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ค�านยิม

พลเอกสรุนิทร์ พิกลุทอง

ประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาทีดิ่น ทีท่�ากนิ

และพ้ืนทีท่างจิตวญิญาณชมุชนชาวเล

 ผมได้รบัการประสานจาก คณุปรดีา คงแป้น ผู้จดัการมลูนิธิ

ชมุชนไท ขอให้เขยีนค�านยิมของหนงัสอื สนึาม ิ : คล่ืนแห่งการปฏริปู       

ในฐานะทีผ่มได้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรือ่งทีด่นิและท่ีอยูอ่าศยัของ

ชมุชนทีป่ระสบภยัพบิตั ิแล้วไม่สามารถกลบัไปก่อสร้างบ้านอยูอ่าศยัใน

ทีด่นิเดมิได้  เนือ่งจากเกดิมเีจ้าของทีด่นิท้ังภาครฐัและเอกชน ผมต้อง     

ขอขอบคุณทีใ่ห้เกยีรตผิมได้มส่ีวนร่วมในหนังสอืทีม่คีณุค่าเล่มนี้

 การเกดิ คลืน่สนึาม ิเมือ่ 26 ธันวาคม 2547 ในครัง้นัน้ย่อม

เป็นทีท่ราบกนัดีว่าได้บังเกดิความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่มนษุยชาติ

ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและมหาสมทุรอนิเดยี  การจดัการภยัพบัิตทิีเ่กดิข้ึน

โดยไม่ทราบล่วงหน้า  ไม่ทราบขนาด  ไม่ทราบสถานที ่ และไม่ทราบว่า

จะเกดิความสญูเสยีมากน้อยแค่ไหน และไม่เคยประสบมาก่อน เมือ่เกดิ

ข้ึนแล้ว การบรหิารจัดการเป็นเรือ่งทีย่ากยิง่ทีสุ่ดท่ีจะให้เรยีบร้อยถกูต้อง 

ครบถ้วน ทัง้ๆ ทีค่นทกุภาคส่วนมคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะให้   

การบริหารจดัการส�าเรจ็เรยีบร้อยในทกุประเดน็ปัญหา โดยการทุม่เท     

ทัง้กาย  สตปัิญญาและก�าลงัทรพัย์ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม

 หนังสือสึนามิ : คลื่นแห่งการปฏิรูป ได้เรียบเรียงโดยผู้ที่

ประสบการณ์ตรง ได้คลีใ่ห้เหน็ความดีงามของสงัคมไทย สงัคมโลก  ความ

ส�าเรจ็  ความบกพร่อง  ความผดิพลาดทัง้ในอดตี และปัจจบุนั ได้เผยให้

เหน็ธาตแุท้ของสงัคมไทย ทัง้ในยามปกต ิและยามวกิฤติ ิโดยเผยให้เหน็

สิง่ทีค่ดิว่าไม่น่าจะมอีดตีทีซุ่กซ่อนไว้ อันก่อให้เกดิการปฏริปูเกอืบจะ     

ทกุด้านและเป็นการปฏริปูจากฐานรากจากล่างขึน้บน ซึง่เป็นการปฏริปู

ทีแ่ท้จรงิ

 ขอขอบคุณและคารวะต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายท่ีได้       

ร่วมกันท�าให้มีเอกสารที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สังคม ฉบับนี้         

สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู

23  กรกฎาคม  2558
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ค�านยิม

ดร.วณ ีป่ินประทปี

ผูอ้�านวยการส�านกัประสานการพฒันาสงัคมสุขภาวะ (สปพส.)

 หนงัสอืสนิาม ิ : คล่ืนแห่งการปฏรูิป เป็นหนงัสอืทีร่วบรวม          

เรือ่งราว ประสบการณ์ ในการจัดการศนูย์พักพงิชัว่คราว เม่ือเกดิภยัพิบตัิ 

มีบทเรยีนการฟ้ืนฟูชวีติ และชมุชนผูป้ระสบภัยได้เหน็ถงึการพลิกวิกฤติิ

เป็นโอกาสของผูค้นท่ีประสบภัย ท้ังเด็ก ผูห้ญงิ หนงัสอืเล่มนีจ้ะมีเรือ่งเล่า

ของผู้ประสบภัยซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่หาอ่านได้ยากจากหนังสือ    

เล่มอืน่ 

 หนงัสอืเล่มนี ้ จะสร้างแรงบนัดาลใจให้กับผูค้นในการลุกข้ึนมา

ต่อสูเ้มือ่ยามประสบภัยพบัิต ิซึง่พวกเรารับรู้กันอยูต่ลอดเวลาว่ามนษุย์ไม่

อาจหลกีเลีย่งภยัพบัิตท่ีิเกดิจากธรรมชาต ิแต่มนษุย์สามารถทีจ่ะลด

ขนาดความเสี่ยง และความรุนแรงจากภัยพิบัติได้ ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่     

หลกีเลีย่งได้ยากและเป็นความเสีย่งของมวลมนษุยชาต ิดงันัน้จึงเป็น

หน้าทีข่องมนษุย์ทกุคนทีต้่องเตรยีมพร้อมกบัการเผชิญภยัพิบัต ิ ในขณะ

เดยีวกันต้องพร้อมท่ีจะรับมอื ลดความเส่ียง ปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง

จากการสรุปบทเรยีน การวางแผนการจัดการภัยพบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ 

การเตรยีมความพร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลอืฟ้ืนฟไูด้อย่างรวดเร็วและ    

ทนัการณ์

 บทเรยีนและประสบการณ์ในการจดัการด้านต่างๆ ตัง้แต่การ

จัดการศูนย์พกัพงิ การจดัการอาสาสมคัร การจดัระบบชุมชน การจดั

ระบบในชมุชน การจดัการแหล่งทนุ งานกู้ชพี งานกูภ้ยั งานการแพทย์

สาธารณสขุ ล้วนเป็นบทเรยีนทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิและเกดิการเรยีนรู้ 

เป็นสิง่ทีค่วรศกึษาและน�ามาเป็นทนุทีส่�าคัญในการเผชญิกบัภยัพบิตัทิี่

อาจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต 

 คลืน่ยกัษ์สนิามไิด้เกดิเพยีงเรือ่งราวทีเ่ลวร้าย เรือ่งราวความ   

สญูเสยี แต่อกีด้านหนึง่ คอื ความเสยีสละและมิตรภาพ จติใจทีง่ดงาม 

อาสาสมัครท่ีมีความมุ่งม่ันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นความงดงาม

ทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางความโศกเศร้าผูอ่้านจะได้เหน็รปูธรรมความงดงาม    

ดงักล่าวจากหนงัสอืเล่มนี้  

 หลงัการเกดิภัยพบัิตคิอืการฟ้ืนฟชีูวติและชุมชนผู้ประสบภัยซ่ึง

เป็นงานท่ีต้องการ การจดัการอย่างเป็นระบบ เพ่ือต้องการให้ผู้ประสบภัย 

ได้ลกุขึน้มาต่อสู ้ฟ้ืนฟ ูชุมชน ให้กลบัคนืมา ในหนงัสอืเล่มนี ้จะบอกเล่า

ถึงการจัดระบบของชุมชน ที่ท�าให้ชุมชนมีพลังลุกขึ้นมาฟื้นชุมชนอีก     

ครัง้หน่ึง
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 ปัญหาการสญูเสยีทีด่นิหลงัการเกดิภยัพบิตั ิเป็นปัญหาทีรุ่นแรง

ทีส่ดุ ทีม่กัเกดิขึน้กับผูป้ระสบภัยท่ีเป็นคนท้องถ่ินเดมิทีเ่ป็นคนยากไร้ ไม่มี

เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นการซ�้าเติมความทุกข์ยากเพ่ิมขึ้นไปอีก            

หลงัเกดิภยัพิบติัแล้วแผนท่ีมกัจะเปลีย่นแปลง คนยากจนจะมีโอกาส   

ถูกไล่ที่จากภาครัฐหรือที่ดินเอกชนเป็นการซ�้าเติมความทุกขย์ากของ          

ผูป้ระสบภยัเพิม่มากขึน้ไปอีก 

        ในส่วนของเร่ืองเล่าจากผูป้ระสบภยั เป็นเรือ่งราวของความเป็น

จรงิของชีวติ การเผชญิกับความทกุข์ของผูค้นทีร่อดชวิีต จากผูสู้ญเสีย

ต้องรวบรวมทัง้แรงกาย แรงใจ พลงัความคิดลกุขึน้มา รวบรวมความ  

กล้าหาญ การยนืหยดัท่ีจะพึง่ตนเอง จัดการตนเองในภาวะยากล�าบาก  

ล้วนเป็นประสบการณ์ทีม่คีณุค่า น่าเรยีนรู ้บคุคลทีท่�างานด้านประชา

สงัคม ด้านการสร้างเสริมความเข้มแขง็ของชมุชน หากได้อ่านหนงัสอื  

เล่มนีจ้นจบ จะได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จรงิในการท�างานชมุชนที่

อยูใ่นสภาวะยากล�าบาก ซึง่จะแตกต่างจากการท�างานชมุชนในภาวะปกติ

อย่างสิน้เชงิ

 หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่างมหาศาล ในการ     

ลกุขึน้มาพึง่ตนเองและจัดการตนเองร่วมเรียนรูไ้ปกบัเขาเหล่าน้ันด้วยกนั

     22  กรกฎาคม 2558

ค�านยิม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพงศ์ จติรนริตัน์

คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา

มายาคตทิีไ่ด้รบัการตอกย�า้มาอย่างยาวนานในสงัคมไทยในการ

มองปัญหาทีเ่กดิขึน้ ว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่ง หลกีหนไีด้พ้น เพราะ

เป็นเร่ืองราวทีถ่กูลขิติก�าหนดไว้แล้วอย่างตายตวั อนัเนือ่งมาจากบญุ 

บาป กรรม วาสนาแต่เก่าก่อน ทางออกคอืการก้มหน้าก้มตายอมรบัชะตา

กรรม ยอมจ�านน ทนฝืน ในฐานะเคร่ืองประโลมโลกชวีติ ไม่ให้เจ็บปวด

รวดร้าวจนเกนิไปนัก และสิง่เหล่านีน้ีเ่องทีถู่กน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอือนั

ทรงพลงัของเหล่าบรรดา “อ�ำนำจน�ำ” ในการกดทับ พนัธนาการผู้คนไว้

อย่างเหนยีวแน่น พร้อมๆ กบัการสร้างวาทกรรมอนัแยบยลในนามความ

ปรารถนาด ีการหยิบยืน่ไมตรี ทีต่อกย�า้ภาวะของการกดขี ่สญูเสยี หรอื

สิน้หวงั 
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บ่อยครัง้ของเหตกุารณ์โศกนาฏกรรรมในสังคมจึงเป็นเพียงการ

สงเคราะห์ อันเนื่องมาจากความใจบุญสุนทาน ความรู้สึกสงสารที่

ฉาบฉวย หรอืการลดทอนให้เป็นเพยีงการแผ่ใบบญุให้แก่ผูต้กทกุข์ได้ยาก

เท่าน้ัน ทว่าการกล่าวเช่นนีไ้ม่ได้หมายความว่ามนุษยธรรม ความสงสาร 

เหน็อกเหน็ใจ หรือการช่วยเหลอืเฉพาะหน้าจะต้องถกูกวาดทิง้ให้อยู่ใน

ซอกหลบืแห่งความลมืเลอืน หรือขจัดให้หมดส้ินไป หากคอืการนยิามให้

ความหมายใหม่ของการฟ้ืนฟ ู เยียวยาทีน่�าไปสู่การสร้างพลงัอ�านาจและ

การมส่ีวนร่วมให้เขาและ/ เธอ เหล่านัน้ลกุขึน้มาจดัการ รงัสรรค์ชวีติใหม่

อย่างมคีวามหวงั ภาคภมูใิจในตวัตน-คนอืน่ และการธ�ารงไว้ซ่ึงคณุค่าและ

ศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ 

หากกล่าวเฉพาะการเกดิขึน้ของคลืน่ยักษ์สนึามิทีม่าพร้อมกบั

โศกนาฏกรรมทีเ่จ็บปวด บาดลกึความรูสึ้กของผูค้นท้ังสงัคม ก็ตกอยูใ่น

วงจร วงัวนมายาคตดิงักล่าวไม่แตกต่างกนัมากนกั ทว่าผูค้นกลุ่มหนึง่ได้

รเิริม่กระบวนการพลิกฟ้ืนพลงัชวีติ พลงัชมุชนขึน้มาใหม่ ทัง้ในแง่การ

เยยีวยา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะส้ัน ระยะยาว รวมถงึการผลักดนั

การแก้ไขปัญหาในเชงินโยบายและโครงสร้าง ผ่านการเชือ่มประสาน การ

ยกระดบัเป็นส่วนหนึง่ของ “ขบวนกำรชมุชน” ทีไ่ม่จ�ากดัพรมแดนพ้ืนที่ 

วาระ ประเด็นปัญหาเฉพาะเร่ืองเท่านัน้

เพราะประเดน็ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีผดุโผล่ได้ฉายชีใ้ห้เหน็ถึงความ

เหลือ่มล�า้ ความอยตุธิรรม ทีถ่กูปิดทบั อ�าพรางมาอย่างยาวนานในสังคม

ไทย, ปฏบิตักิารอนัเข้มแขง็ด้วยความหวงั ความรกั และมติรภาพทีเ่กีย่ว

เนื่องโยงใยผู้คนอันหลากหลาย ท้ังจากผู้ประสบปัญหา อาสาสมัคร      

นกัจดัระบบชมุชน  นกัวชิาการ นกัพฒันาสงัคม ฯลฯ เพือ่ก้าวข้าม/ พงั

ทลายก�าแพงแห่งการกดีกนั และการสร้างหน้าต่างแห่งโอกาสของชมุชน 

ทีบ่อกเล่าเรยีงร้อยผ่านหนงัสือสนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู จงึนบัว่ามี

ความส�าคญัและเป็นบทเรยีนทีล่�า้ค่ายิง่ส�าหรบัเราทกุคน 

 หนงัสอืเล่มนีไ้ม่เพยีงท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารทางประวตัศิาสตร์

บนัทกึเรือ่งราวอนัเจบ็ปวด เศร้ารนัทด ท้อแท้สิน้หวงั ทีถ่าโถม ประเด

ประดงัเข้ามา ทัง้เฉพาะหน้าและหลงัจากน้ันเท่านัน้ หากคอืบทเรยีนการ

พลกิฟ้ืนพลงัชีวติและชมุชน การสานสายใย ถกัทอความเป็นมนษุย์ในห้วง

ยามของประวตัศิาสตร์อนัเจบ็ปวด และอนาคตของการก้าวเดนิอนัเหยยีด

ยาว บทเรยีนทัง้หมดทัง้มวลในหนงัสอืเล่มนีบ้อก ย�า้เตอืนและพิสจูน์ให้

เหน็ถงึพลงัของผู้คนทีธ่รรมดาสามญัทีไ่ด้สานทอ ก่อพลงัอนัง่ายงามตาม

วถิ ีลลีา และอตัลกัษณ์แห่งตวัตน และก่อรปูเป็น “คลืน่ขบวนชมุชน”     

ทีท่รงอ�านาจ และพร้อมถาโถมโหมกระหน�า่โครงสร้างและมายาคตสิงัคม

อนัเก่าก่อน เพือ่ก้าวสูก่ารถากถาง สร้างสังคมใหม่  ทีไ่กลกว่าการปฏริปู

แล้ว อย่างไม่ต้องสงสัย 

กรกฎาคม 2558
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ค�าน�า  

ปรดีา  คงแป้น   

ผูจ้ดัการมลูนธิชุิมชนไท

    

  การจดัท�าหนงัสอื สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู เล่มนี ้เกดิจาก

การกระตุน้ ของหมอบัญชา พงษ์พานชิ ทีเ่หน็ว่าแม้เวลาผ่านไป 10 ปีแล้ว 

แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังคลื่นยักษ์สึนามิคราวน้ัน ยังไม่จบส้ิน คนที่

เกีย่วข้องกลุม่หน่ึง ยงัคงท�ากิจกรรมต่างๆ ท้ังการแก้ปัญหาและการพฒันา

ฟ้ืนฟวูถิชีวีติอย่าง   ต่อเนือ่ง จงึเป็นทีม่าของการสรปุบทเรยีน 10 ปีหลงั

จากเกดิสนึามิ 

 หลงัจากการเกดิสนึาม ิมลูนิธชิมุชนไท และภาคีความร่วมมอืทัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรชมุชนและภาควชิาการ 

ร่วมมอืกนัแก้ปัญหาและพฒันาฟ้ืนฟ ูตามบทบาทและภารกจิของแต่ละ

องค์กร  ซึง่นบัเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมอืทีด่เียีย่มในสงัคมไทย และแล้ว

การฟ้ืนฟจูากภยัพิบตัธิรรมชาต ิกส็ามารถผ่านพ้นไปได้ในเวลาไม่เกนิ  5 ปี 

เมือ่มคี�าถามว่าท�าไม 10 ปีแล้ว มลูนิธชิมุชนไท ยงัคงต้องท�างาน

อยูก่บัพืน้ทีป่ระสบภยัสนึามอินัดามนั ค�าตอบก็คอื สิง่ทีเ่ราเรยีกว่า “ซกุอยู่

ใต้พรม” คอื ปัญหาทีด่นิและคนชายขอบ ซึง่คลืน่ยกัษ์สนึามไิด้คลีใ่ห้เราเหน็

อย่างชดัเจนว่าอนัดามนัเป็นท่ีท่องเทีย่วระดับโลก มรีายได้เข้าประเทศนบั

แสนล้าน แต่เราได้ทอดทิง้ชนพืน้เมอืงทีอ่าศยัมากว่า 300 ปี ให้ถกูเบยีดขบั

แย่งชงิพืน้ท่ี ท้ังท่ีอยู ่ทีท่�ากนิในทะเล และพ้ืนทีท่างจติวญิญาณของพวกเขา 

ซึง่ยังมกีลุม่ประมงพืน้บ้าน กลุม่คนจนเมอืง และกลุม่คนไทยพลัดถิน่ :     

คนไทยทีไ่ร้สญัชาต ิทีถู่กทิง้ให้เผชญิกับปัญหาท่ามกลางกระแสการพฒันา    

เช่นเดยีวกนั

กระบวนการท�างานทีส่�าคญัของมลูนธิชิมุชนไทในพืน้ทีป่ระสบภยั

สนึาม ิคอื งานส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน CO (Community  

Organization) คอื กระบวนการพฒันาทีใ่ห้คนเป็นแกนหลกั โดยใช้ปัญหา

ร่วมของผูป้ระสบภัย เป็นเงือ่นไข ในการท�างาน สร้างทีม  แกนน�าทีผ่่านการ

เรยีนรูท่้ามกลางการท�า เน้นกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียลงมอืท�าเอง ไม่ท�า

แทน ไม่คดิแทน เน้น “สร้างคน สร้างทีม ระวงัการน�าเดีย่ว”  จนท�าให้ทมี

แกนน�าเกดิความมัน่ใจ เกดิความภาคภมูใิจ เรยีนรูใ้นการบรหิารจดัการร่วม

กนั เกดิวฒัธรรมในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี ซึง่จะน�าสูก่ระบวนการพัฒนา

ในเร่ืองต่างๆ  จากทมีแกนน�าเลก็ๆ ขยายสูท่มีท่ีใหญ่ขึน้  จากประเดน็ปัญหา

เลก็ขยายสูเ่รือ่งทีใ่หญ่ข้ึน ดงัจะเหน็ได้ว่า กระบวนการ “สร้างเครือข่าย      

ผูป้ระสบภยัสึนามแิละสิทธชิมุชน” การท�างานเริม่จากสนบัสนนุให้มีการ

รวมกลุม่กันสร้างศนูย์พกัพงิช่ัวคราว ยกระดบัสูก่ารท�ากองทนุหมุนเวยีน 

การท�ากลุม่ออมทรพัย์ ธนาคารชมุชน กองทนุสวสัดกิาร การสร้างบ้านโดย

ผูป้ระสบภยัมส่ีวนร่วม การร่วมกนัแก้ปัญหาทีด่นิ การผลักดนัให้รฐับาลมี

กลไกในการแก้ปัญหาทีด่นิ  แก้ปัญหาคนชายขอบทัง้กลุม่ชาตพินัธุ์ชาวเล 

และกลุม่คนไทยพลดัถิน่ : คนไร้สญัชาต ิจนปัญหาของคนตวัเล็กๆ ใน

อนัดามนั มทีีย่นืในระดบันโยบาย

การสร้างคนเป็นทีม และการสนับสนุนให้เชื่อมโยงกันเป็น      

เครือข่ายฯ เป็นฐานส�าคัญของการท�างานพัฒนาชุมชนซึ่งกล่าวได้ว่า 

สามารถพฒันาส่งพลงัไปสูเ่รือ่งอืน่ๆ ได้อย่างยัง่ยนืแท้จริง ซึง่บทพสิจูน์นีดู้

ได้จากกระบวนการพัฒนาหลงัการประสบภยัสนึามผ่ิานไป 10 ปี ทีส่�าคญั 

ดงันี้  
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(1) ท�าให้ชมุชนประสบภยักลายเป็นชมุชนป้องกนัภยั จนบ้าน

ชุมชนบ้านน�า้เคม็ได้รบัรางวลัมากมาย เป็นท่ีศกึษาดงูานขององค์กรทัง้ใน

และต่างประเทศกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก มทีมีป้องกนัภยัท่ีสามารถออกไป

ช่วยพื้นที่อื่นได้และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อการฏิรูปสังคมและ

การเมอืงจงัหวดัพงังา น�าสูก่ารแก้ปัญหาทีด่นิทรพัยากรและคนชายขอบใน

พงังา ยกระดบัร่วมมอืกนัทัง้จงัหวดัและท้องถิน่ เป็นโครงการรฐัร่วมราษฎร์

จดัการภยัพบิตั ิและโครงการพังงาแห่งความสุข  

(2) การเกดิเครอืข่ายกลุม่ชาตพินัธ์ชาวเล และเกดิมต ิครม. เพือ่

แก้ปัญหาชาวเล อันเป็นชนเผ่าแรกในประเทศไทยน�าสูก่ารตัง้กลไกแก้ปัญหา     

ต่อเนือ่ง   

(3) การเกดิเครอืข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาตคินไทย หรอืคน

ไทยพลดัถิน่จนสามารถผลกัดนั พรบ.สญัชาตฉิบบัที ่5 จนบรรลผุลและยัง

คงตดิตามต่อเนือ่ง  

(4) การเกิดเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต มีสมาชิก 30 

ชุมชน ร่วมกับท้องถิ่นและจังหวัดในการเสนอแก้ปัญหาทีด่ินในรปูแบบ 

“สทิธร่ิวมของชมุชนในกำรจดักำรทีด่นิและทรพัยำกร” ร่วมทัง้การร่วมปลกู

ป่าชายเลนล้านต้นและการท�าธนาคารเครือข่าย เพ่ือพึง่ตนเองและแก้ปัญหา

หนีน้อกระบบ เป็นต้น ซึง่เครอืข่ายฯ ได้เข้าร่วมกบัการพัฒนาอืน่ๆ ในระดบั

จังหวดัและระดบัประเทศ ทัง้การร่วมให้ความคดิเหน็ หรอื ผลกัดันกฎหมาย 

และนโยบายสาธารณะทีส่�าคญั  

นอกจากน้ี ได้รวบรวมประสบการณ์และบทเรยีนการจดัการภยั

พบิตัใินพืน้ทีพ่ืน้ทีต่่างๆ จากเพือ่นภาคคีวามร่วมมอืของหลายองค์กร เช่น 

จากพืน้ทีป่ระสบภยัแผ่นดนิไหว จงัหวดัเชยีงราย พืน้ทีน่�า้ท่วมกรงุเทพฯ 

และภาคกลาง พืน้ทีด่นิโคลนถล่ม ทัง้ภาคใต้และภาคเหนอื ฯลฯ ซึง่บทเรยีน

จากการจดัการภยัพิบตั ิ มหีลากหลายมติ ิทัง้การจัดการศนูย์พักพงิ การ

ให้ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในการจัดการ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิง     

กลุม่เปราะบาง กลุม่คนชายขอบ และพบว่าเมือ่เกดิเหตภัุยพบัิตจิะเชือ่มโยง

กบัการจดัการวถิชีวีติชมุชน การจัดการทรพัยากรและทีด่นิอย่างแยกไม่ออก 

บทเรยีนเหล่านี ้ตอกย�า้ว่า “การเตรียมความพร้อมในการรบัมอืภยัพิบตัิ

ของชมุชนและท้องถ่ินมคีวามส�าคญัมาก” เพราะชมุชนและท้องถิน่เป็น

ด่านแรกของการเผชญิเหต ุ รูจ้กัคนและพืน้ทีด่ ีรวมทัง้เดมิพนัด้วยชวีติและ

ทรพัย์สนิ ซึง่การเข้าไปช่วยเหลอืของภาครฐัมีข้อจ�ากัดเพราะภยัท่ีเกิดข้ึน

อาจจะเกดิกว่าทีค่าดไว้ หรอืเหตอุืน่ๆ ทีมี่อยูม่ากมาย  

บทเรยีนจาก 10 ปี สนึาม ิท�าให้พบว่า ถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศไทย

จะมีวาระปฏิรปูระบบการจัดการภยัพบิตั ิทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ท้องถ่ิน และภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิอาจไม่ร้ายแรงเท่ากบัภยัจากปัญหา      

เชงิโครงสร้าง ทีส่ะสมมานาน อนัก่อให้เกดิ “การพฒันาทีไ่ร้สมดลุ” และ

จะน�าสูส่งัคมทีไ่ร้ความสงบสขุจนเกนิการเยยีวยา ซึง่กระบวนการพลกิ

วกิฤตเิป็นโอกาส ท�าให้กลุม่คนเลก็ๆ ที ่“ไร้สทิธทิีจ่ะมเีสยีง” กลายเป็น 

“พลเมอืงทีม่พีลงั” ร่วมกนัฟ้ืนฟวูถิชีวีติและร่วมพฒันาสงัคมกเ็ป็นแนวทาง 

“การสร้างสงัคมร่มเย็นเป็นสขุ”  ทีท่กุคนแสวงหา

มลูนิธชิมุชนไท จงึขอขอบคณุ เพือ่นภาคทีีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน    

ทีส่นบัสนนุกระบวนการจดัสรปุบทเรยีน 10 ปี สนึาม ิในครัง้นี ้และหวงัว่า

หนงัสอืสนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏิรปู จะเกดิประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป

มลูนธิิชมุชนไท
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ค�าน�าจากผูเ้ขยีน
      

     ปิยนาถ ประยูร

หนเูพียร แสนอนิทร์ 

 เรือ่งราวในหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นบทเรยีนท่ีเก่ียวเน่ืองจากเหตุการณ์

ภยัพบิตัทิีเ่กิดข้ึนเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึง่ได้มกีารถอดบทเรยีน

ไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา และได้มกีารถอด      

บทเรยีนซ�า้อกี 2 ครัง้ ช่วงปลายเดือนตุลาคมและต้นเดอืนธนัวาคม         

พ.ศ. 2557 ในวาระครบรอบ 10 ปี สึนามิ 

 ในบทน�าของหนงัสอืนัน้ คณะผู้เขยีนได้น�าเอกสารท่ี  อ.มณรีตัน์  

มิตรปราสาท ได้ทบทวนบทเรียนจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        

เหตุการณ์สนึาม ิ ร้อยเรียงใหม่ให้เหน็บทเรยีนแต่ละช่วงเหตกุารณ์อย่าง

ชัดเจน ทั้งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วัน ระยะฟื้นฟูเยียวยา         

การพลิกฟ้ืนชุมชน และบทเรียนท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาในเรือ่งต่างๆ      

ทีเ่ป็นผลกระทบมาจากเหตกุารณ์สึนามิ  

ส่วนภาคแรกของหนังสือนั้นเกิดจากการถอดบทเรียนในช่วง

ปลายเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2547 โดยกลุม่แกนน�าทีเ่ป็นผูป้ระสบภัยพิบตัิ

สนึาม ิและกลุม่ท่ีปรกึษาหรือพีเ่ลีย้งท่ีเป็นนกัจดัระบบชมุชน ได้สรปุ    

บทเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมกนัจดัการศนูย์พกัพิงบางม่วง ท้ังใน

แง่ของการบรหิารจดัการศนูย์พกัพิง การฟ้ืนฟเูยยีวยา และกระบวนการ

ในการหล่อหลอมฟมูฟักผู้น�าชุมชนให้ลกุขึน้มามบีทบาทในการดแูลและ

จดัการศนูย์พกัพงิ การจัดการชมุชน รวมไปถงึการฟ้ืนฟชูมุชน จดัท�าแผน

แม่บทชุมชนและการเตรยีมความพร้อมของชุมชนในการรบัมือกบัภัย

พิบตั ิน�าไปสูค่วามงอกงามของขบวนการประชาชนหลงัภัยสนึาม ิทีพ่ลกิ

วกิฤติเิป็นโอกาสและข้ามพ้นไปจากเรือ่งของตนเองไปสูก่ารปฏริปูสงัคม

ไทยท้ังสงัคม ผลักดนัเชิงนโยบายให้เกดิกฎหมายทีบั่งคบัใช้เพือ่ให้เกดิ

ความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม 

บทเรยีนจากประสบการณ์ดงักล่าวได้มีการน�ามาอภิปรายซ�า้เพือ่

ให้เห็นแต่ละประเดน็ทีช่ดัเจนขึน้ในบทที ่4 บทเรยีนภยัพบิตัสู่ิการปฏริปู 

คณะผูเ้ขียนได้สรปุมาจากสาระส�าคญัของการประชุมถอดบทเรยีนทีจ่ดัขึน้

เมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2557  โดย ดร.นฤมล อรโุณทยั นกัวจิยัจาก

สถาบนัวจิยัสงัคมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้บันทกึการถอดบทเรยีนไว้

ในภาคท่ีสอง ว่าด้วยเรือ่งเล่าจากผูป้ระสบภยัและอาสาสมคัร    

สนึาม ิซึง่ถอืเป็นการเรยีนรูจ้ากเรือ่งเล่าประสบการณ์-ประสบภัย และใน

บทสดุท้ายเป็นเรือ่งเล่าจากการแลกเปลีย่นประสบการณ์ของผูป้ระสบ   

ภยัพิบตัขิองไทยกบัผูป้ระสบภัยในต่างประเทศ เพือ่เรยีนรูก้ารจัดการภยั

พิบตัแิละการแก้ปัญหาของผูป้ระสบภยัในทีต่่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัตามบรบิท

ของแต่ละประเทศ



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform18 19

ทกุส่วนในหนงัสอืเล่มนีจึ้งเกิดจากการถอดบทเรยีนหลายๆ ครัง้ 

และได้มีการปรับปรุงให้บทเรียนในบางเรื่องนั้นแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ให้

สามารถน�าไปปรบัใช้ได้ตามความเหมาะสม และในบางเรือ่งราวอาจจะ

เป็นประเด็นทีต้่องฝากไว้ให้ขบคดิและหาหนทางร่วมกนัต่อไปในอนาคต 

แม้ว่าคณะผูเ้ขยีนจะไม่ได้เกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์สนึามโิดยตรง 

แต่ก็ได้รู้จักกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลายท่าน โดยเฉพาะผู้ที่         

สญูเสยีคนในครอบครวัและคนทีร่กั ท�าให้คดิเสมอว่า หากเราจะลดความ

สญูเสยีจากภยัพบิติั ส่งข่าวสารการพยากรณ์ล่วงหน้าได้รวดเรว็ ฉบัไว 

ผูค้นมคีวามรูแ้ละเข้าใจต่อภัยพบิตัใินแต่ละรปูแบบ และพ้ืนทีเ่ส่ียงภยัมี

การเตรยีมพร้อมรับมอืท่ีดี ความสูญเสียเหมอืนทีผ่่านมากจ็ะลดลงและ

อาจหลกีเลีย่งความสญูเสียได้ 

  สิง่หนึง่ทีไ่ด้ย�า้ไว้ในหนังสือก็คือ ภัยพบัิตนิัน้เป็นความเสีย่งร่วม

กันของมวลมนุษยชาติ ซึ่งบอกเราในฐานะมนุษย์ให้รู้ว่า เราไม่ควร

ประมาทต่อภยัพบิตัไิม่ว่ารปูแบบใด และต้องเตรยีมความพร้อมในการ

รบัมอืกบัปัญหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทัง้ปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือเกดิ

ปัญหา และปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาหลงัเกดิเหตกุารณ์ 

 ส�าหรบัคณะผูเ้ขยีน การท�าหนงัสือถอดบทเรยีน 10 ปี สนึามิ  

ถอืเป็นโอกาสในการเรยีนรูเ้รือ่งราวต่างๆ นบัจากเกดิเหตกุารณ์ เห็น   

เรือ่งราวของการด้ินรนต่อสูเ้พือ่ให้มชีวีติรอด จากความส้ินหวังสู่ความ

กล้าหาญทีจ่ะฝันและวาดหวงัถงึชีวติทีด่ขีึน้ การลุกขึน้หยัดยนื ความ

พยายามในการแก้ปัญหาต่างๆ ของผูท่ี้เข้าไปช่วยเหลอื – ระหว่างการเขยีน 

ท�าให้ได้สมัผัสถงึความเป็นมนษุย์ในทุกผู้คนท่ีเกีย่วข้อง รูส้กึได้ถงึพลังและ

ความเข้มแขง็ของแต่ละคนทีไ่ด้เอ่ยอ้างถงึในเรือ่งน้ี และได้น�าพลงัของคน

เหล่าน้ัน ช่วยกันเตมิพลงัให้กบัหนงัสือเล่มนี้

 คลืน่ยกัษ์สนึามไิม่ได้เป็นคลืน่แห่งความสญูเสยีเท่านัน้ แต่เป็น

คลืน่ทีท่�าให้คนจ�านวนหนึง่ได้ลกุขึน้มาพลกิเปลีย่นให้ภยัพบิตัร้ิายแรงนี้

เป็นคลืน่แห่งการเรยีนรูแ้ละคลืน่แห่งโอกาส ในการพลิกฟ้ืนชวีติและชมุชน 

คณะผูเ้ขยีนขอขอบคณุ พีด้่วง - ปรดีา คงแป้น ทีใ่ห้โอกาสและ

ให้ความไว้วางใจในการเขยีนหนงัสอืเล่มนี้  

ขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการถอดบทเรยีน บอกเล่าเรือ่ง

ราวทีมี่ชีวติชีวา อาทิ พ่ีนงค์ - จ�านงค์ จติรนิรตัน์, พ่ีดกุ-พิชยา แก้วขาว, 

ไมตรี จงไกรจกัร์, ภควนิท์ แสงคง, โชคด ีสมพรม, ประยูร จงไกรจกัร์, 

ปัญญา อนนัตะกลู, ศักดิด์า พรรณรงัส,ี กศุล ฤทธิชยั, ไพรชั เพง็จนัทร์ 

และ อุย้ - วารรีตัน์ คงแป้น ทีช่่วยประสานงาน ดแูลและคอยไถ่ถามเป็น

ระยะ รวมทัง้เจ้าหน้าทีม่ลูนธิชิมุชนไททกุท่านทีอ่�านวยความสะดวกใน

เรือ่งต่างๆ และขอขอบคณุนกัวชิาการทกุท่านทีไ่ด้ท�างานวจิยั เก็บข้อมลู 

และสรปุบทเรยีนทีเ่ก่ียวข้องกบัการถอดบทเรยีนจากเหตกุารณ์ 10 ปี      

สนึามิ  

ขอบคณุ พีอุ่ ๊– กรรณจรยิา สขุรุง่  ทีช่่วยอ่านและปรบัปรงุให้

หนังสือน่าอ่านข้ึน ขอบคุณในความอดทน ให้ค�าแนะน�า ข้อคิดที่มี

ประโยชน์และเป็นแรงบนัดาลใจของน้องๆ เสมอมา 
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สุดท้าย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์         

สนึาม ิ ท้ังทีม่ส่ีวนร่วมในช่วงเหตกุารณ์ และมส่ีวนร่วมในประเดน็ทีเ่กดิ

จากผลกระทบของเหตกุารณ์สนึาม ิขอบคณุมลูนธิชิมุชนไท ส�านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีใ่ห้ความส�าคญัและ

ท�าให้เกดิหนงัสอืเล่มนี้

คณะผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์จาก    

บทเรยีนด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ภัยพบิตัสินึาม ิและน�าไป

วางแผน ปรบัใช้กับเหตุการณ์ภัยพบัิติอืน่ๆ ได้ รวมถงึบทเรยีนทีเ่ป็น     

ข้อพงึระวงั และตระหนักร่วมกันว่าภัยพบิตัไิม่ได้เป็นเรือ่งทีห่่างไกลกบั

มนษุย์เลย หากแต่เป็นภยัใกล้ตวัทีท่�าให้เราต้องเตรยีมตวัและไม่อยู่ใน

ความประมาท 

จากใจบรรณาธิการ

กรรณจริยา สขุรุง่

เมือ่ดฉินัได้รบัการตดิต่อให้บรรณาธกิารหนงัสอืเล่มนี ้ ค�าว่า      

“สึนำม”ิ ท�าให้ดฉินัน่ิงงนัไปครูห่นึง่ ก่อนจะตอบรบัด้วยความรูส้กึยินดเีป็น

อย่างยิง่  

ในเสีย้ววนิาทแีห่งความเงยีบนัน้ ภาพความทรงจ�าในอดตีเมือ่ 

10 ปีก่อนซัดกระหน�่าเข้ามาในใจ เกาะพีพี บ้านน�้าเค็ม เขาหลัก          

เกาะพระทอง วดัย่านยาว ค่ายพกัพงิชัว่คราว หาดป่าตอง และอกีหลาย

พ้ืนทีป่ระสบภยัทีด่ฉินัย�า่เดนิไปร่วม 10 วนั เพือ่รายงานและเขยีนสารคดี

ข่าวให้กบัหนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์ทีด่ฉินัสงักดัอยูใ่นเวลานัน้ 

ดฉินัจ�าได้ว่า ตนเองต้องรวบรวมพลังใจอยู่สกัพกั ยืนสงบนิง่     

สกัครูใ่นพืน้ทีท่ีเ่หลอืเพยีงซาก ก่อนทีจ่ะเดนิเข้าไปพดูคยุกบัผูค้นมากมาย 

ทีก่�าลังสับสน อลหม่าน และเศร้าโศกอยู่เวลานัน้ แม้จะได้เตรยีมใจไว้ก่อน

แล้ว แต่กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึจกุในล�าคอเวลาทีต้่องพดูคยุกบัผูป้ระสบภยัที่

ตาแดงก�า่ รบัรูปั้ญหาความทกุข์ยากทีพ่วกเขาผ่านพบ และความท้าทาย

ใหม่ๆ ทีพ่วกเขาต้องเผชญิในทกุๆ วนัใหม่ 
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แม้ดิฉันจะเขาไปในพ้ืนท่ีด้วยบทบาทหน้าที่ของความเป็น          

ผูส้ือ่ข่าว แต่สิง่ทีเ่หนอืกว่านัน้ คอื ความเป็นมนษุย์และความเป็นเพ่ือน 

ทีถ่กูปลกุขึน้มาโดยธรรมชาต ิส�านกึดงักล่าวมคีณุค่าความหมายส�าหรบั

ตวัเองและส�าหรบัผูป้ระสบภัย อาสาสมคัร และผูค้นมากหน้าหลายตา   

ทีร่ะดมหัวใจเข้าไปในพ้ืนท่ี เพือ่ช่วยเหลอืเก้ือกูลเพ่ือนร่วมทกุข์ร่วมสขุ    

ในสงัคม ตามก�าลังศกัยภาพและหน้าทีข่องตน 

หนึง่ปีให้หลัง ดฉินัมโีอกาสกลบัไปยงัพ้ืนทีป่ระสบภยัอกีคร้ัง     

ในฐานะผูป้ระสานงานผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศทีม่ารายงานความคบืหน้าของ

เรือ่งราวและชีวติในวาระครบรอบ 1 ปีเหตภัุยพิบติั ดิฉันได้เห็นความ

ก้าวหน้าของหลายโครงการที่ช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่        

โดยเฉพาะการประกอบอาชพีประมง แนวทางการสร้างรายได้เสรมิให้กบั

ผูห้ญงิและเยาวชนทีสู่ญเสียเสาหลกัในครอบครัวไปกบัเกลียวคล่ืน ฯลฯ   

ความทรงจ�าของดฉินักบัสนึามหิยดุอยูเ่พยีงนัน้ แต่เรือ่งราวชวีติ

ของผูป้ระสบภยัยงัด�าเนนิต่อ จนในวนันี ้ เรือ่งราวของสนึามิกลับมา      

อีกครัง้ ในรปูแบบต้นฉบบัหนงัสอื สึนำม ิ: คลืน่แห่งกำรปฏริปู 

ดิฉันอ่านหนงัสือเล่มนีด้้วยรอยยิม้ เพยีงหนึง่ทศววรษเท่านัน้ 

หลายชีวติ หลายชมุชนพลกิฟ้ืนพลังในตนข้ึนมาอย่างอศัจรรย์ และยงั

ขยายศกัยภาพของตนไปสร้างความเข้มแขง็มัน่คงให้กบัเพ่ือนร่วมสังคม

ในภาคส่วนอืน่ๆ ด้วย --- ความสญูเสยีจากภยัพิบตัขินาดใหญ่เป็น    

บริบทที่ขับเน้นให้เราเห็นความงามในหัวใจมนุษย์และค้นพบพลัง

ศักยภาพความเป็นมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตัวของเราทุกคน ที่จะช่วยเราให้     

ก้าวข้ามวกิฤต ิ (และแน่นอนว่า เรากไ็ด้เหน็ด้านกลับของความดใีนตวั

มนษุย์เช่นกนั)  

การอ่านหนงัสอืเล่มนีท้�าให้ดฉินันกึถงึการพดูคยุกบัชาวมอแกน

กลุ่มหนึง่ ทีเ่กาะกลุม่กนัอยูท่ีว่ดัแห่งหนึง่ระหว่างรอวนัคนืถิน่ในมหาสมทุร 

ดฉินัถามพวกเขาถึงเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ จ�าได้ว่าหญงิคนหนึง่เล่าผ่านล่าม

ให้ฟังว่า เธอไม่แน่ใจว่าบรรพบรุษุเคยประสบเหตเุช่นทีพ่วกเธอพบเจอ

หรอืไม่ แต่ปูย่่าตาทวดเคยบอกต่อๆ กนัมาเก่ียวกบัสะดอืทะเล ระดบัน�า้

ทีจ่ะลดหายไปอย่างฉบัพลนั แล้วบอกว่า ต้องวิง่หนไีปทีส่งู เธอกล่าว    

อกีว่า ในชมุชนของเธอ ผูค้นรอดชวีติทัง้หมด 

เกรด็ความทรงจ�านีท้�าให้ดฉินัคดิได้ว่า แม้เราจะไม่มปีระสบการณ์

ตรงจากเหตกุารณ์จรงิ แต่การได้รบัรู ้ ได้ยินได้ฟังเรือ่งเล่าบางอย่างท่ี      

บรรพชนถ่ายทอดไว้กเ็ป็นแนวทางทีช่่วยให้รอดและฝ่าวกิฤตไิด้ 

ดฉินัย้อนคดิถงึ สนึำม ิ : คลืน่แห่งกำรปฏริปู หนงัสอืเล่มน้ี       

กค็งท�าหน้าทีบ่อกเล่าและถ่ายทอดความรู้ให้สงัคมรอดได้เช่นกนั ทัง้ใน

ยามทีเ่ผชญิวกิฤตภิยัธรรมชาตแิละภยัสงัคม 

ทกุถ้อยค�าและเนือ้ความในหนังสอืเล่มนีเ้ป็นบทเรยีนทีมี่ชวีติ

และแลกมาด้วยชวีติ ความรูต่้างๆ สกดักล่ันมาจากชีวติในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา ท้ังชีวติของผู้ประสบภัย อาสาสมัคร นกัวชิาการ นกัจัดระบบ

ชมุชนและอกีหลายชวีติทีเ่กีย่วข้อง 



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform24 25

ดฉินัจงึแอบเชือ่และหวงัในใจว่า การได้อ่านและรับรู้วิธท่ีีผูป้ระสบ

ภยัสนึามข้ิามพ้นวกิฤตแิละรงัสรรค์โอกาสใหม่ในชวีติจะเป็นความรูท้ีช่่วย

ให้พวกเรา ทีไ่ม่ได้มปีระสบการณ์โดยตรง ได้เรยีนรูต้าม แม้ในความคดิ 

ความทรงจ�า วนัใดวันหนึง่ หากเกดิภยัพบัิตไิม่ว่าจะในรปูแบบใด ความรู้

ทีเ่คยผ่านตา จ�าได้กอ็าจจะเข้ามาช่วยชีท้างให้เราเผชญิกบัวกิฤตไิด้ โดย

ไม่ต้องตัง้ต้นเรยีนรูใ้หม่อย่างทีผู่ป้ระสบภยัทัง้หลายเริม่ต้นจากศูนย์ (สญู) 

ลองผดิลองถกู จนค้นพบแนวทางในการเผชญิและรบัมอืกบัภยัพิบัติ 

อย่างน้อยส�าหรับดฉินัเอง กไ็ด้หลกัคดิส�าคญัในการฟ้ืนฟ ู คือ     

ให้ผูป้ระสบภยัมส่ีวนร่วมในการเยยีวยาและฟ้ืนฟชูวิีตและชุมชน จากหลกั

คดินีก้แ็ตกออกเป็นหลายแนวทางท่ีจะเร่ิมต้นท�างาน เป็นต้นว่า สร้างส้วม

เพื่อรวมคน ให้ชุมชนร่วมจัดการเรื่องอาหาร น�้า ความปลอดภัย         

หรอืการท�าสภากาแฟทีจ่ะเป็นพืน้ทีเ่ยยีวยาจติใจทีร่ะทมทกุข์ให้รูส้กึว่า    

มีเพือ่น และจากวงสนทนากาแฟนัน้กน็�าไปสูก่ารร่วมใจลงมอืสร้างสรรค์

โอกาสในชีวติร่วมกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น สาระในหนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราเห็น     

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเตรยีมการรบัมอืภัยพบิตั ิ ท่ีนบัวันกย่ิ็งทวีความถี่

และความรนุแรง การเตรียมความพร้อมรับมอืภบัพิบติัดงัทีไ่ด้น�าเสนอไว้

ในหนังสือเล่มนี้เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความ    

เข้มแข็งของพลเมือง ของชุมชน และของประเทศด้วย ไม่ว่าจะเกิด       

ภยัพบิติัหรอืไม่กต็าม  

ดฉินัซาบซึง้ในความพากเพยีรและทุม่เทของทุกคนทีอ่ยูเ่บือ้ง

หลงัการท�าหนงัสอืเล่มนี ้ทัง้ผู้ประสบภัย นกัจดัระบบชมุชน อาสาสมคัร 

นกัวจิยันกัวชิาการ วทิยากรกระบวนการถอดบทเรยีน ผู้บันทึกความรู้ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเรียนทั้งหลาย ท้ังที่มีหรือไม่มีในหนังสือ    

เล่มนี ้ ทีร่่วมกนัถ่ายทอดและบนัทกึบทเรยีนส�าคญัแห่งประวัตศิาสตร์    

เล่มน้ี 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า สาระในหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นแผนทีน่�าทางให้

เรารับมอืกบัภยัพบิตัไิด้อย่างราบรืน่ และยงัจะเป็นเรือ่งเล่ากล่าวขาน     

ให้ชนรุน่หลงัได้ต่อยอดการเรยีนรูย้ิง่ๆ ข้ึนไป  

ด้วยจติคารวะ
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มนษุย์ไม่สำมำรถโยนควำมผิดให้กับธรรมชำตไิด้ 
ภัยพิบัติเป็นควำมเก่ียวเนื่องกันของมนุษย์กับ
ธรรมชำต ิและกำรจดักำรภยัพบิติัเป็นเรือ่งของ
มนุษย์ที่ควรมีควำมรับผิดชอบร่วมกัน ท้ังใน
ระดับชุมชนและระดับนโยบำย ที่ต้องด�ำเนิน
สอดคล้องกนัไปอย่ำงเป็นองค์รวม

	 ยามเช้าของวันท่ี	26	ธันวาคม	พ.ศ.	2547	ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผู้คนรูส้กึถงึความสัน่ไหวอย่างรนุแรงของแผ่นดนิได้อย่าง

ชดัเจน โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูบ่นตกึสงูแถบชายฝ่ังอนัดามนั ศนูย์อตุนิุยมวทิยา

ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกรายงานการเกดิแผ่นดนิไหวครัง้นีว่้า มจีดุศูนย์กลางของ

การเกดิแผ่นดนิไหวบรเิวณหวัเกาะสมุาตรา ประเทศอนิโดนเีซยี (ละตจิดู 

3.4 ลิปดา ลองตจิดู 9.5 องศาตะวนัออก) ลกึลงไปในแผ่นดนิประมาณ 

30 กิโลเมตร ซ่ึงห่างจากชายฝั่งอันดามันในจังหวัดภาคใต้ของไทย

ประมาณ 500-600 กโิลเมตร แผ่นดนิไหวครัง้นีม้รีะดบัความรนุแรง 8.1 

ริกเตอร์ นบัเป็นแผ่นดนิไหวครัง้รนุแรงทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในทะเลอนัดามนั 

และรนุแรงมากเป็นอันดบั 5 ของโลกนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 

และคาดการณ์กนัว่าจะเกดิอาฟเตอร์ชอ็คตามมาอกีหลายครัง้
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แต่ไม่มใีครคดิว่าแผ่นดนิไหวคร้ังนีจ้ะน�าพาสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการ     

คาดการณ์มาด้วย    

เมือ่เวลาประมาณ 9.00 น. เกดิคล่ืนยกัษ์ซดัเข้าพืน้ทีห่ลาย

จงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั ทีจั่งหวดัภูเกต็ บริเวณหาดป่าตอง กมลา กะตะ 

กะรน หาดไนยาง คลืน่ยกัษ์ได้ซดัเข้าฝ่ังจ�านวนหลายลกู น�า้ทะเลทะลกั

ท่วมบ้านเรอืนประชาชน อาคารส่ิงปลกูสร้างต่างๆ ท้ังชวิีตและข้าวของถกู

กระแสน�้าพัดพา คลื่นยังซัดเรือเล็กและเรือน�าเที่ยว รวมทั้งรถยนต์      

รถกระบะ รวมหลาย 10 คนั ขึน้ไปตดิอยูท่ี่บริเวณชายป่า ประชาชน

จ�านวนมากวิ่งหนีกันจ้าละหวั่น บ้างอพยพขึ้นไปที่บริเวณเขาที่อยู่        

ใกล้เคยีง รวมทัง้ทีท่�าการศาลากลางจังหวดัภเูกต็ 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกาศห้าม

ประชาชนลงเล่นน�า้ พร้อมกบัน�าเรือออกจากฝ่ัง และห้ามรถใช้เส้นทางใน

บางเส้นทางทีใ่กล้กับชายฝ่ังทะเลเป็นการชัว่คราว โดยให้หน่วยกูภ้ยักนั

ประชาชนและนกัท่องเท่ียวออกห่างจากชายฝ่ัง เพราะระดบัคลืน่สงูขึน้

เรือ่ยๆ โดยเฉพาะทีบ่รเิวณท่าฉตัรไชย คลืน่ยกัษ์ถล่มพัดบ้านเรอืนราษฎร

และข้าราชการเสยีหายจ�านวนมาก และต่อมามรีายงานการพบผูเ้สยีชวีติ

ทีห่าดป่าตอง

ช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีรายงานข่าวว่า คลื่นยักษ์ได้ขยายแรง

กระเพือ่มไปถงึพืน้ทีอ่ืน่ๆ ตามชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เช่น จงัหวดัพงังา 

ระนอง กระบี ่สตลู และตรัง 

คลืน่สึนามกิบัความสญูเสยี
สรปุรายงานผลกระทบจากคลืน่ยกัษ์สนึามขิอง

กระทรวงมหาดไทยทีเ่สนอต่อคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2548 

6 จังหวดัประสบภัย ได้แก่ ภูเก็ต พงังา กระบ่ี 
ระนอง สตลู และตรงั  

ครอบคลมุพืน้ที ่ 29 อ�าเภอ 161 ต�าบล 502 
หมูบ้่าน 

20,178 ครอบครวั ได้รับความเดอืดร้อน 
5,395 คน เสยีชวีติ (บางข้อมูลได้ให้ตวัเลขผูเ้สีย

ชวีติโดยประมาณว่า มถีงึ 8,212 คน) 
8,457 คน ได้รบับาดเจบ็ 
2,906 คน สญูหาย 
7,000 คน ไร้ทีอ่ยูอ่าศยั (ประมาณ) 

จงัหวดัพงังาประสบภยัรุนแรงทีส่ดุ
ครอบคลมุ 66 หมูบ้่าน 18 ต�าบล ใน 6 อ�าเภอ 
ประชาชน 19,509 คน /4,394 ครอบครวัได้รบั

ความเดอืดร้อน

อ�าเภอตะกัว่ป่าเป็นพืน้ทีท่ี่ประสบเหตมุากท่ีสดุ     
มีผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฉพาะพ้ืนที่นี้
จ�านวน 4,225 คน บาดเจบ็ 5,597 คน ผูเ้สียชวีติทีเ่ป็น
ผู้มีถิ่นฐานในอ�าเภอตะกั่วป่ามีจ�านวน 562 คน และ
สญูหาย 492 คน 

(ข้อมลู : ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัพงังา 2548)
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 แม้คลืน่ยกัษ์ในวนันัน้ได้สงบลงแล้ว แต่ผลกระทบในระยะยาวที่

เกดิขึน้กบัชีวติผู้ทีร่อดนัน้ยงัคงด�าเนนิอยู่ ทัง้ผลกระทบต่อจติใจและด้าน

อ่ืนๆ เช่น  วถิชีวีติ ทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ ท่ีแม้เวลาจะล่วงผ่านกว่า 10 ปีแล้ว 

กยั็งคงต้องดิน้รนแก้ไขปัญหากนัอยู่ อกีทัง้ยงัเป็นปัญหาทีมี่ความเลือ่น

ไหลเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาอกีด้วย

คลืน่สนึำมไิม่เหมอืนกับคลืน่ทะเล (tidal 
wave) ตำมปกต ิเพรำะมคีวำมยำวของคลืน่ยำว       
กว่ำมำก

แทนท่ีจะเป็นคลื่นหัวแตก (breaking 
wave) ตำมปกต ิคลืน่สนึำมเิริม่แรกอำจดเูหมอืน
กบัว่ำคล่ืนน�ำ้เพิม่ระดบัสงูขึน้อย่ำงรวดเร็ว และ
ด้วยเหตุนี้ คลื่นสึนำมิจึงมักเรียกว่ำเป็นคลื่น
ยักษ์ โดยท่ัวไป คลื่นสึนำมิ ประกอบด้วยกลุ่ม
คลื่นซ่ึงมีคำบเป็นนำทีหรืออำจมำกถึงชั่วโมง 
มำกันเรียกว่ำเป็น “คล่ืนขบวน”  (wave train)1

ทว่า ท่ามกลางความสูญเสีย ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

กไ็ด้ก่อให้เกดิคลืน่แห่งจติส�านกึใหม่ คลืน่แห่งการเรยีนรู ้ความตระหนกั

เหน็ความหมายและความส�าคัญของการด�ารงอยูร่่วมกนัในชมุชนและ

สงัคม

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงาน องค์กร       

กลุ่มคน ชมุชน ได้ศกึษาวจิยัและบนัทกึบทเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัเหตกุารณ์        

สนึามิ ซ่ึงในบทนีจ้ะได้ประมวลภาพบทเรยีนโดยย่อในแต่ละด้าน แต่ละ    

ขัน้ตอน รวมทัง้ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารท�านโยบายที่

เกีย่วข้องกบัภยัพิบตั ิและปิดท้ายด้วยข้อตระหนกัถงึภยัพบิตัทิีเ่ป็นความ

เสีย่งของมวลมนษุยชาตอิย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ 
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คลืน่การเรียนรู้ ณ โมงยามแห่งวกิฤติ

คลืน่สึนามไิม่เพยีงซดัพาเอาปัญหาเข้ามาในสงัคม แต่เมือ่คลืน่

สงบแล้ว สิง่ทีโ่ผล่ปรากฏคอืปัญหาทีท่บัถม กลบฝัง และถกูละเลยมา

ยาวนานในสงัคมไทย นีจึ่งเป็นบททดสอบส�าคญัทีภ่ยัพิบตัหิยิบย่ืนให้เรา

ได้เรยีนรู ้ เพือ่พฒันาชวีติ ยกระดบัศกัยภาพของเราทัง้สังคม และใน      

ทกุมติิ

 

สงัคมไทย ใส่ใจเรือ่ง “เฉพาะหน้า” ? 

 สรุชิยั หวันแก้ว นักวชิาการด้านสังคมวทิยา ได้ตัง้ข้อสงัเกตเรือ่ง

ภยัพบิติัว่า “เรำมกัจะสนใจเรือ่งภยัพบิตั ิแต่เฉพำะในช่วงทีม่นัอบุตัขิึน้”  

กล่าวคอื ในช่วงก่อนทีจ่ะเกดิเหตภุยัพบิตั ิมผีูรู้ ้ผูท้ีศ่กึษาเร่ืองการขยบัตวั

ของเปลือกโลกออกมาคาดการณ์แนวโน้มและเตือนว่า ประเทศไทยมแีนว

โน้มทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว แม้จะมกีารเตือนและค�าอธิบาย

เชิงวชิาการ สงัคมไทยกด็จูะไม่ตระหนกั ไม่เตรยีมตวัเตรยีมใจส�าหรบั

โอกาสทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึท�าให้เราตระหนก ตกอกตกใจ เม่ือเหตภุยัพิบตัิ

เกดิข้ึนจรงิ และหาทางแก้เท่าทีจ่ะท�าได้เฉพำะหน้ำเป็นเรือ่งๆ อย่างๆ ไป 

ซึง่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยขาดความรู้ ขาดการเตรยีมตวัมาก่อนนัน้

ก็สร้างความโกลาหลและปัญหาซ้อนทบัปัญหาเดิมขึน้ไป เช่นกนั 

ข่าวคล่ืนยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งอันดามันของไทย ได้สร้าง  

“ควำมรูสึ้กร่วม” ให้กบัผู้คนทัว่โลก ธารน�า้ใจและความช่วยเหลือจาก

อาสาสมัครจ�านวนมาก เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง    

และจากส่วนกลาง รวมท้ังผู้ท่ีตามหาญาตพิีน้่อง เพือ่นมิตร หล่ังไหล

อย่างท่วมท้นไปยงัพืน้ทีป่ระสบภัยในเวลาอนัรวดเรว็ จนท�าให้ระบบขนส่ง

คมนาคมและระบบการสือ่สารขดัข้อง (ล่มไปช่วงหนึง่)  

นอกจากนัน้ ความช่วยเหลือท่ีลงไปกข็าดการจัดการท่ีเป็นระบบ 

ท�าให้เกิดภาวะต่างคนต่างท�า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ความ      

ช่วยเหลอื 

งานทีเ่ร่งด่วนทีสุ่ดในเวลานัน้คอื การน�าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล 

แต่การค้นหาผู้คนที่ถูกคลื่นซัด ไปติดอยู่ตามซากอาคารบ้านเรือน        

หรอืซอกส่ิงปลูกสร้าง บ้างอยู่ใต้ดนิโคลนและต้นไม้ท่ีหกัโค่น สภาพทาง

กายภาพในภาวะหลังคล่ืนยักษ์เช่นนีท้�าให้การค้นหาและน�าตวัผู้บาดเจ็บ

ส่งสถานพยาบาลเต็มไปด้วยความยากล�าบากและอปุสรรค ยิง่ไปกว่านัน้ 

การค้นหาให้ความช่วยเหลือกยั็งไม่เป็นระบบ ขาดการเช่ือมประสานกัน 

จงึท�าให้การค้นหาเป็นในลกัษณะ ต่างคนต่างท�า ใครช่วยตรงไหนได้ก่อนก็

เข้าไปช่วย

โรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีประสบ

ภยัและจงัหวดัใกล้เคยีง รวมทัง้ สถานพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถรองรบั

ผูบ้าดเจบ็จ�านวนมากได้ แต่ด้วยสถานการณ์วกิฤตฉิบัพลนัเช่นนัน้ สถาน

พยาบาลจ�าต้องเปิดพืน้ทีแ่ละรบัรองผูค้นจ�านวนมาก ทัง้ผูบ้าดเจบ็ ญาติ 
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และผูท้ีต่ามหาญาต ิท�าให้ทัง้สถานพยาบาลและผู้คนต้องอยูร่่วมกันใน

ความแออดัและโกลาหล แม้ทกุฝ่ายจะท�างานกนัอย่างเตม็ก�าลัง แต่การ

ตดิต่อประสานงานเพือ่เคลือ่นย้ายผูบ้าดเจ็บไปยงัโรงพยาบาลอืน่ๆ และ

การเคลื่อนย้ายทั้งทางรถและทางเครื่องบินก็ด�าเนินไปอย่างทุลักทุเล  

เน่ืองจากไม่ได้มกีารเตรียมการในการย้ายผูบ้าดเจบ็ฉกุเฉินและมจี�านวน

มากเท่านีม้าก่อน  

งานทีเ่ร่งด่วนและส�าคัญไม่แพ้กันกับการค้นหาผู้รอดชวิีตและ

บาดเจบ็คือ การระดมคนเพือ่เก็บและค้นหาศพผูเ้สยีชีวติ ค้นหาหลักฐาน

ต่างๆ เพือ่ระบุตวับคุคล รวมไปถงึการตรวจพสิจูน์ศพจากเอกลกัษณ์

บคุคลเพือ่ให้ญาตมิารับศพ 

การระดมแพทย์ พยาบาล อาสาสมคัร เพือ่ช่วยท�างานในด้านนี้

จงึมทีัง้จากผูเ้ช่ียวชาญชาวไทยและต่างประเทศ หน่วยกูช้พี เกบ็ศพ 

หลายหน่วยงาน ต่างฝ่ายต่างเก็บและท�ารายชือ่ผูเ้สยีชวิีต และเคล่ือนย้าย

ศพไปไว้ในสถานทีต่่างๆ การตรวจพสิจูน์ศพหลายพนัศพนบัเป็นงานที่

หนกัและใช้เวลา รวมถึงยงัมศีพอกีนบัพนัท่ีตรวจพิสจูน์ ไม่ได้ สถานทีเ่กบ็

ศพแทบจะไม่เพียงพอท่ีวางศพ อีกท้ังญาติท่ีก�าลังโศกเศร้าเสียใจก็

พยายามตระเวนตามหาบคุคลทีส่ญูหาย -- บรรยากาศท่ีสบัสนอลหม่าน 

ยากต่อการประสานงาน และย่ิงซ�า้เตมิความรูส้กึสญูเสยีในหัวใจของ      

ผูป้ระสบภยัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง นบัเป็นภาพแห่งโศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่    

ของเมอืงไทยเลยทีเดยีว

ไร้ระบบ พร่องประสาน?

นพ.บญัชา พงษ์พานชิ นกัวชิาการอสิระ หนึง่ในผูท้ีม่บีทบาท

เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยย�้าข้อสรุปว่า “เมืองไทยไม่พร้อมรับมือ       

ภยัพิบตั”ิ 2 และน�าเสนอบทเรยีนส�าคญัท่ีบ่งบอกความไม่พร้อมของเรา       

นบัตัง้แต่ 

การเก็บกู้ร่างไร้ชวิีต ของหน่วยอาสาสมคัร สมาคม มูลนธิิ 
จ�านวนมากจากทัว่ประเทศ ทีม่าช่วยกนัเกบ็กู ้ ไม่สามารถแบ่งเขตการ  

เกบ็กู ้ เนือ่งจากพืน้ทีก่ว้างและเข้าถงึยาก มกีารแข่งขนัผลงาน ยิง่อยูใ่น

ภาวะเร่งรบีแข่งกบัเวลาท�าให้การเกบ็กู้ร่างไร้ชวิีตไม่เป็นระบบ 

การบนัทึกหลักฐานประกอบร่าง ยงัขาดการบนัทกึพกิดัจดุ      

ทีพ่บ ระบเุพศ ชายหรอืหญงิ ชาวไทยหรอืชาวต่างชาต ิ(ตะวนัออกหรอื

ตะวันตก) รวมไปถงึการเกบ็รวบรวมวตัถพุยานทีพ่บพร้อมร่าง เช่น 

เครือ่งประดบั ของตดิตวัต่างๆ บางกรณ ีวตัถพุยานเหล่านีถ้กูเกบ็แยก

ออกมาจากศพ ใส่ไว้ในห่อผ้ารวมกนัไว้  ส่งผลให้หลกัฐานสบัสน ยุ่งยาก

ในการสบืค้นเพือ่ยนืยนัตวัตนภายหลงั 

การรวบรวมร่างไร้ชวิีต	มกีารน�าส่งร่างไปยงัทีต่่างๆ ตามแต่
สะดวกของแต่ละหน่วยแต่ละศนูย์ ร่างทีอ่ยูอ่กีบรเิวณหนึง่ถูกรวบรวมไป

ไว้ยงัศนูย์ท่ีห่างไกลจากบรเิวณท่ีพบ ย่ิงยุ่งยากในการสบืค้นหาของญาติ 

ทีท่�าให้ต้องไปในทกุๆ ทีเ่ก็บร่างผูเ้สียชวีติ
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การชนัสูตร ท่ีทุกสถาบันได้ส่งบุคลากรไปท�าการชนัสตูร เช่น 
คณะแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ชนัสตูรทีว่ดัล�าแก่น, มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ ชนัสตูรทีศ่นูย์บางเนียง, ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

สงขลานครนิร์ รามาธบิด ีและสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ ชนัสตูรทีศ่นูย์   

บางม่วง, สถาบนันติิวทิยาศาสตร์ ท่ีวดัย่านยาว ต่างหน่วยต่างชนัสตูรร่าง

ที่มีอยู่จ�านวนมาก มีการประสานงานระหว่างกันน้อย การบริการ

สนบัสนนุแต่ละหน่วยกต่็างกนั บางศนูย์ขัดสนเครือ่งมือ อปุกรณ์ต่างๆ จน

อยู่ในสภาพขลกุขลกั นอกจากนัน้ แต่ละหน่วยงานยังมรีายละเอยีดการ

บนัทกึผลการชนัสตูรทีต่่างกัน เช่น บางหน่วยไม่มกีารวัดส่วนสูง การเกบ็

ตวัอย่าง ดเีอน็เอ ท้ังจากเน้ือเย่ือกระพุง้แก้ม กล้ามเนือ้ โคนขา และ

กระดูกอ่อนซีโ่ครง ของแต่ละหน่วยกต่็างกัน ส่วนเรือ่งข้อมลูฟันเพ่ิงมกีาร

ท�ากนัในตอนหลงั 

การจัดส่งรายงานการชันสูตรไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 

(protocol) คือ ส่งรายงานแก่เจ้าพนกังานต�ารวจเพือ่ด�าเนนิการต่อ 

นอกจากนัน้ ยังมีอปุสรรคในการประสานกบัหน่วยชนัสูตรต่างประเทศ 

ต่างฝ่ายต่างท�างานตามความเข้าใจของตน ส่งผลให้ต้องท�างานซ�า้หลาย

รอบ ขยายวงสูค่วามขดัแย้ง ทัง้หมดนีท้�าให้ฐานข้อมูลของการชันสตูรไม่

ลงตัว และไม่อาจน�าไปใช้งานได้ทนัท่วงที 

การเกบ็รกัษาร่างไร้ชีวติ ขาดระบบท่ีมปีระสทิธิภาพและเป็น

มาตรฐาน (เพราะท�าตามสภาพของปัญหาทีเ่กดิขึน้) เร่ิมจากวิธฉีดีน�า้ยา

แล้วบรรจหุบีศพ ต่อมาเมือ่น�า้ยาฉดีศพไม่พอ หีบไม่พอ กใ็ช้วธิห่ีอผ้าแล้ว

ฝังลงใต้ดนิเพือ่ชะลอการเส่ือมสภาพ จนสดุท้าย เกบ็รกัษาร่างด้วยการ 

บรรจใุส่ห่อแล้ววางในคอนเทนเนอร์ตดิเคร่ืองท�าความเย็น 

การบนัทกึรหสัประจ�าร่างของผู้เสยีชวีติกเ็ช่นกนั วสัดทุีใ่ช้ ตอน

แรกเป็นป้ายกระดาษท่ีใช้พันแขนหรอืใส่ในถงุพลาสตกิ เมือ่เวลาผ่านไป

หรอืสมัผสักบัสิง่อืน่ๆ โดยเฉพาะน�า้ กเ็ลอะเทอะ สหีมกึซดีจาง จงึต้อง

เปล่ียนใช้แผ่นกระดาษเคลอืบพลาสตกิ และต่อมาเปลีย่นเป็นป้ายโลหะฝัง

ไมโครชพิ กระบวนการเปลีย่นป้ายรหสัประจ�าตวันีท้�าให้เกดิความสบัสน 

บ้างปิดป้ายผดิร่าง และมร่ีาง ทีไ่ม่มป้ีาย กต้็องจดัท�าใหม่กนัหลายรอบ 

เป็นต้น  

นอกจากนี ้กม็ท้ัีงการจัดท�าฐานข้อมูลของร่างไร้ชีวติ ซ่ึงแต่ละ

หน่วยงาน แต่ละศูนย์จัดท�าระบบ ไม่เหมือนกนั กลายเป็นอุปสรรคในการ

สบืค้นหาข้อมลูของญาต ิมทีัง้ระบบฐานข้อมลูสบืค้นทีไ่ม่สามารถ สบืค้น

ได้ ท�าข้อมลูเกบ็ไว้แล้วไม่ได้ใช้ สรปุได้ว่าเรือ่งระบบฐานข้อมลูกไ็ม่สามารถ

จดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

การจดัท�าฐานข้อมลูผูสู้ญหาย หลายหน่วยงานเปิดให้บรกิาร
รับแจ้งผูศ้นูย์หาย ส่วนใหญ่จะให้แจ้งชือ่-สกลุ และทีอ่ยูผู่แ้จ้ง แต่มีบาง

หน่วยงานท่ีขอข้อมูลรปูพรรณสัณฐานและข้อมูลประกอบการพิสูจน์เช่น

ต�าหน ิการแต่งตวั พกิดัทีส่ญูหาย ข้อมลูต่างๆ เหล่าน้ีไม่ได้จดัเป็นระบบ 

หลายคร้ังซ�า้ซ้อน การสบืค้นท�าได้ยาก จนถึงท�าไม่ได้ เนือ่งจากการแจ้ง

นัน้เป็นเพียงการลงทะเบยีนบญัชผีูส้ญูหายไว้เท่าน้ัน เราจงึเหน็ใบประกาศ

คนหายท่ีญาตนิ�าไปตดิตามท่ีต่างๆ ในหลายพืน้ท่ีเช่นเขาหลกั ย่านยาว 

พังงา ภเูกต็ 
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การสบืค้นผูส้ญูหาย ญาตมิติรต้องดิน้รนหาเองโดยเดนิทางไป

ตามศูนย์ต่างๆ เดนิดทูลีะร่าง หรอืดใูบปิดประกาศรูปถ่ายแต่ละศนูย์ ส่วน

การจดัท�าระบบอินทราเนต็ เมือ่ผูค้้นหาเดนิดภูาพถ่ายพร้อมรหสัพบว่า

น่าจะคล้ายกต้็องขอให้อาสาสมคัรเปิดคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ค้นหาข้อมลู

การชนัสตูรประกอบวนัละหลายรายท�าให้ต้องน�าเข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เนต็

เพือ่สะดวกในการค้นหา แต่เปิดให้บรกิารได้เพยีง 2 วนั กต้็องยตุเิมือ่มี

เหตุผลเรือ่งความปลอดภยั เร่ืองสทิธิส่วนบคุคล ต้องใช้การสบืค้นทีต้่อง

แสดงหลกัฐานประกอบ ดใูนแฟ้มและเครือ่งคอมพวิเตอร์ ซ่ึงขัน้ตอนต่างๆ 

ใช้เวลานาน 

การจดัการพืน้ที ่ ในพืน้ทีป่ระสบภยั ไม่มีการกนัเขตห้ามเข้า     

ท�าให้ใครๆ ก็สามารถสญัจรเข้าออกได้โดยสะดวก จนเกดิเหตทุรพัย์สนิ

สญูหาย อาคารทีเ่หลอือยูถ่กูรือ้ถอน เพือ่เอาวสัดอุาคารและส่ิงของไป

ขาย ยงัมเีรือ่งการคมนาคมขนส่งในพืน้ที ่ ท่ีขาดการจดัการ ท�าให้รถตดิ

เนอืงแน่น การเดนิทางขนส่งล�าเลยีงข้าวของความช่วยเหลือยากแก่การ

ท�างาน

ข้อมลูทีน่กัวชิาการทัง้หลายได้ศกึษาและสะท้อนไว้ในเรือ่งความ

ไม่พร้อมในการรบัมอืกบัภยัพบิตัสึินามนิัน้ ยงัเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ซ�า้ซาก

ในพืน้ทีแ่ละเหตกุารณ์ภยัพบัิตอิืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลัง เช่น สถานการณ์

มหาอทุกภยัปี พ.ศ. 2554 ความไม่พร้อม  ในการรับมอืกบัภยัพิบตัมิี

ทัง้เรือ่งการจดัการศนูย์พักพิงผู้ประสบภยั และการจดัการน�า้ ไม่ให้ท่วม

ขัง ท�าอย่างไรให้ไหลลงสูท่ะเลได้อย่างรวดเรว็ การผนัน�า้จากพ้ืนทีห่นึง่ไป

ยังที่หนึ่ง ท�าให้พื้นที่ประสบภัยขยาย วงกว้าง และการจัดการดูแล           

ผูป้ระสบภยัท่ีถกูน�า้ท่วมขงันานนบัเดอืนทีไ่ม่ทัว่ถงึ และปัญหาอืน่ๆ อกี

มากมาย

เรายงัคงเป็นสงัคมไทย ใส่ใจ “เฉพำะหน้ำ” ยงัให้ความส�าคญั

น้อยไปในการเตรยีมคดิ เตรยีมการเรือ่งการจดัการภัยพบัิตปิระเภทต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ วางแผนข้ันตอนในการช่วยเหลือ จดัสรรหน่วยงานรับผิด

ชอบด้านต่างๆ ทีท่�างานประสานกนัและมนีโยบายรองรบัทีท่�าให้การ

รบัมอืกับปัญหาภยัพบิตัมิปีระสทิธภิาพขึน้  

น�า้ลด ตอผุด 

ความไม่พร้อมและไม่เคยเตรียมการมาก่อน ทั้งในแง่ความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถ ท�าให้การรบัมอืปัญหาเป็นการเฉพาะหน้า ซึง่

หลายครัง้กลบัสร้างและซ�า้เติมปัญหาทีเ่กิดขึน้อยูแ่ล้ว  

 “78 สปัดำห์หลงัสนึำม”ิ  คาร์ล เซกชไนเดอร์ และ วไลทัศน์ 

วรกลุ3  ได้กล่าวถงึบทเรยีนทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่วกับ “ปัญหำควำมช่วยเหลือที่

ไม่มรีะบบระเบยีบ” ทัง้ความช่วยเหลอื จากของไทยและต่างประเทศทีม่ี

มากมาย ระบบการจดัการของบรจิาคท่ีไม่เท่าเทียม ไม่ท่ัวถงึ ของบรจิาค 

ทีไ่ม่เหมาะสมและไม่ช่วยให้เกดิประโยชน์อะไรมากนกั ไม่มกีารสือ่สาร

ระหว่างผูใ้ห้ความช่วยเหลอืกบัผูข้อรบั การช่วยเหลอื สิง่ของไม่ว่าจ�าเป็น

หรอืไม่จ�าเป็นกรั็บเอาไว้ก่อน   
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ปัญหาทีเ่กิดข้ึนภายหลังเหตุการณ์ จึงเหมือน “น�ำ้ลด ตอผดุ” 

ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาต่อเนื่อง ท่ีไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก

สาธารณชน ปัญหาท่ีไม่มกีารแก้ไขในระดบันโยบายเท่าทีค่วรเช่นปัญหา

แรงงานต่างด้าว แรงงานเดก็ ปัญหาสทิธมินุษยชนของชนกลุม่น้อย คนไร้

สญัชาต ิ ไร้สถานะ รวมไปถึงปัญหาเก่ียวกับการจดัการธรรมชาตแิละ    

สิง่แวดล้อม

จากหนงัสือ “เมือ่ร่วมมอืฟ้ืนฟกูู้ไทย...จำกภยัพบิตั ิ “สนึำม”ิ  

เสนอ 60 กรณศีกึษาทีร่่วมไม้ร่วมมอืกนัจดัการภยัพบิตัใินประเทศไทย”  

โดย ไพโรจน์  สงิบนั และคณะ4 ได้ยกตวัอย่างปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีชุ่มชนบ้าน

เกาะมกุ ต�าบลเกาะลิบง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั หลงัจากเผชญิกบัคลืน่

ยกัษ์สนึามาแล้ว ชาวบ้านยงัเผชญิกับปัญหาการกระจายความช่วยเหลอื

ทีไ่ม่เป็นระบบและไม่ทัว่ถงึจากหน่วยงานภายนอก เกดิการทะเลาะเบาะแว้ง

ถึงขั้นกลายเป็นความขัดแย้งข้ึนในหมู่บ้าน จนกระทั่งแกนน�าที่เป็น          

ผูอ้าวโุสในชมุชนเร่ิมคดิและด�าเนินการจดัตัง้กรรมการขึน้มาจัดการปัญหา 

โดยมีบทบาทเฉพาะกิจ คือ การส�ารวจข้อมูลความเสียหายของคน       

ทัง้เกาะ ท�าแผนการให้ความช่วยเหลอื จดัตัง้ศนูย์กลางการรับของบรจิาค 

และสร้างระบบการแจกจ่ายสิ่งของเหล่าน้ี ตลอดจนบรรเทาความ      

เดอืดร้อน ฟ้ืนฟ ูและสร้างสรรค์ชมุชนขึน้มาใหม่ โดยได้รบัการหนนุเสรมิ

จากหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ  

สร้างบ้านไม่ตามใจผู้อยู่

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและการฟ้ืนฟคูวามเสยีหาย การจดัหา

ทีอ่ยู่อาศยัเป็นไปอย่างไม่มรีะบบ การออกแบบและกระบวนการในการ

สร้างบ้านให้กบัชุมชนก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะการสร้างบ้านในชุมชน

บ้านน�า้เคม็จ�านวนประมาณ 700 หลัง ซ่ึงการออกแบบบ้านไม่ได้ค�านงึ

ถงึลักษณะเฉพาะของพืน้ทีแ่ละไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ชาวบ้านทีอ่ยูอ่าศยัได้ 

อย่างไรกต็าม มแีบบอย่างการท�างานทีต่อบสนองความต้องการ

ด้านทีอ่ยูอ่าศยัของผู้ประสบภยั คอื  นักวชิาการคณะสถาปัตยกรรมจาก

มหาวทิยาลยัต่างๆ ท่ัวประเทศ  และ กลุ่มสถาปนกิชุมชนเพือ่ท่ีอยูอ่าศัย

และสภาพแวดล้อม หรอื CASE (Community Architects for Shelter 

and Environment) ซึง่ท�างานร่วมกบัชมุชนในระยะยาว  เพือ่ปรับปรงุ

พ้ืนทีแ่ละทีอ่ยูอ่าศัย มกีารจัดประชมุเชิงปฏบิตักิารหลายครัง้เพือ่ร่วมกนั

วางโครงสร้างผังชุมชนและการออกแบบบ้าน ท�าให้การออกแบบ

ครอบคลุมการวางผังที่ดี ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสามารถใช้

ประโยชน์ได้จรงิ ซ่ึงนอกจากจะช่วยตอบสนองความจ�าเป็นหลายประการ

ของชมุชนแล้ว ยงัท�าให้สภาพแวดล้อมของท้องถิน่ดขีึน้ด้วย5  
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ช่วยฉาบฉวย	:	ความช่วยเหลือท่ีไม่ต่อเนือ่งและไม่สอดคล้อง

กับวิถชีวีติ

ภาสกร  จ�าลองราช (2557) 6 ได้เล่าเร่ืองราวของผูไ้ด้รับผล 

กระทบจากเหตกุารณ์สึนามผ่ิานเร่ืองสัน้ 3 เร่ือง ใน วถิทีีถ่กูรกุล�ำ้ :       

คนชำยข่ำว คนชำยขอบ I หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป       

พบว่า  ชาวมอแกนทีเ่กาะเหลานัน้ ได้รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน

ภายนอกหลงัเหตกุารณ์สนึามสิิน้สดุลงใหม่ๆ เช่น คณะนายต�ารวจบรจิาค

เสาบ้านละ 1 ต้น โดยสัญญาว่าจะน�ามาช่วยเหลอือกีบ้านละ 8 ต้น         

มีผู้มาบริจาคเรือ เคร่ืองมือประมงหรือมีองค์กรพัฒนาเอกชนบาง     

หน่วยงานเข้ามาและสัญญากบัชาวบ้านว่าจะให้ความช่วยเหลอืต่างๆ แต่

เมือ่เวลาผ่านไป ชาวบ้านยงัคงไม่ได้เสาอกี 8 ต้นทีค่ณะนายต�ารวจสญัญา

ว่าจะให้ เรอืทีไ่ด้รบับรจิาคเป็นเรอืใหญ่ซึง่ชาวบ้านใช้ไม่ถนดัมอื เครือ่งมือ 

ประมงกม็เีฉพาะอวนป ู ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนนัน้กไ็ม่เข้ามาในหมู่บ้าน

อีกเลย ท�าให้วถีิชวีติของชาวมอแกนด�าเนินไปอย่างยากล�าบาก

พนกังานบริการ	:	กลุ่มคนท่ีถกูละเลย

ในเรื่องสั้นของ ภาสกร จ�าลองราช ยังได้กล่าวถึงกลุ่มคน      

ชายขอบทีถ่กูเรยีกว่า “พนกังำนบรกิำร” ทีห่าดป่าตอง จ.ภูเกต็ และ         

“มอแกน” ท่ีเกาะเหลา จ.ระนอง เป็นกลุ่มคนท่ีถกูละเลย ไม่ได้รบัการ

ฟ้ืนฟท้ัูงในด้านจิตใจและวถิชีีวติ  โดยในส่วนของคนกลุ่มแรกเป็นพนกังาน

บรกิารทีม่าท�างานทีห่าดป่าตอง หลงัเหตกุารณ์สนึาม ิเครอืข่ายพนกังาน

บรกิารหรอื “เอ็มพำวเวอร์” ได้ท�าการส�ารวจพนกังานบรกิารท่ีสูญหาย

พบว่ามีประมาณ 38 ชีวิต แต่คนเหล่านนี้กลับไม่ได้รับความสนใจ        

ใดๆ จากทกุหน่วยงาน เพราะยากต่อการสบืหาเน่ืองจากบคุคลเหล่านี้       

ส่วนใหญ่เป็นคนจากทีอ่ืน่ เม่ือมาท�างานมกัตัง้ชือ่ใหม่เพือ่ให้แขกต่างชาติ   

ออกเสยีงได้ง่ายขึน้ ส่วนชือ่จรงินัน้ แม้จะมรีะเบยีบบังคบัให้เจ้าของร้าน

จัดท�าไว้  แต่ในความเป็นจรงินายจ้างกไ็ม่เหน็ความจ�าเป็นทีต้่องเกบ็ชือ่

และประวตัพินกังานเอาไว้เพราะไม่อยากผกูมดัทางกฎหมาย 

วกิฤติวิถิชีวีติชาวเล

จากกรณศีกึษาในหนงัสือของ  ไพโรจน์  สิงบนั และคณะ  กล่าว

ถงึวิกฤติวิถิชีวีติชาวเลว่า  หลังเหตกุารณ์สนึามแิม้กลุม่ชาวเลจะได้รบั

ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกเป็นจ�านวนมาก ในฐานะทีเ่ป็น  

