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º·¤Ñ´Â‹Í
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ อธิบายการรับรูการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ขิ องเด็กวัยเรียนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ที่โรงเรียนบานผาเดื่อโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณเชิงลึกและสนทนา
กลุม ผูใหขอมูลเปนเด็กอายุ 6 -12 ป จํานวน 45 คน วิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหเชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบวาการ
รับรูการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติคือ “การรูจักประเมินสถานการณและจัดการตอบสนองไดอยางรวดเร็ว” “การ
รูจักติดตามขาวสารขอมูลและการเตือนภัย” “มีความรู แสวงหา เรียนรูและสงตอความรู” “การตระเตรียมลวง
หนา”. “มีสติและหัวใจพรอมเผชิญภัยพิบตั ”ิ และ “คาดหวังใหทุกคนอยูรอดปลอดภัย” ผลการศึกษานําไปสูการ
พัฒนาการเตรียมพรอมเด็กเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนการเตรียมพรอมรับ
ภัยพิบัติในเด็กตอไป
คําสําคัญ: การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ เด็กวัยเรียน พื้นที่เสี่ยงภัย

Abstract
This study explored the perceptiond of disaster preparedness among school age children in Ban Pha
Dea school, one of the disaster prone areas of Thailand. Using a qualitative approach, 45 individual interview
focus group and observation were held with school children between 6-12 years. Data were analyzed with
content analysis. The results revealed that the perceptions of disaster preparedness included: “situation
analysis and rapid response” “seeking information and warning” “education with training and sharing”
“preparing” “consciousness and ready heart for disaster” and “expect to everyone safety”. The ﬁnding leads
to developing disaster preparedness for children model and policy recommendation.
keywords: disaster preparedness, school age children, prone area
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
ภัยพิบตั มิ อี บุ ตั กิ ารณการเกิดในภูมภิ าคตางๆ
ทั่วโลกและมีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มขึ้น1 ทั้งนี้ทวีป
เอเซียมีการเกิดภัยพิบตั สิ งู สุดและมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ถึง
รอยละ16.21 สําหรับประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 เกิด
สึนามิ บริเวณพืน้ ที่ 6 จังหวัดภาคใต ทําใหเกิดการสูญเสีย
จํานวนมาก มูลคาความเสียหาย 44,491 ลานบาท2
มีผูเสียชีวิต 5,401 คน ผูบาดเจ็บ 11,775 คน ใน
จํานวนนี้เปนเด็กอายุ 0-14 ป จํานวนรอยละ 17.2
และในป พ.ศ.2554 เกิดนํ้าทวม 65 จังหวัด สงผลให
ประชาชนเสียชีวิต 813 คน พบวาเปนเด็กรอยละ
16.25 และมากกวา 13 ลานครัวเรือนไดรับความเสีย
หาย มูลคาความเสียหาย 1.4 ลานลานบาท2 นอกจาก
นีย้ งั เคยเกิดดินถลม วาตะภัยและแผนดินไหวในหลาย
พื้นที่
ภัยพิบตั สิ งผลกระทบตอสุขภาพ การดํารงชีวติ
สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานสุขภาพทําใหเกิด
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บทั้งดานรางกายและจิตใจ
จากการสูญเสียที่เกิดขึ้น ในเด็กทําใหสูญเสียความ
มั่นคงในชีวิต ความอบอุนทางจิตใจไมสามารถดําเนิน
กิจวัตรประจําวันอยางปกติสขุ ดานจิตใจรูสึกหมดหวัง
ทอแทในชีวติ และมีปญหาการเขาสังคม ตองใชเวลาใน
การบําบัดรักษา บางคนกลายเปนเด็กกําพราถูกสงไป
อยูกับญาติหรือสถานสงเคราะห สงผลใหรัฐตองมีคา
ใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ
ประชาชนตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆเพิม่ ขึน้ ดังจะ
เห็นวาคารักษาพยาบาลในระดับจังหวัด3 จากภัยพิบัติ
นํา้ ทวม (ป พ.ศ. 2554) มีคาใชจายจํานวน 1,146,900
บาท ภัยพิบัติดินโคลนถลม (ป พ.ศ. 2554) มีคาใช
จายจํานวน 1,492,893 บาท และแผนดินไหว (ป พ.ศ.
