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“ร้้รับัปรับัฟืั�นของชุิมชิน และเมืองจำ�กัภัยพิบััต้ิ” (Urban and 

Community Disaster Resilience) ท่ี่�นเป็นนักัวิจัำยผ้้ท่ี่�ให้คว�ม

สำ�คัญกัับักั�รวิจัำยเชิิงปฏิิบััติ้กั�รแบับัม่ส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ต้�มแนวคิดื กั�รจัำดืกั�รคว�มเส่�ยงภัยพิบััติ้

โดืยม่ชุิมชินเป็นฐ�น

การัจัดการัควิามเสี�ยงภััยพัิบัติิโดยมีชิุมชินเป็นฐาน

ว่�แต่้ “กั�รจัำดืกั�รคว�มเส่�ยงภัยพิบััติ้โดืยม่ชิมุชินเป็นฐ�น” 

(Community-Based Disaster Risk Management; CBDRM) คือ

อะไรกัันนะ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� บัอกัว่� “การ็จัดการ็ความุเสีี�ยงภัยพิูบััติ้

โดยชุิ้มุชิ้นเป็ันฐาน หรื็อทีำ�บัางคนเรี็ยกว่า ‘CBDRR’ (Community-

Based Disaster Risk Reduction) หรื็อคำาอื�นก็มีุ แต่้คำาว่า CBDRM 

นี�แพูร่็หลายทีำ�สุีดแล้วนั�นเป็ันกร็ะบัวนการ็ทีำ�มีุการ็แพูร่็หลายมุา

ยาวนานแล้ว แต่้ยังไมุ่ค่อยเห็นในปัร็ะเทำศึไทำยมุากนัก”

ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ให้นิย�มของ CBDRM “เป็ันแนวทำางให้ชุิ้มุชิ้น 

ซึึ่�งเป็ันหน่วยเล็กสุีด ทีำ�ต้้องเผชิิ้ญ่กับัภัย และต้้องช่ิ้วยเหลือตั้วเอง

ก่อน และต้้องให้ความุสีำาคัญ่ว่าจะทำำาอย่างไร็ให้จัดการ็ตั้วเองได้

ในร็ะดับัหนึ�ง โดยจะต้้องเข้ั้าใจว่าชุิ้มุชิ้นมีุความุเสีี�ยงด้านไหนบ้ัาง 

ร็ะดับัใดบ้ัาง สีมุาชิิ้กในชุิ้มุชิ้นจะมุาวางแผนร่็วมุกันว่าจะรั็บัมืุอ

ความุเสีี�ยงร่็วมุกันอย่างไร็”

ท่ี่�นผ้้อ่�นอ�จำจำะเคยได้ืยินคำ�ว่� “การจััดการคิวามีเส่่�ยืง

ภัยืพิบัติัโดยืช่้มีช้นเป็นฐ์าน” (コミュニティに基づく災害リスク
管理) ม�บ้ั�ง วันน่�ผ้้เข่ยนขอเจำ�ะล้กัทัี่�งคว�มหม�ย และโครงกั�ร

ท่ี่�เคยม่กั�รดืำ�เนินกั�รแล้วในประเที่ศไที่ย ผ่�นกั�รสัมภ�ษณ์์ 

ผ้้เช่ิ�ยวชิ�ญ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ นะครับั

ดรั.ปัณฑิิติา	ติันวิัฒนะ

ผ้้เข่ยนขอแนะนำ�ให้ท่ี่�นผ้้อ่�นไดื้ร้้จัำกักัับัผ้้เช่ิ�ยวชิ�ญดื้�น

กั�รจำดัืกั�รคว�มเส่�ยงภัยพิบััติ้โดืยม่ชิมุชินเปน็ฐ�นกัันนะครบัั และ

ผ้้เช่ิ�ยวชิ�ญท่ี่�นน่�ก็ัคือ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ นักัวิจัำยชิำ�น�ญกั�ร 