กลุม่คนดัง้เดมิในพืน้ที ่แต่บางคร้ังการให้ความช่วยเหลอืเหล่านัน้กท็�าไป

อย่างไม่เข้าใจวฒันธรรมของชาวเลและสนบัสนนุให้เขาเดนิออกจากพืน้ที่

I  หนงัสอืเล่มน้ีเขยีนถงึคนชายขอบในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ทกุภมูภิาคของไทย  แต่มกีารกล่าวถงึ       

เรือ่งราวของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตูการณ์สึนามใิน 3 เรือ่งคือ  “38  ชวีติท่ีหายไปกบัสนึามิ 

และ 3 ปีแห่งมติรภาพบนหาดป่าตอง” (น.74- 79 2550)  เขียนเม่ือเดอืนธันวาคม “ในวยั 

4 ขวบของเดก็หญงิสนึาม”ิ (น.80-84) เขยีนเมือ่ ธนัวาคม 2551 และ “ปล่อยเกาะ ของแท้         

มอแกน เกาะเหลา” (น.90-95) เขยีนเม่ือ มกราคม 2550
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ทางวฒันธรรมของตนเอง มาสู่การพฒันากระแสหลักทีเ่น้นแต่วัตถนุยิม

และบริโภคนยิม ซึง่ถือเป็นการท�าลายคุณค่าและส่งผลต่อการเปล่ียน 

แปลงของชมุชน  

เช่นเดยีวกบังานของ ธีรศกัด์ิ  สขุสนัตกิมล (2553)7 ทีก่ล่าว

ถงึ “ผลกระทบของกำรพฒันำภำยหลงัเหตกุำรณ์สนึำม ิพ.ศ. 2547     

ต่อกำรปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชำตพัินธุม์อแกนบ้ำนเกำะเหลำ      

หน้ำนอก จังหวดัระนอง”  ท�าให้เหน็ว่าการปฏบิตังิานเพ่ือช่วยเหลือและ

พฒันาชาวมอแกนของหน่วยงานภาครฐัและองค์กรพัฒนาเอกชนมีทัง้ที่

คล้ายคลงึกนัและแตกต่างกนั  ขึน้อยู่กบัภาระงานรับผดิชอบของแต่ละ

องค์กร 

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์หลงัสึนามิ ท�าให้ชาวมอแกนรูส้กึ     

มีสทิธมิเีสยีง และกล้าแสดงออกมากขึน้ 

สูญเสียบ้าน ถกูยดึท่ีดนิ

หลั งสึนา มิ ได ้ เกิ ดกรณีพิพาทเ ร่ืองที่ ดิ นระหว ่ างนัก

อสงัหารมิทรพัย์ ชมุชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ชาวบ้านทีมี่

ปัญหาเรือ่งสทิธใินการครอบครองทีด่นิ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนทีย่งัชพีด้วย

การท�าประมงชายฝ่ังอนัดามนั ด�ารงชีวติโดยอาศยัทรพัยากรจากทะเลมา

หลายทศวรรษแล้ว ชาวชมุชนอาศยัอยูบ่นท่ีดินของตนเองมานานก่อนจะ

มกีารท�าเอกสารสทิธิไ์ม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารสทิธิใ์ห้กบัเอกชนหรอื

เพ่ือสาธารณประโยชน์ใดๆ กต็าม แต่หลงัจากเหตกุารณ์สนึาม ิชมุชน

หลายชมุชนถกูกดีกนัไม่ให้กลบัเข้าไปอาศยัทีเ่ดมิ ซ�า้ยงัต้องย้ายไปอยู่

แหล่งท่ีพกัอาศยัทีไ่กลจากทะเลทีเ่ป็นแหล่งเลีย้งปากท้องของพวกเขา

ส่วนหนึง่เป็นปัญหาของชุมชนทีต่ัง้อยูใ่นแนวเขตของการป้องกนั

ภยัพิบตัิ8  นโยบายการก�าหนดแนวเขตป้องกนัภยัพบิตั ิประมาณ 2 

กิโลเมตร จากชายฝั่ง ซึ่งถูกน�าเสนอในประเทศอินเดีย ศรีลังกา  

อนิโดนเีซยี และไทย ส่งผลกระทบต่อทีอ่ยูอ่าศยัและการเลีย้งชีพของ    

ชาวประมงพ้ืนบ้าน  แม้ว่ารฐับาลจะมกีระบวนการแก้ไขคอื การแต่งตัง้

คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาทีดิ่นในพืน้ทีธ่รณพีบิตัสินึาม ิ  6 จงัหวดั 

เพ่ือมาด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยชุมชนได้รบัอนุญาตและมสีทิธิ

ในการใช้ประโยชน์ทีด่นิของรฐัได้ในนามของชมุชน สิทธนิีร้ะบวุ่า ชาวบ้าน

คนใดคนหนึง่ไม่สามารถท่ีจะขายท่ีดนิหรอืตดัแบ่งขายได้ เพราะท่ีดินนีถ้อื

เป็นทรพัย์สนิของชุมชนทัง้หมดร่วมกนั เรยีกว่า “สทิธร่ิวมของชมุชน”        

มพีธิลีงนามในบันทึกข้อตกลง ซ่ึงได้ระบุให้ชุมชนเป็นผู้ดแูลและฟ้ืนฟพูืน้ท่ี

ชายเลนในบรเิวณพืน้ท่ีฟ้ืนฟดูงักล่าว แต่ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีดนิให้

กบัชาวบ้านได้ทัง้หมด     
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สู้เพือ่สิทธิคนไทยพลัดถิน่

จากกรณีศึกษาในหนังสือของ  ไพโรจน์  สิงบัน และคณะ         

ได้กล่าวถงึกลุม่คนทีต้่องประสบกบัความยากล�าบากหลายประการอกี

กลุม่หนึง่ นัน่กค็อื กลุม่คนไทยพลดัถิน่ เนือ่งจากความช่วยเหลือทีม่าจาก

ภาครฐัเกอืบทกุหน่วยงานไม่ได้เน้นเรือ่งสทิธมินุษยชน ทีมุ่่งไปช่วยเหลือ  

ผู้เดือดร้อนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่ิงท่ีภาครัฐมองหาก่อนท่ีจะให้ความ        

ช่วยเหลือก็คือสถานะบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นการจะได้รับความ     

ช่วยเหลอืใดๆ จากเหตกุารณ์สนึาม ิจงึขึน้อยูก่บัการแสดงหลกัฐานบตัร

ประชาชนเท่านัน้   

ภยัสนึามิท�าให้เกิดการตระหนักในสภาพปัญหาของคนเหล่านี้  

และมีความพยายามรวมกลุ่มของคนชายขอบเพื่อสร้างการยอมรับสู่

สงัคมสาธารณะมากขึน้ หลายกลุม่มีความกล้าท่ีจะแสดงศกัดิศ์ร ี ตวัตน  

จงึรวมตวักนัเป็น  “เครอืข่ำยชำวเลและเครอืข่ำยแก้ปัญหำกำรคนืสัญชำติ

คนไทย  :  คนไทยพลัดถิน่”   และเชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่ายผูป้ระสบภยั

สนึาม ิ6 จงัหวดั น�าเสนอปัญหาออกสู่สงัคมเพ่ือปรบัทศันคต ิและ/หรอื 

การมองว่าพวกเขาเหล่านัน้เป็นกลุ่มคนชัน้สองของสงัคมไทย ให้ได้รบัการ

ยอมรบัในสาธารณะซึง่ถอืเป็นก้าวแรกและน�าไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต

ต่อไป เป็นต้น

คลืน่แห่งการฟ้ืนฟู

บทเรยีนจากการฟ้ืนฟูชุมชนหลงัสนึาม ิ นับเป็นอกีเรือ่งหน่ึง   

ทีไ่ด้มีการกล่าวถงึกนัมากในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา  ในเบือ้งต้นดูเหมอืนว่า

แนวทางการฟ้ืนฟชุูมชนจะเป็นไปตามแผนงานทีห่น่วยงานหรอืองค์กร

ต่างๆ ได้ตัง้ไว้  หลายหน่วยงานมแีผนอย่างชดัเจนว่าจะลงไปท�าอะไรใน

ชมุชน  ดงัทีไ่ด้กล่าวมาบ้างแล้วว่า สิง่ทีห่น่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ 

วางแผนท่ีจะท�าไม่ตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ดังนัน้หลาย

องค์กรจึงได้ปรับแผนงานของตนและฟังเสียงของคนในชุมชนมากขึ้น  

การฟ้ืนฟชุูมชนท�าให้องค์กรต่างๆ ท่ีเข้าไปท�างานฟ้ืนฟไูด้เรยีนรูร่้วมกนักบั

คนในชมุชนในหลายๆ เรือ่ง 

ฟ้ืนฟูชมุชนประมงและท่องเท่ียว

ในช่วงปีแรกของเหตกุารณ์  คาร์ล  เซกชไนเดอร์ และเฟรดดี  

สโตร์เฮล์ (2549)  ได้เสนอบทความเรือ่ง สโคปชำร์เตอร์  กำรฟ้ืนฟู     

สนึำมอิย่ำงยัง่ยนื : รปูแบบกำรเป็นเจ้ำของธรุกจิกำรท่องเทีย่วเชงินเิวศ

อันเป็นทำงเลือก โดยชุมชนหมู่บ้ำนน�้ำเค็มและหมู่บ้ำนเกำะมุก 

ประเทศไทย 
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บทความชิน้นีก้ล่าวถงึ สโคปชาร์เตอร์ส (SCOPE-Charters) ว่า 

เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ชาวประมงในท้องถ่ินและชมุชนสร้างรายได้

จากตลาดการท่องเทีย่วในประเทศไทย ด้วยการสนบัสนุนให้เกดิความเป็น

เจ้าของธรุกิจในการจดัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์อย่างย่ังยนืทีไ่ม่บบีบงัคบั

ให้ละทิง้วฒันธรรมและวถิชีวีติดัง้เดมิ โดยอาศยัความต้องการของตลาด

เป็นแรงผลักดัน ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุการณ์สึนามิ     

การด�าเนนิโครงการในระยะแรกร่วมมอืกบัชมุชนทีม่คีวามพร้อม 2 แห่ง 

คอื ชมุชนหมูบ้่านน�า้เคม็และหมูบ้่านเกาะมกุ 

สโคปชาร์เตอร์สช่วยให้ชาวประมงในท้องถิ่นและชุมชนมี

สถานภาพเป็นผูล้งทนุในธรุกจิเรอืน�าเท่ียว และเป็นผูร้บัประโยชน์จาก   

รายได้ทีเ่กิดขึน้ ผ่านธนาคารชมุชนซึง่เป็นองค์กรทีไ่ม่มุ่งแสวงหาก�าไร     

มกีารจดัจ้างผูม้คีวามรูค้วามสามารถด้านการบริหารเรือน�าเท่ียวเข้ามา

ดแูลและให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการต่อเรอื การซ่อมบ�ารุง และการให้

บรกิารในเรอื  ตลอดจนการสนบัสนนุให้โครงการเรอืน�าเทีย่วสามารถรวม

กจิการเรอืน�าเทีย่วและทีพ่กั และท�าการตลาดโดยองค์กรความร่วมมือ 

Touristic Union International และบริษทัเครอืข่ายในยโุรป  

นอกจากนีช้มุชนยงัจะได้รบัประโยชน์จากธรุกิจเกีย่วเนือ่งอืน่ๆ 

เมือ่มจี�านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ เช่น การขายอาหารทะเลสดและ

อาหารแห้ง สินค้าท่ีระลึก เช่น ผ้าบาติก การท�าร้านเสริมสวยและ       

สปา  ร้านนวดแผนไทย บริการอนิเทอร์เนต็ บรกิารจองตัว๋เครือ่งบนิและ      

ยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ์ และปูรณ์ ขวัญสุวรรณ (2550)9              

ได้เสนอบทความเรือ่ง ประชำสงัคม เครอืข่ำยและกำรมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนในกำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนบ้ำน      

น�ำ้เคม็ จงัหวดัพงังำ  กล่าวถงึ กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน (civic  

participation) ในการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาพื้นที ่     

ตามแนวคดิเรือ่งการวางแผนจากล่างสูบ่น (bottom-up planning) โดยใช้

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน (action  

planning and research : community participation approach) ใน

ฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีเน้นการท�างานจากฐานล่างสู่การเปล่ียนแปลง

เชงินโยบาย  

วธิกีารรวบรวมความต้องการและแผนของชมุชนหลกั ๆ ได้แก่ 

การส�ารวจพื้นที่โดยคนในท้องถิ่น (surveys) การจัดเวทีประชาคม 

(public  forum)  และการสมัภาษณ์เชงิลกึพร้อมกบัการสนทนากลุม่ย่อย

เฉพาะระดบัแกนน�า (key  person  interview  and  focus  group) 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ นอกจากกรอบแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาชมุชนใน 

3 ด้านคอื ด้านกายภาพและสิง่แวดล้อม, ด้านสงัคมและวฒันธรรม, และ

ด้านเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว ตลอดจนชุดโครงการย่อยเพือ่ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการพฒันาในพ้ืนที่ 
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นอกจากนั้น บทความน้ียังได้สะท้อนบทเรียนและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการก่อรูปของกระบวนการจัดท�าแผนแบบ        

มีส่วนร่วมของชุมชน โดยมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 4 ประการคอื  

1) ชุมชนต้องมีประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มี        

เป้าหมายและทิศทางในการรวมกลุ่มมคีวามชดัเจน 

2) มผีูน้�าทีเ่ข้มแข็ง โดยผู้น�าชมุชนและกลุม่องค์กรต้องมีความ 

มุ่งมัน่และเจตจ�านงทีด่ ีทีป่รารถนาจะเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถ่ินเป็น

ส�าคญั  

3) มภีาคคีวามร่วมมือจากภาคประชาสงัคม ได้แก่ หน่วยงาน

ปกครองท้องถิน่ ในฐานะองค์กรปกครองพืน้ที,่ องค์กรพัฒนาเอกชน ใน

ฐานะพีเ่ลีย้งในการจัดการองค์กร, สถาบนัการศกึษา ในฐานะทีป่รกึษาด้าน

วชิาการและเทคนิค, เครอืข่ายชมุชนและประชาสงัคม ในฐานะแนวร่วม

เสรมิประเดน็ปัญหา/ความต้องการให้มนี�า้หนกั และสือ่มวลชน ในฐานะ

กระบอกเสยีงและผลกัดันประเดน็เรยีกร้องให้เป็นประเดน็สาธารณะ  

4) การบรหิารจดัการองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนีย้งัเสนอถงึข้อจ�ากดัของกระบวนการจดัท�าแผนแบบมี

ส่วนร่วมในชุมชนบ้านน�า้เคม็ว่า ประชาสงัคมทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พฒันาทีผ่่านมายงัไม่สามารถเชือ่มโยงภาคประชาชนไปสูภ่าคธรุกิจเอกชน

และภาครฐั (ระดบัชาต)ิ ทีเ่กีย่วข้องได้  ท�าให้แผนขาดข้อคิดท่ีหลากหลาย 

รวมไปถงึความสามารถของชมุชนในการบรหิารจดัการโครงการ ทัง้ด้าน

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความสามารถในการรับมือกับการ

เปล่ียนแปลง ยงัเป็นประเดน็ท่ีท้าทายชุมชนในการด�าเนนิการให้เกดิขึน้

จริงในอนาคต มิเช่นนั้นแผนท่ีเสนอโดยชุมชนอาจไม่ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในเชงินโยบาย และไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์

เชงิอ�านาจระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานรฐั และในท้ายทีส่ดุแผนพัฒนา    

ดงักล่าวอาจมสีถานะเพียงแค่ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนเท่านัน้    

กำรเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนได้พูดคุยและ        
ถกกนัถงึปัญหำต่ำงๆ ทีเ่ผชญิอยู ่ท�ำให้ชำวบ้ำนได้
แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือช่วยกันคิดหำวิธีฟื ้นฟู
เยียวยำที่เหมำะสม ซึ่งกระบวนกำรพูดคุยระหว่ำง
ชำวบ้ำนนี้มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะท�ำให้        
ชำวบ้ำนเชือ่ในส่ิงทีค่ดิจะท�ำ ชำวบ้ำนจะค่อยๆ เพิม่
ควำมเชือ่มัน่ว่ำจะสำมำรถรบัผดิชอบจดักำรฟ้ืนฟู
เยยีวยำได้ด้วยตนเอง และตระหนกัว่ำชำวบ้ำนเอง 
คอืผูท้ีจ่ะน�ำควำมเปลีย่นแปลงมำสูช่มุชน  
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การฟ้ืนฟโูดยชมุชนเป็นฐาน

ในการช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชน แม้จะมีหน่วยงานภายนอกที่มี

ทรพัยากร แต่หากชมุชนไม่พร้อมและไม่ลกุขึน้มาด้วยตนเองกย็ากทีจ่ะ

ฟ้ืนฟชุูมชนได้ส�าเรจ็  

เพญ็ประภา  ภทัรานกุรม ได้เสนอบทความ เกีย่วกบัการพฒันา

ทุนทางสังคมโดยชุมชนเป็นฐาน10 โดยยกตัวอย่างชุมชนบ้านน�้าเค็ม 

จงัหวดัพงังา ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟแูละสร้างชมุชนทีเ่ข้มแขง็

หลงัจากประสบกบัภาวะวกิฤติิ 

การรวมตวักนัของชาวบ้านในชมุชน โดยมีผูน้�าทีเ่อาจริงเอาจัง 

ส่งผลให้เกดิกลุม่คนท�างานท่ีเข้มแขง็ รวมท้ังความสมัพนัธ์ของคนใน

ชมุชนกเ็ป็นทุนทางสงัคมทีด่ ี ท�าให้มกีารวางแผนแม่บทการพฒันาชมุชน

โดยใช้วธิกีารให้ชมุชนมส่ีวนร่วม มกีารบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างเป็น

ระบบ การจดัต้ังธนาคารชมุชน การจัดสวัสดิการชมุชน ต้ังแต่เกิดจนตาย

โดยชมุชนเอง การจดัตัง้สหกรณ์เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนบ้านน�า้เคม็  

เพ่ือการออมและให้สินเชือ่เพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาเพือ่เพิม่อาชพีรายได้

ของชุมชน    

ชุมชนบ้านน�้าเค็มเป็นตัวอย่างของชุมชนท่ีพลิกวิกฤติิให้เป็น

โอกาส  น�าไปสูก่ารเสนอแนวทางหลายประการในการพัฒนาทนุทาง

สงัคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ได้แก่ การสร้างกระบวนการเรยีนรูข้องสมาชิก

ในชมุชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน  การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะในการ

ประกอบอาชพี  การสร้างเครอืข่ายชมุชนในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ  

การสร้างผูน้�าทีม่ปัีญญา  มีแผนพฒันาชุมชนทีม่าจากการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชน  การสร้างให้ชุมชนเหน็คณุค่าของการกินและอยู่อย่างพอเพียงตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง  รวมทัง้การสร้างเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย

ในชมุชนด้วย        

สอดคล้องกับงานเขยีนของ ศรินินัต์ สวุรรณโมล ี11  ซึง่ได้ยก

กรณศีกึษาทีช่มุชนบ้านน�า้เคม็ ต .บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา ถงึ

แนวทางการพัฒนาโดยชมุชนเป็นฐานจากภาคประชาสงัคม กล่าวคอื  

การด�าเนินงานต่างๆ ในชุมชน ควรเกดิจากความร่วมมอืประสานการ

ด�าเนนิงานร่วมกนัทัง้ภาคชมุชน ภาครฐั และองค์กรพฒันาเอกชน   

 ชุมชนบ้ำนน�้ำเค็มเป็นตัวอย่ำงของ
ชุมชนที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส  น�ำไปสู่กำร
เสนอแนวทำงหลำยประกำร  ในกำรพัฒนำทนุ
ทำงสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
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ภาคชุมชนควรมีการรวมกลุ่มและการจัดการองค์กรชุมชน 

(organization building) ซึง่เป็นหัวใจของกระบวนการจดัการความเสีย่ง

จากภยัพบิตัโิดยมชีมุชนเป็นฐาน โดยชมุชนควรเข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่

ช่วงต้นของการฟ้ืนฟชูมุชน และในการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนนัน้   

องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถช่วยท�างานเชิงลึกเพื่อวางรากฐานการ

จดัการตนเองให้กับชมุชนได้ รวมท้ังด้านงบประมาณและอปุกรณ์ต่างๆ  

ในช่วงต้นน้ันองค์กรพัฒนาเอกชนก็สามารถจัดหามาให้กับชุมชนได้    

คล่องตัวกว่าภาครัฐ  ส่วนภาครฐัควรมบีทบาทสนบัสนนุการสานต่อการ

ด�าเนนิงานให้กบัชมุชนในระยะยาวควบคูไ่ปกบัให้ความรูแ้ละสร้างความ

เข้าใจในสทิธหิน้าทีใ่นการด�าเนนิงานทีถ่กูต้องแก่ชมุชน

 

กระบวนการฟ้ืนฟวูถิชีวีติ

หลงัเกดิเหตกุารณ์สนึาม ิความพยายามในการฟ้ืนฟชูมุชนและ

วถีิชีวิตของผู้คนท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการลงมอืท�าของ

คนในชมุชนและสงัคมรวมไปถงึหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  ซ่ึงต่อมา

ไมตร ีจงไกรจกัร์, จ�านงค์ จติรนรัิตน์ และปรดีา คงแป้น (2553)12            

ได้ร่วมกนัสรปุบทเรยีนจากการฟ้ืนฟวูถิชีีวติของผูป้ระสบภยัไว้ดงันี้  

ช่วง	7	วนัแรกของการเกิดภยัพบิตั	ิ 

• ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ผู้บาดเจบ็

และค้นหาศพ ท�าการส�ารวจแบบเร่งด่วนเพื่อทราบจ�านวน        

ผู้เดอืดร้อนและรอดตาย พร้อมทัง้ระดมสิง่ของต่างๆ เพือ่ช่วย

เหลอื

• เตรยีมสถานทีศ่นูย์พกัพงิ จดัหาเตน็ท์ทีพ่กัชัว่คราวเพือ่รวมคน

และบรรเทาทกุข์ล่วงหน้า โดยมกีารวางแผน ท�าผงัการกางเตน็ท์ 

หาทีมในการจัดการ ทีมท�าข้อมูล และมีส�านักงานเพื่อเป็น

ศนูย์กลางในการประสานงาน

• เมื่อผู้เข้าประสบภัยเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้แล้ว       

เริม่จดัระบบในทีพ่กัช่ัวคราวทันที  

ช่วงของการจดัระบบในท่ีพกัชัว่คราว

• จดัประชุมตวัแทนกลุ่มหรือคณะประสานงานเพือ่สร้างแกนน�า

ใหม่ท่ามกลางวกิฤต ิ โดยจดัให้มกีารประชุมทุกคนื เพือ่สรปุบท

เรยีนของการท�างานในแต่ละวนั  เพือ่ชีแ้จงข้อมลูข่าวสาร  หารอื

ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา  และกระตุน้ให้เกดิการแก้ปัญหาร่วมกนัโดย

ไม่รอให้คนอืน่มาช่วยเพราะผูเ้ดอืดร้อนมีจ�านวนมาก  

• วางกติกาในการอยูร่่วมกนั  และช่วยกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
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• น�าผลการประชุมปรกึษาหารอือย่างเข้มข้นไปปฏบัิต ิและตดิตาม

ผลร่วมกนั เพือ่สร้างการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏบิตัอิย่างค่อย

เป็นค่อยไป

• รวบรวมข้อมลูของสมาชกิ โดยให้ตวัแทนกลุม่เป็นผู้ด�าเนนิการ 

ทัง้น้ีเพือ่ให้สมาชกิในกลุม่รู้จกักนัมากยิง่ขึน้  

• ประสานงานกบัหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทีเ่ข้ามาช่วยเหลือ 

และจัดท�าแผนเสนอต่อฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง  

• การจดัระบบรบับรจิาคเข้ากองกลาง เพือ่แก้วิกฤติคิวามวุ่นวาย  

สลายความขดัแย้ง และเป็นแบบฝึกหัดของการสร้างความเอือ้

อาทรต่อกนั  

• ทมีหลกัในการจดัการบรหิารศนูย์พกัชัว่คราว ควรเป็นนกัพฒันา

ทีมี่ประสบการณ์ เพือ่ประเมนิสถานการณ์เป็นระยะๆ   

• นักพัฒนาสังเกตและศึกษาแกนน�าแต่ละคนอย่างละเอียด  

ท�างานทางความคิด ประเมนิสถานการณ์ วางแผนและบรหิาร

จดัการ และควบคมุสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้

• สร้างกิจกรรมหลากหลายตามความจ�าเป็น เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้กบัชาวบ้าน สนบัสนนุให้มกีารเรยีนรูท่้ามกลางการท�า  

และฟ้ืนฟจูติใจแก่ผูป้ระสบภัย เช่นศนูย์เดก็และเยาวชน กลุ่ม 

อาชพีต่างๆ เป็นต้น

• สร้างศูนย์กลางขยายความช่วยเหลือไปสู่พื้นท่ีอื่นๆ โดยทีม

ตวัแทนชาวบ้านเป็นผูด้�าเนนิการ เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการผกูใจ  

สร้างความสมัพันธ์ทีด่ ีและเป็นเพือ่นกันระยะยาว  

ช่วงฟ้ืนฟวูถิชีวีติและชมุชน	

• กรณเีกดิปัญหาท่ีดนิ เน่ืองจากท่ีอยูอ่าศยัเดมิของผู้ประสบภัยอยู่

ในท่ีดนิของรฐัหรอืเอกชนควรสนบัสนนุให้สร้างบ้านในท่ีดนิเดมิ 

เพือ่ไม่ให้เป็นการซ�า้เตมิผู้ประสบภัย ส่วนปัญหาเรือ่งเอกสารสทิธิ์

ทีด่นิควรพจิารณาทหีลงั  

• เร่งสร้างชมุชนใหม่ทีเ่ข้มแขง็ในทีด่นิเดมิ  

• การสร้างบ้านและวางผงัชุมชนต้องยดึหลกัชุมชนมส่ีวนร่วม  

• สนับสนุนให้ชุมชนท�าแผนแม่บทในการแก้ปัญหาและพัฒนา

ชมุชนระยะยาว เช่นการย้ายกลบัเข้าสูช่มุชนเดมิ การประกอบ

อาชพี รายได้ การเรียนหนงัสือของเดก็ เป็นต้น 

• ข้อควรระวงัคอื การบรจิาคเป็นดาบ 2 คม เพราะท�าให้ผูป้ระสบ

ภยัหวงัพึง่คนอ่ืนมากข้ึนจนแก้ไขยาก  

• ควรให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับคนชายขอบ เช่น กลุ่ม

ชาตพินัธุช์าวเล  คนไร้สญัชาต ิ เป็นต้น  
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• บ�าบดัความโศกเศร้าสร้างขวญัก�าลงัใจ และเพ่ิมพลังชวิีต ด้วย

การฟ้ืนฟูวฒันธรรม ประเพณ ีพธีิกรรม ศาสนา การละเล่น     

พืน้บ้าน และภมูปัิญญาของท้องถ่ิน  

• สนบัสนนุการรวมตวักนัเพือ่ให้เกดิเครอืข่ายผูป้ระสบภยัเพ่ือ

แก้ไขปัญหาร่วมกนั  

• สนับสนุนให้สรุปปัญหาและผลการท�างานฟื้นฟูชุมชนของ      

เครอืข่ายชมุชนผูป้ระสบภยั เพือ่เสนอต่อสาธารณะ เป็นการสร้าง

ความภมูใิจ ความม่ันใจในการร่วมกันคดิ ร่วมกนัท�า และร่วมกัน

ผลกัดนัแก้ปัญหาอืน่ๆ ในระยะยาว  

แนวทางการฟ้ืนฟชูมุชนหลงัภยัพบิตัิ

 การฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ เป็นประเด็นส�าคัญที่หลาย      

หน่วยงานให้ความสนใจ โดยเฉพาะแนวทางที่จะเอื้อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้างท่ีจะส่งผลต่อการจัดการกับปัญหาภยัพบัิติ     

ทีส่ามารถเปลีย่นความสญูเสยีและสิน้หวงัมาเป็นพลงัในการดแูลปกป้อง

ชมุชนจากภยัพบิตัใินระยะยาว และส่งผลต่อการพัฒนาชมุชนในอนาคต

สมสขุ บุญญบญัชา และไดแอน อาร์เชอร์ (2554)13  ได้เสนอ

แนวทางการฟ้ืนฟชุูมชนหลงัภัยพบิตัโิดยการจัดการของชมุชนว่า  

 1. ต้องตระหนักว่าผู้ประสบภัยพิบัติไม่ใช่ผู้เคราะห์ร้ายท่ี        

ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้และต้องพึง่พาผู้อ่ืน แต่ผู้ประสบภัย คอื ก�าลงัส�าคญั

ในกระบวนการฟ้ืนฟเูยยีวยา 

 2. หากหน่วยงานและองค์กรทีเ่กีย่วข้องมคีวามรูค้วามเข้าใจและ

วิธกีารท่ีถกูต้องกจ็ะสามารถช่วยให้ผู้ประสบภยัได้ใช้พลงัอย่างสร้างสรรค์  

กล่าวคอื การให้ความช่วยเหลือทันทีท่ีเกดิภัยพบัิตนิอกจากจะให้เงนิ  

อาหาร และสิง่ใช้สอยท่ีจ�าเป็นแล้ว ต้องให้โอกาสชุมชนได้ใช้ก�าลังและ

ศกัยภาพในการสร้างชมุชนขึน้มาใหม่ โดยกระบวนการฟ้ืนฟเูยยีวยา

สามารถท�าได้ตัง้แต่จุดเริม่ต้นท่ีชาวบ้านผู้ประสบภัยมาอาศัยร่วมกนัใน

ศนูย์พกัพงิ คอื 

1) การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้พูดคุยและถกกันถึงปัญหา  

ต่างๆ ทีเ่ผชญิอยู ่ท�าให้ชาวบ้านได้แสดงความคดิเห็น เพือ่

ช่วยกนัคดิหาวิธฟ้ืีนฟเูยยีวยาท่ีเหมาะสม ซ่ึงกระบวนการ

พดูคยุระหว่างชาวบ้านนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะท�าให้

ชาวบ้านเชือ่ในสิง่ท่ีคดิจะท�า ชาวบ้านจะค่อยๆ เพิม่ความ     

เชือ่มัน่ว่าจะสามารถรบัผดิชอบจัดการฟ้ืนฟูเยยีวยาได้ด้วย

ตนเอง และตระหนักว่าชาวบ้านเองคือผู้ที่จะน�าความ

เปลีย่นแปลงมาสูช่มุชน  

2) เสริมให้เกิดการตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมร้อย          

ผู้ประสบภัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านและชุมชน

ของตนเองขึน้มาใหม่ เช่น กลุ่มซ่อมแซมและก่อสร้างบ้าน 
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กลุม่ฟ้ืนฟชูวีติความเป็นอยู ่ กลุม่สวสัดกิาร กลุ่มรบัเงนิ

บริจาค เป็นต้น และเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมเหล่านี้เข้า    

ด้วยกัน เพือ่สร้างกระบวนการท่ีกว้างขวางขึน้ ศกัยภาพ

ของชาวบ้านจะเพิม่ขึน้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

3) เสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และ/หรือกองทุน

หมุนเวยีนขึน้ในชมุชน เพราะกองทนุเป็นเครือ่งมอืทีน่�า  

ชาวบ้านมาพูดคุยกันและระดมความคิดเห็นถึงการใช้

กองทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ การพูดคุยช่วยให้

กระบวนการชาวบ้านมคีวามเข้มแขง็ เกดิเป็นระบบ เป็น

วฒันธรรมใหม่ และหนทางใหม่ทีจ่ะหลอมรวมผูป้ระสบภยั

เข้าเป็นกลุม่ก้อน เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็ยิง่กว่าเดมิ  

4) เสรมิให้เกดิเครอืข่ายองค์กรชมุชนเพือ่ให้ข้อเรยีกร้องของ   

ผูป้ระสบภยัมนี�า้หนกัและมีพลงัมากข้ึน เพราะเครอืข่าย

องค์กรชุมชนมีความส�าคัญในการแลกเปล่ียนบทเรียน 

ประสบการณ์ และให้ก�าลงัใจชาวชุมชน ในการกลับไปสร้าง

ชมุชนใหม่ในทีด่นิเดมิ หรอืในการต่อรองเพือ่การยอมรบั

จากภาครฐั รวมถงึขับเคลือ่นกระบวนการฟ้ืนฟชูมุชนใน

ระยะยาวได้ 

5) ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟูชุมชน ต้อง

สร้างการสือ่สารทีส่มดลุทัง้สองฝ่าย หมายถงึการให้พ้ืนที่

แก่ชมุชนได้แสดงออกว่าพวกเขาต้องการอะไร และให้ชมุชน

ได้เป็นผูจ้ดัการฟ้ืนฟูพฒันาชมุชนหลงัภยัพบิตัโิดยชมุชนเอง 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต้องไม่ตดัสินใจแทนชาวบ้าน 

และไม่เลือกวธีิช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการแจกจ่ายเครือ่ง

อปุโภคบรโิภค โดยไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มบีทบาท

จดัการเพือ่เปลีย่นแปลงชวีติของตนให้ดข้ึีน  

6) การให้เงินทุนสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นมากพอแก่       

ผู้ประสบภัย ควบคูไ่ปกบัการให้อ�านาจแก่ผู้ประสบภัยใน

การบรหิารจัดการกองทุน ถ้าเงนิกองทุนมีข้อจ�ากัดในการ

ใช้หรือระเบียบที่เข้มงวดและชาวบ้านไม่มีอ�านาจในการ

บรหิารจดัการกองทนุ ความเปลีย่นแปลงทีห่วังว่าจะเกดิ

ขึน้ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟชูมุชนอาจไม่สามารถเกดิข้ึน 

ผู้ประสบภัยพิบัติไม่ใช่ผู้เครำะห์ร้ำยที่   
ช ่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งพำผู ้อื่น              
แต่ผู้ประสบภัยคือก�ำลังส�ำคัญในกระบวนกำร
ฟ้ืนฟูเยยีวยำ 
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บทความนี้ยกตัวอย่างการฟื้นฟูชุมชนที่ศูนย์พักพิงบางม่วง 

จงัหวดัพงังา เมือ่ปี พ.ศ. 2547 ว่าเกิดขึน้เพือ่รองรบัผูป้ระสบภยัสนึามิ

ประมาณ 850 ครอบครวั ศนูย์ฯ แห่งนีดู้แลจัดการโดยผูป้ระสบภัยใน

ศนูย์ฯ มกีารจดัตัง้คณะท�างานหลายชดุเพือ่ดูแลเรือ่งต่างๆ เช่น ท�าอาหาร 

สขุอนามยั ระบบน�า้กนิน�า้ใช้ การรกัษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและกจิกรรม

ส�าหรบัเดก็ๆ เป็นต้น มกีารแบ่งชาวบ้านออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 10 

ครอบครวั ชาวบ้าน 3 กลุม่ย่อยรวมเป็นหนึง่กลุม่ใหญ่ มหีวัหน้ากลุม่   

รบัผดิชอบ 

ทกุคนืจะมกีารประชมุ สมาชกิในศนูย์ฯ ทัง้หมด เพ่ือพูดคยุ

ประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการศนูย์ฯ อย่างเปิดเผย โปร่งใส นอกจาก

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วระบบการจัดการโดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชกิในศนูย์ฯ ยงัเป็นการเตรียมชาวบ้านให้มคีวามพร้อม ในการต่อ

รองเร่ืองอืน่ๆ ตามมา เช่น ท่ีดนิ การก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั การพฒันาอาชีพ 

เป็นต้น 

แนวทางการฟ้ืนฟชูมุชนดงักล่าวสามารถเป็นตัวอย่างให้กบัพืน้ท่ี

อ่ืนๆ ทีป่ระสบภัยพบิตัแิละมกีารฟ้ืนฟชุูมชนหลงัภยัพิบตัโิดยการจดัการ

ของชมุชน ทัง้ในประเทศอนิเดยี  พม่า  ศรลีงักา  และอนิโดนเีซยี เป็นต้น     

คลืน่แห่งการเตรยีมพร้อม
รบัมือภยัพบิตัิ 

 
ก่อนเกดิเหตกุารณ์สนึาม ิชมุชนไม่เคยมข้ีอมลูทีเ่กีย่วข้องกบั   

ภยัพิบตั ิดงันัน้จึงไม่มกีารเตือนภยั และแผนในการรบัมอืกบัภยัพบิตัมิา

ก่อน  เหตกุารณ์ภยัพบิตัสินึามทิ�าให้หลายฝ่ายต้องย้อนกลบัมามองเรือ่ง

ของการเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอืกบัภยัพบัิตทิีอ่าจจะเกดิขึน้อีกใน

อนาคต  

ในเอกสาร “เพือ่สังคมไทยทีพ่ร้อมพอต่อภยัพบิตั”ิ  ซ่ึงเป็นการ

สรปุบทเรยีนรู ้3 ปี สนึาม ิ(2550)14  ได้กล่าวถงึบทเรยีนส�าคญัหลักๆ  

4 ประการทีน่่าสนใจ ได้แก่ 

1)		ด้านข้อมลูความรู้ พบว่า ประชาชน หน่วยงาน ภาครฐั 

เอกชนส่วนใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานทีร่บัผดิชอบกบัการจดัการภยัพบิติั 

ยงัขาดความตระหนักรูท่ี้จะศึกษาค้นหาความรูใ้นเรือ่งภัยพบัิต ิความรูท่ี้มี

อยูยั่งเป็นส่วนๆ เศษเสีย้ว  ขาดความเข้าใจโดยองค์รวม ส่งผลให้การ

รบัมอืและการจดัการภยัพบิตัใินอนาคตไม่มีประสทิธภิาพ  

2)  ด้านระบบการจดัการ พบว่า ระบบการจัดการกลางใน

ช่วงเหตกุารณ์สนึามยัิงไม่ชดัเจน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัมงีานล้นมอื 

ท�าให้กลุ่มองค์กรในพืน้ท่ีต้องลุกข้ึนมาจัดการตนเองในทุกระดบัเกดิปัญหา
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ต่างคนต่างท�า ไม่สามารถเชือ่มประสานกนัได้ การจัดการจึงมีทัง้แนวราบ

และแนวดิง่

 3)	องค์กรประสานงานเพือ่รับมอืภยัพบิตั ิเป็นหน่วยทีเ่ชือ่ม
ประสานให้ระบบงานขบัเคลือ่นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถให้การ

ช่วยเหลอืฟ้ืนฟไูด้รวดเร็ว  และตรงตามความต้องการ  

4)	ความเข้มแขง็ของชมุชน เป็นรากฐานของการจัดการภัย
พบิตัทิกุด้าน โดยมรีะบบพีเ่ลีย้งคอยแนะน�า กระตุน้ความคดิ แรงใจ  

เสรมิสร้างศกัยภาพ หนนุให้ชมุชนลกุขึน้มาจัดการตนเองให้ได้ พร้อมตัง้

ระบบรองรับที่มีการจัดการ ด้านการรวมตัว การบริหาร การเงิน        

และประชมุเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง     

นโยบายกบัแนวทางการรบัมอืภยัพบิตัิ

ชุมชนปรับตัวเรียนรู้เพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติ โดยการพึ่ง

ตนเองเป็นหลกั และให้หน่วยงาน องค์กรภาครฐัและเอกชนเป็นส่วน

สนบัสนนุ ดงันัน้ การก�าหนดนโยบายและแนวทางของภาครัฐเองกค็วร

จะสอดคล้องไปกบัแนวทางของชมุชนด้วย ในงานวจิยัเรือ่ง “นโยบำยและ

แนวทำงกำรพฒันำระบบกำรรบัมอืภยัพบิติั ด้ำนสังคมและกำรจัดกำร

ปกครอง : กรณศีกึษำจำกประสบกำรณ์ธรณพีบิตัสินึำมิ ” โดย สริุชยั      

หวนัแก้วและคณะ (2550)15 ได้ศกึษาทบทวนประสบการณ์ด้านการ    

จดัระบบและแนวทางการบรหิารจัดการกบัภยัพิบตัใินช่วงฉกุเฉนิ การส่ง

เสรมิการด�าเนนิงานในช่วงฟ้ืนฟู  ครอบคลมุประเดน็ความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ ความสมัพนัธ์ของระบบสนบัสนนุและมาตรการของหน่วยงาน

ระดบัต่างๆ  การจดัการในมติิด้านสงัคมต่างๆ ทัง้ในระดบัองค์กรส่วนกลาง  

องค์กรส่วนท้องถิ่น และระดับชุมชน ซ่ึงท�าการศึกษาทั้งกรณีของ

ประเทศไทยและประเทศทีเ่คยประสบภยัพิบตัอิย่างเช่นประเทศญีปุ่น่ 

งานวจิยัดงักล่าวพบว่า การรบัมือภัยพบัิตขิองสงัคมไทย จาก

เหตกุารณ์สนึามมิจีดุเด่นทีน่่าสนใจ 2 ประการคือ  1) ระบบรบัมอืกบั  

วิกฤติขิองรฐับาลมีประสทิธภิาพเพราะสามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์

ได้อย่างรวดเรว็เมือ่เทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  2) บทบาทการรบัมอืภัยพบัิติ

ของภาคประชาสงัคมและชุมชนปรากฏให้เหน็อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วง 6 – 10 เดือนให้หลงัทีดู่จะท�างานตรงเป้ากลุม่ผู้ประสบ

ภัยได้มากกว่าการท�างานของภาครัฐ สามารถรุกถึงตัวชุมชนและ            

ผูป้ระสบภยัตลอดจนสามารถกระตุน้ให้เกดิการจดัระบบตนเอง (self-

organization) เพือ่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถวางแผนพฒันา

เพ่ือฟ้ืนฟชูมุชนในระยะยาว  

นอกจากนี้ยังพบข้ออ่อนของระบบการรับมือภัยพิบัติของ     

สังคมไทย ท่ีส่งผลต่อการจดัการทีข่าดความยัง่ยนืและเป็นองค์รวม ได้แก่ 

1) ระบบรบัมอืกบัภยัพบิตัทิีเ่อาผูป้ระสบภยัเป็นตวัตัง้ ยงัขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะยังมีคนชายขอบท่ี       
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ตกส�ารวจและไม่ได้รับความช่วยเหลอืจากระบบอกีเป็นจ�านวนมากแม้

เวลาจะผ่านไป 1 ปีแล้วกต็าม  

2) กระบวนการนโยบายการรบัมอืภยัพบิตัยิงัขาดการให้น�า้หนกั

กบัมติทิีเ่อือ้ให้เกดิการฟ้ืนฟอูย่างยัง่ยนืในช่วงกอบกูแ้ละช่วงฟ้ืนฟู เกดิช่อง

ว่างให้นายทนุมาแสวงหาประโยชน์เชงิพาณชิย์  บางกรณีน�ามาสู่ความ    

ขัดแย้งเช่น เรือ่งกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ เป็นต้น  

3) นโยบายการรบัมอืกบัภยัพบัิต ิ ให้ความส�าคญักบัการแก้

ปัญหาฉุกเฉนิและเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายจากเบือ้งบน  มากกว่า

การให้ความส�าคัญกบักระบวนการฟ้ืนฟชูวีติอย่างเป็นองค์รวม  

4) การสือ่สารว่าด้วยเร่ืองภัยพบัิติ ส่วนใหญ่เน้นการสือ่สาร    

ให้คนทัว่ไปรบัรูเ้หตกุารณ์มากกว่าการให้น�า้หนกักบัชมุชนผูป้ระสบภยั   

เป็นตัวตัง้ ไม่มีการส่ือสารระดับชมุชน ระบบการเตอืนภยัเน้นการใช้

เครือ่งจกัรกลในภาพระดบัใหญ่ โดยมองข้ามมติทิางวฒันธรรมและการ  

ส่งเสรมิขดีความสามารถและประสิทธิภาพในระดบัชมุชนท้องถิน่

การค้นพบข้อดแีละข้ออ่อนดงักล่าว น�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอเชงิ

นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการกรณภัียพบิติั ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  

ระดบัจงัหวัดและส่วนกลาง เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

จ�าเป็นท่ีต้องการจะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วง ได้แก่ ระยะฉกุเฉนิ  ระยะ

สัน้ ระยะกลาง  และระยะยาว  ตลอดจนการค้นหาแนวทางและมาตรการ

ในการจัดระบบสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนในลักษณะ      

ทีย่ัง่ยนื  

เตรียมชุมชนให้พร้อมรบัมือภยัพิบัติ

ในหนงัสอื “สูค่วำมพร้อมพอต่อนำนำภัย...ในอนำคตหลักคดิ

และแนวทำงกำรจดักำรภยัพบิตั ิ  ถอดรหสัจำกกรณศีกึษำสนึำมขิอง

ประเทศไทย” โดย ไพโรจน์  สงิบนั และคณะ (2551)16   ได้กล่าวถงึ

หลกัทัว่ไปว่าด้วยวัฏจกัรของภยัพบิตั ิ3 จังหวะ 7 ระบบย่อย  คือ 

1) จงัหวะก่อนเกดิภยัพบัิต ิประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คอื 

· ระบบการศกึษาเรยีนรู ้ความรู ้การจดจ�าระลกึได้ และ 

ตระหนกัในเรือ่งภัยพบิตัิ

· ระบบป้องกนั ลด  และปกป้องความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

ทัง้หลาย  

· ระบบเตอืนและความพร้อมเผชญิ แผนการเฝ้าระวงั  

ฝึกซ้อม  ตลอดจนการอพยพ  

2) จงัหวะเมือ่เกดิภยั ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คอื 

· ระบบปฏิบัติการพิเศษในภาวะฉุกเฉินเพื่อตอบโต้    

ระงบั  สกดัภยั การจดัการพืน้ที ่ช่วยชีวติและเก็บกูร่้าง        

คนืครอบครวั

· ระบบปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิต รักษา 

พยาบาล  และฟ้ืนฟสูภาพ  
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3) จงัหวะหลงัเกดิภยั  ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คอื 

· ระบบการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ น�า้ อาหาร ยารกัษาโรค 

ทีอ่ยูอ่าศยั  การจัดการถิน่ฐานและชมุชนทีเ่หมาะสม

· ระบบการฟ้ืนฟหูลงัภัยพบัิติ ฟ้ืนฟวูถิชีีวติ ชมุชน อาชพี  

สงัคมวฒันธรรม      

นอกจากนี้ยังเสนอถึงการเตรียมความพร้อมในมิติของการ

จดัการว่า จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการประเมินระดบัความรนุแรง

ของภัยพบิติัโดยจ�าแนกไว้เป็น 3 ระดบัคือ 

ระดับ 1 สาธารณภยัทัว่ไปขนาดเล็ก เขตท้องทีส่ามารถควบคมุ

สถานการณ์และการจัดการได้โดยล�าพงั 

ระดบัที ่ 2 สาธารณภยัขนาดกลาง ต้องอาศยัการสนบัสนนุ

ความช่วยเหลอืจากหลายหน่วยงานในเขตจังหวดัหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง  

ระดับ 3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ มผีลกระทบรนุแรงกว้างขวาง 

หรอืสาธารณภยัทีจ่�าเป็นต้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญหรอือปุกรณ์พิเศษ ต้อง

ระดมความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย และอาศัยความช่วยเหลือจาก

ภายนอกจงัหวดั  

ทั้งนี้ ได้มีการน�าหลักการของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน    

เป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management – CBDRM) 

ซึง่แปลและปรับปรงุมาจากเอกสารของ Asian  Disaster  Preparedness  

Center – ADPC ท่ีเสนอหลกัการ 7 ขัน้ตอน คอื 

(1) ก�าหนดชมุชนเป้าหมาย (Select the Community)  

(2) เข้าใจ  เข้าถงึ  เช่ือมัน่ในศกัยภาพการเรียนรูแ้ละการตืน่ตวั

ของชุมชน (Rapport Building  and  Understanding  the  Community)  

(3) ประเมนิอนัตรายทีค่กุคาม  ความเสีย่งและศักยภาพชมุชน 

(Participatory Disaster  Risk  Assesment – PDRA) 

(4)  มแีผนปฏบิตักิารทีก่�าหนดกลวธิลีดความเสีย่งและเพิม่

ศกัยภาพชมุชน (Participatory DRM  Planning)  

(5) สร้างทมีและองค์กรชมุชน (Building and Training  CDRM  

Organization -  CDRMO) 

(6) มีการจัดการเองของชุมชน (Community-Managed 

Implementation)  

(7) มีการก�ากับ ติดตามประเมินตนเอง (Participatory 

Monitoring and Evaluation)

 ในการน�าเสนอหลักการดงักล่าว  ให้ความส�าคญักับเงือ่นไขความ

เข้มแขง็ของชุมชนเป็นพืน้ฐาน  โดยไม่จ�าเป็นต้องให้ภยัพบิตัเิกดิขึน้มา

ก่อน การเตรยีมความพร้อมของชมุชนในการรบัมอืกบัภยัพบิตัต่ิางๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องส�าคัญของชุมชนทั้งประเทศและทั่วโลก        

หลักการเหล่านี้เกิดจากการสรุปบทเรียนของชุมชนที่เคยผ่าน

ประสบการณ์ประสบภยัพบิตั ิ ถอืเป็นตัวอย่างของแผนรบัมอืภยัพิบตัใิห้

กบัชมุชนอืน่ๆ  ไม่ให้ประสบกบัชะตากรรมซ�า้รอยเหตกุารณ์ในอดีต 
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นอกจากนี้ ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้เกิด     

“แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติท่ีดี” จากกรณีบ้านน�้าเค็มมี      

10 ประการ คอื  ความมุง่มัน่จริงจงัของผู้คน (กลุม่แกนน�า), ภาคี

พนัธมิตรคอยช่วยเหลอืชีแ้นะและส่งเสริมสนับสนนุต่อเน่ือง, การรวมตวั

ตัง้กลุม่ขยายวงไม่หยดุหย่อน, ความตืน่ตัวเรยีนรูไ้ม่สิน้สดุ, ลงมอืปฏบิติั

จรงิทนัทใีนแทบทุกเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่ง, จัดการกองทนุ  การเงนิ  การออม  

จนเป็นธนาคารและระบบสวสัดกิารกลางของชมุชน, ประสานเชงิรกุกบั

ทกุฝ่ายอย่างเอาจรงิเอาจงัไม่รัง้รอ, มองไกลไปถึงแผนพัฒนาชมุชนใน

อนาคตอย่างยัง่ยืน, มแีผนเตรยีมความพร้อมรบัภยัพบัิติและการซ้อม

เสมอืนจรงิ  และมใีจเผ่ือแผ่แก่เพ่ือนผูป้ระสบภยัทัว่ไป ไม่คบัแคบเฉพาะ

หมูค่ณะและชมุชนของตนเอง

กรณีชุมชนบ้านน�า้เคม็และเครอืข่ายชมุชนทีไ่ด้รับผลกระทบจาก

สนึาม ิ เป็นหนึง่ในแนวการปฏบิตัทิีด่ ีทีเ่ป็นโมเดลความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วนในการจดัการภัยพิบัต ิ  โดย มูลนธิิศนูย์เตรยีมความพร้อม

ป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชีย (2556)17  ได้กล่าวถงึในรายงานเกีย่วกบั 

“กำรประเมินแผน นโยบำย และกำรด�ำเนินงำนจัดกำรภัยพิบัติใน

ประเทศไทย”  ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยเพื่อช่วยรัฐบาลไทยทบทวน

นโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน     

และสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่

องค์กรภาคประชาสงัคม (Civil Society Organization :CSOs) และกลุม่

เปราะบางต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ    

ภยัพบัิตแิละการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ (ASEAN Agreement on 

Disaster Management and Emergency Response: AADMER) 

ในรายงานยงัแสดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สร้างชมุชน

ทีป่ลอดภยัมากกว่าเดมิ โดยในระยะฟ้ืนฟบูรูณะได้รับความร่วมมอืทีเ่กดิ

จากองค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงานรฐัทีใ่ห้การสนบัสนนุการสร้างความ

สมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นข้ึน ท�าให้ชุมชนสามารถรบัมือกบั

ภยัพบิตัไิด้ด้วยขดีความสามารถของตนแทนทีจ่ะพึง่พาองค์กรภายนอก 

ประสบการณ์ของบ้านน�า้เค็มถกูน�าไปใช้เป็นตวัอย่างให้กบัชมุชนอืน่ๆ ใน

จังหวดัพงังาและจงัหวดัข้างเคยีงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบิตั ิและน�าไป

สูก่ารก่อตัง้ “เครอืข่ายผูป้ระสบภัยสนึามแิละสิทธชิมุชน”

จติอาสาชุมชน ฝ่าวกิฤติ 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี หลังเกดิเหตกุารณ์สนึามิ นอกจากความ

พยายามในการฟื้นฟูชุมชนและวิถีชีวิตรวมทั้งค้นหาแนวทางในการ

ป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติของคนในชุมชนบ้านน�้าเค็มแล้ว ยังมี

กระแส/กระบวนการจติอาสาทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืพ่ีน้องผู้ประสบภัยและ    

ผูเ้ดอืดร้อนในประเดน็อ่ืนๆ อีกท้ังเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัชุมชนอ่ืนๆ 

ทัว่ประเทศ ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นแนวคดิ และการด�าเนนิชวีติเพือ่สร้าง

ชมุชนแห่งความสขุ ท้ังนี ้รสรนิทร์  เกรย์  และคณะ (2556) ได้น�าเสนอ 

ปรากฏการณ์นี้ไว้ในบทความเรื่อง “บ้ำนน�้ำเค็มแห่งควำมสุข...กำร          

มีจิตอำสำภำยหลังเหตุกำรณ์ภัยพิบัติสึนำมิ”18 จากการสัมภาษณ์       

อาสาสมคัรจ�านวน 5 คน ได้แก่ วนัชยั เจริญจติต์  หวัหน้าอาสาสมคัร 
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อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.), บนัลือ  ชูศร ีทมีเตรยีม

ความพร้อมและเป็นผู้เฝ้าระวังท่ีสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน�้าเค็ม 24 

ชัว่โมง, ประยรู  จงไกรจักร์ ประธานศนูย์ อปพร. และตวัแทนจงัหวดั

พงังาเรือ่งภยัพิบตั,ิ ไมตร ีจงไกรจักร์ ผูป้ระสานงานชมุชนบ้านน�า้เคม็ 

และประธาน ลายลักษณ์ อาสาสมคัร อปพร. 

บทความดังกล่าว เสนอมุมมองความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์    

ภยัพบิติัว่า เป็นเร่ืองทีส่ามารถเกดิได้ทกุเวลา  และเมือ่เกดิขึน้แล้วทกุคน

มีสทิธติายเหมอืนกนัหมดและไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลย จงึเกดิแนวคดิ

ว่าต้องช่วยเหลอืกนัและกนัโดยค�านงึถงึชวิีตคนก่อนเป็นส�าคญั  พวกเขา

รูส้กึอยากช่วยเพือ่นบ้านท่ีประสบชะตากรรมร่วมกนั  อยากช่วยเหลอืคน

อ่ืนๆ เหมอืนทีค่นอืน่ๆ เคยเข้ามาช่วยเหลอืตน และคดิว่าต้องท�าอะไรเพ่ือ

ตอบแทนสงัคมกลบัคนืบ้าง 

ส�าหรับการเตรยีมความพร้อมของชมุชนบ้านน�า้เคม็ในปัจจบุนัมี

การจดัซ้อมอพยพปีละ 2 ครัง้ และมหีลกัสตูรสอนในโรงเรียนเร่ืองภยั

ธรรมชาต ิ นอกจากนีย้งัมทีมีอาสาสมคัรกูช้พีอกี 70 คน มกีารแบ่ง

บทบาทหน้าทีโ่ดยเป็นฝ่ายเฝ้าระวงั 2 คน  ประชาสัมพันธ์ 4 คน  มฝ่ีาย

จราจรอพยพ  กูภ้ยั พยาบาล เป็นต้น เมือ่เกดิเหตกุารณ์จะมเีส้ือกัก๊สดี�า

เป็นสัญลักษณ์ และชาวบ้านมีการเตรียมพร้อมอพยพโดยทุกบ้านมี       

ถุงยงัชีพ เสือ้ผ้า เอกสารส�าคญั เป็นต้น       

ชมุชนเตรยีมความพร้อมท้ังรบัมือและฟ้ืนฟู

ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในหวัข้อก่อนๆ ทัง้ในเรือ่งของการฟ้ืนฟหูลงั

จากเกิดภัยพิบัติ ที่ต้องมีการฟื้นฟูมาจากภายในชุมชน คนในชุมชน

สามารถพึง่ตนเองและพึง่กนัเองได้ ส�ารวจข้อมูล ความต้องการ และช่วยเหลือ

กนัโดยให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกให้การสนบัสนนุ การช่วยเหลอืและ

ฟ้ืนฟูกจ็ะท�าได้ตรงตามความต้องการของคนในชมุชน ไม่ท�าให้เกิดการแก้

ปัญหาไม่ตรงจดุ

ส�าหรับการรับมือภัยพิบัติก็เช่นกัน บทเรียนที่ผ่านมานั้น           

มีตวัอย่างทีชั่ดเจนว่า การจดัการรบัมือภยัพบิตัโิดยชุมชนเป็นฐานน้ัน          

จะช่วยให้ชมุชนเข้มแขง็และมคีวามพร้อมท่ีจะเผชญิกบัภยัพบัิตต่ิางๆ ได้ 

ในบทความของ ชาญวทิย์  ชยักนัย์ (2556)19  ได้กล่าวถงึ 

“ประสบกำรณ์กำรศกึษำดงูำนกำรจัดกำรภยัพบัิตทิีบ้่ำนน�ำ้เคม็ จ.พงังำ”  

ซึง่ได้ให้ข้อมลูในด้านการเตรยีมชมุชนเพือ่รบัมอืกับภยัพบิตั ิ การเตรยีม

แผนความพร้อมก่อนเพือ่ป้องกนัภัยพบิตั ิและการฟ้ืนฟหูลงัภยัพิบตัเิพือ่

เสรมิความเขม็แขง็ของชมุชน  ซึง่คนบ้านน�า้เคม็ให้ความส�าคญักบัการพ่ึง

ตนเอง รวมกลุม่แก้ปัญหาด้วยตนเองตัง้แต่ต้น และสนับสนนุให้เครอืข่าย

ชมุชนหรอืให้ผูม้จีติอาสาอืน่ๆ เข้าไปช่วยอย่างเป็นระบบ 
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โดยมหีลกัการหรอืเงือ่นไขทีต้่องตระหนกัร่วมกนั 10 ประการคอื   

1) พิจารณาความเดอืดร้อนทีจ่ะเกดิขึน้ เป็นเงือ่นไขในการจดั

กระบวนการพฒันาแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน เครือข่าย องค์กรท้องถิน่ 

และภาคีความร่วมมอืทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน  

2) ในการช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนนัน้ๆ จะต้องค�านงึ

ถงึ “ศกัด์ิศรคีวำมเป็นมนษุย์ จติใจ และจติวญิญำณ”  ทีไ่ม่กดทบัศกัยภาพ

ของผูป้ระสบภยั  

3) จะต้องเป็นการช่วยเหลือทีส่นับสนนุให้ “คนใน” ดแูลกนัเอง 

ซึง่เป็นแบบฝึกหดัของการเรียนรู้ท่ามกลางการท�า ได้ฝึกการจดัการ การ

แบ่งปัน และได้เรียนรู้ว่าใครซือ่สัตย์โปร่งใส ไว้ใจได้ 

4) ต้องก่อให้เกดิการช่วยเหลือทีต่รงตามเป้าหมายสอดคล้อง

กบัวัฒนธรรม และความต้องการทีแ่ท้จรงิ รวมทัง้เกดิการกระจายสู่ผู้

เดอืดร้อนได้รวดเรว็ และตดัวงจรทจุรติคอร์รปัชนัของระบบ  

5) ชมุชนผูป้ระสบภยัจะต้องสร้างความผูกพนัและระบบการ

ดแูลกนัเอง ซึง่จะส่งผลต่อการอยูร่่วมกนั และการช่วยเหลอืกันเองใน

ระยะยาว รวมทัง้อาจข้ามพ้นความขดัแย้งทีเ่คยมี  

6) เน้นกระบวนการเยยีวยาจติใจจากทีห่วาดกลัว หดหู ่หมด

ก�าลงัใจ สิน้หวงั ให้พลกิกลบัมาเป็นพลงัแห่งการต่อสูต้ัง้หลัก และเดนิ

หน้าได้อย่างมัน่ใจเพราะมเีพ่ือน มกีลุม่ มเีครือข่าย   

7) ต้องคิดว่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพแกนน�า    

เครอืข่ายชมุชน และนักจดัระบบชมุชนรุน่ใหม่ให้เข้าใจปัญหาเชงิโครงสร้าง 

สามารถวเิคราะห์เชือ่มโยงปัญหาชมุชนท้องถิน่กบัปัญหาเชงิโครงสร้างได้ 

อนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืในการจดัการทรพัยากรร่วมกัน  

8) สามารถเชือ่มโยงกบัเพ่ือนผู้ประสบภยัอืน่ๆ ให้เป็นเครอืข่าย 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั ช่วยเหลือกนัเองเม่ือมีภัย และน�าไป

สู่การพัฒนาเรื่องของสังคมโดยรวมเป็นกระบวนการ “สร้ำงส�ำนึก

สำธำรณะ” ผ่านเหตภุยัพบิตัิ  

9) ควรเริม่กระบวนการตัง้ต้นทีจ่ะกระตุน้ให้ชมุชนผูป้ระสบภยั

เปลี่ยนเป็น “ชุมชนป้องกันภัย” โดยการร่วมกันท�าแผนคิดค้น

กระบวนการป้องกันภัยที่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ภายนอกกับ

ภมูปัิญญาในแต่ละภูมนิเิวศวฒันธรรมของท้องถ่ิน  

10) ก�าหนดให้เป็นกระบวนการพฒันา “แนวราบ” ทัง้เน้นการ

คดิจากฐานรากสูข้่างบนแทนการพฒันาแนวดิง่รวมศนูย์อ�านาจทีเ่ป็นต้น

เหตขุองปัญหาหลายประการในสงัคมไทยปัจจุบนั  

นอกจากนีชุ้มชนบ้านน�า้เคม็ยงัมแีผนเตรยีมความพร้อมเพือ่

ป้องกนัภยัพบิตั ิ เพราะเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่ะสามารถลดความสญูเสยี

ชวีติหรอืให้เกดิการสูญเสียน้อยท่ีสุด โดยมีการการค้นหาและพัฒนาอาสา

สมัคร จัดท�าข้อมลูชมุชนทุกอย่างทีม่ปีระโยชน์ต่อการวเิคราะห์ความเสีย่ง

ของการเกดิภัย วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่จดัท�าแผน สร้างภาคคีวามร่วมมอื  

รณรงค์สร้างความตระหนักให้กบัสมาชกิในชมุชน  ตดิตามผลการด�าเนนิ

การตามแผน เป็นต้น
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ภยัพบิตั ิ: ความเสีย่งและ
ความรบัผดิชอบร่วมกนั              

ของมวลมนษุยชาติ

ภัยพิบัติ (Disaster) คือ ภยัทีก่่อให้เกิดอนัตราย และความ    

เสียหายต่อชีวติและทรพัย์สนิ โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 

และวถิชีวีติของผูค้นในสงัคมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ภยัพบิติัมทีัง้

จากภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ สนึาม ิพายุโซนร้อน 

ดนิถล่ม อทุกภัย ภยัแล้ง พายหิุมะ และโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น ส่วนภยั

พบิติัทีเ่กดิจากการกระท�าของมนษุย์ ได้แก่ การก่อการร้าย การทดลอง

นวิเคลียร์ อบุตัเิหตรุ้ายแรง เช่น การรัว่ไหลของสารเคมี นอกจากนียั้ง

รวมถงึการบรรจบกันระหว่างภัยธรรมชาติและภัยจากน�า้มือมนษุย์ เช่น 

กรณเีกดิแผ่นดนิไหวและสนึามทิีญ่ีปุ่น่น�าไปสูก่ารรัว่ไหลของเตาปฏกิรณ์

ปรมาณ ูเป็นต้น 

ภยัพบิติัเป็นส่ิงท่ีหลกีเลีย่งได้ยาก และเป็นความเสีย่งของมวล

มนุษยชาติ  ย่ิงสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรมลงอย่างมาก        

ยิง่ส่งผลให้สภาพภูมอิากาศแปรปรวน อณุหภมูสิงูขึน้ ฤดกูาลเปลีย่นไป 

มีเหตุปัจจยัทีท่�าให้เกดิภยัพบิตัไิด้มากขึน้ ทัง้การสบูน�า้ใต้ดินปรมิาณมาก

จนส่งผลให้เกดิการทรดุตวัของพืน้ดนิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ

มากจากโรงงานอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ระดบัน�า้ทะเลเพิม่สูงข้ึนและท่วม

พื้นที่ในระดับต�่า การเปลี่ยนทางน�้าจนท�าให้เกิดภัยแล้งในบางพ้ืนที่     

รวมถึงการทดลองทางวทิยาศาสตร์ เช่น การทดลองระเบดินวิเคลยีร์

ใต้ดิน ซ่ึงส่งผลต่อช้ันหินใต้เปลือกโลก ที่อาจมีผลกระทบต่อโลกใน        

ระยะยาว

 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของภัยพิบัติ จากสรุปความการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภัยธรรมชำติในมุมมองทำงมำนุษยวิทยำ”          

โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ เลสลี อ.ีสปอนเซล (Professor Emeritus 

Leslie E. Sponsel) (2555)20  กล่าวถงึ ภัยพบัิตท่ีิก่อให้เกดิผล   

กระทบต่อเนือ่งทัง้ในเชิงเวลาและเชิงพืน้ทีค่วบคูก่นัไป กลุม่คนทีแ่ตกต่าง

กันจะรับมือกับภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแตกต่างกัน      

ไปด้วย เนือ่งจากแต่ละกลุม่มีความเปราะบางแตกต่างกัน

ความเปราะบางต่อภยัพบิตัขิองแต่ละกลุม่ขึน้อยูก่บัลกัษณะทาง

ภมูศิาสตร์ เช่น พืน้ท่ีบรเิวณชายฝ่ังหรอืภเูขาจะมคีวามเปราะบางต่อ      

ภยัพิบตัมิากกว่า แต่นอกเหนอืจากสภาพภมูศิาสตร์แล้ว ปัจจยัส�าคญัที่

ท�าให้ความเปราะบางของแต่ละกลุ่มมีไม่เท่ากนักค็อื สภาพทางสงัคมและ

เศรษฐกจิ เช่น คนยากจน คนชายขอบ กจ็ะมีความเปราะบางต่อภัยพบัิติ

มากกว่ากลุม่อืน่ๆ
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 ดังนัน้  แม้ความเสีย่งจากภยัพบิตัขิองคนแต่ละกลุม่จะไม่เท่ากนั 

และมนษุย์ไม่อาจหลกีเลีย่งภัยพบัิติท่ีเกิดจากธรรมชาตแิละภยัพบิตัทิีม่ี

มนษุย์เข้าไปเกีย่วข้องได้ แต่มนษุย์สามารถทีจ่ะลดขนาด ความเส่ียง และ

ความรนุแรงจากภยัพบิตัไิด้ รวมทัง้การลดความเส่ียงของกลุม่ทีมี่ความ

เปราะบาง ปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการสรุปบทเรียนทีผ่่านมา ด้วย

การวางแผนการจดัการภัยพบัิตท่ีิมปีระสิทธิภาพ เน้นการด�าเนนิการใน

เชงิป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากภยัพบิติัไว้ล่วงหน้า เตรียม

พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลอื ฟ้ืนฟ ูป้องกันและรบัมืออย่างมปีระสิทธภิาพ 

โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามเปราะบาง

ต่อภยัพิบติั เช่น ประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียง เป็นต้น

ภยัพบิตักิบัความรบัผดิชอบของมนษุย์

บทเรยีนส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัภยัพบิตัคิร้ังใหญ่อย่างคล่ืนยักษ์    

สนึาม ิ ได้เผยให้เหน็ถงึความไม่พร้อมในการจดัการภยัพิบตั ิ ไม่ว่าจะ

เป็นการจดัการเชิงรบัหรือเชงิรุก นบัเป็นเหตกุารณ์ทีท่�าให้ปัญหาต่างๆ 

ปรากฏขึน้ ทัง้ปัญหาเดิมท่ีมอียูแ่ล้ว และปัญหาใหม่ทีเ่กดิจากการแก้

ปัญหาทีก่ระทบถงึกัน

มมุมองหนึง่ทีน่่าสนใจส�าหรบัการจดัการภัยพบิตัต่ิางๆ ไม่ว่าจะ

เป็นภยัธรรมชาตหิรอืภยัทีเ่กดิจากน�า้มอืมนษุย์ กค็อื ประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กบั “หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของมนษุย์” ซึง่มกีารกล่าวถงึกนัมากในแง่

มานุษยวทิยาและสงัคมวทิยา  โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ เลสลี      

อ.ี สปอนเซล  ได้นยิาม ความรบัผิดชอบ (responsibility)  ทีเ่กีย่วข้อง

กบัภยัพบิตัว่ิา เนือ่งจากภยัพบิตัไิม่ใช่เรือ่งธรรมชาตล้ิวนๆ แต่หลายกรณี

เกี่ยวข้องกับน�้ามือมนุษย์ เพราะเหตุนี้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีบุคคล          

รบัผดิชอบหรอืว่ามส่ีวนใดทีต้่องรบัผดิชอบมากกว่าส่วนอืน่ เช่น บรรษทั

อตุสาหกรรมยกัษ์ใหญ่ทีป่ล่อยควนัพษิสงูมาก จ�าเป็นต้องลดควนัลง    

หรอืไม่ ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด ประเดน็ความรบัผิดชอบกบัความ

เปล่ียนแปลงภมูอิากาศโลก ใครจะเป็นคนรบัผดิชอบเท่าไหร่

สอดคล้องกบับทความของ อาจารย์สุรชิยั หวนัแก้ว (2555)21 

เรื่อง “สังคมวิทยำภัยพิบัติและวิกฤติิกำรณ์ บทบำทของกำรเรียนรู้      

ภำยใต้ภำวะไม่แน่นอน”  ทีไ่ด้กล่าวถงึ ความเกีย่วข้องของภยัพบิตักิบั

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของมนษุย์ ทัง้ในด้านเหตปัุจจยัของปัญหาและใน

ทางการแก้ไข ความสนใจต่อเรือ่งภัยพบัิติท่ีหนัเหมาสู่มิตด้ิานสังคมและ

บทบาทความรบัผดิของมนษุย์เป็นหลกัมากข้ึน  แม้ว่าก่อนหน้านีจ้ะเคย

 มนษุย์ไม่อำจหลกีเลีย่งภยัพบิตัทิีเ่กดิจำก
ธรรมชำติและภัยพิบัติที่มีมนุษย์เข้ำไปเกี่ยวข้องได้   
แต่มนุษย์สำมำรถที่จะลดขนำด ควำมเส่ียง และ
ควำมรนุแรงจำกภยัพบิตัไิด้  รวมทัง้กำรลดควำม
เส่ียงของกลุ่มที่มีควำมเปรำะบำง ปรับปรุงแก้ไข    
ข้อบกพร่องจำกกำรสรุปบทเรยีนทีผ่่ำนมำ
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นับว่าภัยอันมีที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ (natural disaster) โดย

ปราศจากความเกีย่วข้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของมนุษย์เราเลยนัน้  

ก็ไม่เป็นเช่นนัน้อกีต่อไป  ด้วยเหตผุลเพราะว่า มนษุย์ได้เข้าไปมบีทบาท

ต่อธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมรอบตวัมากขึน้ทกุที นบัตัง้แต่ทีมี่การปฏวิตัิ

อุตสาหกรรมและการพัฒนาของวทิยาศาสตร์กบัเทคโนโลย ีเป็นต้นมา  

ดงันัน้  เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากภยัธรรมชาต ิทีอ่าจจะเคยเอือ้ให้เกดิ

การแก้ต่างว่าเป็นเหตุสุดวสัิย ท�าให้ไม่เกิดการอภปิรายกันโดยปรยิาย  

และแม้ว่าภยัพบิตันิัน้จะมต้ีนตอจากธรรมชาติท่ีพ้นวิสัยของคนเราแล้ว 

เราก็ยังต้องพิจารณาในขอบเขตของความรับผิดชอบของมนุษย์ด้วย  

เพราะมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของการรับมือ ช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมา

การรบัมอืและแก้ปัญหาภยัพบิตัิ
เป็นเรือ่งของมนษุย์

เหตุการณ์ภยัพบิตัสินึาม ิท�าให้ผูค้นหนัมาสนใจทีม่าและสาเหตุ

ของภยัพิบติัทางธรรมชาต ิสภาพภมูศิาสตร์  ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

ทีท่�าให้เกดิความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ จากทีเ่คยมองเป็นเรือ่งไกล

ตวัและไม่ใช่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้บ่อยๆ กเ็ริม่ให้ความสนใจ ใส่ใจกบัการ 

เตรยีมความพร้อมในการรบัมอืมากยิง่ขึน้ แต่เมือ่ช่วงวิกฤติจิากเหตกุารณ์

ผ่านไปสักระยะหนึง่ การเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ กจ็ะค่อยๆ ลดลง  

เช่น การเตรยีมความพร้อมด้านการเตอืนภยั การสือ่สารในสงัคมและ

การเตรยีมความพร้อมการสือ่สารในสถานการณ์วิกฤต ิ โครงสร้างองค์กร

และบทบาทองค์กร ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม การรบัมอืภัยพบิตัิ 

การฟ้ืนฟแูละพฒันา เป็นต้น

เมือ่อยู่ในช่วงสถานการณ์ทีก่�าลงัเผชญิภัยพบิตั ิหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งท่ีท�าหน้าที่เตือนภัย การให้ข้อมูลข่าวสาร       

การเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วน ฉุกเฉิน ต่างก็ต้องท�าหน้าที่ตามความ         

รบัผดิชอบ แต่จะท�าหน้าท่ีได้ดพีอหรือไม่ ระบบต่างๆ มีความบกพร่อง

อ่อนแอตรงไหน  ในบทความบอกว่า เมือ่ใดมปัีญหากจ็ะเน้นแต่ความ    

รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ แต่ผู้ตัดสินใจทางนโยบาย      

ไม่ต้องปรบัปรงุแก้ไขใด ๆ เสมอืนไม่มีอะไรเกดิขึน้ ทัง้ๆ ท่ีสงัคมต้องการ

การสบืสวนอย่างเป็นวทิยาศาสตร์  การแก้ปัญหาทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีระบบความรบัผิดชอบทางการเมอืงของผู้ตดัสนิใจทางนโยบายท่ีด�าเนนิ

การในช่วงภาวะวกิฤติิ ไม่ใช่เมือ่เหน็ว่าเป็นภยัพบิตัทิีเ่กิดจากธรรมชาติ

แล้วจะไม่ต้องแก้ไขปรบัปรงุใดๆ ทัง้สิน้ หรอืท�านโยบายแก้ปัญหาโดย    

ขาดความรบัผิดชอบและขาดจรยิธรรมโดยไม่มีใครตัง้ข้อสงัเกตหรอืถกู

ตรวจสอบ 
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ความรบัผดิชอบต่อการจดัการภยัพิบัติ

ภยัพบิติั เป็นส่วนหนึง่ทีเ่ผยให้เราเหน็ถงึการกระท�าของมนษุย์ 

วธิกีารในการรบัมอืกับปัญหา จริยธรรมในการช่วยเหลอื และความรบัผดิชอบ 

ต่อสิง่ทีไ่ด้กระท�าลงไปในทกุๆ ขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท�าตาม  

นโยบายและการตดัสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งนี้ 

การรับมือของสังคมต่อการจัดการภัยพิบัติ จึงควรมองใน

ประเด็นทีเ่กีย่วข้อง 2 เรือ่ง22  ได้แก่ 

1.	การรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้ ผูม้ตี�าแหน่งหน้าทีใ่นระดบั
ต่างๆ ชีแ้จงการท�างานของตนเองก่อนเกดิเหตแุละหลังเกดิเหตกุารณ์

อย่างไร การตัดสินใจและการปฏิบัตหิน้าท่ีในแต่ละระดบัแต่ละขัน้ตอนมี

ส่วนเพิ่มและลดความเสียหายในเวลาต่อมาอย่างไร ค�าชี้แจงและค�า

อธิบายเหล่านี้ย่อมถูกอภิปรายหรือถูกตัดสิน หรือถูกวินิจฉัยโทษใน     

ทางใดทางหนึง่

2.	การเรียนรู้	 เพือ่ถอดบทเรียน หมายถงึว่า ภายหลงัเกดิ  
เหตุการณ์ สงัคมแลเหน็ความส�าคัญของการประเมนิประสทิธภิาพการ

ท�างาน กลไก และสถาบนั รวมถึงนโยบายและมาตรการ ในการรับมือ

หากเกดิภยัพบิตัใินอนาคตอย่างไร การกระท�าดังกล่าวย่อมกนิความไปถึง

ปฏิรูปสถาบัน อันได้แก่การปรับปรุงกลไก และสถาบันนั้นๆ ในด้าน

ระเบยีบหรอืกตกิา ตลอดจนการออกแบบกลไกหรอืโครงสร้างสถาบันขึน้

มาใหม่ เพือ่ให้สามารถรองรบัภาวะวกิฤติ ิป้องกนัวกิฤติกิารณ์ หรอืจ�ากดั

ความเสียหายจากภัยพบัิตใินอนาคตได้ดกีว่าเดมิ ยิง่ไปกว่านัน้ สังคมอาจ

ต้องการการเรยีนรูเ้พือ่จะรบัมอืกบัภยัพบัิตแิละวกิฤติไิด้ดกีว่าเดิม 

ความรบัผิดชอบต่อการจดัการภัยพบัิต ิจะท�าให้สงัคมก้าวพ้นไป

จากการท�างานแบบเดมิๆ แต่จะน�าไปสูก่ารปฏริปูระบบการเมอืงและ

ระบบราชการได้ โดยมภีาคประชาสังคม  องค์กรพฒันาเอกชน ชมุชนและ

ประชาชนคอยหนนุเสรมิ  นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสริมบทบาทของผูน้�า

ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติิ ซึ่งจะเป็นการสร้าง

แนวทางของการแก้ปัญหาทีย่ัง่ยนืร่วมกนัในอนาคต  

ข้อแนะน�าท่ีน่าสนใจส�าหรับการสร้างความรบัผิดชอบต่อการ

จดัการภยัพบิตั ิก็คอื  เมือ่เหตกุารณ์ภยัพบิตัผ่ิานพ้นไป ข้อมูลจะต้องน�า

มาจัดการเชิงระบบหรือจัดระบบให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 

สาธารณะสามารถเข้าถงึรายงานการท�างานของแต่ละคณะ แต่ละหน่วย 

แต่ละฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความกระจ่าง โปร่งใส และให้เห็นว่าไม่มี

เรือ่งของผลประโยชน์เข้ามาเกีย่วข้อง ซ่ึงระบบนีส้ามารถจัดท�าข้ึนมาได้ใน

ทกุระดบั ทัง้การจดัการของท้องถิน่ หน่วยงานและองค์กรจากระดับย่อย

จนถึงหน่วยงานระดบัประเทศ และเพือ่เป็นการยนืยนัให้ตรงกนัจะต้องมี

หน่วยงานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิทีย่ดึประโยชน์สาธารณะช่วยในการกลัน่

กรองข้อมลูเพือ่ให้สงัคมสาธารณะเชือ่ถอืในข้อมลูดงักล่าวได้ 
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ตามคลืน่ – ทวนคลืน่ 
เส้นทางการปฏิรปู 

ภาคแรก :
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บทที ่1

 
 บทเรยีนและประสบการณ์

ในการจดัการศนูย์พกัพงิช่ัวคราว
 

“ศูนย์พักพิงบางม่วง” ก่อก�าเนิดข้ึนหลังเหตุภัยพิบัติเพียง       

6 วนัเท่านัน้ โดยเน้นให้ความช่วยเหลอืและทีพ่กัช่ัวคราวกบัผูป้ระสบภยั

ในอ�าเภอบางม่วง ทีใ่นช่วงแรกกระจดักระจายกนัไปตามทีพ่กัฉกุเฉนิต่างๆ 

เพ่ือให้คนในชมุชนกลบัมารวมตวักนัเป็นปึกแผ่น 

แม้จะก่อตัง้เพือ่รบัมอืกบัปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากเหตภัุยพบิตัิ 

ซึง่กไ็ด้คล่ีคลายลงไปพอสมควร แต่ศูนย์น้ีได้ต่อยอดพฒันาตวัเองให้เป็น

พ้ืนทีแ่ห่งพลงัชมุชน โดยเปลีย่นชือ่เป็น “ศนูย์ประสานงานชมุชนบ้าน   

น�า้เคม็” ท่ีดูแลชีวติชุมชนในทุกมิต ิไม่ว่าจะเป็นการตัง้ธนาคารชุมชนเพือ่

สนบัสนนุการประกอบอาชีพ สวสัดกิารชุมชน จัดท�าแผนแม่บทการ

พัฒนาและฟ้ืนฟพ้ืูนทีแ่บบมส่ีวนร่วม เป็นต้น 

ภัยพิบัติสึนำมิ ได้สร้ำงควำมสูญเสีย
หลำยอย่ำงให้กบัผูป้ระสบภยั  แต่ในระหว่ำงกำร
ฟ้ืนตวั ปรับตวัเพือ่ก้ำวต่อไป ชำวบ้ำนกลบัได้มี
โอกำสเรยีนรูห้ลำยสิง่หลำยอย่ำงเช่นกนั 

...กำรเริ่มต้นใหม่เพ่ือสร้ำงบ้ำนเรือน 
สร้ำงชมุชน ฟ้ืนฟจูติใจ นบัเป็นช่วงเวลำทีช่ำว
ชุมชนต่ำงได้เรียนรู้ถึงกำรรวมตัวกัน  กำร
ปรกึษำหำรอื รบัฟังควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกัน 
และกำรเชือ่มโยงกบัเครอืข่ำยอืน่ๆ  ท�ำให้พวกเขำ
ไม่ต้องเผชญิกบัปัญหำอย่ำงโดดเดีย่วล�ำพงั  

eg
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นีเ่ป็นหนึง่บทเรยีนทีน่่าสนใจของการพลกิวิกฤตใิห้เป็นโอกาสใน

การสร้างความมัน่คงเข้มแขง็ให้กบัชมุชน ไม่เพยีงเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตัทิี่

อาจเกดิขึน้ แต่เพ่ือรับมอืกบัทกุปัญหาทีชุ่มชนต้องเผชญิร่วมกนั อนัเป็น

พืน้ฐานของประชาธิปไตยภาคพลเมอืงโดยแท้  

 “ศนูย์พกัพิงบางม่วง” หรอืศนูย์ช่วยเหลือและทีพั่กชัว่คราว     

ผูป้ระสบภยับางม่วง  เปิดให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตกุารณ์     

สนึาม ิ ในวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2548 เพือ่เชือ่มโยงผู้ประสบภยัที่

กระจดักระจายหาทีพ่กัฉกุเฉนิในทีต่่างๆ ให้กลบัมารวมกนั มีผูป้ระสบภยั

ลงทะเบยีนจ�านวน 855 ครอบครัว  เกือบท้ังหมดมาจากบ้านน�า้เคม็  

โดยในช่วงสปัดาห์แรกผูป้ระสบภยัได้พกัอาศยัอยูใ่นเตน็ท์กว่า 500 หลงั 

เมือ่บ้านพกัชัว่คราวในทีต่่างๆ ก่อสร้างเสรจ็ จงึทยอยแยกกนัไปอยู่ตาม

ศูนย์ต่างๆ ซึง่พ้ืนทีศ่นูย์ฯ บางม่วงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื พ้ืนทีบ่รเิวณ

ส�านกังาน อบต.บางม่วง  มบ้ีานพกัผู้ประสบภัยจ�านวน 190 หลัง  และ

พืน้ทีก่รมทรพัยากรธรณฯี จ�านวน 289 หลงั  รวมทัง้สิน้ 479 หลัง   

ซึง่เป็นศนูย์พกัพิงชัว่คราวท่ีใหญ่ทีสุ่ดใน 6 จังหวดัพ้ืนทีป่ระสบภยั  

 ในช่วงเดอืนแรกของการท�างาน มหีน่วยงานต่างๆ ลงทะเบยีน

ช่วยเหลอืศนูย์กว่า 85 หน่วยงาน  มอีาสาสมัครทีท่�างานในศนูย์ช่วง

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ประมาณวนัละ 100 คน  ท�าหน้าทีบ่รหิาร

จดัการโดยแบ่งออกเป็นกลุม่ๆ เช่น กลุม่จัดการเรือ่งรบับรจิาค  กลุ่มแม่

ครวั/จดัการเรือ่งอาหาร  กลุม่ดแูลรกัษาความปลอดภยั  กลุ่มดูแลโกดงั

และของบริจาค  กลุม่ประสานข้อมลูผูเ้ข้าพกัอาศยั กลุม่ประสานก่อสร้าง

ทีพ่กัช่ัวคราว กลุ่มดแูลน�า้ดืม่น�า้ใช้  กลุม่อาชพี กลุม่เยาวชน  ฯลฯ 

 หลงัจากสถานการณ์ต่างๆ เริม่คลีค่ลายลง ในการจดังานร�าลกึ 

1 ปี สนึาม ิเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 ศนูย์พกัพิงทีบ่างม่วงก็ปิดตวัลง 

ผูป้ระสบภัยทยอยย้ายกลับบ้านน�า้เคม็และชุมชนใหม่อ่ืนๆ และได้เปิด 

“ศนูย์ประสานงานชุมชนบ้านน�า้เคม็” ท่ีหน้าวดัน�า้เคม็ โดยมีการตัง้คณะ

กรรมการข้ึนมาท�าหน้าท่ีบรหิารจัดการ โดยคดัเลือกจากผู้ท่ีอาสาสมัคร

เข้ามาท�างานเพ่ือชุมชน มาเป็นตัวแทนในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ       

อกีทัง้ยงัเป็นตวักลางในการประสานด้านแหล่งเงนิทนุในการสนบัสนนุ

กลุม่อาชีพ  มีการตัง้ธนาคารชุมชนเพือ่ช่วยเหลือในด้านเงนิกู ้ สวัสดกิาร

ชมุชน  และสร้างวนิยัในการออมของชุมชน  จดัท�าแผนแม่บทการพฒันา

และฟ้ืนฟพูืน้ท่ีแบบมส่ีวนร่วม  ตลอดจนเป็นแกนในการประสานงานของ

เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึาม ิ6 จงัหวดัด้วย  

เรื่องราวและพัฒนาการของศูนย์พักพิงบางม่วงเป็นบทเรียน

ส�าคญั ท่ีจะช่วยให้สังคมเหน็หลักการ วิธีการและการด�าเนนิการในการ

จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ช่วยเหลือชุมชนได้จริงในภาวะวิกฤติ       

และยงัเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนให้จดัการตนเอง ทัง้รบัมอืกบั

ปัญหา และสร้างสรรค์ความเป็นอยูร่่วมกนัในชมุชน โดยชมุชน และเพือ่

ชมุชนเอง 

ทัง้นี ้ การถอดบทเรยีนของศนูย์พกัพงิบางม่วง ต�าบลบางม่วง 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา น�ามาจากประสบการณ์การท�างานร่วมกนัระหว่าง 

ชมุชนผูป้ระสบภยัสนึาม ิกบั นักจดัระบบชุมชนในการจดัการศนูย์พกัพงิ

ชัว่คราวแห่งนี้ 
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ในส่วนผูป้ระสบภยัพบิตัสินึามทิีเ่ป็นแกนน�าชมุชน ได้แก่  ไมตรี  

จงไกรจักร์, ประยรู จงไกรจกัร์, ปัญญา อนนัตะกลู, ศักดิด์า พรรณรงัส,ี 

กศุล ฤทธชิยั, ไพรัช เพง็จนัทร์  ซึง่ปัจจุบนัแกนน�าชมุชนเหล่านีเ้ป็นผูม้ี

บทบาทในสงัคมในเร่ืองของการจัดการภยัพิบตั ิและงานช่วยเหลือสงัคม

ในประเด็นต่างๆ

แกนน�าชมุชนและนกัพฒันาเหล่านีไ้ด้ผ่านการพดูคยุ สรปุบทเรยีน 

ทีผ่่านมาในการท�างานแต่ละย่างก้าวของพวกเขา จนสามารถเขยีนแผน

แม่บทชมุชน แผนพฒันาจงัหวดั และมข้ีอเสนอต่อนโยบายในหลาย

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความเดอืดร้อนของพวกเขาและพีน้่องชาวบ้านอกี

หลายชมุชนทีท่กุข์ยาก นอกเหนือจากเรือ่งของการจดัการภยัพบิตัโิดย   

ชมุชนแล้ว กยั็งมกีารเข้าร่วมร่างกฎหมายทีส่�าคญัอกี 4 ฉบับได้แก่  ร่าง 

พรบ.ธนาคารทีด่นิ ร่าง พรบ.สทิธชิมุชนในการจัดการทีด่นิและทรพัยากร

ในรปูแบบโฉนดชมุชน ร่าง พรบ.ภาษทีีดิ่นอตัราก้าวหน้า และร่าง พรบ.

