตาม ผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงความคุมทุนดังรายละเอียดในบทที่ 5
2. การดูแ ลดา นสัต วแพทยใ นระยะยาว: ชุม ชนที่ไ ดรับ ความชว ยเหลือ ควรเขา ถึง
บริก ารดูแ ลสุข ภาพสัต วทั ้ง ในแงก ารปอ งกัน และรัก ษาโรคไดต ลอดเวลาตาม
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ระบุใ นบทที่ 5
3. การฝก อบรมและสรา งเสริม ขีด ความสามารถ: ในกรณีข องการจัด หาฝูง ปศุสัต ว
ทดแทน หนวยงานที่เกี่ยวของอาจไมจําเปน ตอ งจัดการฝกอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว
เนื่อ งจากชุม ชนที่ไ ดรับ ความชว ยเหลือ (ซึ่ ง ปกติแ ลว จะเปน ผูเลี้ยงสัตวแบบปลอย
ทุ ง และผู เ ลี ้ย งปศุส ัต วแ ละทํ า การเกษตรควบคู ก ัน )
อาจจะมีค วามรู แ ละ
ประสบการณใ นการจัด การปศุสัต วม าเปน อยา งดี อยา งไรก็ต าม ในบางครั้ง อาจมี
การดํา เนิน โครงการใหค วามชว ยเหลือ โดยการแจกจา ยปศุส ัต วเ พื่อ เสริม ชอ ง
ทางการทํา มาหากิน ในชุม ชนหรือ กลุม ครอบครัว ที่ที่มีค วามเสี่ย งซึ่ง มีค วามรูเ รื่อ ง
การเลี้ย งปศุสัต วอ ยา งจํา กัด หรือ ในกรณีที่เ กิด ภัย พิบัติเ ปน เวลานานและทํา ให
ความรูใ นการเลี้ย งปศุสัต วตอ งสูญ หายไป ในกรณีเ ชน นี้ นอกเหนือ จากการจัด หา
ปศุส ัต วแ ลว หนว ยงานที ่ร ับ ผิด ชอบควรจัด ใหม ีก ารฝก อบรมเพื ่อ เพิ ่ม ขีด
ความสามารถในการดูแ ลจัด การสัต วเ พื่อ ใหมั่น ใจไดว า ปศุส ัต วจ ะมีชีวิต รอด,
ไดรับ การดูแ ลเปน อยา งดี และสามารถชว ยเสริม ชอ งทางการดํา รงชีพ หลัง เกิด
ภาวะภัยพิบัติ
4. การเตรีย มความพรอ มเพื ่อ รับ มือ กับ ภาวะภัย พิบ ัต ิที ่อ าจเกิด ขึ ้น ในอนาคต:
โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง
ในกรณีข องการแจกจา ยปศุส ัต วเ สริม ในชุม ชนที ่มี
ประสบการณใ นการจัด การปศุสัต วไ มม ากนัก สิ่ง สํา คัญ ที่ตอ งดํา เนิน การคือ การ
พัฒ นาทัก ษะเตรีย มความพรอ มใหแ กผูที่ไ ดรับ ความชว ยเหลือ เพื่อ ลดความเสี่ย งที่
จะสูญ เสีย ปศุส ัต วห ากเกิด ภัย พิบ ัต ิขึ ้น ในอนาคต กิจ กรรมเตรีย มความพรอ ม
ดัง กลา วไดแ ก การจัด เก็บ อาหารสัต ว การปอ งกัน ทุง หญา เลี้ย งสัต ว การหาตลาด
คา ปศุสัต วที่ใ หผ ลกํา ไรสูง สุด การลดจํา นวนปศุสัต วตั้ง แตเ นิ่น ๆ การสรา งที่อ ยู
300

มาตรฐานขั้นต่ําในการจัดหาปศุสัตว

อาศัยสําหรับ สัตว การดูแลสุขภาพสัตว และการดูแ ลบํา รุง รัก ษาแหลง น้ํา (ทั้ง หมด
นี้ไ ดอธิบายไวใ นบทตางๆ ของคูมือเลมนี้)
5. การใหค วามชว ยเหลือ เพื่อ ความมั่น คงดา นอาหาร : การจํา หนา ยและบริโ ภคสัต ว
ในชว งเริ่ม ตน เกิด ภาวะภัย พิบัติเ ปน เหตุก ารณที่มัก พบไดบอ ยและเกิด ขึ้น ในทัน ที
หลัง จากครัว เรือ นที่ไ ดรับ แจกจา ยปศุส ัต ว ซึ่ง สะทอ นใหเ ห็น ถึง ความตอ งการ
เรง ดว นในเรื่อ งความมั่น คงดา นอาหารของครัว เรือ นที่ไ ดรับ ความชว ยเหลือ และ/
หรือ การขาดแคลนแรงงาน และความจํา เป น ที่ตอ งมีก ารโยกยา ยทรัพ ยากรมาจาก
วิถีก ารดํา รงชีพ อื่น ๆ เพื่อ มาใชใ นการจัด การปศุสัต ว ผูที่รับ ผิด ชอบควรประเมิน
ความตอ งการความชว ยเหลือ เพิ่ม เติม โดยพิจ ารณาที ่ค วามตอ งการเรื่อ งความ
มั่น คงดา นอาหารของครอบครัว ที่ไ ดรับ ความชว ยเหลือ และดํา เนิน การให ค วาม
ชว ยเหลือ ดัง กลา วจนกวา ปศุสัต วจ ะใหผ ลผลิต ไดเ ต็ม เม็ด เต็ม หนว ย โปรดอา น
รายละเอีย ดไดจ ากคูมือ สเฟย ร (Sphere Handbook) ซึ่ง ไดกํา หนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ในเรื่องความมั่นคงดานอาหาร โภชนาการ และการใหความชวยเหลือดานอาหาร
6. การใหค วามชว ยเหลือ ดา นที่อ ยูอ าศัย และสิ่ง ของเครื่อ งใช ที่จํา เปน : ครอบครัว ที่
ไดรับ การแจกจา ยปศุสัต วอ าจมีค วามตอ งการดา นที่อ ยูอ าศัย อุป กรณเ ครื่อ งใชใ น
ครัว เรือ น ที่น อนหมอนมุง ถัง บรรจุน้ํา และสิ่ง ของจํา เปน อื่น ๆ หากหนว ยงานที่
รับ ผิดชอบไมไ ดแจกจายสิ่งเหลานี้ ครัวเรือนที่ไ ดรับผลกระทบอาจจําเปน ตอ งขาย
ปศุสัต วที่ไ ดม าเพื่อ นํา เงิน มาซื้อ หาสิ่ง ของเหลา นี้ ในบางสถานการณห นว ยงานที่
รับ ผิดชอบอาจจําเปน ตอ งจัดหาอุปกรณที่ใ ชกับ ปศุสัตว เชน เกวียน อุปกรณเ ทีย ม
สัตว คัน ไถ และอื่น ๆ ใหแกครัวเรือนที่ไ ดรับความชวยเหลือ
7. การยุติการใหความชว ยเหลือ ดา นความมั่น คงดา นอาหาร : ระบบกํา กับ ดูแ ลที่เ นน
การมีส ว นรว มซึ ่ง ไดรับ การออกแบบมาอยา งดี อาจจะมีม าตรการวัด การเพิ ่ม
จํ า นวนของปศุส ัต วแ ละดัช นีอื ่น ๆ เกี ่ย วกับ วิถ ีก ารดํ า รงชีพ เพื ่อ ใหมั ่น ใจวา
หนว ยงานที่รับ ผิด ชอบจะไมยุติก ารใหค วามชว ยเหลือ ดา นความมั่น คงดา นอาหาร
กอ นที่ป ศุสัต วแ ละ/หรือ กิจ กรรมการดํา รงชีพ อื่น ๆ จะสามารถชว ยใหค รอบครัว ผู
ไดรับ ความชว ยเหลือ สามารถพึ่ง พาตัว เองได ดัง นั้น จึง ชว ยปอ งกัน ไมใ หเ กิด การ
เรง จําหนายปศุสัตวออกเร็วเกินไปและเปนการใหความชวยเหลือที่ไ มยั่ง ยืน
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ภาคผนวก 9.1 รายการตรวจสอบในการประเมินวิธีการจัดหาปศุสัตว
วิธีการจัดหาปศุสัตวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
• ปศุสัตวมีบทบาทตอการดํารงชีพอยางไรบางในชวงกอนเกิดภาวะภัยพิบัติ
o ทรัพยสินหลักในการดํารงชีพ
o เปนแหลงอาหารเสริม
o สรางรายได
o เปนพาหนะสําหรับโดยสาร/ขนสงหรือใหกําลังลากจูง
• มีการเลี้ยงปศุสัตวชนิดและสายพันธุใด และเพื่อวัตถุประสงคใด
• ผูเลี้ ยงปศุ สัตว ได สูญ เสียปศุ สัต วชนิ ดและสายพัน ธุใดซึ่ งตอ งการใหมี การจั ดหา
ทดแทน
• หากปศุสัตวไมไดเปนสวนหนึ่งของวิถีการดํารงชีพ
o มีความเปนไปไดหรือไมที่จะทดลองนําปศุสัตวมาแจกจายเพื่อตอบสนองความ
ตองการเรื่องอาหารหรือสรางรายไดเสริม
o ปศุสัตวชนิดและสายพันธุใดนาจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนํามาแจกจายมาก
ที่สุด
• ไดมีการพิจารณาทางเลือกอื่นในการจัดหาปศุสัตวที่คุมทุนกวาบางหรือไม
• มีกลไกสําหรับการแจกจายปศุสัตวทดแทนของทองถิ่นประเภทใดบาง
• เมื่อพิจารณาความเปนอยูของผูคนและสภาพแวดลอมในพื้นที่แลว จะตองจัดหาสัตว
ใหไดจํานวนอยางนอยกี่ตัวตอครัวเรือนเพื่อใหครัวเรือนที่ไดรับแจกจายปศุสัตว
สามารถดํารงชีพไดดวยตนเอง
• ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ น ต อ ชุ ม ชนเนื่ อ งจากการแจกจา ยปศุ สั ต ว จํา นวนขั้ น ต่ํ า
ดังกลาวมีอะไรบาง
o มีทุงหญาเลี้ยงสัตวหรืออาหารสัตวเพียงพอหรือไม
o มีน้ําเพียงพอหรือไม
o มีที่อยูอาศัยสําหรับสัตวเพียงพอหรือไม หรือสามารถสรางขึ้นไดหรือไม
o ปศุสัตวจะมีความปลอดภัยหรือไม หรือการจัดหาปศุสัตวจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง
ใหแกเจาของปศุสัตวและ/หรือตัวสัตวเองหรือไม
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ผูไดรับความชวยเหลือ
• กลุมผูอยูในขายไดรับความชวยเหลือมีทรัพยสินสวนทุนในเชิงสังคม เชิงกายภาพ
และทรัพยสินที่เปนทรัพยากรธรรมชาติใดบางที่จะชวยใหพวกเขาสามารถดูแล
จัดการปศุสัตวใหประสบผลสําเร็จในอนาคต
• หากจําเปน ทางโครงการ สามารถจัดฝกอบรมเรื่องการบริหารจัดการปศุสัตวใหแกผู
ที่ไดรับความชวยเหลือไดหรือไม
• ชายและหญิงมีบทบาทในการดูแลและจัดการปศุสัตวอยางไรบาง และการจัดหาปศุ
สัตวอาจจะสงผลกระทบตอแรงงานอยางไรบาง
• ประชากรกลุมเสี่ยงมีความตองการใดเปนการเฉพาะในเรื่องการดูแลจัดการปศุสัตว
และการเขาถึงผลิตภัณฑที่ไดจากปศุสัตวอยางไรบาง
• มีทรัพยากรเพียงพอในการใหความชวยเหลือดานการดูแลจัดการปศุสัตวแกกลุมผู
ไดรับความชวยเหลือตามความจําเปนหรือไม (ตัวอยางเชน การดูแลดานสัตวแพทย
อาหารสัตว ที่อยูอาศัยสําหรับสัตว)
• มีทรัพยากรเพียงพอในการใหความชวยเหลือที่ไมเกี่ยวของกับการดูแลจัดการปศุ
สัตวแกกลุมผูไดรับความชวยเหลือตามความจําเปนหรือไม (ตัวอยางเชน อาหาร
หรือสิ่งของอื่นๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพในขณะที่กําลังรอฝูงสัตวเพิ่มจํานวนให
มากพอจนสามารถเลี้ยงตนเองได)
การจัดซื้อปศุสัตว
• ระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อปศุสัตวจํานวนมากในคราวเดียวจาก
ตลาดคาปศุสัตวในทองถิ่น
• มีแหลงปศุสัตวที่มีสัตวจํานวนเพียงพอสําหรับการจัดซื้อคราวละมากๆ ซึ่งตั้งอยูใน
รัศมีที่สามารถขนสงไปยังชุมชนที่รับความชวยเหลือไดอยางสะดวกหรือไม
• มียานพาหนะสําหรับใชขนสงปศุสัตวหรือไม และสามารถทําการขนสงปศุสัตวได
อยางปลอดภัยโดยที่ไมเสี่ยงตอการทําใหปศุสัตวบาดเจ็บลมตายไดหรือไม
• ระบุความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดในสัตวอันเนื่องมาจากการจัดซื้อปศุสัตวมา
จากตางถิ่น
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ภาคผนวก 9.2 รายการตรวจสอบการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดหาปศุสัตว
การจัดหาปศุสัตว
• ผูไดรับความชวยเหลือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑสําหรับกลุมเปาหมาย
• จํานวนผูไดรับความชวยเหลือในทางทฤษฎีกับจํานวนที่แทจริง
• จํานวนของสัตวที่จัดหาให
• คุณภาพของสัตวที่จัดหาให
• ความเทาเทียมเรื่องคุณภาพของสัตวที่จัดหาใหสําหรับกลุมผูไดรับความชวยเหลือ
กลุมตางๆ
• ชวงเวลาในการจัดหา
• การเขาถึงจุดแจกจายปศุสัตว
• การกรอกเอกสารรับการแจกจายปศุสัตว
• สภาพของการขนสง
• การตรวจสุขภาพสัตวและความเห็นของสัตวแพทยตอสัตวดังกลาว
การตรวจติดตามการเพิ่มจํานวนและประสิทธิภาพการผลิตของสัตวในฝูงปศุสัตว
• จํานวนของสัตวทั้งหมด
• จํานวนของสัตวตัวเมีย/ตัวผูที่โตเต็มวัย
• จํานวนของสัตวตัวเมีย/ตัวผูที่ยังไมโตเต็มวัย
• จํานวนของลูกสัตวตัวเมีย/ตัวผู
• อัตราการเกิด
• อัตราการตาย (อัตราการตายโดยรวม อัตราการตายของสัตวแรกคลอด)
• อัตราการเจ็บปวย
• ผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตตามฤดูกาล และมูลคาจําแนกตามชนิดของผลิตผลพลอยได
(นม ไข หนังสัตว เขาสัตว เนื้อสัตว ฯลฯ)
การเฝาติดตามดานการดํารงชีพและการวิเคราะหผลกระทบ
• ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องจํานวนแหลงทรัพยากรและการเขาถึงแหลงทรัพยากร
• ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจกรรมหรือชองทางการดํารงชีพ
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•
•
•
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•
•
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•
•
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•
•
•

ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องรายไดและเงินทุน
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องระดับหนี้สินและความสามารถในการใหหรือใหยืมสัตว
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องศักยภาพของการลงทุนและตลาด
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาตลาด
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะของอาหาร (คุณภาพ ปริมาณ)
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะสุขภาพของมนุษย
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องจํานวนของเด็กในโรงเรียน
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะทางสังคมภายในชุมชน (เชน ความสามารถในการ
เขารวมงานประเพณีตางๆ)
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะสุขภาพของสัตว
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องจํานวนและความพรอมของแรงงานคนในพื้นที่
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสภาพความเปนอยูที่ดีของครัวเรือน
การพลัดถิ่นของประชากร การเดินทางกลับถิ่นฐานของผูพลัดถิ่น/ผูอพยพหนีภัย
สงคราม
ระดับของการฟนฟูที่อยูอาศัย และวิถีการดํารงชีพ