ของสถ�บัันวิจัำยสภ�วะแวดืล้อม จุำฬ�ลงกัรณ์์มห�วิที่ย�ลัย 

นอกัจำ�กับัที่บั�ที่นักัวิจัำยแล้ว ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ก็ัยังเป็นอ�จำ�รย์ประจำำ�

หลักัส้ต้รสหส�ข�วิชิ�กั�รจัำดืกั�รคว�มเส่�ยงและภัยพิบััติ้ บััณ์ฑิ์ต้ 

วิที่ย�ลัย จุำฬ�ลงกัรณ์์มห�วิที่ย�ลัย และเป็นผ้้เช่ิ�ยวชิ�ญใน 

เครือข่�ยพัฒิน�คว�มเข้มแข็งต่้อภัยพิบััติ้ไที่ย (TNDR) อ่กัด้ืวย

ดืร.ปณั์ฑิ์ต้� สำ�เร็จำกั�รศ้กัษ�ระดืบััปริญญ�ต้ร่กั�รผงัเมือง

บััณ์ฑิ์ต้ และระดัืบัปริญญ�โที่กั�รผังเมืองมห�บััณ์ฑิ์ต้ จำ�กัคณ์ะ

สถ�ปัต้ยกัรรมศ�สต้ร์ และกั�รผังเมือง มห�วิที่ย�ลัยธุรรมศ�สต้ร์ 

และสำ�เร็จำกั�รศ้กัษ�ระดัืบัปริญญ�เอกั นโยบั�ยศ�สต้รดุืษฎ่

บััณ์ฑิ์ต้ จำ�กัวิที่ย�ลัยนโยบั�ยศ�สต้ร์ มห�วิที่ย�ลัยริที่ส้เมคัง 

(立命館大学) ประเที่ศญ่�ปุ่น

ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ม่คว�มเชิ่�ยวชิ�ญดื้�นกั�รจำัดืกั�รสภ�วะ

แวดืล้อม ชุิมชิน และเมือง โดืยเน้นที่�งด้ื�น “Resilience” เพื�อ 

การจััดการคัวิามเสำ่�ยงภััยพิิบััติิ

โดยมีชุุมชุนเป็นฐาน

ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ
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และท่ี่�สำ�คัญต้้องที่ร�บัว่� “CBDRM ไมุ่ใช่ิ้แค่การ็จัดการ็

ปักติ้ซึึ่�งจัดการ็แค่ภายบ้ัานหรื็อครั็วเรื็อนต้นเอง แต่้ CBDRM นั�น

ส่ีงเสีริ็มุให้ชุิ้มุชิ้นร่็วมุกันทำำาร็ะบับับัร็ิหาร็จัดการ็ในชิุ้มุชิ้น ไมุ่ใช่ิ้ 

ครั็วเรื็อนใดครั็วเรื็อนหนึ�ง ดังนั�นถ้าจะสีำาเร็็จผลได้ชุิ้มุชิ้นจำาต้้องดำาเนิน 

การ็ร่็วมุกัน อาจจะมีุการ็จัดทำำาข้ั้อมูุลในลักษณะแผนทีำ� หรื็อการ็

จัดตั้�งกองทุำน”

โครังการั	CBDRM

เพื�อให้เห็นภ�พม�กัยิ�งข้�น ผ้้เข่ยนจ้ำงไดื้สอบัถ�มต้่อถ้ง

ประสบักั�รณ์์ต้รงของ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ในกั�รพัฒิน�โครงกั�ร CBDRM 

ท่ี่�ผ่�นม� ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� เล่�ให้ฟัังถ้งโครงกั�รท่ี่�เคยที่ำ�ม� โครงกั�ร 

