
การวิเคราะห์เคร่อข�าย
ทางสังคมของ
ผี้้ประสบัภัยพิบััติ:�
การเช่�อมประสัานพรมแด้นคว่ามร้้ทาง

สัังคมวิ่ทยาในงานภััยพิบัติิศึึกษา

อั้ครนยั ขวััญอ้ย่่

บทนำา

ในปี ค.ศ. 2011 หลายพ้ืนท่ีของประเทศญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ จากเหตุแผ่นดินไหวและคล่ืน
ยักษ์สึนามิถล่มเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงเหตุ-
การณ์ดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 16,000 ราย ซ้ำาร้ายยังส่งผลให้
โรงไฟฟา้นวิเคลียรฟุ์กุชิมะ ไดอิจิ ได้รบัความเสียหาย และเกดิกมัมันต-
รังสีรั่วไหลจากโรงไฟฟ้าไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ประชาชนกว่า 
150,000 รายได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง
เซนได ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า และเป็นศูนย์กลางของภัยพิบัติครั้ง
สำาคัญน้ี (CNN Editorial Research, 2021) ท่ามกลางความช่วยเหลือ
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ของภาครัฐท่ีดำาเนินไปอย่างยากลำาบาก และมีอุปสรรคในการเข้าถึงพ้ืนท่ี
ประสบภยัอยา่งมาก จงึเป็นทีน่า่สนใจว่าในช่วงระหวา่งและหลงัจากเหตุ
ภัยพิบัติ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ “เอาตัวรอด” ในชีวิตประจำาวันอย่างไร 
ความสมัพนัธ์ของผูค้นในช่วงทีสั่งคมอยู่ในความโกลาหลและเสยีระเบยีบ
มีการขยับปรับเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม่ และเครือข่ายทางสังคมสามารถ
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนในสังคมกลับมาสู่ดุลยภาพมากน้อย
เพียงใด

งานเขียนชิน้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ทำาความเขา้ใจพลวตัของเครือขา่ย
ความสมัพนัธท์างสังคม (social network) ของผูป้ระสบภยัพบิติัในเมือง
เซนได ประเทศญี่ปุ่น ก่อนและหลังการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง
และสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
(social network analysis: SNA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้งานอย่าง
กวา้งขวางในทางสงัคมศาสตร์หลายแขนง ทัง้สงัคมวทิยา มานษุยวทิยา 
การตลาด การเงิน และรัฐศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ (social media) เครือข่ายหนึ่งที่นิยมใช้ในประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออก
เป็นสองช่วงเวลา ท้ังกอ่นและหลงัการเกดิภยัพบัิต ิ เพือ่ฉายใหเ้หน็ภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายที่ถูกคุกคามจากภัยภายนอก ว่ามีการ
ปรบัเปล่ียนไปอย่างไร นอกจากการนี ้ ในงานศึกษาชิน้นีย้งัมเีจตนาทีจ่ะ
สะท้อนให้เห็นคุณูปการอันสำาคัญของข้อมูลมหัต (big data) ที่เปล่ียน 
แปลงภูมิทัศน์ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำาคัญตลอดช่วง
สองทศวรรษที่ผ่านมา  
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มองการ์จัำดการ์ภัยพิบัติใหม่ ผี่านสายตาสหวิทยาการ์

ในงานศกึษาเรือ่ง “Weberian Political Sociology and Sociological 
Disaster Studies” (Stallings, 2002) ได้อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่าง
แนวทางการศึกษาเร่ืองภัยพิบัติ (disaster studies) ในแบบฉบับของ
สงัคมวทิยาการเมอืงในแนวแมก็ซ ์เวเบอร ์(Weberian) และสงัคมวิทยา
กระแสหลัก ซึ่งในงานดังกล่าวมองว่า สังคมวิทยากระแสหลักยังไม่ได้
เขา้ไปศกึษาในอาณาบรเิวณของภัยพิบตัศึิกษามากนกั และไมไ่ดมี้ความ
ก้าวหน้าที่โดดเด่นไปกว่างานศึกษาในช่วงแรกๆ ขณะที่สังคมวิทยา
การเมืองในแนวเวเบอร์ หรือสายรัฐศาสตร์จะให้ความสำาคัญกับความ
ไม่เทา่เทียมกันเชงิโครงสรา้งของชนช้ันสถานะและอำานาจในการอธบิาย
ปรากฏการณ์สืบเนื่องจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการศึกษาระดับมหภาค 
มากกว่าการวิเคราะห์ระดับจุลภาค หรือการวิเคราะห์ระดับบุคคล ใน
ขณะที่งานเขียนเรื่อง “Introduction: Disasters as Politics – Politics 
as Disasters” (Guggenheim, 2014) ช้ีให้เห็นว่า สังคมวิทยาได้ก้าว
เข้าไปในอาณาบริเวณของภัยพิบัติน้อยมาก เม่ือเทียบกับที่สาขารัฐ-
ศาสตร์ได้ทำา โดยตลอดช่วงที่ผ่านมานักสังคมวิทยาพยายามใช้ข้อมูล
ทางสถติใินขนบของประชากรศาสตรเ์พือ่ศกึษาจำานวนประชากรทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพบิติั เชน่ อตัราการตาย หรอือตัราการยา้ยถิน่ ฯลฯ 
ตลอดจนใชม้มุมองของสงัคมวทิยาเมอืง (urban sociology) อธบิายถงึ
ผลกระทบทีม่นุษยป์ระสบพบเจอกบัภยัพบิตัมิากขึน้ วา่มสีาเหตุมาจาก
การขยายถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมืองเข้าไปในพื้นที่เส่ียงต่อการ
เกิดภัยพิบัติมากขึ้น แต่จำานวนและความรุนแรงของภัยพิบัติไม่เคย
เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ในขณะที่สังคมวิทยามีการศึกษาประเด็นเรื่องภัยพิบัติอย่างจำากัด 
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ทางรฐัศาสตรก์ลบัมีความก้าวหนา้ในเร่ืองภยัพบิตัศิกึษาขึน้มาก (Stall-

ings, 2002) โดยอาจแบง่ความเคลือ่นไหวทางวิชาการทีส่ำาคญัของสาขา
รฐัศาสตรไ์ดส้องแนวทาง แนวทางแรก นักรฐัศาสตร์ใชเ้ร่ืองภยัพบิตัเิป็น
จุดเร่ิมต้นของการอธิบายเรื่องการจัดระเบียบโลก และปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศ และแนวทางท่ีสอง เรือ่งภัยพบิตัไิดก้ลายมาเป็นข้ออา้ง
ในการใช้นโยบายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม หรือแนวคิด “ส่ิงแวดล้อม-
นิยม” (environmentalism) ซ่ึงนำามาสู่การเคล่ือนไหวทางการเมืองต่างๆ 
เช่น ขบวนการ Chipko Andolan หรือกลุ่ม Greenery ตามมา จากที่
กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในทางรัฐศาสตร์หรือทางสังคมวิทยา
กระแสหลักล้วนแล้วแต่มุ่งศึกษาภัยพิบัติในมุมมองเชิงมหภาคแทบทั้ง
สิน้ ซึง่ทำาใหภ้าพของผูค้นและชุมชนหายไปจากปรมิณฑลของการศกึษา

