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ประมวลปัญหาและข้อเสนอทุกพื้นที่ จากการถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบตั ิ
ปัญหาประสบภัยในระยะวิ กฤติ 5 วันแรก หลังแผ่นดิ นไหว
1) การรับมือภาวะฉุกเฉิ นของชุมชน
- ชุมชนขาดความรู้การปฏิ บตั ิ ตวั ขณะเกิ ดภัยพิ บตั ิ ชาวบ้านจึงปฏิบตั ติ วั ไม่ถูก ผูน้ าไม่
สามารถให้คาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั ขณะเกิดเหตุได้
- ชุมชนไม่มีประสบการณ์ ไม่มแี ผนการในรับมือแผ่นดิ นไหว บางชุมชนไม่มกี าร
รวมกลุ่มกัน ต่างคนยังอยู่ในบริเวณบ้านของตนเองหลังจากเกิดเหตุ บางชุมชนผูใ้ หญ่บา้ น
ทาได้เพียงประกาศให้ระวังตัว แต่ไม่มคี วามรูว้ า่ ควรปฏิบตั ติ วั อย่างไร
- ชุมชนยังขาดเครื่องมือที่จาเป็ นและเครื่องมือสารองในภาวะฉุกเฉิ น หลังแผ่นดินไหว
เกิดปญั หาไฟดับทันที ผูใ้ หญ่บ้านประกาศเตือนด้วยเสียงตามสายของหมู่บา้ นไม่ได้ ชุมชน
ยังขาดอุปกรณ์กระจายเสียงทีม่ แี บตเตอรีใ่ นตัว สาหรับเคลื่อนย้ายและสื่อสาร ได้คล่องตัว
2) การบัญชาการสถานการณ์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
- มีความโกลาหลในหน่ วยงานระดับพืน้ ที่ ขณะทีส่ ่วนอาเภอยังไม่ตงั ้ ศูนย์บญ
ั ชาการ ตอน
นัน้ แต่ละพืน้ ทีท่ าได้เพียงแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
- พบปัญหาความล่าช้า ความสับสน-ซา้ ซ้อน เนื่องจาก
o ผูใ้ หญ่บ้านไม่มีประสบการณ์ จึงบริหารงานได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านัน้
o องค์การบริ หารส่วนตาบล ไม่ได้ฝึกฝน ไม่ได้ทบทวน วิ ธีบริ หารจัดการภัยมาก่อน
จึงต้องรอฟงั คาสั ่งจากอาเภอ
o ขาดผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุในบางพืน้ ที่ เช่น เทศบาลทีเ่ ป็นสุญญากาศระหว่างรอเลือกตัง้
3) การสารวจข้อมูล
- มีการทางานซา้ ซ้อน อบต.และผูใ้ หญ่บา้ น ต้องเก็บข้อมูลใหม่หลายครัง้ เนื่องจาก
o มีคาสังส
่ ารวจข้อมูลจากอาเภอ แต่ไม่มีแบบฟอร์ม ช่วงนัน้ จึงนับได้เพียงเสียหายกี่
หลัง และต้องเก็บใหม่เพิม่ ทีล่ ะประเด็นเพิม่ อีกเกือบ 10 รอบ
o หน่ วยงานจานวนมากถูกสังให้
่ เก็บข้อมูลในพืน้ ที่โดยไม่ได้ประสานงานกัน มีการ
ทางานแบบต่างหน่วยต่างทา โดยไม่ได้มกี ารออกแบบฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
4) การให้ความช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานทาได้ล่าช้า
- การสารวจ ดูแลพืน้ ทีจ่ ากราชการมาถึงล่าช้า ตัวอย่างเช่น ชุมชนทุ่งฟ้าผ่า ตาบลแม่พริก ระบบ
น้ า ทัง้ น้ากิน น้ าใช้ ใช้ไม่ได้ไปถึง 2 อาทิตย์ เพราะปญั หาทรายผุด
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ปัญหาและผลกระทบที่ตามมาในช่วงงานฟื้ นฟู
1) ขาดความรู้-เทคนิ ค
- ชุมชนขาดความรู้ในการซ่อม-สร้างบ้านให้ทนแรงแผ่นดิ นไหว ชาวบ้านไม่รวู้ า่ จะเริม่
การซ่อมสร้างอย่างไร จึงซ่อมตามความรูส้ กึ และซ่อมตามงบประมาณทีม่ ี
- ขาดกระบวนการอบรมเชิ งเทคนิ ค ช่างของภาครัฐ ทัง้ ระดับตาบล และระดับหมู่บา้ น ไม่
