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VolunteerWhy
อาสาสมัครนั้นสำาคัญไฉน ?
ความสำาคัญของอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

สถานการณ์พิบัติ เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
ทำาให้การทำางานของชุมชนหรือสังคมได้รับผลกระทบ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต 
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมอาณาบริเวณเป็นวงกว้างหรืออาจ
เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆพื้นที่ ทำาให้ต้องทำางานแข่งกับเวลาในการให้ความช่วย
เหลือ ผลกระทบจากความสูญเสียทำาให้เกิดความขาดแคลนในทรัพยากรต่างๆ รวม
ถึงส่งกระทบต่อชีวิตผู้คนทั้งทางร่ายกายและจิตใจ นับว่าเป็นสถานการณ์ความไม่
ปกติในสังคมที่เกิดขึ้นและเป็นสภาวะสำาคัญท่ีทำาให้เห็นปรากฏการณ์พลังของอาสา
สมัครที่เป็นกำาลังสำาคัญในการทำางานช่วยเหลือจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านๆมา อาสา
สมัครสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ แรงใจและแรงกายของอาสาสมัครสามารถสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคมได้ดังต่อไปนี้

 • อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสังคมทางกายภาพใน

ทุกมิติของการรับมือกับภัยพิบัติ ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย

และนำา้ใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 • อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นผู้ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ เป็นตัวประสานความ

สัมพันธ์ในชุมชน และสร้างความหวังให้กับผู้คนในสังคม

 • อาสาสมัคร มีส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยเติมเต็มความต้องการและถม

ช่องว่างด้านการช่วยเหลือของส่วนกลางที่อาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง

 • อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นกลไกสำาคัญที่เชื่อมร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน 

สร้างความเชื่อมั่นร่วมกันและก่อให้เกิดความสมานสามัคคีในสังคม

 • อาสาสมัคร เป็นส่วนสำาคัญที่จะร่วมกันสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและ

สำานึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

 • อาสาสมัคร เป็นส่วนสำาคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยแก้

ปัญหาสังคม
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ประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัคร

 • ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้ทำาความเข้าใจสังคม    

ในมิติที่ต่างออกไป

 • ได้เรียนรู้และเติบโต ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ลงมือทำา

 • ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้เรียนรู้ทักษะการทำางานใหม่ๆ

 • ได้รับความสุขทางใจ ความภาคภูมิใจจากการได้แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

 • ได้เห็นคุณค่าของตนเองที่เชื่อมโยงต่อสังคม

 • ได้รับความสนุกสนานท้าทายจากประสบการณ์แปลกใหม่ในการทำางาน

1. กิจกรรมนั้นกระทำาโดยอิสระ ไม่มีการขู่เข็ญหรือบังคับให้ทำา
2. กิจกรรมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเป็นเงินตรา
3. กิจกรรมนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กระทำา ยังก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า งานอาสาสมัครคืองานที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของผู้กระทำา
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสำาคัญ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำาโดยไม่
เกี่ยวข้องกับความต้องการค่าตอบแทน

“งานอาสาสมัคร” ตามความหมายซึ่ง    
หน่วยงานอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติหรือ        

The United Nations Volunteers (UNV) ได้นิยาม
หลักการสำาคัญพื้นฐานไว้ดังนี้
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ทำ�คว�มรู้จัก
ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ

ในการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครเพื่อการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ มีความจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทำาความ
เข้าใจในภัยพิบัติลักษณะต่างๆที่มักเกิดขึ้น หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต เพื่ออาสาสมัครจะได้สามารถดูแลตัวเองและดูแลคนรอบ
ข้างให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่มักเกิดขึ้นในประเทศไทย

1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone)
2. แผ่นดินไหว (Earthquake)
3. อุทกภัย น้ำาท่วม (Flood)
4. พายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm)
5. ดินโคลนถล่ม (Landslide / Mudslide)
6. คลื่นพายุซัดเข้าฝั่ง (Storm Surge)
7. ไฟป่า (Fire)
8. ฝนแล้ง (Drought)
9. สึนามิ (Tsunami)
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พายุหมุนเขตร้อน 

(Tropical Cyclone)

พายุหมุนเขตร้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พายุไซโคลน (Cyclone) เกิดในช่วง 
ฤดูร้อนและปลายฤดูร้อน ก่อตัวขึ้นเหนือทะเลที่มีอุณหภูมิปกคลุมสูงกว่า 27 C เล็กน้อย 
แนวละติจูดประมาณ 5 ถึง 20 องศาเหนือและใต้ และมีช่วงเวลาเกิดค่อนข้างแน่นอนของ
แต่ละปี ด้านการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ำาเหนือทะเล
หรือมหาสมุทร มีการพัฒนาจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นและจะอ่อนกำาลังจนสลายตัวในที่สุด 
ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน แบ่งขนาดความรุนแรงของพายุตามความเร็วลมสูงสุดรอบ
ศูนย์กลาง ดังนี้

