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คํานํา
 “ชุมชนบานนํ้าเค็ม” อดีตของความทรงจํา เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 บานกวา 1,000 หลัง
ที่ถูกคลื่นยักษสึนามิ พัดถลมเสียหายไมมีแมซากปรักหักพัง กวา 1,400 คนที่เสียชีวิต เลือดเนื้อ คง
เหลือเพียงคราบนํ้าตาของญาติมิตร มหันตภัยรายซัดถลมชายฝงอันดามัน 6 จังหวัดอันดามัน แลว
หายไปความชวยเหลือผูประสบภัยถาโถมกระหน่ําลงมาในพื้นที่ดั่งหาฝน เปนเหตุกอเกิดใหชุมชน
บานนํ้าเค็มตั้งรับฟนฟูโดยชุมชนเปนแกน หลังแตบัดนั้น เริ่มบริหารจัดการตนเอง โดยใชการสราง
หองนํ้าเปนเครื่องมือแรกในการรวมคน และจัดกระบวนการทํางานตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
 ผูเขียน และทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวา ความสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อของคนที่นี่ “บานนํ้า
เคม็” จะไมเกดิขึน้กบัใครอกีจงึไดรวบรวมประสบการณในการฟนฟชูมุชนทีผ่านมาเพือ่ใหไดเปนบท
เรยีนรูกบัชมุชนอืน่ในการเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในหลากหลายรปูแบบ อยาไดรอใหเกดิ
ขึ้นกอนแลวจึงคอยเตรียม เพื่อใหอยูในพื้นที่เสี่ยงใหไดยางปลอดภัย หนังสือเลมนี้จะมีคาเมื่ิอไดนํา
มาศึกษา และปรับใชกับชุมชน หนังสือเลมนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติระดับชุมชน มิใชคําตอบทั้งหมด แตคําตอบอยูที่ชุมชน
 กวาจะถงึวนันี ้ชมุชนบานนํา้เคม็ ตองขอขอบคณุ คณุปรดีา คงแปน ผูจดัการมลูนธิชิมุชนไท
ท่ีเปนคนแรกทีเ่ขามาปลกุชมุชนบานนํา้เคม็ คอยใหการสนบัสนนุ และประสานการสนบัสนนุตลอดมา
ขอบคุณ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณในการกอตั้ง
ศูนยพักชั่วคราว และกระบวนการชุมชนเสมอมา ขอบคุณ คุณหมอบัญชา พงษพานิช ที่ผลักดัน
ใหเกิดการทํางานเรื่องชุมชนเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ ขอบคุณ คุณภาคภูมิ วิธารติรวัฒน มูลนิธิ
อนัดามนั ทีเ่ปนองคกรสนบัสนนุตัง้แตตน ขอบคณุ แอค็ชัน่เอด ประเทศไทย ทีเ่ปนองคกรสนบัสนนุ
งบประมาณ ขอบคุณมลูนธิริกัษไทยทีเ่ปนองคกรสนบัสนนุเคยีงขางกนัมาหลายป ขอบคณุ สาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิ สขุภาพ ทีเ่ปนองคกรสนบัสนนุ และขอบคณุภาคอีืน่ๆ ทีไ่มสามารถ
เอยชือ่ไดหมด และบคุคลทีข่าดไมไดทีท่มีชมุชนบานนํา้เคม็ไมเคยลมืเลย อาจารยจาํนงค จติตนริตัน
เปนบุคคลสําคัญที่ทําใหชุมชนบานน้ําเค็มมีวันน้ี อาจารยสอนใหเราเปนผูให มีใจสาธารณะ ปรับ
กระบวนคิด ปรับกระบวนงานพัฒนาความคิด และคอยปลูกฝงการทํางานชุมชนมาแตตน จนบัดนี้
ยงัคงเปนทีป่รึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึกึษาอยู และขอบคณุแอรเอเชยีทีส่นบัสนนุการเดนิทางใหเกดิการหนนุเสรมิเครอืขาย
ภัยพิบัติทั่วประเทศ
 ผูเขยีนหวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนสวนหนึง่ของการทาํงานในชมุชนเรือ่งเตรยีม
พรอมรบัมอืภยัพบิตัไิมมากกน็อย และสิง่หนึง่สิง่ใดทีเ่ปนประโยชนกป็รบันาํไปใช และสิง่ไหนเปนขอ
ผิดพลาดใหถือวาเปนบทเรียน ทางชุมชนบานน้ําเค็มพรอมที่จะรับคําติชม ขอเสนอแนะจากเครือ
ขายทุกชุมชนที่หวังดีใหเราไดมีโอกาสปรับปรุงในขอผิดพลาดนั้น