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีนักสังคมวิทยาจำานวนไม่น้อยที่เริ่ม
พยายามหยิบเอาประเด็นเรื่องชุมชนและเครือข่ายทางสังคมมาใช้กับ
ภยัพบิตัมิากข้ึน โดยอาศยัศกัยภาพด้านขอ้มลูสารสนเทศ และเครือ่ง-
มอืในการวเิคราะหวิ์จยัต่างๆ ทีม่กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยความหวงั
จะเติมเต็มจินตนาการของนักสังคมวิทยาเชิงปริมาณให้เป็นจริงขึ้นมา 

“เคร์อืข่ายทางสังคม” ในฐานะเคร์ื�องมือในการ์ต้านทาน
ผีลกร์ะทบจำากภัยพิบัติ 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งในการวิจัยเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุที่ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่
สำาคัญสามประการ ไดแ้ก ่ประการทีห่นึง่ ขอ้มลูขา้งตน้สามารถบอกได้
วา่ “ตัวแสดง” (actor) หรอืสมาชิกในเครอืขา่ยแตล่ะคนมคีวามสมัพนัธ์
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กับใครในเครือข่ายบ้าง ประการที่สอง ข้อมูลข้างต้นสามารถบอกถึง
ทศิทางของความสมัพันธ ์ เช่น “การถกูตดิตาม” (follower) หรือ “เป็น
ผู้ติดตาม” (following) ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสมาชิก
แต่ละคนในเครือข่าย และประการสุดท้าย ข้อมูลข้างต้นสามารถบอก
ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ดำาเนินอยู่บนเครือข่าย 
เช่น จำานวนครั้งของการพูดคุยในกล่องข้อความส่วนบุคคล ความถ่ี
และความห่างในการพูดคุย หรือช่วงเวลาท่ีมีการพูดคุย เป็นต้น ซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งสามประการน้ีมีส่วนเกื้อหนุนให้นักวิจัย
สามารถศกึษาความสมัพนัธท์างสงัคมของผูค้นไดอ้ยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏ
มาก่อนในหนา้ประวตัศิาสตร์การวจิยัในโลกร่วมสมยั สำาหรับงานศกึษา
นี้ได้ใช้เกณฑ์ “การถูกติดตาม” และ “การเป็นผู้ติดตาม” เป็นภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และใช้จำานวนคร้ังใน
การกด “Reply” ข้อความในการแสดงความเข้มข้นของความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในห้วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ  

มีงานศึกษาจำานวนไม่น้อยที่อาศัยการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
เพือ่เข้าใจผูค้นในช่วงภัยพิบตั ิหน่ึงในน้ันคืองานศกึษาเรือ่ง Applications 
of Social Network Analysis for Building Community Disaster Resil-
ience โดยซาแมนธา แม็กซีโน (Sammantha L. Magsino, 2009) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความสำาคัญของเครือข่ายทางสังคมของผู้คนในชุมชนใน
การตา้นทานผลกระทบทางลบจากเหตภุยัพบิตั ิ โดยงานศกึษาชิน้นีม้อง
ว่าเครือข่ายทางสังคมสะท้อนให้เห็นถึง “ขีดความสามารถของชุมชน” 
(community’s ability) ในการโอน-ย้าย-ถ่าย-เทข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ในชุมชน ทั้งในลักษณะที่เป็นข่าวสารทางการ เช่น ข่าวสารจากหน่วย
งานภาครัฐ หรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูลไม่เป็นทางการ 
เช่น ข่าวสารเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน และความเป็นไปของผู้คนในชุมชน 
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ตลอดช่วงเวลาการเกิดภัยพิบัติ ช่วงหลังจากที่ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 
และช่วงการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ทั้งน้ี ยิ่งข่าวสารสามารถไหลเวียนใน
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไร ยิ่งทำาให้ผลกระทบทางลบ
จากภัยพิบตัลิดลง และชุมชนสามารถฟืน้ตวัจากความเสยีหายไดเ้ร็วขึน้
ตามไปด้วย 

ประการตอ่มา เครอืข่ายทางสงัคมท่ีแขง็แกร่งทำาใหก้ารจดัสรรทรพั-
ยากรต่างๆ ในชุมชนทำาได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
เนือ่งจากในชว่งภัยพบิตัเิปน็ช่วงทีร่ะบบการจดัสรรทรัพยากร เชน่ การ
ซื้อขายผ่านระบบตลาด ร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ไม่
สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ อันเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการขนสง่สนิคา้ และพ้ืนทีห่น้ารา้นได้รบัความเสียหาย หรอืขอ้ตอ่ของ
ห่วงโซ่อุปทานในตลาดถูกทำาลายไป จนทำาให้ผู้คนในชุมชนประสบ
ปัญหาในการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานในการใช้ชีวิต และ
จำาเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือหน่วยงานภายนอก
ชุมชน ในรูปของถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ ยารักษาโรค ฯลฯ และ
จำาเป็นต้องมีระบบการจัดสรรให้แก่ผู้ประสบภัยที่ดี และมีความทั่วถึง
เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บัความช่วยเหลอือยา่งเสมอหนา้และเทา่เทยีมกนั 

