อาสาสมัครกับภัยพิบัติ : “บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน”
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30
ณ ห้ องประชุม 2-1 ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

องค์ กรรับผิดชอบ:
วิทยากร:

เครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer spirit Network)

คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล เครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ิภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย
จ่าสิบตารวจตรี หญิง กฐิ น มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย

รูปแบบในการดาเนินการประชุม: การนาเสนอกรณีศกึ ษา และเสวนา

นาเสนอโดย คุณวีระพงษ์ กังวาลนวกุล
เครือข่ ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย
ได้ บทเรี ยนจากสึนามิ กับงานอาสาสมัครจะต้ องเป็ นการร่วมมือกัน และต้ องเป็ นการทางานร่วมกัน
ไม่วา่ จะเป็ นการต้ องตัดสินใจ บางเรื่ องเป็ นเรื่ องจาเป็ น ไม่วา่ จะเป็ นการจัดการในช่วงเวลาฉุกเฉินต้ องมีคน
ตัดสินใจและเป็ นคนจัดการ และทุกท่านที่อยูต่ รงนี ้ก็สามารถทาได้ เหมือนกับที่ตอนนันที
้ ่ผมพยายามทา

การเตรียมตัวทางานในพืน้ ที่เพื่อเตรียมรับภัยพิบัติ
1. การใช้ แผนที่เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล ประเมิ นสถานการณ์ เพื่อ สังเกตและประมวล การเชื่ อ ใจ
ตัวเองว่าจะไปแบบไหน การเขียนบันทึกและแนะนาทางออกให้ หน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้ องเยอะ
ในตอนนัน้ ผมถูกด่าเยอะมากตอนที่ทางาน แต่ก็ยังมีทางออกในขณะที่แนะนาไป ช่วงเดือนและ
สองเดื อ นแรกเป็ นช่ ว งที่ ย ากที่ สุด ในการท างาน ซึ่ง เป็ นการตรวจสอบหาจุ ด ศู น ย์ ก ลางการ
สัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว และการตรวจสอบสถานที่ โครงสร้ างใหญ่ ที่ อาจจะก่อ ให้ เกิ ดพื ้นที่
อันตรายมากขึ ้น
2. การประสานความร่ วมมื อกับหลายๆ องค์ กรและการแบ่งหน้ าที่ในการทางาน การทางาน
ในช่วงนัน้ เป็ นการทางานที่ต่างคนก็ อ ยากจะเข้ าไปในพื น้ ที่ท างานช่ว ยเหลือ การช่วยเหลือ ใน
สิง่ ก่อสร้ าง และการหาความรู้ในเรื่ องของการโครงสร้ างของสิง่ ปลูกสร้ าง

3. ร่ างกายมีความแข็งแรงพอในการลงพืน้ ที่ทางาน และรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ หรื อไม่
การจัดการตัวเองให้ อยูใ่ นบทบาทหน้ าที่ที่เหมาะสม การเป็ นแนวหน้ าคือการลงมือลงแรงทา หรื อ
จะเป้นกองหนุน
4. การจัดการสื่อในการทางานร่วมกัน ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวไม่มีการกลัน่ กรองการใช้ ภาพ
5. ความร่ วมมือทางภาควิชาการ ที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับสภาวิศวกรรมสถานที่เป็ นนักวิชาการที่
เข้ า มาท างานร่ ว มกั น กั น มาก แต่ นั ก วิ ช าการในพื น้ ที่ ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และไม่ เห็ น
นักวิชาการในเมืองกับระดับภูมิภาคไม่ได้ ทางานร่วมกันอย่างมีระบบ รวมถึงการสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจต่อนักศึกษาที่เรี ยนวิศวกรรมเกี่ยวกับเรื่ องแผ่นดินไหว ทาให้ ช่างที่อยูใ่ นพื ้นที่ไม่มีความรู้
ในช่วงหนึง่ เดือนแรก มีการผสมทีมทังชาวบ้
้
าน นักวิชาการหรื อแม้ กระทัง่ สื่อเองที่จะทางานร่วมกัน
และการผลิตคูม่ ือในการทาสิง่ ปลูกสร้ าง โดยมีนกั ศึกษาในการช่วยกันทางาน และคนที่ทางานมีการเปิ ดใจ
ทีจ่ ะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมช่วยฟื น้ ฟูชุมชน ได้ การเรี ยนรู้ดงั นี ้
1. เราต้ องทาทุกเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าไปคุยกับนักวิชาการ ในการแปลสารศัพท์ เทคนิคที่จะ
ผลิตสือ่ ให้ เข้ าใจได้ งา่ ย และพยายามสือ่ สารสังคมให้ ได้ มากเรื่ อยๆ
2. การจัดการกับของบริ จาคที่เป็ นเรื่ อ งจะต้ องสื่อสารที่จะต้ อ งจัดการเพราะการให้ ของบริ จาค
เพราะจะเป็ นการเพิ่มภาระให้ กบั พื ้นที่
3. จิตอาสาที่อยากทาโมเดลบ้ านผู้ประสบภัยแต่ไม่ได้ ทางานหรื อเข้ าใจชุมชนเลยว่าชุมชนเป็ น
ลักษณะไหนหรื อไม่ได้ เข้ าใจบริ บทของชุมชนนันๆ
้ อาจจะต้ องมีวงที่จะต้ องพูดคุยกัน
4. การบริ หารการบริ จาค การจัดการเรื่ องการช่วยเหลือให้ คืนสูท่ ้ องถิ่นมากขึ ้น
การบริหารสื่อในยามวิกฤติ
1. รายงานข่าวเร่งด่วน
2. รายการความรู้วิชาการ อาสาสมัครที่ถูกส่งลงไปจะต้ องเรี ยนรู้การสื่อสารกับจุดตรงกลาง
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ และจะทาให้ ประสานเรื่ องการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้ างการมีสว่ นร่ วม อาจจะต้ องมีสอื่ ที่ทาหน้ าที่ตงวงคุ
ั ้ ย ให้ พื ้นที่ตงตั
ั ้ วให้ ได้ พื ้นหน้ าที่
ของสือ่ ที่จะสามารถบริ หารสือ่ ได้
4. การทาสือ่ สารคดี ที่เป็ นเรื่ องของการต่อสู้ที่มีพลัง และดูแล้ วมีความหวัง แรงบันดาลใจ