2557) มีคาใชจายจํานวน1,686,086.41 บาท เพิ่ม
มากขึน้ ตามลําดับ จากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาวเปน
สวนหนึ่งที่นํามาสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals)4 ในการลดการเสียชีวิต
ความเสียหายจากภัยพิบัติและการเสริมความสามารถ
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ในการรับมือกับภัยพิบัติ
การเตรียมพรอมรับภัยพิบตั เิ ปนหนทางหนึง่
ในการลดความรุนแรงจากผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่ง
เปนขบวนการตอเนื่องในชวงกอนเกิดภัยพิบัติเพื่อให
บุคคล ชุมชน องคกรมีศักยภาพในการตอบสนองเมื่อ
เกิดภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ5,6 สามารถฟนฟู
สภาพไดอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กซึ่งถูกจัด
เปนกลุมเปราะบางทีม่ ขี อจํากัดในการชวยเหลือตนเอง
หากไดรับการเตรียมพรอมจะชวยใหเด็กสามารถดูแล
ตนเองได เปลี่ยนสถานะจากผูรอความชวยเหลือเปน
ผูที่มีความสามารถในการดูแลตนเองไดปลอดภัยและ
สามารถชวยเหลือผูอื่นได7 โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน
ซึง่ เปนวัยทีก่ ารทํางานของอวัยวะตางๆในรางกายเกือบ
สมบูรณ มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและ
การแกไขปญหา เรียนรูการทํางานรวมกับผูอืน่ สามารถ
ควบคุมอารมณของตนเอง และรับผิดชอบดูแลตนเอง
เพิม่ ขึน้ กวาชวงวัยกอนหนา8 จึงเหมาะสมในการเตรียม
พรอมเพื่อใหสามารถดูแลตนเองไดเมื่อเกิดภัยพิบัติ
และพัฒนาตามชวงวัยเปนประชากรของประเทศที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเองและมีสวนรวมในสังคม
เพือ่ จัดการภัยพิบตั ิ ในระดับสากลมีขอตกลงความรวม
มือตามกรอบแนวคิดของเซนได9 เพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบตั แิ ละเพิม่ การเตรียมพรอมใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสงเสริมใหเด็กมีสวนรวม สอดคลองกับความ
รวมมือจัดการภัยพิบตั ขิ องอาเซียน(AADMER) ไดให
ความสําคัญในการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ใิ นเด็กและ
เยาวชน10 ซึง่ รัฐบาลไทยไดนําแนวทางดังกลาวมาเชือ่ ม
โยงนโยบายลงสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 12 และนําสูการปฏิบัติในแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (ป พ.ศ.2558) ในการลด
ผลกระทบและเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ใิ หกับประชาชน
ชุมชน โดยความรวมมือทุกภาคสวน11
สังคมไทยมีมุมมองเกี่ยวกับภัยพิบัติวาเปน
เรือ่ งของผูใหญ ไมใชเรือ่ งของเด็ก ดังนัน้ จึง ไมมีความ
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จําเปนทีต่ องใหความรูเรือ่ งภัยพิบตั แิ ละการเตรียมเพือ่
รับมือกับภัยพิบตั ใิ หแกเด็ก12 การเตรียมพรอมเพือ่ รับ
ภัยพิบัติที่ผ านมาจึงใหความสําคัญและเนนที่ผู ใหญ
และผูนําชุมชน ทําใหเด็กขาดโอกาสในการเขาถึงการ
เตรียมความพรอมรับมือ ขาดความรูและไมตระหนัก
โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึง่ มีความสามารถในการเรียนรู
เพียงแตขาดโอกาสการเขาถึงการเตรียม ดังนั้นเมื่อ
เกิดภัยพิบัติจึงไมสามารถดูแลตนเองได กลายเปน
ผูประสบภัยที่ตองการความชวยเหลือ เปนภาระของ
สังคม ทําใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรดานตางๆใน
การกูภัย และการชวยเหลือในมิตติ างๆ ทัง้ นีเ้ หตุการณ
ภัยพิบตั เิ ปนเรือ่ งทีใ่ กลตัว ไมคาดคิดมากอนและมีแนว
โนมในการเกิดสูงขึน้ จากสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ดังเชนเหตุการณเด็กติดถํ้าจากนํ้าปาไหลหลากใน
จังหวัดเชียงรายเมื่อป พ.ศ. 2561 นี้ หากเด็กไดรับ
การเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติจะมีความรูความ
สามารถในการประเมินสถานการณ ตัดสินใจ จัดการ
ตนเองเอาตัวรอดจากวิกฤตการณได ลดการสูญเสียที่
จะเกิดขึ้น จึงมีความจําเปนในการเตรียมพรอมรับมือ
กับภัยพิบัติใหแกเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนในพื้นที่
เสี่ยงภัยที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ใหสามารถดูแลตนเองใหปลอดภัยและลดการสูญเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากปรากฏการณนําสูคําถามวาเด็กวัยเรียน
มีการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั อิ ยางไร จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพรอมรั บ ภั ย
พิบตั 13-16
ิ พบวา การเตรียมพรอมรับภัยพิบตั สิ วนใหญ
มาจากองคกร หนวยงาน ผูปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการภัยพิบัติ โดยการใหความรูแกเด็กเพื่อให
สามารถรับมือกับภัยพิบัติ ยังมีชองวางในดานของตัว
เด็กวามีการรับรู เรื่องการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
อยางไร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูการเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียน ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งมี
โอกาสเกิดภัยพิบัติไดสูง โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
เรียนรูผานเจาของประสบการณที่มีการเตรียมพรอม
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ใหรับมือกับภัยพิบตั ิ ภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมของ
พืน้ ที่ เพือ่ เปนประโยชนในการพัฒนาการเตรียมความ
พรอมรับภัยพิบัติสําหรับเด็กที่สอดคลองกับบริบท
สังคม วัฒนธรรม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมรับภัยพิบัติของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูการเตรียมความ
พรอมรับภัยพิบัติของเด็กที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
พืน้ ทีก่ ารวิจยั โรงเรียนแหงหนึง่ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย เปนพื้นที่ตัวอยางของการเตรียม
พรอมรับภัยพิบัติใหกับเด็กและเปนที่ศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตั้งอยู ในหมู บานชาวอิ๋ว
เมี่ยนซึ่งอพยพมาจากยูนานประเทศจีน ตั้งแต ป พ.ศ.