305

มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ

ภาคผนวก 9.3 การจัดหาและแจกจายปศุสัตวใหแกผูที่พํานักอยูในคายพักพิงชั่วคราวสําหรับ
บุคคลพลัดถิ่น/คายผูอพยพหนีภัยสงคราม
การจัดหาปศุสัตวในคายพักพิงชั่วคราวสําหรับบุคคลพลัดถิ่น/คายผูอพยพหนีภัยสงครามนั้นมี
ความทาทายมากเปนพิเศษในแงของการจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัย เนื่องจาก
คนและสัตวอาศัยอยูใกลกัน ในคายพักพิงที่ประสบปญหาความแออัดอยางหนัก ปญหาในการ
บริหารจัดการ สภาพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคระบาด ความขัดแยง หรือการขาดแคลนทรัพยากร
ในการดํารงชีพที่สําคัญอยางเชนน้ํา การจัดหาปศุสัตวอาจไปทําใหสถานการณเลวรายลงไป
อีกและอาจทําใหผูที่พักอาศัยอยูในคายดังกลาวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีก
สําหรับคายที่ไมมีสภาพปญหาดังกลาวและสามารถดําเนินการจัดหาปศุสัตวได ควร
ดําเนินมาตรการสงเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีเพื่อปองกันการระบาดของโรคติดตอจาก
สัตวสูคนและโรคระบาดในสัตว โดยอาจดําเนินมาตรการตางๆ เชน การไมใหปศุสัตว
ออกมาเดินเพนพานภายในคาย จัดหาสถานที่ผสมพันธุสัตวใหหางจากที่พักอาศัยของคนให
มากที่สุดเทาที่สามารถจะทําได ถาเปนไปไดใหอยูในบริเวณรอบนอกของคาย นอกจากนี้
ตองมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบวาควรจัดหาสัตวชนิดใด เนื่องจากสัตวบางชนิดอาจ
ทําใหเกิดสิ่งปฏิกูลมากกวาชนิดอื่นๆ ควรสงเสริมใหเจาของปศุสัตวเรงขายลูกสัตวที่คลอด
ใหมออกไปใหเร็วที่สุด และใหเลี้ยงแตเฉพาะสัตวที่อยูในวัยเจริญพันธุเพื่อรักษาปศุสัตว
เอาไว โดยที่ไมใหมีการแพรพันธุมากจนเกินไป
ทั้งตัวแทนของผูที่พํานักอยูในคายและประชาชนเจาของพื้นที่ควรรวมกันวางระบบ
จัดการและควบคุมการเขาถึงแหลงน้ําและแหลงอาหาร ทั้งนี้ เพื่อปองกันความขัดแยงและการ
ขาดแคลนแหลงน้ําและอาหารสําหรับสัตว ดังนั้น ในการจัดหาปศุสัตวใหคายพักพิง ปศุสัตว
ขนาดเล็กซึ่งตองการเนื้อที่และแหลงอาหารนอยกวา จึงนาจะเหมาะสมกวาปศุสัตวขนาดใหญ
นอกจากนี้ ปริมาณน้ําที่มีอยูในพื้นที่นั้นยังเปนขอจํากัดที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่
ประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับคน ในกรณีเชนนี้ ไมควรมีการจัดหาปศุ
สัตวใหแกคายพักพิง เนื่องจากการนําน้ํามาใหสัตวดื่มกินจะเปนการแยงใชน้ําจากแหลงน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภคของผูที่พักอาศัยในคายหรือประชาชนเจาของพื้นที่
ผูที่รับผิดชอบควรคํานึงถึงความตองการของปศุสัตวในเรื่องคอกหรือที่อยูอาศัยและ
ความปลอดภัยของสัตว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลัก
ขโมยสัตว และเพื่อใหปศุสัตวมีที่หลบแดดหลบฝนหรือภาวะอากาศที่เลวรายไดตามความ
เหมาะสม
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ประการสุดทาย ในการเลือกชนิดและสายพันธุปศุสัตว ผูรับผิดชอบควรคํานึงถึง
สภาพการดํารงชีพในภาวะภัยพิบัติของกลุมประชากรที่ไดรับความชวยเหลือ ดังนั้น การ
จัดหาปศุสัตวที่มีวงจรการผสมพันธุหรือเจริญพันธุในชวงระยะเวลาสั้นๆ และสามารถขายได
งายจึงนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
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ภาคผนวก 9.4 การอภิปรายเรื่องจํานวนสัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
ในโครงการจัดหาปศุสัตวทดแทนที่ดําเนินการในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง มักมี
การนําแนวคิดเรื่อง “จํานวนสัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ” มาใชในการระบุจํานวน
สัตวขั้นต่ําและชนิดของสัตวที่ตองใช เพื่อใหผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงสามารถดํารงชีพตอไป
ไดโดยการเลี้ยงปศุสัตว ถึงแมวาปจจุบันนี้จะมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตางๆ เชน LEGS
ที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของปศุสัตวที่จะนํามาแจกจายไดในทันที แต
ในทางปฏิบัติแลว ชนิดและจํานวนของปศุสัตวที่ตองการจะแตกตางกันเปนอยางมากระหวาง
กลุ ม ผู เ ลี้ ยงสั ต ว แบบปล อ ยทุ งกลุ มต า งๆ และไม มี การกํ า หนดจํ า นวนปศุ สั ต ว ที่ จ ะนํ า มา
แจกจายที่เปนมาตรฐานตายตัวแตอยางใด ในทํานองเดียวกัน ก็เปนเรื่องยากที่จะกําหนดตัว
เลขที่ เ ป น มาตรฐานสากลสํ า หรั บ การจั ด หาปศุ สั ต ว ใ ห แ ก ชุ ม ชนที่ ทํ า การเกษตรแบบ
ผสมผสานทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ประสบการณจากการปฏิบัติงานภาคสนามไดชี้ใหเห็นวา วิธีที่ดีที่สุดในการกําหนด
ชนิดและจํานวนปศุสัตวที่ตองจัดหาก็คือ การใชวิธีวิเคราะหโดยการมีสวนรวมจากหลายฝาย
และการปรึกษาหารือกับชุมชนที่เกี่ยวของ โดยในขั้นตอนดังกลาวนี้อาจตองมีการอธิบาย
ประโยชนและปญหาของปศุสัตวชนิดและสายพันธุตางๆ สําหรับกลุมประชากรในชุมชนที่มี
ฐานะตางๆ กัน พรอมกับการวิเคราะหระบบการจัดหาปศุสัตวทดแทนของทองถิ่น
สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ถึงแมวาผูที่รับผิดชอบจะสามารถหา “จํานวน
สัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ” รวมกับชุมชนไดโดยใชวิธีขางตน แตในขณะเดียวกัน
หนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงานก็กําลังประสบปญหาขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดหาปศุสัตว และยิ่งจํานวนปศุสัตวที่ตองจัดหาใหตอครัวเรือนสูงขึ้น จํานวนครัวเรือนที่จะ
ไดประโยชนจากโครงการใหความชวยเหลือดังกลาวก็จะยิ่งลดลงตามไปดวย
ตัวอยางเชน องคการ Save the Children ในสหราชอาณาจักร ไดดําเนินโครงการ
จัดหาปศุสัตวทดแทนในระหวางป พ.ศ. 2545-2546 เพื่อใหการชวยเหลือครอบครัวผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศจํานวน 500 ครอบครัวทางตะวันออกของเอธิโอเปย ซึ่งเปนมาตรการใหความ
ชวยเหลือและบรรเทาทุกขหลังจากเกิดภัยแลง โดยมีการจัดหาพอพันธุแมพันธุแกะหรือแพะ
ใหครอบครัวผูเลี้ยงปศุสัตวครอบครัวละ 30 ตัว ในการนี้ ทางองคการ Save the Children ในส
หราชอาณาจักร ไดดําเนินโครงการรวมกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและปองกันภัย
พิบัติของรัฐบาลเอธิโอเปย (Disaster Preparedness and Prevention Committee) และสํานักปศุ
สัตวเขตพื้นที่โซมาเลีย (Somali Region Livestock Bureau) โครงการนี้ตองใชเงินลงทุน
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ประมาณ 244, 500 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 7,579,500 บาท) หรือเทากับ 489 ดอลลารสหรัฐ
(ประมาณ 15,159 บาท) ตอครัวเรือน งบประมาณกอนนี้ไมรวมคาใชจายในการแจกจาย
อาหารและสิ่งของเครื่องใชภายในครัวเรือนซึ่งมีองคกรอื่นๆ เปนผูจัดซื้อจัดหา อาทิ องคกรค
ริสเตียนเพื่อการพัฒนาและการชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Christian Relief and Development
Agency) และองคการยูนิเซฟ เปนตน จากการประเมินผลโครงการไดขอสรุปวา ถึงแมวา
โครงการจัดหาปศุสัตวทดแทนใหผูพลัดถิ่นไดกอใหเกิดประโยชนเปนอยางมาก แตการให
ความชวยเหลือดังกลาวก็ควรจะจัดหาแกะและแพะใหไดอยางนอย 50 ตัวตอครัวเรือน เพื่อให
ครอบครัวเหลานี้สามารถดํารงชีพไดดวยตนเอง หากมีการจัดหาสัตวใหไดตามจํานวนที่ระบุ
ไว ก็จะตองเพิ่มงบประมาณของโครงการขึ้นอีก 41 เปอรเซ็นต โดยจะมีครัวเรือนที่ไดรับการ
แจกจายปศุสัตวจํานวน 500 ครอบครัว สวนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ หากใชงบประมาณกอน
เดิ มและต องจั ดหาสั ตวให ครัวเรื อนละ 50 ตัวก็ จะสามารถจัดหาปศุ สั ตวให ไดเพี ยง 300
ครัวเรือน ผลจากการประเมินชี้วาจะตองใชงบที่ประมาณ 690 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ
21,390 บาท) ตอครัวเรือนในการจัดหาปศุสัตวทดแทนเพื่อใหชุมชนเปาหมายสามารถดํารง
ชีพไดดวยตนเอง (Wekesa, 2005)
ตัวอยางขางตนไดแสดงใหเห็นถึงปญหาและความทาทายที่องคกรชวยเหลือและ
บรรเทาทุกขตางๆ กําลังประสบอยู เมื่อตองตัดสินใจวาจะจัดหาปศุสัตวทดแทนใหครัวเรือน
จํานวนกี่ครัวเรือน และตองจัดหาปศุสัตวจํานวนเทาใดใหแตละครัวเรือน พรอมกันนั้นก็ได
ชี้ใหเห็นความสําคัญของการกําหนดวา “จํานวนปศุสัตวขั้นต่ําที่เพียงพอตอการดํารงชีพ” ที่
แทจริงนั้นเปนอยางไร เมื่อคํานึงถึงบริบทของผูที่ไดรับความชวยเหลือเฉพาะกลุม
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ภาคผนวก 9.5 งานนัดพบผูคาปศุสัตว (Livestock Fairs)
งานนัดพบผูคาปศุสัตวเปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาปศุสัตว ซึ่งเปดโอกาสใหผูที่รับความ
ชวยเหลือสามารถเลือกสัตวไดหลากหลายชนิด รวมทั้งเลือกเพศและอายุสัตว เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการแจกจายสัตวแบบทั่วไป งานนัดพบผูคาปศุสัตวเปนการสงเสริมใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของ และสรางอํานาจการตัดสินใจใหมากขึ้น อีกทั้งยังชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น
เม็ดเงินที่ลงทุนไปกับโครงการจะชวยหลอเลี้ยงเศรษฐกิจของพื้นที่เปาหมายโดยตรง และการ
เขารวมงานอยางแข็งขันจากผูคาสัตวเปนอาชีพและผูคาสัตวขาจร จะเปนเครื่องสงเสริมให
เกิดโครงการริเริ่มใหมๆ และการประกอบการในดานนี้มากขึ้น
งานนัดพบผูคาปศุสัตวจัดขึ้นเพื่อเปนตลาดคาปศุสัตวโดยเฉพาะ โดยในงานนี้ผูคา
และเจาของปศุสัตวในพื้นที่จะไดรับการเชิญชวนใหนําสัตวมาขาย กลุมผูไดรับความ
ชวยเหลือที่ไดรับการคัดเลือกจากโครงการ จะไดรับแจกบัตรเงินสดที่มีมูลคาจํานวนหนึ่งเพื่อ
นําไปแลกสัตวที่ตนตองการในงานนี้ หลังจากทําการซื้อขายแลว ผูคาปศุสัตวสามารถนําบัตร
เงินสดมาแลกเปนเงินสกุลทองถิ่น นอกจากนี้ งานนัดพบผูคาปศุสัตวยังเปนโอกาสอันดีที่ผู
เลี้ยงปศุสัตวจะไดมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูตางๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
งานนัดพบผูคาปศุสัตวอาจมีความเหมาะสมตอการใหความชวยเหลือดวยการจัดหา
ฝูงปศุสัตวทดแทนหรือการจัดหาปศุสัตวแบบอื่นๆ
บทกรณีศึกษาจะกลาวถึงกรณีศึกษาเรื่องงานนัดพบผูคาปศุสัตวในประเทศไนเจอร
(ดูกรณีศึกษา 9.3)
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บทที่ 1: การรับมือกับภาวะภัยพิบัติที่สงผลถึงปศุสัตวโดยคํานึงถึงการดํารงชีพ
กรณีศึกษา 1.1: ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันหลังจากภาวะแลง
เหตุการณแผนดินไหวที่รัฐคุชราต (Gujarat) ทางตะวันตกของประเทศอินเดียเมื่อป พ.ศ. 2544
สงผลกระทบตอ 21 เขตจาก 25 เขตในรัฐดังกลาว ในสามเขตที่ไดรับผลกระทบรายแรงที่สุด มี
ปศุสัตว (วัว ควาย แกะ และแพะ) เกือบ 9,000 ตัว ลมตาย ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการถูก
ทอดทิ้ง ในเวลานั้น เขตกัจฉ (Kachchh) ซึ่งไดรับความเสียหายมากที่สุดยังอยูระหวางการฟนตัว
จากพายุไซโคลนที่ถลมพื้นที่ชายฝงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ซึ่งคราชีวิตปศุสัตวไป
ประมาณ 50,000 ตัว แผนดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.47 น. ซึ่งหากเกิดขึ้นในเวลาเชากวานั้นหรือ
ในตอนกลางคื น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ชี วิ ต มนุ ษ ย แ ละปศุ สั ต ว ม ากกว า นี้ ปศุ สั ต ว
สวนมากถูกพาออกไปกินหญานอกหมูบานแลวตอนที่เกิดแผนดินไหว อยางไรก็ตาม ชาวนาที่
นําปศุสัตวออกไปกินหญาชาในเชาวันนั้นหรือไมมีแรงงานเพียงพอตองสูญเสียสัตวไปมากกวา
วัวและควายบางตัว ที่เสียชีวิตเพิ่งจะถูกรีดนมและกําลัง ยืนอยูขางกําแพงบานหรือเพิง ตอนที่
กําแพงถลมลงมา
ปศุสัตวไดรับความสนใจเพียงเล็กนอยในชวงสองสัปดาหแรกหลังจากเกิดแผนดินไหว
เนื่องจากประชาชนยังคงอยูระหวางการฟนฟูสภาพจิตใจจากความตกใจในเหตุการณภัยพิบัติที่
เกิดขึ้น และความพยายามในการบรรเทาทุกขมุงไปที่ประชากรมนุษยเปนหลัก ปศุสัตวสวนใหญ
ถูกปลอยใหเรรอนหาอาหารและน้ํากินเองไปทั่วเมืองและหมูบาน สัตวบางตัวเสียชีวิตจากอาการ
บาดเจ็บเนื่องจากอาคารถลมลงมา หรือจากบาดแผลเพราะซากปรักหักพัง สัตวอื่นๆ ซึ่งปกติจะ
อยูในที่พักตอนกลางคืนตองเสียชีวิตจากการถูกทอดทิ้งเนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีอากาศหนาว
เย็นในรอบป กวาชาวนาจะสามารถใหความสนใจกับสัตวของตัวเองและหาอาหารใหได สัตว
สวนใหญก็อยูในสภาพที่ย่ําแยแลว วัวและควายที่ไมไดถูกรีดนมในระยะนี้จะหยุดการผลิตน้ํานม
ผลกระทบของแผ น ดิ น ไหวต อ ภาคการเกษตรและปศุ สั ต ว มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
เนื่องจากภาวะแลงที่ตอเนื่องยาวนานถึงสี่ป ความแหงแลงไดทําลายหญาสําหรับเลี้ยงสัตวสวน
ใหญ และทุ ง เลี้ ย งสั ต ว ต ามธรรมชาติ ไ ด รั บ ความเสี ย หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายไปเป น จํ า นวนมาก
นอกจากขาดแคลนอาหารสัตวแลว น้ําดื่มสําก็ขาดแคลนเชนกัน ถังเก็บน้ําสวนใหญแตกหรือ
เสียหายเนื่องจากแผนดินไหว จึงไมมีจุดแจกจายน้ําตามปกติอีกตอไป สัตวตองเดินไกลขึ้น การ
รดน้ํานอยลง พื้นที่เพาะปลูกและทุงหญาเลี้ยงสัตวตามธรรมชาติจึงเสื่อมสภาพลงเมื่อสัตวตอง
เดินผานไปยังพื้นที่ใหม หลังจากเหตุการณแผนดินไหว หนวยงานบริการดานสัตวแพทยของรัฐ
หลายแหงไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ อาคารใหบริการดานสัตวแพทย หองปฏิบัติการ
สถานที่จายยา และที่พักของเจาหนาที่ถูกทําลายทั้งหมดหรือไดรับความเสียหายอยางรุนแรง
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มีการจัดทําขอเสนอโครงการความรวมมือดานเทคนิคขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อให
ชาวนากลุมเล็กๆ หรือกลุมชายขอบ ซึ่งเปนเจาของปศุสัตวในชุมชนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด
ในเมืองกัจฉไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีในรูปของที่พักแบบงายๆ และอาหารขนสําหรับ
สัตว โครงการนี้ยังมีจุดประสงคในการชวยเหลือรัฐบาลใหฟนฟูความสามารถในการดําเนินงาน
ของศูนยปฐมพยาบาลสัตวประจําหมูบาน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขสําหรับ
สัตวและมาตรการปองกันโรคที่จําเปนได นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนความพยายามใน
ระยะกลางและระยะยาวของรัฐบาลที่จะฟนฟูกิจกรรมการเลี้ยงสัตวของเจาของปศุสัตวรายยอย
ใหสามารถกลับมาอยูในระดับเดิมกอนที่จะเกิดแผนดินไหว และแกไขผลกระทบขางเคียงจาก
ภาวะแลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาแลวสองปอีกดวย
ที่มา: Goe, M. R. (2011) Assessment of the Scope of Earthquake Damages to the
Livestock Sector in Gujarat State, India, Consultancy Mission Report. FAO, Bangkok/Rome.
บทที่ 3: มาตรฐานสากล
กรณีศึกษา 3.1: การสงเสริมระบบตลาดปศุสัตวและการปรับปรุงโภชนาการ
เมื่อตนป พ.ศ. 2548 ในเมืองเทอรคานา ประเทศเคนยา VSF-Belgium ไดจัดทําโครงการลด
จํ า นวนปศุ สั ต ว โ ดยมี เ ป า หมายเพื่ อ สร า งตลาดสํ า หรั บ จํ า หน า ยปศุ สั ต ว และปรั บ ปรุ ง ภาวะ
โภชนาการของกลุมเปาหมายเฉพาะ ผูคาเอกชนจะซื้อแพะจากผูเลี้ยงปศุสัตวในเทอรคานาตาม
ราคาที่ตกลงกัน และแจกจายไปตามโรงเรียนและศูนยอนามัยตางๆ ภายในเมือง โดยจะไดรับเงิน
คืนจากเงินกองทุนของโครงการพรอมกําไรเพิ่มอีก 20% จากราคาที่รับซื้อ โครงการนี้ประสบ
ความสําเร็จในการลดจํานวนแพะกวา 6,000 ตัวจากผูคากวา 300 รายที่ซื้อแพะจากผูเลี้ยงปศุสัตว
2,500-3,000 ราย และสามารถแจกจายแพะเหลานี้ไปยังศูนยอนามัยและโรงเรียนตางๆ ไดถึง
เกือบ 100 แหง
ความท าทายต างๆ ที่ โ ครงการนี้ ตอ งเผชิ ญ ได แ ก การกํา หนดราคาที่ เ หมาะสมและ
ตรวจสอบใหมั่นใจวาผูคาทุกรายปฏิบัติตามขอตกลง ความกังวลของผูคาเกี่ยวกับสวนตางกําไรที่
ต่ํา คาธรรมเนียมธนาคารและคาอาหารสัตวที่สูง ความสามารถในการเขาถึงตลาดสําหรับผูเลี้ยง
ปศุสัตวที่อยูหางไกลหรือเปนกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง ขีดความสามารถของสถาบัน
ตางๆ ในการจัดการกับปริมาณแพะที่เขามาเปนจํานวนมาก (ซึ่งจะถูกฆาในวันที่สงมาถึง) และ
ในบางกรณียังรวมถึงแนวโนมที่สถาบันตางๆ จะใชเนื้อสัตวแทนโปรตีนอื่นๆ แทนที่จะใชเสริม
อาหารมื้อปกติ
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โครงการนี้ไดรับการออกแบบและดําเนินงานโดย VSF-Belgium ซึ่งรวมมือกับผูมีสวน
ไดสวนเสียจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมกํากับดูแลประจําเมือง (District Steering Group) และ
สภาผูใหบริการดานปศุสัตว (Livestock Service Providers Forum) องคกรเหลานี้ใหความ
รวมมือที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แมจะยังคงมีความทาทายในการใหผูเลี้ยงปศุสัตวเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการนี้มากขึ้น แตก็เห็นไดอยางชัดเจนวาความสําเร็จของโครงการนี้เกิด
จากความรวมมือและการประสานงานที่ดีระหวางองคกรตางๆ ที่ดําเนินงานเปนหลัก
ที่มา: D. J. Watson and J. van Binsbergen (2006) ‘Review of VSF-Belgium’s
“Turkana Emergency Livestock Off-take” Intervention’), ILRI, Nairobi.
กรณีศึกษา 3.2: การประสานงานเพื่อการรับมือน้ําทวมทางภาคใตของเอธิโอเปย
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 แมน้ําโอโมทางภาคใตของเอธิโอเปยลนตลิ่งและทวมหมูบานถึง
14 แหงในเขตดัสเซนเนทช (Dassenetch) และนีอางอาทอม (Nyangatom) ชุมชนและหนวยงาน
ทอ งถิ่นไมไ ดเตรียมการใดๆ เพื่อรับ มือกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางกะทัน หันนี้ ซึ่ง สงผลให
สูญเสียประชาชน 363 คนและวัวควาย 3,200 ตัว ชาวบานกวา 21,000 รายตองสูญเสียบาน และ
อีกจํานวนมากตองสูญเสียพืชผลและเมล็ดขาวที่เก็บไว
Cordaid (องคกรคาทอลิกเพื่อการบรรเทาทุกขและการพัฒนา) ทํางานรวมกับองคกร
ภาคีในทองถิ่นสามแหง คือฟารม-แอฟริกา (FARM-Africa), สมาคมวิจัยและพัฒนาผูเลี้ยงปศุ
สัตวชาวเอธิโอเปย (Ethiopian Pastoralist Research and Development Association) หรือ
EPaRDA และโบสถคาทอลิกกาโมโกฟา (Gamo Gofa Catholic Church) เพื่อดําเนินโครงการ
บริหารความเสี่ยงในโอโมตอนใต โดยรวมมือกับองคกรดานมนุษยธรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มความ
ช ว ยเหลื อ และบรรเทาทุ ก ข ใ นการรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ Cordaid และองค ก รภาคี อี ก สองแห ง
(EPaRDA และ FARM-Africa) เริ่มดําเนินการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวควบคูกับการให
ความชวยเหลือดานอาหารและที่พักพิงสําหรับมนุษย โดยเนนการสนับสนุนดานสัตวแพทยและ
การจัดสรรทรัพยากร องคกรบริหารประจําเขตไดแตงตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือใน
ภาวะภัยพิบัติหลายคณะ (ไดแก ดานสัตวแพทย สาธาณสุข การจัดสรรทรัพยากร การบรรเทา
ทุกข) ซึ่งรายงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลสวนกลางที่มีหัวหนาองคกรบริหารประจําเขตเปน
ประธาน คณะกรรมการใหความชวยเหลือดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติเปนผูประสานงานของ
Cordaid และองคกรภาคี ซึ่งคณะกรรมดังกลาวตองรายงานตอคณะกรรมการสวนกลางทุกวัน
ทําใหการรับมือภาวะภัยพิบัติดานปศุสัตวมีการประสานงานกัน รวมทั้งเปนการระดมผูเชี่ยวชาญ
ดานสัตวแพทยและเจาหนาที่ซึ่งทํางานดานสุขภาพสัตวในชุมชน และมีการรักษาหรือการให