5. สือ่ เชิงสอบสอน ที่จะต้ องทาหน้ าที่ในการสืบสวน ไม่วา่ จะเรื่ องของการก่อสร้ างอาคาร ไม่
ว่าจะเป็ นวัด โรงเรี ยน และโรงพยาบาล ที่ห้ามคอร์ รัปชัน่
การเรี ยนรู้ การนาเสนอข่าวจากพืน้ ที่โดยให้ คนในพื ้นที่นาเสนอข่าวเอง โดยมี การจัดอบรมการใช้
เครื่ อ งมือ สื่อ และการเก็บข้ อมูลจะมี การเก็ บข้ อ มูลเรื่ อยๆ ในการทางานในช่วงวิกฤติ หลายๆ เรื่ องเป็ น
หน้ าที่ที่เราทาไม่ได้ เราจะต้ องประสานงานให้ ผ้ อู ื่นได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ ในงานอาสาสมัคร
และต้ องมี ความใจกว้ างในการทางาน ถ้ าเรารู้ ว่าเรามี ศักยภาพและการยืนให้ ต่าที่สุดเพื่อ ช่วยให้ ชุมชน
จัดการตนเองได้ จะต้ องเชื่ออย่างนี ้

นาเสนอโดย จ่ าสิบตารวจตรีหญิง กฐิน มงคลเวชวิไล
ปลัดเทศบาลตาบลแม่ ไร่ อ.แม่ จัน จ.เชียงราย
ประสบการณ์ ในการทางานราชการ ที่โรงพยาบาลตารวจ 10 และได้ ย้ายกลับไปทางานชุมชน โดย
เป็ นปลัดอบต. ยกระดับเป็ น เทศบาล ทางานกับท้ องถิ่นมา 18 ปี
หน้ าที่องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อบจ. เทศบาล อบต. (อนาคตจะมีการยุบรวมกับเทศบาล)
งานป้องกันและสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น มีกฎหมายรองรับ
เช่น อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย เวลาเกิดภัยพิบตั ิมากันมาก
ในการประเมินจากวิศวกรจากส่วนกลางจะมากันแต่การให้ ข้อมูลกับชาวบ้ านแต่ข้อมูลที่ได้ รับไม่
ตรงกันเกิดความไม่มนั่ ใจของข้ อมูล
การดาเนินการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ภารกิจ อานาจหน้ าที่ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง เช่น องค์กรปกครองท้ องถิ่นในพื ้นที่ข้างเคียง หน่วยราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
 อาสาสมัคร
 ราชการ
 การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