กองทนุยุตธิรรม

ส�าหรบันกัจดัระบบชมุชน (Community Organizers (CO) ที่

เข้าไปในชุมชนประสบภยัพิบตัสึินามใินบทบาทของการเป็นพ่ีเลีย้ง เป็นที่

ปรกึษาให้กบัชาวบ้าน แกนน�าชุมชน ได้แก่ จ�านงค์ จิตรนิรัตน์, ปรีดา     

คงแป้น, พิชยา แก้วขาว, ภควนิท์ แสงคง, โชคดี สมพรม (มลูนธิชิมุชนไท) 

และคนอ่ืนๆ ทีม่าจากองค์กรพฒันาเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน  

มูลนธิ ิและองค์กรต่างๆ ท่ีมารวมตัวกันเป็นอาสาสมัครหลักๆ ในการ         

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

กลุม่คนเหล่านีม้ปีระสบการณ์ในการจัดระบบในชุมชนทีถ่กูไล่รือ้ 

ชมุชนแออดั ซึง่เป็นชมุชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนและค่อนข้างจดัการยาก  

รวมไปถงึการจดัระบบในชุมชนของผู้ท่ีได้รบัความเดอืดร้อนจากกรณอ่ืีนๆ 

เช่น ชาวบ้านท่ีถกูไล่ท่ีจากโครงการพฒันาของรฐั การไล่ท่ีชาวบ้านเพือ่

สร้างเขือ่นหรอืสิง่ปลกูสร้างบางอย่างในนามของการพฒันา  การจดัระบบ

ชมุชนกบัชาวบ้านท่ีก�าลงัประสบความเดอืดร้อน ทีม่คีวามโกรธ ความ

น้อยเนือ้ต�า่ใจ

กระบวนการหลักท่ีนกัจดัระบบชุมชนเหล่าน้ียึดถอืเป็นแกนใน

การด�าเนนิการ คอื การปลุกพลงั  สร้างความมัน่ใจ ให้ความรู ้ให้เข้าใจ

ถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์และสทิธิต่างๆ ท่ีเขาพึงมี โดยเน้นการหล่อ

หลอมแกนน�าชาวบ้าน แกนน�าชมุชนให้มจีติใจเสยีสละช่วยเหลือผู้อืน่ ให้

รูจ้กัวิเคราะห์วางแผนและท�ากระบวนการมส่ีวนร่วมในชุมชน ฯลฯ  

ฉะนั้น เมื่อเกิดภัยพิบัติ นักจัดระบบชุมชนเหล่านี้จึงน�า

ประสบการณ์และทกัษะทีส่ัง่สมมา ไปช่วยเหลอืชมุชนผูป้ระสบภยั ให้  

ชาวบ้านได้ร่วมคดิ ร่วมท�า และเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาชมุชนของพวก

เขาเองต่อไปได้
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หลากบทเรยีนส�าคญั
จากประสบการณ์

การจัดการศนูย์พกัพงิชัว่คราว

เริม่นบัหนึง่ ณ ชัว่โมงทีส่ญู  
ส�ารวจพืน้ที ่รูจ้กัคนเพือ่วางแผน

 เมือ่เกดิภยัพบิตั ิผูท้ีเ่ข้าไปช่วยเหลอื ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กร

ใดกต็าม ควรส�ารวจข้อมลูอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมลูพ้ืนทีป่ระสบภัย 

ประเมนิความเสยีหายเบ้ืองต้น และพืน้ท่ีท่ีความช่วยเหลอืยงัเข้าไม่ถงึ ซึง่

ในส่วนของการส�ารวจข้อมลูอย่างรวดเรว็ อาจจะต้องตดิต่อกับเครอืข่ายท่ี

มีความคุ้นเคยกบัพ้ืนทีน่ัน้ๆ  

ในกรณีภัยพิบัติสึนามิ กลุ่มคนท�างานทางสังคมกลุ่มนี้ ได้

สอบถามข้อมลูไปยงัเครือข่ายท่ีมคีวามใกล้ชดิกบัคนในพืน้ทีป่ระสบภยั 

และมกีารแนะน�าบอกต่อกนัมา จากน้ันพวกเขากล็งพ้ืนท่ีทีค่าดการณ์กัน

ในตอนนัน้ว่าจะเกดิความเสียหายมากท่ีสุด และยงัไม่ได้รบัความช่วยเหลอื 

มากนกั ส่วนหนึง่เพราะในช่วงเริม่ต้นท่ีมีเหตุการณ์สนึามิ รายงานข่าว

ต่างๆ จะเน้นไปในพืน้ทีก่ารท่องเท่ียวทัง้ในจงัหวดัภเูกต็และพังงา แต่พืน้ที่ 

ต�าบลบางม่วง เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพประมง   

เป็นหลกั 

การลงส�ารวจชุมชนในต�าบลบางม่วง ในช่วงท่ีเกดิภัยพบัิตนิัน้   

พชิยา แก้วขาว เล่าว่า ส่วนหนึง่เป็นเพราะพืน้ท่ีแห่งนีเ้คยมีผู้คนอยู่อาศัย

กนัอย่างหนาแน่น เมือ่ได้รบัรูจ้ากรายงานข่าวว่าท่ีนีเ่ป็นพืน้ท่ีประสบภัยท่ี

เสียหายมากท่ีสดุและความช่วยเหลอืยงัเข้าไม่ถงึ  จงึตัง้ใจจะลงพืน้ท่ีเพือ่

ส�ารวจข้อมลูก่อน  แต่ยงัไม่ได้วางแผนว่าจะท�าอะไร  เมือ่ ปรดีา คงแป้น 

ชวนทกุคนร่วมเดนิทางเพือ่เข้าไปส�ารวจพ้ืนทีด่งักล่าว เผือ่ว่าจะช่วยเหลอื

อะไรได้บ้าง นอกจากการช่วยเหลอืด้วยการบรจิาคเงินเพยีงอย่างเดยีว  

เมือ่มาถงึ ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา ทุกคนกเ็ริม่ต้นส�ารวจ

ข้อมูลชมุชน โดยแยกย้ายกนัไปพดูคยุกบัชาวบ้านผูป้ระสบภยั ผูน้�าชมุชน 

เพ่ือส�ารวจความต้องการเบ้ืองต้นของผู้ท่ีก�าลงัเดอืดร้อนว่าพอจะช่วยเหลอื 

อะไรได้บ้าง ก่อนจะกลบัมาพูดคยุวางแผนกัน
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รวมกนั เราอยู่

ท่ามกลางความสบัสนอลหม่านของเหตกุารณ์ นกัพัฒนากลุ่มนี้      

มีความคิดว่า ความช่วยเหลอืทีพ่วกเขาจะท�านัน้ จะต้องไม่เหมอืนกบัที่

คนอืน่ท�าอยูแ่ล้ว เพือ่ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อน และทีส่�าคญัต้องคดิถงึความ

ยัง่ยนืด้วย  คดิถึงชวีติของผูป้ระสบภยัทีต้่องอยูต่่อไป 

ภาพผูป้ระสบภยัท่ีสญูเสยีญาติ พีน้่อง ลูก หลาน บ้านเรอืน

กลายเป็นซากปรกัหกัพงั อาชีพกห็ายไปพร้อมกบัเรือทีถ่กูคล่ืนพาจมหาย  

ต้องวิง่หนเีอาชวีติรอด ท้ังเสียขวญั หวาดผวา กระทบกระเทอืนทางใจ

อย่างรนุแรง จนไม่รูว่้าชวีติข้างหน้าจะเป็นอย่างไร --- ภาพแห่งความรูส้กึ

เหล่าน้ีท�าให้นกัพฒันากลุม่น้ี  คิดว่า ส่ิงท่ีต้องท�าเป็นอนัดบัแรก คอื การ

รวมตวั รวมขวญัและก�าลงัใจ  การรวมคนให้ได้และให้มาอยูด้่วยกันในที่

ปลอดภัย มีท่ีนอน มอีาหาร ไม่ให้ต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย การ

ช่วยเหลอือย่างเป็นระบบกจ็ะสามารถท�าได้  

 ในการแบ่งทมีไปส�ารวจพืน้ที ่ ประเดน็ทีช่่วยกนัส�ารวจ อาทิ  

ส่วนไหนทีไ่ด้รบัความเสยีหายมาก มใีครเข้าไปช่วยเหลอืแล้วบ้าง ชาวบ้าน

ที่ยังรอดชีวิตไปอยู่กันท่ีไหน อย่างไร และสอบถามความต้องการว่า

ต้องการให้ช่วยเหลอือะไรบ้าง ซ่ึงในตอนนัน้เร่ิมมีของบรจิาคส่งมายัง

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางม่วงแล้ว แต่ยงัไม่มกีารแจกจ่ายของบริจาค

ให้กบัชาวบ้าน และยงัพบปัญหาว่าส่วนใหญ่นอกจากเอกสารหายแล้ว    

ยงัมชีาวบ้านทีไ่ม่มเีอกสารเป็นชาวพืน้ถิน่เช่น ชาวเลมอแกน  อกีท้ัง

ระเบียบของราชการท�าให้การช่วยเหลอืเป็นไปอย่างล่าช้า ผูป้ฏบัิตงิานใน

พ้ืนที ่ทีไ่ม่มอี�านาจตดัสนิใจ กท็�าอะไรได้ไม่มากนัก 

 “ตอนนัน้พวกเรำแบ่งกนัเป็น 3 ทมี คอื ส่วนทีไ่ปประสำนงำน

ตดิต่อกบันำยก อบต. และอีก 2 ทีมลงไปส�ำรวจข้อมูลกบัชำวบ้ำน  

สอบถำมว่ำอยำกให้ช่วยตรงไหนอย่ำงไรบ้ำง”  จ�านงค์ จติรนริตัน์ กล่าว

ถงึการเริม่ต้นส�ารวจชมุชน 

เม่ือเข้าไปสอบถามท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางม่วง และได้

รบัค�าแนะน�าให้ไปพดูคยุกบั ไมตร ีจงไกรจกัร์  สมาชกิองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบางม่วงในขณะนัน้ว่าจะรวมคนได้อย่างไร ไมตรเีล่าถงึเรือ่งท่ีมีคน

แปลกหน้าสองสามคนทีเ่ดินเข้ามาถามค�าถามต่างๆ นานา ว่า 

“ผมกแ็ปลกใจทีมี่คนแปลกๆ มำถำมว่ำ ท�ำอย่ำงไรจงึจะรวมคน

ได้ ผมกบ็อกเขำไปว่ำถ้ำมส้ีวม มห้ีองน�ำ้ รบัรองคนต้องมำแน่ๆ เพรำะมนั

เป็นธรรมชำตขิองมนษุย์อยูแ่ล้ว สองสำมคนน้ีกถ็ำมย�ำ้ว่ำถ้ำส้วมมำแล้ว 

คนมำแน่ไหม ผมกย็นืยนั แต่ก็ไม่เชือ่เท่ำไรว่ำเขำจะสร้ำงส้วมให้ได้” 23 

จากเรือ่งห้องน�า้ ห้องส้วม ทีถ่กูเสนอขึน้มา ท�าให้นกัพฒันา  

กลุ่มนี้ ซึ่งเคยได้ยินได้ฟังการจัดระบบชุมชนในปากีสถานและอินเดีย     

มาบ้าง กน็�าเรือ่งนีม้าปรกึษาหารอืกนั และเหน็ว่าสิง่ทีเ่สนอมานัน้เป็น

เรือ่งของส่วนรวมทีช่าวบ้านทกุคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
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“คิดว่ำเจอตรงไหนท�ำเลยเพรำะเรำมเีงนิจำกมลูนธิฯิ อยูพ่อ

สมควร และได้ถำมไมตรว่ีำ คนทียั่งอยู ่(รอดตำย)  อยูท่ีไ่หน ไมตรบีอก

ว่ำอยูท่ีอ่�ำเภอบ้ำง อยูต่ำมโคนต้นไม้บ้ำง วดัอยูไ่ม่ได้ มีแต่ศพ จงึถำมต่อว่ำ 

แล้วจดุไหนทีท่�ำให้คนรูส้กึปลอดภยั เป็นกำรถำมไปเรือ่ยๆ พอไมตรบีอก

เรือ่งส้วม กถ็ำมถงึพืน้ทีท่ี่จะสำมำรถสร้ำงได้  จำกน้ันกไ็ปเคำะประตรู้ำน

วัสดุก่อสร้ำงในตลำดเพื่อขอซื้อคอห่ำนกับท่อน�้ำส�ำหรับท�ำส้วม            

10 ห้อง” 24  ปรีดา คงแป้น เล่าถงึเหตกุารณ์ในช่วงนัน้ 

 กล่าวโดยสรุป  ในข้ันตอนส�ารวจข้อมูลชุมชนและอ่าน

สถานการณ์ต่างๆ นัน้  นกัพฒันากลุม่นีถ้อดรหสัได้ว่า 

การท�างานกับชมุชนท่ีประสบภยัและอยูใ่นภาวะวิกฤติ	ิต้อง

เร่ิมต้นให้เร็ว และไม่ต้องรอให้ข้อมลูสมบรูณ์ก่อนแล้วค่อยท�า เพราะจะ

ไม่ทนักบัสถานการณ์ความเดอืดร้อนของชาวบ้าน ทีส่รุปเช่นนีเ้พราะว่า

หลายหน่วยงาน  ท้ังหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน ส่วนใหญ่

มกัใช้เวลาในการเก็บข้อมลูนานเกินไป บางหน่วยงานใช้เวลากว่าหนึง่

เดือนถึงจะเริ่มต้นแผนการท�างาน  ท�าให้ไม่สามารถริเร่ิมท�างานได้       

เม่ือเวลาผ่านไป  ส่ิงท่ีท�าได้คอืการเข้าร่วมกับหน่วยงานอืน่ทีท่�างานอยู่

ก่อนแล้ว  และหากหลกัการในการท�างานไม่สอดคล้องกนักอ็าจจะท�าให้

เกดิความขดัแย้งกนัได้

	 รู้จกัคน	ส�ารวจความต้องการ	 การส�ารวจข้อมลูอย่างเร็ว 
ท�าให้พอจะทราบถงึจ�านวนคนทีเ่ดอืดร้อน รอดตาย ซึง่อยู่ในภาวะสบัสน  

สอบถามความต้องการต่างๆ พอคร่าวๆ ท้ังความต้องการส่วนตวัและ

ความต้องการท่ีจะช่วยเหลอืดแูลกนัและกนัของผู้ท่ีเดอืดร้อน เช่น การ

ตามหาญาตท่ีิหายไป ความต้องการของบรจิาคอาหาร เสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม 

ทีพ่กัอาศยั การรกัษาพยาบาล และความต้องการอืน่ๆ 

ส�ารวจพ้ืนท่ี	สถานท่ีท่ีปลอดภยั	ไม่ไกลจากจดุเกิดเหต	ุ ใน
กรณขีองการเกดิสนึามิ การส�ารวจพืน้ท่ีเพือ่รวมคน จะต้องเป็นพืน้ท่ีท่ี

ห่างไกลจากทะเล  มคีวามปลอดภยัแน่นอน  โดยทัว่ไปเมือ่เกดิภัยพบิตัิ 

ควรส�ารวจพืน้ทีส่่วนกลางของชมุชน เช่น โรงเรยีน วดั หรอืสถานทีข่อง

องค์กรส่วนท้องถิน่ สถานท่ีของทางราชการ ท่ีส�าคญัต้องเป็นสถานท่ีซ่ึงผู้

ประสบภยัเชือ่มัน่ว่าเป็นทีท่ี่ปลอดภยั 

นอกจากส�ารวจพืน้ทีป่ลอดภยัทีจ่ะรวมคนได้แล้ว กค็วรท�าความ

รูจ้กักับคนในพืน้ที ่ทีส่ามารถช่วยเหลอืในการตดิต่อประสาน เพือ่ขอใช้

สถานท่ี และร้านค้าต่างๆ รวมท้ังสถานท่ีท่ีพอจะหยิบยืมข้าวของท่ีจ�าเป็น

ในการตัง้ศนูย์พกัชัว่คราวได้ 

เมือ่สรปุและวเิคราะห์ข้อมลูกนัอย่างเรว็แล้ว กต็ดัสินใจเริม่ต้นท�า

ในสิง่ท่ีชาวบ้านต้องการจรงิๆ ก่อนในเบือ้งต้น เช่น ในกรณขีองผูป้ระสบภยั

สนึามิที ่ต.บางม่วง ได้มกีารเสนอให้ “สร้างส้วม รวมคน” นกัพัฒนาจงึ

เริม่ต้นการสร้างศนูย์พักพงิชัว่คราวจากตรงนี้ 
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ตัง้ศนูย์พักชัว่คราว รวมคน แบ่งปันปัจจยัสี่

 เมือ่ส�ารวจพืน้ที ่ส�ารวจชุมชน รู้จักคนและรู้ความต้องการของผู้

ประสบภยัแล้ว กถ็งึขัน้ตอนของการตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่คราวเพ่ือช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั ในกรณขีองการตัง้ศนูย์พกัพงิบางม่วง ได้ขอใช้สถานทีข่อง

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ทีท่ิง้ร้างไว้  เมือ่คดิว่าสถานที่

แห่งนี้เหมาะที่จะตั้งศูนย์พักพิง จึงมีการแบ่งงานกันระหว่างทีมของ      

นกัพฒันา และทมีของไมตร ี ซึง่เป็นผู้ประสบภยัท่ีอยูใ่นชมุชน

 ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  การขอความร่วมมือ          

และปรกึษาหารอืกบัชาวบ้านในพ้ืนท่ีควรท�าตัง้แต่เริม่ต้น  เมือ่ทราบความ

ต้องการของผู้ประสบภัยและสอบถามความเห็นจากผู้ประสบภัย   

พจิารณาและร่วมกนัคดิร่วมกนัวางแผน พร้อมทัง้แบ่งงานกนัท�า  เพ่ือให้

ชาวบ้านได้ช่วยเหลอืกนัเอง และช่วยเหลอืตวัเองได้ ไม่หวงัพ่ึงพาคนจาก

ภายนอก 

 ในกรณีนี้ ไมตรี จงไกรจักร์  ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในชุมชน          

ได้ด�าเนินการประสานงานขอใช้สถานท่ี ใช้รถในการปรบัพืน้ทีเ่พือ่ตัง้เตน็ท์

ทีพ่กัชัว่คราว  และขอแรงคนในชมุชนให้ช่วยกนัคนละไม้คนละมือ

 “วนัน้ันผมรบัปำกทีจ่ะไปส�ำรวจและได้รับหน้ำทีไ่ปขอสถำนที่   

เดินไปทีอ่�ำเภอ  ที ่อบต. ไปบอกว่ำ “นำยครบั  ชำวบ้ำนไม่มทีีอ่ยู ่จะขอ

ใช้พืน้ท่ีของอุตสำหกรรมเหมอืงแร่ ต้องขออนญุำตใคร”  แกบอกว่ำ    

สถำนทีร่ำชกำรเป็นของชำวบ้ำน ตอนนีช้ำวบ้ำนเดอืดร้อนให้ใช้ได้เลย     

พอเข้ำไปแล้วเห็นรถแบค็โฮไม่มนี�ำ้มนั กไ็ปหำน�ำ้มนัมำเตมิ เอำมำใช้    

ปรับพืน้ท่ี พ่ีๆ กม็คีนส่งเตน็ท์มำให้  พร้อมวสัดทุ�ำส้วม เรำกเ็ริม่ลงมอืท�ำ 

และชำวบ้ำนก็ทยอยกันมำอยู่บ้ำงแล้ว แต่ต่อมำหัวหน้ำส�ำนักงำน

อตุสำหกรรมจงัหวัดพงังำ กม็ำถำมว่ำ “ใครอนญุำตให้ใช้พืน้ท่ี หยดุ!!”  

ขณะนัน้ม ีรมต. สรอรรถ กลิน่ประทมุ มำลงพืน้ทีพ่อดี กม็คีนบอกผมว่ำ

ให้ไปบอกรฐัมนตรว่ีำ  เรำจะสร้ำงศนูย์พกัชัว่ครำวกนั  ทัง้สถำนที ่น�ำ้ ไฟ  

กใ็ช้ได้หมดแล้วแต่หน่วยงำนทีด่แูลไม่อนญุำติ  จงัหวะทีร่ฐัมนตรมีำลง   

พ้ืนที ่ผมกเ็ข้ำไปคยุ ท�ำให้เดนิหน้ำสร้ำงศนูย์พกัชัว่ครำวได้” 25  โดยใน

ขณะนัน้ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ( พอช.) เป็นผูท้�าหนงัสอืขออนญุาต

แทนผูเ้ดอืดร้อน

ผูท้ีเ่ข้าไปช่วยเหลอืประสานงานภายนอก จดัหาสิง่ของทีจ่�าเป็น   

อกีทัง้การแบ่งบทบาทกันตัง้แต่ต้นเป็นเรือ่งส�าคญัมาก เมือ่ผู้ทีเ่ข้าไป    

ช่วยเหลอืปรกึษาหารอืกบัชาวบ้านผูป้ระสบภยั และมีการแบ่งงานกนัท�า

แล้ว  การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก และการจดัหาสิง่ของต่างๆ 

ไม่ว่าจะด้วยวธิรีบับรจิาค หรอืจดัซือ้ จะต้องจดัหามาอย่างรวดเรว็ เช่น      

การจดัหาเตน็ท์ท่ีพกัช่ัวคราว และข้าวของเพ่ือยังชีพอ่ืนๆ ท้ัง อาหาร 

เครือ่งนุง่ห่ม ยารกัษาโรคต่างๆ อย่างเช่น ในกรณผีูป้ระสบภยัสนึาม ิได้มี

การประสานงานกับสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) เพือ่จดัหาเตน็ท์

ทีพั่กชัว่คราวได้ภายใน 2-3 วนั โดยระดมจดัซ้ือจากห้างร้านต่างๆ ทัว่

ประเทศเพือ่น�ามาจดัส่งให้กบัศนูย์พกัพงิชัว่คราวบางม่วง  



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform108 109

การตั้งเต็นท์ที่พักชั่วคราวก่อน จะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์

เฉพาะหน้า เนือ่งจากการสร้างบ้านพกัชัว่คราวต้องใช้เวลานานนบัเดอืน  

แต่การจัดหาเต็นท์ทีพ่กัสามารถท�าได้เลย  

จ�านงค์ เล่าถงึการวางแผนตัง้ศนูย์พกัว่า  

“ด้วยวธิคีดิทีจ่ะต้องรวมคนให้ได้ และเริม่เชือ่มัน่ขึน้มำเพรำะ

ไมตรหีำคนได้  ให้ชำวบ้ำนช่วยกนัท�ำเองได้  พอได้พ้ืนทีว่่ำจะสร้ำงส้วม

ทีไ่หน เรำกเ็ริม่มองรอบๆ และเหน็ว่ำยงัมพีืน้ทีอ่กีมำก จงึมไีอเดยีว่ำ     

น่ำจะใช้พืน้ทีใ่ห้คุ้ม กว็ำดผงัว่ำจะใช้อำคำรจอดรถในอตุสำหกรรมเหมอืง

แร่ท�ำศูนย์พกัช่ัวครำวทีบ้่ำนบำงม่วง” 26

พิชยาเล่าต่อถงึการประสานงานหาเตน็ท์ “ชำวบ้ำนบอกว่ำส่ีวนั

แล้วชำวบ้ำนยงัไม่มทีีน่อน พ่ีด้วง (ปรดีำ คงแป้น) ให้เรำหำซ้ือเตน็ท์ให้

ได้ 300 หลงั เมือ่เรำพดูคยุกนัคิดว่ำ กำรทีค่นอยู่เป็นครอบครัวจะดกีว่ำ 

จงึต้องหำเต็นท์เป็นหลงัๆ ให้อยูก่นัเป็นครอบครัว  จงึพยำยำมประสำน

งำนไปที ่พอช. หำซือ้เตน็ท์ทีห่ำดใหญ่ รุง่เช้ำกลบัมำทีบ่ำงม่วง วสัดุ

ก่อสร้ำงและเต็นท์มำรออยูแ่ล้วพร้อมก่อสร้ำง” 27 ส�าหรบัอปุกรณ์ท�า

ห้องน�า้ห้องส้วม ก็ไปเคาะประตูร้านวสัดุก่อสร้างให้ขายอปุกรณ์ โดยมี

ผูใ้หญ่กมล ลิม่สกลุ ซึง่เป็นคนในพ้ืนทีช่่วยประสานงานให้อกีทางหน่ึงด้วย 

 ประกาศข่าวหรอืประชาสมัพนัธ์ให้คนมาอยู่รวมกัน มทีีพ่กั 

อาหาร และของใช้จ�าเป็น เมือ่ศนูย์พกัพงิเร่ิมเป็นรปูเป็นร่าง และมี     

ข้าวของทีจ่�าเป็นในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั  กใ็ห้คนในชมุชนชกัชวนมา

อยูร่วมกนั เพือ่จะได้ช่วยเหลอืกนัและกนั   

“พอวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2547 เริม่หำคนมำก่อสร้ำง และมกีำร

วำดผงัก่อนลงมือท�ำ  ตอนนีเ้ริม่คดิว่ำจะหำคนมำอยู่อย่ำงไร  ตอนนัน้คน

อยูก่นัท่ีหน้ำอ�ำเภอบำงม่วง เรำก็ขออนญุำตใช้รถทหำรเพือ่ขนคนมำ   

เขำบอกว่ำต้องขออนญุำตนำยที ่กทม. ก่อนว่ำจะขนคนมำได้ไหม กน็กึ

โมโห จึงเรีย่ไรเงนิ จ้ำงรถท่ีมำส่งของบริจำคให้ช่วยขนส่งคนจำกท่ีอ�ำเภอ

มำทีศ่นูย์พกัชัว่ครำว” 28  

 ขณะท่ีห้องน�า้และเตน็ท์ก�าลังเริม่ก่อตวัเป็นรปูเป็นร่าง อีกทมี

หนึง่น�าโดย พชิยา แก้วขาว กไ็ด้ชักชวนกลุม่ผู้หญงิให้มาช่วยกนันัง่ลง

ทะเบยีน ให้คนชรา เดก็อ่อน ให้เข้าอยู่เป็นอนัดับต้นๆ 

“คนทีม่ำกลุม่แรก คอื ชำวเล และเรำให้อยูท่ีโ่รงรถก่อน เริม่

ประสำนเพือ่หำเตน็ท์เพิม่ ออกแบบกำรวำงเตน็ท์เป็นแถว แถวละสบิหลัง 

เป็นกลุ่มๆ เพ่ือท่ีจะได้ดแูลง่ำย และรุง่เช้ำเม่ือเตน็ท์มำ ชำวเลกยั็งอยู่ท่ี

โรงรถ เพรำะเขำมำกลุม่ใหญ่และอยำกอยู่ด้วยกนั” 29 
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เริม่การจดัระบบศนูย์พกัพงิชัว่คราว

การอยู่รวมกันจ�านวนมากในศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องมีการ      

จดัระบบ มีระเบยีบและกตกิาในการอยูร่่วมกนั ท้ังการจัดระบบการอยู่

ร่วมกนัทางกายภาพ อาทิ การวางผงัเตน็ท์ทีพ่กั  สถานทีส่่วนกลางของ

ชมุชน อย่างโรงครวั  ห้องน�า้ห้องส้วม การจัดระบบดแูลความเป็นอยู่ 

ความปลอดภยั ซึง่ศนูย์พกัพงิบางม่วงเน้นระบบทีใ่ห้ชมุชนร่วมกนัจดัการ  

คนในชุมชนเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลอืกนัเอง การปรึกษาหารือประชุม   

ร่วมกนั ท�างานร่วมกนั และมคีวามโปร่งใส 

การวางแผนผงัเตน็ท์ จดุทีจ่ะเป็นศนูย์ประสานงาน ทีต่ัง้ โรงครัว  
ห้องน�า้ห้องส้วม ควรมกีารวางแผนผงัตัง้แต่ต้น และประเมนิว่าจะมผีูค้น

ทีก่ระจดักระจายทีต้่องการทีพ่กัจ�านวนเท่าไหร่ เพือ่ให้สามารถจัดการ

ดแูลได้ง่าย

การลงทะเบียนคนและการท�าข้อมลู  การลงทะเบยีนคนส�าหรบั

เข้าพักในเต็นท์  ให้มองในมติขิองครอบครัว ในภาวะวกิฤติแิล้วส่วนใหญ่

ผูป้ระสบภยัต้องการอยู่เป็นครอบครวั หรอือยูใ่กล้ชดิกับญาตเิพ่ือจะได้

สอบถามปรบัทกุข์กนั 

มศีนูย์ประสานงานกลางหรอืส�านกังานของศูนย์  จุดทีจ่�าเป็น

ทีส่ดุส�าหรบัศนูย์พักพงิกค็อื ศนูย์ประสานงาน  เพ่ือให้เกดิความสะดวก

ส�าหรบัทมีท�างานทุกทีม ทุกฝ่าย ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก 

แบ่งหน้าทีก่นั ทัง้ผูท้ีม่าช่วยเหลอืหรอืนกัพัฒนา ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นท่ีปรกึษา

หรือพี่เลี้ยง และชาวบ้านที่อาสาสมัครมาช่วย เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์       

รบัฟังปัญหา เป็นศนูย์กลางการช่วยเหลอื ประชาสมัพนัธ์ แจ้งข่าว เป็นต้น 

ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาค

เอกชนในการเข้ามาช่วยเหลอื  เช่น จดัสร้างโรงเรอืนอาคารทีจ่�าเป็น  

เพือ่พยาบาล อาหารเสบียง ศูนย์เด็ก หรอืส้วม น�า้ด่ืมน�า้ใช้ การดแูล

ความปลอดภยั จดัท�าแผนระยะต่างๆ เสนอต่อฝ่ายเกีย่วข้อง 

กรณท่ีีพกัช่ัวคราวบางม่วง (อุตสาหกรรมเหมืองแร่) มีเต็นท์

ทีพั่กจ�านวนกว่า 800 หลงั จงึเป็นทีด่งึดดูให้ผูส้นบัสนนุทัง้หลายหลัง่ไหล

เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย มกีลุม่องค์กรต่างๆ มากกว่า 50 แห่งทีม่าร่วม

สนับสนนุ ดงันัน้ เพือ่ให้การจดัระบบการช่วยเหลอืผู้ประสบภยับรรลุ   

เป้าหมาย จงึต้องมกีารประชมุปรกึษาหารอืร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งเป็นหลกั 

	 ระบบชมุชนจดัการตวัเอง

การจัดระบบให้ความช่วยเหลือโดยเน้นให้ความส�าคญักบัศักดิศ์รี

ความเป็นมนษุย์และสนบัสนนุให้คนดแูลกนัเอง มทีมีหลกัในการบรหิาร

จดัการศนูย์ เช่น จดัระบบเตน็ท์เป็น 50 แถว แถวละ 10 เตน็ท์  5 แถว

เท่ากับ 1 โซน  แต่ละแถวมหีวัหน้าแถว  แต่ละโซนมหัีวหน้าโซน รวม

ทัง้สิน้ 10 โซน, หวัหน้าแถว หวัหน้าโซนมีหน้าท่ีดแูลความเป็นอยู่ ความ

เรยีบร้อย และความปลอดภัยของสมาชิก  รวมทัง้บอก-เตอืนสมาชิกให้

ท�าตามกติกา มีการติดป้ายหน้าเต็นท์เหมือนบ้านเลขท่ีว่า ช่ืออะไร       
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มาจากไหน  โซนอะไร  แถวไหน  หลงัทีเ่ท่าไร,  ท�าป้ายแขวนให้เจ้าของ

เตน็ท์ ว่าเป็นคนโซนไหน แถวอะไร หลงัเท่าไร เหมือนบตัรประชาชน

ส�าหรบัแสดงตัว เป็นต้น มกีารก�าหนดกติการ่วมกนั เช่น กตกิาการจดั

คนเข้าเต็นท์เพราะมผีูป้ระสบภัยจ�านวนมาก ห้ามสบูบหุรี ่ห้ามท�ากบัข้าว

ในเต็นท์ เพราะเกรงไฟไหม้  และต้องช่วยกนัเก็บขยะรอบโซน  เป็นต้น  

ระบบอาสาสมคัรจากผูป้ระสบภยั  เมือ่แบ่งแถว แบ่งโซนแล้ว 
จงึจดัระบบอาสาสมคัรของแต่ละแถว แต่ละโซนในการช่วยกนัดแูลศนูย์

พกั โดยขอให้มอีาสาสมคัรในการช่วยเหลืองานส่วนกลาง เช่น งานใน   

โรงครวั งานท�าความสะอาดศนูย์พกั งานรกัษาความปลอดภัย เป็นต้น  

การท�างานอาสาสมคัรในศนูย์พกั ท�าให้หลายคนรู้สึกว่าตวัเองได้ท�าอะไร

เพือ่คนอืน่ทีเ่ดือดร้อน  ไม่จมอยูก่บัความทกุข์เศร้าเสยีใจทีสู่ญเสยีคนใน

ครอบครวั  เป็นจุดเริม่ต้นของการเป็นอาสาสมคัรเพ่ือช่วยเหลือผู้อืน่

รวบรวมข้อมลูของสมาชกิ  ส่วนนีจ้ะแบ่งงานให้เป็นหน้าท่ีของ

คนในชมุชนช่วยกนัส�ารวจข้อมลู เช่น ชือ่-สกลุ สมาชกิครอบครวั ผู้พกิาร  

ผูป่้วย  คนท้อง  เดก็  คนแก่  คนตาย  ทีอ่ยู่อาศยัดัง้เดิม  ความต้องการ

เร่งด่วน ความต้องการระยะยาว  เป็นต้น  โดยแบ่งงานให้ตวัแทนกลุ่มท�า

หน้าทีใ่นการส�ารวจและมาสรปุร่วมกนั ซึง่นอกจากจะท�าให้ได้ข้อมูลของ

สมาชิกแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่ท�าให้ตัวแทนกลุ่มรู้จักสมาชิกของ

ตนเองมากขึน้ ส่งผลให้เกดิความเอือ้อาทรต่อกนัมากยิง่ขึน้  นอกจากนี้

ควรมีอาสาสมัครที่สามารถช่วยเก็บภาพถ่ายหรือวีดีโอ เพ่ือบันทึก      

เรือ่งราวและบรรยากาศต่างๆ ไว้  ส�าหรบัเป็นข้อมลูสนับสนนุในการ

ท�างานร่วมกบัสือ่มวลชนต่อไป 

ค้นหาผู้น�า -แกนน�า ผู้ท่ีเอาธุระเร่ืองส่วนรวม   
และการสร้างทีม 

การมองหาแกนน�าและผู้น�า ดูจากคนท่ีเป็นที่ยอมรับของ       

ชาวบ้าน ไม่ใช่ผู้น�าโดยต�าแหน่ง แต่เป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยช่วยเหลือ 

และเสยีสละเพ่ือคนอืน่ได้ แม้ว่าตนเองจะเป็นผู้ประสบภยัเช่นกนั แต่ก็มี

ใจอยากช่วยผูท้ีเ่ดอืดร้อนคนอืน่ๆ ด้วย   

นอกจากนี ้ต้องรู้ว่าเขามคีวามสามารถอะไร หรอืท�าอะไรได้บ้าง  

เช่น ดแูลสถานที ่ ดแูลความปลอดภยั ช่วยในการสือ่สาร ประสานงาน 

เป็นต้น  เพือ่เป็นการสร้างทมีแกนน�าในชมุชนให้สามารถท�างานช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัด้วยกนัได้  และคนเหล่านีน้อกจากได้รบัการยอมรบัแล้ว ยงั

มข้ีอมลูของคนในชุมชน เข้าใจสายสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

-- การแบ่งบทบาทหน้าท่ีของแกนน�าแต่ละคน แต่ละฝ่ายเพือ่ให้เกดิความ

ชดัเจน และชาวบ้านจะได้ขอความช่วยเหลอืได้สะดวก  การท�าป้ายแขวน

คอบอกหน้าทีข่องแต่ละคน ท�าให้ระบบการจดัการยิง่สะดวกขึน้ 

ในประเดน็นี ้ จากเอกสาร “ร�าลกึ 10 ปี สนึาม”ิ  ได้เสนอว่า 

นกัพฒันาต้องสงัเกตและศกึษาคนทีจ่ะมาเป็นแกนน�า เพือ่ท�างานทาง

ความคดิ ฝึกให้แกนน�ารูจ้กัวเิคราะห์และแสดงความคดิเหน็ โดยใช้การ

ประชมุทมีระหว่างแกนน�ากบันกัพฒันาเป็นหลกั เพือ่เรยีนรูก้ารท�างาน

ร่วมกนัท้ังกบัแกนน�าอ่ืนๆ ในชุมชนด้วยกนัเอง และกบันกัพฒันาท่ีท�า

หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา
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บคุลกิของแกนน�า เช่น 

· ความคดิ  ท่าทกีารให้   มส่ีวนร่วม  

· มคีณุธรรม  เป็นธรรม 

· การประสานงานกบัคนอืน่  ระดมความร่วมมอืได้

· ขยนั  ทัง้การคดิ และการท�า

· มแีนวคดิท�างานเป็นทมี   

การประชมุปรกึษาหารอื – กตกิาการอยูร่่วมกนั

การทีค่นมาอยูร่วมกันเป็นจ�านวนมาก  การจดัระบบชมุชนยิง่

ต้องการการมส่ีวนร่วมสงู  การจะสร้างการยอมรบัจงึมาจากการประชมุ

กันในทกุระดบั  และการท่ีคนอยูใ่นความทกุข์ โศกเศร้า เสยีใจ แต่ละคน

มีความคิดทีแ่ตกต่างหลากหลาย  มคีวามต้องการและปัญหาทีแ่ตกต่าง

กันไป  การปรกึษาหารือกัน  ช่วยกันคิด ช่วยกนัก�าหนดกตกิาการอยู่ 

ร่วมกันจงึจ�าเป็นมาก  -- การประชุมร่วมกันทุกคืน เพ่ือสรปุบทเรยีนของ

การท�างานในแต่ละวนั  มีการตัง้กตกิาร่วมกนั เช่น ห้ามส่งเสยีงดัง ห้าม

เสพสิง่มนึเมา เป็นต้น ทกุเรือ่งมกีารเสนอเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา หา

ทางออก และเสนอทางเลือก ตัดสินใจร่วมกันจนได้ข้อสรุปและให้ที่

ประชุมรบัรอง  ท�าให้เห็นถึงการจัดการโดยชาวบ้าน ท่ีปรกึษาเป็นเหมอืน

พีเ่ลีย้งทีใ่ห้ค�าปรกึษา การจัดการโดยคนใน ชาวบ้านท�าข้อตกลงกนัเอง 

ประชมุปรกึษาหารอื หาข้อสรุป และช่วยกันท�างานเอง  

จดัประชมุตวัแทนกลุ่ม	หรือ	คณะประสานงาน	  เพือ่สร้าง

แกนน�าใหม่ ท่ามกลางวกิฤต ิ ในช่วงแรกควรมกีารประชมุหารอืร่วมกนั

ทกุคนื รวมท้ังจดัประชุมช้ีแจงแก่ผู้เดอืดร้อน กระตุน้ให้มาแก้ปัญหา    

ร่วมกนั ไม่รอให้คนอืน่ช่วยเพราะผูเ้ดอืดร้อนมจี�านวนมาก  แต่คนช่วยมี

น้อย ผูป้ระสบภยัต้องเริม่เองก่อน  แล้วบอกความต้องการทีช่ดัเจนต่อผู้

ทีจ่ะมาช่วยเหลือ และใช้ท่ีประชุมใหญ่ตัง้กตกิาการอยู่ร่วมกนัในท่ีพกั

ชัว่คราว 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกนั แต่ละคนจะน�าเอาเรือ่งท่ีเดอืด

ร้อนมาหารือกัน  มีการวางกติกาการอยู่ร่วมกัน เช่น ไม่ดื่มเหล้า          

การดแูลความปลอดภยั การรบัของบรจิาค  การจดัการขยะ  การดแูล

เดก็ ฯลฯ

ประชุมปรึกษาหารืออย่างเข้มข้น	 น�าผลไปปฏิบัติ	 และ

ประเมนิผลร่วมกัน  เป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการท�า ท�าให้แกนน�า
เริม่เข้าใจการร่วมคดิร่วมท�าในการจดัการศูนย์พกัช่ัวคราวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป เป็นกระบวนการทีเ่ปิดให้ชาวบ้านได้พดูคยุและถกกนัถงึปัญหา

ต่างๆ ท่ีเผชญิอยู ่ ให้ชาวบ้านได้แสดงความคดิเหน็ ช่วยกนัคิดหาวธิกีาร

แก้ปัญหาและฟ้ืนฟเูยยีวยาด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ในกรณขีองศนูย์

พักพิงบางม่วง ระยะแรกมกีารประชมุร่วมกนัช่วง 18.00น.-19.00 น. 

ของทกุวนัเพือ่สรปุงานและวางแผนการท�างานต่อไป โดยให้ชาวบ้าน

ทัง้หมดช่วยกนัแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจกนัในทีป่ระชมุแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าไป  
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ต่อมาการประชุมของชุมชนที่จัดขึ้นในทุกๆ เย็นของทุกวัน       

เร่ิมมีปัญหามากขึ้น มีการถกเถียงจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงใช้                

“สภากาแฟ” เป็นทีห่ารอืนอกรอบในทกุเช้าเพือ่วางกรอบ แนวทาง  

กตกิาในการท�างาน เพือ่น�าสู่การประชมุวงแรกคอื การประชุมแกนน�า

ชมุชน 15 คน  (หัวหน้าโซน และหัวหน้ากลุม่ปัญหา หรือหวัหน้า     

กลุ่มอาชีพ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในช่วง 16.00 น. กระทั่ง         

18.00 น. จงึน�าเข้าสูก่รรมการกลาง 60 คน ทีม่าจากตวัแทนโซน 

ประมาณ 19.30 น. จึงเป็นการประชมุสมาชกิในชมุชนทัง้หมดซ่ึงมกีว่า 

1,000 คน  มาอธบิาย อภปิราย ฟัง แล้วลงมตรัิบรอง หรือเสนอ

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง ให้ได้ข้อยตุร่ิวมกนั  กระบวนการท�างานดงักล่าว 

ท�ากันทุกวันจนชาวบ้านเข้าบ้านพักช่ัวคราวหมด  รวมเวลาทั้งสิ้น

ประมาณ 6 เดอืน  จึงปรบัแนวทางการประชุมใหม่เป็นประชมุกรรมการ

และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ในตอนเช้าประมาณ 9.00 น. และประชมุ

ใหญ่ชาวบ้านทัง้หมดสัปดาห์ละ 1 คร้ังจนครบ 1 ปี ส่งผลให้ชาวบ้านมี

ความเชือ่มัน่ว่าจะสามารถรับผดิชอบจัดการฟ้ืนฟเูยียวยาได้ด้วยตนเอง 

และตระหนกัว่าชาวบ้านเอง คอื ผูท้ีจ่ะน�าความเปลีย่นแปลงมาสูช่มุชนได้

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการศูนย์พักพิง

เนือ่งจากมีการบรจิาคสิง่ของต่างๆ บรจิาคเงนิให้กบัผู้ประสบภัย

มากมาย จนท�าให้เกดิปัญหาข้าวของล้นเตน็ท์จนไม่มทีีน่อน และมกีาร  

บ่นกนัเรือ่งเงนิบรจิาค ท่ีมกัจะได้แต่เตน็ท์ท่ีอยูร่อบนอก คนทีอ่ยูข้่างใน     

ไม่ได้รบัของบรจิาคจึงมรีะบบการจดัการของบรจิาค โดยมโีกดงัเกบ็ของให้

ฝากของได้ และมีระบบการจัดการส�าหรบัผู้ท่ีมาบรจิาค ให้บรจิาคเข้า  

ส่วนกลาง และผูป้ระสบภยัในศนูย์พักทีต้่องการใช้ของ กใ็ห้มาเบกิของ

บรจิาคจากโกดงักลาง - รวมท้ังการจดัการเรือ่งเงนิบรจิาค ท่ีมีการรบั

บรจิาค ขึน้กระดานกลางแจ้งยอดทกุวนั  

 การจดัระบบรบับรจิาคเข้ากองกลาง เพือ่แก้วกิฤตคิวามวุน่วาย 

สลายความขัดแย้ง  และเป็นแบบฝึกหดัของการสร้างความเอ้ืออาทร    

ต่อกนั ซึง่กรณปีระเทศไทยส่งผลให้เกดิกองทนุหมนุเวยีนยัง่ยนืจนถงึ

ปัจจบัุน   

หลงัจากทีม่กีารตัง้เตน็ท์ชัว่คราวนบัพนัหลงั การหลัง่ไหลของผู้

บรจิาคมเีข้ามาอย่างมากมาย ผูบ้รจิาคส่วนใหญ่  ต้องการแจกของให้ถงึ

มอืผู้ประสบภัย  มีการเข้าแถวรบัของกนัวนัละนบัสิบครัง้ บางรายน�าของ

มาน้อยท�าให้ผู้ประสบภัยบางคนได้รับของ ในขณะที่บางคนไม่ได้รับ      

เกดิความขัดแย้งกนัข้ึน ประกอบกบัท่ีพกัท่ีเป็นเต๊นท์เล็กมากจนไม่มีท่ี  

เกบ็ของ
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จากสภาพการณ์เช่นนีท้�าให้ชมุชนนีต้ัง้คณะท�างานขึน้เพือ่ดแูล

เรือ่งนี ้มกีารประชมุหารอืเร่ืองการรับบรจิาคของและเงนิเข้ากองกลาง 

อธบิายให้ผูบ้รจิาคเข้าใจ ตดิป้ายประชาสัมพนัธ์ แจกเอกสารทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั จัดเกบ็ของบริจาคเข้าโกดงั

และท�าระบบการเบิกจ่ายของใช้ทีจ่�าเป็นอย่างเป็นธรรม

 ศกัดิด์า พรรณรังส ี  ผูด้แูลระบบโกดงัเกบ็ของบรจิาค เล่าให้    

ฟังว่า 

“ในกรณีของศูนย์พักพิงบำงม่วง ซึ่งเป็นจุดท่ีมีผู้หลั่งไหลมำ 

บรจิำคเป็นจ�ำนวนมำก จำกเดิมท่ีทำง อบต. ต้ังศนูย์บรจิำคข้ึนมำเพ่ือรบั

ของบรจิำคเอง มกีำรจดับตัรควิต่ำงๆ ท�ำให้ผูบ้รจิำคและชำวบ้ำน ต้องเข้ำ

แถว กำรเข้ำแถวทั้งวันเพื่อบริจำค และชำวบ้ำนก็ต้องยืนรอรับของ     

เกดิควำมไม่สะดวกกนัทัง้สองฝ่ำย จงึช่วยกนัคดิระบบว่ำ ควรจะรบั

บรจิำครวมกนัไว้ทีเ่ดยีว แล้วเกบ็ของเข้ำโกดงั โดยระบบกำรรบัของกไ็ม่

ต้องใช้บตัร แต่ใช้ให้ชำวบ้ำนคมุโกดงั เพรำะได้บทเรยีนจำก อบต. จึงปรับ

มำเป็นกำรใช้ใบเบกิ ให้หวัหน้ำแถวเซน็  และหยบิของให้ เรือ่งน้ีเป็นเรือ่ง

ใหม่ เรำกท็�ำได้ไม่ดนีกั แต่ยงัดกีว่ำไม่มกีำรจัดระบบอะไรเลย” 30

ประเด็นส�าคญัในเรือ่งการรบัและจัดของบรจิาค คอื ของทีไ่ด้รบั

บรจิาคจะต้องเข้ากองกลาง และต้องแจกจ่ายให้ถงึมอืของคนชายขอบ    

คนไม่มบีตัรประชาชน และไม่มทีะเบียนบ้านด้วย เช่น ชาวเล คนไทย   

พลดัถิน่ 

ผูท่ี้ท�าหน้าทีจ่ดัการเรือ่งของบรจิาคจะต้องวางระบบการจดัการ

ข้าวของต่างๆ ในขณะนัน้ได้มกีารจดัเป็นโกดงัเกบ็ของ ผูท้ีด่แูลโกดงัจะท�า

หน้าทีจั่ดของ เก็บของ บันทึกของท่ีน�าเข้ามา และของท่ีให้ผู้ประสบภัยมา

เบกิไปใช้  โดยมกีารเซ็นชือ่รบัรองในการเบกิของ-รบัของ และมกีาร

ก�าหนดกตกิาต่างๆ เช่น การเบกิของใช้ไม่สามารถเบกิซ�า้ได้อกี อย่างเช่น 

กระทะ ทีน่อน  เน่ืองจากในขณะนัน้มบีางคนมาเบกิซ�า้  ส่วนอาหาร เช่น 

ไข่ บะหมีส่�าเรจ็รปู สามารถเบกิได้ทกุวนั เป็นต้น 

ท่ีส�าคญั  การจัดการของบรจิาคควรให้ผู้ประสบภัยได้จดัการวาง

ระบบกนัเอง  และแบ่งงานกนัท�าในเร่ืองของการจัดของ การเบกิจ่ายของ  

นอกจากจะท�าให้ผู้ประสบภยัได้มงีานท�า ช่วยเหลอืกันเองแล้ว ผู้ประสบ

ภยัยงัรูจ้กัคนในชุมชนของตวัเองเป็นอย่างด ี  สามารถจดัการข้าวของ

บริจาคให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงมากกว่าการให้       

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่เข้าไปจดัการและวางระบบ  โดยเฉพาะการใช้

ระบบตรวจสอบช่ือตามทะเบยีนบ้านและการขอดบูตัรประชาชนก่อนจะ

ให้ผูป้ระสบภยัเบิกของ   

การจดัการของบรจิาคนัน้ควรจดัระบบให้เกดิความเป็นธรรมต่อ

ผูบ้ริจาค เพือ่ให้ของถงึมอืผู้รบัตามวตัถปุระสงค์ของผู้บรจิาค และควร

แบ่งปันให้กบัผูร้บับรจิาคอย่างทัว่ถึงกนั ไม่ใช่เฉพาะผูร้บับรจิาคทีอ่ยูใ่น

เตน็ท์รอบนอก ซึง่เข้าถงึผูบ้รจิาคได้ง่าย  

ระบบการจดัการของบรจิาคจงึควรมกีารวางระบบการแจกจ่าย

ของให้ผูป้ระสบภยัทกุคนรูส้กึได้ของทัว่ถงึกัน  
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การจดัการเงนิบริจาคกับกองทุนผูป้ระสบภยั

ในขณะนัน้ มกีารรวมเงนิบรจิาคได้ประมาณ 1,400,000 บาท 

ซึง่มกีารน�าไปแบ่งกนัครอบครัวละ 900 บาท ท�าให้เกดิความขดัแย้ง

เพราะมบีางครอบครัวไม่ได้  ท�าให้เห็นว่า  ในภาวะวกิฤติิเช่นนี ้เมือ่มเีงนิ

บรจิาคทกุคนย่อมอยากได้ ดงันัน้ หากเราสามารถคดิระบบไว้ก่อนกจ็ะ

ช่วยได้มาก  เพราะการแบ่งเงนิกต้็องแบ่งให้ครบทกุครอบครัว ถ้าไม่ครบ 

ก็ต้องเข้ากองกลางท่ีมกีรรมการร่วมกนัดแูล ตดัสนิใจ 

กลุม่แกนน�าจึงสรปุในส่วนนีว่้า ถ้ายงัไม่มีระบบอย่าเพ่ิงรบัเงนิ

บรจิาคเข้ามา  ให้มเีป้าหมายชัดเจนว่าจะให้เพือ่อะไร เช่น เงนิยังชพีให้

เหมาะกบัครอบครวั ตามจ�านวนสมาชิก เงนิกองทนุฟ้ืนฟอูาชีพ ซ่อมแซม

บ้าน ตัง้กรอบคร่าวๆ ไว้ว่าจะท�าอย่างไรกบัเงนินัน้ ก�าหนดกรรมการ  

ก�าหนดว่าต้องเป็นสมาชกิชมุชน มกีารท�าข้อมลู เป็นต้น

 

การจัดการการส่ือสารภายในศูนย์

การสือ่สารภายในศูนย์เป็นเรือ่งส�าคญัมาก  เนือ่งจากคนอยูร่วม

กนัจ�านวนมาก ต้องการความเข้าใจร่วมกันในหลายๆ เรือ่ง  รวมท้ังหลาย

คนสภาพจติใจบอบช�า้ ระบบการสือ่สารภายใน เช่น หอกระจายข่าว หรอื

วิทยชุุมชน จงึช่วยในเรือ่งของข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทัง้การแจ้งข่าวสาร

ภายใน การแจ้งยอดบญัช ีการประกาศขอความร่วมมอื การรับฟังข่าวสาร

จากภายนอก การอพัเดทสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถงึการเยยีวยาจติใจ

ด้วยการฟังธรรม ฟังการบรรยายทีช่่วยในการให้ก�าลังใจกนัและกนั  

 ปัญญา อนนัตะกลู แกนน�าอีกคนหน่ึงทีด่แูลเรือ่งการสือ่สาร

ภายใน เล่าว่า  

“พวกเรำมแีนวคดิว่ำจะต้องมกีำรจัดตัง้วทิยชุุมชนขึน้มำ เพรำะ

ว่ำจ�ำนวนคนในศนูย์บำงม่วงมจี�ำนวนมำก ตอนนัน้น่ำจะพันกว่ำคน คน

อยูก่นัเยอะๆ กต้็องมถีกเถยีงกนั ไม่แน่ใจอนัไหนเรือ่งจรงิ อนัไหนข่ำวลอื  

เรำก็มำคดิกนัว่ำ เรำอยำกให้คนรู้เรือ่งอะไร มอีะไรทีเ่ขำจ�ำเป็นต้องรู ้เช่น

เรือ่งของบรจิำค เรือ่งเงนิ ไม่อยำกให้ต้องมำว่ำกล่ำวกนั แจ้งข่ำวให้รูท้นัที

กนัไปเลย เรำกจ็ดัหำวทิยมุำแจกทกุเตน็ท์กำรกระจำยข่ำวสำรผ่ำนวทิยุ

ชมุชน ชำวบ้ำนกเ็ข้ำใจว่ำมีอะไรเกดิข้ึนบ้ำง คยุกนัทุกเรือ่ง ท้ังข่ำวสำร

บ้ำนเมือง เชิญคนมำเล่ำเรือ่งให้ชำวบ้ำนฟังทุกวัน ท�ำให้ทุกคนได้รับข้อมูล

เท่ำกนั นอกนัน้เรำกม็ทีัง้กำรแปะป้ำย กระดำนข่ำว และมหีวัหน้ำกลุม่ 

หวัหน้ำโซน ทีไ่ปบอกเล่ำให้ฟังอกีท”ี 31

กำรร่วมคดิร่วมท�ำในกำรจัดกำรศนูย์พกั
ชัว่ครำวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เป็นกระบวนกำร
ที่เปิดให้ชำวบ้ำนได้พูดคุยและถกกันถึงปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เผชิญอยู่ ให้ชำวบ้ำนได้แสดงควำม     
คดิเหน็ ช่วยกนัคดิหำวธิกีำรแก้ปัญหำและฟ้ืนฟู
เยียวยำด้วยตนเองอย่ำงเหมำะสม
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การเยยีวยาจติใจ จดักจิกรรม

หลายคนสูญเสียท้ังครอบครัว สภาพจิตใจย�า่แย่ หลายคนอยาก

ท�างาน ท�ากจิกรรม ไม่ให้ตวัเองว่าง คดิมาก มกีารตัง้สภากาแฟ เพ่ือเป็น

พืน้ทีก่ลางให้คนได้พดูคยุกัน ตรงกบัความต้องการของมนษุย์ทีต้่องอยู่กนั

เป็นสงัคม มปีฏสิมัพนัธ์กนั จนเกดิการคดิทีจ่ะท�าอะไรร่วมกัน เกดิกลุม่

กจิกรรมต่างๆ เช่น การสานแหอวน ท�าผ้ามดัย้อมจากผ้าขาวทีม่ผู้ีบรจิาค

เพ่ือห่อศพซ่ึงมอียู่จ�านวนมาก และท�ากลุม่อาชพีต่างๆ พฒันาไปเป็นกลุม่

ท�าเรอื ต่อเรอื  เป็นต้น

สร้างกจิกรรมหลากหลายตามความจ�าเป็นและเสรมิให้เกดิกลุม่

และ/หรอืองค์กร เป็นการฟ้ืนฟดู้วยการกระตุน้ให้ผูป้ระสบภยัช่วยเหลอื

ตนเองและผูอ้ืน่  ในกรณขีองบ้านน�า้เคม็  มกีารตัง้ “สภำกำแฟ” เพ่ือให้

ชาวบ้านออกจากทีพ่กัช่ัวคราวมาพดูคยุ ปรับทกุข์ ให้คลายสภาพจิตใจที่

ตงึเครยีดอยูใ่นขณะน้ัน โดยเริม่ระดมหุ้นจากทีมงานหุน้ละ 100 บาท 

จ�านวน 32 หุน้ ได้ทนุมา 3,200 บาท น�าไปซือ้อปุกรณ์  หาไม้ทีเ่หลอื

จากการสร้างบ้านชัว่คราวมาสร้างเพงิและทีน่ัง่ รุง่ขึน้จึงเปิดร้านขายกาแฟ

แก้วละ 7 บาท วนัแรกได้เงนิ 700 บาท หมายความว่ามคีนมานัง่คยุกนั 

100 คน   ต่อมามกีารคยุเรือ่งอาชพี  เลยไปถงึเรือ่งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ

ใช้เป็นทนุในการประกอบอาชีพต่างๆ ตามมาเช่น กลุ่มเล้ียงปลาในกระชงั  

กลุม่ซ่อมสร้างเรอื  กลุม่มาดอวน  เป็นต้น รวมประมาณ 23 กลุม่  โดย

ก�าหนดให้กลุม่อาชพีต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ต้องมกีารออมทรพัย์ในกลุม่ทุกกลุ่ม

เพ่ือใช้เป็นทนุในการด�าเนนิการ และมข้ีอตกลงร่วมกนัว่า ใครทีไ่ด้รบัความ

ช่วยเหลือ  ในอนาคตต้องส่งเข้ากองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ร้อยละ 50 

ของทนุทีไ่ด้รบัไป  กลุม่กจิกรรมทีห่ลากหลายในศนูย์พักพงิจงึเกดิจากการ

ร่วมกันพูดคุยของแกนน�าเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และ

พัฒนาไปสูก่ารเกิดจดัตัง้กลุม่อาชพี  กลุ่มออมทรพัย์  การสนบัสนนุให้มี

การเรยีนรูท่้ามกลางการท�า  ท�าให้เกิดคณะท�างานศูนย์ประสานงานบ้าน

น�า้เค็มและเกดิกองทนุของชมุชนจนถงึวันน้ี  

นอกจากกลุม่อาชพีแล้ว กยั็งมกีจิกรรมอืน่ๆ ตามกลุม่คนและ

ตามวัฒนธรรม รวมทัง้เป็นไปตามศักยภาพ เช่น ศนูย์เดก็และเยาวชน   

ฟ้ืนฟวูฒันธรรม  อาสาสมคัรชุมชน  การจัดการกองทนุ  การออมทรัพย์

หรอืธนาคารชุมชน หมอยา ก่อสร้าง ต่อเรือ งานฝีมือต่างๆ การออกแบบ

วางผังพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศัย

การรวมคน การสร้างทีพ่กัช่ัวคราว การประชุมพดูคยุ การแบ่ง 

งานกนัไปท�าเป็นส่วนหนึง่ของการฟ้ืนฟแูละหล่อหลอมจติใจผูป้ระสบภยั 

นอกจากนี้ยังมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยาจากหลายองค์กร รวมทั้งผู้น�า

ศาสนาเกอืบทกุศาสนาท่ีเข้ามาร่วม 
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การจดัระบบกบัองค์กรภายนอก
และอาสาสมัคร

นอกจากการจดัระบบภายในศนูย์พกัแล้ว สิง่ทีต้่องท�าควบคูก่นั

ไปคอืการจัดการกบัหน่วยงานและองค์กรภายนอกทีเ่ข้ามา เนือ่งจากศนูย์

บางม่วงเป็นศนูย์ขนาดใหญ่ทีร่วมผูป้ระสบภยัจ�านวนมาก หน่วยงานต่างๆ 

จงึเข้ามาให้การช่วยเหลอืตามภารกจิงานของตน  ดังนัน้จงึต้องมีการจดั

ระบบการเข้ามาของหน่วยงานต่างๆ  ต้องมหีน่วยแพทย์ - พยาบาลไว้

ดแูลรกัษาผูป่้วย จติแพทย์ทีจ่ะช่วยรกัษาพดูคยุ รวมทัง้ หน่วยงาน             

ราชการอืน่ๆ เช่น การส�ารวจข้อมลูทางทะเบยีนราษฎร์ ส�ารวจคนหาย 

ควบคูไ่ปกบัหน่วยงานทีค้่นหาคนหาย - นกัเรยีน วปอ. ทีต้่องการเข้ามา

เรยีนรูก้บัชาวบ้าน - องค์กรช่วยเหลือจากต่างประเทศท่ีต้องการเข้ามา

ช่วยเหลอืด้านต่างๆ - อกีทัง้ ฝ่ายการเมอืง ทีต้่องการเข้ามาเย่ียมเยือน  

- นกัข่าวทีต้่องลงมาท�าข่าวในพืน้ท่ี - องค์กรพฒันาเอกชนทีม่เีป้าหมาย

ในการท�างานของตน  เช่น ด้านเด็ก ด้านการศกึษา  กลุ่มสตร ี เป็นต้น 

จงึมกีารประสานงานและมศีนูย์ของหลายหน่วยงานตัง้อยู่เพ่ือจัดกจิกรรม  

- นอกจากนี ้กย็งัม ีกลุ่มอาสาสมคัร ทีต้่องการช่วยเหลือคนทีป่ระสบภยั 

ทัง้ทีม่าเป็นกลุม่ และเดนิทางเข้ามาเดีย่วๆ  ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต้องมกีารจัดระบบอาสาสมัคร 

บทบาทของหน่วยงานภายนอกทีเ่ข้ามาให้ความช่วยเหลือเมือ่

เกดิภยัพบิตั ิ ต้องจดัระบบให้มกีารสือ่สารทีช่ดัเจนว่า ผูร้อดชวิีตจาก     

ภยัพิบตัแิละ/หรือชมุชนผูป้ระสบภยัต้องการอะไร และมพีืน้ท่ีสือ่สาร

ความต้องการเหล่านัน้ออกไปอย่างชัดเจน  ในขณะท่ีผู้ให้การสนับสนนุ

และ/หรอืหน่วยงานภายนอก ต้องรบัฟังว่าชมุชนต้องการอะไร ต้องไม่

ตดัสนิใจแทนชาวบ้าน  และไม่เลอืกใช้วธิช่ีวยเหลอืชาวบ้านด้วยการแจก

จ่ายเครือ่งอปุโภคบรโิภค หรอืหากช่วยเหลือในรปูของโครงการ ก็ไม่ควร

ก�าหนดโครงการในลกัษณะทีต่ายตวั ขาดความยดืหยุน่ หรือโครงการใน

ลกัษณะทีไ่ม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มส่ีวนร่วมในการคดิและการจดัการ

เพ่ือเปลีย่นแปลงชวีติของตนให้ดขีึน้ 

การจดัระบบอาสาสมคัร ในพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิอาสาสมคัรจะ

มอียู ่3 รปูแบบคอื อาสาสมัครท่ีเป็นคนในชุมชนเองหรอืเป็นผู้ประสบภัย 

อาสาสมคัรทัว่ไปทีม่าจากภายนอกต้องการเข้าไปช่วยเหลอื เช่น นกัศกึษา  

พนกังานบรษิทัทัว่ไป และอาสาสมคัรทีม่ทีกัษะช�านาญการ เช่น แพทย์ 

วศิวกร  

การจัดระบบอาสาสมัคร ทางศูนย์ประสานงานควรมีการลง

ทะเบียนอาสาสมคัร มกีารสมัภาษณ์สอบถามทักษะของอาสาสมคัร และ

มกีารปฐมนเิทศอาสาสมัครในแต่ละรุน่เพือ่ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัพืน้ท่ี 

หรอืข้อมลูศนูย์พกัท�าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีข่องการเป็นอาสาสมคัร 

และมฝ่ีายประสานงานคอยดแูลแจกจ่ายงานให้กบัอาสาสมัคร เพือ่ให้งาน

มีประสทิธภิาพ ต้องมข้ีอมลูว่าอาสาสมคัรคนไหนอยูก่บัพืน้ทีไ่ด้ระยะเวลา

กีว่นั ระยะสัน้หรอืระยะยาว แต่ละคนเหมาะทีจ่ะท�างานอะไร เป็นต้น 

การจดัระบบอาสาสมคัรจากภายนอก ยงัเป็นประเดน็ทีห่ลาย

ฝ่ายต้องเรยีนรูแ้ละสรปุบทเรียนต่อไป
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การเชือ่มโยงเครือข่าย                 
แห่งการช่วยเหลอื

ชมุชนผูป้ระสบภยัทีต่ัง้หลกัได้แล้วอย่างศูนย์พกัพงิบางม่วง        

ได้ขยายความช่วยเหลือไปให้กับชุมชนอื่นๆ ที่อาจจะเข้าไม่ถึงการ       

ช่วยเหลอื หรอืได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่เป็นระบบ เพราะชาวบ้านที่       

ประสบภัยจะเข้าใจปัญหาและแนวทางการท�างานกับเพ่ือน เกิดการ     

ช่วยเหลอืและให้ก�าลงัใจซึง่กันและกัน เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์

และบทเรยีนระหว่างกนั 

กรณศีนูย์พกัพงิบางม่วง แกนน�าชาวบ้านเริม่ไปช่วยเหลอืชุมชน

อ่ืนๆ เช่น ทบัตะวนั  แหลมป้อม  บ้านปากเตรียม  เกาะทรายด�า  และ

เกาะลนัตา เป็นต้น โดยแกนน�าและทมีงานลงพืน้ทีส่�ารวจข้อมลูในชมุชน

อ่ืนๆ  ส�ารวจความเดอืดร้อนและความต้องการ 

จ�านงค์ จิตรนิรัตน์ เล่าถึงการขยายความช่วยเหลือไปสู่ที่      

อ่ืนๆ ว่า   

“วธิคีดิของเรำกค็อื กำรท�ำให้ชำวบ้ำนดูแลศนูย์ได้ด้วยตนเอง 

แบ่งหน้ำที ่เมือ่มข้ีำวของมำกขึน้ จึงคิดว่ำต้องร่วมกันช่วยเหลือชำวบ้ำน

ทีอ่ืน่ทีเ่ดอืดร้อนด้วย ก็มกีำรส่งทีมชำวบ้ำนไปส�ำรวจว่ำทีอ่ื่นเขำขำดเหลอื

อะไร พืน้ทีท่ีไ่ปส�ำรวจ เช่น ทบัตะวัน ทุง่หว้ำ บ้ำนไร่

เรำกเ็ดนิส�ำรวจปัญหำ จงึพบว่ำชำวบ้ำนมปัีญหำเรือ่งกลับไปอยู่

ในทีด่นิเดมิของตวัเองไม่ได้ ซ่ึงเป็นเรือ่งทีเ่รำต้องช่วยกนัต่อไป ในเบือ้งต้น

ชำวบ้ำนไม่มีข้ำวสำร อำหำร เรำก็มำประกำศข่ำวขอรับบริจำคจำก     

ชำวบ้ำนท่ีศูนย์พกับำงม่วง ประกำศผ่ำนหอกระจำยข่ำวและวทิยุชุมชน

ภำยในศนูย์ ว่ำขอรบับรจิำคของทีไ่ม่มทีีเ่กบ็ไปให้กบัศนูย์พกัอืน่ๆ ด้วย 

ชำวบ้ำนกใ็ห้ควำมร่วมมอื ช่วยเหลอื” 32 

การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆและการพบเห็น

ปัญหาท่ีดนิเป็นปัญหาร่วมของทุกพืน้ท่ี  ท�าให้เกิดการเช่ือมโยงชุมชนของ

ผูป้ระสบภยั จนน�าไปสู่การจดัตัง้ เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามฯิ  ซึง่เกดิ

ขึน้เพียง 1 เดอืนหลังภัยพบัิต ิ เป็นการเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ ในพืน้ท่ี

อนัดามนั  3 กลุม่หลกัเข้าด้วยกัน คอื  กลุม่ทีม่ปัีญหาทีด่นิ  กลุ่มชาวเล 

และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ไร้สัญชาติ ซ่ึงการท�างานเช่ือมโยงกันเป็น     

เครอืข่ายยงัด�าเนินต่อเนือ่งเร่ือยมาและขยายวงไปประเดน็อืน่ๆ อาทิ  ใน

คราวทีม่เีหตผุูท้ีป่ระสบภยัโคลนถล่ม น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว กมี็การระดม

ทนุและส่งทมีไปช่วยเหลอื   

ปัญหาหนึง่ทีช่าวบ้านหลายแห่งต้องเผชญิร่วมกันในขณะนัน้ คอื 

เรือ่งทีดิ่นและทีอ่ยูอ่าศยั โดยทัง้จากภาครฐัและเอกชน ใช้ภยัพบิตัเิป็น

โอกาสในการบังคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัท่ีดนิ โดยห้ามชุมชนเข้าไป

อยู่อาศยัหรอืท�ามาหากินในเขตท่ีดนิชายทะเล ส่งผลให้ชมุชนทีป่ระสบภยั

เดอืดร้อนหลายแห่ง การรวมเป็นเครอืข่าย จงึเป็นกระบวนการสร้างความ

เข้มแขง็ให้กับชมุชน ทัง้ในด้านการให้ความช่วยเหลอืระหว่างกนัในการ

ฟื้นฟูและ/หรือสร้างชุมชนใหม่ เป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาระดับ

นโยบาย และเป็นกลไกในการป้องกนัภัยพบัิตท่ีิอาจจะมีข้ึนในอนาคตด้วย 
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บ้านพกัชัว่คราว                         
บททดสอบการจัดระบบโดยชมุชน

 หลงัเหตกุารณ์สึนามผ่ิานไปประมาณ 1 เดอืน  หลายหน่วยงาน

ก็พอจะต้ังหลกัได้ และเร่ิมมโีครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเข้ามาในพ้ืนที่ 

ซึ่งมีทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จึงมีการแบ่ง         

ผูป้ระสบภยัไปยงับ้านพกัช่ัวคราวในจุดต่างๆ หลายที ่ อาท ิ บ้านพัก

ชัว่คราวทีศู่นย์พกัพงิบางม่วง 310 หลงั บ้านพกัชัว่คราวของธนาคาร

ออมสนิ 120 หลัง บ้านพกัชัว่คราวของมลูนิธิเพ่ือนพ่ึงภายามยาก 80 

หลงั บ้านพกัชัว่คราวทีว่ดัน�า้เคม็ 80 หลงั บ้านพักชัว่คราวทีอ่นามยั

ต�าบล 50 หลงั บ้านพักชัว่คราวในบรเิวณบ้านน�า้เคม็อกี 100 หลงั บ้าน

พกัช่ัวคราวโรงเรยีนบ้านน�า้เคม็ 80 หลงั และทีบ้่านพรเุตยีวอกี 185 

หลงั รวม 1,005 หลัง33

 “เมือ่กำรจัดระบบภำยในศนูย์พกัพงิบำงม่วงเริม่เข้ำท่ีเข้ำทำง     

กม็กีำรวำงแผนสร้ำงบ้ำนพกัชัว่ครำว  ซึง่ทกุคนกอ็ยำกจะเข้ำไปอยูใ่นบ้ำน

ก่อน เพรำะกำรอยูใ่นเตน็ท์อำกำศค่อนข้ำงร้อน  จึงมกีำรปรกึษำหำรอืกนั 

และช่วยกนัสร้ำงบ้ำนพกัชัว่ครำว ซึง่ท�ำด้วยไม้อดั และบำงหน่วยงำนจะ

สร้ำงให้เป็นบ้ำนนอ็คดำวน์” 34 ศกัดา เล่าถงึแผนการสร้างบ้านพกัชัว่คราว

 การสร้างบ้านพกัช่ัวคราว โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประสบภัยจะมีส่วน

ร่วมในการลงมอืก่อสร้างเอง จะมบีางส่วนบางหน่วยงานทีจ้่างผูร้บัเหมา

เข้าไปก่อสร้างให้ ซ่ึงในส่วนนี้ส�าหรับนักพัฒนาชุมชนอย่าง จ�านงค์         

จติรนริตัน์  ได้ให้ความเหน็ต่อการเตรยีมตวัสร้างบ้านพกัชัว่คราวไว้ว่า 

“เมือ่ชำวบ้ำนสำมำรถยนือยูไ่ด้ด้วยตวัเองระดับหนึง่แล้ว ควรให้

เขำบรหิำรจดักำรตนเอง  ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท�ำ  ไม่ใช่หวงัพึง่พำคนท่ีเข้ำ

มำช่วยเหลอื มำบรจิำค เพรำะคนเหล่ำนัน้มำแล้วกไ็ป  เรำต้องท�ำให้   

ชำวบ้ำนยืนด้วยขำตนเองให้ได้ ในตอนน้ันทีเ่ตรยีมจะสร้ำงบ้ำนพกัชัว่ครำว 

ชำวบ้ำนกม็ำถำมเร่ืองค่ำแรง  กม็กีำรถกเถยีงกันมำก จนท�ำให้เรำคดิว่ำ 

กำรทีเ่ขำจะสร้ำงบ้ำนของตวัเองกย็งัคดิค่ำแรง  ซ่ึงไม่ควรเป็นแบบน้ัน” 35

ในตอนนัน้ นอกจากชาวบ้านผูป้ระสบภัยซ่ึงมคีวามคดิเห็นทีแ่ตก

ต่างกนัแล้ว ยงัมแีนวคดิของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอื 

แม้ชาวบ้านจะมกีารปรกึษาหารอืกนัเข้าใจแล้ว และมีทางเลอืกของแต่ละ

กลุม่ทีแ่ตกต่างกนั โดยชาวบ้านบางส่วนทีเ่หน็ด้วยกบัการช่วยกนัสร้าง

บ้านพกัช่ัวคราว กล็งมอืช่วยกนัสร้างบ้านพกั และมบีางส่วนทีเ่หน็ว่า

หน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือเขาสร้างให้อยู่แล้ว แค่ขนกระเป๋าข้าวของ

ต่างๆ กย้็ายเข้าไปอยู่ได้เลยกส็ะดวกด ี เม่ือปรกึษาหารอืและให้ชาวบ้าน

ตดัสนิใจ กม็บีางส่วนทีย้่ายไปยงัศนูย์พักต่างๆ ด้วยเหตผุลทีแ่ตกต่างกนั 

แต่เมือ่ชาวบ้านย้ายเข้าไปอยูใ่นบางศนูย์พกันัน้ กพ็บว่าไม่มรีะบบการ

จัดการศนูย์พกัทีด่ ี ต่างคนต่างอยู ่ ขาดการรบัผิดชอบต่อเรือ่งส่วนรวม   
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ร่วมกนั ไม่มีการแบ่งหน้าทีใ่นการช่วยเหลอืดแูล และไม่มพีีเ่ล้ียงให้ค�า

ปรึกษา จึงกลายเป็นบทสรุปส�าหรับแกนน�าชาวบ้านอย่าง ประยูร         

จงไกรจักร์ ว่า 

“นีเ่ป็นบทพิสจูน์ว่ำ ชำวบ้ำนเตบิโตด้วยตวัเองไม่ได้ ต้องมรีะบบ  

พีเ่ลีย้งให้ค�ำปรึกษำ เพรำะว่ำหลำยเร่ืองชำวบ้ำนไม่สำมำรถแก้ปัญหำ     

ได้เอง  กำรท่ีมพีีเ่ล้ียง มทีีป่รกึษำ ท�ำให้ช่วยในกำรจดักำรปัญหำบำงอย่ำง

ได้ทีเ่กนิขอบเขตของชำวบ้ำนจะท�ำได้ ช่วยประสำนงำนในบำงเร่ือง ช่วย

ชีแ้นะแนวทำง ไม่ให้หลงทำงได้ พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษำจึงมีควำมจ�ำเป็นใน

