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คํานํา 
  
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เห็นความสําคัญของการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  และตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จึงจัดให้
มีการถอดบทเรียนประสบการณ์เรียนรู้จากวิกฤตการณ์น้ําท่วมมาปรับวิธีคิดของ
นักศึกษาให้เกิดการคิดเชิงสังเคราะห์คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสํานึกต่อส่วนรวม  
ช่วยเหลือด้วยน้ําใจ  เข้าใจ  และมองเห็นความเดือดร้อนของผู้อ่ืนผ่านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  (Learning  Package)  ด้วยประสบการณ์เรียนรู้จากอุทกภัย  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ผนึกแน่นในจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตสมดังปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ี มุ่งเน้นคุณค่า  
คุณธรรม  และคุณประโยชน์ 
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์  และบุคลากรสังกัดหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดทําคู่มือพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต : Man of Virtues  ข้ึน 
 อนึ่งผู้สนใจ  สามารถศึกษารายละเอียดของคู่มือได้จากคู่มือพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  : Man of Virtues ฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงมี
เผยแพร่ท่ีหลักสูตร / สํานัก / คณะวิชา  และศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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คู่มือพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : Man of Virtues  
การถอดบทเรียนประสบการณ์เรียนรู้จากวิกฤตการณ์น้ําท่วม 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
(Executive  Summary) 

 
1  หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่แผ่นดินสุวรรณภูมิเริ่มมีความเจริญก้าวหน้า จนตั้งเป็น
ราชอาณาจักรสุโขทัย อันมีความหมายถึงเมืองแห่งรุ่งอรุณ แสดงถึงดินแดนท่ี
อุดมสมบูรณ์ ดังคํากล่าวว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” และพัฒนาบ้านเมือง
เจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเมืองท่ีเจริญทางการค้าการลงทุนระหว่างนานา
อารยประเทศ เป็นกรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 1893 และล่มสลายเม่ือ พ.ศ. 2310 
เป็นระยะเวลากว่า 417 ปี จนกระท่ังเข้าสู่กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325 ก่อ
ร่างสร้างเมืองใหม่  มีการพัฒนาประมาณ 15 ปี ก็เกิดความวุ่นวายต้องสร้าง
เมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา เม่ือ พ.ศ. 2325 ท่ีเรียกชื่อว่า 
“กรุงรัตนโกสินทร์” ซ่ึงบัดนี้มีอายุยืนยาวมากว่า 229 ปี 
 สิ่งหนึ่งท่ีเป็นความจริง ก็คือ บริเวณดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ เป็นพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ํา ท่ีมีความเหมาะสมแก่การกสิกรรมและเกษตรกรรม มีทรัพย์ในดิน สินใน
น้ําอย่างมากมาย เป็นท่ีถวิลหาของนานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เม่ือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ใยดี จนในท่ีสุดธรรมชาติก็ไม่สามารถรองรับการรุกล้ําทําลายสู่ความ
ต้องการแห่งกิเลศและตัณหาของมนุษย์ได้ จึงกลายเป็นภัยพิบัติต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อมวลมนุษยชาติอย่างถ้วนหน้า อาทิ การเกิดแผ่นดินไหวจนเกิดเป็น
คลื่นยักษ์สึนามิ การถล่มของภูเขา การเกิดภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย เป็นต้น 



 ในปี  พ .ศ .  2554 ประมาณเดือนตุลาคม ประเทศไทย หรื อ
ราชอาณาจักรไทย ต้องเผชิญกับความเสียหายจากอุทกภัย หรือน้ําท่วม (The 
Worst Flood) จนกลายเป็นวิกฤตอย่างกว้างขวางตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ซ่ึงทําให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพยากรการเกษตร ทรัพย์สิน เงินทอง และ
โอกาสในการดําเนินชีวิตท่ีดี มีสุขไปอย่างมากมาย แต่ปรากฏการณ์จากวิกฤต
น้ําท่วมดังกล่าวนั้น ทําให้พบเห็นเชิงประจักษ์ว่า ประชาชนคนไทย จําเป็นต้อง
สร้างพลังความเข้มแข็ง (synergy) ท่ีนําไปสู่การรู้จักดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันให้
เกิดความม่ันคง ปลอดภัย และเป็นสุขแก่กันท้ังปวง เช่น การรู้จักแบ่งปัน การ
เอ้ืออารีต่อกัน การมีไมตรีจิตต่อกัน รวมถึงความสามัคคีต่อกัน  
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักรู้ซ่ึงการสร้างพลังความเข้มแข็ง
ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการถอดบทเรียนรู้จากประสบการณ์อุทกภัยใน
ประเทศไทยครั้งนี้ สู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผนึกแน่นในจิตใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ต้องเกิดความรู้สึกเป็นผู้ มีความเอาใจใส่ (empathy) อยู่ ในตนเสมือนวิถี
ชีวิตประจําวัน เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นคนดี (man of Virtue) ของสังคม และมี
ความตระหนักรู้ (self awareness) ท่ีนําไปเป็นพลังสามัคคีสู่การพัฒนาความ
เจริญรุ่งเรืองและม่ันคงของชาติในระยะยาวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



