
สึนามิ 
สู่บทเรียนภยัพบิัตปิระเทศไทย

โดย
นายไมตรี จงไกรจักร์

มูลนิธิชุมชนไท และเครือข่ายภยัพบิัตชุิมชน



ฟ้ืนฟู/เสริม
ความ
เข้มแข็ง

วิกฤต/ิ
บรรเทา

เตรียมพร้อม
/ป้องกันภัย



การเปลีย่นวธิคีดิจากการเป็น “ผูร้บั” 
มาเป็น “ผูจ้ดัการตนเอง”  

หลกัคดิ : การขบัเคลือ่น
เครอืขา่ยชุมชนจดัดการภยั

พบิตั.ิ.
ตอ่การด าเนนิงานชว่ยเหลอื 

ภยัพบิตั ิ

การน าบทเรียน มาเป็น“แรงขบั” ที่ท าให้
เครอืขา่ยมุง่ม ัน่ในการท างานจดัการภยัพบิตั ิ

การใช้ข้อมูลความรู ้เป็นพลงัในการ
ตอ่สูก้บัภยัธรรมชาต ิ  

การท าใหต้ระหนกัวา่ภยัพบิตัเิป็นเรือ่ง
ใกลต้วั  

การพฒันาจากจติส านกึ น าไปสูก่ารชว่ยเพือ่น    

ตระหนกัรูใ้นการพึง่ตนเองและน ามาสูก่าร
จดัการภยัพบิตัโิดยชุมชนเป็นแกนหลกั



หวัใจของการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 
บทเรยีนจากสนึาม.ิ.. สูน่ า้ทว่ม

 สนบัสนนุกระบวนการฟ้ืนฟแูละเตรยีมพรอ้ม
รบัมอืภยัพบิตั ิของชุมชนประสบภยัน า้ทว่ม  
..โดย  “ พลกิวกิฤตเป็นโอกาส ” สรา้ง
กระบวนการ “ สูภ้ยัดว้ยใจชุมชน ”  ให ้
ชุมชนประสบภยั เป็น ชุมชนป้องกนัภยั  เกดิ
ทมีจติอาสา พึง่ตนเองและออกไปชว่ยเพือ่น
ไดร้ะยะยาว  รวมท ัง้รว่มปกป้อง
ทรพัยากรธรรมชาตใิหย้ ัง่ยนื



1.ประสานพืน้ที ่ รู ้
สภาพปญัหา  (น า้สงู ฝน

หนกั)พกิดัทีจ่ะเดนิทางไป  
ทมีอาสาภยัพบิตักิวา่ 20
คน (น า้เค็ม ภเูก็ตพลดัถ ิน่) 

รว่มปฏบิตักิาร
เพือ่นชว่ยเพือ่น

4.สือ่สาร ประสานสือ่
ระดมทนุ สิง่ของ 
สนบัสนนุผา่นศนูย ์ฯ 
แนะน าใหแ้บง่ฝ่ายกนั
ท างาน

( เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั ) 

3.แนะน าใหท้มีใน
พืน้ทีจ่ดัต ัง้ศนูย ์ 
หนนุของเพือ่ต ัง้โรง
ครวักลาง   โดยให้
ผูป้ระสบภยัในพืน้
ทีม่าชว่ยกนัเอง

2.ไปถงึพืน้ทีป่ระสาน
คนในพืน้ที ่ใหน้ าทาง เขา้
ชว่ยผูป้ระสบภยักลุม่

เปราะบาง / ทีเ่ดอืดรอ้น
เทา่ทีจ่ าเป็นกอ่น รวมท ัง้

แจกอาหาร (ถา้ม ี

6.มแีผน
เตรยีมพรอ้ม 
ฟ้ืนฟ/ูรบัมอืโครงการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยชมุชนสูข่อ้เสนอ

นโยบายจัดการภัยพบิตั ิ

5.ชวนสรปุบทเรยีน
หาจดุออ่นจดุแข็ง ท า
เพิม่ เชน่ ส ารวจขอ้มลู  
ชวนคดิแผนฟ้ืนฟ ู  
ประสานภาคอีืน่มา
หนนุ และพฒันาอืน่
ตอ่เนือ่ง