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วัคซีนเปนกลุมใหญ กระบวนการประสานงานนี้ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมารวมตัวกัน
และชวยหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําซอน ดังนั้น โครงการนี้จึงเขาถึงปศุสัตวจํานวนมากไดใ น
ระยะเวลาอันสั้น (หกสัปดาห) รวมทั้งสามารถใหวัคซีนแกปศุสัตวไดกวา 150,000 ตัว และรักษา
พยาธิในระบบทางเดินอาหารและปรสิตภายนอกในปศุสัตวอีกกวา 145,000 ตัว
ที่มา: Cordaid (2006) ‘Cordaid Ethiopian partners emergency report’, Cordaid, Addis
Ababa
กรณีศึกษา 3.3: การวางแผนฉุกเฉินชวยใหรับมือภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว
องคกรคอรเดด (Cordaid) ไดใหการสนับสนุนโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขององคกร
ภาคีในทองถิ่นทางภาคใตของเอธิโอเปย (SNNPR และ Oromiya Regional State) การสนับสนุน
ดังกลาวประกอบดวย การวางแผนฉุกเฉินแบบและระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อใหสามารถรับมือกับ ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันหรือคอยเปน คอยไปไดอยางมี
ประสิทธิผลและทันเวลา ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ ทางคอรเดดสนับสนุนให
EPaRDA ซึ่งเปนองคกรภาคีดําเนินโครงการบริหารความเสี่ยงในโอโมตอนใตในเขตเลี้ยงปศุ
สัตวสี่แหง โครงการนี้มีเปาหมายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ โดยใชรูปแบบการจัดการวงจรภาวะแลงซึ่งขึ้นอยูกับขอบเขตที่จะเกิดภาวะภัยพิบัติ
ตลอดอายุโครงการ รวมทั้งมีการตรวจติดตามและการวางแผนฉุกเฉินดวย
การเกิดน้ําทวมฉับพลันตามที่ไดกลาวถึงในกรณีศึกษา 3.2 ทําใหประชาชนจํานวน
มากไรที่อยูอาศัยและสูญเสียปศุสัตวไป เนื่องจากมีแผนฉุกเฉินและงบประมาณอยูแลว EPaRDA
จึงสามารถใหความชวยเหลือไดแทบจะทันทีหลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยการใหอาหาร เครื่องใช
มาตรการใหความชวยเหลือปศุสัตวอยางเรงดวน และบริการดานสุขภาพสําหรับมนุษย การตั้ง
งบประมาณภายใตการควบคุมของภาคีในทองถิ่นทําใหสามารถรับมือกับสถานการณไดอยาง
รวดเร็ว
ที่มา: Cordaid (2006) ‘Cordaid South Omo Risk Management Project’, Cordaid,
Addis Ababa
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บทที่ 4: การลดจํานวนปศุสัตว
กรณีศึกษา 4.1: การเรงจําหนายออกในเอธิโอเปย
กรณีศึกษานี้นําเสนอผลลัพธจากการประเมินผลกระทบของมาตรการเรงจําหนายในเขตโมยาเล
(Moyale Woreda)ดําเนินงานโดยกรมประมงและการตลาดปศุสัตว (Department of Fisheries
and Livestock Marketing) และองคการชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกา (Save the Children US)
ในชวงที่เกิดภาวะแลงในจงอยแอฟริกาเมื่อป พ.ศ. 2549 ผูคาปศุสัตวเอกชนสองรายไดติดตอกับ
ผูเลี้ยงปศุสัตวเพื่ออํานวยความสะดวกในการลดจํานวนวัวควาย ในขณะที่ดําเนินมาตรการนี้อยู
ผูคาทั้งสองรายไดรับเงินกูจากองคการชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริการายละ 25,000 ดอลลาร
มาตรการนี้ทําใหเกิดการซื้อวัวควายประมาณ 20,000 ตัวซึ่งมีมูลคา 1.01 ลานดอลลาร และมีผล
ตอประชากรประมาณ 5,405 ครัวเรือน ซึ่งแตละครัวเรือนไดรับเงินเฉลี่ย 186 ดอลลารจากการ
ขายวัวควายในโครงการดังกลาว เมื่อพิจารณาดานการลงทุนเพื่อใหความชวยเหลือ อัตราสวน
ผลประโยชน-ตนทุนโดยประมาณอยูที่ 41:1 ในชวงที่เกิดภาวะแลง รายไดจากการลดจํานวนปศุ
สัตวคิดเปนรอยละ 54.2 ของรายไดครัวเรือน (n = 114 ครัวเรือน) และนําไปใชในการซื้ออาหาร
เลี้ยงดูปศุสัตว เปนคาใชจายจิปาถะในครอบครัว ชวยเหลือญาติ และชําระหนี้หรือเปนเงินออม
ในดานการสนับสนุนตลาดและบริการในทองถิ่น รอยละ 79 ของรายไดจากการลดจํานวนปศุ
สัตวใชสําหรับซื้อสินคาหรือบริการในทองถิ่น คาใชจายในการเลี้ยงปศุสัตวคิดเปนรอยละ 36.5
ของคาใชจายในทองถิ่น รวมถึงการบรรทุกปศุสัตวไปยังทุงหญาเลี้ยงสัตวที่อุดมสมบูรณกวา
การสงออกวัวควายที่มีชีวิตและเนื้อสัตวแชแข็งที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการเรง
จําหนายออก ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธที่ดีระหวางการสงออกปศุสัตวและเนื้อสัตวกับความ
เสี่ยงในการเลี้ยงปศุสัตวในชวงที่เกิดภาวะแลง
ที่มา: Abebe, D., Cullis, A., Catley, A., Aklilu, Y., Mekonnen, G. และ Ghebrechirstos, Y. (2008) ‘Livelihoods impact and benefit-cost estimation of a commercial destocking relief intervention in Moyale district, southern Ethiopia’, Disasters, 32 (2): 167-86.
กรณีศึกษา 4.2: เงินสนับสนุนการขนสงเพื่อการเรงจําหนายออกในเคนยา
เปาหมายของมาตรการใหเงินสนับสนุนเพื่อการขนสงของ VSF-Belgium ในป พ.ศ. 2544 คือ
การเพิ่มอัตราการจําหนายออกดวยการสนับสนุนใหผูเลี้ยงปศุสัตวแบบปลอยทุงขายปศุสัตวของ
ตนเองใหมากขึ้น โครงการนี้ใหเงินสนับสนุนสองประเภท ไดแก เงินสนับสนุนสําหรับผูคาที่
เดินทางไปตามที่ตางๆ และรับซื้อปศุสัตวจากชาวเทอรคานาเพื่อนํามาขายตอใหกับตลาดในเขต
หรือผูคารายใหญ และเงินสนับสนุนสําหรับผูคารายใหญที่สงออกใหกับตลาดปลายทางที่อยู
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นอกเมืองเทอรคานา (Turkana) องคกรที่ดําเนินงานและผูคาไดตกลงใหเงินสนับสนุนอยูที่รอย
ละ 40
องค ก รที่ ดํ า เนิ น งานจะกํ า หนดขั้ น ตอนในการจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น การขนส ง ซึ่ ง
ประกอบดว ย แบบฟอรมในการตรวจสอบความถูกตองที่เจาหนาที่ควบคุมซึ่งอยูที่จุดหมาย
ปลายทางของเขตในเมืองไคนุค (Kainuk) ตองกรอกและลงนาม รวมทั้งรูปถายยานพาหนะที่ใช
ขนสงสัตว ใบเสร็จที่สงใหสภาประจําเทศมณฑลหรือหนวยงานอื่นที่นําปศุสัตวไปสง ใบเสร็จ
คาขนสงและหนังสือจากหัวหนาทองถิ่นและเจาหนาที่สัตวแพทยที่แสดงรายละเอียดของถิ่น
กํ า เนิ ด ประเภท และจํ า นวนของปศุ สั ต ว วั น ที่ นํ า ออกจากจุ ด ที่ ซื้ อ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
วัวควาย 1,175 ตัว รวมทั้งแกะและแพะทั้งหมด 3,584 ตัวจะถูกขนสงไปยังตลาดใน
ไนโรบี นอกจากนี้ แกะและแพะจํานวน 20,688 ตัวยังถูกสงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในเขต
เพื่อเลี้ยงใหอวนหรือนําไปฆาเปนอาหาร โดยรวมแลวมีการใชเงินสนับสนุน 52,790 ดอลลารซึ่ง
เกินกวางบประมาณเปนจํานวน 3,340 ดอลลาร สัตวที่ถูกขนสงไปยังไนโรบีมีมูลคา 117,070
ดอลลาร ขอดีประการหนึ่งของมาตรการใหความชวยเหลือก็คือ การทําบัญชีและการบริหาร
จัดการสามารถทําไดดี อยางไรก็ตาม ยังเปนเรื่องยากที่จะควบคุมการฉอโกง งบประมาณจึงถูก
ใชไปอยางรวดเร็ว แมวาการรวมมือกับหัวหนาชุมชน สมาคมการตลาด และเจาหนาที่รัฐใน
ทองถิ่นเปนเรื่องสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ แตก็ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London.
กรณีศึกษา 4.3: การทําสัญญารับซื้อเพื่อลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเพื่อเปนอาหาร
เคนยา
เมื่ อ ดํ า เนิ น การลดจํ า นวนปศุ สั ต ว ใ นภาคเหนื อ ของเคนยาในป พ.ศ. 2543 Arid
Lands
Development Focus (ALDEF) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่น ขอใหสมาชิกในชุมชน
ระบุผูรับจางที่ไววางใจไดจากบรรดาสมาชิกเพื่อจัดหาปศุสัตวใหกับโครงการ ซึ่งรวมถึงสมาชิก
ในกลุม 200-plus women ที่อยูในพื้นที่ชานเมืองซึ่ง ALDEF ใหการสนับสนุนโครงการสินเชื่อ
ขนาดยอยอยู กลุมสตรีเหลานี้จะทําหนาที่จัดหาฝูงแกะ/แพะ แมจะมีการทําสัญญากับผูชายใน
พื้นที่ชนบทสองสามแหงที่เปนเปาหมายของโครงการก็ตาม ผูรับจางที่เปนสตรีเหลานี้ยังจัดหา
วัวควายและอูฐใหกับโรงเรียนและโรงพยาบาลดวย ราคาซื้อจะถูกกําหนดไวที่ 15 ดอลลาร/แกะ
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หรือแพะหนึ่งตัว และ 66 ดอลลาร/วัวควายหรืออูฐหนึ่งตัว ในระยะที่สองของการดําเนินงาน มี
การปรับราคาซื้อขึ้นเปน 17.5 ดอลลาร/แกะหรือแพะหนึ่งตัว และ 73 ดอลลาร/อูฐหนึ่งตัว และ
80 ดอลลาร/วัวควายหนึ่งตัว ผูรับจางจะไดรับคําสั่งเกี่ยวกับประเภทสัตวที่จะซื้อ เชน สัตวที่
ออนแอเกินกวาที่จะอยูรอดในภาวะแลง ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนสัตวตัวผู ตัวเมียที่มีเตานมผิดปกติ
สัตวที่มีอายุมากหรือเปนหมัน และสัตวที่มีประวัติการแทง ALDEF และผูรับจางทําขอตกลง
รวมกันเกี่ยวกับจํานวนและประเภทของสัตวที่ผูรับจางแตละรายจะตองจัดหา ผูรับจางขายปศุ
สัตวใหกับ ALDEF ในราคาที่กําหนดโดยมีกําไร สัตวที่ซื้อแลวจะถูกสงไปยังคณะกรรมการ
ชุมชน และจะออกเอกสารการจัดสงเพื่อนําไปรับเงิน ผูรับจางไดจัดหาวัวควาย/อูฐทั้งหมด 950
ตัว และแกะ/แพะ 7,500 ตัวสงใหกับโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชานเมืองเจ็ดแหงและพื้นที่
ชนบทที่มีประชากรเบาบางเจ็ดแหง เนื้อสัตวสดถูกแจกจายไปใหกับผูไดรับความชวยเหลืออยาง
สม่ําเสมอ คือ แกะ/แพะ 2 ตัวตอ 8 ครอบครัวตอสัปดาหในระหวางที่มีการดําเนินงาน ปศุสัตว
ถูกแจกจายในอัตราวัวตัวผู/อูฐ 2 ตัวตอสัปดาหตอโรงเรียนสําหรับโรงเรียนมัธยมสามแหงและสี่
แหงในเวลาตอมา แพะ 6 ตัวตอสัปดาหตอโรงพยาบาล 3 ตัวตอสัปดาหตอศูนย TB และแพะ
หลายตัวและวัวตัวผูหนึ่งตัวตอสัปดาหสําหรับสถานเลี้ยงเด็กกําพรา 6 แหง ความเกี่ยวของกับ
ชุมชนมากขึ้นแสดงวากิจกรรมในโครงการนั้นๆ สามารถเสร็จสมบูรณไดทันเวลาทั้งสองระยะ
มีการฆาสัตวสองครั้งตอสัปดาหในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแหง
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2001) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London.
เอธิโอเปย
องคกรแครในเอธิเอเปย (CARE Ethiopia) ไดดําเนินการลดจํานวนปศุสัตวในโบโรนา (Borana)
ทางภาคใตของเอธิโอเปยเมื่อตนป พ.ศ. 2549 โครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการจําหนาย
สัตวที่อาจเสียชีวิตจากภาวะภัยแลงออกไป และเพื่อจัดหาอาหารที่อุดมดวยโปรตีนใหกับผูที่
ไดรับผลกระทบจากภาวะแลง สัตวที่ซื้อมาจะถูกนําไปฆาและนําเนื้อมาทําใหแหงและแจกจาย
ออกไป หลังจากการพูดคุยกับชุมชนแลว มีการจัดตั้งศูนยลดจํานวนปศุสัตวในหมูบาน 4 แหง
ใกลกับบอน้ําถาวร การดําเนินงานเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 แตปริมาณปศุสัตวลดลง
หลังจากเริ่มเขาหนาฝนเฟอรมาตากลางเดือนเมษายน
สัตวสายพันธุตางๆ จํานวนทั้งหมด 2,411 ตัวถูกฆาเปนอาหารในศูนยลดจํานวนปศุสัตว
ทั้ง 4 แหง และเนื้อแหงทั้งหมด 2,814 กก. ถูกนํามาบรรจุหีบหอและแจกจายพรอมกับอาหาร
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เสริม น้ําหนักของเนื้อแหงแตละหอแตกตางกันตั้งแต 0.5 กก. ถึง 0.75 กก. และแตละครอบครัว
ไดรับเนื้อแหงเฉลี่ย 2.16 กก. สัตวแตละสายพันธุจะถูกกําหนดมูลคาไวแนนอน ไดแก วัวควายมี
มูลคา 34 ดอลลาร อูฐมีมูลคา 68 ดอลลาร และแกะและแพะมีมูลคา 8 ดอลลาร สหกรณ
อเนกประสงคดิลโล คาโย (Dillo Kayo Multi-Purpose Cooperative) จะดําเนินการจัดซื้อโดย
ไดรับกําไรขั้นต่ํา 1 ดอลลารสําหรับเนื้อวัวควาย 2 ดอลลารสําหรับเนื้ออูฐ และ 0.50 ดอลลาร
สําหรับแกะ/แพะ ดังนั้น ผูเลี้ยงปศุสัตวจึงไดรับเงินจํานวน 33, 65 และ 8 ดอลลารสําหรับวัว
ควาย อูฐ และแกะ/แพะตามลําดับ นอกจากไดรับกําไรเล็กนอยจากการซื้อปศุสัตวแลว สหกรณ
ยังไดรับหนังสัตวจากสัตวที่ถูกฆาดวย โดยรวมแลว มี 1,121 ครอบครัวที่ขายปศุสัตวเพื่อลด
จํานวน และครอบครัวเหลานี้ไดรับเงินทั้งสิ้น 25,590 ดอลลาร ดังนั้นรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
จากการขายปศุสัตวจึงอยูที่ 23 ดอลลาร
ที่มา: Demeke, F. (2007) ‘Impact assessment of the PLI/ENABLE emergency
livestock intervention in Dire Woreda, Borana Zone’, CARE International, Addis Ababa.
กรณีศึกษา 4.4: ระบบการใหความชวยเหลือดวยคูปองเพื่อลดจํานวนปศุสัตวโดยการฆาเปน
อาหารในเคนยา
ในป พ.ศ. 2543 องคกรแคร (CARE) ดําเนินการลดจํานวนปศุสัตวในเขตการิสซา (Garissa)
ประเทศเคนยา แตเนื่องจากพื้นที่บางแหงในเขตนี้เขาถึงไดยากและตองมีการคุมกันจากทหาร
เนื่องจากปญหาดานความปลอดภัย องคกรจึงใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในรูปของคูปอง
โดยระบุชื่อของสมาชิกในชุมชนที่ไวใจไดเพื่อนําไปขึ้นเงินสดที่สํานักงานขององคกรแครในกา
ริสซา อาจมีการรวบรวมคูปองและมอบใหสมาชิกชุมชนคนใดคนหนึ่งเพื่อไปรับเงินสด หรือ
แลกเปลี่ยนเปนเงินสดกับผูคา แลวผูคาจะนําคูปองเหลานี้ไปแลกเปนเงินสดที่สํานักงานของ
องคกรแครในการิสซา ระบบการใหความชวยเหลือดวยคูปองถูกนํามาใชเนื่องจากปญหาดาน
ความปลอดภัยเมื่อตองเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานพรอมดวยเงินสด มีการซื้อวัวควาย 850
ตัว รวมทั้งแพะและแกะ 250 ตัวดวยระบบคูปองนี้
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London.
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กรณีศึกษา 4.5: การขยายตลาดชั่วคราวในเคนยา
นอรทเทิรน รีลีฟ ดีเวลลอปเมนท เอเจนซี่ (Northern Relief Development Agency หรือ
NORDA) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่นทางภาคเหนือของเคนยาไดดําเนินการลด
จํานวนปศุสัตวในศูนยตางๆ ประมาณ 20 แหงในชวงที่เกิดภาวะแลงเมื่อป พ.ศ. 2543 โดยใน
การประชุมครั้งแรกของแตละหมูบาน มีการกําหนดวันที่ตลาดเปดทําการซื้อขาย ทั้งนี้ มีการรับ
ซื้อแกะและแพะกันมากในพื้นที่สวนใหญ แตจะมีการซื้อวัวควายในหมูบานสองสามแหงที่อยู
บนพื้นที่สูงซึ่งไมมีแพะ การซื้อปศุสัตวจะกระทําตอหนาคณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตว และผูที่
ไดรับเนื้อสัตวสามารถเลือกซื้อหรือปฏิเสธสัตวที่เสนอมาตามราคาที่กําหนดโดย NORDA ได
ในแตละศูนยมีการเปดตลาดเพียงครั้งเดียว แตสามารถกระจายเนื้อสดทั้งหมด 13 ตันใหแกผู
ไดรับความชวยเหลือจํานวน 6,000 ราย
ในป พ.ศ. 2543 องคกรแครในเคนยา (Care Kenya) ไดวางแผนสนับสนุนศูนยกระจาย
อาหารโดยการจัดหาเนื้อสัตวผานโครงการลดจํานวนปศุสัตว ศูนยที่ไดรับความชวยเหลือดาน
อาหารจะไดรับการจัดสรรวัวควาย 25 ตัว หรือแกะ/แพะ 50 ตัว เจาหนาที่ขององคกรแครรวม
เปนพยานในการฆาสัตวเหลานี้ แตการกระจายเนื้อสดใหแกผูไดรับความชวยเหลือจะอยูภายใต
การดูแลของคณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตว องคกรแครสามารถควบคุมการดําเนินงานไดเพียง
เล็กนอย สวนหนึ่งเนื่องมาจากองคกรแครมีจํานวนเจาหนาที่หรือยานพาหนะไมเพียงพอเมื่อ
เทียบกับจํานวนศูนยดําเนินงานขององคกร คณะกรรมการยังไดรับความไววางใจใหนําหนังสัตว
ไปมอบใหกลุมสตรีอีกดวย การลดจํานวนปศุสัตวนี้มีการดําเนินงานในศูนยทั้งหมด 39 แหง
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London
กรณีศึกษา 4.6: คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทาทุกข
การควบคุมดูแลการลดจํานวนปศุสัตวโดยชุมชน: เคนยา
ในป พ.ศ. 2543 องคกร ALDEF เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกผูไ ดรับความชวยเหลือจากการลดจํา นวนปศุสัตวโดยการฆาเปนอาหารดวยการตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก โดยเนนเปาหมายที่ครัวเรือนที่มีความเสี่ยง และมีการอานรายชื่อผูไดรับ
ความชวยเหลือตอหนาสาธารณะ ผูที่ไมพอใจกับรายชื่อมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
จัดสรรเนื้อสัตวได จากนั้น ขอโตแยงดังกลาวจะถูกสงกลับมาที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทํา
การตัดสินอันเปนที่สิ้นสุด คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวยังดูแลการดําเนินการเพื่อลดจํานวนปศุ
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สัตวดวย (รวมทั้งควบคุมอํานาจของคณะกรรมการจัดการอาหารอื่นๆ) นอกจากการคัดเลือกผู
ไดรับความชวยเหลือแลว ยังไดรับความไววางใจใหไปรับปศุสัตวจากผูรับเหมาและแจกจาย
ใหกับครอบครัวที่มีสิทธิ ลงนามในเอกสารจัดสง เปนพยานในขั้นตอนการฆา เก็บหนังสัตว ไกล
เกลี่ยขอโตแยง และประสานงานกับ ALDEF นอกจากนี้ สมาชิกคณะกรรมการและผูตรวจสอบ
ของ ALDEF ยังรวมกันเปนพยานในการแจกจายเนื้อสัตวอีกดวย
การฆาปศุสัตวและการแจกจายในชุมชน: เคนยา
ในป พ.ศ. 2543 NORDA ไดกําหนดจํานวนแกะและแพะที่วางแผนจะฆาเปนอาหารในเขตยอย
เอลวัค (Elwak) และแควนทาคาบา (Takaba) ทางภาคเหนือของเคนยา อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเพื่อบรรเทาทุกขในเอลวัคและทาคาบายังจัดสรรเนื้อสัตวใหกับ
ชุมชนและชุมชนยอยตางๆ อีกดวย (15 แหงในเอลวัคและ 5 แหงในทาคาบา) มีการอธิบาย
หลักเกณฑการคัดเลือกผูไดรับความชวยเหลือ (ผูมีสิทธิขายปศุสัตวและผูที่จะไดรับเนื้อสัตว) ให
คณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวเขาใจ ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรเนื้อสัตวนี้จะดําเนินการคัดเลือกใน
ระหวางการประชุมกับชุมชน ตัวอยางเชน ในวอรจีดัด (Worgedud) ผูไดรับความชวยเหลือจะ
ไดรับคัดเลือกโดยพิจารณาจากการไมสามารถจายคาธรรมเนียมหลุมเจาะสําหรับสัตวเลี้ยงของ
ตั ว เอง ในทาคาบา ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น ผู ที่ มี ป ญ หาต อ งการเงิ น สดเร ง ด ว นมากที่ สุ ด เช น
ครอบครัวที่มีสมาชิกซึ่งตองรับประทานยา ครอบครัวที่มีบุตรซึ่งถูกเตือนวาอาจถูกไลออกจาก
โรงเรียนเนื่องจากไมไดจายคาธรรมเนียมการศึกษา หรือครอบครัวที่ไมสามารถซื้อสินคาทั่วไป
เชน น้ําตาลและชา ครอบครัวของผูที่ไดรับความชวยเหลือจะแบงกลุมกันเอง โดยสี่ครอบครัวตอ
แพะ/แกะหนึ่งตัว หรือ 30 ครอบครัวตอวัวหนึ่งตัว และแตละกลุมจะฆา ถลกหนัง และแจกจาย
เนื้อสดกันเองภายในกลุม เนื้อจะถูกแจกจายเพียงครั้งเดียวในพื้นที่ดําเนินการแตละแหง ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติแลว โดยสวนใหญครอบครัวของผูที่ไดรับความชวยเหลือจะแบงปนเนื้อสัตว
ใหครอบครัวอื่นๆ ดวย
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London
กรณีศึกษา 4.7: โอกาสการจางงานจากการลดจํานวนปศุสัตว
ในป พ.ศ. 2544 VSF-Belgium ไดดําเนินการแจกจายเนื้อแหงในเขตเทอรคานา (Turkana)
ประเทศเคนยา และใชสมาชิกชุมชนในการแปรรูปเนื้อแหงซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการจาง
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งาน สมาชิกที่เปนผูหญิงไดรับเงิน 4 ดอลลารสําหรับเนื้อแหงแปรรูปหนึ่งกิโลกรัม นอกจากนี้ ยัง
จายเงิน 0.15 ดอลลารสําหรับการฆาสัตว และ 1.15 ดอลลารตอเนื้อแหงหนึ่งกิโลกรัมสําหรับ
บริการเฝาดูแล เก็บรักษา และตรวจสอบเนื้อสัตว
ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London
กรณีศึกษา 4.8: คาใชจายในการแปรรูปเนื้อสัตวแหง
ตารางตอไปนี้แสดงคาใชจายในการแปรรูปเนี้อแหง 1 ก.ก. จากกรณีศึกษาในเขตเทอรคานา
(Turkana) ทางภาคเหนือของเคนยา เปรียบเทียบคาใชจายสุดทายตอราคาซื้อแกะ/แพะหนึ่งตัว
ดังนี้
รายการตนทุน
ราคา (ดอลลารสหรัฐ)
ราคาซื้อแกะ/แพะ 1 ตัว
8.75
ตนทุนการฆา
0.15
คาจางยามเฝา (เมื่อทําแหง)
0.04
ตนทุนการเก็บรักษา
0.73
เกลือ
0.15
คาตรวจสอบเนื้อ
0.37
น้ํา
0.03
คาแรง
3.65
ยอดรวม
13.87
กําไรขั้นตน
3.63
ตนทุนรวมของเนื้อแหง 1 กก.
17.5
หมายเหตุ: ซากสัตว 6.5 กก. = เนื้อไมติดกระดูก 4 กก. = เนื้อแหง 1 กก.

