
 

อาสาสมัครกับภยัพิบัต ิ
“Next Boxing Day” มองอนาคตของการเกิดภยัพิบัติขนาดใหญ่เพื่อประเมนิความเส่ียง 

และ เตรียมการวางแผนรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในสังคมไทย 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
 
องค์กรรับผิดชอบ : มลูนิธิกระจกเงา  
รายช่ือวิทยากร  

1. คณุสมบติั บุญงามองนค์ 
2. คณุปรเมศวร์ มินศิริ 

รูปแบบการประชุม : การประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสว่นร่วม 
 
 

1.มองอนาคตของการเกิดภยัพิบัติขนาดใหญ่ 

 เม่ือประเมินความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตภยัพิบติัท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีถ่ีขึน้และรุนแรงมากขึน้ ด้วยปัจจัย
สองอย่าง คือ วิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯ และ การวิธีการใช้ชีวิตของ
มนษุย์  เช่น การสร้างตกึอาคารท่ีสงู การตดัไม้ ท าลายป่า ฯ โดยเฉพาะ  

2.การเตรียมการวางแผนรับมือสถานการณ์ภยัพิบัติของอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนัน้การเตรียมการวางแผนในการรับมือนัน้  ได้แก่ การเตรียมอาสาสมัครให้มีความพร้อมด้านการ
ท างานคือ ยกระดบัอาสาสมคัร จากอาสาสมคัรเลน่ เป็น อาสาสมคัรมืออาชีพ เม่ือเกิดภยัพิบติั อาสาสมคัรเหลา่นี ้
จะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนงาน น าพาตวัเองเข้าไปท างานเป็นคูข่นานท่ีช่วยลดช่องวา่งในสถานการณ์ภยั
พิบัติท่ีเกินก าลงัของภาครัฐ  ในการรับมือควรมีการท างาน 3 สว่นคือ กองหน้า กองกลาง และกองหลงั ให้เป็น
กลไกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน ไม่ได้มองเห็นส่วนใด ส่วนหนึ่ง ควรเห็นทุกส่วนในการเข้าไป
ช่วยเหลอืประสานงานระหวา่งความช่วยเหลอื กับ คนท่ีต้องการความช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
เม่ือเกิดภยัพิบติัการมีศูนย์ประสานข้อมลู จดัการข้อมูลเหตกุารณ์และความเสยีหายเพื่อประสานหนว่ยงานต่าง ๆ 
ได้ จะท าให้การช่วยเหลือและเข้าถึงกลุม่ท่ีประสบภยัจริง และเม่ือเกิดภยัพิบติันัน้สิง่ส าคญัท่ีต้องท าคือระบบการ
ประเมิน-วิเคราะห์-ท านายเพื่อการวางแผน จ าเป็นจะต้องมีการเตือนภยัแจ้งเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการระดม
ทรัพยากรและแรงงานเข้าไปจัดการแก้ไขอย่างมีระบบและทนัท่วงที และจ าเป็นต้องมีกระบวนการฟืน้ฟูชุมชนท่ี



 

ต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียดของการเตรียมการวางแผนรับมือสถานการณ์ภยัพิบติัของอาสาสมัคร องค์กรจัดการ
อาสาสมคัร และเครือขา่ย  ดงันี ้ 

 
การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร 

1. ผู้ ท่ีสมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครในสถานการณ์ภยัพิบติัต้องเตรียมพร้อมตวัเอง โดยให้มีความยืดหยุ่น 
และสลายอตัตาของตนเอง 

2. ปรับตวัเองเพื่อรับใช้สถานการณ์ภยัพิบติั สามารถก้มตวัเองลงต ่าและสามารถดดัแปลงตวัเองเข้าไปตอบ
โต้สถานการณ์ได้ 

การเตรียมพร้อมขององค์กรจัดการอาสาสมัคร 

1. สร้างกระบวนการสือ่สารอาสาสมคัร เร่ืองความคาดหวงั และภารกิจหน้างาน ฯ 

2. สร้างกระบวนการจัดการอาสาสมัครด้านภยัพิบติัให้มีประสิทธิภาพและท าให้อาสาสมัครเข้ามาตอบโต้
สถานการณ์ได้ 

3. จบัคูข่องอาสาสมคัรระหวา่งทกัษะและทรัพยากรท่ีมีกบัภารกิจสว่นหน้าของงานภยัพิบติัให้เหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพ 

4. สร้างองค์ความรู้ในการรับมือและตอบโต้สถานการณ์ภยัพิบติัผา่นเคร่ืองมือเทคโนโลยี 

5. จดัให้มีการอบรมเคร่ืองมือสื่อสารท่ีเหมาะสมและความรู้ขณะเกิดภยัพิบติัแก่อาสาสมัครและประชาชน
ทัว่ไป เช่น วิทยสุมคัรเลน่ ฯ 

6. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กบัอาสาสมคัรเร่ืองข้อมลูพืน้ฐาน ในการเข้าไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

7. การเตรียมพร้อมข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติ ควรสร้างผู้จัดการข้อมูลเบือ้งต้นให้มีข้อมูลเพื่อสง่ต่อใน
การท างานในหนว่ยตา่ง ๆ   

8. กลไกในภยัพิบติัการรับมือควรมีการท างาน 3 สว่นคือ กองหน้า กองกลาง และกองหลงั ควรเพิ่มน า้หนกั
ในการจดัการกองกลางมากขึน้ เน่ืองจากเวลาเกิดสถานการณ์ มกัท าสว่นหน้า และหลงั เป็นสว่นใหญ่ 

9. สร้างเครือข่ายประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ - การวิเคราะห์สถานการณ์  – ท านายเพื่อวางแผนในการ
ช่วยเหลอืความต้องการที่แท้จริง  

การเตรียมความพร้อมขององค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

1. สร้างความร่วมมือในการท างานทัง้ภาครัฐและภาคประชาชน ควรเดินทางร่วมกัน(ท างานเช่ือมประสาน)
ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั เพื่อท่ีจะเป็นคูข่นานของการท างาน 



 

2. จัดให้มีระบบการจัดการกลุม่เข้าไปช่วยเหลือพืน้ท่ีประสบภยั (ภาครัฐและภาคประชาชน) เพื่อกระจาย
ความช่วยเหลอื 

3. สร้างกลไกการท างานร่วมภาครัฐและภาคประชาชนให้เช่ือมประสานไปในทิศทางเดียวกนั 

4. จดัซ้อมแผนในการรับมือกบัภยัพิบติัในชุมชนเมืองและชุมชนตา่งจงัหวดัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภยั 

5. สร้างเครือขา่ยชุมชนในพืน้ท่ีภยัพิบติั 

6. สร้างเครือขา่ยอาสาสาสมคัรในสถานการณ์ภยัพิบติัในสถานศกึษา 
 

ในสว่นของข้อเสนอแนะงานอาสาสมัครในสถานการณ์ภยัพิบติันัน้ หากมี “กระบวนการจัดการ” ท่ีดี จะ
สง่ผลให้งานอาสาสมัครนัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในทางการใช้แรงกายและทรัพยากร ตรงต่อความจ าเป็นของ
ปัญหาในทุกระยะ ตัง้แต่ระยะการป้องกัน การแก้ไข และ การฟื้นฟู ตลอดจนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ 
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ทัง้ในระดับปัจเจก ระดับเครือข่าย และ ระดับสงัคม ในขณะเดียวกันเปิดรับ
อาสาสมัครท่ีมีประสบการณ์  เป็นผู้ เช่ียวชาญ  มีทักษะ ท่ีประยุกต์กับสถานการณ์ภัยพิบัติเข้ามาร่วมงาน 
รายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่  

