
 

อาสาสมัครกับภยัพิบัต ิ: “บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภยัพิบัติระดับชุมชน” 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่  7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30  

ณ ห้องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ:  เครือขา่ยจิตอาสา (Volunteer spirit Network) 

วิทยากร:  คณุวีระพงษ์ กงัวานนวกลุ เครือขา่ยการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชนจงัหวดัเชียงราย 

จ่าสบิต ารวจตรีหญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลดัเทศบาลต าบลแม่ไร่ อ.แมจ่นั จ.เชียงราย 

รูปแบบในการด าเนินการประชุม: การน าเสนอกรณีศกึษา และเสวนา 

 

น าเสนอโดย คุณวีระพงษ์ กังวาลนวกุล  

เครือข่ายการจัดการภยัพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย 

 ได้บทเรียนจากสนึามิ กบังานอาสาสมคัรจะต้องเป็นการร่วมมือกนั และต้องเป็นการท างานร่วมกัน 

ไม่วา่จะเป็นการต้องตดัสนิใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองจ าเป็น ไม่วา่จะเป็นการจดัการในช่วงเวลาฉุกเฉินต้องมีคน

ตดัสนิใจและเป็นคนจดัการ และทกุทา่นท่ีอยูต่รงนีก็้สามารถท าได้เหมือนกบัท่ีตอนนัน้ท่ีผมพยายามท า  

 

การเตรียมตัวท างานในพืน้ที่เพื่อเตรียมรับภยัพิบัติ 

1. การใช้แผนที่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินสถานการณ์ เพื่อสงัเกตและประมวล การเช่ือใจ

ตวัเองวา่จะไปแบบไหน การเขียนบนัทึกและแนะน าทางออกให้หน่วยงานท่ีท างานเก่ียวข้องเยอะ 

ในตอนนัน้ผมถูกด่าเยอะมากตอนท่ีท างาน แต่ก็ยังมีทางออกในขณะท่ีแนะน าไป ช่วงเดือนและ

สองเดือนแรกเป็นช่วงท่ียากท่ีสุดในการท างาน  ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาจุดศูนย์กลางการ

สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว และการตรวจสอบสถานท่ี โครงสร้างใหญ่ท่ีอาจจะก่อให้เกิดพืน้ท่ี

อนัตรายมากขึน้ 

2. การประสานความร่วมมือกับหลายๆ องค์กรและการแบ่งหน้าท่ีในการท างาน การท างาน

ในช่วงนัน้เป็นการท างานท่ีต่างคนก็อยากจะเข้าไปในพืน้ท่ีท างานช่วยเหลือ การช่วยเหลือใน

สิง่ก่อสร้าง และการหาความรู้ในเร่ืองของการโครงสร้างของสิง่ปลกูสร้าง 



 

3. ร่างกายมีความแข็งแรงพอในการลงพืน้ที่ท างาน และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้หรือไม่ 

การจัดการตวัเองให้อยูใ่นบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสม การเป็นแนวหน้าคือการลงมือลงแรงท า หรือ

จะเป้นกองหนนุ 

4. การจัดการส่ือในการท างานร่วมกนั ช่วงท่ีเกิดแผน่ดินไหวไม่มีการกลัน่กรองการใช้ภาพ 

5. ความร่วมมือทางภาควิชาการ ท่ีมีความร่วมมือเก่ียวกับสภาวิศวกรรมสถานท่ีเป็นนกัวิชาการท่ี

เข้ามาท างานร่วมกันกันมาก แต่นักวิชาการในพืน้ท่ีไม่ค่อยได้รับความร่วมมือและไม่เห็น

นกัวิชาการในเมืองกบัระดบัภมิูภาคไม่ได้ท างานร่วมกนัอยา่งมีระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ความ

เข้าใจตอ่นกัศกึษาท่ีเรียนวิศวกรรมเก่ียวกบัเร่ืองแผน่ดินไหว ท าให้ช่างท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีไม่มีความรู้ 

ในช่วงหนึง่เดือนแรก มีการผสมทีมทัง้ชาวบ้าน นกัวิชาการหรือแม้กระทัง่สื่อเองท่ีจะท างานร่วมกัน 

และการผลติคูมื่อในการท าสิง่ปลกูสร้าง โดยมีนกัศึกษาในการช่วยกนัท างาน และคนท่ีท างานมีการเปิดใจ

ท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมช่วยฟืน้ฟูชุมชน ได้การเรียนรู้ดงันี ้

