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โครงการ 
เรียนรู้-อยู่กับภัยพิบัติ: นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐกับพลวัตของชุมชน 

Learning from Disaster, Living with Risk:  
Cultural Ecology, Media, State and Community Dynamics 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์ภัยพิบัติตามรายงานขององค์การสหประชาชาติในช่วงทศวรรษก่อนนั้น แสดงให้เห็นถึง
จ านวนครั้งที่เพ่ิมมากข้ึนของภัยพิบัติ พร้อมๆ กับความเสียหายทางเศรษฐกิจและผู้ได้รับผลกระทบที่เพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ก็พบว่าจ านวนผู้เสียชีวิตกลับลดจ านวนลง (UN/ISDR 2004) องค์การกาชาดสากล (IFRCS, The 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) ยืนยันถึงแนวโน้มการสูญเสียที่
เพ่ิมมากข้ึนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพ่ิมมากข้ึนเป็นสองเท่าในแต่ละปี
ระหว่างปี ค .ศ. 1990 และ 1999 โดยมีผู้ประสบภัยมากกว่า 188 ล้านคนต่อปี  (IFRCS 2004) ภัยพิบัติมี
แนวโน้มที่ท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากหากเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มักท าให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตมาก หากภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา ดังนั้น เราจึงพบว่ามากกว่า 90 
เปอร์เซ็นตข์องการตายอันเกิดจากภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา  จากรายงานดังกล่าว แม้จ านวน
ครั้งการเกิดภัยพิบัติจะเพ่ิมมากข้ึนกว่า 3 เท่าระหว่าง ค .ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1999 แต่ผู้เสียชีวิตกลับมีจ านวน
ลดน้อยลงกว่าครึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน (UN/ISDR 2004) 
 ภัยพิบัติท่ีเกิ ดขึ้นในช่วงหลังสหัสวรรษมีแนวโน้มที่แตกต่างออกไปจากเดิม เหตุการณ์สึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียในปี ค.ศ. 2004 มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 300,000 คน ในขณะที่แผ่นดินไหวในปากีสถานในปี 
ค.ศ. 2005 มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตมากกว่า 80,000 คน และมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยถึง 3 ล้านคน ในด้านความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจนั้น โลกที่ไร้พรมแดนได้ท าให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนได้มากกว่าที่เคยเป็น แม้ว่าภัย
พิบัติจะเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา ก็อาจท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการลงทุนข้าม
ชาติ ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่เหตุการณ์น้ าท่วมในประเทศไทยในปี พ .ศ. 2554 ซึ่งกลายเป็นเหตุภัยพิบัติท่ีท าให้
เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมีมูลค่าความเสียหายมากเป็นอันดับสี่ของโลก (อันดับหนึ่งได้แก่ แผ่นดินไหว
และสึนามิที่ฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุุน อันดับสองได้แก่ พายุทอร์นาโด แคทรีน่า สหรัฐอเมริกา และอันดับสาม
ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุุน) (ไพบูลย์และคณะ 2555; Wikipedia 2011) 
 แม้ท่ีผ่านมาประเทศไทยจะไม่มีภัยพิบัติรุนแรงเกิดข้ึนบ่อยนัก แต่โดยที่ภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีตั้งอยู่
ภายใต้อิทธิพลของมรสุมและมีลักษณะทางภูมิประเทศตั้งอยู่บนที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood Plain) ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณ์ ท าให้มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติต่อการเกิดน้ าท่วม การที่ปุาไม้ถูกท าลายจนไม่สามารถดูดซึมเก็บ
กักน้ าไว้ได้ ประกอบกับพ้ืนที่ที่เคยรองรับน้ า (แก้มลิง ) ธรรมชาติก็ลดน้อยลง น้ าท่วมจึงกลายเป็นปัญหา
ประจ าปีที่เกือบทุกภูมิภาคของไทยต้องเผชิญอย่ างแทบไม่มีข้อยกเว้น ในปี พ .ศ. 2554 ที่ผ่านมานี้ มหา
อุทกภัยท าให้เกิดน้ าท่วมใน 65 จังหวัดจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้ าตั้งแต่ ปิง วัง ยม 
น่าน และเจ้าพระยาด้วยแล้ว น้ าที่ไหลลงมาจากพ้ืนที่สูงตอนเหนือมักท าให้เกิดน้ าท่วมมากบ้างน้อยบ้างมา
ต่อเนื่องเกือบทุกปี  การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับน้ าท่วมจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับชุมชนในพ้ืนที่น้ าท่วม
ซ้ าซากดังกล่าว 
 การรับมือกับภัยพิบัติที่นับวันยิ่งพบได้บ่อยและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนี้จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมใน
หลายระดับ ทั้งระดับความร่วมมือระหว่างนานาชาติ ระดับประเทศไปจนถึงการเตรียมพร้อมของชุมชน ซึ่งใน
