
การอบรมปฏิบัติการ “เครื่องมือรับภัยพิบัติ ภูมิคุ้มกันชุมชน”
ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘



เรียนรู้มิตินิเวศวัฒนธรรมและศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ

เข้าใจวิถีชีวิต-เข้าใจภัยพบิัติชุมชน



แนวคิดเพื่อความเข้าใจภัยพิบัติและศักยภาพชุมชน
“วิธีคิด” คือฐานรากที่ออกดอกผลเป็นเครื่องมือหรือ “วิธีท า”



แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่นปรับตัวเพื่ออยู่กับภัยพิบัติได้ด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีพื้นบ้านผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ของชุมชน



• ขีดความสามารถในการยืนหยัดรับมือ
ภัยพิบัติ

• สามารถเผชิญปัญหาทั้งก่อนภัยพิบัติ 
ระหว่างการเกิดภัยพิบัติและการพื้นฟู
ชีวิต ความเป็นอยู่หลังเกิดภัยพิบัติ

• พลังการฟื้นตัวมีทั้งขีดความสามารถใน
แบบที่เฉพาะเจาะจงกับภัยพิบัติแต่ละ
ประเภทและขีดความสามารถที่เป็น
ศักยภาพทั่วไป

แนวคิดพลังการฟื้นตัวของชุมชน

ฟื้นตัว-เข้มแข็งกว่าเดิม

ทุลักทุเล-ล้มลุกคลุกคลาน

ล้มไม่ลุก-ปลุกไม่ตื่น



แนวคิดทุนชุมชน: ทุนกายภาพ-ทุนสังคม



แนวคิดชุมชนจัดการภัยพิบัติ
มีกรรมการ ทีมงาน
มีการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติ
มีการฝึกซ้อมแผน
มีการจัดหาอุปกรณ์ให้พรอ้ม
มีมาตรการป้องกัน
มีระบบข้อมูลที่ทันสถานการณ์
มีระบบเตือนภัยที่ดี  
มีมาตรการลดความเสียหาย
มีความพร้อมทีมกู้ชีพ-กู้ภัย
มีมาตรการด้านฟื้นฟู
มีระบบการแพทย์สาธารณสุข



เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน



ประโยชน์ของเครื่องมือ
ภัยพิบัติชุมชน ๙ ชิ้น



เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน

ท่ี ชื่อเครื่องมือ
ประโยชน์: ความเข้าใจในมิติของภัยพิบัติชุมชน

พลังการฟื้นตัว
ชุมชน

ทุนชุมชน นิเวศวัฒนธรรม
ชุมชน

ชุมชนจัดการ  
ภัยพิบัติ

๑ ผังประวัติศาสตร์
ภัยพิบัติชุมชน

   

๒ แผนท่ีชุมชนรับมือภัยพิบัติ    

๓ ผังเครือญาติ    

๔ ผังเครือข่ายและ
องค์กรชุมชน

   

๕ ระบบสื่อสารชุมชน    

๖ ปฏิทินชุมชน          
ปฏิทินภัยพิบัติ

   

๗ ตารางทุนชุมชน    

๘ ระบบสุขภาพและ
การแพทย์ฉุกเฉิน

   

๙ เรื่องเล่าภัยพิบัติ    



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ

ตัวอย่างเส้นทางประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ อ. ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช  



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ

จากเส้นทางประวัติศาสตร์มาสู่การถอดบทเรียนประสบการณ์ภัยพิบัติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัต:ิ กิจกรรมการเรียนรู้

๑. อ่านเรื่องราวประสบการณ์การเกิดภัยพิบัติในชุมชน
จากเอกสารตัวอย่าง

๒. น าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่านมาเขียน
ลงในเส้นทางประวัติศาสตร์

๓. จากเหตุการณ์ในเส้นทางประวัติศาสตร์ น ามาลงใน
ตารางวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ในอดีต



