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หนังสือเล่มนี้มีสี่ส่วนด้วยกันซึ่งเปน็การนำาเอาเสยีงสะท้อนจากเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก

ของโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองซึ่งมีสี่กิจกรรมได้แก่ ค่ายอบรมเรื่องการ

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ การซ้อมหนีไฟ และ

การประกวดนวัตกรรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

ส่วนที่หนึ่ง แจกแจงกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ วัตถุประสงค์ และผล

สำาเร็จของโครงการ

ส่วนที่สอง  อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ กับเด็กๆ 

ในชุมชนและโรงเรียนเพื่อนำามาจัดทำาหนังสือเล่มนี้

ส่วนที่สาม สะท้อนความคิดเห็นของเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยจำาแนกออกเป็นการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม  

ส่วนที่สี่ เป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกสัมภาษณ์เด็ก

ที่ร่วมกิจกรรมกับโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนเสียงของเด็กๆเป็นรายบุคคลว่า 

เขารู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเขต

ชุมชนเมือง โดยเด็กๆมีโอกาสที่จะสะท้อนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปจนถึงบทบาท

หน้าท่ีของผู้ใหญ่ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆรับมือกับภัยพิบัติได้ดีข้ึน พร้อมท้ังสอบถาม 

ถึงความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นคืนสู่ภาวะปกติหลังภัยพิบัติ

ตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ คือบทสรุปซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความ

คิดของเด็กๆและชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตว่าพวกเขา

พร้อมหรือไม่และมีวิธีรับมืออย่างไร อีกทั้งในบทส่งท้ายนี้จะนำาเสนอข้อเสนอแนะ

สำาหรับปรับปรุงการทำาโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในอนาคตโดยรวบรวมความ

คิดเห็นจากเด็กๆและชุมชนเมือง

Prefaceคำ�นำ�

This book contains four parts that bring together reflections from children who 

participated in four Disaster Risk Reduction (DRR) activities within Urban DRR 

Projects. These projects include: Urban DRR Camp, Urban DRR campaign, fire 

drill and Urban DRR Innovation Product Competition. 

Part one lists the activities conducted and a description of DRR 

projects, as well as objectives and achievements. 

Part two explains the methodologies used while conducting field 

visits to document and collect information from children to create this 

book. 

Part three illustrated responses from children about each activity 

by asking the question; ‘what children have learnt from the activities 

under this DRR project?’ and illustrated their answers by each activity. 

Part four offers case studies, in-depth interviews with children  

participants and reflects on their individual perspective on their  

participation in the Urban DRR project including what they have learnt, 

what role adults can play to support them better, how they will cope 

with future disasters and their views on resilience.  

Lastly, the summary reflects on how children and communities see 

themselves in future disasters and suggests ways to improve future 

DRR projects based on feedback from children and communities  

during field visits. 
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	 ในสถานการณ์ภัยพิบัตินั้นปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กๆ

มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง	

องค์การช่วยเหลือเด็กเชื่อในศักยภาพและความสามารถที่

พัฒนาได้ของเด็กๆ	 พวกเขาจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเหยื่อภัย

พิบัติเพียงอย่างเดียว	 หากแต่เด็กๆสามารถมีบทบาทสำาคัญ

ในการช่วยเป็นผู้บ่งชี้	 ประเมินสถานการณ์	 หรือกระทั่งลดผล 

กระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้	แต่การจะสร้างให้เด็กมีบทบาท

นั้นเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ใหญ่	 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับถึง 

ศักยภาพของเด็กเสียก่อน	จากน้ันจึงร่วมมือกันในการสร้างโอกาส 

และเปิดพื้นท่ีให้เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุน

พวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

	 ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการทำากิจกรรมต่างๆ	 องค์การ

ช่วยเหลือเด็กได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เด็กๆอยู่เสมอ	 โดยองค์การช่วยเหลือเด็กทำางานกับหน่วยงาน

พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ	 ผู้นำาท้องถิ่น	 ชุมชน	

โรงเรียน	 และภาคเอกชน	 เพื่อสะท้อนความต้องการของเด็กๆ

และชุมชน	 รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

สามารถในการรับมือกับภัยพิบัติควบคู่กันไปด้วย	 	 องค์การ

ช่วยเหลือเด็กเชื่อว่าเด็กๆน้ันจำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุน

เพราะอนาคตของชุมชนข้ึนอยู่กับพวกเขา	 อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงสำาคัญ

มากคือการประเมินสถานการณ์และการให้เด็กๆและชุมชนได้

รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอพร้อมกับสอบถามพวกเขาด้วยว่า

ยินดีที่จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบใดเพื่อที่จะได้ให้ความ

ช่วยเหลือได้ตรงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ	 ดังเช่นที่กล่าวไว้

ในคู่มือของคณะกรรมการกาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดง

ซ่ึงถือเป็นองค์กรที่ปฎิบัติงานด้านการให้ความเช่ือเหลือยาม

ภัยพิบัติโดยเฉพาะว่า	 “การเข้าให้ความช่วยเหลือในช่วงภัย

พิบัตินั้นไม่ควรกระทำาไปโดยสร้างเงื่อนไขที่เป็นการบังคับผู้ได้

รับผลประโยชน์”	 ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นช่วงที่อยู่ใน

สภาวะฉุกเฉินหรือในช่วงฟื้นฟูก็ตาม	 เด็กๆย่อมได้รับผลกระทบ 

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 ดังนั้นการนำาเด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

เตรียมความพร้อมหรือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจึงเป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะลดผลกระทบต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีก

ในอนาคต	 การเตรียมตัวให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นการเติมความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติไม่เพียงแค่เพื่อให้พวกเขา

เอาตัวรอดได้เท่านั้นแต่ยังสร้างพวกเขาให้เป็นผู้ริเริ่มช่วยเหลือ

ทั้งครอบครัวและชุมชน	 อีกทั้งสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำา

ในเด็กเพื่อให้ในอนาคตข้างหน้าเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ที่ยากลำาบากอื่นๆในชีวิต	

บทนำ�:�ทำ�ไมต้องให้เด็กๆมีส่วนร่วม
�����������เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 In disaster situations, children are seen as one  

of the most vulnerable groups. Save the Children  

believes in the potential for children to develop capacity  

and resilience in disaster situations. Children should 

not be seen solely as victims of disasters but rather as  

someone who plays a key role in identifying, assessing,  

and reducing the risk and the impact of disasters.  

In order for this to happen, adults, communities and  

all stakeholders need to recognize the potential of  

children and work together to create a platform for 

children to be involved and support them in the best 

way possible.  

 Save the Children has been promoting and  

supporting child participation in many of its main  

activities. Save the Children works with partners  

including government officials, local authorities, schools,  

communities and the private sector to address the 

needs of children and communities while simultaneously 

strengthening their capacity to cope with disasters. 

Save the Children believes that children need to be 

empowered as future leaders of their communities.  

It is also important to inform children and communities  

and work with them to identify their own needs, 

and assess situations in order to provide appropriate  

assistance.  “Disaster response assistance should never 

be imposed upon beneficiaries” - Code of Conduct 

for the International Red Cross and Red Crescent  

Movement and NGOs in Disaster Relief. During times 

of disaster, whether in emergency or recovery phases, 

children are affected by the impacts of disaster, one 

way or another.  Therefore, involving children in disaster  

preparedness or Disaster Risk Reduction (DRR) is part 

of a strategy to eliminate the severity of impacts in  

future disasters. Equipping children with knowledge 

and understanding of disasters, not only promotes  

survival, but also empowers children to take initiative 

by helping their families and communities. This builds  

leadership skills prepares children for a range of  

difficult situations they may experience throughout 

their lives.  

���������Introduction:�Why�involve�children�
in�Disaster�Risk�Reduction (DRR)?
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กิจกรรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

โดยองค์การช่วยเหลือเด็ก

Save the Children’s DRR activities

ตอนที่�/�Part



1.1�ค่ายอบรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ� ��������������������������������������� 
���������ในเขตชุมชนเมือง

1.1� Urban�DRR�Camp

ค่ายเยาวชนลดความเส่ียงจากภัยพิบัติใน

เขตชุมชนเมืองได้ชักชวนเด็กๆจากชุมชน

เป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็นเวลาสองวัน 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมเติมความรู้ 

เรื่องภัยพิบัติ เช่น ความหมายของภัยพิบัติ  

สาเหตุและการป้องกันภัยพิบัติ โดยครั้งนี้ 

เป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะได้รับรู้และทำาความ

เข้าใจคำาศัพท์เฉพาะทางเก่ียวกับภัยพิบัติ  

เช่น ในช่วงเกิดภัยพิบัติเด็กๆจะสามารถบอก 

ได้ว่าใครคือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มศักยภาพ  

และกลุ่มทรัพยากร โดยในสองวัน เด็กๆจะ 

ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการอบรมที่มี 

การส่ือสารแบบทำางานเป็นทีมและให้ทุก

คนมีส่วนร่วมโดยใช้เกม สถานการณ์สมมุติ  

และกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในวัยเด็กและวัยก่อนเข้าสู่วัย

ผู้ใหญ่โดยเฉพาะ นอกจากความรู้ที่ได้จาก

การอบรมแล้วเด็กๆยังได้รู ้จักเพื่อนจาก

ต่างชุมชน และเรียนรู้เรื่องการทำางานร่วม

กันอีกด้วย 

The Urban DRR Camp invited children  

from targeted communities to  

participate in a two-day training 

course on DRR, in order to strengthen  

their capacity by equipping them with 

knowledge including the definition  

of a disaster, the causes of disaster 

and its prevention. For the first time, 

children at the DRR camp were  

exposed to, and capable of identifying  

key words relevant to disaster  

situations such as vulnerability, capacity 

and resource. The two day camp used  

interactive training methods and  

activities such as games, and simulation 

situations conducted using child-friendly 

equipment designed specifically for 

children and young adults. Apart from 

knowledge they have gained from the 

training content, children also enjoyed  

meeting new friends from other  

communities and learnt valuable team 

work skills.   

1.2�การออกแบบสื่อรณรงค์และจัดทำ�สื่อ� 
����ประชาสัมพันธ์ด้านการลดความเสี่ยง� 
����จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง

1.2� Urban�DRR�Campaign�workshop

ภายหลังจากที่เด็กๆได้รับความรู้พื้นฐาน

เ ร่ืองภัยพิบัติ เป็นเวลาสองวันในค่าย

เยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมถัดมา 

คือการทำากิจกรรมเชิงปฎิบัติการที่เด็กๆ

จะได้มีประสบการณ์การลงมือทำาด้วย

ตนเองโดยการออกแบบโปสเตอร์หรือ

แผ่นพับรณรงค์เกี่ยวกับการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองเพ่ือนำาไป

ใช้ในการบอกกล่าวกับชุมชนของตนเอง

ให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติ 

องค์การช่วยเหลือเด็กทำางานร่วมกับหน่วย

งานพันธมิตรที่ส่งผู้ เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบส่ือรณรงค์โดยเฉพาะเข้าไปใน

ชุมชนเพื่อทำากิจกรรมกับเด็กๆ เริ่มด้วยการ

พูดคุยทำาความเข้าใจก่อนที่จะแบ่งเด็กๆ

ออกเป็นกลุ่มและปล่อยให้พวกเขาทำางาน

ในกลุ่มของตัวเองและได้ผลงานออกมา

เป็นโปสเตอร์รณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ 

ตลอดทั้งกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ใช้ศักยภาพ

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ชุมชนของพวกเขา ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ที่อาจจะเกิดขึ้น และได้รู้ว่าพวกเขาจะมีวิธี

การสื่อสารข้อมูลด้านภัยพิบัติในเขตชุมชน

เมืองนี้ออกไปในวงกว้างได้อย่างไรบ้าง  

หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ เด็กๆจะได้รับรู้

ถึงศักยภาพที่พวกเขามีและเสริมสร้างแรง

กระตุ้นให้เด็กๆอยากมีส่วนร่วมในชุมชน

มากขึ้น 

After the two days of training where 

children gained basic knowledge on 

disasters, the next activity was the 

urban DRR campaign workshop, 

which allowed children to engage in 

a hands-on-experience by learning  

how to create a DRR campaign.  