1. เราต้องท าทุกเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคุยกับนกัวิชาการ ในการแปลสารศพัท์เทคนิคท่ีจะ

ผลติสือ่ให้เข้าใจได้งา่ย และพยายามสือ่สารสงัคมให้ได้มากเร่ือยๆ 

2. การจัดการกับของบริจาคท่ีเป็นเร่ืองจะต้องสื่อสารท่ีจะต้องจัดการเพราะการให้ของบริจาค

เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กบัพืน้ท่ี  

3. จิตอาสาท่ีอยากท าโมเดลบ้านผู้ประสบภยัแต่ไม่ได้ท างานหรือเข้าใจชุมชนเลยว่าชุมชนเป็น

ลกัษณะไหนหรือไม่ได้เข้าใจบริบทของชุมชนนัน้ๆ อาจจะต้องมีวงท่ีจะต้องพดูคยุกนั 

4. การบริหารการบริจาค การจดัการเร่ืองการช่วยเหลอืให้คืนสูท้่องถ่ินมากขึน้ 

การบริหารส่ือในยามวิกฤติ 

1. รายงานขา่วเร่งดว่น 

2. รายการความรู้วิชาการ อาสาสมัครท่ีถูกสง่ลงไปจะต้องเรียนรู้การสื่อสารกับจุดตรงกลาง

ตอ่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ และจะท าให้ประสานเร่ืองการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. การสร้างการมีสว่นร่วม อาจจะต้องมีสือ่ท่ีท าหน้าท่ีตัง้วงคุย ให้พืน้ท่ีตัง้ตวัให้ได้ พืน้หน้าท่ี

ของสือ่ ท่ีจะสามารถบริหารสือ่ได้ 

4. การท าสือ่สารคดี ท่ีเป็นเร่ืองของการตอ่สู้ ท่ีมีพลงั และดแูล้วมีความหวงั แรงบนัดาลใจ 



 

5. สือ่เชิงสอบสอน ท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการสบืสวน ไม่วา่จะเร่ืองของการก่อสร้างอาคาร ไม่

วา่จะเป็นวดั โรงเรียน และโรงพยาบาล ท่ีห้ามคอร์รัปชัน่  

การเรียนรู้การน าเสนอข่าวจากพืน้ท่ีโดยให้คนในพืน้ท่ีน าเสนอข่าวเอง โดยมีการจัดอบรมการใช้

เคร่ืองมือสื่อ และการเก็บข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลเร่ือยๆ  ในการท างานในช่วงวิกฤติ หลายๆ เร่ืองเป็น

หน้าท่ีท่ีเราท าไม่ได้ เราจะต้องประสานงานให้ผู้ อ่ืนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการช่วยเหลือในงานอาสาสมัคร 

และต้องมีความใจกว้างในการท างาน ถ้าเรารู้ว่าเรามีศักยภาพและการยืนให้ต ่าท่ีสุดเพื่อช่วยให้ชุมชน

จดัการตนเองได้ จะต้องเช่ืออยา่งนี ้ 

 

น าเสนอโดย จ่าสิบต ารวจตรีหญิง กฐิน มงคลเวชวิไล  

ปลัดเทศบาลต าบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ประสบการณ์ในการท างานราชการ ท่ีโรงพยาบาลต ารวจ 10 และได้ย้ายกลบัไปท างานชุมชน โดย
เป็นปลดัอบต. ยกระดบัเป็น เทศบาล ท างานกบัท้องถ่ินมา 18 ปี 
หน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

อบจ. เทศบาล อบต. (อนาคตจะมีการยบุรวมกบัเทศบาล)  

งานป้องกันและสาธารณภยั ตามพระราชบญัญัติการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน มีกฎหมายรองรับ 

เช่น อาสาสมคัรป้องกนัสาธารณภยั เวลาเกิดภยัพิบติัมากนัมาก 

   ในการประเมินจากวิศวกรจากสว่นกลางจะมากันแต่การให้ข้อมูลกบัชาวบ้านแต่ข้อมูลท่ีได้รับไม่

ตรงกนัเกิดความไม่มัน่ใจของข้อมลู  

การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภารกิจ อ านาจหน้าที่  :  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองท้องถ่ินในพืน้ท่ีข้างเคียง หน่วยราชการสว่นกลางและสว่น
ภมิูภาค 

 อาสาสมคัร 

 ราชการ 

 การด าเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



 