มีคนทีร่ เู้ ทคนิคมากพอ จึงไม่สามารถให้ความมันใจในการซ่
่
อมบ้านทีถ่ กู วิธไี ด้ หลายบ้านจึง
ไม่มนใจและยั
ั่
งไม่ลงมือซ่อม เพราะกลัวจะเสียเงินเปล่า
2) ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ
 งบประมาณไม่เพียงพอ
- งบประมาณการเยียวยาไม่สอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายจริ ง การประเมิน
คิดเฉพาะมูลค่าความเสียหายของวัสดุ ขณะทีง่ บประมาณในการซ่อมสร้างจริงต้อง
จ่ายค่าแรงช่าง ค่ารือ้ ถอน ไม่ใช่ค่าวัสดุอย่างเดียว
- บ้านซ่อมสร้างได้ไม่เสร็จ เพราะ เงินเยียวยาทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอต่องานซ่อมสร้าง
 งบเยียวยา เบิ กจ่ายล่าช้า
- ระบบการเบิ กจ่ายมีขนั ้ ตอนมาก นอกจากกระบวนการสารวจจะถูกทาซ้า หลาย
รอบเนื่ อ งจากค าสัง่ ในการเก็บ ข้อ มู ล แล้ว กระบวนการตรวจสอบยังท าให้ก าร
เบิกจ่ายทาได้ล่าช้า เพราะหลังจากทีมประเมินส่งข้อมูลจาก อบต ส่งข้อมูลไปให้
อาเภอแล้ว อาเภอจะสอบทานข้อมูลแล้วจึงส่งให้จงั หวัด จากนัน้ จังหวัดพิจารณางบ
ทีไ่ ด้จากสานักนายกแล้วเบิกจ่ายย้อนกลับมาอีกที
 การรับข้อมูลความเสียหาย ยุติลงทัง้ ที่ภยั พิ บตั ิ ยงั ดาเนิ นอยู่
- ช่วงเวลาการรับแจ้งความเสียหาย ปิ ดลงทัง้ ที่ Aftershock ยังดาเนิ นต่อ การ
เพิม่ ข้อมูลจากผูเ้ สียหายเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพิม่ เติมไม่สามารถทาได้
ชาวบ้านจานวนมากจึงกลายเป็นผูท้ ไ่ี ม่มโี อกาสได้รบั สิทธิ ์ในการช่วยเหลือ
3) การบริ หารงานที่ไม่เป็ นระบบ
 การซ่อมสร้างของจังหวัดเป็ นไปโดยไม่เป็ นระบบ ไม่มีแผน
- ส่วนราชการมีแต่แผนการเบิกจ่ายเงินเยียวยา
- ปญั หาทีต่ ามมาคือ การจัดการเป็นกระจุก ไม่มกี ารกระจายวัสดุ อุปกรณ์
งบประมาณ ทีเ่ ท่าเทียม เพราะไม่มแี ผนดาเนินงานทีเ่ ป็นระบบ
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 ชาวบ้านไม่สามารถเริ่ มการซ่อมบ้านได้ เนื่องจากไม่มแี ผนการซ่อม และไม่มแี ผนการใช้
เงิน ไม่มกี ารจัดลาดับความเสียหายทีส่ นับสนุนการซ่อมสร้าง ชาวบ้านจึงซือ้ ของเอาไว้แต่ไม่
รูจ้ ะซ่อมยังไง และช่างทีซ่ ่อมได้กย็ งั ไม่มี ของทีซ่ ้อื แล้วจึงกองเอาไว้รอวันหมดสภาพ
 หลายหน่ วยงานไม่มีตวั แทนระดับพืน้ ที่ จึงให้ผใู้ หญ่บา้ นสารวจให้ การสารวจประเมิน
เพื่อเยียวยาจึงล่าช้าตามมา
4) ขาดสนับสนุนการฟื้ นฟูจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอย่างเป็ นระบบ
- ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนการฟื้ นฟูชมุ ชนด้วยระบบการจัดการตนเองของชุมชน ท้องถิน่
จึงไม่ได้รบั การสนับสนุนทัง้ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณอย่างเป็นระบบ
- หลาย อบต. ยังไม่ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการซ่อม-สร้าง การให้ความรู้เทคนิค จัดกระบวนการสร้างบ้านทนแผ่นดินไหว โดยความร่วมมือของชุมชนในการซ่อม
