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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ ต้องการศึกษาสภาพแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติกบั สภาพบริบทสังคมไทย และความเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบ
ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560
จากการศึกษาพบว่า แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560 สัมพันธ์กบั
บริ บ ทด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง และนิ เ วศวิท ยา โดยสามารถอธิ บ ายได้ 2 ช่ว งเวลา ช่ว งแรก
พ.ศ. 2460 – 2484 แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึ้ น
มี ก ารอธิ บายสาเหตุ แ ละความส�ำคัญของภัยธรรมชาติ ชัด เจนมากขึ้ นแต่ ยัง ไม่ค รอบคลุ มภัย ธรรมชาติ
ที่หลากหลาย เริ่มเกิดหน่ วยงานและแบบเรียนที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ภัยแล้งและอุทกภัยเป็ นปั ญหาส�ำคัญ
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติมกั ใช้แนวคิดและความรูด้ ้งั เดิมควบคูไ่ ปกับแนวคิดและความรูส้ มัยใหม่
แต่ยงั ไม่มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างชัดเจน ผลกระทบที่เกิดขึ้ น คือ คนในสังคมยังไม่ค่อยตื่นตัว
และสนใจปั ญหาภัยธรรมชาติมากนัก
ช่ว งที่ ส อง พ.ศ. 2485 – 2560 แนวคิ ด และความรู เ้ รื่ อ งภัย ธรรมชาติ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน แต่ความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติแบบดั้งเดิมก็ยงั ไม่ได้สูญหายไป
จากสังคมไทย การอธิบายสาเหตุและความส�ำคัญของภัยธรรมชาติครอบคลุมภัยธรรมชาติที่หลากหลาย
มีการจัดตั้งหน่ วยงานด้านภัยธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้ น หนั งสื อและแบบเรี ยนเรื่ องภัยธรรมชาติ มีเพิ่มขึ้ น
ภัยธรรมชาติทุกประเภท ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย กลายเป็ นปั ญหาที่สำ� คัญ โดยเฉพาะในช่วง
พ.ศ. 2537 – 2560 การป้ องกันแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเป็ น
รูปธรรม รัฐบาลได้กำ� หนดนโยบายที่เกีย่ วข้องกับภัยธรรมชาติอย่างชัดเจน ผลกระทบที่เกิดขึ้ นคือ คนในสังคม
มีความตื่นตัวและสนใจปั ญหาภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้ นซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อมตามมา
ค�ำส�ำคัญ: แนวคิดและความรู,้ ภัยธรรมชาติ, สังคมไทย, ประวัติศาสตร์
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Abstract

This research aims to study the state of concepts and knowledge of natural disasters in
Thai society, the relationship between concepts and knowledge of natural disasters and the context
of Thai society and changes and the effects of changes of concepts and knowledge of natural
disasters in Thai society from 1917 to 2017.
The study found that, concepts and knowledge of natural disasters in Thai society from
1917 to 2017 relate to the economic, social, political and ecological context. The first period, 1917 – 1941,
the concept and knowledge of natural disasters involves more scientific knowledge. There are more
clear explanations of the causes and importance of natural disasters, but not yet covering a wide
range of natural disasters. Initiated the government agency and textbooks about natural disaster.
Drought and floods are a major problem. Preventing and solving natural disasters often uses traditional
concepts and knowledge alongside modern concepts and knowledge, but modern technology has not been
used clearly. The impact is that people in society are still not alert and interested in natural disasters.
The second period, 1942 - 2017, the concept and knowledge of natural disasters clearly
related to scientific knowledge. But the ideas and knowledge of traditional natural disasters have
not been lost from Thai society. Explaining the causes and importance of natural disasters covering
a wide range of natural disasters. There is an increasing set of natural disaster government agencies.
Books and textbook about natural disasters have increased. All types of natural disasters, including
droughts, floods, earthquakes, storms, become a major problem, especially during 1994 - 2017.
Modern technology has been implemented in concrete ways for prevention of natural disaster
problems. The government has clearly defined policies related to natural disasters. The impact is
people in society are more alert and more interested in natural disasters which affect the economy,
society, politics and environment.
Keywords: Concept and Knowledge, Natural Disaster, Thai Society, History

บทน�ำ

ปั จจุบนั ปั ญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็ นประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากทุกภาคส่วน
ดังจะเห็นได้จากนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เน้นเรือ่ งปั ญหาสิง่ แวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เป็ นจ�ำนวนมาก เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น ประเด็นที่ 7 เรื่อง
สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น เนื่ องจากปั ญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ทวั ่ โลก
กรมอุตุนิยมวิทยาได้อธิบายเอาไว้วา่ ภัยธรรมชาติ คือ ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นตามธรรมชาติ
และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ ภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรงอาจจะเรียกว่า
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติเกิดขึ้ นเนื่ องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
และเกิดจากการกระท�ำของมนุ ษย์ ดังจะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั นี้ เกิดปั ญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน

ปั ญหามลพิษ ปั ญหาการท�ำลายระบบนิ เวศ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และปั ญหาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติท้งั อุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มเกิดขึ้ นบ่อยครั้ง
และรุนแรงขึ้ น ทั้งนี้ มีสาเหตุและปั จจัยมากมาย ภัยธรรมชาติที่กอ่ ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและเกิดบ่อยครัง้
ที่สุดในประเทศไทยได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง ส่วนเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติครั้งส�ำคัญ เช่น วาตภัย
ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2505 แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ในภาคใต้
เมือ่ พ.ศ. 2547 และเหตุการณ์น้�ำท่วม (มหาอุทกภัย) พ.ศ. 2554 เป็ นต้น ภัยธรรมชาติได้สร้างความเสียหาย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูค้ นเป็ นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว และความมัน่ คง
อีกด้วย เพราะกระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมัน่ คงด้านอาหารพลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวติ
ของประชาชน จึงท�ำให้ประเด็นเรื่องภัยธรรมชาติเป็ นประเด็นส�ำคัญที่ควรจะได้รบั การศึกษาวิจยั เพิ่มเติม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาเรื่องภัยธรรมชาติในมิติทางประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีผูศ้ ึกษาไว้จำ� นวนไม่มากนัก
จากการศึกษาในเบื้ องต้น ผูว้ จิ ยั พบว่าเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ให้ขอ้ มูลส�ำคัญเกีย่ วกับ
ภัยธรรมชาตินับช่วง พ.ศ. 2460 ถึง พ.ศ. 2460 อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยและยังไม่มผี ทู ้ ำ� การศึกษาอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะเรือ่ งภัยธรรมชาติกอ่ น พ.ศ. 2500 ทั้งนี้ ก่อน พ.ศ. 2460 เอกสารส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงภัยธรรมชาติ
มักจะเป็ นเอกสารจ�ำพวกต�ำนาน พงศาวดาร บันทึกทางราชการ ฯลฯ ซึ่งได้ให้ขอ้ มูลที่สะท้อนความคิด
และความเชื่อและภูมิปัญญาในการจัดการปั ญหาภัยธรรมชาติ ของคนในอดี ตที่ ไม่ได้สัมพันธ์กับความรู ้
สมัยใหม่ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงประมาณ พ.ศ. 2484 ความคิด ความเชื่อ
และภูมปิ ั ญญาดังกล่าวก็เริม่ ปรับเปลี่ยนไปโดยมีการน�ำเอาความรูส้ มัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาอธิบายเพิม่ เติม
แต่จำ� กัดอยูก่ บั คนเฉพาะกลุ่ม กระทัง่ ช่วง พ.ศ. 2485 กองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ได้ย กฐานะเป็ นกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาประกอบกับ ในกรุ ง เทพมหานครประสบปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มครั้ง ส�ำ คัญ
ในปี เดียวกัน อีกทั้งต่อมานโยบายของรัฐบาลและปั จจัยจากภายนอกประเทศได้กอ่ ให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2504 ท�ำให้ความรูส้ มัยใหม่วา่ ด้วยเรื่องภัยธรรมชาติเริ่มแพร่หลายมากขึ้ น
ช่วง พ.ศ. 2505 – 2536 ประเทศไทยได้รบั การพัฒนาหลายด้าน ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของเสรีภาพ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ท่ามกลางปั ญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้ นบ่อยครัง้ โดยเฉพาะปั ญหาวาตภัย
ในภาคใต้ และปั ญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อซึ่งได้รบั การหยิบยกขึ้ นมาเป็ นประเด็นทางการเมือง
ท�ำ ให้แ นวคิ ด และความรู เ้ กี่ ย วกับ ภัย ธรรมชาติ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและสัม พัน ธ์กับ การเมื อ งมากขึ้ น
หลังจากนั้นปั ญหาภัยธรรมชาติได้กลายมาเป็ นวาระส�ำคัญของรัฐบาลและกลุม่ การเมืองเรื่อยมา ประกอบกับ
ช่วง พ.ศ. 2537 – 2560 ได้เกิดปั ญหาภัยธรรมชาติครัง้ ส�ำคัญ เช่น สึนามิ น�้ำท่วม ท่ามกลางประเด็นปั ญหา
ภาวะโลกร้อน คนในสังคมจึงได้หนั มาให้ความสนใจกับปั ญหาภัยธรรมชาติมากขึ้ น มีความพยายามที่จะน�ำเอา
ความรูส้ มัยใหม่และภูมปิ ั ญญาดั้งเดิมมาจัดการกับปั ญหาภัยธรรมชาติจนก่อให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม
มากมายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาภัยธรรมชาติ และเกิดความตื่นตัวของคนในสังคมไทยที่จะศึกษาเรียนรูป้ ั ญหา
ภัยธรรมชาติมากขึ้ น แนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติจงึ สะท้อนออกมาอย่างหลากหลายในช่วงเวลาดังกล่าว
สาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติมกั ได้รบั การอธิบายว่าส่วนหนึ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกส่งผลให้สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติบอ่ ยครัง้ และทวีความรุนแรง นอกจากนี้ ยังส่งผล
ท�ำให้ระบบนิ เวศในหลายพื้ นที่ ของโลกอ่อนแอและเปราะบางลง รวมถึ งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้ ำ
และโรคระบาดเพิ่มขึ้ น ก่อให้เกิดปั ญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึง่ สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ แต่ในความเป็ นจริงแล้ว
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สาเหตุของภัยธรรมชาติอาจจะเกิดเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยตัวมันเอง และอาจจะเกิดจาก
ความพยายามสร้างให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสมือนว่าเป็ นปัญหาเพือ่ จุดประสงค์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
จนท�ำให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกลายเป็ นปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข ท�ำให้มนุษย์ยงิ่ เข้าไปกระท�ำต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้ นโดยไม่อาจทราบได้วา่ การกระท�ำนั้นเป็ นสิ่งที่ดีหรือไม่และจะส่งผลในระยะยาวอย่างไร
เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งในท้ายที่สุดได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เป็ นต้น
นอกจากนี้ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับภัยธรรมชาติทผี่ า่ นมา ส่วนใหญ่ได้มกี ารศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
เป็ นหลัก สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยงั มีผูศ้ ึ กษาไม่มากนั ก อีกทั้งการศึ กษาที่ ผ่านมายังเน้น
เฉพาะพื้ นที่ ขาดความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการในภาพรวม ไม่ครอบคลุมภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึ้ นในประเทศ
อีกทั้งยังเป็ นการศึกษาภัยธรรมชาติในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เห็นความสืบเนื่ องเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ ยังเน้นศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์จนขาดค�ำอธิบายประเด็นเรื่องความรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้
จัด การแก้ไ ขหรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาภัยธรรมชาติ ในทางตรงกันข้า มงานศึ ก ษาวิจัย ทางมนุ ษ ยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ร วมถึ ง งานที่ ศึ ก ษาด้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ก็ อ าจจะไม่ ไ ด้เ น้ น ความรู ใ้ นทางวิ ท ยาศาสตร์
ซึ่งความจริงแล้วน่ าจะสามารถน�ำความรูท้ ้งั สองศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพือ่ เรียนรู ้ เข้าใจ และป้ องกัน
แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติทนี่ ับวันจะยิง่ มีสถานการณ์ทรี่ นุ แรงมากขึ้ นได้ อันจะน�ำมาสูก่ ารวางแผนด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การวิจยั และพัฒนาโดยบูรณาการองค์ความรูจ้ ากหลายสาขาวิชา
เพือ่ แก้ปัญหาสิง่ แวดล้อมและบรรเทาภัยธรรมชาติในปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากความพยายามในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาภัยธรรมชาติที่ผา่ นมาถือว่ายังไม่ประสบความส�ำเร็จและอาจจะก่อให้เกิดปั ญหาตามมามากมายอีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทำ� การศึกษาวิจยั ในหัวข้อเรื่องแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย
พ.ศ. 2460 – 2560 ขึ้ น เพื่อจะได้เข้าใจแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติท้งั ในมุมมองจากอดีตและ
ยุคสมัยใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติกบั สภาพบริบทของสังคม
และความเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติ
ในสังคมไทย โดยครอบคลุมระยะเวลาและพื้ นที่ศึกษาที่กว้างขวางออกไปเพือ่ จะได้เข้าใจถึงแนวคิดและความรู ้
เรื่องภัยธรรมชาติ เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ของแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ และสามารถน�ำเอาความรูท้ ไี่ ด้ไปบูรณาการกับศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ บริหาร
จัดการปั ญหาภัยธรรมชาติในสังคมไทยได้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติกบั สภาพบริบทสังคมไทย
พ.ศ. 2460 - 2560
3. เพือ่ ศึกษาความเปลีย่ นแปลงและผลกระทบที่เกิดจากความเปลีย่ นแปลงของความคิดและความรู ้
เรื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560