ดวยความศรัทธา และเชื่อมั่นในพลังประชาชน
ไมตรี จงไกรจักร ผูุุุุุุุุุเขียน
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 ชุมชนบานนํ้าเค็ม ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา เปนชุมชนผูประสบภัย
สึนามิ ที่มีโอกาส “เรียนรู ทามกลาง การลงมือทํา” จนสามารถพลิกวิกฤติเปน
โอกาส เปลีย่นจากผูประสบภยัเปนผูให และออกไปชวยเหลอืคนอืน่ๆ เปนตนแบบ
ของศนูยเรยีนรูของชมุชนดานการเตรยีมพรอมรบัมอืกับภยัพบิติัทัง้ในประเทศ 
และตางประเทศกวา 30 ประเทศ
 โดยชุมชนบานนํ้าเค็มเริ่มกระบวนการของชุมชนจากการเผชิญกับวิกฤติ
ภัยพิบัติ-การฟนฟู และการทําแผนเตรียมความพรอม แตชุมชนบานนํ้าเค็มหวัง
วา สําหรับชุมชนที่ยังไมมีประสบการณรับมือกับภัยพิบัติ การเริ่มกระบวนการฯ 
ของชุมชน ควรจะเริ่มจากการทําแผนเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ-การซอม-การ
รับมือกับภาวะวิกฤติ-การฟนฟู เพื่อที่จะไมเกิดความสูญเสียอยางบานนํ้าเค็ม

หลักการสําคัญของการจัดการภัยพิบัติ

 สาํหรบัชมุชนการเตรยีมพรอมรบัมอืภยัพบิตัเิปนพ้ืนฐานสําคญัในการสราง
สขุภาวะชมุชนใหเกดิความรวมมอืในการจดัการทรัพยากรทีม่อียู ทัง้ภายใน และ
ภายนอกชุมชน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทุน ชุมชน ทรัพยากรทุนทาง
สงัคม ทรพัยากรทางการเงนิ การบรรเทาทกุข และสนบัสนนุกระบวนการฟนฟวูถิี
ชีวติโดยชมุชนผูประสบภยัเปนแกนหลกั ดวยการสนนัสนนุใหชมุชนผูประสบภยั 
“ตั้งทีม” ลุกขึ้นมารวมกลุมแกปญหาดวยตนเองตั้งแตตน และสนับสนุนใหเครือ
ขายชมุชนหรอืผูท่ีมจีติอาสาอืน่ๆ เขาไปหนนุชวยอยางเปนระบบ ภายใตหลกัการ 
และเงื่อนไขทั้งสิบประการ คือ

หนึ่ง ใหความเดือดรอน เปนเงื่อนไขในการจัดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวน
 รวมของชุมชน เครือขาย องคกรทองถิ่น และภาคีความรวมมือทั้งภาครัฐ 
 ภาคเอกชน