ข ัน้ตอนการชว่ยชุมชน
ประสบภยั เพือ่ให ้ชว่ย

ตนเองได ้ระยะยาว



สภาพปัญหาที่เผชิญ
และกระบวนการ
จัดการที่เกิดขึน้



อาหารเป็นเร่ืองแรกและเร่ืองหลัก



กู้ชีพ/กู้ภยั



ของบริจาคแบบไหนเหมาะสม



ท่ีพกัชัว่คราว  ศูนยบ์างม่วง

-กระบวนการก่อเกิด

-กระบวนการจดัการ

-ปัญหาอุปสรรค/์ความจ าเป็น



ประชุมกลุ่ม ชาวบ้าน
-ระบบกรรมการ
-ระบบบริหาร
-แผนการฟ้ืนฟู



สร้างกจิกรรมรวมกลุ่ม   ทัง้การประชุม
แลกเปล่ียน  ฟ้ืนอาชีพ รายได้  จติใจ

People Participation  Process



การจัดการระบบการเงนิบริจาค
สู่ กลุ่มออมทรัพย์ สร้างความย่ังยืน



ร่วมออกแบบบ้านและวางผงัชมุชนใหม่ Community Design  Process



จาก วกิฤต ิสู่โอกาส
ฟ้ืนฟูชุมชน....อย่างยั่งยืน



การจัดเกบ็ข้อมูลและผังชุมชน





กิจกรรมตา่งๆก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่ม

ในบา้นน ้าเค็ม อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา



เพื่อลดอาการเครียด 
ลดปัญหาสุขภาพจิต และความเศร้า
สร้อยเสียใจ

สร้างการมีส่วนร่วม
เตรียมพร้อมกลับพืน้ที่ชุมชนเดิมอย่าง
ยั่งยืน

กจิกรรมแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีดั่ ง
เดมิหรือกจิกรรมใหม่ๆ



กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอผ้าซาโอริ

กลุ่มผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
กลุ่มแปรรูปสิ่งประดษิฐ์จากไม้

กลุ่มเพาะเหด็



ธนาคาร
ชุมชน

สมาชิก
รายบคุคล 
กลุม่อาชีพตา่งๆ 

รูปแบบการออม

ออมทรัพย์

สัจจะ

ปันผลสู่สมาชกิ
สวัสดกิาร

กองทุนอาชีพ

การจัดการเงนิ ในรูปแบบธนาคารชุมชน

เกดิกลุ่มอาชีพ
หลากหลาย



ผู้ประสบภยัควรได้รับการฟ้ืนฟูวถีิชีวติดัง้เดมิ ก่อนทัง้
เร่ืองที่อยู่อาศัย ที่ดนิท ากนิ

การฟ้ืนฟูชุมชน
ที่ดนิท ากิน /ที่อยู่อาศัย





•สร้างบ้านในที่เดมิ  แบบมีส่วนร่วม
•สร้างบ้านตามวถิีวัฒนธรรมดัง้เดมิเฉพาะ เช่นกลุ่ม
ชาตพิันธ์ชาวเล
•สร้างบ้าน  สร้างชุมชนใหม่ ให้สิทธิคืน

สร้างบ้าน สร้างชุมชน ตามใจผู้อยู่



ร่วมออกแบบผงัชุมชนใหม่

และแบบบา้น



กลุ่มแก้ไข
ปัญหาที่
อยู่อาศัย



“ บ้าน..ในพืน้ที่สนึามิ “

เจ้าของบ้าน..มีส่วนร่วม ทัง้การ
ออกแบบ และ ร่วมลงแรงสร้าง



•โรงเรียนชาวบา้น ฝึกวิเคราะห์สงัคม ร่วมรับผดิชอบสงัคม

•อยากเรียนรู้อะไรตอ้งไดเ้รียน ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

•เรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัใหไ้ดจ้นกลายเป็น  ชุมชนปลอดภัย

การพัฒนาคน
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ





เตรียมพร้อมรับมือภัยพบิัติ
(ก่อนเกดิภัย)



ท าไมต้อง ชุมชนต้องเป็นผู้จดัการ
ภัย ?

1. องค์ความรู้และประสบการณ์  ทัง้ภยัและ
สภาพชุมชน ไม่มีใครรู้จริง

2. เมื่อมีภยั หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มมีิผู้ใด
หรือหน่วยงานใด  มาก ากับการด าเนินงาน
ได้ทนัท่วงท ี(เตือน +ฟ้ืนฟู)

3. ความยั่งยืน ของการด าเนินงาน และความ
เป็นเจ้าของ ไม่จริงหากไม่ท าเอง



๑.ประชุมวเิคราะห์ก าหนดทศิทางร่วมกนั หรือท าข้อตกลง

เตรียมพร้อมรับมือภยัพบิัต ิ๑๐ ขัน้ตอน



๒.การรวบรวมข้อมูล/ พฒันาฐานข้อมูลเพือ่วางแผน และ
ตัดสินใจ



๓.การพฒันา  อาสาสมัคร 
เพื่อเป็นคณะท างาน
เตรียมความพร้อมและ
คอยช่วยเหลือ คนใน
ชุมชน 
จัดตัง้กลุ่ม อปพร.