ประโยชน์ของการวิจยั

สามารถเข้าใจสภาพแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความรู ้
เรือ่ งภัยธรรมชาติกบั สภาพบริบทของสังคม และความเปลีย่ นแปลงและผลกระทบที่เกิดจากความเปลีย่ นแปลง

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน

ของความคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560 ตลอดจนสามารถน�ำเอาความรูท้ ไี่ ด้
ไปเป็ นแนวทางในการบูรณาการความรูก้ บั ศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ บริหารจัดการปั ญหาภัยธรรมชาติในสังคมไทยได้

ขอบเขตของการวิจยั

1. ศึกษาจากเอกสารหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ
ในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560 ได้แก่ เอกสารชัน้ ต้น และเอกสารชัน้ รอง เอกสารชัน้ ต้น เช่น ต�ำนาน พงศาวดาร
หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารหอจดหมายเหตุ ภาพถ่าย เอกสารชั้นรอง เช่น วิจยั หนังสือ บทความ เป็ นต้น
2. พื้ นที่ที่ทำ� การศึกษา ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต้
3. เนื้ อหาภัยธรรมชาติที่ทำ� การศึกษา ได้แก่ วาตภัย แผ่นดินไหว อุทกภัย และภัยแล้ง ช่วงเวลา
ที่ศึกษาวิจยั คือ พ.ศ. 2460 - 2560

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การด�ำเนิ นการวิจยั ครัง้ นี้ ได้กำ� หนดระเบียบวิธวี จิ ยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั (methodology) ทีน่ �ำมาใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นวิธกี ารวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์ (Historical Approach) น�ำเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Description) และเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวธิ ีดำ� เนิ นการวิจยั
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ประชากร คือ เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและที่ไม่ใช่
ลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560
กลุ่มเป้ าหมายจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้แก่ เอกสารชั้นต้น และ
เอกสารชัน้ รอง เอกสารชัน้ ต้น เช่น ต�ำนาน พงศาวดาร หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารหอจดหมายเหตุ ภาพถ่าย
เอกสารชั้นรอง เช่น วิจยั หนังสือ บทความ 2) เครื่องมือในการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการวิจยั เชิงเอกสาร
(documentary research) ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจดบันทึกแล้วน�ำมาจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์โดยจัดท�ำเป็ นโฟลเดอร์ (Folder) และ
ไฟล์ (File) 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ท�ำโดยศึกษาและรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทั้งเอกสารชั้นต้นและชั้นรองที่เกี่ยวข้องแล้วน� ำมาจัดกลุ่มข้อมูลตามช่วงเวลาที่ศึกษาจากนั้ นจึงตรวจสอบ
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธีวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยน�ำข้อมูลข้างต้นมาสรุปวิเคราะห์ และเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive)

สรุปผลวิจยั

การวิจยั เรือ่ งแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560 สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย แบ่งได้เป็ น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง
พ.ศ. 2460 – 2484 และช่วง พ.ศ. 2485 – 2460
ช่วงแรก พ.ศ. 2460 - 2484 ในทศวรรษที่ 2460 ภัยแล้งและอุทกภัยเป็ นปัญหาภัยธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ
การอธิบายความหมายและความส�ำคัญของภัยธรรมชาติไม่ได้รบั การเน้นย�ำ้ มากนักแต่เริ่มมีการอธิบายถึง
วิธีป้องกันแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติมากขึ้ นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ วิธีการป้ องกันแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2484 มักมีการผสมผสานระหว่างแนวคิดและความรูแ้ บบดั้งเดิมกับความรูส้ มัยใหม่
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แบบตะวันตกเข้าด้วยกันแต่แนวคิดและความรูแ้ บบใหม่ยงั ไม่มีความโดดเด่นมากนัก
ช่วงที่สอง พ.ศ. 2485 - 2560 แนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในช่วงเวลานี้ ได้รบั ความสนใจ
มากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ มีความก้าวหน้าในแง่ของการน�ำหลักทางวิชาการรวมไปถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมมากว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ความคิดและความรูเ้ รื่อง
ภัยธรรมชาติแบบดัง้ เดิมก็ยงั ไม่ได้สญ
ู หายไปจากสังคมไทย ยังคงมีความคิดความเชือ่ ว่าภัยธรรมชาติเกีย่ วข้องกับ
สิง่ เหนือธรรมชาติ ผี เทพยดา ความเชือ่ ในทางพุทธศาสนา และความรูใ้ นเชิงประสบการณ์ของคนในสังคมไทย
2. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งความคิ ด และความรู เ้ รื่ อ งภัย ธรรมชาติ กับ สภาพบริ บ ทสัง คมไทย
พ.ศ. 2460 – 2560 แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมวัฒนธรรม และ
ด้านนิ เวศวิทยา
ด้า นเศรษฐกิ จ เมื่ อเศรษฐกิ จการค้าเปลี่ ย นแปลงไปย่อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคิ ด ความเชื่ อ
หรือโลกทัศน์ของคนในสังคม จากเดิมเมือ่ มีการเพาะปลูกเพือ่ ยังชีพหรือมีเศรษฐกิจทีย่ งั ไม่คอ่ ยขยายตัวมากนัก
ปั ญหาภัยธรรมชาติก็ยงั ไม่ได้ความสนใจหรือไม่ได้เป็ นปั ญหาที่สำ� คัญ ภายหลังการท�ำสนธิสญ
ั ญาบาวริ่ง
พ.ศ. 2398 ทุนนิ ยมและการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์เฟื่ องฟูขนึ้ สยามได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบทุนนิ ยมโลก
มีการขยายเนื้ อทีเ่ พาะปลูกเพือ่ การส่งออกโดยใช้พนที
ื้ เ่ พาะปลูกขนาดใหญ่ เน้นพืชผลทีต่ ลาดโลกต้องการมากขึ้ น
พร้อมทั้งเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพื้ นที่ของชุมชนต่าง ๆ ท�ำให้ตอ้ งมีการสร้างถนนเชือ่ มไปยังชุมชน
และย่านการค้า เมือ่ เกิดภัยธรรมชาติจงึ กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในย่านเศรษฐกิจได้งา่ ย
ภัยธรรมชาติจึงไปเชื่อมโยงอยูก่ บั มูลค่าของความเสียหายทางเศรษฐกิจเรื่อยมา สอดคล้องกับการศึกษาของ
เฉลิมพงษ์ คงเจริญ1 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ2์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์3 ฉลอง สุนทราวาณิชย์4 ศิริ ผาสุก5
สุนทรี อาสะไวย์ และนิ ติ กสิโกศล6
ด้านการเมือง แนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติสมั พันธ์อยูก่ บั นโยบายทางด้านการเมืองการปกครอง
ของรัฐ หากช่วงสมัยใดรัฐบาลมีนโยบายให้ความส�ำคัญกับภัยธรรมชาติกจ็ ะส่งผลต่อการรับรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ
ของคนในสังคมไทยด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของเทพ บุญตานนท์7 รวิพรรณ สาลีผล8 สรรเสริญ วงศ์ชอุม่ 9
ด้านสังคมวัฒนธรรม ในอดี ตผู ค้ นผู กพันกับความคิ ดความเชื่ อเรื่ องผี และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
ในเวลาต่อมาศาสนาพุทธก็ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ท�ำให้ความคิดเรื่องเวรกรรม บาป บุญ คุณโทษ
เป็ นสิ่งที่ผูค้ นยึดถือปฏิบตั ิเรื่อยมา ความคิดเรื่องภัยธรรมชาติในอดีตถูกมองว่าเป็ นสิ่งเหนื อธรรมชาติและ
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แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน

เป็ นเรือ่ งของเวรกรรมตามคติทางพุทธศาสนา คนในสังคมไทยจึงไม่ได้คดิ เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
มากนั ก นอกจากนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มเกิดการขยายตัวของการศึกษาสมัยใหม่
แบบตะวันตก ท�ำให้มีผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้ นและได้น�ำเอาแนวคิดและความรูส้ มัยใหม่
แบบวิทยาศาสตร์ของตะวันตกมาใช้ในหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้งความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ ท�ำให้เกิดค�ำอธิบาย
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติแบบใหม่ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของทิวาพร ใจก้อน1 อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์2 และ
โพนติง (Clive Ponting)3
ด้านนิ เวศวิทยา การเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ทำ� ให้มกี ารขยายพื้ นทีก่ ารเพาะปลูกมากขึ้ นและอาจจะมีสว่ น
ต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศและสิง่ แวดล้อมด้วย นอกจากนี้ จ�ำนวนประชากรที่เพิม่ มากขึ้ นยังส่งผลให้
พื้ นทีป่ ่ าและสัตว์ป่าก็ลดจ�ำนวนลงไปมากมาย อีกทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ยงั น�ำมาสูก่ ารเกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม
และภัยธรรมชาติบอ่ ยครัง้ สอดคล้องกับการศึกษาของทิวาพร ใจก้อน4 สุวฒ
ั น์ เปี่ ยมปัจจัย5 พิทกั ษ์ ปักษานนท์6
พุทธชาติ ทองเอม7 สมชาย หลัง่ หมอยา8
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติกบั สภาพบริบทสังคมไทย
พ.ศ. 2460 – 2560 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และนิ เวศวิทยา ซึง่ เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสังคม ล้วนมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ทั้งหมดและส่งผลต่อแนวคิด
และความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทยทั้งสิ้ น
3. ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความคิดและความรูเ้ รื่อง
ภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560 แบ่งกว้าง ๆ ได้เป็ น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง พ.ศ. 2460 – 2484
และช่วง พ.ศ. 2485 - 2460
ช่วงแรก ในทศวรรษที่ 2460 จะเห็นได้วา่ ในยุคนี้ แผ่นดินไหวและพายุดูยงั ไม่เป็ นปั ญหาที่สำ� คัญ
มากนัก แต่ภยั แล้งและอุทกภัยเป็ นปั ญหาส�ำคัญ โดยภัยแล้งเป็ นปั ญหาส�ำคัญมานานแล้ว ส่วนอุทกภัยก�ำลัง
เริ่มเป็ นปั ญหาส�ำคัญในยุคนี้ ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าก�ำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงบางประการในด้านเศรษฐกิจที่ทำ� ให้
อุทกภัยเริม่ มีความส�ำคัญขึ้ นมา การอธิบายความหมายและความเป็ นมาของภัยธรรมชาติไม่ได้รบั การเน้นย�ำ้
มากนัก แต่พบว่ามีขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติเพิ่มเข้ามาจากสมัยก่อนหน้านี้ ในช่วง
ทศวรรษที่ 2470 – พ.ศ. 2484 ผลสืบเนื่ องมาจากการสถาปนาหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติต้งั แต่
สมัยทศวรรษที่ 2460 เป็ นเหตุ ผลส�ำคัญประการหนึ่ งที่ ท�ำให้เรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ มีความส�ำคัญ
และมีการอธิบายชัดเจนมากขึ้ นกว่าสมัยเดิมก่อนหน้านี้ ประกอบกับการเกษตรยังคงเป็ นการผลิตส�ำคัญ
ที่ช่วยหล่อเลี้ ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่มากระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรย่อมได้รบั
ความสนใจมากขึ้ น โดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและอุทกภัยเนื่ องจากเป็ นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้ นบ่อยครั้ง
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เมื่อเทียบกับแผ่นดินไหว และอาจจะสามารถหาทางป้ องกันแก้ไขได้งา่ ยเมื่อเทียบกับวาตภัยและแผ่นดินไหว
ส่วนวิธีในการป้ องกันแก้ปัญหาภัยธรรมชาติในช่วง พ.ศ. 2460 – 2484 ก็มกั มีการผสมผสานระหว่างความรู ้
ภูมปิ ัญญาดัง้ เดิมกับความรูส้ มัยใหม่แบบตะวันตกเข้าด้วยกันแต่ยงั ไม่มคี วามโดดเด่นมากนัก ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้ น
คือ คนในสังคมยังไม่คอ่ ยตื่นตัวและสนใจปั ญหาภัยธรรมชาติมากนัก
ช่วงที่สอง แนวคิดและภัยธรรมชาติในช่วงเวลานี้ ได้รบั ความสนใจมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้
มีความก้าวหน้าในแง่ของการน�ำหลักทางวิชาการรวมไปถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้
อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมมากว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติแบบดั้งเดิม
ก็ยงั ไม่ได้สูญหายไปจากสังคมไทย ยังคงมีความคิดความเชื่อว่าภัยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนื อธรรมชาติ
ผี เทพยดา ความเชื่อในทางพุทธศาสนา และความรูใ้ นเชิงประสบการณ์นิยมของคนในสังคมไทย ซึ่งอาจจะ
เรียกว่าเป็ น “ความเชื่อแบบดั้งเดิม” โดยเฉพาะในกลุ่มคนทัว่ ไป ทั้งนี้ เนื่ องจากความคิดความเชื่อดังกล่าว
เป็ นสิง่ ที่มรี ากฐานในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็ นความรูแ้ ละความคิดที่คนในสังคมใช้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติรวมไปถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติซงึ่ อาจจะเรียกได้วา่ เป็ นภูมปิ ัญญาอย่างหนึ่ง
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ แนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในสังคมไทยมีความหลากหลายและมีการผสมผสานกัน
ระหว่างแนวคิดและความรูแ้ บบดั้งเดิ มกับแนวคิดและความรูแ้ บบใหม่ คนในสังคมจะเลื อกเอาแนวคิด
และความรูแ้ บบใดมาใช้ขึ้นอยูก่ บั บริบทและสถานการณ์ หากแนวคิดและความรูแ้ บบใหม่ไม่สามารถจัดการ
แก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติได้หรือจัดการได้ไม่ดี คนในสังคมก็จะหันกลับไปยึดเอาแนวคิดและความรูแ้ บบดัง้ เดิม
มาใช้ ท�ำให้แนวคิดและความรูท้ ้งั สองดังกล่าวถูกเลือกรับปรับใช้อยูต่ ลอดเวลาเนื่ องจากภัยธรรมชาติเป็ นสิง่ ที่
มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปจัดการควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้ นคือ คนในสังคมมีความตืน่ ตัว
และสนใจปั ญหาภัยธรรมชาติมากยิง่ ขึ้ น

