อาสาสมัครกับภัยพิบัติ
“Next Boxing Day” มองอนาคตของการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เพื่อประเมินความเสี่ยง
และ เตรียมการวางแผนรับมืออย่ างไรให้ มีประสิทธิภาพในสังคมไทย
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม2-1 ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

องค์ กรรับผิดชอบ : มูลนิธิกระจกเงา
รายชื่อวิทยากร
1. คุณสมบัติ บุญงามองนค์
2. คุณปรเมศวร์ มินศิริ
รูปแบบการประชุม : การประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสว่ นร่วม

1.มองอนาคตของการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่
เมื่อประเมินความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตภัยพิบตั ิที่มีแนวโน้ มที่จะมีถี่ขึ ้นและรุนแรงมากขึ ้น ด้ วยปั จจัย
สองอย่าง คื อ วิ ก ฤติ สิ่งแวดล้ อ ม เช่ น แผ่น ดิ น ไหว อุ ท กภัย ภัย แล้ ง ภัย หนาว ฯ และ การวิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ของ
มนุษย์ เช่น การสร้ างตึกอาคารที่สงู การตัดไม้ ทาลายป่ า ฯ โดยเฉพาะ
2.การเตรียมการวางแผนรับมือสถานการณ์ ภยั พิบัติของอาสาสมัครอย่ างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การเตรี ยมการวางแผนในการรับ มื อ นัน้ ได้ แก่ การเตรี ยมอาสาสมัครให้ มี ความพร้ อมด้ านการ
ทางานคือ ยกระดับอาสาสมัคร จากอาสาสมัครเล่น เป็ น อาสาสมัครมืออาชีพ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ อาสาสมัครเหล่านี ้
จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนงาน นาพาตัวเองเข้ าไปทางานเป็ นคูข่ นานที่ช่วยลดช่องว่างในสถานการณ์ภยั
พิบัติที่เกิ นกาลังของภาครัฐ ในการรับมือควรมี การทางาน 3 ส่วนคือ กองหน้ า กองกลาง และกองหลัง ให้ เป็ น
กลไกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรอบด้ า น ไม่ได้ มองเห็นส่วนใด ส่วนหนึ่ง ควรเห็นทุกส่วนในการเข้ าไป
ช่วยเหลือประสานงานระหว่างความช่วยเหลือ กับ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ การเตรี ยมความพร้ อมด้ านข้ อมูล
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิการมีศูนย์ประสานข้ อมูล จัดการข้ อมูลเหตุการณ์ และความเสียหายเพื่อประสานหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ จะทาให้ การช่วยเหลือและเข้ าถึงกลุม่ ที่ประสบภัยจริ ง และเมื่อเกิดภัยพิบตั ินนสิ
ั ้ ง่ สาคัญที่ต้องทาคือระบบการ
ประเมิ น-วิเคราะห์ -ทานายเพื่อการวางแผน จ าเป็ นจะต้ อ งมี การเตือ นภัยแจ้ งเหตุที่มีประสิทธิ ภาพ มีการระดม
ทรัพยากรและแรงงานเข้ าไปจัดการแก้ ไขอย่างมี ระบบและทันท่วงที และจาเป็ นต้ องมีกระบวนการฟื น้ ฟูชุมชนที่

ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดของการเตรี ยมการวางแผนรับมือสถานการณ์ ภยั พิบตั ิของอาสาสมัคร องค์กรจัดการ
อาสาสมัคร และเครื อข่าย ดังนี ้
การเตรียมความพร้ อมของอาสาสมัคร
1. ผู้ที่สมัครใจเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครในสถานการณ์ ภยั พิบตั ิต้องเตรี ยมพร้ อมตัวเอง โดยให้ มีความยืดหยุ่น
และสลายอัตตาของตนเอง
2. ปรับตัวเองเพื่อรับใช้ สถานการณ์ ภยั พิบตั ิ สามารถก้ มตัวเองลงต่าและสามารถดัดแปลงตัวเองเข้ าไปตอบ
โต้ สถานการณ์ได้
การเตรียมพร้ อมขององค์ กรจัดการอาสาสมัคร
1. สร้ างกระบวนการสือ่ สารอาสาสมัคร เรื่ องความคาดหวัง และภารกิจหน้ างาน ฯ
2. สร้ างกระบวนการจัดการอาสาสมัครด้ านภัยพิบตั ิให้ มีประสิทธิ ภาพและทาให้ อาสาสมัครเข้ ามาตอบโต้
สถานการณ์ได้
3. จับคูข่ องอาสาสมัครระหว่างทักษะและทรัพยากรที่มีกบั ภารกิจส่วนหน้ าของงานภัยพิบตั ิให้ เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4. สร้ างองค์ความรู้ในการรับมือและตอบโต้ สถานการณ์ภยั พิบตั ิผา่ นเครื่ องมือเทคโนโลยี
5. จัดให้ มีการอบรมเครื่ องมือสื่อสารที่เหมาะสมและความรู้ ขณะเกิดภัยพิบตั ิแก่อาสาสมัครและประชาชน
ทัว่ ไป เช่น วิทยุสมัครเล่น ฯ
6. สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กบั อาสาสมัครเรื่ องข้ อมูลพื ้นฐาน ในการเข้ าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. การเตรี ยมพร้ อมข้ อมูลในสถานการณ์ ภัยพิบัติ ควรสร้ างผู้จัดการข้ อ มูลเบื ้องต้ นให้ มีข้อมูลเพื่อส่งต่อ ใน
การทางานในหน่วยต่าง ๆ
8. กลไกในภัยพิบตั ิการรับมือควรมีการทางาน 3 ส่วนคือ กองหน้ า กองกลาง และกองหลัง ควรเพิ่มน ้าหนัก
ในการจัดการกองกลางมากขึ ้น เนื่องจากเวลาเกิดสถานการณ์ มักทาส่วนหน้ า และหลัง เป็ นส่วนใหญ่
9. สร้ างเครื อข่ายประเมิ นสถานการณ์ ภัยพิบัติ - การวิเคราะห์ สถานการณ์ – ทานายเพื่อ วางแผนในการ
ช่วยเหลือความต้ องการที่แท้ จริ ง
การเตรียมความพร้ อมขององค์ กรเครือข่ ายที่เกี่ยวข้ อง
1. สร้ างความร่วมมือในการทางานทังภาครั
้
ฐและภาคประชาชน ควรเดินทางร่วมกัน(ทางานเชื่อมประสาน)
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อที่จะเป็ นคูข่ นานของการทางาน

