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OpenCARE

เป็นมากกว่าเครือข่ายเพื่อการเตือนภัย

Open exchange for Collaborative Activities in 

Response to Emergencies

เกิดหลังสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ด้วยเห็นว่า

การประสานงานในการบรรเทาทุกข์ ยังปรับปรุงได้อีกเยอะ
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นิยามของภัยพิบัติ

A serious disruption of the functioning of a community or a 
society causing widespread human, material, economic or 
environmental losses which exceed the ability of the affected 
community or society to cope using its own resources 

A disaster is a function of the risk process. It results "om the 
combination of hazards, conditions of vulnerability and 
insufficient capacity or measures to reduce the potential negative 
consequences of risk.

-- United Nations International Strategy for Disaster Reduction
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หลักของการจัดการภัยพิบัติ

ก่อนเกิดภัย: ให้ความรู้ เข้าใจความเสี่ยง เฝ้าระวังป้องกัน 

ฝึกซ้อม เตรียมตัว เตือนภัย

ระหว่างเกิดภัย: บรรเทาทุกข์ ความปลอดภัย

หลังเกิดภัย: ฟื้นฟู สุขภาพจิต

ถ้าเกิดภัยอีก ครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิม: ถอดบทเรียน 

หาจุดอ่อน เสนอความคิดสำหรับปรับปรุง
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อาสาสมัคร

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่ง

ประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่

อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่

ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและ

สังคมหรือสาธารณประโยชน ์และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน

-- วิกิพีเดีย
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ร่วมมือแบบนี้ ดีไหม?
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ร่วมมือแบบนี้ ดีไหม?
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ร่วมมือแบบนี้ ดีไหม?
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มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง
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จะร่วมมือกัน ก็ต้องคุยเรื่องเดียวกัน
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เครื่องมือที่เมืองไทยไม่มี
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ประสาน

ความร่วมมือ
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เครื่องมือที่เมืองไทยไม่มี
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แผนที่สถานการณ์
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เครื่องมือที่เมืองไทยไม่มี

เป้าหมายร่วม (ผู้ประสบภัย!!!)

ข้อมูล

Commander-in-chief ที่สั่งการข้ามกระทรวงได้

ความรู้จริง ทักษะในการฟัง การแยกแยะเนื้อออกจากน้ำ

ความเคารพและไว้วางใจกัน บนรากฐานของความถูกต้อง 

โปร่งใส
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หลักของการจัดการภัยพิบัติ

ก่อนเกิดภัย: ให้ความรู้ เข้าใจความเสี่ยง เฝ้าระวังป้องกัน 

ฝึกซ้อม เตรียมตัว เตือนภัย

ระหว่างเกิดภัย: บรรเทาทุกข์ ความปลอดภัย

หลังเกิดภัย: ฟื้นฟู สุขภาพจิต

ถ้าเกิดภัยอีก ครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิม: ถอดบทเรียน 

หาจุดอ่อน เสนอความคิดสำหรับปรับปรุง
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มูลนิธิโอเพ่นแคร์

ก่อนเกิดภัย: ให้ความรู้ เข้าใจความเสี่ยง เฝ้าระวังป้องกัน 

ฝึกซ้อม เตรียมตัว เตือนภัย

ระหว่างเกิดภัย: ประสานความร่วมมือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน

หลังเกิดภัย: ประสานความร่วมมือ ถูกต้อง โปร่งใส

ถ้าเกิดภัยอีก ครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิม: ถอดบทเรียน 

หาจุดอ่อน เสนอความคิดสำหรับปรับปรุง
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ระบบโอเพ่นแคร์
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สาธารณชน

16



ความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

การที่ได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้าวิชาการจนถึงขั้นสูงอย่างนี้ เท่ากับแต่ละคนได้สร้างสมกำลัง

อันแรงกล้าขึ้นไว้ในตัว คือกำลังแห่งความรู้ กำลังแห่งความรู้นี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ที่จะส่ง

เสริมให้ปฏิบัติการต่างๆได้ดีขึ้นมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์

สะสมผลประโยชน์สำหรับตัวได้มากมาย ทั้งในทางที่ถูกและทางที่ผิด ถ้าใช้กำลังไปในทางที่