ดัืงกัล่�วเป็นโครงกั�รในลักัษณ์ะท่ี่�ม่พื�นท่ี่�เป็นฐ�น โดืยได้ืริเริ�ม

ดืำ�เนินกั�รท่ี่�จัำงหวัดืน่�น

“โคร็งการ็นี�เป็ันโมุเดลต้้นแบับัการ็ทำดลองเอากร็ะบัวนการ็

จากต้ำาร็าในต้่างปัร็ะเทำศึมุาทำำาในบัร็ิบัทำชิุ้มุชิ้นปัร็ะเทำศึไทำย เพืู�อ

เป็ันการ็ทำดสีอบัว่ากร็ะบัวนการ็ดังกล่าวสีามุาร็ถปัร็ะยุกต์้ใช้ิ้ได้

หรื็อไมุ่ หรื็อมีุความุรู้็อะไร็ทีำ�จะต้้องปัร็ะยุกต์้กับัขั้องพืู�นทีำ�บ้ัานเร็า

บ้ัาง โคร็งการ็นี�มีุการ็ริ็เริ็�มุกันมุาตั้�งแต่้ปีั พู.ศึ. 2557 ถึง 2563 

โดยเป็ันทุำนต่้อเนื�องทีำ�ได้รั็บัการ็สีนับัสีนุนจากจุฬาลงกร็ณ์มุหาวิทำยาลัย 

เอง” ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� เล่�ร�ยละเอ่ยดืให้ฟัังว่� “โคร็งการ็นี�ได้เริ็�มุต้้น 

จากแนวคิด ‘One Functional, One Community’ ไปัสู่ี ‘Com-

munity Engagement’ ภายใต้้แนวคิด 

ทีำ�ว่ามุหาวิทำยาลัยต้้องเกื�อกูลสัีงคมุโดยร็อบั”  

ว่�แล้วก็ัม�ฟัังร�ยละเอ่ยดืกั�รดืำ�เนิน

โครงกั�รจำ�กั ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� กัันด่ืกัว่�นะครับั 

• “ปีัแร็ก 2557 เป็ันช่ิ้วงเวลาการ็หา

ข้ั้อมูุลปัร็ะเมิุนความุเสีี�ยงต้ามุหลักวิชิ้าการ็ 

จังหวัดน่านเป็ันพืู�นทีำ�ต้้นนำ�า ดังนั�นเร็าจึงให้

ชุิ้มุชิ้นมุาร่็วมุในกร็ะบัวนการ็เพืู�อให้ทำร็าบั

ความุเสีี�ยงไปัด้วยกัน”

• “ปีั 2558 เป็ันช่ิ้วงการ็สีร้็างความุ

ต้ร็ะหนัก ทำางเร็าได้รั็บัทุำนจากสีำานักงาน

การ็วิจัยแห่งชิ้าติ้มุาออกแบับั ‘เกมุจำาลอง

สีถานการ็ณ์’ เพืู�อให้เหมุาะสีมุกับัพืู�นทีำ�

ขั้องจังหวัดน่าน เร็าได้ลองไปัสีร้็างความุ

ต้ร็ะหนักให้กับัชุิ้มุชิ้น ให้ผู้เล่นตั้ดสิีนใจว่า

จะจัดการ็กับัภัยได้อย่างไร็”

• “ปีั 2559 ได้มีุการ็ดำาเนินการ็อีก

โคร็งการ็เป็ันการ็วางแผน จะเห็นได้ว่าใช้ิ้

เวลามุาแล้วสีามุปัี แต่้การ็ดำาเนินงานยังเดินทำางไปัได้เพีูยงครึ็�ง

เดียว ปีันี�มีุการ็จัดตั้�ง ‘กองทุำน’ ขั้องชุิ้มุชิ้น เร็าได้ ‘แผน’ ร็วมุทัำ�ง’แผนทีำ�

ความุเสีี�ยง’ ขั้องชุิ้มุชิ้นด้วย”