2. จัดให้ มีระบบการจัดการกลุม่ เข้ าไปช่วยเหลือพื ้นที่ประสบภัย (ภาครัฐและภาคประชาชน) เพื่อกระจาย
ความช่วยเหลือ
3. สร้ างกลไกการทางานร่วมภาครัฐและภาคประชาชนให้ เชื่อมประสานไปในทิศทางเดียวกัน
4. จัดซ้ อมแผนในการรับมือกับภัยพิบตั ิในชุมชนเมืองและชุมชนต่างจังหวัดที่อยูใ่ นพื ้นที่เสีย่ งภัย
5. สร้ างเครื อข่ายชุมชนในพื ้นที่ภยั พิบตั ิ
6. สร้ างเครื อข่ายอาสาสาสมัครในสถานการณ์ภยั พิบตั ิในสถานศึกษา
ในส่วนของข้ อเสนอแนะงานอาสาสมัครในสถานการณ์ ภยั พิบตั ินนั ้ หากมี “กระบวนการจัดการ” ที่ดี จะ
ส่งผลให้ งานอาสาสมัครนันมี
้ ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ในทางการใช้ แรงกายและทรัพยากร ตรงต่อความจาเป็ นของ
ปั ญหาในทุกระยะ ตังแต่
้ ระยะการป้องกัน การแก้ ไข และ การฟื ้นฟู ตลอดจนก่อ ให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การสร้ างเครื อ ข่า ยอาสาสมัค ร ทัง้ ในระดับ ปั จ เจก ระดับ เครื อ ข่าย และ ระดับ สังคม ในขณะเดีย วกัน เปิ ดรั บ
อาสาสมัค รที่ มี ป ระสบการณ์ เป็ นผู้ เชี่ ย วชาญ มี ทัก ษะ ที่ ป ระยุก ต์ กับ สถานการณ์ ภัย พิ บัติ เข้ า มาร่ ว มงาน
รายละเอียดข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ แก่
1. วัดเป็ นสถานที่ที่มีทรัพยากรพร้ อมในหลายด้ าน เช่น อาหาร ที่พกั หากเกิดภัยพิบตั ิในอนาคต วัดสามารถ
เป็ นพื ้นที่ในการจัดตังศู
้ นย์ประสานงานภัยพิบตั ิที่มีประสิทธิภาพได้
2. ควรสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ การรับมือแผ่นดินไหว ภาคเหนือและภาคใต้ ให้ กบั คนในสังคม เนื่องจากเป็ น
พื ้นที่ที่มีความเสีย่ งสูง
3. มองเรื่ องทรัยพากรของวัด จัดให้ มีการจัดการทรัพยากรของวัด เนื่องจากวัดมีทรัพยากรมากพอที่จะรองรับ
ภัยพิบตั ิได้
4. การจับ คู่ความช่วยเหลือของคนกรุ งเทพ และต่างจังหวัด ที่ประสบภัย เช่น เขตบางเขน จับ คู่ให้ ความ
ช่วยเหลือกับจังหวัดสุโขทัย เป็ นต้ น
5. ภาครัฐรวบรวมเครื อข่ายระบบทังประเทศให้
้
เป็ นงานส่วนหนึง่ ของอาสา เช่น อพปร.และเครื อข่ายอื่น ๆ
6. สร้ าง fourth center ส่วนงานที่ 4 ที่นอกเหนือจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค Ngos

บอกเล่ าประสบการณ์ การจัดการอาสาสมัคครในสถานการณ์ ภยั พิบัติ
โดย คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา

การจัดการอาสาสมัคร ตัง้ แต่สนึ ามิ โคลนถล่ม แล้ วต่อเนื่องกันมาที่น ้าท่วมใหญ่ ปี 2554 รวมถึงมูลนิธิ
กระจกเงาส่งอาสาสมัครในเมืองไทย ที่เคยร่วมงานกับมูลนิธิฯในหน้ างานอาสาสมัครไปร่ วมกับงานอาสาสมัครกับ
อาเซียน ตอนเกิดภัยพิบตั ิ นากีส ประเทศพม่า
จุดเรี ยนรู้ของผมคือ พบว่าเมื่อสถานการณ์ภยั พิบตั ิขนาดใหญ่เกิดขึน้ ขีดความสามารถของระบบที่มีอยูไ่ ม่
ว่าจะเป็ นระบบของรัฐ หรื อเอกชน หรื อประชาชนที่จะรับมือนัน้ หรื อท้ องถิ่น มันจะล้ นเหมือนน ้าที่ล้นตลิง่ ในภาวะ
ที่นา้ ล้ นตลิ่งมา จะทาให้ เกิ ดความโกลาหล หมายความว่านิยามในวิกฤติการณ์ หมายถึง สภาวะที่เกิ นกว่าขีด
ความสามารถของระบบที่มีอยูจ่ ะรับมือได้ ครับ
ดังนันตั
้ วช่วยของสถานการณ์ภยั พิบตั ิ จะอยูท่ ี่ภาคประชาชนซึง่ ดูเหมือนไม่คอ่ ยเกี่ยวกันนะครับ เราพบว่า
ทุกฝ่ ายในการพัฒนาใหญ่ๆ จะมีภาคประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็ นคนที่ดูเหมือนคนธรรมดา ไม่มีแววเลยที่ดูเหมือน
เป็ น superman หรื อ superwoman คนเหล่านี ้จะเสนอตัวออกมา แล้ วนาไปอุดช่องโหว่ต่างๆ ทังนี
้ ้การปรากฎตัว
ของจิตอาสาขนาดใหญ่ ตงแต่
ั ้ ตอนสึนามิ หรื อทุกครัง้ ที่เกิดมหันตภัยมีสองด้ านด้ วยกัน คือหนึ่งเป็ นด้ านที่เรี ยกว่า
เข้ ามาของการให้ ความช่วยเหลือพร้ อมกับความโกลาหลพอสมควรเนื่องจากอาสาสมัครออกมาในปริ มาณมาก
ด้ านที่สองอาสาสมัครยังไม่สามารถปรับตัวเองเข้ ากับสถานการณ์ นี่คือสองส่วนสาคัญ
ดังนัน้ ด้ านหนึ่งของอาสาสมัครเป็ นภัยพิบตั ิรูปแบบหนึ่ง ตัวอาสาสมัครเป็ นภัยพิบัติอ ย่างหนึ่ง และนั่น
นอกจากอาสาสมัครที่เข้ ามาทางานภัยพิบตั ิ แม้ วา่ ตัวเองบ้ านจะไม่โดนน ้าท่วมหรื ออยูน่ อกเขตพื ้นที่ แต่เมื่อตัวเอง
เข้ าไปอยู่ในพื ้นที่ภยั พิบตั ิ ดังนัน้ อาสาสมัครจึงมี สถานะประหนึ่งเป็ นผู้ประสบภัยเสมื อน เพราะคุณเข้ ามาอยู่ใน
เงื่อนไขเดียวกับที่ผ้ ปู ระสบภัยกาลังประสบอยู่ เพียงแต่ว่าบ้ านคุณไม่โดนสึนามิบ้านคุณไม่โดนน ้าท่วมคุณอาจจะ
ไม่กังวลเรื่ อ งพวกนีแ้ ต่ว่าโดยสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ที่คุณ เข้ าไปทางานนันเนี
้ ่ย คุณอยู่ในภาวะที่มีความจากัด
ดังนันระบบเทคโนโลยี
้
เราต้ องสร้ างตัวองค์ความรู้ในการที่จะรับมือหรื อตอบโต้ ไม่งนอาสาสมั
ั้
ครที่เข้ าไปจะเข้ าไป
ตอบโต้ ตอ่ สถานการณ์ได้ ก็จะนาไปสูก่ ารเป็ นปั ญหาหรื อภาระได้ เช่นกัน
อย่างไรก็ตามเราค้ นพบว่าในช่วงหลังมา หลายองค์กรมีประสบการณ์ ในการตอบโต้ ของกลุม่ องค์กรที่มี
รูปแบบการจัดการ หมายความว่ามีหนทางแล้ วเมื่อมีคู่มือในการจัดการอาสาสมัคร ก็สามารถที่จะรวบรวมหรื อ
ผลักดันทาให้ งานอาสาสมัครในงานภัยพิบตั ิมีประสิทธิภาพมากขึ ้น แล้ วทาให้ เห็นด้ านบวก ผมยังเห็นว่าปกตินนั ้
ควรจะเพิ่มประสิทธิ ภาพด้ านนี ้และทาให้ อาสาสมัครสามารถเข้ ามาตอบโต้ กับสถานการณ์ ได้ นี่เป็ นด้ านบวก แต่
ว่าก็มีข้อจากัด ถ้ าไม่จดั การอาสาสมัครจะเป็ นด้ านลบ ดังนันผมถื
้
อธงเรื่ องว่าสนับสนุนให้ มีการจัดการอาสาสมัคร
ในภัยพิบตั ิ