กวาจะเปน บานนํ้าเค็มอยางทุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุกวันนี้
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สอง เปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนที่คํานึงถึง “ศักดิ์ศรีความเปน
 มนุษยจิตใจ และจิตวิญาณ” ท่ีไมกดทับศักยภาพของผู ประสบภัย
สาม เปนการชวยเหลือท่ีสนับสนุนให “คนใน” ดูแลกันเองซึ่งเปนแบบฝกหัด
 ของการเรียนรูทามกลางการทาํ ไดฝกการจดัการ การแบงปน และไดเรยีน
 รูวาใครซื่อสัตยโปรงใส ไวใจได
สี่ เกิดการชวยเหลอืทีต่รงกลุมเปาหมายสอดคลองกบัวฒันธรรม และความ
 ตองการที่แทจริง รวมทั้งเกิดการกระจายสูผูเดือดรอนไดรวดเร็ว และตัด
 วงจรทุจริตคอรับชั่นของระบบ
หา ชมุชนผูประสบภัยสรางความผกูพัน และระบบการดแูลกนัเองซึง่จะสงผล
 ตอการอยูรวมกัน และการชวยเหลือกันเองในระยะยาว รวมทั้งอาจขาม
 พนความขัดแยงที่เคยมี
หก เปนกระบวนการเยยีวยาจติใจ จากทีห่วาดกลวั หดหู หมดกาํลงัใจ สิน้หวงั 
 ใหพลิกกลับมาเปนพลังแหงการตอสูตั้งหลัก และเดินหนาไดอยางมั่นใจ
 เพราะมีเพื่อน มีกลุม มีเครือขาย
เจ็ด เปนโอกาสในการพัฒนาศกัยภาพแกนนาํเครอืขายชมุชน และนกัจดัระบบ
 ชุมชนรุนใหม ใหเขาใจปญหาเชิงโครงสราง สามารถวิเคราะหเชื่อมโยง
 ปญหาชุมชนทองถิ่นกับปญหาเชิงโครงสรางได อันจะนําไปสูความรวมมือ
 ในการจัดการทรัพยากรรวมกัน
แปด สามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนผูประสบภัยอื่นๆ ใหเปนเครือขาย แลกเปลี่ยน
 ประสบการณระหวางกนั ชวยเหลอืกนัเองเมือ่มภียั และนาํไปสูการพฒันา
 เรื่องของสังคมโดยรวมเปนกระบวนการ “สรางสํานึกสาธารณะ” ผาน
 เหตุภัยพิบัติ
เกา เปนกระบวนการตั้งตนท่ีจะกระตุ นใหชุมชนผูประสบภัยเปลี่ยนเปน 
 “ชมุชนปองกนัภยั” โดยการรวมกนัทาํแผนคดิคนกระบวนการปองกนัภยั 
 ที่สอดคลองกันระหวางความรูภายนอก กับภูมิปญญาในแตละภูมินิเวศน
 วัฒนธรรมของทองถิ่น
สิบ เปนกระบวนการพัฒนา “แนวราบ” ทั้งเนนการคิดจากฐานรากสูขางบน 
 แทนการพัฒนาแนวดิ่งรวมศูนย อํานาจที่เปนตนเหตุของปญหาหลาย
 ประการในสังคมไทยปจจุบัน
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ชวงเตรียมรับวิกฤติ 

 กอนทีจ่ะเกดิภยั ชมุชนควรมขีอตกลงในการเผชญิเหตุรวมกนั เพือ่กาํหนด
ทิศทางในการจัดการตัวเอง โดยทั่วไปภาวะวิกฤติหลังภัยพิบัติจะดําเนินอยูเปน
เวลา 5-7 วัน ซึ่งเปนชวงที่จะมีภารกิจสําคัญ คือ

1. จุดนัดหมาย
 จุดปลอดภัยที่เกิดจากกระบวนการทําแผนเตรียมความพรอมดวยกันใน
ชุมชน และกําหนดจุดปลอดภัยไวอาจมีมากกวาหนึ่งจุด แตทุกคนในชุมชนรูกัน
วาใครไปจุดใด และคนในบานเองตองเขาใจตรงกนัวา จะมาพบกนัทีจ่ดุปลอดภยั
ของชุมชนเมื่อมาถึงจุดปลอดภัย แตละฝายดําเนินการตามหนาที่ ที่กําหนดดวย
กันในแผน เชน ฝายลงทะเบียนความเดือดรอนมีหนาที่ตรวจสอบจํานวนสมาชิก
ในศูนย ความตองการเรงดวน ฝายรักษาความปลอดภัย ฝายอพยพคนหา
2. โรงครัว
 อาหารเปนเรือ่งแรกทีต่องมกีารเตรยีม และดแูลผูอพยพทีม่าอาศยัอยูดวย
กัน ฝายโรงครัวเริ่มปฏิบัติการทันที (ทองถิ่นสนับสนุนทรัพยากร และวัตถุดิบได
ตาม พรบ.ภัยพบิตั ิ2550) ณ จดุปลอดภยัจะตองเปนพืน้ทีเ่กบ็อปุกรณเครือ่งครวั
และสิ่งที่จําเปนในชวงเกิดเหตุ
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3. กูภัย
 ทีมอาสาที่มีหนาที่ชวยเหลือกูภัยตองออกปฏิบัติการทันทีเพ่ือชวยเหลือ
สนบัสนนุบคุคลทีย่งัตกคางในพืน้ที ่เชน เดก็ คนชรา ผูปวยหรือผูท่ีกาํหนดในแผน
ไววาไมอพยพเพื่อเฝาระวังตรวจตราในพื้นที่ ทีมกูภัยตองสนับสนุนเรื่องอาหาร 
และอื่นๆ ตามความจําเปน