1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุหมุนเขตร้อนกำาลังอ่อน ความเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีความรุนแรงปานกลาง ความเร็ว
สูงสุดตั้งแต่ 62 ถึง 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นระดับของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงมาก
ที่สุด ความเร็วลมเกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับลมที่พัดรุนแรงมาก มีลักษณะอากาศที่เลวร้าย
ติดตามมาด้วย เช่นฝนตกหนักมากกว่าฝนปกติธรรมดาจนอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมได้ เกิดคล่ืน
พายุซัดฝั่ง เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเล เกิดการพังทลายของพื้นที่ลาดเอียงซึ่งอาจเกิดจากการ
กัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ดังนั้นหากเกิดพายุหมุนเขตร้อนควรติดตามสภาวะอากาศ ฟัง
คำาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะมีฝนฟ้าคะนอง ไม่ใส่เครื่อง
ประดับโลหะ และอยู่กลางแจ้งขณะมีฝนฟ้าคะนอง และควรเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค 
ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วต่างๆเพื่อติดตามข่าวสาร รวมทั้งมีการฝึกซ้อมการป้องกัน
ภัยพิบัติ เตรียมความพร้อม และวางแผนการอพยพหากจำาเป็น
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แผ่นดินไหว

(Earthquake)

แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก มีลักษณะสำาคัญคือ 
แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงมักจะมีแผ่นดินไหวตามมาอีกหลายครั้ง อาจทำาให้เกิดแผ่นดินแยก แผ่นดินถล่ม 
อาจสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือน อาคารอาจไม่พังทลายในทันที แต่อาจจะพังถล่ม
ในภายหลัง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

 • ออกจากอาคารไปสู่ที่โล่งแจ้งทันที
 • หากมีคนอยู่จำานวนมากอย่าแย่งกันออกที่ประตู เพราะจะเกิดอันตรายจากการ

เหยียบกัน
 • หากอยู่ในตึกสูงให้อยู่ที่ชั้นเดิม อย่าใช้ลิฟต์ 
 • หากออกจากอาคารไม่ได้ ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนชิดติดกับเสาที่แข็งแรง
 • คลุมศีรษะไว้จนกระทั่งแผ่นดินไหวหยุดเอง
 • เตรียมพร้อมการใช้ระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิง
 • หากขับขี่ยานพาหนะให้รีบจอดยานพาหนะในที่โล่งแจ้ง ห้ามหยุดใต้สะพาน     

ใต้ทางด่วน ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง และให้อยู่ในรถยนต์
 • รีบดับแก๊สเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว เพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย

สำาหรับประเทศไทยนั้น เราค่อนข้างโชคดีด้วยลักษณะภูมิประเทศ และที่ตั้งของ
ประเทศที่ไม่ได้ตั้งอยู่แนวแผ่นดินไหวของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงถูกจัดอยู่ในบริเวณที่มี
ภัยแผ่นดินไหวระดับต่ำาจนถึงปานกลาง อย่างไรก็ตามแม้ว่าไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย แต่แผ่นดินไหวขนาดระดับปานกลาง ระดับ 6.0 ริกเตอร์ ก็อาจก่อให้
เกิดความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงและไม่ได้ออกแบบสร้างให้ต้านทานต่อแผ่นดิน
ไหวในพื้นที่เสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่มีพลัง
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อุทกภัย นำา้ท่วม 

(Flood)

สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดน้ำาท่วม ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ ความผันแปรของธรรมชาติ 
พายุหมุนเขตร้อนลมมรสุมกำาลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำากำาลังแรง ทำาให้เกิดฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน รวมไปถึงการที่น้ำาเหนือไหลหลาก เกิดการพังทลายของ
อ่างเก็บน้ำาหรือเขื่อนก็สามารถทำาให้เกิดน้ำาท่วมได้เช่นกัน น้ำาท่วมมีหลากหลายประเภท 
ได้แก่

 • น้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่า เกิดข้ึนเน่ืองจากฝนตกหนักในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชันมากและ
มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำาและต้านน้ำาน้อย มักเกิดหลังฝนตกหนักไม่เกิน 6 ช่ัวโมง 
มีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว โอกาสท่ีจะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย 
ทำาให้สร้างความเสียหายได้มาก

 • น้ำาล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำาจำานวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อ
เนื่อง น้ำาไหลลงสู่แม่น้ำามากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำาด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ำาไม่ทัน    
ทำาให้เกิดสภาวะน้ำาล้นตล่ิงเข้าท่วมบ้านเรือน

 • น้ำาท่วมขัง เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายน้ำาไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดข้ึนในบริเวณ
ท่ีราบลุ่มแม่น้ำาและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่

 • คล่ืนซัดฝ่ัง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝ่ัง ทำาให้มีคล่ืนสูงและน้ำาท่วมบริเวณชายฝ่ังทะเล 

ในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย ควรติดตามข่าวสารอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ หากมี
แนวโน้มว่าน้ำาจะท่วมสูงให้เตรียมการย้ายข้าวของขึ้นที่สูง หาอุปกรณ์ป้องกัน หรือวางแผน
การอพยพ เตรียมอาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์ที่จำาเป็นอื่นๆเช่น โทรศัพท์
มือถือ วิทยุสื่อสาร ปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และไม่สัมผัสสวิทช์ไฟเมื่อ
ตัวเปียก บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆไว้ในกรณีต้องร้องขอความช่วยเหลือ ดูแล
สุขภาพ รักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงระวังสัตว์อันตรายที่มากับน้ำา
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พายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนอง

(Thunderstorm)

พายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เป็นพายุที่เกิดขึ้น
ในช่วงฤดูร้อน มักเกิดในราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พายุฤดูร้อนนั้นจะ
ทำาให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้เกิด
พายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ลมพายุพัดอย่างรุนแรง โดยมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง
และฟ้าผ่าเกิดขึ้น หรือในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย แต่ฝนที่ตกนั้นจะ
ตกไม่นาน เพียงแค่ประมาณ 2 ชั่วโมงก็จะหยุดไป และกินพื้นที่แคบๆประมาณ 
10-20 ตารางกิโลเมตร เมื่อฝนหยุดตกแล้วอากาศจะเย็นลง และท้องฟ้าจะ
เปิดอีกครั้ง สัญญาณที่จะบ่งบอกว่าพายุฤดูร้อนกำาลังจะเกิดขึ้นแล้ว ก็คือสภาพ
อากาศในช่วงนั้นจะร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายๆ วัน มีความชื้นในอากาศสูงจน
รู้สึกเหนียวตัว ลมค่อนข้างสงบ ท้องฟ้าขมุกขมัว และมีเมฆมาก เมฆจะสูง
และมีสีเทาเข้ม ต่อมาลมจะพัดแรงขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก่อนที่เมฆ
จะก่อตัวหนาแน่นอย่างรวดเร็ว จนเกิดฟ้าแลบ และฝนฟ้าคะนองในระยะไกล
สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองตามมา

ในขณะปรากฏพายุฝนฟ้าคะนองควรออกห่างจากวัตถุท่ีเป็นสื่อไฟฟ้า
ทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ำา แนวรั้วบ้าน จักรยานยนต์ รางรถไฟ ต้นไม้
สูง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับโลหะหรือถือวัตถุโลหะในที่แจ้ง และ
ระมัดระวังสิ่งของที่อาจจะหักโค่นได้ เช่น หลังคาบ้าน ต้นไม้ ป้ายโฆษณา 
เสาไฟฟ้า เป็นต้น หรือหากอยู่ในอาคารขณะที่มีพายุฟ้าคะนอง ควรงดการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ชั่วคราว นอกจากกรณีฉุกเฉิน
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ดินโคลนถล่ม

(Landslide / Mudslide)

มีลักษณะสำาคัญคือการที่ หิน ดิน ทราย โคลน ซึ่งอยู่บนที่ลาดชันสูง
เลื่อนไถลลงมายังที่ต่ำา มักเกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือเกิดแผ่นดิน
ไหว ให้สังเกตสีของน้ำาที่ไหลผ่าน หากมีสีขุ่นข้นอาจเกิดภัยดินโคลนถล่ม เมื่อ
เกิดดินโคลนถล่ม จะเป็นอันตรายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางการคมนาคม
ถูกตัดขาด เสาไฟฟ้าและต้นไม้อาจล้มได้ บริเวณที่เกิดดินโคลนถล่มจะทำาให้
โครงสร้างของชั้นดินบริเวณน้ันเสียสมดุลเป็นเหตุให้เกิดดินโคลนถล่มซ้ำาได้  
ข้อสังเกตพื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม มีดังนี้

 • อยู่ใกล้ไหล่เขาที่มีความลาดชันสูงหรือมีรอยดินแยกบนไหล่เขา
 • อยู่ในหุบเขาแคบๆ ที่มีทางน้ำาไหลผ่าน
 • เคยประสบเหตุการณ์น้ำาป่าไหลหลาก
 • อยู่ใกล้ทางน้ำาที่ไหลออกมาจากหุบเขา และเคยถูกน้ำาท่วม
 • พบตะกอนที่เกิดจากดินโคลนถล่มในอดีต

ดินถล่นสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุตามธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก
เป็นเวลานานในพื้นที่ลาดเอียง หรือบริเวณที่พื้นดินไม่แข็งแรง หรืออาจเป็น
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ หรือภูเขาไฟระเบิด และยัง
สามารถเกิดได้จากการกระทำาของน้ำามือมนุษย์ที่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เช่น 
การสูบน้ำาจากใต้ดิน การดูดทรายจากแม่น้ำา การขุดดินบริเวณไหล่เขาหรือ  
เชิงเขา การตัดไม้ทำาลายป่า เป็นต้น
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คลื่นพายุซัดเข้าฝั่ง 

(Storm Surge)

คลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นซัดชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความ
แรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง โดยปกติมี
ความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร แต่บางครั้งอาจเกิดได้เมื่อ
ศูนย์กลางพายุอยู่ห่างมากกว่า 100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุ 
และสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดจนบางครั้งยังได้รับอิทธิพล 
เสริมความรุนแรงจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำาให้เกิดอันตรายมาก
ขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซน
ร้อนขึ้นไป ทำาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง บริเวณที่มีความเสี่ยงและ
มีโอกาสเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งได้มากได้แก่ บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด
ชลบุรีจนถึงจังหวัดตราด ผลกระทบและความเสียหายเนื่องจากคลื่นพายุซัด
ฝั่งทำาให้สภาพพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลถูกทำาลายอย่างรุนแรง ป่าชายเลน
และหาดทรายถูกทำาลายเป็นบริเวณกว้าง ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้ม ถนนชำารุด    
สิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งเสียหาย
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ไฟป่า 

(Fire)