บอกเล่ าประสบการณ์ การจัดการอาสาสมัคครในสถานการณ์ ภยั พิบัติ
โดย คุณปรเมศวร์ มินศิริ
เป็ นเรื่ องจริ งตรงที่ว่าเวลาเกิดเหตุวิกฤติขึ ้นมา จะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เยอะแล้ วก็ไม่มีคนไป
ช่วยในจุด ๆนัน้ แต่บ างจุ ด มี คนช่ วยจนมัน ล้ นเกิ น ไปแล้ ว ก็ เป็ นภาระของจุ ด ๆนัน้ ก็ มี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจุ ด ที่
สื่อ มวลชนให้ ค วามสนใจเป็ นพิ เศษบางที ค วามต้ อ งการบางอย่างก็ จ ะช่ วยให้ เป็ นไปได้ แค่บ างจุ ด ไม่ มี อ ะไร
ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนปี 54 น ้าท่วมใหญ่ คือตอนแรกที่เข้ าไปพร้ อมคุณสมบัติ ที่ ศปภ. เพราะว่าเขาเปิ ดเป็ น
พืน้ ที่ ช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัยขึน้ มา เราบอกว่าเราไปทา ไม่ได้ ไปท า ไม่ได้ ไปทาโดยที่ ว่ารั บค าสัง่ ภาครัฐ แต่ว่า
เนื่องจากทางนัน้ มันใหญ่ พอที่จะไปตัง้ ศูนย์ ประสานงานอาสาสมัครได้ เพื่อจะไปขอทาร่ วม คาว่าไปขอทาร่ วม
ภาษาอังกฤษเขาจะเรี ยกว่า fourth center จะดังมากในต่างประเทศ ภาคส่วนที่ 4 ถ้ าเราบอกว่าภาคส่วนที่หนึง่ คือ
ภาครัฐ ภาคส่วนที่สองคือเอกชน ภาคส่วนที่สามคือ NGOs เวลาเกิดภัยพิบตั ิผมเชียร์ ให้ จัดเป็ นภาคส่วนที่ 4 คือ
หากเราเข้ าไปแล้ วก็ ใช้ วิธีการรายงานตัว คาว่ารายงานตัวไม่ได้ หมายความว่าไปเป็ นลูกน้ อง ในวงการภัยพิบัติ
หมายความว่าเรามาบอกว่า ขณะนีเ้ ราเป็ นใครมีขีดความสามารถที่จะช่วยอะไร เขาจะได้ จัดการได้ ถูกว่าตกลง
เรื่ องๆ หนึ่ง จะช่วยอะไร เช่นเราบอกว่า เราสามารถช่วยจัดการในบางเคส ซึ่งไม่ใช่เคสที่เร่ งด่วน และไม่ใช่เคสที่
จะต้ องใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมือหนัก อย่างนี ้พอเราไปจัดการงานส่วนที่สองได้
ส่วนที่ปฎิบัติงานหลัก ก็ จะท างานได้ ดี ขึ ้น มี ประสิทธิ ภาพขึ ้น เพราะเราไปแบกยกออกมาตอนน ้าท่วม
ภาคใต้ ผมไปมาคือตอนนัน้ เราตังจุ
้ ดรับบริ จาคอยู่ที่หน้ าโรงแรมดุสิตธานี มี สถานการณ์ ที่นครศรี ธรรมราช กับสุ
ราษฎร์ ธานี เราเตรี ยมจะลงไปเรี ยบร้ อย เพียงแค่ทางทหารติดต่อมาบอกว่ามีหมออาสาอยูบ่ อกว่าเป็ นหมออาสาที่
จะไปช่วย ตอนนันญี
้ ่ปนมี
ุ่ สนึ ามิ แล้ วผมได้ เรี ยนรู้จากหมอคนนี ้มาก เขาบอกว่าเป็ นไปได้ ไหมที่วา่ จะลงไปด้ วยกัน
เป็ นทีม ผมถามว่าต้ องการอะไรเขาก็เลยมาคุยแล้ วก็ชี ้แนะให้ ทาว่า การที่แพทย์จะทางานอย่างมีประสิทธิภาพต้ อง
มีคนที่ไม่ใช่แพทย์เป็ นทีมไปช่วยด้ วย เพราะให้ แพทย์ทาทุกอย่างไม่ไหว
จากนันที
้ มได้ ปรึกษาว่าเราสบายใจที่จะทาตรงนี ้ไหม เราคุยกับทีมอาสาสมัครปรากฎว่าไม่สบายใจ บอก
ว่าทาไมเราต้ องไปร่วมมือกับแพทย์ อารมณ์ประมาณนี ้นะครับทาไมเราต้ องไปร่วมมือกับแพทย์ บางคนก็ร้ ูสกึ ว่าดี
นะไปช่วย สรุ ปแล้ วเราก็หาฉันทามติกันได้ วา่ เราไปเรี ยนรู้ ก็แล้ วกัน เราถือว่าเราไปเรี ยน เราก็อยากรู้ เหมือนกันว่า
หมอเวลาลงพื ้นที่เขาทาอะไร ให้ ไปจัดยาก็เอาผมยังไงก็ได้ พอเราลงพื ้นที่เราก็เรี ยนรู้สองอย่างว่าเราจะไปหนุนเขา
หรื อเราจะไปโซโล่ คือเราจะออกพื ้นที่เลยโดยไม่ติดต่อสาธารณสุขหรื อปล่าว ในที่สดุ แล้ วเราตัดสินใจว่าจะไปเสริ ม
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งโชคดีมาก ไปถึงโรงพยาบาลบอกว่ามีเพียงแพทย์อาสาเข้ ามาขอไปเสริ มได้ ไหม เขาดีใจ
มากคือเขาตอบในแง่อารมณ์ ประมาณนี ้นะ อยูๆ่ มีคนมาช่วยทา happy มาก กับข้ าวมาทุกวันเลยกินข้ าวด้ วยกัน
ทุกวัน ให้ ที่พกั ตอนหลังข้ อดีก็คือเริ่ มยอมให้ เราใช้ รถใช้ อะไรได้ บางส่วน ยอมให้ ถึงขึ ้นเฮลิคอปเตอร์ แล้ วก็เครื่ องบิน
ทหารเพราะมีสนามบินอยูใ่ นนัน้ อะไรอย่างนี ้เป็ นต้ น การจัดการทางานร่วมกันไปเลยดีกว่า ทาให้ เราเรี ยนรู้ว่า มัน
ก็ไม่แย่ในการไปทางานร่วมกับคนอื่นซึง่ แรกๆ อาจจะดูแปลกหน้ า หรื ออาจจะมีเงื่อนไขเช่น ยารับบริ จาคเขาไม่เอา