4. ขอมูล
 ชุมชนตองมีทีมสํารวจขอมูลสมาชิก
ที่ครบถวน ทําทะเบียนจํานวนสมาชิกที่
ประสบภัย รวมถึงขอมูลความเสียหายที่เกิด
ขึน้ทัง้หมดเพือ่ประสานความชวยเหลอืไปยงั 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ
เปนงานขอมูลท่ีจะดูแลผูเดือดรอนในพื้นที่
อยางทั่วถึง และเทาเทียม
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ชวงฟนฟูหลังภัยพิบัติ เสริมความเข็มแข็งของชุมชน

1. วิเคราะหขอมูล 
 เมือ่ไดขอมลูจากการสาํรวจความเสยีหายแลวนาํขอมลูทีไ่ดมาประมวลให
ไดประเด็นสําคัญๆ เชน ผูเสียหายจํานวนกี่ครอบครัวมีอะไรเสียหายบาง ถนน 
สะพานหรืออื่นๆ ที่เสียหายทั้งหมดเพื่อนําขอมูลมาจัดลําดับความสําคัญที่ตอง
ฟนฟู แกปญหากอน-หลัง ขอมูล
ภาพรวม ตองตดิประกาศในทีเ่ปด
เผย และนําขอมูลเสนอตอหนวย
งานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการ
ชวยเหลือตรงกับความเสียหายที่
เกดิขึน้ไมซํา้ซอน และปองกนัการ
ทุจริตได
2. จัดทําแผนการฟนฟูชุมชน
 เม่ือมีขอมูลครบถวน แผนท่ีเกิดข้ึนจากภายในอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
เสนอตอหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน และเร่ิมการฟนฟู
โดยเริ่มจากภายในชุมชนกอน
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3. จัดองคกรชุมชน
 ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานที่มีจิตอาสาจากสมาชิกในชุมชน ที่สําคัญคือ
ประสบภัยตองเปนหลักใหได องคกรปกครองในทองถิ่นตองเปนที่ปรึกษาพรอม
กันนั้นในชุมชนควรจะมีการวางระบบการแกไขปญหาระยะยาว เชน จัดตั้งกลุม
ออมทรพัยแกปญหาท่ีดนิใชทนุใน
ชุมชนกอน
4. การสรางบาน
 บานชั่วคราวสิ่งแรกท่ีตอง
สรางขึ้นหลังจากภัยพิบัติขนาด
ใหญที่สร างความเสียหายจน
ทําใหบานพังทั้งหลัง การสราง
บานอยางมีสวนรวมจะเปนกลไก
ในการเสริมความเขมแข็งองคกร
ชุมชนได
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เตรียมความพรอมกอนเกิดภัย