การจดัตัง้คณะท างานสามารถท าได้ทัง้โดยทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมี
องค์ประกอบท่ีหลากหลายในชมุชน



๔.การวเิคราะห์ความเส่ียงของชุมชนโดยอาศัยข้อมูลชุมชน และ
ประสบการณ์ภยัพบิัตทิี่ผ่านมาในการจัดล าดบัความส าคัญของภยั



อนามยั

วดั

โรงเรียน

พืน้ท่ีท่ีได้รับอนัตรายจากเหตกุารณ์สนึามิ

พืน้ท่ีอนัตราย

พืน้ที่เส่ียงอันตราย พืน้ที่ปลอดภยั



อนามยั

วดั

โรงเรียน

เส้นทางการหนีภยัแบ่ง
ออกเป็น 5 โซน หลกัๆ 
คือ

ระยะทางประมาณ 1,300 ม.

ระยะทางประมาณ 1,300 ม.

ระยะทางประมาณ 1,400 ม.
ระยะทางประมาณ 800 ม.



น าผลการส ารวจมาวางแนวทางแผนฯและน ากลับสู่ชุมชน



๕.  การสร้างภาคีการท างานร่วมกับ หน่วยงานท่องถิ่น ระดับ
จังหวัด และประเทศ



๖. การรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสมาชิกในชุมชน

ใช้ทกุโอกาสในการประชาสมัพนัธ์



๗. การน าเสนอแผนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
สนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อม เช่น ท้องถิ่น,เทศบาล 
ปภ. จังหวัด หรือองค์กรพัฒนาเอกชน /นโยบายรัฐบาล



๘.การด าเนินกจิกรรมตามแผน การจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เส้ือชูชีพ ป้าย
บอกทาง  อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น   การฝึกอาสาสมัครเฉพาะทาง และซ้อม
แผน



 เม่ือมีการแจ้งเตือนภัย มีเหตุแผ่นดินไหว ทมีอ านวยการประจ าทีศู่นย์ชุมชน
 ทมีอ านวยการจัดระบบบัญชาการเหตุการณ์  เตรียมรับสถานการณ์
 ส่ังการทมีงานรวมทีศู่นย์เพือ่เตรียมพร้อมปฏิบัตกิาร เตรียมไซเรนมือหมุน/
เตรียมรถ

 ส่ังการเตรียมจัดศูนย์อพยพ และเตรียมรับผู้อพยบ
 หากมีเหตุแจ้งเตือน หรือประเมินว่าเส่ียงจะเกดิภัยพบัิติ(สึนาม)ิ อพยพก่อน
(ก่อนไม่ได้อพยพ)

 ส่ังอพยพโดยหอกระจายข่าว ไซเรนมือหมุน และทมีจราจรประจ าจุดแยก

ขัน้ตอนการซ้อมแผน



 ขนย้ายผู้พกิาร ผู้ต้องการความช่วยเหลอื ผู้อ่อนแอ  ผู้สูงอายุไปบ้านพกัช่ัวคราว 
อบต.

 ผู้อพยพไปยงัจุดรวมพล จุดปลอดภัยขั้นต้น ทีว่ดั โรงเรียน และอาคารหลบภัย 
โดย อสม.รับ

 ข้อตกลง คนวิง่ทางขวา รถวิ่งทางซ้ายห้ามแซง  รถภายนอกห้ามเข้าโดยปิด
เส้นทาง

 ระบบบัญชาการทีจุ่ดเดียว  ระบบรายงานตรงต่อศูนย์บัญชาการ
 การซ้อม ใช้เวลา ๑๕-๒๐ นาทใีนการอพยพ และทดสอบจริง ๑๐-๑๕ นาท ีอพยพ
หมด

ขัน้ตอนการซ้อมแผน(ตอ่)



๙.การตดิตามผล การบนัทกึผลที่ดี
ปรับปรุงแผน ค้นหาแกนน ารุ่นใหม่ การเผยแพร่สาธารณะ



แลกเปล่ียนกบัผูป้ระสบภยัแคทรีน่า นิวออลีน
สหรัฐอเมริกา

 เยาวชนไปแลกเปล่ียนกบัสึนามิ ญ่ีปุ่น
ไปแลกเปล่ียน สึนามิ อินโด อินเดีย ศรีลงักา
แลกเปล่ียนกบัภยัพิบติันาร์กีส พม่า
แลกเปล่ียนภยัพิบติัในอาเซ่ียน ในฐานะตวัแทนประเทศ
ไทย