กำรฝึกฝน หล่อหลอมชำวบ้ำนให้เตบิโต” 36   

การเรยีนรูป้ระชาธิปไตย        
ผ่านการปฏบิตัิ

 

บทเรียนส�าคัญส�าหรับผู้ประสบภัยสึนามิท่ีได้เรียนรู้จากการ

จดัการระบบของศูนย์พกัพงิช่ัวคราว ท่ีออกแบบให้มีการประชุม ปรกึษา

หารอื การเลอืกตวัแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมออกความคิด ความ

เหน็ และตดัสนิใจร่วมกนั สร้างการยอมรบัร่วมกนั เป็นส่วนหนึง่ของการ

เรยีนรูป้ระชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื (deliberative democracy) ใน

ภาวะวิกฤติิเช่นนี้ ท�าให้ได้เห็นลักษณะของผู้น�าในหลายรูปแบบ ซ่ึง

สถานการณ์ต่างๆ ในศนูย์พกัพงิทีจ่�าลองการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ท�าให้

คนในชมุชน รบัรูแ้ละเผชญิกบัปัญหา ร่วมกนัแก้ปัญหา คดัเลอืกตวัแทน

จากคณุลกัษณะเช่น การเป็นคนทุม่เท เสยีสละ มภีาวะผูน้�า ซึง่โดย       

ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้น�าโดยต�าแหน่ง และไม่ใช่เรื่องของระบบตัวแทนแบบ   

นกัการเมอืง แต่เป็นการเมืองในรปูแบบท่ีทุกคนมส่ีวนร่วม มีส่วนได้      

ส่วนเสยี ร่วมกันรบัผิดชอบ 

 ไมตรี หนึ่งในตัวแทนของชุมชน ได้สะท้อนถึงการเรียนรู้

ประชาธปิไตยในรปูแบบนีว่้า 

“กำรคดิ  ตดัสนิใจ ลงมอืท�ำ เรำถกูฝึกมำโดยไม่รู้ตวั แต่ละช่วง

เวลำ เรำเรยีนรูก้ำรจดักำรบำงอย่ำงให้เหมำะสมลงตวัร่วมกนั อย่ำงตอน

ทีเ่รำสร้ำงบ้ำนพกัชัว่ครำว มแีหล่งทุนภำยนอกเข้ำมำ อยำกเข้ำมำมี     
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ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศูนย์พักช่ัวครำวด้วย เรำก็มีกำรปรึกษำหำรือ        

มีกำรแบ่งโซน ให้แต่ละกลุม่ทีเ่ข้ำมำได้อยู ่และจดัสภำพแวดล้อมให้เหมำะ

กบักลุ่มน้ันๆ เช่น เด็กอ่อน ผูสู้งอำย ุ เรำก็ให้ควำมเคำรพในศกัดิศ์รคีวำม

เป็นมนษุย์ของแต่ละคน  แต่ละกลุม่ เช่น กลุ่มพีน้่องชำวเล ทีอ่ยำกจะอยู่

ในโซนเดียวกนั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของเขำ เรำกม็รีะบบจัดกำรให้เขำได้อยู่

ตำมวถิชีีวติของเขำ แต่ในศนูย์พกัอืน่ๆ ถกูจัดระบบมำแล้ว  ผูป้ระสบภยั

ทีอ่ยูใ่นศนูย์ทีจ่ดักำรแบบนัน้กค่็อนข้ำงจะอดึอดั เขำอยำกตัดสนิใจเอง 

เลอืกเอง ถ้ำไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของพวกเขำ กต้็องมีเหตผุล       

มกีำรพจิำรณำร่วมกนั ไม่ใช่กำรสัง่กำรว่ำต้องเป็นแบบน้ันแบบน้ี ส่ิงส�ำคญั

กค็อื พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษำ เกำะตดิ ไม่ปล่อย อยู่กบัชำวบ้ำนตลอด     

เวลำ” 37

ปรดีา คงแป้น หนึง่ในทีป่รกึษาคนส�าคญั กล่าวถงึการหล่อ

หลอมชาวบ้านให้เข้าใจวถิปีระชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอืว่า 

“ในฐำนะนกัจัดระบบชมุชน เรำต้องท�ำให้เขำเหน็ก่อนว่ำ เรำเข้ำ

มำในบทบำทอะไร ไม่ใช่มำท�ำให้ หรอืบอกให้ชำวบ้ำนท�ำ แต่เรำมำท�ำ      

ร่วมกนั  ท�ำอย่ำงไรให้เขำไว้ใจ  มคีวำมมัน่ใจ บคุลิกของทีป่รกึษำ จะต้อง

เกำะตดิ ไม่ปล่อยให้ชำวบ้ำนอยูต่ำมยถำกรรม มีปัญหำปรึกษำกนัได้ 

บคุลกิจริงใจ เอำจริง พึง่ได้ ท�ำให้อยำกคบเหมอืนเพือ่น  ถ้ำมำแค่คยุแล้ว

หำยไป นอกจำกช่วยชำวบ้ำนไม่ได้แล้ว จะเข้ำมำในชมุชนกย็ำกด้วย     

เรำเรียนรู้ด้วยกัน เรียนกันท่ำมกลำงสถำนกำรณ์จริง แก้ปัญหำจริง       

เช้ำประชุมวำงแผน แบ่งกนัไปท�ำ เย็นสรปุงำน สรปุบทเรยีนกนัทุกวนั 

ชำวบ้ำนก็จะได้รู้ว่ำที่คิดท�ำ ท�ำได้หรือท�ำไม่ได้ มีปัญหำอะไร ติดขัด      

ตรงไหน ต้องแก้ยงัไง กช่็วยกนัออกควำมคดิ ทกุวนัน้ีเขำจดัประชมุกันเอง  

ช่วยกันคดิช่วยกนัแก้ปัญหำเอง และไปช่วยคนอืน่ได้ด้วย” 38 

ภยัพบัิตสินึามไิด้สร้างความสญูเสยีหลายอย่างให้กับผูป้ระสบภยั  

แต่ในระหว่างการฟ้ืนตวั ปรบัตวัเพ่ือก้าวต่อไป ชาวบ้านกลับได้มีโอกาส

เรยีนรูห้ลายสิง่หลายอย่างเช่นกัน อกีทัง้การเผชญิปัญหาอกีมากมายใน

ระหว่างฟ้ืนฟู ทัง้ปัญหาเรือ่งท่ีดนิ  การเริม่ต้นใหม่เพือ่สร้างบ้านเรอืนสร้าง

ชมุชน การฟ้ืนฟสูงัคม วฒันธรรมชมุชน และการฟ้ืนฟูจติใจ  ระหว่างการ

เผชญิกบัปัญหาและต้องแก้ปัญหา ต่อสูด้ิน้รน นบัเป็นช่วงเวลาท่ีชาวชุมชน

ต่างได้เรยีนรู้ถงึการรวมตวักนั การปรึกษาหารอื รบัฟังความคดิเห็นซึง่กัน

และกนั รูจั้กการวางแผนร่วมกนั  แบ่งงาน แบ่งหน้าทีก่นัท�าได้เชือ่มโยงกบั

เครอืข่ายอ่ืนๆ รูจ้กัผู้คนมากมาย ไม่ต้องเผชิญกบัปัญหาอย่างโดดเดีย่ว

ล�าพงั หรอืหนัมองไปทางไหนกมี็แต่พวกเดยีวกนั แต่ยังมีกลุ่มคนต่างๆ    

ในสงัคมทีจ่ะเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลอื แบ่งปัน และร่วมผลกัดนัให้

ประเด็นปัญหาท่ีพวกเขาก�าลังเผชิญได้รับการแก้ไขตามแนวทางท่ี     

เหมาะสม  
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 ปัญญา อนนัตะกลู  หนึง่ในแกนน�าชุมชน ได้แบ่งปันประสบการณ์

ทีไ่ด้ร่วมเรยีนรูห้ลงัสนึามว่ิา 

“จำกสนึำมจินมำถงึปัจจบุนั สิง่ดทีีเ่กดิข้ึนคอื กำรรวมกลุ่มกนั

ของพวกเรำ และท�ำอะไรหลำยอย่ำงได้เอง กำรจัดตั้งกลุ่มง่ำยขึ้น          

กำรต่อรองกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท�ำได้รวดเรว็ ถ้ำเป็นเม่ือก่อนแค่ไม่กีค่นย่ืน

เร่ืองกนัเองไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง กว่ำจะรู้ว่ำเร่ืองไปถงึไหนกช้็ำ         

แต่พอเรำรูจ้กัรวมตวักนั เรำมเีครอืข่ำย  เรำจะท�ำอะไรก็ปรึกษำกนั ท�ำได้

เรว็ขึน้  ยกตัวอย่ำง  เม่ือก่อนกำรท�ำประมงทีบ้่ำนน�ำ้เคม็  ใครอยำกท�ำ

ก็ท�ำได้จะใช้อวนลำก เรือไฟ ยงัไงกไ็ด้ แต่พอเรำเหน็ว่ำมนัมผีลกระทบเรำ

ก็รวมตัวกนัคิดกนัว่ำจะระงบัเคร่ืองมอืทีไ่ม่ควรใช้  เช่น ไฟกระสนุทีม่ำล่อ

ไฟแถวชำยหำด เรำก็ห้ำมไม่ให้ท�ำประมงชนิดน้ี จนทกุวนันีก้ม็ข้ีอห้ำม 

เพือ่เรำจะได้รกัษำระบบนเิวศชำยฝ่ังเอำไว้ได้ ประมงพ้ืนบ้ำนกอ็ยูไ่ด้”

“ช่วงหลงัสนึำม ิ ถ้ำเรำไม่มกีระบวนกำรท่ีท�ำให้เรำมส่ีวนร่วมใน

กำรดแูลรกัษำชมุชมของเรำร่วมกนั เรำกไ็ม่รู้จะอยูกั่นอย่ำงไร เพรำะบ้ำน

น�ำ้เค็มต้องเจอกบัหลำยโครงกำรหลำยรูปแบบมำก ทัง้โครงกำรทีจ่ะมำ

ขุดทรำยไปไปสงิคโปร์ ท้ังโครงกำรอืน่ๆ แต่พอเรำรวมตวัเป็นกลุม่ รวมกนั

เป็นเครอืข่ำย ทกุวนันีจ้ะท�ำอะไรเรำก็ช่วยกนั ชำวบ้ำนกใ็ห้ควำมร่วมมอื 

ไม่ว่ำจะซ้อมอพยพ รกัษำสิง่แวดล้อม ท�ำให้เรำมัน่ใจว่ำในอนำคตไม่ว่ำจะ

เป็นอย่ำงไร เรำกย็งัรวมตวั เชือ่มกลุ่ม องค์กรต่ำงๆ เข้ำมำช่วยกนัได้” 39 

การเรยีนรูป้ระชาธปิไตยผ่านการปฏิบัตขิองแกนน�าหรอืผู้น�าท่ี

เร่ิมจากการแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง ขยายไปสูจ่ติใจอาสาสมคัรท่ีจะ

ช่วยเหลอืคนอ่ืน ร่วมคดิ ร่วมท�า พึง่ตนเองและพึง่พากนัเอง ไม่ตัง้     

ความหวงั แล้วนัง่รองอมอืงอเท้าให้คนอืน่เข้ามาช่วยเหลอื ลกุข้ึนมา

ก�าหนดตนเอง เป็นชุมชนท่ีจัดการตนเองโดยการสร้างการมีส่วนร่วม       

จากคนในชุมชน ไม่มีใครใช้อ�านาจสั่งการ มีแต่การร่วมมือ แบ่งปัน        

และช่วยเหลอืกนั เพือ่ชมุชนและสงัคมทีเ่ป็นสขุของพวกเขาเอง



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform136 137

 

บทที ่2

บทเรยีนจากการฟ้ืนฟชูวีติและ
ชมุชนผูป้ระสบภยัสนึามิ

ความเปราะบางต่อภัยพบัิตขิองแต่ละกลุ่มคนนัน้มีไม่เท่ากนั  ข้ึน

อยูกั่บลักษณะทางภูมิศาสตร์  และสภาพทางเศรษฐกจิ  สังคม ของแต่ละ

กลุม่ กลุม่คนยากจนและกลุม่คนชายขอบ เป็นกลุ่มทีม่คีวามเปราะบาง

ต่อภยัพิบตัมิากกว่ากลุม่อืน่ๆ  เมือ่ต้องเผชญิกบัภยัพิบตัยิิง่ท�าให้บอบช�า้

รนุแรงและฟ้ืนคนืสภาพยากยิง่กว่ากลุ่มคนทัว่ไปหรอืกลุ่มคนทีม่ต้ีนทนุ

ชวีติสงู  ขาดพลังในการพ่ึงตนเองเพือ่ฟ้ืนคนืสภาพให้กลับมาปกตไิด้ดงั

เดิมหากไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร

พัฒนาต่างๆ  การฟ้ืนฟชุูมชนหลงัภัยพบัิต ิจงึต้องศึกษาความเป็นอยูข่อง

แต่ละกลุ่ม และออกแบบการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนให้สอดคล้องและ

ครอบคลมุทัง้การฟ้ืนฟใูนระยะสัน้และระยะยาว

กำรให้ควำมช่วยเหลอืทีเ่ยยีวยำและยัง่ยนื 
ไม่ใช่กำรสงเครำะห์ซึง่อำจตอกย�ำ้ภำวะแห่งควำม
สูญเสียหรือสิ้นหวังที่ผู้ประสบภัยก�ำลังเผชิญ   
ตรงกนัข้ำม บทเรยีนกำรฟ้ืนฟชูมุชนผูป้ระสบภยั
สนึำมสิะท้อนว่ำ  กำรเยยีวยำฟ้ืนฟทูีส่ร้ำงพลงั 
คอื กำรช่วยให้ผูป้ระสบภัยลกุขึน้มำมส่ีวนร่วมใน
กำรจัดกำรกับปัญหำที่ เกิดขึ้นและช่วยกัน
สร้ำงสรรค์ชีวิตใหม่ กระบวนกำรเหล่ำนี้ท�ำให้
พวกเขำตระหนกัเหน็พลงัและศกัยภำพในตน เกิด
ควำมภำคภูมใิจ  ควำมมัน่ใจและควำมหวงัในกำร
เดนิหน้ำชวีติ 

eg
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การฟ้ืนฟูชุมชนหลงัภยัพบิตัสินึาม ิ  ท�าให้เห็นกระบวนการจัด

ระบบชุมชนทีส่่งผลให้ชมุชนสามารถพลกิวกิฤติใิห้เป็นโอกาสได้  ฟ้ืนพลงั

จากความสูญเสียสิ้นหวัง เป็นพลังในการดูแลปกป้องชุมชน รักษา

ทรพัยากร และบรหิารจดัการชมุชนให้เข้มแขง็ขึน้มาได้  อันเกิดมาจาก

แนวคดิในการมองผู้ประสบภยัว่า ผูป้ระสบภยัพบิตัไิม่ใช่ผูเ้คราะห์ร้ายที่

ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้และต้องพึง่พาผูอ้ืน่ แต่ผูป้ระสบภัยคอืก�าลงัส�าคญัใน

กระบวนการฟ้ืนฟูเยยีวยา40  ดงันัน้ หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ทีเ่ข้าไป

ช่วยเหลอืชมุชน จะต้องเข้าใจกระบวนการฟ้ืนฟชูมุชนในรปูแบบดังกล่าว  

เพือ่ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลอื และสนบัสนนุชุมชนให้มโีอกาสได้ลกุขึน้

มาพฒันาตนเอง พัฒนาแกนน�า และร่วมกนัวางแผนพัฒนาชมุชนด้วย

ตนเองได้  

รากฐานการฟ้ืนฟสููก่ารพฒันา : 
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชน 

 

 การฟ้ืนฟเูยยีวยาผูป้ระสบภยัเพือ่ให้เขาได้ฟ้ืนศกัยภาพในการ

ดแูลตนเองและชมุชน ควรเริม่ต้นตัง้แต่การจดัระบบชมุชนในศนูย์พักพงิ

ชัว่คราว ใช้การพดูคยุ ถกถึงปัญหาทีช่าวบ้านเผชิญอยู ่ ร่วมแสดงความ

คดิเหน็ปรกึษาหารอืเพือ่สร้างและฟ้ืนฟชุูมชน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้

ร่วมคดิร่วมวางแผนตัง้แต่ต้น มอบหมายหน้าที ่แบ่งงานกนัท�า ให้ชาวบ้าน 

ได้ร่วมรบัผิดชอบในแต่ละส่วนงาน  และเลือกตวัแทนชาวบ้านตัง้เป็นคณะ

กรรมการเพือ่บรหิารศนูย์  

หน่วยงานและองค์กรพฒันาต่างๆ ควรมีบทบาทหน้าท่ีในการ

สนบัสนนุ เป็นพีเ่ล้ียงหรือท่ีปรกึษาให้กบัผูป้ระสบภยั เพือ่ช่วยประคบั

ประคองให้พวกเขาลกุขึน้มาจดัการกบัปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู่ และสร้าง

อนาคตของชมุชนด้วยตนเอง 

 จ�านงค์ จติรนริตัน์ หนึง่ในนักพัฒนาท่ีมปีระสบการณ์การจดั

ระบบชุมชน เล่าถงึแนวคดิในการเข้าไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และการ

เผชญิกบัปัญหาต่างๆ ร่วมกบัชาวบ้าน

 “เรำมุง่ให้คนทีร่อดชีวติได้มคีณุภำพชวีติท่ีดขีึน้ ท�ำอย่ำงไรให้เขำ

ฟ้ืนคนืสูช่วีติปกตขิองเขำให้เร็วทีส่ดุ ในช่วงวกิฤตเิรำกพ็ยำยำมเยยีวยำ  
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เรำเองกท็�ำงำนไป วเิครำะห์ไป จัดระบบชมุชนไปพร้อมกบักำรแก้ปัญหำ 

ขยำยพืน้ทีเ่พือ่เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ำย มกีำรช่วยเหลอืเพ่ือให้ชำวบ้ำน

ได้กลบัไปอยูใ่นทีดิ่นเดมิ ท�ำอย่ำงไรให้เขำได้ออกแบบบ้ำนเอง ได้ลงมอื    

ท�ำเอง แต่เรำกพ็บกบัปัญหำเร่ืองท่ีดนิของชำวบ้ำนทีม่กีำรอ้ำงสทิธิจ์ำก

นำยทุนบ้ำง บำงที่ก็ถูกอ้ำงสิทธิ์โดยหน่วยงำนรัฐ เรำก็คิดว่ำต้องมี      

เครอืข่ำยเพือ่ร่วมมอืกนัแก้ปัญหำต่อไป” 41  

การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มบีทบาทส�าคญัในการบรหิารจดัการ

ศนูย์พกัพงิ กระบวนการพดูคยุ ปรกึษาหารอืในเรือ่งปัญหาทีช่าวบ้าน

ก�าลงัเผชิญอยู่และหาทางออกร่วมกนั ท�าให้ชาวบ้านตระหนกัถงึคณุค่าใน

ตนเอง และเชือ่ม่ันว่าตนเองสามารถรบัผดิชอบจดัการฟ้ืนฟูเยยีวยาได้

ด้วยตัวเอง ยิง่มอีงค์กรหน่วยงานต่างๆ ท่ีรบัฟัง ร่วมปรกึษาหารอื ย่ิงช่วย

หนนุเสรมิให้ชาวบ้านกล้าทีจ่ะลกุขึน้มาสร้างการเปล่ียนแปลงด้วยตวัเอง 

ศกัด์ิดา พรรณรงัส ีหนึง่ในผูป้ระสบภยัสึนามิทีก้่าวขึน้มาเป็น

แกนน�าชมุชน เขาทนนัง่ๆ นอนๆ อยู่ในเต็นท์ของผูป้ระสบภัยไม่ไหว     

และคดิว่าต้องหาอะไรท�า ไม่อยากงอมอืงอเท้า รอรบัการช่วยเหลอืไป    

วนัๆ จึงลกุขึน้มาเป็นอาสาสมัครในศนูย์พักพงิ ต่อมาได้รบัเลอืกเป็นรอง

หวัหน้าโซน และได้เข้าร่วมประชมุปรกึษาหารอืกบัแกนน�าคนอืน่ๆ ทีร่่วม

กนับรหิารจดัการศนูย์พกัพงิ ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นคนดแูลโกดงัของบริจาค     

จดัระเบยีบข้าวของ ท�าระบบแจกจ่ายของ และเหน็การท�างานขององค์กร

ทีเ่ข้ามาท�างานร่วมกนัในศนูย์พกัพงิบางม่วง

ศกัด์ิดาเล่าให้ฟังว่า เขาและเพือ่นๆ ได้ยนิเสยีงบ่นถงึความทุกข์ 

ความเศร้าเสียใจของพี่น้องในศูนย์พักพิง และคิดกันว่าต้องท�าอะไร       

สกัอย่าง จงึเปิดร้านกาแฟเพือ่ดงึให้คนได้เข้ามานัง่ปรบัทกุข์ พดูคยุกนั 

เป็นการหาพืน้ทีก่ลางให้กบัคนในศนูย์พักพงิ

“เรำคิดกนัว่ำจะเปิดร้ำนกำแฟ ให้คนได้มำเล่ำสำรทกุข์สกุดิบกนั

เดนิถำมว่ำใครจะหุน้ด้วยบ้ำง ได้เงนิมำ 2,100 บำท เช้ำมำขำยกำแฟได้ 

80 บำท คนมำน่ังเยอะมำก มำพดูกนัถึงปัญหำต่ำงๆ บำงคนอยำกออก

เล บำงคนอยำกท�ำอำชพี เรำกเ็ลยเสนอควำมคิดกนัในท่ีประชมุว่ำ ใคร

อยำกท�ำอำชพีอะไรให้รวมตวักนั คดิกนัมำ หลงัจำกน้ันกเ็กดิกลุ่มอำชพี

ต่ำงๆ ตำมมำ”

“เรือ่งกำรรบับรจิำค เรำกม็กีองรบับรจิำค มเีงนิบรจิำคเข้ำมำ 

ตอนนัน้พ่ีตู ่ (นศิำนำถ รัตนนำคนิทร์ (โยธำสมทุร)) กแ็นะน�ำว่ำให้ตัง้ 

ธนำคำรชุมชน  ตอนเริม่ต้นกย็ำกนะ ชำวบ้ำนยงัไม่ค่อยเข้ำใจ ไมตรกีเ็ลย

เสนอว่ำให้แกนน�ำท�ำก่อน เริม่จำกเปิดบัญชคีนละ 100 บำท” 42

 ในชุมชนมีการแบ่งหน้าท่ีกนัท�างาน โดยการตัง้คณะท�างานข้ึนมา

หลายกลุม่เพือ่ดแูลเรือ่งต่างๆ ภายในศนูย์ เช่น  กลุม่แม่ครวัจัดการเรือ่ง

อาหาร  กลุม่ดแูลน�า้ดืม่น�า้ใช้ กลุม่สขุอนามยัจดัการขยะ กลุ่มจดัการเรือ่ง

รบับรจิาค กลุ่มดแูลเดก็ กลุ่มเยาวชน กลุ่มประสานก่อสร้างท่ีพักช่ัวคราว 

กลุม่ประสานข้อมูลผู้เข้าพกัอาศัย รวมถงึประสานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

กบัผูป้ระสบภัย เช่น ประสานการตัง้โต๊ะเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนของทาง

ราชการ ประสานหน่วยงานองค์กรให้เตรยีมการช่วยเหลือ การตัง้โต๊ะ
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บรจิาค   การจดัการของบริจาค การเบิกของบรจิาค   ซึง่ชาวบ้านบรหิาร

จดัการเองทกุเรือ่ง  ท�าให้แกนน�าเร่ิมเข้าใจการร่วมคดิร่วมท�า จนสัง่สม

เป็นประสบการณ์ทีบ่่มเพาะชาวบ้านให้กลายเป็นแกนน�าส�าคญัในการ

ฟ้ืนฟชุูมชนและร่วมแก้ปัญหาทีต้่องเผชญิในเวลาต่อมา

สร้างบ้าน วางผงัชมุชน 
แบบมีส่วนร่วม

การฟ้ืนฟชูวีติและชมุชนผู้ประสบภยัในระยะยาว คอื การสร้าง

บ้านและทีอ่ยูอ่าศยั ในขัน้ตอนนีค้วรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างชุมชนของตนเองขึน้มาใหม่ หน่วยงานของรฐัและองค์กรพัฒนา

เอกชนควรร่วมกันสนบัสนนุงบประมาณในการสร้างบ้านใหม่ของชาวบ้าน

อย่างรวดเรว็  โดยหารอืกบัชาวบ้านในการสร้างบ้านว่าต้องการจะอยูบ่น

พืน้ทีเ่ดิมหรอืใกล้กบัพืน้ทีเ่ดมิ หรอืจดัหาพ้ืนท่ีใหม่ ทัง้นีเ้นือ่งจากชาวบ้าน

ในพ้ืนทีป่ระสบภยับางส่วนอาจจะไม่ต้องการอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมิทีม่คีวามเสีย่ง

ต่อภยัพบิติั แต่ต้องการอยู่อาศยัในพืน้ทีใ่กล้เคยีงหรือย้ายไปอยูท่ีใ่หม่เพ่ือ

หลกีเลีย่งความเสีย่ง การหารอืกบัชมุชนจะท�าให้ได้รู้ถงึความต้องการทีแ่ท้

จรงิ และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มส่ีวนร่วมตัง้แต่ต้น 

ขัน้ตอนการสร้างบ้าน ควรมสีถาปนกิมาช่วยออกแบบผงัชุมชน

และแบบบ้าน โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน ให้ได้แบบบ้าน

ที่มาจากความต้องการของชาวบ้าน สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและ     

ท้องถิน่ 

ทัง้นี ้จากบทเรยีนของผูป้ระสบภัยสนึาม ิ ได้มกีารเสนอว่า ควร

เน้นการมส่ีวนร่วมของชาวบ้านและชุมชนเป็นหลกัในทกุขัน้ตอน ทัง้การ

มส่ีวนร่วมในการออกแบบบ้าน ออกแบบชุมชน และการลงมือก่อสร้าง

บ้าน  โดยมข้ีอสรปุทีน่่าสนใจว่า การสร้างบ้านจะเป็นเครือ่งมอืในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กบัชมุชนต่อไปในระยะยาว กล่าวคอื ในช่วงสร้างบ้าน       

ให้ใช้ การสร้างบ้านเป็นเงือ่นไขในการสร้างคน สร้างความภมูใิจของ

ชมุชน  โดยทุกคนท้ังผู้ชาย ผู้หญงิ เด็ก มาร่วมกนัสร้างบ้าน ให้มีการแบ่ง

งานกนัท�า เช่น มีฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายอาหารและน�า้ ฝ่าย

ประสานงานกบัอาสาสมคัร  เป็นต้น  เพือ่ส่งเสรมิกระบวนการสร้างการ

มส่ีวนร่วมของชมุชน ท�าให้คนในชมุชนรกัและหวงแหนชมุชน เกดิการ

เรยีนรูน้สัิยใจคอความเอ้ืออาทร ได้เหน็ความสามารถท่ีแท้จรงิระหว่างกนั

ชดัเจน เป็นประโยชน์กบัการจดัตัง้คณะกรรมการในการบรหิารจดัการ

เรือ่งต่างๆ ของชมุชนในระยะต่อไป    
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ส�าหรบัผูป้ระสบภัยสึนามใินประเทศไทย พบว่ามีการให้ความ

ช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระสบภัยใน  2 รูปแบบหลกัๆ คอื

1.	รูปแบบการช่วยเหลือท่ีผูส้นบัสนนุเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัใช้หลัก

การมส่ีวนร่วมของชาวบ้านและชมุชน	และมเีงือ่นไขให้ผูอ้ยูอ่าศยั

สร้างบ้านกันเอง โดยมกีารระดมอาสาสมคัรท้ังในและต่างประเทศมา
ร่วมกนัสร้างบ้าน  เช่น ชมุชนบ้านน�า้เคม็ (ซอยตกป ูซอยร่มเยน็ ) ชมุชน

ทบัตะวนั ชมุชนบ้านทุง่หว้า ชุมชนบ้านปากเตรยีม  มกีารออกแบบบ้าน

โดยให้ชาวบ้านมส่ีวนร่วมในการคิด  ค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน  

ระบบสาธารณปูโภค  ท้ังประปา  ไฟฟ้า ถนน และพืน้ทีส่าธารณะ เป็นต้น  

ในชุมชนเหล่านี ้ พบว่า ชาวบ้านสามารถเข้าอยูอ่าศยัและจัดระบบชมุชน

ของตนเองได้  

อนึง่ กลุม่คนไร้บ้านหรอืคนทีอ่าศยัอยูบ้่านเช่าในชมุชนบ้านน�า้

เคม็เดมิ หลงัเหตกุารณ์สนึามิ รฐัไม่ให้ความช่วยเหลอืเพราะไม่มท่ีีดนิใน

การสร้างบ้านของตนเอง จงึรวมกลุม่จดัท�าโครงการบ้านม่ันคง โดยซือ้

ทีดิ่นจากเอกชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง และมกีารลงแขกกนัถางทีด่นิทีร่กร้าง  

ช่วยกนัสร้างบ้าน  และจัดท�าระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ตามทีอ่อกแบบ

ร่วมกบัสถาปนกิของโครงการ ปัจจุบนัโครงการแล้วเสรจ็  สมาชกิเข้าอยู่

อาศยั และมกีารรวมกลุม่ท�ากจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง เป็นต้น 

2.	รูปแบบความช่วยเหลือด้วยการสร้างบ้านให้ผูป้ระสบภยั

โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยขาดการมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน 
หน่วยงานดังกล่าวสร้างบ้านทีอ่ยูอ่าศยัให้ใหม่ พร้อมสาธารณปูโภคใน

ชมุชนและพืน้ท่ีสาธารณะ เม่ือด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ชาวบ้านกเ็ข้าไปอยู่

อาศยัได้ ซ่ึงเมือ่ชาวบ้านเข้าไปอยูแ่ล้ว กพ็บกบัปัญหามากมาย เป็นต้นว่า 

แบบบ้านไม่เอื้อต่อประโยชน์ใช้สอย  ไม่เหมาะกับจ�านวนสมาชิกใน

ครอบครวั  ไม่มพีืน้ทีว่างเครือ่งมอืประมง  หรอือยูไ่กลจากทะเลท�าให้  

ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้  

นอกจากนั้น บ้านน็อคดาวน์ส�าเร็จรูปจากต่างประเทศไม่

สอดคล้องกบัสภาพภมูอิากาศของเมอืงไทย จงึท�าให้ผูอ้าศยัจ�านวนมาก

ไม่อาจอยูใ่นบ้านได้ เนือ่งจากอากาศภายในบ้านร้อนและอบอ้าว  อกีทัง้  

ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้  เม่ือเจอปัญหาท่ีอยู่อาศัย ชาวบ้านไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ด้วยตวัเอง แต่ต้องรอให้ทางหน่วยงานมาจดัการแก้ไข

ปัญหาให้  

ปัจจุบัน บ้านบางส่วนถูกรื้อ ขยาย ต่อเติม ปรับปรุงใหม่        

บางส่วนมกีารเปลีย่นมอืซือ้ขาย หรอืถกูเรยีกคนืเพราะไม่มสิีทธท่ีิถกูต้อง 

เช่น บ้านในชุมชนน�้าเค็มบางส่วน ชุมชนหมู่บ้านไอทีวีร่วมใจ               

ชมุชนพรเุตยีว เป็นต้น   

การให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟชูมุชนผู้ประสบภัย ทัง้ 2 รปูแบบ 

สะท้อนให้เหน็ว่า เม่ือเกดิภัยพบัิต ิหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐั เอกชน 

และองค์กรพฒันา ควรประสานความร่วมมือในการสร้างรปูแบบการช่วย

เหลอืท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านผู้ประสบภัยซ่ึงเป็นเจ้าของปัญหา 

เปิดโอกาสให้มส่ีวนในการร่วมคิดและลงมอืปฏบิตัเิพือ่ให้การออกแบบ

บ้าน การสร้างบ้าน และการวางผงัชมุชน สอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์

และการด�ารงชวีติของผูค้นในชุมชน ตลอดจนการฟ้ืนฟูชมุชนในอนาคต
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ฟ้ืนฟูอาชพี 
สนบัสนนุกองทนุหมุนเวยีน

 

การฟ้ืนฟอูาชพีเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีค่วรเริม่ต้นตัง้แต่ผูป้ระสบภยั

อยู่ในศนูย์พักพงิชัว่คราว  ส่งเสรมิให้ชาวบ้านรวมกลุ่มตามความสนใจ 

อาจจะรวมกลุม่เพ่ือท�าอาชพีเดมิ หรือรวมกลุม่เพ่ือท�ากจิกรรมหารายได้

เสรมิระหว่างท่ียงักลบัคนืสู่อาชีพเดมิไม่ได้ เนือ่งจากเครือ่งมอืในการ

ประกอบอาชพีเสยีหายหรอืถกูท�าลายจากภยัพบิตั ิทีส่�าคญั การช่วย

เหลอืของหน่วยงานต่างๆ ในการฟ้ืนฟอูาชีพ ควรค�านงึถงึความถนดัและ

ภมูปัิญญาของชาวบ้านด้วย 

ในกรณีผู้ประสบภัยสึนามิ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมงพืน้บ้าน  การให้ความช่วยเหลอืสนบัสนุนจงึมักจะอยู่ในรูปของการ

ให้เรอืและเครือ่งมอืประมง  ซึง่ปัญหาทีเ่กดิข้ึน  คอื  ชาวบ้านจ�าเป็นต้อง

รบัเครือ่งมอืการประมงทีห่น่วยงานต่างๆ ช่วยเหลอืมอบให้ โดยทีไ่ม่

สามารถใช้เครือ่งมือนัน้ในการประกอบอาชพีได้จรงิ เพราะไม่สอดคล้อง

กบัความถนดัของตน เช่น ชาวประมงบางรายได้รบัเรอืขนาดใหญ่และ  

อวนป ู ซึง่เดิมใช้เรอืขนาดกลางหรือเลก็เท่านัน้  ดงันัน้ การช่วยเหลือให้

ชาวบ้านฟ้ืนฟอูาชีพ จงึควรส�ารวจตรวจสอบอาชพีและความถนดัของ

ชาวบ้านแต่ละกลุม่ ประเมินความเสยีหาย ขนาดของเคร่ืองมือการประมง

ทีช่าวบ้านต้องใช้มอีะไรบ้าง  เป็นต้น  

ส�าหรับผู้ประสบภัยท่ีศูนย์พกัพงิบางม่วง ส่วนใหญ่มีอาชีพท�า

ประมง  ชาวบ้านเคยมีทั้งเรือใหญ่ เรืออวน เรือปั่นไฟ เรือไดหมึก         

เรอืตงัเก เรอืลอบปลา ลอบหมกึหอม ลอบปลาเก๋า ลอบปดู�า  เป็นต้น 

การออกทะเลของชาวบ้านกไ็ปไม่ไกลนกั เป็นลกัษณะของประมงขนาด

กลาง และขนาดเลก็ มแีพปลา แม่ค้ามารอซือ้ปลาอยูท่ีท่่าเรอือยูแ่ล้ว  

การเล้ียงปลาในกระชังกเ็ป็นอาชีพท่ีชาวบ้านท�ากนัมานาน  แต่เม่ือกระชัง  

เครือ่งมอืหาปลา และเรอืเสยีหายเกอืบหมด  กท็�าให้ชาวบ้านต้องเริม่ต้น

อาชพีใหม่ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยงานรฐั และเอกชน ตลอดจน

องค์กร  มลูนธิต่ิางๆ  

จากปัญหาทีช่าวบ้านไม่สามารถใช้เครือ่งมอืประมง ทัง้ อวน 

ลอบ และเรอื ท่ีผู้ให้การช่วยเหลอืจดัหามาให้ได้  จงึได้มกีารปรกึษาหารอื

และหาทางออกโดยชาวบ้านและหน่วยงาน องค์กร ทีจ่ะเข้ามาช่วยเหลอื 

ให้ช่วยสนับสนุนชาวประมงในการท�าอู่ซ่อมและสร้างเรือข้ึนมาเอง       

ช่วยเหลือในการหาไม้ หาช่างท�าเรอื โดยน�าเงนิชดเชยจากรฐับาลและ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมกันสนับสนุนมาตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้       

ชาวบ้านกูย้มื ต่อเรอืและจดัหาอปุกรณ์ทีช่าวบ้านจะใช้ในการท�าประมง

แต่ละแบบ และเมื่อสามารถออกทะเลจับปลาหาหมึกหาปูได้แล้ว       

ค่อยทยอยส่งคนืกลุม่ทีเ่ป็นกองทุนหมนุเวยีนต่อไป 

 การตัง้กองทนุหมนุเวยีน จงึเป็นทางออกส�าหรับการฟ้ืนฟูอาชพี

ในระยะยาวท่ีตรงตามความต้องการของชาวบ้าน ถึงแม้ว่าบางส่วน        

จะยังรอรบัเรอืแจกฟรจีากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าไปบรจิาค แต่เมือ่เรอืมี
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ปัญหา ใช้ไม่ได้ตามความต้องการ หรอืถงึเวลาต้องซ่อมแซมกย็งัต้อง      

ใช้เงินทนุในการดแูลบ�ารุงรกัษา ก่อนหน้านีเ้มือ่ชาวบ้านขาดเงนิทนุในการ

ซ่อมแซมเรอืหรอืจัดซือ้เคร่ืองมอืท้ังหลาย ก็ต้องไปกูย้มืจากเจ้าหนีท้ีใ่ห้   

กูย้มืและต้องจ่ายดอกเบีย้ราคาแพง ท�าให้มหีนีส้นิเพ่ิมขึน้จนถกูยึดท่ีดนิ

หรอืขายทรพัย์สนิเพือ่จ่ายหน้ี   

ดังนั้น การมีกองทุนหมุนเวียนจะช่วยให้ชาวบ้านสามารถ

วางแผนการประกอบอาชพีของตนเอง และมหีลกัประกนัว่ายงัมกีองทนุ

ทีจ่ะให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

ชมุชนอกีทางหนึง่ 

กองทนุส�าหรบัการฟ้ืนฟสูภาพชวีติ
และชุมชนของผูป้ระสบภยัพิบตัิ

 นอกจากกองทนุหมนุเวยีนในเรือ่งของการฟ้ืนฟูอาชพี การจดั

ตัง้กองทุนยังมีความส�าคญัมากส�าหรบัการดแูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

ด้านอืน่ๆ  ทัง้การสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน การช่วยเหลอืด้านการศกึษา

ของเด็กและเยาวชนทีเ่ป็นลกูหลานของคนในชุมชน การจดัสวสัดกิาร  

การรักษาพยาบาล การดแูลผู้สงูอาย ุ รวมไปถงึการจดัซ้ือท่ีดินเพือ่ให้    

ชาวบ้านได้สร้างบ้านเพือ่อยู่อาศัยส�าหรบัชาวบ้านท่ีไร้ท่ีอยู่อาศัย หรอืชาว

บ้านทีอ่ยูบ้่านเช่ากส็ามารถมบ้ีานเป็นของตวัเองได้ 

 การจดัตัง้กองทุนยังก่อให้เกดิความร่วมมอืกนัของหน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ทีต้่องการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ท�าให้เหน็ถงึประโยชน์ที่     

ผูป้ระสบภยัจะได้รับจากการรวบรวมเงนิบรจิาค และในการจดัตัง้กองทนุ

สามารถแยกประเภทของกองทุนได้ว่าแต่ละกองทุนต้องการให้ชาวบ้าน   

น�าเงนิทนุไปใช้ประโยชน์อะไร  ซึง่จะท�าให้การมอบเงนิบรจิาคกบัการ     

น�าเงนิไปใช้ของผูป้ระสบภัยมคีวามสอดคล้องตามความต้องการของทัง้

สองฝ่าย และเป็นส่วนหนึง่ของการแก้ปัญหาในรปูของเงนิให้เปล่า ท่ีท�าให้

ชาวบ้านเกดิปัญหาว่าได้รับเงนิไม่เท่ากัน หรอืมีชาวบ้านบางส่วนท่ีไม่ได้รบั

การช่วยเหลอืเท่าทีค่วร
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ศกัด์ิดา พรรณรังส ี หนึง่ในผูป้ระสบภยั เล่ำว่ำ  

“เรำมบีทเรียนจำกกำรจัดกำรเงินบรจิำค ตอนทีอ่ยูใ่นศนูย์พักพิง

บำงม่วง เริ่มแรกเรำไม่รู้ว่ำควรจะจัดกำรอย่ำงไร ได้เงินมำประมำณ 

1,400,000 บำท กม็กีำรถกเถยีงกนัว่ำจะท�ำยงัไงกบัเงนิก้อนนี ้จนได้ข้อ

ยติุว่ำให้แบ่งเงนิกัน ได้รบัเงนิกนัครอบครัวละ 900 บำท เงนิกห็มด ตวั

ใครตวัมนั เรำกม็บีทเรยีนจำกทีเ่รำท�ำสภำกำแฟ ลงหุ้นกนั เอำเงนิมำร่วม

ลงทนุกนั เงนิกย็งัอยู ่ ได้ก�ำไรเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ อกี  เรำกน่็ำจะท�ำแบบนีกั้บ

เงนิบรจิำคได้  ให้เป็นทนุในกำรตัง้ต้น ท�ำเป็นกองทนุฟ้ืนฟ ู ตอนนีก้ม็กีลุม่

ต่ำงๆ ท้ังเลีย้งปลำในกระชงั กลุม่มำดอวน เพำะเห็ด แต่ละกลุ่มกม็รีำย

ได้ มกีำรออมทรพัย์ ได้เงนิมำเรำกไ็ปฝำกธนำคำรพำณชิย์  เรำก็มคีวำม

คดิใหม่ขึน้มำอกี  มข้ีอเสนอว่ำท�ำไมเรำไม่ตัง้ธนำคำรชมุชนของเรำเอง   

จะได้มเีงินหมนุเวยีนไว้พฒันำอำชพี ดแูลควำมเป็นอยู่ของพวกเรำกนัเอง  

พี่ๆ  ทีเ่ป็นอำสำสมัครจำกธนำคำรกรงุไทยก็มำเป็นท่ีปรกึษำให้ค�ำแนะน�ำ 

วำงระบบ จนมธีนำคำรชมุชนของคนบ้ำนน�ำ้เคม็ได้” 43

การตั้งกองทุนหรือธนาคารชุมชนข้ึนมาเอง ท�าให้ชาวบ้านมี

อิสระทางการเงิน สามารถร่วมกันบริหารจัดการกองทุนได้เอง โดย    

หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือท�าหน้าที่พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา 

สนบัสนนุด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุ หรือการท�า

กลุม่ออมทรพัย์ออมเงนิในรูปแบบต่างๆ และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ไป

ศกึษาดูงานเรยีนรู้จากกลุม่อืน่ๆ เพือ่จะได้พดูคยุซกัถามถงึข้อกงัวลหรอื

สิง่ทีไ่ม่เข้าใจจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์จรงิ  จะท�าให้ชาวบ้านเชือ่ม่ันและกล้า

ทีจ่ะบรหิารจดัการการเงนิของชมุชนด้วยตัวเอง  

การจดัตัง้กลุม่ 
ปกป้องทรพัยากร พฒันาสงัคม 

ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรม

การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฟื้นฟู           

ผูป้ระสบภยั  ในกรณขีองผูป้ระสบภยัสนึาม ิ ชาวบ้านได้รวมกลุม่กนัมาก

ถงึเกือบ 30 กลุม่ ซึง่เป็นทัง้กลุ่มอาชพี กลุม่หารายได้เสรมิ และกจิกรรม

ทีท่�าเพือ่คลายเครยีด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และกลุ่มท่ีท�ากจิกรรม

เพ่ือสิง่แวดล้อมและสงัคม กลุม่ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนจากการรวมกลุม่ของ         

ผูป้ระสบภยัสนึาม ิ ได้แก่ กลุม่เลีย้งปลาในกระชงั กลุม่มาดอวนชมุชน       

เข้มแขง็ พึง่ตนเองได้ กลุม่เรือหวัโทงสนึาม ิกลุม่เบด็ราว กลุม่โรงท�ากว๊าน

ชมุชน กลุม่ซ่อมเครือ่งยนต์ กลุ่มผลติน�า้แขง็ยนิูต กลุม่เพาะเห็ดฟาง กลุ่ม

แกะลายกระจก กลุ่มทอผ้าซาโอร ิกลุม่ท�าผ้าบาติก กลุม่ผ้ามัดย้อม กลุม่

จักสาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มซักรีด กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มท�า

เฟอร์นเิจอร์ กลุม่แปรรปูสิง่ประดษิฐ์จากไม้ กลุม่สร้างบ้าน บ้านน�า้เคม็

(ซอยร่มเย็น) กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มศิลปะเดก็ กลุ่มอนรุกัษ์

อนัดามนั  กลุ่มสภากาแฟ ฯลฯ เป็นต้น  

แม้ว่าบางกลุ่มจะมีการท�ากจิกรรมกนัเฉพาะในช่วงเวลาท่ีอยู่ใน

ศนูย์พกัพงิ แต่ทกัษะบางอย่างท่ีได้ฝึกฝนกส็ามารถน�ามาใช้ประกอบอาชพี
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ได้ในอนาคต  นอกจากทกัษะอาชีพเกีย่วกับการประมงแล้ว  พืน้ทีป่ระสบ

ภยัสนึามยิงัเป็นพืน้ทีต่ดิทะเลทีส่ามารถส่งเสรมิการท่องเทีย่วได้ ชาวบ้าน

บางกลุ่มจึงหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งการท�า        

โฮมสเตย์  รสีอร์ทขนาดเลก็ และการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์  

ปัจจบุนั  ชมุชนผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะบ้านน�า้เคม็ ได้ใช้กจิกรรม

การจัดต้ังกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของคนในชุมชน เด็กและ

เยาวชน ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน รกัษาทรพัยากร มกีาร

จดัต้ัง กลุม่เยาวชน กลุม่อนรัุกษ์ป่าชายเลน 12  กลุม่  และเป็นตวัอย่าง

ให้กับกลุ่มอื่นๆ ในจังหวัด ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด          

ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดอื่นๆ ขยายความร่วมมือไปได้ใน       

ระดบัหนึง่ ซึง่เป็นรากฐานส�าคัญของการพฒันาสงัคมและประเทศ เช่น        

การร่วมกบัสมชัชาเดก็และเยาวชน สมชัชาสขุภาพระดบัจงัหวดั และ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ เป็นต้น 

ปัญญา อนนัตะกลู หน่ึงในแกนน�าชมุชนบ้านน�า้เคม็กล่าวว่า

“สิง่ทีดี่ทีเ่กดิขึน้หลงัจำกสนึำมิ คือ เรำรวมกลุม่กันง่ำยขึน้  และ

ชำวบ้ำนกม็ำมบีทบำทในกำรเป็นแกนน�ำแบบไม่เป็นทำงกำร สำมำรถ

ปกป้องทรพัยำกร รู้เร่ืองป่ำ สิง่แวดล้อม ทะเล ภยัพิบัตต่ิำงๆ  ชำวบ้ำน

สำมำรถดแูลได้ทกุเร่ือง จำกทีเ่มือ่ก่อนตวัใครตัวมนั  ชำวบ้ำนเรียนรูท้ีจ่ะ

รับมือกับวิกฤติิ และมีใจอยำกจะช่วยเหลือคนอื่น ร่วมกิจกรรมกับ     

กลุม่อืน่ ฟ้ืนฟคูวำมสมัพนัธ์ของคนในชุมชน เรำอยู่ร่วมกนักบัเพือ่นอีก

หลำกหลำยพืน้ทีไ่ด้ เช่น เครอืข่ำยประมงพืน้บ้ำน  เรำพยำยำมสร้ำงสิง่

ใหม่ขึน้เรือ่ยๆ และเรำยังมีแกนน�ำรุน่ใหม่ข้ึนมำท�ำงำนต่อเรือ่ยๆ  ท่ีเตบิโต

ผ่ำนกำรท�ำกจิกรรมต่ำงๆ เช่น รบัมอืภัยพบิตั ิดูแลสิง่แวดล้อม ปกป้อง

ทรพัยำกร และยกระดบัเพือ่ท�ำสิง่อ่ืนๆ ช่วยเหลอืคนอืน่ หำกมวีกิฤติิ

ระดบัประเทศ คนรุ่นใหม่เหล่ำนีก้จ็ะเข้ำไปช่วยได้” 44

นอกจากการมกีลุ่มต่างๆ เพ่ือร่วมกนัพฒันาชุมชน และมส่ีวน

ร่วมกบัประเดน็อืน่ๆ ในสงัคมส่วนรวมแล้ว  ยงัมกีารสนบัสนนุการจดัตัง้

กลุม่เพือ่การฟ้ืนฟปูระเพณีวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วยยึดโยง

ผูค้นในชมุชน สร้างความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนัผ่านกจิกรรมทางสงัคม  หลงั

จากภัยพิบัติสึนามิ ชุมชนบ้านน�้าเค็มได้มีการสนับสนุนให้เกิดลาน

วฒันธรรม พธิกีรรมส่งเสรมิศาสนา  การละเล่นพืน้บ้าน ภูมปัิญญา  

ภาษาของชาวบ้าน พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ ซึง่กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นกระบวนการ

ในการรวมคน สร้างขวญัก�าลงัใจ บ�าบัดความโศกเศร้าเสยีใจ  สร้างความ

มัน่ใจและเพิม่พลังชีวติ โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ หรอืคนกลุ่มน้อย     

ให้มโีอกาสได้แสดงออกในลกัษณะต่างๆ  

ส�าหรบัเครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึาม ิ6 จงัหวดัอนัดามนั ได้มีการ

ฟื้นฟูกลุ่มศิลปินอันดามันและจัดให้มีการแสดงในงานต่างๆ ได้แก่             

ร็องแงง็ ลเิกป่า มโนราห์  ร�ามะนา ฯลฯ ซ่ึงเป็นการสบืสานศลิปะพืน้บ้าน 

ให้ความบนัเทงิ สานสมัพนัธ์ของผูค้นทีมี่ประเพณวีฒันธรรมใกล้เคยีงกนั         

เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน    
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รวมทัง้มกีารสร้างสรรค์บทเพลงอลับัม้เสยีงใจอนัดามัน ทีส่ะท้อนเร่ือง

ราววถีิชีวิตของคนในอนัดามันทกุกลุ่มทัง้ชาวประมง ชาวเลและคนไทย

พลดัถิน่ทีไ่ร้สญัชาติ 

จัดท�าแผนแม่บท
เพือ่การพฒันาชมุชนระยะยาว

และการพฒันาแกนน�า

เนือ่งจากชมุชนทีป่ระสบภยัพิบัต ิแม้จะเป็นชมุชนดัง้เดมิ    

แต่ภยัพบิตัทิ�าให้ชมุชนต้องเร่ิมต้นใหม่ การวางแผนเพ่ือกลับคนืสูพ้ื่นที่

ชุมชนเดิม การเริ่มต้นอาชีพ และการสร้างชุมชนใหม่ จึงควรมีการ

สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้ชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแผนเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนของตนเองในระยะยาว โดยเน้นให้ผู้ประสบภัยสามารถ      

พึง่ตนเองได้ และค�านงึถงึความยัง่ยนืในทกุด้าน ทัง้เร่ืองอาชพี รายได้   

การอยูก่ารกนิ การศกึษาของเด็กและเยาวชน การดแูลผูส้งูอายุ ผูป่้วย 

การดูแลสิง่แวดล้อม รวมทัง้การรบัมอืกบัภยัพบิตัทิีอ่าจจะเกดิขึน้มา     

ได้อกี  

ในกรณขีองผูป้ระสบภยัสนึาม ิ  ชมุชนบ้านน�า้เคม็ได้มกีารเกบ็

ข้อมูลสมาชกิและววิฒันาการของชมุชนทกุมติ ิ ชุมชนมส่ีวนร่วมในการ

ก�าหนดแผนเพือ่การพฒันาชุมชนของตนเอง ปรกึษาหารอื วางแผน และ

น�าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง น่าอยู่ โดยการวางแผน

ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว  สงัคมและวฒันธรรม  

ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม และการจัดระบบชุมชนในรูปของการ

พฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถงึระบบธนาคารชุมชน และการจัดสวัสดกิาร

ให้กบัสมาชกิในชมุชนด้วย รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมรบัมอืกรณเีกิด

ภยัพิบตั ิ โดยมีทมีอาสาสมคัรชาวบ้าน มกีารซ้อมหนภียั วทิยสุือ่สาร  

การเฝ้าระวงัคลืน่ และร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การรบัมอื

ภยัพิบตัไิด้ผลระยาว ไม่ใช่การเตรียมตวัในระยะสัน้ เมือ่เหน็ว่าไม่มเีหตเุกดิ

ตดิต่อกนัหลายปีกเ็กดิความหละหลวม  ชุมชนจะมส่ีวนกระตุน้ให้ทกุ

หน่วยงาน ทกุฝ่าย ท�าตามแผนอย่างสม�า่เสมอ 

ในขณะท่ีชุมชนอ่ืนๆ ยังไม่มีแผนรับมือภัยพิบัติอย่างเด่นชัด            

แต่ภาครฐักม็กีารจดัท�าแผนพฒันาภมูภิาคอนัดามันเพือ่การพฒันาพืน้ที่

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากธรณพิีบัตสินึามคิรอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดักระบ่ี พงังา 

และภเูกต็ มยีทุธศาสตร์และแผนพัฒนาหลกัๆ  คอื มุง่เน้นการสร้าง  

เครือ่งมือเพือ่เป็นแนวทางในการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ 

ครอบคลุมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการจัดการด้าน      

ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการจดัเตรยีมแผนด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมี

แนวทางการด�าเนนิงานทีท่นัสมยั มกีารปรบัปรงุการประสานงานด้านการ

ใช้ทรัพยากรทีม่อียูใ่นภมูภิาคให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน โดยอาศัยแผน
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พฒันาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนโครงสร้างในภาพรวม แผนพฒันาพืน้ที่

เฉพาะในรายละเอยีด และแผนปฏิบัติการของโครงการน�าร่องส�าหรบั   

ท้องที่เฉพาะแห่ง45  ส่งผลให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่อง         

ผลกระทบต่อชมุชนทัง้ด้านการเวนคนืทีด่นิ การเข้ามาของนายทุนอนัเป็น  

ภยัต่อการคกุคามของเศรษฐกจิท้องถิน่ขนาดเล็กต่างๆ 

นอกจากแผนแม่บทในการพฒันาชมุชนแล้ว ยงัมีการพัฒนาแกน

น�าของชมุชน รวมไปถึงการสนบัสนุนและสร้างแกนน�ารุน่ใหม่ เพ่ือสานต่อ

แนวความคิดและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป ดังนั้นการ

สนบัสนนุให้แกนน�าได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู ้ดงูาน กับกลุ่ม เครอืข่าย 

จงึส�าคญัอย่างย่ิง ในการท�างานร่วมกนัของกลุม่แกนน�า ต้องมีการปรกึษา

หารอื ประชมุร่วมกนั ลงมือปฏบิตังิาน และมกีารสรุปบทเรียนการท�างาน

อย่างต่อเนือ่ง รู้จักวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง วเิคราะห์ชมุชน 

และมองภาพรวมของการพฒันาชมุชน ยกระดับในการเช่ือมโยงเครอืข่าย 

และวเิคราะห์ประเด็นงานต่างๆ ในระดบัท่ีกว้างขึน้ ไปจนถงึการวเิคราะห์

ไปถึงทิศทางของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้แกนน�าเป็นผู้ที่มีความรู้  

ความสามารถ ทีจ่ะท�างานร่วมกบัทัง้คนในชมุชนและภายนอกชมุชนได้ 

การพฒันาแกนน�าจึงเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาชมุชนทีต้่องท�าควบคู่  

กนัไป 
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  ขบวนกำรประชำชนงอกงำมจำกภยัพบิตัิ 
ควำมสญูเสยี สิน้หวัง พลกิเปลีย่นจำก “เหยือ่” มำ
เป็น “ผู้กอบกู้วิกฤติ” เติบโตเข้มแข็งพร้อมที่จะ
เผชญิกบัวกิฤตนิำนำ 
  ทลีะก้ำว ทลีะขัน้ คนเลก็ๆ คนแล้วคนเล่ำ
ลุกขึน้หยดัยนื รวมใจสำนพลงักนัเป็นเครอืข่ำยภำค
ประชำชน แก้ปัญหำของตนเอง ชมุชน ขยำยสูก่ำร
ช่วยเหลือผู ้อื่นและผู ้ที่ยำกล�ำบำกกว่ำ เป็น
ขบวนกำรทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ยๆ จนก้ำวขึน้สูก่ำรปฏริปู
สงัคมให้เกดิควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ที่
สะสมมำอย่ำงยำวนำนในสังคมไทย เพื่อสร้ำง
สงัคมทีน่่ำอยูแ่ละเป็นสขุร่วมกนั 

บทที ่3  

ความงอกงามของขบวนการประชาชน
หลงัภยัสนึามิ 

 

 เพยีงชัว่พรบิตา คลืน่ยกัษ์สนึามไิด้พลกิชวีติผูค้นมากมายและ

อย่างไม่มวีนัหวนกลบั ผู้คนจ�านวนมากบาดเจบ็ ล้มตาย และสญูหาย 

สมาชกิในครอบครวักระจดักระจาย บ้านเรอืน สิง่ปลูกสร้าง ทรพัย์สนิมี

ค่าต่างๆ พงัทลาย ...  แม้คล่ืนลมจะสงบแล้ว แต่ก็เหมอืนคลืน่ซ�า้กรรม

ซดั ผูป้ระสบภยัยงัต้องเผชญิกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามมา ระลอกแล้ว

ระลอกเล่า พวกเขาต้องต่อสูด้ิน้รนเพือ่ให้มท่ีีอยูอ่าศัยท่ีปลอดภัย มท่ีีทาง

ท�ามาหากนิเพือ่ประคบัประคองชวีติท่ีเหลอืให้อยู่ได้ และกอบกูเ้อาศกัดิศ์รี

และสทิธิแห่งความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทยีมกบัคนอืน่ๆ กลบัคนืมา 

ภยัพิบตัคิรัง้นีเ้ป็นบททดสอบส�าคญัของหัวใจมนษุย์ ทีส่ามารถ

แปรเปล่ียนความยากล�าบากให้เป็นโอกาสในการตัง้หลกัใหม่ในชวีติ ร่วม

กนัค้นหาคุณค่าความหมายในการด�ารงอยู ่ยนืหยดัต่อสูเ้พือ่ความถกูต้อง

และเป็นธรรม ฟ้ืนฟจูติส�านกึสาธารณะในการช่วยเหลือกนัในสงัคม พลกิ

ฟ้ืนและพฒันาชุมชนให้มพีลงัเข้มแขง็ และร่วมเป็นส่วนส�าคญัในการ

พัฒนาประเทศ

eg
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คลืน่กระทบ
สูค่รอบครัวและสงัคมหลงัคลืน่ยกัษ์

 
คล่ืนสนึามทิ�าลายขวญัก�าลงัใจและทิง้ร่องรอยของบาดแผลท้ัง

ทางกายและจติใจ ทีถ่งึแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแล้ว สภาพร่างกายอาจ

จะฟ้ืนเป็นปกติ บางรายอาจมภีาวะพกิาร แต่หลายคนได้รบัผลกระทบ

ทางจติใจท่ียากจะฟ้ืนคนืดงัเดมิ หลายครอบครวัพลดัพรากจากคนทีรั่ก 

สญูเสียบ้าน ทรพัย์สิน อาชพี รายได้ ฯลฯ ในบางพืน้ที ่พบว่ามีอบุตักิารณ์

ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มข้ึน ปัญหาการหย่าร้าง ความก้าวร้าว 

หงดุหงดิ ทะเลาะวิวาท ภาวะซึมเศร้า เด็กถกูท�าร้าย เดก็ไม่อยากไป

โรงเรียน ความรูสึ้กไม่ปลอดภยั ไม่เป็นสุข ขาดความม่ันคงทางจิตใจ ซึง่

เป็นผลกระทบต่อครอบครัว ชมุชน และสังคมอย่างยิง่  

จากการศกึษาของ พมิลพรรณ อศิรภกัด ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ประจ�าสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหดิล46 พบว่า 

ผลกระทบทางสขุภาพทีอ่าจจะเป็นปัญหา คอื  สภาพจติใจของประชาชน 

ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ผูท้ีสู่ญเสยีบุคคลอนั    

เป็นทีร่กั สญูเสยีทรัพย์สิน ทีอ่ยู่อาศยั ไม่ได้รับความยตุธิรรมจากการได้

รบัความช่วยเหลอืทีไ่ม่เท่าเทยีม และกลุม่ทีไ่ม่ได้ประสบภยัโดยตรง ได้แก่ 

ญาติ ผูใ้กล้ชิดของผูเ้สยีชวีติหรอืสญูหาย รวมทัง้กลุม่ผูใ้ห้ความช่วยเหลือ

ทีอ่่อนล้าและเผชิญกบัความขดัแย้งในกลุม่คนท�างาน 

จากการประเมนิปัญหาสขุภาพจิตผูป้ระสบภัยในช่วง 8 สปัดาห์

หลังเหตุการณ์สึนามิร่วมกันระหว่างศูนย์ความร่วมมือด้านเอดส์

ประเทศไทยและกรมสขุภาพจติ พบว่า ผู้ประสบภัยจงัหวดัพงังามปัีญหา

ความเครยีดรนุแรงภายหลงัเกดิเหตวุกิฤติ ิ (Post Traumatic Stress 

Disorder: PTSD) ในสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุ โดยผู้ทีอ่าศยัอยู่ในศนูย์พกัพิง

ประมาณร้อยละ 12 และผูท่ี้อาศยัในชุมชน ร้อยละ 7 มอีาการ PTSD 

ส่วนผูท้ีอ่ยูใ่นชมุชนจงัหวดักระบีแ่ละภเูกต็ พบเพียงร้อยละ 3 

ส�าหรบัปัญหาซึมเศร้าพบว่าเกดิข้ึนกบัผู้ประสบภัยท่ีอาศัยใน

ศนูย์พกัพงิ และผู้ทีอ่าศยัในชุมชนจงัหวัดพงังา ร้อยละ 30 และร้อยละ 

20 ตามล�าดบั ในขณะทีผู่ท่ี้อยูใ่นชมุชนจงัหวดักระบีแ่ละภเูกต็ มอีาการ

ซมึเศร้า ร้อยละ 10 (van Griensven et al., 2006) ส่วนกลุม่ผู้ประสบ

ภยัทีเ่ป็นเดก็ พบปัญหาความเครยีดรนุแรงภายหลงัเกดิเหตวุกิฤติ ิหรอื 

PTSD ของเดก็ในจังหวดัพงังา ร้อยละ 13 เดก็ในจงัหวัดภเูกต็และกระบี่ 

ร้อยละ 8 ส่วนภาวะซมึเศร้า พบร้อยละ 10 และ ร้อยละ 7 ตามล�าดบั 

(Thienkrua et al. 2006) 

กำรเปลีย่น จำก “เหย่ือ” มำเป็น “ผูก้อบกู้
วกิฤติ” จึงเป็นแนวทำงหน่ึงทีจ่ะช่วยลดปัญหำ
สขุภำพจติทีอ่ำจเกดิขึน้ตำมมำได้ อกีทัง้ ยงัช่วย
เสริมสร้ำงให้เกดิควำมเอือ้อำทร ควำมเห็นอก
เห็นใจ ควำมสำมัคคี รู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชน 
ชุมชนมีควำมเข้มแขง็และเกดิควำมภำคภูมิใจใน
ตวัเองมำกยิง่ขึน้อกีด้วย
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เมื่อมีการส�ารวจปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 6 จังหวัด                   

ทีป่ระสบภยั 9 เดอืนหลงัเกดิเหตกุารณ์ พบว่า ผูป้ระสบภยัมอีาการทาง

จติสงูถึง 9,131 ราย ป่วยทางจิตขัน้รนุแรง 362 ราย ปัญหาสขุภาพจติ

ทีพ่บมากทีส่ดุคอื ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภาวะซมึเศร้าพบถงึร้อยละ 29 รองลงมา

เป็นโรคพทีเีอสด ี(PTSD) หรอืความผดิปกตทิางจิตใจภายหลงัเกดิเหตุ

วกิฤติ พบร้อยละ 23 ผูค้ดิฆ่าตวัตายมร้ีอยละ 9 ตดิสารเสพตดิเพ่ือดบั

ความทกุข์ใจ ร้อยละ 6 และอีกร้อยละ 3 มคีวามเศร้าโศกอย่างมาก ร้อง

ไห้บ่อยๆ นอนไม่หลับ โหยหาบคุคลทีเ่สยีชวีติ และไม่ต้องการเห็นส่ิงทีย่�า้

เตอืนให้คิดถงึผูต้าย  ซึง่ผู้ประสบภยัจะคงยงัเหน็ภาพตดิตา ตืน่กลัวเวลา

ทีไ่ด้ยนิหรอืเหน็ส่ิงท่ีเตอืนให้ระลกึถงึเหตุการณ์ นอนไม่หลบั ฝันร้าย     

บางครัง้ระแวดระวงัสะดุง้ผวา ใจสัน่ อดึอดัไม่สบายใจ โดยเฉพาะได้ยนิ

ข่าวแผ่นดนิไหว ส่วนใหญ่พบในผูห้ญงิมากกว่าชายประมาณ 2 เท่าตวั 

ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพจิตใจของผูห้ญงิมคีวามอ่อนไหวกว่าผู้ชาย  

  ฉะนัน้ กระบวนการเยยีวยาและฟ้ืนฟจูติใจจึงมีส่วนส�าคญัมาก 

ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการฟ้ืนฟดู้านอาชพี รายได้ การชดเชยสิง่ปลูกสร้างทัง้

หลาย กระบวนการเยยีวยาควรเริม่ท�าตัง้แต่ช่วงแรก หลงัจากประสบภยั

พบิตั ิ ไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเกินไป  และไม่ควรท�าให้เกดิความรูส้กึ

ว่าผูป้ระสบภยัถกูซ�า้เตมิ เช่น ต้องสูญเสียคนในครอบครวั อาชพี รายได้ 

แล้วยังถกูยดึทีด่นิท่ีอยูม่ายาวนาน  ซึง่เป็นการซ�า้เตมิผูป้ระสบภยัทีห่นกั

หนาเกินไป จนอาจท�าให้ผู้ประสบภัยรู้สึกต่อต้านสังคมและอาจเดิน      

ทางผดิได้ 

หลกัการส�าคัญในการเผชิญกบัปัญหาหรอืเยยีวยาฟ้ืนฟูสภาพ

จติใจผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกตโิดยเรว็ท่ีสุด คอื การอาศัยการมีส่วน

ร่วมของคนในชมุชน ในการช่วยกนัฟ้ืนฟูเยยีวยาจิตใจ ให้ความส�าคญักบั

การเปลีย่นสภาวะเหยือ่จากภยัพบิตัมิาเป็นผูร่้วมกอบกูว้กิฤติ ิดงึพลงัของ

คนในชมุชน มาสร้างความร่วมไม้ร่วมมอืในการฟ้ืนชวิีตและชมุชนร่วมกนั 

ดแูลกันและกนั เพือ่เป็นการสร้างคณุค่าให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เหน็ความ

ส�าคัญของการช่วยเหลือและจัดการกันเองภายในชุมชน ไม่รอความ     

ช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เพราะยิ่งคนจมอยู่กับความ    

สูญเสยีมากเท่าไร กจ็ะยิง่ท�าให้เกดิภาวะซมึเศร้าและการท�าร้ายตนเอง

มากขึน้เท่านัน้ 

กำรเปล่ียนจำก “เหย่ือ” มำเป็น “ผู้กอบกู้วิกฤติ” จึงเป็น

แนวทำงหนึง่ท่ีจะช่วยลดปัญหำสุขภำพจิตท่ีอำจเกิดข้ึนตำมมำได้ อีกท้ัง 

ยังช่วยเสริมสร้ำงให้เกิดควำมเอ้ืออำทร ควำมเห็นอกเห็นใจ ควำม

สำมัคคี รู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชน ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและเกิดควำม     

ภำคภมูใิจในตวัเองมำกย่ิงขึน้อีกด้วย 47
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พลกิวกิฤติ ิสร้างโอกาส ให้กบัเดก็และ
ผูห้ญงิ /บทบาทและความซบัซ้อนของ

ความเป็นหญงิในภาวะวกิฤติ

คลื่นยักษ์สึนามิมีผลกระทบต่อคนแต่ละเพศ วัย และกลุ่ม

ชาติพันธุใ์นลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไป จากข้อมลูของ ณฐัวรรณ สขุแพทย์ 

อาสาสมคัรมลูนธิผิูห้ญงิ48  พบว่า เหตกุารณ์ภยัพบิตัสินึามิส่งผลให้เกดิ

การใช้ความรนุแรงในครอบครัว และผูห้ญิงจ�านวนมากต้องแบกภาระ

ปัญหาภายในครอบครวัมากขึน้ แต่ทว่าพวกเธอยังไม่ได้รบัการยอมรบั

และไม่ได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในชมุชนเท่าทีค่วร โดยเฉพาะ

ผูห้ญงิชาวเลและแรงงานต่างด้าว ดงัน้ัน การให้ความช่วยเหลอืหรอื

พัฒนาชุมชนภายหลังภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤติ จ�าเป็นต้องเข้าใจมิติ    

หญงิ-ชายด้วย 

ปรากฏการณ์ท่ีพบ คือ เมือ่ได้รับเงนิช่วยเหลือ ฝ่ายชายมัก    

น�าเงนิไปกนิเหล้าและเล่นพนนั (อนัเป็นผลกระทบจากภาวะทางจติ ดงัที่

ได้กล่าวไปแล้ว) ส่ิงนีจึ้งน�าไปสู่ความขดัแย้งในครอบครวัจนถงึขัน้ผูห้ญงิ

ได้รบับาดเจบ็ และส่งผลให้เกดิปัญหาหย่าร้างแยกทาง เดก็หลายคนถกู

ทอดทิง้ไว้กบัญาตใินชมุชน  

 ไม่เพยีงถกูกระท�าความรนุแรงทางร่างกาย จิตใจและเพศอย่าง

สาหสั จากสาม ีคนรกัและคนใกล้ตวั ผูห้ญงิยงัถกูซ�า้เตมิด้วยความรนุแรง

จากโครงสร้างสงัคม วฒันธรรม ด้วยความเป็นหญงิ หญงิหม้าย และการ

ทีไ่ม่ได้เป็นหวัหน้าครอบครวั ท�าให้พวกเธอไม่ได้รบัความช่วยเหลอืต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมและโดยตรง ที่ส�าคัญ พวกเธอถูกท�าให้รู้สึกโดดเดี่ยว

ท่ามกลางสงัคมทีม่องว่าปัญหาการทะเลาะกนัระหว่างสาม-ีภรรยาเป็น

เร่ืองภายในครอบครวั แม้หน่วยงานภาครฐัและองค์กรพฒันาเอกชนจะ

มนีโยบายป้องกนัและยตุคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิแล้วกต็าม49

 การด�าเนนิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงควรมีความละเอียดอ่อน

ในเร่ืองของผู้หญงิในหลายประเดน็ ท้ังสรรีะร่างกาย การมปีระจ�าเดอืน  

การตัง้ครรภ์  การคลอดและการเล้ียงทารก ความเส่ียงท่ีจะถกูล่วงละเมิด

ทางเพศ นอกจากนัน้ กรอบของวฒันธรรมและสงัคมยังเป็นปัญหาส�าคญั 

ทีจ่�ากดัสทิธผิูห้ญงิบางกลุม่ในพืน้ทีป่ระสบภยัด้วย 

 องค์กรที่ท�างานด้านผู้หญิงและองค์กรที่มีความเข้าใจในมิติ    

หญงิชายได้เข้าไปช่วยเหลอืกลุ่มผูห้ญงิทีป่ระสบภยั โดยใช้กระบวนการ   

มีส่วนร่วม จดัตัง้กลุม่และสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผู้หญงิเข้าร่วมในการ

ท�างานชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับสิทธิเสมอภาค         

เท่าเทยีม จดักจิกรรม ส่งเสรมิอาชพี รวมกลุม่กนัแก้ปัญหาตวัเองและ

ช่วยกนัเยียวยาจิตใจ รวมถงึการผลักดนัให้เกดิกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั

ระหว่างองค์กรในมิติหญงิชายจนสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้ อาทิ 

การยกเลิกแนวคิดเรื่องหัวหน้าครอบครัว ที่เคยใช้เป็นเกณฑ์ในการ      
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แจกจ่ายเงนิชดเชยความเสียหาย โดยเข้าใจว่าผูช้ายทีมี่ช่ือในทะเบียนบ้าน

เป็นหวัหน้าครอบครวั แต่ผูห้ญงิก็แบ่งเบาภาระหารายได้มาสูค่รอบครวั

และเลี้ยงลูก และการแจกจ่ายของบริจาคให้กับผู้หญิงควรก�าหนดให้     

เจ้าหน้าทีผู่ห้ญิงเป็นผูแ้จก เนือ่งจากในบางกลุม่ผู้หญงิรู้สึกเขนิอายและ  

ไม่กล้ารบัของจากเจ้าหน้าทีช่าย

 นอกจากองค์กรต่างๆ แล้ว ยงัมกีลุม่ผูห้ญงิในพ้ืนทีท่ีลุ่กข้ึนมามี

บทบาททัง้ในระดบัชมุชนและเครือข่าย ท�ากิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอาชพี 

รายได้ การจดัการการเงนิ การปกป้องทรัพยากร ทีด่นิ บ้าน ส่ิงแวดล้อม 

ชมุชน และเรือ่งสาธารณะอืน่ๆ จนปัจจุบนั แกนน�าผูห้ญงิในชมุชนเหล่า

นีย้งัคงมบีทบาทในหลายประเดน็ เช่น กลุม่ผูห้ญงิไทยพลัดถิน่ ทีข่บั

เคลือ่นปัญหาสถานะบคุคล คนไร้สัญชาต ิประเดน็ทีด่นิ เป็นการท�างาน

เสรมิกนัระหว่างหญงิชาย เพือ่ร่วมมอืกนัพัฒนาชมุชนต่อไป

การช่วยเหลอืและพฒันาเดก็ 

 ผลกระทบจากสนึามต่ิอเดก็นัน้มหีลายรปูแบบ ทัง้กลุม่เดก็ที่

พ่อแม่เสยีชวีติ กลุ่มเดก็ทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ภยัพบิตักิบัพ่อแม่ และกลุ่มเดก็

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการท่ีผูป้กครองพ่อแม่ได้รบับาดเจ็บเสยีหาย สภาพ

ปัญหาของเดก็น้ันมทีัง้ทีไ่ด้รบัผลกระทบกระทือนทางจิตใจ ผลกระทบทาง

ร่างกายทีบ่าดเจ็บจากภยัพบัิต ิ ผลกระทบจากอาชีพรายได้ของผูป้กครอง

ทีท่�าให้ยากจน และมผีลกระทบต่ออนาคตของเดก็ 

เดก็ทีป่ระสบภยัพบิตัหิลายคน แม้เหตกุารณ์จะผ่านไปนานแล้ว 

แต่ก็ยังมีอาการเหม่อซึม แม้โดยรวมเด็กจะเศร้าโศกเสียใจต่อความ      

สญูเสียคนในครอบครวัสกัระยะหนึง่ และสามารถเยียวยารกัษาจติใจได้    

(ขึน้อยูก่บัการช่วยเหลอืดแูลทีเ่หมาะสมและต่อเนือ่ง) การแก้ปัญหาผล  

กระทบทีม่ต่ีอเดก็ ไม่ใช่เพยีงการช่วยเหลอืบรจิาคเงนิเพือ่การศกึษาให้เดก็

ได้เรียนต่อเท่านัน้ แต่ยงัมีเรือ่งของการฟ้ืนฟเูสรมิสร้างก�าลงัใจ การช่วยเหลอื

ครอบครวัของเดก็ให้มอีาชพี รายได้ ทีส่ามารถดแูลเด็กได้ต่อเนือ่งต่อไป 

เนือ่งจากเดก็ท่ีได้รบัผลกระทบจากสึนามิ ไม่ใช่มีเพยีงเดก็ใน

พ้ืนทีป่ระสบภยัเท่านัน้  แต่มเีดก็จ�านวนมากทีก่ระจายตวัอยูท่ั่วประเทศ 

ทีพ่่อแม่ ผูป้กครองเข้ามาท�างานในพืน้ทีภ่าคใต้และประสบกบัภยัพบิตัิ 

จนท�าให้เดก็ต้องสญูเสีย ซ่ึงกระทบต่อรายได้ท่ีจะมาจนุเจอืครอบครวัเพือ่

ให้เด็กได้สร้างอนาคตต่อไป 

ส�าหรับการช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยสึนามินั้นมีในหลาย

ลักษณะ ทัง้ทีอ่งค์กรเข้าไปช่วยเหลอืเฉพาะเดก็ และองค์กรทีเ่ข้าไปช่วย

เหลอืครอบครวัพฒันาควบคูไ่ปกบัชุมชน  ซ่ึงลักษณะการช่วยเหลือหลาย

รปูแบบเหล่านีก้ท็�าให้เกดิปัญหาว่า บางหน่วยงานไม่สามารถปฏบิตักิาร

ช่วยเหลือเดก็และครอบครวัรวมท้ังการท�างานร่วมกบัชุมชนไปพร้อมๆ 

กนัได้ ท�าให้ต้องมีการปรบัตวัและปรบักระบวนการในการช่วยเหลือเดก็ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของเดก็และชมุชน 
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นอกจากความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์        

การเรยีน และการสร้างศนูย์เด็กและเยาวชนแล้ว  หลายหน่วยงานได้ร่วม

กันจัดกิจกรรมเพ่ือฟื้นฟูจิตใจให้เด็กได้ผ่อนคลาย จัดกิจกรรมการ        

รวมกลุ่ม และกจิกรรมพฒันาแกนน�าเยาวชน เพือ่ให้เดก็ได้มส่ีวนร่วมกบั

กิจกรรมของชุมชน และสามารถคดิค้นกจิกรรมในการพัฒนาชมุชนต่อไป

ปัจจุบัน เด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมพัฒนา      

บางส่วนได้รวมกลุม่กนัท�ากจิกรรมทีค่่อนข้างหลากหลาย ท้ังการดแูลและ

ฟ้ืนฟปู่าชายเลน การจัดการขยะในชมุชน การรณรงค์ภาวะโลกร้อน การ

รณรงค์ป้องกนัภัยจากโรคเอดส์  ตลอดจนการเข้าร่วมกบัการจดักิจกรรม

สมชัชาเด็กและเยาวชน และการเป็นแกนน�าเดก็เยาวชนทีท่�ากจิกรรมทัง้

ในระดับจงัหวดัและระดบัประเทศ   

แผนรบัมือภยัพบิตัโิดยชุมชนเป็นฐาน

 ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ส่งผล  

กระทบโดยตรงกบัคนในทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีเสีย่งภยั ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ ผลกระทบต่อการประกอบอาชพี 

ตราบใดท่ีไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพืน้ท่ีเส่ียงภัยได้ ไม่ว่าจะด้วย

เพราะความรกัถิน่ฐานบ้านเกดิ หรอืเพราะเป็นพืน้ท่ีท�ากนิแห่งเดยีว หรอื

เพราะความขาดแคลนทุนทรพัย์ในการโยกย้ายถิน่ฐาน ทีท่�าให้ประชาชน

ต้องด�ารงชวีติอยูใ่นชมุชน ทัง้ๆ ทีรู่ว่้าเป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยั   

การจดัการภยัพบิตัโิดยอาศยัชมุชนเป็นฐานจงึเป็นแนวทางทีด่ี 

ทีค่นในชุมชนพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจะสามารถพึง่พาตนเองให้มีความปลอดภัย 

โดยการเตรยีมตนเองและเตรยีมชมุชนให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเผชญิภยัพิบตั ิ

โดยได้รบัผลกระทบน้อยทีส่ดุ  หรอืสามารถอยูร่่วมกับภยัได้อย่างสงบสขุ

และพึง่พาความช่วยเหลอืจากภายนอกให้น้อยทีส่ดุ ซึง่การท�าให้ชมุชน

เข้มแขง็ เตรยีมพร้อมป้องกนัภยัเป็นการเพิม่ศกัยภาพชมุชนให้พึง่พา

ตนเองได้ในระดบัหนึง่50

การจดัการภยัพบัิตโิดยชมุชนเป็นฐาน เป็นนวตักรรมทีพั่ฒนาขึน้

หลงัจากเหตกุารณ์สนึาม ิ ถงึแม้ว่าจะเคยมแีนวคดิเรือ่งดงักล่าวมาก่อน 

แต่ก็ไม่เคยน�ามาศึกษาในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง และยังไม่เคยมีการ        
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จดักระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันกับชมุชน เพือ่ให้ชมุชนลกุขึน้มาจดัการร่วม

กบัองค์กรต่างๆ ในท้องถิน่อย่างจริงจงัชดัเจน  แต่หลังเหตกุารณ์สึนามิ        

แกนน�าในชุมชนบ้านน�า้เคม็ ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา และผูท่ี้

เกีย่วข้องต่างกพ็ยายามช่วยกนัพฒันากระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง

โดยร่วมมอืกับชมุชน ท่ีมคีวามเส่ียงต่อภัยพบัิต ิองค์กรปกครองส่วน     

ท้องถิน่ อ�าเภอ จงัหวดั และหน่วยงานต่างๆ ทกุระดบัให้เข้ามาสนบัสนนุ  

เนือ่งจากการจดัการกับภยัพบัิตไิม่ใช่หน้าทีข่องหน่วยงานหรอืบคุคลใด

บคุคลหนึง่ แต่ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทกุ

ข้ันตอน  และในเมือ่ชมุชนเป็นกลุ่มแรกทีม่ ีความเสีย่งต่อภยัพบิตั ิ ชมุชน

จงึเป็นจดุส�าคัญของปฏบิตักิารน้ี  

  

จดุเด่นของการจัดการภยัพบิติัโดยชมุชนเป็นฐาน51 กค็อื  

1.	เตอืนภยัให้เร็ว		หมายความว่า หน่วยงานด้านการจดัการ
ภยัพบิติั ทัง้ระดับประเทศและระดบัท้องถิน่ ต้องมรีะบบแจ้งเตอืนภยัล่วง

หน้าทีร่วดเรว็และมปีระสิทธิภาพ และประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนทีเ่สีย่งต้อง 

เตรยีมความพร้อม มแีผนในการรบัมอืก่อนเกดิภยัพิบตั ิ โดยการท�าแผน

รบัมอื คนในชมุชนต้องร่วมคิด วางแผน วเิคราะห์ปัญหาร่วมกนั จนเข้าใจ

ข้อจ�ากัดต่างๆ ของชุมชน จัดหาพื้นท่ีปลอดภัย มีความพร้อมต่อ 

สถานการณ์ฉกุเฉนิโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก

2.	ช่วยให้ชมุชนเข้มแขง็ การท�างานร่วมกนั การแบ่งหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบในชมุชนเพือ่ มุง่บรรลเุป้าหมายเดยีวกนัจะน�าไปสูก่าร