การอภิปรายผล

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติ ในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560 มีการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบริบทของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดและความรู ้ และผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงของความคิดและความรู ้ โดยสามารถแบ่งการอธิบายออกเป็ น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1. แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2484 ในช่วงก่อนทศวรรษ
ที่ 2410 ภัยธรรมชาติมกั จะได้รบั การอธิบายว่าเกิดจากการดลบันดาลของสิ่งเหนื อธรรมชาติ อีกทั้งอาจจะ
ชี้ ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศในช่วงเวลานั้ นยังไม่คุกคามกับการด�ำรงชีวิตและโดยเฉพาะ
การเพาะปลูกเชิงพาณิชย์มากนัก จนไม่ได้น�ำไปสูค่ วามกังวลใจและความกระตือรือร้นทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งภัยธรรมชาติ
ดังเช่นในเวลาต่อมา และอาจจะเป็ นเพราะบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมด้านต่าง ๆ ไม่เอื้ อให้รฐั บาล
และคนในสังคมเห็นความส�ำคัญของภัยธรรมชาติในฐานะภัยธรรมชาติที่สอดรับกับความรูส้ มัยใหม่ โลกทัศน์
ที่คนมีต่อภัยธรรมชาติจึงเป็ นโลกทัศน์ที่อิงอยูก่ บั ความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนาเสียเป็ นส่วนใหญ่
ช่วงทศวรรษที่ 2410 - 2450 นับเป็ นช่วงที่เกิดการก่อตัวของความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติแบบใหม่
ที่ไม่ได้อิงอยูก่ บั ความเชื่อดั้งเดิมหรือความเชือ่ ในสิ่งเหนื อธรรมชาติแต่เพียงประการเดียว ในยุคนี้ การอธิบาย
เรือ่ งสภาพดินฟ้าอากาศสะท้อนให้เห็นความรูส้ มัยใหม่ทไี่ ด้รบั อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์มากมาย แต่มคี ำ� อธิบายเรือ่ ง

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน

ภัยธรรมชาตินอ้ ยมากหรือไม่ได้กล่าวถึงเลย ดังพบในต�ำราภูมศิ าสตร ตอนที่หนึ่ ง ทวีปอาเซีย (พ.ศ. 2431)1
และในรชดาภิเษก ทีแ่ ต่งขึ้ นเมือ่ พ.ศ. 24372 ส่วนผูท้ ไี่ ด้อธิบายถึงเรือ่ งภัยธรรมชาติไว้อย่างละเอียดก็ไม่มขี อ้ มูล
ที่บ่งชี้ อย่างชัดเจนว่าได้รบั ความรูม้ าจากทางวิทยาศาสตร์ เพียงแต่การอธิบายเกิดจากความรูท้ ี่ได้รบั มาจาก
หลายแหล่งและน�ำมาพินิจวิเคราะห์ตามเหตุตามผล ดังพบในงานของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์3 เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม หากจะมองเฉพาะความคิ ด ความเชื่ อ ของคนในสัง คมไทย จากค�ำ อธิ บายของ
เจ้าพระยาทิพากร-วงศ์จะเห็นได้วา่ สะท้อนความคิดในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีความคิดความเชื่อเรื่อง
ภัยธรรมชาติแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นกับกระแสการเข้ามาของความรูท้ างภูมิศาสตร์สมัยใหม่ว่าด้วยเรื่อง
ภัยธรรมชาติ เราอาจจะมองได้เป็ นสองแนวทางกล่ าวคื อ แนวทางแรกสังคมไทยเองมี ความพยายาม
ที่จะอธิบายและเข้าใจภัยธรรมชาติที่สอดคล้องกับความเป็ นจริง สามารถจับต้องได้และสามารถน� ำมาใช้
ในการด�ำเนิ นชีวิตท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในระลอกใหม่ได้ การแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ
ไม่ได้จำ� กัดว่าต้องเป็ นความรูท้ ี่มาจากตะวันตก อาจจะมาจากชนชาติอนื่ ๆ มาจากท้องถิ่น มาจากประสบการณ์
ของคนในสังคม ทว่าการเข้ามาของความคิดความรูส้ มัยใหม่ของตะวันตกในช่วงเวลานี้ มาในจังหวะที่บริบท
ทางสังคมเอื้ อต่อหรือสอดรับกับความคิดและความรูด้ งั กล่าว ท�ำให้สงั คมไทยเล็งเห็นว่าความรูท้ างภูมศิ าสตร์
สมัยของตะวันตกนี้ เองเหมาะสมที่ จะน� ำมาใช้อธิ บายความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติ และด�ำรงชีวิตท่ ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานั้ น จึงเป็ นช่องทางของการรับเอาความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติ
จากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย กลายเป็ นยุคทีค่ วามรูด้ งั กล่าวเข้าครอบง�ำความคิดของชนชัน้ น�ำและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตราธิการในเวลาต่อมา
ในทศวรรษที่ 2460 จะเห็นได้ว่าในยุคนี้ แผ่นดินไหวและพายุดูยงั ไม่เป็ นปั ญหาที่สำ� คัญมากนั ก
แต่ภยั แล้งและอุทกภัยเป็ นปั ญหาส�ำคัญ โดยภัยแล้งเป็ นปั ญหาส�ำคัญมานานแล้ว ส่วนอุทกภัยหรือน�้ำท่วม
ก�ำลังเริ่มเป็ นปั ญหาส�ำคัญในยุคนี้ ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าก�ำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงบางประการในสังคมที่ทำ� ให้
อุทกภัยเริม่ มีความส�ำคัญขึ้ นมา โดยเฉพาะในด้านการเกษตรเนื่องจากหลังการท�ำสนธิสญ
ั ญาบาวริง่ พ.ศ. 2398
มีการขยายพื้ นที่เพาะปลูกมากขึ้ นสอดคล้องกับความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากขึ้ น เนื่ องจาก
คนส่วนใหญ่หนั มาท�ำนาเพิ่มขึ้ นภายหลังการท�ำสนธิสญ
ั ญาบาวริ่ง เพราะความต้องการข้าวของตลาดโลก
มีมากขึ้ นข้าวจึงกลายเป็ นสินค้าส่งออกที่สำ� คัญ ทุนนิ ยมและการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์ที่เฟื่ องฟูนับตั้งแต่
มีการท�ำสนธิสญ
ั ญาบาวริ่งท�ำให้สยามได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบทุนนิ ยมโลก กล่าวคือเป็ นทั้งแหล่งผลิต
และตลาดที่สำ� คัญก่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังมีความคิดและโครงสร้าง
ทางสังคมแบบจารีตท�ำให้ทุนนิ ยมไม่สามารถพัฒนาได้ จนกระทัง่ เกิดความพยายามที่จะรวมศูนย์อ�ำนาจ
ทางการเมืองที่รฐั สยามมีอาณาเขตชัดเจน มีกลไกอ�ำนาจรัฐแบบใหม่คอื ระบบราชการ ท�ำให้การบริหารจัดการ
บ้านเมืองเป็ นไปโดยทัว่ ถึงมากขึ้ น ชาติตะวันตกจึงเข้ามาลงทุนมากขึ้ น มีการขยายเนื้ อทีเ่ พาะปลูกเพือ่ การส่งออก
โดยใช้พื้นที่ เพาะปลูกขนาดใหญ่ เน้นพืชผลที่ ตลาดโลกต้องการมากขึ้ น เมื่อภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
ต่อการเพาะปลูกจึงท�ำให้ภยั ธรรมชาติเริ่มได้รบั ความสนใจ ในยุคนี้ การอธิบายที่มาที่ไปของภัยธรรมชาติ
ซึ่งอาจจะไม่เน้นเท่าใด แต่กลับมีวธิ ีป้องกันแก้ไขปั ญหาเพิ่มเข้ามา จากที่สมัยก่อนไม่มี และภัยแล้งยังคงเป็ น
ภัยธรรมชาติที่สำ� คัญที่สุด
1
2
3