สร้างเกิดขึน้ น้อยมาก หลายชุมชนต้องรวมกลุ่มกันจัดการตนเองโดยไม่รอการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
5) ปัญหาด้านทัศนคติ
ภาครัฐมองว่าท้องถิน่ อ่อนแอ เป็นฝา่ ยรับอย่างเดียว จึงบริหารจัดการหลังภัยพิบตั ใิ นลักษณะ
ของการสงเคราะห์มากกว่าการหนุนให้ไปข้างหน้า
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ข้อเสนอในการแก้ปัญหาต่อส่วนราชการ
1) การให้ความรู้
- ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ตวั ให้ปลอดภัยขณะเกิ ดแผ่นดิ นไหว ว่าประชาชนบน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยต้องปฏิบตั ติ วั อย่างไรทัง้ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ทลี ะขัน้
- ต้องให้ความรู้ในการซ่อมสร้างอย่างถูกวิ ธี ทัง้ ช่างและชาวบ้านต้องมีความรูใ้ นการซ่อม
ทีถ่ ูกวิธี รวมถึงการวิเคราะห์จุดเสีย่ งของบ้านทีจ่ ะได้รบั ความเสียหายเมื่อมี aftershock ซ้า
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องให้การสนับสนุนกระบวนการฟื้ นฟูแก่ชมุ ชน
- ต้องสนับสนุนการจัดระบบการฟื้ นฟู เช่น จัดลาดับบ้านที่จะทาการซ่อมแต่ละหลังของแต่
ละหมู่บา้ น ให้การดาเนินงานเป็นระบบตามไปด้วย
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สนับสนุนกระบวนการฟื้ นฟู อบจ ควรมารับหน้าทีแ่ ทน
- ใช้ ม าตรการป้ องกัน ความเสี ย หาย สนับ สนุ น การซ่ อ มให้ ถู ก หลัก วิช าการโดยใช้ง บ
เยียวยาที่ได้รบั โดยผู้น าต้องสร้างมาตรฐานในการซ่ อ มสร้างที่ถู กวิธี กองช่างที่ดู แลให้
คาปรึกษาเกีย่ วกับเทคนิคในการซ่อมสร้าง ควรมีตวั เลือกของรูปแบบในการซ่อมสร้างให้เจ้า
บ้านใช้ตดั สินใจในรูปแบบทีต่ อ้ งการและงบประมาณทีเ่ หมาะสม
- สะท้ อนบทเรี ยนหลังปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยการถอดบทเรียนทัง้ ผู้ป ฏิบตั ิงานและผู้รบั ความ
ช่วยเหลือ ว่ามีความเข้าใจในเรื่องการเยียวยาและการซ่อมสร้างตรงกันหรือไม่ อย่างไร
3) การเก็บข้อมูลและแผนการดาเนิ นงาน
- ควรมีการสารวจความเสียหายซา้ ถึงผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ จริงจาก aftershock ยังไม่หยุด
- ควรให้เพิ่ มข้อมูลระดับความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึ้นกับอาคารส่วนที่ ได้รบั ความเสียหาย
เพราะ Aftershock ยังสร้างความเสียหายเพิม่ อยู่
ั หาการเก็บ ข้อ มู ล
- ควรมี ระบบจัด เก็บ ข้ อ มู ล ที เดี ย วจบในฟอร์ม เดี ย ว เพื่อก าจัดป ญ
ซ้าซ้อนหลายครัง้ ควรมีแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลทีเ่ ก็บทัง้ ความเสียหายตามรายละเอียด
ของอาคาร มูล ค่ าความเสีย หายของอาคาร รวมไปถึง ข้อ มู ลการบาดเจ็บ -เสียชีวติ ของ
สมาชิกในครัวเรือนทีพ่ กั อาศัยในอาคารนัน้
- แต่ละองค์กรควรประสานการเก็บข้อมูล-สารวจพืน้ ที่โดยมาให้เป็ นขบวน เพื่อลดการ
ซ้า ซ้ อ น จากหลายหน่ วยงาน อาจะประสานความร่ ว มมือ ข้า มหน่ ว ยงานในการวาง
แผนการเก็บ-สารวจข้อมูลในกรณีภ ัยพิบ ัติ หรือตัง้ ตัวแทนประจาพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
