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เมื่อ
เปิดพจนานุกรมเราจะพบความหมายต่างๆ ของค�าว่า 

‘Resilience’ ไม่ว่าจะเป็น “ความสามารถในการฟื้นฟู

หรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลง” (Merriam-

Webster, 2018) “ความสามารถในการมคีวามสขุ ประสบความส�าเรจ็ 

และอื่นๆ อีกครั้งหลังจากมีส่ิงท่ียากล�าบากหรือไม่ดีเกิดขึ้น” (Cam-

bridge University Press, 2018) และ “ความสามารถในการฟื้นฟู

อย่างรวดเร็วจากความยากล�าบาก” (Oxford University Press, 

2018) เป็นต้น หากมองในมุมของการจัดการภัยพิบัติ จะพบว่า 

ส�านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่ง

สหประชาชาติ (UNISDR, 2009, p. 24) ได้นิยามค�าว่า ‘Resilience’ 

ไว้ว่าเป็น “ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่มีความ 

ล่อแหลมต่อภัยอันตรายที่จะต่อต้าน ซึมซับ รองรับ และฟื้นตัวจาก

ผลกระทบในเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อันรวมไปถึงการ

เก็บรักษาและบูรณะโครงสร้างและฟังก์ชั่นของสิ่งต่างๆ” และจริงๆ 

ยงัมอีีกหลายนยิามท่ีหลายสงัคม และหลากหลายประเทศนยิมใช้กนั 

บทความนีจ้ะน�าเสนอบทสัมภาษณ์จากนักศกึษาชาวสงิคโปร์

ซึ่งเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติค่อนข้างน้อยผู้ที่ต้องไปใช้ชีวิตการ

เรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ และต้องเผชิญกับภัยแผ่นดินไหวครั้งแรก

ในชีวิต อันน�ามาซึ่งการฟื้นฟูที่เธอได้เรียนรู ้ไปพร้อมๆ กับค�าว่า  

‘Resilience’

Constance Chua

ผู ้เขียนได้มีโอกาสรู ้จักเธอในฐานะนักวิจัยด้านภัยพิบัต ิ

คนหนึง่ Constance Chua ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอกด้าน

ผลกระทบจากสนึามทิีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยหีนานหยาง (Nanyang 

Technological University) ประเทศสิงคโปร์ Constance ส�าเร็จการ

ศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัแคนเทอเบอรี ่(The Univer-

sity of Canterbury) ประเทศนิวซีแลนด์ เธอศึกษาอยู่ที่นั่นในช่วงปี 

พ.ศ. 2554 – 2557 ซึ่งเป็นช่วงหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ‘แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหวไครสต์เชิร์ชปี พ.ศ. 2554

Resilience กับประสบการณ์จริงจากรั้วมหาวิทยาลัย :
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ช่วงกลางฤดหูนาวและตอนนัน้พวกเราหลายคนกไ็ม่ได้ใส่เสือ้ผ้าหนา

พอกับอากาศที่หนาวเย็นเช่นนั้น สิ่งที่ตลกส�าหรับฉันคือ สัญชาติ

ญาณแรกของฉันบอกว่าให้ฉันหยิบ ‘หนังสือเดินทาง’ และ ‘วิ่ง’ เพื่อ

ให้ฉันสามารถถูกระบุตัวได้ง่ายเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน” 

“จ�านวนนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัลดลงอย่างมาก เพือ่นๆ ชาว

สงิโปร์ของฉนัตดัสนิใจเดนิทางกลบัประเทศเนือ่งจากความกังวลจาก

ครอบครัว” 

การเรียนการสอนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

“มหาวทิยาลยัได้รบัความเสยีหายจากแผ่นดินไหวค่อนข้างหนกั 

ในขณะที่อาคารต่างๆ ก�าลังถูกตรวจสอบความแข็งแรงของ 

โครงสร้างรายวิชาต่างๆ ก็ต้องด�าเนินการสอนตามปกติ เป็นเวลา

หลายเดือนทีร่ายวิชาต่างๆ ด�าเนนิการเรยีนการสอนในเต็นท์ชัว่คราว 

ซึง่มนักค่็อนข้างล�าบากเมือ่เป็นช่วงเปลีย่นจากฤดรู้อนเข้าสูฤ่ดหูนาว” 