ราคา (ชิลลิ่งเคนยา)
600
10
3
50
10
25
2
250
950
250
1,200 เคนยาชิลลิ่ง

ที่มา: Aklilu, Y. and M. Wekesa (2002) Drought, Livestock and Livelihoods: Lessons
from the 1999-2001 Emergency Response in the Pastoral Sector in Kenya, Humanitarian
Practice Network Paper 40, Overseas Development Institute, London.

324

ภาคผนวก

กรณีศึกษา 4.9: กิจกรรมการจัดหาอาหารเสริมและการลดจํานวนปศุสัตว สาธารณรัฐไนเจอร
Jeunesse En Mission Entraide et Developpement (JEMED) ทํางานรวมกับผูเลี้ยงสัตวแบบ
ปลอยทุงในพื้นที่อาบาลัก (Abalak) ของไนเจอรมาตั้งแตป พ.ศ. 2533 ในชวงปลายป พ.ศ. 2547
ทุงหญาเลี้ยงสัตวแหงแลง มีฝนตกนอย และใกลจะเกิดวิกฤตขึ้น JEMED จึงสนับสนุนการ
ประเมินทุงหญาทั่วภาคกลางของไนเจอร โดยทีมชุมชนที่รายงานและชวยวางแผนสําหรับการ
ยายถิ่นที่อยู
นอกจากนี้ JEMED ยังจัดทําแผนลดจํานวนปศุสัตวจากครอบครัวที่สนใจ โดยจัด
เตรียมการขนสงใหตัวแทนผูไดรับความชวยเหลือนําปศุสัตว (สัตวขนาดใหญหนึ่งหรือสองตัว
หรือขนาดเล็กหลายตัว ตอครอบครัว ) ไปยังชายแดนที่ติดกับ ไนจีเรียเพื่อจําหนายในราคาที่
เหมาะสม
แผนการลดจํานวนปศุสัตวสัมพันธกับแผนการจัดหาอาหารเสริม โดยครอบครัวผูไดรับ
ความชว ยเหลื อ ยิ น ยอมที่จ ะซื้ อ เมล็ ดพื ช หรือ อาหารสั ตว เ พื่ อ เลี้ ย งปศุ สั ตว ที่ เ หลื อ อยูข องตน
หลังจากการลดจํานวนปศุสัตวในพื้นที่ดําเนินงาน 14 แหง มีการจําหนายปศุสัตวขนาดเล็กทั้งสิ้น
4,849 ตัว และสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ 462 ตัว และมีการซื้อเมล็ดพืช รวมทั้งรําขาวสาลี และตน
ขาวฟาง 317,199 กก.
หลังจากนั้นเกิดพายุ Harmattan ซึ่งเปนภาวะภัยพิบัติรายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในชวงชีวิต
ของคนในพื้นที่ ปศุสัตวมากมายสูญหายและทุงหญาที่เหลืออยูถูกฝงอยูใตฝุน ราคาปศุสัตวใน
ตลาดลดลง JEMED และหนวยงานอื่นๆ ใหความชวยเหลือดานอาหาร จากการประเมินของ
JEMED หลังจากผานภาวะภัยพิบัติไปแลว พบวาครอบครัวผูประสบภัยที่เขารวมโครงการลด
จํานวนปศุสัตวและอาหารเสริมสูญเสียปศุสัตวเปนจํานวนนอยกวาครอบครัวที่ไมไดเขารวม
โครงการเปนจํานวนมาก (สูญเสียวัวควายนอยกวาครอบครัวอื่นๆ รอยละ 77 และสูญเสียปศุสัตว
ขนาดเล็กนอยกวาครอบครัวอื่นๆ รอยละ 32)
ที่มา: Jeff Woodke, pers.com., JEMED, Niger.
บทที่ 5: บริการดานสัตวแพทย
กรณีศึกษา 5.1: มาตรการใหความชวยเหลือดานสัตวแพทยในอัฟกานิสถาน
เหตุความขัดแยงในชวงเวลากวา 5 ปในอัฟกานิสถานทําใหเกิดความสูญเสียปศุสัตวไปรอยละ
60-80 ในป พ.ศ. 2545-2546 คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (International Committee of
the Red Cross - ICRC) ไดใหความชวยเหลือดานสัตวแพทยในสองเขตของเซ็นทรัล ไฮแลนด
(Central Highlands) โดยมุงที่จะผลิตปศุสัตวขึ้นมาใหมดวยการทําใหสัตวมีสุขภาพดีขึ้น
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โครงการนี้วางแผนที่จะรักษาสัตวทุกตัวเพื่อลดจํานวนพยาธิลงอยางมีนัยสําคัญ ทีมงานโครงการ
นี้ประกอบดวยสัตวแพทยชาวอัฟกานิสถานสองคนและทีมงานจาก CAHW
สัตวแตละตัวไดรับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายดวยยาถายพยาธิและยาฆาเห็บในฤดู
ใบไมรวงป พ.ศ. 2545 ในฤดูใบไมผลิป พ.ศ. 2546 และอีกครั้งในฤดูใบไมรวงป พ.ศ. 2546
นอกจากนี้ เจาของปศุสัตวทุกรายยังไดรับผงฆาเห็บเพื่อใชกับคอกหรือเพิงที่สัตวอาศัยอยูในชวง
ฤดูหนาว ในครั้งแรก มีสัตวไดรับการรักษา 57,000 ตัว ครั้งที่สอง 154,000 ตัว และครั้งที่สาม
248,000 ตัว มีครอบครัวเจาของปศุสัตวรวมทั้งสิ้น 5,300 ครอบคัว ในจํานวนสัตวที่ไดรับการ
รักษา เปนแกะหรือแพะรอยละ 80 วัวควายรอยละ 14 และมารอยละ 6
มีการตรวจสอบติดตามในระหวางการรักษา และมีบริการอื่นๆ หลังจากโครงการเสร็จ
สิ้น ทั้งนี้ โครงการใหความชวยเหลือสงผลดังตอไปนี้ ขนาดของฝูงสัตวเพิ่มเปนสองเทา น้ําหนัก
เฉลี่ ย ก อ นฆ าเพิ่ ม ขึ้ น ภาวะเจริ ญ พั น ธุ ข องฝู ง สั ต ว และการอยู ร อดของปศุ สั ต วอ ายุ น อ ยดี ขึ้ น
หลังจากที่โครงการยุติลงไปแลว ยังสงผลใหสัตวแพทยสองคนสามารถหาเลี้ยงชีพโดยรักษาปศุ
สัตวและไดรับการจายเงินเต็มจํานวนจากเจาของปศุสัตวอีกดวย
ที่มา: Oxfam (2005) “Livestock Programming in Emergencies Guidelines”,
unpublished draft, Oxfam, Oxford.
กรณีศึกษา 5.2: วิธีการอื่นๆ ในการใหบริการดานสัตวแพทยในภาวะภัยพิบัติ – โครงการคูปอง
แทนเงินสด
เพื่อแกไขปญหาทั่วไปบางอยางที่เกี่ยวของกับการแจกจายยารักษาสัตวโดยไมตองเสียคาใชจาย
และเพื่อใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในโครงการรับมือภัยพิบัติ ICRC ไดนํารองโครงการคูปอง
แทนเงินสด (voucher scheme) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเคนยา มีการมอบคูปองแทนเงิน
สดใหกั บ ครอบครัว ที่ไ ดรับ เลื อกซึ่ง สามารถนําคูป องดัง กลาวไปรับการรักษาบางอย า งจาก
CAHW และผูชวยสัตวแพทยได นอกจากนี้ คูปองยังใชเปนคายามูลคา 1,000 เคนยาชิลลิ่ง (14
ดอลลาร) และใชไดกับยาสี่ประเภทดวยกัน CAHW และผูชวยสัตวแพทยจะนําคูปองนี้ไป
เปลี่ยนเปนคาใชจายบวกกับคาบริการจากสัตวแพทยเอกชน และ ICRC จะชําระเงินคืนให โดย
บวกค า บริ ก ารของสั ต ว แ พทย ร ายดั ง กล า วไปด ว ย โครงการนี้ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ กั บ 500
ครอบครัว ซึ่งเทียบเทากับประชากรประมาณ 30,000 คน
วิธีการนี้เปนวิธีที่ดีในการใหภาคเอกชนมีสวนรวมในโครงการชวยเหลือดานสัตวแพทย
ในภาวะภัยพิบัติ และอาจคุมคากับการนําไปทดลองใชในประเทศอื่นๆ ขอดีของวิธีนี้ ไดแก การ
ตั้งเปาครอบครัวที่มีความเสี่ยงมากกวา (ตองมีกระบวนการที่อาศัยชุมชนที่เขมแข็ง) ผนวกกับ
326

ภาคผนวก

การใหบริการโดยเครือขายเอกชนที่คอนขางมีประสิทธิภาพและมีอยูกอนแลวโดยมี CAHW
กํากับดูแลดานสัตวแพทย กอนหนานี้ CAHW ไดรับการฝกอบรมโดยใชแนวทางปฏิบัติของ
คณะสัตวแพทยของเคนยา (Kenya Veterinary Board)
ขอเสียคือ ตองใชเวลาคอนขางนานในการวางแผน รวมถึงตองกําหนดกระบวนการและ
รูปแบบที่ละเอียดสําหรับการบริหารจัดการและตรวจสอบติดตามโครงการ ในกรณีที่จําเปนตอง
ระบุปญหาดานสุขภาพในปศุสัตวพันธุตางๆ จะตองใชยาเกินสี่ประเภท ซึ่งจะทําใหรูปแบบและ
การบริหารจัดการโครงการยุงยากยิ่งขึ้น
ที่มา: Mutungi, P. (2005) ‘External evaluation of the ICRC veterinary vouchers system
for emergency intervention in Turkana and West Pokot Districts’, ICRC, Nairobi.
กรณีศึกษา 5.3: การรับมือดานสุขภาพสัตวในภาวะภัยแลงในเคนยา
โครงการสรางศักยภาพของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงในตอนเหนือของเคนยาของ FARM-Africa
ดําเนินการในเขตมารซาบิท (Marsabit) และโมยาเล (Moyale) ทางตอนเหนือเคนยา ในภาวะแลง
ชวงป พ.ศ. 2548-2549 เจาหนาที่สัตวแพทยของรัฐรายงานการสูญเสียปศุสัตวระหวางรอยละ
65-85 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและน้ําขาดแคลน ปศุสัตวจึงอดอาหารและเปนโรคไดงายขึ้น
FARM-Africa โดยความรวมมือกับบริการดานสัตวแพทยของรัฐ ไดขอเงินทุนจาก
FAO เพื่อดําเนินโครงการริเริ่มดานสุขภาพสัตวในภาวะภัยพิบัติ วัตถุประสงคคือเพื่อปรับปรุง
ภาวะสุขภาพของฝูงพอพันธุแมพันธุสัตวในพื้นที่ของโครงการเพื่อตานทานตอโรคระบาดที่
เกิดขึ้นจากความเครียดและเพื่อลดปริมาณพยาธิเพื่อรักษาผลผลิต โครงการนี้ตั้งเปาที่จะใหความ
ชวยเหลือแกสัตวรอยละ 20 ในสองเขต โดยใหการรักษากลุมและขับพยาธิ
ทีมงานประกอบดวยเจาหนาที่ของ FARM-Africa เจาหนาที่สัตวแพทยของรัฐ และ
ผูชวยดานสุขภาพสัตว เจาหนาที่องคกรภาคี และ CAHW ชุดยาประกอบดวยยาขับพยาธิและยา
trypanoside และมีชุดยาเพิ่มเติมสําหรับสัตวที่ปวยหรือออนแอ ซึ่งประกอบไปดวยวิตามินรวม
ยาฆ า พยาธิ และยาปฏิชี ว นะ คา รั ก ษาสามารถชํ า ระได ด ว ยเงิ น สดหรื อ สั ต วที่ มี มู ล คา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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รายการ
วัวควาย/ลา

การจายดวยสัตวที่มีมูลคา
แพะ 1 ตัวตอ 20

แพะ/แกะ
อูฐ

แพะ 1 ตัวตอ 100
แพะ 1 ตัวตอ 10

การจายดวยเงินสด
50
ชิ ล ลิ่ ง เคนยา (0.70
ดอลลาร)
5 ชิลลิ่งเคนยา (0.07 ดอลลาร)
50
ชิ ล ลิ่ ง เคนยา (0.70
ดอลลาร)