อย่างไรก็ตาม จากบทเรยีนของการช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณ-
ภัยที่ผ่านมากลับมิได้เป็นเช่นนั้น แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการทำา
สำามะโนประชากร หรือการสำารวจจำานวนแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ประกอบอาชีพในพื้นที่ว่ามีการลงหลักปักฐานอยู่ที่ใด เพ่ือให้การช่วย
เหลือยามวิกฤตสามารถทำาได้โดยง่าย แต่ครั้นเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้น 
มกัตามมาด้วยการอพยพเคล่ือนยา้ยของผูค้นอยา่งฉับพลนั โดยเฉพาะ
ในพืน้ท่ีซึง่ไดร้บัความเสยีหายรนุแรงจนมอิาจอาศัยอยูไ่ดไ้ปยังพ้ืนทีอ่ื่นๆ 
ท่ีปลอดภัยมากกว่า เช่น พ้ืนท่ีสาธารณะ (ถนน อุโมงค์ สะพาน สถานท่ี
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ราชการ ฯลฯ) หรือที่ว่างตามลักษณะภูมิประเทศ (ที่สูง เชิงผา ฯลฯ) 
หรอืแม้แตย้่ายออกไปอาศยัในเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการชัว่คราว ทำาใหก้าร
จัดสรรทรัพยากรบรรเทาสาธารณภัยทำาได้โดยยาก และจำาเป็นต้อง
อาศัยเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการในการช่วยค้นหาบุคคลที่แตกฉานซ่านเซ็นไปทุกทิศทาง ให้
สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำาเป็นในการใช้ชีวิตได้  

ท้ังน้ี การจัดสรรทรพัยากรในความหมายของงานศกึษาชิน้ดังกลา่ว 
มิได้จำากัดเพียงทรัพยากรที่ได้มาจากภายนอกชุมชน หรือความช่วย
เหลือจากภาครัฐเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้คนใน
ชุมชนมีอยู่ เช่น การแบ่งปันอาหาร น้ำาสะอาด ยารักษาโรค กระแส
ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณโทรศัพท์ หรือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้แก่เพื่อนบ้านที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนใน
การใช้งาน หรือนำาเอาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ มาใช้งานร่วมกันท่ีส่วนกลาง 
การสรา้งศนูย์พักพงิช่ัวคราวทีแ่ตล่ะครัวเรอืนมสีว่นร่วมในการออกทนุ-
ทรพัย์ หรอืกำาลังแรงกาย เปน็ตน้ ซึง่หากชุมชนไมไ่ดม้กีารสรา้งเครอื-
ขา่ยความสัมพันธใ์นลกัษณะดงักลา่วมาก่อนหนา้ การจดัสรรทรัพยากร
รูปแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ยาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย (Magsino, 2009) 

ด้วยเหตุนี้ ในทัศนะของนักสังคมวิทยา “เครือข่ายทางสังคม” จึง
เปน็เสมอืน “ฟองน้ำา” ในการดูดซบัแรงกระแทกจากภายนอก (external 
shocks) ท่ีมีต่อสังคม หรือชุมชน และช่วยให้ผู้คนในเครือข่ายมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตึงเครียดต่างๆ เช่น ผลกระทบ
อนัเกิดจากภัยพิบัตทิางธรรมชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ แตท่ัง้นี้
ก็ไม่ได้ปฏิเสธความสำาคัญของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำาหน้าที่บรรเทา
สาธารณภัยเป็นแกนหลัก และยังคงกล่าวโทษรัฐที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง
ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้ดีเพียงพอในยามวิกฤต และผลักภาระ
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การบรรเทาสาธารณภัยมาให้เป็นหน้าที่ของชุมชน (Jones & Faas, 
2017) ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ว่า
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และชุมชน ควรอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่ใดใน
การบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติ และควรจัดสรรหน้าที่กันอย่างไร

ในกรณีของประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
เปน็หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีห่ลกัดา้นการจดัการภยัพบิตั ิมคีวามพยายาม
ผลักดันให้เกิดระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถ่ิน
เป็นศูนย์กลาง โดยหัวใจสำาคัญอยู่ที่เครือข่ายความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนซึ่งทำาหน้าที่เป็นกลไกหลักตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยช่วง
ระหวา่งเกิดภัยพิบตั ิทีมี่ลกัษณะเปน็การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ (emer-

gency response) และการจัดการหลังเกิดภัย (rehabilitation and 
reconstruction) โดยมีสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) เป็นองคก์รกลาง
ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติให้
แก่ชมุชน อย่างไรกต็าม ครัน้เกดิเหตภุยัพบิตัขิึน้จรงิ กลไกตา่งๆ ทีว่าง
ไวก้ลบัไม่ได้ทำางานประสานสอดคลอ้งดงัเช่นทีว่าดหวงั ยกตวัอยา่งเชน่ 
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาในปี 2554 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวา่คนในชุมชนต่างๆ ในพืน้ทีป่ระสบภยัมคีวามขดัแยง้กนั
เรือ่งเส้นทางการระบายน้ำา การจดัสรรของบรจิาค ตลอดจนการป้องกนั
ภยัพิบตัแิบบ “บา้นใครบา้นมนั” ตามทีป่รากฏในสือ่ เปน็ทีน่า่สนใจวา่
แนวทางการจัดการภยัพบิตัธิรรมชาตโิดยมชุีมชนทอ้งถ่ินเป็นศนูยก์ลาง
ท่ีดำาเนนิการมาโดยตลอดนัน้ ถงึเวลาทีต่อ้งมีการปรับเปลีย่นวธิคิีด หรือ
การดำาเนินการ เพื่อให้แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ในบริบทของ
ประเทศไทย
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การ์วิเคร์าะหเ์คร์อืข่ายทางสังคม: เคร์ื�องมือศึกษาพลวัต
ของเคร์อืข่ายในสถิ่านการ์ณ์์ภัยพิบัติ

“ทำาไมจึงต้องมีการศึกษาเครือข่ายทางสังคมแบบเป็นพลวัต” และ 
“การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมนำามาใช้เป็นเครื่องมือทำาความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของผูค้นในชุมชนช่วงประสบภยัพบิตัไิดอ้ยา่งไร” นบัเปน็
คำาถามสำาคัญอีกชุดหนึ่งในงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ โดยบทความวิชาการ
เรือ่ง “Social Network Methodology in the Study of Disasters” ซึง่
ตีพิมพ์ออกมาในปี ค.ศ. 2009 นั้นได้อธิบายและตอบคำาถามสำาคัญ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและประเด็นสำาคัญดังต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ประเด็นเรื่องภัยพิบัติ ควรถูกวิเคราะห์ในมุมมองแบบพลวัต เน่ืองจาก
บริบทแวดล้อมของผู้คนและสังคมในช่วงภัยพิบัติมีลักษณะไม่หยุดนิ่ง 
และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเงื่อนไขของสถานการณ์ โดย
ในงานดังกล่าวนี้แบ่งช่วงเวลาหลังเกิดภัยพิบัติออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
1) ช่วงหลังจากที่ภัยพิบัติเพิ่งผ่านพ้นไป (emergency rescue) ซึ่งเป็น
ช่วงที่ชุมชนอยู่ในความโกลาหล และผู้คนต้องการความช่วยเหลือแบบ
ฉุกเฉิน เช่น การรักษาพยาบาล การติดตามบุคคล และการกู้ภัย ฯลฯ 
ซึ่งผู้คนอาศัยเครือข่ายทางสังคมที่ตนมีอยู่เดิมในการติดตามข่าวสาร
ญาติพี่น้อง บุคคลในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ตลอดจนขอความ
ชว่ยเหลอืจากสมาชกิคนอืน่ๆ ในเครอืขา่ย รวมไปถงึหนว่ย งานบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ โดยในช่วงนี้เองที่ผู้ประสบภัยมีการสร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกับผูอ่ื้นเพิม่มากขึน้ เพ่ือแลก เปลีย่นขา่วสารและ
ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน 2) ช่วงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ (reha-

