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บท
ความน้ีขอน�าเสนอผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการออกแบบ และพฒันา 

‘อุปกรณ์’ หรือจะเรียกว่า ‘เครื่องมือ’ ไม่ใช่สิมันคือ 

‘ผ้าเช็ดหน้า’ หรือว่ามันเป็น ‘ผ้าสารพัดประโยชน์’ กันแน่นะ.. ของสิ่ง

นี้มีชื่อว่า “Gensai Pocket” (減災ポッケト) และเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้

ทราบรายละเอียดมากขึ้น ผู้เขียนจึงได้สรุปบทสัมภาษณ์ที่ผู้เขียนมี

โอกาสได้พูดคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ นั่นคือ 

อาจารย์มาริ ยาสุดะ แห่งมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น 

Gensai Pocket ผ้าบรรเทาภัยพิบัติ

อาจารย์ยาสุดะ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาภัยพิบัติ

ตามทีไ่ด้เกริน่ไว้ ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสสมัภาษณ์อาจารย์ยาสดุะ 

นักวิจัยประจ�าห้องวิจัยวิศวกรรมสึนามิ สถาบันวิจัยนานาชาติด้าน

วทิยาศาสตร์ภยัธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัโทโฮค ุประเทศญีปุ่น่ รวมทัง้

เป็นผู้เชีย่วชาญด้านการบรรเทาภยัพบิติั (Licensed Disaster Mitiga-

tion Specialist) ทีไ่ด้รบัการรบัรองในประเทศญีปุ่น่อกีด้วย นอกจาก

งานด้านการวางแผนการบรรเทาภยัพบิตัแิล้วอาจารย์ยาสดุะยงัเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติศึกษาอีกต่างหาก (Tohoku University, 

2016)

อาจารย์ยาสุดะเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ 

ผลงาน ‘Gensai Pocket’ ซึ่งได้ไอเดียมาจาก ‘Gensai Furoshiki’ 

หรอืผ้าทีม่ลีวดลายเป็นข้อความให้ความรูด้้านภยัพบิติั และใช้ส�าหรบั

ห่อสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นก่อนหน้าของเธอนั่นเองอาจารย์มาริ ยาสุดะ
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Gensai Pocket คืออะไร และใช้ทำาอะไร

อาจารย์ยาสุดะเล่าให้ฟังว่า “Gensai Pocket หรือชื่อเต็มๆ 

คือ ‘Gensai Pocket YUI’ เป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ให้ความรู้ และค�า

แนะน�าในการปฏิบัติตัวในช่วงภัยพิบัติ อย่างเช่นการเตรียมความ

พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน” อาจารย์ยาสุดะกล่าวเพิ่มเติมว่า “มันเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ช้ส�าหรบัการส่ือสารความรูท่ี้ดเีย่ียม เวลาท่ีฉันแจก Gen-

sai Pocket ให้กับเด็กๆ ฉันจะขอให้พวกเด็กๆ สื่อสารกับครอบครัว

ของพวกเขา ขอร้องให้พวกเขาเล่าเรือ่งราวเก่ียวกับบทเรยีนทีฉ่นัสอน

พวกเขาในวนันี ้และพดูคยุเก่ียวกับการเตรยีมความพร้อมกับสมาชกิ

ในครอบครัวที่บ้านของพวกเขา”

Gensai Pocket ถูกจัดท�าด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการพิมพ์

ลายการ์ตูนน่ารักๆ และข้อความต่างๆ Gensai Pocket ถูกออกแบบ 

และผลิตเป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาไทย ซึ่งผู้เขียนก็ได้รับโอกาส

ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทยด้วย

เริ่มคิดถึงประเด็นหรือปัญหาอย่างไร

เมื่อถามถึงท่ีมาที่ไปผู้เขียนก็อดไม่ได้ที่อยากจะทราบถึงจุด

เริ่มต้นของแนวคิดนี้ อาจารย์ยาสุดะบอกว่า “เมื่อเหตุการณ์แผ่นดิน

ไหว และคลื่นสึนามิภูมิภาคโทโฮคุเกิดขึ้น พบว่าไม่มีการจัดเตรียม

คูม่อืการรบัมอืภยัพบิตัทิีเ่พยีงพอ ฉนัคดิว่าคูม่อืการรบัมอืภยัพบัิตคิวร

จะถูกจัดพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถพกพาได้”

ความท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงานเป็น

อย่างไร

อาจารย์ยาสดุะเล่าถงึความท้าทายของผลงานชิน้นีว่้า “Gen-

sai Pocket เป็นเหมือนไข่ของโคลัมบัส [ความคิดหรือการค้นพบอัน

ยอดเย่ียมที่ดูเหมือนเรื่องง่ายๆ] ของชุมชนการป้องกันภัยพิบัติ มัน

เป็นเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มพวกเดก็ๆ กบัครอบครวั และเป็นเครือ่งมือทีส่ร้าง

ความตระหนักด้านภัยพิบัติ” อาจารย์ยาสุดะกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