1. วดัเป็นสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรพร้อมในหลายด้าน เช่น อาหาร ท่ีพกั หากเกิดภยัพิบติัในอนาคต วดัสามารถ
เป็นพืน้ท่ีในการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานภยัพิบติัท่ีมีประสทิธิภาพได้  

2. ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรับมือแผ่นดินไหว ภาคเหนือและภาคใต้ ให้กบัคนในสงัคม เน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีความเสีย่งสงู 

3. มองเร่ืองทรัยพากรของวดั จดัให้มีการจดัการทรัพยากรของวดั เน่ืองจากวดัมีทรัพยากรมากพอท่ีจะรองรับ
ภยัพิบติัได้ 

4. การจับคู่ความช่วยเหลือของคนกรุงเทพ  และต่างจังหวดัท่ีประสบภัย เช่น เขตบางเขน จับคู่ให้ความ
ช่วยเหลอืกบัจงัหวดัสโุขทยั เป็นต้น 

5. ภาครัฐรวบรวมเครือขา่ยระบบทัง้ประเทศให้เป็นงานสว่นหนึง่ของอาสา เช่น อพปร.และเครือขา่ยอ่ืน ๆ 

6. สร้าง fourth center สว่นงานท่ี 4 ท่ีนอกเหนือจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค Ngos  

 

 
บอกเล่าประสบการณ์การจัดการอาสาสมัคครในสถานการณ์ภยัพิบัติ 
โดย คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา 



 

  
 การจัดการอาสาสมัคร ตัง้แต่สนึามิ โคลนถลม่ แล้วต่อเน่ืองกันมาท่ีน า้ท่วมใหญ่ปี 2554 รวมถึงมูลนิธิ
กระจกเงาสง่อาสาสมคัรในเมืองไทย ท่ีเคยร่วมงานกบัมลูนิธิฯในหน้างานอาสาสมคัรไปร่วมกบังานอาสาสมคัรกับ
อาเซียน ตอนเกิดภยัพิบติั นากีส ประเทศพม่า 
 
 จุดเรียนรู้ของผมคือ พบวา่เม่ือสถานการณ์ภยัพิบติัขนาดใหญ่เกิดขึน้ขีดความสามารถของระบบท่ีมีอยูไ่ม่
วา่จะเป็นระบบของรัฐ หรือเอกชน หรือประชาชนท่ีจะรับมือนัน้ หรือท้องถ่ิน มันจะล้นเหมือนน า้ท่ีล้นตลิง่ ในภาวะ
ท่ีน า้ล้นตลิ่งมา จะท าให้เกิดความโกลาหล หมายความว่านิยามในวิกฤติการณ์หมายถึง สภาวะท่ีเกินกว่าขีด
ความสามารถของระบบท่ีมีอยูจ่ะรับมือได้ครับ 
 ดงันัน้ตวัช่วยของสถานการณ์ภยัพิบติั จะอยูท่ี่ภาคประชาชนซึง่ดเูหมือนไม่คอ่ยเก่ียวกนันะครับ เราพบว่า
ทกุฝ่ายในการพฒันาใหญ่ๆ จะมีภาคประชาชนสว่นใหญ่ซึ่งเป็นคนท่ีดูเหมือนคนธรรมดา ไม่มีแววเลยท่ีดูเหมือน
เป็น superman หรือ superwoman คนเหลา่นีจ้ะเสนอตวัออกมา แล้วน าไปอุดช่องโหว่ต่างๆ ทัง้นีก้ารปรากฎตวั
ของจิตอาสาขนาดใหญ่ตัง้แต่ตอนสนึามิหรือทุกครัง้ท่ีเกิดมหนัตภยัมีสองด้านด้วยกัน  คือหนึ่งเป็นด้านท่ีเรียกว่า
เข้ามาของการให้ความช่วยเหลือพร้อมกับความโกลาหลพอสมควรเน่ืองจากอาสาสมัครออกมาในปริมาณมาก 
ด้านท่ีสองอาสาสมคัรยงัไม่สามารถปรับตวัเองเข้ากบัสถานการณ์ น่ีคือสองสว่นส าคญั 
  ดงันัน้ด้านหนึ่งของอาสาสมัครเป็นภัยพิบติัรูปแบบหนึ่ง ตวัอาสาสมัครเป็นภยัพิบัติอย่างหนึ่ง และนั่น
นอกจากอาสาสมคัรท่ีเข้ามาท างานภยัพิบติั แม้วา่ตวัเองบ้านจะไม่โดนน า้ทว่มหรืออยูน่อกเขตพืน้ท่ี แต่เม่ือตวัเอง
เข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีภยัพิบติั ดงันัน้อาสาสมัครจึงมีสถานะประหนึ่งเป็นผู้ประสบภยัเสมือน เพราะคุณเข้ามาอยู่ใน
เงื่อนไขเดียวกบัท่ีผู้ประสบภยัก าลงัประสบอยู่ เพียงแตว่่าบ้านคณุไม่โดนสนึามิบ้านคุณไม่โดนน า้ทว่มคุณอาจจะ
ไม่กังวลเร่ืองพวกนีแ้ต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีท่ีคุณเข้าไปท างานนัน้เน่ีย  คุณอยู่ในภาวะท่ีมีความจ ากัด 
ดงันัน้ระบบเทคโนโลยีเราต้องสร้างตวัองค์ความรู้ในการท่ีจะรับมือหรือตอบโต้ ไม่งัน้อาสาสมคัรท่ีเข้าไปจะเข้าไป
ตอบโต้ตอ่สถานการณ์ได้ ก็จะน าไปสูก่ารเป็นปัญหาหรือภาระได้เช่นกนั  
 อย่างไรก็ตามเราค้นพบว่าในช่วงหลงัมา หลายองค์กรมีประสบการณ์ในการตอบโต้ของกลุม่องค์กรท่ีมี
รูปแบบการจัดการ หมายความว่ามีหนทางแล้วเม่ือมีคู่มือในการจัดการอาสาสมัคร ก็สามารถท่ีจะรวบรวมหรือ
ผลกัดนัท าให้งานอาสาสมัครในงานภยัพิบติัมีประสิทธิภาพมากขึน้ แล้วท าให้เห็นด้านบวก ผมยงัเห็นว่าปกตินัน้
ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านนีแ้ละท าให้อาสาสมคัรสามารถเข้ามาตอบโต้กับสถานการณ์ได้  น่ีเป็นด้านบวก แต่
วา่ก็มีข้อจ ากัด ถ้าไม่จดัการอาสาสมัครจะเป็นด้านลบ ดงันัน้ผมถือธงเร่ืองวา่สนบัสนนุให้มีการจดัการอาสาสมคัร
ในภยัพิบติั 
 
 



 