ท�างานเป็นกลุม่และความมนี�า้หนึง่ใจเดียวกนั รวมทัง้รู้จักเตรียมพร้อมรับ

ภยัและการเผชญิภยัในภาวะฉกุเฉนิซ่ึงจะท�าให้ชมุชนสามารถยนือยูไ่ด้

ด้วยตนเอง ช่วยลดหรอืขจดัความล่อแหลมเสีย่งภยัของชมุชน ลดผล   

กระทบของภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต 

บ้านน�า้เค็ม : ชุมชนต้นแบบ
ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบัติ

ในประเทศไทย มชุีมชนหรอืหมู่บ้านกว่า 20,000 ชมุชนทีอ่ยู่ใน

พืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิตั ิและหลายพืน้ทีต้่องพบกบัภยัพบิตัซิ�า้ซากทกุปี ทัง้

จากภยัแล้ง  น�า้ท่วม ดนิโคลนถล่ม พายุฤดรู้อน และจุดเส่ียงของการเกดิ

ภยัพบิตันิานๆ ครัง้ อย่างแผ่นดนิไหว แต่ละชุมชนต่างกเ็รยีนรูป้รบัตวัเพือ่

รับมือกับภัยพิบัติแตกต่างกันออกไป ส�าหรับชุมชนบ้านน�้าเค็ม         

ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา ผูป้ระสบภัยสนึามิ ไดพัยายามพลกิ      

วิกฤติใิห้เป็นโอกาส สร้างกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่จดัการภยัพบิติัโดยชมุชน    

และเป็นต้นแบบด้านการเตรยีมความพร้อมรับมอืกบัภยัพิบตั ิทีชุ่มชนใน

ประเทศและต่างประเทศกว่า 30 ประเทศมาศกึษาดงูาน

ศรินินัต์ สุวรรณโมล ี ได้ถอดประสบการณ์ชมุชนบ้านน�า้เคม็ 

เรือ่งการท�าแผนเตรยีมความพร้อมรบัมือภัยพบัิตโิดยชุมชนเป็นข้ันตอน 

ดงันี้ 
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ในช่วงเริม่ต้นการด�าเนนิการ ประกอบด้วย  

1.	วางรากฐานการจดัการตนเอง  โดยเริม่ต้นจากการศกึษา
ทนุทีน่�ามาใช้ในการพฒันาชุมชน เช่น ทุนมนษุย์ ทุนทางสงัคม ทุนทางการ

เงนิ ทุนสิง่แวดล้อม และทนุทางกายภาพของชมุชน เพือ่หาจดุอ่อนและ

จดุแขง็ โดยประชมุระดมความคดิเหน็จากชาวบ้านโดยตรง เชือ่มโยงให้

ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน สร้างความ

ตระหนักร่วม หาแกนน�าและสร้างทีม แบ่งหน้าทีร่บัผิดชอบ 

2.	 สร้างทีมปฏิบัติงานและกระตุ้นให้ภายในชุมชนได้								

เชือ่มโยงกัน		เริม่จากการค้นหา แกนน�าตวัจรงิ ผูท้ีอ่าสาเข้ามาท�างาน
เพ่ือชมุชน เรยีนรูจ้ากการท�างานร่วมกนั ความรบัผดิชอบต่องาน ความ

ตัง้ใจ การแก้ปัญหา เชือ่มโยงคนในชมุชนให้เข้ามาท�างานร่วมกนัได้ 

3.	สร้างแผนเตรียมพร้อมรับมอืภยัพบิตั	ิ  ในขัน้ตอนนี้       
แกนน�าและชาวบ้านได้เรียนรู้ปัญหาของตนเอง การร่วมคิด ร่วมท�า      

ร่วมแก้ปัญหา ระดมความคดิเหน็และประเมนิความเสีย่งร่วมกนัได้ โดย

มภีาครฐัคอยเอือ้อ�านวย ให้การสนบัสนนุทัง้ในเชงินโยบาย ความรู้ในเชงิ

กายภาพของพืน้ที ่ การประเมินความเส่ียงต่อภัยพบัิตท่ีิเป็นข้อมูลทาง

ภมูศิาสตร์ต่างๆ  และมกีารวเิคราะห์ร่วมกนัทัง้นกัพัฒนาทีไ่ปเอือ้อ�านวย

กระบวนการ ภาครฐั และชมุชน 

ทรัพยากร
ทุนมนุษย์ 

ทุนทางสังคม 

ทุนทางการเงิน 

ทุนสิ่งแวดล้อม 

ทุนทางกายภาพ 

รวมกลุ่ม

แลกเปลีย่นความคดิเหน็

สร้างความตระหนกั

หาแกนน�าและสร้างทีม

แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ

หาแกนน�าตวัจรงิทีจ่ะรับผดิชอบการด�าเนนิงาน

พัฒนาทักษะการจดัการภยัพบิติั (สร้างทนุมนษุย์)

ภาครฐัเอือ้อ�านาจด้วยการรับรองการด�าเนนิงาน

ระดมความคดิ ประเมินความเสีย่งร่วมกบัชาวบ้าน

ด�าเนนิงานลดความเสีย่งทางกายภาพแก่ชมุชน

ต่อยอดทกัษะในการจดัการภยัทีจ่�าเป็นเพ่ิมเตมิ

จดัการเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีจ่�าเป็นในการจดัการ

โยงการด�าเนนิงานและการรวมกลุม่ 

สร้างการด�าเนนิงานในระยะยาว

เตรยีมพร้อมช่วยเหลอืกนัและกันในอนาคต

แลกเปลีย่นเรยีนรู้สะท้อนบทเรียนระหว่างชมุชน

 

ช่ว
งส

าน
ต่อ

กา
รจ

ัดก
าร

ช่ว
งเ
ริ่ม

ต้น
กา

รจ
ัดก

าร

วางรากฐานการจดัการตนเอง

สร้างทมีปฏบิตักิาร

วางแผนเตรยีมพร้อมรบัมอืภยัพิบตัิ

พฒันาขีดความสามารถเพ่ิมเติม

ผสานเข้ากับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

สร้างเครอืข่ายกับกลุม่ชมุชนข้างเคยีง

และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง

ต้องมพ่ีีเลีย้งทีใ่ห้ค�า

ปรึกษาในการด�าเนนิงาน

สือ่สารเร่ืองความรับผดิชอบ

และเจ้าภาพทีช่ดัเจน

โมเดลการเตรียมพร้อมรับมอืภยัพบิตัขิองชมุชนบ้านน�า้เคม็
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ในช่วงสานต่อการจดัการ ประกอบด้วย

4.พฒันาขดีความสามารถหรือต่อยอดทักษะท่ีจ�าเป็นใน

การจดัการภยั จัดหาเครือ่งมอืทีจ่�าเป็น  ฝึกฝนวธิกีารใช้เครือ่งมอื 

ศึกษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิด้านเทคนคิการกูชี้พ กูภ้ยั วธิใีนการสงัเกตก่อนเกดิ

ภยั และกระบวนการเรยีนรูเ้หล่านี ้ ต้องให้ทกุกลุม่ได้เรยีนรูท้ัง้หมด ทัง้  

ชาวบ้านทีเ่ป็นคนชายขอบ แรงงานต่างด้าว กลุม่สตรแีละดก็ เป็นต้น

5.	ผสานเข้ากับกลุ่มต่างๆ	ในชมุชน เม่ือชมุชนมคีณะท�างาน

และมีแผนในการเตรียมพร้อมรับมอืกบัภัยพบัิติแล้ว ควรประสานความ

ร่วมมอืกบักลุม่ต่างๆ ในชมุชน เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืกนัในระยะยาว 

6.	สร้างเครือข่ายกับชมุชนข้างเคยีงและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  
เพือ่เตรยีมความพร้อมในการช่วยเหลอืกนัและกันในอนาคต และแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้สะท้อนบทเรยีนระหว่างชุมชน

หลกัการส�าคัญในการรบัมือภยัพิบัติโดยชุมชน

ไมตร ีจงไกรจกัร์  ผูป้ระสานงานชมุชนบ้านน�า้เค็มได้กล่าวถึง

การเตรยีมความพร้อมรับมอืภยัพบิตัโิดยชมุชนเป็นฐานว่า เป็นแนวทาง

ทีจ่ะสามารถลดการสูญเสยีชีวติหรอืท�าให้เกดิการสญูเสยีน้อยท่ีสดุ ท�าให้

คนในชมุชนมสีตริูต้วัว่าควรท�าอย่างไร  เมือ่อยู่ในพืน้ทีเ่ส่ียง และสามารถ

หลีกเลีย่งภัยพบัิตไิด้อย่างมเีหตมุผีล  ถ้าหากชุมชนใดสามารถร่วมมอืกนั

สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการเตรยีมชุมชนเพือ่รบัมอืภยัพบิตัไิด้ 

บรหิารจดัการคน พืน้ท่ี และทรพัยากรในชุมชนได้ กจ็ะสามารถสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน เป็นชมุชนจัดการตนเองในอกีรปูแบบหนึง่ 

ส�าหรบัโมเดลการเตรยีมความพร้อมรบัมอืภยัพบิตัขิองชุมชน

บ้านน�้าเค็ม อาจจะมีความแตกต่าง จากชุมชนอ่ืนๆ ในช่วงเริ่มต้น  

เนื่องจากชุมชนบ้านน�้าเค็มประสบภัยพิบัติสึนามิ ซ่ึงได้สร้างความ        

เสยีหาย อย่างฉบัพลันและมหาศาล  ความหวาดผวาต่อภยัพบิติัสึนามิ 

ท�าให้ช่วงแรกคนในชุมชนไม่สามารถ ด�าเนนิชีวติตามปกตไิด้  แผ่นดนิไหว

เพยีงเล็กน้อย หรอืมีข่าวลือว่ามีแผ่นดนิไหว ทุกคนกจ็ะพยายามวิง่หนี 

เอาตวัรอด ไม่ว่าเป็นเวลาดึกดืน่แค่ไหนกต้็องตืน่มาว่ิงหนภียั สร้างความ

โกลาหลให้กบัชมุชนเป็นอนัมาก  คนในชมุชนจงึมคีวามมุง่มัน่ในการร่วม

กันเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า         

มีความพร้อมเมื่อภัยมา ไมตรี จงไกรจักร์ ได้สรุปหลักการส�าคัญ52 

ส�าหรับการเตรยีมความพร้อมในการจัดการภัยพบัิตโิดยชุมชนเป็นฐาน    

ไว้ดงัน้ี 
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1.	การค้นหาอาสาสมคัร  แกนน�าจะต้องสร้างความเข้าใจกบั
คนในชมุชนระดับหนึง่เพือ่สร้างกระบวนการเร่ิมต้นด้วยกนัและหาอาสา

สมคัร เมือ่ได้อาสาสมคัรจงึเกดิกระบวนการพฒันาอาสาสมัครด้วยการ

อบรมคอืการจดัท�าข้อมลูชมุชนซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุ

2.	การจดัท�าข้อมลูชมุชน  เพือ่ให้ชมุชนรูถ้งึทรพัยากรด้าน

ต่างๆ ทีช่มุชนมีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นทนุทางสังคม ทนุทางการเงนิ ทนุทางสิง่

แวดล้อม ทนุทางกายภาพต่างๆ ข้อมลูทกุอย่างทีมี่ประโยชน์ต่อการ

วเิคราะห์ความเสีย่งของการเกดิภยั จุดปลอดภยั ปัญหา อปุสรรค เช่น 

ข้อมลูประชากร ผู้สงูอาย ุผูพ้กิาร เดก็ คนท้อง ข้อมูลถนน ข้อมลูสิง่    

ปลูกสร้าง ข้อมลูรถ ข้อมลูถังแก๊ส ข้อมลูท่ีอาจเส่ียงต่อการเกดิภยั วิธีการ

ให้ได้มาซึง่ข้อมลูอาจประชมุกลุ่มย่อยหรือลงพ้ืนทีจั่ดเกบ็แบบส�ารวจและ

ต้องท�าแผนทีช่มุชน เช่น ถนน สะพาน จุดเส่ียงภยั จดุปลอดภัย เป็นต้น

3.	การรวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ท�าแผน หลงัจากได้

ข้อมลูแล้วอาสาสมคัรต้องมาน�าเสนอในรปูแบบแผนทีท่�ามอื จากนัน้จงึ

ช่วยกนัแลกเปลีย่น และวเิคราะห์ข้อมลู ร่วมสรุปเพ่ือเกดิการเรยีนรูร่้วม

กนั โอกาสเสีย่งในการเกิดภัยพิบัติ ช่วงเวลาการเกดิภัย จนเกดิปฏทินิภยั

พบิตัทิางธรรมชาต ิ โดยการวเิคราะห์ข้อมลูอย่างมเีหตมุผีล เช่น เรือ่ง

ประชากรกบัเส้นทางอพยพเหมาะหรือไม่อย่างไร จดุปลอดภยัเหมาะสม

หรอืไม่ 

เมือ่ค้นหาสาเหตตุ่างๆ ได้แล้ว กร่็วมก�าหนดร่างแผนเตรียม

ป้องกนัภยัด้วยกนั เช่นว่า จากข้อมูลทัง้หมดเราจะท�าอย่างไรบ้างให้คนใน

ชมุชนเราปลอดภยั อาจมคี�าถามมากมายให้ทมีงานหาค�าตอบเช่นทมีงาน

จะมกีารประสานกนัได้รวดเรว็ท่ีสดุท�าอย่างไร การแจ้งเตอืนอย่างไรให้    

ทัว่ถงึ การอพยพอย่างไร ใครตดัสนิใจอพยพ อพยพไปทีไ่หน หากมคีน

ตกค้างจะเอาอะไรไปช่วย หากมีคนเจ็บจะท�าอย่างไร แล้วสุดท้ายอาสา

สมคัรต้องท�าอะไรเป็นบ้าง   

4.	การพฒันาอาสาสมคัร เมือ่เกดิแผนเตรยีมพร้อมป้องกนั

ภยัแล้ว อาสาสมัครอาจมีหน้าท่ีหรอืบทบาทเกดิข้ึนมากมายเช่นการ

จดัการจราจร การอพยพหลบภัย การวเิคราะห์ภัย การแจ้งเตอืนภัย การ

เฝ้าระวงั การกูชี้พ  ชุมชนจ�าเป็นต้องพฒันาอาสาสมัครเหล่านัน้ให้มี

ความรูค้วามช�านาญและสามารถขยับตามแผนเตรยีมพร้อมป้องกนัภัยได้

โดยร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐั 

5.	การสร้างภาคคีวามร่วมมอื เมือ่เกิดแผนเตรยีมความ
พร้อมภายในชุมชน อาจเป็นฉบบัร่าง และควรมแีผนการพฒันาร่วมกนั

กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเช่นกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

จงัหวดั องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ผู้ใหญ่บ้าน ก�านนั อ�าเภอ และ

องค์กรภาคเอกชนทีม่ปีระสบการณ์ เพือ่ให้เกดิแผนทีม่คีณุภาพ และเกดิ

ความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีองค์กรความรู ้ และมีงบประมาณใน

การสนบัสนนุ 
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6.	การรณรงค์สร้างความตระหนกัให้กับสมาชกิในชมุชน 

โดยน�าแผนทีผ่่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะท�างาน และภาคคีวาม

ร่วมมือแล้วกลบัไปให้ชมุชนประชาพจิารณ์แผนครัง้สดุท้าย ซ่ึงจะท�าให้เกดิ

การเรยีนรูใ้นกระบวนการขบัเคลือ่นแผน และแผนท่ีมีคณุภาพ เพราะหาก

ชมุชนไม่เหน็ความส�าคญัของแผนแล้วกจ็ะไม่สามารถขบัเคล่ือนแผนได้ 

และเมือ่แผนสมบรูณ์แล้วก็ต้องสร้างความตระหนกัให้กบัคนในชมุชนทนัท ี

โดยทมีอาสาสมคัรและผูท่ี้เก่ียวข้องร่วมรณรงค์ในวาระงานต่างๆ ของ

ชมุชนทีม่อียูแ่ล้ว เช่น งานประเพณ ีงานบญุ งานกุศลในทกุโอกาส 

7.	 การน�าเสนอแผนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

สนบัสนนุ	กจิกรรมเตรยีมความพร้อมเช่นท้องถิน่ เทศบาล  ส�านกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั (ปภ.จังหวัด) องค์กรพัฒนา

เอกชน หรอืนโยบายรัฐบาล เมือ่แผนสมบรูณ์แล้ว ในแผนจะต้องบอกถงึ

ข้ันตอนในการขบัเคลือ่นทัง้หมดและความจ�าเป็นต้องมเีครือ่งมอื อปุกรณ์

สนบัสนนุให้แผนขบัเคลือ่นได้ เช่น การแจ้งเตอืนภยัอาจต้องมหีอกระจาย

ข่าวประจ�าหมูบ้่าน วทิยุส่ือสารส�าหรบัอาสาสมคัร ไซเรนมอืหมนุส�าหรบั

แจ้งเตอืนภัย เป็นต้น รวมถึงการเสนอนโยบายเรือ่งแนวทางการเตรยีม

ชมุชนเพือ่รบัมอืภยัพบิตั ิและการด�าเนินกจิกรรมตามแผนเช่นป้ายบอก

ทาง อปุกรณ์จ�าเป็น การซ้อมแผน 

8.	การตดิตามผลการด�าเนนิการตามแผน	มกีารตดิตาม
ประเมนิผล และบนัทกึผล ทัง้ปัญหา อปุสรรค ผลดท่ีีเกดิขึน้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม เพื่อน�าผลกลับมาวิเคราะห์หลังการซ้อมแผนหรือการ

ปรบัปรงุแผนให้มคุีณภาพขึน้ 

9.	การค้นหาแกนน�ารุ่นใหม่เพือ่การเผยแพร่ จิตสาธารณะ 

และขยายผลการพัฒนาเครือข่ายที่ต่อเนื่อง การศึกษาดูงานเพื่อการ

พฒันาศักยภาพ ฝึกทบทวน และค้นหาอาสาสมัครรุน่ใหม่ๆ ส่ิงส�าคญั คอื 

จะมวีธิอีย่างไรให้อาสาสมคัรมจีติสาธารณะ เช่น การพบปะประชุมกนั

อย่างสม�า่เสมอ   การท�ากจิกรรมของส่วนรวมทัง้ในชมุชน และภายนอก

ชมุชนเพือ่สร้างจติอาสาเช่นการออกไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันอกพืน้ที่    

ทีม่คีวามต้องการอาสาสมคัร และเข้าร่วมแลกเปลีย่นกบัอาสาสมัครจาก

พ้ืนทีอ่ืน่ๆ ในเวทต่ีางๆ  เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ขยายเครอืข่ายแลกเปลีย่น

เรยีนรูไ้ปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป 
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เตรยีมการฟ้ืนฟหูลงัภยัพบิตัิ
เพือ่เสรมิความเข้มแขง็ของชมุชน
 

ภายหลงัทีภ่ยัพบิตัไิด้ผ่านพ้นไปแล้วกจ็ะเข้าสูช่่วงของการฟ้ืนฟู

ทางด้านกายภาพในเบือ้งต้น  จากต้นแบบของชมุชนบ้านน�า้เคม็ ได้สรปุ

หลกัการฟ้ืนฟชูมุชนหลงัภยัพิบตั ิดงันี้ 

1.	วเิคราะห์ข้อมลู เมือ่ได้ข้อมูลจากการส�ารวจความเสียหาย
แล้ว น�าข้อมลูทีไ่ด้มาประมวลให้ได้ประเดน็ส�าคญัๆ เช่นผูเ้สยีหายจ�านวน

กีค่รอบครวั มีอะไรเสียหายบ้าง ถนน สะพานหรืออืน่ๆ ทีเ่สยีหายทัง้หมด 

เพือ่น�าข้อมลูมาจดัล�าดบัความส�าคญัทีต้่องฟ้ืนฟ ูแก้ปัญหาก่อน-หลัง 

ข้อมูลภาพรวม ต้องติดประกาศในท่ีเปิดเผยและน�าข้อมูลเสนอต่อ     

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิการช่วยเหลอืตรงกบัความเสยีหายที่  

เกดิข้ึน ไม่ซ�า้ซ้อน และป้องกนัการทจุริตได้ 

2.	จดัท�าแผนการฟ้ืนฟชูมุชน	เมือ่มข้ีอมลูครบถ้วนแล้ว กเ็ร่ิม
ท�าแผนจากภายในชุมชนให้รอบด้านและมปีระสทิธภิาพ ก่อนทีจ่ะเสนอ

ต่อหน่วยงาน องค์กรท่ีเกีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน ในล�าดบัต่อไป 

3.	จดัองค์กรชมุชน ควรมกีารจดัตัง้คณะท�างานทีม่จีติอาสา

และมาจากสมาชกิในชมุชน ทีส่�าคญัคอืผูป้ระสบภัยต้องเป็นหลกัให้ได้ 

องค์กรปกครองในท้องถิน่ต้องเป็นทีป่รกึษา พร้อมกนันัน้ ในชมุชนควรจะ

มีการวางระบบการแก้ไขปัญหาระยะยาวเช่นจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์        

แก้ปัญหาทีด่นิ โดยใช้ทนุและทรพัยากรในชมุชนก่อน 

4.	สร้างบ้านพักถาวรและบ้านชัว่คราว		สิง่แรกท่ีต้องท�าหลงั
จากภัยพบัิตขินาดใหญ่ ท่ีสร้างความเสียหายจนท�าให้บ้านพงัท้ังหลังคอื       

การสร้างบ้านช่ัวคราวและการสร้างบ้านพักถาวร ซ่ึงควรเปิดโอกาสให้

ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม อนัจะเป็นกลไกในการเสรมิความเข้มแขง็องค์กร

ชมุชนได้ 

 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ขั้นตอนและหลักการส�าคัญเหล่านี้      

ซึง่เป็นการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ของชมุชนบ้านน�า้เคม็ กลายเป็นต้นแบบ

ส�าคญัของการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืภัยพบัิตโิดยชุมชนเป็นฐาน  

เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

และชาวบ้านผู้ประสบภัยยังได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ประสบภัยใน     

ต่างประเทศในเรือ่งการวางแผนการรบัมอืและการฟ้ืนฟูภยัพบิตัด้ิวย  
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เปิดปมปัญหาหลงัคลืน่สนึามิ  

คลืน่ยกัษ์สนึามิท�าให้บ้านเรือนเสยีหายกว่า 12,815 ครวัเรอืน 

รวม 58,550 คน ประมาณค่าความสญูเสียหลายแสนล้านบาท53  (ซึง่

ต่อมาพืน้ทีท่ีเ่กดิความเสยีหายเหล่านีไ้ด้รับการฟ้ืนฟูและเยยีวยามาเป็น

ล�าดบั) แต่ภายหลังภยัพบิตั ิแบบแผนท่ีมกัพบเหมือนกนัทัว่โลกรวมถงึ

ประเทศไทย คือ เสยีบ้านแล้ว ผูป้ระสบภัยยงัเส่ียงกับการสญูเสียทีด่นิที่

เคยพกัอาศยัด้วย ไม่ใช่จากคลืน่ยกัษ์ แต่จากการไล่ทีจ่ากทางภาครฐั 

หรอื/และเอกชน หลายกรณีเป็นปัญหาท่ีสะสมมาแต่เดมิ และภยัพบิตัิ

ช่วยเข้ามาเร่งให้จงัหวะและโอกาสในการฮบุทีด่นิและเอาทีด่นิคนืนัน้เรว็

และง่ายขึน้ 

 ดังนัน้ กระบวนการท�างานจดัระบบชมุชนจึงเน้นการฟ้ืนฟู ท่ีจะ

ไม่เป็นการซ�า้เตมิผู้ประสบภัยให้รูสึ้กสูญเสียมากข้ึนกว่าเดมิ โดยสนบัสนุน

ให้สร้างบ้านในทีด่นิเดิม ส่วนปัญหาเรือ่งเอกสารสิทธ์ิทีด่นิทีเ่ป็นปัญหา

สะสมมาแต่เดิมน้ันจะถูกน�ามาพิจารณาในคราวหลงั เพ่ือให้ความยุตธิรรม

แก่ทุกฝ่าย  โดยอาจมีการใช้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การตั้ง

อนกุรรมการแก้ไขปัญหาทีด่นิหลงัภัยพบิตั ิ หรอืการฟ้องศาลแล้วแต่กรณี  

ซึ่งควรมีผู้เช่ียวชาญหลายฝ่ายเข้ามาสนับสนุน เช่น นักกฎหมาย          

นกัประวตัศิาสตร์ชมุชน  นกัท�าแผนที ่ทัง้แผนท่ีเดนิดนิ แผนทีภ่าพถ่าย

อากาศ เป็นต้น 

จากการท�างานของเครอืข่ายผู้ประสบภัยสึนามิฯ ได้มีการสรปุถงึ

ชมุชนหรอืพืน้ทีท่ี่ประสบปัญหาท่ีดนิจาก พ้ืนทีป่ระสบภยั ดงันี ้

· กรณีที่ดินของรัฐพิพาทกับรัฐ  ได้แก่ บ้านหัวแหลม             

บ้านสงักาฮู ้จงัหวดักระบ่ี,  บ้านทุ่งหว้า จงัหวดัพงังา, หมูบ้่าน

คลองปากบาง  บ้านนอกเล  จงัหวดัภเูกต็,  บ้านตาเสะ  บ้าน

เกาะมุก  บ้านมดตะนอย บ้านควนตุง้ก ู บ้านพระม่วง  บ้าน

ฉางหลาง  บ้านแหลมไทร  บ้านหาดทรายทอง จงัหวดัตรงั

· ที่ดินพิพาทเอกชน ได้แก่ บ้านแหลมป้อม บ้านทับตะวัน  

บ้านในไร่  จังหวัดพังงา54

 กรณพีืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาทีด่นิเหล่านี ้ บางส่วนสามารถกลบั

เข้าไปอยูใ่นชมุชนเดมิได้ บางส่วนยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการพสูิจน์ในชัน้ศาล  

อย่างไรกต็าม กลุม่เปราะบางในพืน้ทีป่ระสบภยั ยงัคงเป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัการ

ฟ้ืนฟแูละเยียวยาน้อยจนถงึไม่ได้รบัการเยียวยา อีกท้ังยังถกูเบียดขับออก

จากพ้ืนทีเ่ดมิทีเ่คยอาศยั ดงัตวัอย่างจากการเข้าไปศกึษากลุม่ต่างๆ ดงันี ้

แหลมป้อม:	กรณท่ีีดนิพพิาทเอกชน

ชมุชนแหลมป้อม บ้านน�า้เคม็ อ�าเภอตะกัว่ป่า จังหวดัพงังา มี

สมาชกิ 52 ครอบครวั แต่หลังจากวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 มี

สมาชกิเพียง 30 ครอบครวัทีก่ลบัมาอยูท่ีเ่ดมิ ส่วนทีไ่ม่กลบัมานัน้มี
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หลายเหตผุล บางครอบครวัเสียชวีติหมดท้ังบ้าน บางครอบครวักลวัคลืน่

สนึามจิะมาอกี และบางครอบครัวก็มเีหตจุ�าเป็นอืน่ๆ55

ชุมชนนี้มีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินมาตลอด เพราะเป็นพื้นที่

สมัปทานเหมอืงแร่มาตัง้แต่ราวปี พ.ศ. 2514 ชาวแหลมป้อมยังอยูอ่าศยั

ในพืน้ทีเ่ดมิมาโดยตลอด แม้หลงัจากทีป่ระทานบัตรเหมืองแร่จะหมดอายุ

ไปแล้ว และยงัไม่มใีครมาอ้างสิทธ์ิเป็นเจ้าของทีด่นิบรเิวณนัน้ ชาวชมุชน

แหลมป้อมในปัจจุบันจึงเป็นรุ่นทีเ่กดิท่ีแหลมป้อม บางคนครอบครวัย้าย

มาตัง้แต่รุน่ปูรุ่น่ตา บางคนกย้็ายมารุน่พ่อ

เมือ่ประทานบตัรเหมอืงแร่เเปลงสดุท้ายหมดอายลุง ในปี พ.ศ. 

2533 ทางราชการได้ท�าถนนลูกรงัเข้ามาในชมุชน ออกเลขทีบ้่านให้ และ

มาปักเสาพาดสายไฟให้มไีฟฟ้าใช้ทกุครวัเรือน ชาวบ้านน�า้เคม็ซึง่แหลม

ป้อมเป็นสมาชกิอยูไ่ด้ชมุนุมเรยีกร้องให้ทางราชการออกเอกสารสทิธิใ์น

ทีด่นิให้ ไม่นานหลงัจากนัน้ จึงมกีารออกเอกสารสทิธิใ์ห้ชาวบ้านน�า้เคม็

ในพ้ืนทีท่ี่เคยได้รบัประทานบตัรเหมอืงแร่ โดยเริม่ออกให้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2533 ไปจนถงึปี พ.ศ. 2534 จ�านวนหลายราย แต่กลับไม่ได้ออก

เอกสารสทิธิใ์ห้พืน้ทีแ่หลมป้อม ระหว่างนีช้าวแหลมป้อมถกูข้าราชการ

บางส่วนเรยีกร้องเงนิเพ่ือแลกกบัการออกเอกสารสิทธิ ์แต่เม่ือชาวบ้านไม่

ยอมจ่ายให้ ชาวแหลมป้อมจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

ประทานบตัรเหมอืงแร่เช่นเดยีวกบัทีอ่ืน่ๆ

เมือ่เกิดคลืน่ยกัษ์ บ้านเรือนพงัเสียหายทัง้ 60 หลัง และมี     

ชาวบ้านทีจ่ะกลบัมาอยูท่ีเ่ดิมจ�านวน 30 ครอบครวั ซึง่ 30 ครอบครวันี้ 

เดมิมสีมาชกิ 146 คน เสยีชวีติในสนึาม ิ27 คน สญูหาย 21 คน จงึ

เหลือผู้รอดชวีติมา 98 คน ส่วนครอบครวัทีไ่ม่กลบัมานัน้ บางส่วนเสยี

ชวีติ บางส่วนไม่กล้ากลบัมาเพราะกลวัคลืน่ยกัษ์จะกลบัมาอกี แต่บาง

ส่วนได้ยอมความกบับรษิทัฯ

หลงัจากเกดิคลืน่ยักษ์ บรษิทัฯ น�าป้ายมาปักและจ้างคนมาเฝ้า

พืน้ทีโ่ดยห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพืน้ทีแ่ม้แต่จะกลบัเข้าไปค้นหาศพ

คนในครอบครวั นอกจากนี ้ยงัห้ามชาวบ้านเข้าไปปลูกทีพ่กัอาศัย มกีาร

ใช้อทิธพิลข่มขูค่กุคาม เมือ่ชาวบ้านจ�านวน 30 ครอบครวัได้ย้ายกลบัเข้า

อยูอ่าศยัในพืน้ทีเ่ดมิ ชาวบ้านทัง้หมดถูกแจ้งความข้อหาบกุรกุ และยงัมี

การข่มขูต่่างๆ นานา เป็นต้น  

เกาะมกุ	:	กรณท่ีีดนิรัฐ		

เกาะมกุ  ต�าบลเกาะลบิง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั  เป็นเกาะที่

มคีวามหลากหลายทางทรพัยากรสงู มพีืน้ทีป่่าอดุมสมบรูณ์ท้ังป่าเขาใน

ทีส่งู ป่าชายเลน ทรพัยากรในทะเล  มแีหล่งป่าชายเลนถึง 158 ไร่      

อยู่ทางฝ่ังด้านตะวนัตกของเกาะตดิพ้ืนทีอ่่าวพังงา อ่าวป่ากัง้ และอ่าว

หวันอนบางส่วน ซึง่เป็นแหล่งเพาะพันธุสั์ตว์น�า้ แหล่งอาหารของชุมชน 

และแนวกนัคลืน่ลม 

ข้อมลูจากกรมทรัพยากรชายฝ่ัง กล่าวว่า เกาะมกุเป็นแหล่งหญ้า

ทะเลขนาดใหญ่ เช่ือมไปจนถงึแหล่งหญ้าทะเลเกาะลิบง ซ่ึงเป็นแหล่ง 

ทรพัยากรธรรมชาตสิ�าคญัของฝ่ังทะเลอนัดามนั เป็นทีอ่าศยัหากนิของ
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พะยนู  จ�านวนมากกว่า 100 ตวั มแีหล่งปะการงัธรรมชาต ิซึง่เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของสัตว์น�้าจ�านวนมาก บริเวณด้านหลังเกาะเป็นแหล่งรังนก

นางแอ่น ในเกาะยังมีถ�้ามรกตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญระดับ

ประเทศ เรยีกได้ว่าเกาะมกุ ท้ังบนเกาะและบริเวญโดยรอบเป็นแหล่งท�า

มาหากนิทีส่�าคญัของชาวประมงพืน้บ้าน 

การท�าประมงแบบพ้ืนบ้านเป็นอาชีพดัง้เดมิ ทีท่�ากนัมากเกอืบ

ทัง้หมูบ้่าน  ชาวบ้านสามารถหาจับกุ้ง หอย ป ูปลา ปลาหมกึ โดยไม่

ต้องนัง่เรอืไปไกล โดยใช้เคร่ืองมอืหลากหลาย เช่น ไซหมกึ อวนหมกึ 

ตกเบด็ อวนปลา อวนปู ด�าหอย  ใครท่ีไม่มเีรอื ก็หากุง้ หาหอยรมิชายฝ่ัง 

หรอืในป่าชายเลนมาเป็นอาหารประจ�าวนัได้แม้ในฤดูมรสมุ   

เม่ือมีการประกาศให้พืน้ทีเ่กาะมกุอยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตหิาด

เจ้าไหม ในปี พ.ศ. 2524 ยกเว้นบริเวณทีร่าบชายฝ่ัง ซ่ึงจดัเป็นเขตทีอ่ยู่

อาศยัของชมุชนซึง่เป็นพืน้ทีป่ระมาณร้อยละ 30 ของเกาะ ท�าให้เกดิการ

ตืน่ตัวในเรือ่งการถือครองทีด่นิในพืน้ทีเ่กาะมกุเป็นอย่างมาก ท้ังทีแ่ต่เดมิ

ชาวบ้านแทบไม่ได้สนใจการเป็นเจ้าของท่ีดิน ก็เร่ิมสนใจทีจ่ะถอืครองทีด่นิ 

โดยการไปออกเอกสารสิทธ์ิทีด่นิทีเ่คยอยูม่าแต่เดมิ ซ่ึงกอ็อกได้บ้าง ไม่ได้

บ้าง ภายหลงัเมือ่การท่องเทีย่วเตบิโตมากข้ึน  ความต้องการทีด่นิส�าหรับ

สร้างทีพ่กัรองรบันกัท่องเท่ียวก็มมีากข้ึนเป็นเงาตามตวั เมือ่ทีด่นิราคา   

สงูขึน้ จึงมกีารเปลีย่นมือ ขายให้นกัลงทนุจากทัง้ภายในและภายนอก

พืน้ที่  

ปัญหาต่างๆ ข้างต้นเป็นปัญหาทีส่ะสมมาอย่างยาวนาน  เมือ่มี

เหตกุารณ์สนึาม ิท�าให้ชาวบ้านท่ีได้รบัผลกระทบจากปัญหาเดมิอยูแ่ล้ว 

ต้องรวมตัวกนัเพือ่แก้ปัญหาทัง้ระบบ เครอืข่ายประมงพ้ืนบ้านภาคใต้      

ที่แต่เดิมขับเคลื่อนเรื่องปัญหาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง อวนลาก      

อวนรนุ ต้องมาต่อสูใ้นกรณปัีญหาเร่ืองทีด่นิไปด้วย

ปัญหาทีด่นิและทีท่�ากนิบนเกาะมกุ จงึได้มกีารเจรจาร่วมกันกบั

กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน เพือ่ร่วมกนัท�าการกันพืน้ท่ีส�าหรบัการสร้างท่ี

อยูอ่าศยัได้อย่างลงตัวร่วมกนั

 

ชาวเล	:	ยปิซแีห่งท้องทะเลผู้ถกูลืม

ชาวเลกลุม่มอแกน  มอแกลน และอรูกัราโว้ย เป็นกลุม่คนพ้ืน

เมอืงด้ังเดมิท่ีอยู่อาศัยอยู่ชายฝ่ังทะเล และหมู่เกาะต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 

300 ปีแล้ว วิถีของคนที่อยู่กับธรรมชาติมักจะอยู่อย่างพึ่งพิง ไม่

เบยีดเบียน ไม่โลภ จงึไม่น่าแปลกใจท่ีพวกเขาจะอยูแ่บบไม่มเีอกสารสทิธ์ิ

บนทีด่นิ ซึง่ยงัเป็นเหตใุห้สทิธต่ิางๆ เข้าไม่ถงึคนกลุม่นีอ้กีด้วย 

งานวิจัยชุมชนร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทได้กล่าวถึงผลพวงของ    

การพัฒนาที่ก่อความเหลื่อมล�้าในเรื่องที่อยู่อาศัยของชาวเลไว้อย่าง             

น่าสนใจ คอื 
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“ชำวเลส่วนใหญ่ไม่มัน่คงในทีอ่ยูอ่ำศยั เพรำะไม่มเีอกสำรสทิธิ์

ทีด่นิ แม้ว่ำกำรศกึษำวจัิยระบวุ่ำ ชำวเลอำศยัมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 300 

ปี แต่หลำยชุมชนอยูใ่นทีด่นิของหน่วยงำนรฐั เช่น ป่ำชำยเลน ทีส่ำธำรณะ 

กรมเจ้ำท่ำ รำชพสัด ุ ป่ำสงวนแห่งชำต ิและเขตอทุยำน บำงชมุชนมี

เอกชนอ้ำงสทิธเิหนอืทีด่นิโดยออกเอกสำรทบัทีช่มุชนและขบัไล่ชำวเล 

ขณะนีม้ชุีมชนชำวเลทีไ่ม่มัน่คงในกำรอยู่อำศยัถงึ 28 แห่ง”  

ปัญหาท่ีท�ากนิดัง้เดมิในทะเล แต่เดิมชาวเลหากนิตามเกาะแก่ง 

ท้องทะเล และหน้าหาดโดยใช้อปุกรณ์ประมงแบบพืน้บ้าน แต่นโยบาย     

ส่งเสรมิการท่องเท่ียวท�าให้พวกเขาถกูกันออกจากพ้ืนทีเ่หล่านี ้เนือ่งจาก

เป็นพืน้ทีท่ีม่มีลูค่าตลาดสงูมาก จากข้อมลูราคาตลาดและราคาประเมิน

ราชการของชายหาดในจงัหวดัภเูก็ต (ปี พ.ศ. 2547) โดย มูลนิธปิระเมิน

ค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย พบว่า ทีดิ่นรอบเมอืงและรมิทะเล มมีลูค่า

ถึง 2 ล้าน – 20 ล้านบาทต่อไร่เลยทีเดยีว  

จงึไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมท่ีอยูอ่าศยัและทีท่�ากนิดัง้เดมิของชาว

ประมงพืน้บ้านและชาวเล จึงถกูรกุรานด้วยกระแสการท�าเหมอืงแร่ การ

สมัปทานท�าไม้ การพฒันาท่องเท่ียวและการบรกิาร การแย่งชงิท่ีดนิ

ชายฝ่ังทะเลอย่างรุนแรง และราคาทีด่นิทีสู่งเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นตวั

เร่งให้มกีารออกเอกสารสทิธ์ิทีด่นิในทีด่นิชายฝ่ังทะเล ทัง้ทีถ่กูกฎหมาย 

และผิดกฎหมาย ในขณะทีช่าวประมงพืน้บ้านและชาวเลดัง้เดมิยังคงท�า

มาหากนิจบัปลาตามวถีิชีวติในท้องทะเลโดยไม่สนใจ และไม่ตระหนกัถงึ

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมเีอกสารสิทธ์ิทีด่นิ ชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวเลจึง

ต้องตกเป็นเหย่ือของการพฒันา ท่ีเสียเปรยีบท้ังในทางกฎหมายและไม่ได้

รบัการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาจากรฐัอย่างจรงิจงั ดงัเช่น กรณขีองบ้าน     

ราไวย์ และอีกหลายกรณท่ีีเป็นลักษณะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนกบั

ชมุชนในทีด่นิ ซึง่ตามกฎหมายเป็นของเอกชน แต่ในทางปฏบิตัเิป็นทีท่�า

มาหากินของชุมชนมายาวนาน กรณีเช่นน้ีต้องมีการพิสูจน์สิทธิโดย

มาตรการทางศาล และเป็นเรือ่งท้าทายว่าระหว่างสทิธคิรอบครองดัง้เดมิ

กบัสทิธิทางเอกสาร ใครควรได้รบัการคุม้ครองมากกว่ากัน56 

งานศึกษาวจัิยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยระบุว่า วถิดีัง้เดมิ

ของชาวเลยากจะเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย เหตผุลเพราะความช�านาญใน

การอยูก่บัท้องทะเลเป็นปัจจยัส�าคญั ฉะน้ัน การเปลีย่นจากการท�าประมง

หรอืหาของทะเลไปท�าอาชพีอืน่ จงึไม่ใช่ทางเลอืกอันดบัต้นๆ 

จากงานวิจัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มชาวเลไม่คุ้นชินกับคน

ภายนอกเพราะความรูส้กึต�า่ต้อยกว่ากลุม่อืน่ นอกจากน้ี ชาวเลส่วนหนึง่

ประสบปัญหาการไร้สถานะ ไร้สัญชาต ิท�าให้ขาดซ่ึงสิทธใินการรบัการ

บรกิารข้ันพืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็น การศกึษาข้ันพืน้ฐาน สทิธใินการรกัษา

พยาบาล การเดนิทางออกนอกพืน้ที ่การได้รบัความคุม้ครองด้านแรงงาน  

ถึงแม้จะมีความพยายามเสนอให้เพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร แต่

กระบวนการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจ�ากัด ทั้งกฎ

ระเบยีบทีไ่ม่สอดคล้องกบัชาวเล ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที ่ความใส่ใจ

กบัปัญหาของคนชายขอบอย่างจรงิจงั ฯลฯ57
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กลุม่ชาวเลเป็นเพยีงตวัอย่างหนึง่ของปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจาก

คล่ืนยักษ์สนึาม ิด้านหนึง่ก็เป็นความสูญเสีย แต่ด้านหนึง่กท็�าให้ปัญหาที่

ซ่อนอยูใ่ต้ภเูขาน�า้แขง็ผดุขึน้มาท�าให้สงัคมได้ตระหนกั ครุน่คดิ และหา

ทางคลีค่ลายให้ส�าเร็จต่อไป 

คนไทยพลัดถิน่	:	สถานะท่ีมองไม่เห็น	

ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ นักกฎหมายมหาชน นยิามถงึคนไทย

พลดัถิน่ เป็นคนเชือ้สายไทยทีไ่ร้สัญชาตไิว้อย่างน่าสนใจว่า 

“คนกลุม่นีสั้ญชำตพิร่ำมัว อนัเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงอำณำเขต

ของรำชอำณำจกัรไทยในอดตี”  

เขตมะรดิ ทะวาย ตะนาวศรี ฯลฯ ในประเทศเมยีนมาร์ รวมท้ัง

บางส่วนของกมัพชูาในปัจจุบัน   แต่เดิมเคยเป็นของประเทศไทย เม่ือเกดิ

การแบ่งรัฐชาติใหม่ พวกเขาถูกท�าให้เป็นพลเมืองของเมียนมาร์และ

กมัพชูาไปโดยปรยิาย จนเมือ่เกดิเหตสุงครามในประเทศเพือ่นบ้านเหล่า

นัน้ คนเหล่านีไ้ด้หนภียัสงครามเข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้

สญัชาตไิทย ประมาณการว่า คนกลุ่มนีม้ถีงึ 38,000 คน เป็นผูท้ีต่ก

ส�ารวจ/ผูพ้ลดัหลงทางทะเบยีน/ผูเ้กดิใหม่ กว่า 20,000 คน และกรม

การปกครองขึน้ทะเบียนแล้ว กระจายอยูใ่น 5 จังหวัด คอื ระนอง 5,221 

คน ประจวบฯ 3,079 คน ชมุพร 1,338 คน ตราด 6,071 คน        

ตาก 2,489 คน 

คนไทยพลัดถิน่มีท้ังนบัถอืศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม อาศัย

สร้างบ้านบนทีด่นิว่างตามชมุชนต่างๆ สภาพความเป็นอยูล่�าบาก ไม่มี

สทิธขิัน้พืน้ฐานใด ๆ มรีายได้ไม่แน่นอน อาชพีส่วนใหญ่ คอื ท�าประมง  

ท�าสวน รบัจ้างรายวนั เช่น ปอกมะพร้าว เกบ็สบัปะรด กรดียาง เจยีระไน

พลอย ฯลฯ และด้วยเหตทุีค่นกลุ่มนีไ้ม่มสีถานะ จงึมกัถกูเอาเปรยีบ     

ถกูโกงค่าแรงหรอืโกงทรพัย์สนิอืน่ๆ58

จากการท�างานเกีย่วกบัชมุชนเมอืง ในประเดน็การจดัการขยะที่

จงัหวดัระนอง ในราว ปี พ.ศ. 2544  ภควนิทร์  แสงคง ทีป่รกึษาเครอื

ข่ายแก้ปัญหาคนืสญัชาตคินไทย ได้มโีอกาสพดูคยุกบัตวัแทนของคนไทย

พลัดถิน่ จงัหวดัระนอง ถงึชุมชนคนไทยพลดัถ่ินท่ีกระจายตวัอยูแ่ถบ

จังหวัดระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาจึงได้มีการพูดคุย เรียนรู้ 

ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัประเดน็นี ้ ผ่านกระบวนการเรยีนรูข้องโครงการ

ปฏบิตักิารชมุชนและเมอืงน่าอยูภ่าคใต้ โดยมลูนธิชิมุชนไท สถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน หรอื พอช.  กรรมการสทิธมินษุยชน ได้เปิดเวท ี “เล่ำขำน 

ต�ำนำนคน กรณคีนไทยพลัดถิน่”  ในวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2545  ซึง่

ขณะนัน้ กระแสสงัคมภายนอกรับรูแ้ละสนใจประเดน็ของคนไทยพลัดถิน่ 

แต่ยงัไม่เข้าใจและไม่รูจ้ะช่วยเหลอือย่างไร59

ช่วงเหตกุารณ์สนึาม ิคนไทยพลดัถิน่จ�านวนหนึง่เข้าไม่ถงึความ

ช่วยเหลอืต่างๆ เนือ่งมาจากไม่มสีถานะทางสญัชาตไิทยดงักล่าว แต่จาก

การท�างานกบัพืน้ท่ีมาอย่างต่อเนือ่ง กลุ่มคนไทยพลัดถิน่จงัหวดัระนอง 

และประจวบคีรีขันธ์ กลับรวมกลุ่มเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย     
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รวมตัวเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านพักชั่วคราว และบ้านพักถาวร                

ทีบ้่านปากเตรยีม จังหวัดพงังา สร้างบ้านพกัท่ีท่าเรอืบางกล้วย บ้านหาด

ทรายด�า  หน้านอก จงัหวดัระนอง  ท�าอาหารกบักลุม่บ้านม่ันคงหลงัสวน

ให้พีน้่องบ้านน�า้เคม็ ในศนูย์พักพงิชัว่คราวบางม่วง จังหวัดพังงา และช่วย

เกบ็ข้อมลูความเสยีหายในพืน้ทีจั่งหวดัระนอง  

การเข้าร่วมงาน 1 ปีสนึามทิีบ้่านทุง่หว้า เป็นพ้ืนทีห่นึง่ทีท่�าให้

คนไทยพลดัถิน่ ได้แสดงตวัตนผ่านการละเล่นหนงัตะลงุ ลเิกป่า และใน

งานนี ้จากการร่วมท�างานและเชือ่มร้อยเครอืข่ายผ่านความทกุข์ยากจาก

เหตุภยัสนึาม ิ เครอืข่ายการแก้ปัญหาคนืสัญชาตคินไทยจงัหวดัระนอง  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จงึเข้าเป็นสมาชกิ เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสึนามิ     

6 จงัหวดั (ภายหลังได้เปลีย่นชือ่เป็น เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามแิละ

สทิธชุิมชน) และย่ืนข้อเสนอต่อตวัแทนรฐับาล 

จากปฏิบัติการครั้งส�าคัญดังกล่าว ท�าให้รัฐบาลมีมติคณะ

รฐัมนตรใีนต้นปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ยทุธศาสตร์ 18 มกราคม พ.ศ. 

2548 ส่งผลให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มหีนงัสอืสัง่การอกี 

3 ครัง้ เพือ่ส�ารวจกลุม่เป้าหมายตามยทุธศาสตร์ดงักล่าว 5 กลุม่ได้แก่

1. เดก็นกัเรยีนทีอ่าศยัอยูใ่นสถานศกึษาของทางราชการ

2. กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ตกส�ารวจ      

ทีเ่ป็นเครอืญาตกิบัชนกลุ่มน้อย 21 กลุ่ม และกลุ่มท่ีไม่เกีย่วพันกบั     

ชนกลุ่มน้อย

3. กลุม่ท�าคณุประโยชน์ให้กบัประเทศไทย

4. กลุม่คนไร้รากเหง้า

5. กลุม่บตุรของผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีน

การส�ารวจกลุม่เป้าหมายท้ัง 5 กลุม่นีค้รอบคลมุกว่า 260,000 

คน ทัว่ประเทศ (เป็นผูถ้อืบตัรเลข 0 เลขกลุม่ 89) เพือ่รอการพสิจูน์

สถานะต่อไป ถอืเป็นความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา

หลงังาน 1 ปี สนึาม ิเป้าหมายของเครอืข่ายฯ ชดัเจนขึน้ นัน่

คอื การกลบัคนืสัญชาตไิทย ทศิทางการแก้ปัญหามคีวามชดัเจนมากขึน้ 

เครอืข่ายฯ ส่งสมาชกิกว่า 1,500 คน เข้าร่วมเรยีนรูปั้ญหาเชิงโครงสร้าง

ในเวทีทางการเมอืง ตัง้แต่ท้องสนามหลวงถงึหน้าท�าเนยีบ ถอืเป็นการ

เรยีนรูแ้ละฝึกฝนในเชงิยทุธวธิกีารเคลือ่นไหว เข้าร่วมโรงเรยีนชาวบ้าน  

เรียนรูก้ระบวนการท�างานตัง้แต่การถอดบทเรยีน การวเิคราะห์ผู้มส่ีวน    

ได้เสยี การวางแผนสู่การฝึกปฏิบัตจิรงิ และการสรปุบทเรยีน แลกเปล่ียน 

เพ่ือสร้างเครือ่งมอืใหม่ๆ พร้อมขยายผลต่อ เข้าร่วมเวทนี�าเสนอการแก้

ปัญหากับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าไปสู่การ         
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ยกระดบัการต่อสูภ้าคประชาชนเป็นเครือข่ายชมุชนเพือ่การปฏริปูสงัคม

และการเมอืง (คปสม.)  และเช่ือมโยงกบัเครือข่ายชุมชนในภมิูภาคอืน่ๆ 

ทัว่ประเทศเป็นขบวนประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม (P - Move)60 

ในท่ีสดุ เมือ่วนัที ่13 มกราคม พ.ศ. 2557 คนไทยพลดัถิน่ 

ประมาณ 500 คน ได้เดนิเท้าจากด่านสงิขร จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

มายังหน้ารัฐสภาในวันเปิดสมัยประชุมวันแรก เพ่ือเร่งรัดให้รัฐสภา        

เร่งออกกฎหมายสญัชาต ิเพือ่ให้พวกเขาได้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเหมือน

คนไทยคนหนึง่ 

นบัได้ว่าคลืน่สึนามไิด้ช่วยชะล้างปัญหาทีห่มักหมมมาช้านานใน

สงัคม ดังเช่น  ปัญหาของคนไทยพลดัถ่ิน ท่ีเผยปรากฏขึน้และได้รบัการ

แก้ไขเพือ่สทิธแิละความเป็นคนไทยอย่างเท่าเทยีมกนั

สูเ้พือ่สทิธิ  สูก่ารปฏริปูทีด่นิ 

คลืน่ยกัษ์สนึามไิด้เผยให้สงัคมเหน็ช่องว่างความเหลือ่มล�า้ทาง

สังคมที่ห่างและกว้างมาก กลุ่มคนชายขอบถูกปล่อยปละ เพิกเฉย        

ในขณะทีก่ลุม่คนทีม่โีอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิมากกว่าได้รบัการเอือ้

ประโยชน์จากกฎหมาย นโยบายต่างๆ จากภาครฐั อาท ิพระราชบญัญตัิ

ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2532) อนญุาตให้เอกชน

สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพืน้ทีป่่า โดยไม่ค�านงึถงึชุมชนทีต่ัง้อยู่     

มาก่อน ยงัผลให้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูก่่อน แต่ไม่มเีอกสารสทิธิต้์องกลาย

เป็นผูก้ระท�าผดิ และต้องออกจากพืน้ทีน้ั่นๆ 

สภาพปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิระหว่างชาวบ้านกบัรัฐ61     

อกีทัง้นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วท่ีสุดโต่งเปิดทางให้กระแสทุนเข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเท่ียว โดยไม่ค�านงึถงึวถิดีัง้เดมิของชมุชน ปัญหาใน

ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ�้าซาก ทับถม หมักหมมมานาน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย          

ทีจ่ะแก้ไข

 เครอืข่ายผู้ประสบภัยสนึามแิละสทิธชุิมชนตระหนกัถงึปัญหานี้ 

ทีจ่ะมผีลต่อการฟ้ืนฟทูีอ่ยูอ่าศยัและสิทธใินการกลับเข้าไปอยูอ่าศยัใน

พ้ืนทีด่นิเดมิของตนเองได้ จึงได้น�าเสนอประเดน็และสรปุความคืบหน้าใน

กรณทีีดิ่นจากเวท ี“ร�าลกึ 10 ปี สนึาม ิ สูก่ารปฎิรปูนโยบาย บทเรยีน
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ภยัพิบัต”ิ  เมือ่วนัท่ี 24–26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อนสุรณ์สถาน   

สึนามิ บ้านน�้าเค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา62               

ดงัต่อไปนี้ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่นิพืน้ทีธ่รณพีบิตัิ

กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ธรณีพิบัติในช่วงที่ผ่านมา    

เริม่จากทีม่ชีมุชนประสบปัญหาไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างทีพั่กถาวรในที่

เดมิได้ และเกดิการพพิาทท้ังกบัภาคเอกชนและหน่วยงานราชการใน     

ท้องถิน่ ต่อมา ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาทีด่นิในพืน้ที่

ประสบภัยธรณีพิบัติ 6 จังหวัด โดยมี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง         

เป็นประธาน สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน ( พอช.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ  

ในการประชมุอนกุรรมการแก้ไขปัญหาทีด่นิในพืน้ทีป่ระสบภยัธรณพีบิตัิ    

6 จงัหวัด เหน็ชอบให้ 13 ชมุชน 1,156  ครัวเรอืน อยูอ่าศยัได้ถาวร

 ในช่วงต้น การแก้ไขปัญหาที่ดิน ได้ข้อยุติไป 13 หมู่บ้าน         

โดยความร่วมมอืหลายฝ่าย ทัง้ในส่วนของชมุชนผูป้ระสบภยั องค์กร

พฒันาเอกชน หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้อง ประสบการณ์และแนวทางจาก

การแก้ปัญหาทีด่นิสนึามนิ�าไปสูก่ารขยายผล แก้ปัญหาทีจ่งัหวดัอืน่ๆ    

ของรฐับาลในช่วงนัน้ ภายใต้ชือ่ คณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจน

ด้านท่ีดินระดับจงัหวดั  

ขณะทีก่ารร้องเรยีนเรือ่งทีด่นิมีมากขึน้ มกีารร้องเรยีนถึง 122 

หมูบ้่าน ในช่วงหลังการแก้ปัญหาเป็นไปในลกัษณะ ไม่ต่อเนือ่ง  ไม่ชดัเจน 

เพราะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองบ่อยครัง้ จะเหน็ได้จากการตัง้

อนกุรรมการแก้ปัญหาทีด่นิหลายคร้ัง โดยมคีณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้อง

กบัการแก้ไขปัญหาท่ีดนิในพืน้ทีป่ระสบภยัธรณพีบิตั ิดงันี้ 

•	 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ        

6 จงัหวดั  

ตัง้โดย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดนิของรฐั  (กบร.) 

มีประชุม 5 ครั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ชุมชนอยู่ในที่ดินรัฐได้ 13           

หมูบ้่าน ดงันี้    

1. จังหวดักระบ่ี 2 หมู่บ้าน คอื บ้านหวัแหลม บ้านสังกาฮู้       

2. จงัหวดัพงังา 1 หมู่บ้าน คอื บ้านทุง่หว้า 

3. จงัหวดัภเูกต็ 2 หมูบ้่าน  คอื คลองปากบาง บ้านนอกเล   

4. จงัหวดัตรงั 8 หมูบ้่าน คอื บ้านตาเสะ บ้านเกาะมกุ    

บ้านมดตะนอย บ้านควนตุง้ก ูบ้านพระม่วง บ้านฉางหลาง 

บ้านแหลมไทร บ้านหาดทรายทอง  

 แต่จากการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ก็ยังไม่มี

หน่วยงานใดรบัผิดชอบในการน�าเข้าในมตคิณะรฐัมนตร ีดงันัน้ มตขิอง

คณะอนกุรรมการดงักล่าวจึงไม่มผีลในทางกฎหมายและชมุชนยังไม่มัน่คง

ในการเข้าไปอยูอ่าศยั  
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· คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาท่ีดินเพือ่แก้ไข

ปัญหาความยากจนในพ้ืนทีป่ระสบภัยธรณพิีบตัแิละพืน้ท่ี

ท่ีเก่ียวข้อง  

 เป็นค�าสัง่ ศตจ. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มีการ

ประชมุอนุกรรมการ 1 คร้ัง ในวนัที ่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548       

โดยมีมติให้มีการสอบสวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเอกชน      

ทีบ้่านแหลมป้อม บ้านทบัตะวนั และบ้านในไร่ จงัหวัดพังงา แต่ยงัไม่ได้

ข้อยติุและไม่มคีวามคบืหน้าการพิสจูน์ทีม่าของการออกเอกสารสทิธิ์ 

· คณะกรรมการแก้ไขปัญหาทีดิ่นและสญัชาตใินพืน้ท่ีประสบ

ภัยธรณพีบิตัิ 

ตัง้โดยมติคณะรัฐมนตรี วนัที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึง่

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นรองประธาน ได้ด�าเนนิการเจรจา

ระหว่างเอกชนและชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัในพ้ืนที ่มกีารประชมุและลงพ้ืนที ่4 

ครัง้ แต่ยงัไม่สามารถหาข้อยติุได้ และไม่ได้หยิบยกประเดน็การพิสจูน์ทีม่า

ของเอกสารสทิธิข์ึน้มาพจิารณาร่วม

· คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านทีด่นิ 

แต่งตั้งโดยศูนย์อ�านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความ

ยากจนภาคประชาชนระดบัชาต ิในวนัที ่3 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดย

มพีลเอกสรุนิทร์ พิกลุทอง เป็นประธาน มกีารเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาทีดิ่นโดยอ�าเภอเป็นตวัตัง้ และมชีมุชนเป็นแกนกลาง ดงันี้   

1. มกีารประชมุร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต  

2. กรณทีีช่มุชนทบัยาง จงัหวดัพงังา ได้ตัง้คณะอนกุรรมการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะพืน้ท่ี โดย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ

บกุรกุท่ีดนิของรฐั (กบร.)

3. ลงพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง

· คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทีด่นิและสนับสนุนแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง (ศจพ.) 

แต่งตัง้โดย ประธานคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาต ิ (คมช.)      

โดยม ีพลเอกสรุนิทร์ พกิลุทอง เป็นประธาน ลงพืน้ทีติ่ดตามความ     

คบืหน้าในจงัหวดัภูเกต็ โดยมอบหมายให้ผูว่้าราชการจงัหวดัภูเกต็แต่งตัง้

คณะอนกุรรมการแก้ปัญหาทีด่นิระดบัอ�าเภอ 

            กรณกีารร้องเรยีนเร่ืองทีด่นิ ส่วนใหญ่เป็นกรณพีพิาทใน    

ทีด่นิรฐั จ�านวน 122 หมูบ้่าน ใน 142 พืน้ที ่จ�านวน 12,669 ครอบครวั 

รวมทัง้สิน้เป็นพืน้ทีจ่�านวน 3,4264 ไร่ แบ่งเป็น จงัหวดัระนอง 22 

หมูบ้่าน, จงัหวดัตรงั 11  หมูบ้่าน,  จังหวดัภเูกต็ 30 หมูบ้่าน, จงัหวดั

กระบี ่24 หมูบ้่าน, จงัหวดัพงังา  32 หมูบ้่าน

ปัญหาทีด่นิ ใน 122 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นกรณพีพิาทกบั   

หน่วยงานรฐั 103 หมูบ้่าน และกรณพีพิาทท่ีดนิเอกชน 19 หมูบ้่าน  
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กรณพีพิาททีด่นิรัฐ แบ่งเป็น พิพาทป่าสงวน 44 หมู่บ้าน, 

พพิาทป่าชายเลน 27 หมูบ้่าน, พพิาทอุทยาน 24 หมู่บ้าน, พิพาทที่

สาธารณะ 11 หมูบ้่าน, กรมเจ้าท่า 8 หมู่บ้าน, ราชพัสด ุ8 หมูบ้่าน  

กรณพีพิาทในทีดิ่นดงักล่าว มชีาวบ้านถกูฟ้องขับไล่และเร่ืองอยู่

ระหว่างขึน้ศาล จ�านวน  407 กรณ ี ใน 28 ชุมชน ซึง่มีผูท้ีไ่ด้รบัผล  

กระทบทัง้สิน้ 2,258 ครวัเรือน

 

ตารางแสดงพ้ืนทีท่ีม่ปัีญหาด้านคดคีวาม ในพืน้ที ่ 5 จงัหวดัอนัดามนั

พืน้ที่ 

(จงัหวดั)

จ�านวน

ชมุชน

จ�านวนครวัเรอืน        

ทีม่ผีลกระทบ

จ�านวนคดี

ระนอง 2 156 11

พงังา 7 411 228

ภเูกต็ 10 1,465 48/124

กระบ่ี 7 210 29

ตรงั 2 16 4

รวม 28 2,258 320/407

ทีม่า: ศนูย์กฎหมายและสทิธชุิมชนพืน้ทีอ่นัดามนั พ.ศ. 2549

ผลของการต่อสู้ : ชัยชนะของ 13 หมู่บ้าน

เมือ่วนัศกุร์ที ่5 ตลุาคม พ.ศ. 2550 พลเอกสรุนิทร์ พกุิลทอง 

ได้น�าเรือ่งเข้าท่ีประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดนิของรฐั 

(กบร.) โดยนายโฆสติ ป้ันเป่ียมรษัฎ์ รองนายกรัฐมนตรใีนสมยันัน้ เป็น

ประธานทีป่ระชมุ ซึง่มตทิีป่ระชมุรบัทราบและให้หน่วยเลขาฯ จดัท�า

หนงัสอืถงึจงัหวดั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือด�าเนนิการ อกีทัง้ท�าบนัทกึ

ถึงรองนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไป จากที่ประชุม      

ดังกล่าวท�าให้ 13 หมู่บ้านสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในท่ีดินเดิม       

ของตนเองได้ โดยมีรายละเอยีดดงัตาราง
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ตารางหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัพ้ืนที ่13  หมู่บ้าน

พืน้ที่ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง แนวทาง
แก้ไข

1. บ้านเกาะมกุ  หมู่ที ่2 
ต.เกาะลิบง  อ.กนัตงั จ.ตรงั

กรมป่าไม้ / กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

2. บ้านควนตุง้ก ูม.3 ต.บางสัก 
อ.กนัตงั จ.ตรงั

กรมป่าไม้ / กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

3. บ้านตะเสะ หมู ่4  ต.ตะเสะ 
กิง่ อ.หาดส�าราญ จ.ตรงั

กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

4. บ้านมดตะนอย  หมู ่ 3  
ต.เกาะลิบง อ.กนัตงั จ.ตรัง

กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

5. บ้านแหลมไทร  หมู ่3   
ต.เขาไม้แก้ว  อ.สเิกา จ.ตรงั

กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

6. บ้านพระม่วง หมู ่ 6    
ต.นาเกลือ อ.กนัตงั จ.ตรงั     

กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

7. บ้านฉางหลาง หมู่ 5    
ต.ไม้ฝาด อ.สเิกา จ.ตรงั

กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

8. บ้านหาดทรายทอง ม.4 
ต.เกาะสกุร อ.ปะเหลียน จ.ตรงั

ส�านกังานท่ีดินจังหวัด / กรมทีด่นิ 
/ กระทรวงมหาดไทย

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

9. บ้านหัวแหลม จ.กระบ่ี กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

10. บ้านสังกาอู ้จ.กระบี่ กรมการขนส่งทางน�า้ฯ รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

11. บ้านทุ่งหว้า อ.ตะก่ัวป่า 
จ.พงังา

ส�านกังานท่ีดินจังหวัด / กรมทีด่นิ 
/ กระทรวงมหาดไทย

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

12. บ้านปากบาง อ.กะทู้ 
จ.ภเูกต็

ส�านกังานท่ีดินจังหวัด / กรมทีด่นิ 
/ กระทรวงมหาดไทย

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

13. บ้านนอกเล อ.กะทู้ 
จ.ภเูกต็

ส�านกังานท่ีดินจังหวัด / กรมทีด่นิ 
/ กระทรวงมหาดไทย

รบัรองสทิธิเป็น
แปลงรวม

คลืน่แห่งการเปลีย่นแปลงในระยะสบิปีทีผ่่านมาได้เผยให้สงัคม

เหน็ปัญหาทีย่ิง่ใหญ่ของชาวบ้านทีอ่าศยัอยูช่ายฝ่ังทะเลมายาวนาน ทัง้

ปัญหาความขัดแย้งเรือ่งท่ีดนิ ปัญหาคนชายขอบท่ีถกูละเลยจากการ

พัฒนา ทัง้กลุม่ชาตพินัธุช์าวเล และกลุม่คนไทยพลดัถิน่ คนไร้สญัชาตทิี่

ไม่ได้รบัการช่วยเหลอื เนือ่งจากไม่มบัีตรสถานะบคุคล กลุม่คนเหล่านีไ้ด้

เกาะเกีย่ว ร้อยรดักนัไว้ด้วยสายใยของปัญหาร่วม ก่อเกดิกระบวนการการ

ท�างานท่ีสามารถพลิกวิกฤติเิป็นโอกาส ท�าให้ผู้ประสบภัยท่ีต่างคนต่างอยู่

ได้มารวมกลุ่มกนัและเสนอทิศทางในการจัดการภัยพบัิตร่ิวมกนัอย่างเป็น

ระบบต่อไป 
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จากผูป้ระสบภัย
สูค่วามเป็นเครือข่าย

 นบัจากวนัท่ีเกดิภัยพบัิตจินวนันี ้10 ปีแล้ว ผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่

6 จงัหวดัได้รวมตวัช่วยกนัแก้ปัญหา มกีารเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายอืน่ๆ     

ทัว่ประเทศ  มากกว่า  10  เครอืข่าย  ทีท่�างานร่วมกนัโดยการสนบัสนนุ

ของมลูนธิชิมุชนไท เพือ่แก้ปัญหาท่ีดิน และคนชายขอบ อาทิเช่น เครอืข่าย 

แก้ปัญหาการคืนสญัชาตไิทย (คนไทยพลัดถิน่) เครอืข่ายชาวเล เครอืข่าย

สทิธคินจนพฒันาภเูกต็ เครอืข่ายชมุชนจงัหวดัพงังา เครอืข่ายฟ้ืนฟู

เกาะลนัตา เครอืข่ายรกัษ์อ่าวไทยตอนบน เครือข่ายสิง่แวดล้อมปทุมธานี 

เครอืข่ายชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี เครือข่ายชมุชนศรทัธาชายแดนใต้ 

และเครอืข่ายสามชกุตลาดร้อยปี  ฯลฯ ซึง่รวมตวักนัเป็น  เครอืข่ายชมุชน

เพือ่การปฏริปูสงัคมและการเมอืง (คปสม.) ทัง้นี ้ เป็นเครอืข่ายระดบั

ประเทศ กว้างขวางและมขีอบเขตการท�างานทีส่ร้างผลสะเทอืนทัง้ประเทศ

ในบางประเด็น --- ทัง้หมดน้ีมจีดุเร่ิมต้นเล็กๆ จากกลุม่ออมทรัพย์  

กลุม่ออมทรัพย์ จุดก�าเนิดสายสัมพันธ์สร้าง 
เครอืข่าย/ความเคล่ือนไหวทางสังคม

ประชา หตุานวุตัร63   ได้ตัง้ข้อสังเกตเกีย่วกบัการออมทรัพย์   

ของกลุม่เครอืข่ายคนจนไว้อย่างน่าสนใจว่า การออมทรัพย์เป็นกจิกรรมท่ี    

ตอบสนองความจ�าเป็นเฉพาะหน้าของคนจน ทีม่กัจะขดัสนเงนิทองเป็น      

ครัง้คราว จะด้วยเหตผุลอะไรกแ็ล้วแต่ และมักต้องหยิบยืมจากแหล่ง    

เงนิกูน้อกระบบด้วยดอกเบีย้ท่ีไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ การออมทรพัย์ร่วมกนั

และกูกั้นภายในกลุม่ ท�าให้ชาวบ้านจ�านวนมาก ค่อยๆ ปลดหนี ้หรอืลด

หนีล้งได้

กลุ่มออมทรพัย์เป็นเหตใุห้ชาวบ้านได้ประชุมกนั พบหน้ากนั    

ฝึกท�างานด้วยกนัและปรกึษาหารอืกนัในเร่ืองต่างๆ เกีย่วกบัชมุชน ท�าให้

ชาวบ้านเข้าใจปัญหาทางโครงสร้างทีซ่บัซ้อนขึน้ไปได้เรือ่ยๆ และเป็นพลงั

รวมกลุ่มท่ีล้มได้ยาก การออมทรพัย์จงึเป็นหนทางหน่ึงในการสะสมเงนิ

ร่วมกนัเพือ่แก้ปัญหาทีก่�าลงัเผชญิอยู่ เช่น กลุม่คนไทยพลดัถิน่ได้ใช้การ

ออมทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือคนที่ออกไปท�างานเคลื่อนไหว      

เพ่ือชมุชน และต่อสูจ้นได้ พระราชบัญญตัสิญัชาตฉิบับที ่5 ว่าด้วยการ

คนืสญัชาตไิทย  หรอืบางกลุม่ออมเงิน แล้วผลดักนัสร้างบ้านด้วยเงินออม

ของกลุม่  บางกรณกีอ็อมทรพัย์เพือ่สูค้ด ีพอคดเีสรจ็กลุม่กย็งัมเีงนิเหลอื

ท�ากจิกรรมอืน่ๆ ต่อ เป็นต้น
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 นอกจากนี้ การออมทรัพย์เป็นการสร้างโครงสร้างทาง       

อ�านาจใหม่ แทนทีช่าวบ้านจะพ่ึงธนาคารพาณชิย์ หรือนายหน้าเงนิกู้  

นอกระบบ ชาวบ้านร่วมกนัสร้างระบบธนาคารของตนเอง โดยยกระดบั

จากการออมทรพัย์ในระดบัชมุชน  มาเป็นหลายๆ ชุมชนมาออมร่วมกนั

เป็นออมทรพัย์ของเครอืข่าย คล้ายๆ ธนาคารในหมูค่นจนด้วยกนั เงนิ  

รายได้ ดอกเบ้ียก็หมุนเวียนอยู่ในชุมชนต่างๆ บางแห่งสามารถจัด

สวสัดิการชุมชนได้อย่างเป็นช้ินเป็นอนัข้ึนเรือ่ยๆ 

ท้ายที่สุด การออมทรัพย์ท�าให้ชาวบ้านสามารถอยู่อย่าง           

มีศกัดิศ์ร ีโดยเฉพาะในกลุม่ชาตพินัธุช์าวเล กลุม่ทีม่ปัีญหาทีด่นิ และกลุม่

คนไทยพลดัถิน่ การออมทรพัย์เป็นกจิกรรมเบือ้งต้นทีน่�าไปสูข่มุพลงั     

ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม (social movement) ของกลุม่และ

เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสึนามอิย่างเป็นรปูธรรม  

ผูบ้กุเบกิมใิช่ผูบ้กุรกุ 
กรณชีาตพินัธุช์าวเล 

การกดทับคนชายขอบนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะด้านเศรษฐกิจและ

การเมอืงเท่านัน้ หากควบคู่กับการกดทับทางวฒันธรรมด้วย คนชายขอบ

มักจะถกูมองว่าต�า่ต้อยด้อยค่า ดงัน้ัน การผลักดนัวถิวีฒันธรรมชาวเลให้

ปรากฎตัวออกสู่สายตาของสาธารณชนจึงเป็นยุทธวิธีหนึ่งของการ

เคลือ่นไหว จงึเป็นขัน้ตอนการต่อสูท่ี้ส�าคญัขัน้หนึง่เพือ่สร้างความเช่ือมัน่

และภาคภมูใินหมูช่าวเลด้วยกันเอง ก่อนสร้างการยอมรับของสงัคม 

พธิลีอยเรอืเป็นพธิกีรรมส�าคญัประจ�าปี ทีจ่ดัขึน้ปีละสองครัง้    

ในเดือน 6 และเดอืน 11 ของทกุปี คณุค่าและความหมายของพธีิกรรม 

คอื เพ่ือสะเดาะเคราะห์ ขอขมาต่อทะเล และเช่ือกนัว่าจะท�าให้ปลาชุกชุม

จบัได้ตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยงัเป็นวนัพบญาตคิรัง้ใหญ่ของปีอกีด้วย 

แต่หลงัจากสนึาม ิปัญหาทีด่นิ ทีท่�ากนิในทะเลของกลุม่ชาตพินัธุ์

ชาวเลมมีากขึน้ ภาคีสนบัสนนุเพ่ือการแก้ปัญหาชาวเล โดย สถาบันวจิยั

สงัคมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนย์มานษุยวทิยาสิรนิธร และมูลนธิิ

ชมุชนไท ได้ร่วมกนัผลกัดนัให้เกดิมตคิณะรฐัมนตรเีรือ่งการฟ้ืนฟวูถีิชวีติ

ชาวเลขึน้ หลงัจากนัน้ ได้มกีารสนบัสนนุให้มงีานรวมญาตชิาติพนัธุช์าวเล

ขึน้ทกุปี เพือ่เปิดพืน้ทีท่างสังคมและสาธารณะให้กบักลุม่ชาตพินัธ์ุชาวเล 

และกระตุน้ให้ระดบันโยบายเร่งแก้ปัญหาของกลุ่มชาตพัินธุช์าวเลอย่าง

เป็นรปูธรรม

วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 กลุ่มชาตพินัธ์ุชาวเลได้จดั

งาน “รวมญำตชิำตพินัธุช์ำวเล” ครัง้ท่ี 5   ท่ี หอประชุมศูนย์มานษุยวทิยา

สรินิธร (องค์การมหาชน) งานนีไ้ด้ยกระดบัขึน้มาสูก่ารบรูณาการแก้

ปัญหาชาวเลสูก่ารปฎริปูประเทศได้ในระดบัหนึง่ 
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ศ. ศรศีกัร วลัลิโภดม ผูเ้ช่ียวชาญด้านมานษุยวทิยา สรปุความ

ตอนหนึง่จากงานเสวนาคร้ังนีว่้า

“ควำมเป็นชุมชนมีควำมเป็นองค์รวม ไม่ควรต้องแยกส่วน     

กำรต่อสู้ต้องเอำชุมชนกลบัมำ เร่ืองสทิธิชุมชนเป็นเรือ่งส�ำคญั และเรือ่ง

ทีด่นินัน้เป็นหน่ึงในโครงสร้ำงทีเ่มือ่รฐัเข้ำมำเกีย่วข้อง ท�ำให้แยกส่วน       

กำรเคลื่อนไหวเรื่องท่ีดินต้องมีจุดหมำยรวม และเห็นด้วยว่ำต้องมี

กฎหมำยลกูมำรองรบั เพือ่ให้เห็นว่ำ เรำไม่ใช่ผูบ้กุรกุ แต่เป็นผูท้ีอ่ยู่      

มำนำนแล้ว”   

พล.อ.สรุนิทร์ พกิลุทอง กล่าวย�า้ว่า

“ปัญหำอยู่ทีก่ำรเอำจรงิเอำจังของรัฐบำล ทีผ่่ำนมำ ไม่มรีฐับำล

ชุดไหนที่ท�ำอย่ำงจริงจัง รัฐที่มีคุณธรรมควรน�ำหลักพุทธศำสนำ             

ทศพธิรำชธรรมมำบรหิำรประเทศ จะท�ำให้ประชำชนอยู่ดมีีสุขได้ โดยที่

ไม่จ�ำเป็นต้องมกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนชดุต่ำงๆ ออกมำ 

กำรให้ข้อมลูกบัผูบ้ริหำรควรให้ข้อมลูเชงิลกึ  

กำรปฏรูิปต้องไม่เป็นกำรท�ำเฉพำะหน้ำ ตอนนีไ้ม่มใีครพดูถงึกำร

แก้ไขปัญหำร่วมกนั ควรเอำควำมจรงิมำพูดกนั ข้ำรำชกำรมองไม่เห็น

ควำมยำกล�ำบำกของชำวบ้ำน ท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำไม่ตรงจุด                

กำรขับเคลื่อนเรื่องชำวเลคำดว่ำจะท�ำให้เสร็จภำยในปี พ.ศ. 2558 

ชำวเลไม่ควรทิง้รำกเหง้ำของตวัเอง วถิชีวีติ วฒันธรรม จะท�ำให้ไม่มี      

ตวัตนและหลกัฐำนประวตัศิำสตร์ ชำวเลและผูป้ระกอบกำรควรอยูร่่วม

กันได้”     

ในการจดัเวทคีรัง้นัน้ มกีารเดนิทางเข้าพบรฐัมนตรีประจ�าส�านกั

นายกรฐัมนตร ี เพือ่ย่ืนข้อเสนอในการแก้ปัญหา ซ่ึงได้รบัการตอบรบั   

ตามข้อเสนอ  ได้แก่ 

1. จะประสานกองทุนยุตธิรรมช่วยเหลือชาวเลท่ีหาดราไวย์   

ในแบบกลุม่หรอืชมุชน 

2. จะสัง่การให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต(ิสตช.) รบัแจ้งความ

จากชาวเลทีห่ลเีป๊ะทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนโดยทนัที

3. จะท�าหนงัสอืถึงผูว่้าราชการจงัหวดัให้ความคุม้ครองพืน้ที่ 

41 ชมุชนชาวเลและสสุาน 15 แห่ง

4. จะช่วยเหลอืเร่งด่วนกรณชีาวเลทีบ่งึขมุเขียว ของชมุชน   

ทับตะวัน จังหวัดพังงา ซึ่งมีมากว่าร้อยปี ภายหลัง         

เหตกุารณ์สนึาม ินายทนุอ้างตวัเป็นเจ้าของพืน้ทีแ่ละห้าม

ชาวบ้านเข้าไปใช้พืน้ทีอ่กี

5. จะประสานกระทรวงยุติธรรมให้ชะลอการบังคับคดีของ

ชาวเลทีห่าดราไวย์

6. จะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแลวิถีชีวิตชาวเล        

ทีร่่อนเร่ 

7. เหน็ด้วยกบัร่างกฎหมายทีด่นิเพือ่คนจน 4 ฉบบั 

8. จะประสานงานเรือ่งบตัรประชาชนชาวเล จ�านวน 500 คน 

9. ตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาเขตผ่อนปรน เขตทีท่�ากนิ 
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หลังจากยื่นหนังสือและมีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว      

ชาวบ้านไม่ได้หยุดรอให้ทางรัฐท�าตามที่รับปากว่าจะช่วยเหลือเพียง     

ทางเดยีว แต่ได้มกีารขบัเคลือ่นประเดน็ต่อ โดยการรวบรวมข้อมูลคนที่

ไม่มีบตัร และคนทีถ่อืบตัรขึน้ต้นด้วยเลข 0  เพ่ือรวบรวมจัดท�าเป็น       

ข้อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทุกโรงพยาบาล         

จดับรกิารทางด้านการรกัษาพยาบาลให้กบักลุม่ชาตพัินธุช์าวเลอย่าง        

เท่าเทียมกับผู้ป่วยอ่ืนๆ อีกท้ังรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาคน         

ไม่มีบัตรที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี และรวมตัวกันเข้าพบปลัดกระทรวง

มหาดไทยต่อไป 

อย่างไรกต็าม กรณกีลุม่ชาตพินัธุช์าวเลยังเป็นกรณทีีต้่องต่อสู้  

อกียาวนาน การท�าความเข้าใจกบัสาธารณะ จึงเป็นภารกจิทีท่�าควบคู่       

ไปกบัการเรยีกร้องสทิธิบนทีด่นิและทีท่�ากนิของบรรพบรุษุทีส่บืทอดกนั

มาอย่างยาวนานนี้

คนืสัญชาติ คืนศักด์ิศรี คืนมาตุภมู ิ: 
คนไทยพลัดถิน่กบัการขับเคล่ือน
พระราชบัญญัติสัญชาติ

พิธกีรรมทบุกระปุกออมสนิไม้ไผ่ เช้าวนัที ่13 มกราคม ปี พ.ศ. 

2554 พีน้่องคนไทยพลดัถิน่ประกอบพธิกีรรม คารวะบรรพชน พร้อม

ประกาศเจตนารมณ์ และน�ากระปุกออมสนิไม้ไผ่ท่ีร่วมกนัหยอดเงนิสะสม

ไว้วันละห้าบาท มาทบุเพือ่น�าเงนิท่ีสะสมนัน้มาสมทบทุนท�ากจิกรรมเดนิ

ธรรมยาตรา ใช้ช่ือว่า ปฏิบัตกิารเดินเท้า “จำกด่ำนสิงขร ถงึ รฐัสภำ”          

เพ่ือผลกัดนัพระราชบญัญตัสิญัชาต ิของเครอืข่ายคนไทยพลัดถ่ิน โดยเริม่

ต้นเดนิทางจากด่านสงิขร จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เมือ่วนัที ่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2554 ใช้เวลา 14 วนั 

ในระหว่างเดนิยาตรา จะมกีจิกรรมรณรงค์อย่างต่อเนือ่งเพือ่การ

สือ่สารประเดน็ของคนไทยพลัดถิน่ และเรยีกร้องขอสญัชาต ิ ขอการ

ยอมรบัจากรฐัว่าพวกเขากเ็ป็นคนไทยทีม่สีทิธเิท่าเทียมกบัคนไทยคนอืน่ๆ 

ทกุประการ ผ่านข้อเรยีกร้อง 3 ข้อ คอื

1. ให้รฐับาลเร่งรดั น�าร่างพระราชบญัญตัสิญัชาติ (ฉบบัที.่..) 