2493 มีชวี ติ ทีผ่ กู พันกับธรรมชาติ สัง่ สอนลูกหลานให
ปองกันตัวจากภัยธรรมชาติ มีอาชีพเกษตรกรรมและ
แรงงานตางประเทศ พืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติแผนดินไหวเนื่องจากอยูในแนวรอยเลื่อนที่
ทรงพลัง และมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดดินถลมจาก
สภาพทางภูมศิ าสตรเปนพืน้ ทีส่ งู ชัน ป พ.ศ.2560 เกิด
ดินถลมบานเรือนเสียหาย
ผู ใหขอมู ล เลื อ กผู ใหขอมู ล ดวยวิ ธี ก าร
เจาะจง ผูใหขอมูลหลักคือเด็กวัยเรียนหรือเด็กนักเรียน
ที่มีอายุ 6-12 ป ซึ่งมีประสบการณในการเขารวม
กิจกรรมการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติในพื้นที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดดี ยินดีและสะดวกเขารวม
การศึกษา มีผูเขารวมจํานวน 45 คน
การเขาพื้ น ที่ แ ละการเขาถึ ง ผู ใหขอมู ล
ภายหลังผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ผู วิจัยทําหนังสือขอ
อนุญาตตนสังกัดสํานักงานเขตการศึกษา ผูอํานวยการ
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โรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล และผูใหญบานใน
การเขาพื้นที่ หลังจากไดรับอนุญาต ผูวิจัยประสานครู
ผูรับผิดชอบงานภัยพิบตั ิ (gate keeper) เพือ่ แนะนําตัว
และชีแ้ จงวัตถุประสงคในการวิจยั ไปพรอมๆ กับประสาน
ผูใหญบาน ผูวิจยั เขารวมกิจกรรมตางๆในโรงเรียนและ
หมู บานเพื่อสรางสัมพันธภาพ สังเกตและทําความ
เขาใจบริบทสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ คนหาผูนําทาง
(gate keeper) ซึ่งเปนเด็กในโรงเรียน และเมื่อผูให
ขอมูลไววางใจจึงพบผูปกครองชี้แจงวัตถุประสงคการ
วิจยั และขออนุญาตเก็บขอมูล ใชระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแตเดือนกันยายน 2560-พฤษภาคม 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1)
ผูวิจยั เปนเครือ่ งมือหลัก โดยทีผ่ วิู จยั ผานการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
ประสบการณในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพกั บ อาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยในหลักสูตร เชน การสัมภาษณเชิงลึก
การสนทนากลุม เปนตน 2) แนวคําถามการสัมภาษณ
เชิงลึกและแนวทางในการสนทนากลุม ประกอบดวย
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการรับรูการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ิ
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวบ
ขอมูลแบงออกเปน 2 ระยะดังนี้
1. ระยะการศึ ก ษาบริ บ ท ผู วิ จั ย เขารวม
กิจกรรมตางๆในโรงเรียนและรวมกิจกรรมในหมูบาน
เพื่อสรางสัมพันธภาพ เลนกับเด็กเปนกลุมใหญๆ ใน
ยามที่เด็กวางจากการเรียน เชน เลนกีฬา พูดคุยกับ
แกนนําเด็ก และสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อศึกษาฉาก
ชีวิตของเด็ก (life event) กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมรับภัยพิบตั เิ ชน การฝกปฏิบตั ริ บั มือแผนดินไหว
เปนตน รวมทั้งวิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่
2. ระยะศึกษาการรับรูการเตรียมความพรอม
รับภัยพิบัติของเด็ก ผู วิจัยเก็บขอมูลโดยการใชการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการ
สนทนากลุม ในการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยถามคําถาม
ผู ใหขอมูลถึงความเขาใจวาการเตรียมพรอมรับภัย
พิบัติเปนอยางไร มีการเตรียมพรอมเพื่อรับภัยพิบัติ
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อยางไรบาง? ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที ในชวงที่
เด็กวาง เชน พักกลางวันหลังรับประทานอาหารเรียบรอย