 แผนพัฒนาท้ องถิ่น เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็ นการวางแผน 3 ปี ว่าจะทาอะไร
 งบประมาณ ท้ องถิ่นที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ ปี นี ้ลดลง
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายเป็ นสิง่ สาคัญและเป็ นอุปสรรคในการทางาน เพราะนายกเทศมนตรี จะเป็ นผู้มีอานาจใน
การเข้ าสารวจ แต่ติดตรงที่สญ
ุ ญากาศ คือ ถ้ าช่วงไหนไม่มีนายกเทศมนตรี จะเกิดช่องว่างและอานาจการ
ตัดสินใจจะไม่เต็มที่ และทาให้ ทางานได้ ไม่เต็มที่และเงินสะสมจะไม่สามารถเบิกเงินใช้ ได้ เลน ต้ องทาเรื่ อง
เสนอไปยังผู้วา่ ฯ ทางานการนางบประมาณมาใช้ ได้ น้อยลง การทางานบางครัง้ จะเกิดความซ ้าซ้ อน
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมต่ า งๆ ก่ อ นเกิ ด ภัย พิ บัติ ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ต้ องทราบว่าตรงไหนเป็ นรอยเลื่อน และสิง่ แรกที่ต้องทาคืออะไร ในส่วนของเทศบาลตาบล
แม่ ไร่ มี แผนอบรมให้ ความรู้ มี ห น่วยเคลื่อนที่ มี หน่วยอาสาสมัครป้ องกันภัยหมู่บ้าน เช่นการซ้ อ มแผน
อัคคีภยั ในหมู่บ้าน ในครัวเรื อนก็ มีการอบรมให้ กับกลุม่ แม่บ้าน เช่นการไหม้ ของน ้ามันก็จะต้ องหาผ้ ามา
คลุม และเรื่ องของวาตภัย เรื่ องที่เกิ ดบ่อยในพื น้ ที่เชียงราย พื ้นที่แม่ไร่ น ้าป่ าจากดอยตุง ในบริ เวณนัน้
จะต้ องมีการขออนุญาตก่อสร้ าง ชาวบ้ านก็จะรู้วา่ เมื่อแผนดินไหวในพื ้นที่นนๆ
ั ้ แล้ วจะต้ องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
การเกิดภัย ในบริ เวณรอยเลื่อนแม่จัน ได้ มอบเครื่ องเตือนภัยแผ่นดินไหว ซึง่ สามารถแจ้ งเตือนภัย
แจ้ งให้ สารวจ ได้ รับความร่ วมมื อจากสถาบันการศึกษา เมื่ อ เกิ ดเหตุต้อ งมี การตังสติ
้ ในกรณี เด็กอยู่ใน
โรงเรี ยนในชัน้ 4 ชัน้ 5 จะทาอย่างไร เด็กที่ญี่ปนจะท
ุ่
าเป็ นประจา แต่ของไทยจะทาหลังจากเกิดเหตุและ
หายเงียบไป สาคัญคือมีสติในภาวะฉุกเฉิน
การบูรณะ ที่สดุ แล้ วคือ การมีสว่ นร่ วมของประชาชน ต้ องแต่เรื่ องของการจัดทาแผน เรื่ องของการ
จัดทาแผนต้ องมี ชาวบ้ านเข้ ามามีส่วนร่ วม ขันตอนที
้
่คิดก็ ต้องเชิญกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่า
พื ้นที่กรณีที่เกิดเหตุต้องเตรี ยมความพร้ อมอย่างไร หลังเกิดเหตุพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายมีที่ไหนบ้ าง เราก็
จะสามารถการจัดการช่วยเหลือได้ แต่ก็ติดข้ อ กาหนด (สตง.) ไม่สามารถซื ้อมาได้ ทัน จะต้ อ งมี การตัง้
กรรมการสสอบข้ อเท็จจริ ง ทางเทศบาลตาบลแม่ไร่ มาคุยกันว่าเอกสารมาทีหลัง แต่จะมีการทาการสารวจ
จริ งในพื ้นที่ก่อน ความขัดแย้ งของการเมือง แต่มีการใช้ ข้อมูลจากกานันผู้ใหญ่บ้าน แต่ถ้ามีคกู่ ันก็จะส่งทีม
เข้ าไป ผู้บริ หารจะต้ องมี วิสยั ทัศน์ ว่าต้ องช่วยเหลือ โดยไม่แยกฝ่ าย มี การแบ่ง 4-5 ฝ่ าย ฝ่ ายอ านวยการ
กากับดูแล ประสานงาน, ฝ่ ายแผนและโครงการ วางแผนฝึ กซ้ อม อบรม ฝ่ ายป้องกันและปฏิบตั ิ ฝ่ ายฟื น้ ฟู