บอกเล่าประสบการณ์การจัดการอาสาสมัคครในสถานการณ์ภยัพิบัติ 
โดย คุณปรเมศวร์ มินศิริ 
 เป็นเร่ืองจริงตรงท่ีว่าเวลาเกิดเหตุวิกฤติขึน้มา จะมีคนท่ีต้องการความช่วยเหลืออยู่เยอะแล้วก็ไม่มีคนไป
ช่วยในจุดๆนัน้ แต่บางจุดมีคนช่วยจนมันล้นเกินไปแล้วก็เป็นภาระของจุดๆนัน้ก็มี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดท่ี
สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษบางทีความต้องการบางอย่างก็จะช่วยให้เป็นไปได้แค่บางจุด  ไม่มีอะไร 
ยกตวัอยา่งท่ีเห็นภาพชดัเจนปี 54 น า้ท่วมใหญ่ คือตอนแรกท่ีเข้าไปพร้อมคณุสมบติั ท่ี ศปภ. เพราะวา่เขาเปิดเป็น
พืน้ท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึน้มา เราบอกว่าเราไปท า ไม่ได้ไปท า ไม่ได้ไปท าโดยท่ีว่ารับค าสัง่ภาครัฐ  แต่ว่า
เน่ืองจากทางนัน้มันใหญ่พอท่ีจะไปตัง้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครได้  เพื่อจะไปขอท าร่วม ค าว่าไปขอท าร่วม
ภาษาองักฤษเขาจะเรียกวา่ fourth center จะดงัมากในตา่งประเทศ ภาคสว่นท่ี 4 ถ้าเราบอกวา่ภาคสว่นท่ีหนึง่คือ
ภาครัฐ ภาคสว่นท่ีสองคือเอกชน ภาคสว่นท่ีสามคือ NGOs เวลาเกิดภยัพิบติัผมเชียร์ให้จัดเป็นภาคสว่นท่ี 4 คือ
หากเราเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการรายงานตวั ค าว่ารายงานตัวไม่ได้หมายความว่าไปเป็นลูกน้อง ในวงการภัยพิบัติ
หมายความว่าเรามาบอกว่า ขณะนีเ้ราเป็นใครมีขีดความสามารถท่ีจะช่วยอะไร เขาจะได้จัดการได้ถูกว่าตกลง
เร่ืองๆ หนึ่ง จะช่วยอะไร เช่นเราบอกวา่ เราสามารถช่วยจัดการในบางเคส ซึ่งไม่ใช่เคสท่ีเร่งด่วน และไม่ใช่เคสท่ี
จะต้องใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือหนกั อยา่งนีพ้อเราไปจดัการงานสว่นท่ีสองได้  

ส่วนท่ีปฎิบัติงานหลกัก็จะท างานได้ดีขึน้  มีประสิทธิภาพขึน้ เพราะเราไปแบกยกออกมาตอนน า้ท่วม
ภาคใต้ผมไปมาคือตอนนัน้เราตัง้จุดรับบริจาคอยู่ท่ีหน้าโรงแรมดุสิตธานี มีสถานการณ์ท่ีนครศรีธรรมราช กับสุ
ราษฎร์ธานี เราเตรียมจะลงไปเรียบร้อย เพียงแคท่างทหารติดตอ่มาบอกวา่มีหมออาสาอยูบ่อกวา่เป็นหมออาสาท่ี
จะไปช่วย ตอนนัน้ญ่ีปุ่ นมีสนึามิ แล้วผมได้เรียนรู้จากหมอคนนีม้าก เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมท่ีวา่จะลงไปด้วยกัน
เป็นทีม ผมถามวา่ต้องการอะไรเขาก็เลยมาคยุแล้วก็ชีแ้นะให้ท าวา่ การท่ีแพทย์จะท างานอยา่งมีประสทิธิภาพต้อง
มีคนท่ีไม่ใช่แพทย์เป็นทีมไปช่วยด้วย เพราะให้แพทย์ท าทกุอยา่งไม่ไหว  

จากนัน้ทีมได้ปรึกษาว่าเราสบายใจที่จะท าตรงนีไ้หม เราคุยกับทีมอาสาสมัครปรากฎว่าไม่สบายใจ บอก
วา่ท าไมเราต้องไปร่วมมือกบัแพทย์ อารมณ์ประมาณนีน้ะครับท าไมเราต้องไปร่วมมือกับแพทย์ บางคนก็รู้สกึวา่ดี
นะไปช่วย สรุปแล้วเราก็หาฉันทามติกันได้วา่เราไปเรียนรู้ก็แล้วกนั เราถือว่าเราไปเรียน เราก็อยากรู้เหมือนกันว่า 
หมอเวลาลงพืน้ท่ีเขาท าอะไร ให้ไปจัดยาก็เอาผมยงัไงก็ได้ พอเราลงพืน้ท่ีเราก็เรียนรู้สองอย่างวา่เราจะไปหนนุเขา
หรือเราจะไปโซโล ่คือเราจะออกพืน้ท่ีเลยโดยไม่ติดต่อสาธารณสขุหรือปลา่ว ในท่ีสดุแล้วเราตดัสินใจวา่จะไปเสริม
โรงพยาบาลแหง่หนึ่ง ซึ่งโชคดีมาก ไปถึงโรงพยาบาลบอกว่ามีเพียงแพทย์อาสาเข้ามาขอไปเสริมได้ไหม เขาดีใจ
มากคือเขาตอบในแง่อารมณ์ประมาณนีน้ะ อยู่ๆ  มีคนมาช่วยท า happy มาก กบัข้าวมาทกุวนัเลยกินข้าวด้วยกัน
ทกุวนั ให้ท่ีพกั ตอนหลงัข้อดีก็คือเร่ิมยอมให้เราใช้รถใช้อะไรได้บางสว่น ยอมให้ถึงขึน้เฮลคิอปเตอร์แล้วก็เคร่ืองบิน
ทหารเพราะมีสนามบินอยูใ่นนัน้ อะไรอยา่งนีเ้ป็นต้น การจัดการท างานร่วมกนัไปเลยดีกว่า ท าให้เราเรียนรู้ว่า มัน
ก็ไม่แยใ่นการไปท างานร่วมกับคนอ่ืนซึง่แรกๆ อาจจะดแูปลกหน้า หรืออาจจะมีเงื่อนไขเช่น ยารับบริจาคเขาไม่เอา



 