ในบริเวณมานั่งของโรงเรียน สําหรับบางรายที่ยังได
ขอมูลไมครบผูวิจยั ขออนุญาตนัดสัมภาษณเพิม่ เติมอีก
ครัง้ เมือ่ ผูใหขอมูลสะดวก จนขอมูลอิม่ ตัว(saturation)
คือ ขอมูลที่ไดมีความแนน ครอบคลุมและดําเนินการ
เก็บขอมูลจนไมมีขอมูลใหมเกิดขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณเชิงลึกจึงทําการสนทนากลุม ผูวิจยั ทําสนทนา
กลุม 2 ครั้งกลุมละจํานวน 8 คนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ิ ใชระยะเวลาประมาณ 30
นาที
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
ใชวิธีตรวจสอบสามเสา (triangulation) โดยการตรวจ
สอบขอมูลทีม่ าจากวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลทีแ่ ตกตาง
กันเพื่อยืนยันไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การ
สนทนากลุม และมีการตรวจทานขอมูลโดยกลุมผูให
ขอมูล (member checking) รวมทัง้ ผูวิจยั ใชเวลาอยูใน
พื้นที่เปนเวลานาน 9 เดือน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั วิเคราะหขอมูลไป
พรอมกับการเก็บขอมูลในภาคสนาม จัดระเบียบขอมูล
ทันทีทไี่ ด ทําการวิเคราะหขอมูลเพือ่ หาความเชือ่ มโยง
ใชการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËàªÔ§à¹×éÍËÒ (content analysis)
จริยธรรมการวิจัย โครงการวิ จั ย ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกนเลขที่ HE 602248 และผูวิจัย
ไดปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม 3 ประการดังนี้ หลักเคารพ
ในบุ ค คล(respect for person) ดวยการแนะนํ า ตั ว
แจงวัตถุประสงคการวิจยั การขอคํายินยอม ขออนุญาต
เก็บขอมูลจากผู ปกครองและผู ใหขอมูล การรักษา
ความลับของผู ใหขอมูล เคารพในการตัดสินใจของ
ผูเขารวมวิจัย ใชภาษาที่ผูใหขอมูลเขาใจงาย หลักการ
ใหคุณประโยชน (beneﬁcence) ผูวิจัยระวังไมใหเกิด
ความเสี่ยงตอผูใหขอมูล เก็บขอมูลตามที่ผูใหขอมูล
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สะดวก ไมรบกวนเวลาเรียนหรือเวลาทํางานของผูให
ขอมูล และหลักความยุติธรรม (justice) ผูวิจัยไมแบง
แยกกลุมหรือเลือกปฏิบตั กิ บั ผูใหขอมูลทีม่ แี ตกตางกัน
ทางชาติพันธุ เศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษา ประกอบดวยขอมูลทัว่ ไป ฉาก
ชีวิตของเด็กและการรับรูการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลเปน
เด็กอายุ 6-12 ป ศึกษาอยูในชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-6
มี จํานวน 45 คน มีเพศหญิง 25 คน เพศชาย 20 คน
เปนชาวอิ๋วเมี่ยน
ฉากชีวติ ของเด็ก สวนใหญอาศัยอยูกับยาย
ตา (บิดามารดาไปทํางานตางประเทศ) มีวิถีชีวิตดังนี้
1) การจัดการตนเอง เด็กจะตื่นประมาณตีสี่ถึงตีหา
ในวันปกติทไี่ ปโรงเรียน เด็กโตจะตืน่ เองหรือตัง้ นาฬกา
ปลุก เด็กเล็กผูปกครองปลุกใหตืน่ มาลางหนาแปรงฟน
รับประทานอาหาร อาบนํ้า แตงตัวเตรียมไปโรงเรียน
รอรถรับสงไปโรงเรียน เมือ่ กลับจากโรงเรียนจะทําการ
บานกอนจึงไปเลน อาบนํา้ รับประทานอาหารเย็น ดูทวี ี
เด็กเล็กจะเขานอนกอนสามทุม เด็กโตประมาณสีถ่ งึ หา
ทุม 2) ชีวติ ในโรงเรียน เด็กไดรับมอบหมายใหรับผิด
ชอบทําเวรในการทําความสะอาดอาคารและสนาม
โรงเรียน เขาแถวเชิญธงชาติ สวดมนต รายงานการ
ทําเวร รับฟงความรูและการอบรมจากครู ดังเชน ทุก
วันจันทรจะไดเรียนรู เรื่องภัยพิบัติ บางครั้งแกนนํา
นักเรียนจะเปนผูใหความรูและสาธิตวิธีการปฏิบัติตัว
หลังจากนั้นเขาหองเรียนหนังสือ พักเที่ยงเมื่อมีเสียง
กริ่งเด็กๆจะเขาแถวมาที่โรงอาหาร เมื่อรับประทาน
อาหารเรียบรอยจะไปเลนกันเชน ฟุตบอล เตนเพลง
เกาหลี เลนแผนดินไหวชวยเหลือผูบาดเจ็บ วิ่งไลจับ
เมื่อกริ่งดังจะนั่งสมาธิและเรียนในชวงบาย บางครั้ง
แกนนํานักเรียนจะสอนนองทีศ่ นู ยเรียนรูภัยพิบตั ิ หรือ