2  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งจากบทเรียนท่ีถอดจากวิกฤตการณ์อุทกภัย 
 
3  กรอบแนวคิดในการจัดทําคู่มือ 
 แนวทางในการดําเนินการจัดทําคู่มือพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต : Man of Virtues  ยึดหลักการระดมพลังสมอง  ศักยภาพ  และ
ประสบการณ์ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร สํานัก และคณะวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ในการร่วมกันพัฒนากิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้
จากอุทกภัยด้วยแนวคิดตามศาสตร์ (Discipline) ท่ีตนสังกัด เพ่ือใช้เป็น
กิจกรรมกลางสําหรับคณาจารย์ให้สามารถเลือกนําไปใช้ในการเสริมสร้าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
 คณะทํางานท่ีได้รับมอบหมายภารกิจจากมหาวิทยาลัยได้ประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับคณาจารย์ผู้เขียนกิจกรรม และได้ดําเนินการรวบรวม
กิจกรรมท่ีคณาจารย์เขียนข้ึนแล้วบูรณาการข้ึนเป็นคู่มือกิจกรรมกลาง ท่ีมี
คุณค่าและควรค่าต่อการท่ีคณาจารย์และผู้สนใจจะเลือกไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบุคคลคุณธรรม 
 กรอบแนวคิดในการถอดบทเรียนประสบการณ์เรียนรู้จากวิกฤตการณ์
น้ําท่วมสู่การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ท่ีมีคุณธรรม  แสดงได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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4  ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. จัดระดมความคิดและปรึกษาหารือแนวทางการถอดบทเรียนรู้ โดย
ใช้แนวทางศาสตร์ความรู้แต่ละสาขาวิชา (discipline) ของแต่ละองค์ความรู้ของ
หลักสูตรและคณะวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัย 
 2. กําหนดกรอบการดําเนินงานตามองค์ความรู้  (Body of 
Knowledge) โดยการนําเสนอรูปแบบและวิธีการของคณะวิชาหรือสํานักวิชา
ต่างๆ  
 3. จัดทําเนื้อหาท่ีเป็นรูปธรรมสู่การเรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องและนําไป
ปฏิบัติในวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนหรือเยาวชนโดยนําแนวคิดท่ีได้จาก
ประสบการณ์มาประยุกต์อย่างเหมาะสม 
 
5  การบูรณาการกิจกรรม 
 1. การพิจารณารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามท่ีหลักสูตร/สํานัก/
และคณะวิชานําเสนอ 
 2. การบูรณาการกิจกรรมของหลักสูตร/สํานัก/คณะวิชา เป็นชุด
กิจกรรม (Learning Package)  
 3. การจัดทําเอกสารรูปเล่มท่ีใช้เป็นคู่มือพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 



6  รายช่ือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีคุณธรรม :  Man of Virtues 
กิจกรรมท่ี 1 สะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ อารมณ์ และความ

สํานึกรู้คุณธรรม 
กิจกรรมท่ี 2 ย้อนภาพสํานึกความดี และขจัดความไม่ดี  
กิจกรรมท่ี 3 ประสบการณ์การเรียนรู้ “คนไทยหัวใจสู้” 
กิจกรรมท่ี 4 สะท้อนความสํานึกรู้คุณธรรมขององค์กรธุรกิจจาก

เหตุการณ์มหาอุทกภัย 
กิจกรรมท่ี 5 สะท้อนกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรธุรกิจรองรับ

สถานการณ์มหาอุทกภัย 
กิจกรรมท่ี 6 ถอดประสบการณ์จากมหาอุทกภัยสู่การประยุกต์

ความรู้คู่คุณธรรมในการบริหารจัดการ 
กิจกรรมท่ี 7 กลยุทธ์ในการบริหารความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในสังคมทุกระดับ 
กิจกรรมท่ี 8 ความเชื่อม่ันและเข้าใจข่าวสารเพ่ือการเผชิญอุทกภัย

ท่ียั่งยืน 
กิจกรรมท่ี 9 เสริมสร้างภูมิคิด ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันจากประสบการณ์ภัย