ผูไดรับความชวยเหลือโดยตรงของโครงการ ไดแก ครอบครัวในเขตมารซาบิท 2,107
ครอบครัวและในเขตโมยาเล 1,560 ครอบครัว รวมเปนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 27,600 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ คือ ปศุสัตวมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อเวลาผานไป ซึ่งในทาง
กลับกันจะมีสวนทําใหมีการผลิตนมและเนื้อสัตวมากขึ้น มีภูมิคุมกันโรคมากขึ้น และวัวลากจูงมี
สภาพดีขึ้นในการเตรียมความพรอมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกครั้งตอไป ในระยะยาว มีความ
คาดหวังวาอัตราการผลิตปศุสัตวขึ้นใหมจะเพิ่มขึ้น และในที่สุด จะมีความมั่นคงทางอาหารที่ดี
ขึ้น
ในระหวางนั้น ผูไดรับความชวยเหลือรูสึกมั่นใจเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ และ
รูสึกวาปศุสัตวของตนแข็งแรงขึ้น สามารถทนตอผลจากภาวะแลงไดมากขึ้น และมีแนวโนมจะ
เพิ่มการผลิตนมสําหรับการบริโภคทันทีได
ที่มา: FARM-Africa (2006) ‘Immediate support to agro-pastoral communities as a
drought mitigation response: Marsabit and Moyale Districts’, Final Report to Food and
Agriculture Organisation of the United Nations, OSRO/RAF/608/NET (CERF2), FARMAfrica, Nairobi.
บททื่ 6: การจัดหาอาหารสัตว
กรณีศึกษา 6.1: การจัดหาอาหารเสริมในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย
พื้นที่แหงแลงและกึ่งแหงแลงของรัฐราชสถาน (Rajasthan) ทางภาคเหนือของอินเดียมีภาวะแลง
เปนครั้งคราว ซึ่งอาจเปนภัยรายแรงตอการดํารงชีพ ครอบครัวสวนใหญในพื้นที่นี้ทําการเกษตร
แบบประจําที่หรือกึ่งประจําที่ ซึ่งหมายความวาความสามารถในการยายถิ่นฐานเพื่อหาอาหาร
สําหรับปศุสัตวในชวงเวลาที่อาหารขาดแคลนมีจํากัด องคกรการกุศลออกซแฟม (Oxfam) จึงได
ดําเนินโครงการจัดหาอาหารสัตวและอาหารเสริมในพื้นที่ระหวางชวงเวลาที่แหงแลง โครงการ
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นี้สามารถตั้งเปาปศุสัตวจํานวน 3,500 ตัว และประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการปองกัน
อัตราการตาย และแมแตในการเพิ่มการผลิตนมเปนครึ่งลิตรตอวัน
ที่ ม า:www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/dd5cd2005c499eebc1256c8400
4c0f11
กรณีศึกษา 6.2: การยายถิ่นที่อยูของปศุสัตวขณะเกิดอุทกภัย ประเทศบังคลาเทศ
การยายถิ่นที่อยูของปศุสัตวสามารถดําเนินการเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหาร
ภาวะแลงได อยางไรก็ตาม ในบังคลาเทศ อาจตองยายถิ่นที่อยูเพื่อปกปองปศุสัตวจากผลกระทบ
จากภาวะน้ําหลาก ระดับน้ําอาจสูงขึ้นจนถึงระดับที่อาจเปนภัยคุกคามรายแรงตอสวัสดิภาพของ
ผูคนและปศุสัตวระหวางเหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในบังคลาเทศ มาตรการให
ความชวยเหลือทั่วไปที่ดําเนินการโดยหนวยงาน เชน Oxfam คือการยายถิ่นที่อยูปศุสัตวที่อยูใน
อันตรายไปยังพื้นที่ในภาคกลางซึ่งปศุสัตวเหลานั้นสามารถไดรับอาหารและการดูแล สวนสัตว
ที่ไมไดรับการคุกคามทางกายภาพจากน้ําทวม สามารถใชเรือในการสงอาหารและปจจัยอื่นๆ ที่
จําเปน ซึ่งจะชวยใหปศุสัตวอยูรอดจนกวาน้ําจะลดลง
ที่มา: www.odi.org.uk/alnap/publications/pdfs/ALNAP-ProVention_flood_lessons.pdf
กรณีศึกษา 6.3: เจาของปศุสัตวแบงอาหารของตนใหกับสัตว ประเทศชาด
ผูอพยพบางคนจากดารฟูร (Darfur) ที่เดินทางไปถึงคายผูอพยพทางตะวันออกของชาดนําปศุ
สัตวของตนไปดวย แตกลับพบวามีน้ําและทุงหญาเลี้ยงสัตวนอย จากการสัมภาษณ พบกวาผู
อพยพบางคนแบงสวนอาหารที่ตนไดรับมาใหกับสัตว เพื่อใหสัตวมีชีวิตอยูรอดเนื่องจากสัตว
ดังกลาวเปนแหลงสําคัญในการผลิตนมและเงินสด
ที่มา: SPANA (2007) Press release, Society for the Protection of Animals Abroad,
London.
กรณีศึกษา 6.4: การใหเงินทุนไมใชปญหาเสมอไป
ในสถานการณภัยพิบัติตางๆ ปญหาดานการจัดสรรทรัพยากรมักจะเปนสาเหตุใหการใหความ
ชวยเหลือสําเร็จหรือลมเหลว โครงการจัดหาอาหารเสริมอาจลมเหลวไดเนื่องจากมีปญหาความ
ยุงยากในทางปฏิบัติระหวางการดําเนินโครงการ องคการวีเอสเอฟ-เบลเยียม (VSF-Belgium)
อธิบายถึงความลมเหลวของโครงการทดลองจัดหาอาหารเสริมแกสัตวปกในภูมิภาคเทอรคานา
(Turkana) ของเคนยา ซึ่งไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดแมวาจะมีเงินทุนเพียงพอก็ตาม มีการ
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ระบุปญหาที่เปนผลใหเกิดความลมเหลวดังกลาว ซึ่งไดแก การซื้ออาหารจากนอกประเทศโดย
ไมมีการสํารวจความเปนไปไดของการรับอาหารจากแหลงที่มาในทองถิ่นอยางเต็มที่ การเนาเสีย
ของอาหารเนื่องจากมีสวนผสมที่ไมเหมาะสม และการขาดการวางแผนสํารองเพื่อใหแนใจวา
วัตถุประสงคของโครงการจะยังคงลุลวงแมวาจะมีปญหาเกิดขึ้น ประสบการณเหลานี้อาจมีผล
ลบตอเนื่องเนื่องจากผูที่สนใจเขารวมโครงการมีแนวโนมที่จะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือซึ่งไมไดรับการประเมินอยางเหมาะสมเพื่อผลประโยชนของพวกเขา
ที่มา: www.reliefweb.int/library/documents/2002/odi-ken-23dec.pdf
กรณีศึกษา 6.5: สตรีชวยจัดการโครงการใหอาหารฝูงสัตวที่สําคัญในโมยาเล ประเทศเอธิโอเปย
หนึ่งในมาตรการใหความชวยเหลือขององคการชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกา (Save the
Children USA) ที่ใหความชวยเหลือระหวางเกิดภาวะแลงในเอธิโอเปยชวงตนป พ.ศ. 2549 เปน
โครงการใหอาหารเพื่อชวยเหลือสมาชิกชุมชนผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงที่มีความเสี่ยงที่สุด เพื่อ
ปกปองสวนประกอบสําคัญของวิถีการดํารงชีพโดยการรักษาฝูงพอพันธุแมพันธุสัตว มีการ
จัดสรรพื้นที่ใหอาหารสัตวสามแหงในเขตโมยาเล (Moyale) เพื่อใหอาหาร ดูแลรักษา และฉีด
วัคซีนปศุสัตวที่เปนพอพันธุแมพันธุบางตัว รวมทั้งหมดแลว มีแพะ/แกะประมาณ 1,000 ตัวและ
วัวควาย 400 ตัว ในพื้นที่ใหอาหารดังกลาวระหวางเดือนที่ภาวะแลงเลวรายที่สุด โดยสัตว
ดังกลาวไดกลับคืนสูเจาของในเวลาตอมา
มีความพยายามที่จะทําใหแนใจวาครอบครัวที่มีผูหญิงเปนหัวหนาสามารถเขารวมและ
ไดรับประโยชนจากโครงการไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ผูหญิงยังมีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ให
อาหารสัตวอีกดวย ซึ่งรวมถึงการจางงานในฐานะผูดูแลเพื่อใหอาหารและดูแลปศุสัตวระหวาง
วัน ในเบื้องตน มีการหารือและตกลงกันกับหัวหนาชุมชน เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูหญิงใน
หนาที่เหลานี้โดยพิจารณาถึงบทบาทของผูหญิงโซมาเลียในฐานะผูดูแลหลักที่ทําหนาที่ดูแลแพะ
และแกะ
ที่มา: Nejat Abdi Mohammed, Education and Gender Officer, Moyale Site, Save the
Children USA, Ethiopia, pers.com
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กรณีศึกษา 6.6: ธนาคารอาหารสัตวในไนเจอร - การเตรียมความพรอมสําหรับภาวะแลง
โครงการชวยเหลือและฟนฟูผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง (Pastoralist Survival and Recovery
Project) ในภูมิภาคดาโกโร (Dakoro) ของไนเจอร ซึ่งดําเนินการโดยองคกรบรรเทาทุกขลูเธอ
แรนทั่วโลก (Lutheran World Relief) และองคกรพันธมิตร CEB (Contribution a l’Education de
Base) เริ่มขึ้นหลังจากที่ LWR ใหความชวยเหลือดานอาหารระหวางเกิดภาวะความอดอยากใน
ไนเจอรเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบในการรับ มือกับภาวะแลงและความอดอยากในอนาคต จากการปรึกษาหารือกับ
ชุมชนตางๆ ในภูมิภาคดาโกโร มีการระบุมาตรการใหความชวยเหลือที่สําคัญสี่ประการ ไดแก
การจัดหาปศุสัตว (การผลิตปศุสัตวขึ้นใหม) ธนาคารอาหารสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา และสภา
ชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในทุกแงมุมของโครงการ รวมถึงเพื่อระบุปญหา
เชน ความขัดแยงระหวางชุมชนที่ทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว และเพิ่มการตระหนักในเรื่องสิทธิ
ตางๆ
จากการพูดคุยวางแผน มีการออกแบบและวางแผนโครงการในสวนตางๆ ธนาคาร
อาหารสัตวที่ชุมชนดําเนินการมีจุดประสงคเพื่อใหมีการเขาถึงอาหารสัตวที่มีราคาสมเหตุสมผล
ไดตลอดป ธนาคารอาหารสัตว 6 แหง เปนสถานที่จัดเก็บอาหารสัตว สหกรณ และสถาบัน
การเงิน และแตละแหงมีคลังสินคาและบัญชีธนาคารของตนเอง ธนาคารอาหารสัตวดังกลาวมี
สมาคมผูเลี้ยงสัตวเปนเจาของ โดยจะซื้ออาหารเปนจํานวนมากเมื่ออาหารมีราคาต่ํา (ระหวาง
และหลังจากการเก็บเกี่ยว) และจําหนายอาหารสัตวใหแกสมาชิกตลอดปในราคาตนทุนบวก
คาธรรมเนียมการจัดการ วิธีนี้ชวยใหอัตราสวนระหวางตนทุนอาหารสัตวกับยอดขายปศุสัตว
ของผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงดีขึ้น เนื่องจากชวยลดตนทุน และ (เมื่อสต็อกอาหารสัตวดีขึ้น) ชวย
เพิ่มราคาขายปศุสัตว ดังนั้นจึงเพิ่มรายไดและความสามารถในการซื้ออาหารสําหรับครอบครัวได
ธนาคารอาหารสัตวจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ซึ่งผูเลี้ยงสัตวในทองถิ่นเปนผูเลือก โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการเขาถึง ความปลอดภัย และการมองเห็น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนสถานที่
พบปะในหมูบานของผูเลี้ยงสัตว หรือถิ่นฐานชั่วคราวตามเสนทางที่อพยพ สําหรับประชากร
ที่ตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลง มีการสรางธนาคารที่สํานักงานใหญของหัวหนาบนผืนดินที่ไดรับ
บริจาคจากหัวหนาหรือสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนจะชวยเหลือดานแรงงานและวัสดุ
กอสรางที่มีในทองถิ่น เชน ทรายและกรวด โดยมีคณะกรรมการที่ไดรับเลือกโดยสมาคมผูเลี้ยง
สัตวเปนผูจัดการดูแล
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มีการระบุดัชนีชี้วัดหลักสองประการในการตรวจติดตามผลกระทบของธนาคารอาหาร
สัตว กลาวคือ ยอดขายอาหารสัตวและการซื้ออาหารมาเพิ่ม จนถึงขณะนี้ ธนาคารอาหารทุกแหง
ไดจําหนายอาหารทั้งหมดและซื้ออาหารเพิ่มแลว
นอกไปจากการปองกันภาวะแลง ชุมชนผูไดรับความชวยเหลือยังคาดหวังที่จะไดรับ
ประโยชนดานการดํารงชีพในระยะสั้นไปจนถึงระยะกลาง เชน สุขภาพที่ดีขึ้นของสัตวและการ
เพิ่มผลผลิตนม (ซึ่งอาจมีผลตอโภชนาการและ/หรือรายได) ถาเกิดภาวะแลงขึ้น ชุมชนคาดหวัง
ใหอัตราการตายของปศุสัตวลดนอยลงจากเมื่อครั้งเกิดภาวะแลงกอนหนานี้เนื่องจากการมีอาหาร
สัตวพรอม และการขายปศุสัตวภายใตความกดดันลดนอยลง หากมีการลดจํานวนปศุสัตว พวก
เขาคาดหวังวาสัตวจะมีราคาดีขึ้น เนื่องจากสัตวมีสุขภาพดีขึ้นและอวนทวมกวาเดิม การอพยพ
เพื่อหางานหรือทุงหญาเลี้ยงสัตวควรจะนอยลง
มีความตองการอาหารสัตวสูงจากผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงที่ยายสัตวไปตามฤดูกาล ซึ่ง
ตองเสียคาอาหารสัตวในราคาสูงกวาสมาชิกของสมาคม เพื่อใหคุมทุน คณะกรรมการเผชิญกับ
ปญหาในการจัดการปศุสัตวเพื่อใหยังคงมีอาหารพอเพียงแกความตองการของชุมชน
ผูนําชุมชนทองถิ่นรายหนึ่งอธิบายวา ประโยชนสําคัญของธนาคารอาหารสัตว คือเพื่อ
ชวยใหชุมชน “อยูรอดและฟนตัวจากภาวะแลง” ในระหวางเกิดภัยแลง อาหารสัตวขาดแคลน
หรือมีราคาแพง ดังนั้นหากไมมีธนาคารอาหารสัตวแลว ชุมชุนก็จะตองขาย หรือฆาปศุสัตวสวน
ใหญหรือทั้งหมดเพราะทราบวาถึงอยางไรสัตวเหลานี้ก็ตองตาย ธนาคารอาหารสัตวและการ
จั ด หาปศุ สั ต ว โ ดยอาศั ย ระบบการผลิ ต ปศุ สั ต ว ขึ้ น ใหม แ บบดั้ ง เดิ ม (ดู ก รณี ศึ ก ษา 9.2) มี ผ ล
ทางบวกตอเงื่อนไขทางการคาสําหรับผูดูแลปศุสัตวในภูมิภาคดาโกโร
ที่มา: Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program (ARVIP)
Proposal (2005); ARVIP Baseline Survey; Mid-Term Visit Report by John Burns, Tufts
University (2006); Evariste Karangwa, Meghan Armisted and Mahamadou Ouhoumoudou,
LWR staff, pers. comms.
กรณีศึกษา 6.7: การใชประโยชนจากเสนทางลําเลียงอาหารและจุดแจกจายที่มีอยู
เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญขึ้นในป พ.ศ. 2544 รัฐคุชราต (Gujarat) ในประเทศ
อินเดียประสบกับภาวะแลงเปนเวลาสองปติดตอกัน รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการแหงชาติเพื่อ
ตรวจสอบและดําเนินกิจกรรมบรรเทาทุกขจากภาวะแลงขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงสามารถใชประโยชน
จากเสนทางลําเลียงอาหารทางรถไฟและรถบรรทุกเพื่อนําอาหาร (อาหารขนและวัตถุดิบอาหาร
สัตว) ไปยังปศุสัตวในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากภาวะแลง ทั้งนี้เพื่อสงอาหารไปยังจุด
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แจกจายในชวงเวลาหลังเกิดแผนดินไหว องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ทองถิ่นและหนวยงาน
ประจําหมูบานสามารถชวยจัดหาที่อยูชั่วคราวและพื้นที่ดูแลปศุสัตวที่ปลอดภัย พรอมกับอาหาร
และน้ํา นอกจากนี้ หนวยงานเหลานี้ยังชวยประสานงานการรับและแจกจายอาหารที่สงใหแก
พื้นที่ที่ไดรับผลจากเหตุการณแผนดินไหวโดยองคกรเอกชนและ NGO จากนอกประเทศ
ที่มา: Goe, M.R. (2001) ‘Assessment of the scope of earthquake damages to the
livestock sector in Gujarat State, India’, Consultancy Mission Report, FAO, Bangkok/Rome;
Goe, M.R. (2001) ‘Relief and rehabilitation activities for the livestock sector in earthquake
affected areas of Kachchh District, Gujarat State, India’, Technical Cooperation Project
Proposal. FAO, Rome/Bangkok.
กรณีศึกษา 6.8: การใหอาหารวัวควายในเหตุการณอุทกภัยในบังคลาเทศ
เกาะขนาดเล็กในบังคลาเทศ (Bangladesh char) เปนเกาะทรายที่มีระดับต่ํา จึงมีแนวโนมวาจะ
เกิดน้ําทวมบริเวณริมฝงแมน้ําซึ่งมักถูกกัดเซาะและเกิดการพังทลายของดิน โครงการเพื่อการ
ดํารงชีพบนเกาะ (Chars Livelihood Project) ของกระทรวงการพัฒนาระหวางประเทศ
(Department for International Development - DFID) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรประสานงาน
กับชาวเกาะ Char ทางตอนเหนือของยมุนา (Jamuna) เพื่อสงเสริมการดํารงชีพดวยวิธีการโอน
ทรัพยสิน การปรับปรุงที่อยูอาศัยใหทนตอภาวะน้ําทวม การจัดหาน้ํา และการฝกอบรม รวมถึง
การสรางศักยภาพ
ในเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2550 ภาวะน้ําทวมรุนแรงแบบฉับพลันมีผลตอรอยละ 60
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผลเสียตอทางตอนเหนือของยมุนา “โครงการเพื่อการดํารงชีพ
บนเกาะ” ไดใ ห ค วามช ว ยเหลื อ เป น เวลาสองสั ป ดาห เมื่ อ เหตุ การณ น้ํ า ท ว มคลี่ ค ลาย ความ
พยายามชวยเหลือเหลานั้น ไดแก การชวยเหลือดานอาหาร สารปรับสภาพน้ําชนิดเม็ด การ
ดําเนินการชวยชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนปศุสัตวบางอยาง โดยเนนที่การจัดหาอาหารใหปศุ
สัตวประเภทวัวควายจํานวน 15,000 ตัวในชวงเวลาแปดวัน ซึ่งนับวาพอเพียงสําหรับครอบครัว