 แผนพฒันาท้องถ่ิน เป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีเป็นการวางแผน 3 ปี วา่จะท าอะไร 

 งบประมาณ ท้องถ่ินท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณ ปีนีล้ดลง  

 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

กฎหมายเป็นสิง่ส าคญัและเป็นอุปสรรคในการท างาน เพราะนายกเทศมนตรีจะเป็นผู้ มีอ านาจใน
การเข้าส ารวจ แต่ติดตรงท่ีสญุญากาศ คือ ถ้าช่วงไหนไม่มีนายกเทศมนตรีจะเกิดช่องว่างและอ านาจการ
ตดัสนิใจจะไม่เต็มท่ี และท าให้ท างานได้ไม่เต็มท่ีและเงินสะสมจะไม่สามารถเบิกเงินใช้ได้เลน ต้องท าเร่ือง
เสนอไปยงัผู้วา่ฯ ท างานการน างบประมาณมาใช้ได้น้อยลง การท างานบางครัง้จะเกิดความซ า้ซ้อน  

มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรม

อุตุนิยมวิทยา ต้องทราบว่าตรงไหนเป็นรอยเลื่อน และสิง่แรกท่ีต้องท าคืออะไร ในสว่นของเทศบาลต าบล

แม่ไร่ มีแผนอบรมให้ความรู้มีหน่วยเคลื่อนท่ี มีหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยหมู่บ้าน เช่นการซ้อมแผน

อัคคีภยัในหมู่บ้าน ในครัวเรือนก็มีการอบรมให้กับกลุม่แม่บ้าน เช่นการไหม้ของน า้มันก็จะต้องหาผ้ามา

คลุม และเร่ืองของวาตภัย เร่ืองท่ีเกิดบ่อยในพืน้ท่ีเชียงราย พืน้ท่ีแม่ไร่ น า้ป่าจากดอยตุง ในบริเวณนัน้

จะต้องมีการขออนญุาตก่อสร้าง ชาวบ้านก็จะรู้วา่เม่ือแผนดินไหวในพืน้ท่ีนัน้ๆ แล้วจะต้องปฏิบติัตวัอยา่งไร  

การเกิดภยั ในบริเวณรอยเลื่อนแม่จัน ได้มอบเคร่ืองเตือนภยัแผ่นดินไหว ซึง่สามารถแจ้งเตือนภยั 

แจ้งให้ส ารวจ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เม่ือเกิดเหตุต้องมีการตัง้สติ ในกรณีเด็กอยู่ใน

โรงเรียนในชัน้ 4 ชัน้ 5 จะท าอย่างไร เด็กท่ีญ่ีปุ่ นจะท าเป็นประจ า แต่ของไทยจะท าหลงัจากเกิดเหตุและ

หายเงียบไป ส าคญัคือมีสติในภาวะฉกุเฉิน  

การบูรณะ ท่ีสดุแล้วคือ การมีสว่นร่วมของประชาชน ต้องแตเ่ร่ืองของการจัดท าแผน เร่ืองของการ

จัดท าแผนต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ขัน้ตอนท่ีคิดก็ต้องเชิญก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ เฒ่าผู้แก่บอกเล่า

พืน้ท่ีกรณีท่ีเกิดเหตุต้องเตรียมความพร้อมอยา่งไร หลงัเกิดเหตุพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสยีหายมีท่ีไหนบ้าง เราก็

จะสามารถการจัดการช่วยเหลือได้ แต่ก็ติดข้อก าหนด (สตง.) ไม่สามารถซือ้มาได้ทัน จะต้องมีการตัง้

กรรมการสสอบข้อเท็จจริง ทางเทศบาลต าบลแม่ไร่มาคยุกนัวา่เอกสารมาทีหลงั แต่จะมีการท าการส ารวจ

จริงในพืน้ท่ีก่อน ความขดัแย้งของการเมือง แต่มีการใช้ข้อมูลจากก านนัผู้ใหญ่บ้าน แต่ถ้ามีคูก่ันก็จะสง่ทีม

เข้าไป ผู้บริหารจะต้องมีวิสยัทัศน์ว่าต้องช่วยเหลือโดยไม่แยกฝ่าย มีการแบ่ง 4-5 ฝ่าย ฝ่ายอ านวยการ 

ก ากบัดูแล ประสานงาน, ฝ่ายแผนและโครงการ วางแผนฝึกซ้อม อบรม ฝ่ายป้องกันและปฏิบติั ฝ่ายฟืน้ฟู 