เลย เขาบอกว่าผมไม่กล้าแจกยาอะไรไม่รู้ให้ใคร  ถ้าเป็นไปได้รับเงินบริจาคมาแล้วเอาเงินมาซือ้ท่ีน่ี  แล้วขอให้
ชดัเจนวา่ออกจากท่ีน่ีเขาถึงจะกล้าแจกจ่ายยา คือจะมีรายละเอียดเลก็ๆน้อยๆอยูใ่นนัน้เยอะมาก  
 เราได้เรียนรู้ว่าเร่ืองเป็นอย่างนีแ้บบนีน้ะให้อย่างนีไ้ม่ได้ อาทิเช่น เร่ืองให้นมเด็ก เราได้เรียนรู้วา่วิธีท่ีดีท่ีสดุ
คือให้พยาบาลถามวา่ ยงักินนมแม่ได้ไหม ถ้ากินนมแม่ได้ ให้อาหารเสริมกบัแม่ เพราะวา่เด็กจะได้กินนมแม่ ท าไม
ต้องให้เด็กกินนมผง เพราะวา่ให้เด็กกินนมผงกบันมแม่ นมแม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ว แตถ้่าเราเอานมผงให้แม่ไปแล้ว
เด็กก็อดกินนมแม่ อยา่งนีเ้ป็นต้น มันเป็นเทคนิคแต่ถ้าบอกวา่ให้นมผง จะต้องถามก่อนว่ามีน า้ร้อนไหม คือไม่งัน้
เสยีสขุลกัษณะ กินเข้าไปท้องเสีย บางเคสให้เลยไปถึงใจดีมาก บอกวา่เต็มท่ีลยุให้เลย มีข้อเสยีแล้วอนันี ้ ผมก็พึ่ง
มารู้ว่าในทางสากลเขาระบุกฎหนกั เช่นในต่างประเทศห้ามถึงขัน้ท่ีว่า นมผงท่ีมีฉลากยี่ห้อก็ให้ไม่ได้ เค้านึกถึงว่า
ผิดกฎหมายคุณฉวยโอกาสในการเกิดภยับติัโฆษณานมผงคุณ ไม่ได้ ถ้าบริษัทนมจะท า CSR คุณต้องไปเปลี่ยน
ฉลากมาก่อน ห้ามถือโอกาสโฆษณา อนันีก้รณีในตา่งประเทศ  
 กลบัมาสดุท้ายก่อนจะปิดเร่ือง เรียนรู้จากหมอว่าท าไมคุณหมอไม่ได้ไปช่วยสนึามิ ท าไมต้องมาเลือกท่ีน่ี
ก่อน ซึ่งตอนหลงัเขาบอกวา่งานอาสาสมคัรท่ีญ่ีปุ่ นไม่ใช่อยู่ๆ ใครก็จะเข้าไปในพืน้ท่ีได้ ต้องท าเร่ือง ต้องแจ้งวา่เป็น
หมอท่ีน่ี มีความช านาญด้านไหน ต้องการจะเข้าไปในพืน้ท่ีไหน ต้องการไปช่วยอะไร แล้วทางนัน้เขาจะมีคน
จดัการ พออนมุัติแล้วจะมีชุดให้ใส ่ชุดท่ีว่าเห็นสก็ีรู้เลยวา่เป็นหมอ เป็นคนท่ีเก่งทางด้านไหน เป็นคนท่ีมาช่วยด้าน
ไหน และท่ีส าคญัคือจะมีกระดาษเขียนให้ใสซ่องพลาสติกด้านหลงัวา่เป็นรายละเอียดในการติดตอ่เพื่อลดขัน้ตอน
ในการสอบถามรายละเอียดว่าเป็นใคร ช่ืออะไร มีความถนดัด้านไหน และค าถามสดุท้ายถามพี่หมอ เร่ืองยุง่ยาก
ขนาดนี ้หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนเป็นคนจัดการเร่ืองนี  ้เขาบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานอาสาสมัคร 
คนท่ีมาจดัการอาสาสมคัร คือคนท่ีเป็นอาสาสมคัรด้วยกนัเอง คือพวกนีม้ากนับอ่ย เจอกนัเยอะ หากถ้าเป็นรัฐบาง
ทีบางเร่ืองจะท าไม่ได้ รัฐอออกมาท ากฏหมายบางเร่ืองประชาชนจะไปฟ้องร้อง เร่ืองสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าเป็น
อาสาสมัครประชาชนจะแปลกันเองมนัไม่ถึงข้อนี ้เพราะฉนัน้ เขาจะออกกฎก็ได้ เช่น ถ้าคณุบอกวา่คุณจะมาท า
อะไรในท่ีน่ี ห้ามถ่ายภาพศพไป อยา่งนีเ้ป็นต้น เขาจะมีข้อห้าม ถ้าคุณไม่ตกลงสิง่นี ้เขาก็จะกนัคณุเองวา่ไม่ให้เข้า 
เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีนา่อเนจอนาจมาก แล้วบางคนไม่ได้ต้องการมาอาสาสมัคร ต้องการท่ีจะมีรูปอะไรสกัอยา่ง
ไปใช้เพื่อประโยชน์เท่านัน้เอง  อันนีก็้เป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ จากประสบการณ์ท่ีมาเล่าแชร์ให้ฟังอาจจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การแลกเปลีย่นตอ่ไป 
 
ผู้ด าเนินรายการ 
 เราได้ยินกันหลายทีแล้ว มันต้องมีการเรียนรู้ ชอบค านีม้ากเลยนะคะ ยิ่งอาสาสมัครในภาวะวิกฤติต้อง
เรียนรู้ พี่หร่ิงเคยเลา่ให้ฟังว่า สมัยสนึามิพี่ไม่รู้ตวัมาก่อนเลยว่าใช้ด็อกเตอร์ไปขดัห้องน า้  ใช้ด็อกเตอร์ไปท าครัว 
อยากให้พี่หร่ิงเสริมตรงนีว้า่มนัจ าเป็นไหมวา่อาสาสมคัรต้องผกูขาดกบังานหรือวา่เขาควรมีบุคลกิยงัไงในยามนี  ้
 



 

 
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ 
 มนัมีเร่ืองโต้เถียงกนัวา่ด้วยเร่ืองวา่อาสาสมคัรควรท าอะไรหรือควรจะเอาอาสาสมคัรไปท าอะไร มีคนบอก
ว่าควรจะใช้คนให้ถูกงาน แต่ปัญหามันอยู่ท่ีว่าในหน้างานนัน้มันอาจจะไม่ได้ต้องการคนแบบนัน้  น่ีเป็นปัญหา
ใหญ่มาก ถ้าเรายดึติดวา่เราเป็นผู้ เช่ียวชาญอะไรสกัอยา่งหนึง่มาแล้วเราคิดวา่ช่วยหางานให้หนอ่ยท่ีมนัสอดคล้อง
กบัความเป็น Professional ของเราอะไรอย่างนี ้ซึ่งผมคิดวา่เป็นการไปแบบมีปัญหา ผมฟันธงว่าการท่ีคิดแบบนี ้
เป็นปัญหา เป็นวิธีคิดท่ีผมคิดว่าผิด วิธีคิดท่ีถกูคือคณุต้องเอาปัญหาเป็นตวัตัง้ก่อน วา่ปัญหามนัคืออะไร และคุณ
หาคนท่ีจะไปตอบปัญหาไปเปลี่ยนให้ได้ คนท่ีดีท่ีสุดคือ “ไม่มี”  ไม่มีคนแบบนัน้เลยแค่ต้องการคนขัดห้องน า้ 
เพราะคนมนัใช้กนัอยูม่นัเลอะมาก คนท่ีไม่วา่คุณจะเป็นใครคณุจะต้องสามารถท าได้ เรียกวา่ดดัแปลงตวัเอง ต้อง
ดดัแปลงตวัเอง คือคณุจะมานัง่บอกวา่คุณมีบัง้คณุใหญ่ขนาดไหน หรือคุณมีต าแหน่งอะไรในบริษัทคุณ ผมคิดว่า
สิง่เหลา่นัน้ใช้ไม่ได้ในหน้างานอาสาสมคัร  สิง่ท่ีอาสาสมัครท าได้คือดดัแปลงตวัเองเพื่อรับใช้สถานการณ์ แล้ว คน
ท่ีสามารถก้มตวัเองลงให้ต ่าแล้วสามารถดดัแปลงตวัเองเข้าไปตอบสถานการณ์ได้มาก ในทรรศนะผม ผมคิดวา่น่ี
คือแก่นกลางของอาสาสามคัร แต่ไม่ได้แปลว่าไปท าสิง่ท่ีตวัเองไม่มีทกัษะเลย คือหมายความวา่ถ้าเราสามารถแม
ชช่ิงกนัได้เป็นเร่ืองท่ีสดุยอด ระหว่างทกัษะหรือทรัพยากรท่ีเรามีกบัภารกิจสว่นหน้า ถ้าแมชช่ิงกันได้จบัคู่กนัได้อัน
นีดี้ แตก่รณีท่ีแมชช่ิงไม่ได้ตวัท่ีต้องปรับคือตวัเรา ผมยกตวัอยา่ง เช่นมีน้องนกัศกึษาไปลงไปพืน้ท่ีสนึามิแล้วก็ตัง้ใจ
กนัมากเลยมากนัยี่สบิคน ตัง้ใจมากนัเยอะๆเด็กๆเอากีตาร์มา แล้วก็ขอให้เราช่วยจดัเด็กๆ มาฟังการแสดงหรือการ
ท่ีมาเลน่ของนกัศึกษาท่ีจะไปออกคา่ยอะไรท านองนี  ้ผมว่าวิธีคิดแบบนีมี้ปัญหา แล้วก็พยายามสื่อสารตลอด น้อง
กลุม่นีย้ืนยนัวา่เขาตัง้ใจมาท าสิง่นี ้ 