เลย เขาบอกว่าผมไม่กล้ าแจกยาอะไรไม่ร้ ู ให้ ใคร ถ้ าเป็ นไปได้ รับเงินบริ จ าคมาแล้ วเอาเงินมาซื ้อที่นี่ แล้ วขอให้
ชัดเจนว่าออกจากที่นี่เขาถึงจะกล้ าแจกจ่ายยา คือจะมีรายละเอียดเล็กๆน้ อยๆอยูใ่ นนันเยอะมาก
้
เราได้ เรี ยนรู้ว่าเรื่ องเป็ นอย่างนี ้แบบนี ้นะให้ อย่างนี ้ไม่ได้ อาทิเช่น เรื่ องให้ นมเด็ก เราได้ เรี ยนรู้วา่ วิธีที่ดีที่สดุ
คือให้ พยาบาลถามว่า ยังกินนมแม่ได้ ไหม ถ้ ากินนมแม่ได้ ให้ อาหารเสริ มกับแม่ เพราะว่าเด็กจะได้ กินนมแม่ ทาไม
ต้ องให้ เด็กกินนมผง เพราะว่าให้ เด็กกินนมผงกับนมแม่ นมแม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ ว แต่ถ้าเราเอานมผงให้ แม่ไปแล้ ว
เด็กก็อดกินนมแม่ อย่างนี ้เป็ นต้ น มันเป็ นเทคนิคแต่ถ้าบอกว่าให้ นมผง จะต้ องถามก่อนว่ามีน ้าร้ อนไหม คือไม่งนั ้
เสียสุขลักษณะ กินเข้ าไปท้ องเสีย บางเคสให้ เลยไปถึงใจดีมาก บอกว่าเต็มที่ลยุ ให้ เลย มีข้อเสียแล้ วอันนี ้ ผมก็พึ่ง
มารู้ว่าในทางสากลเขาระบุกฎหนัก เช่นในต่างประเทศห้ ามถึงขันที
้ ่ว่า นมผงที่มีฉลากยี่ห้อก็ให้ ไม่ได้ เค้ านึกถึงว่า
ผิดกฎหมายคุณฉวยโอกาสในการเกิดภัยบัติโฆษณานมผงคุณ ไม่ได้ ถ้ าบริ ษัทนมจะทา CSR คุณต้ องไปเปลี่ยน
ฉลากมาก่อน ห้ ามถือโอกาสโฆษณา อันนี ้กรณีในต่างประเทศ
กลับมาสุดท้ ายก่อนจะปิ ดเรื่ อง เรี ยนรู้จากหมอว่าทาไมคุณหมอไม่ได้ ไปช่วยสึนามิ ทาไมต้ องมาเลือกที่นี่
ก่อน ซึ่งตอนหลังเขาบอกว่างานอาสาสมัครที่ญี่ปนไม่
ุ่ ใช่อยูๆ่ ใครก็จะเข้ าไปในพื ้นที่ได้ ต้ องทาเรื่ อง ต้ องแจ้ งว่าเป็ น
หมอที่นี่ มี ค วามช านาญด้ านไหน ต้ องการจะเข้ าไปในพื ้นที่ไหน ต้ อ งการไปช่วยอะไร แล้ วทางนันเขาจะมี
้
คน
จัดการ พออนุมัติแล้ วจะมีชุดให้ ใส่ ชุดที่ว่าเห็นสีก็ร้ ูเลยว่าเป็ นหมอ เป็ นคนที่เก่งทางด้ านไหน เป็ นคนที่มาช่วยด้ าน
ไหน และที่สาคัญคือจะมีกระดาษเขียนให้ ใส่ซองพลาสติกด้ านหลังว่าเป็ นรายละเอียดในการติดต่อเพื่อลดขันตอน
้
ในการสอบถามรายละเอียดว่าเป็ นใคร ชื่ออะไร มีความถนัดด้ านไหน และคาถามสุดท้ ายถามพี่หมอ เรื่ องยุง่ ยาก
ขนาดนี ้ หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนเป็ นคนจัดการเรื่ องนี ้ เขาบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานรัฐเป็ นหน่วยงานอาสาสมัคร
คนที่มาจัดการอาสาสมัคร คือคนที่เป็ นอาสาสมัครด้ วยกันเอง คือพวกนี ้มากันบ่อย เจอกันเยอะ หากถ้ าเป็ นรัฐบาง
ทีบางเรื่ อ งจะทาไม่ได้ รัฐอออกมาทากฏหมายบางเรื่ องประชาชนจะไปฟ้องร้ อ ง เรื่ องสิทธิ มนุษยชนแต่ถ้าเป็ น
อาสาสมัครประชาชนจะแปลกันเองมันไม่ถึงข้ อนี ้ เพราะฉนัน้ เขาจะออกกฎก็ได้ เช่น ถ้ าคุณบอกว่าคุณจะมาทา
อะไรในที่นี่ ห้ ามถ่ายภาพศพไป อย่างนี ้เป็ นต้ น เขาจะมีข้อห้ าม ถ้ าคุณไม่ตกลงสิง่ นี ้ เขาก็จะกันคุณเองว่าไม่ให้ เข้ า
เพราะว่ามันเป็ นเรื่ องที่นา่ อเนจอนาจมาก แล้ วบางคนไม่ได้ ต้องการมาอาสาสมัคร ต้ องการที่จะมีรูปอะไรสักอย่าง
ไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ เท่านัน้ เอง อัน นี ก้ ็ เป็ นเรื่ อ งเล็กๆ น้ อ ยๆ จากประสบการณ์ ที่ ม าเล่า แชร์ ให้ ฟั งอาจจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การแลกเปลีย่ นต่อไป
ผู้ดาเนินรายการ
เราได้ ยินกันหลายทีแล้ ว มันต้ องมีการเรี ยนรู้ ชอบคานี ้มากเลยนะคะ ยิ่งอาสาสมัครในภาวะวิกฤติต้อ ง
เรี ยนรู้ พี่หริ่ งเคยเล่าให้ ฟังว่า สมัยสึนามิพี่ไม่ร้ ู ตวั มาก่อ นเลยว่าใช้ ด็อกเตอร์ ไปขัดห้ องน ้า ใช้ ด็อกเตอร์ ไปทาครัว
อยากให้ พี่หริ่ งเสริ มตรงนี ้ว่ามันจาเป็ นไหมว่าอาสาสมัครต้ องผูกขาดกับงานหรื อว่าเขาควรมีบุคลิกยังไงในยามนี ้

คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
มันมีเรื่ องโต้ เถียงกันว่าด้ วยเรื่ องว่าอาสาสมัครควรทาอะไรหรื อควรจะเอาอาสาสมัครไปทาอะไร มีคนบอก
ว่าควรจะใช้ คนให้ ถูกงาน แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าในหน้ างานนันมั
้ นอาจจะไม่ได้ ต้อ งการคนแบบนัน้ นี่เป็ นปั ญหา
ใหญ่มาก ถ้ าเรายึดติดว่าเราเป็ นผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึง่ มาแล้ วเราคิดว่าช่วยหางานให้ หน่อยที่มนั สอดคล้ อง
กับความเป็ น Professional ของเราอะไรอย่างนี ้ ซึ่งผมคิดว่าเป็ นการไปแบบมีปัญหา ผมฟั นธงว่าการที่คิดแบบนี ้
เป็ นปั ญหา เป็ นวิธีคิดที่ผมคิดว่าผิด วิธีคิดที่ถกู คือคุณต้ องเอาปั ญหาเป็ นตัวตังก่
้ อน ว่าปั ญหามันคืออะไร และคุณ
หาคนที่จ ะไปตอบปั ญ หาไปเปลี่ยนให้ ได้ คนที่ดี ที่สุดคือ “ไม่มี ” ไม่มี คนแบบนันเลยแค่
้
ต้อ งการคนขัดห้ อ งน า้
เพราะคนมันใช้ กนั อยูม่ นั เลอะมาก คนที่ไม่วา่ คุณจะเป็ นใครคุณจะต้ องสามารถทาได้ เรี ยกว่าดัดแปลงตัวเอง ต้ อง
ดัดแปลงตัวเอง คือคุณจะมานัง่ บอกว่าคุณมีบงคุ
ั ้ ณใหญ่ขนาดไหน หรื อคุณมีตาแหน่งอะไรในบริ ษัทคุณ ผมคิดว่า
สิง่ เหล่านันใช้
้ ไม่ได้ ในหน้ างานอาสาสมัคร สิง่ ที่อาสาสมัครทาได้ คือดัดแปลงตัวเองเพื่อรับใช้ สถานการณ์ แล้ ว คน
ที่สามารถก้ มตัวเองลงให้ ต่าแล้ วสามารถดัดแปลงตัวเองเข้ าไปตอบสถานการณ์ ได้ มาก ในทรรศนะผม ผมคิดว่านี่
คือแก่นกลางของอาสาสามัคร แต่ไม่ได้ แปลว่าไปทาสิง่ ที่ตวั เองไม่มีทกั ษะเลย คือหมายความว่าถ้ าเราสามารถแม
ชชิ่งกันได้ เป็ นเรื่ องที่สดุ ยอด ระหว่างทักษะหรื อทรัพยากรที่เรามีกบั ภารกิจส่วนหน้ า ถ้ าแมชชิ่งกันได้ จบั คู่กนั ได้ อัน
นี ้ดี แต่กรณีที่แมชชิ่งไม่ได้ ตวั ที่ต้องปรับคือตัวเรา ผมยกตัวอย่าง เช่นมีน้องนักศึกษาไปลงไปพื ้นที่สนึ ามิแล้ วก็ตงใจ
ั้
กันมากเลยมากันยี่สบิ คน ตังใจมากั
้
นเยอะๆเด็กๆเอากีตาร์ มา แล้ วก็ขอให้ เราช่วยจัดเด็กๆ มาฟั งการแสดงหรื อการ
ที่มาเล่นของนักศึกษาที่จะไปออกค่ายอะไรทานองนี ้ ผมว่าวิธีคิดแบบนี ้มีปัญหา แล้ วก็พยายามสื่อสารตลอด น้ อง
กลุม่ นี ้ยืนยันว่าเขาตังใจมาท
้
าสิง่ นี ้
ดังนันเขาไม่
้
ยอมที่จะปรับให้ ไปทางานอาสาอื่นที่มีงาน เขาไม่ยอม เขาคุยตกลงกันแบบนี ้ตังแต่
้ อยู่บ้าน
แล้ ว ดังนันเขามาเพื
้
่อที่จะทาสิง่ นี ้ ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเด็ก แต่ว่านันเป็
้ นประสบการณ์ ชีวิตผมเลย ทาให้
พบว่าหลักการที่ถูกต้ องเราต้ องสื่อสารอาสาสมัคร แต่สงั คมเรายังไม่มีวัฒ นธรรมการสื่อ สารแบบนี อ้ อกไปให้
ความรู้คน ทาให้ อาสาสมัครคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตวั เองทาจะมาทาอะไร อย่างบอย (เจ้ าหน้ าที่มูลนิธิกระจก
เงา) ผมรับประกันว่าไม่มีใครคิดว่าตอนที่เราเดินทางไปที่สึนามิ จะไปกรี ดปากศพ ต้ องล้ วงออกมาถ่ายรู ป ดูฟัน
ถ่ายรู ปฟั นเอกเรย์ฟัน พวกฟั นโครงสร้ างฟั นเพื่อจะดูจับคู่สว่ นบุคคลอ มันสยดสยองมากนะครับ คือระยะกระชัน้
ชิดเลย มันสุดจินตนาการ คือถามว่ามี ใครสักกี่ คนที่คิดเรื่ อ งแบบนี ้จะมาทาแบบนี ้ตังแต่
้ อยู่ที่บ้านก้ าวออกจาก
ประตูบ้าน ว่าจะมาเผชิญหน้ ากับสิง่ นี ้ แต่ถ้ามีเรื่ องแบบนี ้อยูข่ ้ างหน้ า คุณไม่ทาก็ไม่ได้ นะ มันไม่ทาระบบมันล่ม มัน
ต้ องมีใครสักคน หรื อตาแหน่งง่ายๆ ตาแหน่งประเภทช่วยเหลือเพื่อน ซับเหงื่อ เพราะคุณเละไปหมดแล้ วมือไม้ คุณ
ร่างกายคุณชุดคุณเรี ยกว่าน ้าเหลืองทังตั
้ ว ผมถามว่าเวลาเหงื่อคุณตกกลางวันใครซับเหงื่อ มันต้ องมีคน ทาหน้ าที่
ซับเหงื่อ เดินซับเหงื่อคน

แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ การเตรี ย มการวางแผนรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ข องอาสาสมั ค รอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
คุณโจหลุย ผู้เข้ าร่ วมเสวนา
ในฐานะอาสาสมัครในภาวะวิกฤติ ไอเดียของโครงการนี ้ก็คือ ตอบโจทย์ที่พวกท่านถามอยูค่ รับว่าทา
อย่างไรเราจะรู้ข้อมูลว่าพื ้นที่จริ งมันเป็ นอย่างไร เราต้ องมีคนที่ผา่ นการอบรมหรื อว่าฝึ กตัวเองขึ ้นมาในการทางาน
ในพื ้นที่ ไม่ได้ ต้องการให้ คนนอกขึ ้นไปดู คือเราจะเพิ่มขึ ้นมาว่าจากเดิมที่เราฝึ กกันเพื่อจะมีกลุม่ อาสาเดิมพอมีเหตุ
เราจะเข้ าไป เราอาจจะเพิ่มมาในชุมชนทุกชุมชนเอง มีผ้ นู าสักคนที่คอยตอบสนองว่าสถานการณ์จริ งๆของบ้ าน
คุณเป็ นอย่างไร ที่ของคุณเป็ นอย่างไร อยากให้ ทกุ คนตระหนักแล้ วก็เตรี ยมพร้ อม อย่างน้ อยที่สดุ คุณก็มีการ
สือ่ สารทางวิทยุ วิทยุใช้ ไม่ได้ ก็โทรศัพท์ใช้ ไม่ได้ เวลาเกิดเหตุสว่ นใหญ่เราก็จะไม่คอ่ ยติดต่อทางโทรศัพท์ เราก็จะมี
วิทยุสมัครเล่นมีสเตชัน่ ต่างๆที่เป็ นโมบายสเตชัน่ ติดที่รถออฟโรด แล้ วก็การติดต่อสือ่ สารกับภายนอกที่จะเข้ าไป
ช่วยจะได้ บอกว่าสิง่ ที่ขาดจริ งคืออะไร เพราะการบริ หารจัดการเป็ นสิง่ ที่เราจะต้ องช่วยกันเราไม่ใช่แค่กลุม่ เดียว
เพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบตั ิโดยเฉพาะ climate change เนี่ยมันเกิดทัว่ โลก แล้ วมันจะเกิดภาพใหญ่ เราจะไม่
สามารถไปโฟกัสรวมกันเซนเซอร์ เดียวในประเทศ แล้ วก็ออกไป เดี๋ยวเชียงราย เดี๋ยวภาคใต้ ไม่ได้ ครับ ตอนนี ้ทุกคน
ประชาชนทัว่ ไปจะต้ องตระหนักเราก็ต้องมีการเตรี ยมตัวของตัวเองทุกคนครับ
คุณท็อป กรีนพีซ ประเทศไทย
คุณโจ พูดในเรื่ องของช่องทางการสือ่ สารสาคัญมาก คือเมื่อในยามวิกฤติ ทุกระบบผู้ให้ บริ การมือถือใน
ประเทศไทย ล่ม โกลาหลมากติดต่อกันไม่ได้ แต่วา่ มีอุปกรณ์อีกหนึง่ อย่างที่สอื่ สารถึงกันได้ นัน่ คือวิทยุสอื่ สารคือ
วิทยุสอื่ สารสาคัญเหมือนกันคือในยามปกติมีคนใช้ งาน ในยามวิกฤติแล้ วคนอยากจะใช้ ก็ใช้ ไม่เป็ น จุดนี ้ก็สาคัญ
เหมือนกันถ้ าเกิดหน่วยงานบางหน่วยงานมีการอบรมหรื อจัดตังบุ
้ คลากรในพื ้นที่ชาวบ้ านเรี ยกชาวบ้ าน อสม. เป็ น
ต้ น มาเรี ยนรู้การใช้ งานวิทยุสอื่ สาร ในยามปกติใช้ เป็ นแล้ วแน่นอนในยามวิกฤติแล้ วเขาสามารถยกเครื่ องมือนี ้
นามาใช้ ได้
คุณแท็ป นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
พบว่าจริ งๆแล้ ว ปั ญหาของประเทศไทยมันอยู่ที่วา่ เราเป็ นประเทศที่ชอบใช้ คาพูดที่ว่าวัวหายล้ อมคอก
คือพอถึงเวลาปุ๊บ เราก็พอเวลาปกติทวั่ ไปคนที่มาพูดถึงเรื่ องราวของภัยพิบตั ิก็จะถูกมองว่าเป็ นคนบ้ า เพราะมันไม่
มีอะไรเกิดขึ ้น แต่พอถึงเวลาที่เกิดขึ ้นมาปุ๊ บ มันไม่มีคนจัดการ ทุกคนก็จะลัลลากั
้ น อะไรต่างๆกัน เอาตัวรอดกัน
ผมคิดว่าตอนนี ้ควรจะถึงเวลาแล้ วว่าที่เรานันควรที
้
่จะมี เมื่อสักครู่นี ้ที่บอกว่าเป็ นเครื อข่ายของคนในชุมชนผมคิด
ว่าเราน่าจะขยายไปถึงในเรื่ องของสถานศึกษานะครับที่อย่างน้ อยๆก็ เป็ นสถานศึกษาบางแห่งที่จะมีเรื่ องของชมรม