 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ แตใ่นสว่นของข้อปฏิบติัก็เป็นเงื่อนไขในการบริหารจดัการเช่น วิศวกรในการตรวจสอบ

โครงสร้างในพืน้ท่ี 

การปฏิบติัหลงัเกิดภยั การรักษาพยาบาล การจดัท่ีพกัอาศยัชัว่คราว การรือ้ถอน การสือ่สาร มีการ

สือ่สารหลกั การสื่อสารรอง การสือ่สารส ารอง วิทยุสมัครเลน่ ต้องมีการอบรมการใช้เคร่ืองมือสื่อสารต่างๆ 

แผนปฏิบติัการฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวและอาคารถลม่ จงัหวดัเชียงราย รอยเลือ่นท่ีมีพลงั

พาดผ่านจังหวดัเชียงราย (คาดการณ์ตามหลกัวิชาการณ์) และมีการคาดการณ์จากสญัชาตญาณของ

ความรู้สึกของมนุษย์ (ตัวชีว้ัดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ) รวมถึงการจ าลองสถานการณ์ ซ้อมแผนใน

โรงเรียน จุดพกัพิงชัว่คราว ศนูย์รับบริจาค เตรียมความพร้อมเคร่ืองมือ ยานพาหนะช่วยเหลอื  

“มีสติ ท าด้วยใจ ความส าเร็จก็จะเกิดขึน้” ......ปลดัเทศบาล พี่กบ กลา่วไว้ในเวทีแลกเปลีย่น 

 

ช่วงแลกเปล่ียนระดมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

- การเปิดพืน้ท่ีให้อาสาสมัครเข้าไปท างาน ในสว่นของแผนและโครงการ แตจ่ะต้องดูความถนดัของ

อาสาสมัครว่าท างานเร่ืองไหนก็จะจดัให้เหมาะสมกับความสามารถของอาสาสมัคร “การเตรียม

ความพร้อม และทนุในศกัยภาพของการเปลีย่น เข้าใจตอ่สถานการณ์” 

- นกัจดัการภยัพิบติัจะเข้า บทบาทในฐานะคนนอกมองท้องถ่ิน  

- พี่นนัท์  

o ถอดแผน่ดินไหวเชียงราย 4 C (condition, communication การสือ่สารแบบทางการและ

ไม่ทางการ ภายในพืน้ท่ี coordination ความร่วมมือกับใคร  control การควบคมุ แตใ่น C 

นีย้งัไปไม่ ซึง่ต้องน ามาซึง่การวางแผน control  

ชุมชนบางชุมชนท่ีเข้าไม่ถึง แตชุ่มชนมีระบบของเค้าอยูไ่ม่เต็มท่ี 

- พี่อาร์ต 

o เกิดการกระจุกตวัของการช่วยเหลอื หรือไม่ได้รับการช่วยเหลอืเลยในบางพืน้ท่ี 



 

ในฐานะคนธรรมดา อาจารย์ในมหาวิทยาลยั หรือนกัศกึษา บทบาทของพวกเราสามารถการสนบัสนุน

อาสาสมคัรในช่วงไหนได้บ้าง ก่อน ระหวา่ง หลงั เกิดเหต ุ

- อาสาสมคัรผู้ ป่วยมะเร็ง 

o พี่ภาอยากได้ผ้ายาง ยากันยุง น า้ และเงิน พี่ภาเป็นกลุ่มเล็กๆ ในช่วงน า้ท่วม ก็ช่วยได้

เทา่นัน้เพราะหลงัจากนัน้ก็ไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีได้แล้ว 

- ณฐัรัตน์ มลูนิธิกระจกเงา 

o อาสาสมัครธรรมดาอย่างเราน่าจะเป็นช่วงหลงัเกิดเหตุ ฟื้นฟู น่าจะเหมาะสมท่ีสดุการ

ประสานงานกบัพืน้ท่ีส าคญัท่ีสดุ 

- ชยัโชค CMS 

o ทกุคนพร้อมท่ีจะเข้าไปช่วย หลกัสตูรเข้าไปอบรมให้ชุมชนให้ความรู้แก่ชุมชนเตรียมพร้อม

กบัความรับมือ โดยคนนอกเข้าไปช่วยน้อยท่ีสดุ เพื่อให้ชุมชนได้มีการช่วยเหลือตวัเองได้