ไฟป่า เป็นเพลิงในบริเวณป่าที่เกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากมนุษย์ 
โดยมีวัสดุกิ่งไม้ ต้นไม้ หญ้าแห้ง เป็นเชื้อเพลิง เพลิงจะลุกลามกว้างขวาง
อย่างรวดเร็วเม่ือมีความแห้งแล้งและลมแรง ไฟป่าจะลุกลามตามทิศทางลม 
สามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟหรือข้ามถนนเม่ือมีเช้ือเพลิงจำานวนมาก การดับ 
ไฟป่าจะมีประสิทธิภาพด้วยการตัดเชื้อเพลิงและอยู่เหนือลม 

ในประเทศไทยความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด คือ ช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เนื่องจากในฤดูหนาว ความชื้นใน
อากาศจะอยู่ในระดับต่ำา ทำาให้สภาพอากาศแห้ง จึงเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง
กว่าช่วงอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งพื้นที่เสี่ยงไฟป่า
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ และ
สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์จุดไฟเพื่อหาของป่าและ
ล่าสัตว์รวมถึงการเผาไร่เพื่อการเพาะปลูก การสูบบุหรี่และการก่อกองไฟของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้นวิธีการป้องกันคือหากไม่จำาเป็นไม่ควรจุดไฟในป่า หรือ
หากจำาเป็นควรตรวจตราว่าดับไฟสนิทแล้วทุกครั้ง และสำาหรับอาสาสมัครที่จะ
เข้าไปช่วยเหลือในการดับไฟป่าควรผ่านการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี
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ภัยแล้ง 

(Drought)

ภัยแล้งเป็นสภาวะความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้
ความชื้นในอากาศและในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ำาเพื่ออุปโภค บริโภค 
และการเกษตร และมีโอกาสทำาให้เกิดไฟป่า ภัยแล้งของประเทศไทยเกิดขึ้น
ทุกปี ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง ประเด็นที่จะต้องระวังคือปัญหา
การขาดแคลนนำา้อุปโภคบริโภคในบางพื้นที่ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น 
จำานวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำา ทำาให้ราคาผลผลิตลดลง 
ราคาสินค้าแพงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะต้องไปซื้อน้ำาหรือสูบน้ำา
จากท่ีอ่ืน ส่งผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทำาให้แหล่ง
น้ำาตามธรรมชาติต้ืนเขิน ระดับน้ำาใต้ดินเปล่ียนแปลง เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน 
และการทิ้งร้างที่ดินส่งผลกระทบทางด้านสังคม อาทิเช่น เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน
เข้ามาทำางานในเมืองใหญ่ คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขัดแย้งในการใช้น้ำา

 
เมื่อเผชิญภาวะภัยแล้งควรวางแผนการใช้น้ำาอย่างประหยัด กำาจัดวัสดุ

ที่จะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟป่า และเตรียมหมายเลขฉุกเฉินเพื่อขอความ
ช่วยเหลือเรื่องน้ำาหรือการดับไฟ
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สึนามิ 

(Tsunami)

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในท้องทะเล บางครั้งได้ก่อให้เกิดการยกตัว
ของพ้ืนทะเลขึ้นหลายเมตรและทำาให้น้ำาไม่ว่าจะเป็นน้ำาทะเลหรือนำา้ในแม่น้ำา 
ลำาคลองปริมาณมากเคลื่อนตัวอย่างทันทีทันใดด้วยความสูงท่ีมากกว่าระดับ
น้ำาปกติ ทำาให้เกิดกลุ่มคลื่นขนาดใหญ่เรียกว่า “สึนามิ” ที่สร้างความเสียหาย
รุนแรงต่อพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และเมื่อสึนามิซัดเข้าชายฝั่งทำาให้เกิดความเสีย
หายแก่โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล
เป็นอย่างมาก คลื่นสึนามิจะไม่เกิดเพียงระลอกเดียว และคลื่นลูกหลังอาจจะมี
ขนาดใหญ่กว่าลูกแรก สึนามิที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบได้ในระยะใกล้ ซึ่งมี
เวลาในการเตือนภัยล่วงหน้าค่อนข้างน้อย เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นหลังจากเกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล สัญญาณเตือนภัยที่สำาคัญคือเมื่อน้ำาทะเลลดลง
หรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ

ข้อควรปฏิบัติ
 • หากอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง ควรศึกษาถึงเส้นทางการหนี หรือสัญลักษณ์

เตือนภัยต่างๆ และไม่ควรละเลยการซ้อมหนีภัย
 • ติดตามข้อมูลข่าวสาร หากมีการเตือนภัยให้รีบอพยพ
 • การอพยพ ควรหนีออกจากบริเวณชายฝั่งในทันที ไปยังพื้นที่สูง 

หากอยู่บนเรือให้ออกจากฝั่งไปยังทะเลลึก

อ้างอิงข้อมูลจาก
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 • กรมอุตุนิยมวิทยา

 • โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา

 • คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
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ก�รเตรียมคว�มพร้อม
เพื่อก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัคร
ในสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ

สำารวจตนเอง

สำารวจจิตใจตนเองว่าทำาไมเราถึงอยากมาเป็น
อาสาสมัคร และนำาคำาตอบที่ได้มาเป็นพลังใจ
ให้เรามุ่งมั่นทำางานอย่างตั้งใจ

สำารวจว่าเราอยากทำางานอาสาสมัครในรูป
แบบไหน หรือสำารวจว่าเรามีความถนัดในงาน
ลักษณะใดที่พอจะช่วยได้ในภาวะภัยพิบัติ