Children designed posters and leaflets

to inform their community about 

the risks of urban disasters. Save the  

Children worked with partners to 

reach children by visiting them in their 

communities to conduct activities. 

Our selected partners, who specialize  

in designing campaigns, provided a 

brief discussion before participating 

children were divided into teams and 

worked with their team to design a 

poster, brochure or leaflet. Throughout 

this activity, children explored their 

creative thinking capacity; learned 

about the risks of urban disasters  

in their community; and how to 

communicate effectively with their  

communities about these risks. The 

overall aim of the activity was to 

empower and encourage children 

to become more involved in the  

community and realize their potential.  
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1.3�การซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1.3� Fire�Drill�

ด้วยความร่วมมือจากสถานีดับ เพลิ ง  

เทศบาล ผู้นำาชุมชน และชุมชนเป้าหมาย

ต่างๆองค์การช่วยเหลือเด็กสามารถจัดการ

ซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งใน

ชุมชนและโรงเรียน ระหว่างการซ้อมอพยพ 

เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงได้ทำาการ

อบรมเพ่ือให้ความรู้แ ก่ชุมชนเ ก่ียวกับ

สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้โดยมีการใช้เครื่อง

มือจริงและจำาลองสถานการณ์จริงรวมไป

ถึงการอพยพด้วย ภายใต้การดูแลความ

ปลอดภัยจากผู้ใหญ่ เด็กๆได้มีโอกาสเรียน

รู้วิธีใช้ถังดับเพลิง  โดยในแต่ละขั้นตอนของ

กิจกรรมชุมชนจะปฎิบัติการเองทั้งหมดโดย

มีเจ้าหน้าที่จากองค์การช่วยเหลือเด็กและ

หน่วยงานพันธมิตรคอยเป็นผู้สังเกตการณ์

เท่านั้น หลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมอพยพ จะ

มีการถอดบทเรียนและการประเมินผลโดย

มีการบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงการซ้อม

เพื่อในสถานการณ์จริงเจ้าหน้าที่จะได้เข้า

ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

With cooperation from the targeted 

communities, community leaders,  

municipalities, and the fire department,  

Save the Children was able to conduct  

a fire drill activity in both communities  

and schools. On the day of the fire  

drill, the fire department conducted  

training about how fires start, how to  

stop fires, real equipment used, 

and simulated situations including  

evacuation. Under adult supervision, 

children learnt how to handle a fire  

extinguisher. Each part of the activity,  

including the evacuation simulation, 

was conducted by the community  

themselves and observed by Save the  

Children staff and partners. The  

lessons learnt and assessments were  

conducted on the same day to  

ensure the activity running timeline 

was as close to real fire situation as 

possible, in order to provide assistance 

in a timely manner. 

1.4��การประกวดนวัตกรรมลดความเสี่ยง 
��������จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง

1.4� Urban�DRR�Innovation�
�����������Product�Competition

การประกวดนวัตกรรมการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองขององค์การ

ช่วยเหลือเด็กในครั้ งนี้ ชักชวนให้ เด็กๆ

มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการ 

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและมี

บทบาทให้การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

โดยใช้ชิ้นงานนวัตกรรมที่เด็กๆทำาขึ้นเอง  

กิจกรรมน้ีเกิดขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่

สำาคัญของโครงการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัตินั่นก็คือ การสร้างความตระหนักรู้ถึง

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากภัยพิบัติโดยสร้าง

การเรียนรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ

จากหลากหลายโรงเรียนและชุมชนมา

ทำางานร่วมกัน แบ่งปันความรู้ และช่วยกัน

คิดหาไอเดียใหม่ๆที่ได้จากการปฎิบัติงาน

ร่วมกันในสองวันนี้ นอกจากนี้เด็กๆยังได้

รับคำาแนะนำาและคำาติชมจากผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อนำาไปพัฒนาชิ้นงานว่าสามารถใช้ได้

จริงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือไม่ องค์การ

ช่วยเหลือเด็กเชิญตัวแทนจากสถาบันการ

ศึกษาและภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเพ่ือ

ในอนาคตมีแนวโน้มว่าชิ้นงานของเด็กๆจะ

ถูกนำาไปพัฒนาและต่อยอดการผลิตเพ่ือ

นำาไปใช้ได้จริงในวงกว้างต่อไป 

Save the Children Urban DRR  

Innovation Product Competition 

encouraged children to become  

involved in disaster preparedness  

and play a role in creating innovative  

products to address future disasters.  

The activity is geared towards  

accomplishing the key components  

of the urban DRR project, which is to  

build the capacity of children and  

raising awareness about urban disaster  

risks by getting children involved  

using creativity. During the two-day  

workshop, children from various 

schools and communities worked 

together, shared knowledge, and  

reinforced ideas. Children received  

constructive feedback on their  

products from experts and learnt  

whether or not the products are  

applicable and practical in real disaster  

situations. Save the Children also  

invited representatives from academic  

institutions and the private sector  

to help children formulate innovative  

ideas and to potentially develop  

future DRR Innovation products and  

make them available in wider  

communities. 
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กระบวนการต่างๆที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลประสบการณ์ของเด็กๆ�

Methodologies used in 
documenting children’s experiences

ตอนที่�/�Part



We seek ways to create platforms 

through activities, field interviews 

with children and communities to  

ensure that their voices are heard. 

As much as Save the Children  

realizes that children have opinions 

or personal reflections about their 

experiences with DRR activities, we 

also understand that in order for  

children to speak their minds, 

tools and techniques are required.  

Save the Children sees the importance  

of using appropriate methodologies  

in effectively bringing out the voice of  

children. To learn children’s experience 

in DRR projects, Save the Children  

visited children in their communities 

and schools to conduct a 1.5-2 hours  

session to carry out group activities 

to hear about their experiences with 

DRR activities and their perspectives  

on resilience in urban contexts.  

Save the Children coordinated with 

schools, parents and community  

leaders to find a venue for these  

sessions and invited between five 

to eight children aged ten years and 

above from both genders from each 

target community to participate. The 

following methods were used during 

the sessions.

องค์การช่วยเหลือเด
็กมีความเชื่อมั่นว่า

เสียงของเด็กๆนั้นมีค
วามหมาย

Save�the�Children�
strongly�believes�th

at�

the�voices�of�child
ren�matter.�

2.1�เกม

2.1� Games

โดยธรรมชาติเด็กๆมักไม่สามารถจดจ่อ 

อยู่กับสิ่งต่างๆได้นานๆ ในการที่จะนำา

เด็กมานั่งอยู่ที่ เดียวเป็นเวลาราวๆสอง

ชั่วโมงจึงเป็นเรื่องท้าท้ายสำาหรับวิทยากร

และอาจทำาให้เด็กๆรู้สึกเบื่อหรืออึดอัด 

จากประสบการณ์ในการทำางานกับเด็กๆ 

ทั่วโลก องค์การช่วยเหลือเด็กรู้ดีว่าเด็กๆจะ

เรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อกิจกรรมนั้นสนุกสนาน 

และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในบรรยากาศ

ที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง ในแต่ละเกมมี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่น เกมละลาย 

พฤติกรรมและเกมท่ีเกี่ยวกับการเชื่อม 

สัมพันธ์ทำาให้รู้จักเพื่อนๆในกลุ่ม เพิ่มความ 

กระตือรือร้นในการเรียนหลังจากกิจกรรม

กลุ่มที่ยาวนาน หรือเกมอาจเป็นสิ่งที่ใช้นำา 

เข้าสู่กิจกรรมถัดไป  สรุปโดยรวมแล้วเราไม่ 

ควรมองข้ามการใช้เกมเป็นหนึ่งในกระบวน 

การในระหว่างกิจกรรม เพราะเกมเป็น

เคร่ืองมือให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายและสร้าง

บรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำาให้เด็กๆไม่

อึดอัด เปิดใจ และเป็นตัวของตัวเองมาก

ที่สุด กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ

พวกเขา

Naturally, children have a shorter  

attention span. To make children sit 

in one specific place for two hours 

would usually be a challenge for a  

facilitator and may cause children to  

feel uncomfortable. From experiences  

working with children around the 

world, Save the Children knows that  

children learn better in a fun,  

interactive and friendly environments.  

Different types of games can be used  

for various purposes such as ice-

breaking tools and getting to know  

their teammates, re-boost their energy  

after a long discussion, or games that  

relate to the next activity to prompt  

children to think about what’s coming 

next.  Overall, games should not be  

overlooked, for they serve as a tool  

making children feel relax and create  

a positive, friendly and open  

environment where children feel  

comfortable to learn together and  

express their ideas.