ฯลฯ

เผยแพร่สาธารณะ ภยัพิบติัโลก



 ผู้อ านวยการองค์การอนามัยโลก และสมาชิก ๑๘ ประเทศเข้าศึกษาดูงาน
 สมาคมส่ือมวลชนเอเซียแฟสิฟิก กว่า ๒๐ ประเทศ
 รัฐมนตรี จาก พม่า เอธิโอเปีย จีน ศรีลงักา ฯลฯ
 ข้าราชการระดับสูง ของประเทศญีปุ่่น จีน 
 กระทรวงทบวงกรมต่างๆของไทย
 ผู้ตรวจกระทรวง กรม และผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี
 กรมป้องกนับรรเทาสาธารณะภัยและข้าราชการในกรมฯ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์กรชุมชน

ผู้ เข้าศกึษาดงูาน ทัง้ในและตา่งประเทศ



๑๐. การพฒันาต่อเน่ือง เพื่อการขยายผล
จติรสาธารณะ  ขยายเครือข่าย ช่วยเหลือภยัพบิัติอื่นๆ



พายแุคทรีน่า สหรัฐ บรรยายเวทีอาเซ่ียน ประเทศพมา่ นาร์กีส

เอกอคราชทตู ประเทศเดนร์มาก ดงูาน

ยโุรป



จากชมุชนบ้านน า้เค็ม สูเ่ครือข่ายภยัพิบตัิชมุชน

 ช่วยให้เขาช่วยเหลือ และ บริหารจัดการตัวเอง
ได้ในภาวะวิกฤติ

 ช่วยให้เขาสามารถอยู่ในพืน้ที่ เส่ียงภยัได้อย่าง
ปลอดภยัอย่างยั่งยืน

 ช่วยให้เขามีจติอาสาช่วยคนอ่ืนได้ เม่ือเกิดภยั
จากชุมชนบ้านน า้เคม็ สู่พืน้ที่เส่ียงใน

จังหวัดพงังา ๑๖ ต าบล สู่นโยบายพงังา เมือง
ปลอดภยั ร่วมกับ ปภ.และจังหวัดพงังา



 จ.อุบลราชธานี

◦ พืน้ที่น ้าท่วมซ ้าซาก คูสว่างโมเดล เร่ืองบ้านพกัช่ัวคราวถอดประกอบ
 จ.นครราชสีมา 

◦ ต.กระเบือ้งใหญ่ กองทุนเมลด็พนัธ์ แผนจัดการน ้า
 จ.ปทุมธานี 

◦ เครือข่ายส่ิงแวดล้อมปทุม แผนเตรียมรับมือต้นน ้ากลางน ้า การดดีบ้าน บ้านลอยน ้า
 อ่าวตวั ก. จ.กรุงเทพฯบางขุนเทียน และสมุทรสาคร 

◦ การจัดการภัยพบัิติการกดัเซาะชายฝ่ัง เขื่อนไม้ไผ่ และการเฝ้าระวงัน ้าจากเขจ้าพระยา
 จ.กระบี่ ต.เขาพนม  ภูเขาถล่ม

◦ การเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย ต้นน ้า กลางน ้า  ด้วยระบบอาสาสมัคร วทิยุส่ือสาร
 สงขลา ต.ท่าหิน

◦ มีระบบข้อมูล อาชีพ จุดเลีย้งสัตว์ อาสาสมัครเตือนภัย อ่านค่าดาสเทียม อ่านแผนที่ 
พยากรณ์อากาศเองได้

 สตูล ต.ขอนคลาน สร้างความร่วมมือ ท้องที่ ท้องถิ่น ท าแผนรับมือน า้ท่วม สึนามิ
 จ.นครศรีธรรมราช น า้ท่วม ปี ๖๐

พ้ืนท่ีขยายสู่การเรียนรู้



ผงัทมีปฏบิตักิาร ชว่ยเหลอืน า้ทว่มภาคใต้

เครอืขา่ยพงังา ฯ

(ทมีบา้นน าเค็มและพืน้ที่
ขยาย)

เครอืขา่ยภเูก็ต

เครอืขา่ยต.ทา่หนิ 
สงขลา

ไปชว่ยนครศรธีรรมราช  โดย
ระดมอาหาร ของใช ้ไปชว่ย

ทมี 2 ไปชว่ยเหลอืเขาพนม ซึง่เป็น
พืน้ทีเ่ชือ่มโยง /เรยีนรูม้าระยะหนึง่

ทมี 1ไปชว่ยนครศรธีรรมราช  

สนบัสนนุต ัง้ศนูยภ์ยั ฯใหม ่ 5 แหง่

คาบสมทุระทิง้พระ
- เตอืนภยั(อา่นแผนทีอ่ากาศ )แกพ่ืน้ที่
ใกลเ้คยีง
-ประสานชว่ยเหลอืพืน้ทีท่ ีป่ระสบภยั
- อยูร่ะหวา่งประสานอตุ ุฯ ใหล้งพืน้ทีน่คร
ศร ีฯ และกระบี ่เพือ่อบรมการอา่นอากาศ
ใหช้าวบา้น