ต�ำราภูมิศาสตร ตอนที่ หนึ่ งทวีปอาเชีย. (2431).
ขุนวรพิทย์พิจาร์ณ. (2551). รชดาภิเษก : เปนตูท้ องของการเล่าเรียน รวมศึกษานุ กรมทัง้ ชัน้ ต้น ชัน้ กลาง ชัน้ สูง.
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. (2415). หนังสือแสดงกิจจานุ กิจ.
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ในช่วงทศวรรษที่ 2470 – พ.ศ. 2484 ผลสืบเนื่องจากการสถาปนาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยธรรมชาติ
ตั้งแต่ชว่ งทศวรรษที่ 2460 เช่น กรมทดน�้ำ  กระทรวงเกษตราธิการที่สถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2466 และต่อมา
ปลายปี ได้จดั ตั้งเป็ นแผนกอุตุนิยมศาสตร์และสถิติกองรักษาน�้ำ  กรมทดน�้ ำ  (ปั จจุบนั คือกรมชลประทาน)
จนกระทัง่ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2479 ได้โอนย้ายไปเป็ นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
เป็ นเหตุผลส�ำคัญประการหนึ่ งที่ทำ� ให้เรือ่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติมคี วามส�ำคัญและมีการอธิบายชัดเจนมากขึ้ น
กว่าสมัยเดิมก่อนหน้านี้ ประกอบกับการเกษตรยังคงเป็ นปั จจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยหล่อเลี้ ยงเศรษฐกิจของประเทศไทย
ดังนั้นสิง่ ที่มากระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรย่อมได้รบั ความสนใจมากขึ้ น โดยเฉพาะเรือ่ งของภัยแล้ง
และอุทกภัยเนื่ องจากเป็ นภัยธรรมชาติที่น่าจะเกิดขึ้ นบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับแผ่นดินไหว และอาจจะสามารถ
หาทางป้ องกันแก้ไขได้งา่ ยเมื่อเทียบกับวาตภัยและแผ่นดินไหว ส่วนวิธีในการป้ องกันแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
ในช่วง พ.ศ. 2460 – 2484 ก็มกั มีการผสมผสานระหว่างความรูภ้ ูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรูส้ มัยใหม่
แบบตะวันตกเข้าด้วยกันแต่แนวคิดและความรูแ้ บบใหม่ยงั ไม่มีความโดดเด่นมากนัก
ผลกระทบที่เกิดจากแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2484
ไม่ค่อยปรากฏอย่างชัดเจน เนื่ องจากบริบททางสังคมยังไม่เอื้ อและปั จจัยที่ จะมากระตุ น้ ให้คนในสังคม
เห็นความส�ำคัญของภัยธรรมชาติยงั ไม่มากเท่าที่ควร ท�ำให้คนในสังคมยังไม่ค่อยตื่นตัวและสนใจปั ญหา
ภัยธรรมชาติ มากนั ก ความสนใจเรื่องภัยธรรมชาติ จะปรากฏในหน่ วยงานราชการหรื อคนเฉพาะกลุ่ม
มากกว่าในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
2. แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2485 – 2560 จากการศึกษาพบว่า
ในช่วง พ.ศ. 2485 เป็ นต้นมาภัยธรรมชาติได้รบั ความสนใจและกลายเป็ นประเด็นปั ญหาส�ำคัญอย่างชัดเจน
มากขึ้ นเมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นยุคสมัยที่เกิดความเปลี่ยนของแนวคิดและความรู ้
เรือ่ งภัยธรรมชาติในสังคมไทยครัง้ ส�ำคัญ ในช่วงต้นของยุคมีการสถาปนาหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกับภัยธรรมชาติ
ที่เป็ นรูปธรรมมากขึ้ น เริ่มมีการใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแจ้งเตือนการเกิดภัยธรรมชาติ
แต่ในขณะเดียวกันความรูด้ ้งั เดิม ความเชื่อทางศาสนาและสิ่งเหนื อธรรมชาติก็ยงั คงปรากฏร่องรอยให้เห็น
อยูใ่ นหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป โดยลักษณะส�ำคัญของแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในยุคนี้ สามารถอภิปราย
ได้เป็ นสามช่วงเวลาดังนี้
ช่วงแรก พ.ศ. 2485 – 2504 การนิ ยามความหมาย ความเป็ นมา รวมไปถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติ
มีการใช้ท้ังความรูแ้ บบดั้งเดิมและความรูส้ มัยใหม่เข้ามาอธิบาย ปั ญหาอุทกภัยเป็ นปั ญหาส�ำคัญมากขึ้ น
เนื่องจากเกิดน�้ำท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2485 หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องซึง่ เป็ นช่วงทีบ่ า้ นเมืองประสบความแร้นแค้น
ท�ำให้น้�ำท่วมในครั้งนั้นกลายเป็ นประเด็นปั ญหาส�ำคัญที่ได้รบั ความสนใจ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา คือ
หน่ วยงานรัฐจะให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจัดสรรงบประมาณเพือ่ แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมไปถึง
ให้ขา้ ราชการช่วยกันสอดส่องดูแลปั ญหาของประชาชนซึ่งเป็ นการแก้ไขปั ญหาหลังเกิดภัยธรรมชาติมากกว่า
การป้ องกัน เช่น ให้ประชาชนผลัดกันเฝ้ าโคกระบือและให้สว่ นหนึ่ งไปจัดการเรือ่ งน�้ำท่วม ผูน้ �ำเตือนประชาชน
ให้ขดุ ดินปลูกบ้านให้สงู พ้นน�้ำท่วม และการใช้ความบันเทิงสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผปู ้ ระสบภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในกรณีของเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2485 กองอุตุนิยมวิทยายังได้ประกาศเตือนล่วงหน้าทางวิทยุ
กระจายเสียง แต่ก็ไม่สามารถเตรียมการป้ องกันได้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะกองอุตุนิยมวิทยาเองก็ยงั มี
ความพร้อมไม่มากนักเนื่ องจากเหตุการณ์น้� ำท่วมเกิดราวเดือนกันยายน แต่กองอุตุนิยมวิทยาเพิ่งก่อตั้งขึ้ น
ในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่อมากองทัพเรือได้ยกฐานะของกองอุตุนิยมวิทยาขึ้ นเป็ นกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้ นตรง