มากท่ีสดุ 

- อรทยั มหิดล 

o ประเด็นส าคญัคือการเตรียมความพร้อมชุมชน เป็นสิ่งส าคญัมากเพราะอาสาสมัครของ

เราไม่ถกูฝึกมาในแบบญ่ีปุ่ น ส าคญัคือ 1) การท าให้เกิดระบบอาสาสมคัรระดบัชุมชน การ

บริหารภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา จังหวัดเลย กระบวนการไม่ง่านโดยมี

ชุมชนเป็นฐาน ขึน้อยู่กบัชุมชนโดยมี อปภร. ผลคือ ชาวบ้านจะโยนไปท่ีเทศบาล จะท าให้

เกิดการตามความเป็นจริง ต้องมีการคุยกันให้เกิดการยอมรับความจริง ต้องให้เกิดฝ่าย

ตา่งๆ ชาวบ้านต้องมีความรู้เร่ืองสถานการณ์ต้องมีการไป set ระบบ เช่น การตรวจน า้ฝน 

ไม่มีความตอ่เน่ืองในการจดัระบบ ต้องมีความตอ่เน่ือง สรุป ชุมชนสามารถท าได้ เช่น การ

เตรียมการของแม่บ้าน การสื่อสาร อาสามีหน้าท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเก่งโดยจัดตัง้โดย

ชุมชน และชุมชนเองเป็นคนบอกว่าต้องการอาสาสมัครแบบใด ซึ่งอาสาภายนอกจะมี

หน้าท่ีในการสนบัสนนุให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการภยัพิบติัได้ 

- ไม่ระบุช่ือ 



 

o มีประสบการณ์คือการเตรียมความพร้อมชุมชนว่าต้องการอะไรในการท าแผน ปัญหา

ชุมชนคือผู้สงูอายใุนการออกความคิดเห็นได้ ในการจดัท าเป็นเอกสาร สื่อ กระจายให้คน

อ่ืนทราบเป็นไปได้ยาก ถ้าอาสาเข้าไปช่วยในการช่วยสือ่สาร สารจากชุมชนให้ชุมชน  

- รัชดี ้มอ. 

o บทบาทของ มอ. น า้ท่วมหาดใหญ่ ช่วงของการฟื้นฟู เป็นศูนย์พักพิงในส่วนการระดม

ความช่วยเหลือต่างๆ ในส่วนของนักศึกษา ช่วงเร่งด่วน การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลเร่งด่วน

การศึกษาพืน้ท่ี ส าคญัคือ “การรับฟังความเดือดร้อน” สอง การเก็บข้อมูลร่วมกบัเทศบาล 

และการร่วมกลุม่ชุมชนประสบภัยร้ายแรงมาถอดบทเรียนในขณะท่ีมีอยู่และน าคู่มือมา

เป็นภยัพิบัติในการรับมือ ในแต่ละชุมชนมีบริบทท่ีแตกต่างกัน ช่วงยกระดับ มาพฒันา

แผนรับมือมาพฒันาชุมชนมายดึฐานชุมชนมาเป็นความรู้และกระจายไปทัว่ชุมชน  

การประชุมครัง้นี ้ชวนเปิดประเด็นเร่ืองเหลา่นี ้“การจัดการภยัพิบติัระดบัชุมชน” ในประเทศไทยมี

การขยบักนัไปถึงไหนแล้ว มนัมีเร่ืองนีอ้ยู ่มีบางจุดบางกลุม่ของชุมชน 

เวลามองเห็นสถานการณ์ภยัพิบติักบังานอาสาสมคัร ?  

 หลกัการเอาตวัรอดท่ีลอกมาจากญ่ีปุ่ นท่ีเอามาจากญ่ีปุ่ นใช้ไม่ได้ในบ้านเรา ด้วยโครงสร้าง 

ความรู้ท่ีดีท่ีสุดคือประสบการณ์จากบ้านเราเอง มาประเมินสถานการณ์ เตรียมการรับมือของ

ตนเองเวลาท่ีอยู่ท่ีบ้าน บางเร่ืองต้องซ้อมในชีวิตประจ าวนั มกัจะถูกโยนให้วา่หน้าท่ีเหลา่นีเ้ป็นของ

ใคร แตส่ าคญัคือการ เตรียมตนเอง 

การจดัการอาสาสมคัรกบัภยัพิบติั ภาวะฉุกเฉินยงัไม่ใช่ภยัพิบติัถ้าจดัการได้ แตถ้่าจัดการไม่ได้นัน่

คือภยัพิบติั หวัใจของการจดัการอาสาไปจดัการความเสีย่งของภยัพิบติั  

 