หรื อว่ากลุม่ ที่จะทาหน้ าที่เกี่ยวกับเรื่ องพวกนี ้ อย่างน้ อยก็คือเรื่ องของการปฐมพยาบาล หรื อว่าซึง่ พื ้นฐานเลย มอง
ว่าเด็กมัธยมสามารถทาได้ ในเรื่ องการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น อย่างน้ อยพวกนี ้ถ้ าเขาเป็ นคนในชุมชนด้ วยเขาเป็ น
เยาวชนในพื ้นที่ด้วย การที่เขาพูดคุยกับคนในพื ้นที่ด้วยมันจะง่ายกว่า รวมถึงเรื่ องของการขยายผลต่อไปยังการ
ทางานกับคนในครอบครัว การทางานกับคนในสังคม ถ้ าเราเริ่ มขยายฐานจากเด็กๆก่อนผมว่าเราอาจจะมีโอกาส
ที่จะขยายในระดับชุมชนได้ แต่วา่ ข้ อจากัดของมันคือ ควรจะมีคนที่ทุ่มเทกับงานตรงนี ้เต็มที่เพราะว่าอย่าลืมว่าพอ
เราไปพูดถึงประเด็นของการจัดการศึกษา มันใช้ เวลาค่อนข้ างนานมาก แต่ว่าถ้ าเราก้ าวได้ แล้ ว คนเหล่านันจะก้
้ าว
เดินต่อไปต่อ
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
ประเด็นที่ ผมตัง้ ข้ อสังเกตว่าสิ่งที่คุณ ท็อ ปพูดเมื่ อสักครู่ นี เ้ ป็ นประเด็นว่าด้ วยเรื่ อ งของการไดนามิกของ
ข้ อมูลต่างๆนาๆ คือในสถานการณ์ ภยั พิบตั ิเรื่ อ งการตอบสนอง กว่าที่คุณจะตอบสนองประชุม ประชุมทีมงานที่
กรุ งเทพว่าจะเอาอย่างไรดี ข้ อมูลมันจะมากระปิ ดกระปอย บางทีร้ ูสกึ ว่ามันแม่นแล้ ว เรารอจนข้ อมูลมันครบแล้ ว
แม่นแล้ วเราแมชชิ่งความสามารถได้ แล้ วเราลงพื ้นที่ปฏิบัติการ กว่าจะลงไปถึงโป๊ ะ มันเปลี่ยน สถานการณ์ มัน
เปลี่ยน หมายความว่าคือธรรมชาติของภัยพิบตั ิมนั คือชีวิต จะมีวิวฒ
ั นาการของปั ญหา ปั ญหาหนึ่งอาจจะลดลง
อย่างเช่น ตอนนีเ้ นปาลการค้ นหาผู้เสียชีวิตกลับเป็ นเรื่ อ งรอง ตอนนี ้ก็ไปสูเ่ รื่ องของการฟื น้ ฟูหรื อการจัดการของ
ผู้ประสบภัยเรื่ องบ้ านพักชั่วคราว สิ่งเหล่านี ้กลายเป็ นเรื่ องใหญ่ ขึ ้นมา หมายความว่ามันมี life circle ของมันใน
การที่จะเคลือ่ นตัวไป การเผชิญหน้ ากับข้ อมูลที่ทว่ ม ข้ อมูลในภัยพิบตั ิคืออะไร
คุณปรเมศวร์ มินศิริ
เรื่ อ งข้ อ มูลในภัยพิบัติ ผมโทษประโยคเดียว มันมี ป ระโยคหนึ่งที่ผมรู้ สึกว่ามันอยู่ในหัวสลัดไม่อ อกมา
หลายปี แล้ ว คื อ มี เพื่ อ นผมคนหนึ่ง แกมี แฟนเป็ นผู้ห ญิ งแล้ วก็ ห น้ า ตาดี อ ะไรประมาณนี ้ แต่ ก็ไปแงะปากศพ
เหมือนกันนะ คือตังใจลงไป
้
คือเพื่อนลงไปก็ไม่คิดว่าจะต้ องไปแงะปาก ทาไปทามาไม่ไหว ให้ ไปซับเหงื่องานก็จะ
เยอะ และในที่สดุ แล้ วคนสวยก็หมดแรง ต้ องมาทาแบบนี ้เองเลยเหรอ แล้ วผมอยากได้ ข้อมูลข้ างล่างคือในพื ้นที่
สานักงานตอนนี ้เป็ นอย่างไร เนื่องจากเพื่อนตอบประโยคหนึง่ ว่า “ว่ะ มีคนทาแบบมึงเยอะเลย แม่งถือทัมไดรฟ์มา
ทุกวันขอข้ อมูล กูก็เลยบอกเค้ าว่ามาแงะปากศพสิ” คือประโยคนี ้ติดหัวผมมาหลายปี แล้ ว กาลังจะบอกว่าเรื่ อ ง
ข้ อมูลมันเหมือ นวิ่งผลัดน่ะ ขณะนี ้มีคนเป็ นอยู่ พลัดแรกนันไม่
้ มีคนยืน เพราะว่าเหนื่อย ถ้ าให้ ผมแนะนาก็คือคง
ต้ องหามนุษย์ผลัดแรกเยอะๆ แล้ วไปลดจานวนมนุษย์ผลัดสุดท้ ายลงไปหน่อย จะดีขึ ้นเยอะ
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์