สาธิตการปฏิบตั ติ วั ในชวงใกลซอมแผนอพยพ หลังเลิก
เรียนเด็กจะมีเวลาเลนอีกครัง้ เมือ่ กริง่ ดังจะมาเขาแถว
รับนมกลอง ฟงครูอบรมหนาหองพักครู รอรถรับสง
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กลับบาน 3) ความรับผิดชอบตอครอบครัว เด็กบาง
คนชวยเลี้ยงหมูทําความสะอาดคอกหมู เลี้ยงไก พาวัว
ไปกินหญา เลี้ยงตัวดวงกอนไปโรงเรียนทุกวัน บางคน
หุงขาวทํากับขาว ทําความสะอาดบาน ในวันหยุดบาง
คนไปชวยทํ า งานในไร และบางครั้ ง เด็ ก โตจะเปน
ตัวแทนบานไปประชุมหมูบาน 4) สังสรรคเที่ยวเลน
กับเพือ่ นฝูง เมือ่ อยูบานเด็กก็จะไปเลนกับเพือ่ นๆเชน
เลนตุกตา เลนเกมคอมพิวเตอร ในวันหยุดจะไปเที่ยว
นํ้ า ตกบริ เ วณหมู บาน ไปตกปลามาทํ า อาหารรั บ
ประทานกันที่นํ้าตกแลวแยกยายกันกลับบานในตอน
เย็น 5) มีสวนรวมงานหมูบาน เด็กเปนอาสาสมัคร
เก็บขยะในหมูบาน เมือ่ มีงานในหมูบาน เชนวันตรุษจีน
จะมีการแสดงของเด็กหรือเปนตัวแทนหมูบานไปรวม
การแสดงที่อื่น 6) เพิ่มพูนความรูเรื่องภัยพิบัตินอก
สถานที่ เด็กแกนนําไปเขาคายเยาวชนเรียนรูสูภัยพิบตั ิ
ที่ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 15 เชียงราย
และเขารวมกิจกรรมภัยพิบตั ใิ นทีต่ างๆซึง่ เด็กไดเรียน
รูจักภัยพิบัติ การปฏิบัติตัวไดแก ฝกการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดแผนดินไหวบนรถจําลองแผนดินไหว 7) รับการ
อบรมสั่งสอน ในบานผูใหญจะสั่งสอนเด็กๆ ใหระวัง
ตัวในชวงฤดูกาลตางๆเพื่อใหปลอดภัย เชน ฤดูฝนไม
ใหไปใกลแมนํา้ เดีย๋ วนํา้ มาแรงพัดไป ใหสังเกตดูทองฟา
เมฆตํา่ ฝนจะตก พายุจะมาใหรีบกลับบาน คอยฟงเสียง
ประกาศเตือนภัย ไมเขาไปเลนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
อาจเกิดอันตราย 8) แบงปนเรื่องราว เด็กจะเลาสิ่งที่
ตนเองไดพบเรียนรูใหมๆใหแกผูปกครองเพื่อนสนิท
ฟง รวมถึงแสดงทาทางประกอบเรือ่ งราวนัน้ เชน จะทํา
อยางไรเมื่อเกิดแผนดินไหว

¡ÒÃÃÑºÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ภัยพิบัติ ตามการรับรูของเด็กเปนสิ่งที่ไมดี
ทําใหเกิดอันตราย ซึ่งไดอธิบาย เปน 3 ลักษณะดังนี้
1) สาเหตุของการเกิด เด็กมองวาสาเหตุ
ของการเกิดภัยพิบัติมาจากฝมือมนุษย และธรรมชาติ
ดังเชน นํา้ ทวมเด็กกลาววา “เมือ่ กอนคนตัดไมกันเยอะ
»‚·Õè 42 ©ºÑº·Õè 1 (Á¡ÃÒ¤Á-ÁÕ¹Ò¤Á) 2562
Volume 42 No.1 (January-March) 2019

48

¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÀÑÂ¾ÔºÑµÔã¹à´ç¡ÇÑÂàÃÕÂ¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·ÕèàÊÕèÂ§ÀÑÂ

ทําลายปา พอไมมีปาชวยซับนํ้า เมื่อฝนตกแรงๆนํ้าจะ
ไหลลงมาเร็วทวมบานเรือน ไรนาเสียหาย” (เด็กชาย
อายุ 9 ป S301,พ.ย. 2560)
2) รู ป แบบของภั ย พิ บั ติ เด็กมองวาภัย
พิบัติไมมีรูปแบบที่แนนอนขึ้นอยูกับประเภทของภัย
ที่เกิดขึ้นเชน นํ้าทวมมีลักษณะแบบหนึ่ง แผนดินไหว
เปนอีกแบบหนึ่ง แตจะเปนภัยที่มีความรุนแรงทําให
เกิดอันตรายความเสียหายมาก “ถาเปนนํา้ ทวม จะมีนาํ้
มามากมาย ทําใหเกิดบานเรือนเสียหาย คนโดนพัด
หายไป ถาเปนแผนดินไหวจะเกิดการสั่นพังทลายของ
อาคาร สิ่งปลูกสราง คนติดในอาคารบานพังทลายทับ
คน สิ่งของหลนทับ”(เด็กหญิงอายุ10 ปS402,ก.ย.
2560) “ภัยพิบัติคือ ไมดี นากลัว” (เด็กหญิงอายุ 6
ปS112,พ.ย.2560) “ภัยพิบัติทําใหเกิดอันตราย”
(เด็กหญิงอายุ 7 ปS113,ก.ย.2560)
3) ผลกระทบภัยพิบัติ ภัยพิบัติทําใหเกิด
ความเสียหายกับคน สัตว บานเรือน ทรัพยสิน อาชีพ
ธรรมชาติ สิง่ แวดลอม เกิดความเดือดรอนเปนวงกวาง
เด็กกลาววา “ทําใหคนตายเยอะ คนไมมีบานอยู สัตว
ตาย ชาวบานเดือดรอน และคนในเมืองดวย” (เด็กชาย
อายุ 11 ป L601,ก.พ.2561) “สิ่งของพังทลาย ทํามา
หากินไมได ไมมีเงิน” ( เด็กหญิงอายุ 10 ปS 405,พ.ย.