ถูกต้อง ก็ได้รับผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้จริงอันพึงประสงค์ ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ได้

รับผลร้าย เป็นความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ผู้มีกำลังความรู้ความสามารถสูง

จึงต้องวินิจฉัยให้ออกว่าควรจะใช้กำลังของตนไปในทางใด และสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ มิใช่

ประโยชน์นั้น เป็นอย่างไร จักได้สามารถควบคุมการใช้กำลังของตนให้เหมาะสมเที่ยงตรงได้ 

การวินิจฉัยและควบคุมการใช้กำลังโดยถูกต้องดังนี้ เป็นหน้าที่อย่างสำคัญยิ่งของผู้มีกำลัง

ความรู้ทุกๆคน ยิ่งรู้สูงรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากและสูงขึ้นเท่านั้น 

จึงจะสร้างสรรค์ความเจริญ ความดีงาม และความมั่นคงผาสุกได้สำเร็จดังที่มาดหมาย
พระบรมราโชวาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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ความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

ความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประเด็นสำคัญอยู่ ๓ ข้อ ข้อแรก จะต้องระวัง

ตั้งใจใช้กำลังเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว ให้ได้ทั้งประโยชน์ตน ทั้งประโยชน์ส่วนรวม 

พร้อมกันนั้นก็จะต้องคอยป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มิให้ความเสียหายเกิดขึ้น และข้อ

สาม ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งจะต้องพยายามสร้างเสริมกำลังนั้นให้หนักแน่นมั่นคง และ

ทวีขึ้น ซึ่งมีทางทำได้หลายทาง ทางที่เหมาะอย่างหนึ่งก็โดยพยายามทำประโยชน์ เสียสละ

เพื่อผู้อื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างนั้น ยิ่งกระทำมาก

เท่าใด จะช่วยให้เกิดความสามารถและความเชี่ยวชำนาญขึ้นเท่านั้น ทั้งเมื่อเคยชินกับการ

ประพฤติปฏิบัติความดีแล้ว ก็จะสามารถป้องกันความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งปวงได้อย่างดี

ที่สุดด้วย จึงขอให้บัณฑิตทั้งปวงนำไปพิจารณาใคร่ครวญดูให้เห็นชัด เพื่อประโยชน์ในกาล

ภายหน้าของตน
พระบรมราโชวาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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ความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

การเสียสละทำงานทำดีเพื่อการสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบเต็มที่นั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้

รับผลดีอย่างหนึ่ง คือมีผู้ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง บุคคลเหล่านั้นเมื่อ

ศรัทธาเชื่อถือในตัวผู้ปฏิบัติดีแล้ว ย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจของผู้ปฏิบัติดี ที่นิยมยึดมั่น

ในความดี เข้าไว้ด้วยแล้วน้อมนำมาปฏิบัติชอบปฏิบัติดีด้วยตนเอง ดังนี้ ก็จะมีผู้ที่ศรัทธาใน

ความดีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เมื่อคนส่วนใหญ่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณความดีร่วมกันและ

เสมอกันแล้ว ก็จะเกิดเป็นความสามัคคีปรองดองเป็นปึกแผ่นขึ้น ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น

นี้คือกำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ 

มุ่งมั่นที่จะร่วมกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้น

ทุกสถาน
พระบรมราโชวาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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ความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

งานสิ่งใดสาขาใดที่ท่านจะออกไปปฏิบัตินั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ในตัวเอง 

หากจะต้องเกี่ยวเนื่องถึงงานอื่น ๆ อีกหลายๆด้าน. ทั้งนี้เพราะงานต่าง ๆ นั้น เมื่อ

พิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า แท้จริงย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมเกื้อกูลกันอยู่เป็นส่วนมาก และย่อม

ประกอบกันเข้าเป็นงานส่วนรวมอันเดียวกันของบ้านเมืองด้วย ดังนั้นงานแต่ละชิ้นแต่ละ

ส่วน จึงต้องปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งให้สำเร็จและให้พัฒนาไปพร้อมๆกัน โดย

เท่าเทียมกัน เพื่อมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหยุดชะงักและพาให้ส่วนรวมรวนเรล่าช้าไปทั้ง 

กระบวน. ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับ

บุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม
พระบรมราโชวาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙
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