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน

ต่อกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2485 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งก็ไม่พบว่ามีส่วนท�ำให้การจัดการแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในขณะนั้นมีการพัฒนาขึ้ นมากนัก
ช่วงที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2505 – 2536 เป็ นยุคสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด�ำรงต�ำแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2505 ได้โอนกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยาไปสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และโอนมา
สังกัดกระทรวงคมนาคม เมือ่ พ.ศ. 2515 ลักษณะส�ำคัญของแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติ ในด้านการให้
ความหมายของภัยธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)
รัฐบาลได้กำ� หนดให้ภยั ธรรมชาติไปรวมอยู่ในสาธารณภัย ส่วนความส�ำคัญหรือสาเหตุของภัยธรรมชาติ
มีการอธิบายโดยใช้หลักความรูส้ มัยใหม่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน รัฐบาลและอาจรวมถึงคนในสังคม
หันมาให้ความส�ำคัญกับปั ญหาภัยธรรมชาติเพราะเริ่มเห็นว่ากระทบกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในเมืองใหญ่
และเริม่ มีการทบทวนว่าการตัดไม้ทำ� ลายป่ าเป็ นสาเหตุสำ� คัญที่ทำ� ให้เกิดภัยธรรมชาติ การป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ภัยธรรมชาติจากรัฐบาลก็ยงั คงเป็ นรูปแบบเดิมเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ แต่จะเพิ่มการปรับปรุงนโยบายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังมี
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศด้วย ในยุคสมัยนี้ ปั ญหาแผ่นดินไหวได้รบั
ความสนใจมากขึ้ นเนื่ องจากเกิดแผ่นดิ นไหวขึ้ นหลายครั้ง จนน� ำมาสู่การตั้งคณะกรรมการแผ่ นดิ นไหว
ในปี พ.ศ. 2528 และมีการก�ำหนดโซนแผ่นดินไหวเอาไว้อย่างชัดเจน ทางด้านวาตภัยเกิดเหตุการณ์สำ� คัญ
ที่รูจ้ กั กันดีคือ “เหตุการณ์แหลมตะลุมพุก” ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากแต่ก็ไม่พบว่ามีแนวทางป้ องกัน
อย่างไร มีเพียงการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหลังเกิดเหตุการณ์ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาล
แล้วพระมหากษัตริยก์ ็ทรงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย ในส่วนของปั ญหาภัยแล้งพบว่าได้รบั
ความสนใจมากขึ้ นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ดังพบในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ที่ระบุว่าภาคอีสานแห้งแล้งกว่าภาคอื่นรัฐบาลจ�ำเป็ นต้องพัฒนาด้านการเกษตรมากเป็ นพิเศษ
ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการสร้างเขือ่ นเพือ่ รองรับฤดูแล้งและป้ องกันอุทกภัยในเวลาต่อมา ส่วนอุทกภัยก็ยงั คงเกิดขึ้ น
เรื่อย ๆ เช่นเดิมแต่ไม่ได้รุนแรงเท่าพ.ศ. 2485
ช่วงที่สาม พ.ศ. 2537 – 2560 ในช่วงเวลานี้ ภัยธรรมชาติได้กลายเป็ นประเด็นปั ญหาส�ำคัญ
มากกว่าช่วงใด ๆ ก่อนหน้านี้ ที่ได้กล่าวไปแล้ว เนื่ องจากเกิดภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงขึ้ นทัว่ โลก รวมไปถึง
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปั ญหาภาวะโลกร้อน มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภัยธรรมชาติขึ้นมากมาย การนิ ยาม
ความหมายและอธิบายสาเหตุของแผ่นดินไหวมีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากขึ้ นมีความชัดเจน
มากขึ้ น มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการป้ องกันปั ญหาภัยธรรมชาติมากมาย เช่น เครื่องตรวจจับ
แผ่นดินไหว และมีการตั้งหน่ วยงานต่าง ๆ ส�ำหรับป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติขึ้นมาโดยเฉพาะ
หลายหน่ วยงาน เช่น กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเป็ นผลสืบเนื่ องมาจาก เมื่อ พ.ศ. 2541
ที่ นายสมิธ ธรรมสโรช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็ นอดี ตอธิ บดี กรมอุตุนิยมวิทยา ออกมาเตื อน
การเกิดสึนามิบริเวณชายฝั ง่ ทะเลไทยโดยเฉพาะด้านทะเลอันดามัน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2545 พันต�ำรวจโท
ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ยา้ ยกรมอุตุนิยมวิทยามาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร นอกจากนี้ ในปี เดียวกันยังเกิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือชือ่ ย่อ ปภ. เป็ นส่วนราชการ
ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เพื่อเป็ นหน่ วยงานหลักในการปฏิบตั ิภารกิจที่เคยซ�้ำซ้อนอยู่ในหน่ วยงานอื่น ๆ ให้เป็ นระบบโดยมีภารกิจ
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ในการจัดท�ำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนั บสนุ นการป้ องกันบรรเทาและฟื้ นฟูจากสาธารณภัย
โดยก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้ องกัน เตือนภัย ฟื้ นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
นอกจากนี้ จากนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติพบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็ นแผนที่กล่าวถึงเรื่องภัยธรรมชาติมากที่สุด โดยแผนพัฒนาฯ
ฉบับก่อนหน้านี้ จะมีกล่าวถึงทุกฉบับแต่จะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย โดยเน้นเรื่องการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เช่น ตัง้ ศูนย์พกั พิง เป็ นต้น ทว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้บรรยายถึงปัญหาภัยธรรมชาติวา่ การเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และผลกระทบต่อระบบการผลิตของโลกทีร่ นุ แรงมากขึ้ นอุณหภูมโิ ลกสูงขึ้ น ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล
และภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ทั้งอุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง และไฟป่ า
ระบบนิ เวศในหลายพื้ นที่ของโลกจะอ่อนแอ เปราะบาง เกิดการสูญเสียพื้ นที่ป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสูญเสียพันธุพ์ ืชและสัตว์ พื้ นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสีย
พื้ นที่ชายฝั ่งเนื่ องมาจากระดับน�้ ำทะเลที่สูงขึ้ น น� ำไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั ่ง
ทะเลรวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้ นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณ
พื้ นที่ชายฝั ง่ ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้ำ  และโรคระบาดเพิ่มขึ้ น ก่อให้เกิดปั ญหาสุขภาพ
ของประชากร และส่งผลต่อผลิตภาพของก�ำลังแรงงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมทิ สี่ งู ขึ้ น ความแปรปรวนของปริมาณน�้ำฝน ภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรง และการระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูพืช จะส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกและท�ำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ในหลายพื้ นที่ของโลกลดลง และยังส่งผลกระทบทางสังคมตามมา อาทิ ปั ญหาความยากจนการอพยพย้ายถิ่น
และการแย่งชิงทรัพยากรเพิม่ ขึ้ น ในส่วนของการป้ องกันแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติในช่วงนี้ ได้เปลีย่ นยุทธศาสตร์
จาก “บรรเทาและปฏิบตั ิการ” ไปเป็ น “ลดผลกระทบและเตรียมความพร้อม” ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเน้นรอ
การช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่ วยงานต่าง ๆ มากขึ้ นในการแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติมากยิง่ ขึ้ นนัน่ เอง
อย่างไรก็ตามแม้แนวคิดและภัยธรรมชาติในช่วงเวลานี้ จะมีความก้าวหน้าในแง่ของการน�ำหลัก
ทางวิชาการรวมไปถึงความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรมมากกว่า
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ความคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติแบบดั้งเดิมก็ยงั ไม่ได้สูญหายไปจากสังคมไทย
ยังคงมีความคิดความเชือ่ ว่าภัยธรรมชาติเกีย่ วข้องกับสิง่ เหนือธรรมชาติ ผี เทพยดา ความเชือ่ ในทางพุทธศาสนา
และความรูใ้ นเชิงประสบการณ์ของคนในสังคมไทย ซึ่งรวมเรียกว่า “ความเชื่อแบบดั้งเดิม” ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความคิดความเชื่อดั้งกล่าวเป็ นสิ่งที่มีรากฐานในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็ นความรูแ้ ละความคิดที่คนใน
สังคมใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และธรรมชาติรวมไปถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติซึ่งอาจจะ
เรียกได้วา่ เป็ นภูมปิ ั ญญาอย่างหนึ่ ง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย
มีความหลากหลายและมีการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดและความรูแ้ บบดั้งเดิมกับแนวคิดและความรู ้
แบบใหม่อยูต่ ลอดเวลากระทัง่ ปั จจุบนั
ผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในช่วงเวลานี้
เช่น มีการขยายตัวของการสร้างเขือ่ น การให้ความส�ำคัญกับการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและป่ าไม้ การออกแบบบ้าน
เพือ่ ป้ องกันปั ญหาภัยธรรมชาติ ข่าวสารเกีย่ วกับภัยธรรมชาติได้รบั การเผยแพร่มากยิง่ ขึ้ น นอกจากนี้ ผลจาก