สำารวจตัวเราและคนใกล้ตัวว่าอยู่ในภาวะ
ปลอดภัย ไม่ได้ตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง  
ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและมีความพร้อมที่จะ
ออกไปช่วยเหลือผู้อื่น
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เตรียมคว�มพร้อม ก่อน
ไปทำ�ง�นอ�ส�สมัคร

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ใช้วิจารณญาณในการ
คัดกรองและรับข้อมูลข่าวสาร โดยเลือกแหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ สำารวจว่าในช่วงนี้สถานการณ์
เป็นอย่างไร

ค้นหาข้อมูลว่า องค์กรใดบ้างที่ต้องการความช่วย
เหลือในสิ่งที่เราทำาได้

ติดต่อไปยังองค์กรที่รับอาสาสมัครก่อนไป เพื่อแจ้ง
ความจำานงในการช่วยเหลือและเพื่อทราบถึงความ
ต้องการ และรายละเอียดเฉพาะที่ต้องเตรียมตัว 
เช่น การเดินทาง เวลานัดหมาย การแต่งกาย   
สิ่งที่ต้องนำาติดตัวไป

ประเมินข้อจำากัดและเงื่อนไขของตนเอง         
ต่อสถานการณ์ คุณสมบัติที่จำาเป็นในการทำางาน
สภาพร่างกายของเรา รวมถึงเงื่อนไขในการทำางาน 
ว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่ เพื่อช่วยลดภาระของผู้
ประสานงานและจะได้ทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เตรียมร่างกายให้สมบูรณ์พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ 
และแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่ทำา

แจ้งคนที่บ้านไว้ว่าจะไปที่ไหน ไปทำาอะไร      
รวมถึงนัดแนะการติดต่อสื่อสารกันไว้
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ข้อควรปฏิบัติ
ระหว่�งก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัคร

เมื่อไปถึงหน้างาน ให้ติดต่อผู้ประสานงาน     
แจ้งความถนัด และพูดคุยทำาความเข้าใจถึง
สถานการณ์และงานที่ได้รับมอบหมาย

งานช่วยเหลือภัยพิบัติบางประเภท ต้องการ
การทำางานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นเราควรพิจารณา
และแจ้งเงื่อนไขระยะเวลาที่เราทำางานได้ต่อ 
ผู้ประสานงาน

งานบางประเภท อาจต้องอาศัยความชำานาญ
เฉพาะทาง องค์กรอาจมีการจัดให้อาสาสมัคร
ต้องเข้าฝึกอบรม ควรเข้าฝึกอบรมให้ครบ
ตามเงื่อนไข

เมื่อได้รับมอบหมายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ควรทำาความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการทำางาน
ต่างๆของตน   หากมีปัญหาสงสัยควรปรึกษา
หรือสอบถามผู้ประสานงาน หากสิ่งใดเกิน
กำาลังของเรา ต้องแจ้งกับผู้ประสานงาน

เคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆ ของ
ส่วนรวมที่ตั้งไว้
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เตรียมคว�มพร้อม
สภ�พจิตใจของตนเอง

เตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทัศนคติที่ดีในการ
ทำางาน ไม่ดูถูกงานที่ทำา

ปรับทัศนคติ และจัดการความคาดหวังของตนว่า          
“เราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ท่ามกลางความไม่พร้อม”

ลดอัตตาของตัวเอง ไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง เพราะใน
การทำางานอาจต้องพบเจอทั้งสิ่งที่เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ

มองสถานการณ์ตามความเป็นจริง รักษาจิตใจให้มั่นคง ไม่ตื่น
ตระหนกจนเกินไป

มีความอดทนและอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่อาจจะมีความ
ยากลำาบาก

เปิดใจในความแตกต่างหลากหลาย เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ของกันและกัน ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม 
ไม่ยกตน ว่าเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือแล้วจะอยู่ในสถานะที่สูง
กว่าผู้อื่น

อย่าลืมดูแลจิตใจของตนให้เข้มแข็ง ท่ามกลางความเศร้า 
ความหดหู่ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
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คุณลักษณะสำ�คัญ
ของก�รเป็นอ�ส�สมัคร

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
และทำาอย่างเต็มความสามารถ

การทำางานอาสาสมัครมักเป็นการทำางานร่วม
กันกับผู้อื่น ดังน้ันจึงควรไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
รวมถึงปฏิบัติต่อเพื่อร่วมงานและผู้ที่เราเข้า 
ไปช่วยเหลือด้วยความเคารพ

มีทักษะในการสื่อสาร คือสามารถสื่อสาร
ความต้องการของตนเอง และรู้จักรับฟังผู้อื่น
อย่างต้ังใจ เข้าใจตนเองและมีความเข้าใจผู้อ่ืน

ทำาความเข้าใจและมีความละเอียดอ่อนต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติอาจนำาพาให้เราต้อง
ทำางานกับคนในพื้นที่อื่นซึ่งมีความแตกต่าง
กับเรามากๆ ดังนั้นจึงควรต้องศึกษาทำาความ
เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขา เพื่อ
ให้การทำางานเป็นไปได้ด้วยดี และไม่ก่อให้
เกิดความบาดหมางจากความไม่รู้

มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา

มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนซ้ำาเติม         
ผู้ที่เดือดร้อน
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เม่ือเสร็จส้ินภารกิจการทำางานอาสาสมัคร 
การได้หาเวลาทบทวนตนเอง เป็นสิ่งที่จะช่วยใน