พ.ศ. ..... เข้าพจิารณาในสภาฯ เป็นวาระเร่งด่วน (ก่อนเข้าทีป่ระชมุสภา

ผูแ้ทนราษฎรในวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ.2554)
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2. ตัง้คณะกรรมการยกร่างกฎกระทรวง ว่าด้วย “กำรพิสจูน์และ

รบัรองควำมเป็นคนไทยพลดัถิน่” ตามแนวทางพระราชบัญญตั ิดงักล่าว

3. ต้ังคณะกรรมการส�ารวจ ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลคนไทย   

พลดัถิน่ในพืน้ทีต่่างๆ โดยการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายการแก้ปัญหาคนื

สญัชาตคินไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

 พระราชบัญญตัสัิญชาตท่ีิกลุม่คนไทยพลดัถิน่เรยีกร้อง ทีจ่รงิ

แล้วคอื พระราชบัญญติัแก้ไขเพิม่เติม พระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. 

2508 ท่ีเดมิก�าหนดวธีิการได้สัญชาตไิทยไว้สองประการ คอื ได้สญัชาติ

โดยการเกิดในประเทศไทย หรือเกิดจากพ่อแม่คนไทย และการแปลง

สญัชาตเิท่านัน้ แต่ไม่มบีทบญัญตัริบัรองการได้สถานะของคนไทยพลดัถ่ิน

ตามทีเ่รยีกร้องให้  “คนืสัญชำติไทย”  

ดงันัน้ ร่างพระราชบญัญติัสญัชาตทิีก่ลุม่คนไทยพลัดถิน่เรียกร้อง

ให้รัฐสภาเร่งพิจารณาให้ทันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2554  จึงมเีน้ือหาทีส่�าคญั คอื การแก้ไขเพ่ิมเตมิ ให้มี

สาระส�าคัญคือ ให้คนไทยพลัดถ่ินที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย       

และลกูหลานของคนไทยพลดัถิน่ได้สญัชาตไิทย โดยการเกดิ หรอื การ

สบืสายโลหติ 

ภควนิท์ แสงคง ผูป้ระสานงานเครอืข่ายคนไทยพลัดถิน่กล่าวถงึ

การขับเคลื่อนของกลุ่มคนไทยพลัดถ่ินว่า แม้จะเรียกร้องจนได้              

พระราชบญัญตัสิญัชาตมิาแล้วกต็าม แต่การใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีย่งั

ล่าช้า  ดงันัน้ การท�างานเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง นอกจากจะเปลีย่น

โครงสร้างแล้ว ยงัต้องท�างานเพ่ือเปลีย่นวิธคีดิด้วย 

“กว่ำจะต่อสูใ้ห้ได้กฎหมำยมำ เรำคดิว่ำหนกัแล้ว แต่ทีห่นักกว่ำ

คอืกำรท�ำให้กฎหมำยใช้ได้จรงิ นบัจำกกำรเคลือ่นไหวมำสบิปี” ภควนิท์ 

กล่าวสรุป

จากแนวคดิดงักล่าวจงึน�าไปสูก่ารท�างานในระดบัความร่วมมอื

จากหลายฝ่ายไปพร้อมๆ กนั ดงัท่ีปรากฏขึน้ในเวที “แนวทำงเพ่ือกำร

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555”                    

ณ ส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ เวทีนัน้จัดข้ึนโดยคณะ

อนกุรรมการด้านสถานะบคุคลของผู้ไร้สญัชาติ ไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพและ

ชนพ้ืนเมอืง มตีวัแทนจากภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง อาท ิผูแ้ทนจากกระทรวง

มหาดไทย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ผูแ้ทนจากกองบญัชาการ

ต�ารวจสันติบาลและผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนจากแกนน�า    

เครือข่ายไทยพลดัถิน่ จงัหวดัระนอง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และจงัหวดั

ตราด ร่วมแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในเวทีดงักล่าว

นพ.นรินัดร์ พทิกัษ์วชัระ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

ให้ความเหน็ทีส่อดคล้องกบัเครอืข่ายคนไทยพลดัถิน่ว่า

“เมือ่มกีฎหมำยส�ำหรบัคนไทยพลดัถิน่แล้ว เรำกต้็องมำดถูงึวธิี

กำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำเป็นอย่ำงไร ซ่ึงคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน    

แห่งชำตไิม่ได้มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบเพยีงอย่ำงเดยีว แต่จะต้องประสำน

กบัภำครฐัและเอกชนในกำรดแูลและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชำชน 
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โดยในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย จะต้องค�ำนึงถงึประโยชน์ของประชำชนเป็น

หลกั เรำจะต้องมำร่วมกนัสร้ำงกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนภำค

รฐั และประชำชนเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วคนไทยพลัดถิน่ก็

จะได้สิทธกิลบัคนืมำ” 

เวท ี12 ปี คนไทยพลดัถิน่  วนัที ่14 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ณ ด่านสงิขร จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นอกีครัง้ทีเ่ครอืข่ายคนไทย       

พลัดถิ่นได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหา            

คนไร้สญัชาติ มกีารจดัเวทสีาธารณะทีเ่ผยแพร่เรือ่งราวของพวกเขาผ่าน

ทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทางสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส ท�าให้ประเดน็

ของคนไทยพลดัถิน่เป็นทีต่ระหนกัต่อสังคมเพิม่ขึน้เร่ือยๆ 

 เครอืข่ายคนไร้สญัชาตไิด้สร้างแนวร่วมเพ่ือเชือ่มร้อยประเดน็    

สูก่ารแก้ปัญหาสญัชาต ิยกระดบัมาสูก่ารเคลือ่นไหวในนาม เครือข่าย

ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และขบวนการ

ประชาชนเพือ่สงัคมท่ีเป็นธรรม (P -Move) เพือ่ร่วมปฏิรปูกฎหมายเพือ่

สงัคมทีเ่ป็นธรรม ในหลกัการทีว่่า “ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ สร้ำงควำมเป็น

ธรรม เพิม่อ�ำนำจให้ประชำชน” 

เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามิ สู่
เครอืข่ายชุมชนเพือ่การปฏริปู

การเมือง (คปสม.)

ทีผ่่านมา ภาคประชาชนไม่ได้มบีทบาทในการก�าหนดทิศทาง

การพฒันาวถิชีีวติของตนเอง ปัญหาของภาคประชาชนหลายเรือ่งเกิด

จากแนวนโยบายของรัฐ การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม                    

ภาคประชาชนไม่ได้มโีอกาส ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาของ

ตนเอง รวมทัง้การเมอืงภาคประชาชนยงัไม่เข้มแขง็มากพอ การตรวจ

สอบถ่วงดลุมน้ีอยมาก ท�าให้เกดิปัญหาการทุจรติคอร์รปัชันทางการเมอืง 

จนเป็นเหตใุห้เกดิความวุน่วายทางการเมอืง

ทว่า เหตกุารณ์ภัยพบิตัสินึามไิด้สร้างโอกาสใหม่ ท�าให้ผูค้นและ

ชมุชนทีม่ปัีญหาร่วมจาก 13 เครอืข่าย จ�านวน 531 ชุมชน มารวมตวั

กนัในนาม เครอืข่ายชมุชนเพือ่การปฏริปูสงัคมและการเมอืง (คปสม.)  

เพ่ือผลกัดนัให้เกดิการแก้ไขปัญหาของชมุชนด้วยการปฏริปูสงัคมและ

การเมือง และเป็นการแก้ไขปัญหาที่องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมใน        

การตดัสนิใจ 

โดยภาพรวม ปัญหาส�าคญัท่ีชุมชนในเครอืข่าย คปสม. น�าเสนอ

ม ี 4 ประเดน็หลัก คอื 
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1. ปัญหาท่ีดนิ ทัง้การถกูไล่ทีแ่ละท่ีดนิชมุชนทบัซ้อนกบัการ

ประกาศของหน่วยงานราชการ 

2. ปัญหาความขดัแย้งการใช้ทรพัยากร เช่น การสมัปทาน

เหมอืงแร่ การดดูทราย 

3. ปัญหาคนชายขอบ คนไร้สัญชาติ ที่ถูกเอาเปรียบ เช่น 

ชาวเล คนไทยพลดัถิน่ 

4. ปัญหาความรนุแรงจังหวัดชายแดนใต้

ในปี พ.ศ. 2549-2550 เครือข่าย คปสม. ได้ด�าเนินงาน

โครงการส�ารวจและเกบ็ข้อมลูปัญหาสงัคมด้านสทิธชิมุชนในการจดัการ

ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่ม

ชาติพนัธุใ์นประเทศไทย โดยร่วมมอืกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ และมูลนธิชิมุชนไท  

ซึง่ในการด�าเนนิงานท�าให้เครอืข่ายต่างๆ ท่ัวประเทศ หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาและท�ากจิกรรมร่วมกนัมาอย่างต่อเนือ่ง

ผลส�าเร็จบางประการที่เกิดขึ้นจากการผลักดันประเด็นของ   

เครอืข่าย คปสม. อาท ิการแก้ไขปัญหาทีด่นิในพ้ืนทีอ่นัดามนั การมมีติ

คณะรัฐมนตรีเรื่องออกบัตรประชาชนให้ชาวเล การแก้ไขปัญหาที่ดิน

จังหวัดอุบลราชธานี การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.สภา

องค์กรชุมชน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานสนับสนนุการแก้ปัญหา

สงัคม เข้าร่วมคณะกรรมการประสานการแก้ปัญหาสบืเนือ่งจากภยัพิบตัิ 

6 จงัหวัดอนัดามนั เป็นต้น 

      เครอืข่าย คปสม. เป็นแกนหลกัในการจดัเวทรีะดมความคดิ

เห็นเก่ียวกับยกร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง โดยสมาชิกของ        

เครอืข่ายเข้าร่วมในเวทต่ีางๆ ในภมูภิาค ไม่น้อยกว่า 10 เวท ีและการ        

เข้าร่วมร่าง พรบ.สภาการเมือง ท�าให้แกนน�าเครือข่ายเข้าใจความ        

แตกต่างระหว่างการเมอืงภาคตวัแทน และการเมอืงภาคพลเมอืงชดัเจนขึน้ 

และเหน็ความส�าคญัของการสร้างการเมอืงภาคพลเมอืงให้เข้มแขง็เพือ่

เกดิความสมดลุในสงัคม

กระบวนการพฒันาเครือข่ายฯ	 ท่ีผ่านมามอีย่างต่อเนือ่ง	

ดงันี้

· การประชมุคณะกรรมการเครอืข่ายและคณะท�างานเครอืข่าย

ทกุสองเดอืน

· การจดัเวทแีละสนบัสนนุความเข้มแขง็ของเครือข่ายแต่ละ
ประเดน็ หรอื พืน้ที่

· การเสรมิศักยภาพและการพฒันาแกนน�า โดยจดัหลักสตูร

โรงเรยีนชาวบ้าน

· การร่วมผลกัดนัแก้ไขปัญหาระดบันโยบาย ทัง้ปัญหาทีด่นิ 

ทรพัยากร คนไร้สญัชาติ 

· การจดัรณรงค์เผยแพร่ต่อสาธารณะ และร่วมอบรมนกัข่าว

พลเมืองกบัสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส
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· สร้างกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัเป็นระยะ เช่น 
การรวมพลงัเครอืข่ายช่วยสร้างบ้านชาวเลเกาะเหลา จงัหวดัระนอง

· การสนบัสนนุให้มกีารเกบ็รวบรวมส�ารวจข้อมลูสมาชกิ และ
ข้อมลูทกุด้านโดยชุมชนเป็นหลกั 

· การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ 

หนงัสอืพมิพ์ เวบ็ไซต์

กิจกรรมท่ีท�าร่วมกันของเครือข่าย	คปสม.

· เสนอบทสรุปในการแก้ไขปัญหาชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี       

สภานติบิญัญัตแิห่งชาติ และหน่วยงานก�าหนดนโยบาย ในเรือ่งต่างๆ รวม 

18 เรือ่ง อาทเิช่น การแก้ปัญหาทีด่นิแบบมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาบตัร

ประชาชนชาวเล การตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบเอกสารสทิธิท์ีด่นิ    

ทีอ่อกโดยมชิอบ

· จดัสมัมนา “ทำงเลอืกใหม่ของชมุชนท้องถิน่ในกำรจัดกำร
ทรพัยำกรในพืน้ท่ีท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื”

· สมัมนา พ.ร.บ.สภำองค์กรชมุชน: ปฏบัิตกิำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำง

ประชำธปิไตยรำกหญ้ำและประชำคม เปิดเวทแีลกเปล่ียนความคดิเห็นต่อ

ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ           

นกัพฒันาสงัคม นกักฏหมาย ส่ือมวลชน แกนน�าองค์กรชมุชนภาคส่วน

ต่างๆ ในสงัคม เพือ่สร้างความเข้าใจและให้ความรูเ้รือ่งสภาองค์กรชมุชน

เพือ่ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการขยายผลเรือ่งพระราชบญัญตัสิภาองค์กร

ชมุชน

· ร่วมจดัเวทีระดมความเหน็ ร่ำง พรบ.สภำพฒันำกำรเมอืง ใน

ภมูภิาคต่างๆ รวม 10 เวที

· ประชุมเครือข่าย คปสม. เพื่อติดตามความคืบหน้าและ

สถานการณ์ปัญหาขององค์กรสมาชิก และร่วมกนัจัดท�าแผนการพฒันา 

การประสานงาน และการบรหิารของเครอืข่าย

· จัดงาน วันชนเผ่ำพื้นเมืองสำกล เป็นการสร้างพื้นที่ทาง

นโยบาย และการประเมินความคบืหน้าของยุทธศาสตร์การจดัการสทิธิ

และสถานะบคุคล และการส�ารวจข้อมลูชาวบ้าน

· ประชมุคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาสบืเนือ่งจากพืน้ที่

ธรณพีบิตั ิ6 จงัหวดั

· ประชุมเครือข่าย คปสม. เพื่อทบทวนกระบวนการและ

แผนการท�างานร่วมกนั เพือ่ตดิตามกจิกรรมของแต่ละพืน้ที ่และรบัรูถ้งึ

ปัญหาอปุสรรค์ต่างๆ  ในการแก้ปัญหาเชงินโยบายของแต่ละเครอืข่าย

· จัดงานมหกรรม เปิดเลเขเรอืทีเ่กำะลนัตำ จังหวดักระบี ่โดย
เครือข่ายชมุชนฟ้ืนฟเูกาะลนัตา ร่วมกบัภาคทีัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

เพ่ือประกาศความร่วมมอืในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละเสนอ

แนวทางการท่องเท่ียวทีช่มุชนท้องถิน่เป็นแกนหลกั
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· ประชมุเชงิปฏบิตักิาร ตดิตามความคบืหน้าของเครอืข่าย 

ปัญหาอปุสรรค และร่วมกนัวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความเข้มแขง็

ของกลุม่เครอืข่ายต่างๆ

· การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้“กระบวนกำรฟ้ืนฟูเมืองเก่ำโดย

ชมุชนเป็นแกนหลกั” โดยใช้กรณสีามชกุตลาดร้อยปี ซึง่เป็นพืน้ทีก่าร

ท�างานของเครอืข่ายฯ เป็นพืน้ทีต่วัอย่าง

· งาน “ร�ำลกึสึนำม ิสำนพลงั พลกิฟ้ืนอนัดำมนั” เพ่ือเผยแพร่

กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนท่ีเกิดขึ้นหลังสึนามิ จนเป็น   

กระบวนการ “พลิกวิกฤติิ เป็นโอกำส” ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย       

เป็นศนูย์เรยีนรูท้ีม่กีารศกึษาดงูานจาก 30 ประเทศท่ัวโลก

· การน�าเสนอบทเรยีนการฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัสนึามิ โดยชมุชน

เป็นแกนหลกั ในเวทต่ีางๆ เช่น เวทบีทเรยีนภยัพบิตั ิโดยกระทรวงพฒันา

สงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ และกรมป้องกนัสาธารณะภยั เวทภียั

พบิตัอิาเซยีน กรงุย่างกุง้ ประเทศเมยีนมาร์ (หลงัประสบภัยนาร์กสี) และ

น�าเสนอประสบการณ์ในเวทภียัพบิตันิานาชาตทิีป่ระเทศเยอรมน ีฯลฯ

· เชิญคณะกรรมาธิการด้านธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ

ทจุรติ ลงพืน้ทีด่ขู้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผลกระทบกบัชมุชน ศกึษากรณสีร้าง

เขือ่นบ้านกุม่ จงัหวดัอบุลราชธานี

· น�าเสนอ สขุภำวะของคนไทยพลดัถิน่ : คนไร้สญัชำต ิ ในเวที

สมชัชาสขุภาพ ณ อาคารสหประชาชาติ 

· น�าเสนอปัญหาชาวเล และแนวทางแก้ไขต่อรฐัมนตรกีระทรวง

วัฒนธรรม (โดย เครอืข่าย คปสม. มลูนธิชิมุชนไท และสถาบนัวจิยัสงัคม 

จฬุาฯ) 

· ชี้แจงปัญหาชาวเล และปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่อันดามันต่อ           

คณะกรรมาธกิารสวสัดิการสงัคมและพฒันาความม่ันคงมนษุย์

· น�าเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชน “คนไทยพลัดถิ่น” ร่วมกับ   

เครอืข่ายสทิธมินษุยชน ต่อนายกรฐัมนตรท่ีีท�าเนยีบรฐับาล

· ประกาศตัง้  “กองทนุปกป้องทีด่นิ ทรพัยำกร และวฒันธรรม 

ในพ้ืนทีอั่นดำมนั” โดยสมาชิกเครอืข่ายในพืน้ทีอั่นดามนั 3,000 คน 

สมทบคนละ 10 บาทต่อเดอืน เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิท่ีถกูด�าเนนิคดแีละ

เพ่ือผลกัดนัการแก้ปัญหาเชงินโยบาย

· เกิดคณะกรรมการแก้ปัญหาท่ีดินท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมใน

จงัหวดัอบุลราชธานี และสามารถแก้ปัญหาทีด่นิไปได้กว่า 200 แปลง
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ลดความเหลือ่มล�า้
สร้างความเป็นธรรม : ขบัเคลือ่น 

กฎหมายเพือ่คนจน 4 ฉบบั

 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม (social movement) ของ     

เครอืข่าย คปสม. และเครอืข่าย P-Move  เดนิทางมาถงึจดุทีน่่าสนใจ    

อีกครัง้ เมือ่เครอืข่ายฯ ผลกัดนักฏหมายเพือ่คนจน 4 ฉบบั โดยมร่ีาง

พระราชบญัญตัทิีส่�าคญั คอื  

1. ร่าง พรบ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินและ

ทรพัยากร (โฉนดชมุชน)

2. ร่าง พรบ. ธนาคารทีด่นิ

3. ร่าง พรบ. ภาษท่ีีดนิอตัราก้าวหน้า

4. ร่าง พรบ. กองทนุยตุธิรรม

 กฏหมายท้ัง 4 ฉบับน้ี มุง่แก้ปัญหาระหว่างประชาชนกบัรฐั      

ในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตวัของการถอืครองทรพัยากร โดยเฉพาะ

ทีด่นิ รวมไปถงึการแก้ไขกฎหมายท่ีดินเพ่ือให้มปีระสิทธิภาพ โดยเพ่ิมการ

มีส่วนร่วมและสร้างความเป็นธรรมมากขึน้  

ท�าไมต้องปฏริปูท่ีดิน

จากรายงานของคณะกรรมการปฏิรปูระบบการจดัการทรพัยากร

โดยชมุชน สภาปฏิรปูแห่งชาต ิระบุว่า ความเหล่ือมล�า้ในการถอืครองท่ีดนิ 

ถอืเป็นปัญหาทีส่�าคญัของประเทศไทย  เกดิปัญหาการกระจุกตวัของการ

ถือครองที่ดิน โดยคนกลุ่มน้อยของประเทศถือครองท่ีดินส่วนมาก         

ซึง่บางส่วนเป็นการซ้ือเพือ่การเกง็ก�าไรน�าไปสู่ปัญหาท่ีดนิถกูปล่อยร้าง 

ปัญหาการใช้ทีด่นิต�า่กว่าศกัยภาพ และปัญหาการใช้ท่ีดนิผดิวตัถปุระสงค์ 

       ประเทศไทยมพีืน้ที ่320.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีป่่าไม้ประมาณ 

107 ล้านไร่ พืน้ท่ีการเกษตรประมาณ 150 ล้านไร่ และเป็นพืน้ท่ีใช้       

ประโยชน์อืน่ๆ ท้ังสิน้กว่า 60 ล้านไร่ ข้อมลูการถอืครองทีด่นิ พบว่า

            คน 1 คน ครอบครอง มากกว่า 600,000 ไร่  

            คน 10% ครอบครองมากกว่า 60% ของท่ีทัง้ประเทศ

            คน 10% ครอบครองเฉล่ียคนละ มากว่า 100 ไร่

            คน 90% ครอบครอง เฉลีย่น้อยกว่า  1 ไร่

            คน 90% ครอบครองน้อยกว่า 40% ของท่ีทัง้ประเทศ

            คนจน  889,022 ครอบครวั  ไม่มท่ีีท�ากนิ
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       ทีดิ่นทีม่กีารถอืครองถกูปล่อยทิง้ไว้ โดยไม่ใช้ประโยชน์ท�าให้

ประเทศเสยีโอกาสของรายได้ ขัน้ต�า่ปีละ 127,384.07 ล้านบาท ในขณะ 

ทีป่ระชาชนจ�านวนมากไม่มท่ีีท�ากิน หรอืมท่ีีดนิไม่เพยีงพอในการท�ากนิ

และอยูอ่าศยั  ทีด่นิกว่าร้อยละ 50 ของทีด่นิท่ี ส.ป.ก. จดัสรรเพือ่ท�าการ

เกษตรถกูครอบครองโดยบคุคลท่ีไม่ใช่เจ้าของสิทธ์ิเดมิ  ทีด่นิประมาณ 30 

ล้านไร่ ซึง่อยูใ่นเขตชลประทาน มกีารน�าไปสร้างโรงงานอตุสาหกรรม 

รสีอร์ท บ้านจดัสรร ฯลฯ  ไปแล้วประมาณ 5 ล้านไร่   

จากเหตผุลและประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จงึสมควรให้มีกลไก

การบรหิารจดัการทีดิ่นทีเ่หมาะสมและยัง่ยนื สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการคนไทยทัง้ 65.1 ล้านคนทัว่ประเทศได้ ดงันี้

1) ให้มกีารกระจายการถอืครองทีดิ่นอย่างเป็นธรรมและย่ังยนื

2) สนบัสนนุให้เกษตรกรผูย้ากไร้มทีีด่นิท�ากินหรอืทีด่นิอยู่อาศยั

3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบริหารจัดการทีด่นิร่วมกนัของชมุชน

4) บรหิารจดัการทีด่นิของรฐัและทีด่นิของเอกชนเพือ่ให้มกีารใช้

ประโยชน์ทีอ่ย่างยัง่ยนื

แนวคิดหลักกฏหมาย 4 ฉบับ 64

(ร่าง)	พระราชบญัญตัสิิทธิชมุชนในการจดัการท่ีดนิและ

ทรัพยากร	(โฉนดชมุชน)

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญตัิ

เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เนื่องมาจากมีประชาชนจ�านวนมากได้ครอบครองและท�า

ประโยชน์ในท่ีดนิของรฐัมาเป็นเวลายาวนาน มีสาเหตมุาจากนโยบายของ

รฐัในอดตี ความไม่ชดัเจนของเขตท่ีดนิของรฐั ความยากจน และการไร้ที่

ท�ากนิของประชาชน โดยทีท่างราชการไม่สามารถบงัคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครดัหรอือพยพประชาชนเหล่านัน้ออกจากทีด่นิของรัฐได้ การปล่อย

ให้มกีารครอบครองทีดิ่นของรฐัต่อไปกจ็ะยิง่ท�าให้ปัญหาลุกลามมากขึน้ 

การจดัการทีด่นิตามกฎหมายทีม่อียูก็่มไิด้มหีลกัประกนัว่าจะไม่

เกิดการขยายการครอบครองที่ดินของรัฐอีก จึงควรน�าหลักการสิทธิ

ชมุชนทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญมาใช้ร่วมกับการบรหิารจดัการทีดิ่น เพือ่

ให้รฐัสามารถรกัษาทีด่นิของรฐัไว้ได้ และส่งเสรมิให้ประชาชนทีร่วมตวักนั

เป็นชมุชนมสีทิธใิช้ประโยชน์ทีด่นิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารเงือ่นไข และ
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ระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนุญาต โดยควบคมุกนัเอง เป็นการลดความขัดแย้ง

ระหว่างภาครฐัและประชาชน อกีท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้สมดลุและยัง่ยืน  

(ร่าง)	พระราชบญัญตัธินาคารท่ีดนิ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มอีาชพี

ท�าการเกษตร ทีด่นิจงึเป็นปัจจยัส�าคัญและเป็นรากฐานเบือ้งต้นของการ

ผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจบุนัเกษตรกรก�าลงัประสบความเดอืดร้อน 

เนือ่งจากต้องสญูเสยีสทิธิในทีด่นิ กลายเป็นผูเ้ช่าท่ีดนิและต้องเสยีค่าเช่า

ในอตัราสงู รวมทัง้การขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย

และผูย้ากจนทีไ่ม่อาจเข้าถงึทีด่นิ นอกจากนัน้ยงัมปัีญหาการกระจกุตัว

ของการถอืครองทีด่นิ ปัญหาการเกง็ก�าไรท่ีดนิเป็นเหตุให้ทีด่นิถกูทิง้ร้าง

ไม่ท�าประโยชน์หรอืใช้ประโยชน์ได้ไม่เตม็ที ่และปัญหาการสญูเสียทีด่นิที่

เหมาะสมส�าหรบัการท�าเกษตรกรรม 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยก�าหนดให้รฐัต้องกระจายการ

ถอืครองทีดิ่นอย่างเป็นธรรม และด�าเนนิการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิห์รือ

สทิธใินทีดิ่น เพือ่ประกอบการเกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึ ทว่า ปัจจุบนัยัง

ไม่มอีงค์กร หน่วยงานของรฐั หรือสถาบนัใดรบัผดิชอบแก้ไขปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ัน จงึสมควรจดัตัง้ธนาคารทีด่นิ เพ่ือท�าหน้าที่

สนบัสนนุหรอืช่วยเหลือเกษตรกรให้มีท่ีดนิท�ากินและให้การใช้ท่ีดินเกดิ

ประโยชน์มากทีสุ่ด สามารถด�าเนนิงานได้อย่างอสิระและคล่องตวั

 

(ร่าง)	พระราชบญัญตัภิาษีท่ีดนิอัตราก้าวหน้า

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็น        

เวลานาน โดยมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้มาโดยตลอด แต่ยงั

ปรากฎปัญหาส�าคญัในสงัคมไทย นัน่คอื ปัญหาการกระจายการถือครอง

ทีด่นิทีไ่ม่เป็นธรรม มกีารกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิอยูก่บัคนบาง

กลุม่ของประเทศเท่านัน้   ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนยากจนและ

เกษตรกรรายย่อยไม่มทีีด่นิถอืครองหรอืไม่มโีอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์

ในที่ดิน ซ่ึงเป็นทรัพยากรและเป็นฐานการผลิตท่ีส�าคัญของประเทศ  

นอกจากน้ันยงัมกีารการถือครองทีด่นิไว้โดยมไิด้ท�า ประโยชน์  แต่เป็นการ

ถอืครองไว้เพือ่การเกง็ก�าไร 

ดงันัน้  เพือ่ให้เกดิการกระจายการถอืครองทีดิ่นทีเ่ป็นธรรมและ

ย่ังยนื  และท�าให้เกดิการน�าทีด่นิมาใช้ประโยชน์เพือ่ให้เกดิมลูค่าเพิม่ทาง

เศรษฐกจิมากข้ึน รวมท้ังสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

ทีก่�าหนดให้รฐัต้องกระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรม จึงต้องมีการ

ปฏริปูภาษทีีด่นิ ซึง่มสีาระหลักๆ คอื
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- ผูถื้อครองท่ีดินมากควรจ่ายมาก เพราะทีด่นิเป็นทรพัยากร      

ทีม่จี�ากดั 

- ทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างเชงิพาณชิย์เกบ็อตัราภาษสูีงกว่าทีด่นิเพ่ือ

การเกษตร

- ทีดิ่นว่างเปล่าหรอืไม่ใช้ประโยชน์ควรเก็บภาษใีนอัตราทีเ่พ่ิมขึน้

ทกุปี

- รายได้ภาษท่ีีดนิควรจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นที่จับตามองและถกเถียงในกลุ่ม    

นกัวชิาการและผูมี้ส่วนได้เสยีในผลประโยชน์ของท่ีดนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง 

		 (ร่าง)	พระราชบญัญตักิองทุนยตุธิรรม

กองทนุยุติธรรมเดมิมรีายรับจากแหล่งเดยีว คอื งบประมาณ

ของรฐั ซึง่จดัสรรให้ปีละประมาณ 30 - 40 ล้านบาท แล้วแต่นโยบาย

ของรฐับาล ซึง่ปรากฏว่าไม่เพียงพอในภารกิจช่วยเหลือผูย้ากไร้ให้เข้าถงึ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ในขณะที่การ          

ช่วยเหลอืผูย้ากไร้ในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมไม่ได้ขึน้อยู่กบันโยบาย

รฐับาลแต่ละชดุ แต่เป็นหน้าทีท่ีก่�าหนดในรฐัธรรมนญู อกีทัง้การจ่าย       

ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายทางคด ี ยังไม่มแีหล่งเงนิทนุในการใช้จ่าย โดยต้อง

อาศยังบประมาณของรัฐแต่เพยีงอย่างเดยีว 

ดงันัน้ กองทนุยตุธิรรม ตามพระราชบญัญตัฉิบบัประชาชนจึงมี

แนวคดิทีจ่ะหารายรับจากหลายทาง โดยใช้หลกัการช่วยเหลอืเก้ือกลูกนั

ของคนในสังคม กองทุนยุติธรรมใหม่นีจ้ะมีรายรบัจากการน�าเงนิบางส่วน 

หักเข้าเป็นรายรบัของกองทนุเพ่ือช่วยเหลอืผู้ยากไร้ทีไ่ม่มโีอกาสเข้าถงึ

กระบวนการยตุธิรรม ซึง่ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ

ภารกจิอีกด้านหนึง่ของกองทุนยุตธิรรม คอืการเยียวยาผู้เสียหาย

ในคดอีาญา รายรบัของกองทุนยุตธิรรมท่ีสอดคล้องกบัภารกจินี ้ คอื เงนิ

ค่าปรบัในคดอีาญา เพราะจ�าเลยเป็นผูก่้อให้เกดิความเสียหายสมควรท่ีจะ

น�าเงนิค่าปรบัมาเข้ากองทนุ เพือ่เยยีวยาความเสยีหายให้กบัผูเ้สยีหาย 

นอกจากนี ้กองทุนใหม่ยงัมรีายรบัจากเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัของสญัญา

ประกนัภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวติ หรอืประกนัวนิาศภัย ของผู้ท�าสญัญา

ประกันภัยทั้งประเทศ หักเป็นรายรับของกองทุนตามอัตราที่คณะ

กรรมการก�าหนด เพราะคนทีพ่ึง่ตนเองได้สามารถซือ้ประกนัความเสยี

หายและได้รบัเงนิการเยียวยาความเสยีหายจากบรษัิทประกันภัย ในขณะ

ทีผู่ย้ากไร้ไม่มโีอกาสดงักล่าว

การหกัเงนิบางส่วนจากสญัญาประกันภยัเข้ากองทนุยตุธิรรม 

เพ่ือเยยีวยาผูท้ีไ่ม่มโีอกาสเยยีวยาความเสยีหายท่ีตนได้รบัจากคดอีาญา  

จึงเป็นแนวทางขยายการเยียวยาความเสียหายให้กับผู ้เสียหาย               

ได้มากขึน้ 
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ภารกิจในการเยยีวยาจ�าเลยท่ีถูกยกฟ้องในคดอีาญา ซึง่เป็นผู้

บรสิทุธ์ิทีต่่อสูต้ามกระบวนการยุตธิรรมและไม่หน ีเงนิท่ีใช้ในการเยียวยา

จ�าเลยที่บริสุทธ์ินี้ควรมีท่ีมาจากจ�าเลยท่ีหลบหนีจากกระบวนการ

ยตุธิรรม ดงันัน้ เงนิสมทบเข้ากองทนุอกีส่วนหน่ึงจึงเป็นเงนิและทรัพย์สิน

ทีไ่ด้จากการบงัคบัหลกัประกนัตวัผูต้้องหาและจ�าเลยในคดอีาญาทีห่ลบ

หนกีารปล่อยตวัชัว่คราว การน�าเงนิสมทบเข้ากองทนุจากแหล่งต่างๆ 

เพือ่ใช้จ่ายตามภารกจิของกองทนุเป็นแนวคดิทีท่�าให้กองทนุมรีายรบัท่ี

มากข้ึน อยูไ่ด้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึง่พางบประมาณของรฐัมากเกนิไป 

อย่างไรกด็ ีรฐัยงัคงมหีน้าทีส่่งเงนิสมทบให้กบักองทนุอยู่เสมอ 

 

 หำกกฎหมำยเพ่ือคนจนท้ัง 4 ฉบับ ผ่ำนกำรพิจำรณำและ

ประกำศเป็นพระรำชบัญญัติ สำมำรถบังคับใช้และมีกฎหมำยรองรับ      

น�ำไปสูก่ำรปฏบัิติได้จริง ก็จะช่วยแก้ปัญหำกำรจดักำรทีด่นิและทรพัยำกร

ให้กับคนยำกคนจน ผู้ที่มีปัญหำควำมเดือดร้อนและไม่ได้รับควำม        

เป็นธรรมซึง่มอียูเ่ป็นจ�ำนวนมำกในแผ่นดนิ 

กำรจดักำรภยัพบิตัเิป็นกำรเชือ่มโยงควำมรูแ้ละกด้ว
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บทที ่4 

บทเรยีนภยัพบิตัสิูก่ารปฏริปู

... เมือ่ผูป้ระสบภยัเป็นคร ูและประสบการณ์คอืความรู ้

คล่ืนยักษ์สึนามิกระตุน้ให้หลายภาคส่วนตระหนกัถึงภัยพบัิตแิละ

ความเสีย่งต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนในสงัคม โดยไม่แบ่งแยก

หรอืเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ การเรียนรู้จากเหตกุารณ์สึนามิเม่ือปี พ.ศ. 

2547 จงึนบัว่าเป็นก้าวส�าคญัทีเ่ราจะใช้เป็นฐานในการเรยีนรูเ้พือ่รบัมอื

ภยัพิบตัจิากธรรมชาติอืน่ๆ ทีม่แีนวโน้มจะเกดิมากและทวคีวามรนุแรง

มากขึน้ทกุที

ด้วยเหตนุี ้ตัวแทนผู้ประสบภยั องค์กรพฒันาเอกชน นกัวชิาการ 

ตวัแทนภาครฐั ภาคเอกชน และตวัแทนเครอืข่ายอาสาสมคัร จงึได้ร่วม

กนัจดัเวท ี “สรปุบทเรยีน 10 ปี สนึาม”ิ ในวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 

2557 ณ ศนูย์ศกึษาสนัตภิาพและความขดัแย้ง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

กำรจัดกำรภัยพิบัติเป็นกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้และกระบวนกำรเข้ำด้วยกัน เป็นกำร    
เรยีนรูท่้ำมกลำงกำรลงมอืท�ำ ทีท่�ำให้ค้นพบว่ำ 
กำรส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำชุมชนและ     
เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัชุมชนนัน้ เป็นกำร
ท�ำงำนในเชิงบูรณำกำรท่ีแท้จริง ที่ทุกคนได้     
เข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของกำร        
ก้ำวเดนิไปสูก่ำรปฏริปูประเทศไทย 

eg
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ในเวทดีงักล่าว มกีารถอดบทเรียนจากพีน้่องในชมุชนและองค์กร

ภาคประชาชนทีผ่่านประสบการณ์จากภยัพบิตั ิจนถงึการรวมตวักนัฟ้ืนฟู

ชวีติ จติใจ และชมุชน จนขยายเป็นพลังขบัเคลือ่นสงัคมในวงกว้างต่อมา 

ชาวบ้านเป็น “ครู” และประสบการณ์ความเป็นจรงิในพ้ืนทีข่อง

พวกเขาถกูแปลงเป็น “ความรู้” ทีถ่กูน�ามาวเิคราะห์และสรปุบทเรยีนใน

เชงิวิชาการ ต่อยอดสูก่ารเรยีนรู้ข้ามเครอืข่ายและข้ามประเทศในประเดน็

การรบัมอืและจดัการกบัภยัพบัิติ 

ทั้งนี้ ดร.นฤมล  อรุโณทัย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้สรุปเนือ้หาสาระต่างๆ ทีเ่ป็นหลากบทเรยีน

ส�าคัญจากเหตุการณ์สนึาม ิดงัต่อไปนี้  

บทเรียน # 1  
การจัดการศูนย์พักพิง

เหตกุารณ์สนึามเิป็นจดุเริม่ต้นทีช่่วยปูฐานคดิเรือ่งระบบการ    

จัดศูนย์พักพิง โดยเน้นให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้จัดการศูนย์ ส่วนบุคคล

ภายนอกมีบทบาทหนุนเสริมงานในฐานะอาสาสมัครหรือพี่เล้ียงให้       

ค�าปรกึษา 

ในเบ้ืองต้น ศูนย์พกัพงิจ�าเป็นต้องมี ข้อมลูผู้ประสบภยัและ

ข้อมลูชมุชน เพือ่ท�าให้ทราบถงึบรบิทของชมุชนในภาพรวม ข้อมลูดงั

กล่าวไม่ใช่ข้อมลูเพือ่การลงทะเบียนผู้ประสบภัยเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นข้อมลู

ของชุมชน อาท ิแผนทีช่มุชนทางกายภาพ บ้านเรอืน สมาชกิในชมุชน 

เป็นต้น การส�ารวจข้อมูลผู้ประสบภัยและชุมชนต้องเป็นการส�ารวจให้เหน็

ภาพร่วมกนัและหมัน่ตรวจสอบข้อมูลอยูเ่สมอ 

  การก�าหนดพ้ืนท่ีอพยพหนีภยัท่ีชัดเจนกเ็ป็นอีกเรือ่งทีมี่ความ

ส�าคญั เพราะจะช่วยให้อพยพไม่สับสน เช่น การหนข้ึีนท่ีสูงเม่ือคล่ืนสึนามิ

พดัเข้ามา รวมไปถงึการรวมตัวยงัจุดต่างๆ ทีเ่ปน็พื้นทีก่ลางจะได้ไม่     

พลัดหลงกนั เป็นต้น 

บทเรียนของผู้ประสบภัยสึนามิในประเด็นนี้เป็นประโยชน์ต่อ       

ผูป้ระสบภัยน�า้ท่วมในจงัหวดัอุบลราชธาน ี เดมิอุบลราชธานปีระสบภัย
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น�า้ท่วมมาโดยตลอดและมกัเปล่ียนพืน้ทีอ่พยพไปเรือ่ยๆ ท�าให้การเข้าไป

ช่วยเหลอืโดยหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างยากล�าบาก ภายหลงัจังหวัด

อบุลราชธานกี�าหนดพืน้ท่ีอพยพชัดเจนขึน้ โดยก�าหนดเป็นจุดรวมตวัเพ่ือ

สร้างบ้านช่ัวคราวยามน�า้ท่วม ท�าให้รฐัสามารถจัดหาสาธารณปูโภคและ

ความช่วยเหลอืได้ง่ายขึน้  

การตัง้ศนูย์พกัพงิ  บ้านนอ็คดาวน์เป็นทางออกทีส่ะดวกในการ

ตัง้ศนูย์พกัพงิ เพราะประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนัน้ โรงเรยีน

และศูนย์เด็กเล็กก็อาจจะพัฒนาเป็นศูนย์พักพิงที่เหมาะสมได้อีกด้วย 

ประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา คือ การจัดการให้ศูนย์พักพิงมีความ

ปลอดภัย อาท ิการเตรยีมห้องน�า้-ห้องส้วมแยกหญงิชายและให้มจี�านวน

เพยีงพอ เป็นต้น   

บทเรยีนในศนูย์พกัพิงชัว่คราวท่ีเอาคนจากหลายพ้ืนทีม่าอยู่รวม

กนั โดยไม่จดัการแบ่งการอยูเ่ป็นสดัเป็นส่วน อาทิ ให้เดก็วัยรุ่นทัง้หญงิ

และชายอยูด้่วยกนัท�าให้เกดิปัญหาเชงิชูส้าว รวมไปถงึปัญหาการเมาสรุา

แล้วส่งเสยีงดงั 

เมื่อมีพื้นท่ีอพยพและก�าหนดศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ควร       

จะต้ังศูนย์รบัความช่วยเหลอื เช่น จุดรับและกระจายอาหารและของใช้ที่

จ�าเป็น ฯลฯ เพ่ือให้ระบบรบัและส่งต่อมปีระสทิธภิาพ ซึง่กต้็องอาศยั

ข้อมลูพืน้ฐานจากชุมชนทีต้่องท�าไว้ร่วมกันดงักล่าวข้างต้น

นอกจากน้ัน การตัง้ศนูย์พักพงิกต้็องค�านงึถงึบริบทของพืน้ทีแ่ละ

ความเป็นชุมชนท้องถิน่ด้วย อาทิ  การอยู่อาศัยร่วมกนัเป็นครอบครวั 

เป็นหมู่บ้าน เรือ่งนีมี้บทเรยีนจากศูนย์พกัพงิท่ีสาละวนิ คอื ชาวกะเหรีย่ง

สามารถสร้างทีอ่ยูอ่าศยัด้วยไม้ไผ่ได้อย่างรวดเรว็และมกีารจดัแบ่งพืน้ที่ 

(แบ่งเป็นโซน) ไม่ได้อยูร่วมกนัในทีเ่ดียวทัง้หมด หรือในพืน้ทีท่ี่มภียัพบัิติ

ซ�้าซากควรจะมีศูนย์พักพิงที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งก�าหนดไว้เป็นพื้นท่ีซึ่ง      

ชาวบ้านจะอพยพมาอยูเ่มือ่เกดิภยัน�า้ท่วม เป็นต้น

การตัง้โรงครวักลาง เป็นสิง่จ�าเป็นทีส่ดุ หน่วยงานรฐัไม่ควรส่ง

เสริมการซื้อข้าวกล่อง หรือแจกถุงยังชีพตลอดเวลา เพราะจะท�าให้        

ผูป้ระสบภัยกลายเป็นคนรอรบัความช่วยเหลือไปเรือ่ยๆ  ส่ิงท่ีควรท�า คอื 

สนบัสนนุให้ชมุชนตัง้โรงครวัด้วยตวัเอง โดยจดัหาเครือ่งครวั เครือ่งใช้

ประกอบอาหาร วตัถดุบิ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ ให้ผูป้ระสบภยั

เป็นแกนหลกัในการจดัการโรงครวัเอง 

การสร้างกิจกรรมในศูนย์พักช่ัวคราว กจิกรรมในศูนย์พกัพงิควร

เป็นกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติประจ�าวนัและสามารถเยยีวยาจติใจ   

ผูป้ระสบภยัไปด้วย เช่น งานศลิปะต่างๆ อาท ิการท�าผ้าบาตกิของกลุม่     

ผูห้ญงิท่ีสามารถน�าผลงานออกขายเพ่ือน�าเงนิเข้ามาเป็นทุนหมุนเวยีน

ส�าหรบัการฟ้ืนฟใูนระยะถดัไป 
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บทเรยีน # 2 
อาสาสมคัรภยัพบิตัิ

หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิ มีการประกาศรับอาสาสมัครผ่าน

เวบ็ไซต์ของมูลนิธิกระจกเงา และเปิดรับสมคัรอาสาทีห่น้างานด้วย อาสา

สมคัรเหล่านีเ้กดิข้ึนจากจิตอาสา คอื ผูท้ีมี่ใจอยากช่วยเหลอืผูอ่ื้น ต่อมา      

อาสาสมัครเหล่านี้ยกระดับจากอาสาสมัครภายนอกเป็นอาสาสมัคร

ชมุชนผูป้ระสบภยั จนไปถงึการเป็นอาสาสมคัรมอือาชพี คอื อาสาสมัคร

ทีม่ทีกัษะความพร้อม และมรีะบบการจัดการท่ีท�าให้พวกเขาลงมือให้

ความช่วยเหลอืได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมือ่เกดิภยัพิบตัหิรอืมีความ

ต้องการความร่วมมอืในรูปแบบต่างๆ 

คลื่นจิตอาสาน�าไปสู ่การเช่ือมโยงและยกระดับเครือข่าย       

อาสาสมัคร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งชุมชนที่ได้รับการ     

ช่วยเหลอืและอาสาสามคัร ท่ีส�าคัญ การท่ีคนในชมุชนผูป้ระสบภยัผนั   

ตัวเองเป็นอาสาสมัคร ทั้งด้านการระดมทุน ส่ือสารสาธารณะ 

ประชาสัมพันธ์ โดยชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ด�าเนินการงานต่างๆ ใน     

ชมุชนเอง 

วิกฤติจึงกลายเป็นเครื่องมือน�าไปสู่กระบวนการพ่ึงตนเอง       

ถงึวนันี ้ ผู้ประสบภัยในพืน้ทีไ่ด้ยกระดบัเป็นอาสาสมัครมืออาชีพทีค่อย

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่และก้าวไปสู่การเป็นวทิยากรเพ่ือให้ความรูแ้ก่ชมุชนอืน่   

อีกด้วย ที่ส�าคัญ อาสาสมัครโดยชุมชนยังมีบทบาทส�าคัญต่อเน่ือง         

ในการผลกัดนัประเดน็ทางสงัคมในภาพใหญ่ได้ด้วย ยกตัวอย่าง กลุม่     

ชาวบ้านทีล่กุขึน้มาเป็นอาสาสมคัร เช่น ชมุชนน�า้เคม็  มผีูน้�าสามารถที่

ยกระดบัมาเป็นวทิยากรทีส่ามารถบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งภยัพบิตัแิละ

ชมุชนผู้ประสบภัย และสามารถเช่ือมโยงปัญหาต่างๆ ในชมุชนได้ในระดบั

นโยบาย      

อาสาสมคัรเครอืข่ายไทยพลดัถิน่กเ็ป็นอกีตวัอย่างหน่ึง ทีป่ระสบ

ผลส�าเร็จในการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่ไร้ตัวตนได้เป็นที่รับรู้ในสังคม              

ใช้โอกาสของการเป็นอาสาสมคัรสนึามทิีบ้่านน�า้เคม็ ยกระดบัไปสูก่ารแก้

ปัญหาคนไร้สญัชาต ิมโีอกาสได้น�าเสนอประเดน็การส�ารวจข้อมลูชมุชนแก่

รฐัมนตร ีจนสามารถส�ารวจผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพืน้ท่ีสนึามิได้     

ในทีส่ดุ    

   

	 การจดัการอาสาสมคัรภยัพิบตั	ิ	

บทเรียนของมลูนธิกิระจกเงาทีเ่กีย่วกับอาสาสมคัรภัยพบิตั ิคอื 

ต้องมศีนูย์ข้อมลูและศูนย์อาสาสมัคร เพือ่เป็นจดุทีจ่ะกระจายอาสาสมคัร

ออกไปตามชุมชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวดเรว็ ไม่ซ�า้ซ้อน และท่ีส�าคญั 

สามารถจดัอาสาสมคัรทีม่ทีกัษะและความถนดัเหมาะกบังานในพืน้ที่  
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การจดัการอาสาสมคัรภยัพบิตัต้ิองมศีนูย์กลางประสานงาน เพ่ือ

ให้อาสาสมคัรเข้าไปรายงานตวักบัหน่วยงานทีบ่ริหารในพ้ืนทีไ่ด้ โดยศนูย์

ประสานงานกลางต้องประสานเชือ่มโยงทรัพยากรลงสูพ้ื่นทีแ่ละความ

ต้องการได้จรงิ มกีารสมัภาษณ์ข้อมลูเบือ้งต้นของอาสาสมคัรว่าเป็นใคร 

มีประสบการณ์อะไร จากนัน้ควรมกีารปฐมนเิทศ ก�าหนดกฎกตกิา สิง่ที่

ควรท�าและไม่ควรท�าในชมุชน ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัชมุชนก่อน

ลงมอืปฏบิตังิาน หลงัจากนัน้จงึควรมกีระบวนการจ่ายงานให้กบัอาสา

สมคัรอย่างทัว่ถงึ  

ศนูย์กลางประสานงานกลางต้องประเมนิทรัพยากรของชมุชน 

และควรสนับสนุนให้ผูป้ระสบภยัเป็นอาสาสมคัรในพืน้ทีด้่วย เพือ่ลด

จ�านวนคนทีโ่หมเข้ามาในพืน้ทีป่ระสบภยั 

การจัดการอาสาสมคัรต้องท�าอย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้เกดิความ

ซ�า้ซ้อน อนัจะเป็นการส้ินเปลอืงทรพัยากร ดงันัน้ จงึควรมกีารประเมนิ

ต้นทนุศกัยภาพของอาสาสมคัร ก�าหนดการเข้ามาของอาสาสมคัร แล้ว

จงึแบ่งงานในพืน้ที ่นอกจากนัน้อาสาสมคัรภายนอกต้องไม่เพิม่ภาระให้

ชมุชน เช่น มาพกัหรือพึง่พาโรงครัวของชมุชน เป็นต้น ทีส่�าคญั ควรมี

ระบบถ่ายโอนประสบการณ์การเรยีนรูข้องอาสาสมัครด้วย เพ่ือให้ผู้ที่

อาสาแต่ละรุน่ (คนท่ีมาภายหลงั) ได้เรยีนรูจ้ากคนทีท่�ามาก่อน 

	ประสบการณ์ของอาสาสมคัร	

หลังเหตุการณ์สึนามิ มีทั้งอาสาสมัครหน้าใหม่ที่ ไม ่มี

ประสบการณ์และอาสาสมคัรนกัพฒันาทีม่ปีระสบการณ์ บทบาทของ

อาสาสมคัรสองกลุม่จงึแตกต่างกนั แต่สามารถฝึกปฏบิติัซ�า้ๆ และค่อยๆ 

เกบ็เก่ียวประสบการณ์ เรยีนรูจ้ากอาสาสมัครรุน่เก่าท่ีมีประสบการณ์หรอื

การเรียนรูจ้ากหน้างาน จากนัน้จึงยกระดบัการเรยีนรูไ้ปท�าเรือ่งอืน่ๆ    

เช่น อาสาสมคัรนกัพฒันาทีเ่คยท�างานในชมุชนแออดัมาก่อนย่อมเข้าใจ

การท�างานเรือ่งการจดัระบบชมุชน การจดัการทีอ่ยูอ่าศยั กระบวนการ

ในการสร้างท่ีอยู่ใหม่ น�าประสบการณ์ในชุมชนแออัดมาประยุกต์ใช้กบัการ

สร้างหรอืก�าหนดต�าแหน่งในการตัง้เตน็ท์พกัอาศยัชัว่คราว เพราะระบบ

การจดัเตน็ท์ชัว่คราวเทยีบเคยีงได้กบัระบบการจดัการบ้านถาวร เป็นต้น 

ข้อเสนอเกีย่วกบังานอาสาสมคัร ดงันี้   

1. องค์กรท่ีท�างานอาสาสมัครควรเปิดรับนกัศึกษาฝึกงานเข้ามา

สูก่ระบวนการเพือ่ให้เกดิการมองงานหรอืคดิออกแบบงานด้านสังคมท่ีมี

ส่วนเก่ียวกบัการบรหิารจดัการอาสาสมคัรในช่วงวกิฤติไิด้

2. กระตุน้ “จติอำสำ” ภายในตวับคุคล สร้างจติอาสาในพืน้ที่

ชุมชนเพื่อให้ดูแลในพื้นท่ีเองได้ เป็นอาสาสมัครด้วยใจไม่ใช่ภายใต้

สถานการณ์

3. หลงัจากทีอ่าสาสมคัรลงพืน้ทีแ่ละท�างานเสรจ็ในแต่ละวนัควร

มกีารถอดบทเรยีน ปัญหาอปุสรรค และวางแผนงานร่วมกนั
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1. กระบวนการท�างานอาสาสมคัรจากชาวบ้านทีพ่ฒันามาเป็น

อาสาสมคัรกูภ้ยั ต้องสนบัสนนุให้มกีารพฒันาศกัยภาพอย่างสม�า่เสมอ 

เช่นเดยีวกบั สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท่ีมีระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 

(Emergency Medical System : EMS)  มีมาตรฐานในการเคลือ่นย้าย

ผูป่้วย ซึง่ต้องเป็นผูท้ีผ่่านการอบรมเท่านัน้ อาสาสมัครในชมุชนควรมี

โอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะเหล่านีด้้วยเช่นกนั

2. เสนอให้มพีระราชบญัญตัใินการดแูลอาสาสมคัรทัว่ไปและมี

กฎหมายรองรบั เช่น กรณเีกิดอบัุตเิหตกุบัอาสาสมคัรทีต้่องเข้ารบัการ

รกัษา กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ควรเป็น

หน่วยงานทีด่แูล โดยมรีะบบให้ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จ่ายเงนิอดุหนุน โดยให้งบองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.)  

เป็นต้น

3. หลังเกดิภยัในระยะต้น มกัจะเกดิความวุน่วาย เช่น มปัีญหา

การจราจรติดขดั หน่วยงานในท้องถิน่  องค์การบรหิารส่วนต�าบล ต้องมี

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย และสร้างแนวทางการปฏบิตัใิห้

ชดัเจน มหีลกัการบรหิารจัดการภัยพบัิติในแต่ละท้องถิน่ เช่น องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล และ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     

มีสทิธใินการส่ังห้ามและจดัการเส้นทางได้ นอกจากนีต้้องมกีารอบรมและ

ซ้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัวในกรณีที่เกิด

ภาวะฉุกเฉนิ 

บทเรียน # 3
งานจัดระบบชุมชน

สิ่งที่ต้องค�านึงในการจัดระบบชุมชน คือ การวิเคราะห์

สถานการณ์ชมุชน เช่น เรือ่งความขดัแย้ง เรือ่งการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

ปัญหาส่วนบคุคล รวมถงึการจดัระบบคนในชุมชนและจดัระบบคนที่

เข้าไปช่วยเหลอื เพราะคนทีเ่ข้ามาใหม่อาจท�าให้ระบบทีม่อียูม่ปัีญหา    

เช่น คนท่ีเข้ามาอยากบริจาคของหรือเงินโดยตรงกับใครบางคนหรือ     

บางกลุม่ ท�าให้ชมุชนเกดิความขดัแย้ง 

 บทเรยีนจากการจดัระบบชมุชนต้องพิจารณาถงึความเหมาะสม

ของแต่ละชมุชนด้วย เพราะเคร่ืองมอื กระบวนการ วธิกีารทีใ่ช้กับชมุชน

หนึง่ๆ อาจไม่เหมาะกบัชมุชนอ่ืนกไ็ด้ 

 การจดัการระบบทีมงานและชมุชน		  

ตวัอย่างการใช้บทเรยีนการจดัการชมุชนจากเหตกุารณ์สนึามิ

และภยัพบิตัดินิโคลนถล่มทีอ่ตุรดติถ์ของมลูนธิกิระจกเงา กล่าวถงึการ

เร่ิมต้นด้วยการเข้าไปตัง้ศูนย์ประสานงาน ให้ความช่วยเหลอืในชุมชนเพือ่

รวบรวมข้อมลูต่างๆ  มกีารประชมุชาวบ้านเพือ่น�าเสนอปัญหา อปุสรรค

และสิง่ท่ีต้องการให้ช่วยเหลือ แต่กระบวนการท�างานอาสาสมัครจดัระบบ
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ชมุชนยงัขาดการถอดบทเรยีนถึงสาเหตขุองภยัพบิตัว่ิา ภยัพิบตัเิกดิจาก

สาเหตุส�าคญัอะไรบ้าง เช่น ปัญหาโคลนถล่ม มสีาเหตสุ�าคญัมาจากการ

ตดัไม้ท�าลายป่า เมือ่ไม่มป่ีาส�าหรบัซบัน�า้ฝนทีต่กลงมาอย่างต่อเนือ่ง 

ท�าให้ดินโคลนไหลลงมายงัหมูบ้่านทีอ่ยูเ่ชงิเขา เป็นต้น 

เรือ่งนีส้ะท้อนว่า การท่ีคนนอกเข้าไปในชมุชนโดยไม่มข้ีอมลู    

รายละเอียดเชิงลึกของปัญหาในชุมชน ท�าให้แก้ปัญหาได้ในระดับ        

ปรากฏการณ์เท่านัน้  

	 รูปแบบการจดัระบบชมุชนในภาวะวกิฤติ	ิ 

1. การจดัระบบชมุชนผูป้ระสบภยั ต้องวเิคราะห์ปัญหาภายใน

ว่ามเีรือ่งอะไรบ้าง ซึง่จะสอดคล้องให้การจดัระบบชมุชนท�าให้สามารถอยู่

ร่วมกบัผู้ประสบภยัอืน่ได้ด้วย ส่วนกจิกรรมอย่างอ่ืนเป็นเพยีงตวัเสรมิ 

เช่น การจดัการขยะ การท�าครวั แต่ละงานกต้็องจดัระบบอกีระดบัหนึง่ 

อย่างเช่น การท�าครัวรวมก็ต้องมกีารจัดระบบ จ�านวนคนในครวั การ

วางแผนอาหาร 3 มือ้ แบ่งเป็นอาหารส�าหรับเดก็ อาหารส�าหรบัผูใ้หญ่ 

คดิเมนูในแต่ละมือ้ สรรหาแหล่งวตัถดุบิ โดยอาจมอีาสาสมคัรเข้าไปช่วย

ประสานงานร่วมกบัฝ่ายท�าครัวและฝ่ายจัดระบบการท�าอาหาร เป็นต้น

2.การจัดระบบอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความ

โกลาหลวุน่วาย ได้แก่ การส�ารวจข้อมลูศูนย์พกัพิง การท�าข้อมลูของ   

ชาวบ้านภายในชมุชนเกีย่วกบัความถนดัในด้านต่างๆ บทบาทหน้าทีใ่น

กลุม่เพือ่เชือ่มโยงรองรบักบัระบบอาสาสมคัรจากภายนอก จะท�าให้การ

วางแผนการท�างานเสรจ็รวดเรว็ เช่น เรือ่งสร้างบ้าน จดัระบบคณะ

กรรมการสร้างบ้านของชุมชนท�างานร่วมกับอาสาสมคัรสร้างบ้าน อาสา

สมคัรเร่ืองไฟฟ้า อาสาสมคัรเรือ่งสิง่ของบรจิาค   

ส่วนปัญหาอ่ืนๆ  อาทิ  ปัญหาท่ีดนิ อาจใช้กระบวนการการสร้าง

เครือข่ายผูป้ระสบภยัของมูลนิธชุิมชนไท เป็นแนวทางแก้ปัญหา เพือ่ให้

คนทีม่ปัีญหาเดยีวกนัเกดิการช่วยเหลอืกนัและผกูโยงกบัเรือ่งอ่ืนๆ ด้วย 

จะท�าให้เขาก้าวผ่านวกิฤติทิีเ่ป็นอยู ่และเข้มแขง็พอทีจ่ะก้าวผ่านปัญหาอืน่

ทีย่งัด�ารงอยูแ่ละปัญหาในภายภาคหน้า   

	 ภาวะผู้น�ากับการจดัระบบชมุชน	

ในการจดัระบบชมุชน ภาวะผูน้�านัน้เป็นเรือ่งส�าคญั สิง่ทีส่ะท้อน

ให้เหน็จากชมุชนทีป่ระสบภยัพบิตั ิคอื กลุม่ชายขอบ กลุม่เปราะบาง      

ทีไ่ม่สามารถพดูหรอืน�าเสนอปัญหาด้วยตนเองได้ 

หลงัภยัพบิตัสินึามิ หลายชมุชนมผีูน้�าเดีย่ว หรอืผูน้�าทีต่ดิต่อ  

กบัภายนอกและกลายเป็นผูน้�าทีค่รอบง�าและกมุอ�านาจในชมุชน ท�าให้

ชาวบ้านคนอืน่ไม่มีบทบาทและไม่มโีอกาสพฒันา เงือ่นไขส�าคญัในการ   

จดัระบบชมุชน คอื การจดัระบบตนเองของชมุชน
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ในช่วงทีเ่กดิวกิฤติภิยัพบิตัเิป็นโอกาสให้เกดิการจัดโครงสร้าง

อ�านาจในการจดัการตนเองใหม่ แม้จะมอี�านาจเก่าอยู ่แต่โอกาสนีจ้ะท�าให้

คนอืน่และสงัคมได้เห็นบทบาทของคนเลก็คนน้อย สร้างอ�านาจในตนให้

กบัชาวบ้าน สามารถจดัการตนเองได้ ท�าให้เกดิการจัดสมดลุใหม่ ทัง้

ระดบัชุมชนและระดับสังคม สามารถท�างานข้ามชมุชน และเครอืข่าย

ชมุชนได้  

การจดัระบบชมุชนจงึไม่ใช่แค่การจดัระบบเท่านัน้ แต่เป็นการ

เติมกระบวนการและความรู้สู่ชุมชน ชาวบ้านหลายคนมีการพัฒนา

ศักยภาพตนเองจนมคีวามเชีย่วชาญด้านกฎหมาย แต่หลายเรือ่งกต็ดิขดั

ทีก่ารน�ากฎหมายมาสู่ภาคปฏบิติั 

การจดัระบบชมุชนยงัได้เห็นมติิแห่งความรูแ้ละการเรยีนรูท่ี้เชือ่ม

โยงกับการรับมือภัยพิบัติและการค้นพบความเป็นพหุสังคมของ

ประเทศไทย การค้นพบนีเ้ป็นหวัใจของการปฏรูิปรอบใหม่เพ่ือสงัคม    

พหวัุฒนธรรม การจดัระบบชมุชนจงึเป็นงานทีเ่ข้าไปส่งเสรมิกระบวนการ

พฒันาชมุชนและเสริมความเข้มแขง็ของชมุชนท่ามกลางวิกฤต ิทีไ่ม่ได้

มองเรือ่งภยัพบิติัเท่านัน้ แต่เป็นการท�างานแบบบรูณาการ 

	 ข้อค้นพบจากงานจดัระบบชมุชน		

การจดัระบบชมุชนสามารถท�าได้ดกีบัชุมชนทีม่ปัีญหาและภาวะ

วิกฤติสิงู ปัญหากลายเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้เกดิการจดัระบบชมุชนและ

ยกระดบัชมุชน ทัง้ในฝ่ายผู้ประสบภยัและผูช่้วยเหลอื

วกิฤตจิากภัยพบิตัช่ิวยให้ประเดน็ต่างๆ เปิดเผยต่อสาธารณะและ

เกดิเหตกุารณ์ต่อเน่ืองหลายอย่าง เช่น กรณภียัพบิตัพิายไุซโคลนนาร์กสี

ซึง่เป็นช่วงทีเ่มยีนมาร์เริม่จะเปิดประเทศ ท�าให้นานาประเทศเข้าไปช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภัยได้ ส่วนประเทศอินโดนีเซียในช่วงท่ีเกดิภัยพบัิตสินึามิกมี็ส่วน

ท�าให้เกดิการเจรจาสนัตภิาพของอาเจะห์ และในประเทศไทยเหตกุารณ์   

สนึามิท�าให้ปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ ไทยพลัดถิน่ ชาวเล  มีตวัตนและ

ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา การเสนอมติ ครม.แก้ปัญหาบัตร

ประชาชนของชาวเลมอแกน คนไทยพลดัถิน่กม็กีารผลกัดนัเรือ่งการ

ส�ารวจผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน อ�านาจท่ีเคยกดทับชาวบ้านก็คลายออก   

ในกรณขีองชมุชนทุง่หว้า จังหวดัพงังา ชาวบ้านมปัีญหากลบัสูท่ีด่นิเดมิ

ไม่ได้ ชาวบ้านจงึรวมตวักนัยดึพ้ืนทีค่นืเข้าไปสร้างบ้าน จนท�าให้มกีาร    

ตัง้คณะกรรมการระดบัชาตแิก้ไขปัญหาทีด่นิ โดยเฉพาะปัญหาทีด่นิน้ัน 

ท�าให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณสีนึามโิดยเฉพาะ และมกีารแต่งตัง้

ในทกุรฐับาลท่ีท�างานต่อเนือ่งมานบั 10 ปี แม้ยังไม่ส�าเรจ็แต่กมี็พืน้ท่ีทาง

นโยบายเพือ่ให้เกดิการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด
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การพลกิวิกฤติใิห้เป็นโอกาสเพือ่สือ่สารกบัสังคม ยกระดบัการ

แก้ไขปัญหาไปสูน่โยบายสาธารณะ เป็นยทุธวธิแีละประสบการณ์หนึง่ของ

นักจัดระบบชุมชนเพื่อให้ผู ้ประสบภัยสามารถแก้ปัญหาได้ทันกับ

สถานการณ์ของปัญหาเฉพาะในวกิฤตินิัน้ๆ  ขึน้อยูก่บัว่าผูป้ระสบภยัหรือ

เครอืข่ายทีม่อียูจ่ะใช้โอกาสในภาวะวกิฤติเิพือ่เปิดพืน้ทีท่างสงัคมเพือ่ยก

ระดบัปัญหาเหมอืนดงัเช่น กลุม่ไทยพลดัถ่ิน กลุม่มอแกน ได้หรอืไม่ และ

สิง่ส�าคัญกคื็อจะน�าบทเรยีนนีไ้ปใช้ในพืน้ทีอ่ืน่อย่างไร 

	 บทเรียนจากการจดัระบบชมุชน			

บทเรยีนเรือ่งอาสาสมคัรกบัการจดัระบบชมุชน อาสาสมคัรทีม่ี

เจตนาดใีนการเข้ามาช่วยเหลอืแต่กระบวนการท�างานอาจจะไม่สอดคล้อง

กับชุมชน  หรอื  ความต้องการของชมุชน ท�าให้เกิดปัญหาต่อการท�างาน  

ดงันัน้งานส่งเสรมิความเข้มแขง็กระบวนการชุมชนในช่วงภยัพิบติั ควรมี

การประเมนิสถานการณ์ก่อน แล้วพฒันากระบวนการชุมชนภายหลัง ยก

ตวัอย่าง ทีจ่งัหวดักระบ่ี หลงัเกิดเหตุการณ์สึนามสิามารถจดักระบวนการ

ชมุชนได้ ในช่วงของการฟ้ืนฟชุูมชนระยะยาว ได้มกีารจดัระบบอาสาสมคัร

ทีเ่ป็นชาวบ้านในชมุชน ให้ลกุขึน้มาช่วยเหลอืชมุชน และจัดระบบงาน

อาสาสมคัรภายนอกท่ีมาจากองค์กรต่างๆ ทีเ่ข้ามาในชมุชน ศกึษาข้อมลู

แต่ละองค์กรว่าท�างานอะไร มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพื่อ

ท�าความเข้าใจร่วมกนัในการวางแผนงาน มกีารอบรมอาสาสมคัรเป็น    

ระยะๆ เพือ่ให้เข้าใจระบบชมุชนและมองประเดน็ปัญหาของชุมชนให้

ชดัเจน เป็นต้น ดงันัน้  การจัดกระบวนการงานชุมชนจึงต้องท�าท้ังภายใน

และภายนอก มีการประสานงานท่ีชัดเจน เช่น การประสานงานกบั อบต. 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี รวมทัง้การประสานงานกับองค์กร

ภายนอกพืน้ที ่ ให้ทกุส่วนสามารถท�างานเพือ่เสริมสร้างให้ชมุชนเข้มแขง็

ขึน้ได้  

บทเรยีนเรือ่งสถานะบุคคลกบัการจดัระบบชมุชน จากการเกดิ

ภยัพบิตัสึินามิ ท�าให้วงวชิาการเข้าใจและรบัรูปั้ญหาของผู้ไม่มีสถานะมาก

ขึน้  แต่หลกัปฏบิตัขิองหน่วยงานยงัไม่ชดัเจน นกัจดัระบบชมุชนจาก

องค์กรภายนอกเปรียบเสมือนผู้ช่วยเติมเต็มดุลยภาพให้กลุ่มคนไม่มี

สถานะทางทะเบียนได้มีตวัตน ใช้วฒันธรรมในการท�างานสนบัสนุนให้เกดิ     

เครอืข่ายผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีนซึง่มาจากกลุม่ย่อยๆ ในหลายพืน้ที่  

ท�าให้มพีืน้ท่ีในการแสดงออกและเรยีกร้องสทิธมิากขึน้ แม้จะมีแรงต้าน

จากกลุม่คนทีม่อี�านาจเดมิกดทบัอยู ่ท�าให้ต้องช่วยกนัหาแนวทางทะลุ

กรอบอ�านาจเดมิให้ได้

	 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจดัระบบชมุชน

1. แหล่งทุน ผูน้�าเดีย่วอาจเป็นคนทีส่ามารถเข้าถงึแหล่งทนุ มี

ข้อมูลต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัแหล่งทนุ รวมถงึเรือ่งผลประโยชน์ แต่อ�านาจใน

แนวราบและแนวดิง่ของชมุชนน้ันไม่ม ี(ส่วนนีจ้ะเพิม่เตมิในช่วงบทเรยีน

ของแหล่งทนุ)
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2. องค์กรท่ีเข้าไปช่วยเหลอืในชมุชนแต่เลือกท�างานกบัผูน้�าเพียง

คนเดยีว ท�าให้เกดิการรวบอ�านาจ สงัคมไทยมโีครงสร้างแบบอ�านาจเดีย่ว

อยูแ่ล้ว ไม่มผีูน้�าเป็นทีม และไม่สามารถถ่วงดุลหรอืตรวจสอบ ดงันัน้     

จงึต้องมกีารจดัการระบบอ�านาจ พยายามสร้างผูน้�าใหม่ๆ ขึน้มา นกัจดั

กระบวนชมุชนต้องมปีระสบการณ์ รู้เง่ือนไขและบรบิทของพ้ืนทีน่ัน้ๆ ด้วย 

ต้องใช้เวลาถอดบทเรยีนให้เข้มข้นกว่าเดมิ เข้าใจเขา เข้าใจเรา  

 อปุสรรคและข้อเสนอในการถอดบทเรียนชุมชน  

1. นกัจดัระบบหรอือาสาสมคัรทีเ่ป็นคนนอกต้องเข้าไปร่วมทกุข์

ร่วมสขุ วเิคราะห์ชุมชน อ่านผูน้�าให้ได้ ภาวะผูน้�าทีด่คีวรมคีณุธรรม 

จรยิธรรมก�ากบัด้วย ในอนาคตต้องมองผูน้�าทีเ่ป็นกลุ่มมากขึน้ เป็นผูน้�าที่

แบ่งปัน ให้โอกาสผู้อืน่ผลดักนัเป็นผูน้�าผูต้ามสลบักนั

2. นกัจดัระบบหรอือาสาสมัครซึง่เป็นคนนอก มโีอกาสท�าให้

ความขดัแย้งในชมุชนมสีงูขึน้ เพราะถอือ�านาจ ถอืการต่อรอง แต่ไม่มี

กระบวนการถอดบทเรียนของตวัเองหรอืองค์กร ท�าให้ไม่ทราบปัญหา

อปุสรรคทีแ่ท้จรงิว่าคอือะไร แม้แต่สิง่ทีไ่ม่ส�าเรจ็คอือะไร เพราะไม่ยอมรับ

เกีย่วกบัการท�างานทีไ่ม่ส�าเรจ็ ทัง้ทีค่วามผดิพลาดนัน้อาจน�าไปสู่การ

เรยีนรูข้องคนและองค์กร เช่น การเรียนรู้เรือ่งปัญหาทีด่นิ การส่งเสรมิ

กระบวนการความเข้มแขง็ชมุชน 

3. การเปลีย่นม้ากลางศึก ทมีสนบัสนนุส่งเสรมิความเข้มแขง็

ชมุชนเข้าไปจดักระบวนชุมชนแล้วอาจมกีารด�าเนนิการผดิทาง จงึเกดิการ

เปล่ียนคนเข้ามาท�างานแทน ท�าให้เกดิการสะดดุ ชาวบ้านในชมุชนยากที่

จะเร่ิมใหม่กบัคนใหม่ๆ นอกจากนัน้ ต่างองค์กร กต่็างประสบการณ์และ

ยทุธวธิดีงันัน้ การเปล่ียนคนหรอืส่งต่องานให้กบัคนอ่ืนหรอืองค์กรอ่ืนก็

อาจจะท�าให้เกดิปัญหาในชมุชนได้

การส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนในภาวะวกิฤติคิวรมกีารถอด

บทเรยีนหลงัวกิฤติ ิ การถอดบทเรยีนเป็นการช่วยย�า้เตอืนในสิง่ทีพ่บ 

สภาพปัญหาท่ีต้องช่วยกนัแก้ไข การส่งเสรมิและถอดบทเรยีนบ่อยๆ ช่วย

ให้รูเ้ท่าทันภัย เป็นอีกเครือ่งมือท่ีท�าให้ชุมชนเข้มแข็งและรูเ้รือ่งภัยพบัิติ 

เป็นการสร้างความเข้มแข็งเพือ่ให้ผู้ประสบภัยพร้อมเผชิญกบัภัยพบัิตใิน

อนาคต 

ทมีส่งเสริมความเข้มแขง็ของชมุชนไม่ใช่ท�าเฉพาะหน้าเท่านัน้    

แต่ต้องใช้ทกุประเด็นเป็นเงือ่นไขในการเสรมิความเข้มแขง็ชมุชน เช่น 

เตรียมแผนทีจ่ะช่วยเหลอืชมุชนในการสร้างชมุชนใหม่ทัง้ในทีด่นิเดมิและ

ในทีดิ่นแห่งใหม่ เช่น การออกแบบบ้านถาวรต้องมีการเตรยีมความพร้อม

ในการเตรยีมชุมชน อาชีพในอนาคต อาสาสมัครระยะยาว รวมถงึการหา

ค�าจ�ากัดความที่เหมาะสมของศูนย์พักชั่วคราว ศูนย์พักพิง บ้านพัก

ชัว่คราว จะเลอืกค�าไหนทีเ่หมาะสม
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บทเรยีน # 4
แหล่งทนุ

เมือ่เกดิเหตภุยัพบิตัต่ิางๆ มกัจะมคีวามช่วยเหลอืจากภายนอก

หลัง่ไหลเข้าไปยงัพืน้ทีป่ระสบภยั ความช่วยเหลอืต่างๆ จะมีทัง้รายเล็ก 

รายใหญ่ ภาครฐั ภาคเอกชน รวมไปถงึองค์กรต่างประเทศ ทัง้นี ้รูปแบบ

การสนับสนนุช่วยเหลอืผู้ประสบภัยของแหล่งทุนส�าหรบักรณภียัพบิตัิ     

มีรปูแบบทีน่่าสนใจ คอื

1. ทุนแบบรฐั  มกัจะเป็นการชดเชย เยียวยา ผ่านหน่วยงาน

ต่างๆ  ซึง่มรีะเบยีบข้อบงัคบัในการชดเชย เยยีวยา การเบกิจ่ายและจดั

ซือ้จดัจ้างแบบระบบราชการ

2. ทนุแบบเอกชน  นยิมช่วยเหลือโดยผ่านองค์กรหรอืหน่วยงาน

ภาครฐั  รวมไปถงึการลงไปบริจาคสิง่ของ เงนิ ให้แก่ผูป้ระสบภยัโดยตรง 

3. องค์กรพัฒนาเอกชน  มทีัง้ในรปูแบบเงนิกองทนุหรือเป็น

อปุกรณ์ทีมี่ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชพี การประกอบอาชพี การสร้างบ้าน 

สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ 

4. องค์กร/หน่วยงานอสิระ เช่น ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสรมิสขุภาพ(สสส.) สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.)  ส�านกังาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ (สช.) อาจจะไม่ได้ท�างานภยัพิบติัเอง

โดยตรง แต่จะใช้ลักษณะการท�างานผ่านเครอืข่าย/องค์กรต่างๆ  

	 ข้อจ�ากัดของแหล่งทุน		

1. หากเป็นแหล่งทุนหรอืการให้ความช่วยเหลอืจากภาครฐั เป็น

ลักษณะการชดเชย เยยีวยา ทรพัย์สนิท่ีได้รบัความเสยีหาย ซ่ึงต้องกรอก

แบบฟอร์มรายละเอยีดข้อมลูต่างๆ แบบฟอร์มมคีวามแตกต่างกันในแต่ละ

หน่วยงาน ไม่มีการแนะน�าข้อมลูในการเขยีนอย่างทัว่ถงึ เช่น  การชดเชย

เรือ่งบ้าน เมลด็พนัธุข้์าว อปุกรณ์เครือ่งมอืประกอบอาชพี ฯลฯ พบว่า

แนวปฏบัิตทิีใ่ช้ไม่มมีาตรฐานทีช่ดัเจน การชดเชยทีไ่ม่เป็นธรรมข้ึนอยูก่บั

ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าทีท่ีจ่่ายค่าชดเชย เช่น กรณบ้ีานพงัเสยีหาย หากมี

การเขยีนเอกสารและระบรุายละเอยีดทีช่ดัเจนเป็นรายการจะได้รบัค่า

ชดเชยมากกว่า การเขียนว่าบ้านพังท้ังหมด อีกท้ังชุมชนไม่สามารถต่อ

รองเรือ่งเงินบรจิาคเพือ่ชมุชนเอามาบรหิารจัดการเอง ท�าให้ชาวบ้านเสยี

ประโยชน์ 

2. องค์กรเอกชน แหล่งทนุภายนอกห่วงแต่สนองตอบความ

ต้องการของตนเอง เป้าหมายตนเอง หรอืการน�าเสนอต่อสือ่สาธารณะ 

มุง่เน้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์องค์กร  เช่น การน�าของหรอืเชค็บรจิาค

กลับหลังจากถ่ายรปูเสรจ็  การอ้างว่าบรจิาคให้ชมุชนแต่เงนิตกอยูก่บัอกี

หน่วยงาน ท�าให้ชาวบ้านในชุมชนเกดิความขัดแย้งและความแคลงใจต่อผู้

ประสานงานชุมชน การมีเงือ่นไขในการให้ความช่วยเหลือกบัชุมชน  ห้าม

รับความช่วยเหลอืซ�า้ซ้อนในเรือ่งเดยีวกนั การติดป้ายช่ือหมูบ้่านกลาย

เป็นหมูบ้่านใหม่แทนชือ่หมูบ้่านเดมิของผูป้ระสบภยั เป็นการกดทบัชมุชน

เดิม ผู้หาผลประโยชน์แอบอ้างกับแหล่งทุนหรือทุนที่จะให้สร้างบ้าน   
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ห้ามคนอืน่เข้ามาท�า หรือมเีจตจ�านงบริจาคเพือ่ไปลดภาษี เช่น กรณี  

ห้างร้านทีบ่รจิาคถังเก็บน�า้ท่ีจังหวดัอบุลราชธานเีพียงถ่ายรปูอปุกรณ์  

เพือ่ประชาสมัพนัธ์ว่าบรษิทัท�ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม หรอืการบรจิาค

ผ่านรัฐบาล กรณีกองทุนจากภาคส่ือท่ีต้องการสร้างบ้านและถ่ายรูป      

ให้เสรจ็ โดยไม่ค�านึงและปฏิบัตติามข้อตกลงท่ีได้ประชมุวางแผนท�างาน

ร่วมกนักบัองค์กรทีส่่งเสริมความเข้มแขง็ชมุชน ท�าให้งานไม่ส�าเรจ็

3. เอกชนทีบ่ริจาคทนุให้รัฐ การจะน�าทนุเหล่าน้ันไปใช้ต้องผ่าน

ระบบการใช้จ่ายของรัฐ มรีะบบการเบิกจ่าย จัดซือ้จดัจ้างหรอืประมูล 

ท�าให้ติดปัญหาเม่ือต้องการใช้งบประมาณเร่งด่วน เช่น ทนุทีร่ฐัได้รบัส่งต่อ

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) การน�าไปใช้ต้องผ่าน

ระเบียบ หรือกรณีเงินบริจาคสึนามิที่บริจาคให้กับรัฐบาล ติดระบบ

ราชการของกระทรวงไม่สามารถน�าเงินบรจิาคออกมาใช้ได้ ท�าให้มงีบ

ประมาณทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 90 ล้านบาท หรอืผ่านระบบการจดัซือ้

จดัจ้าง กรณบ้ีานเขาพนม จงัหวดักระบี ่ กเ็ข้าระบบจดัซือ้จดัจ้างของ

จงัหวดั ท�าให้เกดิช่องทางในการคอร์รัปชัน ไม่โปร่งใส

4. การช่วยเหลือช่วยเฉพาะคนในพื้นที่มักจะใช้เอกสารใบ

ทะเบียนบ้านเป็นหลัก ท�าให้คนนอกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย             

ขาดโอกาสในการเข้าถงึความช่วยเหลอื

 การสะท้อนข้อมลูกรณกีารรับทุน		 

จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มท่ี ต.กรุงชิง กิ่งอ.นบพิต�า 

จ.นครศรธีรรมราช มกีรณทีีป่ฏเิสธการรบัทนุทีเ่ข้าไปช่วยเหลอืเพราะเกรง

จะเกดิปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อาสาสมัครเพยีงตัง้ใจอยากช่วยเหลือ

และเหน็ชุมชนมีการเตรยีมความพร้อมเกีย่วกับการรบัมือภัยพบัิตขิอง

ชมุชนเองได้ และใช้ระยะเวลาในการท�างานประมาณ 2 ปี ชมุชนกม็กีาร

ขยายฐานเครอืข่าย สมาชกิทัง้ต�าบล 200 กว่าคน ได้ข้อค้นพบว่า การที่

คนภายนอกเข้าไปในชมุชน ต้องมทีรพัยากรอืน่ทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

ท�างานด้วย นอกเหนอืจากเรือ่งเงนิทนุ

แหล่งทุนท่ีเข้าไปยงับางชุมชนมจี�านวนมาก ไม่ได้ส�ารวจข้อมลู

ชมุชนอย่างแท้จรงิ จงึเกดิปัญหา เช่น บางคนได้รบัความช่วยเหลือมาก 

บางคนได้น้อย ไม่มีมาตรฐานในการช่วยเหลอื จงึท�าให้เกดิความขดัแย้ง

ในชุมชน อกีทัง้คนทีล่งไปส่งเสรมิความเข้มแขง็ หน่วยงานหรอืแหล่งทนุ

มกัตอบสนองแต่โครงการของแหล่งทนุของตนเอง ไม่มีการพดูคยุปรึกษา

หารอืกนักบักลุม่ทีล่งไปช่วยเหลอื จงึเกดิปัญหาผูน้�าเดีย่วหรอืชาวบ้าน

ต้องจ�าใจเลอืก เพือ่ให้ได้รบัความช่วยเหลอืก่อน หรอืการช่วยเหลอืทีไ่ม่

ตรงกบัความต้องการ เช่น กรณกีารน�าพนัธุข้์าวใหม่ๆ เข้าไปให้ชาวบ้าน       

เป็นข้าวนาปีท่ีปลกูในฤดฝูน แต่เอาไปให้ในช่วงหลงัน�า้ท่วมซ่ึงเป็นช่วงท่ี      

ชาวบ้านก�าลงัจะท�านาปรงัในฤดแูล้ง เป็นต้น
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ในบางพ้ืนที ่ภาคเอกชนทีจ่ะสนบัสนนุให้ทนุ ต้ังเงือ่นไขให้ผูร้บั

เงนิสนบัสนนุต้องเปลีย่นศาสนา ท�าให้ชาวบ้านมีความขดัแย้งกนัเอง 

เป็นการเข้าไปสนบัสนุนแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีไม่ตรงจดุ ท�าลายระบบ

ความเช่ือดัง้เดมิของชมุชน การสนับสนนุเงนิลงไปในชมุชนท�าให้ผูน้�าบาง

คนเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน เกดิความขดัแย้งกนัในชมุชน  

ในบางกรณี บางหน่วยงานได้ก�าหนดพืน้ทีท่ีต้่องการช่วยเหลอื 

โดยสร้างบ้านให้กบัผูเ้สียหายท่ีอยูบ่ริเวณริมถนน และมีการจดัซือ้อปุกรณ์

ก่อสร้างให้ทกุอย่าง โดยไม่พจิารณาช่วยเหลอืผูเ้สยีหายทีม่บ้ีานห่างไกล

จากถนน ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลือเช่นกนั ในบางกรณี 

รายละเอยีดเงนิสร้างบ้านสึนามมีิการแบ่งสัดส่วน รฐัก�าหนดให้หลังละ 

140,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าแรงหลังละ 40,000 บาท วสัดอุุปกรณ์ 

80,000 บาท  สาธารณปูโภค 20,000 บาท แต่ในความจรงิ ชาวบ้าน

ต้องติดต้ังสาธารณปูโภคน�า้-ไฟเอง ส่วนท่ีชาวบ้านได้รบัจรงิ 80,000 

บาททีเ่ป็นวัสดกุ่อสร้าง  แล้วหน่วยงานของรฐักเ็ข้าไปควบคุมงบประมาณ 

ก�าหนดโครงสร้าง การจัดซือ้จัดจ้างวสัดุอปุกรณ์ทัง้หมด ถ้าชาวบ้านขอ

วัสดุอปุกรณ์ไปก่อสร้างเอง จะออกให้คร่ึงเดียว  คอื จาก 80,000 บาท 

จะให้เพยีง 40,000 บาท สิง่ทีพ่บคอื มกีารคดิราคาวัสดอุปุกรณ์เกนิ

ราคาจรงิ เช่น เหล็กเส้น กระเบ้ือง และมกีารลดขนาดบ้าน ให้ราคาที่    

ต�า่ลง มกีารเปลีย่นอปุกรณ์วสัดกุ่อสร้างคนละขนาด นอกจากนี ้บางพ้ืนท่ี

ก็มีปัญหาติดขัดเนื่องจากเป็นพื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) ซึง่ไม่สามารถโอนให้ชาวบ้านได้ 

การทีช่าวบ้านประเมนิความเสยีหายต�า่กว่าความเป็นจรงิ ท�าให้

เงนิค่าชดเชยทีไ่ด้รบัไม่เพยีงพอ และบางกรณกีไ็ม่ได้รบัการชดเชย เช่น 

กรณีน�า้ท่วมทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ีหากเป็นบ้านปนู ทางรฐัจะไม่ชดเชย

ค่าเสยีหายให้ จ่ายชดเชยเฉพาะบ้านไม้ เม่ือบ้านปูนทรุดจึงไม่ได้รบัการ

เยียวยา  

บางหน่วยงานเข้าไปสนบัสนนุทนุในแบบทีใ่ห้ชาวบ้านได้คดิเอง 

ท�าเอง ต้องมกีารส�ารวจความต้องการและเหมาะสมของสิง่ทีจ่ะให้การ

สนบัสนนุนัน้ๆ เช่น กรณนี�า้ท่วมดนิโคลนถล่ม มกีารช่วยเหลอืชาวบ้าน

เรือ่งเรอื กม็กีารศกึษาก่อนว่าสภาพชมุชนเป็นอย่างไร ควรใช้เรือแบบใด

ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีซ่ึงเป็นท่ีลุ่มต�า่ บ้านอยู่บนท่ีดอน มีการขุดหน้าดนิ

ขาย เมือ่น�า้ท่วม น�า้เชีย่วมาก ควรใช้เรอืแบบใด และเมือ่ช่วงเหตกุารณ์

ผ่านไป อบต.กส็ามารถน�าไปใช้ต่อได้ หรอืการให้บ้านน็อคดาวน์ เตน็ท์     

ทีช่มุชนสามารถเอาไปใช้งานต่อในชมุชนได้    

	 ข้อเสนอบทเรียนแหล่งทุน

1. แนวทางช่วยเหลือและปฏิบัตขิองภาครฐัยังไม่มีมาตรฐานท่ี

เป็นกลาง ท้ังท่ีระเบียบของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มี

มาตรฐานเฉพาะ แต่แนวทางปฏบัิตยิงัไม่มมีาตรฐานชดัเจน องค์การ

บรหิารส่วนจังหวดั (อบจ.) และองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.)      