 การเตรยีมความพรอมปองกนัภยั
พบัิต ิเปนการเตรยีมการเพือ่ลดความสญู
เสยีชวีติหรอืใหเกดิการสญูเสยีนอยทีส่ดุ
มิไดหมายความถึงการหามหรือปองกัน
ไมใหภัยพิบัติเกิดขึ้น เพียงแตนี่คือการ
เตรียมพรอมเพื่อท่ีจะอยูกับพื้นท่ีเสี่ยง
ในการเกิดภัยอยางมีเหตุมีผล และหาก
เกิดภัยขึ้นเราสามารถบริหารจัดการคนพื้นที่ และทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คนหาอาสาลมัคร
 การเริ่มตนตองสรางความเขาใจ
กับคนในชุมชนระดับหนึ่งเพื่อสร าง
กระบวนการเริ่มตนดวยกัน และหา
อาสาสมัคร เมื่อไดอาสาสมัครจึงเกิด
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครดวยการ
อบรมคือการจัดทําขอมูลชุมชนซึ่งเปน
เรื่องที่สําคัญที่สุด
2. ขอมูลชุมชน 
 ขอมูลทุกอยางที่มีประโยชนตอ
การวิเคราะหความเสี่ยงของการเกิดภัย 
จดุปลอดภัย ปญหา อปุสรรค เชน ขอมลู
ประชากร ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก คนทอง 
ขอมูลถนน ขอมูลสิ่งปลูกสราง ขอมูล
รถ ขอมูลถังแก็ส ขอมูลที่อาจเสี่ยงตอ

การเกดิภัย วธิกีารใหไดมาซึง่ขอมลูอาจประชมุกลุมยอยหรือลงพ้ืนทีจั่ดเกบ็แบบ
สํารวจ และตองทําแผนที่ชุมชน เชน ถนน สะพาน จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย



1111กระบวนการเตรียมชุมชน พรอมรับมือภัยพิบัติ

3. การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อทําแผน
 หลังจากไดขอมูลแลวอาสาสมัครตองมานําเสนอในรูปแบบแผนท่ีทํามือ 
จากนั้นจึงชวยกันแลกเปลี่ยน และวิเคราะหขอมูล รวมสรุปเพื่อเกิดการเรียนรู
รวมกัน โอกาสเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ชวงเวลาการเกิดภัย จนเกิดปฏิทิน
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิโดยการวเิคราะหขอมลูอยางมเีหตมุผีล เชน เรือ่งประชากร
กับเสนทางอพยพเหมาะหรือไมอยางไร สาเหตุเกิดภัยจากภายใน จุดปลอดภัย
เหมาะสมหรอืไม หากคนหาสาเหตตุางๆ ไดแลวกาํหนดรางแผนเตรยีมปองกนัภยั
ดวยกัน คือจากขอมลูทัง้หมดเราจะทาํอยางไรบางใหคนในชมุชนเราปลอดภยั อาจ
มีคาํถามมากมายใหทีมงานหาคาํตอบ เชน ทีมงานจะมกีารประสานกนัไดรวดเรว็
ที่สุดทําอยางไร การแจงเตือนอยางไรใหท่ัวถึง การอพยพอยางไร ใครตัดสินใจ
อพยพ อพยพไปที่ไหน หากมีคนตกคางจะเอาอะไรไปชวย หากมีคนเจ็บจะทํา

อยางไร อื่นๆ อีกมากมาย แลวสุดทายอาสาสมัคร
เราเองทําอะไรเปนบาง
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4. การพัฒนาอาสาสมัคร 
 เม่ือเกิดแผนเตรียมพรอมปองกันภัย แลวอาสาสมัครอาจมีหนาที่หรือ
บทบาทเกิดขึ้นมากมาย เชน การจัดการจราจรการอพยพหลบภัย การวิเคราะห
ภัย การแจงเตือนภัย การเฝาระวัง การกูชีพ อีกมากมาย หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิด
จากภายในแลวจําเปนที่ตองพัฒนาอาสาสมัครเหลานั้นใหมีความรูความชํานาญ 
และสามารถขยับตามแผนเตรียมพรอมปองกันภัยไดโดยภาคีความรวมมือ
5. การสรางภาคีความรวมมือ
 เมื่อเกิดแผนเตรียมความพรอมภายในชุมชนอาจเปนฉบับราง และควรมี
แผนการพฒันาแผนรวมกนักบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน ปภ.จังหวดั อบต. ผูใหญ
บาน กํานัน อําเภอ และองคกรภาคเอกชนที่มีประสบการณ เพื่อใหเกิดแผนที่มี
คุณภาพ และเริ่มความรวมมือภาคสวนตางๆ ที่มีองคความรู และมีงบประมาณ
ในการสนับสนุน
6. การรณรงคสรางความตระหนักใหกับสมาชิกในชุมชน การนําแผนกลับสู
การประชาพิจารณแผนในชุมชน
 โดยแผนทีผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะทาํงาน และภาคคีวามรวม
มือแลวนํากลับไปใหชุมชนประชาพิจารณแผนครั้งสุดทาย ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เรียนรูในกระบวนการขับเคลื่อนแผน และแผนที่มีคุณภาพ เพราะหากชุมชน
ไมเห็นความสําคัญของแผนแลวจะไมสามารถขับเคลื่อนแผนไดทันที เมื่อแผน
สมบูรณแลวตองรณรงคสรางความตระหนักอยูเปนประจํา เชน ตามกิจกรรม
ชมุชนทัง้งานประเพณ ีงานบุญ งานกศุล ในทกุโอกาสโดยการประชาสมัพนัธของ
ทีมอาสาสมัคร และผูที่เกี่ยวของ
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7. การนาํเสนอแผนใหกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของหรอืทีล่นบัสนนุกจิกรรมเตรยีม
ความพรอม เชน ทองถิ่น เทศบาล ปภ.จังหวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน/
นโยบายรัฐบาล หมายถึง