bilitation and reconstruction) เป็นช่วงที่การขยายเครือข่ายความ
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สัมพันธ์กับผู้อ่ืนเริ่มถึงจุดอิ่มตัว และการพึ่งพาส่วนใหญ่เกิดในรูปของ
การแลกเปลี่ยนข่าวสารมากกว่าการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เนื่องจาก
สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และตลาดเริ่มกลับมาทำาหน้าที่
จัดสรรทรัพยากรได้เช่นเดิม และ 3) ช่วงการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติในอนาคต (prepared) ในช่วงนี้เครือข่ายจะทำาหน้าที่
อยา่งเตม็ประสทิธภิาพเพือ่ระดมความรว่มมอืในการหาแนวทางปอ้งกนั
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติในอนาคต โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวเราอาจเห็นการขยายตัวของเครือข่ายจนถึงจุดที่มีความสลับ
ซับซ้อนมากที่สุด (ผู้คนในชุมชนเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นปึกแผ่น) และ
ขณะเดียวกันอาจเป็นจุดที่เครือข่ายเริ่มสลายความสัมพันธ์ลง จากการ
ท่ีหมดภาวะพึ่งพิงต่อกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของชุมชน ความ
เขม้แขง็ของผูน้ำาชมุชน และผลกระทบทีภั่ยพบิตัทิิง้ไวใ้หช้มุชน โดยการ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมสะท้อนให้เห็นถึง “ความมีชีวิตของเครือ
ขา่ย” ทีมี่การหดและขยายตวัทา่มกลางบริบทแวดลอ้มในชมุชน ทัง้ยงั
สะท้อนถึงธรรมชาติความสัมพันธ์ของผู้คนที่ยึดโยงกันตามทฤษฎีแลก
เปลี่ยน (exchange theory) (Varda et al., 2009) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาเครือข่ายทางสังคมแบบหยุด
นิ่งเช่นที่นักสังคมศาสตร์ทำามาในอดีต ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ดั้งเดิม ไม่น่าจะเข้าถึงความรู้และความจริงเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้คน
ในช่วงภัยพิบัติได้ อย่างไรก็ตาม นับเป็นความโชคดีที่ในปัจจุบัน
วิทยาการด้านข้อมูลได้ช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลรูปแบบเครือข่ายทางสังคมของผู้คนในพื้นที่ออนไลน์ที่
แปรผันตามเวลา ซึ่งทางเทคนิคเรียกคุณสมบัติของข้อมูลดังกล่าวนี้ว่า
เป็นข้อมูลแบบ “ปัจจุบันทันด่วน” (velocity) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือเครือข่ายทางสังคมบนโลก
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ออนไลน์มีการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว และเปล่ียนแปลงทุกชั่วขณะตาม
จังหวะของบริบททางสังคมท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง (อัครนัย 
ขวัญอยู่, 2563) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้การ
สำารวจโดยแบบสัมภาษณ์ และการลงภาคสนามเป็นหลักน้ันข้อมูลจะมี
ลกัษณะแบบหยุดน่ิง (static) ณ ชว่งเวลาทีท่ำาการเกบ็ขอ้มลู ซึง่สง่ผล
ทำาใหก้ารมองหรอืการวิเคราะหเ์ครือขา่ยในสถานการณภ์ยัพบิตัผิิดเพีย้น
และขาดมิติเรื่องเวลา 

ประเด็นต่อมา การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน
ช่วงประสบภัยพิบตัไิดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ เนือ่งจากเทคนคิดงักลา่วตัง้
อยูบ่นฐานของสหวิทยาการ (interdisciplinary) อนัประกอบไปดว้ยฐาน
ของจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา สถิติศาสตร์ และทฤษฎีกราฟ โดย
เกออร์ก ซีมเมิล (Georg Simmel, 1903) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน 
ได้เขียนงานวิชาการเร่ือง “The Metropolis and Mental Life” ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพลวัตของความสัมพันธ์แบบไตรภาค (tripartite rela-

tionship) และข่ายโยงใยของการเขา้รว่มกลุ่ม ซึง่ตอ่มาจาคอ็บ โมเรโน 
(Jacob Moreno, 1934) ไดพ้ฒันาตอ่ยอดความคดิของซมีเมลิไปสู ่ “ผงั
สังคมมิติ” (sociogram)1 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อัน
เป็นฐานรากของเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม จะเห็นได้ว่า
พัฒนาการของเทคนิคดังกล่าว เกิดจากความพยายามในการอธิบาย
แบบแผนความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงพลวัต ภายใต้บริบททางสังคม

1 ผงัสงัคมมติ ิคอืเครือ่งมอืวดัความสมัพนัธท์างสังคมระหวา่งสมาชิกของกลุม่ทีส่นใจศึกษา 
โดยในการวดัจะระบถุงึรปูแบบ ความเขม้ขน้ และทศิทางความสมัพนัธ ์ของแตล่ะคู่ความ
สมัพนัธ ์โดยสามารถประเมนิออกมาในรปูของ “คา่” ทีเ่ปน็ตวัเลข ซึง่อาจแสดงในรปูของ
เมทริกซ์ หรือฟังก์ชั่นคู่อันดับ
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ที่แตกต่างกัน จึงทำาให้ศูนย์กลางของการวิเคราะห์มีความลื่นไหลตาม
เงือ่นไขของเวลา และสามารถวิเคราะหไ์ดใ้นหลายระดบัทัง้ระดบับคุคล
และระดับเครือข่าย 