ประโยชน์ของเครื่องมือชิ้นที่ ๑



เครื่องมือชิ้นที่ ๒
แผนที่ชุมชนรับมือภัยพิบัติ

แผนที่ความเสี่ยง
ภัยที่เคยเกิด
ภัยที่อาจเกิด

แผนที่ศักยภาพ
ทุนกายภาพ
ทุนทางสังคม

แผนที่กลุ่มเปราะบาง
แผนที่เดินดิน (ภูมิ-สังคม)
แผนที่เป็นเครื่องมือจัดการ
และจัดระบบข้อมูล



แผนที่ทั่วไป



แผนที่เดินดิน



กิจกรรม: จัดท าแผนที่ชุมชนจัดการภัยพิบัติ

1.ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น
1.1 ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น
1.2 พื้นที่เสียงที่ได้รับผลกระทบ
1.3 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบา

๒. ภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้น
2.1 ภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิด
2.2 พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ
2.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง    

3. การรับมือ การเตรียมพร้อม
3.1 กายภาพ-ลักษณะภูมิประเทศ 
(เนินเขา พื้นที่สูง พื้นที่หลบภัย)
3.2 จุดอพยพ จุดรวมพล จุดส่งต่อ

(เช่น อบต. วัด โรงเรียน ตลาด 
สถานีอนามัย รพ.)

3.3 บุคคล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครฯ 
(เช่น อสม. ผู้น าชุมชน กู้ชีพกู้ภัย 
ช่างต่อเรือ คนขับเรือรับจ้าง)



ประโยชน์เคร่ืองมือชิ้นที่ ๒
แผนที่ชุมชนรับมือภัยพิบัติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๓ ผังเครือญาติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๓ ผังเครือญาติ



กิจกรรม: ทดลองถอดผังเครือญาติ

2 1 2 31 4

2 3

อุบัติเหตุ เสียชีวิตจากน้ าท่วมปี ๒๕๕๓
1

1 2

= ชาย
หย่า (42) อายุ

ไม่ถูกกัน
# 11 

บ้านเลขที่

อยู่ด้วยกัน

นิมิตร สีดาแก้วตา สนิท
อาสากู้ชีพ

กิตติ
ผู้ใหญ่บ้าน

สมสมัย
อบต.

= หญิง
= ตาย

แต่งงาน
ลูก



ประโยชน์ของผังเครือญาติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๔
ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน



แบบฝึกหัด: ผังเครือข่ายองค์กรชุมชน

ผังเครือข่ายองค์กรคือแผนผังความสัมพันธ์

• เริ่มจากคน (หรือตัวละคร) ที่มี
บทบาทส าคัญในชุมชน

• เชื่อมโยงออกสู่องค์กร, กลุ่ม, 
กรรมการ, หรือ “กองทุน”

• ทั้งองค์กรที่เป็นทางการและที่
ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มงานอดิเรก กลุ่มเพื่อนสนิท

• โยงจาก “กลุ่ม” เชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่าย

• เพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็นได้ตาม
ต้องการ 



ประโยชน์ผังเครือข่ายองค์กรชุมชน



เครื่องมือชิ้นที่ ๕
ระบบส่ือสารชุมชน

 ระบบติดตามข้อมูล
สถานการณ์ภัยพิบัติ

 ระบบเตือนภัย
 ระบบแจ้งข่าวสาร
 ระบบประสานงาน

 ระบบแจ้งขอความ
ช่วยเหลือ

 สื่อบุคคล สื่อชุมชน 
สื่อมวลชน สื่อสังคม

 เครื่องมือ คน ระบบ

1

2
3

4

5 ผู้รับสารผู้ส่งสาร

การถอด 
รหัสสารช่องทาง

สาร 
(เข้ารหัส)