อ าเภอบางสะพาน ประจวบ ฯ
เป็นพืน้ทีค่นไทยพลดัถิน่
(สสส.ส านกั 9 ) มกีารต ัง้ศนูย ์
ฯ  ปภ.มารว่มชว่ยเหลอื มกีาร
ระดมทนุ ม.รงัสติส ารวจขอ้มลู 
และจะท าการฟ้ืนฟู



อาสาสมัคร 11 คน ออกเดินทางทนัที ไปช่วยน า้ท่วมไปทัง้ตวัและหวัใจเราพร้อมไปช่วย โดย
เป้าหมายแรก คือ ต าบลท่าเสม็ด หมู่ 7 อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งของ
จ าเป็น 2 คนัรถกระบะ และ เรือกู้ภยั 2 ล า 

5 มกราคม 2560 



6 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. จากการลอ่งเรอืส ารวจพืน้ที ่ส ิง่ทีต่อ้งท าใหเ้ร็ว
ทีส่ดุคอืพีน่อ้งตอ้งรวมตวักนั จัดตัง้ศนูย ์จัดท าขอ้มลูความเดอืดรอ้น ความ

ตอ้งการ และสือ่สารผา่นสือ่ ตา่ง ๆ

จัดตัง้ครัวกลาง และ“ศนูยป์ระสานงานผูป้ระสบภยัต าบล
เกาะขนัธ ์หมู ่8 อ.ชะอวด นครศรธีรรมราช



การชว่ยเหลอืแจกถงุยงัชพีไดเ้ร ิม่ข ึน้โดยไปแจกจา่ยให ้
บา้นทีล่ าบากกอ่น ทีไ่มส่ามารถออกมาได ้สิง่ของถกูขนขึน้
เรอืของพวกเรา และมแีกนน าไดพ้าน าทางไปรว่มแจกจา่ยกบั
พวกเราไมท่ ัว่ ไมค่รบ แตเ่ราก็ไปถงึบา้นทีไ่กลๆ กอ่น

อ าเภอชะอวดจะเกดิขึน้ ศนูยร์ะดบั หมูบ่า้น 2 ศนูย ์
1.ศนูยป์ระสานงานผูป้ระสบภัยต าบลเกาะขนัธ ์หมู ่8

2.ศนูยป์ระสานงาน ม.7 ต าบลทา่เสม็ด



ทมีงานพรอ้มแกนน าส ารวจบรเิวณ

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ผูป้ระสบภยัจะตอ้งเพือ่น หน่วยงาน องคก์ร
ชว่ยใหม้สีขุภาพจติดี ลดวกิฤตคิวามสญูเสยี
ไดจ้รงิ พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสใหเ้ขาสามารถ
พึง่ตนเองได ้

ส ารวจพบว่า น ้ ามาเร็วมาก ภายใน 24
ชั่วโมง น ้าท่วมสูงประมาณ 2 เมตร ท าให ้
ชาวบา้นส่วนใหญ่ขนของไม่ทัน บางบา้น
ไม่ไดข้นของ น ้ าท่วมถึงหลังคาบา้น รถ
มอเตอรไ์ซด ์รถยนตจ์ านวนมากจมอยูใ่ตน้ ้า 
ขา้วของต่าง ๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้นพัง
หมด



เครือข่ายสิทธิคนจนพฒันาภเูกต็
และภาคีเครือข่ายสนับสนุน 

ระดมของบริจาคสนับสนุนให้กับศูนย์
ผู้ประสบภยัพบิตันิ า้ท่วม



8 มกราคม 2560 ขยายศนูยป์ระสานงานจาก หมู ่7 ทา่เสม็ด อ.ชะอวดพรอ้มถงุยังชพี 

ไป หมู ่4 ต.ทอ้งล าเจยีก อ.เชยีรใหญ ่จ.นครศรธีรรมราชจ านวน 100 ชดุ  ซึง่น ้าเพิม่ระดบั
ในอ าเภอเชยีรใหญ ่และทว่มหมูบ่า้นแลว้  1 เมตร แนะแนวทางในการจัดตัง้ศนูย์
ประสานงานเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย  พรอ้มเปิดบญัชเีพือ่ระดมทนุตัง้โรงครัวกลาง และ
การบรหิารจัดการ