หากกล่าวโดยสรุป เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นเคร่ืองมือ
ในการศกึษาและทำาความเขา้ใจรปูแบบความสมัพนัธ์ของหนว่ยวเิคราะห์
ตา่งๆ (unit of analysis) ซึง่อาจเปน็ไดท้ัง้บคุคล ครวัเรอืน หรอืชมุชน 
ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมทางสังคมอย่างไร โดยเทคนิคดังกล่าว
จะช่วยให้เห็นภาพองค์รวมของเครือข่ายความสัมพันธ์ ในพื้นที่ซ่ึง
ทำาการศกึษาท้ังในเรือ่งการไหลเวียน หรอืการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 
ทรัพยากรภายในเครือข่าย ว่ามีการสร้างความร่วมมือและประสาน
ประโยชน์ระหวา่งกันอยา่งไร และเนือ่งจากเทคนคิ SNA เป็นการศกึษา
การตดิตอ่สมัพันธร์ะหวา่งหนว่ยการวเิคราะหต์า่งๆ ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จงึมี
ขนาดใหญ่ตามจำานวนของหนว่ยวเิคราะหท์ีอ่ยูใ่นเครือข่าย และมคีวาม
ซบัซอ้นตามแตเ่ครือขา่ยทีห่นว่ยวิเคราะหส์รา้งขึน้ (Scott, 2017) ดงันัน้ 
ผู้วิจัยจึงจำาเป็นต้องอาศัยการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ (systematic 
empirical data) และอาศยัแบบจำาลองทางคณติศาสตร ์ (mathematical 
models) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยอาศัยทฤษฎีบทพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าความเป็นศูนย์กลาง (degree centrality) ค่าความเป็นศูนย์-
กลางประเภทความใกล้ชิด (closeness centrality) และค่าความเป็น
ศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง (betweenness centrality) 

ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลาง (degree centrality)
“คา่ความเปน็ศูนยก์ลาง” หรอื “degree centrality” นบัเป็นคา่ทาง

คณิตศาสตรข์ัน้พืน้ฐานของการวิเคราะหเ์ครือขา่ยดว้ยเทคนคิ SNA และ
นบัเปน็รปูแบบความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ทีห่นว่ยการวเิคราะหห์น่ึงๆ เขา้ไป
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มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยวิเคราะห์อ่ืนๆ ภายในเครือข่าย โดยจากภาพท่ี 1 
แสดงค่าความเปน็ศนูย์กลางของหนว่ยวเิคราะหท์ี ่ i กบัหนว่ยวเิคราะห์
อื่นๆ โดยกรอบสี่เหลี่ยม (  ) แทนหน่วยวิเคราะห์ในเครือข่าย และ
เส้นตรง (—) แทนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวิเคราะห์ที่ i กับหน่วย
วเิคราะหท์ี ่ j1, j2, …. jn โดยหน่วยวิเคราะหท์ีม่รีะดบัคา่ความเปน็ศนูย-์
กลางสูง สะท้อนถงึลกัษณะการเปน็ศูนยก์ลางของเครอืขา่ย และอำานาจ
ในการตอ่รองของหนว่ยวิเคราะหน์ัน้ๆ โดยตวัอยา่งเครอืขา่ยทางสงัคม
ด้านซ้ายมือเป็นรูปแบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (centralized network) 
ซึง่ผู้ท่ีอยู่ตรงก่ึงกลางเครอืขา่ยมีคา่ความเป็นศนูย์กลางสงูทีสุ่ด (เทา่กบั 
7) ในขณะทีห่นว่ยอืน่ๆ มคีา่ความเปน็ศนูยก์ลางในระดบัต่ำา ดงันัน้การ
ไหลเวียนของข่าวสารและทรัพยากรจะอยู่ภายใต้การกำากับควบคุมของ
หนว่ยทีอ่ยูต่รงกึง่กลาง โดยเครอืขา่ยลกัษณะดงักลา่วนบัเปน็เครอืขา่ย
ทีมี่ความเปราะบางสูง เนือ่งจากขอ้มลูขา่วสารและทรัพยากรถูกผกูขาด
โดยคนเพียงคนเดียว และอาจแตกสลายออกจากกันได้ง่ายหากขาด
หน่วยท่ีเป็นศนูย์กลางของเครอืขา่ยไป ในทางตรงกนัขา้ม ตวัอยา่งเครอื-
ข่ายทางสังคมด้านขวามือและด้านล่างแม้จะมีลักษณะเครือข่ายแบบ
ไร้ศูนย์กลาง (decentralized network) แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการ
แตกสลายได้งา่ย เพราะแตล่ะหนว่ยในเครอืขา่ยมคีวามสัมพนัธก์นัแบบ
เชิงเดี่ยว (รู้จักกันเป็นทอดๆ) (Scott & Carrington, 2011, 10-26) 

หากพิจารณาเปรียบเทยีบใหแ้ตล่ะหนว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบ
ภัยในพื้นที่หนึ่งๆ จะพบว่าผู้ประสบภัยที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางอยู่ใน
เกณฑสู์งจะมคีวามสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและทรพัยากรตา่งๆ ได้
ง่ายกว่าผู้ประสบภัยรายอื่น โดยเราอาจเรียกผู้ประสบภัยในลักษณะนี้
ด้วยภาษาท่ัวๆ ไปว่า “เป็นผู้กว้างขวางในสังคม” โดยคนลักษณะเช่นน้ี
จะมีบทบาทสำาคัญในเครือข่าย และมีขีดความสามารถในการร้อยรวม
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ภาพที่ 1 ค่า Degree Centrality จำาแนกตามรูปแบบของเครือข่าย 
ที่มาของภาพประกอบ: (Giuffre, 2013)

เอาผู้คนในเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในช่วงเวลาประสบภัยพิบัติ คน
ลักษณะดังกล่าวจะสามารถรับทราบความเป็นไปของผู้คนในเครือข่าย
ได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในระดับเครือข่ายแล้ว ชุมชนหรือสังคมที่
มีลักษณะเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (centralized network) จะถูกจัดให้
อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงในการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เนือ่งจากลักษณะเครอืขา่ยไม่มกีารกระจายความเสีย่งของความสมัพนัธ ์
หากผูท้ีเ่ปน็ศนูย์กลางของเครอืขา่ยเกดิสญูหาย หรอืเสยีชวีติในชว่งภยั
พิบตั ิผูค้นในเครอืขา่ยจะแตกสลายออกจากกนั ไมส่ามารถสง่ตอ่ขอ้มลู
ขา่วสาร และจดัสรรทรพัยากรตา่งๆ รว่มกันได ้หรืออาจตอ้งใชเ้วลานาน
ในการรวมเครือข่ายหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 

สมการที่ 1
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ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลางประเภทุควัามใกล้ชัิด 
(closeness centrality)

“ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด” หรือ “closeness 
centrality” เป็นค่าท่ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าหน่วยการวิเคราะหอ์ยู่ในตำาแหนง่ 
(position) ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยการวิเคราะห์อื่นๆ ได้ง่ายหรือ
ยากเพียงใด โดยหน่วยวิเคราะห์ที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภท
ความใกล้ชิดอยู่ในระดับต่ำา แสดงให้เห็นว่าหน่วยการวิเคราะห์นั้นอยู่
บริเวณชายขอบของเครือข่าย ซึ่งทำาให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อเช่ือม
โยงกบัหนว่ยอืน่ๆ ภายในเครอืขา่ย และสนันษิฐานวา่เปน็หนว่ยทีจ่ะได้
รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ในเครือข่ายน้อยกว่าหน่วย
อื่นๆ ที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงกว่า 

ในสมการท่ี 2 แสดงการคำานวณค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความ
ใกล้ชิดโดย d(ni, nj) คือ จำานวนเส้นความสัมพันธ์ที่สั้นที่สุดระหว่าง
หน่วยที่ i และหน่วยที่ j และสมการที่ 3 แสดงค่ามาตรฐานของความ
เปน็ศนูย์กลางประเภทความใกลชิ้ด (normalized closeness centrality) 
หรอืค่าความเปน็ศนูยก์ลางประเภทความใกลชิ้ดทีผ่า่นการปรับการกระ
จายตัวในรูปปกติแล้ว (Scott & Carrington, 2011, pp. 10-26) 

หากพิจารณาเปรยีบเทยีบใหห้นว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบภยัใน

สมการที่ 2

สมการที่ 3
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พืน้ทีห่นึง่ๆ ผูป้ระสบภยัทีม่คีา่ความเปน็ศูนยก์ลางประเภทความใกลช้ดิ
อยู่ในเกณฑ์ต่ำาจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ในเครือ
ข่ายที่อยู่ห่างออกไป และมีโอกาสน้อยที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
จากเครือข่าย หรือมีความไวในการรับข้อมูลที่ต่ำากว่าสมาชิกคนอื่นๆ 
ยกตวัอยา่งเชน่ ในสถานการณท์ีภ่าครฐัแจกจา่ยถงุยงัชพี หรอือปุกรณ์
เคร่ืองใช้ท่ีจำาเป็นแก่ผู้ประสบภัย โดยให้ตัวแทนของชุมชนหรือผู้นำาชุมชน
ไปแจกจ่ายหรือกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มต่างๆ ผู้ประสบภัยที่
มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดต่ำา หรือกล่าวโดยง่ายคือ
กลุม่ทีอ่ยู่ชายขอบของเครอืขา่ยจะมโีอกาสถกูมองขา้ม หรอืไดร้บัความ
ช่วยเหลือช้ากว่ากลุ่มผู้ประสบภัยท่ีมีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความ
ใกล้ชิดสูง หรืออยู่ใกล้ศูนย์กลางของเครือข่าย หรือในกรณีที่มีข่าวสาร
สำาคญัสำาหรับผู้ประสบภยั เชน่ การกำาหนดจุดใหบ้รกิารทางการแพทย ์
จุดกระจายอาหาร หรอืจดุใหบ้รกิารทีพ่กัพงิช่ัวคราว ผู้ทีอ่ยูบ่รเิวณรอบ
นอกของเครือข่ายจะต้องรอให้ข่าวสารดังกล่าวไหลผ่านออกมาจาก
ศูนย์กลางของเครือข่าย ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน

ค่าควัามเปน็ศน่ย์กลางประเภทุค่ันกลาง 
(betweenness centrality)

“ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง” หรือ “betweenness 
centrality” เปน็คา่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของหนว่ยการวเิคราะห์
ท่ีมีต่อหน่วยอ่ืนๆ และเครือข่าย โดยหน่วยวิเคราะห์ที่มีค่าความเป็น
ศนูยก์ลางประเภทค่ันกลางอยูใ่นเกณฑสู์งแสดงใหเ้หน็วา่หนว่ยวเิคราะห์
ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์รวมของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ทรัพยากร 
ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในเครือข่าย จำาเป็นจะต้อง
อาศัยหน่วยวิเคราะห์ดังกล่าวนี้เป็น “ทางผ่าน” เพราะหน่วยวิเคราะห์
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อยู่ในตำาแหน่งที่คั่นกลางระหว่างหน่วยอื่นๆ ดังนั้นหน่วยการวิเคราะห์
ในลักษณะนี้จะมีสถานะเป็น “ผู้เฝ้าประตู” (gatekeeper) ที่ทำาหน้าที่
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตา่งๆ และมศีกัยภาพสงูในการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยต่างๆ ในเครือข่าย โดยจากสมการที่ 4 เป็นการคำานวณ
หาสัดส่วนความแปรปรวนระหว่างจำานวนเส้นทางท่ีสมาชิก s, t สามารถ
เชื่อมโยงเข้าหากันโดยต้องอาศัยหน่วยวิเคราะห์ v เป็นตัวคั่นกลาง 
เทียบกับจำานวนเส้นทางท่ีสมาชิก s, t สามารถเช่ือมโยงเข้าหากันท้ังหมด 
(Scott & Carrington, 2011, pp. 10-26) 

หากพิจารณาเปรยีบเทยีบใหห้นว่ยการวเิคราะหเ์ปน็ผูป้ระสบภยัใน
พื้นที่หนึ่งๆ จะพบว่าผู้ประสบภัยที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทคั่น
กลางอยู่ในเกณฑ์สูงจะมีหน้าที่อันสำาคัญในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น อาจเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข่าวสาร
จากภาครัฐ เป็นตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งของเคร่ืองใช้ที่
จำาเป็นให้แก่สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

การ์วิเคร์าะหเ์คร์อืข่ายทางสังคมของผี้้ป็ร์ะสบภัย 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนที่
ไดจ้ากฐานขอ้มลูเครือขา่ยสังคมออนไลน์เครอืขา่ยหนึง่ทีไ่ดรั้บความนยิม
ในการใช้งานในพื้นที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ 
Python Web Scraping ในการดึงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี

สมการที่ 4
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ผู้ใช้งานต่างๆ และใช้ซอฟต์แวร์ UCINet ประกอบกับ NetDraw เป็น
เครือ่งมอืหลกัในการจดัการขอ้มลูและวิเคราะหเ์ครอืขา่ย โดยไดค้ดัเลอืก
ผู้ใช้งานในพ้ืนที่เขตการปกครองพื้นที่หนึ่งของเมืองเป็นตัวแทนในการ
ศึกษา จำานวนรวม 203 ตัวอย่าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะท่ีน่าสนใจ
หลายประการ ได้แก่ ประการแรก พื้นที่ดังกล่าวเช่ือมต่อกับโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์เซนได ซึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 1 ถึง 5 
ของโรงไฟฟา้ได้รบัความเสยีหายอยา่งหนกัจากเหตภุยัพบิตั ิจนเกดิการ
รั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่รุนแรงท่ีสุดรองจากเหตุการณ์ท่ีเชอร์โนบิล 
ตามการจัดอันดับของมาตรวัดเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ 
(International Nuclear Event Scale) ประการที่สอง พ้ืนที่ดังกล่าวมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแนน่กว่าบรเิวณอืน่ๆ ของเมอืง แต่มลีกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีแยกตัวจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยรอบอย่างชัดเจน และประการสุดท้าย 
พ้ืนท่ีดังกล่าวมีแรงงานตา่งถิน่เขา้มาในสดัสว่นทีส่งู จงึเป็นทีน่่าสนใจวา่
ผู้คนที่เป็นคนท้องถิ่นหรือชาวเซนไดโดยกำาเนิดจะสามารถบูรณาการ
เครือข่ายทางสังคมกับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้อย่างไร 

จากผลการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามภาพที่ 2 แสดงให้
เห็นถึงเครือข่ายสังคมของชุมชนดังกล่าวก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ 7 วัน 
(ประมาณหนึง่สปัดาห)์ ซึง่จะสงัเกตเหน็ไดชั้ดว่า ผู้คนในชมุชนดงักลา่ว
ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก (ขวามือ) สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่ม
คนในท้องถิ่น หรือชาวเซนไดโดยกำาเนิด มีจำานวนมากกว่ากลุ่มที่สอง 
(ซ้ายมือ) ซ่ึงสนันษิฐานวา่เปน็กลุ่มผูอ้พยพเขา้มาใหม ่โดยทัง้สองกลุม่ 
(between groups) มีโครงข่ายความสัมพันธ์กันอย่างเบาบาง โดยมี
เพยีงสมาชกิในชมุชนหมายเลข “150” “163” และ “167” ทีย่ดึโยงทัง้
สองกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน แต่กระนั้น ความสัมพันธ์ของผู้คนภายในกลุ่ม 
(within group) มลีกัษณะค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น หรอืกลา่วไดว้า่มคีวาม
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เป็นปึกแผ่นกันพอสมควร นอกจากน้ี สังเกตว่าสมาชิกในชุมชนหมายเลข
ที่ “18” “33” และ “60” ไม่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายกลุ่มใดเลย 
หรอืเรียกวา่เปน็ “isolated note” และในภาพที ่3 แสดงใหเ้หน็ถึงเครือ-
ข่ายสังคม ของชุมชนหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 7 วัน (ประมาณหน่ึงสัปดาห์) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนทั้งสองกลุ่ม และภายใน
กลุ่มมีการเชื่อมโยงกันสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งสะท้อน
ใหเ้หน็วา่ผูค้นทีอ่ยูใ่นชุมชนมคีวามพยายามในการเชือ่มประสานเป็นเนือ้
เดียวกันมากขึ้น โดยจากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของเครือข่าย 
(network density) หรือ Nd ตามสมการท่ี 5 เป็นการหาสัดส่วนระหว่าง
จำานวนความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในเครือข่าย (actual connections) เม่ือ
เทียบกับจำานวนความสัมพันธ์ทีเ่ป็นไปได้ท้ังหมด (potential connections) 
ซ่ึงพบว่าค่าความหนาแน่นมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 0.34 เป็น 0.60 (จาก
ค่าคะแนนความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 1.00 และต่ำาสุดเท่ากับ 0.00)

จากนั้นได้ทำาการศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อสมาชิกใน
เครอื ข่าย เพือ่พจิารณาหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความเปน็ศนูยก์ลาง 
(Cd) คา่ความเปน็ศูนยก์ลางประเภทความใกลชิ้ด (Cc) และคา่ความเป็น
ศูนย์กลางประเภทคั่นกลาง (Cb) กับผลกระทบที่สมาชิกได้รับจากภัย
พบิติั ซึง่พบวา่ผู้ประสบภัยทีม่ค่ีาความเปน็ศูนยก์ลาง (Cd) อยูใ่นเกณฑ์
ต่ำา หรือกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชนน้อย เป็น 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
มากกว่ากลุ่มที่มีค่าความเป็นศูนย์กลาง (Cd) ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัย

สมการที่ 5
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ภาพที่ 2 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง 
ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 

ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น (ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) 
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

สำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สนันษิฐานไดว้า่กลุม่คนดงักลา่วอาจได้
รบัขา่วสารเกีย่วกบัการเฝา้ระวังภัยพบิติัช้ากว่ากลุม่คนกลุ่มอืน่ จงึทำาให้
เตรียมการในการเคล่ือนย้ายเข้าสู่พ้ืนท่ีปลอดภัยได้ช้ากว่า หรืออาจได้รับ
การเข้าช่วยเหลือ และการกู้ภัยเป็นกลุ่มหลังๆ จึงมีโอกาสเสียชีวิตมาก กว่า 
นอกจากน้ี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นศูนย์กลาง
ประเภทความใกลชิ้ด (Cc) ก็ใหผ้ลลพัธ์ออกมาในลกัษณะเดยีวกนั กล่าว
คือ ผู้ประสบภัยท่ีมีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) 
อยู่ในเกณฑต์่ำา หรือเปน็กลุม่ทีอ่ยูบ่รเิวณชายขอบของเครือข่ายจะมีแนว
โนม้ในการไดร้บับาดเจบ็และเสยีชีวิตมากกว่ากลุม่ทีม่คีา่ความเปน็ศนูย์-
กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) สูง ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ได้กล่าว
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ภาพที่ 3 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง 
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 

ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น (หลังเกิดเหตุ 7 วัน)
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มาข้างต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พบว่าผู้ประสบภัยที่
มีค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิดอยู่ในเกณฑ์ต่ำาส่วนใหญ่
เป็นแรงงานต่างถิ่นและอยู่ในช่วงวัยสูงอายุ

ในภาพที ่4 แสดงแผนภาพเครอืขา่ยสงัคมจำาแนกตามผลกระทบที่
ได้รบัจากภัยพิบตั ิ โดยสัญลักษณส์ีเ่หลีย่มแทนกลุม่ผูป้ระสบภยัทีไ่มไ่ด้
รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ สัญลักษณ์วงกลมสีขาวแทนกลุ่ม
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสัญลักษณ์
วงกลมสีดำาแทนกลุ่มผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่ง
จะสงัเกตเห็นวา่ ผู้ประสบภยัทีเ่สยีชีวิตจากเหตกุารณภ์ยัพบิติัสว่นใหญ่
เปน็กลุม่คนทีไ่มม่คีวามสมัพันธ์กับเครอืขา่ยกลุม่ใดเลย หรอืเรยีกวา่เปน็ 
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ภาพที่ 4 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

(ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) จำาแนกตามผลกระทบจากภัยพิบัติ
จัดทำาโดยผู้วิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

“isolated note” (2 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด)2 ส่วนผู้ประสบภัยที่
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ภัยพิบัติส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่อยู่บริเวณ
ชายขอบของกลุ่ม กับแรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยกลุ่มใหม่ ในขณะที่กลุ่ม

2 มผีูเ้สยีชวีติจากแผ่นดินไหวครัง้รนุแรงและสนึามริวมทัง้สิน้ประมาณ 18,500 คน แตไ่มมี่
รายงานการเสียชีวติทีเ่ชือ่มโยงกบัการสมัผสักบัรงัสจีากโรงไฟฟา้ อยา่งไรกต็าม จากการ
คำานวณในผูป้ว่ยโรคมะเรง็และการเสียชวิีตในอนาคตจากการสมัผสัรังสทีีส่ะสมในประชากร
ทีอ่ยูอ่าศยัใกลก้บัฟกุชุมิะ โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และกลุม่ผูส้นบัสนนุการตอ่ตา้น
นิวเคลียร์ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเสียชีวิต 130 รายและผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 180 
ราย โดยส่วนใหญ่ของกรณีเหล่าน้ีเกิดข้ึนในประชากรในพ้ืนที่ที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่ของ
ฟุกุชิมะและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการศึกษาผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ในงานศึกษาครั้งนี้จึงยังไม่รวมผู้เสียชีวิตแฝงตามที่ประมาณการไว้
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ภาพที่ 5 แผนภาพเครือข่ายสังคมของชุมชนแห่งหนึ่ง ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งรุนแรงและสึนามิในปี พ.ศ. 2554 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

(ก่อนเกิดเหตุ 7 วัน) จำาแนกตามช่วงวัยของสมาชิกในชุมชน

คนท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเครือข่ายเป็นกลุ่มคนท่ีแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ
ใดต่อร่างกาย ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายทางสังคม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปกป้องชีวิตผู้คนในเหตุภัยพิบัติได้ 
ตามแนวคิดของแม็กซิโน (Magsino, 2009) 

ในการนี ้ งานศึกษาไดท้ำาการวเิคราะหป์จัจัยสว่นบคุคลของสมาชกิ
ในชมุชนทีมี่ต่อการเขา้ไปมสีว่นในเครอืขา่ยความสัมพนัธ ์โดยยอ้นเวลา
กลับไปศกึษาเครือขา่ยในช่วงกอ่นเกดิเหตภุยัพบิตั ิซึง่เปน็ชว่งทีย่งัไมม่ี
ปัจจัยภายนอกมากระทบหรอืสง่อทิธพิลใหเ้ครอืขา่ยตอ้งปรับตวั โดยใน
ภาพที ่5 แสดงแผนภาพเครอืขา่ยสงัคมจำาแนกตามชว่งอายขุองสมาชกิ
ในเครือข่ายชุมชน จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่
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กระจายอยู่ตามบริเวณชายขอบของเครือข่าย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีอาศัย
อยู่แต่เดิม หรือเป็นชาวเซนไดโดยกำาเนิด ซึ่งน่าสนใจว่าหากเกิดเหตุ
ภยัพบิตัแิละตอ้งมกีารเคลือ่นยา้ยออกจากพืน้ทีอ่ยา่งฉบัพลนั กลุ่มผูส้งู
อายุดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็วเพียงพอในการเตรียม
ตวัเคลือ่นยา้ยหรอืไม ่และด้วยลกัษณะทางกายภาพของผูส้งูอายทุีเ่ปน็
อุปสรรคอยู่เป็นทุนเดิม อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอัตราการได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่ 

ทั้งนี้ ในงานศึกษาได้มีการทดสอบระดับนัยสำาคัญทางสถิติระหว่าง
ช่วงวัย และการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็น 
กลุ่มที่มีสัดส่วนการได้รับบาดเจ็บมากกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่นๆ อย่างมีนัย-
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่เด็กและเยาวชนเป็นอีกกลุ่มที่มี
ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด (Cc) อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงนัก 
ซึง่อาจประสบปญัหาในการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารทีช่า้กว่ากลุม่วยัทำางาน
เช่นกัน

จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่าย
ทางสังคมมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ตามสถานการณ์ 
บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบ และในท้ายที่สุดเครือ
ข่ายจะมีการปรับตัวภายในเพ่ือให้สามารถผ่านข้อจำากัดหรืออุปสรรค
ต่างๆ ไปได้ในที่สุด

บทสรุ์ป็ 

โดยธรรมชาติของ “ภัยพิบัติศึกษา” มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
หลายสาขาวิชานับต้ังแต่มิติด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ธรณีสัณฐานวิทยา 
อุทกวิทยา ฯลฯ มิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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นิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และ มิติด้านสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ อาณาบริเวณของภัยพิบัติศึกษาจึงนับว่า
มคีวามทา้ทายใหน้กัวชิาการจากหลายสาขามาทำางานร่วมกนัอยา่งเปน็
สหวิทยาการ

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ในการขยายพรมแดนความรู้ใน
สาขาวิชาสังคมวิทยาให้กลับเข้าสู่ปริมณฑลของภัยพิบัติศึกษาอีกคร้ัง 
โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสะพาน
ในการเชื่อมต่อพื้นที่การศึกษาทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยเทคนิคดังกล่าว
นอกจากจะมุ่งเน้นศึกษาคนตัวเล็กตัวน้อย หรือสังคมในระดับจุลภาค
แล้ว ยังให้ความสำาคัญกับภาพในระดับที่ใหญ่กว่าคือ เครือข่ายความ
สัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในระดับมหภาคด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการนำาข้อมูลความสัมพันธ์
ของผู้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ศึกษาในประเด็นภัยพิบัติมาก
นกั ซ่ึงในอนาคตหากเทคโนโลย ีตลอดจนองคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
มคีวามพร้อมมากขึน้ เชือ่วา่นกัสงัคมวิทยาไทยจะสามารถใชข้อ้มลูและ
เทคนิควิธีดังกล่าวในการทำาความเข้าใจประเด็นภัยพิบัติในสังคมไทย
ผ่านเลนส์ของสังคมวิทยาได้มากขึ้นตามมา
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