ดงันัน้เขาไม่ยอมท่ีจะปรับให้ไปท างานอาสาอ่ืนท่ีมีงาน  เขาไม่ยอม เขาคุยตกลงกันแบบนีต้ัง้แต่อยู่บ้าน
แล้ว ดงันัน้เขามาเพื่อท่ีจะท าสิง่นี ้ผมคิดว่าน่ีไม่ใช่ความผิดของเด็ก แต่ว่านัน้เป็นประสบการณ์ชีวิตผมเลย ท าให้
พบว่าหลกัการท่ีถูกต้องเราต้องสื่อสารอาสาสมัคร แต่สงัคมเรายังไม่มีวัฒนธรรมการสื่อสารแบบนีอ้อกไปให้
ความรู้คน ท าให้อาสาสมัครคาดหวงั คาดหวงัว่าสิ่งท่ีตวัเองท าจะมาท าอะไร อย่างบอย (เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิกระจก
เงา) ผมรับประกันว่าไม่มีใครคิดว่าตอนท่ีเราเดินทางไปท่ีสึนามิจะไปกรีดปากศพ  ต้องล้วงออกมาถ่ายรูป ดูฟัน
ถ่ายรูปฟันเอกเรย์ฟัน พวกฟันโครงสร้างฟันเพื่อจะดูจับคู่สว่นบุคคลอ  มันสยดสยองมากนะครับ คือระยะกระชัน้
ชิดเลย มันสุดจินตนาการ คือถามว่ามีใครสกัก่ีคนท่ีคิดเร่ืองแบบนีจ้ะมาท าแบบนีต้ัง้แต่อยู่ท่ีบ้านก้าวออกจาก
ประตบู้าน วา่จะมาเผชิญหน้ากบัสิง่นี ้แตถ้่ามีเร่ืองแบบนีอ้ยูข้่างหน้า คณุไม่ท าก็ไม่ได้นะ มนัไม่ท าระบบมนัลม่ มนั
ต้องมีใครสกัคน หรือต าแหนง่งา่ยๆ ต าแหน่งประเภทช่วยเหลอืเพื่อน ซบัเหงื่อ เพราะคุณเละไปหมดแล้วมือไม้คุณ 
ร่างกายคุณชุดคณุเรียกวา่น า้เหลืองทัง้ตวั ผมถามว่าเวลาเหงื่อคณุตกกลางวนัใครซบัเหงื่อ มนัต้องมีคน ท าหน้าท่ี
ซบัเหงื่อ เดินซบัเหงื่อคน 
 



 

 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเตรียมการวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติของอาสาสมัครอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คุณโจหลุย ผู้เข้าร่วมเสวนา 
 ในฐานะอาสาสมคัรในภาวะวิกฤติ  ไอเดียของโครงการนีก็้คือ ตอบโจทย์ท่ีพวกทา่นถามอยูค่รับวา่ท า
อยา่งไรเราจะรู้ข้อมลูวา่พืน้ท่ีจริงมนัเป็นอยา่งไร เราต้องมีคนท่ีผา่นการอบรมหรือวา่ฝึกตวัเองขึน้มาในการท างาน
ในพืน้ท่ี ไม่ได้ต้องการให้คนนอกขึน้ไปดู คือเราจะเพิ่มขึน้มาวา่จากเดิมท่ีเราฝึกกนัเพื่อจะมีกลุม่อาสาเดิมพอมีเหตุ
เราจะเข้าไป เราอาจจะเพิ่มมาในชุมชนทกุชุมชนเอง มีผู้น าสกัคนท่ีคอยตอบสนองวา่สถานการณ์จริงๆของบ้าน
คณุเป็นอยา่งไร ท่ีของคณุเป็นอยา่งไร อยากให้ทกุคนตระหนกัแล้วก็เตรียมพร้อม อยา่งน้อยท่ีสดุคณุก็มีการ
สือ่สารทางวิทย ุ วิทยใุช้ไม่ได้ก็โทรศพัท์ใช้ไม่ได้เวลาเกิดเหตุสว่นใหญ่เราก็จะไม่คอ่ยติดตอ่ทางโทรศพัท์ เราก็จะมี
วิทยสุมคัรเลน่มีสเตชัน่ตา่งๆท่ีเป็นโมบายสเตชัน่ติดท่ีรถออฟโรด แล้วก็การติดตอ่สือ่สารกบัภายนอกท่ีจะเข้าไป
ช่วยจะได้บอกวา่สิง่ท่ีขาดจริงคืออะไร เพราะการบริหารจดัการเป็นสิง่ท่ีเราจะต้องช่วยกนัเราไม่ใช่แคก่ลุม่เดียว 
เพราะวา่เวลาเกิดภยัพิบติัโดยเฉพาะ climate change เน่ียมนัเกิดทัว่โลก แล้วมนัจะเกิดภาพใหญ่ เราจะไม่
สามารถไปโฟกสัรวมกนัเซนเซอร์เดียวในประเทศ แล้วก็ออกไป เด๋ียวเชียงราย เด๋ียวภาคใต้ ไม่ได้ครับ ตอนนีท้กุคน
ประชาชนทัว่ไปจะต้องตระหนกัเราก็ต้องมีการเตรียมตวัของตวัเองทกุคนครับ 
 
คุณท็อป  กรีนพีซ ประเทศไทย  
 คณุโจ พดูในเร่ืองของช่องทางการสือ่สารส าคญัมาก คือเม่ือในยามวิกฤติ ทกุระบบผู้ให้บริการมือถือใน
ประเทศไทย ลม่ โกลาหลมากติดตอ่กนัไม่ได้แตว่า่มีอุปกรณ์อีกหนึง่อยา่งท่ีสือ่สารถึงกนัได้ นัน่คือวิทยสุือ่สารคือ
วิทยสุือ่สารส าคญัเหมือนกนัคือในยามปกติมีคนใช้งาน ในยามวิกฤติแล้วคนอยากจะใช้ก็ใช้ไม่เป็น จุดนีก็้ส าคญั
เหมือนกนัถ้าเกิดหนว่ยงานบางหนว่ยงานมีการอบรมหรือจดัตัง้บุคลากรในพืน้ท่ีชาวบ้านเรียกชาวบ้าน อสม. เป็น
ต้น มาเรียนรู้การใช้งานวิทยสุือ่สาร ในยามปกติใช้เป็นแล้วแนน่อนในยามวิกฤติแล้วเขาสามารถยกเคร่ืองมือนี ้
น ามาใช้ได้   
 