                 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์
�������และสร้างความกระปรี้กระเปร่าก่อนเริ่มกิจกรรม

เราจึงหาวิธีท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีให้เด็กได้มีโอกาส  

แสดงความคิดเห็นโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 

การลงพื้นที่สัมภาษณ์ในชุมชนกับทั้งเด็กๆ

และคนในชุมชนก็เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับฟัง

เสียงสะท้อนจากเด็กๆด้วย เราตระหนักดีว่า 

เด็กๆก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและ

ส่ิงที่พวกเขาสะท้อนนั้นมีคุณค่าเพียงใด  

ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าการที่จะให้เด็ก 

แสดงความคิดเห็นหรือพูดในส่ิงท่ีอยู่ในใจ 

พวกเขาอย่างตรงไปตรงมาน้ันอาจต้องอาศัย 

เทคนิคและวิธีการรูปแบบต่างๆ องค์การ

ช่วยเหลือเด็กจึงให้ความสำาคัญในการใช้ 

กระบวนการต่างๆเพื่อให้พวกเขาได้ส่ือสาร 

ในสิ่งที่ตรงกับใจออกมาให้ได้มากที่สุด 

ในการที่จะได้รับรู้ประสบการณ์ของเด็กๆ 

และสิ่ งที่พวกเขารู้สึกจากการเข้าร่วม

กิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ

ทัศนคติของเด็กๆที่มีต่อการฟื้นคืนสู่ภาวะ

ปกติหลังเกิดภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง

องค์การช่วยเหลือเด็กได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำา

กิจกรรมโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

ครึ่งถึงสองชั่วโมงต่อเด็กหนึ่งกลุ่ม โดย

องค์การช่วยเหลือเด็กประสานไปยังโรงเรียน 

ผู้ปกครองและผู้นำาชุมชนในการช่วยหา

พื้นท่ีทำากิจกรรมและชวนเด็กๆที่เคยร่วม

กิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขต

ชุมชนเมืองท่ีมีอายุไม่ตำากว่าสิบปีท้ังชาย

และหญิงมาร่วมเล่าประสบการณ์โดยใช้

กระบวนการเหล่านี้ 

This�includes�ice-breaking�and�some�energy�games�
prior�to,�and�during�the�discussion.�
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2.2�การสนทนากลุ่ม

เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูลคือการชักชวนเด็กห้าถึงแปดคนที่

มีอายุไล่เลี่ยกันมาร่วมการสนทนากลุ่ม 

โดยองค์การช่วยเหลือเด็กจะมีการแจ้ง

ให้เด็กรับทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ข้อมูลที่ได้ไปจากพวกเขาจะถูกนำาไปใช้

อย่างไร และจะใช้กระบวนการแบบใดใน

การทำากิจกรรม ในกระบวนการให้ข้อมูล

สะท้อนกลับจากเด็กๆนั้นองค์การช่วย

เหลือเด็กจะบอกกับเด็กๆก่อนท่ีจะเริ่มพูด

คุยว่าไม่มีคำาตอบที่ถูกหรือผิด และบอก

เด็กๆว่าความเห็นของเขานั้นมีคุณค่าและ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำางาน 

ขององค์การช่วยเหลือเด็กในการดำาเนิน

การจัดกิจกรรมลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ

ในครั้งต่อๆไป นอกจากนี้เด็กๆต้องได้

รับคำายืนยันว่าข้อมูลท่ีพวกเขาให้ไปจะเป็น

ความลับและไม่ถูกนำาไปบอกผู้ใหญ่ถ้า

เด็กๆไม่สมัครใจ ในการสัมภาษณ์แบบ

สนทนาเป็นกลุ่มองค์การช่วยเหลือเด็กได้

ใช้คำาถามหลักๆดังต่อไปนี้

•	 ก่อนเข้ารับการอบรม เด็กๆเคยรู้อะไร

มาก่อนเกี่ยวกับภัยพิบัติบ้างและหลัง

จากอบรมแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง

•	 ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตัวหรือทำาหน้าที่

อย่างไรจึงจะสามารถช่วยเด็กๆได้ 

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่เกิด   

ภัยพิบัติ

•	 เด็กๆจะรู้สึกอย่างไรถ้าในอนาคตข้าง

หน้าจะเกิดภัยพิบัติข้ึนอีก 

•	 เด็กๆคิดว่าชุมชนและตนเองพร้อมหรือไม่

•	 เด็กๆเข้าใจเรื่องการฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ

ว่าอย่างไร 

•	 วิธีใดเป็นวิธีที่เด็กๆใช้ในการจัดการกับ

ภัยพิบัติ และฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติ

หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติได้  

2.2� Focus�group�discussion�

Five to eight children in similar ages from 

both genders per target community  

were invited to participate in the focus 

group discussion. Children were informed 

before the activities about the objectives, 

process and how the information would 

be used. Save the Children reminded  

par ticipants that there are no right or 

wrong answers and that their opinions  

are highly valued in order to improve the 

way Save the Children conducts the next 

DRR activities. Furthermore, children  

were informed that their views -  

particularly views relating to adults 

in their communities - will be kept  

confidential and not shared with adults 

against their will. 

2.3�การสัมภาษณ์เชิงลึก

2.3� In-depth�interview

 เกิดขึ้นโดยการเลือกเด็กสองคน

จากกลุ่มสนทนาแล้วให้มาสัมภาษณ์ทีละ

คน แต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที ขึ้น

อยู่กับเวลาที่เด็กๆสามารถจะให้ได้ ใน

ระหว่างการสัมภาษณ์ ใช้คำาถามเดียวกัน

หรือคล้ายคลึงกับตอนพูดคุยในกลุ่มแต่

ต่างกันตรงที่การสัมภาษณ์เดี่ยวมุ่งเน้นให้

เด็กได้สะท้อนมุมมองของตัวเองที่ส่วนตัว

มากข้ึนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับในกลุ่มก็ได้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นทำาให้วิทยากรผู้

ทำาหน้าที่สัมภาษณ์ได้ใช้เวลากับเด็กที่ถูก

เลือกมาสัมภาษณ์มากขึ้นและได้เรียนรู้พ้ืน

ฐานครอบครัวของเด็กและทำาความเข้าใจ

ทัศนคติของเด็กในเรื่องการฟื้นคืนสู่ภาวะ

ปกติเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ และประเด็น

ที่อาจจะเป็นเรื่องอ่อนไหว ซึ่งเด็กๆอาจ

จะไม่อยากแบ่งปันเรื่องราวต่อหน้าเพื่อนๆ

ของพวกเขาก็เป็นได้

During the session, Save the Children  

facilitated the focus group by asking 

the following key questions:

•	 What did you already know 

about disasters before the  

training and what have you learnt 

after the training? 

•	 How would adults play their role  

best to support you, especially  

during disaster situations?

•	 How do you feel about  

experiencing another disaster ;  

do you think you and your  

community is ready? 

•	 What is your understanding of 

resilience? What are your ways 

of coping with and/or recovering 

from disaster?  

Two children were selected from 

a focus group discussion to give  

individual in-depth interviews.  

Depending on the available time of 

the children, each interview took no 

more than 45 minutes. During the  

interview, children were asked similar  

questions to the focus group  

discussions; the in-depth interview 

aimed to further explore the personal 

perspectives of individual child, which 

may differ from the group.  In addition,  

in-depth interview allowed the  

facilitator to spend more time with 

children, to learn more about their 

background, their views on resilience 

and other sensitive issues or concerns 

they may have had but did not want 

to share in the presence of their peers. 
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2.4�กิจกรรมวาดภาพ�’ตัวฉันที่เปลี่ยนไป’

2.4� Draw�my�changing�self�activity

กิจกรรมน้ีให้เด็กๆลองจินตนาการว่าตัวเอง 

เป็นวัตถุสิ่งของ ดอกไม้ หรือสัตว์อะไรก็ได้  

แล้วลองคิดเป็นภาพดูว่าก่อนเข้าอบรมสิ่ง

นั้นเป็นอย่างไรและหลังการอบรมสิ่งนั้น 

เปลี่ยนไปอย่างไรโดยสะท้อนการเปลี่ยน 

แปลงออกมาเป็นภาพวาด เด็กๆแต่ละคน 

จะได้รับกระดาษคนละหนึ่งแผ่นเพื่อวาดรูป 

สิ่งที่เป็นตัวแทนของตนเองลงบนกระดาษ 

นั้น ในกิจกรรมนี้ แม้ว่าเด็กๆจะน่ังวาดรูป 

ด้วยกันเป็นกลุ่ม แต่กระบวนการน้ีเปิดโอกาส 

ให้เด็กๆได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองประมาณ 

15-20 นาท ี  กจิกรรมนีช้ว่ยใหเ้ดก็ไดส้ะทอ้น 

ส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียนรู้และความรู้สึกเก่ียวกับ 

กิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อีกทั้ง 

ความรู้สึกท่ีพวกเขามีต่อตนเองผ่านกิจกรรม 

สร้างสรรค์ การวาดรูปตัวฉันที่เปลี่ยนไปนี ้

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับใช้กับเด็กๆ

ที่พูดน้อยและอาจจะชอบแสดงความเห็น 

อารมณ์ หรือความรู้สึกผ่านการวาดรูป

มากกว่า

This activity asked children to imagine  

themselves in another form; it could 

be any object, animal or flower 

that symbolizes themselves before  

and after joining the project;  

the children were asked to describe  

what they were like before and 

what they are like now to allow 

them to reflect on how they have 

changed. Although children were  

sitting together in group, each of them 

drew on their own paper and spent 

approximately 15 minutes working  

individually.  The activity allowed children  

to reflect on what they have learnt 

and felt about DRR activities and how 

they felt about themselves through 

creativity.  Drawing my changing self  

could also serve as one of the  

alternative ways to work with children 

who are not verbal and prefer to share 

their thoughts through drawing.  

ก่อน��

•	 รู้ว่าต้องเต
รียมเครื่อง

ใช้จำ�เป็นช่ว
งน้ำ�ท่วม 

แต่ไม่รู้ว่าต
้องเตรียมอ

ะไรบ้าง

•	 ไม่เข้าใจว่าผ
ู้ประสบภัยรู้ส

ึกยังไง� 

���คิดไม่ถึง�
เพราะไม่ได้ป

ระสบเอง

•	 ไม่รู้วิธีดับไฟมีหลาย
วิธี

•	 ไม่รู้ว่าต้องหยิบอะไรบ้างช่วงไฟไหม้ 

����และเหตุการณ์ฉุกเฉิน

•	 ไม่รู้จักสัญญาณเตือนภัย�

•	 วิ่งอย่างตกใจ�แค่ต้องเอาตัวรอด

•	 ผ้าชุบน้ำ�ปิดปากป้องกันไฟ

•	 รู้ว่าต้องใช้ถังดับเพลิงแต่ใช้ไม่เป็น

•	 I�know�that�a�fire�extinguisher�is� 
required�to�stop�a�fire,� but�I�don’t�know�how�to�use�it.

Before

•	 I�know�th
at�I�shoul

d�only�

take�nece
ssary�item

s�during�

the flood but I don’t know 

            
          what to take

•	 Don’t�under
stand� 

how�the�vic
tims�feel.

•	 Don’t know that there are  

many�ways�to�stop�a�
fire�

•	 Don’t know what to take  
during�fire�emergency

•	 Don’t know about fire alarm

•	 Run�in�panic�to�survive

•	 Use�a�wet�cloth�to�cover�my�mouth� 
to�prevent�the�inhalation�of�smoke
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•	 I�learnt�that
�not�only�a�f

ire�extinguis
her�can�stop

� 

��a�fire,�but
�there�are�m

any�other�w
ays� 

����to�stop�a
�fire

ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอบรมการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติครั้งนี้

What have I learnt from participating in 
Save the Children Urban DRR Project? 