 เม่ือแผนสมบูรณแลวในแผนจะ
บอกขั้นตอนในการขับเคล่ือนทั้งหมด 
และความจําเป นต องมี เครื่องมือ
อุปกรณสนับสนุนใหแผนขับเคลื่อนได 
เชน การแจงเตือนภัย อาจตองมี หอ
กระจายขาวประจาํหมู บาน วทิยสุือ่สาร
สําหรับอาสาสมัคร ไซเรน มือหมุน
สําหรับแจงเตือนภัย เปนตน
 เสนอนโยบายเรื่องแนวทาง
การเตรียมชุมชนเตรียมพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ และการดําเนินกิจกรรมตาม
แผน เชน ปายบอกทาง อุปกรณที่
จําเปน การซอมแผน
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8. การติดตามผล
 การดําเนินการตามแผนมีการ
ติดตามประเมินผล และตองบันทึก
ผลทั้งปญหาอุปสรรคผลดีที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรง และทางออมเพื่อนําผลกลับ
มาวิเคราะหหลังการซอมแผนหรือการ
ทํากิจกรรมตามแผน สําหรับปรับปรุง
แผนใหมีคุณภาพขึ้น
9. การคนหาแกนนํารุนใหมเพื่อการ
เผยแพร จิตสาธารณะ และขยายผล
การพัฒนาเครือขายที่ตอเนื่อง
 การศกึษาดงูานเพือ่การพฒันาศกัยภาพ ฝกทบทวน และคนหาอาสาสมคัร
รุนใหมๆ สิ่งสําคัญคือ จะมีวิธีทําอยางไรใหอาสาสมัครมีจิตสาธารณะ โดยการ
ประชุมเปนประจํา ทํากิจกรรมอาสาอยูเปนนิจทั้งในชุมชน และภายนอก เพื่อ
สรางจติอาสา เชน การออกไปชวยเหลอืผูประสบภยัภายนอกพืน้ทีท่กุๆ ทีท่ีม่กีาํลงั
อาสา หากมีอาสาสมัครสนใจจะไปชวยตองหาวิธีใหไดไปเพื่อสรางจิตสาธารณะ
และยังขยายเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูไปสูพื้นที่อื่นๆ ตอไป
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 ทั้งหมดเปนเพียงหลักสําคัญ และ
อาจมีมากหรือนอยกวาแลวแตภัยพิบัติหรือ
สภาพชมุชน การเตรยีมการในชวงนีใ้หพรอม
ชมุชนตองคนหาเครือ่งมอืหรอือปุกรณในการ
สนบัสนนุใหเกดิความสะดวก และเตรยีมการ
ใหพรอมอยูตลอดเวลา เชน เรือกูภัย เครื่อง
มือกูภัยอุปกรณทําครัว วิทยุสื่อสาร อ่ืนๆ 
ตามแตความจําเปน

กระบวนการ

พรอมรับมือ
เตรียมชุมชน



ชีวิต เลือดเนื้อ คราบนํ้าตา
กลั่นออกมาจากประสบการณ

..บานนํ้าเค็ม