การพัฒนาจิตใจตนเอง และการสะท้อนข้อสังเกต 

หรือข้อเสนอแนะต่อองค์กร จะเป็นประโยชน์ใน

การทำางานให้การช่วยเหลือต่อไป และหากมีโอกาส 

อย่าลืมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ หรือความ

ประทับใจต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ เพื่อเป็นการส่ง

ต่อแรงบันดาลใจดีๆ สู่สังคมได้อีกช่องทางหนึ่ง
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บทบ�ทของอ�ส�สมัคร
ในสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ

ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติ
เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกใน

อนาคต สิ่งที่อาสาสมัครควรเตรียมตัวและมีส่วนช่วย ได้แก่

เตรียมตัวด้านข้อมูลความรู้และทักษะต่างๆ โดยการติดตาม

ข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเตรียม

ความพร้อมอาสาสมัครในด้านต่างๆ

ช่วยในการวางแผนเตรียมการ เก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 

อาทิ สภาพภูมิอากาศ-ภูมิประเทศ ทรัพยากร ความต้องการ 

พื้นฐาน ทำาข้อมูลแผนที่ชุมชน วางแผนการเตือนภัย อพยพ 

เพื่อรับมือภัยพิบัติ ให้กับชุมชน หมู่บ้าน ที่มักประสบกับภัย

พิบัติซ้ำาๆทุกปีหรือมีแนวโน้มที่จะประสบภัยในอนาคต 

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะเฉพาะในด้านต่างๆ อาจช่วยกัน

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยป้องกันรับมือ หรือบรรเทาทุกข์

ในยามที่เกิดภัยพิบัติ ตามสายงานที่ตนมีความถนัด
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ช่วงรับมือเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ
จากช่วงที่เริ่มเกิดภัยพิบัติไปจนถึงสิ้นสุด อาจเป็นระยะเวลา

ที่ต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นจึงมีงานหลากหลายรูปแบบที่อาสาสมัคร
จะสามารถเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือตามแต่ทักษะความชำานาญหรือ
ความสนใจ 

งานกู้ชีพกู้ภัย เป็นงานช่วยเหลือในช่วงระยะแรกๆในการเกิดขึ้น

ของภัยพิบัติ เป็นการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตหรือช่วยเหลือในการ

ขนย้ายอพยพคนออกจากพื้นที่ที่อันตรายเสี่ยงภัย  ซึ่งงานส่วนนี้

อาสาสมัครควรทำาร่วมกับองค์กรที่มีทักษะความชำานาญ รู้จัก

พื้นที่ชุมชนที่เข้าไปช่วยเหลือ และผ่านการอบรมในการช่วย

เหลืออย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยของผู้ประสบภัย และตัว

อาสาสมัครเอง 

งานประสานงาน คือเป็นตัวกลางประสานความช่วยเหลือไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเภทต่างๆ   

งานสื่อสารสาธารณะ  อาสาสมัครสามารถมีส่วนช่วยในการคัด

กรองและย่อยข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะภัยพิบัติในมิติต่างๆให้เข้าใจ

ง่าย หรือสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป สร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าทันสถานการณ์ และทำาให้ผู้คนไม่ตื่น

ตระหนกจนเกินเหตุ 

งานการช่วยเหลือในศูนย์พักพิงต่างๆ ทั้งการเป็นอาสาสมัคร

เข้าไปช่วยประสานงาน บริหารจัดการ ทำากิจกรรม รวมไปถึง

ช่วยฟื้นฟูดูแลจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
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การระดมรวบรวมเงินหรือสิ่งของที่จำาเป็นไปบริจาคให้กับ       

ผู้ประสบภัยพิบัติ ในที่นี้ควรสำารวจความต้องการและสำารวจพื้นที่

ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง รวมทั้งติดต่อหน่วยงานที่เชื่อถือ

ได้ว่าของจะส่งตรงถึงผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง

การช่วยเหลือเป็นกำาลังแรงงาน เช่น การบรรจุของช่วยเหลือ   

ผู้ประสบภัย การบรรจุกระสอบทราย การช่วยขนย้ายข้าวของ

ต่างๆ ช่วยทำาอุปกรณ์ช่วยเหลือป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งในแง่การบาดเจ็บ 

หรือโรคภัยที่มาจากภัยพิบัติ ไปจนถึงเรื่องสุขอนามัยในภาวะที่

อยู่อย่างขาดแคลนทรัพยากร ทำาให้ภาวะนี้ต้องการบุคลากรอาสา

สมัครทางด้านการแพทย์มาช่วยเหลือ รักษา  และให้คำาปรึกษา

ทางด้านสุขภาพกายและใจ 

งานช่วยเหลือที่ใช้ทักษะเฉพาะด้าน งานทางด้าน IT เทคโนโลยี

ต่างๆที่จะมารองรับระบบความช่วยเหลือ  หรือผู้ที่รู้ภาษาต่าง

ประเทศอื่นๆ อาจสามารถช่วยเป็นล่ามให้ความช่วยเหลือกับ  

ผู้ประสบภัยต่างชาติ เป็นต้น

งานสันทนาการ สร้างความรื่นเริง ช่วยลดความตึงเครียดของ  

ผู้ประสบภัย หรือช่วยผ่อนคลายจิตใจให้กับบรรดาอาสาสมัครที่

ทำางานร่วมกัน
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ช่วยทำาความสะอาดเก็บกวาดเศษซากจากภัยพิบัติ