เป็นหน่วยสนบัสนนุเท่านัน้ โดยให้หน่วยงาน ปภ.จ่าย เช่น กรณีแผ่นดนิไหว 
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ทีเ่ชยีงรายต้องมกีารจ่ายเงนิชดเชย แต่พบว่าแบบฟอร์มของทัง้ 3 อ�าเภอ

และแบบฟอร์มของจังหวัดไม่เหมือนกัน เมื่อเรื่องส่งถึงจังหวัด ก็มี       

เจ้าหน้าที่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นฝ่ายส�ารวจ 

ส�านกังาน ปภ. เป็นฝ่ายจ่ายค่าชดเชย อบจ. เป็นส่วนสนบัสนนุส่วนที่

เหลอืด้านการเงนิ ทัง้ 3 หน่วยงาน รวมถงึ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์ (ธกส.) ไม่ได้ใช้ฐานข้อมลูเดยีวกนัในการชดเชย แต่ละพ้ืนทีต้่อง

ให้ อบต. แต่ละหมูบ้่านส�ารวจใหม่ท้ังหมด เป็นการสิน้เปลอืงเวลาและ

ทรพัยากร แนวทางช่วยเหลือและปฏบิตัขิองภาครัฐจึงควรมีมาตรฐาน

กลาง มาจากฐานข้อมลูเดยีวกัน

2. ควรจดัท�าคู่มอืหรอืจัดกจิกรรมอบรมการเขยีนรายงาน การ  

กรอกแบบฟอร์มเบกิจ่ายค่าเสยีหาย ค่าชดเชยแก่ผูป้ระสบภยั เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐ เช่น ในกรณบ้ีานเสยีหาย    

ผู้ประสบภยัควรกรอกแบบฟอร์มอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์มกลางทีเ่ป็น

แนวปฏิบัติร่วมกัน และในแต่เหตุการณ์ภัยพิบัติก็ควรมีแนวปฏิบัติที่

ชดัเจน เนือ่งจากท่ีผ่านมาพบว่า แบบฟอร์มในแต่ละพ้ืนทีใ่ช้ไม่เหมอืนกนั 

และยงัมขีัน้ตอนท่ีให้ผูใ้หญ่บ้านหรอืข้าราชการเป็นคนช่วยพิจารณา โดย

ใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าที ่ทัง้ๆ ทีม่รีะเบยีบปฏบิติัทีชั่ดเจน ท�าให้เกดิปัญหา

เรื่องการกรอกแบบฟอร์มที่ส่งผลให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดเชย

เยยีวยาตามความเหมาะสม  

3. ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียด

ความเสยีหายเพือ่รบัค่าชดเชย ไม่ใช่ให้ชาวบ้านลงนามเพยีงอย่างเดยีว 

ส่วนช่องตวัเลขกรอกภายหลัง และต้องเขียนรายละเอียดให้มากท่ีสุด เช่น 

หลอดไฟ ราคา ... ชดุเครือ่งนอน ราคา...  ชดุนกัเรยีน ราคา... ฯลฯ

4. ควรมหีน่วยงานโดยเฉพาะท่ีตัง้ขึน้มาเพือ่เป็นศนูย์กลางการ

ดแูลรบัผิดชอบการชดเชย เยยีวยาผู้ประสบภัย โดยมกีารรวมแบบฟอร์ม

รายละเอยีดเกีย่วกบัความเสยีหายและการชดเชยให้ครอบคลมุทกุเรือ่ง 

ทกุหน่วยงาน  ไม่ต้องแยกว่าเป็นของหน่วยงานไหน เพือ่สะดวกต่อการ

เกบ็รวมรวมข้อมลู และแนวทางปฏบิตัไิด้มาตรฐานชดัเจน ไม่ต้องใช้

ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าทีอ่ย่างทีเ่ป็นมา  

5. ชมุชนต้องมรีะบบการจดัการแหล่งทนุทีเ่ข้ามาอย่างชดัเจน 

คอยพิจารณาเลอืกรับหรอืไม่รบัทนุตามกรณ ีอาจจดัตัง้เป็นคณะกรรมการ

ดแูลแหล่งทนุโดยเฉพาะ ทีช่าวบ้านมส่ีวนร่วม มคีวามโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ เพือ่ลดปัญหาความขดัแย้งในชุมชน เช่น กรณแีหล่งทนุ

เอกชนทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืชาวบ้านซือ้จกัรยานยนต์ให้โดยตรง ซึง่เป็นการ

เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านต่อไปในอนาคต
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บทเรยีน # 5
งานกูช้พี กูภ้ยั การแพทย์

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) ต้ังข้ึนมาภายหลงั

เหตกุารณ์สนึาม ิ เป็นองค์การมหาชน ท่ีได้รับงบประมาณจากรฐั เป็น

อสิระจากรฐัแต่อยูภ่ายใต้ก�ากบัของรฐั คอื ข้ึนกบักระทรวงสาธารณสุข 

หน้าทีห่ลกัของ สพฉ. เป็นการกูชี้พไม่ใช่กูภั้ย เน้นการประสานงานกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยงานสาธารณสขุ และการส่งต่อ

ผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาพยาบาลให้ทนัท่วงที 

สถาบนัมสีายด่วน 1669 ศนูย์นเรนทรทัว่ประเทศ หากมกีาร

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิจะใช้ศนูย์นเรนทรเป็นตวักลางส่งต่อผูป่้วย โดยส�านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.จังหวดั) จะมศีนูย์ส่ังการ วนิจิฉยัว่าจะส่งกรณี

ไปทีไ่หน อย่างไร และมกีารล�าเลยีงผูป่้วยทางอากาศ มีส่วนทีท่�าข้อตกลง 

(MOU) กบักรมป่าไม้ ท่ีต้องใช้บุคลากรเข้าในพืน้ทีท่รุกนัดารหรอืพืน้ที่

ล�าบาก ยากแก่การเข้าถงึ 

นอกจากนี้มีการตั้งหน่วยใหม่ คือ ศูนย์ประสานการแพทย์

ฉกุเฉินในภาวะภัยพิบตั ิเป็นอาสาสมคัรทางด้านกูช้พีเป็นหลกั มทีมีงาน

เอง  มกีารประสาน การตัง้หน่วยแพทย์เคลือ่นที ่หน่วยครวั หน่วยช่าง

ฯลฯ เวลาลงพืน้ท่ีกไ็ม่ต้องพึง่พาส่วนของชุมชน 

 การกู้ชพี	กู้ภยั	การแพทย์	ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิ	

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) จะมศีนูย์นเรนทรเป็น

หน่วยกูช้พีในต่างจงัหวดั ส่วนในกรงุเทพฯ จะเป็นศนูย์เอราวณั โดยจะ

แยกกันท�างาน และมีมูลนธิต่ิางๆ ในพืน้ท่ีคอยเป็นหน่วยประสานและ   

ช่วยเหลอื ในกรณขีองบ้านน�า้เค็ม จงัหวดัพงังา จะมอีาสาสมคัรเป็นทัง้

หน่วยกูช้พีและกูภั้ย โดย สพฉ.จะท�าหน้าทีพ่จิารณาและประสานงานว่า

เป็นกรณใีด เช่น ภยัพบิติั กูภ้ยั หรือกูช้พี  

สายด่วน 1669 เป็นสายด่วนบรกิารทัว่ประเทศ โดยมศีนูย์     

สัง่การในแต่ละจังหวดั ท้ังนีคู้ส่ายในแต่ละจังหวดัจะมากหรอืน้อยข้ึนอยู่

กบัพ้ืนท่ีและสถติกิารประสบภยั ทีผ่่านมา ประเทศไทยมกีารอบรมการ

พฒันาศกัยภาพของงานกูช้พีและกูภ้ยัทีท่�าร่วมกับ สพฉ. และพฒันา

ระบบส่งต่อไปไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที       

รวมถึงระบบสบัสายบรกิาร 1669 ในกรณท่ีีสายท่ีโทรเข้ามาน้ันไม่ใช่กรณี

ฉกุเฉิน (เนือ่งจากมกีรณสีายทีโ่ทรเข้ามาก่อกวนอยูบ้่าง) 

บทเรียนที่ดีในการท�างานทั้งงานกู้ชีพและกู้ภัย ซึ่งสามารถ       

ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในกรณีของการเกิดภัยพิบัติ คือ โครงการ       

ช่วยเหลอืภยัพบิตัทิีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ โดย นพ.ธรณ ีกาย ีผูอ้�านวยการ

ส�านักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด

เชยีงใหม่ ซึง่เป็นแพทย์ทีด่แูลงานการแพทย์ฉกุเฉนิของจงัหวดัเชียงใหม่  

ได้ผลกัดันให้เกดิการร่วมมอืกนัของหน่วยงานต่างๆ ทัง้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิน่ และหน่วยกูช้พีกูภ้ยัของเอกชน เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้า

ถึงระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉินได้มากข้ึน 

จากสถติกิารเข้าไปช่วยเหลอืผูป่้วยโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ของจงัหวดัเชยีงใหม่  มคีวามรวดเรว็มากทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ 

คอืใช้เวลาประมาณ 2 นาท ีจากเวลามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ 8 นาท ีเพราะ

ในเขตเมอืงเชียงใหม่และปริมณฑลมหีน่วยชดุปฏบิตักิารฉกุเฉนิเบือ้งต้น

อยู่มาก และมเีครอืข่ายของเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือด้วย ท�าให้จังหวัด

เชียงใหม่สามารถท�างานได้ครอบคลุมทั้งงานกู้ภัยและกู้ชีพกู้ภัย คือ       

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ กูช้พี คอื สถาบนัการ

แพทย์ฉกุเฉนิ (สพฉ.) ท้ังนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจาก สสส. ในการพัฒนา

ระบบสายด่วน 1669  เดมิคูส่าย 1669 รบัสายผู้เดอืดร้อนทกุรปูแบบที่

โทรเข้ามา ต่อมามกีารพฒันาระบบ คูส่ายของ ปภ. เป็นสายด่วน 1784  

สายด่วนของต�ารวจ 191 และสายด่วนของ สพฉ. 1669 เพ่ือให้สาย      

ทีโ่ทรเข้ามาต่อตรงกบัลักษณะงานของแต่ละหน่วย นอกจากน้ี ยงัมีการท�า

ตูด้จิิทลัใหม่ เปลีย่นระบบแอนะลอ็กเป็นดจิทิลั และฝึกอบรมพนักงานรบั

โทรศพัท์ให้แยกกรณอีอกและโอนสายให้ตรงกับปัญหา 

เหล่านีเ้กดิจากความสมัพนัธ์ของหมอทีม่ทีศันคตเิปิดและความ

สมัพันธ์อันดขีองคนท�างานภาครฐั ท�าให้เห็นพฒันาการจดัระบบการ

จดัการภยัพิบติัใหม่ของ สพฉ. รวมถงึเรือ่งการส่งต่อเตยีงผูป่้วยมเีครอืข่าย

ส่งงานต่อ ประสานกับ ปภ.และกู้ภัย มกีารอบรมร่วมกนัซ้อมแผนจรงิ 

เห็นมติิการพฒันาเรือ่งหนึง่ไปสู่การพฒันาอกีเรือ่งรวมถงึด้านทกัษะด้วย

หลงัจากเหตกุารณ์สนึาม ิระบบการแพทย์ฉกุเฉนิมพีฒันาการ

เพ่ือการจดัการสูภั่ยพบิตัมิากขึน้ จากทีท่�าเร่ืองกูช้พีอย่างเดยีว สพฉ. ได้

ยกระดบัข้ึนมาสู่การตัง้ศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉกุเฉนิในภาวะภัย

พบิตั ิ อย่างไรกต็าม กลุ่มอาสาสมคัรท่ีเข้าไปช่วยงานการกูชี้พ กูภั้ย 

สะท้อนว่า ในระยะต้นของการประสบภัย หน่วยงานต่างๆ จะเป็นลกัษณะ

ต่างคนต่างท�างาน การเกบ็ศพไม่มรีะบบ ถึงแม้ชมุชนจะเคยผ่านการ

อบรมกู้ชีพกูภ้ยัมาแล้ว แต่ไม่ได้ผ่านการอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ 

(Emergency Medical System : EMS) ด้านการขนย้ายผูป่้วยอย่างถกู

ต้อง ในกรณนีี ้ภายหลงัทมี นพ. บญัชา พงษ์พานิช  ได้ช่วยให้ค�าแนะน�า 

การถ่ายรปู ถ่ายสถานท่ีเกบ็ศพ  มีพฒันาการข้ึนมาอย่างเป็นระบบ

ระเบียบมากขึน้ 

 ข้อจ�ากัดการพฒันาศกัยภาพกูภ้ยั  การพฒันาช่วงภาวะวกิฤติ

จากเหตกุารณ์สนึาม ิ ไม่มคีนเข้ามาจดัการกับอาสาสมคัรทกุกลุม่ เช่น  

อปพร. อยูใ่นความดแูลของ ปภ. กูช้พีอยูใ่นก�ากบัของศนูย์นเรนทร และ 

อสม. มโีครงสร้างขึน้กบักรมอนามัย เป็นโครงสร้างการจัดการแบบรฐั   

อาสาสมัครเมือ่เข้าสูร่ะบบนีก็้เป็นคนของหน่วยงานตามสงักดัไป

โดยปรยิาย ไม่เปิดช่องทางให้แต่ละหน่วยท�าเรือ่งภยัพบิตัเิอง ยงัเป็น

หน่วยงานของรฐั ตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัภัยพบิตั ิพ.ศ. 2550 
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ข้อจ�ากดัของการพฒันาศกัภาพการกูภ้ยั โดยสรปุดงันี้

1. ปัญหาเชงิโครงสร้างทางกฎหมาย พระราชบญัญตัต่ิางๆ รวม

ไปถงึขัน้ตอนของข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ปภ. ครฝึูก เจ้าหน้าทีช่�านาญการ   

ขาดการฝึกฝนทกัษะอย่างต่อเนือ่งเพิม่เตมิ        

2. อปพร.เป็นเพยีงอาสาไม่ใช่คนทีท่�างานประจ�า เม่ือเกดิเหตุ

ฉกุเฉินไม่สามารถควบคมุจ�านวนคนได้ ว่ามากน้อยแค่ไหน  เมือ่มกีารจดั

ฝึกอบรมทกัษะต่างๆ มกัจะมคีนเข้าร่วมน้อย การดงึคนมาให้เป็นก�าลงั

หรอืพฒันาไปสูข้ั่นอืน่ๆ ไม่สามารถท�าได้ พัฒนาได้ยาก แม้แต่ อสม.ซึง่

สามารถน�ามาฝึกให้มคีวามเชีย่วชาญ เพือ่เป็นแรงสนบัสนนุ ช่วยเหลอืใน

ชมุชนกย็งัมข้ีอจ�ากดั

3. การจัดคนเข้าอบรมโครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 

มกีารประสานกบัผูน้�าในท้องถิน่เพือ่หาคนมาอบรม แต่ไม่ได้เป็นคนที่

อยากเป็นอาสาจรงิๆ เป็นการจดัคนตามใจผูน้�า คนทีไ่ปอบรมกไ็ม่ได้มา

ช่วยเหลอืชาวบ้านอย่างแท้จริง

	 ข้อเสนอแนะ	 

1. ให้ สพฉ.จัดตัง้ศนูย์ประสานงาน เป็นหน่วยประสานงาน     

อาสาสมคัรทัง้ระดบักูภ้ยั กูช้พี ชมุชน ดแูลทรัพยากรต่างๆ เมือ่เกดิเหตุ

วกิฤติ ิ อาสาสมัครมีบทบาทชัดเจน  มีทีมท�างาน รูข้้อมูลเบ้ืองต้นในด้าน

ต่างๆ  และมรีะบบการท�างานให้อาสาสมคัรกูชี้พ กูภ้ยัมารายงานตวั      

จดัแบ่งงานให้เป็นระบบ จะได้อาสาสมคัรทีม่จีติวญิญาณ ท�างานได้มี

ประสทิธภิาพ  และมีระบบการดแูลอาสาสมัครระยะยาว ให้เกดิความ

ย่ังยนื มสีถานะมากขึน้

2. สร้างเครอืข่ายกบัอาสาสมคัรกลุม่ต่างๆ ท่ัวประเทศ และสร้าง

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ อาท ิส�านกังานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั (ปภ.) โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ระดับต�าบล (รพสต.) เสนอให้มีการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้          

เพ่ิมอาสาสมคัรให้สงัคม เหน็ความจ�าเป็นท่ีจะท�าต่อไปข้างหน้า ให้ระบบ

การรบัมอืภยัพบิตัแิขง็แรง พฒันาสูเ่ป้าหมายร่วมกนั ไม่ได้พฒันาเพือ่

องค์กรตนเอง  

3. สร้างความร่วมมอืในการท�างานร่วมกนัของหน่วยงานด้าน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัหน่วยงานทีท่�างานด้านการแพทย์

ฉกุเฉิน เพือ่ให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไปถงึเป้าหมายทีแ่ท้จรงิ 
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เรยีนรูจ้ากเรือ่งเล่า 

ประสบการณ์ – ประสบภัย 

ภาคสอง :
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บทที ่5 

เรือ่งเล่าจากผู้ประสบภยั      
และอาสาสมคัรสนึามิ

คล่ืนยักษ์สนึามเิป็นจดุเริม่ต้นของหลากหลายเรือ่งราว ทัง้เรือ่ง

ราวท่ีเลวร้ายและงดงาม เรือ่งราวแห่งความสญูเสยี ความเสยีสละและ

มติรภาพ เรือ่งราวของการล้มลุกคลุกคลาน และยืนหยัดลุกข้ึนสู้เพ่ือกอบ

กูชี้วิต อกีทัง้เรือ่งราวของผูร้บัทีแ่ปรเปลีย่นเป็นผูเ้สยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ร่วมจติร่วมใจท�างานให้กบัสงัคม จากหมู่บ้านเลก็ๆ ชุมชนเลก็ๆ สูค่วาม

ใฝ่ฝันปฏิรปูท้องถิน่และประเทศชาตใิห้เป็นผืนแผ่นดนิท่ีน่าอยู่ ผู้คนมี

ความสขุ เท่าเทียม และมศัีกดิศ์รเีสมอกนั 

เรือ่งราวต่างๆ เหล่านีม้าจากผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์สนึามิ 

ทัง้อาสาสมคัรท่ีเป็นนกัจดัระบบชุมชน  อาสาสมคัรท่ีมาจากภาคธรุกจิ 

นกัวิชาการ แพทย์  นกัพฒันาสงัคม และอาสาสมคัรท่ัวไปท่ีมจีติอาสา

ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลอืผู้อ่ืนทีป่ระสบภัย 

 หลายเรือ่งราวจากหลากบคุคลทีผ่่านประสบการณ์ภยัพบิตัเิป็น

ส่วนหน่ึงของบนัทกึประวัติศาสตร์ ทีบ่อกเล่าบทเรยีนส�าคญัให้เรารูว่้า 

ต่อไปข้างหน้าเราจะก้าวเดินอย่างไร 

eg

ภยัพบัิตเิป็นสิง่ทีป้่องกนัหรอืหลีกเลีย่ง
ได้ยำก แต่ทุกครั้งท่ีเกิดขึ้น เรำเรียนรู้ที่จะดูแล     
ให้หัวใจอำสำงอกงำมเติบโตขึ้นเสมอ ไม่เพียง 
แต่งำนอำสำสมคัรภำยในประเทศ แต่เรำรวมกนั
เพือ่เพือ่นร่วมโลกทีก่�ำลงัประสบภยัพบิตัด้ิวย



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform270 271

จากบ้านน�า้เคม็ ... 
สูพ่งังาแห่งความสขุ

ไมตร ีจงไกรจกัร์ : เล่าเรือ่ง

กองบรรณาธิการ : เรยีบเรยีง 

 “กำรสร้ำงสังคมให้น่ำอยู ่ต้องสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงที่ชุมชนให้พ่ึงตนเองเป็นหลัก           
ให้ชมุชนสร้ำงรปูธรรมกำรพฒันำร่วมกนั” 

ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ชุมชนบ้านน�า้เค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า 

จ.พงังา  

 เช้าวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่  เป็นวนัทีอ่ากาศสดใส ท้องฟ้าสีสดและหมู่เมฆทีแ่ต่งแต้มผนืน�า้

ทะเลให้เป็นสฟ้ีาอมเขียว   

เรอืประมงพืน้บ้านรมิชายฝ่ังจอดอยูเ่รยีงรายทอดยาวอยู่กว่า 

300 ล�า  ขณะน้ันอยูใ่นช่วงท่ีชาวประมงหลายคนก�าลงัเกบ็เครือ่งมือหา

ปลา บ้างกก็�าลงัท�าความสะอาดเรอืและเกบ็เรอืขึน้ชายฝ่ัง     

  ไม่มใีครได้ฟังข่าวหรือประกาศใดๆ จากทัง้วทิยแุละโทรทศัน์  

เพราะทุกคนก�าลังง่วนกับการท�างานหลายคนคงก�าลังคิดวางแผนไป

เยีย่มญาติในวนัหยดุทีจ่ะถึงอีกไม่กีว่นั  และแล้ว กม็บีางสิง่บางอย่างที่

บ่งบอกถงึความผิดปกตเิกดิข้ึน หลังจากท่ีชาวประมงบางคนทักว่าท�าไม

น�า้ทะเลจงึลดฮวบเรว็กว่าปกต ิทัง้ๆ ทีเ่ป็นช่วงลมทะเลทีน่�า้ทะเลจะสงู

เพ่ือให้เรอืลอยเข้าชายฝ่ัง  

 นัน่!! ท�ำไมคลืน่ทีม่ำนัน่สงูเท่ำก�ำแพง เป็นแนวยำวท้ังทะเล!!

 ไม่ทนัสิน้เสยีงทัก เสยีงตะโกนโหวกแหวกกด็งัขึน้ ทกุคนต่างวิง่

หนเีอาตวัรอดเมือ่ได้ยนิค�าว่าคลืน่ยกัษ์ถล่ม  

 ไมตร ี จงไกรจกัร์ หนึง่ในชาวบ้านชุมชนบ้านน�า้เค็ม ก�าลังนัง่คยุ 

อยูก่บัเพือ่นๆ ชาวประมงพืน้บ้าน มองเหน็คลืน่ทีก่่อตวัเหมอืนก�าแพงสงู  

กร็บีบอกให้ทกุคนวิง่หนใีห้ห่างชายทะเล ตวัเขาเองและครอบครวัรบีวิง่

ไปยังบ้านที่อยู่ห่างจากชายฝั่งและวิ่งขึ้นไปยังชั้นสองอย่างทุลักทุเล      

ขณะนัน้ พ่อของเขาวิง่กลบัลงไปชัน้ล่างเพือ่ปิดประต ูด้วยความเป็นห่วง       

ทกุคนในครอบครวั โดยไม่ฟังเสยีงตะโกนห้าม เมือ่พ่อก�าลงัวิง่กลบัขึน้มา

บนบ้าน คล่ืนกซั็ดทะลุผ่านเข้าตวับ้านและพาร่างพ่อของเขาจมหายไป 

เขากล่าวว่าไม่มคีรัง้ไหนทีจ่ะสะเทอืนใจเท่าครัง้นี้

  ขณะทีต่ะโกนหาพ่อ ทกุคนพลนันกึได้ว่าหลานชายอีกคนที่     

ขออนุญาตไปตกปลาท่ีชายทะเลตั้งแต่เช้าก็ยังไม่กลับมา ยิ่งท�าให้

เหตกุารณ์เลวร้ายลงเรือ่ยๆ  
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เวลาผ่านไปราว 15 นาที คลืน่ก็ไหลกลับลงสูท่ะเล เมือ่ทุกอย่าง

เงียบสงบอกีครัง้ ภาพใหม่ก็เข้ามาแทนท่ี ภายในหมูบ้่านเตม็ไปด้วยซาก

ปรกัหกัพัง ทางเดนิ บ้านคน กองขยะปะปนกนัแทบจะแยกไม่ออก  เขา

เดินตามหาพ่อด้วยความกระวนกระวาย

ไมตรนี�าร่างของพ่อยกขึน้บ่าและวิง่ขึน้ชัน้บน ทกุคนร้องตะโกน

เรยีกพ่อกนัวุน่วายไปหมด เมือ่แน่ใจว่าช่วยชวีติพ่อไม่ได้แล้ว เสียงร�า่ให้

ของทกุคนก็ดังข้ึนเรือ่ยๆ  

เมือ่คลืน่ยักษ์สงบลง ทุกคนเร่งมอืส�ารวจเส้นทางเพือ่อพยพผู้

รอดชีวติ แต่มผีูส้งูอาย ุ4-5 คน คนตาบอด 2 คน ศพพ่ออกีหนึง่ ทกุ

คนก�าลงัอยู่ในช่วงสบัสนไม่รูจ้ะจดัการอย่างไร 

ไมตรไีด้สติและตะโกนบอกให้ทุกคนช่วยกันต่อแพเพ่ือเคลือ่นย้าย

ศพและคนบาดเจ็บออกจากพ้ืนท่ีอย่างรวดเรว็ โดยน�าซากกระชงัเล้ียง

ปลาทีค่ลืน่ซดัมาตดิข้างบ้าน น�าแผงเหลก็ ไม้กระดานและกล่องโฟม

ขนาดใหญ่ มาต่อเป็นแพอย่างรวดเรว็ 

ไมตรบีอกทุกคน  “ไปรวมกันท่ีวทิยำลยักำรอำชพีตะกัว่ป่ำก่อน

นะ แล้วค่อยว่ำกนั”  

 จากนัน้ไมตรแีละพีช่าย รวมถงึคนทีเ่หลอืเดนิกลบัเข้าไปใน

พืน้ทีต่ามหาหลานชายอกีรอบ ก่อนค�า่ ทกุคนรบีกลบัเข้ามาเพ่ือวางแผน

จดัการเรือ่งศพ  ให้ญาติน�าไปบ�าเพญ็กุศลทีจ่งัหวัดนครศรีธรรมราชซึง่

เป็นบ้านเกดิของพ่อ   

 ราวเทีย่งคนื ทุกคนยนืส่งผู้ท่ีจากไป ด้วยจติใจทีห่ดหูแ่ละมดื

แปดด้าน

สูก่ารเปล่ียนผ่าน 
 แม้ไมตรจีะเป็นหนึง่ในผูป้ระสบภยัจากคลืน่ยกัษ์สนึาม ิ  แต่ใน

ช่วงเวลานัน้เขาเป็นหนึง่ในสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล ซ่ึงชาวบ้าน

ทีเ่ดอืดร้อนจากภยัพบิตัหิวงัพึง่พา หลายคนถามเขาว่า จะช่วยเหลือ

อะไรได้บ้าง  หลายคนต�าหน ิต่อว่าต่อขาน เพราะก�าลงัเดอืดร้อนทัง้ข้าว

ปลาอาหาร ทีน่อน ท่ีพกั การตามหาคนหาย ฯลฯ  ด้วยภาระอันหนกั

อึง้นีท้�าให้เขาต้องวางปัญหาของตวัเองไว้ก่อน และตัง้หลักอยู่ท่ีท�าการ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางม่วง  ใครมาปรกึษากจ็ะได้พบเจอ   “ต้อง

ดแูลเขำเพรำะเรำเป็นนกักำรเมอืง เขำเลอืกเรำมำ”   น่ีคอืสิง่ท่ีดงัก้อง

อยู่ในใจของเขา    

สามวนัแห่งวบิากกรรมผ่านไปอย่างอลหม่านและสบัสน บ่าย

วันที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ขณะทีภ่ายในทีท่�าการองค์การบรหิารฯ 

บางม่วง ก�าลงัวุน่วายกบัการยกของรบับรจิาคอยู ่มชีาย-หญงิ 3-4 คน 

ซึง่ดจูากการแต่งกายแล้วไม่คุน้ว่าเป็นคนในพืน้ท่ี บ้างใส่ผ้าพนัคอ บ้างใส่

ผ้าถงุเดินตรงเข้ามาหาไมตรี 

เมือ่ได้สนทนากบัคนกลุม่นี ้ จงึทราบว่าพวกเขาต้องการเข้ามา

ช่วยเหลอืและอยากจะรวมคนให้มาอยูด้่วยกนัมากทีส่ดุ ซึง่ตรงกบัความ

ต้องการของไมตรี  
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เขาจงึได้เสนอว่า

 “เอำคนมำรวมอยูด้่วยกนัครับ ถงึจะดูแลทกุคนได้ และต้องท�ำ

ส้วมกบัห้องน�ำ้ครบัพ่ี” 

 เม่ือสิน้สดุการสนทนา ทัง้หมดกข็อตวักลับ ก่อนกลับ พวกเขา

ย�า้ว่า ถ้าพรุง่น้ีมีห้องน�า้  ต้องไปพาคนมารวมกนั ไมตรตีอบตกลงโดยที่

ไม่มัน่ใจว่าคนกลุม่นีจ้ะท�าได้ตามทีบ่อกได้หรือไม่ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปรีดา คงแป้น, จ�านงค์         

จติรนริตัน์ จากมลูนธิชุิมชนไท สมภพ พร้อมพอชืน่บญุ จากสถาบนั

พฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) และทมีงานอกีหลายคน ทัง้หมดชวนกันไป

หาสถานทีจ่ดัต้ังศูนย์พกัชัว่คราว จึงเดินไปข้างทีท่�าการองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบางม่วง ซ่ึงเป็นพ้ืนทีข่องกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมอืงแร่ มบีรเิวณกว้างพอทีจั่ดตัง้ศนูย์พกัได้   

เช้าวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2548 ไมตรมีาทีท่�าการองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบางม่วง ภาพท่ีเห็นท�าให้ทุกคนแทบไม่เชือ่สายตา มคีน

มาร่วมสร้างห้องน�า้ ห้องส้วม เริม่กางเตน็ท์ โดยมกีารออกแบบผังการวาง

ระบบทกุอย่างเพือ่ป้องกนัเรือ่งปัญหาระบบน�า้เสยี และสขุอนามยั 

ไมตรีออกไปติดต่อชาวบ้านด้วยความมั่นใจมากขึ้น ศูนย์พัก

ชั่วคราวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการออกแบบผังบริเวณการอยู่    

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะใช้กตกิา จดัระบบตัง้แต่แรกเข้ามาอยูร่่วมกนั 

ใครมาก่อน อยูก่่อน โดยการจัดเป็นหมู ่เหมอืนหมู่ลูกเสอื สบิครอบครวั

มีหวัหน้าหนึง่คน และสิบหมูเ่ป็นหนึง่หมวดหรือโซน 

จากนัน้ ให้ส่งตวัแทนจากทกุหมูท่�าหน้าทีส่่วนกลางทีก่�าหนดขึน้

ร่วมกัน เช่น ทมีรบับรจิาค ทมีรกัษาความปลอดภยั ทมีแม่ครวั ทมี     

สุขอนามัย ทีมประสานงาน โดยจะประชุมกันทุกวันเพื่อสรุปปัญหา 

แนวทางแก้ปัญหา และองค์กรสนบัสนนุ พร้อมทัง้เป็นทีป่รกึษาในการ   

แก้ปัญหาของศนูย์พกัชัว่คราว 

ช่วงนีเ้ป็นหวัใจหลักของการพฒันาคน จากผู้ประสบภัย  เปล่ียน

ผ่านกลายเป็นผูท้ีล่กุข้ึนมาบรหิารจดัการตนเอง  จากการลงมอื เริม่มอง

เห็นบทบาทของกนัและกนั  มองเหน็งานท่ีท�าร่วมกนั  มองเหน็ปัญหา 

และแนวทางแก้ปัญหาในชุมชน 

หลายคนพูดติดตลกว่า “เดินแขวนป้ำยไปมำในศูนย์แล้วมัน    

รู้สึกด”ี   เพราะการท�าป้ายแขวนคอไว้ว่า ใครท�าหน้าทีอ่ะไร ใครต�าแหน่ง

ไหน เป็นจดุเปลีย่นบทบาทของคนในช่วงวกิฤต ิและท�าให้หลายคนกลาย

เป็นคนท่ีรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รบัมอบหมายมากขึน้    

ไมตรีมีป้ายแขวนคอท่ีเขียนว่า “ผู้ประสานงานชุมชนบ้าน      

น�า้เคม็”  

เมือ่ศนูย์พกัชัว่คราวจดัระบบลงตวัได้ระดับหนึง่แล้ว เยน็วนัที่ 

2 มกราคม พ.ศ. 2548 ไมตรกีเ็ดนิทางออกจากศูนย์พกัช่ัวคราวโดย    

ไม่บอกกล่าวใครเป็นเวลา 4 วนั เพ่ือไปจดัการงานศพพ่อของเขาท่ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช แล้วจงึกลบัมารบัภาระต่อจากวนันัน้ถงึปัจจบุนั  
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 บทเรยีนราคาแพง สูก่องทนุผูป้ระสบภยั

  ศนูย์พกัช่ัวคราวเริม่ลงตวัมากขึน้แล้ว มีการจัดระบบ มีคณะ

กรรมการในศนูย์ท�างานกันอย่างเป็นระบบขึน้เรือ่ยๆ แต่ส่ิงหนึง่ทียั่งแก้

ปัญหากนัไม่ตก คอื การจดัการกบัเงนิบรจิาค 

 ในช่วงแรกของการจัดตัง้ศนูย์พกัชัว่คราว ไมตรเีล่าว่า ได้น่ังมอง

คนทีเ่ข้ามาบรจิาคเงนิในศนูย์พักชัว่คราว คนแล้วคนเล่า กลุม่แล้วกลุ่มเล่า 

มีทัง้คนทีเ่ข้ามาแจกเป็นรายวนั รายชัว่โมง ส่ังให้ผู้ประสบภยัเข้าแถวบ้าง 

นั่งลงบ้าง บางคนได้รับเงินบริจาควันละ 500 –10,000 บาทต่อ

ครอบครวั แต่กระนัน้ เงนิทีไ่ด้มา กไ็ม่ได้ท�าให้ชาวบ้านรูส้กึว่าพอ เมือ่เป็น

เช่นนี ้ ไมตรีในฐานะคณะกรรมการศูนย์กค็ดิว่าจะท�าอย่างไรทีจ่ะท�าให้คน

ได้รบัเงนิบรจิาคอย่างเท่าเทียม ไม่ทะเลาะกนั จึงมมีตใินทีป่ระชุมของคนื

หนึง่ให้จดัตัง้กล่องรบับริจาคเข้ากองกลาง 

  เมือ่รวบรวมเงนิบริจาคเข้ากองกลางได้มา 1,400,000 บาท 

ชาวบ้านในที่ประชุมมีข้อเสนอให้แบ่งเงินเท่าๆ กัน คณะกรรมการก็      

จ�าต้องยอมเพราะเป็นมติทีป่ระชุมแล้ว โดยมีก�านนัคนหนึง่ท�าหน้าทีแ่จก

เงนิให้กบัชาวบ้านครอบครวัละ 900 บาท โดยมปีระเดน็การหาเสยีง

หรอืเรือ่งการเมอืงเข้ามาเกีย่วข้องกบัเงนิก้อนนี ้ ท�าให้หลายคนไม่พอใจ 

ต่อมา ก�านันคนนี้ถูกต้ังข้อสังเกตและต่อว่า เพราะมีชาวบ้านหลาย

ครอบครวัทีไ่ม่ได้เงนิ  จากนัน้ปัญหากล็กุลามเป็นความขดัแย้งไปอกี

หลายประเดน็  

บทเรยีนราคา 1,400,000 บาท เป็นความผดิพลาดส�าคญั

ส�าหรบัคณะกรรมการ จนต้องน�าเข้าหารอืในทีป่ระชมุ โดยมข้ีอสรปุว่า 

ให้ปิดการรบับรจิาคกองกลาง จดัตัง้กลุม่ออมทรัพย์เพือ่เตรยีมการพฒันา

เป็นกองทนุหมนุเวยีน โดยมอบหมายให้ทมีประสานงานเจรจากับผูม้า   

บริจาคว่า ชาวบ้านต้องการบรหิารเงนิบรจิาค ให้เป็นกองทนุหมนุเวยีน

เพ่ือส่งเสรมิอาชีพ 

 หลายหน่วยงาน หลายองค์กร มีท้ังท่ีเหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วย  

ทีไ่ม่เหน็ด้วยกข็อบรจิาคตามความคดิเดมิของตัวเอง แต่แล้วการเดนิ

บริจาคโดยตรงกต้็องถอยร่นกลบัมา เพราะถงึแม้จะน�าเงนิมามากเท่าใด 

กยั็งแจกเงนิให้ชาวบ้านไม่ครบทุกครอบครวั  จงึถกูชาวบ้านต่อว่ากลบั  

ท�าให้ผู้บรจิาคบางคนถงึกับร้องไห้กลบัไปกม็ี

เย็นวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ท่ีประชุมเริม่เหน็ความจรงิ

ของเงนิบรจิาคว่า การให้แบบรายคน รายครอบครวั ไม่สามารถอยูอ่ย่าง

ย่ังยนืได้ จงึคดิทีจ่ะตัง้กองทุนหมนุเวียน โดยเริม่จากกลุม่แรก คอื กลุม่

สภากาแฟ ด้วยการลงทนุร่วมกนัคนละ 100 บาท ได้เงนิมาจ�านวนหนึง่ 

ซึง่น�าไปเปิดเป็นสภากาแฟชุมชนสายสมัพันธ์   

สภากาแฟเป็นเครือ่งมอืทีใ่ห้ทกุคนมทีีน่ัง่คยุ แลกเปลีย่นกนั

เกีย่วกับปัญหาต่างๆ และหาทางแก้ไขร่วมกนั ขณะเดยีวกนักเ็ริม่มกีาร

คดิถงึเรือ่งกลุม่อาชีพ 

การทีผู้่เดอืดร้อนรวมกลุม่กนัท�าโครงการ พร้อมท้ังจดัตัง้ระบบ

ออมเงนิของกลุม่ตนเองขึน้ ท�าให้ผูส้นบัสนนุเห็นความส�าคญั จงึเกดิเป็น
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รปูแบบการท�างานทีใ่ห้แต่ละกลุม่คิดโครงการ แล้วเขียนเสนอต่อคณะ

กรรมการศนูย์ประสานงาน เมือ่คณะกรรมการพจิารณาแล้วจึงประสาน

ต่อไปยงัแหล่งทนุ ซึง่ต่อมาพฒันาเป็น “ศนูย์ประสานงานชมุชนบ้าน   

น�า้เค็ม”  ข้ึนอย่างเป็นรูปเป็นร่าง 

การก่อเกดิกลุ่มอาชพีกเ็กดิขึน้เร่ือยๆ จาก 1 กลุม่ขยายเป็น 20 

กลุม่อาชพี แล้วจากกลุม่อาชพีหลายๆ กลุม่ กร็วมกนัขึน้มาท�าออม

ทรพัย์กลุม่อาชพีทกุกลุม่ ท�าให้มเีงนิออมจ�านวนมาก แต่ยังขาดระบบ

การจดัการ ต่อมา จงึมกีารรวมตวักนั ก่อตัง้ธนาคารชมุชนบ้านเค็ม

 100 วนัสนึาม ิวนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นวันทีธ่นาคาร

ชมุชนบ้านน�า้เค็มเปิดตวัครัง้แรก ธนาคารชมุชนเป็นกระบวนการจัด

ระบบการเงินเพือ่ให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่รูีปแบบและถกูต้องตาม

หลกัการบรหิารการเงนิ  

 กลุม่เรอืหวัโทงสนึามิ เกดิจากการพดูคยุกันในสภากาแฟ  เป็น

แนวคิดในการสร้างอูเ่รอื โดยมเีครอืข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชมุชนชายฝ่ัง

อนัดามนั น�าโดย ภาคภมู ิวธิานตริวฒัน์ เข้ามาสนบัสนนุด้านการเงิน 

เป็นการประสานแหล่งทนุในการสนบัสนนุการซ่อมสร้างเรือ  

กระบวนการสร้างเรอืเกดิขึน้โดยสมาชกิในศนูย์และพ่ีน้องจาก

สมาพนัธ์ประมงพ้ืนบ้าน ต่อมา มหีลายหน่วยงานเข้ามาสนบัสนนุ ทัง้

เครอืซเิมนต์ไทย โตโยต้า DOW CHEMICALS สถานทตูนอร์เวย์ JVC 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพย์และสภาธุรกจิตลาดทุนไทย

เสยีงเลือ่ย กบ ค้อน ขวาน  ดงัไปท่ัวทัง้อู่ต่อเรอื และน่ีกเ็ป็น

หนึง่ในความภมูใิจทีเ่กดิจากการรเิริม่ของคนในชมุชน (ศนูย์พกัชัว่คราว) 

เอง อนัเป็นจดุเริม่ต้นของกลุม่อาชีพอ่ืนๆ อีกหลายกลุม่ โดยใช้ทุนจาก

กองทนุหมนุเวยีนทัง้หมด 

สร้างบ้าน สร้างชุมชน  

เมือ่รฐับาลประกาศจะสร้างบ้านให้ทกุครอบครัว ทีม่เีอกสารสิทธิ์

ทีด่นิเป็นของตนเอง โดยมอบหมายให้ ทหารเป็นหน่วยสร้างบ้าน ซึง่มี

แบบบ้าน 2 แบบคอื ขนาด 6x6 เมตร และขนาด 4x9 เมตร โดย        

ผูป้ระสบภยัรอหิว้กระเป๋าเข้าอยูไ่ด้ทนัที หากครอบครวัไหนมสีมาชกิเกนิ 

5 คนจะสร้างให้ท่ีบ้านพรเุตยีว ซ่ึงห่างจากบ้านน�า้เคม็ 10 กโิลเมตร หรอื

สร้างท่ีบ้านบางม่วงให้อกีหลงั โดยห่างจากบ้านน�า้เค็มเดมิ 4 กโิลเมตร

ในช่วงท่ีจะมีการสร้างบ้าน ไมตรเีล่าว่าหลายคนมาบ่นกบัเขาว่า   

“มันวุน่วำยเหลือเกนิกบักำรสร้ำงบ้ำนใหม่ให้พวกเรำ ตอนแรก

บอกว่ำ ห้ำมสร้ำง หำกไม่มกีรรมสทิธิ ์อนัตรำยอยู่ใกล้ชำยน�ำ้ จะสร้ำงให้

ใหม่ท่ีนัน่บ้ำง ทีน่ีบ้่ำง หลำยที ่กไ็ปไกลไม่รูจ้ะไปอยูห่รอืท�ำกินกนัอย่ำงไร 

คนประมงอย่ำงเรำอยู่ไกลทะเลกห็มดท่ำ”  
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  “ให้เงนิสร้ำงแค่สำมหมืน่ ไม่รู้คิดออกมำได้อย่ำงไร สดุท้ำยกอ็ย่ำง

ทีเ่หน็ เป็นบ้ำนกล่องบ้ำง บ้ำนกรงนกบ้ำง แคบคบัจนไม่รูจ้ะอยู่เข้ำไปได้

อย่ำงไร เอกชนสร้ำงปพูืน้แผ่นกระเบือ้ง ฝร่ังมำตดิป้ำย ไอ้เรือ่งผงัหนภียั

ให้รอดคลืน่ ไม่เหน็ท�ำอะไร บำงหน่วยงำนก็จะสร้ำงบ้ำนให้อย่ำงเดยีว     

ไม่ฟังว่ำเรำเคยอยู่ตรงไหน สร้ำงออกมำก็เป็นบ้ำนทรงกล่องไม้ขีด        

แถมมป้ีำยช่ือชมุชนใหม่ทีไ่ม่ใช่บ้ำนเรำอกีแล้ว”  

ค�าปรับทุกข์ของคนน�้าเค็มที่จ�าต้องรับบ้านหลายร้อยหลัง         

ทีห่ลายหน่วยงานสร้างมาให้ โดยทีไ่ม่ได้ถามความสมคัรใจของผูอ้ยู่   

“จะอยู่กนัอย่ำงไร มีห้องเดยีว 4 คูณ 9 หรอื 6 คณู 6 เมตร 

กบัหนึง่ห้องน�ำ้ บ้ำนนึงมพ่ีอแม่ลกูสองสำมคนก็อยูย่ำกแล้ว เขำมแีค่      

2 แบบ ใครเอำกเ็อำ ไม่เอำกช่็ำงมนั จะต่อเสริมเตมิใหม่กย็ำก ไม่มมีำ

ถำมมำดูหรอืปรกึษำพวกเรำเลย”   

ประยรู จงไกรจกัร์  พีช่ายของไมตรี  เสนอว่า การจะสร้างบ้าน 

สร้างแค่ครัง้เดียว ถงึยังไงกต้็องสร้างบ้านตามใจผูอ้ยู ่ จึงชวนเพ่ือนพ้อง

น้องพีผู่ป้ระสบภยัได้ราว 23 ครอบครวั เข้าไปเจรจาต่อรองกบัทหารว่า  

ขอออกแบบบ้านเอง โดยท่ีทหารจดัวสัดอุปุกรณ์ให้  เม่ือค�าตอบแรกคอื 

ไม่ได้ กย็งัไม่ย่อท้อ เฝ้าเพยีรเจรจาอยูห่ลายวนั   

สดุท้าย ทหารยอมสนบัสนนุอปุกรณ์ให้หลงัละไม่เกนิ 6 หม่ืน

บาท ทางทมีทีป่รกึษาจึงประสานการสนบัสนนุจากแหล่งทนุมาให้อกีหลัง

ละ 1.4 แสนบาท ท�าให้การออกแบบบ้านแบบมส่ีวนร่วม และจดัต้ังกลุม่

สร้างบ้านเป็นกลุม่แรก 

ครัง้นี ้ท�าให้ชุมชนได้ผู้น�าใหม่ขึน้มาเพ่ิมอีกหลายคน    

 อกีกลุม่หนึง่คอืชาวบ้านในซอยตกปู  ท่ีมตีวัแทนกลุ่มคอื ปาน 

- ปัญญา  อนันตะกลู ซอยตกปูเดมิ เป็นบ้านท่ีอยู่บนพืน้ท่ีน�า้ทะเล       

มีสะพานใต้ถุนสูง เด็กๆ และคนในซอยจะตกปูไปขายและไว้กินใน

ครอบครวั แต่เม่ือจะให้ย้ายออกไปอยูข้่างนอก ซึง่เป็นวถิชีวีติทีไ่ม่คุน้ชนิ  

ปานซ่ึงเป็นตวัแทนกลุม่จงึได้เจรจากบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้ามาช่วยเหลอื 

โดยมตีวัแทนจากเครอืข่ายสลัม 4 ภาคกบัเครอืข่ายต่างๆ พาสถาปนกิ  

ชมุชนจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น เข้ามาช่วยออกแบบบ้านตามทีค่นใน

ชุมชนต้องการ พร้อมมีผังสะพาน บริเวณชุมชนตลอดซอยให้น่าอยู่       

แต่งบประมาณเพยีงแค่แสนเดยีวไม่พอส�าหรบัการก่อสร้าง เพราะว่าต้อง

ท�าทัง้สะพาน ทัง้ฐานราก เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามจิงึได้จดัสรรงบ

ประมาณท่ีทางสมาคมบรษัิทหลักทรัพย์และสภาธรุกจิตลาดทุนไทยให้มา

จงึท�าให้บ้านในซอยตกปสูามารถท�าได้ตามความต้องการของคนในชมุชน 

 กลุม่คนไร้บ้าน  เป็นอีกกลุม่หนึง่ทีต่ัง้ค�าถามกบัการสร้างบ้าน

ของหน่วยงานต่างๆ และรฐับาล แต่ยงัมกีลุม่คนท่ีไม่มบ้ีาน ซ่ึงมสีมาชิก

กว่า 100 คน ไม่มบ้ีานจะอยู ่ศกัดิด์า พรรณรังส ี หนึง่ในคณะท�างาน

ศนูย์ประสานงานบ้านน�า้เคม็ และเป็นผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นบ้านเช่าในชมุชน

บ้านน�้าเค็มก่อนจะเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงพยายามเข้าไปประสานงานกับ   

หน่วยงานรฐัในช่วงแรก แต่ได้รบัการปฏิเสธการช่วยเหลือ เพราะไม่มี

นโยบายช่วยเหลอืคนบ้านเช่า ท�าให้พวกเขาไม่มสีทิธ์ิทีจ่ะมบ้ีาน 
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ในกลุ่มจึงได้ส�ารวจและลงทะเบียน ชักชวนกันท�ากลุ่มออม

ทรพัย์ ช่วยกนัคิดหาวธีิในการแก้ปัญหา ท้ังเจรจา น�าปัญหาเข้าไปปรกึษา

หารอืกบัเครอืข่าย จนต่อมารฐับาลเริม่สร้างบ้านถาวรนอกพ้ืนท่ีบ้านน�า้

เค็มจ�านวนมากประมาณ 1,000 หลงั กม็คีวามหวังว่าจะได้เข้าไปอยูใ่น

บ้านทีเ่ขาสร้างนี ้ แต่ต้องเสยีค่าเช่าทีด่นิรายปี จึงท�าให้คนทีล่งทะเบยีน

ไว้เริม่ทยอยลาออก สมาชิกเริม่ท้อใจ 

จนกระท่ังวนัหน่ึง จ�านง จติรนรัิตน์ หนึง่ในทีป่รกึษาทีเ่ข้ามา

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยก็บอกกับท่ีประชมุว่า มท่ีีดินขายไร่ละหนึง่ล้านบาท 

ขอให้สมาชกิไปดทูีดิ่นก่อนว่าพอใจหรอืไม่ หากพอใจในทีด่นิแล้ว ให้กลุม่

แต่งต้ังกรรมการเจรจาต่อรองราคาลดลงเหลอืไร่ละเก้าแสนบาท  

ทีดิ่นดงักล่าวใช้งบประมาณจากเงินบริจาคขององค์กรต่างๆ ที่

บรจิาคผ่านมลูนธิชิมุชนไทส่วนหนึง่น�ามาสร้างเป็นพ้ืนทีส่่วนกลางของ

ชมุชน เช่น ศนูย์ชุมชน ท�าถนน จากนัน้ กลุม่ได้กูเ้งนิจาก พอช. เพ่ือ

ซื้อที่ดินสร้างบ้านให้แก่สมาชิก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของทีด่นิและบ้าน โดยวธิกีารผ่อนช�าระเป็นรายเดือน ระยะเวลา 15 ปี 

โดยให้ผ่อนช�าระกบักลุม่ และกลุม่ผ่อนช�าระคืนให้กับ พอช. อกีทอดหน่ึง   

เมื่อกลุ่มแรกเดินหน้าไปได้ กลุ่มถัดมาซึ่งเป็นคนที่ยังตกค้าง      

ไร้ทีอ่ยูอ่าศยั หรือครอบครวัขยาย ก็ได้ทยอยรวมตวักนัเพือ่สร้างบ้าน     

เช่นกัน โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกกลุ่มแรกๆ ด้วย        

และแล้วสมาชิกทัง้สองกลุม่กช่็วยกนัสร้างบ้านของตนเองจนแล้วเสร็จ  

ชมุชนต้องเตรยีมพร้อมรับมือภยัพิบัติ 

 ในช่วงท่ีอยู่ศูนย์พกัช่ัวคราว เกดิแผ่นดนิไหวอีกนบัครัง้ไม่ถ้วน 

เมือ่เกดิแผ่นดนิไหวทกุครัง้ ชาวบ้านต่างกต็ืน่ตระหนกโกลาหลกันไปหมด

“กว่ำ 3 ปี ท่ีต้องวิง่หนแีม้แผ่นดนิจะไหวทีไ่หนกต็ำม แล้วเรำ

จะอยูก่นัอย่ำงไร  แล้วแผ่นดนิไหวทหีนึง่ เรำวิง่กนัแบบนี ้ไม่เป็นโรคจติ

กนัทัง้หมู่บ้ำนหรอื” 

นีเ่ป็นค�าถามทีค่ณะกรรมการศนูย์ประสานงานและแกนน�าชมุชน

ตัง้ค�าถามและพยายามหาค�าตอบอยูต่ลอดมา   

  เม่ือศูนย์เตรยีมความพร้อมป้องกนัภัยพบัิตแิห่งเอเชีย - ADPC 

(Asian Disaster Preparedness Center) เชิญแกนน�าเข้าร่วมอบรม

หลักสตูร ชุมชนเตรยีมพร้อมรบัมอืภัยพบัิต ิท�าให้เหน็แนวทางของการ   

เตรยีมพร้อมชุมชนในการรบัมือภัยพบัิต ิการประชุมขององค์กรสนบัสนนุ

อย่างเป็นทางการเกดิขึน้อีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2550

   “องค์กรภำคสีนบัสนนุในน�ำ้เคม็ ควรหำทำงสนบัสนนุให้ชุมชน

เตรยีมพร้อมรบัมือภัยพิบัต ิ เพรำะจะพฒันำอะไรก็ไม่ย่ังยืนหำกชุมชน

ต้องคอยวิง่หนแีผ่นดนิไหวตลอดเวลำ”  

ไมตรพีดูในทีป่ระชมุทกุครัง้เกีย่วกบัการทีช่มุชนต้องรบัมอืกบั

ภยัพิบัติให้ได้ด้วยชุมชนเอง   
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มี 13 องค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนขับเคลื่อนเรื่องนี้      

องค์กรหลักๆ เช่น แอ็คชั่นเอดประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิ

อนัดามนั  มลูนธิิชมุชนไท ส�านกังานและป้องกนัและบรรเทาสาธารณะ

ภัยจังหวัดพังงา และอื่นๆ ร่วมกันจัดท�าข้อมูลชุมชน แผนที่ชุมชน      

และพัฒนาอาสาสมัคร จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ     

ขับเคล่ือนแผนเตรียมพร้อมป้องกันภัยเช่นจัดท�าป้ายบอกทาง จัดหา

เครือ่งมอืสือ่สาร เสือ้ชชูพี เสือ้สะท้อนแสง จดุปลอดภยั แผนท่ีเส้นทาง

อพยพหลบภยั และเรอืกูภ้ยั พร้อมทัง้พฒันาศกัยภาพอาสาสมัครอย่าง

ต่อเนือ่งจนท�าให้ชมุชนได้รับรางวลัมากมาย และกลายเป็นพ้ืนทีแ่ห่งการ

เรยีนรูใ้ห้เครอืข่ายชมุชนและองค์กรระหว่างประเทศด้วย 

บทเรยีนจากอดตี ชีใ้ห้เหน็ถึงการบริหารจดัการภยัพบิตัใินหลาย

เรือ่ง ทัง้ส่วนดทีีค่วรน�าไปเป็นแบบอย่าง และส่วนทีค่วรจะต้องปรับปรุง

หากมเีหตกุารณ์เกดิขึน้ 

 ปี พ.ศ. 2557  มกีารท�ากระบวนการทบทวนในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 

8 พืน้ที ่ เพือ่ท�าความเข้าใจและทบทวนแผนเตรยีมพร้อมรับมอืภยัพบิตัิ

โดยชุมชน  และคดัเลอืกพ้ืนทีพ่ฒันาเป็นพืน้ทีต้่นแบบเพ่ิมใน 2 ต�าบล 

คอื ต�าบลบางวนั และต�าบลเกาะยาวน้อย เน้นการจดัเวทใีห้ความรู ้การ

จดักระบวนการท�าแผนอย่างมส่ีวนร่วม ทบทวนแผน พฒันาแผน  พฒันา

อาสาสมคัรอย่างมอือาชพี 

 กระบวนการดงักล่าวท�าให้ผูว่้าราชการจังหวัดพังงา ผ่านงบ

ประมาณสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน   

400,000 บาท เพือ่หนนุเสรมิเรือ่งการขบัเคล่ือนแผนเช่นการจดัหา

อปุกรณ์ เครือ่งมอืท่ีจ�าเป็น และขยายพืน้ท่ีเพิม่อีก 4 ต�าบล 

 จงัหวดัพงังาแต่งตัง้กรรมการขบัเคลือ่นภยัพบัิตขิึน้มา โดยมชีดุ

อ�านวยการ  มผีูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน นายอ�าเภอทกุอ�าเภอ    

ผูบ้ริหารท้องถิน่ทีป่ฏบัิติการทกุพืน้ที ่ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและคณะ

ท�างานภัยพบัิตชุิมชนเป็นกรรมการ โดยจดัประชุมช้ีแจงโครงการ มอบ

นโยบาย และทศิทางการขบัเคลือ่นการจดัการภยัพบิตัโิดยชมุชน เพือ่ให้

เกดิความร่วมมอืในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร และแต่งตัง้คณะท�างานขบั

เคลือ่นขึน้มา 1 ชดุ เพือ่ให้ลงพืน้ทีป่ฏิบัติการ มคีณะท�างานภยัพิบตัเิป็น

หลักในการขบัเคลือ่น และส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวดัพงังา (ปภ.จงัหวดัพังงา) เป็นทีมงาน

 จากพื้นที่จัดการภัยพิบัติสู่นโยบายจังหวัดพังงา “พังงำแห่ง

ควำมสุข โดยกำรจัดกำรภัยพบัิตท่ีิชุมชน” เม่ือมีนโยบายและงบประมาณ

สนบัสนนุในจงัหวดั การขับเคล่ือนการจดัการภัยพบัิตกิเ็ดนิหน้าได้อย่าง

กว้างขวางขึน้ บางพืน้ท่ีอาจเป็นเพยีงเวทีท�าความเข้าใจ บางพ้ืนท่ีอาจ

เป็นกระบวนการพฒันาอาสาสมคัร    บางพืน้ท่ีอาจเป็นการจดัท�าแผน 

และบางพ้ืนท่ีท�าท้ังกระบวนการและระบบท่ีเข้มข้นขึน้ 

ด้วยความหลากหลายต่างๆ ท่ีต้องยกระดบัและพฒันาอย่าง    

ต่อเนือ่ง ท�าให้คณะท�างานผลกัดนัให้การจดัการภัยพบิตัโิดยชมุชน บรรจุ

อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์จงัหวัดทีจ่ะสามารถท�างานได้ต่อไป 
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สูเ่ครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามิ      
ร่วมผลกัดนัปัญหาเพือ่คนจน

  เมือ่ครบหนึง่เดือน  ศูนย์พกัชัว่คราวบางม่วงมีการจดัระบบ

ต่างๆ สามารถจดัการกบัปัญหาทีเ่ข้ามาได้ดพีอสมควร   แต่ยงัมอีกีหลาย

ชมุชนทีผู่ป้ระสบภัยยงัขาดปัจจัยต่างๆ  เช่น น�า้ดืม่ ข้าวสาร อาหารแห้ง 

นมเดก็ ในศนูย์บางม่วงจะรบัของบรจิาคเหล่านี ้และน�าไปกระจายต่อยัง

ศนูย์ประสบภยัแหล่งอืน่  เช่น บ้านในไร่  ซึง่อยูด้่านในห่างจากถนนใหญ่

เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านยงัไม่มเีสือ่ ไม่มีผ้าห่ม ไม่มีนมให้

เดก็ ไม่มมีุง้ ไม่มข้ีาวสาร ทางกลุม่จึงได้รวบรวมผูป้ระสบภยัเหล่านีใ้น

อกีหลายๆ ชมุชน เพือ่ประสานงานให้เกดิการเชือ่มโยงและช่วยเหลอืกนั

ในเบือ้งต้น  

วนัที ่26  มกราคม พ.ศ. 2548  ได้มกีารนดัประชมุแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การท�างานในเดอืนทีผ่่านมา เราก็รูว่้ามพีืน้ทีท่ียั่งไม่ได้รบั

ความช่วยเหลือเลย ดังนัน้ ข้อสรปุของทีป่ระชมุจากตวัแทนของ 18 

ชมุชน  จดัท�าข้อเสนอร่วมกนัต่อรฐับาลเกีย่วกบัแนวทางการแก้ปัญหา

ของชาวบ้าน ทีป่ระชมุยงัมีข้อเสนอให้ทกุพ้ืนทีช่่วยกนับริจาคของบริจาค

ทีไ่ด้รบัมาต่อไปยงัชมุชนอ่ืน  อนัเป็นเร่ืองใหม่ทีส่่งสัญญาณว่า พวกเรำ

จะดูแลซึง่กนัและกนั   

จากครัง้แรกของการประชมุในนามเครอืข่าย  มีการประชมุกนั

ทกุเดือนและยงัมสีมาชกิชมุชนผูป้ระสบภยัเพิม่ขึน้เร่ือยๆ  การประชมุ

แต่ละครัง้จะมข้ีอเสนอกบันโยบาย ซึง่ผูแ้ทนรฐับาลจะลงพืน้ทีก่ระจาย

อยูใ่นทกุจังหวดัช่วงนัน้ การเจรจาต่อรองจงึเกดิขึน้ในทกุช่วงขณะ เช่น 

การเจรจาเพือ่ให้ผู้ประสบภัยกลับเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีเดมิก่อน  และการ

สร้างบ้านให้ชาวบ้านออกแบบบ้านเอง เป็นต้น 

พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น        

เดนิทางมารบัข้อเสนอของเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนาม ิท่ีศูนย์พกัช่ัวคราว

บางม่วง โดยการประสานงานของคณุสมสขุ บญุญะบญัชา ผูอ้�านวยการ

สถานบนัองค์กรพฒันาชมุชน (พอช.) ในสมัยนัน้ ผูป้ระสบภยัทกุคนต่าง

ตืน่เต้นท่ีได้พบและพดูคยุกบัรองนายกรฐัมนตร ีและรองนายกรฐัมนตรี

ซึง่ได้ให้นโยบายผ่านสือ่มวลชนว่า “ผูป้ระสบภยัทกุคนมสีทิธิท่ี์จะอยูใ่น

ทีด่นิเดมิได้” หลังจากการเจรจาจบลง ผู้ประสบภัยจึงกลับไปยึดพืน้ท่ี

เดมิของตนเองสร้างบ้านสร้างชุมชนทนัที

ไมตรีเล่าว่า “กำรท่ีผมได้นั่งทำนข้ำวโต๊ะเดียวกับรองนำยก

รฐัมนตรเีป็นกำรสร้ำงพลังใจอย่ำงมำก ท�ำให้รูสึ้กว่ำส่ิงท่ีท�ำมำท้ังหมด

เป็นเร่ืองใหม่ ลงมือท�ำแล้ว เม่ือเจอปัญหำยังมีช่องทำงแก้ไขได้ เม่ือมีข้อ

เสนอกบันโยบำยยงัสำมำรถได้พดูได้คยุกบัคนระดับรองนำยกรฐัมนตรี  

ผมมีพลงัท่ีจะเดนิหน้ำต่ออย่ำงบอกไม่ถกู

การรวมพลงัในวนันัน้จัดขึน้ทีโ่รงเรยีนตะกัว่ป่า เสนานกุลู  เพือ่

น�าเสนอสิ่งที่เครือข่ายได้พยายามฟื้นฟูชุมชนมาด้วยชุมชนเอง มีข้อ

ปัญหาอปุสรรคอะไรทีร่ฐับาลต้องแก้ปัญหาให้ตรงกบัความเดอืดร้อนของ

ชาวบ้านบ้าง  
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จากการท�างานร่วมกบัผูป้ระสบภยั และทมีงานพีเ่ลีย้ง ท�าให้

ไมตรีรูว่้า ปัญหาส�าคญัของคนยากไร้ น้ันมทีัง้สิทธใินทีท่�ากนิและยังมี

เรือ่งสทิธขิองความเป็นคนไทยของกลุม่คนเลก็คนน้อยในสังคม เช่น กลุม่

คนไทยพลดัถิน่ กลุม่ชาติพนัธุช์าวเลอกีด้วย 

   “ผมได้มีโอกำสเข้ำร่วมก�ำหนดวำงแผนในทกุข้ันตอนของกำร

เคลือ่นร่วมกบัพ่ีน้องเครอืข่ำยไทยพลัดถิน่ พวกเรำท�ำทกุอย่ำง ต้ังแต่

เขยีนค�ำอธบิำย แล้วไปส่งในกล่องรบัจดหมำยของนกักำรเมอืงทกุคน 

กำรเชิญบำงคนมำฟังค�ำอธิบำย กำรมำนอนรอเฝ้ำกำรพจิำรณำกฎหมำย

หน้ำรฐัสภำ กำรใช้สือ่มวลชนท�ำควำมเข้ำใจกบัสังคมอย่ำงเตม็ที ่หัวใจ

ของเรือ่งนีค้อืกำรสือ่สำรกบัสงัคมให้เข้ำร่วมผลกัดันกฎหมำย และเข้ำใจ

ควำมเป็นคนไทยพลดัถิน่”  

 หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปัญหาของชาวเลได้ถูกเปิดขึ้นต่อ

สาธารณะอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน  เมือ่พบว่า มชีาวเลกว่า  21 ชมุชน

ถกูรกุรานอย่างหนกั ท้ังเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ถึงแม้ว่าม ี10 ชมุชนร่วมแก้

ปัญหากบัรฐัให้พออยู่ได้แล้ว แต่ก็ยงัมท่ีีฝังศพของคนในชมุชนอกีหลาย

ชมุชนถกูขดุรือ้ศพออกเพือ่สร้างรสีอร์ท บางชมุชนถกูสร้างทับสสุาน บาง

ชมุชนหาทีเ่พือ่กดดนัให้มกีารแลกเปลีย่นกบัสสุานเพราะอยูใ่กล้ทะเลสวย 

บางชุมชนเอาที่ประกอบพิธีกรรมไปเป็นสวนสาธารณะ สร้างพื้นท่ี

อาบแดดส่วนตวั หรอือืน่ๆ  

 ปัจจบุนั ปัญหาของคนไทยพลดัถิน่ และชาตพัินธุช์าวเล ยงั

เป็นประเดน็สาธารณะให้ถกเถยีง ต่อสูก้นัเพือ่ปกป้องถิน่ฐานบ้านเกดิที่

อยูม่าตัง้แต่บรรพบรุษุ เสยีงของคนตวัเล็กๆ ทีพ่ยายามรกัษาทีท่�ากนิ   

ผนืสดุท้าย กบันายทุนผู้ต้องการพืน้ท่ีรมิทะเลอันสวยงามยังคงต้องต่อสู้     

กนัต่อไป

 

พงังาแห่งความสุข 

คนพงังาส่วนใหญ่อาจไม่เคยรบัรูม้าก่อนเลยว่า “พงังำ” เป็น

จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันสองปีในปี            

พ.ศ. 2552 และ 2553 จากรายงานสถานการณ์สขุภาพจิตคนไทย      

ในปี พ.ศ. 2551 และการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน

ตลอดปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 

อีกท้ังผลการส�ารวจของเอแบคโพล ปี พ.ศ. 2554 กส็รปุว่า 

พงังาเป็นจังหวดัท่ีประชาชนอยู่แล้วมีความสุขอันดบัท่ี 3 รองจากจังหวดั

สุพรรณบุรีและจงัหวดัอุตรดติถ์ 

“ตกลงควำมสขุของคนพงังำเริม่ลดลงแล้วจรงิหรอื”   

ต่อมา ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 จังหวดัพงังามีความ

สุขอยูอั่นดบัท่ี 3 รองจากจงัหวดับึงกาฬและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

“คนพงังำควรทวงถำม และค้นหำควำมสุขท่ีแท้จรงิจำกคนพงังำ

เองเสยีทีแล้ว” 
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นัน่คอื บทสรุปของขบวนประชาชนกลุม่เลก็ ซึง่ในวงนีมี้ผูเ้ข้า

ร่วมจากหลายภาคส่วน ทีผ่มเข้าไปเกีย่วข้องจนได้รับการยอมรับให้เป็น

ผูป้ระสานงาน “เดนิหน้ำพัฒนำสูพ่งังำแห่งควำมสุข”

“พงังำแห่งควำมสขุ” จงึเป็นวาทกรรมใหม่ท่ีเกดิขึน้จากวงเล็กๆ 

แล้วเริม่ขยายวงไปสู่กลุม่องค์กรชุมชน องค์กรเครอืข่ายภาครฐั ภาค

เอกชน และหาฉันทามตร่ิวมกนั  

 กระบวนการจงึเริม่ขึน้ด้วยการน�ามตขิองทกุกลุ่ม ทกุเครอืข่าย 

ทกุองค์กร จดัเวทปีระกาศเจตนาร่วมกนัของคนพงังาทีข่บัเคล่ือนสังคม

เพือ่ “เดนิหน้ำพฒันำสู่พงังำแห่งควำมสุข” ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมจากทุกภาค

ส่วน กว่า 800 คน โดยการน�าพืน้ทีรู่ปธรรมแห่งความสุข จากเรือ่งเลก็ๆ 

ประเดน็งานพฒันาในพืน้ที ่รวมถงึเศรษฐกจิของคนพังงาทีท่�าให้คนพังงา

มคีวามสขุ 

ในเวทนีี ้ผูว่้าราชการจังหวดัพงังาเข้าร่วมฟังการน�าเสนอทศิทาง

ของคนพงังา ต่อมาผูว่้าราชการพงังา มอบให้เป็นนโยบายและสนบัสนุน

งบประมาณ เพือ่ค้นหาความสขุของคนพงังา 

ค�าถามจงึตามมามากมายว่า “จะท�ำอย่ำงไร จะเริม่ตรงไหน     

จะชวนใครมำร่วม จะท�ำกับใคร” 

ไมตรแีละกลุม่เครอืข่ายภาคประชาชนในพังงาจึงสรุปบทเรียน

ร่วมกนัว่า กระบวนการประชาชน ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ของ

สงัคมต้องท�าความเข้าใจให้เป็นไปในทางทีส่อดคล้องกัน จงึมวีงพูดคยุกนั

หลายรอบ และลงมอืท�าโดยการลงพืน้ท่ีต�าบล เพือ่ค้นหาความสขุของ

คนพังงาถงึในพ้ืนที ่โดยรวมคนพงังามคีวามสขุจรงิๆ  แต่มบีางส่ิงทีท่�าให้

คนพังงาความสขุลดลง เช่น การพฒันาท่ีขาดการมส่ีวนร่วมในทกุระดบั 

เรือ่งการพนนัวงเลก็วงน้อยทีม่ใีนหลายหมูบ้่าน และมเีจ้าหน้าทีร่ฐับาง

คนเข้าไปมผีลประโยชน์อยูด้่วย 

 การพนนัเป็นต้นเหตหุลกัๆ ทีส่่งผลต่อปัญหาสงัคมอ่ืนๆ ท�าให้

มีเสียงสะท้อนอยูเ่สมอว่า  “มวัแต่เล่นไพ่กนันีแ่หละจงึไม่มเีวลำดแูลลกู

หลำน ท�ำให้ลกูหลำนบำงคนท้องก่อนวยัอันควร เยำวชนบำงคนกไ็ม่ได้

กลบับ้ำนตำมเวลำ และไปเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิ พ่อแม่บำงคนหมดเงนิ

เพรำะกำรพนัน ท�ำให้เป็นหนี้ หนี้นอกระบบก็เข้ำมำแทรกแซงหรือ      

หนีห้มวกกันนอ็คจงึรกุคบืเข้ำมำในหมูบ้่ำน และบำงรำยถงึขัน้บ้ำนแตก

สำแหรกขำด หนีหนี้ เพียงแค่ยกตัวอย่ำงกำรพนันอย่ำงเดียวนะ          

มันเชือ่มโยงได้ขนำดนี”้ 

ตวัแทนชาวบ้านลกุขึน้เช่ือมโยงของปัญหาให้เหน็เป็นรูปธรรม 

“หวยหุ้นก็เป็นปัญหำหนึ่งที่คนพังงำส่วนใหญ่บอกว่ำท�ำให้ควำมสุข     

ลดลง” อีกคนเสรมิขึน้จากในวงสมัมนา  

เมือ่ความสขุของคนในหมูบ้่านต�าบลลดลง กม็ผู้ีแทนจากสภา

องค์กรชุมชนต�าบลบางคนเสนอทางแก้ว่า “ผมว่ำทวีเีลกิกำรถ่ำยทอด

กำรเคล่ือนไหวของตลำดหุน้ เพรำะนกัเล่นหุน้เขำคงมีช่องทำงในกำร

ตดิตำม แต่ชำวบ้ำนไม่จ�ำเป็นต้องรู ้ ถ้ำเขำไม่รูไ้ม่เหน็เขำกจ็ะขำดควำม

เชือ่มัน่ในกำรออกหวย คนซ้ือหวยกจ็ะลดลงทันทีครึง่หนึง่”  
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ทัง้หมดอาจเป็นปัญหาพืน้ฐานทีห่น่วยงานปล่อยปละละเลยใน

การก�ากบัดูแล แต่ปัญหาหลกัๆ ทีท่�าให้ความสขุคนพงังาลดลง คอื ราคา

พชืผลทางการเกษตรลดลง และไร้ทศิทางในการแก้ปัญหา ไม่เว้นแม้

กระทัง่หน่วยงานทีม่หีน้าท่ีและงบประมาณต่างคน ต่างท�าตามแผนงาน

โครงการตวัเอง โดยใช้ชมุชน แกนน�า เป็นองค์ประกอบในโครงการ  หรอื

ไม่มีโครงการก็ไม่ท�า ปัญหาท่ีดูเหมือนไกลตัวแต่เป็นปัญหาใหญ่คือ   

หน่วยงานท�าแผนพฒันาและกจิกรรมโดยขาดการมส่ีวนร่วม หรอืขาด

หลกัธรรมาภบิาล  

จงัหวดัจดัการตนเอง “พงังำแห่งควำมสุข” จงึเกดิการขับเคลือ่น

และด�าเนนิการ ตามแผนงานร่วมกนั

1. ปี พ.ศ. 2555 เตรยีมการประสานความร่วมมือกบัทุกภาค

ส่วนและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั

2. ปี พ.ศ. 2556 จัดเวทพีฒันาเพ่ือก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั 

โดยมอีงค์กรชมุชน ภาคประชาสังคม ภาคธรุกิจนกัวิชาการ 

และข้าราชการเกษยีณ และก�าหนดแผนงานร่วมกนัเพ่ือลงพ้ืน

ทีป่ฏบิตักิารโดยผูว่้าราชการจงัหวดัพังงาได้ออกค�าสัง่แต่งตัง้

คณะท�างานโดยสนบัสนนุงบประมาณในการขบัเคลือ่น เพ่ือจัด

เวทใีนพืน้ทีป่ฏบิตักิารระดบัต�าบล เพือ่ศกึษาปัจจยั ต้นทนุ   

ข้อกงัวลและข้อเสนอ ท่ีจะท�าให้คนพงังามีความสขุเพ่ิมขึน้หรอื

ลดลง และมข้ีอตกลงต�าบลแห่งความสขุ 8 ต�าบล และข้อ

ตกลงร่วมระดับจังหวัดที่จะท�าให้คนพังงาแห่งความสุข       

จากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

3. ปี พ.ศ. 2557 จะร่วมกนัสร้างรปูธรรมความสขุในพืน้ที ่8 

ต�าบลให้เกดิขึน้ ไม่น้อย กว่า 100 รปูธรรมแห่งความสขุ และ

ขยายพืน้ทีเ่รยีนรูใ้ห้คลอบคลมุต�าบลอืน่ๆ อกี 16 ต�าบล และ

จดัตัง้ “สภาพลเมืองพงังาแห่งความสขุ” พร้อมท้ังประกาศ

ยุทธศาสตร์พงังาแห่งความสุข โดยอาศัยให้ธรรมนญูต�าบลแห่ง

ความสขุ ใน 8 ต�าบล

4. ปี พ.ศ. 2558 จะร่วมสร้าง 200 รปูธรรม พงังาแห่งความ

สขุ ในอกี 16 ต�าบล รปูธรรม และขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์พงังา

แห่งความสขุ และขยายพืน้ทีเ่รยีนรู ้อีก 16 พืน้ท่ี โดยสร้าง

ธรรมนูญแห่งความสุขในอีก 16 ต�าบล และยก (ร่าง) 

ธรรมนญูจงัหวดัพงังาแห่งความสขุ

5. ปี พ.ศ. 2559 ขบัเคลือ่นพ้ืนทีแ่ห่งความสขุ 40 ต�าบลเดมิ 

และขยายพื้นที่ต�าบลแห่งความสุขให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด      

ใน 51 ต�าบล, พืน้ที ่200 รูปธรรมแห่งความสขุ, 40 ธรรมนญู 

รบัฟังความเหน็ (ร่าง) ธรรมนญูพงังาแห่งความสขุ

6. ปี พ.ศ. 2560 ประกาศธรรมนญูพงังาแห่งความสขุ และเดนิ

หน้าสูจ่งัหวดัพงังาปกครองตนเอง เพือ่สร้างความเท่าเทยีม

และลดความเหลือ่มล�า้อย่างย่ังยนื

 การขบัเคลือ่นของขบวนการภาคประชาชน ภาคภีาคเอกชน 

และภาคภีาครฐั ในพงังา ไม่ได้นิง่นอนใจกบักระแสความขดัแย้งทางการ

เมืองในปัจจุบัน แต่คนพังงาเดินหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความ      
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ขัดแย้งในพื้นที่โดยให้คนในชุมชน สังคม และจังหวัดเป็นตัวตั้ง โดย

ก�าหนดการพฒันาพงังาร่วมกนั โดยใช้หน่วยงาน ภาค ีทีม่หีน้าทีบ่ทบาท

เดิม ปรบัเปลีย่นแนวทาง เพือ่ตอบโจทย์คนพงังาอย่างแท้จริง

 
มุง่สร้างสงัคมน่าอยูแ่ละเป็นธรรม

ไมตรี จงไกรจักร์ มักจะแนะน�าตัวกับคนที่เขาได้พบเจอว่า      

เขาเป็นหนึง่ในผู้ประสบภยัสนึาม ิ แต่หลายคนเหน็เขาเป็นนกัเคลือ่นไหว 

ทีท่�างานขบัเคลือ่นสงัคมในหลายประเดน็  ซึง่แม้แต่ตวัเขาเองกไ็ม่คดิว่า 

ตวัเองจะเดินในเส้นทางน้ีหากเขาไม่ประสบกบัภยัพิบตัสึินามิ 

เขาย้อนกลับไปเล่าว่า ตัวเขาเองไม่เคยคิดว่าจะมาท�างาน       

ขบัเคลือ่นสงัคมอย่างทกุวนัน้ี  เขาเหมอืนกับคนอืน่ทัว่ๆ ไป ทีห่ลงัจาก

เรยีนจบช้ัน ปวช.ไฟฟ้า จากเทคนคิภเูกต็ กม็ุง่หน้าเข้ากรุงเทพฯ มาเรียน

หนงัสอื หางานท�าเป็นเด็กอูซ่่อมรถบ้าง ท�างานตามโรงงานบ้าง ได้รบั

ค่าแรงวนัละ 100 กว่าบาท จนส่งตวัเองเรยีนจบได้ในทีสุ่ด หลังปี พ.ศ. 