หลงัจากนัน้ทางมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการหามาตรการแก้ไข “ต่อมา 

Kirkwood Village ได้ถูกสร้างขึ้น Kirkwood Village เป็นเหมือน

ห้องเรียนตู้คอนเทนเนอร์ ตู้เหล่านี้ถูกหุ้มด้วยฉนวน และถูกน�ามาใช้

แทนเต็นท์ชั่วคราว”

“จากเหตุการณ์ท�าให้พวกเราไม่มีโรงอาหาร คนขายอาหาร

จากทีต่่างๆ ในเมอืงไครสต์เชร์ิชถูกเชญิชวนให้มาต้ังรถขายอาหารใน

มหาวทิยาลยั ฉนัเหน็ว่ามนัเป็นแผนเฉพาะหน้าทีม่หาวทิยาลยัท�าให้

สถานที่นี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทีเดียว”

ชุมชนกับ Resilience

“แผ่นดนิไหวท�าลายพืน้ทีห่ลายส่วนไป ส่งผลให้ใจกลางเมือง

ถูกปิดซ่อมแซมเป็นเวลาหลายปี ฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่น ธนาคาร 

และบริการพาณิชย์ต่างๆ ถูกปิดการให้บริการ แม้ว่าผู้คนจะเหนื่อย 

และหงุดหงิดจากช่วงการฟื้นฟูที่ยาวนาน รวมทั้งการเรียกร้องกับ

บริษัทประกัน และการซ่อมแซมบ้านเรือน แต่ตัวชุมชนเองกลับมี 

‘Resilience’ มีโครงการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย (Gap Filler Project) 

ไครสต์เชิร์ช ปี พ.ศ.2554’ และนั้นท�าให้เธอได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อันน�า

ไปสู่ความสนใจใน ‘การจัดการภัยพิบัติ’ จนถึงทุกวันนี้

แผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิต

Constance เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เผชิญภัยแผ่นดินไหว

ครั้งแรกในชีวิต “วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่เมืองไครสต์เชิร์ชได้เกิด

แผ่นดินไหวขึ้นในช่วงกลางวัน ณ ใจกลางเมือง อาคารหลายตึกใน

ใจกลางเมืองถล่มลงมา มีผู้คนเสียชีวิต 185 คน หลายพื้นที่ได้รับ

ความเสียหาย รวมทั้งมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ที่ฉันเป็นนักศึกษา

อยู ่ไม่ใช่ส.ิ.ตอนนัน้ฉนัยังไม่ได้เข้าเรยีนท่ีน่ัน แต่ผลจากแผ่นดินไหวนี้

ก็ส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยตลอดช่วงชีวิตนักศึกษาของฉันที่นั่น

เลย”

“สีเ่ดอืนหลงัจากเกิดแผ่นดนิไหว ฉันได้เข้าเรยีนเป็นนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ และฉันเป็นชาวสิงคโปร์ผู้ที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติใดๆมาก่อน” ซึ่ง

เป็นเรือ่งแน่นอนเพราะว่าประเทศสงิคโปร์นีม้คีวามเสีย่งภยัธรรมชาติ

ค่อนข้างน้อย เธอเล่าต่อว่า “การมาท่ีเมืองไครสต์เชิร ์ชนี้เป็น

ประสบการณ์ชีวิตของฉันเลยทีเดียว ในช่วงวันแรกๆ ของเหตุการณ์ 

มีแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ที่รุนแรงขนาด M6.3 เกิดขึ้นกลาง

ดึกและท�าให้พวกเราที่อาศัยอยู่ในฮอลล์ของมหาวิทยาลัยต้องออก

จากอาคาร และมกีารตรวจสอบตกึโดยเจ้าหน้าท่ีตลอดท้ังคนื มนัเป็น
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เพื่อเติมเต็มให้กับพื้นที่ที่ว่างเปล่าใจกลางตัวเมือง การติดตั้งระบบ

ช่ัวคราวต่างๆ จึงได้เกิดขึ้น เช่น ‘Dance-O-Mat’ และ ‘The Pallet 

Pavilion’ เป็นต้น” 