ปฏบิตักิารของศนูยด์อนจกิหมู่ 4 ต าบลทอ้งล าเจยีก อ.เชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรธีรรมราช 
โดย เครอืขา่ยผูป้ระสบภัยสนึาม ิมลูนธิชิมุชนไท เป็นพีเ่ลีย้งแนะน า ผูใ้หญบ่า้น และผูป้ระสบภัย  จัดตัง้ศนูย์
ชว่ยเหลอืกนัเอง ส ารวจความเดอืดรอ้น  พบวา่ ชาวบา้นขาดอาหารสด แตช่าวบา้นสามารถท าครัวเองได ้
แลว้ ทางศนูยฯ์ จงึจัดหาอาหารสดโดยใชเ้งนิบรจิาคทีไ่ดรั้บจากเครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มปทมุธานี และเพือ่น
จากเครอืขา่ยวจัิยเพือ่ทอ้งถิน่ (สกว.) เป็นทนุกอ้นแรก จัดหาอาหารสด และเพือ่นเครอืขา่ยตา่งๆสนับสนุน
ขา้วสาร อาหารแหง้ใหเ้พิม่เตมิ เพือ่ชว่ยเหลอืกนั





วนัที่ 10 มกราคม 2560 ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 8 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ ประสานงาน
เครือข่าย ใหน้ าถุงยงัชีพไปใหต้ามความตอ้งการของผูป้ระสบภยั พร้อมเปิดบญัชีครัวกลาง ประสานผู้
ประสานงาน สนบัสนุนครัวกลาง จดัหาอาหารสด มีผูส้นใจบริจาค เงินผา่น สถานีโทรทศัน์PPTV 

จ านวน15,000 บาท  กลุ่มคนไทยน ้าใจท่วมเมือง และอ่ืนๆ  6,000



ศนูยท์ี ่5 จัดตัง้ขึน้ทีศ่นูยห์มู ่2 ต าบลแมเ่จา้อยูห่วั อ.เชยีรใหญ ่จ.นครศรธีรรมราช 

ประสานเงนิตัง้ตน้ในการจัดตัง้ศนูย ์และประสานถงุยังชพีจากเครอืขา่ย เพือ่ใหศ้นูยส์ามารถยกระดับมา
ดแูลผูป้ระสบภัยกนัเองไดท้ีศ่นูยน์ี ้พืน้ทีน่ ้ายังทว่มสงู รถเล็กยังผา่นไมไ่ด ้การชว่ยเหลอืเขา้ถงึล าบาก 
ศนูยภ์ัยพบิัตทิา่เสม็ด ม.7 ไดเ้ขา้ไปเป็นทีป่รกึษา และ มอบของชดุแรก ให ้และชว่ยประสานอาสาจาก
เกาะยาวนอ้ยพังงา เครอืขา่ยภัยพบิัตบิางเหรยีงพังงา ใหเ้ขา้ไปชว่ยเบือ้งตน้แลว้ครับ หรอือาจมกีลุม่
อืน่ๆ ดว้ย ยังมกีลุม่บิ๊กทร ีและไดรั้บเงนิบรจิาค มา 5,000 บาทเพือ่ซือ้เรอื 1 ล า และทาง
สถานโีทรทัศน ์PPTV สมทบเพิม่ในวนัที ่12 มกราคม 2560 อกี 15,000 บาท เพือ่จัดหาอาหารสด
และใหผู้ป้ระสบภัยไดม้โีอกาส ท าอาหาร ชว่ยเหลอืกนัเองไดต้อ่ไป



กรณี พืน้ทีเ่ขาพนม จงัหวดักระบี ่ เป็นพื้นที ่มกีารเตรียมความพรอ้ม มาตัง้แต่คราวปี 
2553 จากน ้าป่าไหลหลาก ท าใหบ้า้นเรอืนเสยีหายจ านวนมาก และไดใ้หเ้ขาไดเ้ขา้มาร่วม
เรียนรูก้ารเตรียมความพรอ้มรับมือภัยพบิัต ิที่ไดรั้บการสนับสนุนจากมูลนิธชิุมชนไทและ 
สสส.เมือ่เหตขุ ึน้ในครัง้นี้ ชมุชน มรีะบบแจง้เตอืนและมศีนูยอ์พยพ พวกเขาจงึปลอดภัยใน
ชวีติ แตท่รัพยส์นิคงตอ้งฟ้ืนฟกูนัตอ่ไป 