พิบัติอุทกภัย 2554 
กิจกรรมท่ี 10 ภูมิคิด ภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 11 สะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้เชิงวิศวกรรม 
กิจกรรมท่ี 12 การศึกษาพลังการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภาวะน้ํา

ท่วมของชุมชนวัดเทวราชกุญชร 
 
 



กิจกรรมท่ี 13 การเรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของฝ่าย
ปกครองและผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือความถูกต้อง
และเป็นธรรมในการจัดการปัญหาวิกฤตน้ําท่วม เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันของกฎหมายในการคุ้มครองการ
ดําเนินชีวิตในช่วงวิกฤตน้ําท่วม 

กิจกรรมท่ี 14 การเรียนรู้เก่ียวกับหลักนิติธรรม และประสบการณ์
จากปัญหาการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และความไม่
เสมอภาคในสังคม 

กิจกรรมท่ี 15 เสริมสร้างความคิด จิตอาสา นําพาชุมชน สู่การมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบ 
อุทกภัย 

กิจกรรมท่ี 16 “ความแตกต่าง บนเส้นทาง คุณธรรม”แบบฝึกหัด
การบูรณาการเหตุการณ์ปัจจุบันและคุณธรรม 
จริยธรรม วิชา AL 206 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ี 17 สร้างความตระหนักในภัยพิบัติ ผู้ประสบภัย และการ
กู้ภัย 

กิจกรรมท่ี 18 การออกแบบเทคโนโลยี  สําหรับการแจ้งข้อมูล
ผู้ประสบภัยในภาวะภัยพิบัติ 

กิจกรรมท่ี 19 ประสบการณ์การเรียนรู้  : การออกแบบระบบ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ส า ร ส น เ ท ศ ภั ย พิ บั ติ  ก ร ณี ศึ ก ษ า         
มหาอุทกภัย 2554 

 กิจกรรมท่ี 20 การบริหารจัดการสิ่งของรับบริจาคเพ่ือผู้ประสบ 
อุทกภัย 

 



7  การถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยหลักสูตร / สํานัก / คณะวิชา  
 7.1  สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  ได้จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการคิด
วิเคราะห์วงล้ออนาคต  (Future Wheel)  มาเชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้อุทก
ภัยให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้สถานการณ์น้ําท่วม  สามารถแยกแยะ
คุณธรรม  จริยธรรมได้หลากหลาย  ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กันไป  
โดยเฉพาะรูปภาพบันทึกวิกฤตการณ์น้ําท่วมท่ีนักศึกษาสืบค้นจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ท่ีสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของความเห็น
อกเห็นใจต่อบุคคล  ชุมชน  และสังคม 
 7.2  หลักสูตรนานาชาติ  ได้จัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้อุทกภัย  
โดยมีฉบับภาษาอังกฤษประกอบด้วย  ดังนั้นสําหรับนักศึกษาท่ีได้ศึกษากิจกรรม
ของหลักสูตรนี้  นอกจากจะได้รับการฝึกฝนให้ใช้การคิดวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการแก้และบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยแล้วก็จะได้รู้
คําศัพท์เก่ียวกับน้ําท่วม  เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาไปด้วยในขณะเดียวกัน 
 7.3  คณะบริหารธุรกิจ  นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสรุปเป็นสาระ
ความรู้ว่าประชาชนควรมีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์น้ําท่วม  จึง
จะป้องกันและบรรเทาภัยท่ีเ กิดข้ึนได้   ท้ังนี้จะต้องมีการเตรียมการรับ
สถานการณ์อุทกภัย  ท้ังก่อนเกิดอุทกภัย  ขณะเกิดอุทกภัย  และหลังเกิดอุทก
ภัย 
 
 
 
 



 7.4  คณะนิเทศศาสตร์  จัดกิจกรรมกระตุ้นการคิดเชิงวิเคราะห์  
สังเคราะห์เก่ียวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร  การรู้เท่าทันและการ
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับอุทกภัย เนื่องจากระหว่างเกิดเหตุการณ์อุทก
ภัยเกิดการตื่นตระหนก  มีการเสพสื่อหลากหลายช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์  
(Social Network)  เช่น Facebook และ Twitter  ซ่ึงข่าวสารจากสื่อเหล่านี้
อาจเชื่อถือไม่ได้ท้ังหมด เนื่องจากเป็นข่าวสารท่ีไม่ได้รับการกลั่นกรอง  อันจะ
นําไปสู่การตัดสินใจท่ีผิดพลาดในสถานการณ์อุทกภัยได้ 
 7.5  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาระดมความรู้
เก่ียวกับการจัดการดูแลบ้านหลังน้ําท่วม  ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหา  บรรเทาความเสียหายจากอันตราย ท้ังทางด้านร่างกายและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนท่ีประสบเหตุการณ์น้ําท่วม 
 7.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้วางแผนจัดกิจกรรมสร้างเรือเฟอร์โรซี
เมนต์  ซ่ึงเป็นการนําเทคโนโลยีพ้ืนบ้านไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างเรือขนาดเล็กท่ีมีความ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้ในกรณีการเกิดอุทกภัย  
โดยสามารถลดความเสียหายจากภัยท่ีจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบ
อุทกภัยเอง รวมท้ังสามารถนําความรู้ไปช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 
 7.7  คณะจิตวิทยา  ได้จัดกิจกรรมสร้างสุข  เพ่ือสร้างภูมิพลังเข้มแข็ง
ทางจิตใจท่ีส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวการฟันฝ่าอุปสรรคจากการ
ประสบอุทกภัย  โดยเฉพาะตระหนักถึงพลังความร่วมมือของชุมชน  โดยการลง
พ้ืนท่ีจริง ณ ชุมชนเทวราชกุญชร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 7.8  คณะนิติศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของฝ่ายปกครอง และผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือความถูกต้องและเป็น
ธรรมในการจัดการปัญหาวิกฤตน้ําท่วม  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันของกฎหมายใน
การคุ้มครองการดําเนินชีวิตในช่วงวิกฤตน้ําท่วม  โดยเฉพาะในตัวของประชาชน
คนไทยเอง (เริ่มจากตัวนักศึกษา)  ได้เรียนรู้เก่ียวกับหลักนิติธรรม  เรียนรู้ถึง
ปัญหาการละเมิดสิทธิ  เสรีภาพ  และความไม่เสมอภาคในสังคม  ให้นักศึกษา
ตระหนักถึงการเคารพสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  ซ่ึงเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
 7.9  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  จัดกิจกรรมปันน้ําใจช่วยพ้ืนท่ีประสบภัย
ในแหล่งท่องเท่ียว  เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยความมีน้ําใจ ความเสียสละ 
และจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนกับนักศึกษา  โดยเฉพาะเกิดการตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบอุทกภัย  ด้วย
การลงพ้ืนท่ีจริงในเขตโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฤ
ทธิยะวรรณาลัย 2 ซอยสายไหม 43  เพ่ือบรรจุกระสอบทรายสําหรับการ
ป้องกันระดับน้ําท่ีสูงข้ึนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว และหลังจากการกลับจากการ
ลงพ้ืนท่ีจริงแล้ว  นักศึกษาได้ระดมพลังสมองในการเสนอแนวทางการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบอุทกภัยภายหลังน้ําลด 
 
 
 
 
 
 



 7.10  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ได้จัดกิจกรรม “ความ
แตกต่าง บนเส้นทางคุณธรรม”  ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนพ้ืนฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นให้
นักศึกษามีความรู้สึกร่วม ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  ปลูกฝังจิตบริการ  
(Service Mind)  และความรับผิดชอบ  ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีจําเป็นของ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน  โดยไม่แบ่งแย่งเชื้อชาติ ศาสนา  และวัฒนธรรม
ประเพณี  ด้วยการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพ้ืนท่ีประสบภัยจริง ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนมัสยิดสุเหร่าเขียว อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีประสบ
ภัยชายขอบท่ีมีปัญหาด้านการเข้าถึง  ทําให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค 
หรือวัดดวงแข  ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาหารแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 7.11  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในภัยพิบัติผู้ประสบภัยและการกู้ภัย  รวมท้ังการออกแบบระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศภัยพิบัติ  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติใกล้ตัว  
เข้าใจหลักการ  วิธีการกู้ภัยในภาวะภัยพิบัติ  และระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ภัยพิบัติ  เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างระบบป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติ
ให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีประสบภัยพิบัติได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 



 7.12  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดกิจกรรม  “การบริหารจัดการสิ่งของรับ
บริจาคเพ่ือผู้ประสบอุทกภัย”  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม  จริยธรรม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ให้นักศึกษานําทฤษฏีความรู้ ท่ีได้รับใน
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 
 
8.  ผลการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนประสบการณ์อุทกภัยเชิง
บูรณาการ 
 ผลการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนประสบการณ์เรียนรู้จากมหาอุทก
ภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เก่ียวกับความเป็นผู้มีคุณธรรม 
(Man of Virtues)  เป็นการทบทวนปฏิสัมพันธ์ในมิติบูรณาการด้านการคิดเชิง
สังเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม เกิดความสามัคคี  
มองเห็นความเดือดร้อนของผู้อ่ืนเป็นท่ีตั้ง  การพลิกฟ้ืนคุณธรรมด้วยการถอด
บทเรียนประสบการณ์เรียนรู้จากอุทกภัย  เป็นการช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์ความ
ดีให้ติดตรึงไว้ในใจของนักศึกษา ไม่ใช้วิธีการสอนโดยการพูดแต่เป็นการสอน
ด้วยการกระทํา  เพ่ือนําไปเป็นพลังร่วมกันในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและ
ความม่ันคงของชาติในระยะยาว  ผลการเรียนรู้สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 8.1 การสะท้อนความสํานึกด้านไม่ดีจากประสบการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 นั้น  ประเทศไทยได้รับผลกระทบใน
ด้านไม่ดีมากมาย โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความไม่เสมอภาค  
และการเลือกปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของรัฐ
ในการแก้ปัญหาน้ําท่วม  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยไม่ท่ัวถึง
และมีการเลือกปฏิบัติ หรือเกิดความขัดแย้งในพ้ืนท่ีระหว่างชาวบ้านด้วยกัน
และระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ เช่น กรณีชาวบ้านทําลายบิ๊กแบ็กท่ีดอน
เมือง การท่ีประชาชนก่อม็อบปิดถนนพระราม 2 ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนชาวอําเภอลําลูกกากับเขตสายไหมและคลองสามวา หรือท่ีคลอง
ประปาระหว่างชาวดอนเมืองและชาวปากเกร็ด  ตลอดจนความขัดแย้งจากการ
เจรจาต่อรองปริมาณการปล่อยน้ําระหว่างชุมชนท่ีอยู่ในและนอกเขตประตูก้ัน
น้ําต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร หรือการท่ี
ประชาชนมีการก้ันกระสอบทรายล้อมรอบหมู่บ้านของตนและมีการสูบน้ําจาก
พ้ืนท่ีหนึ่งไปท่วมอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการทะเลาะกัน  และเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งในสังคม  สะท้อนให้เห็นความบอกพร่องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เนื่องจาก 
  1) พฤติกรรมมนุษย์แสดงออกบนพ้ืนฐานความต้องการตาม
ทฤษฎี “×” ของแมกเกรเกอร์ ท่ีมีความเห็นแก่ตัว มีความโลภ มุ่งอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองเป็นสําคัญ 
 
 
 



  2) ความไม่มีสติในตน ขาดความใคร่ครวญ (โยนิโสมนัสสิการ) 
เช่น การแย่งชิงอาหารหรือของบริจาคอย่างไม่มีความพอดี 
  3) ความไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น ท้ิงขยะให้พ้นตัวเองแต่
กลับไปสร้างมลภาวะทางสังคม เพราะบุคคลขาดจิตสํานึกต่อส่วนรวม 
  4) ขาดความรักสามัคคี เช่น ก่อความขัดแย้ง เกิดความเห็นแก่
ตัวท่ีนําไปสู่ความวุ่นวายต่อการอยู่ร่วมกันในภาวะคับขัน ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรสํารองสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น 
 
 8.2 การสะท้อนความสํานึกท่ีดีจากประสบการณ์ท่ีพึงประสงค์ 
 การสืบค้นภาพพฤติกรรมมนุษย์ต่อสถานการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยครั้งนี้ นํามาวิเคราะห์และโต้เถียงเชิงเหตุผลของนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ 
ปรากฏว่ามุมมองเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมเป็นความรู้สึก
ท้ังด้านกาย ด้านวาจา และด้านใจ กล่าวคือ 
  1) สถานการณ์ใดท่ีเกิดแก่พลเมืองในดินแดนสุวรรณภูมแห่งนี้  
ยังเป็นท่ีประจักษ์ว่า น้ําจิตน้ําใจของบุคคลยังเป็นพ้ืนฐานคุณธรรมท่ีดี 
  2) สังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรม  และเกษตรกรรมในเขตลุ่มน้ํา
ท่ีทําให้เกิดคุณลักษณะบุคคลเอ้ืออาทรกันตามวิถีไทย  อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีอุดม
สมบูรณ์ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อการเผชิญอุทกภัยอยู่เนืองๆ  กรอบสภาพ
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคใหม่อย่างรวดเร็ว  ทําให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลเหนือกสิกรรมลุ่มน้ํา  แต่พ้ืนฐานอุดมคติเดิมก็ยังหนัก
แน่น  เช่น การบริจาค การแบ่งปัน  การช่วยเหลือกัน  การสร้างกําลังใจต่อกัน  
การดูแลซ่ึงกันและกัน  เป็นต้น 
 



  3) จิตอาสาหรือจิตบริการ  เป็นสิ่งท่ีปรากฏอย่างหนักแน่น
จากปรากฏการณ์อุทกภัยครั้งนี้  เช่น  การจัดกิจกรรมบํารุงขวัญของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากมาย  เช่น  การร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ  การบรรจุ
กระสอบทราย  การออกบริการแจกเครื่องอุปโภคบริโภค  เป็นต้น 
  4) การแสดงพลังใจต่อกัน  เป็นสิ่ ง ท่ีปรากฏชัดเจนต่อ
สังคมไทยอย่างยิ่ง คือ การสร้างพลังสามัคคี ความร่วมมือ ความมานะ ความ
อดทน ความเอ้ือเฟ้ือ การให้ความเคารพต่อเสรีภาพ / ความเสมอภาค และการ
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
 
 8.3 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่บุคคลท่ีมีคุณธรรม 
 จากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ประสบการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ปรากฏว่า 
นักศึกษามีความตระหนักรู้สถานการณ์น้ําท่วมได้อย่างกว้างขวาง และสามารถ
แยกแยะคุณธรรม จริยธรรมได้หลากหลายท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม
ควบคู่กันไป นอกจากนี้รูปภาพบันทึกวิกฤตการณ์น้ําท่วมท่ีนักศึกษาสืบค้นจาก
ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศคอมพิวเตอร์นั้น สามารถสะท้อนอารมณ์และ
ความรู้สึกให้เกิดความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก ซ่ึงหากพิจารณามุมมองเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
เห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมต้องการแสวงหาความต้องการม่ันคง ความปลอดภัย 
และความสุข  แต่หากปรากฏการณ์ท่ีรุมเร้าเข้ามาประชัดตัวไม่สามารถแก้ไขได้
ดีมากนัก  และบุคคลขาดความม่ันคงทางอารมณ์  และไม่มีสติปัญญามากพอ  
ก็ย่อมนําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมได้อย่างมาก 
 
 



 ความตระหนักรู้  (Self Awareness)  ในการสร้างพลังความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีในภาวะวิกฤตต่างๆ นั้น เกิดจากการพัฒนาระบบ
การให้ความรู้ข่าวสาร  การสร้างความรู้  ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  การรู้จัก
สร้างความมีส่วนร่วม  หรือการสร้างเครือข่ายคุณธรรม  โดยบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีดูแลความทุกข์สุขของประชาชน  ต้องจําลอง
สถานการณ์และวิเคราะห์สภาพการณ์ให้ประชาชนและชุมชนเห็นความ
ตระหนักรู้  ซ่ึงจากบทเรียนรู้จากประสบการณ์อุทกภัยประเทศไทยปลายปี 
2554  ครั้งนี้ สามารถพัฒนาและกระตุ้นระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้ผนึกแน่น
ในจิตใจแก่เยาวชนและประชาชนม่ันคงมากข้ึน และอาจเป็นประเด็นท่ีนําไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในสังคมไทยให้เกิดความรักสามัคคียิ่งข้ึน  
อย่างไรก็ตามบทเรียนครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เกิดความรู้สึกเป็นผู้มีความเอาใจใส่ (Empathy) อยู่
ในตนเองเสมือนวิถีชีวิตประจําวัน  นําไปสู่การสร้างความเป็นคนดี (Man of 
Virtues)  หรือพลเมืองดีของสังคม  และมีความตระหนักรู้ ท่ีนําไปเป็นพลัง
สามัคคีสู่การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและม่ันคงของชาติในระยะยาวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาน้ําท่วมใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนําความสูญเสียให้คนไทยจํานวนมาก  
ปัญหาน้ําท่วมโยงกับเรื่องความถูกต้อง  และความเป็นธรรมในการจัดการน้ํา ท้ัง
ในเชิงเทคนิค สังคม เศรษฐกิจ  และกฎหมาย  หากสังคมไทยได้เรียนผ่านวิกฤติ
ในครั้งนี้อย่างจริงจัง  ก็ถือได้ว่าเราสามารถแปรวิกฤติท่ีเกิดข้ึนให้เป็นโอกาสใน
การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก 
 
 9.1 การแปลงผลการถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับผู้ปกครอง / 
อํานาจรัฐ 

- แนวทางการบริหารจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย  ไม่ควร
แก้ไขด้วยการบริหารจัดการท่ีเน้นคลี่คลายสถานการณ์ระยะสั้นเท่านั้น  แต่ต้อง
บริหารจัดการเพ่ือนําไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถ ท่ีจําเป็นต่อการรับมือ
ในระยะยาว  นอกจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นปัญหาแล้ว การใช้กลไกทาง
สิทธิก็กลายมาเป็นปัญหาระหว่างประชาชนกับประชาชน  ระหว่างประชาชน
กับรัฐ และระหว่างรัฐส่วนกลางกับส่วนท้องถ่ินเช่นกัน  เพราะต่างฝ่ายต่างใช้
สิทธิเข้าปะทะกันจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเรื่องอุทกภัยในระดับผู้นํา 
และระดับผู้คนท่ัวไปในหลายพ้ืนท่ี  ดังสถานการณ์ปีนี้ท่ีมีกําแพงก้ันน้ําบิ๊กแบ็ก  
เป็นนวัตกรรมและจําเลยสําคัญ นอกเหนือไปจากกรุงเทพมหานคร ท่ีกลายเป็น
พ้ืนท่ีความเป็นอภิสิทธิ์และเหลื่อมล้ํา รวมถึงการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ํา 
ฝ่ายหนึ่ง อ้างสิทธิต้านการรื้อบิ๊กแบ็ก  เพ่ือไม่ให้น้ําท่วมขัง ขณะท่ีอีกฝ่ายก็รื้อ 
big bag เพ่ือลดระดับน้ําท่วมขังนับเดือน และทนไม่ได้กับการถูกมองเป็นคนอ่ืน 
ท่ีถูกเลือกปฏิบัติด้วยการบอกให้อดทน และเสียสละ ขณะท่ีได้เพียงถุงยังชีพ  
ในช่วงเวลาท่ีอีกซีกหนึ่งของบิ๊กแบ็ก ดําเนินชีวิตตามปกติ 



- ปัจจุบันสังคมไทยใช้อํานาจมากกว่าใช้ความรู้ในการบริหาร
จัดการประเทศ ซ่ึงเห็นได้ชัดจาก น้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้ ถ้าใช้ข้อมูลความรู้ ก็จะรู้ว่า 
ฝนตกมากขนาดนี้ พายุเข้ามากมายป่านนี้ จะบริหารจัดการเข่ือน การกักเก็บ 
และการปล่อยน้ําอย่างไร ซ่ึงจะรู้ว่ามีเวลาเป็นเดือนๆกว่าน้ําเหนือจํานวน
มหาศาลจะไหลมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ถ้าหากผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบและผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้ใช้ความรู้ในการเตรียมรับมืออย่างเหมาะสม ไม่
มีการประสานงาน ไม่มีความร่วมมือ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์  (ถึงแม้ว่าจะมีการตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศปภ.  ซ่ึงศูนย์ดังกล่าวชื่อก็ชัดเจน
แล้วว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  แต่ไม่ใช่ตั้งมาเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม)  จะทําให้เกิดปฏิกิริยาของชุมชนท่ีเห็นว่าการบริหารจัดการภัย
พิบัติครั้งนี้ ไร้ประสิทธิภาพ  เราอยากเห็นภาพของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละ
จังหวัดท่ีประสบปัญหาน้ําท่วมมานั่งประชุมเพ่ือกําหนดแผนงานป้องกัน และ
แก้ปัญหาร่วมกัน  มากกว่าการแก้ปัญหาแบบตัวใครตัวมัน จังหวัดใครจังหวัด
มัน 

- คนตั้งคําถามว่า ทําไมกรุงเทพมหานครไม่แบ่งเบาภาระน้ํา
ท่วมจากปทุมธานี นนทบุรี บ้าง เกิดปฏิกิริยาของประชาชนท่ีทนไม่ได้กับ ความ
ไม่เป็นธรรม ในการบริหารจัดการน้ํา โดยไม่เหลียวแลประชาชนนอกคันก้ันน้ํา 
นอกบิ๊กแบ๊ก ท้ังไม่มีมาตรการอะไรเลยท่ีจะตอบคําถามได้ว่าน้ําจะท่วมอีกนาน
เท่าไร จะลดเม่ือไร  การใช้อํานาจโดยไม่ใช้ความรู้ทําให้ท้ังผู้บริหารและ
ประชาชนท่ัวไปอยู่ในสภาวะของความไม่รู้ จึงใช้ความรู้สึกมากกว่าความรู้ รู้สึก
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะไม่เคยได้รับข้อมูล ไม่ได้รับคําอธิบายท่ีชัดเจน
ว่าอะไรเป็นอะไร ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมจัดการอะไรเลย 
 



- การแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ต้องมีความรู้จริงในสิ่งนั้น ท้ังความรู้
ภาคทฤษฎี และความรู้จากประสบการณ์  ต้องมีความสามารถในการบริหาร
จัดการท่ีได้ผลในทางปฏิบัติ  ท้ังด้านงบประมาณ ทันเวลา ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยุติธรรมให้
เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และสิ่ง
สําคัญท่ีสุดคือต้องทําความเข้าใจกับประชาชน  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการด้วย  การแก้ไขปัญหาต้องสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

- ซ่ึงหากพิจารณาจากศักยภาพของหน่วยงาน ความรู้ของ
นักวิชาการ และความสามารถของคนทุกภาคส่วน รวมท้ังการมีเครื่องมือ และ
ทรัพยากรท่ีค่อนข้างพร้อมในประเทศของเราท่ีมีอยู่ในวันนี้ ย่อมไม่มีเหตุผล
เพียงพอท่ีเราจะต้องสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากภัยพิบัติมากมายถึงเพียงนี้ 
ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการน้ําต้องไม่ตกอยู่ในระบบราชการท่ีขาดความ
คล่องตัว ต้องมีความยืดหยุ่น และเป็นอิสระจากผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง
หรือบุคคล ซ่ึงอาจจัดตั้งองค์กรภัยพิบัติ และนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการน้ําจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
การบูรณาการกับภาคประชาชนจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้ 

- รัฐมีหน้าท่ีโดยตรง ในการดูแลประชาชน และให้ความ
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยเรียงลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เม่ือเกิดภัยพิบัติ และมีการเยียวยาอย่างเหมาะสมเป็น
ธรรม  ดังนั้นหากรัฐละเลยหน้าท่ี หรือไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี  ก็จะทําให้ประชาชนได้รับความเสียหาย และขาดความเชื่อม่ันใน
กฎหมายท่ีคุ้มครองการดําเนินชีวิต ทําให้เกิดการฟ้องคดีสู่ศาล โดยเป็นการฟ้อง
คดีปกครอง และส่วนใหญ่เป็นกรณีการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี หรือเรื่องการ



ไม่กระทําตามกระบวนการของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น การ
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การประเมินเรื่องภัยน้ําท่วมท่ีต่ําเกินไป และการตัดสินใจผิดพลาด
อย่างรุนแรงโดยไม่มีพ้ืนฐานทางวิชาการ  

- ฝ่ายปกครองหรือผู้นํา หรือผู้ ท่ีบังคับใช้กฎหมายใช้หลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินการแก้ปัญหา ก็จะทําให้ช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม และเยียวยาผู้ประสบภัยได้มากข้ึน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมความ
เชื่อม่ันของกฎหมายท่ีจะคุ้มครองการดําเนินชีวิตของประชาชนในช่วงวิกฤต
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีซึ่งขอนําเสนอหนทางสู่การพัฒนาโดยวิถีแห่งพุทธ ในเรื่อง
น้ําท่วมกับมรรคแปดซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีฝ่าย
ปกครอง หรือผู้บังคับใช้กฎหมายควรมีและพึงปฏิบัติ  ดังแผนภาพแสดงการ
แปลงผลการถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับผู้ปกครอง / อํานาจรัฐต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 

 



   

 

 

 

 

 



9.2  การแปลงผลการถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับประชาชนท่ัวไป 
- ประชาชนต้องเคารพกติกา  ปฏิบัติตามกฎหมาย  และ

ตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของตนเอง  นอกจากนี้จะต้องเคารพสิทธิ 
เสรีภาพของผู้อ่ืน กล่าวคือ การไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  ในขณะท่ี
ดําเนินการชดเชย  เยียวยาประชาชนตามความเหมาะสม  ท้ังในข้ันตอนการ
ฟ้ืนฟูระยะสั้นและการฟ้ืนฟูระยะยาว  ท้ังนี้เพ่ือให้การฟ้ืนฟูเยียวยาเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นธรรม 

- ประชาชนจะต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้อ่ืน  ซ่ึงเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และนํามาซ่ึงความสงบสุขของบ้านเมืองตามแนวทางของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืนต่อไป   

- ประชาชนให้ความร่วมมือกับองค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ของรัฐเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และให้การยอมรับรัฐท่ีทําหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชน  

- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างเสมอภาคตามหลักนิติ
ธรรมท่ีจะต้องดูแลประชาชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการ
จัดการท่ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเคารพสิทธิมนุษยชน สําหรับ
ชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ามาในฐานะนักลงทุน นักท่องเท่ียว หรือ
....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



แรงงานต่างด้าว แม้มิใช่พลเมืองของประเทศก็สมควรได้รับการดูแลโดยเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม เช่น ความช่วยเหลือของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐต่อประชาชนผู้ประสบภัยจะต้องท่ัวถึงไม่เลือกปฏิบัติ หรือ
รัฐจะต้องดูแลกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนท่ีอยู่ในราคาปกติและท่ัวถึง  ดัง
แผนภาพแสดงการแปลงผลการถอดบทเรียนรู้สู่การปฏิบัติระดับประชาชนท่ัวไป
ต่อไปนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