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนของข้ อปฏิบตั ิก็เป็ นเงื่อนไขในการบริ หารจัดการเช่น วิศวกรในการตรวจสอบ
โครงสร้ างในพื ้นที่
การปฏิบตั ิหลังเกิดภัย การรักษาพยาบาล การจัดที่พกั อาศัยชัว่ คราว การรื อ้ ถอน การสือ่ สาร มีการ
สือ่ สารหลัก การสื่อสารรอง การสือ่ สารสารอง วิทยุสมัครเล่น ต้ องมีการอบรมการใช้ เครื่ องมือสื่อสารต่างๆ
แผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินและแก้ ไขปั ญหาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จังหวัดเชียงราย รอยเลือ่ นที่มีพลัง
พาดผ่านจังหวัดเชียงราย (คาดการณ์ ตามหลักวิช าการณ์ ) และมี การคาดการณ์ จากสัญชาตญาณของ
ความรู้ สึกของมนุษย์ (ตัวชี ว้ ัดจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ) รวมถึงการจาลองสถานการณ์ ซ้ อ มแผนใน
โรงเรี ยน จุดพักพิงชัว่ คราว ศูนย์รับบริ จาค เตรี ยมความพร้ อมเครื่ องมือ ยานพาหนะช่วยเหลือ
“มีสติ ทาด้ วยใจ ความสาเร็จก็จะเกิดขึน้ ” ......ปลัดเทศบาล พี่กบ กล่าวไว้ ในเวทีแลกเปลีย่ น

ช่ วงแลกเปลี่ยนระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การเปิ ดพื ้นที่ให้ อาสาสมัครเข้ าไปทางาน ในส่วนของแผนและโครงการ แต่จะต้ องดูความถนัดของ
อาสาสมัครว่าทางานเรื่ องไหนก็จะจัดให้ เหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมัคร “การเตรี ยม
ความพร้ อม และทุนในศักยภาพของการเปลีย่ น เข้ าใจต่อสถานการณ์ ”
- นักจัดการภัยพิบตั ิจะเข้ า บทบาทในฐานะคนนอกมองท้ องถิ่น
- พี่นนั ท์
o ถอดแผ่นดินไหวเชียงราย 4 C (condition, communication การสือ่ สารแบบทางการและ
ไม่ทางการ ภายในพื ้นที่ coordination ความร่วมมือกับใคร control การควบคุม แต่ใน C
นี ้ยังไปไม่ ซึง่ ต้ องนามาซึง่ การวางแผน control
ชุมชนบางชุมชนที่เข้ าไม่ถึง แต่ชุมชนมีระบบของเค้ าอยูไ่ ม่เต็มที่
- พี่อาร์ ต
o เกิดการกระจุกตัวของการช่วยเหลือ หรื อไม่ได้ รับการช่วยเหลือเลยในบางพื ้นที่

ในฐานะคนธรรมดา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรื อนักศึกษา บทบาทของพวกเราสามารถการสนับสนุน
อาสาสมัครในช่วงไหนได้ บ้าง ก่อน ระหว่าง หลัง เกิดเหตุ
- อาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็ ง
o พี่ภาอยากได้ ผ้ายาง ยากันยุง น ้า และเงิน พี่ภาเป็ นกลุ่มเล็กๆ ในช่วงน ้าท่วม ก็ ช่วยได้
เท่านันเพราะหลั
้
งจากนันก็
้ ไม่สามารถเข้ าพื ้นที่ได้ แล้ ว
- ณัฐรัตน์ มูลนิธิกระจกเงา
o อาสาสมัครธรรมดาอย่างเราน่าจะเป็ นช่วงหลังเกิดเหตุ ฟื ้นฟู น่าจะเหมาะสมที่สดุ การ
ประสานงานกับพื ้นที่สาคัญที่สดุ
- ชัยโชค CMS
o ทุกคนพร้ อมที่จะเข้ าไปช่วย หลักสูตรเข้ าไปอบรมให้ ชุมชนให้ ความรู้แก่ชุมชนเตรี ยมพร้ อม
กับความรับมือ โดยคนนอกเข้ าไปช่วยน้ อยที่สดุ เพื่อให้ ชุมชนได้ มีการช่วยเหลือตัวเองได้
มากที่สดุ
- อรทัย มหิดล
o ประเด็นสาคัญคือการเตรี ยมความพร้ อมชุมชน เป็ นสิ่งสาคัญมากเพราะอาสาสมัครของ
เราไม่ถกู ฝึ กมาในแบบญี่ปนุ่ สาคัญคือ 1) การทาให้ เกิดระบบอาสาสมัครระดับชุมชน การ
บริ หารภัยพิบัติโดยมี ชุม ชนเป็ นฐาน กรณี ศึกษา จังหวัดเลย กระบวนการไม่ง่านโดยมี
ชุมชนเป็ นฐาน ขึ ้นอยู่กบั ชุมชนโดยมี อปภร. ผลคือ ชาวบ้ านจะโยนไปที่เทศบาล จะทาให้
เกิดการตามความเป็ นจริ ง ต้ องมี การคุยกันให้ เกิ ดการยอมรับความจริ ง ต้ องให้ เกิ ดฝ่ าย
ต่างๆ ชาวบ้ านต้ องมีความรู้เรื่ องสถานการณ์ต้องมีการไป set ระบบ เช่น การตรวจน ้าฝน
ไม่มีความต่อเนื่องในการจัดระบบ ต้ องมีความต่อเนื่อง สรุป ชุมชนสามารถทาได้ เช่น การ
เตรี ยมการของแม่บ้ าน การสื่อ สาร อาสามี หน้ าที่สนับสนุน ให้ ชุมชนเก่งโดยจัด ตังโดย
้
ชุมชน และชุมชนเองเป็ นคนบอกว่าต้ องการอาสาสมัครแบบใด ซึ่งอาสาภายนอกจะมี
หน้ าที่ในการสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถบริ หารจัดการภัยพิบตั ิได้
- ไม่ระบุชื่อ