ตอนที่�/�Part

•	 I�learnt�the�‘water�pressure� 
from the frog’ game

•	 Know�how�to�move�electrical�supplies� 

such�as�a�TV�and�refrigerator�away� 
from water

•	 How�to�prepare�equipment� during the flood

•	 I�learnt�how�to�use�a�fire�extinguisher

•	 Cleaning�the�house�after�the�flood

•	 First�aid�

•	 I�learnt�ways�to�carry�a�person� 

who�is�injured

•	 I�know�what’s�inside�the�‘go�
bag’

•	 I�learnt�that�I�
can�use�a�plast

ic�bag�to�prote
ct� 

��me�from�the�
dangers�of�smo

ke�inhalation

หลัง��
•	 การดับไฟมีห

ลายวิธี� 

ไม่ใช่แค่ใช้ถัง
ดับเพลิง 

อย่างเดียว

•	 รู้เรื่องแรงดันน้ำ�ผ่านเกมฉีดกบ

•	 รู้วิธีย้ายของใช้หนีน้ำ�� เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น�ตู้เย็น

•	 การเตรียมอุปกรณ์สำ�หรับช่วงน้ำ�ท่วม�

•	 รู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง

•	 การทำ�ความสะอาดพื้นที่หลังน้ำ�ท่วม

•	 วิธีปฐมพยาบาล

•	 วิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ
็บ

•	 รู้จักอุปกรณ์�กระเป๋าหนีภัย
•	 รู้จักถุงกันคว

ัน

After
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3.1���คำ�ตอบที่เด็กๆบอกมามากที่สุดว่าพวกเขาได้เรียนรู้ 
������อะไรบ้างผ่านกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
������ต่างๆ�โดยแบ่งตามกิจกรรมดังนี้

3.1���The�most�answered�topics�/�activities� 
������children�learnt�listed�by�activity

กิจกรรม�:��ค่ายเยาวชน 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
Activity : 
Urban DRR Camp

กิจกรรม�:��การออกแบบสื่อรณรงค์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชนเมือง
activity :  Urban DRR Campaign workshop

•	 First aid 

•	 Using fire extinguisher 

•	 Using plastic bag to protect us from smoke

•	 Know about the items in the first aid box and 

how to organize a first aid box

•	 Learn about ‘Alert Little Tun’ 

•	 New games 

•	 Understand the meaning of vulnerable, capacity 

and resource groups

•	 How to collect important items during a disaster

•	 There are lots of ways to stop the fire, not only 

by using water or extinguisher

•	 Learn what is inside the ‘go bag’

•	 Learn the right way to carry an injured person 

•	 Cleaning up after the flood

•	 How to move electrical supplies such as TV  

and refrigerator to an upper level  

away from the flood

•	 Learn water pressure from frogs game 

•	 How to plan and work together as a team.

•	 Creating communications tools. 

•	 How to come up with words for DRR campaign 

which need to be concise, clear, and easy to 

understand.

•	 Causes of fire.

•	 Safe shelter during disaster

•	 Fire prevention

•	 Turn off cooking gas.

•	 Be careful with electric wires.

•	 Do not play with materials that can easily  

catch on fire. 

•	 Always walk on the right side and don’t panic.

•	 If you spot a fire, the first thing is to inform  

an adult. 

•	 How to create poster. 

•	 การวางแผนและทำางานร่วมกันเป็นทีม

•	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร

•	 รู้วิธีคิดคำาที่จะมาใช้ในกิจกรรมรณรงค์การลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติว่าจะต้อง สั้น ชัดเจน และเข้าใจง่าย

•	 สาเหตุของไฟไหม้

•	 รู้จุดหลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

•	 การป้องกันอัคคีภัย 

•	 วิธีปิดเตาแก๊ส 

•	 ควรระวังสายไฟ 

•	 ไม่เล่นกับวัสดุที่ติดไฟง่าย

•	 เมื่อเกิดเหตุต้องอพยพจากอาคารให้เดินชิดขวา 

และอย่าตื่นตระหนก 

•	 ถ้าพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ สิ่งแรกคือบอกผู้ใหญ่

•	 รู้วิธีการทำาโปสเตอร์และการลงสี

•	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

•	 การใช้ถังดับเพลิง 

•	 วิธีใช้ถุงพลาสติกป้องกันควันไฟ

•	 รู้ว่าอะไรอยู่ในชุดปฐมพยาบาลบ้างและวิธีจัดชุด

ปฐมพยาบาล

•	 รู้จักการ์ตูนตุ่นน้อยตื่นตัว 

•	 รู้จักเกมใหม่ๆ 

•	 เข้าใจความหมายของกลุ่มเปราะบาง กลุ่มศักยภาพ 

และกลุ่มทรัพยากร

•	 รู้วิธีเก็บข้าวของที่สำาคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติ

•	 มีหลายวิธีในการดับไฟ ไม่ใช้แค่ใช้ถังดับเพลิงอย่างเดียว 

•	 รู้ว่าในกระเป๋าหนีภัยควรพกอะไรบ้าง

•	 รู้วิธีที่ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

หรือมีอาการบาดเจ็บ 

•	 การทำาความสะอาดบ้านหลังนำาท่วม

•	 การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นทีวีหรือตู้เย็น  

ขึ้นที่สูงให้พ้นจากนำา 

•	 เรียนรู้เรื่องแรงดันนำาจากเกมกบ
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•	 Using fire extinguisher

•	 Watch video and understand how a fire starts 

•	 Practice holding real extinguisher in simulation 

situation

•	 Learn the fire emergency number 199 and  

how to make a call

•	 To lower our bodies down in order to prevent 

danger from fire smoke

•	 Cover our mouths

•	 Only gather necessary items

•	 Know safety shelter during disaster

•	 First aid kit

•	 Understand how municipality, safeguard crew,  

Save the Children staff, teachers and students  

are working together  

•	 Gain more understanding about what could be 

considered a disaster 

•	 Learn about the most necessary items to take 

during a disaster such as water and medicine, 

especially for those with a chronic disease 

•	 Think of others more than ourselves.  

Put ourselves in others people’s shoes 

•	 Learn that there are different kinds of material 

that can be used during disaster 

•	 Practice creativity by doing DRR activities

•	 New experiences

•	 วิธีใช้ถังดับเพลิง

•	 ได้ดูวิดีโอและเข้าใจการเกิดเพลิงไหม้

•	 ฝึกถือถังดับเพลิงในสถานการณ์สมมุติ

•	 รู้เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 199 และวิธีการโทรแจ้ง 

•	 รู้ว่าควรย่อตัวลงเพื่อป้องกันอันตรายจากควันไฟ

•	 ปิดปาก

•	 หยิบแต่สิ่งของที่จำาเป็นเท่านั้น 

•	 รู้จุดหลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

•	 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

•	 เข้าใจขั้นตอนการทำางานร่วมกันระหว่าง 

องค์การช่วยเหลือเด็ก เทศบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย  

ครู และนักเรียน  

กิจกรรม�:��การซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
Activity  :   Fire Drill

กิจกรรม�:��การประกวดนวัตกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชนเมือง
activity  :   Urban DRR Innovation Product Competition

•	 มีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นภัยพิบัติ 

•	 เรียนรู้ว่ามีสิ่งจำาเป็นอะไรบ้างที่ต้องพกพาติดตัวไปยาม

เกิดภัยพิบัติ เช่น นำา ยารักษาโรค โดยเฉพาะสำาหรับผู้ที่

มีโรคประจำาตัว

•	 คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองมากขึ้น เอาใจเขาใส่ใจเรา

•	 เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมีวัสดุมากมายที่สามารถใช้ได้ใน 

ภาวะภัยพิบัติ

•	 ฝึกฝนทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม 

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

•	 ประสบการณ์ใหม่ๆ
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 จากการลงพื้นที่ทั้งในชุมชนและ

ระดับโรงเรียน องค์การช่วยเหลือเด็กได้รับรู้ 

ว่าในยามเกิดภัยพิบัติเด็กๆส่วนมากต้องการ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  แต่บ่อย 

คร้ังท่ีเด็กๆกลับได้รับการปฎิเสธหรือถูก

กีดกันในการรับข้อมูลด้วยเหตุผลว่าพวก

เขายังเด็กเกินไป หรือเป็นธุระของผู้ใหญ่

เด็กไม่ควรมาเกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่ละเลยว่า

แท้จริงแล้วเด็กนั้นก็มีศักยภาพที่จะทำา

อะไรได้หลายอย่าง การที่เด็กมีร่างกายที่

เล็กกว่าหรือยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้

หมายความว่าเด็กไม่ควรมีส่วนร่วม ในการ

ทำางานร่วมกับเด็ก ผู้ใหญ่จำาเป็นต้องสร้าง

บรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมและเปิดกว้าง

เพื่อแสดงให้เด็กๆเห็นว่าผู้ใหญ่นั้นพร้อมที่

จะรับฟังพวกเขา 

 องค์การช่วยเหลือเด็กใช้วิธีการ

จับกลุ่มสนทนากับเด็กๆเพ่ือให้พวกเขาได้

แสดงความคิดเห็นโดยเราตั้งคำาถามว่า 

“ผู้ใหญ่ควรทำาอย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุน

เด็กๆในการทำากิจกรรมการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองและฟื้นคืนสู่

ภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ และผู้ใหญ่ควร

จะต้องทำาอะไรที่แตกต่างออกไปในการที่

ต้องปฎิบัติงานร่วมกับเด็กๆ” เหล่านี้คือสิ่ง

ที่เด็กๆให้คำาตอบกลับมามากที่สุด

Save the Children visited children in 

targeted communities and schools 

and learnt that most children want to 

be well-informed of the situation in a 

disaster. However, children are often 

excluded with adults saying that they 

are too young, not capable or that 

the issue was not considered relevant 

to children. In these situations, adults 

are not recognizing the potential of  

children.  Being physically small and 

having less life experience should not 

prevent children from being involved. 

While working with children, adults 

need to create environments that  

encourage participation and openly 

display their willingness to listen.  

 

Through focus group interviews with 

children, Save the Children listed 

the following as the most common  

answers provided by children when 

they were asked “how could adults 

do to support children to carry out 

urban DRR projects and build their  

resilience? And how adults can act  

differently in projects that involve  

children?”  

3.2���ผู้ใหญ่ควรทำ�อย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุนเด็กๆ 
������ในการทำ�กิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ          
������ในเขตชุมชนเมืองและฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ 
������หลังเกิดภัยพิบัติ

3.2� What�would�adults�do�to�support�
������children�carry�out�urban�DRR�project��� 
������and�in�building�their�resilience?

ในยามเกิดภัยพิบัตินั้นเด็กๆ จัดว่าเป็นกลุ่ม 

เปราะบางก็จริง แต่พวกเขากลับสามารถ 

ปฎิบัติหน้าที่ได้หลายอย่างยามเกิดเหตุ 

อย่างที่ผู้ใหญ่อาจคาดไม่ถึง ขึ้นอยู่กับว่า  

ผู้ใหญ่จะมีบทบาทอย่างไรในการช่วย 

สนับสนุนและผลักดันให้เด็กๆเข้ามามีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

ในภาวะภัยพิบัติหรือหลังเกิดภัยพิบัติ  

ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่พบกับสภาวะ 

ความเครียด ความกังวล ควากลัว  และความ

รู้สึกด้านลบต่างๆเด็กเองก็รู้ สึกไม่ต่าง

กัน ในสภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน หรือ 

ในภัยพิบัติ เด็กต้องการความช่วย 

เหลือมากเป็นพิเศษ สิ่งสำาคัญคือ  

ผู้ใหญ่จะมีวิธีการอย่างไรท่ีขณะให้ 

ความช่วยเหลือนั้นจะไม่ทำาให้ 

เ ด็กๆรู้สึก ว่าพวกเขาเป็นเพียง 

ผู้รอรับการช่วยเหลือ แต่สามารถ 

เข้ามาช่วยเสริมสร้างพลังให้กับ

พวกเขาด้วยในคราวเดียว องค์การ

ช่วยเหลือเด็กไม่เพียงแต่เข้าไปเก็บข้อมูล

หลังจากเด็กๆทำากิจกรรมว่าพวกเขาได้

เรียนรู้อะไรบ้างแต่เราสอบถามเพ่ิมเติม

ด้วยว่าผู้ใหญ่ควรทำาอย่างไรเพ่ือช่วยให้

เด็กๆปฎิบัติกิจกรรมการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพและช่วย

สร้างทักษะการฟื้นคืนสู่ภาวะปกติหลังเกิด

ภัยพิบัติได้
Children are one of the most  

vulnerable groups during times of 

disaster, and yet they have many  

capacities to carry out tasks that  

exceed adults’ expectations. This  

depends on how adults support and 

encourage the children’s involvement  

in DRR activities. Being children does 

not exempt them from their worries,  

stress, fear and negative emotions  

that most people experience in an  

emergency and post-disaster situation.  