หน่ ว ยงานที่จ ัด การผลกระทบที่เกิด ขึ้น กับ ด้ า นอาชีพ ควรประสานกัน ลงพื้น ที่ร่ ว มกัน
เหมือนกันหน่ วยของสาธารณสุขทีท่ างานได้เร็ว เพราะมี อสม ประจาพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล และมี
ระบบทีท่ างานได้เร็ว
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4) ควรปรับระเบียบและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเงิ นเยียวยาไม่พอซ่อมสร้าง
- วงเงิ น ของการเยี ย วยาความเสี ย หายหลัง เกิ ด ภัย แต่ ล ะครัง้ ควรเป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน เช่ น ครัง้ น้ า ท่ ว ม น้ า หลากในปี 2554 ให้ ว งเงิน 450,000 บาท ส าหรับ บ้ า น
เสียหายทัง้ หลัง ครัง้ นี้เสียหายทัง้ หลังเช่นกันก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกัน
- ต้องมีการปรับวงเงิ นเยียวยา ให้สอดคล้องกับความเสียหาย หน่วยงานที่เกีย่ วข้องควร
พิจารณากรอบงบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือทีเ่ ป็นธรรมอีกครัง้
- ต้องมีการปรับระเบียบด้านกรอบระยะเวลาในการส่งข้อมูลความเสียหาย โดยขยาย
กรอบระยะเวลาให้ส่งข้อ มูล แจ้งความเสียหายได้ต่อ พร้อมกับ ขยายเพดานงบประมาณ
เยียวยา เนื่องจากภัยพิบตั ยิ งั คงดาเนินอยู่และความเสียหายทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังคงดาเนินต่อไป
- ควรเบิ กจ่ายงบ สู่ อบต โดยตรงเพื่อลดความล่าช้า จากปญั หางบประมาณไม่คล่องตัว
เปลีย่ นจากเดิม ที่งบต้องผ่านจังหวัด ผ่านอาเภอ แล้วตรวจสอบซ้ าทีละขัน้ อีกทางเลือกคือ
อบต. ควรใช้งบของ อบต โดยตรงในการทางานระยะฉุ กเฉินและระยะฟื้ นฟูทนั ที
5) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรกลับมาติ ดตามผลการช่วยชาวบ้าน
- ปภ และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้ามาติดตามการซ่อมให้เสร็จ
- หน่วยงานส่วนท้องถิน่ ต้องมาให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
- กรมทรัพย์ น้ าบาดาล ต้องมาให้คาแนะนาในการซ่อมระบบน้ าบาดาลทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากทรายผุด
6) การลดความสับสนของความช่วยเหลือและการบริ จาค
- ผู้บริ จาคควรจะแจ้งความประสงค์เป็ นยอดจานวนที่ ประสงค์บริ จาคต่ อปลายทาง
หรือ ผู้ป ระสานงาน ก่ อ นจะน าของมา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของกองอยู่ที่ ส่ วนกลาง เช่น
ต้องการบริจาคเหล็กชนิดใด จานวนเท่าใด ต้องการบริจาคปูนชนิดใด จานวนเท่าใด ควร
แจ้งให้ปลายทางได้ประเมินความต้องการก่อน เพื่อจัดการปญั หาของบริจาคมาไม่ตรงตาม
ความต้องการ หรือมาในปริมาณทีล่ น้ ความต้องการจนกระจายออกไปไม่ทนั
7) การเตรียมพร้อมรับภัย
- ต้ อ งสนั บ สนุ น การท าแผนรับ มื อ ภัย พิ บ ัติ ของชุ ม ชน ก าหนด-แจ้ง ถึง จุ ด เสี่ย ง จุ ด
ปลอดภัย จุดรวมพลในชุมชน กาหนดหน้าทีข่ องทีมจัดการภัยพิบตั ิ กาหนดข้อปฏิบตั ติ นว่า