ผมขอเห็นต่าง ผมคิดว่าถ้ าส่วนหน้ าก็เยอะ เวลาภัยพิบตั ิจวนตัวพออยู่หน้ างานนี่มหาศาลเลยโผล่มาเอง
ขับรถไปเองปรากฎตัวกันเอง เยอะมาก พักหลังน ้าท่วมกองที่อยู่ข้างหลังก็กองทัพใหญ่มาก ปั ญหาที่เราขาดไม่ได้
ขาดส่วนหน้ า เราขาดส่วนกลาง ถ้ ามีคนส่วนกลางคอยสรุปแล้ วเป็ นตัวที่จะลิงค์ระหว่างคนส่วนหลัง ที่จะบอกว่า
จะเอาข้ อมูลไม่ต้องไปถามคนที่กาลังแงะปากศพอยู่ แต่ถามคนตรงกลางที่เห็น เห็นทังหมดเห็
้
นทังบนทั
้
งล่
้ าง เห็น
ข้ างหลัง เราทาหน้ าที่สว่ นกลาง ระบบเห็นว่า ระบบการจัดการสาคัญมากคือระบบส่วนกลาง เพราะเช่นนันคนไม่
้
ค่อยลงทุน คือเวลาคุณเจอสถานการณ์ ปบมั
ุ๊ นจะทาให้ อะดรี นาลีนหลัง่ พอคุณหลัง่ แล้ วคุณจะวิ่งไปข้ างหน้ าโดยที่
คุณไม่ร้ ูวา่ คุณมาถึงหน้ างานได้ อย่างไรเพราะว่าอะดรี นาลีนคุณหลัง่ พอเสร็ จแล้ วก็ทาโอเวอร์ มากเลย ทาเยอะ ไม่
หลับไม่นอน ทุ่มเท แล้ วก็สร้ างก่อปั ญหาตามอะดรี นาลีนมันหลัง่ คนที่เคยผ่านงานจะเข้ าใจเรื่ องที่ผมพูดดี พออดิ
นารี นหลัง่ เท่านันจะมี
้
ปัญหาต่อ แต่ว่าคนตรงกลางผมเห็นว่าถ้ าเราพูดถึงกระบวนการจัดการเราต้ องทุ่มเทสร้ าง
กลไกตรงกลางและจะทาให้ การจัดการกองหลังขึ ้นไปถึงส่วนหน้ าได้ และทาให้ สว่ นหน้ าสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้ ดีขึ ้นและมีคนผลัด ผลัดเปลีย่ นการเข้ าไปทางานส่วนหน้ า
คุณปรเมศวร์ มินศิริ
เราก็ ทาส่วนกลาง คือหาก่อนว่าปั ญหามันเกิ ดอะไรขึ ้น มี รถอิ นเตอร์ เนตจากการยิงสายขึ ้นไป แต่ก็ไม่มี
ระบบไฟสายที่จะต่อเข้ าไปในจุดนัน้ เราถามอุปกรณ์ที่เราซื ้อลงไปเราไม่กล้ าเอาขึ ้นมา เรื่ องตรงการนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่
มากเลย จริ งๆอย่างปี นัน้ ภรรยาผมไปเจอเคสหนึ่งสาคัญมาก แทนที่เราจะรี บอะดรี นาลีนหลัง่ กระโดดเข้ าไปซื ้อ
ของไปให้ เขา เรายังพบว่ามัน
คุณเวธกา สิริวัฒนา
ภัยพิบตั ิน ้าท่วมเมื่อปี 54 การทางานของภาครัฐทาให้ เกิดคาถาม ทาไมดอนเมืองน ้าจึงท่วม พอเห็นของ
บริ จาคที่ได้ รับมาจานวนมากแต่ก็ทาอะไรไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสว่ นกลางมาดูแล และช่วงน ้ากาลังมา จะเข้ าดอน
จึงตัดสินใจเรี ยกเพื่อนมาช่ เมืองเสียดายของบริ จาควยขนของบริจาคขึ ้นที่สงู เวลาที่ต้องการส่วนกลางจึงมักมี
ปั ญหาในเรื่ องคาสัง่ การ
คุณอัฐพงษ์ บุญสร้ าง
บ้ านเรามีปัญหาที่คนอยากจะช่วย การทางานประสานงานของคน แม้ จะเป็ นกลุม่ ทางานก็จะทางานโดย
ไม่ฟังเสียงคนอื่น ที่จริ งเราจะทางานระดับประเทศไม่ได้ ทางานแค่การประสานงาน ต่างคนต่าง
น ้าท่วม ไป
ห่กันไปที่ไหนก็แ น ้าท่วมเชียงใหม่ก็แห่กันไป เราจะรับมื อสถานการณ์ อย่างไร การสื่อสารฐานข้ อมูลที่ถูกต้ อ-ง
การใช้ วัดน่าจะดีกว่าเพราะเป็ นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ เราควรจะตังที
้ มหมอคน-สื่อวิเคราะห์สถานการณ์และส่วนกลางที่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร

หลวงพี่วัดพระรามเก้ า
เห็นด้ วยที่วดั วัดพระราม โรงเรี ยนซึง่ เป็ นสถานที่ติดกันควรที่จะร่วมมือกัน-9 มีกิจกรรมที่จะทาให้ วดั เข้ ามา
มีสว่ นร่วมในภัยพิบตั ิ เป็ นจุดรวมที่ดีเนื่องจากมีของบริ จาคเขามาเยอะ
คุณโจหลุยส์
มี ประสบการณ์ จากวัด ตอนตี สี่นา้ ท่วม ตีห้าสามารถตังศู
้ นย์ ช่วยเหลือ ได้ และสามารถรายงานได้ ว่า
ตรงไหนที่น ้าท่วมเยอะ ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ ยังมีไม่มีใครตื่น
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
วัดสามารถทาระบบการจัดการโรงทานได้รวดเร็ว เรายังมีความกังวลเรื่องใดพิเศษอีกไหม
ผู้ดาเนินรายการ
มีความกังวลเรื่ องแผ่นดินไหว
คุณณัฐรัฐ ฐาปโนสภ
สาหรับแผ่นดินไหว จุดเสีย่ งที่ภาคเหนือ เกิด ตลอดจนเกาะสุมาตราและพม่า ภาคใต้ ,ภาคตะวันตก ,7-8
ริ กเตอร์ ซึง่ เป็ นอันตรายกว่ารอยเลือ่ นต่างๆ บ้ านเราแผ่นดินไหวตลอดเวลา แต่จะรับรู้ได้ เมื่อ 4 ริ กเตอร์ ขึ ้นไป และ
จะอันตรายเมื่อ 5 ริ กเตอร์ ขึ ้นไป ในขณะที่น ้าท่วมดินถล่ม- มรสุมพัดพาทุกปี เราโดนถล่มตลอดบ่อยกว่า
แผ่นดินไหว
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
เพราะเรารับมือกับมันบ่อย ประชาชนเลยไม่เกิดการตื่นตัวใช่ไหม ?
คุณณัฐรัฐ ฐาปโนสภ
แผ่นไหวนานๆ เกิดขึ ้นที อย่างกรณีเชียงรายและไม่มีประสบการณ์ของภาครัฐ อาศัยชุมและหมู่บ้าน
เท่านัน้ ต้ องใช้ อาสาสมัครเนื่องจากไม่ติดกฎเกณฑ์ใดๆ
อาจารย์ มราชภัาอุบลราชธานี.
เหตุการณ์ที่เจอที่อุบลฯ การจัดการของหน่วยงานรัฐ คนที่ลาบากอยูแ่ ล้ วต้ องออกมารับของบริ จาค ทุกคน
เจอวิกฤติภยั เหตุ แต่ทุกคนไม่ร้ ู สกึ ตัวมองสถานการณ์ ไม่ออกสิ่งที่คิดสิง่ ที่ทาคนละเรื่ องกับปั ญหาพอเข้ าหารัฐจะ
เป็ นการ ประสานงาน ทาอย่างไร? เราจึงจะซ้ อมและทดลอง หรื อจาลองเหตุการณ์ หรื อมีคมู่ ือจริ งๆ สักที