In time of crisis, emergency situation  

or disaster, children need extra support  

but how can we encourage adults to 

provide support to children in a way 

that does not place them as passive 

actors, but rather enables children to 

feel empowered. Save the Children 

has documented the impact of child 

participation in urban DRR activities 

including what they learnt from these 

projects, their perspectives on how 

adults can better assist them in facing 

these challenges, and how adults can 

support children to build personal  

resilience and to carry out urban DRR 

projects.

”ผู้ใหญ่ควรบอกเราบ้างว่าเกิดอะไรขึ้น�ให้เรารับรู้
สถานการณ์ในช่วงภัยพิบัติเราจะได้รู้ว่าต้องทำ�อย่างไร�
ถึงแม้พวกเราจะเป็นเด็กแต่เราก็ช่วยผู้ใหญ่ได้หลายทาง

บางครั้งเราก็แค่ต้องการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
และคำ�แนะนำ�จากผู้ใหญ่”

เสียงจากนักเรียนโรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต

“Adults�need�to�tell�us�what’s�happening.��
Keep�us�well-informed�during�disasters,�
so�we�know�what�to�do.��

Although�we�are�children,�we�can�help�adults� 
in�many�ways.��Sometimes�we�only�need�more�
information�and�some�
guidance.”  

Children’s voice from Duangkamon School, 
Rangsit Municipality
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ฟังหนูหน่อย�
Listen to me 

ตอนที่�/�Part
1. ผู้ใหญ่ควรจะหยุดพูดประโยคที่ว่า� 

‘นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็ก’

2. เวลาผู้ใหญ่มอบหมายงานให้กับเด็ก� 
ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กๆไปทำ�กันเอง� 
ผู้ใหญ่ควรให้คำ�แนะนำ�ที่ดีที่มีประโยชน์

3. รับฟังความต้องการของเด็กๆ 
ซึ่งอาจจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ก็ได้

4. อย่าทำ�ให้เด็กเครียดโดยเอาแต่สั่งอย่างเดียว 
แต่ให้แบ่งงานและช่วยสอนและให้คำ�แนะนำ� 
ไปพร้อมๆกันด้วย

5. ผู้ใหญ่น่าจะปฎิบัติตัวให้เด็กอยากเข้าใกล้� 
ควรมีสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตร�ไม่ดุจนเกินไป 
เด็กๆจะได้กล้ามาถามหรือขอความช่วยเหลือ� 
ถ้าเข้มงวดเกินไป�เด็กจะไม่อยากเข้าใกล้

6. ผู้ใหญ่ควรเลิกทะเลาะกัน 
และทำ�งานร่วมกันเป็นทีมได้

1. Adults�need�to�stop�saying�‘these�are�not� 
matters�for�children.’

2. Children�need�good�advice�and� 
recommendations�from�adults�before� 
being�provided�with�the�space�to�work�
with�their�peers�or�by�themselves.

3. Listen�carefully�to�children’s�needs,�which� 
may�differ�from�the�needs�of�adults.

4. Do�not�put�children�under�stress�by�solely�
giving�orders,�but�delegate�tasks�with� 
useful�guidance�and�coaching.

5. Adults�need�to�be�friendly�and� 
approachable�in�order�for�children�to�
come�forward�and�ask�for�support�or�
advice.��Being�harsh�or�too�strict�drives�
children�away.��

6. Adults�need�to�stop�arguing�with�one� 
another but rather work together  
as�a�team.�

ผู้ใหญ่ควรทำ�อย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุนเด็กๆ 
������ในการทำ�กิจกรรมการลดความเสี่ยง 
������จากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง 
������และฟื้นคืนสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ

What�would�adults�do�to�support�children� 
������carry�out�urban�DRR�project�and�in����� 
����building�their�resilience?
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โดยเราจะถามเด็กๆว่าเขาได้เรียนรู้อะไร

บ้าง รู้สึกอย่างไรก่อนและหลังการอบรม 

อะไรคืออุปสรรคในระหว่างการร่วมกิจกรรม 

ของโครงการ กิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วมมี

ผลทำาให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

บ้าง รวมไปถึงความเข้าใจของเด็กๆในเรื่อง 

การฟื้นคืนสู่ภาวะปกติหลังประสบภัยพิบัติ 

และพวกเขาจะนำาความรู้ในการอบรมไป

ใช้อย่างไรบ้าง 

โดยในการสัมภาษณ์นี้เด็กๆอาจไม่จำาเป็น

ต้องตอบคำาถามครบทุกข้อก็ได้ องค์การ

ช่วยเหลือเด็กเพียงต้องการสร้างความเชื่อ

มั่นว่าเรามิได้ละเลยที่จะเปิดพ้ืนที่ให้เด็กๆ

ได้แสดงความคิดเห็นและมีโอกาสแบ่ง

ปันประสบการณ์และความคิดของพวกเขา

อย่างเสรีและเปิดกว้าง 

By answering key questions such as 

what have they learnt? How do they 

feel (before and after)? What were the 

challenges during their participation in 

the project? How have the activities 

transformed them? What is their  

understanding of ‘resilience’? And, how 

would they apply their knowledge and 

skills? 

Not all of the above key questions 

were answered, but Save the Children 

provided children with an open space, 

allowing them to express and share 

their views freely and openly.  

ในตอนนี้เราจะมาแนะนำาให้รู้จักกับเด็กๆที่ได้เข้าร่วมใน
โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขตชุมชนเมือง�
ผ่านการสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ

This� part� introduces� some� child� participants� to� DRR�
projects�and�reflects�on�their�personal�experiences�in�
participating�in�DRR�activities

During the Thailand flood crisis in 

2011, Don Mueng was one of the  

districts in Bangkok severely affected 

by the flood. Nalat, Kasemsan and 

their families were among the flood 

victims. Sri Karn community, where 

homes are located, was surrounded by 

grass fields. According to Mr. Yongyuth,  

a leader in the community, the 2011 

flood carried numerous minerals  

which rapidly increased the growth  

of the grass field, resulting in a risk  

of fires. With no blockage from tall  

buildings, partnered with strong wind  

and heat, Sri Karn community has been  

prone to fires. Almost every other  

year, fire incidents have occurred in  

the area and are likely to reoccur.  

Since the flood crisis, Save the Children  

selected Don Muang as a double  

hazard prone area as one the  

communities it provides support to 

and works with to strengthen the  

capacity of the community. 

“ทุ่งหญ้าชุมชนศรีกาญจน์เหตุแห่งไฟ”��
“Grass fields brings fire 
in Sri Karn Community” 

 ช่วงวิกฤตินำาท่วมในประเทศไทย

ท่ีผ่านมา เขตดอนเมืองจัดอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับ 

ผลกระทบอย่างหนัก เด็กหญิงนลัท วรนุช  

และเด็กชายเกษมสันต์ วันทะนีย์ และ

ครอบครัว เป็นหน่ึงในผู้เสียหายจากนำาท่วม 

ใหญ่ ชุมชนศรีกาญจน์นั้นตั้งอยู่บริเวณที่ 

ห้อมล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า คุณยงยุทธ์ สงวน

อารมณ์ ผู้นำาชุมชน ได้ให้ข้อมูลกับเราว่า 

นำาท่วมปี ’54 นั้น ได้หอบเอาวิตามินและ

แร่ธาตุหลากชนิดมาในบริเวณดงหญ้า  

ทำาให้หญ้าเหล่าน้ันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และทำาให้เป็นชนวน ง่ายต่อการติดไฟ  

ด้วยพ้ืนท่ีท่ีเป็นทุ่งโล่งกว้างไม่มีอาคารหรือ

ตึกสูงบัง บวกกับช่วงที่มีกระแสลมแรง 

ความร้อนของสภาพอากาศทำาให้ชุมชนนั้น

เกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะ

เกิดขึ้นอีก 

 ตั้งแต่วิกฤตินำาท่วมคร้ังที่ผ่านมา 

องค์การช่วยเหลือเด็กได้เลือกเขตดอนเมือง 

พื้นที่ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเป็นสองเท่าจาก

ภัยพิบัติซำาซ้อนทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยเป็น

หนึ่งในพื้นที่ที่เข้าให้ความช่วยเหลือและ

ดำาเนินงานด้านสร้างความเข็มแข็งและ

เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนในชุมชน
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 เด็กหญิง นลัท วรนุช หรือ แพม 

อายุ 14 ปีมีท่าทีร่าเริงและกระฉับกระเฉง

บอกกับองค์การช่วยเหลือเด็กและหน่วย

งานพันธมิตรว่าเธอได้เข้าร่วมกิจกรรม

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนเมืองทุกๆ

กิจกรรมทั้งเข้าค่ายอบรมสองวัน การผลิต

สื่อรณรงค์ และการซ้อมหนีไฟซึ่งเจ้าหน้าที่

จากสถานีดับเพลิงมาอบรมให้เองอีกด้วย 

แพมเล่าว่าสิ่งสำาคัญที่เธอได้เรียนรู้จาก

กิจกรรมคือ ภัยพิบัติคืออะไร การอพยพ

เคล่ือนย้ายผู้คนในช่วงเกิดภัยพิบัติ และการ 

เตรียมตัวเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น 

 

ในอนาคตอันใกล้ แพมอยากต้ังทีมลดความ 

เส่ียงจากภัยพิบัติโดยร่วมกับเพ่ือนๆของเธอ 

ที่ผ่านการอบรมมาด้วยกันและถ่ายทอด

ความรู้ต่อไปยังเด็กคนอื่นๆที่อาจไม่มี

โอกาสได้เข้าร่วมทำากิจกรรมการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ แพมให้ความเห็นเกี่ยว

กับการพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้นหรือการ

จัดการกับความท้าทายในโครงการนี้ แพม

บอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ตั้งใจและใส่ใจราย

ละเอียดขณะที่ซ้อมหนีไฟมากกว่านี้ โดย

ส่ือสารกันมากขึ้นและทำาตามคำาส่ังของ

กิจกรรมให้ดีกว่านี้เพื่อการซ้อมจะได้เป็น

ไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด 

 เด็กชายเกษมสันต์ วันทะนีย์ หรือ

ต้อง เด็กชายวัย 12 ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน

บอกกับเราว่าเขารู้สึกขอบคุณกับความรู้

ที่ได้จากการอบรม เขารู้สึกว่าตอนนี้เขามี

ความตระหนักมากขึ้นว่าต้องทำาอย่างไร

และเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

ต้องได้เรียนเร่ืองการป้องกันอัคคีภัยและ

อะไรคือสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือ

ไฟไหม้ ต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงๆ

แล้วเขาสามารถใช้อุปกรณ์และวัสดุง่ายๆ

รอบๆตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกเพื่อป้องกัน

อันตรายที่เกิดจากควันไฟได้    

“Before the training when a 
fire�happened,�I’d�only�run�in�panic,�but�now� 
I�have�learnt�how�to�hold�a�fire�extinguisher.�Now� 
I�feel�more�prepared�and�hope�
that�in�real�situation,�I�will� 
not�panic�like�I�used�to….. 
I�felt�like�before�I�was�a�
tree�with�so�little�fruit�
but�now�there�is�much�
more�fruit�on�my�
tree.”