2560) “ทําใหเครื่องเงินเครื่องทองเสียหาย” (เด็ก
หญิงอายุ 11 ป L605,ก.ย.2560)
การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ เด็กรับรูและ
ไดใหความหมายดังตอไปนี้
การรู จักประเมินสถานการณแลวจัดการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วเหมาะสมในการเตรียมพรอม
รั บ ภั ย พิ บั ติ เด็ ก ตองคอยสั ง เกตสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสามารถคาดคะเนถึงเหตุการณที่
จะเกิดขึ้นตามมา ตอจากนั้นสามารถตัดสินใจกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดทันทีเพื่อใหตนเองปลอดภัย
ดังเชนเด็กกลาววา “ในฤดูฝน ฝนตก ถาเราสังเกตเห็น
วา นํ้าไหลแรง นํ้าเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล มีใบไม หญา
ไมลอยมากันมาก ตองรีบวิ่งขึ้นที่สูงทันที เพราะนํ้าปา
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กําลังมา ถามัวเลนนํ้าเดี๋ยวตาย” (เด็กหญิงอายุ 11 ป
606 L005,พ.ย.2560)
การรู จั ก ติ ด ตามขาวสารขอมู ล และการ
เตือนภัย เด็กเขาใจวาตองรูจักฟงขาว การพยากรณ
อากาศ การเตือนภัยลวงหนา จากโทรทัศน โทรศัพท
วิทยุหรือผูใหญที่อยูดวย รวมถึงฟงการประกาศแจง
เตือนภัยในหมู บานโดยผู ใหญบาน เพื่อใหสามารถ
เตรียมตัวไดทัน “พอหลวง (ผูใหญบาน) จะประกาศ
เสียงตามสายเวลาเกิดภัยธรรมชาติ ตองตัง้ ใจฟง ไมงัน้
เวลาพายุมาจะไมรู นํ้าทวมก็หลบไมทันก็ตาย” (เด็ก
ชายอายุ 11 ป L6001, ก.ย.2560) “ กอนพายุมา
หมอผี จะเปาเขาควายเรียกวา เตี๊ยงมองจวง ตองคอย
ฟงจะไดรู หามสงเสียงดัง ถาทําใครทําเสียงดังเขาจะดา
แลวพายุจะมารุนแรงทําใหบานเรือนเสียหาย” (เด็ก
ชายอายุ10 ปL501, ก.ย.2560)
การมีความรู การแสวงหา รูเรียนรู และสง
ตอความรู เด็กมองวาในการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
นัน้ ตนเองตองมีความรู เชน รูจักภัยพิบตั แิ ตละประเภท
การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้อง
ตน การชวยชีวิตผู ประสบภัย การอพยพ และการ
ประสานงานกับผูใหญ โดยมีการถายทอดความรูจาก
ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ และเมื่อเด็กมีความรูแลวตองนํา
ความรูนัน้ มาแบงปนถายทอดใหผูอืน่ ตอไป ดังคํากลาว
ของเด็ก “เราตองไปเรียนรูภัยพิบตั วิ ามีภยั อะไรบาง มี
กี่อยาง และเราจะตองเตรียมรับมืออยางไร ตองไป
ศึกษาเชน ถาเกิดแผนดินไหว เราตองหาทีห่ ลบ สมมุติ
เราเรียนอยู ตองหลบใตโตะเอามือจับขาโตะไวกมหัว
เอาคางชิดอกไมเอาอะไรออกไปนอกโตะ รอจนแผน
ดินไหวหยุด เราจะรูไดคือมันจะไมสั่น หยุดสั่นจึงออก
มา…” (เด็กชายอายุ 12 ป L6304, ก.ย.2560) “เรา
ตองมีความรู เราตองใหเขามาสอนเรา และเราก็สอน
คนอื่นตอดวย เขาจะไดเอาตัวรอดได” (เด็กชายอายุ
11 ป L604,พ.ย.2560) “หนูก็ไปบอกยาย บอกนอง
บอกนา เวลาเกิดแผนดินไหวใหหลบใตโตะ” (เด็ก
หญิงอายุ 11 ป 606L001,พ.ย.2560)