ขั้นปฏิบัติการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัย การอพยพ การบรรเทาความรุนแรง การปูองกัน การกู้ชีพ- กู้ภัย 
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การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูสภาพก็ล้วนแต่เป็นปฏิบัติการในบริบทของชุมชนเป็นส าคัญ ความช่วยเหลือ
จากภายนอกท่ีไม่เข้าใ จสภาพ เงื่อนไข และปัจจัยภายในของชุมชนมักก่อให้เกิดผลกระทบทางลบที่คาดไม่ถึง
เสมอ ยิ่งในการสร้างระบบเพ่ือรับมือภัยพิบัติให้ได้ผลอย่างยั่งยืนแล้ว ชุมชนเป็นฐานส าคัญท้ังในการเตรียม
ความพร้อมและในปฏิบัติการต่างๆ (WHO 1989) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยเฉพาะในพ้ื นที่ที่ภัย
ธรรมชาติเกิดซ้ าซากจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการรับมือภัยพิบัติท่ีส าคัญ 
 ปฏิกิริยาของชุมชนต่อปัญหาภัยพิบัตินอกจากจะขึ้นกับประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่แล้ว 
ลักษณะของปฏิกิริยาของชุมชนยังขึ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การรับรู้ของท้องถิ่นต่อความเสี่ย ง (local 
perception of risks) (Castonguay 2007; Clancey 2007; Henry 2005) แบบแผนความสัมพันธ์ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (เช่น ลักษณะอาชีพ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์หรือบทบาท
ของรัฐ) รวมทั้งทุนทางสังคมต่างๆ ที่ชุมชนมี (เช่น ทุนทรัพยากรธรรมชา ติ ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม และ
ทุนมนุษย์ ) (Komatra 2005)นอกจากนั้น ส าหรับชุมชนที่เกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากแล้ว การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนยังมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติของชุมชนเป็นอย่าง
มาก (Kotze 1996, 1999) 
 อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ในพ้ืนที่เดิมๆ ในกรณีของน้ าท่วม พื้นที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood 
plain) นั้นมักมีผืนดินอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ าสะดวกต่อการสัญจร การค้าขายและการเกษตร มนุษย์จึงมัก
ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณดังกล่าว ที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างจนกระทั่ งถึงลุ่มน้ าเจ้าพระยาเป็น
พ้ืนที่ที่มีภัยน้ าท่วมเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ในอุทกภัยปี พ .ศ. 2554 พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนัก
และมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น สภากาชาดแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ฝึกอบรมและพั ฒนาสุขภาพภาคประชาชน ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
และจัดกระบวนการเสริมศักยภาพให้กับชุมชนต่างๆ องค์กรเหล่านี้ได้เข้าไปสนับสนุนชุมชนให้รับมือกับภัย
พิบัติผ่านปฏิบัติการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  หลายพ้ืนที่ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับองค์กรเหล่านี้และจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนซ้ าๆ ในปีถัดไป  ส่วนภัยจากน้ าอีกประเภทหนึ่ง
ได้แก่ ภัยจากสึนามิ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ เช่น จังหวัดภูเก็ต และพังงา ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่
จะเกิดภัยพิบัติซ้ า บทเรียนที่ชุมชนได้เรียนรู้จากภัยสึนามิ ในปี พ.ศ. 2548 เป็นตัวอย่างส าคัญที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการเรียนรู้เพ่ืออยู่กับภัยพิบัติ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งที่จะศึกษาประสบการณ์ของชุมชนในการเผชิญหน้าและรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ซ้ าซาก เพื่อที่จะเข้าใจถึงแบบแผน (Pattern) ลักษณะ (Characteristics) เงื่อนไข (Conditions) ผลที่เกิด
ตามมา (Consequences) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยอื่นที่มีการด าเนินไปแล้ว เช่น โครงการการ
จัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติภาคใต้
(http://medipe2.psu.ac.th/~disaster/k4dm/)ภายใต้กา รสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งข้อค้นพบหลักจากการศึกษาใน 8พ้ืนที่ใน
โครงการดังกล่าวก็คือ หน่วยงานในระบบสาธารณสุขต้องท างานเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้มากขึ้น โครงการนี้จะเป็นการ ต่อยอดช่วยให้หน่วยงานในระบบสาธารณสุขท างานร่วมกับชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติได้ดีข้ึนและบทเรียนที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
การรับมือภัยพิบัติของชุมชนในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์และปฏิกิริยาของชุมชน ทั้งท่ีมี ต่อภัยพิบัติและต่อกระบวนการบรรเทาสา

ธารณภัยทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ในบริบทของนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแบบแผน (Pattern) ลักษณะ (Characteristics) เงื่อนไข (Conditions) และผลที่

เกิดตามมา (Consequences) ในการรับมืออุทกภัยของชุมชนในแต่ละครั้งที่ชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติ  
3. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ชุมชนได้รับจากการรับมือภัยพิบัติ 

ทั้งการเรียนรู้จากสื่อ จากมาตรการของรัฐและจากการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกต่างๆ  
4. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอและรูปแบบ (Model) การเสริมศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ ทั้งจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชนและจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของมาตรการเสริมศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือรับมือภัยพิบัติท่ีองค์กรต่างๆ ได้เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี 

 
หัวหน้าโครงการ  
นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  สังกัด  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. นางสาวพรทิพย์ เนติภารัตนกุล นักสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. รศ. ดร.ประณีต ส่งวัฒนา พยาบาลและนักมานุษยวิทยาการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. นางกมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 

6. นางวีรวรรณ เสถียรกาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

7. นางสาวสุมนมานย์ สิงหะ นักวิจัย ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
8. นางสาวชญานิษฐ์ เพ็รชรัตน์ ผู้ประสานภาคใต้ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
งบประมาณ 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
 
การด าเนินงาน 
 การวิจัยจะด าเนินการใน 8 พ้ืนที่ คือ ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร ) ภาคกลาง 
(ลุ่มน้ าเจ้าพระยา: อยุธยา และลุ่มน้ าท่าจีน: นครปฐม) ภาคใต้ (พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก : สงขลา นครศรีธรรมราช 
และพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ ภูเก็ต ) โดยจะท าการศึกษาย้อนหลังเ พ่ือประมวลประสบการณ์การเผชิญกับภัยพิบัติ
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ในอดีต (ประวัติศาสตร์และความทรงจ าทางสังคมในการเผชิญกับภัยพิบัติ ) ประสบการณ์ในสถานการณ์
ปัจจุบันและติดตามไปข้างหน้าเพ่ือดูกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว และผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน การศึกษาวิจัยจะมีทั้งการท บทวนวรรณกรรม การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการใช้แบบส ารวจ ควบคู่ไปกับการท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรที่ท างาน
ด้านภัยพิบัติและชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบ (model) การท างานกับชุมชนโดยศึกษา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยชุมชนที่ร่วมในงานวิจัยได้ประโยชน์จริงจากกระบวนการวิจัย 
ได้เรียนรู้และมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการรับมือภัยพิบัติ  

2. มีข้อเสนอเชิงนโย บายต่อองค์กรภาครัฐและประชาสังคมในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ
เสริมศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือผลกระทบจากภัยพิบัติ  

3. มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการท้ังในด้านการท างานแบบสหวิชาการและแนวคิดใหม่ๆ 
ในด้านภัยพิบัติศึกษา (Disaster studies) ในประเทศไทย 