“ก่อนที่จะได้มาอบรม�ถ้าเกิดมีไฟไหม้ผมคงตื่นตระหนก�
ตกใจ�วิ่งหนีไฟอย่างเดียวทำ�อย่างอื่นไม่เป็น�

แต่มาตอนนี้ผมรู้วิธีถือถังดับเพลิง�ผมรู้สึกมีความพร้อม
มากขึ้น�แล้วผมก็หวังว่าในสถานการณ์จริงผมจะไม่ตื่น
กลัวจนเกินไปและควบคุมสติได้�ไม่สติแตก 
เหมือนเมื่อก่อน�
ความรู้สึกเหมือนกับผมเป็นต้นไม้ที่ก่อนหน้านั้นมีผลไม้� 
�����อยู่บนต้นเล็กน้อย�แต่ตอนนี้ต้นไม้ของผมออกผล����� 
�������������������������������มากมายเลยทีเดียว”��

“หนูมั่นใจค่ะว่า
หนูสามารถใช้ประโยชน์จาก

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมภัยพิบัติได้
ในสถานการณ์จริง�

การอบรมให้ครบทุกกระบวนการ�
ทั้งอบรม�สาธิต�ทดลอง�และ�

ลงมือปฎิบัติด้วยตัวเอง
ในสถานการณ์จำ�ลอง”

“I am confident that  
I�can�use�what�I�learnt�
from�DRR�training� 
in�real�situations.��

It offered all I needed 
to�know�from�training,�
practicing�and� 
conducting�a�disaster�
simulation.”

“When�children�become�well�equipped�with�knowledge,�it�makes�us,�
adults�worry�less�as�were�are�able�to�focus�on�other�matters�related� 
to�the�disaster.��After�the�training�with�Save�the�Children,�adults�feel�
that�they�need�to�pay�more�attention�to�the�child’s�role�during�a�
disaster.��Children�can�also�help�adults�and�work�as�part�of�a�team.”� 
Yongyut�Sa-nguan�Arom,�68,�Zone�1�Community�Leader,�Dong�Muang��

“เมื่อเด็กๆมีความพร้อมด้านความรู้�ทำ�ให้
ผู้ใหญ่ไม่กังวลและสามารถเอาเวลาไปดูแล
งานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านอื่นๆ�หลัง
จากที่ผ่านการอบรมกับองค์การช่วยเหลือ
เด็กทำ�ให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าต้องให้ความสำ�คัญ
กับเด็กมากขึ้นและบทบาทของเด็กๆในช่วง
ภัยพิบัติ�เด็กสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ�
ช่วยงาน�และทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่แบบเป็น
ทีมเดียวกันได้”�

���คุณยงยุทธ์�สงวนอารมณ์
ประธานชุมชนศรีกาญจน์�โซน�1� 
เขตดอนเมือง

Nalad Woranuch, an energetic and 

cheerful 14 year old participated in 

all urban DRR activities supported by 

Save the Children and its partners. She 

joined the two-day urban DRR camp, 

DRR campaign and completed a half 

day fire drill and training provided by 

the fire department. Nalad highlighted  

lessons she learnt were ‘what is a  

disaster?’, ‘how to evacuate during a 

disaster?’ and ‘how to prepare when 

disaster happens?’

 

In the near future, Nalad hopes to 

establish a DRR team with her peers 

who have trained together, to trans-

fer this knowledge to friends who 

may not have had the chance to at-

tend DRR activities. To improve 

or cope with the challenge she  

encountered during the project, Nalad 

said adults need to pay more attention  

during the fire drill, communicate 

with each other and better follow  

instructions for the activity to run 

smoothly.     

Kasemsan Wantanee, or Tong, said he 

appreciated the knowledge he gained 

from the training. He felt that he’s now 

more aware of what to do and how 

to prepare himself during a disaster. He 

learnt about fire prevention and what 

causes fires to occur.  Tong never knew 

that he can use simple strategies, such 

as a plastic bag to protect himself from 

fire smoke.  
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Thanyanet Ruangpongsarn, or Namnao,   

(Grade 5) student, is the oldest child  

in a family with five children. During  

the 2011 Thailand flood crisis,  

Namnao and her family had to stay 

on the second floor of an abandoned  

building and later moved to a  

temporary shelter for flood victims in  

the area. Having a first-hand experience  

in a disaster did not prevent Namnao  

from worrying about many aspects of  

disasters. She said,  “I saw a crack in  

my school building and I worried  

about the building collapsing one day. 

I also heard that in my lifetime, there 

will be another big flood and Bangkok 

will be under water.”  Nevertheless, 

Namnao also believes that ‘prevention  

is better than cure’, so she’s focused 

on preparing herself for the worst. 

“กันไว้ดีกว่าแก้”�
เสียงจากโรงเรียนดวงกมล�เทศบาลนครรังสิต
‘Prevention is better than cure’; 
voices from Duangkamon School, Rangsit’ 

“การเงินขัดสนหลังน้ำ�ท่วม�
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย�ช่วยที่บ้านประหยัด�

คนในครอบครัวควรสามัคคี
และไม่ทะเลาะกัน�

เมื่อเกิดเหตุควรตั้งสติ�ไม่แตกตื่น�
ไม่ทิ้งเอกสารสำ�คัญ�”��

 Participating in fire drill and 

urban DRR activities supported by 

her school, Save the Children and its  

partners helped Namnao ease her 

worries and fears. By participating in 

a fire drill and urban DRR activities,  

Namnao expressed that she has 

gained much more knowledge on fire  

prevention and preparedness.  During 

the interview, Namnao has shown a 

good understanding of resilience. She  

explained that during the previous 

flood, as well as her family losing their  

household items in the flood, her  

father also lost his job. 

Namnao realized that she could help 

her family by spending less of her  

daily stipend and not spend on  

unnecessary items. She also added that  

cooperation and support in the family  

and community are an important  

factor in building resilience.

I�think�a�family�should�live�together�in�harmony,�not�fighting.��
When�there�is�an�emergency�situation,we�should�be�mindful,�

not�panic�and�be�careful�not�to�leave�important�documents�behind�
but�always�bring�them�with�us.”

“Our�family�faced�with�financial�difficulty�
after�the�flood,�so�I�did�my�best�to�help�my�family�

by�not�spending�on�unnecessary�items.��

จากเหตุการณ์น้ันนำาหนาวจึงคิดได้ว่าสิ่ง

ที่เธอพอจะทำาได้คือการประหยัดเงินค่า

เบี้ยเลี้ยงและไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในส่ิงที่ไม่

จำาเป็น  เธอบอกว่า  เธอเชื่อว่าการทำางาน

ร่วมกันและการช่วยเหลือกันในครอบครัว

และในชุมชนนั้นเป็นส่วนสำาคัญมากในการ

ฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติต่างๆ

 เด็กหญิงธัญเนตร เรืองพงษ์สาร 

หรือนำาหนาว ชั้นป.5/1 เป็นลูกคนโตใน

บรรดาพี่น้องทั้งหมดห้าคน  ในช่วงวิกฤติ

นำาท่วม นำาหนาวและครอบครัวต้องอาศัย

อยู่บนชั้นสองของอาคารร้างแห่งหนึ่งก่อน

ที่ทั้งนำาหนาวและครอบครัวจะย้ายไปอยู่ที่

ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับผู้ประสบภัย ถึง

แม้นำาหนาวจะเคยมีประสบการณ์ตรงจาก

ภัยนำาท่วมแต่ก็ไม่ได้ทำาให้ความกลัวหรือ

ความกังวลต่างๆหายไป เธอบอกกับเราว่า  

“เวลาหนูมองไปเห็นรอยร้าวท่ีตึกของโรงเรียน 

หนูก็จะกังวลแล้วว่าตึกจะถล่มไหม หนูยัง 

เคยได้ยินคนเขาพูดว่าอีกหน่อยในช่วงชีวิต 

หนู จะมีนำาท่วมคร้ังใหญ่อีกคร้ัง และกรุงเทพฯ 

ก็จะจมอยู่ใต้นำา” นำาหนาวมีความเชื่อว่า 

‘กันไว้ดีกว่า’ จึงเช่ือในเร่ืองการเตรียมรับมือ 

กับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 

 การได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟ 

กับกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติต่างๆโดยการสนับสนุนจากโรงเรียน 

องค์การช่ วยเหลือเ ด็กและหน่วยงาน

พันธมิตรต่างๆช่วยให้นำาหนาวบรรเทา

ความกลัวและความกังวลใจลงได้บ้าง เธอ

กล่าวว่าเพราะการเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้

ได้ความรู้เรื่องเพลิงไหม้และการเตรียม

ตัวรับมือกับเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติมขึ้นมา 

ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับเรานำาหนาว

แสดงถึงความเข้าใจเรื่องการปรับตัวและ

ฟื้นตัวหลังเกิดวิกฤติได้เป็นอย่างดี เธอ

อธิบายว่า ช่วงที่ประสบกับนำาท่วม ไม่เพียง

แต่ครอบครัวเธอจะสูญเสียข้าวของในบ้าน

หลายช้ินไปกับนำา  พ่อของเธอยังตกงานด้วย 
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Wassakorn Wongchandee, or Tangkwa,  

and Nusara Panjoy , or Mind, are both  

14 years old, and are studying together 

in grade 9 (Mattayom 3) at Sayuanying  

School, Suphanburi province. With  

recommendation from their teacher 

who found the information about  

urban DRR Innovation Competition 

on the internet, Tangkwa and Mind 

decided to join together and dedicate 

their spare time to the I-Kids DRR  

project.  They participated in the two 

day DRR camp and submitted their  

DRR innovation product entitled  

“Fighting flood disasters with a new  

gas model.” Tangkwa said she got the 

idea after visiting a temple and seeing 

cooking oil being used to light a candle.