Dance-O-Mat คือ พื้นส�าหรับ ‘เต้น’ แบบหยอดเหรียญ เพียง

คุณเสียบสายเคเบิ้ลกับอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องเล่น MP3 ของคุณ

แล้วหยอดเงิน คณุกบัเพือ่นๆ ก็สามารถใส่เกียร์เต้นกันได้เตม็ที ่(Gap 

Filler, 2012a) ส่วน The Pallet Pavilion คือ การออกแบบพื้นที่

สถาปัตยกรรมโดยใช้พาเลทซึง่ใช้กนัตามคลงัสนิค้ามาสร้างเป็นพืน้ที่

ของชมุชนส�าหรบัจดักจิกรรมต่างๆ มกีารใช้ตะกร้ามาท�าเป็นทีน่ัง่ และ

สิ่งตกแต่ง (Gap Filler, 2012b) เรียกได้ว่าเป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจ

เลยทีเดียว

“สิง่เหล่านีน้�าชมุชนให้เริม่ก้าวไปสูก่ารใช้ชวีติแบบปกติ และ

เป็นการกระชับสายสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ฉันคิดว่าแม้

จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูแต่ผู้คนในชุมชนก็มีจิตวิญญาณของชุมชน

ที่แรงกล้า”

บัณฑิตรุ่น Resilience

“เหตกุารณ์นีมี้อะไรมากมายให้ฉนัได้เรยีนรู ้ฉนัศกึษาวิชาเอก

ด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ และรัฐศาสตร์ รายวิชาส่วนใหญ่

ก็น�าบทเรียนต่างๆ จากเหตุการณ์น้ีมาใช้ศึกษา ฉันมีโอกาสได้ไป

ทศันศกึษาในพืน้ทีเ่สีย่งสแีดง (Red Zones) ซึง่ห้ามผูค้นทัว่ไปเข้าไป 

งานการส�ารวจที่ฉันได้รับมันท�าให้ฉันได้สัมผัสกับพื้นที่จริง”

“การทัศนศึกษาทางภูมิศาสตร์ครั้งแรกของฉันท�าให้ฉัน 

ได้เห็น ‘แผ่นดินเหลว’ (Liquefaction Sand) มันเป็นแบบนั้นในทุกๆ 

พื้นที่ใกล้แม่น�้า Avon” “ฉันรู้สึกตื้นตันมากเมื่อได้เห็นกลุ่มนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมตัวกันจัดตั้ง ‘กองก�าลังอาสาสมัคร

นกัศกึษา’ (Student Volunteer Army: SVA) ทีช่่วยกนัท�าความสะอาด

โยกย้ายทรายออกจากพื้นที่บ้านเรือน ฉันคิดว่ากระบวนการเหล่านี้

ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยให้สังคมฟื้นได้เร็วขึ้นแต่ยังช่วยให้ผู ้คน 

ในชุมชนกลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง มันท�าให้เห็นว่าความ

สัมพันธ์ในชุมชนนั้นมีบทบาทส�าคัญกับกระบวนการฟื้นฟูจากภัย

พิบัติอย่างยิ่ง”

“ถ้ามีค�าสักค�าที่จะมานิยามชุมชนเมืองไครสต์เชิร์ชนี้ได้ ก็

คงจะเป็นค�าว่า ‘Resilience’ ”

“ในวันท่ีฉันส�าเร็จการศึกษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

กล่าวว่าพวกเราเป็น ‘บัณฑิตรุ่น Resilience’ เป็นนักศึกษาที่ร่วม

ฝ่าฟัน ศึกษาเล่าเรียน ในสภาวะที่มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ

รุนแรงจากภัยธรรมชาติ และอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู”

บทสรุป

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้จาก

บทความนี ้ประสบการณ์จรงิจากการฝ่าฟัน การฟ้ืนฟ ูความแนบแน่น 

และสายสัมพันธ์ของชุมชนนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ชุมชน

ผ่านช่วงเวลาของการฟ้ืนฟ ูอนัเป็นหนึง่ในวฏัจกัรการจดัการภยัพบิตัิ 

เพื่อให้เรากลับไปสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคณุคณุ Constance Chua ทีม่าแบ่งปันประสบการณ์

ในครั้งนี้ครับ
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