เมื่อเกิดภัยต้องทาอย่างไร ต้องอพยพไปตรงไหน เส้นทางใด ไปถึงพร้อมกันภายในเวลากี่
นาที
- ต้ องสนั บสนุ นการซ้ อมแผนรับภัยพิ บตั ิ ของผู้บญ
ั ชาการเหตุ เพื่อให้ผู้บญ
ั ชาการเหตุ
สามารถตัดสินใจ ออกคาสังและสื
่
่อสารออกมาอย่างชัดเจนในสถานการณ์ทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉิน
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- ควรมีสนับสนุ นระบบเตื อนภัยของชุมชน ทัง้ ระบบกระจายเสียง กระจายขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิตน การสนับสนุ นอุปกรณ์ท่จี าเป็ น เช่น เครื่องขยายเสียง สาหรับ mobile ใช้ใส่รถ
แจ้งประกาศรอบชุมชนแทนระบบเสียงตามสายทีใ่ ช้งานไม่ได้ในกรณีทไ่ี ฟดับ
- ควรสร้างเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อการสนับสนุ นด้านข้อมูลและความช่วยเหลือ จากเหตุ
ภัยพิบตั ิ
- ต้ องมีกองทุนฉุกเฉิ นสาหรับภัยพิ บตั ิ แต่ละชุมชนควรมีกองทุนที่พอเกิดเหตุกส็ ามารถ
เบิกจ่ายมาใช้จ่ายในสิง่ ทีจ่ าเป็นต้องจัดหาเร่งด่วนได้
- ต้องสร้างมาตรฐานในการซ่อม-สร้าง เพื่อฟื้ นฟูและป้องกันความเสียหายของอาคารจาก
แผ่นดินไหวไปพร้อมกัน
8) ภาครัฐควรสนับสนุนแนวคิ ดท้องถิ่ นจัดการตนเองของ
- เปิ ดโอกาสให้ ท้องถิ่ นออกแบบกระบวนการจัดการตนเอง ให้สามารถดูแลตนเองได้
โดยเริม่ จากท้องถิน่ ต้องหาเวลากลับไปประเมินกาลังตัวเองเป็ นขัน้ แรก หลังจากทีท่ ้องถิน่ รู้
กาลังและความต้องการของตัวเองแล้ว จึงสร้างกลไกทีเ่ หมาะกับภารกิจงานฟื้ นฟูชมุ ชน
- ประชาชนต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม จากทีเ่ คยชินในการแจ้งความเสียหายแล้วรอรับ มาเป็ น
ตัวเองต้องเป็นฝา่ ยรุกในการแก้ไขปญั หาของตัวเอง
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ข้อเสนอในการสร้างกลไกงานซ่อม-สร้าง ฟื้ นฟูชมุ ชนจากแผ่นดินไหว
องค์ ป ระกอบขัน้ ต้ น ที่ ชุ ม ชนหรือ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จ าเป็ น ต้ อ งมี ในการด าเนิ น
กระบวนการฟื้ นฟูชมุ ชนหลังแผ่นดินไหวโดยการซ่อมสร้างบ้านทีไ่ ด้รบั เสียหายนัน้ ประกอบด้วย

1) ระบบข้อมูล การสารวจความเสียหาย แต่ละชุมชนควรจะทาข้อมูลระดับความเสียหาย มูลค่า
ความเสียหาย พร้อมทัง้ ข้อมูลการประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อ ซ่อม-สร้างและค่าแรงทีใ่ ช้จริงของ
แต่ละหลังคาเรือน เพื่อนามาจัดลาดับในการซ่อม-สร้างให้ครบทัง้ ชุมชน ซึ่งผูใ้ หญ่บา้ นหรือแกน
นาชุมชนสามารถเป็นทีป่ รึกษาในการประมวลรายรับทีไ่ ด้มาจากเงินเยียวยาจากแต่ละหน่วยงาน
มาพิจารณากับรายจ่ายทีต่ อ้ งใช้ในการซ่อมสร้างได้
2) งบประมาณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอบรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งมือ เป็นสิง่ ทีใ่ ช้จริงใน
กระบวนการฟื้ นฟู คณะทางานจะต้องนาข้อมูลความเสียหายและจานวนเงินทีต่ อ้ งใช้จริงในการ
รือ้ -ซ่อม-สร้าง มาประมวลความสอดคล้องของงบประมาณ
