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In many parts of the world natural disasters like floods, droughts, earthquakes, and
tsunamis have been in the news in recent years. Undoubtedly such tragedies will
continue with great costs in human suffering as well as lives and economic resources.
After a brief overview of natural disasters in general this lecture will focus on how
anthropologists have approached basic and applied research on natural disasters. It
will emphasize political ecology in particular including how some social groups are
more vulnerable to natural disasters, less able to respond effectively, and more often
victimized. The roles of cultural, ethnic, and religious differences in coping with
natural disasters will also be considered. Finally, the growing impact of global
climate change will be briefly discussed as well.

ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ ไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางเชน น้ำทวม ความแหงแลง แผนดิน
ไหว และสึนามิ ในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก และเห็นไดชัดวา จากนี้ไปโลกจะยังตองเผชิญกับโศกนาฏกรรมอันนำ
มาซึ่งความทุกขยากของมนุษยนอกเหนือไปจากความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยากรเศรษฐกิจ การบรรยาย
ครั้งนี้จะเริ่มดวยการใหภาพรวมโดยสังเขปเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ กอนที่จะกลาวถึงแนววิธีที่นัก
มานุษยวิทยาใชในการวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจะเนนแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง
(political ecology) และสาเหตุที่กลุมทางสังคมบางกลุมมีความเปราะบางตอภัยพิบัติ มีศักยภาพในการ
รับมือภัยพิบัตินอยกวา และมีแนวโนมที่จะตกเปนเหยื่อผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติมากกวากลุมอื่นๆ
นอกจากนี้จะพิจารณาบทบาทของความแตกตางเชิงวัฒนธรรม ชาติพันธุ และศาสนาในการจัดการกับภัย
พิบัติ และสุดทายจะไดอภิปรายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศของโลกโดย
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biographical sketch

Leslie E. Sponsel earned the B.A. in geology from Indiana University (1965), and the
M.A. (1973) and Ph.D. (1981) in biological and cultural anthropology from
Cornell University. Over the last four decades he has taught at seven universities in
four countries, two as a Fulbright Fellow. One of the latter was in the Biology Section
of Prince of Songkhla University in Patani.
Since 1981 Sponsel has served on the anthropology faculty at the University of
˛
Hawai i where he is now a Professor Emeritus. He was hired to develop and direct
the Ecological Anthropology Program. Although retired since August 2010, he
usually teaches one course a semester and devotes the rest of his time to research
and publications.
Sponsel’s main contributions in teaching and research have focused on exploring the
interfaces within five arenas: (1) biological and cultural anthropology through
ecology; (2) cultural anthropology and primatology through ethnoprimatology; (3)
cultural anthropology on the one hand and on the other war studies, peace studies,
and human rights; (4) religions and spiritualities on the one hand and on the other
ecologies, environments, and environmentalisms, especially through Buddhist
ecology; and (5) sacred places and biodiversity conservation, particularly through
fieldwork in Thailand.
Together with his wife and colleague, Dr. Poranee Natadecha-Sponsel of Chaminade
University in Honolulu, he has researched aspects of Buddhist ecology and
environmentalism in Thailand, most recently sacred caves. His book Spiritual
Ecology: A Quiet Revolution will be published in June. He is developing plans and a
website for the Research Institute for Spiritual Ecology (RISE).

faculty profile
http://www.anthropology.hawaii.edu/People/Faculty/Emeritus/Sponsel/index.html

personal homepage
http://www.soc.hawaii.edu/sponsel/
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