“ถึงเวลาน้ำ�ท่วมน่าจะยากที่จะเคลื่อนย้ายเตาแก๊ส
เพราะหนักมากขนไม่ไหว�ทำ�อย่างไรให้เรายังมีไฟหุงหาอาหารได้
ถึงไม่มีเตาแก๊ส�ก็เลยคิดประดิษฐ์เตานี้ขึ้นมาเพราะทำ�ได้ง่าย

และใช้อุปกรณ์ไม่มาก�มีแค่�ถังสี�ดินหนียว�ทราย�และน้ำ�มันพืช�
เราทดลองดูแล้วก็พบว่าอุปกรณ์ใช้ทำ�กับข้าวได้จริงเหมือนเตา

แก๊สและยังปลอดภัยกว่าด้วย�รวมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การ
ออกไอเดียร่างแบบ��หาอุปกรณ์�แก้ไข�

ใช้เวลาประมาณสองเดือน” 

“ทางรอดจากภัยน้ำ�ท่วมด้วยนวัตกรรม”
“Survive flood with innovation”  

Namnao’s classmate, 11 year old Sarat 

Soman, told Save the Children that this 

was the first time he had participated 

in urban DRR activities and a fire drill. 

He was very excited to learn about 

the process, and believed that the 

content covered things he needed to 

know such as how to evacuate people 

if a fire takes place and other general  

knowledge on disasters. During the 

‘drawing my changing self ’ activity, 

which allowed children to use symbol  

to express themselves on how they 

have transformed before and after  

joining the project, Sarat drew ‘a  

chrysalis turning into a butterfly.’ 

He�added�“Now�that�I�am�well�prepared,�I�can�make�
my�parents�proud�and�they�will�trust�me�more.
 
I’d like�to�show�them�that�I�can�help�myself�and�not�
be�a�burden�on�my�family.�For�example,�when�need�be,�
I can�help�my�parents�with�my�younger�siblings�while�
my�parents�are�taking�care�of�other�matters.�

I�know�the�danger�of�electric�wires�and�I�can�also�
remind�my�parents�about�safety�issues�within�the�
home,�such�as�turning�off�the�gas�after�cooking.”�

“ตอนนี้ผมพร้อมแล้ว�
ผมสามารถทำ�ให้พ่อกับแม่ภูมิใจและ

สร้างความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ว่าลูกช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ไม่เป็นภาระ�เช่นเมื่อมีความจำ�เป็นผมก็
ช่วยเลี้ยงน้องหรือทำ�งานบ้านได้ในขณะที่พ่อแม่จะได้
ไปดูแลเรื่องอื่นๆ�ผมรู้จักเรื่องอันตรายของสายไฟ�และ
สามารถเตือนพ่อแม่ให้ระวังอันตรายต่างๆ�อย่างเช่น 

อย่าลืมปิดแก๊สหลังจากทำ�กับข้าวเสร็จด้วย”�

 เด็กชายสารัฐ โซมาน หรือมิกซ์  

อายุ 11 ปี เพื่อนร่วมชั้นเรียนของนำาหนาว 

บอกกับองค์การช่วยเหลือเด็กว่า นี่เป็นครั้ง 

แรกท่ีเขาได้ทำากิจกรรมลักษณะน้ีท้ังการซ้อม 

หนีไฟและกิจกรรมการลดความเส่ียงจากภัย

พิบัติอ่ืนๆ เขารู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้เห็นกระบวนการ 

ซ้อมอพยพว่าจะต้องเคล่ือนย้ายคนอย่างไร 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และเนื้อหาอื่นๆที่

ครอบคลุมไปถึงการได้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวภัย

พิบัติด้วย  ในช่วงกิจกรรมการวาดรูป ‘ตัวฉัน 

ที่เปลี่ยนไป’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆใช้

สัญลักษณ์ใดๆก็ได้แทนตัวเองเพื่ออธิบาย

เป็นรูปภาพถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเขา

ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม มิกซ์วาดรูป

ดักแด้ที่กลายเป็นผีเสื้อ เขาบอกกับเราว่า

 เด็กหญิงวรรษกร วงษ์จันทร์ดี หรือ

แตงกวา เป็นนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสงวน

หญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยคำาแนะนำาจาก

คุณครูที่ไปพบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการ

ประกวด I-Kidsสู้ภัย ท่ีประกาศบนอินเตอร์เน็ท 

เธอจึงชักชวนเพื่อนอีกคนเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วย และใช้เวลาช่วงว่างทำาชิ้นงาน ทีมของ

แตงกวาได้รับเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฎิบัติการเป็นเวลาสองวันและส่งชิ้นงานที่

มีชื่อว่า “เตาแก๊สมหัศจรรย์สู้ภัยนำาท่วม” 

แตงกวาเล่าว่า  สิ่งประดิษฐ์นี้ได้แนวคิดมา

จากตอนไปวัด เห็นเทียนที่จุดได้โดยใช้นำา

มันพืชเติม เลยเกิดความคิดว่า 
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“เมื่อก่อนพอได้ยินคำ�ว่าภัยพิบัติก็จะนึกถึงน้ำ�ท่วม

หรืออุทกภัยอย่างเดียวค่ะ�ตอนนี้รู้แล้วว่าอัคคีภัย�

หรือวาตภัยก็จัดว่าเป็นภัยพิบัติได้”�

Although Tangkwa wasn’t affected  

directly by the previous flood, since 

joining the DRR project she has more 

empathy towards flood victims and 

has gained more understanding about 

the different types of disasters. She 

said

แตงกวาเติบโตมากับคุณย่าและคุณอา

ที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ 

เนื่องจากพ่อแม่ที่ต้องไปทำางานที่กรุงเทพฯ 

แตงกวาต้องอาศัยอยู่กับญาติตั้งแต่อายุได้

เพียงหนึ่งเดือน  แตงกวาจะเจอกับพ่อแม่

บ้างตอนที่พวกท่านมาเยี่ยมที่สุพรรณบุรี 

แม้จะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แตงกวาไม่เคยมอง

ว่าเร่ืองน้ีเป็นปัญหาหรือทำาให้เธอเป็นคน

อ่อนแอถ้าต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติ  

ในขณะให้สัมภาษณ์น้ันแตงกวามีบุคลิกที่

ร่าเริง ยิ้มง่ายและบอกกับเราว่าเธอเป็นคน

มองโลกในแง่ดี  

“หนูมาจากครอบครัวฐานะปานกลางแต่

ก็ไม่รู้สึกขาดอะไร คุณย่าปลูกผักไว้หลาย

ชนิดหลังบ้าน จะเอาผักเหล่านั้นมาทำา

กับข้าวให้เราทานแทนที่จะไปซื้อผักที่ตลาด 

เราไปทานข้าวนอกบ้านน้อยมากค่ะ ถึงหนู

จะเป็นลูกคนเดียว อยู่บ้านก็จะเล่นกับลูกพี่

ลูกน้องก็เลยไม่รู้สึกเหงาอะไร”

ที่โรงเรียนแตงกวาอยู่ชมรมนาฎศิลป์และ

เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนแสดงในงานระดับ

ประเทศมาแล้ว แต่ในการไปแข่งขันที่ไหน

ก็ตามแตงกวาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการแข่งขัน 

แตงกวาบอกว่าเธอไม่ชอบการแข่งขัน เช่น

เดียวกับการเข้ามาร่วมโครงการประกวด

นวัตกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน

เขตชุมชนเมืองนี่ก็เช่นกัน เธอรู้สึกว่าการ

ประกวดครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้และ

การทำางานร่วมกันเป็นทีม มีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ทีมของแตงกวา

ยังได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากคณะ

กรรมการเพื่อที่จะนำาไปพัฒนาชิ้นงานอีก

ด้วย

Tangkwa grew up under her paternal  

grandmother and her aunt who  

teaches at her school. Due to work 

in Bangkok, Tangkwa’s parents have 

left her in Suphanburi with her  

relatives ever since she was one 

month old. They only meet when her 

parents come for a visit in Suphanburi.  

Nevertheless, Tangkwa has never seen 

this as a problem affecting her ability  

to handle a crisis situation. During 

the interview, she smiled easily and  

described herself as a positive person. 

She said 

“I came from a middle class family 

and I don’t feel a lack of anything. My  

grandmother planted several kinds 

of vegetables in her backyard. We  

often eat those vegetables instead of  

buying them from the market. Although 

I’m the only child, at home I usually  

play with my cousin so I don’t feel lonely.  

At school, I’m in a Thai traditional dance  

club and joined a few shows and  

competitions outside school, some at the 

national level. However, I’ve never done 

it to compete - I don’t like competing. I 

had the same perspective when joining 

the DRR project; the purpose wasn’t to 

compete and win the competition. The 

good things I gained from participating 

in the DRR Innovation Competition were 

about learning to work as a team with 

kids from other schools and sharing new 

ideas. We also received good feedback 

from the judges who helped us improve 

our product.” 

When Tangkwa was asked what is her 

perspective on resiliency? She replied,

“Finding activities you enjoy doing 

can build resilience.  All problems will  

eventually have solutions; in the  

meantime, you can gather friends who 

like similar activities and have fun  

together.  This helps a person who has 

gone through a crisis situation not to be 

depressed.”

“before�when�I�heard�the�word�‘disaster’,�
I�thought�only�of�floods,�but�now�I�know�that�it�also� 
includes�fire�and�windstorms�as�well.”��

“I�ended�up�with�this�product,�as�it’s�simple�and�uses�
less�material.�All�it�took�was�empty�cans�from�paint,�
sand,�mud�and�cooking�oil.�We�tested�it�and�it�was�
usable�just�like�cooking�gas,�plus�it’s�safer.�
The�whole�process�starting�from�idea,�draft�model�
and�production�took�around�two�months.”

“I�imagined�that�during�a�flood�disaster,�it�must�be�
difficult�to�carry�a�cooking�gas�cylinder,�as�it’s�very�
heavy.�So�I�tried�to�think�of�ways�to�make�fire�to�
use�for�cooking�during�a�flood.”�

แม้ว่าแตงกวาจะไม่ใช่ผู้ประสบภัยนำาท่วม

โดยตรง แต่ต้ังแต่ได้เข้ารับการอบรมแตงกวา 

รู้สึกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกผู้ประสบภัยมาก

ขึ้นและยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกว่าภัยพิบัติ

นั้นมีหลายประเภท  
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“The�environment�or�community�a�person�is�living�in�needs�to�
be�a�supportive�one.�A�community�should�not�underestimate�
children,�or�undermine�their�potential.�Treat�children�with�
respect,�encouragement�and�friendliness.”�

บทส่งท้าย
Summary

ที่โรงเรียน เด็กหญิงนุสรา พันธุ์จ้อย หรือ

มายด์เปน็เดก็ทีก่ระตอืรอืรน้และทำากจิกรรม

คือเป็นนักกีฬาชมรมบาสเกตบอลแต่ยังไม่

เคยร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนมาก่อน การ

ได้ร่วมในโครงการประกวดนวัตกรรมลด

ความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองนี้จึง

เป็นครั้งแรกที่มายด์ได้ทำา 

กิจกรรมนอกโรงเรียน  

เวลาอยู่ท่ีบ้านมายด์

มักจะ เป็น เ พียง

คนท่ีคอยดูพ่ีชาย  

ที่ชอบทำางานประดิษฐ์และได้แต่สงสัยว่าพี่

ชายทำาได้อย่างไร ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งนี้มายด์จึงตื่นเต้นที่จะได้เป็นคนลงมือ

ทำาเองในสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อน  นอกจาก

นี้มายด์ยังได้เรียนรู้ เกี่ยวกับความหมาย

ของภัยพิบัติมากขึ้น โดยก่อนที่เข้าร่วม

กิจกรรม มายด์เพียงแต่รู้ว่าเมื่อพูด

ถึงภัยพิบัตินั้นคือสิ่งที่เป็น

อันตรายและต้องเป็น

เหตุการณ์ที่รุนแรง 

Nusara Panjoy or Mind had a different  

experience with her teammate. Mind 

and her family were significantly  

affected by the 2011 Thailand 

floods. Mind’s parent’s house was  

affected and most of the furniture 

was damaged beyond repair. Mind 

said that the main problem was they 

didn’t know how strong the flood  

was going to be. They had no  

warning and as a result, they didn’t 

know how to protect themselves 

and their belongings. Mind is an active  

athlete at school; she’s a member of 

a basketball club, however she had  

never participated in any activities  

outside school before. This was her 

first time working on producing 

a DRR Innovation product. In her  

family, she was the one who  

observed  her brother as he made  

innovative things and was often curious  

about how he made them. Mind was 

very excited that this opportunity  

allowed her to experience something  

new. In addition, she also learnt more 

about the definition of a disaster.  