ช่วยออกแบบ ไปจนถึงก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งปลูก

สร้างต่างๆที่เสียหายจากภาวะภัยพิบัติ

ช่วยเยียวยาฟื้นฟูทางด้านจิตใจของผู้คน ที่ผ่านการ

สูญเสีย ให้กำาลังใจและช่วยสร้างความหวังให้เกิดขึ้น

อีกครั้งในชุมชน 

เติมเต็มโดยการรวบรวมนำาสิ่งของไปต่างๆ ช่วยเหลือ 

ในส่วนที่เสียหายจากภัยพิบัติ 

งานช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ   

การคุ้มครองผู้ประสบภัย อาทิเช่น ด้านกฎหมาย    

ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านที่ดิน เหล่านี้เป็นต้น

ในช่วงภัยพิบัติ เป็นภาวะที่ท่วมล้นไปด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งสถานการณ์ภัยพิบัติ ไปจนถึงข่าวสารการขอ
ความช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่อาสา
สมัครจะไปช่วยเหลืองานในส่วนไหน ควรตรวจสอบข้อมูล 
สถานการณ์ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดความ 
ซ้ำาซ้อน และสามารถช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
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ก�รจัดก�รภ�วะอ�รมณ์
เพื่อก�รทำ�ง�นภ�ยใต้สถ�นก�รณ์
ภัยพิบัติ

ภัยพิบัตินำามาซ่ึงความสูญเสียในด้านต่างๆ ทำาให้มีผู้ได้รับผลกระทบท้ังทาง

ร่ายกายและโดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านจิตใจซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความ

เข้าใจอย่างลึกซ้ึง เพ่ือท่ีจะให้คนเหล่าน้ันสามารถฟ้ืนตัวประคับประคองตนเอง และคน

รอบข้างผ่านพ้นวิกฤติและสามารถดำาเนินชีวิตตามปกติได้

ภาวะความเครียด ความโกรธ ความกลัว ตกใจ สิ้นหวัง เศร้าโศกเสียใจ 

เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ประสบภัยหรือแม้กระทั่งกับอาสาสมัครที่เข้าไป

ให้ความช่วยเหลือ ภาวะในเชิงลบเหล่านี้สามารถส่งผลไปยังร่ายกายและปฏิกิริยาทาง

ความคิด การเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จึงมีความสำาคัญมาก เพื่อ

อาสาสมัครจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมที่จะประคับประคองฟื้นฟูดูแลผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

26



สิ่งที่อาสาสมัครจะช่วยปฐมพยาบาล
ทางด้านจิตใจกับผู้ประสบภัยได้แก่

การรับฟังเรื ่องราวต่างๆด้วยความใส่ใจและตั้งใจ

หากผู้ประสบภัยไม่พร้อมที่จะพูดคุยก็อย่าฝืนใจ 
อาจใช้วิธีการนั่งเงียบๆอยู่เป็นเพื่อน

ปลอบประโลม ให้กำาลังใจ และสร้างความเข้าใจว่า
ภาวะอารมณ์เช่นนี้เป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ และช่วยเสริมสร้างความ
มั่นใจว่าจะต้องสามารถผ่านพ้นไปได้

ประสานความช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยต้องการ 
เพื่อคลายความกังวลใจ

ให้ความเป็นมิตรที่จริงใจ
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ก�รดูแลอ�รมณ์และจิตใจ
ของตัวอ�ส�สมัครเอง

สำาหรับอาสาสมัคร อาจเกิดความตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมที่พบเจอ 

บรรยากาศที่หดหู่ การเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่น สถานการณ์ที่โกลาหลวุ่นวาย 

ความเหนื่อยล้าจากการต้องทำางานแข่งกับเวลา สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาพ

ร่างกายและประสิทธิภาพในการทำางานเช่นกัน อาสาสมัครควรหาวิธีดูแลจิตใจตนเอง 

ดังต่อไปนี้

หยุดพักสักครู่ หายใจเข้า-ออกลึกๆ กำาหนดลม
หายใจเรียกสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อรู้สึกแย่ อาจใช้วิธีการพูดคุย ปรึกษา กับผู้ร่วม
งานที่ไว้วางใจ

โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท

ทำาใจยอมรับภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องปกติ

นึกถึงเป้าหมาย จุดหมายในการทำางานอาสาสมัครที่
เราต้ังใจไว้แต่แรก มาสร้างพลังใจในการทำางานต่อไป

ค้นหาแง่งามในสิ่งรอบข้างมาเสริมสร้างความหวัง
และกำาลังใจของตนเอง
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ช่วงนอกเวลางาน

นอกจากจะสังเกตภาวะอารมณ์ของตัวเอง

แล้ว อย่าลืมสังเกต ใส่ใจและช่วยเหลือ เพื่อน

ร่วมงานของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีจิตใจที่

เข้มแข็งฝ่าฟันภัยพิบัติไปด้วยกัน

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ทำางานอดิเรกที่เพลิดเพลิน เช่นออกกำาลังกาย   
เล่นดนตรี ทำางานศิลปะ ฯลฯ

พูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

เขียนบันทึกเร่ืองราวประสบการณ์ต่างๆท่ีเผชิญมา

ฝึกเทคนิคการคลายเครียดต่างๆ เช่นการหายใจ 
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฯลฯ
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ก�รดูแลตัวเอง 
ให้ปลอดภัย

ในการทำางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะภัยพิบัติ หลายๆครั้งสถานการณ์ได้