o มี ประสบการณ์ คือการเตรี ยมความพร้ อมชุมชนว่าต้ อ งการอะไรในการทาแผน ปั ญหา
ชุมชนคือผู้สงู อายุในการออกความคิดเห็นได้ ในการจัดทาเป็ นเอกสาร สื่อ กระจายให้ คน
อื่นทราบเป็ นไปได้ ยาก ถ้ าอาสาเข้ าไปช่วยในการช่วยสือ่ สาร สารจากชุมชนให้ ชุมชน
- รัชดี ้ มอ.
o บทบาทของ มอ. นา้ ท่วมหาดใหญ่ ช่วงของการฟื ้น ฟู เป็ นศูนย์ พักพิงในส่วนการระดม
ความช่วยเหลือต่างๆ ในส่วนของนักศึกษา ช่วงเร่ งด่วน การลงพื ้นที่เก็ บข้ อ มูลเร่ งด่วน
การศึกษาพื ้นที่ สาคัญคือ “การรับฟั งความเดือดร้ อน” สอง การเก็บข้ อมูลร่วมกับเทศบาล
และการร่ วมกลุม่ ชุมชนประสบภัยร้ ายแรงมาถอดบทเรี ยนในขณะที่ มีอยู่และนาคู่มือมา
เป็ นภัยพิบัติในการรับมื อ ในแต่ละชุมชนมีบริ บทที่แตกต่างกัน ช่วงยกระดับ มาพัฒ นา
แผนรับมือมาพัฒนาชุมชนมายึดฐานชุมชนมาเป็ นความรู้และกระจายไปทัว่ ชุมชน
การประชุมครัง้ นี ้ ชวนเปิ ดประเด็นเรื่ องเหล่านี ้ “การจัดการภัยพิบตั ิระดับชุมชน” ในประเทศไทยมี
การขยับกันไปถึงไหนแล้ ว มันมีเรื่ องนี ้อยู่ มีบางจุดบางกลุม่ ของชุมชน
เวลามองเห็นสถานการณ์ภยั พิบตั ิกบั งานอาสาสมัคร ?
หลักการเอาตัวรอดที่ลอกมาจากญี่ปนที
ุ่ ่เอามาจากญี่ปนใช้
ุ่ ไม่ได้ ในบ้ านเรา ด้ วยโครงสร้ าง
ความรู้ ที่ดีที่สุดคือประสบการณ์ จากบ้ านเราเอง มาประเมิ นสถานการณ์ เตรี ยมการรั บมื อ ของ
ตนเองเวลาที่อยู่ที่บ้าน บางเรื่ องต้ องซ้ อมในชีวิตประจาวัน มักจะถูกโยนให้ วา่ หน้ าที่เหล่านี ้เป็ นของ
ใคร แต่สาคัญคือการ เตรี ยมตนเอง
การจัดการอาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ ภาวะฉุกเฉินยังไม่ใช่ภยั พิบตั ิถ้าจัดการได้ แต่ถ้าจัดการไม่ได้ นนั่
คือภัยพิบตั ิ หัวใจของการจัดการอาสาไปจัดการความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ

