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ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
วันที่ 20 มีนาคม 2548 รายการโทรทัศน 60 Minutes ของสถานีโทรทัศน CBS ถ6ายทอดเรื่องราว
การรอดชีวิตของชาวมอเก็นจากเหตุการณสึนามิในป? 2547 ผูเฒ6าชาวมอเก็นเล6าถึงตํานานทองถิ่นที่ถ6ายทอดเรื่อง
คลื่นยักษ ที่เงียบหายไปนานแลวและตองการกลับมาลิ้มรสชาติของความตายอีก เขาบอกว6าก6อนหนาที่คลื่นยักษ
จะมานั้น น้ําทะเลจะหดหายลงไป เสียงจั๊กจั่นที่เคยดังเซ็งแซ6จะเงียบหายไปอย6างผิดสังเกต ชาวมอเก็นจึงพากัน
วิ่งหนีขึ้น ไปบนภู เขา ว6 ากันว6าความรูที่ ถ6ายทอดผ6านภู มิปHญญาพื้ นบานเช6นนี้ทําใหชาวมอเก็นรอดชีวิตจาก
เหตุการณสึนามิมาได (Leung 2009) ความรูทองถิ่นที่ช6วยใหชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบัตินั้น ไม6ไดมีแต6
เพียงเรื่องการสังเกตการเตือนภัยจากธรรมชาติเท6านั้น แต6ปรากฏอยู6ในวิถีชีวิตเรื่องอื่นๆ เช6น การสรางบานเรือน
ที่สอดคลองกับภัยธรรมชาติที่พบ ไม6ว6าจะเปRนบานที่ทนต6อแผ6นดินไหวในหมู6เกาะ Nias Island ในอินโดนีเซีย
(Perez nd.) หรือการสรางบานใตถุนสูงในพื้นที่ที่ถูกน้ําท6วมสม่ําเสมอ เช6น ในเขตลุ6มน้ําเจาพระยาในภาคกลาง
ของประเทศไทย
ในมุมมองดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural ecology) ชุมชนที่ดํารงตัวอยู6รอดในระบบนิเวศวิทยา
หนึ่งๆ จะมีวัฒนธรรมและแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหสมาชิกในชุมชนสามารถจัดการและอยู6ได
ในสิ่งแวดลอมนั้นๆ (Steward 1955) ไม6ว6าจะเปRนเรื่องอาหาร การแต6งกาย หรืออาชีพ ในแง6ของภัยพิบัติ
วัฒนธรรมทองถิ่น (เช6น ตํานาน ปรัมปราคติหรือนิทานพื้นบาน) อาจช6วยเตือนใหระลึกถึง “ความเสี่ยง” และ
ทําใหภัยพิบัติถูกจดจําเปRนความทรงจําทางสังคม แต6ในขณะเดียวกัน การอยู6ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือที่เกิดภัย
ซ้ําซากก็ง6ายที่ภัยอันตรายต6างๆ จะถูกมองว6าเปRนเรื่องชาชินจนขาดการใส6ใจ จนทําใหเกิดพฤติกรรมที่ละเลย
ต6อคําเตือนได ปHญหาความสัมพันธระหว6างวัฒนธรรม ภัยพิบัติ และพฤติกรรมของมนุษย จึงมีความซับซอน
มากกว6 า ที่ จ ะคาดเดาไดอย6 า งตรงไปตรงมา ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ระบบนิ เ วศและระบบวั ฒ นธรรมก็ ไ ม6 ไ ดหยุ ด นิ่ ง
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหภัยพิบัติมีรูปแบบและความรุนแรงแตกต6างออกไป ในขณะที่วัฒนธรรมก็มี
การปรับเปลี่ยนไปตามการเรียนรูและปฏิสัมพันธใหม6ๆ ที่เกิดขึ้นระหว6างสังคมที่แตกต6างกัน
แมว6 า บทบาทของชุ ม ชนต6 อ การรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ไ ดรั บ การยื น ยั น จากงานวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ แ สดงว6 า
ศักยภาพของชุมชนที่สามารถทํางานไดอย6างเชื่อมโยงกันมีผลอย6างสําคัญต6อการรับมือภัยพิบัติ และยังช6วยลด
ความสูญเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (WHO 1989; Das, et al. 2001; Oliver-Smith 1996) แต6การศึกษา
เรื่องบทเรียนและประสบการณการเรียนรูที่ทําใหชุมชนสามารถรับมือภัยพิบัติไดดีขึ้นนั้นยังมีอยู6อย6างจํากัด
ตัวอย6างที่น6าสนใจชิ้นหนึ่งเปRนรายงานจากโครงการบรรเทาภัยพิบัติที่รัฐโอริสสาในประเทศอินเดีย (Orissa
Disaster Mitigation Programme, ODMP) จากประสบการณพายุไซโคลนถล6มในป? ค.ศ. 1999 ซึ่งคร6าชีวิต
ผูคนไปกว6า 10,000 คน ชุมชนทองถิ่นไดเรียนรูจากประสบการณและไดพัฒนากลยุทธในการรับมือกับไซโคลน
การเรียนรูและเตรียมพรอมในระดับชุมชนนี้ ไดพิสูจนใหเห็นอย6างชัดเจนว6าสามารถลดความเสียหายอันเกิด
จากพายุไซโคลนขนาดย6อมที่เกิดซ้ําในเดือนพฤศจิกายน ป? ค.ศ. 2002 ไดเปRนอย6างมาก (Thomalla and
Schmuck 2004)
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หามอางอิง เอกสารอยู6ระหว6างการปรับปรุงขอมูลเพื่อตีพิมพเผยแพร6
ใชเฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองคความรูมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ป? 2560 เท6านั้น
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ภัยพิบัติกับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
นอกจากประสบการณที่ชุมชนไดรับจากบทเรียนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ําๆ แลว การรับมือภัยพิบัติของชุมชน
ยังปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางประวัติศาสตรอีกดวย นั่นคือ การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติแปรเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในกรณีศึกษาอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ในระยะเวลาเกือบ 100 ป?
ของเมืองแห6งหนึ่งในรัฐควิเบค ประเทศแคนาดา (Castonguay 2007) กาสตองกูย นักวิจัยพบว6า การรับมือ
อุทกภัยของชุมชนริมฝHsงแม6น้ําเซนต ฟรานซิสแห6งนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในช6วงคริสตศตวรรษที่ 19 ที่พื้นที่
โรงงานและที่อยู6อาศัยของพวกเขามักถูกน้ําท6วมบ6อยๆ ชาวบานแถบนี้กลับไม6คิดว6าน้ําท6วมนั้นเปRนภัยพิบัติ
แต6ถือว6าน้ําท6วมเปRนเหตุการณน6าตื่นเตนที่ทุกคนต6างก็ตองรีบขนของหนีน้ําเพื่อไม6ใหเกิดความเสียหายแก6
ทรัพยสิน ซึ่งเมื่อขนขาวของจนเสร็จแลวก็จะพากันมาดูน้ําท6วมโดยไม6หนีไปไหน (Castonguay 2007: 826)
ไม6มีใครเปRน “ผูประสบภัย” การถูกน้ําท6วมไม6ไดเปRนปHญหา แต6การถูกน้ําท6วมบ6อยๆ กลับเปRนอัตลักษณของ
การเปRน “คนฟากนี้” ที่ทุกคนยอมรับ
แต6นับตั้งแต6ช6วงทศวรรษ 1890 เปRนตนมา การสรางเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ําและผลิตไฟฟvาทําใหเกิด
น้ําท6วมฉับพลันบ6อยครั้งกว6าที่เคย น้ําท6วมที่เคยเปRนปรากฏการณธรรมชาติกลับถูกมองว6าเปRนภัยพิบัติที่ทําให
เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (Castonguay 2007: 833) ที่สําคัญมีการฟvองรองเพื่อเรียก
ค6าเสียหายจากบริษัทพลังงานไฟฟvาและเทศบาลว6าไม6มีมาตรการปvองกันภัยที่เหมาะสม ไม6ขุดลอกคูคลอง
ระบายน้ํา มีการตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปHญหากันอย6างเปRนเรื่องเปRนราว ราวกับว6าชุมชนแห6งนี้ไม6เคยถูกน้ําท6วม
มาก6อน กาสตองกูย สรุป ว6า ชาวบานไม6คุนเคยกับ น้ํา ท6วมอีกต6อไปแลว และมุ6งเพ6งเล็งไปที่บ ทบาทของรัฐ
ทองถิ่นและองคกรธุรกิจเอกชนที่ตองทําหนาที่ปvองกันน้ําท6วม แทนที่จะมุ6งลดความเสี่ยงต6อการสูญเสียและ
ความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงเช6นนี้ทําใหคนรูสึกว6าชีวิตไม6มีความแน6นอน อยู6ในภาวะเสี่ยง
ทัศนะที่เปลี่ยนไปนี้เกิดขึ้นพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ทําใหกิจการสาธารณะ
(รวมทั้งสาธารณภัย) กลายเปRนสิ่งที่ตองมีผูรับผิดชอบ
บริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ไดทําใหแนวคิดเรื่องสิทธิ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบต6อ
ภัยพิบัติเปลี่ยนไป บทบาทของรัฐที่เพิ่มมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหภัยธรรมชาติ ซึ่งเดิมเคยถือว6า
เปRนเหตุการณที่ไม6สามารถหาผูรับผิดชอบได กลายเปRนเรื่องที่รัฐตองใหความช6วยเหลือ หรืออาจกล6าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ การใหความช6วยเหลือแก6ผูประสบภัยกลายเปRนเหตุผลความชอบธรรมของการดํารงอยู6ของอํานาจรัฐ
รัฐจึงใชอํานาจและมีบทบาทหลักในการบรรเทาสาธารณภัยต6างๆ และในภาวะภัยพิบัตินี้เองที่ทําใหเราเห็นถึง
มิติของอํานาจซึ่ง “รัฐ” (ในฐานะองคอธิปHตย) ที่มีต6อสภาวะที่ก้ํากึ่ง (ที่มนุษยถูกภัยพิบัติพรากจนอยู6ในสภาพ
เปลือยเปล6า) (Agamben 1998) และในสภาวะพิเศษหรือสถานการณยกเวน (State of exception) (Agamben
2005) ได ในขณะเดียวกัน บทบาทและความชอบธรรมของรัฐเองก็อาจถูกทาทายไดจากภาวะภัยพิบัติ การต6อตาน
และต6อรองระหว6างชุมชนกับรัฐในสถานการณภัยพิบัติจึงเปRนประเด็นการเรียนรูเรื่องอํานาจและการยอม
หรือไม6ยอมจํานนต6ออํานาจไดเปRนอย6างดี
ภัยพิบัติทําใหความสัมพันธเชิงอํานาจถูกรับรูและถูกทาทาย อันอาจนําไปสู6การตื่นตัวทางการเมือง
เช6น เกิดการรวมตัวทางการเมือง (political solidarity) การเรียกรองเคลื่อนไหวทางการเมือง (political
activism) และอาจนําไปสู6ความสัมพันธทางอํานาจแบบใหม6 ในขณะที่กระบวนการฟ}~นฟูและการบรรเทาทุกข
ก็อาจสรางโอกาสใหกับคนกลุ6มใหม6ๆ ในการเขามาสู6กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการสราง
อั ต ลั ก ษณทางการเมื อ งและการต6 อ รองผลประโยชนแก6 ก ลุ6 ม คนที่ เ สี ย เปรี ย บไดมากขึ้ น อั น นํ า มาสู6 ก าร
เปลี่ย นแปลงสถานภาพเดิม (status quo) และส6งผลต6อ ความสัมพัน ธเชิงอํา นาจ อาทิ หลังเหตุการณ
แผ6นดินไหวที่เม็กซิโกชุมชนและองคกรนักศึกษาสามารถฟ}~นตัวจากความเสียหายและมีพลังเพิ่มขึ้นในการ
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ต6อรอง รวมทั้งสามารถขั บเคลื่อนใหพรรคการเมืองมีความรับผิ ดชอบต6อปHญหาที่ตนเผชิญอยู6มากขึ้นดวย
(Henry 2005)
รัฐ ภัยพิบัติ กับชุมชน
ในสังคมสมัยใหม6 รัฐไดกลายเปRนตัวละครสําคัญในการจัดการกับภัยพิบัติ การที่รัฐสามารถแสดงตน
เปRนผูมีบทบาทหลักในการบรรเทาภัยพิบัตินั้น ในดานหนึ่งก็ยิ่งขยายอํานาจการครอบงําของรัฐ ดังกรณีการเกิด
แผ6นดินไหวในรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา ที่ความช6วยเหลือของรัฐที่เขามาทําใหกลุ6มชนพื้นเมืองตองอยู6ใตอาณัติ
ของอํานาจรัฐมากขึ้น (Oliver-Smith 1996a; นฤพนธ ดวงวิเศษ 2554) นโยบายของรัฐเองก็อาจสรางหรือ
ผลักดันใหคนบางกลุ6มกลายเปRนผูที่เปราะบางและสุ6มเสี่ยง (Vulnerable) ต6อภัยพิบัติ เช6น นโยบายการพัฒนา
ของรัฐและระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองที่ทําใหชุมชนไม6สามารถเขาถึงทรัพยากร ไม6มีโอกาสเขาถึง
ขอมูลข6าวสาร หรือทําใหบางชุมชนถูกขับไสใหตองมีชีวิตอยู6ในสภาพที่สุ6มเสี่ยงต6อภัยพิบัติ
ในทวี ป แอฟริกา มรดกเชิงโครงสรางของยุ คอาณานิ คมไดทําใหผื น ดิน อั นอุ ด มสมบูร ณกลายเปR น
ทะเลทราย (desertification) ความอดอยากและการขาดแคลนอาหาร (famine) ที่สําคัญคือทําใหกลุ6มคน
บางกลุ6มในสังคม เช6น กลุ6มชาติพันธุหรือชนกลุ6มนอยบางกลุ6มมีความเสี่ยงหรือความเปราะบาง (vulnerability)
ต6อภั ยพิ บัติ มากกว6 าคนกลุ6มอื่ นๆ ทั้ งๆ ที่เ ดิมกลุ6 มคนเหล6า นี้มีการปรั บตั วไดอย6างดีต6 อระบบนิเ วศที่ทารุ ณ
โหดราย ไม6ว6 าจะเปRนการปรับตัวในทางระบบการผลิต การปรับโครงสรางสังคม และความหนาแน6นของ
ประชากรที่เหมาะสม (ดังกรณีของชนเผ6าเร6ร6อนเลี้ยงสัตว) แต6แรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของสัตว
และจํานวนประชากรไดทําใหชนกลุ6มนี้มีความเปราะบางและเสี่ยงต6อภัยแลงที่เกิดขึ้นประจําป? ผูปกครอง
อาณานิคมและผูปกครองในยุคต6อมาตอบสนองต6อปHญหานี้ดวยการเปลี่ยนแปลงการผลิต การตั้งถิ่นฐานใหม6
การหามการเลี้ ยงสั ตวเร6ร6 อน ซึ่งยิ่ งทํา ลายความสามารถในการจัดการภั ยพิบั ติของชนพื้น เมื องมากยิ่ งขึ้ น
(Oliver-Smith 1996b)
กลุ6มคนหรือชนชั้นทางสังคมที่ไรอํานาจต6อรอง เขาไม6ถึงทรัพยากร หรือถูกกีดกันผลักไสออกจาก
สังคมนอกจากจะมีความเสี่ยงต6อภัยพิบัติมากกว6ากลุ6มอื่นแลว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็มักจะมีความทุกขและ
ความแรนแคนมากกว6าคนกลุ6มอื่นๆ รวมทั้งถูกแบ6งแยก เลือกปฏิบัติในยามวิกฤติหรือไม6ไดรับความช6วยเหลือ
ในยามที่ การบรรเทาทุ กขมาถึ ง ระบบโครงสรางที่ ไ ม6 เ ปR น ธรรมนี้ ไ ดลดทอนความสามารถในการฟ}~ น คื น
(Resilience) และลดศักยภาพในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติของครัวเรือนและชุมชนลงอย6างมาก (ดูตัวอย6าง
ไดจาก Bankoff 2003; Blaikie, P. et al 1994; Collins JL. 1986; Haque and Zaman 1993; Horowiz M. and
Salem-Murdock M. 1987; Lerer and Scudder 1999; Oliver-Smith A. 1996b; Hoffman 2010; Torry 1979;
Zamam,M 1989)
อํานาจของรัฐสมัยใหม6นั้นแยกไม6ออกจากอํานาจของความรูในผูเชี่ยวชาญ ในบางกรณี ศักยภาพหรือ
ความสามารถของชุมชนในการประเมินความเสี่ ยงหรือในการจั ดการตนเองจึงถูกถ6า ยโอนไปอยู6ในมื อของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในกรณีภัยพิบัติทางเทคโนโลยี อาทิ การปนเป}~อนมลพิษ หรือการรั่วไหลของรังสี ดังเช6น
ในกรณีหลังการระเบิดที่โรงไฟฟvาเชอโนบิล การประเมินความเสี่ยงที่ตกไปอยู6ในมือของนักวิทยาศาสตรมัก
ทําใหชุ มชนมี ส6ว นร6 วมไดนอยลง การสื่อสารที่ ไม6เ ขาใจบริ บ ทอาจทําใหการประเมิ น คลาดเคลื่ อนทั้ งในแง6
ที่ก6อใหเกิดการตื่นตระหนกเกินเหตุหรือคิดว6าสถานการณทุกอย6างอยู6ภายใตการควบคุมแลว ในขณะที่งานบาง
ชิ้นไดแสดงถึงความขัดแยงระหว6างความเห็นของผูเชี่ยวชาญกับความรูทองถิ่นในการประเมินภัยพิบัติ (OliverSmith A.1996a; Henry 2005) ทั้งนี้ การจัดการภัยพิบัติภายใตการควบคุมของผูเชี่ยวชาญนั้นมีแนวโนมที่จะ
ตอบสนองแบบเกินจําเปRน มีระบบการบริหารจัดการที่ซับซอน และใชเทคโนโลยีที่ซับซอน (Mauch 2004)
3

สื่อ ภาพตัวแทน ความหมาย และการรับรู"ภัยพิบัติ
ความเขาใจ การรับรูและการใหความหมายของ “ภัยพิบัติ” แตกต6างกันไปในแต6ละกลุ6มคนที่มีพื้นเพ
ทางสังคมวัฒนธรรมแตกต6างกัน งานศึกษาทางมานุษยวิทยาไดแสดงใหเห็นถึงมุมมองจากคนพื้นเมืองหรือคน
ทองถิ่นที่ประเมินความเสี่ยงและใหความหมายของภัยพิบัติแตกต6างกัน การรับรูและการอธิบายว6าอะไรคือ
“ความเสี่ยง” สิ่งไหนอันตรายและสิ่งไหนไม6อันตรายถูกตีความผ6านบริบททางสังคมวัฒนธรรมและระบบ
คุ ณ ค6 า ความหมายที่ ถู ก ประกอบสรางเหล6 า นี้ มี ส6 ว นสํ า คั ญ ในการกํ า หนดพฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจ
ในสถานการณภัยพิบัติ (Doung 2005) ในแง6การรับมือกับภัยพิบัตินั้น ขณะที่ Yenshu Vubo (2000) ชี้ว6า
ความสามารถในการตอบสนองต6อภัยพิบัติ ขึ้นอยู6กับระดับความเขาใจของทองถิ่นที่มีต6อสิ่งแวดลอมทางสังคม
และกายภาพ ซึ่งความเขาใจและการรับรูถึงความเสี่ยงจะช6วยลดระดับความสูญเสียทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
การรับรูถึงความเสี่ยงและการตระหนักถึงภัยพิบัติยังเปRนผลลัพธจากสื่อและขอมูลสารสนเทศ สื่อจึงมี
บทบาทสําคัญ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนนี้ ภัยพิบัติดํารงอยู6ในพื้นที่สื่อที่เชื่อมโยงกันเปRนเครือข6ายระดับโลก
Arjen Boin นักวิจัยจากเนเธอรแลนดไดเสนอใหเห็นว6าภัยพิบัติในยุคโลกไรพรมแดน (โดยเฉพาะอย6างยิ่งภัยพิบัติ
ที่เกิดจากโรคระบาดใหม6 หรือการก6อการราย) ไม6เพียงแค6ส6งผลกระทบไปทั่วโลกไดอย6างรวดเร็วเท6านั้น แต6การ
เกิดขึ้นของเครือข6ายสื่อสารมวลชนในระดับโลก ยังทําใหภัยพิบัติทุกรูปแบบกลายเปRน “สิ่งประกอบสราง”
ที่ถูกปรุงแต6งขึ้นจากกระบวนการสื่อสารระดับโลก สิ่งปรุงแต6งที่บ6อยครั้งแตกต6างไปจากความจริงในพื้นที่นี้
บ6อยครั้งมีผลกระทบต6อผูคนและสังคมไม6นอยไปกว6าตัวอุบัติภัยเองเสียอีก (Boin 2005)
สื่อไม6เพียงแต6สราง “ภาพตัวแทน” ของภัยพิบัติ หากยังสราง “ภาพตัวแทน” ของผูไดรับผลกระทบ
อีกดวย สื่อสราง “เหยื่อ” โดยการแปลง “ผูไดรับผลกระทบ” ใหกลายเปRน “ผู ประสบภัย ” ที่น6า สงสาร
ไรความสามารถ และรอคอยความช6วยเหลือ เช6น รอการแจกถุงยังชีพ (ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร 2011)
ในขณะเดียวกัน สื่อก็ทําหนาที่ถ6ายทอดประสบการณ ใหแง6คิด ใหขอมูลและแนวทางการปฏิบัติ (เช6น ในกรณี
รายการ “รูสู Flood”) หรือเปRนช6องทางที่ชุมชนไดสะทอนความตองการของตนหรือเปRนช6องทางการสื่อสาร
เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน (เช6น กรณีการกูสวนสมโอที่ทรงคะนอง จ.นครปฐม) อันเปRนช6องทางที่ทําให
ชุมชนมีขีดความสามารถสูงขึ้น สื่อจึงมีบทบาทในการเรียนรูของชุมชนไดเปRนอย6างมาก
องค#กรภายนอกกับการจัดการภัยพิบัติชุมชน
องคกรต6างๆ ที่เขาไปมีบทบาทในชุมชนในสถานการณภัยพิบัติมีอย6างหลากหลาย ทั้งองคกรภาครัฐ
องคกรสาธารณะประโยชน อาสาสมัครต6างๆ องคกรเหล6านี้มีบทบาททั้งใหดานการสงเคราะหแก6ผูประสบภัย
ในดานอาหาร แจกจ6ายถุงยังชีพ ช6วยจัดการขนส6ง การดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเปRนการแกปHญหาเฉพาะหนา
และในดานเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติ เช6น การปvองกัน (Prevention) การเตรียมความพรอม
(Preparation) การรับมือ (Response) และการฟ}~นฟูสภาพ (Recovery) ประสบการณการทํางานร6วมกัน
กับองคกรเหล6านี้เปRนประสบการณที่ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนได ในขณะเดียวกัน
องคกรต6 า งๆ ที่ เ ขามามี บ ทบาทในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ก็ จํ า เปR น ตองเรี ย นรู บริ บ ทและเงื่ อ นไขทางสั ง คม
วัฒนธรรมของทองถิ่นดวย
งานศึกษาหลายชิ้นแสดงใหเห็นว6า หน6วยงาน/องคกรภายนอกที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน
และชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเปRน สาเหตุสํา คัญ ที่ทําให
การปvองกันและบรรเทาภัยพิบัติไม6ไดผล การขาดความตระหนักรูนี้ทําใหไม6สามารถสรางการมีส6วนร6วมอย6าง
แทจริงจากคนในทองถิ่น มาตรการต6างๆ ในการจัดการภัยพิบัติมักจะถูกดําเนินการในลักษณะจากบนลงล6าง
(top-down) เท6านั้น ขณะที่ผูไดรับผลกระทบก็มักถูกวาดภาพใหมีสถานะเปRนเพียงเหยื่อผูอ6อนแอช6วยเหลือ
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ตัวเองไม6ได ตองรอคอยสิ่งของบรรเทาทุกขจากภายนอกและรอรับการชดเชยค6าเสียหายจากทางรัฐเท6านั้น
(De Waal 1997; Harrell-Bond 1993; Platt 2000) ที่สําคัญคือการละเลยถึงความสําคัญของทักษะ ศักยภาพ
และกลไกทางสังคมของคนทองถิ่นในการจัด การภัย พิบัติ ตลอดจนประสบการณและความรู ของพวกเขา
ที่สั่งสมมายาวนานจากการเผชิญกับภัยพิบัติ
นอกจากนั้น หน6ว ยงานที่เ กี่ย วของมักมองว6า การที่ช าวบานยังคงดื้อ รั้น อาศัย อยู6ใ นพื้น ที่เ สี่ย งต6อ
ภัยพิบัตินั้นเกิดจากการขาดความรู แทนที่จะพิจารณาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่ผลักดันใหพวกเขายังคง
อยู6ในพื้นที่เสี่ยงดังกล6าว นอกจากนั้น องคกรภายนอกมักไม6ตระหนักถึงความสัมพันธเชิงอํานาจและความไม6
เท6าเทียมกันภายในชุมชนที่ทําใหคนในชุมชนไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติไม6เท6ากันหรือไดรับการช6วยเหลือ
บรรเทาทุกขที่เหลื่อมล้ําแตกต6างกัน นอกจากนั้นการละเลยประเด็นการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนชนบทที่อาชีพ
นอกภาคเกษตรไดทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ความเขาใจถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรก็มีนอยลงจนทําใหเกิด
ช6องว6างในการทําความเขาใจถึงลักษณะของผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะมีต6อผูประกอบอาชีพดานการเกษตร
อันเปRนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมาตรการปvองกันและแกไขปHญหาไม6ไดผล (Macrae et al. 1997; Rossi 1993)
การเรียนรู" การปรับตัว และศักยภาพของชุมชน
การตอบสนองต6อภัยพิบัติเปRนประเด็นหนึ่งที่สําคัญในงานศึกษาภัยพิบัติในทางสังคมศาสตร งานศึกษา
เหล6านี้ใหความสําคัญกับประสบการณที่ยาวนานที่มีต6อสภาพแวดลอมทองถิ่น ความยืดหยุ6น และศักยภาพใน
การปรับตัวของกลุ6มคน โดยเฉพาะชนพื้นเมืองที่มีหลักฐานแสดงใหเห็นว6าการปรับตัวของคนทองถิ่นช6วยลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติได (Hoffman and Anthony ed. 2002)
ในกรณีที่ราบสามเหลี่ยมปากแม6น้ําในบังคลาเทศ ซึ่งมีฤดูน้ําหลากสี่เดือนในรอบหนึ่งป? น้ําที่พัดพาธาตุ
อาหารมาสู6พื้นที่ “น้ําท6วม” ดูจะเปRนภาวะปกติ ชาวนาไดมีการปรับตัวแลวอย6างดีในการใชประโยชนจากภาวะ
น้ําท6วม ชาวนาปลูกพืชหลายพันธุในช6วงเวลาที่ต6างกันในแต6ละป?และในพื้นที่ที่มีระดับความสูงแตกต6างกัน
อันเปRนกระบวนการที่เรียกว6า “Continual adjustment” กระบวนการดังกล6าวเปRนการปรับตัวต6อระดับน้ําที่
มีความหลากหลายและผันแปรตามฤดูกาล ทั้งนี้ขาวเปRนพืชหลักตองปลูกในช6วงหนาฝนและตองการระดับน้ํา
ที่มีความแน6นอนระดับหนึ่ง ขณะที่ปอตองการน้ําในปริมาณมาก ดังนั้น สําหรับชาวนาที่นี่ภาวะน้ําท6วมจึงเปRน
ทั้งแหล6งทรัพยากรและภัยพิบัติในเวลาเดียวกัน ภาวะน้ําหลากเปRนทั้งฤดูกาลปกติและภาวะไม6ปกติที่ผูคนตอง
ปรับตัว (Shaw 1989)
ขณะเดียวกันงานศึกษาบางชิ้นไดชี้ว6า ความสัมพันธตามขนบประเพณีของชุมชนเปRนปHจจัยที่เอื้อต6อ
การปรับตัวรับมือภัยพิบัติ Henry (2005) ชี้ว6าในพื้นที่ที่ประสบภัยแลง อดอยากและขาดความมั่นคงอยู6เสมอๆ
ในแอฟริกา ผูคนที่นั่นจะมี “adaptive flux” ซึ่งหมายถึงเทคนิคการช6วยเหลือตนเอง และ “coping strategies”
ในระยะยาวที่ทําใหคนสามารถอยู6รอดไดท6ามกลางความไม6แน6นอนและธรรมชาติที่โหดราย อาทิ การสราง
เครือข6ายการอพยพเขามาทํางานในเมือง การจัดระบบการหมุนเวียนกันปลูกพืชหรือการร6วมกันใชแรงงานสัตว
หรือจับสัตว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือการใชองคกรทางการเมืองในระดับรากหญาเพื่อให
ไดมาซึ่งอาหารและความมั่นคง
เช6นเดียวกันกับงานศึกษาวัฒนธรรมการรับมือต6อภัยพิบัติ (culture of coping) ในประเทศฟ‰ลิปป‰นส
ในระดับภาพรวมที่พบว6า สําหรับชาวฟ‰ลิปป‰นสแลวนั้น ภัยพิบัติเปRนประสบการณที่เกิดขึ้นบ6อยครั้ง (Frequent
life experience) หายนะและภัยพิบัติเปRนส6วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ ชาวฟ‰ลิปป‰นสมีการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมมานานนับศตวรรษอันเปRนยุทธวิธีการรับมือต6อภัยพิบัติ ตั้งแต6การออกแบบสิ่งปลูกสรางไปจนถึง
การปลูกพืชที่หลากหลาย นอกจากนั้นก็ยังมีพัฒนาการของกลุ6มองคกรของชาวฟ‰ลิปป‰นสอันเปRนส6วนหนึ่งของ
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การรับมือภัยพิบัติ นับตั้งแต6การก6อตัวของกลุ6มทองถิ่นในหลายทศวรรษที่ผ6านมา กระทั่งการเกิดขึ้นขององคกร
พัฒนาเอกชน ซึ่งมีทั้งองคกรทางศาสนา องคการแรงงาน และปHญญาชนชั้นกลาง (Mauch 2004) นอกจากนั้น
ก็ยังมีกรณีศึกษาภัยพิบัติในประเทศเม็กซิโกที่ชี้ว6าการทดลอง การคิดคนสิ่งใหม6 และการปรับตัวทางการเกษตร
เปRนสิ่งที่มีมาตลอดในสังคมเม็กซิกัน ขณะเดียวกันพิธีกรรมประจําป?ทางศาสนา การขอพรพระเจา ก็เปRนส6วนหนึ่ง
ของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการกับภัยพิบัติ งานชิ้นนี้ยังชี้ใหเห็นว6าผลกระทบจากความรุนแรงของภัย
พิบัติและความสามารถในการฟ}~นตัวจากภัยพิบัติของสังคมขึ้นอยู6กับบริบทและลําดับเวลาของการเกิด อาทิ ภัย
แลงที่เกิดขึ้นเพียงป?เดียวจะมีผลกระทบเพียงเล็กนอยเท6านั้น ซึ่งจะทําใหง6ายต6อการฟ}~นตัว (เพิ่งอาง)
อย6างไรก็ดี ความสามารถในการปรับตัวต6อภัยพิบัติของชุมชนจะลดนอยลงไดเนื่องจากการเกิดขึ้นของ
ระบบการผลิตและโครงการขนาดใหญ6ที่ไม6สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นและสภาพธรรมชาติ เช6น เหมืองแร6
ระบบชลประทาน อุตสาหกรรม (Oliver-Smith 1996) สําหรับกรณีบังคลาเทศขางตน Shaw ชี้ว6า แมว6าภาวะ
น้ําท6วมที่รุนแรงมานานนับศตวรรษ แต6ความสามารถในการปรับตัวของชาวบังคลาเทศส6วนใหญ6เริ่มลดนอยลง
เรื่อยๆ ในช6วงไม6กี่สิบป?ที่ผ6านมาเท6านั้น สาเหตุสําคัญคือ พวกเขาไม6มีรายไดหรือทรัพยากรและแรงงานมาก
พอที่จะซ6อมแซมหรือสรางบานที่รองรับน้ําท6วมได พวกเขาไม6สามารถแมแต6จะขนของหนีน้ําท6วม ไม6มีผลผลิต
ส6วนเกินที่จะมาชดเชยผลผลิตที่สูญเสียไป ส6งผลใหตองอพยพออกไปอยู6ในพื้นที่ที่เสี่ยงต6อภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น
Shaw ระบุว6าตามปกติแลวในชนบทชาวบังคลาเทศมีเ ครือข6า ยการสนับ สนุน ทางสังคมในช6ว งเวลาที่เ กิด
ภัยพิบัติที่เรียกว6า “Webs of Survival” โดยเฉพาะอย6างยิ่งเครือข6ายเครือญาติและเครือข6ายจากการแต6งงาน
แต6เครือข6ายเหล6านี้แทบไม6มีในค6ายอพยพหรือในสถานที่ทํางานอย6างโรงงาน
นอกจากนั้น นโยบายของรัฐดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็มีผลต6อการทําลายศักยภาพของ
ชุมชนในการปรับตัวต6อภัยพิบัติดวยเช6นกัน งานศึกษาที่ว6าดวยภัยธรรมชาติในประวัติศาสตรอินเดียน (ซึ่งไดแก6
ภัยแลง น้ําท6วมและการขาดแคลนอาหาร) ไดชี้ใหเห็นถึงกลวิธีการรับมือของชาวพื้นเมืองผ6านระบบเศรษฐกิจ
ปŠาไม การพึ่งพา ความหลากหลายของผลผลิตจากปŠาในช6วงก6อนยุคอาณานิคมช6วยสรางหลักประกันว6าภาวะ
ความอดอยากขาดแคลนอาหารจะไม6เกิดขึ้น แต6เมื่อปŠาไมถูกทําลายมากขึ้นและนโยบายการอนุรักษปŠาไมที่ทําให
กรมปŠาไมไม6ยอมใหชุมชนเขาถึงผลผลิตจากปŠาตามแบบดั้งเดิมอีกต6อไป ก็นําไปสู6ภาวะความอ6อนไหวต6อภัย
ความอดอยาก สภาวะดังกล6าวไดส6งผลใหเกิดการขาดแคลนอาหารอย6างหนักในชุมชนอินเดียเปRนจํานวนมาก
(Mauch 2004) งานศึกษาบางชิ้นยังแสดงใหเห็นว6าการปรับตัวในลักษณะ “เอาตัวรอดเฉพาะหนา” จะยิ่งนํามา
ซึ่งการทําลายระบบนิเวศ และสภาพแวดลอมมากขึ้นไปอีก ไม6ว6าจะเปRนการพังทลายของดิน การลดลงของ
ผลผลิตในระยะยาวและการสูญเสียที่ดิน (Oliver-Smith 1996)
การละเลยเพิ ก เฉยหรื อการไม6 ย อมปรั บ ตั ว เพื่ อปv อ งกั น หรื อบรรเทาผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ก็เ ปR น
ปรากฏการณที่ชวนใหสนเท6ห ใน Loss, Healing and the power of Place” (Cox and Holmes 2000
อางในสายพิ ณ 2554) นั ก วิ จั ย พบว6 า การที่ ผู คนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งต6 อ ไฟปŠ า ไม6 ย อมอพยพยายบานไปอยู6 ใ นที่
ที่ปลอดภัย ก็เนื่องมาจากความรูสึกผูกพันกับ “ที่” หรือ “สถานที่” (place) สําหรับคนซึ่งปลูกสรางบานเรือน
ในปŠา ปŠาไม6ใช6แค6พื้นที่ที่เต็มไปดวยอันตราย แต6ปŠาคือส6วนหนึ่งของบานที่พวกเขาอยู6อาศัย (dwelling place)
บานที่ไม6มีปŠาไม6ใช6บาน และหากคิดจะอยู6ในบานที่มีลักษณะเช6นนี้ คนกับปŠาก็ตองอยู6ร6วมกันใหได ภัยพิบัติเช6น
ไฟไหม จึงเปRนส6วนหนึ่งของการอยู6ร6วมกันระหว6างคนกับธรรมชาติ คนกับปŠา เช6นผูประสบภัยรายหนึ่งกล6าวว6า
ในธรรมชาติและปŠาแบบนี้มีหลายสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม6ได เวลาจะเกิดไฟไหม เราไม6จําเปRนตองจัดการ
กับไฟ แต6ตองจัดการตัวเราและขาวของที่เรารัก คุณอยู6ดวยความระมัดระวัง บานก็ตองมีการประกันภัยอัคคี
นอกเหนือไปจากนั้นคุณก็ทําอะไรไม6ได ถาไฟจะไหมบาน มันก็ไหม (Cox and Holmes 2000 อางในสายพิณ
2554)
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นอกจากนั้น Cox and Holmes ยังพบว6า แมผูประสบภัยจะตองการความช6วยเหลือจากหน6วยกูภัย
และอาสาสมัคร แต6พวกเขาก็ตองการใหเจาหนาที่กูภัย ซึ่งเปRน “คนนอก” ออกจากพื้นที่ทันทีที่ทําไดและ
พยายามสรางบานปลูกปŠาดวยตนเอง ในแง6นี้ ปŠากับบานดูจะเปRนหนึ่งเดียวกัน คือ เปRนสถานที่หรืออาณา
บริเวณ “ส6วนตัว” ที่พวกเขาสามารถแสดงอารมณความรูสึกเศรา ความสูญเสีย ไม6ตองการใหคนจากภายนอก
ที่ไม6มีส6วนร6วม เขามารุกล้ําล6วงเกิน (สายพิณ 2554)
นอกจากการศึกษาการตอบสนองต6อภัยพิบัติในระดับกลุ6มสังคมแลว ยังมีงานศึกษาที่ใหความสําคัญ
กับระดับบุคคล เช6น การศึกษาประสบการณความเจ็บปวดรวดราวของบุคคลที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยมองความ
เชื่ อมโยงกั บ ประเด็ น ทางวั ฒ นธรรม โลกทั ศนและบริ บ ทการสรางความหมาย รวมทั้ งการศึ กษาแนวทาง
ที่สรางสรรคของเหยื่อที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความสูญเสียและความพยายามที่จะกาวต6อไป
(Henry 2005; Hoffman 2010) งานศึกษาหลายชิ้นระบุว6าท6ามกลางภาวะความยากลําบาก การเปลี่ยนแปลง
และความสูญเสีย มนุษยมักคนหาตัวเองในการเผชิญความยากลําบากนั้น การตอบสนองของพวกเขาเหล6านั้น
เกี่ยวของกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม บาป หายนะและพระเจา (Oliver-Smith 1996) ในบางกรณีมีการ
อธิ บ ายภั ย พิ บั ติ ว6 า เปR น เรื่ อ งเวรกรรมและการมี อ ารมณขั น บางแบบก็ ช6 ว ยลดหรื อ ขจั ด ความตึ ง เครี ย ด
ในสถานการณที่กดดัน (Mauch 2004) ขณะเดียวกันก็มีงานที่ชี้ว6า หลังจากการเกิดภัยพิบัติ ผูรอดชีวิตอาจ
กลายเปRนบุคคลที่อยู6ในภาวะชายขอบทั้งในทางจิตวิทยาและทางกายภาพ ตองปลีกตัวออกจากสังคมที่พวกเขา
เคยมีส6วนร6วมมาแต6เดิม และพวกเขาอาจพัฒนา subcultures ของตนขึ้นมาในที่สุด (Hoffman M. 2010)
จากการทบทวนโดยสังเขปดังกล6าวจะเห็นไดชัดเจนว6า ปฏิกิริยาของชุมชนเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติดํารง
อยู6ภายใตบริบทประวัติศาสตร เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและบริบททางวัฒนธรรม ประสบการณของชุมชน
ที่เกิด ภัยพิบัติซ้ําๆ และกระบวนการเรียนรูจากเหตุภัยพิบัติหนึ่งอาจนําไปสู6บทเรียนที่ทําใหชุมชนสามารถ
รับมือกับ ภัยพิบัติครั้งต6อๆ ไปไดดียิ่งขึ้น โดยการเรียนรูนั้นอาจมาจากสื่อสารสนเทศต6างๆ หรือจากประสบการณ
การทํางานร6วมกับองคกรต6างๆ ในสถานการณภัยพิบัติ การศึกษาปฏิกิริยาชุมชนและประสบการณการเรียนรู
จากการเผชิญกับภัยพิบัติซ้ําๆ ของชุมชนอาจทําใหเราสามารถถอดบทเรียนการเรียนรูที่ทําใหชุมชนมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติไดดีขึ้น
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