คุณแท็ป นักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร  
 พบว่าจริงๆแล้ว ปัญหาของประเทศไทยมันอยู่ท่ีวา่ เราเป็นประเทศท่ีชอบใช้ค าพูดท่ีว่าววัหายล้อมคอก 
คือพอถึงเวลาปุ๊ บ เราก็พอเวลาปกติทัว่ไปคนท่ีมาพดูถึงเร่ืองราวของภยัพิบติัก็จะถกูมองวา่เป็นคนบ้า เพราะมนัไม่
มีอะไรเกิดขึน้ แต่พอถึงเวลาท่ีเกิดขึน้มาปุ๊ บ มันไม่มีคนจัดการ ทุกคนก็จะลัล้ลากัน อะไรต่างๆกัน เอาตวัรอดกัน 
ผมคิดว่าตอนนีค้วรจะถึงเวลาแล้ววา่ท่ีเรานัน้ควรท่ีจะมี เม่ือสกัครู่นีท่ี้บอกว่าเป็นเครือขา่ยของคนในชุมชนผมคิด
วา่เรานา่จะขยายไปถึงในเร่ืองของสถานศกึษานะครับท่ีอยา่งน้อยๆก็เป็นสถานศกึษาบางแหง่ท่ีจะมีเร่ืองของชมรม



 

หรือวา่กลุม่ท่ีจะท าหน้าท่ีเก่ียวกบัเร่ืองพวกนี ้ อยา่งน้อยก็คือเร่ืองของการปฐมพยาบาล หรือวา่ซึง่พืน้ฐานเลย มอง
วา่เด็กมัธยมสามารถท าได้ในเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น อย่างน้อยพวกนีถ้้าเขาเป็นคนในชุมชนด้วยเขาเป็น
เยาวชนในพืน้ท่ีด้วย การท่ีเขาพูดคุยกับคนในพืน้ท่ีด้วยมันจะง่ายกว่า รวมถึงเร่ืองของการขยายผลต่อไปยงัการ
ท างานกับคนในครอบครัว การท างานกับคนในสงัคม  ถ้าเราเร่ิมขยายฐานจากเด็กๆก่อนผมวา่เราอาจจะมีโอกาส
ท่ีจะขยายในระดบัชุมชนได้ แตว่า่ข้อจ ากดัของมนัคือ ควรจะมีคนท่ีทุ่มเทกบังานตรงนีเ้ต็มท่ีเพราะวา่อยา่ลมืวา่พอ
เราไปพูดถึงประเด็นของการจดัการศกึษา มันใช้เวลาคอ่นข้างนานมาก แตว่่าถ้าเราก้าวได้แล้ว คนเหลา่นัน้จะก้าว
เดินตอ่ไปตอ่ 
 
คุณสมบัติ  บุญงามอนงค์ 
 ประเด็นท่ีผมตัง้ข้อสงัเกตว่าสิ่งท่ีคุณท็อปพูดเม่ือสกัครู่นีเ้ป็นประเด็นว่าด้วยเร่ืองของการไดนามิกของ
ข้อมูลต่างๆนาๆ คือในสถานการณ์ภยัพิบติัเร่ืองการตอบสนอง กว่าท่ีคุณจะตอบสนองประชุม ประชุมทีมงานท่ี
กรุงเทพว่าจะเอาอย่างไรดี ข้อมูลมันจะมากระปิดกระปอย บางทีรู้สกึวา่มันแม่นแล้ว เรารอจนข้อมูลมันครบแล้ว 
แม่นแล้วเราแมชช่ิงความสามารถได้แล้วเราลงพืน้ท่ีปฏิบัติการ กว่าจะลงไปถึงโป๊ะ มันเปลี่ยน สถานการณ์มัน
เปลี่ยน หมายความวา่คือธรรมชาติของภยัพิบติัมนัคือชีวิต จะมีวิวฒันาการของปัญหา ปัญหาหนึ่งอาจจะลดลง
อย่างเช่น ตอนนีเ้นปาลการค้นหาผู้ เสียชีวิตกลบัเป็นเร่ืองรอง ตอนนีก็้ไปสูเ่ร่ืองของการฟืน้ฟูหรือการจัดการของ
ผู้ประสบภยัเร่ืองบ้านพกัชั่วคราว สิ่งเหลา่นีก้ลายเป็นเร่ืองใหญ่ขึน้มา หมายความว่ามันมี life circle ของมันใน
การท่ีจะเคลือ่นตวัไป การเผชิญหน้ากบัข้อมลูท่ีทว่ม ข้อมลูในภยัพิบติัคืออะไร 
 
คุณปรเมศวร์ มินศิริ 

เร่ืองข้อมูลในภัยพิบัติ ผมโทษประโยคเดียว มันมีประโยคหนึ่งท่ีผมรู้สึกว่ามันอยู่ในหัวสลดัไม่ออกมา
หลายปีแล้ว คือมีเพื่อนผมคนหนึ่งแกมีแฟนเป็นผู้ หญิงแล้วก็หน้าตาดีอะไรประมาณนี  ้แต่ก็ไปแงะปากศพ
เหมือนกนันะ คือตัง้ใจลงไป คือเพื่อนลงไปก็ไม่คิดวา่จะต้องไปแงะปาก ท าไปท ามาไม่ไหว ให้ไปซบัเหงื่องานก็จะ
เยอะ และในท่ีสดุแล้วคนสวยก็หมดแรง ต้องมาท าแบบนีเ้องเลยเหรอ แล้วผมอยากได้ข้อมูลข้างลา่งคือในพืน้ท่ี
ส านกังานตอนนีเ้ป็นอยา่งไร  เน่ืองจากเพื่อนตอบประโยคหนึง่วา่ “วะ่ มีคนท าแบบมึงเยอะเลย แม่งถือทมัไดรฟ์มา
ทุกวนัขอข้อมูล กูก็เลยบอกเค้าว่ามาแงะปากศพสิ”  คือประโยคนีติ้ดหวัผมมาหลายปีแล้ว ก าลงัจะบอกว่าเร่ือง
ข้อมูลมันเหมือนวิ่งผลดัน่ะ ขณะนีมี้คนเป็นอยู่ พลดัแรกนัน้ไม่มีคนยืน เพราะว่าเหน่ือย ถ้าให้ผมแนะน าก็คือคง
ต้องหามนษุย์ผลดัแรกเยอะๆ แล้วไปลดจ านวนมนษุย์ผลดัสดุท้ายลงไปหนอ่ย จะดีขึน้เยอะ 
 
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ 



 