วงจรป้อนกลับ



แบบฝึกหัด: ระบบส่ือสารชุมชน

เอา Mind Map ท่ีต้ัมท ามาใส่ตรงนี้

ระดมสมองระบบการสื่อสารทุกระดับใน-นอกชุมชน



ประโยชน์ของระบบสื่อสารชุมชน



เครื่องมือชิ้นที่ ๖
ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

 ปฏิทินกิจกรรมในชุมชน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ การท ามาหากิน
 การอพยพย้ายถิ่น
 แรงงานต่างพื้นที่

 กิจกรรมทางวัฒนธรรม
 ประเพณี เทศกาล

 ปฏิทินการเกิดภัยพิบัติ
 ปฏิทินกิจกรรมเพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพบิัติ



ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ



แบบฝึกหัด: ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

อ่านเหตุการณ์จากเอกสารแล้วช่วยกันจัดท าปฏิทินภัยพิบัติชุมชน

ปฎิทินรับมือภัยพิบัติ

ทบทวนและจัดท าแผนภัยพิบัติ

ซ่อมฝายชุมชน

ท าแนวกั้นกันชายฝั่งทะลาย

ตรวจสอบความแข็งแรงกระชังปลา



ประโยชน์ของปฏิทินภัยพิบัติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๗
ตารางทุนชุมชน

 ชุมชนไม่ใช่ภาชนะว่าง
 การเตรียมพร้อมเริม่ที่การ

ส ารวจศักยภาพของตน
 พึ่งตนเองคู่กับพึ่งเครือข่าย
 ทุนส าหรับช่วยผู้อื่น
 ทุกหลากหลายมิต:ิ ทุน

กายภาพ ทุนสังคม ทุน
เศรษฐกิจ ทุนปัญญา ทุน
มนุษย์ และทุนองค์กร
เครือข่าย



แบบฝึกหัด1: ผังความคิดทุนชุมชน

ระดมความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับทุนหลากหลายในชุมชน



ประโยชน์ของตารางทุนชุมชน



เครื่องมือชิ้นที่ ๘
ระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน

 ระบบบริการสุขภาพต้องปรับ
เพื่อรับมือภาวะภัยพิบัติ

 เป็นการทบทวนระบบที่
เกี่ยวข้อง

 เพื่อเตรียมพร้อมอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์และการประสานงาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 วางแผนส าหรับสถานที่และ
ระบบบริการภาคสนาม การส่ง
ต่อและการออกหน่วย



แบบฝึกหัด: ผังระบบสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน



ประโยชน์การท าผังระบบสุขภาพ
และการแพทย์ฉุกเฉิน



เครื่องมือชิ้นที่ ๙
เรื่องเล่าภัยพิบัติ

 ส่งเสริมคุณค่าของงาน
 สร้างแรงบันดาลใจ
 ถอดบทเรียนผ่านรูปธรรม
 เรียนรู้ความหมาย
 สร้างสรรค์จินตนาการ
 การตรึกตรองอย่างลึก
 เรื่องเล่าเร้าพลัง
 ปรับเปล่ียนค่านิยม
 ขับเคล่ือนพลังทางสังคม



รูปแบบ: เรื่องเล่าภัยพิบัติ
เรื่อง..................................................
สถานการณ์และสถานที่....................
..........................................................
...........................................................

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

บทเรียนจากเรื่องเล่า: ……………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

จับคู่เล่าเรื่องภัยพิบัติที่ประทับใจแล้วช่วยกันเอาใส่แบบบันทึก



แบบฝึกหัด: เรื่องเล่าภัยพิบัติ
เรื่อง..ระบบเดินเรือสาธารณะ......
สถานการณ์.. น ้าท่วมใหญ่เมือง
นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1…ผู้ว่าราชการจังหวัด......
2…เรือจ้าง……………………..
3…อาสาสมัครดูแลเรือ ……………..