แนวคิดและความรูเ้ รื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 - 2560
ทิวาพร ใจก้อน
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ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยังท�ำให้มกี ารติดต่อรวมตัวกันของคนกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ แจ้งเตือน
ภัยธรรมชาติ แลกเปลี่ยนความรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เป็ นประโยชน์ เช่น กลุ่มเตือนภัยพิบตั ิ
วิชาการในเฟซบุก๊ (Facebook) ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลความรูแ้ ละการเตือนภัยธรรมชาติผา่ นการสืบค้นข้อมูล
ทางเว็บไซต์ (Website) และเพจ (Page) ของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ความตืน่ ตัวในเรือ่ งภัยธรรมชาติมมี ากขึ้ น
และท�ำให้การหาข้อมูลความรูเ้ ป็ นไปโดยสะดวกมากยิง่ ขึ้ น อีกทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ภัยธรรมชาติกข็ ยายตัวมากขึ้ นด้วย ดังพบว่ามีการขายอุปกรณ์ป้องกันน�้ำท่วมในเว็บไซต์มากมาย เช่น ผนังกัน้ น�้ำ 
ประตูก้นั น�้ ำท่วม ก�ำแพงกั้นน�้ ำ  อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety) ต่าง ๆ เป็ นต้น รวมไปถึงกระแสของภาพยนตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยธรรมชาติกก็ ลับมาได้รบั ความสนใจอีกครัง้ เช่น ภาพยนตร์เรือ่ งตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน
เข้าฉายในปี พ.ศ. 2545 ภาพยนตร์เรื่อง 2022 สึนามิ วันสังหารโลก เข้าฉายเมื่อ พ.ศ. 2552 ภาพยนตร์
เรือ่ งสึนามิ ภูเก็ต (The Impossible 2004) ฉายในปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้น นอกจากนี้ กระแสการลดโลกร้อน
ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างมากตั้งแต่ชว่ ง พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา อันเป็ นผลมาจากการน�ำเสนอภาพยนตร์
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของต่างประเทศเรื่องแอนอินคอนเวเนี ยนทรูธ ( An Inconvenient Truth) รวมไปถึง
การประเมินสถานการณ์วา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ที่ระบุว่ากิจกรรมของมนุ ษย์เป็ นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ท�ำให้ทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทยออกมารณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดไฟ
การสร้างพื้ นทีส่ เี ขียว การใช้ถงุ ผ้า ฯลฯ ตลอดจนการศึกษาวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนมากขึ้ นด้วย

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้

1. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติควรค�ำนึ งถึงบริบทและความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. วิธีการที่น�ำมาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติควรมาจากแนวคิดและความรู ้
ที่หลากหลายโดยค�ำนึ งถึงบทเรียนจากอดีต
3. การรับมือกับปั ญหาภัยธรรมชาติควรพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน

ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป

การศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและความรูเ้ รือ่ งภัยธรรมชาติในสังคมไทยสามารถขยายประเด็น ประเภท
ของภัยธรรมชาติ ขอบเขตด้านพื้ นที่ และขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาออกไปได้อกี หลากหลายและกว้างขวาง
เพือ่ จะได้เข้าใจความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นิ เวศวิทยา รวมไปถึงการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ภัยธรรมชาติ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติเพือ่ ให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ดยี งิ่ ขึ้ น
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