 ผมขอเห็นต่าง ผมคิดวา่ถ้าสว่นหน้าก็เยอะ เวลาภยัพิบติัจวนตวัพออยู่หน้างานน่ีมหาศาลเลยโผลม่าเอง
ขบัรถไปเองปรากฎตวักันเอง เยอะมาก พกัหลงัน า้ท่วมกองท่ีอยู่ข้างหลงัก็กองทพัใหญ่มาก ปัญหาท่ีเราขาดไม่ได้
ขาดสว่นหน้า เราขาดสว่นกลาง ถ้ามีคนสว่นกลางคอยสรุปแล้วเป็นตวัท่ีจะลงิค์ระหว่างคนสว่นหลงั ท่ีจะบอกว่า
จะเอาข้อมลูไม่ต้องไปถามคนท่ีก าลงัแงะปากศพอยู่ แต่ถามคนตรงกลางท่ีเห็น เห็นทัง้หมดเห็นทัง้บนทัง้ลา่ง เห็น
ข้างหลงั เราท าหน้าท่ีสว่นกลาง ระบบเห็นวา่ ระบบการจดัการส าคญัมากคือระบบสว่นกลาง เพราะเช่นนัน้คนไม่
คอ่ยลงทุน คือเวลาคณุเจอสถานการณ์ปุ๊ บมนัจะท าให้อะดรีนาลีนหลัง่ พอคณุหลัง่แล้วคณุจะวิ่งไปข้างหน้าโดยท่ี
คณุไม่รู้วา่คณุมาถึงหน้างานได้อยา่งไรเพราะวา่อะดรีนาลนีคณุหลัง่  พอเสร็จแล้วก็ท าโอเวอร์มากเลย ท าเยอะ ไม่
หลบัไม่นอน ทุ่มเท แล้วก็สร้างก่อปัญหาตามอะดรีนาลนีมันหลัง่ คนท่ีเคยผ่านงานจะเข้าใจเร่ืองท่ีผมพดูดี พออดิ
นารีนหลัง่เท่านัน้จะมีปัญหาต่อ แต่ว่าคนตรงกลางผมเห็นว่าถ้าเราพูดถึงกระบวนการจัดการเราต้องทุ่มเทสร้าง
กลไกตรงกลางและจะท าให้การจัดการกองหลงัขึน้ไปถึงสว่นหน้าได้ และท าให้สว่นหน้าสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้ดีขึน้และมีคนผลดั ผลดัเปลีย่นการเข้าไปท างานสว่นหน้า 
 
คุณปรเมศวร์ มินศิริ 
 เราก็ท าสว่นกลาง คือหาก่อนว่าปัญหามันเกิดอะไรขึน้ มีรถอินเตอร์เนตจากการยิงสายขึน้ไป แต่ก็ไม่มี
ระบบไฟสายท่ีจะต่อเข้าไปในจุดนัน้ เราถามอุปกรณ์ท่ีเราซือ้ลงไปเราไม่กล้าเอาขึน้มา เร่ืองตรงการนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่
มากเลย จริงๆอย่างปีนัน้ ภรรยาผมไปเจอเคสหนึ่งส าคญัมาก แทนท่ีเราจะรีบอะดรีนาลีนหลัง่กระโดดเข้าไปซือ้
ของไปให้เขา เรายงัพบวา่มนั 

 
คุณเวธกา สิริวัฒนา  

ภยัพิบติัน า้ทว่มเม่ือปี 54  การท างานของภาครัฐท าให้เกิดค าถาม ท าไมดอนเมืองน า้จึงทว่ม พอเห็นของ
บริจาคท่ีได้รับมาจ านวนมากแตก็่ท าอะไรไม่ได้  เน่ืองจากไม่มีสว่นกลางมาดแูล  และช่วงน า้ก าลงัมา จะเข้าดอน
จึงตดัสนิใจเรียกเพื่อนมาช่  เมืองเสยีดายของบริจาควยขนของบริจาคขึน้ท่ีสงู เวลาท่ีต้องการสว่นกลางจึงมกัมี
ปัญหาในเร่ืองค าสัง่การ 

 
คุณอัฐพงษ์ บุญสร้าง 

บ้านเรามีปัญหาท่ีคนอยากจะช่วย การท างานประสานงานของคน แม้จะเป็นกลุม่ท างานก็จะท างานโดย
ไม่ฟังเสยีงคนอ่ืน  ท่ีจริงเราจะท างานระดบัประเทศไม่ได้ท างานแคก่ารประสานงาน ตา่งคนตา่ง น า้ทว่ม  ไป
  ห่กันไปท่ีไหนก็แ น า้ท่วมเชียงใหม่ก็แห่กันไป เราจะรับมือสถานการณ์อย่างไร การสื่อสารฐานข้อมูลท่ีถูกต้อ-ง 
การใช้วัดน่าจะดีกว่าเพราะเป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่  เม่ือเกิดสถานการณ์เราควรจะตัง้ทีมหมอคน-สื่อ-
วิเคราะห์สถานการณ์และสว่นกลางท่ีวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งไร 

 



 

หลวงพี่วัดพระรามเก้า 
  เห็นด้วยท่ีวดัวดัพระราม โรงเรียนซึง่เป็นสถานท่ีติดกนัควรท่ีจะร่วมมือกนั-9 มีกิจกรรมที่จะท าให้วดัเข้ามา
มีสว่นร่วมในภยัพิบติั เป็นจุดรวมท่ีดีเน่ืองจากมีของบริจาคเขามาเยอะ 
 
คุณโจหลุยส์  

มีประสบการณ์จากวัด ตอนตีสี่น า้ท่วม ตีห้าสามารถตัง้ศูนย์ช่วยเหลือได้ และสามารถรายงานได้ว่า
ตรงไหนท่ีน า้ทว่มเยอะ  ในขณะท่ีหนว่ยงานอ่ืนๆ ยงัมีไม่มีใครต่ืน 

 
คณุสมบติั บญุงามอนงค ์

วดัสามารถท าระบบการจดัการโรงทานไดร้วดเรว็  เรายงัมคีวามกงัวลเรื่องใดพเิศษอกีไหม 

 
ผู้ด าเนินรายการ  

มีความกงัวลเร่ืองแผน่ดินไหว 
 

คุณณัฐรัฐ ฐาปโนสภ 
ส าหรับแผน่ดินไหว จุดเสีย่งท่ีภาคเหนือ เกิด  ตลอดจนเกาะสมุาตราและพม่า ภาคใต้ ,ภาคตะวนัตก ,7-8 

ริกเตอร์  ซึง่เป็นอนัตรายกวา่รอยเลือ่นตา่งๆ บ้านเราแผน่ดินไหวตลอดเวลา  แตจ่ะรับรู้ได้เม่ือ 4 ริกเตอร์ขึน้ไป และ
จะอนัตรายเม่ือ 5 ริกเตอร์ขึน้ไป  ในขณะท่ีน า้ทว่มดินถลม่- มรสมุพดัพาทกุปี เราโดนถลม่ตลอดบอ่ยกวา่
แผน่ดินไหว 

 
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ 

เพราะเรารับมือกบัมนับอ่ย ประชาชนเลยไม่เกิดการต่ืนตวัใช่ไหม ? 
 