Before participating in the project, she 

only knew that when talking about  

disaster it must be something to do 

with danger and severe incidents.  

“During the two days at the DRR  

Innovation Camp, I had to work in a 

team with new friends who I’ve not 

met before. I especially recall one 

activity where we built up a paper,  

making it as high as possible. In this  

activity, we not only learnt how to work as 

a team, but it also helped me practice my 

creativity which I needed to learn when I 

was working on the product. I learnt a lot 

about what materials worked and did not 

work with what materials.” Mind added 

when asked what she has learnt from  

participating in the project.

Mind’s perspective on resilience was 

depending upon environment one is 

living in.  When asked to elaborate her 

point she said,
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 โครงการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติในเขตชุมชนเมืองมุ่งเน้นท่ีประโยชน์

ของเด็กๆและชุมชนเป็นหลัก โดยการสร้าง

ความเข้มแข็งและความสามารถในการ

พัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมือง

 นอกจากตัวเด็กๆซึ่งเป็นผู้รับผล

ประโยชน์แล้ว ในโครงการนี้จัดว่ามีหลาก

หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐ เทศบาล สถานี

ดับเพลิง โรงเรียน ครู สื่อมวลชนและภาค

เอกชน  ในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติใน

ครั้งต่อๆไปในอนาคตจึงมีความจำาเป็นที่

องค์การช่วยเหลือเด็กจะหาวิธีท่ีจะทำาการ

ประเมินผลการทำางานเพื่อให้มั่นใจว่าเรามี

วิธีการประสานงาน ทำางานร่วมกัน และมี

การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการทำางาน

ท่ีราบรื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและ

เพือ่ใหแ้นใ่จวา่วธีิการทำางานของเรานัน้เป็น

ไปโดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และให้

ความใส่ใจกับกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้

องค์การช่วยเหลือเด็กยังเล็งเห็นถึงความ

สำาคัญของการแสดงความคิดเห็นที่ควร

มาจากท้ังเพศหญิงและชายเพ่ือความเท่า

เทียมกัน ในแต่ละกิจกรรมจึงจำาเป็นมากที่

ต้องมีตัวแทนทั้งเพศหญิงและชายเข้าร่วม

ด้วย

  เพื่อการพัฒนากิจกรรมในภาย

ภาคหน้า องค์การช่วยเหลือเด็กจะคัดสรร 

หน่วยงานพันธมิตรที่มี เข้าใจเรื่องการ

คุ้มครองเด็กและรู้วิธีการทำางานร่วมกับ

เด็กๆ แม้ว่าบางหน่วยงานที่มาทำางานร่วม

The Urban DRR Project has been  

focusing on benefitting children and 

their communities by strengthening 

their capacity, and improving their 

knowledge and understanding of  

urban disasters.  However, there are 

various stakeholders who are involved 

in the project besides children and 

communities, including government 

officials such as municipalities, the fire 

department, schools, teachers, the  

media and private sector. In order to 

cope with future disasters effectively, 

Save the Children must find ways to 

assess and reassure that coordination, 

cooperation and communications 

mechanisms are in place between all 

stakeholders to create an environment  

that is child-focused and supportive  

for vulnerable groups. Save the  

Children also places importance on 

mainstreaming gender roles in the 

communities and ensuring that there 

is a gender balance in each of its  

activities.  

For future improvement, Save the 

Children will carefully select its  

partners to reassure that they  

understand the role of child  

safeguarding and how to work with 

children. Although some partners are 

well equipped with expertise and  

specialties in the field of urban  

disasters, their experience in dealing 

with children may not be as strong. 

Way�Forward:�How�do�children�see�themselves�
and�their�communities�coping�with�future�
disasters?�And�how�will�they�deal�differently�
with�the�challenges�of�DRR�projects.��

เด็กๆนั้นมองเห็นความสามารถของตัวเขาเอง 
และของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติครั้งหน้าอย่างไร� 
และพวกเขาจะมีวิธีการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ในการจัดโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเขต
ชุมชนเมืองครั้งต่อไปได้อย่างไร�

กับเราอาจจะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางใน

ด้านภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองแต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าหน่วยงานหรือบุคลากรจาก

หน่วยงานเหล่านั้นจะเข้าใจวิธีการทำางาน

กับเด็ก ซึ่งอาจส่งผลให้การปฎิบัติงานไม่

ราบร่ืนเท่าท่ีควรหรืออาจทำาให้เด็กๆขาด

แรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมก็

เป็นได้  ระยะเวลาในการดำาเนินงานก็เป็น

ประเด็นที่น่าจะมีการพัฒนาได้สำาหรับครั้ง

ต่อไปให้ยาวขึ้นเพื่อให้เน้ือหานั้นเข้มข้น

ขึ้น และเด็กๆมีเวลาในการทำากิจกรรมและ

รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อการสร้าง

เครือข่ายและทำางานร่วมกันในอนาคต 

 

นอกจากนี้ ในการเข้าถึงชุมชนควรเผื่อเวลา 

สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อใจ ให้เวลา 

ชุมชนได้เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ขององค์การช่วยเหลือเด็กมากขึ้น ซึ่งน่าจะ

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้โครงการประสบ

ผลสำาเร็จ จริงอยู่ว่าวิธีการเข้าถึงชุมชนที่

ใช้มาดั้งเดิมคือการติดต่อชุมชนโดยผ่าน

เทศบาลและผู้นำาท้องถิ่น แต่การติดต่อ

ชุมชนโดยตรงควบคู่ไปด้วยน่าจะเป็นการ

สร้างความคุ้นเคยและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้ เกี่ยวข้องในการทำาความเข้าใจใน

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อจะ

ได้ให้การสนับสนุนและขอความร่วมมือได้

อย่างตรงจุด  

As a result, this may hinder the  

project from running smoothly or 

may result in some children not  

participating to the full extent. In  

addition, the timeframe of each  

activity should be extended to expand 

the content to a deeper level, and  

provide enough time for children 

from different schools to build their  

networks and get to know each other 

for future collaboration. 

Furthermore, while reaching out to 

the targeted communities, enough 

time should be allocated for Save 

the Children to build trust with the  

communities and communicate its  

objectives; this is a key factor  

contributing to project success.  

Although the traditional and acceptable  

method for reaching out to communities  

is through municipalities and local  

authorities, direct introduction and  

interaction with the communities  
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 ในกิจกรรการประกวดนวัตกรรม 

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตชุมชนเมืองนั้น 

องค์การช่วยเหลือเด็กน่าจะมีการทบทวน

วิธีการและช่องทางการประชาสัมพันธ์

โครงการเพื่อเชิญชวนให้เด็กๆมาเข้าร่วม

ในโครงการมากขึ้น โดยองค์การช่วยเหลือ

เด็กได้รับทราบความคิดเห็นจากโรงเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการว่าโครงการจัดประกวด

นวัตกรรมลดความเส่ียงภัยพิบัติในเขต

ชุมชนเมืองนี้มีความน่าสนใจมากซึ่งสมควร

ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างพร้อมๆ

กับการติดต่อโดยส่ งข้อความไปตาม

โรงเรียนโดยตรงซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นให้ทาง

โรงเรียนหันมาสนใจและให้ความร่วมมือ

ในการส่งเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นใน

ครั้งต่อไป

 

 องค์การช่วยเหลือเด็ก 

จะประสานงานและทำางานร่วมกับองค์กร  

พันธมิตรต่างๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ความแข็งแกร่งและพัฒนาความสามารถ

ของเด็กๆ ชุมชน และโรงเรียน ในการสร้าง

ความตระหนัก เพิ่มเติมองค์ความรู้ความ

เข้าใจด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติใน

เขตชุมชนเมืองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นใน

โอกาสต่อไป เพื่อหวังว่าเด็กๆและชุมชนจะ

สามารถรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจจะมาถึงอีก

ในอนาคตพรอ้มๆไปกบัการนำาชวีติกลบัคืน

สู่สภาวะปกติโดยเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติ

อีกด้วย

should be practiced as a way to open 

up stakeholders and understand  

their situation on the ground, prior 

to providing support or asking for 

cooperation. In an activity such as 

the urban DRR Innovation Product 

Competition, Save the Children will 

revise the channels used in delivering  

the information on the project in order  

to reach the targeted number of child  

beneficiaries. Save the Children  

received the following suggestion  

from a participating school: the  

urban DRR Innovation Product 

Competition is a fascinating project 

which would have been captured  

interest of wider schools if the message  

went directly to the schools and  

encouraged them to send students for 

participation.  

In conclusion, Save the Children will 

continue to work in collaboration with 

partners to strengthen and build the 

capacity of children, communities and 

schools to raise awareness, deepen 

their knowledge and understanding 

of urban DRR in order for children to 

cope with future disasters and restore 

their resilience.  
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“หนูมั่นใจค่ะว่า
หนูสามารถใช้ประโยชน์จาก

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมภัยพิบัติได้
ในสถานการณ์จริง”�

“เมื่อก่อนพอได้ยินคำ�ว่าภัยพิบัติก็จะนึกถึง
น้ำ�ท่วมหรืออุทกภัยอย่างเดียวค่ะ�
ตอนนี้รู้แล้วว่าอัคคีภัยหรือวาตภัย

ก็จัดว่าเป็นภัยพิบัติได้”�

แตงกวา,�อายุ�14�ปี

มิกซ์,�อายุ�11�ปี

แพม,�อายุ�14�ปี

Taengkwa,�14

Mix,�11

Pam,�14

“ตอนนี้ผมพร้อมแล้ว�
ผมสามารถทำ�ให้พ่อกับแม่ภูมิใจ

และสร้างความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ว่าลูกช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ไม่เป็นภาระ” 

“I am confident that  
I�can�use�what�I�learnt�from�
DRR�training�in�real�situations.

“before when I heard the word 
‘disaster’,�I�thought�only�of�floods,�

but�now�I�know�that�it�also� 
includes�fire�and�windstorms�as�well.”��

�“Now�that�I�am�well�prepared,� 
I�can�make�my�parents�proud�
and�they�will�trust�me�more.”