วีดีโอน า้ป่าดนิโคลนถล่มพืน้ท่ีอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี วันท่ี 9 มกราคม 2560
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews/videos/1217213211687736/

https://www.facebook.com/ThaiPBSNews/videos/1217213211687736/


วนัที ่11 มกราคม 2560 เร่ิมปฏิบตัิการศูนย์ที่ 4ศนูย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ หมูท่ี่ 8 ต าบล
การะเกด โดยได้มีทีมช่วยเหลือจากเครือข่ายสิทธิคนจนพฒันาภเูก็ตชมุชนคลองเกาะผีซึง่เป็นเครือขา่ยท างานร่วมกนักบั
เครือข่ายผู้ประสบภยัสนึามบ้ิานน า้เค็ม ได้ร่วมกนัน าของที่ชาวบ้านและสภาองค์กรต าบลวิชิต ร่วมกนับริจาคแพ็คใสถ่งุอย่าง
ดี แล้วออกเดินทางมาจากภเูก็ต มาสง่มอบต่อให้กบัศนูย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ หมูท่ี่ 8 ต าบลการะเกด

ของบริจาคพร้อม คนพร้อมเดนิทางมุ่งสู่ศูนย์ท่ี 4 หมู่ 8 ต าบลการะเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช



เวทสีรปุบทเรยีนและเตรยีมความพรอ้มชุมชน จดัการภยั

วนัที ่15 มกราคม 2560

การชว่ยเหลอืในพืน้ทีท่ั่วถงึทกุครัวเรอืนและการจัดการของแหง้มใีหพ้ออยูไ่ด ้ตัง้แต่
น ้าทว่ม ในพืน้ทีถ่กูน ้าทว่มตัง้แตว่ันที ่3 มกราคม 2560ไดแ้จกขา้วของตา่ง ๆ ไปครบ
ทกุครัวเรอืนแลว้ และสามารถแจกใหก้ับหมูบ่า้นอืน่ในพืน้ทีน่ ้าทว่มดว้ย เชน่ ทีอ่ าเภอ
เชยีรใหญ ่ต าบลชะอวด ต าบลเคร็ง และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ อกีกวา่ 10 หมูบ่า้น 

ศนูยผ์ูป้ระสบภยั พืน้ที ่หมู ่8 ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช



1 ศนูยป์ระสานงานชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตังิาน
ต าบลเกาะขนัธ ์หมู ่8ไดร้บัของบรจิาค ไดร้บัเงนิ
บรจิาค มกีารบรหิารจดัการทีด่จีนสามารถบรหิาร
จดัการจนสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได้

ความประทบัใจทีเ่กดิขึน้

2.ศนูยป์ระสานงานชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
งานต าบลทา่เสม็ด หมู ่7มธีารน า้ใจมอบของ
บรจิาค มอบเงนิบรจิาค จ านวนมากมกีารบรหิาร
จดัการทีด่จีนสามารถชว่ยเหลอืตนเองและ
ชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได้

3.ศนูยผ์ูป้ระสบภยัต าบลทา่เสม็ด หมู ่7 จาก
ผูป้ระสบภยั กลายเป็นผูช้ว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ตอ่ได ้
โดยมอบของยงัชพีใหก้บัศนูยผ์ูป้ระสบภยั
พบิตัทิอ้งล าเจยีก หมู ่4 บา้นดอนจกิ



ศนูยผ์ูป้ระสบภยัพืน้ที ่หมูบ่า้นดอนจกิ หมู่ 4 ต าบลทอ้งล าเจยีก อ.เชยีรใหญ ่จงัหวดั
นครศรธีรรมราช

•การจัดตัง้ศนูยเ์ป็นชดุความรูใ้หม ่หากไม่มศีนูย ์
เราคงไมไ่ดรั้บการดแูล
• มกีารชว่ยเหลอื บา้นเราเขา้มาตัง้ 5 กโิลเมตร  
ใครจะคดิวา่มคีนอยู ่ใครจะเขา้มาชว่ย เราคงไมม่ี
โอกาส ไดรั้บการดแูลจากสงัคมแบบนี ้
• ขอบคณุเครอืขา่ยทีเ่ขา้มาชว่ยเราดแูลท่ัวถงึ
• ไดแ้บง่บันใหเ้พือ่น ม.1 ม.3 ม.7 ม.8 กวา่ 380
ชดุ 
• เราไม่อยากเป็นผูรั้บเพียงอย่างเดยีว เรายินดี
เป็นผูใ้หด้ว้ย (ผูใ้หญพ่ดู)