คุณณัฐรัฐ ฐาปโนสภ 
แผน่ไหวนานๆ เกิดขึน้ที อยา่งกรณีเชียงรายและไม่มีประสบการณ์ของภาครัฐ อาศยัชุมและหมู่บ้าน

เทา่นัน้  ต้องใช้อาสาสมคัรเน่ืองจากไม่ติดกฎเกณฑ์ใดๆ  
 

อาจารย์ มราชภาัอุบลราชธานี. 
เหตกุารณ์ท่ีเจอท่ีอุบลฯ การจดัการของหน่วยงานรัฐ คนท่ีล าบากอยูแ่ล้วต้องออกมารับของบริจาค ทกุคน

เจอวิกฤติภยั เหต ุแต่ทุกคนไม่รู้สกึตวัมองสถานการณ์ไม่ออกสิ่งท่ีคิดสิง่ท่ีท าคนละเร่ืองกบัปัญหาพอเข้าหารัฐจะ
เป็นการ ประสานงาน  ท าอยา่งไร? เราจึงจะซ้อมและทดลอง หรือจ าลองเหตกุารณ์  หรือมีคูมื่อจริงๆ สกัที 



 

 
คุณธนภทัร  

รัฐต้องเจอกบัเหตภุยัพิบติั เช่น น า้ทว่มทกุปี รัฐก็จะเอาดินมากัน้ ทางหลวงก็จะเอาดินมาถมถนนตลอด  
ชาวบ้านต้องดีดบ้านหนีน า้  บ้านมีบนัได บ้าน2 ชัน้บวกชัน้ลอย เป็น 3 ชัน้ 

 
หลวงพี่วัดพระรามเก้า 

หากดหูนงัเร่ือง Zombie โรคระบาด การติดเชือ้ สขุอนามยั วดัมีทรัพยากรเยอะ ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ห้องน า้ การท าบญุเทศกาลตา่งๆ ถ้ามีการจดัการระบบท่ีดีจะเป็นประโยชน์ ซึง่วดัมีครบถ้วนทกุอยา่ง แตข่าดการ
จดัการ 

 
คุณอัฐพงษ์ บุญสร้าง 

หากมภียัพบิตัเิกดิขึน้ทีก่รุงเทพฯเทยีบกบัทีอ่ืน่แลว้ยงัไม่ตายเยอะเท่ากบักรุงเทพฯ เพราะคนกรุงเทพฯ
ไม่เคยเตรยีมรบัมอื  หากมกีารท างานแบบชว่ยเหลอืกนัเชน่ เขตพืน้ทีใ่นกรุงเทพฯ จบัคู่ชว่ยจงัหวดัโน่น
จงัหวดันี้ เชน่ เขตบางกะปิกบัสุโขทยั  ถา้เราซ้อมการรบัมอืแบบชว่ยเหลอืกนั  เรือ่งน ้าท่วมคงไม่เท่าไหร่ 
เรื่องตกึถล่มน่ากลวักวา่ 

 
คณุปภินวิช  ละอองแก้ว กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การป้องกนัมี 14 ประเภท ภยัท่ีเกิดขึน้จะมีระดบัประเทศ, จังหวดั, ท้องถ่ิน และมีช่วงเวลาคือ ก่อน,ขณะ,
หลงั  ขณะเกิดภัยพิบัติภาครัฐจะโดดก่อน  โดยมาการขอรับบริจาคกระสอบทรายซึ่งยังท าไม่ได้ทนัที  ภาครัฐ
จะต้องมีการบริหารจัดการการขอไปก่อน ซึ่งต้องมีระบบและการ  สื่อสาร  ขณะเดียวกันจิตอาสาก็อยากท างาน 
แตโ่ดดภาครัฐห้าม สิง่ท่ีต้องการให้เกิดขึน้คือ  ความร่วมมือ ภาครัฐเป็นกองอ านวยการ จะเห็นได้วา่บางครัง้หลาย
องค์กรจะไปแย่งงานกันท า   ภาครัฐต้องรู้ข้อมูลและแจ้งกลบัคืนไปท่ีสว่นกลางของรัฐ ซึ่งบางครัง้องค์กรต่างๆ ท่ี
เข้าไปท างานก็ไปท าภาระให้ชาวบ้านซะเอง เราต้องรู้และสง่ข้อมูลจากสว่นกลาง  การมีสว่นกลางจะช่วยดูแลให้  
เครือข่ายต่างๆท่ีเข้ามาท างานต้องเข้ามาผา่นภาครัฐ ภาครัฐอาจท างานช้า หรือของ มาตอนน า้ลดนัน้ อาจท าให้
ช้าไม่ทนัใจ  สิง่ท่ีต้องชมเชยหนว่ยงานข้างนอก คือ การท างานท่ี รวดเร็ว  คือเครือข่ายต้องเป็นก้อนเดียวกัน  ต้อง
เช่ือมโยงกบัภาครัฐ  สิง่ใดขาดก็เข้าไปเติมและ รับรู้ปัญหาด้วยกนัคือ ภาครัฐ-เครือขา่ย  จะท าให้เกิดความวุน่วาย
และซบัซ้อนของท่ีบริจาค   จะต้องถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรวบรวม
เครือข่ายทัง้ ประเทศ อปพร.และเครือขา่ยของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  แตก่รมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัไม่สามารถสัง่การทัง้หมดได้  และภาครัฐก าลงัดเูร่ืองคา่ใช้จ่าย รวมถึงการ  ดแูลอาสาสมคัรและเครือขา่ย
เพื่อพดูคยุหาแนวทางและเดินไปด้วยกนัในอนาคต 



 

ปัจจุบนักรมป้องกันฯหรือว่าหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณะสขุก็พยายามท่ีจะใช้ระบบใช้
การจัดการหรือ (ICS) Incident Command Systems เข้ามาช่วย ทุกครัง้ท่ีเกิดภยัก็จะมีศูนย์กลางและจะมีการ
เช็คอินมีการรายงานยอดว่าใครไปท าอะไรท่ีไหนเม่ือไรอยา่งไรเพราะเราก็จะได้รู้อย่างน้อยเราไปช่วยเขาแล้ว ตรง
นัน้คือศนูย์กลางรับรู้วา่เราไปก่ีคนไปช่วยหน่วยงานไหนไปบ้างเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท าให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรืออะไร
ก็แล้วแต่หน่วยงานตรงนีก็้สามารถดูท่านด้วยเช่นเดียวกันฉะนัน้ ผมอยากจะมองว่าเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นความ
ปรารถนาดีของภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่สมควรท่ีจะมาจับมือกับภาครัฐให้ได้ ภาครัฐอาจช้าอืดอาดนิดนึงก็
ต้องท าใจ ผมเองก็อยูใ่นภาครัฐแตเ่ราท าไมช้าจงัของยงัไม่ได้นูน่น่ีเราก็อยากไปช่วยชาวบ้าน ซึง่ปัจจุบนัเป็นอะไรท่ี
อึดอัดเหมือนกนัวา่ยงัไม่มา ของมาแล้วน า้ลดอะไรแบบนี ้ส้วมกระดาษท าไมมาหลงัน า้ลด อย่างเช่น แทนท่ีจะมา
ในช่วงท่ีชาวบ้านเขาต้องการน า้ทว่มบ้าน มนัช้าในขณะท่ีภาคเอกชนเขาไปช่วยหมดแล้วของเรายงัไปซือ้ ยงัไปสืบ
ราคา ยงัไปนูน่น่ีไม่ทนัใจ เพราะฉะนัน้สิง่ท่ีผมชมเชยส าหรับพวกทา่น คือ ท างานได้เร็ว 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