น ำ้ท่วมเขตเมือง
กำรสญัจร
ล ำบำก

ผู้ว่ำเรียกประชมุขึน้
ทะเบียนเรือจ้ำงและ
ติดธงเรือทกุล ำ

ทำงจงัหวดัจ่ำย
ค่ำจ้ำงให้เรือจ้ำงเป็น
รำยวนั คนขึน้ฟรี

ชำวบ้ำน
เดือดร้อน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี : … ระบบสัญจรระหว่างการเกิดอุทกภัยหากขาดการ
จัดการจะเป็นปัญหาซ ้าเติมผู้ประสบภัย การจัดระบบต้องมีการขึ นทะเบียน การ
จัดการค่าจ้างให้เป็นเหมาะสม และมีระบบการควบคุมดูแลซึ่งท้าได้โดยอาสา

จับคู่เล่าเรื่องภัยพิบัติที่ประทับใจแล้วช่วยกันเอาใส่แบบบันทึก

มีเรือจ้ำงออกหำกิน
คิดค่ำจ้ำงแพงมำก

เรือจ้ำงบำงคนเอำขวดแตกไป
ทิง้ในน ำ้ บำดเท้ำคนเดิน
บงัคบัให้ต้องขึน้เรือ

มีกำรสร้ำงท่ำขึน้ลงเรือและมี
อำสำนบัเท่ียวท่ีเรือออกรับคน

ตำมท่ีตกลงกนั



ประโยชน์ของเรื่องเล่าภัยพิบัติ



ลองท าดู: แบบฝึกหัด
เครื่องมือชิ้นที่ ๑ ๓ ๔ ๖ ๙



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัต:ิ กิจกรรมการเรียนรู้

๑. อ่านเรื่องราวประสบการณ์การเกิดภัยพิบัติในชุมชน
จากเอกสารตัวอย่าง

๒. น าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่านมาเขียน
ลงในเส้นทางประวัติศาสตร์

๓. จากเหตุการณ์ในเส้นทางประวัติศาสตร์ น ามาลงใน
ตารางวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ในอดีต



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ

ตัวอย่างเส้นทางประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ อ. ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช  



เครื่องมือชิ้นที่ ๑
ประวัติศาสตร์ภัยพิบัติ

จากเส้นทางประวัติศาสตร์มาสู่การถอดบทเรียนประสบการณ์ภัยพิบัติ



เครื่องมือชิ้นที่ ๓ ผังเครือญาติ



กิจกรรม: ทดลองถอดผังเครือญาติ

2 1 2 31 4

2 3

อุบัติเหตุ เสียชีวิตจากน้ าท่วมปี ๒๕๕๓
1

1 2

= ชาย
หย่า (42) อายุ

ไม่ถูกกัน
# 11 

บ้านเลขที่

อยู่ด้วยกัน

นิมิตร สีดาแก้วตา สนิท
อาสากู้ชีพ

กิตติ
ผู้ใหญ่บ้าน

สมสมัย
อบต.

= หญิง
= ตาย

แต่งงาน
ลูก



เครื่องมือชิ้นที่ ๔
ผังเครือข่ายและองค์กรชุมชน



แบบฝึกหัด: ผังเครือข่ายองค์กรชุมชน

ผังเครือข่ายองค์กรคือแผนผังความสัมพันธ์

• เริ่มจากคน (หรือตัวละคร) ที่มี
บทบาทส าคัญในชุมชน

• เชื่อมโยงออกสู่องค์กร, กลุ่ม, 
กรรมการ, หรือ “กองทุน”

• ทั้งองค์กรที่เป็นทางการและที่
ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มงานอดิเรก กลุ่มเพื่อนสนิท

• โยงจาก “กลุ่ม” เชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่าย

• เพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็นได้ตาม
ต้องการ 



เครื่องมือชิ้นที่ ๖
ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

 ปฏิทินกิจกรรมในชุมชน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ การท ามาหากิน
 การอพยพย้ายถิ่น
 แรงงานต่างพื้นที่

 กิจกรรมทางวัฒนธรรม
 ประเพณี เทศกาล

 ปฏิทินการเกิดภัยพิบัติ
 ปฏิทินกิจกรรมเพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพบิัติ



แบบฝึกหัด: ปฏิทินชุมชน ปฏิทินภัยพิบัติ

อ่านเหตุการณ์จากเอกสารแล้วช่วยกันจัดท าปฏิทินภัยพิบัติชุมชน

ปฎิทินรับมือภัยพิบัติ

ทบทวนและจัดท าแผนภัยพิบัติ

ซ่อมฝายชุมชน

ท าแนวกั้นกันชายฝั่งทะลาย

ตรวจสอบความแข็งแรงกระชังปลา



เครื่องมือชิ้นที่ ๙
เรื่องเล่าภัยพิบัติ

 ส่งเสริมคุณค่าของงาน
 สร้างแรงบันดาลใจ
 ถอดบทเรียนผ่านรูปธรรม
 เรียนรู้ความหมาย
 สร้างสรรค์จินตนาการ
 การตรึกตรองอย่างลึก
 เรื่องเล่าเร้าพลัง
 ปรับเปล่ียนค่านิยม
 ขับเคล่ือนพลังทางสังคม



แบบฝึกหัด: เรื่องเล่าภัยพิบัติ
เรื่อง..ระบบเดินเรือสาธารณะ......
สถานการณ์.. น ้าท่วมใหญ่เมือง
นครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1…ผู้ว่าราชการจังหวัด......
2…เรือจ้าง……………………..
3…อาสาสมัครดูแลเรือ ……………..

น ำ้ท่วมเขตเมือง
กำรสญัจร
ล ำบำก

ผู้ว่ำเรียกประชมุขึน้
ทะเบียนเรือจ้ำงและ
ติดธงเรือทกุล ำ

ทำงจงัหวดัจ่ำย
ค่ำจ้ำงให้เรือจ้ำงเป็น
รำยวนั คนขึน้ฟรี

ชำวบ้ำน
เดือดร้อน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี : … ระบบสัญจรระหว่างการเกิดอุทกภัยหากขาดการ
จัดการจะเป็นปัญหาซ ้าเติมผู้ประสบภัย การจัดระบบต้องมีการขึ นทะเบียน การ
จัดการค่าจ้างให้เป็นเหมาะสม และมีระบบการควบคุมดูแลซึ่งท้าได้โดยอาสา

จับคู่เล่าเรื่องภัยพิบัติที่ประทับใจแล้วช่วยกันเอาใส่แบบบันทึก

มีเรือจ้ำงออกหำกิน
คิดค่ำจ้ำงแพงมำก

เรือจ้ำงบำงคนเอำขวดแตกไป
ทิง้ในน ำ้ บำดเท้ำคนเดิน
บงัคบัให้ต้องขึน้เรือ

มีกำรสร้ำงท่ำขึน้ลงเรือและมี
อำสำนบัเท่ียวท่ีเรือออกรับคน

ตำมท่ีตกลงกนั



รูปแบบ: เรื่องเล่าภัยพิบัติ
เรื่อง..................................................
สถานการณ์และสถานที่....................
..........................................................
...........................................................

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

บทเรียนจากเรื่องเล่า: ……………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

จับคู่เล่าเรื่องภัยพิบัติที่ประทับใจแล้วช่วยกันเอาใส่แบบบันทึก



 หารือแกนน าชุมชนเรื่องการน า
เครื่องมือภัยพิบัติมาใช้

 จัดกิจกรรมอบรมและเก็บข้อมูล
 จัดท าแฟ้มข้อมูล/ระบบข้อมูล

ตามที่ได้จากเครื่องมือต่างๆ
 น าข้อมูลไปพิจารณาเมื่ออบรม

ทีมงานและเมื่อท ากิจกรรมเรื่อง
ภัยพิบัติ

 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
ทันสถานการณ์เสมอ

การน าเครื่องมือภัยพิบัติชุมชนไปด าเนินการในชุมชน