• “ปีั 2560-2561 มีุการ็ขั้ยายผล มีุการ็อบัร็มุให้กับัร็ะดับั

เมืุอง เนื�องด้วยพืู�นทีำ�ในจังหวัดน่านมีุพืู�นทีำ�ทีำ�เคยได้รั็บัผลกร็ะทำบัจาก

นำ�าท่ำวมุ 22 ชุิ้มุชิ้น เร็าจึงขั้ยายขั้อบัเขั้ต้ให้คร็อบัคลุมุทัำ�ง 22 ชุิ้มุชิ้น 

โดยให้แต่้ละชุิ้มุชิ้นกลับัไปัทำำาแผนทีำ�ความุเสีี�ยง ร็วมุทัำ�งให้แต่้ละ

ชุิ้มุชิ้นเชืิ้�อมุโยงแผน และขั้้อมูุลร็ะหว่างชุิ้มุชิ้นกันด้วย โดยอิงจาก

ข้ั้อมูุลทีำ�ได้ริ็เริ็�มุทำำากันไปัแล้ว”

ผลลัพัธ์์และบทเรัียน

“โดยปักติ้แล้วหน่วยงานภาครั็ฐ มัุกจะเป็ันผู้อบัร็มุความุรู้็

ด้านการ็จัดการ็ความุเสีี�ยงภัยพิูบััติ้ให้แก่ชุิ้มุชิ้น แต่้ส่ีวนใหญ่่การ็

อบัร็มุจะมีุลักษณะเป็ันการ็เชิิ้ญ่หัวหน้าชุิ้มุชิ้นมุารั็บัฟััง เป็ัน ‘การ็

สืี�อสีาร็ทำางเดียว’ พูวกเร็าจึงได้เสีนอแนวคิดปัรั็บัลักษณะการ็

อบัร็มุ โดยได้เรี็ยนปัรึ็กษากับัท่ำานนายกเทำศึมุนต้รี็เมืุองน่าน เพืู�อ

ขั้อทำำาเป็ัน ‘ซีึ่รี็ส์ีการ็อบัร็มุ’ ให้ไปัถึงพืู�นทีำ�ชุิ้มุชิ้น มีุการ็เชิิ้ญ่ชุิ้มุชิ้น

ในบัร็ิเวณนั�นมุาเขั้้าอบัร็มุ กลายเปั็น ‘การ็สืี�อสีาร็สีองทำาง’ จาก

การ็อบัร็มุครึ็�งวันบัร็ร็ยายกลายเปั็นการ็อบัร็มุเชิ้ิงปัฏิิบััติ้การ็ชิ้นิด

บันโต๊้ะ ‘Table Top Workshop’ จึงสีามุาร็ถขั้ยายผลได้ดียิ�งขึั้�น 

ผู้เข้ั้าร่็วมุได้มีุการ็นำาเสีนอก่อน ร็ะหว่าง และหลัง เหตุ้การ็ณ์ภัยพิูบััติ้ 

ตั้วอย่�งแผนท่ี่�คว�มเปร�ะบั�ง (ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ, 2563, หน้� 24)
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มีุการ็กำาหนดพืู�นทีำ�การ็เดินทำางหนีภัยกันเอง แล้วจึงร็วบัร็วมุข้ั้อมูุล

ทัำ�งหมุดมุาทำำาแผนทีำ�สีำาหรั็บัชุิ้มุชิ้น”

สิ�งเหล่�น่� ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� เสริมว่� “เป็ันการ็ต้อบัโจทำย์ ‘กร็อบั

การ็ดำาเนินงานขั้องเซึ่นไดเพืู�อลดความุเสีี�ยงจากภัยพิูบััติ้ พู.ศึ. 