คุณธนภัทร
รัฐต้ องเจอกับเหตุภยั พิบตั ิ เช่น น ้าท่วมทุกปี รัฐก็จะเอาดินมากัน้ ทางหลวงก็จะเอาดินมาถมถนนตลอด
ชาวบ้ านต้ องดีดบ้ านหนีน ้า บ้ านมีบนั ได บ้ าน2 ชันบวกชั
้
นลอย
้
เป็ น 3 ชัน้
หลวงพี่วัดพระรามเก้ า
หากดูหนังเรื่ อง Zombie โรคระบาด การติดเชื ้อ สุขอนามัย วัดมีทรัพยากรเยอะ ข้ าวสาร อาหารแห้ ง
ห้ องน ้า การทาบุญเทศกาลต่างๆ ถ้ ามีการจัดการระบบที่ดีจะเป็ นประโยชน์ ซึง่ วัดมีครบถ้ วนทุกอย่าง แต่ขาดการ
จัดการ
คุณอัฐพงษ์ บุญสร้ าง
หากมีภยั พิบตั เิ กิดขึน้ ทีก่ รุงเทพฯเทียบกับทีอ่ น่ื แล้วยังไม่ตายเยอะเท่ากับกรุงเทพฯ เพราะคนกรุงเทพฯ
ไม่เคยเตรียมรับมือ
หากมีการทางานแบบช่วยเหลือกันเช่น เขตพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพฯ จับคู่ชว่ ยจังหวัดโน่น
จังหวัดนี้ เช่น เขตบางกะปิกบั สุโขทัย ถ้าเราซ้อมการรับมือแบบช่วยเหลือกัน เรือ่ งน้ าท่วมคงไม่เท่าไหร่
เรื่องตึกถล่มน่ากลัวกว่า
คุณปภิ นวิ ช ละอองแก้ว กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันมี 14 ประเภท ภัยที่เกิดขึ ้นจะมีระดับประเทศ, จังหวัด, ท้ องถิ่น และมีช่วงเวลาคือ ก่อน,ขณะ,
หลัง ขณะเกิ ดภัยพิบัติภาครัฐจะโดดก่อน โดยมาการขอรับบริ จาคกระสอบทรายซึ่งยังทาไม่ได้ ทนั ที ภาครั ฐ
จะต้ องมีการบริ หารจัดการการขอไปก่อน ซึ่งต้ องมีระบบและการ สื่อสาร ขณะเดียวกันจิตอาสาก็อยากทางาน
แต่โดดภาครัฐห้ าม สิง่ ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นคือ ความร่วมมือ ภาครัฐเป็ นกองอานวยการ จะเห็นได้ วา่ บางครัง้ หลาย
องค์กรจะไปแย่งงานกันทา ภาครัฐต้ องรู้ข้อมูลและแจ้ งกลับคืนไปที่สว่ นกลางของรัฐ ซึ่งบางครัง้ องค์กรต่างๆ ที่
เข้ าไปทางานก็ไปทาภาระให้ ชาวบ้ านซะเอง เราต้ องรู้และส่งข้ อมูลจากส่วนกลาง การมีสว่ นกลางจะช่วยดูแลให้
เครื อข่ายต่างๆที่เข้ ามาทางานต้ องเข้ ามาผ่านภาครัฐ ภาครัฐอาจทางานช้ า หรื อของ มาตอนน ้าลดนัน้ อาจทาให้
ช้ าไม่ทนั ใจ สิง่ ที่ต้องชมเชยหน่วยงานข้ างนอก คือ การทางานที่ รวดเร็ ว คือเครื อข่ายต้ องเป็ นก้ อนเดียวกัน ต้ อง
เชื่อมโยงกับภาครัฐ สิง่ ใดขาดก็เข้ าไปเติมและ รับรู้ปัญหาด้ วยกันคือ ภาครัฐ-เครื อข่าย จะทาให้ เกิดความวุน่ วาย
และซับซ้ อนของที่บริ จาค จะต้ องถึงมื อประชาชนอย่างแท้ จริ ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี รวบรวม
เครื อข่ายทัง้ ประเทศ อปพร.และเครื อข่ายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่สามารถสัง่ การทังหมดได้
้
และภาครัฐกาลังดูเรื่ องค่าใช้ จ่าย รวมถึงการ ดูแลอาสาสมัครและเครื อข่าย
เพื่อพูดคุยหาแนวทางและเดินไปด้ วยกันในอนาคต

ปั จจุบนั กรมป้องกันฯหรื อว่าหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็ นกระทรวงสาธารณะสุขก็ พยายามที่จะใช้ ระบบใช้
การจัดการหรื อ (ICS) Incident Command Systems เข้ ามาช่วย ทุกครัง้ ที่เกิดภัยก็จ ะมี ศูนย์ กลางและจะมี การ
เช็คอินมีการรายงานยอดว่าใครไปทาอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะเราก็จะได้ ร้ ู อย่างน้ อยเราไปช่วยเขาแล้ ว ตรง
นันคื
้ อศูนย์กลางรับรู้วา่ เราไปกี่คนไปช่วยหน่วยงานไหนไปบ้ างเมื่อเกิดเหตุการณ์ทาให้ ท่านได้ รับบาดเจ็บหรื ออะไร
ก็แล้ วแต่หน่วยงานตรงนี ้ก็สามารถดูท่านด้ วยเช่นเดียวกันฉะนัน้ ผมอยากจะมองว่าเครื อข่ายต่างๆ ซึ่งเป็ นความ
ปรารถนาดีของภาคเอกชนหรื อใครก็แล้ วแต่สมควรที่จะมาจับมื อกับภาครัฐให้ ได้ ภาครัฐอาจช้ าอืดอาดนิดนึงก็
ต้ องทาใจ ผมเองก็อยูใ่ นภาครัฐแต่เราทาไมช้ าจังของยังไม่ได้ นนู่ นี่เราก็อยากไปช่วยชาวบ้ าน ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นอะไรที่
อึดอัดเหมือนกันว่ายังไม่มา ของมาแล้ วน ้าลดอะไรแบบนี ้ ส้ วมกระดาษทาไมมาหลังน ้าลด อย่างเช่น แทนที่จะมา
ในช่วงที่ชาวบ้ านเขาต้ องการน ้าท่วมบ้ าน มันช้ าในขณะที่ภาคเอกชนเขาไปช่วยหมดแล้ วของเรายังไปซื ้อ ยังไปสืบ
ราคา ยังไปนูน่ นี่ไม่ทนั ใจ เพราะฉะนันสิ
้ ง่ ที่ผมชมเชยสาหรับพวกท่าน คือ ทางานได้ เร็ ว