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การตระเตรียมลวงหนา ในการเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติต องมีการเตรียมอาหารสิ่งของอุปกรณ
เครื่องใชที่จําเปนไวลวงหนา เพื่อวาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
สามารถอพยพไดทันที รวมทั้งมีการตกลงรวมกันใน
การเตรียมสถานทีป่ ลอดภัยทีใ่ ชในการหลบภัยหรือตัง้
เปนศูนยอพยพเปนทีร่ บั รูกันสําหรับชุมชน เตรียมเสน
ทาง และวิธีการอพยพไวลวงหนาเพื่อเขาใจตรงกัน
สะดวกคลองตัวเมื่อเกิดภัย “เตรียมโทรศัพท ไฟฉาย
ไฟแช็ค เทียนไข เสื้อผาชุดสองชุด เอกสารสําคัญ เชน
ทะเบียนบาน บัตรประชาชน เงิน อาหารแหง นํ้า ขาว
ดอย ขนมทีเ่ รียกวา “จดัว๋ ” ไวกินเวลาหิว เพราะเก็บได
นาน ทําจากขาวเหนียวดําและนํ้าออย” (เด็กหญิงอายุ
11 ป 606 L005,ก.ย.2560) “เมือ่ อยูบานถาเกิดแผน
ดินไหวตองไปหลบทีโ่ ตะเมือ่ หยุดไหวแลว ตองรีบออก
ไปทีส่ แี่ ยกของหมูบานเปนจุดรวมพล”(เด็กชายอายุ 9
ป 402, ม.ค.2561)
มีสติและหัวใจที่พรอมเผชิญภัยพิบัติ เด็ก
มองวาการเกิดภัยพิบัติเปนสถานการณที่ฉุกเฉินและ
รุ น แรง จึ ง จํ า เปนตองเตรี ย มจิ ต ใจใหพรอม มี ส ติ
สามารถควบคุมตนเองไมใหตกใจได เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
ตองมีความกลาหาญในการตัดสินใจไมลังเลเพื่อให
ปลอดภัย ตองมีนํ้าใจที่จะชวยเหลือดูแลกัน “ตองทํา
ใจเบาๆ มีสติ ไมกลัว เพราะเรารูแลววาตองทําอะไร รีบ
หาที่ปลอดภัยหลบและถาคนอื่นตกใจ หลบไมได เรา
ตองดึงเขามาดวย”(เด็กหญิงอายุ 10 ป 501, ม.ค.
2561) “ตองสงบๆถาใจรอนวิ่งเลยบางทีจะมีอะไร
หลนมาทับเราได หาทีห่ ลบกอนเชนใตโตะเมือ่ แผนดิน
ไหว” (เด็กชาย อายุ 11 ป L605, ก.ย. 2560) “เรา
ตองเตรียมความกลาหาญเพราะไมรูวาภัยพิบตั จิ ะเกิด
ตอนไหน เมื่อไร เรานอนอยู นํ้ามาเราตองวายนํ้าเปน
ไปทีส่ งู ๆถาไมไปก็ตาย” (เด็กหญิงอายุ 12 ป 604L02,
มี.ค.2561)
มีความคาดหวังทุกคนตองอยูรอดปลอดภัย
การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติตามการรับรูของเด็กคือ
ทุกคน ตองปลอดภัยทัง้ ตนเอง ผูคนรอบขางและชุมชน
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เด็กสามารถดูแลตัวเองไดอยางปลอดภัย ไมเกิดการ
บาดเจ็บ รอดชีวติ และสามารถชวยเหลือผูทีอ่ อนแอกวา
หรื อ ผู คนที่ อ ยู รอบข างได ในขณะที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ
นอกจากนี้เด็กมองวาแมตนเองจะเปนจุดเล็กๆของ
สังคม แตเด็กมัน่ ใจวาจะสามารถเปนสวนหนึง่ ทีช่ วยลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคตจากภัยพิบัติ
“ทําใหหนูเอาตัวรอดได ไมตาย ถาเกิดแผนดินไหว หนู
มั่นใจวาหนูจะปลอดภัย” (เด็กหญิงอายุ 7 ป S106,
ก.พ.2561) “อยางเด็กเล็กๆไมรูจะทํางัย เราตองดึง
มาหาที่ ห ลบให ปลอดภั ย ” (เด็ ก ชายอายุ 11 ป
S601,ก.ย.2560) “เพราะเมื่อเรารู เราก็ช วยเขาได
ทําใหเขาไมตายคะ ถาญาติถูกภัยพิบัติตายหมดเหลือ
พวกเราคนเดียวเราก็อยูไมไดคะ ไมมีอะไรปลูก แลวจะ
เอาอะไรมากิน” (เด็กหญิงอายุ 9 ป 401 L0010, ก.ย.