2558-2573’ ได้ในร็ะดับันึง และยังสีามุาร็ถต้อบั ‘เปั้าหมุายการ็

พัูฒนาทีำ�ยั�งยืน’ (SDGs) อีกด้วย”

ในชิว่งกั�รดืำ�เนนิกั�รจำรงินั�น ดืร.ปณั์ฑิ์ต้� เล�่ใหฟั้ังว่� “เร็า

ได้ทำำาข้ั้อมูุลความุเปัร็าะบัางชุิ้มุชิ้นโดยมีุอาสีาสีมัุคร็สีาธีาร็ณสุีขั้

ปัร็ะจำาหมูุ่บ้ัาน (อสีมุ.) มุาช่ิ้วยจัดทำำาข้ั้อมูุล บัอกพืู�นทีำ�กับัเร็า ช่ิ้วย

บัอกข้ั้อมูุลว่าบ้ัานหลังไหนมีุผู้ปั�วย ดังนั�นถ้าหน่วยงานกู้ภัยมีุข้ั้อมูุล

เหล่านี� ก็จะสีามุาร็ถช่ิ้วยเหลือกลุ่มุเปัร็าะบัางได ้สีามุาร็ถจัดลำาดับั

ความุสีำาคัญ่การ็ช่ิ้วยเหลือก่อนหลังได้ ร็วมุทัำ�งสีามุาร็ถเต้รี็ยมุยา

เฉพูาะทำางบัางชิ้นิดเวลาเข้ั้าไปัช่ิ้วยเหลือผู้ปัร็ะสีบัภัยได้ ข้ั้อมูุล 

เหล่านี�ในท้ำายทีำ�สุีดได้ถูกนำาส่ีงให้เทำศึบัาลเพืู�อใช้ิ้สีำาหรั็บัเต้รี็ยมุ

ความุพูร้็อมุสีำาหรั็บัยามุฉุกเฉิน และการ็อพูยพูในอนาคต้”

ท้ี่�ยท่ี่�สุดื ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� บัอกัว่�ผลลัพธ์ุของโครงกั�รในปี 

2562 ได้ืออกัม�ในร้ปแบับัแผนท่ี่�สำ�หรับั 22 ชุิมชิน ข้อสรุป และ

หนังสือ กั�ร ร้้-รับั-ปรับั-พื�น ของชุิมชินจำ�กัภัยพิบััติ้ (Community Disaster 
Resilience) ฉบัับัชุิมชินและนักัปฏิิบััติ้ (ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ, 2563)

หลักักั�รจำ�กักั�ร “ลงมือ” ของ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ได้ืถ้กันำ�ม�สรุป 

ร้อยเร่ยงในหนังสือ กั�ร ร้้-รับั-ปรับั-พื�น ของชิุมชินจำ�กัภัยพิบััติ้ 

(Community Disaster Resilience) ฉบัับัชุิมชิน และนักัปฏิิบััติ้ 

(ปัณ์ฑิ์ต้� ตั้นวัฒินะ, 2563) เพื�อเป็นวิที่ย�ที่�นต่้อไป ท่ี่�นผ้้

อ่�นท่ี่�สนใจำเรื�องร�วของ CBDRM ส�ม�รถดื�วโหลดืหนังสือ

ของ ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ได้ืที่�ง https://eric.chula.ac.th/eric2020/

Ebook/2020_001_CDR_DrPuntita.pdf นะครับั

หวั งว่�ท่ี่�นผ้้อ่�นจำะได้ืร้้จัำกั และเห็นคว�มสำ�คัญของ 

“CBDRM” กัันบ้ั�งไม่ม�กัก็ัน้อยนะครับั ดืร.ปัณ์ฑิ์ต้� ฝ่�กัทิี่�งท้ี่�ย

ไว้ว่� “อย�กัจำะผลักัดัืนให้ประเที่ศไที่ยม่กั�รที่ำ� CBDRM อย่�ง

จำริงจัำงในทุี่กัชุิมชินท่ี่�ม่คว�มเส่�ยง เพื�อให้ชุิมชินม่คว�มพร้อมรับัมือ

ภัยพิบััติ้ต่้อไป”
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