3) ความรู้ หลังจากมีงบประมาณและสามารถจัดอบรมได้แล้ว อย่างน้อยทีส่ ุดเจ้าบ้านจะต้องเข้าใจ
สาเหตุของความเสียหาย ช่างต้องเรียนรู้หลักในการซ่อมบ้านให้สามารถรับแรงจากแผ่นดินไหว
ต้องเรียนรูเ้ ทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและวิธกี ารซ่อม-สร้างอย่างถูกต้อง
4) เครื่องมือส่วนกลาง หลังจากมีชา่ งทีม่ คี วามรูแ้ ล้ว ชุมชนต้องมีเครื่องมือส่วนกลางสาหรับให้
ช่างและลูกบ้านหมุนเวียนยืมไปใช้ในงานซ่อมสร้างของชุมชน
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รูปแบบที่เหมาะของการดาเนิ นโมเดลซ่อมสร้าง
1) การท าโมเดลซ่ อ มสร้ างที่ เหมาะสม ควรท าในระดับ หมู่ บ้ า น ที ล ะหมู่ บ้ า น จึง จะ
เหมาะสมการ Run กลไกของการเอามื้อเอาแรง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานได้
ด้วยการใช้วฒ
ั นธรรมของชุมชน และยังช่วยเพิม่ ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันแก่สมาชิก
ในชุมชนอีกด้วย
2) ทีมที่มาช่วยเป็ นพี่เลี้ยงในงานซ่อมสร้างจะต้ องกาหนดขอบเขตของพื้นที่ดาเนิ นงาน
ให้ กระชับและมีจงั หวะของการดาเนิ นงานที่ชดั เจน เพื่อที่จะสามารถดูแลหน้างานได้
ทัวถึ
่ ง มีทมี ทีก่ ลับมาตรวจสอบ เก็บรายละเอียดได้ภายหลัง
3) เพื่อลดความสับสน แต่ละหน่วยงานทีม่ าสนับสนุนงานซ่อมสร้าง ควรติดป้ายหน้า Site
งานของบ้านทีท่ างานซ่อมสร้าง ว่ารับผิดชอบโดยหน่วยงานใด มีเงือ่ นไขอย่างไร
4) ข้อมูลและการประสานงาน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนได้แก่ ข้อมูลประชากร ตาแหน่ งทีต่ งั ้
ของบ้านเรือน รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึน้ กับสมาชิกในแต่ละหลังคาเรือน ต้องถูก
นามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดลาดับการซ่อมสร้างร่วมกับข้อมูล ระดับความเสียหาย ได้
เป็ นข้อมูลภายในจากแกนนาชุมชน ขณะที่ภายนอกชุมชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
สามารถเป็ นตัวกลางในการประสานงานภาคีจบั คู่ภาคส่วนที่พร้อมที่พร้อมจะสนับสนุ นให้
กระบวนการดาเนินได้ต่อไป
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กลไกการสนับสนุนงานซ่อมสร้างที่เหมาะสมต่อการฟื้ นฟูชมุ ชน
กลไกระดับหมูบ่ ้าน
- สล่า เรียนรูเ้ ทคนิค ทางานซ่อมสร้างบ้านให้ทนต่อแรงแผ่นดินไหว
- ชาวบ้าน ลงแรง พร้อมกับเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ไปพร้อมกัน
- แกนนาชุมชน ประสานความช่วยเหลือเข้ามาสู่ชมุ ชน จัดระบบข้อมูลและติดตามการซ่อม
สร้างให้เป็นไปตามลาดับ
กลไกระดับตาบล
- องค์การบริ หารส่วนตาบล สนับสนุนการจัดระบบงานซ่อมสร้างให้แต่ละหมู่บา้ นสามารถ
ดาเนินไปได้ตามกระบวนการ เช่น การจัดอบรม การจัดการเครื่องมือ การสนับสนุนวัสดุ
หรือ ช่วยเป็นทีป่ รึกษาในการจัดระบบข้อมูล
กลไกระดับจังหวัด
- องค์การบริ หารส่วนจังหวัด สนับสนุนความรู้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ทต่ี าบลและ
หมู่บา้ นไม่สามารถจัดหาได้ เติมให้กระบวนการสามารถดาเนินต่อไปได้