นำาพาไปสู่สภาวะการช่วยเหลือที่อันตราย สุ่มเสี่ยง ดังนั้นอาสาสมัครควรคำานึงถึง

เรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และดูแลรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัย ดังนี้

• รู้จักประเมินขีดจำากัดของตัวเอง ทั้งในด้านพละกำาลัง จิตใจ 
รวมไปถึงทักษะความเชี่ยวชาญ หากสิ่งใดเกินความสามารถ
ของเราให้สื่อสารกับผู้ประสานงาน

• ทำาความเข้าใจในงานกับเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน และเข้า
ฝึกอบรมให้ครบตามข้อกำาหนด

• ควรทำาความรู้จักกับภัยพิบัติที่เรากำาลังเผชิญอยู่ ว่ามีลักษณะ
และข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

• แต่งกายให้เหมาะสมกับงาน และใช้อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกัน
หรือรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

• รับประทานอาหาร ดื่มนำา้ และพักผ่อนให้เพียงพอ

• อย่านำาพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงหรืออันตราย  

• มีสติ ไม่ประมาท และทำางานทุกชนิดด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ 

• รับทราบและวางแผนถึงช่องทางการติดต่อขอความช่วย
เหลือ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

• ในกรณีที่ต้องเผชิญเหตุการณ์อันตราย ควรรับมืออย่างมีสติ
และรีบประสานขอความช่วยเหลือ 
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ร�ยก�รสิ่งของจำ�เป็น
ในสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ

อาสาสมัครนอกจากจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ยัง

ควรจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ สถานการณ์ภัยพิบัติ

อาจทำาให้ต้องติดอยู่ในพื้นที่หรืออาจมีความรุนแรงจนต้องอพยพออก

จากพื้นที่   ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมสิ่งของเพื่อยังชีพให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

 O น้ำาดื่มและอาหารสำาหรับ 3-7 วัน 
ควรเป็นอาหารที่ให้พลังงานและ
พร้อมรับประทาน เช่น ของแห้ง 
เครื่องกระป๋อง 

 O อุปกรณ์เปิดกระป๋อง / มีดพก 

 O จานกระดาษ แก้วน้ำา ช้อน ส้อม 

 O เสื้อผ้าที่คล่องตัว  รองเท้าที่แข็งแรง

 O กระดาษทิชชู่แห้ง / เปียก  และ
อุปกรณ์สุขอนามัยต่างๆ

 O สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน

 O ยารักษาโรคประจำาตัว, ยาสามัญ
ประจำาบ้าน, ยากันแมลง, อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล

 O โทรศัพท์มือถือ พร้อมที่ชาร์ต
แบตเตอรี่ 

 O เบอร์โทรศัพท์คนในครอบครัวและ 
หน่วยให้ความช่วยเหลือต่างๆ

 O วิทยุขนาดเล็ก พร้อมถ่าน        
เพื่อติดตามข่าวสาร 

 O ไฟฉาย และถ่านสำารอง 

 O นกหวีด เพื่อใช้ขอความช่วยเหลือ
ในยามฉุกเฉิน

 O เต๊นท์ เครื่องนอน

 O หม้อสนาม เตาแก๊สสนาม

 O อุปกรณ์นำาทางเช่น แผนที่     
เข็มทิศ

 O เชือก, เทปกาว

 O ถุงพลาสติก ถุงดำา

 O ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค

 O เงินสำารอง

 O เอกสาร / หลักฐานสำาคัญประจำา
ตัว เช่นบัตรประชาชน ใบขับขี่ 
ทะเบียนบ้าน สูจิบัตร กรมธรรม์

 O กุญแจสำาคัญต่างๆของบ้านและรถ

 O ข้าวของสำาหรับเด็ก

 O ข้าวของสำาหรับคนชรา

 O ข้าวของสำาหรับสัตว์เลี้ยง

Checklist!
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จัดทำ�โดย
เครือข่�ยจิตอ�ส�
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เครือข่ายจิตอาสา เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กร และกลุ่มคน
ทำางานภาคสังคม ที่เห็นความสำาคัญของงานอาสาสมัครและต้องการสืบสาน
กระแสพลังนำา้ใจที่มีอาสาสมัครจำานวนมากเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
นับแต่ช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายจิตอาสามุ่งประสานความร่วมมือ และเสริม
พลังการทำางานขององค์กรที่ทำางานด้านอาสาสมัคร และการให้ในประเทศไทย 
รวมทั้งพัฒนากลไกการทำางานที่จะสนับสนุนให้เกิดค่านิยม และวิถีของสังคมที่
ให้ความสำาคัญกับการอาสาสมัครและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ติดต่อ       บ้านจิตอาสา 2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

  ห้วยขวาง บางกะปิ, Bangkok, Thailand 10310

โทรศัพท์         02-3195017 ,  086-5300012  

แฟ็กซ์                02-3195019

Email           volunteerspirit@gmail.com

Website  http://www.volunteerspirit.org

Facebook             https://www.facebook.com/Jitasa

บรรณาธิการ นันทินี มาลานนท์
เรียบเรียงเนื้อหา ศิวพร ครองวรกุล
ออกแบบรูปเล่ม  พรพรรณ สุทธิประภา
เจ้าของลิขสิทธิ์ เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
  www.volunteerspirit.org



KEEP
CALM 
AND 

VOLUNTEER



www.volunteerspirit.org