“ภัยธรรมชาติไม่เลือกเวลา และสถานที่เกิด พวกเราต้องอยู่กับมัน

อย่างมีสติ”

สร้างไอเดียนี้ได้อย่างไร

ส�าหรับการจุดประกายของไอเดียนี้อาจารย์ยะสุดะเล่าว่า 

“ฉันรู ้สึกต้องการเครื่องมือที่สามารถ

ท�าให้เราคิดถึงภัยพิบัติได้ตลอดเวลา 

ฉันคิดว่าเครื่องมือที่ว่าควรจะมีความ

น่ารกั และน่าสนใจ ฉนัคดิว่าโดยเฉพาะ

ถ้าฉันสามารถพกพามันไปได้ด้วยทุกๆ 

ที่ก็จะดีเยี่ยม” และนี้ก็เป็นที่มาของ 

Gensai Pocket นั่นเอง

ท่านผูอ่้านกค็งคดิเหมอืนกนัใช่

ไหมครับว่าเราคงพกผ้าเช็ดหน้าไว้กับ

ตัวได้ง่ายกว่าการพกหนังสือเป็นเล่มๆ 

แถมผ้าเช็ดหน้าลายการ์ตูนก็คงดึงดูด

ความสนใจเด็กๆ ได้ไม่น้อย

ออกแบบตัวต้นแบบอย่างไร

เมือ่ทราบทีม่าแล้วก็มาฟังเรือ่ง

การออกแบบกนัดกีว่า “ฉนัได้ออกแบบ 

Gensai Furoshiki มาก่อน จากนั้นฉัน

ตัดสินใจจะท�า Gensai Pocket เพือ่การ

กศุล และเพือ่เดก็ๆ ใน Gensai Pocket 

มีค�าถาม และค�าตอบมากมายให้พวก

เด็กๆ ได้ลองเล่นสนุกกัน”

นอกจากการให้ความรู ้ผ ่าน

รูปภาพ และข้อความแล้ว อาจารย์ยาสุ

ดะยังได้สอนเด็กใช้ประโยชน์ต่างๆ จากผ้าผืนนี้ในยามฉุกเฉิน เช่น 

การมดัเป็นหมวก การใช้ผ้าพยงุแขนทีบ่าดเจบ็ การใช้ผ้าขอความช่วย

เหลือ การใช้ผ้าท�าเป็นถุงใส่ของ เป็นต้น

Gensai Pocket แบบภาษาไทย
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เคยมอบให้ใครมาแล้วบ้าง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติอย่าง

ง่าย อาจารย์ยะสุดะพยายามแจกจ่าย Gensai Pocket ให้กับเด็กๆ 

ที่เธอมีโอกาสได้สอนให้ความรู้ “ในประเทศญี่ปุ่น Gensai Pocket 

140,000 ผนืได้ถกูมอบให้พวกเดก็ๆ แล้ว” ความพยายามของอาจารย์

ยาสดุะไม่ได้มขีอบเขตประเทศเป็นตวัขวางกัน้ เธอพยายามน�าเสนอ

โครงการภัยพิบัติศึกษาเพื่อให้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ และมอบ 

Gensai Pocket ให้กับเด็กๆ ในภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วยเช่นกันแม้แต่

ประเทศไทย “มันถูกแจกให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ

มธัยมศกึษาตอนต้นในกรงุเทพฯ นอกจากนีเ้ราเคยมอบให้เด็กๆ จาก 

6 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และอีก 3 โรงเรียนในเกาะพีพีด้วย”

นอกจากในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และ

อนิโดนเีซยีแล้ว ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาคณาจารย์จากมหาวทิยาลยั

โทโฮคกุไ็ด้เดนิทางมาให้ความรูด้้านภยัพบิตัศิกึษา และมอบ Gensai 

Pocket ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายแห่งใน

ประเทศไทยเช่นกัน (Leelawat et al., 2015)

จากผลงานวิจัยของเธอสามารถบอกได้ถึงพัฒนาการที่

เปลีย่นไปของเดก็ทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมภัยพบิตัศิกึษาทีจ่ดัขึน้ (Yasu-

da et al., 2018)

เด็กนักเรียนหัดใช้ Gensai Pocke ในกิจกรรมภัยพิบัติศึกษา

บทสรุป

อย่างที่อาจารย์ยะสุดะได้กล่าวไว้ บางทีเครื่องมือหรือสิ่ง

ประดษิฐ์อาจจะไม่จ�าเป็นต้องมรีะบบทีซ่บัซ้อน หากแต่อยูท่ี่ประโยชน์

ของมัน ท่านผู้อ่านคงจ�าเรื่องราวของปาฏิหาริย์คะมะอิชิได้ ภัยพิบัติ

ศึกษาเป็นหนึ่งในหาทางที่เราสามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้น้อย

ลงได้ (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 2561) Gensai Pocket เป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ดีๆ อันเกิดจากความต้ัังใจของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่อยากจะเห็นเด็กๆ 

และครอบครัวของพวกเขามีความตระหนัก และเตรียมพร้อมรับมือ

ภัยพิบัติต่อไปในอนาคต
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