การเดนิหนา้ฟ้ืนฟตูอ้งท าตอ่ 
• เรือ่งอาชพี พันธุพ์ชื หรอือาชพีเสรมิ 
• ตอ้งเตรยีมพรอ้มรับมอืภัยพบิตั ิ
• เพยีงเราใหโ้อกาสผูป้ระสบภัยเพยีงเราประสานหนุนเสรมิเขาก็เรยีนรูท้า่มกลางการท า



ศูนย์ผู้ประสบภยัพืน้ที่หมู่ 2 ต าบลแม่เจ้าอยู่หวั อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

น ้ายังทว่มขงัอยู ่บนถนนรถเล็กยังผ่าน
ไม่ได ้และยังมีเสน้ทาง ที่รถยังผ่าน
ไม่ได ้ตอนนี้ขาวบา้นไดรั้บการดูแล 
ระดบัหนึง่ และท าหมซู ึง่เป็นอาหารสด 
ใหช้าวบา้นประทัง ชวีติ

• การฟ้ืนฟอูาชพี อาหารวัว 710 ตวั
• กองทนุอาชพี กวา่อกี 3-6 เดอืน
• การเตรยีมพรอ้มรับมอืภัยพบิัต ิการจัด
ทมี การจัดหาเรอื 
•การท าแผนชุมชน แผนเตรียมพรอ้ม
รับมือภัยพบิัตกิารสรา้งความยั่งยืน ให ้
ชมุชนอยูร่อดปลอดภัย
• ตอ้งการทีมสนับสนุนกระบวนการ
ตอ่เนือ่ง



ถานการณ์น า้ทว่มดนิสไลทอ์ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

• ตัง้ศนูยป์ระสานงานและชว่ยเหลอืและการ
ฟ้ืนฟ ูเครอืขา่ยการแกปั้ญหาคนืสญัชาตคิน
ไทย ทีว่ดัสวุรรณาราม(ทุง่ขวาง) 

•พืน้ทีป่ระสบภัยคลองลอย มจี านวนคนไทย
พลัดถิน่ทีไ่ดรั้บความเสยีหาย ถงึ 800 กวา่
ครัวเรอืน ยังไมไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืแตค่นทีม่ี
บัตรประชาชนไดรั้บการชว่ยเหลอือยา่งเต็มที ่
(ยกเวน้ พลัดถิน่ ขอ้มลูชดัเจน)

• มกีารจัดระบบการชว่ยเหลอืในพืน้ทีจ่าก
ภายนอก โดยใหนั้กศกึษาคณะนวตักรรม
สงัคม มหาวทิยาลัยรังสติ ท าการเก็บขอ้มลู
ความเสยีหายเบือ้งตน้ เพือ่ก าหนดผูไ้ดรั้บ
ความเสยีหายทีแ่ทจ้รงิ โดยรว่มกบั 
ผูใ้หญบ่า้น /อบต./แกนน าคนไทยพลัดถิน่ 

• ชาวบา้นมสีภาพจติใจย ่าแยม่าก โดยเฉพาะ
คนไทยพลัดถิน่ บา้นพังทัง้หลัง 9 หลงัคา
เรอืน (คปคท1หลัง/นอก8หลัง) มบีา้นโดน
น ้า/โคลน (คปคท16 หลัง /นอกกวา่ 400 
หลัง บา้นอยูร่อบนอกมสุลมิฯ กบั บา้นคน
ไทยพลัดถิน่ 15 หลัง กระจายตามการอยู่
อาศัยทีด่นิท ากนิ และพชืผล เสยีหายกวา่ 
90% 

(นกัศกึษา ม.รังสิต ชว่ยบริจาคเสือ้ผ้าให้ผู้ประสบภยั 400 ชดุ)



ขอ้มูลในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย( ม.8 บา้น
คลองลอย และกลุ่มมสุลมิบา้นโปงแดง) จ านวน 
362 ครอบครัว 1,611 คน(ยังมีเพิ่ม) แยกเป็น 
คนไทยพลัดถิน่ 28 ครอบครัว 103 คน มุสลมิฯ
9  ครอบค รั ว  46  คน  คนไทยทั่ ว ไป  325 
ครอบครัว 1,462คน มีบา้นพังทัง้หลัง 9 หลัง
(บ า้นคนไทยพลัดถิ่น  3  หลั ง)  และมีบ า้น
เสยีหายบางสว่นความเสยีหายสว่นใหญ่ทกุอยา่ง
ในบา้น ทีโ่ดนน ้าและโคลนพัดเขา้ไป



เครอืขา่ชุมชน รว่มปภ สนบัสนนุรถน า้ท าความ
สะอาดบา้นพีน่อ้งพลดัถิน่ 

อ.บางสะพาน