อยางนอย 9 จาก 10 ครอบครัวในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ยังไดชวยชีวิตผูคนกวา 3,800 คน
รวมทั้งวัวควายอีก 3,375 ตัว
“แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ” แสดงใหเห็นวาครอบครัวประมาณรอยละ
79 พึงพอใจอยางมากกับความพยายามชวยเหลือโดยรวม สวนอีกรอยละ 20 คอนขางพึงพอใจ มี
ผูไดรับความชวยเหลือเพียงรอยละหนึ่งเทานั้นที่ไมพอใจกับกิจกรรมบรรเทาทุกขครั้งนี้
ที่มา: Marks, M. and R. Islam (2007) ‘The CLP flood relief activities (August 2007):
Summary of relief efforts and customer satisfaction survey’, Innovation, Monitoring and
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Learning Division, Chars Livelihood Programme, Maxwell Stamp plc, DFID and Government
of Bangladesh, London and Dhaka.
บทที่ 7: การจัดหาน้ํา
กรณีศึกษา 7.1: ผลของสถานีจายน้ําในโบโรนา ประเทศเอธิโอเปย
“Action for Development” องคกรพัฒนาเอกชนในแอฟริกาตะวันออก ไดสรางสถานีจายน้ํา
หลายจุ ด ในทุ ง หญ า โบโรนา (Borana) ทางตอนใต ข องเอธิ โ อเป ย สถานี เ หล า นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จเปนอยางยิ่งในการจัดหาน้ําและชวยรักษาชีวิตปศุสัตวในพื้นที่ที่ประสบภาวะแลง
ในชวงหลายปที่ผานมา อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดการรวมตัวของปศุ
สัตวรอบสถานีจายน้ํา ซึ่งบางครั้งนําไปสูการขาดแคลนอาหารสัตวที่รุนแรง กิจกรรมในอนาคต
ในพื้นที่นี้จะพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยการสรางสถานีจายน้ําเพิ่มเติม ในบริเวณที่ทุงหญา
ยังคงอุดมสมบูรณ กิจกรรมอื่นๆ ของโครงการนี้ ไดแก การจัดหาอาหารที่จุดบริการแจกจายน้ํา
เพื่อใหแนใจวาปศุสัตวที่เขารวมโครงการไดรับอาหารและน้ําอยางเพียงพอ
ที่มา: www.irinnews.org/report.aspx?reportid=32688
กรณีศึกษา 7.2: การบรรทุกน้ําเพื่อบรรเทาทุกขจากภาวะแลงในประเทศโซมาเลีย
VETAID ไดรับเงินทุนจากสํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรม (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) แหงสหประชาชาติสําหรับโครงการขนสงน้ํา
ไปยังผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงในเกโด (Gedo), บาริ (Bari) และคารการ (Karkaar) ประเทศ
โซมาเลีย ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรายแรงจากภาวะแลง โครงการในเกโดบรรทุกน้ํา
ใหแกวัวควายที่เปนพอพันธุแมพันธุจํานวน 2,500 ตัว รวมถึงแกะและแพะ 1,100 ตัว เพื่อใหสัตว
เหล า นี้ ส ามารถใช พื้ น ที่ ทุ ง หญ า ในเขตบาร เ ดรา (Bardera) และเอลวั ค (El-wak)
ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การใหความชวยเหลือนี้ชวยรักษาพื้นฐานการดํารงชีพของชุมชนไวไดและ
ทําใหชุมชนฟนตัวจากภาวะแลงไดอยางรวดเร็ว โดยการรักษาปศุสัตวที่เปนพอพันธุแมพันธุ
สัตวจํานวนหนึ่งไวได นอกจากนี้ โครงการยังจัดหาน้ําใหแกครอบครัวผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง
จํานวน 3,600 ครอบครัว และ VETAID ยังดําเนินการฟนฟูโครงสรางที่กักเก็บน้ําและนําซากปศุ
สัตวออกจากบอน้ําและเขื่อน เพื่อใหมีแหลงน้ําในระยะยาว
ที่มา: www.vetaid.org/emergency-work.asp
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กรณีศึกษา 7.3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานในการจัดหาน้ําในประเทศปากีสถาน
ในชวงภาวะแลงในปากีสถานเมื่อป พ.ศ. 2543 ภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
ไดดํ าเนิน โครงการริเริ่ มมากมายเพื่ อลดผลกระทบตอ ปศุ สัต ว โครงการหนึ่ง ของ Cholistan
Development Authority ไดสนับสนุนการจัดหาบอน้ําเชิงพาณิชยที่มีปมน้ําพลังแสงอาทิตย โดย
จัดตั้งสถานีจายน้ําในพื้นที่ 6 ลานเอเคอรของทะเลทรายโซลิสถาน (Cholistan) เพื่อชวยผูเลี้ยง
สัตวและวัวควายที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง โครงการนี้แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่สําคัญ
ในการรับมือกับภาวะแลงรุนแรงที่คุกคามปศุสัตวมากถึงรอย 50 ในสวนตางๆ ของประเทศ
แมแตทหารก็มีสวนรวมในระหวางที่เกิดภาวะแลงนี้ โดยกลุมปญจาบ (Punjab Rangers) ไดขุด
บอน้ําจืดหกแหงและหนวยแจกจายน้ํา 60 แหง โดยแยกเกลือออกจากน้ําที่ดานหนาหลายแหงใน
เขตชายแดน แหลงน้ําเหลานี้ชวยใหสถานีจายน้ําแตละแหงจัดหาน้ําใหผูเลี้ยงสัตวประมาณ 500
คนและวัวควายของพวกเขา
ที่มา: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2000_June_27/ai_62981972
บทที่ 8: ที่อยูอาศัยของปศุสัตว
กรณีศึกษา 8.1: มนุษยและปศุสัตวอาศัยอยูรวมกันในภาวะวิกฤตในโคโซโว
ในป พ.ศ. 2542 ระหวางที่เกิดความขัดแยงในโคโซโว (Kosovo) ครอบครัวตางๆ อาศัยอยู
รวมกับสัตวในที่พักของปศุสัตว เนื่องจากบานที่เสียหายจากสงครามไมสามารถใชเปนที่พักที่
เหมาะสมไดอีกตอไปในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น ครอบครัวไดรับประโยชนจากความรอนใน
ตัวปศุสัตวในตอนกลางคืนในชวงฤดูหนาว การอาศัยอยูรวมกับสัตวยังชวยลดความเสี่ยงที่ปศุ
สัตวจะถูกขโมย ที่พักและชุดเครื่องมือไดรับการออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนและขยายที่อยู
ของปศุสัตวใหเหมาะสมกับการอยูอาศัยรวมกันของมนุษยและปศุสัตว
ที่มา: A. Porter, IRC, pers. co.m., 1999.
กรณีศึกษา 8.2: การเขาถึงที่พักในพื้นที่ซึ่งไมปลอดภัยในปากีสถาน
เพื่อเปนการรับมือกับเหตุการณแผนดินไหวในป พ.ศ 2548 ที่ปากีสถาน มีการสรางที่พักอาศัย
ของสัตวขึ้นเพื่อใหเจาของปศุสัตวสามารถนําปศุสัตวของตนลงมาจากพื้นที่สูงซึ่งมีความเสี่ยงสูง
จากอากาศเย็น จัดและการขาดอาหาร อยางไรก็ตาม เจาของปศุสัตวบ างคนยัง คงอยูใ นภูเขา
เนื่องจากเกรงวาจะสูญเสียบาน ที่ดิน และทรัพยสมบัติของตน
ที่มา: P Manfield, IOM, pers. com., 2005.
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กรณีศึกษา 8.3: ที่พักอาศัยของสัตวหลังเกิดเหตุแผนดินไหวในปากีสถาน
หลังจากเหตุการณแผนดินไหวในปากีสถานเมื่อป พ.ศ. 2548 มีการดําเนินโครงการรวมโดย
Dosti Development Foundation, FAO, WFP และรัฐบาลปากีสถานเพื่อจัดหาที่พักใหกับปศุสัตว
และจัดหาอาหารวัวควายเพื่อชวยเกษตรกรในเขตมันเซหรา (Mansehra) และบัตตะกราม
(Batagram) วัตถุประสงคของโครงการนี้คือเพื่อชวยใหปศุสัตวมีสุขภาพดีขึ้นและเพิ่มผลผลิต
ตลอดจนเพื่อแนะนําเทคนิคการกอสรางที่คงทนตอแผนดินไหวสําหรับเปนที่อยูของปศุสัตว
โดยอาศัยเทคนิคการกอสรางบานดิน (cob) ซึ่งมีสวนผสมของทราย ดิน และฟางเสนยาว วิธีการ
กอสรางงาย วัสดุมีราคาถูกและหาไดทั่วไปในทองถิ่น โครงการยังไดฝกอบรมวิธีการกอสราง
ใหแกผูไดรับความชวยเหลือดวย
ในจํานวนที่พักทั้งหมด 3,000 แหง มี 108 แหงที่ชุมชนสรางโดยใชทรัพยากรของตนเอง
และมีการจัดหาอาหารวัวควายใหแกผูไดรับความชวยเหลือ โดยมุงเนนที่ครอบครัวที่มีความ
เสี่ยงที่สุดซึ่งมีการพึ่งพิงปศุสัตวสูง
ที่มา: Dosti Development Foundation and FAO (2007) ‘Livestock shelter and
supplementary cattle feed project report, 2006-2007, Dosti Development Foundation and FAO;
further details, including working drawings for cob wall livestock shelter construction, are
available from: White, C.M. (2006) ‘Pakistani cob animal shelter (technical drawings)’,
unpublished, contact: Caroline Meyer White, Natural Building Architect, Hojt Paa Straa,
Skraldhedevej 8, 6950 Ring-Kobing, Denmark; Darcey Donovan, Eco Engineering, PE 59754,
PO Box 1083, Truckee, CA 96160, USA.
กรณีศึกษา 8.4: ที่พักอาศัยของสัตวในบังคลาเทศ
เหตุการณน้ําทวมจากแมน้ําและทะเลมีผลกระทบตอหลายพื้นที่ของบังคลาเทศ ซึ่งวิธีการปกปอง
ปศุสัตววิธีหนึ่ง คือ Killa ซึ่งเปนเนินดินขนาดใหญที่พื้นดานบนราบเรียบเพื่อใหสัตวสามารถอยู
รวมกันไดเมื่อมีคําเตือนเรื่องน้ําทวมประกาศออกมา ทั้งนี้ ที่พักอาศัยสําหรับผูคนในชุมชนยาม
เกิดเหตุการณพายุไซโคลนจะอยูติดกับ killa เพื่อปกปองทั้งคนและสัตว โดยในอดีต คนใน
ชุมชนบางสวนปฏิเสธที่จะพักอยูในที่หลบภัยดังกลาวหากไมมี killa สําหรับสัตว
ที่มา: Government of Bangladesh/UNDP/World Bank (1993) Multipurpose Cyclone
Shelter Programme, Final Report, Part 1, July, Bangladesh University of Engineering &
Technology/Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, (information supplied by
James Lewis).
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กรณีศึกษา 8.5: ที่อยูอาศัยของสัตวในชุมชนในปากีสถาน
ชวงป พ.ศ. 2548 เหตุการณแผนดินไหวในปากีสถานทําใหฝูงแกะและแพะตองอพยพกลับจาก
ทุงเลี้ยง ทําใหมีสัตวจํานวนมากลมตายลงไป อัตราการเสียชีวิตของสัตวในระบบกสิกรรมแบบ
ไมเคลื่อนยายที่ยิ่งมีจํานวนสูงกวาเนื่องจากวัวควายและเปดไกตองลมตายลงเมื่อที่อยูอาศัยพังลง
มา ปศุสัตวที่เหลืออยูเปนสิ่งที่มีคาอยางยิ่งตอผูที่มีชีวิตรอด เนื่องจากสัตวเหลานี้เปนแหลงนมที่
สํา คั ญ ในฤดู ห นาว และเป น ทรัพ ย สิ น ที่ เ หลื อ อยู เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการนี้ องค ก ร
เดอะบรุค(The Brooke) ไดเสนอที่พักของสัตวแบบอิงอาศัยชุมชนแทนที่จะเปนที่พักแบบเดี่ยวๆ
ใหแกผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุงเนื่องจากทรัพยากรและที่ดินสําหรับที่พักอาศัยมีจํากัด และที่พัก
แบบอิ ง อาศั ยชุ ม ชนช ว ยทํ าให ส ามารถปกป อ งสั ต ว ไ ด ม ากขึ้ น ในช ว งเข า สู ฤ ดูห นาวโดยที่ มี
ทรัพยากรจํากัด ผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกันไดรับการสนับสนุนใหสรางโครงไมที่ใหญ
พอสําหรับใหปศุสัตวจํานวนถึง 30 ตัวอยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว พวกเขาไดรับการ
สนับสนุนดานเทคนิค แผนพลาสติก ตะปู และแผนสังกะสีเพื่อกอสรางที่พักอาศัย ทั้งนี้ การ
เลือกผูไดรับความชวยเหลือดําเนินการโดยการพูดคุยกับหัวหนาหมูบานและสํารวจจากถนนเพื่อ
หาผูที่มีความเสี่ยงที่สุดและตองการความชวยเหลือ หากมีผูที่ไมสามารถสรางที่พักอาศัยภายใน
กลุมของตน The Brooke จะใหความชวยเหลือ ในตอนแรกสมาชิกชุมชนไมตองการสรางที่พัก
อาศัยของสัตวในชุมชน เพราะกลัววาจะทําใหมีการแพรกระจายของโรค The Brooke จึงใหการ
ฉีดวัคซีนและดูแลดานสุขภาพแกปศุสัตวกอนที่จะนําสัตวมาอยูรวมกัน เพื่อใหแนใจวาไมมีการ
แพรกระจายโรคและสัตวมีสุขภาพดีขึ้น โครงการนี้ยังมีประโยชนเพิ่มเติมคือ การชวยกันดูแลปศุ
สัตวในกลุมสตรี โดยเปนวิธีการประหยัดแรงงาน หลังจากโครงการนี้สิ้นสุดลง The Brooke
ยังคงใหการฝกอบรมดานสุขภาพของสัตวและการเพาะปลูกแกสตรีตอไป และใหการฝกอบรม
CAHW อยางเปนทางการเพื่อทําใหสัตวมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว
ที่มา: Julia Marco, The Brooke, pers. com.
บทที่ 9: การจัดหาปศุสัตว
กรณีศึกษา 9.1: การผลิตปศุสัตวขึ้นใหมโดยการสนับสนุนดานการโอนเงิน ประเทศเคนยา
เขตไอซีโอโล (Isiolo) ในจังหวัดทางตะวันออกของเคนยาประสบภาวะแลงอยางรุนแรงในป
พ.ศ. 2548 ทําใหมีปศุสัตวลมตายเปนจํานวนมาก และสัตวที่เกิดใหมมีภาวะขาดสารอาหาร
เฉียบพลันสูง หลังจากมีฝนตกเปนเวลานานในเดือนเมษายน/พฤษภาคม ป พ.ศ 2549 องคการ
ชวยเหลือเด็กของแคนาดา (Save the Children Canada) ไดโอนเงินสดหนึ่งครั้งจํานวน 30,000
ชิลลิงเคนยา(ประมาณ 490 ดอลลาร) ใหแก 750 ครัวเรือนใน 22 ชุมชน เงินสดนี้มีวัตถุประสงค
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เพื่อชวยเหลือครอบครัวตางๆ ในการผลิตฝูงสัตวขึ้นมาใหม โดยเลือกชนิดสัตวตามตองการ หรือ
ลงทุนในการใชเพื่อการผลิตอื่น และยังมีเงินสดบางสวนเพื่อตอบสนองความจําเปนที่เรงดวน
ดวย
โดยเฉลี่ยแลว ราคาปศุสัตวในตลาดทองถิ่นจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากมีการ
แจกจายเงินสด แมวาผูขายจะพยายามคิดราคาแพงเนื่องจากมีอุปสงคเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใด ผู
ไดรับความชวยเหลือปรับใชวิธีการตางๆ ในการจัดการกับภาวะเงินเฟอนี้ รวมถึงการจัดซื้อเปน
กลุมโดยมีตัวแทน การเดินทางไปยังตลาดที่อยูหางไกล และการประวิงเวลาการซื้อ
เมื่อผานไป 7 เดือนหลังจากการชวยเหลือ มีการประเมินผลและพบวาผูประสบภัยชื่น
ชอบมาตรการใหความชวยเหลือแบบเงินสดเนื่องจากทําใหพวกเขามีทางเลือกในการซื้อสัตวที่
ตองการ และทุมเทใหกับการควบคุมคุณภาพไดมากกวาที่การผลิตปศุสัตวใหมที่มีมูลคาใกลเคียง
กัน นอกจากนี้ ยังชวยใหผูรับไดใชเงินสดบางสวนไปกับความตองการดานอื่นๆ โดยรวมแลว มี
การใชเงินสด 85 เปอรเซ็นตกับปศุสัตว ซึ่งสวนใหญเปนแพะ แกะ และวัวควาย โดยมีลาจํานวน
เล็กนอย เงินสดสวนที่เหลือ 15 เปอรเซ็นตถูกแยกไวสําหรับรายการตางๆ เชน การกอสรางที่พัก
อาศัย การลงทุนในธุรกิจ/การคาเล็กๆ นอย การจายหนี้สิน การดูแลดานสัตวแพทย การดูแล
สุขภาพ การศึกษา และอาหาร ในกลุมผูรับเงินสดเมื่อเทียบกับผูไมไดรับ มีอัตราการเขาโรงเรียน
ของเด็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูหญิงและในระดับมัธยม
โครงการนี้มีเปาหมายชวยเหลือครัวเรือนเพียงรอยละ 11 เทานั้น และเห็นไดชัดวาไม
ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่ตองการความชวยเหลือ อยางไรก็ตาม เปาหมายดังกลาวสัมพันธกับ
ความพรอมของเงินทุน และเปนที่เห็นชอบวาการใหเงินสดในวงเงินจํานวนมากกวาสําหรับผูคน
จํานวนนอยกวา ยอมดีกวาการกระจายเม็ดเงินในจํานวนเพียงเล็กนอยใหแกทุกคนที่ตองการ
7 เดือนหลังจากการใหความชวยเหลือ ผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารอยูในระดับ
พอประมาณ ผูรับเงินสดไดปรับปรุงความหลากหลายของอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากมี
นมดื่ ม มากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม การพึ่ ง พาความช ว ยเหลื อ ด า นอาหารยั ง คงไม ไ ด ล ดลงอย า งมี
นัยสําคัญ การเติบโตของฝูงสัตวในชวง 5-7 เดือนแรก (+3 % สําหรับวัวควาย, +16 % สําหรับ
แพะ และ +25 % สําหรับแกะ) มีการประเมินวาควรมีจํานวนฝูงสัตวมากพอที่จะแนใจเรื่องความ
มั่นคงดานอาหารภายในเวลาสองป ซึ่งเร็วกวาในกรณีที่ไมมีการใหความชวยเหลือเปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม ผลกระทบสุดทายของโครงการนี้จะชัดเจนเฉพาะในระยะยาวและโดยเฉพาะใน
ระหวางที่เกิดภาวะแลงครั้งตอไปเมื่อมีการทดสอบความสามารถในการฟนฟูของครอบครัวของ
ผูไดรับความชวยเหลือ
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ที่มา: O’Donnell, M. (2007) ‘Cash-based emergency livelihood recovery
programme, Isiolo District, Kenya’, project evaluation draft report, Save the Children, Nairobi;
Croucher, M., Karanja, V., Wako, R., Dokata, A. and Dima, J. (2006) ‘Initial impact
assessment of the livelihoods programme in Merti and Sericho’, Save the Children, Nairobi.