2560)

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
จากขอคนพบสะทอนใหเห็นวาการรับรูการ
เตรียมพรอมรับภัยพิบตั ขิ องเด็กมุงทีค่ วามรูเปนพืน้ ฐาน
เนือ่ งจากเด็กมีประสบการณไดรับการถายทอดความรู
จากโรงเรียน ผูเชีย่ วชาญภัยพิบตั เิ ชน เจาหนาทีป่ องกัน
บรรเทาสาธารณภัย รวมทัง้ การอบรมสัง่ สอนจากครอบครัว
และบรรพบุรษุ ในการดูแลตนเองใหปลอดภัย และการ
อาศัยอยู ในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งมีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูง
ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีการใหความรูในการรับมือ
กับภัยพิบัติเพื่อเตรียมพรอม แลวจึงตามดวยการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็วเพื่อใหปลอดภัย
ลดการสูญเสีย ซึง่ สอดคลองกับสํานักงานวาดวยกลยุทธ
ระหวางประเทศเพือ่ การลดภัยพิบตั แิ หงสหประชาชาติ13
กลาววา “การเตรียมความพรอมเปนความรูหรือศักยภาพ
ที่ถูกพัฒนาโดยรัฐ ผูเชี่ยวชาญ องคกรที่เกี่ยวของใน
การฟนฟูสภาพ ชุมชน และบุคคลเพือ่ ใหมีประสิทธิภาพ
ในการประเมิน ตอบสนอง และฟนฟูจากผลกระทบของ
เหตุการณอันตรายที่ใกลเขามาหรือเหตุการณภัยใน
ปจจุบนั ” เปนการดําเนินการลวงหนากอนเกิดภัยพิบตั ิ
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เพื่อใหผูคนมีศักยภาพในการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ลดการเสียชีวติ ทําใหเกิดความปลอดภัย14-15 นอกจาก
นี้การรับรูความหมายของเด็กนั้นมาจากประสบการณ
ความเขาใจในฉากทัศนดังกลาว ซึ่งเด็กมองในมิติของ
จิตใจและอารมณทีต่ องมีการเตรียมลวงหนาเพือ่ จะได
ไมตืน่ ตระหนก มีความมัน่ ใจ ความกลาหาญเมือ่ เผชิญ
ภั ย พิ บั ติ โ ดยมี ก ารเตรี ย มดานจิ ต ใจควบคู กั บ ดาน
รางกาย14 รวมถึงกลยุทธในการจัดการภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพทีเ่ ด็กสะทอนออกมาโดยการใหความชวย
เหลือและสามัคคีกัน
อยางไรก็ ดี จ ากขอคนพบเด็ ก มองวาเมื่ อ
ตนเองมีความรูแลวตองไปแบงปนความรูใหคนอื่นๆ
ไดรูเพื่อจะสามารถดูแลตนเองไดเมื่อเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน โดยใชการบอกเลาเรื่องราวใหกับผูปกครอง
เพือ่ นๆ รวมถึงการเลนกับเพือ่ นซึง่ เปนธรรมชาติทาํ ให
เกิดการถายทอดความรู และขณะเดียวกันก็ทบทวน
ความรูที่มีอยู แสดงใหเห็นกระบวนการสงตอความรู
แบบธรรมชาติของเด็ก นอกจากนี้จะเห็นวาเด็กไมได
มองเพียงแคผลลัพธที่เกิดกับตนเองปลอดภัยแตยัง
มองถึงชุมชนสังคมที่รายลอมเขาที่ต องปลอดภัยไป
ดวยกัน ซึง่ เปนการสะทอนมุมมองเดิมของสังคมทีม่ อง
วาภัยพิบัติเปนเรื่องของผูใหญไมใชเรื่องของเด็กนั้น
ใหมีการเปลีย่ นแปลงโดยการเปดพืน้ ทีใ่ หเด็กมีโอกาส
เรียนรู และพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติ
เปลี่ยนจากผู ประสบภัยหรือภาระสังคมเปนผู ที่ดูแล
ตนเองและชวยเหลือผูอื่นได
การเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ติ ามการรับรูของ
เด็กดังกลาวสะทอนถึงการที่เด็กเขาใจ การเตือนภัย
พื้นที่ปลอดภัย การเตรียมอพยพ เสนทางอพยพ การ
ซอมอพยพ ในการเตรียม อุปกรณของใชลวงหนา
(survival bag) สําหรับใชเมื่ออพยพ14-16 เชนเด็กมี
การเตรียมอาหารขนมทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะทองถิน่ ของ
ตนไดแก ขาวดอยไวหุงกิน ขนม “จดั๋ว” ไวทํากินเมื่อ
อยูในที่พักพิง และมั่นใจวาจะดูแลตนเองได

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ¹íÒ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ
1) จากผลการวิจัยพบวาเด็กจะรูสึกมั่นใจ
ในการรับมือกับภัยพิบตั เิ มือ่ ไดรับความรูอยางสมํา่ เสมอ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรบูรณาการเสริมความรูและ
พัฒนาทักษะใหแกเด็กอยางตอเนื่อง
2) เด็กรับรูวาตนเองสามารถสงตอความรู
ใหแกบุ ค คลที่ อ ยู รอบขางไดเมื่ อ มี โ อกาส ดั ง นั้ น
โรงเรียนควรจะสนับสนุนการสงตอและทบทวนความรู
ของเด็กโดยการเปดพืน้ ทีใ่ หเด็กไดมีโอกาสดําเนินการ
เชน การจัดตั้งชมรมภัยพิบัติ 3) เด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติไดเมื่อไดรับการสง
เสริม ดังนัน้ ทองถิน่ ควรรวมมือกันสรางการรับรู ความ
เขาใจที่ถูกตองและฝกซอมใหแกเด็ก รวมถึงพัฒนา
นโยบายในการเตรียมเด็กใหพรอมรับภัยพิบตั โิ ดยทุก
ภาคสวนรวมกัน

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§µ‹Íä»
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในเด็กวัยเรียน
เทานัน้ การศึกษาครัง้ ตอไปควรศึกษาในกลุมอืน่ ๆเพือ่
จะไดครอบคลุมการรับรูถึงการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ิ
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