กรณีศึกษา 9.2: การแจกจายปศุสัตวเพื่อเปนกลยุทธการเตรียมพรอมรับมือภัยแลง
โครงการชวยเหลือและฟนฟูผูเลี้ยงสัตวแบบปลอยทุง (Pastoralist Survival and Recovery
Project) ในภูมิภาคดาโกโร (Dakoro) ของไนเจอร ซึ่งดําเนินการโดยองคกรบรรเทาทุกขลูเธอ
แรนทั่วโลก (Lutheran World Relief) และองคกรพันธมิตร CEB (Contribution a l’Education de
Base) เริ่มขึ้นหลังจากที่ LWR ใหความชวยเหลือดานอาหารระหวางเกิดภาวะความอดอยากใน
ไนเจอรเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบในการรับ มือกับภาวะแลงและความอดอยากในอนาคต จากการปรึกษาหารือกับ
ชุมชนตางๆ ในภูมิภาคดาโกโร มีการระบุมาตรการใหความชวยเหลือที่สําคัญสี่ประการ ไดแก
การจัดหาปศุสัตว (การผลิตปศุสัตวขึ้นใหม) ธนาคารอาหารสัตว การพัฒนาแหลงน้ํา และสภา
ชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในทุกแงมุมของโครงการ รวมถึงเพื่อระบุปญหา
เชน ความขัดแยงระหวางชุมชนที่ทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว และเพิ่มการตระหนักในเรื่องสิทธิ
ตางๆ
จากการพูดคุยวางแผน มีการออกแบบและวางแผนโครงการในสวนตางๆ กิจกรรมการ
แจกจายปศุสัตวเคยเปนกิจกรรมที่สําคัญอันดับแรกๆ ของชุมชนผูเลี้ยงสัตวแบบเรรอน เพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามอยางภัยแลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากเกิดภาวะอดอยากในปพ.ศ. 2548
ในขณะเกิดภัยแลง ผูชายจะเดินทางลงไปทางใตพรอมฝูงปศุสัตวขนาดใหญเพื่อคนหาทุงหญา
เลี้ยงสัตว ในขณะที่ผูหญิงและคนชราอยูที่บานกับสัตวจํานวนไมมากนัก เมื่อทรัพยากรมีนอย
สัตวพวกแรกที่จะถูกกําจัดทิ้งก็คือสัตวจํานวนเล็กนอยเหลานี้ที่อยูในความดูแลของสตรี ชุมชน
ระบุวามีความจําเปนตองจัดหาปศุสัตวทดแทนและผลิตสัตวเหลานี้ขึ้นมาใหม เพื่อปกปองความ
มั่นคงทางอาหารสําหรับผูหญิง และเพื่อชวยปกปองปศุสัตวฝูงใหญจากการถูกนําไปขาย
กิจกรรมนี้เปนมาตรการใหความชวยเหลือที่เตรียมรับภัยแลง มากกวาที่จะเปนความ
พยายามในการจัดหาปศุสัตวทดแทน ดังนั้นจํานวนของปศุสัตวที่เกี่ยวของอาจมีคอนขางนอย
ชุมชนใหความสําคัญกับแกะมากกวาฝูงแกะที่ผสมกับแพะซึ่งเคยเปนขอเสนอแรกเริ่มจากทาง
โครงการ เนื่องจากแกะมีมูลคาทางตลาดที่ดีกวา
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องคประกอบการแจกจายปศุสัตวขึ้นอยูกับกลไกการจัดสรรปนสวนใหมแบบดั้งเดิมที่
เรียกวา habbanaye ซึ่ง ก็คือการมอบสัตวใ หกับ ผูไ ดรับความชวยเหลือ โดยผูไ ดรับความ
ชวยเหลือจะเก็บลูกคอกแรกไวและสงตอสัตวที่ไดรับมาใหกับผูไดรับความชวยเหลือรายถัดไป
จากขอเสนอแนะของชุมชน ผูไดรับความชวยเหลือคนแรกจะไดรับแกะตัวผู 1 ตัวและตัวเมีย 4
ตัว โดยชุ ม ชนจะเป น ผู กํ าหนดผู ไ ด รั บ ความช ว ยเหลือ 200 รายแรกตามเกณฑ ข องชุ ม ชนที่
พิจารณาจากความยากจน จนถึงปจจุบันนี้ ผูไดรับความชวยเหลือกลุมแรกไดลูกแกะคอกแรกไว
ในครอบครองแลวและสงตอแกะพอพันธุแมพันธุใหกับผูไดรับความชวยเหลือกลุมที่สอง
จนถึงตอนนี้ ผลที่ไดจากโครงการนี้ทําใหผูไดรับความชวยเหลือที่เปนสตรี ซึ่งหลายๆ
คนเคยมีสัตวเปนของตัวเองเพียง 7 ถึง 30 ตัว และสูญเสียสัตวเหลานั้นไปในภัยแลง กลับมีสัตว
อยางนอย 4 ตัวที่พวกเขาสามารถขายไดหากประสบความยากลําบากหรืออาจใหลูกในระหวางป
ที่จะมาถึงนี้ไดเพื่อเพิ่มจํานวนปศุสัตว กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สัตวที่ไดรับแจกเปนที่มาของ “เงินทุน
ฉุกเฉินสําหรับภัยแลง” สําหรับสตรีที่ยากจน
กิจกรรมการแจกจายปศุสัตวนี้ไดรับการสงเสริมดวยแผนริเริ่มการพัฒนาแหลงน้ําและ
ธนาคารอาหาร (ดูกรณีศึกษา 6.6) ซึ่งสามารถชว ยใหป ศุสัตวมีชีวิตอยูไ ด ดัง นั้น จึงสามารถ
ปกปองปศุสัตวที่เปนสินทรัพยเอาไวได
ที่มา: Lutheran World Relief Pastoralist Survival and Recovery Program (ARVIP)
Proposal (2005); ARVIP Baseline Survey; Mid-Term Visit Report by John Burns, Tufts
University, December 2006; Evariste Karangwa, Meghan Armisted and Mahamadou
Ouhoumoudou, LWR, pers. comms.
กรณีศึกษา 9.3: งานเทศกาลปศุสัตวที่ไนเจอร
ระหว า งเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2548 ถึ ง มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2549 ทางภาคเหนื อ ของเขตดาโกโร
(Dakoro) ในประเทศไนเจอร ซึ่งเปนยานของคนเลี้ยงปศุสัตวและคนเลี้ยงปศุสัตวผสมการเกษตร
ตองประสบกับการสูญเสียปศุสัตวถึงรอยละ 60 (สวนใหญเปนวัวควาย) การสูญเสียที่รุนแรง
เชนนี้จะตองใชเวลาเกือบ 30 ปจึงจะสามารถผลิตปศุสัตวขึ้นใหมใหมีจํานวนเทากับกอนเกิด
วิกฤติได ปศุสัตวคือแหลงรายไดหลัก หรืออาจจะเปนแหลงรายไดเดียว สําหรับประชากรเหลานี้
Oxfam และพันธมิตรในทองถิ่นอยาง AREN จึงมีแผนริเริ่มเพื่อชวยผลิตปศุสัตวขึ้นใหมผาน
ระบบการจัดงานเทศกาลสัตว โดยผูไดรับความชวยเหลือทั้งหมด 1,500 รายไดรับคูปองมูลคา
360 ดอลลารเพื่อซื้อสัตวที่พวกเขาตองการ (วัว ควาย แกะ แพะ ลา) จากผูคาในทองถิ่นและ
เจาของปศุสัตวรายใหญที่เขารวมในงานเทศกาลถึง 8 ครั้ง และจัดขึ้นในระหวางเดือนมกราคมถึง
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เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ เพื่อปองกันไมใหมีการนําสัตวที่ไดรับแจกจายไปขายเพื่อ
ตอบสนองความจําเปนเฉพาะหนา ผูไดรับความชวยเหลือจะไดรับเงินสด 30 ดอลลารดวย งาน
เทศกาลถูกจัดขึ้นโดยรวมมือกับโครงการ PROXEL (ดําเนินงานโดย Veterinaries Sans
Frontieres Belgium) และพันธมิตรในทองถิ่นอยาง KARKARA) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตรวจ
สุขภาพสัตวกอนเขางานเทศกาลและจัดซื้อวัคซีนสําหรับสัตว นอกจากนี้ Oxfam ยังทําสัญญา
วาจาง PROXEL ใหดําเนินการติดตามผลในระยะกลางกับสัตวที่ถูกแจกจายและใหความ
ชวยเหลือทางเทคนิคแกผูไดรับความชวยเหลือ ซึ่งสวนใหญคือโครงการปองกันโรคและการ
สงเสริมการรับรูเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลปศุสัตวแบบใหม
หนึ่งปตอมา การประเมินโครงการนี้ถือวาการติดตามผลในครั้งนี้เปนความสําเร็จของ
โครงการ อัตราการเพิ่มขึ้นของปศุสัตวคือ 74% โดยมีการซื้อขายสัตวจํานวน 11,476 ตัวในงาน
อัตราการเติบโตในลักษณะนี้ เปนสิ่งบงชี้วาจะมีปศุสัตวจํานวน 20,000 ตัวในอีก 1 ปถัดมา อัตรา
การจําหนายออก ซึ่งรวมถึงการขายและการบริโภคภายในครัวเรือน อยูในระดับที่ต่ํามาก (แพะ:
0.4%, แกะ: 0.6%) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ที่มุงเนนเรื่องการจัดหาปศุสัตว
ทดแทน ผูประเมินเห็นวาผลที่ไดในเชิงบวก เกิดจากการติดตามของสัตวแพทยและการฝกอบรม
ที่ใหกับชุมชนของผูไดความชวยเหลือ นอกจากนี้ เรายังทราบอีกดวยวาชุมชนเปาหมายมีความ
ต อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ในด า นบริ ก ารของสั ต วแพทย สํ า หรั บ ปศุ สั ต ว อื่ น ๆ อั น เป น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
โครงการนี้
ที่มา: Oxfam GB/VSF-B (2007) ‘Rapport d’activité. Opération de reconstitution du
cheptel, département de Dakoro, Région de Maradi, Niger, Janvier 2006–Mars 2007, Oxfam
GB/VSF-B, Niamey; Bernard, J. (2006) ‘Animals fairs, an Oxfam GB trial in the Sahel’,
Oxfam, Dakoro, Niger.
กรณีศึกษา 9.4: การมีสวนรวมจากชุมชนที่มีตอการจัดหาปศุสัตวทดแทน
ในปพ.ศ. 2549 องคกรชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกา (Save the Children USA) ไดดําเนินการ
จัดหาปศุสัตวทดแทนในเขตตางๆ ที่เลือกไวของภูมิภาคโอโรมิยา (Oromiya) และโซมาลี
(Somali) ทางใตของเอธิโอเปยเพื่อรับมือกับภัยแลงที่จงอยแอฟริกา (Horn of Africa) กิจกรรมนี้
ไดรับการออกแบบโดยใชกลไก “การจัดหาปศุสัตวทดแทน" แบบดั้งเดิม ทั้งในแงของการ
กําหนดกลุมเปาหมายของผูไดรับความชวยเหลือและจํานวนของสัตวที่จัดหาให
เขตเปาหมาย 5 เขตคือบริเวณที่กลุมประชากรที่ครอบครองพื้นที่สวนใหญของทุงหญา
เลี้ย งสัต วไ ด รับ ผลกระทบขั้น รุนแรงจากภั ยแลง ทางโครงการได เลื อกสถาบั น ในทองถิ่น ที่
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สามารถมีสวนรวมในแผนริเริ่มนี้ไ ดจากชุมชนตางๆ ในโบโรนา (Borana) และเดโกเดีย
(Degodia) โดยสถาบันเหลานี้มีบทบาทหลักในการคัดเลือกผูไดรับความชวยเหลือและบริหาร
จัดการกิจกรรม ในโบโรนา การจัดหาปศุสัตวทดแทนแบบดั้งเดิมมีชื่อเรียกวา Bussa Gonifa
ภายใตระบบนี้ ผูเลี้ยงปศุสัตวที่สูญเสียปศุสัตวของตนไปเนื่องจากภัยแลง เหตุการณความขัดแยง
หรือการบุกโจมตี และมีวัวเหลืออยูนอยกวา 5 ตัวมีสิทธิไดรับสวัสดิการและมีสิทธิ์เรียกรองวัว
อยางนอย 5 ตัวจากกลุมของตนเพื่อใหคงสถานะเปนผูเลี้ยงปศุสัตวในระบบ นอกจากนี้ เดโกเดีย
โซมาลี ยังมีระบบจัดหาปศุสัตวทดแทนซึ่งมีลักษณะคลายกันอีกดวย
องคกรชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกาจัดหาแพะและแกะมาทดแทนวัว เนื่องจากสัตว
ขนาดเล็ กมีอัตราการเกิ ดเร็ว กวา และไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เนื่องจากสัตว เหลานั้ น
สามารถทนตอสภาพของภัยแลงได ดังนั้น ในการพูดคุยกับชุมชน จึงมีการตกลงกันวา องคกร
ชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกาจะจัดหาแพะ/แกะจํานวน 15-20 ตัว (ซึ่งมีตัวผู 1 หรือ 2 ตัว) และ
สัตวที่ใชบรรทุกสัมภาระ 1 ตัวตอผูไดรับความชวยเหลือ 1 ราย และชุมชนจะนําสัตวมาสมทบ
กับสัตวเหลานี้ดวยกลไกการจัดหาปศุสัตวทดแทนแบบดั้งเดิมของตนเอง จํานวนปศุสัตวทั้งหมด
ถือเปนฝูงปศุสัตวขนาดเล็กสําหรับครัวเรือนเปาหมายที่ตองไดรับความชวยเหลือเปนอันดับตนๆ
เนื่องจากเปนผูสูญเสียปศุสัตวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในภัยแลง
กิจกรรมนี้เปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคกรชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกา
และตัวแทนจากสถาบันของชุมชนในทองถิ่น ซึ่งถูกกําหนดไวตั้งแตตน โดยตัวแทนจากสถาบัน
ตางๆ ของชุมชนเปนผูควบคุมการซื้อขายปศุสัตว การกําหนดครัวเรือนที่จะไดรับความชวยเหลือ
รวมถึงการบริหารจัดการการมีสวนรวมของชุมชน โดยองคกรชวยเหลือเด็กเปนผูฉีดวัคซีนและ
ดูแลปศุสัตวเกือบทั้งหมดกอนแจกจาย
ในเขตที่ไดรับความชวยเหลือ 2 เขต การที่ชุมชนรวมสมทบปศุสัตวในจํานวนที่เทากับที่
ไดรับจากองคกรชวยเหลือเด็ก ใหผลสําเร็จนาพอใจ โดยชุมชนบริจาคแพะและแกะรวมทั้งหมด
1,364 ตัว สวนสมาชิกในชุมชนก็มีความรูสึกภูมิใจที่สามารถจัดหาปศุสัตวที่มีคุณภาพดีกวาสัตว
ที่ซื้อมา ในพื้นที่เปาหมายอื่นๆ การมีสวนรวมจากชุมชนนั้นประสบความสําเร็จไมมากเทาที่ควร
ดวยเหตุผลสําคัญสองประการ คือ หนึ่ง ในชุมชนบางแหง ผลกระทบจากภัยแลงกินบริเวณกวาง
กวา ครัวเรือนยากจนมากกวา และสถาบันในทองถิ่นลังเลใจที่จะขอความชวยเหลือจากสมาชิก
ของกลุม เนื่องจากพวกเขาเหลานั้นก็สูญเสียปศุสัตวในภัยแลงเชนกัน สอง ความเต็มใจของ
สมาชิ ก ชุ ม ชนในการให ค วามช ว ยเหลื อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพและระยะเวลาของ
ความสัมพันธที่มีตอหนวยงานที่เปนพันธมิตร ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่มีประวัติความ
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เปนมาดี ก็จะไดรับการสนับสนุนจากชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอกในระยะเวลาสั้นๆ หรือไมมีการพัฒนาความสัมพันธ
หลังจากพิจารณาขอเท็จจริงทั้งหมดแลว องคกรชวยเหลือเด็กของสหรัฐอเมริกาสรุปวา
การใหความชวยเหลือแบบสมทบจํานวนโดยชุมชนเปนวิธีการที่มีประโยชน และอาจเหมาะสม
สําหรับชุมชนทองถิ่นที่อาจเกิดภัยแลงในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสัมพันธที่เขมแข็ง
ระหวางหนวยงานที่ดําเนินงานและชุมชน กับสมาชิกชุมชนไดรับผลกระทบจากภัยแลงในระดับ
ที่แตกตางกัน
ที่มา: Gebru, G. (2007) ‘Documentation of the Save the Children-USA Restocking
Implementation Program in Somali and Oromia Regional States’, Save the Children USA,
Addis Ababa.
กรณีศึกษา 9.5: การแจกจายปศุสัตวหลังเหตุแผนดินไหวในปากีสถาน
ไมนานหลังเกิดเหตุแผนดินไหวในปากีสถานในป พ.ศ. 2548 และหลังจากความชวยเหลือใน
เบื้องตนเชน การแจกจายอาหาร เต็นท ผาหม สภากาชาดเยอรมนีก็ไดเริ่มกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ภาวะทางโภชนาการของเด็กๆ ในครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุแผนดินไหว โดยการจัดหา
นมวัวและลูกวัวใหแกครัวเรือนเปาหมายคือผูที่สูญเสียสัตวของตนทั้งหมดในภาวะภัยพิบัติ หรือ
ครัวเรือนกลุมเสี่ยงเชน ครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนผูนํา หรือที่ยากจนซึ่งมีลูกมากกวา 4 คนและอาจ
ไมเคยมีปศุสัตวเปนของตัวเองมากอน มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดการคัดเลือกผู
ไดรับความชวยเหลือ ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจากกลุมผูสูงอายุ คนในวรรณะตางๆ สตรี ผูนํา
ศาสนา และครูอาจารย ผูไดรับความชวยเหลือที่ไดรับคัดเลือกจะไดรับการตรวจสอบยืนยันอีก
ขั้นหนึ่งโดยการพบปะในสถานที่จริงและปรึกษาหารือกันในชุมชน
กอนการแจกจายปศุสัตว ผูไดรับความชวยเหลือไดรับการฝกอบรมเรื่องการจัดการปศุ
สัตว ซึ่งรวมถึงการใหอาหารสัตว การผสมพันธุ และสุขภาพของสัตว มีการคัดเลือกโคกระบือ
บางชนิด บางพันธุ ตามเกณฑที่ตกลงกันไวเชน ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพอากาศ
เย็น การผลิตน้ํานม ขนาด และอายุ ผูรับเหมาในทองถิ่นจะเปนผูจัดหาวัว ซึ่งผานการตรวจสอบ
จากสภากาชาดแลว รวมถึงรักษาโรคเตานมอักเสบและกําจัดเห็บแลว และไดรับการฉีดวัคซีน
และฆาเชื้อกอนนําไปแจกจาย มีการใชระบบจับสลากสําหรับการแจกจายวัวใหกับผูไดรับความ
ชวยเหลือ
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นอกจากนี้ CAHW ยั ง ได รั บ การฝ ก อบรมในแต ล ะหมู บ า น และยั ง มี ก ารอบรมเพื่ อ
ทบทวนบทเรียนอยูตลอดระยะเวลาของโครงการ มีแผนเตรียมพรอมสําหรับเชื่อมโยง CAHW
เขากับบริการดานสัตวแพทยของรัฐ เชน โครงการการผสมเทียมและปรับปรุงโคในอนาคต
ที่มา: Matthew Kinyanjui, ICRC, pres. com.
กรณีศึกษา 9.6: การตัดสินใจแจกจายปศุสัตวหลังเกิดเหตุแผนดินไหวในปากีสถาน
ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เขตทั้งสามในอาซัด ชัมมู แคชเมียร (Azad Jammu Kashmir - AJK)
และทั้งหาเขตในแควนนอรทเวสตฟรอนเทียร (Northwest Frontier Province – NWFP) ของ
ปากีสถานประสบเหตุแผนดินไหวขั้นรุนแรง FAO รับหนาที่ตรวจสอบดานปศุสัตวในเดือน
พฤษภาคม/มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งถือเปนการรวมมือกับโครงการฟนฟูและฟนสภาพในระยะ
สั้นจากรัฐบาล วัตถุประสงคคือเพื่อกําหนดกลยุทธสําหรับ 6 เดือนแรกของระยะฟนฟูในระยะ
สั้น การตรวจสอบนี้เปน “การประเมินที่ดีที่สุด” ในแงของความเพียงพอของอาหารหลังเกิดเหตุ
แผนดินไหวและความตองการในเขตที่ไดรับผลกระทบ สถานการณดังกลาวสรุปไดดังนี้
เขต

AJK:
มูซัฟบาราบัด
(Muzaffarabad)
บาห (Bagh)
รอวลาคอต (Rawlakot)
NWFP:
มันเซหรา (Mansehra)
บัตตะกราม (Battagram)
ชางลา (Shangla)
อโบทาปด (Abbotabad)
โกฮีสถาน (Kohistan)
หมายเหตุ: *MJME
metabolizable energy)
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ความตองการอาหาร
ทั้งหมด
MJME* (m)

อาหารที่มีทั้งหมด

สวนที่ยังขาด

MJME (m)

MJME (m)

5,361

7,560

2,199

2,688
5,092

1,757
3,306

(931)
(1,787)

9,339
7,096
(2,242)
4,037
1,871
(2,165)
3,097
2,901
(197)
6,339
3,336
(3,003)
11,962
11,103
(860)
คือ พลังงานที่ใชประโยชนไดโดยมีหนวยเปนเมกะจูล (Megajoules
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หลังเกิดเหตุแผนดินไหว เฉพาะเขตมูซัฟบาราบัด (AJK) เทานั้นที่มีอาหารสัตวเหลือ
เปนจํานวนมาก แมวาเขตชางลาและโกฮีสถาน (NWFP) ซึ่งไมไดสูญเสียสัตวเปนจํานวนมาก จะ
มีความสมดุลอยางเหมาะสมระหวางความตองการอาหารสัตวและแหลงอาหารสัตวที่เกี่ยวของ
สําหรับเขตที่เหลือ พบวาขาดแคลนอาหารสัตวอยางมาก
จากขอมูลนี้ FAO จึงเปลี่ยนแผนหันกลับมาจัดหาปศุสัตวทดแทนสําหรับครัวเรือนที่
ไดรับผลกระทบและใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีชีวิตรอดของปศุสัตวดวยการจัดหา
อาหารสัตวสําหรับฤดูหนาว (พ.ศ. 2549-2550) ที่อยูอาศัยของสัตว และการดูแลสุขภาพของสัตว
แมจะมีความกังวลในเรื่องความยั่งยืนของแหลงอาหารสัตว จากหนวยงานที่ดําเนินงาน 9 หนวย
ที่ใหความชวยเหลือดานปศุสัตวใน AJK และ 13 หนวยใน NWFP พบวา
• 27% ระบุวาพวกเขาจะเปนผูจัดหาสัตวเคี้ยวเอื้องฝูงใหญ
• 33% จะเปนผูจัดหาสัตวเคี้ยวเอื้องฝูงเล็ก
• 33% จะเปนผูจัดหาสัตวเคี้ยวเอื้องทั้งฝูงใหญและเล็ก
• 7% ใหการสนับสนุนปศุสัตวอยางเดียวเทานั้น
ที่มา: Simon Mack, FAO, pers. com.
กรณีศึกษา 9.7: การแจกจายปศุสัตวหลังเหตุแผนดินไหวในอิหราน
ในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ไดเกิดเหตุแผนดินไหวซึ่งวัดขนาดความรุนแรงได 6.4 ริค
เตอร ที่เมืองบาม (Bam) จังหวัดเคอรมัน (Kerman) ทางตอนใตของอิหราน ในชั่วระยะเวลา 15
วินาที มากกวา 70 % ของอาคารในเมืองและหมูบานโดยรอบพังทลายลง และประชากรมากกวา
40,000 คนจากทั้งหมด 130,000 คนในพื้นที่เสียชีวิต การดํารงชีพของประชากรสวนใหญที่อาศัย
ในเมืองบามมุงเนนอยูที่การทําไรอินทผลัมและ/หรือแรงงานเกษตรกรรม แตหลายๆ คนเลี้ยง
สัตวไวในจํานวนเล็กนอยเพื่อเปนอาหารและแหลงรายได สัตวสวนใหญที่เลี้ยงคือ วัวควาย แพะ
และแกะ การเลี้ยงปศุสัตวมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรที่ยากจน ผูซึ่งมีที่ดินแปลงเล็กๆ
ของตนเองหรือไมมีเลย แมวาตนอินทผลัมหลายๆ ตนจะไมเสียหาย แตจากจํานวนปศุสัตวที่ตาย
ในเหตุแผนดินไหว ประมาณไดวา 31% เปนวัวควาย และ 26% เปนแพะและแกะ สัตวสวนใหญ
เหลานี้อาศัยในที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นอยางงายๆ ใกลบานของเจาของ และหลายๆ ตัวเสียชีวิต
เพราะโดนสิ่งกอสรางถลมทับ สัตวอื่นๆ วิ่งหนีอยาตื่นตระหนกหลังเหตุแผนดินไหว ในขณะที่
บางตัวถูกขโมยหรือถูกนําไปขายเพราะเจาของตองการเงินสดอยางเรงดวน
เพื่อเปนการรับมือตอความสูญเสียเหลานี้ ACF-Spain จึงคิดโครงการแจกจายปศุสัตว
โดยมอบแพะ 2 ตัว และอาหารสัตว (ขาวบารเลย) 300 กก.ใหกับครอบครัวกลุมเสี่ยง 1,200
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ครอบครั ว ในหมู บ า นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากแผ น ดิ น ไหว 17 หมู บ า นในเขตเมื อ งบาม
วัตถุประสงคของโครงการนี้คือใหการสนับสนุนครัวเรือนเปาหมายใหมีนมไวดื่มในครอบครัว
และมีรายไดเพิ่มเติม โครงการมุงเปาหมายไปที่ครอบครัวที่ยากจนที่สูญเสียปศุสัตว โดยเฉพาะ
แมหมายและประชากรกลุมเสี่ยงอื่นๆ แตเกณฑการคัดเลือกกําหนดใหผูไดรับความชวยเหลือ
ตองมีประสบการณการเลี้ยงแพะและแกะ และมีที่อยูอาศัยสําหรับสัตวอยางเพียงพอเพื่อใหแนใจ
วาโครงการนี้จะใหผลอยางยั่งยืน การคัดเลือกผูไดรับความชวยเหลือและการแจกจายปศุสัตว
ดําเนินการรว มกับสมาชิกสภาทองถิ่น และมีการวาจางเครือขายงานสัตวแพทยแหง อิหราน
(Iranian Veterinary Network) ใหเขามาบริการดานสัตวแพทยสําหรับปศุสัตวที่ซื้อขายกอน
นําไปแจกจาย รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรคเอ็นเทอโรท็อกซีเมีย (enterotoxaemia) การถาย
พยาธิ และการจัดหาอาหารเสริมจําพวกแรธาตุและไวตามิน
ครอบครัวที่ไดรับความชวยเหลือจํานวน 1,200 ครอบครัวไดรับแพะตัวเมีย 2 ตัว โดย
เปนพันธุ Mahali ซึ่งเปนพันธุพื้นเมือง 1 ตัวและพันธุ Rachti 1 ตัว (ผสมระหวาง Mahali และ
สายพันธุคุณภาพสูงของปากีสถาน) พรอมกับขาวบารเลย 300 กก. สําหรับเปนอาหารสัตว แผน
เดิมคือการแจกแกะ แตหลังจากหารือกับผูที่จะไดรับความชวยเหลือแลวจึงเปลี่ยนเปนการแจก
แพะ เพราะเลี้ยงงายกวา ไมตองการการดูแลมาก และใหลูกตอการตั้งครรภหนึ่งครั้งมากกวาแกะ
นอกจากนี้ ยั ง เคยมี ก ารวางแผนจะแจกจ า ยสั ต ว ที่ ตั้ ง ครรภ แต จ ะมี ป ญ หาด า นการจั ด สรร
ทรัพยากร อีกทั้งมีการระบุวามีแพะตัวผูจํานวนมากพอที่รอดชีวิตจากแผนดินไหวซึ่งจะทําให
แพะที่แจกจายไปนั้นสามารถมีลูกไดไวหลังการแจกจาย
การตรวจสอบหลังการแจกจายปศุสัตว (1-2 สัปดาหหลังแจกจายปศุสัตวเรียบรอยแลว)
แสดงใหเห็นวาผูไดรับความชวยเหลือสวนใหญพอใจกับสัตวทั้งสองสายพันธุที่เลือกให (รอยละ
84) และกระบวนการแจกจาย (รอยละ 87) มีเพียงแพะ 1 ตัวจากการสุมตัวอยาง 70 ครัวเรือนที่ถูก
ขโมยและอีกหนึ่งตัว ถูกนําไปขาย มีการมอบใหญ าติไปดูแล 6 ตัวเนื่องจากไมมีที่อยูอาศัยที่
เหมาะสมสําหรับสัตว ผูไดรับความชวยเหลือ 9 รายสามารถรีดนมจากแพะ 1 ตัว มี 2 ครัวเรือนที่
สามารถรีดนมจากแพะทั้ง 2 ตัวที่ไดรับ และอีก 27 ครัวเรือนที่สามารถผสมพันธุแพะได
เมื่อไดรับการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการที่มีตอชีวิตของพวกเขา ผูไดรับ
ความชวยเหลือระบุถึงผลดีทางเศรษฐกิจ (การผลิตน้ํานมและขนสัตว ซึ่งสวนใหญถือวาเปน
ผลประโยชนที่จะไดรับ เนื่องจากเร็วเกินไปที่จะใหปศุสัตวออกลูก) และยังเนนย้ําผลดีทางดาน
จิตวิทยา (เชน เปนเรื่องบันเทิงสําหรับเด็กๆ มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการมีสวนรวมในกิจกรรม
อื่นๆ) ผลตอบรับสวนใหญแนใจวาจะมีโอกาสกลับมาทํากิจกรรมเกี่ยวปศุสัตวไดตามปกติหลัง
สูญเสียสัตวไปจํานวนหนึ่งหรือทั้งหมดในเหตุการณแผนดินไหว
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ที่มา: ACF-Spain (2004) ‘Livelihoods Recovery Project (Livestock Distribution)’,
ACF-Spain, Bam, Iran; Leguene, P. (2004) ‘Evaluation Report: Restoration of the livelihood
and longer-term food security for the earthquake-affected farmers and agricultural labourers in
Bam, South-East Iran, Project implemented by ACFUK and ACF-Spain, London.
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มาตรฐานและแนวทางการใหความชวยเหลือชุมชนดานปศุสัตวในภาวะภัยพิบัติ
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ภาคผนวก 1 อภิธานศัพท

การขนสงขากลับ (Backloading):

การใชรถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ในการขนสงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไปยังสถานที่ปลายทาง แลวบรรทุกสิ่งอื่นออกมาในชวง
ขากลับ (เชน ผูคาปศุสัตวนําอาหารสัตวไปสงยังพื้นที่
หนึ่ง และขนปศุสัตวที่ซื้อออกมาจากพื้นที่นั้นตอนขา
กลับ)

ทรัพยสินสวนทุน (Capital assets):

(สวนหนึ่งของกรอบวิธีคิดในเรื่องวิถีการดํารงชีพ)
ทรัพยากร เครื่องมือหรืออุปกรณ ทักษะ ขอดี และ
ความสัมพันธตางๆ ที่ใหประโยชนตอวิถีการดํารงชีพของ
บุคคลและครัวเรือนในชุมชน สิ่งเหลานี้ไดรับการจัดกลุม
ใหเปนทรัพยากรบุคคล, ทรัพยากรธรรมชาติ, เงินทุน,
ทรัพยสินอื่นหรืออสังหาริมทรัพย และทุนทางสังคม

แนวทางแบบกลุม (Cluster

โครงการระหวางประเทศรูปแบบใหมที่สงเสริมการ
ทํางานรวมกันระหวางองคกรดานมนุษยธรรมในการ
รับมือกับภาวะภัยพิบัติ การรวมกลุมจะมุงเนนที่ภาคสวน
ตางๆ ของโครงการบรรเทาทุกข (เชน น้ําและสุขอนามัย
อาหาร ฯลฯ) ซึ่งจะประสานงานกับ “องคกรนํา” ที่
กําหนดขึ้นซึ่งจะรับผิดชอบตอสมาชิกอื่นๆ ในกลุม และ
พวกเขาจะพัฒนากลยุทธการดําเนินงานรวมกันขึ้น

approach):

ระบบหวงโซความเย็น (Cold
chain):
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การรักษาเวชภัณฑสําหรับสัตว (หรือสําหรับมนุษย) ให
อยูในระดับอุณหภูมิที่กําหนดในระหวางการเก็บรักษา
และการขนสง โดยใชตูเย็นและกลองเก็บความเย็นแบบ
พกพา เปนตน
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การจัดการวงจรภัยแลง (Drought
cycle management)

แบบจําลองที่แบงออกเปน 4 ระยะ คือ:
ระยะเตรียมพรอม (Alert): ฤดูฝนที่ลาชา หรือมีฝนนอย
และฝนตกเพียงในระยะสั้นๆ ทําใหทุงหญาเลี้ยงสัตวเริ่ม
แหงแลงและน้ําในแหลงน้ําลดระดับลง
ระยะเตือนภัย (Alarm): ราคาสินคาเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ
(เชน ราคาธัญพืชเริ่มสูงขึ้นและราคาปศุสัตวเริ่มตกต่ําลง)
ฝนยังคงไมตก/ตกนอย ทุงหญาเลี้ยงสัตวแหงแลงมากขึ้น
และทรัพยากรน้ําเริ่มขาดแคลน
ระยะภัยพิบัติ (Emergency): ราคาสินคาเคลื่อนไหว
ผิดปกติอยางเห็นไดชัด ทรัพยากรน้ําขาดแคลนและทุง
หญาเลี้ยงสัตวแหงแลง ผูคนเริ่มอพยพ โดยทั่วไปยังคงไม
มีฝนหรือฝนเพิ่งเริ่มตก (ซึ่งเปนเหตุใหคนและปศุสัตวมี
อาการเจ็บปวย ขอจํากัดดานการขนสงสงผลกระทบตอ
ปริมาณอาหารที่มีอยู)
ระยะฟนตัว (Recovery): ปศุสัตวเริ่มฟนตัว ราคาปศุสตั วดี
ขึ้น ราคาธัญพืชเริ่มลดลง ทุงหญาเลี้ยงสัตวเริ่มอุดม
สมบูรณขึ้นและมีน้ําในแหลงน้ํามากขึ้น

การจําหนายปศุสัตวออก

สัตวที่ถูกจําหนายใหแกผูคาหรือถูกนําออกจากฝูง

(Livestock off-take):

เนื่องจากเหตุผลอื่น
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การสุมตัวอยางแบบเจาะจง

การเลือกกลุมตัวแทน “ทั่วไป” โดยพิจารณาจาก

(Purposive sampling):

คุณสมบัติบางอยาง (เชน เจาของปศุสัตวที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะภัยแลง, เจาของปศุสัตวที่เปนผูหญิง,
ผูอาศัยอยูในหมูบานที่เกิดเหตุการณอุทกภัย)

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยาง

ภาวะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมักไมมีการเตือน

ฉับพลัน (Rapid onset):

ภัยลวงหนา เชน เหตุการณแผนดินไหว อุทกภัย หรือ
คลื่นสึนามิ ภาวะภัยพิบัติแบบฉับพลันอาจแบงออกเปน 3
ระยะที่สําคัญคือ หนึ่ง ผลที่ตามมาในทันทีหลังจากเกิดภัย
พิบัติ (immediate aftermath) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา
หลังจากที่เหตุการณภัยพิบัติเพิ่งผานไปซึ่งจะมีผลกระทบ
รุนแรงที่สุด, สอง ระยะเริ่มฟนตัว (early recovery)
หมายถึง ชวงเวลาหลายวัน (หรืออาจจะหลายสัปดาห)
หลังจากเกิดภัยพิบัติเมื่อผลกระทบชวงแรกไดผานไปแลว
และเริ่มดําเนินการตามแผนรับมือกับภัยพิบัติ และสาม
ระยะฟนตัว (recovery) ซึ่งอาจใชเวลาหลายเดือนหรือ
หลายปหลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยปศุสัตวและสิ่งมีชีวิตเริ่ม
เกิดขึ้นใหม รวมถึงวิถีการดํารงชีพเริ่มกลับเขาสูปกติอยาง
ชาๆ

การประเมินผลตามเวลาจริง (Real- การประเมินผลการดําเนินงาน (โดยทั่วไป มักเปน
time evaluation):

โครงการดานมนุษยธรรม) ในระหวางที่ดําเนินโครงการ
อยู เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็นและนําขอเสนอแนะ
เหลานั้นไปปรับปรุงในระหวางการดําเนินงานดังกลาว (ดู
Sandison, 2003 และ Herson and Mitchell (ไมระบุวันที่)
ในสวนขอมูลอางอิงของบทที3่ )
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ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยาง

ภาวะภัยพิบัติที่คอยๆ สงผลกระทบอยางตอเนื่อง เชน

คอยเปนคอยไป (Slow onset):

ภาวะภัยแลง ซึ่งโดยทั่วไปมักแบงออกเปน 4 ระยะ (ดู
“วงจรการจัดการภาวะภัยแลง” ขางตน)

โรคติดตอจากสัตวสูคน

(หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Zoonotic disease) โรคที่

(Zoonosis):

สามารถถายทอดจากสัตวสูคน (หรือจากคนสูสัตว)
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ACF

Action Contre la Faim/Action Against Hunger

AJK

Azad Jammu Kashmir

ALDEF

Arid Lands Development Focus

ARV

ยาตานไวรัส (Antiretroviral)

AU/IBAR

สหภาพแอฟริกา (African Union) – InterAfrican Bureau for Animal
Resources

CAHW

เจาหนาที่ดูแลสุขภาพสัตวในชุมชน (community-based animal
health worker)

CCCM

กลุมประสานงานในการบริหารจัดการที่อยูอาศัยชั่วคราว (camp
coordination and camp management)

CEB

Contribution à l’Education de Base

CP

พลเมืองและการเมือง (civil and political)

DFID

กระทรวงเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Department for
International Development)
การลดความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติ (disaster risk reduction)

DRR
EMPRES
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ระบบปองกันภัยพิบัติ (สําหรับโรคระบาดสัตวและศัตรูพืชขาม
พรมแดน (Emergency Prevention System (for Transboundary
Animal and Plant Pests and Diseases))
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EPaRDA
ESC

สมาคมวิจัยและพัฒนาผูเลี้ยงสัตวในเอธิโอเปย (Ethiopian Pastoralist
Research and Development Association)
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (economic, social and cultural)

EWS

ระบบเตือนภัยลวงหนา (early warning system)

FAO

HEA

องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (United Nations
Food and Agriculture Organisation)
เครือขายระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาวะอดอยาก (Famine Early
Warning Systems Network)
หนวยวิเคราะหความมั่นคงทางอาหารสําหรับโซมาเลีย (Food
Security Analysis Unit for Somalia)
ระบบสารสนเทศและการเตือนภัยลวงหนาทั่วโลก (Global
Information and Early Warning System)
แนวทางเศรษฐกิจครัวเรือน (Household Economy Approach)

HPAI

โรคไขหวัดนก (Highly Pathogenic Avian Influenza)

ICRC

คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red
Cross)
บุคคลพลัดถิ่น (internally displaced person)

FEWS-NET
FSAU
GIEWS

IDP

JEMED

การจําแนกระยะของความมั่นคงดานอาหารและมนุษยธรรมแบบ
บูรณาการ (Integrated Food Security and Humanitarian Phase
Classification)
Jeunesse En Mission Entraide et Developpement

LWR

Lutheran World Relief

M&E

การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation)

IPC
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NORDA

Northern Relief Development Agency

NWFP

Northwest Frontier Province

OCHA

สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs)
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organisation for
Animal Health)
ผูติดเชื้อเอชไอวีและเอดส (people living with HIV and AIDS)

OIE
PLHIV
PRA

PRIM
SADC
SMART

USAID
VAC
VSF
WFP
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การประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม (participatory rural
appraisal) หรือเรียกวา PLA – กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(participatory learning and action)
ตารางระบุถึงการรับมืออยางมีสวนรวมของ LEGS (LEGS
Participatory Response Identification Matrix)
ประชาคมการพัฒนาแหงแอฟริกาใต (Southern Africa Development
Community)
มาตรฐานการติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือและ
บรรเทาทุกข (Standardized Monitoring and Assessment of Relief
and Transitions)
องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (United
States Agency for International Development)
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Assessment
Committee)
Vétérinaires sans Frontières (สัตวแพทยไรพรมแดน)
โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ (United Nations World Food
Program)
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กรุณาแสดงความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบทใดบทหนึ่ง มาตรฐาน และ/หรือ
ดัชนีชี้วัด



คุณไดรับประสบการณอยางไรบางจากการนําสิ่งพิมพของ LEGS ไปใชในภาคสนาม



คุณตองการจะรับทราบขอมูลเพิ่มเกี่ยวกับโครงการ LEGS หรือเขารวมในรายชื่อผูรับ
เอกสารของ LEGS หรือไม (หากตองการ กรุณากรอกขอมูลการติดตอโดยละเอียดที่
ตารางดานบน)

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ทางอีเมลมาที่ coordinator@livesotck-emergency.net หรือสงทางไปรษณีย
มาที่ The LEGS Project, c/o Feinstein International Center, Tufts University, 200 Boston
Avenue, Suite 4800, Medford, MA 02155, USA

365

366

LEGS

LEGS

LEGS

LEGS

Lili Mohiddin , Emergency Food Security & Livelihoods, Oxfam GB LEGS