2541 เขากก็ลบัไปอยูบ้่าน ท�าอาชพีประมง และตัง้หลกัปักฐานสร้าง

ครอบครวั สร้างฐานะให้ตวัเองได้ระดบัหนึง่  

 ในปี พ.ศ. 2547  เขาได้มโีอกาสแลกเปลีย่นกบันกัการเมือง

ท้องถิน่ถงึแนวทางในการพฒันาหมูบ้่าน ด้วยอดุมการณ์ทีอ่ยากเหน็สิง่

ทีด่กีว่าและคิดว่าความรูท่ี้มจีะท�าประโยชน์ให้บ้านตวัเองได้  จงึลงสมคัร

รับเลอืกต้ังเป็นสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางม่วง และได้รบัการ

เลอืกตัง้ เข้าไปท�าหน้าท่ีดงัหวงั 

เมือ่ชีวติเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ จากภยัพบัิตสึินามถิล่ม

บ้านน�า้เคม็ เขาสญูเสียทัง้บ้าน รถ อาชีพ ชีวิตพ่อ หลานชายคนเดยีว 

และญาตพ่ีิน้อง อีกกว่า 40 คน   

 เขาได้พลิกฟ้ืนตวัเอง จากผู้ประสบภัย มาเป็นผู้ร่วมสร้างชุมชน

ใหม่ขึน้ท่ีศูนย์พักช่ัวคราวบางม่วง ของผู้ประสบภัยสนึามิบ้านน�า้เคม็ โดย

การสนบัสนุนของภาคคีวามร่วมมอืหลายองค์กร  

 จากบทเรยีนการแก้ปัญหาชมุชนด้วยตนเองและขยายไปร่วมมอื

กบัชมุชนอ่ืนๆ ในนามเครอืข่ายผู้ประสบภัยสึนาม ิ ท�าให้เขายึดหลกัว่า 

ต้องร่วมสร้ำงชุมชนให้น่ำอยูด้่วยมอืคนในชุมชนเอง   

เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสึนามไิด้ขยายไปสูพ่ืน้ทีจั่งหวดัอืน่ๆ เช่น

ปทมุธานี อุบลราชธานี สงขลา ฯลฯ กว่า 400 ชุมชน เป็นเครอืข่าย

ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ 

สร้างโมเดลกจิกรรมดีๆ  ให้เกิดข้ึน เช่น เกดิโมเดลจดัการภัยพบัิตโิดย

ชมุชน จนเป็นท่ีศึกษาดงูานจากคนท่ัวโลก เกดิธนาคารชุมชน ธนาคาร

เครือข่ายคนจน เกดิระบบสวสัดกิารชมุชนเอง เกดิศนูย์วฒันธรรมชมุชน 

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเล เกิดวงดนตรีเยาวชน เกิดกลุ่มเยาวชนเพื่อ         

สิง่แวดล้อม เกดิศนูย์เรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ อย่างหลากหลายทัว่ประเทศ     
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 ไมตรเีน้นว่า จากประสบการณ์ทีล่งมอืท�ามาหลายปี เครือข่าย

มองว่าทศิทางการปฏริปูสงัคมและการเมอืงควรต้องเข้าไปร่วมเปลีย่น  

ไมตรจีงึเข้าไปร่วมแสดงความคิดเหน็ในร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเมือง 

เมือ่เกดิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ไทยพีบีเอส) ขึน้  

จากนัน้ก็เข้าไปเป็นสมาชกิสภาผูช้มและผูฟั้ง 

ครัน้เกดิความขดัแย้งทางการเมอืง ในปี พ.ศ. 2553  ในนาม

เครือข่ายฯ เขาเข้าร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศ และร่วม

กระบวนการสมชัชาปฏิรปูประเทศ โดยน�าเสนอการแก้ปัญหาทีด่นิเพือ่  

“ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสงัคม”   

 เขากล่าวท้ิงท้ายว่า “ผมคิดว่ำ กำรสร้ำงสงัคมให้น่ำอยูต้่องสร้ำง

กำรเปลีย่นแปลงทีช่มุชนให้พึง่ตนเองเป็นหลกั ให้ชมุชนสร้ำงรปูธรรมกำร

พฒันำร่วมกนั ค�ำนึงถึงและหำแนวทำงแก้ปัญหำของคนตวัเลก็ตวัน้อย 

คนเปรำะบำง ผูใ้ช้แรงงำน คนไร้สถำนะ คนทีอ่ยูก่บัควำมรุนแรงทกุวัน

เช่นในจงัหวัดชำยแดนใต้ กลุม่ชำตพินัธ์ุและชนเผ่ำพ้ืนเมอืง ทียั่งไม่มสีทิธิ 

ไม่มเีสยีงหรอืถกูละเมดิสทิธิอยูท่กุวนั” 

ผูป้ระสบภยัสนึามิ
กบังานจดัระบบชมุชน

จ�านงค์ จิตรนริตัน์  : เร่ือง

กองบรรณาธกิาร : เรยีบเรยีง 

หัวใจของงำนจัดระบบชุมชนในพ้ืนท่ีภัย
พิบัติที่รุนแรง คือ ให้คนที่เข้มแข็งดูแลคนที่
อ่อนแอ จำกนัน้ค่อยค้นคว้ำต่อไปว่ำจะยกระดบั
ผู้คนอกีต่อไปอย่ำงไร 

   เมือ่เกดิเหตกุารณ์ภัยพบัิต ิ ภาพทีเ่รามกัพบเหน็จนเจนตา  

คอื หน่วยงานกูช้พี กูภ้ยั และภาพผูใ้จบญุบรจิาคข้าวของเครือ่งใช้ถาโถม

เข้าไปยงัพืน้ทีอ่ย่างล้นหลาม แต่เมือ่วกิฤตนิัน้เริม่คลายลง  กระแสความ

เศร้าสะเทอืนใจกเ็ริม่คลายตามลงไป ทกุอย่างเงยีบหายราวกบัไม่เคยเกดิ

ภยัพิบติัขึน้ แต่ความเป็นจรงิหาเป็นเช่นน้ันไม่  

 สิง่ทีย่งัเกดิขึน้อยูเ่สมอแต่ไม่ได้อยูใ่นความสนใจของสงัคม คอื  

เรื่องราวของการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย ชุมชนที่ประสบภัย         

ในช่วงหลังภยัวกิฤติ  
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 จ�านงค์ จติรนริตัน์  เล่าเรือ่ง “กระบวนจัดระบบชมุชน” 

(Community Organization – CO) ท่ามกลางภาวะวิกฤตใินเหตกุารณ์

ภยัพบิติัสนึาม ิ ซึง่แตกต่างๆ จากการจดัระบบชุมชนทีเ่คยท�ากับชมุชน

ทีเ่ดอืดร้อนเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัและถกูไล่รือ้ แต่ในภาวะวิกฤตเิช่นนี ้การสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นเร่ืองท่ีท้าทายส�าหรับคนท�างาน

พฒันาสงัคมเป็นอย่างยิง่  

เรือ่งเล่าของการสร้างส้วมรวมคน

          ในระยะแรกของการเกิดสึนามิ บ้านน�้าเค็มดูเหมือนจะถูก

ตัดขาดจากการรับรู้จากสังคมภายนอก กว่าจะเป็นข่าวว่าเป็นพื้นท่ี

ประสบภยัขนาดหนกัทีส่ดุ กเ็ข้าสูว่นัทีส่ีห่รอืห้าแล้ว  

 จ�านงค์ และทีมงานจากมลูนธิิชมุชนไท  เดนิทางเข้าไปในพ้ืนที่ 

ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา และเห็นสภาพพืน้ทีท่ีเ่รยีกได้ว่า ทกุอย่าง

ราบเป็นหน้ากลอง เศษขยะ กลุม่ควนัไฟยงัระอุอยู่เป็นหย่อมๆ เป็นภาพ

ทีท่กุคนไม่อาจลมืได้ตลอดชีวติ  

 ถึงแม้ทีมงานท้ังหมดไม่มีประสบการณ์การกู้ภัย แต่จาก

ประสบการณ์การท�างานชมุชน  เมือ่ตัดสินใจเข้ามายังพ้ืนทีต่�าบลบาง

ม่วงแล้วจงึไปเริม่ต้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลบางม่วง  โดยเบือ้งต้นคดิ

ว่า อาจเริม่ช่วยจดัการกับของบรจิาค เพราะมคีนมารอรบัของกนิของใช้ 

แต่เข้าไปรบัไม่ได้ เจ้าหน้าทีข่อง อบต. กก็�าลังวุน่วายอยูก่บัการแพค็    

ข้าวของลงกล่อง ยงัไม่ได้มกีารแจกจ่ายของออกไปให้กบัผูท้ีเ่ดอืดร้อน  

ทีมงานของจ�านงค์ค์เข้าไปพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล    

บางม่วง แนะน�าตวั และเสนอตวัเข้าช่วยเหลอืผู้ท่ีเดอืดร้อนว่าพอจะช่วย

อะไรได้บ้าง แต่นายก อบต. บอกว่าก�าลงัยุง่มาก ให้ลองไปคยุกบั สมาชกิ 

อบต. ทียื่นอยูใ่ต้ต้นตะขบข้างๆ ส�านกังาน  

 จ�านงค์และทีมงานจึงได้เข้าไปแนะน�าตวักบั ไมตร ีจงไกรจกัร์  

ชายหนุม่ผวิคล�า้และเพือ่นสมาชกิ อบต.อกีคนหนึง่ ทีก่�าลงัยนืปรกึษา

หารือกันอยูใ่ต้ร่มไม้   เมือ่จ�านงค์เข้าไปสอบถามว่าจะให้ช่วยอะไรได้บ้าง 

ไมตรีกต็อบกลบัมาในท�านองว่า “ถ้ำพีม่เีงนิ เอำมำสร้ำงส้วมเพือ่ให้คน

มำอยู่รวมกันก่อน ตอนนีช้ำวบ้ำนไม่มทีีอ่ยู ่ทีน่อน”  จ�านงค์จ�าได้ว่าใน

ขณะนัน้ เขาตอบไปว่า   

 “เงนิหรอื ไม่ม ีเรำมำดกู่อนว่ำ จะช่วยอะไรได้บ้ำง แล้วค่อย

ว่ำกนั”  

    “ถ้ำไม่มอีะไรเลย กท็�ำอะไรไม่ได้ ตอนนีค้นสำหัสแล้ว อำหำร

มแีล้ว เดีย๋วของบรจิำค ยงัไงชำวบ้ำนกต้็องเอำ กองเป็นภเูขำนัน่ อำหำร

มีแล้ว แต่ขำดทีน่อน บ้ำนพงักนัหมด แล้ววดักศ็พเตม็ ส้วมกไ็ม่ม ีคอื 

พ่ีต้องท�ำทันทีนะตอนนี ้นีล่่ะถงึจะช่วยพวกเรำได้”  ไมตรตีอบกลบัด้วย

เสียงเข้มห้วน  

 การได้พดูคยุกบัไมตร ีท�าให้ทุกคนนกึภาพของการจัดระบบ

ชมุชนในปากสีถาน ท่ีเริม่ต้นจาก “ส้วม” 
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 หลงัจากสอบถามกนัว่า ควรจะท�าส้วมกีห้่อง ท�าตรงไหนได้ 

เนือ่งจากเงนิท่ีมอียูใ่นตอนนัน้มีแค่ส่ีหมืน่ จะเร่ิมต้นท�าอะไรได้บ้าง แต่

เมือ่ไมตรเีสนอว่าท�าเท่าทีท่�าได้ก่อน สกั 2-3 ห้อง กย็งัด ีและถ้าทางทีม

งานทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืตกลงว่าจะสร้างส้วมก่อน กจ็ะได้พาไปหาผูใ้หญ่

บ้านให้ช่วยกนัหาทีว่่าจะสร้างส้วมทีไ่หน  

 “ตอนนีค้นกระจัดกระจำย ของบรจิำคอยูน่ี ่ แต่มำแล้ว ไม่รู้

จะกลับไปนอนไหน มำแล้วก็ไม่ได้ของก็เลยไม่มำ ไปอยูบ่นเขำ ในป่ำ     

แต่ถ้ำเรำท�ำส้วมหรือท�ำบ้ำนได้ คนก็จะมำที่นี่ เพรำะอำหำรอยู่นี่”     

ไมตรเีล่าสถานการณ์ให้ฟัง  

      จ�านงค์มคีวามเห็นว่าส่ิงท่ีชาวบ้านอย่างไมตรีเสนอมานัน้น่า

สนใจ  จงึได้ปรกึษากับทีมงานว่าน่าจะเริม่ต้นจากการน�าเงนิทีมี่อยูม่าท�า

ส้วม แต่อยากท�าสัก 10 ห้อง เพราะ 3-4 ห้อง แทบช่วยอะไรไม่ได้  

จากนัน้จึงคิดกนัต่อว่า หากคนมาท่ีส้วม ต้องลงมาจากบนเขา กต้็องมี

ทีพ่กัซึง่อยูใ่นบริเวณเดยีวกนั จงึได้เริม่ต้นแบ่งงานกนั โดยให้ทางฝ่าย

ไมตรจีดัการในเรือ่งสถานที ่ส่วนทมีงานของจ�านงค์ค์กเ็ร่ิมประสานหางบ

ประมาณเพิม่เตมิ

 ในทีส่ดุการคล�าหาหนทางในภาวะวิกฤตสิดุขดีกมี็จุดเร่ิมต้น

ด้วยความม่ันใจในตวัของกลุ่มคนเลก็ๆ ทีเ่พิง่รูจั้กกนัไม่ถงึช่ัวโมง  ตกลง

ใจเช่ือในข้อเสนอของไมตร ีหนุม่ อบต.หน้าใหม่ ทีเ่สนอให้ “ท�าส้วม     

รวมคน” 

 เช้าวันต่อมา รถขุดดนิกม็าถงึพร้อมวสัดุ ทีมงานของไมตรเีปิด

รัว้เข้าไปในพืน้ทีก่รมทรพัยากรธรณทีีท่ิง้ร้างไว้ ไม่มใีครกลัวข้อหาบกุรกุ

ทีร่าชการ  แต่อาศัยความชุลมนุของสถานการณ์  ส้วมชุดแรกกพ็ร้อม

ใช้งานท่ามกลางความสนใจของผู้ประสบภัยทีเ่ริม่เข้ามาถามไถ่ เมือ่รูว่้า

จะสร้างท่ีพกัด้วย กย็ิง่มีคนสนใจ 

  ชาวเลกลุม่หนึง่ใจกล้ามาก่อน ตอนนัน้ยงัไม่มทีีพ่กั จงึถอื

โอกาสใช้อาคารจอดรถทิ้งร้างหลังหนึ่งให้อยู่ก่อน เมื่อเห็นคนเริ่มมา       

จงึปรกึษากนัว่าถงึแม้จะยงัไม่ชดัเจนว่ามเีงนิมากน้อยเท่าใด แต่น่าจะลอง

หาเตน็ท์สนามมาวางก่อน เพราะราคาถกู รือ้ย้ายง่าย  เมือ่เหน็พ้องกนั  

กม็กีารโทรศพัท์ประสานงานไปยงัทมีงานทีอ่ยูก่รงุเทพฯ ให้หาซ้ือเต้นท์

มาสัก 50 หลงั 

 เช้ารุง่ขึน้ เตน็ท์กม็าถงึ ทมีไมตรจีดัการวางแปลนกางเตน็ท์ 

โดยทีมของจ�านงค์ค์ใช้ประสบการณ์การจัดตั้งกลุ่มย่อยในสลัมมาใช้

วางแผนจดัระบบไว้เป็นชดุละ 10 หลงั เพือ่ให้คนอยู่รวมกนัเป็นกลุม่

ย่อย เพ่ือดแูลกนัเองในอนาคต 

      วนัต่อมา ภาพท่ีเหน็เป็นรปูร่างของค่ายท่ีพกัช่ัวคราว มีท่ีพกั

สนาม ส้วม ทัง้หมดอยู่ในพืน้ทีก่ว่า 20 ไร่ของหน่วยราชการและเป็น

พ้ืนทีเ่นนิสงู เมือ่เช่ือว่าสนึามจิะมาไม่ถึง ทีมชาวบ้านกอ็อกกระจายข่าว

แจ้งคนในทีต่่างๆ  

 เตน็ท์ทกุหลงั จงึมผีูเ้ข้าพกัหมดในพรบิตา ท�าให้คนทีม่าช้า

หอบสิ่งของที่พอเหลือจากคลื่นยักษ์มายืนหน้าละห้อยจ�านวนมาก       
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ทมีงานจงึปรกึษากนัต่ออกีว่า จะกว้านซือ้เตน็ท์ให้ได้มากทีสุ่ด และให้ส่ง

มาด่วน    

 ภายในสามวนั ผูป้ระสบภัยก็หลัง่ไหลเข้ามา จากชาวเลชดุ

แรกกลุ่มหนึง่ จากนัน้คนอืน่ท่ีบอกกันปากต่อปากก็ทยอยมาพร้อมกบั

เตน็ท์สนามทีท่ยอยส่งมาถึง เพยีง 5 วนั ผู้คนกม็ารวมกนันบัหมืน่ และ

มทีท่ีาว่าจะต้องปักหลกักนัยาว เพราะแต่ละคนต่างไม่มีทีไ่ป ผูป้ระสบภยั

ส่วนใหญ่ต้องการมาอยูท่ี่นีม่ากกว่าทีห่น้าอ�าเภอตะกัว่ป่า เพราะอยู่ใกล้

บ้านเก่า สะดวกกบัการรือ้ค้นหาคนสญูหายหรือทรัพย์สิน

 ในท่ีสดุ ศนูย์พกัพงิชัว่คราวบ้านบางม่วงซ่ึงตัง้อยูบ่นพืน้ที ่20 

ไร่ ก็มเีตน็ท์อยูป่ระมาณ 1,000 หลัง และดแูลผู้คนเรือนหม่ืน นบัเป็น

ค่ายทีช่าวบ้านกบันกัจัดระบบชุมชนจดัระบบกนัเองแบบร้อยเปอร์เซน็ต์ 

ชาวบ้านตัง้ชือ่ค่ายนีว่้า ศนูย์ผูป้ระสบภยัสนึำมบิำงม่วง  จรงิๆ แล้วกค็อื

หมูบ้่านช่ัวคราว เพราะในขณะนัน้ ไม่รูอ้นาคตเลยว่า ทัง้หมดจะได้กลบั

คืนสูบ้่านน�า้เคม็ทีเ่คยอยู่เดมิเมือ่ใด  

 จ�านงค์เล่าว่า  การดูแลผูค้นจ�านวนมากมายขนาดนีเ้ป็นเรือ่ง

ท้าทายมาก เป็นประสบการณ์ทีไ่ม่เหมอืนกบัการชมุนมุสมชัชาคนจนของ

เครอืข่ายสลมั  เพราะทีน่ั่นมีเป้าหมายและคู่ต่อสู้ทีชั่ดเจน คอื รฐั มวลชน

ทีม่ากเ็ต็มไปด้วยความกระตือรอืร้น พึง่ตวัเองได้ 

 แต่ศูนย์พักพิงบางม่วง เต็มไปด้วยคนนับหม่ืนที่เศร้าซึม 

อารมณ์แปรปรวน จติใจกระทบกระเทอืนอย่างหนกั มีคนทีเ่หลอืตวัคน

เดียว คนทีส่ญูเสยีสมาชกิในครอบครวัไปตัง้แต่ 2 คน คนทีสู่ญเสียญาติ

ไปถงึ 30 คนกม็ ี  อีกท้ังเดก็ท่ีพ่อแม่พีน้่องหายไปหมด คนสญูเสยีบ้าน

และทรัพย์สนิท้ังหมดมารวมกันอยูท่ี่นี่  

 การจดัการให้ผูค้นเข้าอยูเ่ป็นชดุ ชุดละสิบหลัง ใครกต็ามทีม่า

ต้องอยูใ่ห้ครบสิบหลังก่อน และหน้าท่ีแรกของคนมาก่อน คอื ให้ดแูลคน

ทีม่าทหีลังด้วย  

 การมส่ีวนร่วมจดัระบบการอยู่อาศัยน้ีกลายเป็นกตกิาหรอื

สญัญาใจ ทีจ่ะพึง่พงิกัน  นีเ่ป็นเมลด็พนัธุแ์รกจากบทเรยีนประสบการณ์  

และเป็นหลกัการท�างานจัดระบบชุมชน คือ กำรพึง่พงิกนัเอง 

 การจดักลุ่มย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สมาชิกทกุกลุ่ม

มีหน้าที่ดูแลเพื่อนท่ีเศร้าซึม รวมท้ังเรื่องความสะอาด และความ

ปลอดภยัทุกชนดิ  วางกฎกตกิาการอยรู่วมกนัเช่นระบบดแูลกันในกลุม่

ย่อย ห้ามดืม่สรุาอย่างเอิกเกรกิ ไม่เล่นการพนนัและการเสพตดิต่างๆ 

เป็นต้น อีกท้ังมกีารส่งตวัแทนเข้าร่วมประชุมในทุกๆ ค�า่  และน�าข้อเสนอ

มาเข้าวงประชุมและน�าเรือ่งจากวงประชุมกลบัไปบอกต่อ เป็นต้น จงึมี

ตวัแทนชาวบ้านมาเป็นเหมอืนกรรมการประมาณ 50 คน   

 วธิแีบ่งท่ีพกัเป็นกลุม่ย่อย การมหีน้าทีภ่ารกจิ การมตีวัแทน

เข้าประชุม ท�าให้ชาวบ้านหลายคนเริม่มพีฒันาการ  ยกระดบัความคดิ

ให้แหลมคมมากขึน้  โดยตวัแทนมคีวามคิดเหน็ร่วมกนัเกีย่วกบัปัญหา

และการจัดการศูนย์พกัฯ ดงันี้  
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 1. ต้องมกีารประชมุใหญ่สมาชิกทัง้หมดบ้างตามความจ�าเป็น 

โดยใช้ลานกลางทีพ่กัท่ีกนัไว้แล้ว เพราะต้องการให้สมาชกิได้รู้เร่ืองต่างๆ 

ด้วยตวัเอง  

 2. เริม่มีบคุคลภายนอกเข้ามาในศนูย์มากข้ึน อกีทัง้มีปัญหา

ข้าวของหาย ควรมรีะบบยามตรวจทีท่างเข้าออกโดยเฉพาะกลางคนื    

 3. ชาวบ้านเร่ิมทะเลาะกันเอง สาเหตเุพราะแย่งควิรอรบั

บรจิาคทีผู้่บรจิาคมกัมขีองมาไม่มากพอ  

 4. มเีสือ้ผ้าบรจิาคจ�านวนมากทีเ่หลอืใช้แล้ว จะจัดการอย่างไร

ให้เกดิประโยชน์   

 5. น�า้ใช้เร่ิมไม่พอ เพราะรถน�า้ส่งไม่ทนั เนือ่งจากมคีนเข้ามา

อยูอ่าศยัหนาแน่นมากขึน้ 

  จากปัญหาข้างต้น ทีป่ระชมุเหน็ร่วมกนัว่า หากมผีูบ้รจิาคเงนิ

หรอืสิง่ของเข้ากองอ�านวยการโดยผ่านบญัชธีนาคาร และมีทมีรับเงนิ

พร้อมถ่ายรปูร่วม ให้ผูบ้รจิาคกลบัไปเป็นหลกัฐาน ส่วนปัญหาเรือ่งเสือ้ผ้า

ทีม่ากเกนิความจ�าเป็น ให้บรจิาคต่อไปยงัผูป้ระสบภัยแหล่งอืน่ๆ ส่วน

เรือ่งน�า้ใช้ ให้ขึน้ป้ายรบับรจิาคเครือ่งกรองน�า้ขนาดใหญ่ เพ่ือกรองน�า้ใน

บงึหน้าศนูย์ขึน้มาใช้ แต่ช่วงทีไ่ม่มเีครือ่ง ให้ท�าแบบภมิูปัญญาชาวบ้าน

ไปพลางๆ ก่อน เป็นต้น 

 การก�าเนดิขึน้ของศนูย์บางม่วง ทีม่คีนอยูร่วมกนัจ�านวนมาก 

แต่มรีะบบกรรมการชาวบ้านบรหิารจดัการกนัเอง ดแูลกนัเอง เป็นสิง่ใหม่

ในห้วงวิกฤต ิ แม้ปัญหาต่างๆ จะยังไม่คลีค่ลาย ทัง้ศพทียั่งหาไม่พบ     

หรอืพบแล้วแต่ยงัพสิจูน์ไม่เสรจ็ พืน้ทีพ่งัทลายยงัไม่ได้เคลยีร์ให้เรยีบร้อย 

อกีทัง้ยงัไม่รูว่้าจะมบ้ีานใหม่ได้หรอืไม่ อย่างไร ฯลฯ แต่ศูนย์บางม่วงได้

ท�าหน้าท่ีเรยีกขวญัก�าลังใจของคนกลับมา ดกีว่าเผชิญหน้ากบัชะตากรรม

อย่างโดดเดีย่วล�าพงั

ยกระดับฟ้ืนฟูจิตใจ 

  วนัหนึง่  มข้ีอตกลงในทีป่ระชมุใหญ่ว่า ข้าวของทีไ่ด้รบับรจิาค

มาเป็นส่วนตวัก่อนหน้านัน้ ทุกคนเกบ็ไว้เตม็เตน็ท์จนไม่มีท่ีนอน และ

ของบางอย่าง เช่น เตาแกส็ อาจมีอันตราย จงึมีมตใิห้เอามาลงทะเบียน

ฝากไว้ทีก่องกลาง ส่วนอาหารแห้งต่างๆ ให้น�ามารวมกนั แล้วมาเบิกไป

เป็นกลุ่มๆ     

 ต่อมา เมือ่มกีารจดัการข้าวของ ได้เจอผ้าขาวดิบห่อศพทีห่ลง

เหลอือยูจ่�านวนมาก ทมีงานจึงเกดิความคดิให้ผูเ้ศร้าซมึมาช่วยกนัตดัผ้า

เย็บส่งขายหารายได้ ปรากฎว่าไปได้ดมีาก จึงประสานนกัศิลปะมาช่วย

วาดจนเกิดสสีนัสดใส จนในท่ีสดุกลายเป็นสนิค้าของศูนย์ ต่อมากข็ยาย

เป็นกลุ่มบาตกิของเยาวชน  งานศิลปะจากผ้าดบิเหล่านี ้ จงึกลายเป็น

เคร่ืองมือบ�าบัด ท่ีท้ังเดก็และผู้ใหญ่ท�าได้และมรีายได้เป็นกอบเป็นก�า 

 จากจดุนีน้�ามาสูก่ารคดิฟ้ืนฟอูาชีพเสรมิคนทัง้ศนูย์ เพือ่ให้ทกุ

คนได้พากันข้ามพ้นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกไปพร้อมๆ กนั  
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 ในศนูย์เปลีย่นจากมหกรรมความเศร้าเป็นมหกรรมอาชพีขึน้

ทนัใด แทบทกุคนมสีิง่ท่ีจะต้องท�าตัง้แต่ตืน่ขึน้มาจนก่อนนอน แถมมรีาย

ได้พอประมาณ มกีารเยบ็แหอวน ตดัเยบ็ผ้า ผ้าบาตกิ โดยเฉพาะการ

ซ่อมเรอืท�าเรอืหาปลา ซึง่มคีณุค่าทางจิตใจอย่างสงู เพราะเรอืคอืวิถชีวิีต

ของคนทีน่ั่น 

 ตอนเกดิสึนาม ิเรือหาปลาขนาดเลก็แทบทัง้หมดพงัเสยีหาย 

เมือ่เกดิโรงซ่อมเรือ โดยช่างผูป้ระสบภยัเอง มันกลายเป็นสัญลกัษ์ของ

การเริม่ต้นชีวติใหม่อย่างแท้จรงิ  

  สิง่เหล่าน้ีเป็นการบ�าบดัหรือเยยีวยาจิตใจด้วยตวัชมุชนเอง  

เพราะชาวบ้านท่ีลงมอืคดิ ประสานงาน ร่วมแรงกนัสร้างส้วม สร้างศนูย์

ในระยะเริม่ต้น  กลุ่มนีท้�างาน ใช้แรงสร้างสิง่ต่างๆ ให้เพ่ือนๆ ได้เข้ามา

อยู่อาศยัและตัวเองก็ใช้สิทธินัน้ไม่แตกต่างไปจากคนอืน่ๆ เป็นพลังใจที่

ก้าวข้ามความทกุข์อนัสาหสั ไปสูก่ารช่วยเพือ่นเพ่ือให้พ่ึงพิงกันเองได้ 

  สิง่นีเ้ป็นส่ิงส�าคัญท่ีเรียกได้ว่าเป็นการยกระดบัส�านกึส่วนรวม  

อนัเกดิจากความเชือ่มัน่ในระบบ หรอืโครงสร้างทีด่ ีและผูน้�าท่ีด ี ผูน้�า

ที่มีความเข้มแข็ง สามารถหยุดความเศร้าโศกได้เร็ว การที่ให้คนที่       

เข้มแข็งดแูลคนท่ีอ่อนแอ จากนัน้ค่อยค้นคว้าต่อไปว่าจะยกระดบัผูค้น  

ต่อไปอย่างไร จงึน่าจะเป็นหวัใจของงานจดัระบบชมุชนในพ้ืนทีภ่ยัพิบตัิ

อย่างหน่ึง และนีเ่องคือเบ้าหลอมแกนน�ารุ่นหลงัต่อๆ มา พวกเขาไม่เพยีง

เป็นพลงัการจดัการศนูย์บางม่วงเท่านัน้ วธีิคิดหรอืแนวทางนียั้งกระจาย

ไปสู่เพื่อนชุมชนอื่นในพื้นท่ีภัยพิบัติและเกิดเป็นเครือข่ายสึนามิใน            

เวลาต่อมา  

 ท้ังหมดนีคื้อมหกรรมการบ�าบัดทีท่รงพลงัทีส่ดุ เป็นก้าวแรก

ของการฟ้ืนคนืของคนทีไ่ร้ความหวงั 

จดัระบบผู้บริจาค

 นอกจากการจัดระบบชุมชนของผู้ประสบภัยแล้ว การจัด

ระบบผูบ้ริจาคกเ็ป็นสิง่จ�าเป็นมากในช่วงเวลานัน้  การมผีูบ้รจิาคท่ีเข้าใจ

และสนับสนุนสิ่งของตามความต้องการของผู้เดือดร้อน จะท�าให้ของ

บรจิาคทีไ่ด้รบัมาเกดิประโยชน์สงูสดุ คณะท�างานจงึเสนอให้ผู้บรจิาคหลีก

เล่ียงการสนบัสนนุเป็นรายคน งานพฒันาในสถานการณ์ปกต ิผู้บรจิาค 

ถอืเป็นเป้าหมายการรณรงค์ทางสาธารณะเพือ่ให้เขาเข้าใจสิทธชุิมชน    

แต่ในเหตภัุยพบัิต ิควรเสนอให้ผู้บรจิาค บรจิาคเงนิหรอืสิง่ของให้ตรง

ความต้องการของผู้รบั ข้อมูลและข้อเสนอเหล่านี ้ ส่วนใหญ่ได้จากท่ี

ประชมุชาวบ้านวงต่างๆ และเสนอให้กับผูบ้รจิาคถกูจงัหวะทัง้ผูร้บัและ 

ผูใ้ห้  

 ทีมงานประสบความส�าเรจ็ในการเชิญชวนให้ผู้บรจิาครายใหญ่

เหน็ด้วยกบัหลกัการช่วยเหลอืแบบยัง่ยนื โดยการสนบัสนนุให้เกดิกลุม่

อาชีพทีเ่คยอยู่ในวถิชีีวติก่อนประสบภัย หรอืช่องทางอาชีพใหม่ ท่ีมีเหตุ

มผีล น่ันเป็นทีม่าของมหกรรมฟ้ืนฟอูาชีพ ซ่ึงมีการท�าทะเบียนผู้บรจิาค

ไว้ประมาณ 200 ราย
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 เมือ่ศนูย์บางม่วงลงตัว จึงเริม่ออกตรวจตราพืน้ทีข้่างเคยีง 

ขณะทีท่มีอีกส่วนหนึง่เดนิทางไประนอง กระบี ่ตรัง สตลู ยกเว้นภเูกต็ที่

มหีน่วยงานต่างๆ ลงพืน้ท่ีมากแล้ว เป็นการตดัสินใจขยายพ้ืนที ่โดยน�า

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากบางม่วง  และข้าวของต่างๆ ทีมี่อยู่จ�านวนมาก น�า

ไปช่วยเหลอืพืน้ทีป่ระสบภัยอืน่ๆ ให้เขาต้ังตวัได้บ้าง   

 จ�านงค์เล่าว่า  หลงัเหตุการณ์คลืน่ยักษ์สึนามิพัดผ่านไปราว

ครึง่เดอืน คลืน่ทุนก็เริม่ก่อตัวและถาโถมเข้าใส่ บ้านแหลมป้อมซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของบ้านน�้าเค็ม ถูกนายทุนระดับรองประธานสภาผู้แทนฯ       

ใช้ปืนขู่และประกาศห้ามเข้าพืน้ท่ี, ชมุชนมอแกนท่ีบ้านทับตะวนั บ้าน   

ในไร่ มนีายทนุแสดงเอกสารเป็นเจ้าของพืน้ทีช่มุชน ทีร่าบเตยีนด้วยแรง

คลืน่, ชุมชนมอแกนบ้านทุ่งหว้า อบต.ห้ามชาวบ้านเข้าพ้ืนทีเ่พราะจะใช้

สร้างโรงพยาบาล, บ้านปากเตรยีม  อ.ครุะบรีุ นกัการเมืองท้องถ่ินไม่ให้

คนหนตีายมาจากหน้าหาดปลกูสร้างทีพ่กัชัว่คราว, ทีเ่กาะลนัตา ราชการ

กบันายทุนห้ามชาวบ้าน ทัง้ชาวเลอรูกัลาโว้ยและมุสลิมปลูกสร้างบ้าน

เรอืนในทีเ่ดิม, ชมุชนมสุลมิดัง้เดมิแถวรอยต่อระหว่างจังหวัดสตูล และ

จงัหวดัตรงั เช่น เกาะสกุร เกาะบโุหลน และอ�าเภอละง ูต่างกมี็ปัญหา

เรือ่งทีดิ่นหลงัสนึามว่ิาใครเป็นเจ้าของทีด่นิท่ีแท้จริง

 เมือ่ต้องช่วยเข้าแก้ปัญหาของชาวบ้านทีไ่ด้รับความไม่เป็น

ธรรมจากนายทนุเหล่านี ้ จ�านงค์และทีมงานซ่ึงมีประสบการณ์การต่อสู้

แก้ปัญหาทีดิ่นในชมุชนเมอืง  ช่วยกนัวางแผนว่าน่าจะต้องยดึทีด่นิชมุชน

เดมิไว้ก่อน การเจรจาค่อยตามมาทีหลงั จงึได้ประสานและจดัระบบ       

ผูบ้รจิาคให้กระจายกันสนบัสนุน โดยการสร้างบ้านยดึพืน้ทีอ่ย่างรวดเรว็

จากชาวบ้านเอง โดยมีช่างกลาง อาสาสมัครจากศูนย์บ้านน�า้เคม็และ

อาสาสมคัรจากท่ัวประเทศเป็นช่างแรงงานสนบัสนนุ 

 ผูบ้รจิาคทีไ่ด้รบัการประสาน ท�าความเข้าใจถงึความจ�าเป็น 

เหตผุลทางมนษุยธรรมและการเป็นผู้บุกเบิกอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 

ท�าให้มีการสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ี

 ค่อนรุง่วันหนึง่ มกีารตดิต่อให้ทีมงานไปรบัของบรจิาคช้ินหนึง่

ริมถนน ปรากฏว่าเป็นรถแบ็คโฮใหม่เอ่ียมคันหนึ่งถูกส่งมาจากผู้ไม่

ประสงค์ออกนาม และมนักลายเป็นอาวธุลบัของชาวบ้านในการบกุเข้า

ยดึเคลยีร์พืน้ทีแ่บบรบีเข้ารบีออก เปิดทางให้รถไม้วสัดสุร้างบ้านเข้าถึง

พืน้ที ่ท�าให้แทบทกุชุมชนอพยพกลบัเข้าอยูใ่นทีด่นิเดมิและเริม่สร้างบ้าน

สวมตอบ้านหลงัเดมิได้ทันท่วงที ทุกแห่งสร้างชุมชนใหม่อย่างไม่โดดเดีย่ว 

มีทมีงานและอาสาสมคัรบ้านน�า้เคม็เป็นท่ีปรกึษาใกล้ชิด  

 ส�าหรบัผู้บริจาค กไ็ด้รบัการประสานให้กระจายการสนบัสนนุ

ไปตามโซนต่างๆ ในหลายจังหวดั หลายพ้ืนท่ี และพวกเขากมี็แผน ทีจ่ะ

ดแูลสนบัสนนุระยะยาวพอท่ีจะให้ชาวบ้านได้ตัง้หลกั

 กระทัง่ปลายปี พ.ศ. 2548 การฟ้ืนฟชุูมชนจากภยัคล่ืนสนึามิ

กไ็ด้แปรสภาพเป็นการต่อสูเ้พือ่สทิธใินทีด่นิของชมุชนดัง้เดมิ เมือ่ผูอ้้าง

โฉนดเริม่ฟ้องร้องไล่ท่ีชุมชน  ท้ังชาวบ้านและทีมงานนกัจดัระบบชุมชน

กย็กระดบัและจดัระบบต่อสูสิ้ทธชุิมชนอย่างเตม็รปูแบบเช่นกนั
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เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามิ

           หลงัคร่ึงปีสึนาม ิ ทีมงานได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์        

ครัง้ใหญ่ จากการวเิคราะห์เหน็ได้ชดัเจนว่า ตลอดชายฝ่ังอนัดามนัมี

ปัญหาทีด่นิซุกอยูใ่ต้พรมมาตลอด ปรากฏการณ์คลืน่ยกัษ์สนึามไิด้กวาด

ปัญหาเหล่านัน้ขึน้มาให้เห็นเด่นชดัขึน้ ปัญหาทีด่นิชายฝ่ัง ไม่ว่าเป็นป่า 

ภเูขา ชายหาด ส่วนใหญ่อยูใ่นเอกสารครอบครองตามกฎหมายของ

หน่วยงานรัฐและเอกชน ทัง้ๆ ทีผ่นืดนิเหล่าน้ันถกูบกุเบกิและสร้างเป็น

ชุมชนโดยชาวบ้านมาหลายร้อยปีมาแล้ว 

 ทมีงานเริม่จดัท�าระบบบข้อมลู พบว่าหน่วยราชการทีอ้่างการ

ครอบครองพื้นที่คืออุทยานแห่งชาติ หน่วยป่าชายเลน กรมเจ้าท่า 

เป็นต้น หน่วยงานเหล่านีล้้วนเพิง่ประกาศเขตราชการเหล่านีแ้ละเอกชน

กเ็พิง่มาในช่วงทีม่กีารท่องเทีย่ว ไม่กีปี่ท่ีผ่านมา แม้จะมีการไล่ทีก่นับ้าง 

แต่กไ็ม่มากนกั ทว่าเมือ่เกดิภัยสึนาม ิดเูหมอืนเจ้าของทีด่นิตามเอกสาร

จะถอืเป็นโอกาสในการไล่ทีเ่สยีเลย

 เมือ่หลายพืน้ที ่หลายชุมชน ชาวบ้านไม่สามารถย้ายกลับ

เข้าไปอยู่บนทีด่นิเดมิของตนเองได้ จากอทิธิพลท้องถิน่และนายทนุ รูป

แบบการช่วยเหลอืจงึออกแบบการท�างาน  โดยเริม่ต้นจากการฟ้ืนฟู

ชมุชน  ให้ชมุชนได้เข้าถงึสทิธใินทีด่นิเดมิ  มกีารเชือ่มโยงเครอืข่าย  และ

การเจรจาระดบันโยบาย 

         เมื่อทุกชุมชนเข้ายึดพื้นที่เดิมและเร่งสร้างบ้านให้เสร็จ

เรียบร้อย ในปลายปี พ.ศ. 2548 เราจดัการประชุมพบปะกนัระหว่าง

ชมุชนพ้ืนทีป่ระสบภยัหลายครัง้ ชมุชนปากเตรยีมเป็นพืน้ทีม่คีนไทยพลดั

ถิน่รวมอยูด้่วย ทีมท�างานทีน่ัน่จงึประสานคนไทยพลดัถิน่ ในจงัหวดั

ระนองทีจั่ดตัง้ไว้ก่อนหน้านัน้ให้มาร่วมประชุมด้วย

 ในวาระครบหนึง่ปีแรกของการฟ้ืนฟภูยัสนึาม ิจงึได้รวมตวักัน

จดังานภายใต้แนวคดิ ประสบภัย ประสบกำรณ์ ประสำนเพือ่น โดยเชิญ

เลขาธิการนายกรฐัมนตรีมารบัเรือ่ง โดยมีข้อเสนอหลกั ดงันี้

 -ให้รฐับาลตัง้กรรมการพสูิจน์สทิธทิีด่นิสนึามิ 

  -ให้เจรจากบัผู้เกีย่วข้องให้หยดุการไล่รือ้

 -ให้คนไทยพลดัถิน่ได้เข้าถงึการช่วยเหลอื 

 ต่อมารฐับาลได้ตัง้กรรมการตามข้อเสนอ หากแต่การไล่รือ้ทกุ

แห่งยงัไม่ยตุลิง  เครอืข่ายยังใช้ยทุธวธิสีร้างบ้าน ฟ้ืนฟไูปเรือ่ยๆ จดัตัง้

ทมีทนายอาสาขึน้สูค้ดทีีถ่กูฟ้องร้อง รวมไปถงึการตัง้ทีมท�า อ่านและ

แปลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลนี้ประกอบกับการท�าผังเมืองชุมชน 

ประวัตศิาสตร์พืน้ที ่ ผังการใช้ประโยชน์แปลงที่ดนิสาธารณะในชุมชน 

พร้อมผงัตระกลู เพือ่เตรยีมยืน่ให้กบักรรมการตรวจสอบพสิจูน์สิทธิ

 รปูแบบการท�างานแบบนี ้ต่อมาได้มกีารอบรมเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง เป็นอาวุธลับอีกชิ้นที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นหลักฐานที่มี

เหตุผล เมื่อผ่านสื่อออกไปสู่สาธารณะ ท�าให้ชุมชนทั้งหมดที่อยู่ใน
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กระบวนการนีส้ามารถกลบัเข้าไปอยูใ่นทีด่นิเดมิของตวัเองได้ทัง้หมด    

ถงึแม้จะอยูใ่นฐานะผดิกฎหมาย แต่กม็กีารพสิจูน์สทิธขินานไปกบัการ

ถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดี  

 ในระดบันโยบาย ได้มีการประสานงานกับทมีสมาชกิวุฒิสภา 

(สว.) น�้าดีให้ลงมาช่วยตรวจสอบพ้ืนท่ีเช่นบ้านทุ่งหว้า ในที่สุดก็ใช้

ประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 9 ยุตโิครงการสร้างโรงพยาบาล แล้วให้

ชุมชนอยู่ไปอกี 10 ปี 

 เมือ่การตรวจสอบพสิจูน์สทิธิบางแห่งเสร็จส้ิน เตรียมย่ืนกบั

รฐับาล จะพบว่าพืน้ทีห่ลายแห่งเป็นของรฐัฯ และอกีหลายพืน้ท่ี เอกชน

อ้างความสมัพนัธ์ทางการเมอืงท้ังตรงท้ังอ้อมกบัรฐั การท�างานจงึต้อง

ยกระดบัข้ึนเรือ่ยๆ ต่อมา จงึได้จดัตัง้เป็นเครอืข่ายชมุชนเพ่ือการปฏรูิป

การสงัคมและการเมอืง (คปสม.) ขึน้ เพือ่เจรจาประกอบการพิจารณา

การแก้ไขท่ีดนิสนึาม ิและมีข้อเจรจาเพิม่เตมิ อกี 2 ข้อคอื 

 1. ให้ประกาศเขตรบัรองพืน้ทีว่ฒันธรรมชาวเล

 2. คนืสญัชาตไิทยออกบตัรประชาชนให้คนไทยพลัดถิน่

       จากนัน้ เครอืข่ายชมุชนเพ่ือการปฏริปูการสงัคมและการเมอืง 

(คปสม.) มบีทบาทในการยืน่หนงัสอื และเจรจาต่อเนือ่งมาทกุรฐับาล 

กระทัง่ปี พ.ศ. 2553 จงึเร่ิมเหน็ความส�าเรจ็ อาทเิช่น

       1. มติ ครม. รบัรองเขตวฒันธรรมพเิศษชาวเล พร้อมงบ

ประมาณฟ้ืนฟผู่านกระทรวงวัฒนธรรม

       2. พืน้ท่ีพิพาททับตะวนั ไกล่เกลีย่ แบ่งท่ีกบันายทนุและได้

โฉนดรายแปลง

      3. พืน้ทีทุ่ง่หว้าใช้ประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา 9 อยูอ่าศยั

ได้ 10 ปี พร้อมพืน้ท่ีวฒันธรรม

      4. พืน้ท่ีแหลมป้อมชาวบ้านได้โฉนด แต่ไม่มีทางเข้าหมูบ้่าน 

ท้ายทีสุ่ดต้องขายคนืนายทุน

       5. ชมุชนชาวเล เกาะลนัตา สงักาอู ้ได้โฉนดรายแปลง พร้อม

พ้ืนทีวั่ฒนธรรม

       6. ชมุชนปากเตรยีมซือ้ทีด่นิ ดแูลร่วมกนั จดัตัง้เป็นชมุชนใหม่

       7. กรณกีารแก้ปัญหาชุมชนปลากะตกั ชุมชนริมป่าชายเลน 

ภเูกต็ ทีผ่่านการท�างานของกรรมการพิสจูน์สทิธจินได้ทีด่นิทีอ่ยูอ่าศยั

ถาวร กระบวนการแก้ปัญหาได้ขยายพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในเกาะภูเกต็ กระท่ังจดั

ตัง้ขึน้เป็นเครอืข่ายสทิธคินจนพฒันาภเูกต็ ในทีส่ดุ และได้ขยายจาก

ประเดน็ผูป้ระสบภยัสนึาม ิสูป่ระเดน็สทิธิท่ีดนิชมุชน และพฒันายกระดบั

ตลอดมาจนปัจจบัุน

        8. นอกจากการแก้ปัญหาเร่งด่วนในบางกรณ ีอาท ิสงักาอู้ 

ลนัตา ทบัตะวนั ทุ่งหว้า บ้านน�า้เคม็ เป็นต้น และการผลักดันให้เกดิ มติ 

ครม.เขตวฒันธรรมพเิศษชาวเลแล้ว ทมีงานเราได้ท�างานจดัตัง้ขบวน

ชาวเลอย่างต่อเนือ่ง เพราะปัญหาสทิธชิมุชนชาวเลส่วนใหญ่ยังไม่ได้รบั

การแก้ไข  
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 ส�าหรับบ้านน�้าเค็ม ซึ่งถือเป็นต้นก�าเนิดของขบวนการ      

เครอืข่ายสนึามแิละเครอืข่ายชาวเล ได้จดัระบบเงนิบรจิาคร่วมกบัการ

ออมเงินใหม่ โดยก่อตัง้ธนาคารชุมชน บริหารเงนิมากกว่า 10 ล้านบาท 

ที่ส�าคัญคือการพัฒนาสมาชิกขึ้นเป็นทีมอาสาป้องกันภัยพิบัติภาค

ประชาชน และกลายเป็นพ้ืนทีศ่กึษาดงูานด้านภยัพิบตัขิองประเทศและ

ต่างประเทศกว่า 30 ชาต ิบทบาททีส่�าคญัล่าสุดของพวกเขา คอื การ

ผลกัดนัโมเดล พงังำแห่งควำมสขุ 

         ส�าหรับหลายพืน้ที ่ปัญหาทีด่นิยงัไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหา

กท็วคีวามรุนแรงขึน้ กรรมการพสิจูน์สทิธทิีดิ่นกห็มดวาระลง การเชือ่ม

โยงประสาน คปสม.ให้ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ ทัว่ประเทศเช่นสหพันธ์

เกษตรภาคเหนอื ใต้ อสีาน ปากมนู รวม 9 องค์กร จดัตัง้ขึน้เป็น      

เครอืข่ายขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม (ขปส. หรอืเรยีกสัน้ๆ 

ว่า P-Move) เจรจากบัทกุรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้การผลักดนั

กฎหมาย 4 ฉบบั จนถึงปัจจบุนั

 ตลอดห้วงเวลาการเตบิโตของขบวนการ 10 ปี  จ�านงค์และ

ทมีงานนกัจัดระบบชมุชนเร่ิมต้นจากการเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั    

สนึาม ิ และใช้การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจัดการระบบชมุชน จนใน

ทีส่ดุ กน็�าไปสูก่ารเชือ่มโยงกันเป็นเครอืข่ายเพ่ือท�างานในประเดน็สทิธิ

ทีดิ่นชุมชน การพฒันาคณุภาพชวีติอย่างครบวงจร และการผลักดนัแก้

ปัญหาความเหลือ่มล�า้ในสงัคม 

วาระประเทศไทย...ว่าด้วยภยัพบิตัิ
ในวาระ 10 ปี สึนามิ 
26 ธนัวาคม 2557

 นพ.บญัชา พงษ์พานชิ

คนืน้ีเมือ่ 10 ปีทีแ่ล้ว ผมนอนอยูท่ีส่วนโมกข์ อ�าเภอไชยา 

สรุาษฎร์ธาน ี เพือ่งานการจดัตัง้หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปัญโญ 

ทีก่�าลงัก่อการ ยงัไม่เป็นท่ียตุว่ิาจะมาตัง้ท่ีกรงุเทพอย่างทีเ่ป็นในทุกวนันี้ 

โดยขณะท่ีเกดิแผ่นดนิไหวใหญ่ตอนเช้าวนัที ่26 นัน้ ผมก�าลงัขบัรถอยู่

บนถนนสายเอเซียท่ีหน้าสวนโมกข์ เพ่ือลงไปสมทบกบัคณะท่ีตัง้ช่ือว่า 

“เพือ่นไทยลงไปเยีย่มพีน้่องชำยแดนใต้”  ทีปั่ตตาน ีซึง่ก�าลงัเริม่เกดิ

เหตกุารณ์ต่างๆ ตอนน้ัน ผมรู้สกึว่ามอีะไรมาเขย่ารถท่ีก�าลงัวิง่ แล้วต่อ

มาจงึได้รูผ่้านวทิยวุ่า เกดิแผ่นดนิไหวใหญ่ทีเ่กาะสมุาตราจนไปถงึปัตตานี 

จึงรู้ชดัว่าสนึามไิด้ถล่มไปท่ัว อาจารย์โฉ หรอื ปารชิาต สถาปิตานนท์ 

ทีไ่ปด้วยกว็ุน่อยูก่บัการถามข่าวถงึคณุพ่อคณุแม่และน้องทัง้ 2 ทีล่งไป

เทีย่วอยู่ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ซ่ึงยงัตดิต่อกนัไม่ได้ 
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จากนัน้ ผมจงึตดัสนิใจตรงไปจงึหวดัตรัง ทีมี่การนดัพบเพ่ือน

พ้องน้องพีภ่าคใต้ เพือ่ประมวลสถานการณ์พร้อมกบัประเมินว่า “จะท�ำ

อะไรกันได้บ้ำง” โดยมีการตกลงแบ่งกันไปลงส�ารวจประเมินพ้ืนที่ทั้ง       

6 จงัหวดัอนัดามนั แล้วนดักลบัมาหารอือกีครัง้ในวนัที ่ 4 มกราคม 

พร้อมการส�ารองเงินทองและข้าวของเพื่อเอาไปช่วยผู้ประสบภัยกัน    

ตามก�าลงั 

ด้วยความทีข่ณะนัน้ก�าลงัท�าโครงการพฒันาชมุชนเป็นสขุทีภ่าค

ใต้ หรอื “ดับบ้ำนดบัเมอืง เรียนรูอ้ยูด่ท่ีีปำกใต้” กนัอยู ่ โดยมเีกาะปู 

จงัหวดักระบีเ่ป็นหนึง่ในพืน้ทีโ่ครงการ ผมกบัพวกจึงเลอืกไปเกาะป ูแล้ว

พบว่าแม้ทีเ่กาะจะไม่เสียหายมาก นอกจากเรอืและเครือ่งมอืประมง แต่

ชาวเกาะปกูลบัเสยีชีวติมาก เนือ่งจากไปท�างานกนัทีเ่กาะพพีีเป็นส่วน

ใหญ่ ศพแรกทีพ่บก�าลงัจะมาถงึ ชือ่ “บงับญัชำ” พร้อมกนันัน้เรากไ็ด้

รบัค�าเตือนว่า อย่าไปพพี ีเพราะวุน่วายสบัสนไปหมด ตอนน้ีไม่อนญุาต

ให้ใครขึน้เกาะโดยเดด็ขาดแล้ว 

พวกเราจึงขบัรถต่อไปสู่เขาหลกัโดยได้พบกับความ “บอกไม่ถกู” 

ไปตลอดทาง โดยเฉพาะท่ีฐานทัพเรือและท่าเรอืทบัละมุ ซึง่เละไม่มชีิน้ดี 

จนไปถงึวดัล�าแก่น ก ็“ไม่ต้องบอกอะไรอกี” เพราะพบกองศพล้นโลงศพ

เรยีงรายอยูเ่ป็นร้อยเป็นพัน 

กระทัง่ถึงเขาหลกั รถติดยาว พวกเราได้คยุกบัผูก้�ากบัต�ารวจ

ท่านหนึง่ ซึง่บอกผมว่า “ใครกไ็ด้ช่วยด้วย โดยเฉพำะต้องกำรระบบฐำน

ข้อมูลเพื่อกำรสืบค้นหำญำติมิตร ที่สูญหำยพร้อมกับกำรพิสูจน์ศพ       

ทีไ่ม่รูว่้ำจะท�ำอย่ำงไร”  

ผมจงึโทรศัพท์บอก คณุหมอกฤษดา เรอืงอารย์ีรชัต์ ที ่สสส.

ขอให้เตรียมหาคนอาสาลงไปช่วย พร้อมกับตรงไปลงพ้ืนที่เขาหลัก     

บางเนยีง บางสกั น�า้เคม็ บางม่วง และวดัย่านยาว ท่ีเขาหลัก ผมได้พบ

กบัคุณหมอพรทิพย์ โรจนสนุนัท์ กบัคณะ ทีก่�าลงัยุง่อยูก่บัการจดัการ

ศพและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และพบปัญหาเดียวกัน และเม่ือผม

ประสานกับทางจังหวัดพังงารวมท้ังทีมสาธารณสุข ก็มีปัญหาเดียว     

กนัอกี พวกเราจงึตกลงตัง้หน่วยอาสาสมคัรสนึามขิึน้ท่ีโรงแรมเขาหลกั

เนเจอร์ ทีที่มกูภั้ยเกบ็ศพจากหลายมลูนธิิใช้เป็นฐาน โดย สสส. ได้มลูนธิิ

กระจกเงา ภายใต้การน�าของหนหูริง่ สมบตั ิบญุงามอนงค์ ยกทีมลงมา

รับช่วง ตัง้เป็นศนูย์อาสาสมคัรสนึาม ิหรอื Tsunami Volunteer Center 

(TVC) และผมได้เวยีนช่วยอยู่ด้วยเป็นเดอืนๆ สลับกบัการไปช่วยเพือ่น

พีน้่องภาคใต้ ท่ีกลับไปสรปุกนัท่ีตรงัในวนัท่ี 4 ตามท่ีได้นดัหมายไว้ แล้ว

ตัง้เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืฟ้ืนฟชุูมชนชายฝ่ังอันดามนั หรอื Save 

Andaman Network (SAN) เลอืกท�าเรือ่งการฟ้ืนฟูชวีติ ชมุชนชาว

ประมงพืน้บ้านชายฝ่ังตลอดทัง้ 6 จงัหวดั เนือ่งจากเป็นกลุม่ชายขอบ 

ไม่มใีครมองเหน็ เราเริม่ท�า โดยมีกลุ่มเอ็นจีโอท่ีสันทัด สมัครจะท�า ด้วย

การสนบัสนนุการซ่อมสร้างเรอืและเครือ่งมือประมงแบบมีส่วนร่วมผ่าน

ระบบกองทุนและอู่ซ่อมสร้างของชุมชน ซ่ึงผมถูกขอให้รับบทบาท

ประธานเครอืข่าย เพือ่การจดัระบบ ท�าแผนงานพร้อมกบัการจดัหางบ

ประมาณและประสานการต่างๆ จนเกิดการขยายบทบาท พื้นท่ี         

เครือข่ายอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณเป็น

จ�านวนมาก จากหลากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเครือซิเมนต์ไทย               

กบัตลาดหลักทรพัย์และสมาคมธรุกจิตลาดทนุไทย 
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เครอืข่ายความร่วมมอืฟ้ืนฟูชุมชนชายฝ่ังอนัดามนัมปีฏบิตักิาร

ในเกอืบ 150 หมูบ้่าน/ชมุชน ชาวประมงชายฝ่ังอนัดามนัจากระนองถงึ

สตลู จดัตัง้กว่า 50 อูซ่่อมสร้างเรอืชมุชน ท�าการซ่อมสร้างเรอืร่วม 

1,500 ล�า เพือ่ให้ชาวประมงกลบัสูอ่าชีพเพือ่เร่ิมต้นชวิีตใหม่ เกอืบคร่ึง

หนึ่งของเรือชาวประมงเล็กที่เสียหาย รวมท้ังกิจกรรมร่วมอื่นๆ คือ      

การซ่อม-สร้างบ้านแบบมส่ีวนร่วม การจดัตัง้ศนูย์กฎหมายอนัดามันเพ่ือ

ช่วยแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้ชุมชนชาวประมงพ้ืนที่ตลอดจนคน     

ชายขอบทัง้หลาย ท้ายสดุคอืระบบการจดัการภยัพิบตัโิดยชมุชนทีริ่เร่ิม

ในบ้านน�า้เคม็จนเป็นต้นแบบอยูใ่นขณะนี้ 

รายการนีอ้อกอากาศในวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เพือ่น

พีน้่องทีร่่วมงานกนัมาโดยเฉพาะชาวบ้านน�า้เคม็ชวนผมให้มาร่วมการ

บันทึกรายการ วำระประเทศไทย ของสถานีโทรทัศน์ TPBS ที่มี         

ณาตยา แวววรีคปุต์ เป็นพธีิกร รายการนี ้มีผู้ร่วมสนทนาเกอืบ 20 คน 

จากภาคผู้ประสบภัย เอกชนผู้มาช่วย ภาครฐั ภาควชิาการ ตลอดจน

ภาคนโยบายจากสภาปฏิรปูแห่งชาต ิ เราคุยกันภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 

ภายใต้ประเดน็ท่ีว่า “สนึำมคิอืคล่ืนแห่งกำรเปลีย่นแปลง” แล้ว 10 ปี

มานีเ้ปล่ียนแปลงอะไรไปบ้าง? 

ดเูหมือน ทางเวทีสนทนามุง่ตดิตามปัญหาท่ีค้างคาของชมุชน

ชาวบ้าน คอื เรือ่งปัญหาทีด่นิ ปัญหาชาวเล และปัญหาคนไทยไร้สญัชาติ

ทีโ่ผล่ผุดข้ึนมาหลังภัยคล่ืนยักษ์ ซ่ึงใช้เวลาในการบอกเล่าและหาทางออก

อยูน่าน กว่าจะได้เข้าประเดน็หลกัว่าด้วย “ภยัพบัิต”ิ กแ็ทบไม่มเีวลา  

โดยผมได้ตัง้ค�าถามว่า “หำกวนัทีค่รบรอบ 10 ปีสนึำม ิแล้ว

เกดิแผ่นดนิไหวตำมด้วยสนึำมอิกีครัง้ เรำมคีวำมพร้อมพอกนัเท่ำไหร่” 

ท่านรองผู้ว่าราชการจงัหวดัพังงาบอกว่า 60 ใน 100 ในขณะท่ีหลาย

คนบอกว่า 50 : 50 บางคนบอกว่าน่าจะสกั 40 คณุหมอก้องเกยีรติ

จากโรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็บอกว่า ไม่น่าจะดกีว่าเดมิ ผอ.ศูนย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีบอกว่า ดีสมบูรณ์พร้อมท้ัง 

กฎหมาย ระบบเตอืนภยั มสิเตอร์เตอืนภยั การซักซ้อม และอาสา    

สมัคร อปพร. ท่ีมเีตม็ประเทศ แล้วท่านรองผู้ว่าขอปรบัเป็นพร้อม 80 

แบบหลายคนงงๆ โดยคุณณาตยาถามผมว่า แล้วผมมีข้อเสนอชัดๆ 

อย่ำงไร 

ภาพการบันทกึรายการวาระประเทศไทย ท่ีรมิทะเลข้างอนุสรณ์สถานบ้านน�า้เค็ม       

ตะก่ัวป่า พังงา เมือ่บ่ายวันท่ี 25 ธนัวาคม 2557 
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จากฐานทีเ่คยประสานจัดการสรุปบทเรียนไว้เม่ือครบ 3 ปีของ

เหตภุยัพิบติั และเคยถกูเชญิไปร่วมสมัมนากบัสถาบนัวู๊ดโรว์ วิลสัน ที่

กรงุวอชิงตัน สหรฐัอเมรกิา ผมพอจะสรปุเรว็ๆ ว่า ให้ปฏรูิประบบการ

จดัการภยัพบิตัขิองประเทศเสยีใหม่ ทัง้ในเร่ืองของกฎหมาย ระบบ

โครงสร้างการจดัการ และความมส่ีวนร่วมเป็นเจ้าของ และมีข้อเสนอ 

3 เรือ่ง ดังนี้ 

1) แม้พระราชบัญญติัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.

2550 จะได้ออกมาหลงัภยัสนึาม ิ3 ปี แต่จากร่างเดมิทีย่งัไม่เกดิสึนามิ 

ซึง่ถงึทกุวนันีม้มีติใิหม่ๆ เพิม่ขึน้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชนดิ ประเภท 

ขนาด พืน้ที ่ดงัทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในภาคเหนอือย่างต่อเน่ือง เกดิน�า้ท่วม

ใหญ่ในภาคกลางถงึใจกลางกรงุเทพ พบว่า ล้มเหลวไม่เป็นท่าในแทบทุก

ภยั โดยขณะนี ้มบีทเรียนจากสากล ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอด

จนปรากฏกรณศีกึษาผูส้ามารถมีบทบาทร่วมในการจดัการภยัเพ่ิมข้ึน

พร้อมๆ กบัความเสีย่งของภยัในอกีหลายรปูแบบทีม่ใิช่เพยีงภยัธรรมชาติ  

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารทบทวนและปรบัปรงุตวับทกฎหมาย เพ่ือให้    

การจดัการเป็นระบบครบถ้วนสอดคล้องต่อบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงตัง้แต่ 

(1) การตระหนกัรูเ้ตรยีมความพร้อม (2) ป้องกนัและลดความรุนแรง

เสยีหาย (3) พร้อมเผชิญเพือ่ความปลอดภยั (4) ช่วยเหลอืบรรเทา

ทกุข์ และ (5) ฟ้ืนฟชูวิีตชมุชน 

2) จรงิๆ แล้ว ระบบโครงสร้างการจัดการภยัพิบตันิัน้จะต้อง 

บรูณาการเป็นเชงิซ้อนของ 3 ระดับ คือ ระดบัพืน้ทีช่มุชน ระดบัท้องถิน่ 

และระดับส่วนกลาง มีทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ     

ภายใต้ระบบบัญชาเหตกุารณ์และเปิดให้มีส่วนร่วมอย่างขยายวง ภายใต้

ระบบประสานจดัการท่ีด ีสหรฐัอเมรกิาซ่ึงถือว่าเป็นหนึง่ในต้นแบบของ

การจัดการภยัพบัิต ิมรีะบบโครงสร้างเชิงดิง่ เป็นองค์กรระดบักระทรวง 

กต้็องทบทวนระบบใหม่หมด หลงัจากเกิดเหตใุหญ่เกนิการจดัการในช่วง

ระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยซ่ึงแม้จะรเิริม่และตัง้กรมป้องกนัฯ มา

เกอืบ 100 ปี แต่ตลอดระยะทีผ่่านมา มคีวามลุม่ๆ ดอนๆ ด้วยการยบุ 

ย้ายไปมาหลายกระทรวง หลายรอบ จนแม้ทุกวนันี ้ทีอ่ยูก่บักระทรวง

มหาดไทยกย็ากทีจ่ะมคีวามพร้อมเพยีงพอเพือ่การจดัการภยัพิบตัทิีด่ี 

เพราะขาดผู้รูแ้ละผู้เช่ียวชาญ พร้อมระบบรองรบัทีต่่อเนือ่ง มแีต่นกั

ปกครองท่ีมุ่งหมายการเตบิโตในเส้นทางการปกครองเสียโดยมาก ระบบ 

โครงสร้างท่ีรวมท้ังองค์กรและองคาพยพการจัดการภัยพิบัติของ

ประเทศไทยควรได้รบัการปรบัปรงุในจงัหวะนี้ 

3) เมือ่ครัง้แผ่นดนิไหวใหญ่ทีเ่มอืงโกเบ ประเทศญีปุ่น่ มกีาร

ส�ารวจวจิยัถามว่า ใครคอืผูม้าช่วยคนส�าคญัของผูป้ระสบภัย ค�าตอบคอื

เพ่ือนบ้านข้างเคยีงและผูค้นรายรอบ มใิช่รฐับาลหรอืใครทีอ่ยูไ่กลออกไป 

การจดัการภัยพบัิตจึิงต้องเริม่จากส่ิงท่ีใกล้ตวัท่ีสุด ก่อนท่ีจะขยายวง

กว้างออกไป การมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของระบบจึงมีความส�าคัญ 

กฎหมายและระบบโครงสร้างการจดัการภยัพิบตัจิะต้องเหน็และให้ความ

ส�าคญัในเรือ่งนี ้ รฐัโดยล�าพงั ท้องถิน่โดยล�าพงั ไม่สามารถท�าเองได้

ทัง้หมด ต้องหนนุเสรมิความเข้มแขง็และการจดัการตนเองได้ในระดบั

ครัวเรอืน ชมุชนและท้องถิน่ และคอยเชือ่มโยงสนบัสนนุส่งเสรมิเตมิเตม็ 

เป็นเครือข่ายความร่วมมอือย่างต่อเนือ่งให้ยัง่ยืน 
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หลงัสิน้สดุเวทีสนทนาในรายการโทรทัศน์ มกีารตกปากรบัค�า

ว่าจะน�าข้อเสนอไปสานต่อ โดยสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาตบิอกว่า จะน�า

ไปขบัเคล่ือนต่อ โดยผมได้มอบหนงัสอืทัง้ 4 เล่มในชดุบทเรยีนรูข้อง

ประเทศไทยเพ่ือความพร้อมพอต่อนานาภัยท่ีร่วมกนัท�าเม่ือครบ 3 ปี 

ประกอบด้วย 60 บทเรียนจาก 60 องค์กรทีล่งไปท�างานสารพดัทัง้   

ภาครฐั เอกชน ชมุชน ธรุกจิ ต่างประเทศ และบทเรียนส�าคัญของบ้าน

น�า้เคม็ กบับทสรปุพร้อมแนวทางเพือ่ความพร้อมพอฉบบัภาษาไทย โดย

มอีีกเล่มเป็นบทสรปุสมัมนาทีว่อชงิตนัทีน่�าบทเรยีนของไทยไปรวมไว้

ด้วย โดยในเช้าวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผมได้ไปร่วมประชมุคณะ

กรรมการกิจการเพือ่สงัคมแห่งชาต ิ(Social Entrepreneur-SE) ทีต่ัง้

มา 4 ปี แต่รฐับาลทีแ่ล้วไม่เรยีกประชมุ รฐับาลนีมี้รองนายกฯ ยงยทุธ 

ยทุธวงศ์ นดัเป็นครัง้แรกหลงัหมดวาระแล้ว กไ็ด้เอาไปมอบไว้อกีชุดใน

โอกาสครบรอบ 10 ปี ทีก่�าลงัประชมุในเรือ่งทีน่่าจะเกีย่วข้อง แต่ปรากฏ

ว่าฝ่ายเลขาฯ (ทาง สสส.) ตัง้เรือ่งไม่ค่อยให้เกีย่วข้องอย่างน่าเสียดาย 

ได้พยายามเสนอแนะ และทดัทาน กด็วู่าไม่เป็นผล  

ส่วนในพืน้ท่ีนัน้ ก่อนกลบัมาขึน้เคร่ืองบนิทีภ่เูกต็ กไ็ด้แวะเยีย่ม

อาสาสมคัรสนึามจิากทัว่โลก ทีนั่ดกนัมาร�าลกึทีเ่ขาหลักร่วม 150 คน 

อย่างน่าจะท�าอะไรให้มากกว่าทีเ่พยีงมาพบปะสังสรรเท่านัน้ 

  อาสาสมัครสนึาม ิTVC สงัสรรกนัทีเ่ขาหลกั เมือ่บ่ายวนัที ่25 ธนัวาคม 2557 

ในนัน้ ผมได้พบนาย Pau Comellas จากบาเซโลน่า ประเทศ

สเปน จ�าได้ว่าพบกนัท่ีบ้านมอแกลนทับตะวนั เขาเป็นคนท่ีมาขอท�า

ห้องน�า้ใส่บ้าน เพราะไม่ถนดังานไม้ ผมได้ถ่ายรปูใส่ไฟล์ใส่ในสไลด์ Power 

Point ให้เขาไปเปิดเล่าให้พีช่ายฟัง ยงัตืน่เต้นกนัยกใหญ่ว่า เหลอืเช่ือท่ี

น้องไปช่วยสึนามิอยู่เมืองไทย แล้วมีหมอจากเมืองไทยได้ร่วมงานแล้ว

ถ่ายรูปเอาไปเล่าถงึเสปน 

สวัสดีครับ 10 ปี สึนามิเมืองไทย ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้วาระ

ประเทศไทยในเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั 
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สนึามกัิบการท�างานทางสงัคม :
เส้นทางความเจรญิงอกงาม

ของผูค้นหวัใจอาสา
        

 นศิานาถ รตันนาคนิทร์ (โยธาสมทุร)

     อาสาสมคัรสึนาม ิTVC ทีบ้่านน�า้เค็ม 

     คนสวมเส้ือยดืสีขาว Andy Chaggar เป็นผู้ประสบภยัสญูเสยีคนรกัแล้ว

ผนัมาเป็นอาสา ทกุวันน้ีเป็น CEO ของ International Disaster Volunteer 

(IDVolunteer.org) 

     ผูช้ายทีย่นืข้างผม คอื นาย Pau Comellas ชาวบาเซโลนาทีจ่องสร้างส้วม 

ทีท่บัตะวันแล้วผมไปพบพ่ีชายทีเ่สปน 

 เริม่คดิเขยีนวนัที ่2557 ธันวาคม ทีบ้่านน�า้เคม็ แล้ว
ลงมอืขณะรอเครือ่งบินกลบักรงุเทพทีส่นามบนิภเูกต็  และเขยีน
ต่อจนเสร็จท่ีสนามบินดอนเมืองขณะรอเครื่องบินกลับ
นครศรธีรรมราช บ่ายวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2557  

เมื่อเวลำแห่งควำมต้องกำรเรียกร้อง    
มำถึง สัญญำใจของข่ำยอำสำสมัครที่ยังคง
เกำะเกีย่วกนัโดยปรำศจำกถ้อยค�ำ กจ็ะผสำนใจ
กนัออกเดนิทำงไปบนถนนเส้นเดยีวกนัตลอดไป 

ก่อเกดิจากคล่ืนยักษ์

     คลืน่ยกัษ์สนึามอิาจพรากชวีติผู้คนเรอืนแสน แต่กใ็ห้ก�าเนิดหวัใจ

ใหม่กบัผู้คนนบัไม่ถ้วน รวมถงึความเปลีย่นแปลงในสงัคม 

  ภายหลงัภัยพิบัติสนึาม ิเรา (ข้าพเจ้า) ได้คุน้เคยและร่วมงาน

กบัเหล่าอาสาสมคัรอสิระ และเจ้าหน้าทีจ่ากองค์กรต่างๆ ผูม้หีวัใจทุม่เท

ท�างานเพือ่บรรเทาทกุข์ของเหล่าผูป้ระสบภยั แม้เราจะไม่อาจทุม่เทได้

เช่นเขาเหล่านัน้ แต่กพ็ยายามนกึถงึแหล่งทรพัยากรทีม่ใีนองค์กรของเรา
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และข่ายสมัพนัธ์ทีเ่ราท�างานด้วย เผือ่ว่าเราอาจจะเชือ่มต่อร้อยความ

ต้องการทีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�างานในพืน้ทีป่ระสบภยัได้ 

ทีเ่ขาหลกั จงัหวดัพงังา หน่ึงในพืน้ทีป่ระสบภยัรุนแรง เราลงงาน

ครัง้แรกโดยพรรคพวกให้รถไป ได้ร่วมกบัอาสาสมัคร 48 ชวิีต ทีไ่ม่รู้จัก

กันมาก่อน ต่อมา ได้รับแจ้งว่า ยังขาดอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล       

ทีมงานของเราจึงได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พอใช้งานได้จ�านวน           

22 เครือ่ง เพือ่ลงโปรแกรมประมวลข้อมลูผูเ้สยีชวีติชาวต่างชาตติาม

แนวคดิของมลูนธิิกระจกเงา ศนูย์นีจึ้งเป็นศนูย์ทีมี่อาสาสมัครหลายชาติ 

ซึง่เช่ือมโยงกนัมาจนถงึปัจจบุนั

มูลนิธิกระจกเงาส่งข่าวให้เราลงพ้ืนท่ีร่วมรับฟังและลงงานการ

จดัการการเงินทีบ้่านน�า้เคม็ จงัหวดัพงังา จงึเป็นโอกาสให้เราได้พบกบั 

ไมตร ี(ไมตร ีจงไกรจักร์) , ด้วง (ปรดีา คงแป้น) และทมีงานมูลนธิิ

ชมุชนไท ซึง่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในงานภัยพบัิติหลายครัง้หลายหน เราท�า

หน้าทีเ่หมอืน “ยำแนว” พยายามเสริมส่วนทีจ่ะหาได้ตามทีห่น้างาน

ต้องการ แม้วกิฤติท่ีถาโถมมาจากคล่ืนยกัษ์สนึามิจางไปแล้ว แต่อาสา

สมคัรทีร่่วมงานกันในช่วงนัน้ --- ซ่ึงประกอบด้วย มูลนธิกิระจกเงา 

มลูนธิชิมุชนไท บางกอกฟอรัม่ NGO องค์กรอาสา และอาสาสมัครอิสระ 

ยงัเดินงานเรือ่งภยัพบิตักัินต่อ

เหล่าอาสาสมัครอสิระ อย่าง เรา อ.มิ (ดร.มิชติา จ�าปาเทศ      

รอดสุทธิ) น้องกบ (อนันตา อินทรอักษร) น้องมดแดง (ณัฐยา         

เดวดิสนั) และอกีหลายๆ คน ยงัคงพบปะนดัคยุกนัอย่างสม�า่เสมอ ด้วย

มงีานและยงัมพีบิตัภิยัเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง จนท�าให้พวกเรากลายเป็น

เพ่ือนรัก และรวมกนัเป็นข่ายงานอาสาสมคัรอิสระแบบขาประจ�า และ

บางส่วนกเ็ดนิงานด้านข่ายจิตอาสาต่อไป

ปี พ.ศ. 2549 เหตกุารณ์อุทกภัยและโคลนถล่มในภาคเหนอืตอน

ล่างเรียกร้องบรรดาอาสาให้ขึน้ไปท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ี่ได้รบั

ผลกระทบมากท่ีสดุ เราจงึได้เรยีนรู้และเพิม่พนูประสบการณ์ในงานด้าน

ภยัพิบตัใินประเดน็ดนิโคลนถล่ม มลูนธิกิระจกเงากบัข่ายอาสาสมคัรมอง

เร่ืองการฟ้ืนฟหูลงัภยัพบิตั ิ เราจงึคยุกบัพืน้ที ่ คดิท�าโรงเพาะเหด็กัน 

เพราะพื้นท่ีใกล้ๆ ผลิตก้อนเห็ดขายอยู่เดิมแล้ว เราจึงประสานการ

สนับสนุนจากกองทุนจัดการภัยพิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

มาสร้างโรงเพาะเหด็ 

ช่วงขาล่องลงกรงุเทพฯ เราเอาก้อนเหด็ตดิรถมาเป็นร้อย เมือ่ผ่าน

จงัหวัดอยุธยาซ่ึงก�าลังประสบกบัความเดอืดร้อนจากภาวะน�า้ท่วมสงู

มาก เราจงึแวะส�ารวจพืน้ที ่เพือ่ดวู่าจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เรา

พบเรือ่งหนึง่ว่า เหด็เป็นแหล่งอาหารท่ีดใีนยามวกิฤต ิ ผู้ประสบภัยน�า

ก้อนเห็ดแขวนไว้กบัขอบหน้าต่าง รดน�า้ (ซ่ึงมอียูร่อบตวัและรอบบ้าน) 

ไม่นานกจ็ะได้อาหารบรโิภคทีม่โีปรตนีและแร่ธาต ุเป็นคณุค่าทางอาหาร

เพ่ิมเตมิจากอาหารแห้ง บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็ และอาหารกระป๋องทีไ่ด้รบั

บรจิาค ท้ังจากทีมของเราและจากองค์กรสาธารณกศุลอ่ืนๆ ความคดิ

ท�าครัวกนัเองกเ็กดิขึน้  

 การอาสาสมัครท�าให้พวกเราเหล่าอาสากอดคอกนักลมเกลยีว

เหนียวแน่น ทัง้ในพ้ืนทีห่น้างานอาสาและในองค์กรสนบัสนนุ น้องกุก๊ 
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(อญัชนั แกมเชย) จากบางกอกฟอรัม่ ทีมของมูลนธิชิมุชนไท และอาสา

จากมลูนธิกิระจกเงา ซึง่เคยท�างานในช่วงสึนามด้ิวยกนั ยงัคงเกาะเกีย่ว

กนัไปเป็นอาสาสมคัรงานภัยพิบตัต่ิางๆ ตามวาระจนถงึปี พ.ศ. 2550 

ในยุครัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยท่านอาจารย์ไพบูลย์     

วฒันศริธิรรม ในต�าแหน่งรองนายกฯ มมีตใิห้ “กำรให้และกำรอำสำ     

ช่วยเหลอืสงัคมเป็นวำระแห่งชำต”ิ 

ช่วงเวลาใกล้เคยีงกนันัน้เอง กระแสโลกเริม่ให้ความส�าคญักบัธรุกจิ

ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรือย่อว่า 

CSR) นบัเป็นโอกาสทีร่อคอย เราได้รบัการคัดเลือก (ด้วยการ Vote) 

ให้เป็นประธานคณะท�างาน CSR ขององค์กรเรา เราจงึขอตัง้ชมรมอาสา

สมคัรในทีท่�างาน เพือ่บ่มเพาะเมลด็พนัธ์ุแห่งการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัใน

ใจผูค้น สร้างแรงบันดาลใจให้คนหนัมาร่วมมอืกนัในการแก้ไขทกุข์ของ

สงัคม และสร้างสรรค์สิง่ดงีามด้วยกัน 

เราวางหลกัการไว้ว่า ชมรมนีต้้องเป็นของพนกังานและเป็นอสิระ

จากโครงสร้างขององค์กร (เหมอืนสหภาพฯ) ดงัน้ัน เราจึงมีทัง้ ชมรม

กรงุไทยอาสา และฝ่าย CSR ขององค์กร แต่ทัง้นี ้ส�านกังานธนาคารกรงุ

ไทยจะให้การสนบัสนนุงบประมาณบางส่วน เช่น ค่าเดินทาง ส่วนค่าที่

พกั ค่าอาหาร เป็นส่วนท่ีอาสาสมคัรต้องรับผดิชอบเอง ด้วยหลกัการ

อย่างนี ้ เราจงึรูส้กึเป็นอิสระ ช่วยเหลอืกันในทกุเร่ือง รวมถงึการระดม

ทนุหาเงนิเข้าชมรมกนัเองด้วย ซึง่แนวทางการท�างานของชมรมได้หลอม

รวมพวกเราช่วยเหลอืกนั มคีวามเป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกนั 

ชมรมอาสาสมัคร สร้างแรงบันดาลใจ 
เปิดจติใจและคล่ีคลายก�าแพงของตัวตน

  ชมรมกรุงไทยอาสา ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2550 มุง่รณรงค์ให้

พนกังาน ครอบครวั พนกังานในบรษิทัในเครอืและลกูค้า เข้าร่วมกจิกรรม 

พร้อมให้ความรูห้ลากหลายอย่าง อาทิ เม่ือไม่มภัียพบัิตกิป็ลูกปะการงั 

ปลกูป่าโกงกาง ปลกูกล้วยป่ารกัษาต้นน�า้ ท�าโรงเรยีนร่วมกบันักศึกษา 

ฯลฯ เมื่อมีภัยพิบัติก็ลงพื้นที่หรือช่วยจัดกิจกรรมระดมทุน จัดของ

สนบัสนนุงานพืน้ท่ี เพือ่เปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง

อนัหลากหลายตามกจิกรรมท่ีอาสาสมคัรอยากเข้าร่วม สิง่เหล่านีส้ร้าง

แรงบนัดาลใจและจิตส�านกึในการช่วยเหลอืและรบัผดิชอบสงัคม รวมถงึ

สานสัมพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนัด้วย 

พนกังานในชมรมได้รบัความรูส้กึดแีละภาคภมูใิจ ทีไ่ด้เหน็ความ

สามารถของตนในการสร้างประโยชน์ ให้ส่วนรวม จาการด�าเนนิกจิกรรม

ของชมรม แต่ความท้าทายท่ีต้องเผชิญ คอื การยอมรบัของคนภายใน

องค์กร จากทกุระดบั มหีลากประเดน็ค�าถามทีเ่ราต้องชีแ้จงและถกแถลง

เสมอ โดยเฉพาะในช่วงขอรบังบประมาณ ซ่ึงมักจะมีค�าถามเช่นว่า “ท�ำไม

ชมรมฯ ไม่ท�ำกจิกรรมอย่ำงใดอย่ำงเดยีวให้เกดิภำพลกัษณ์ต่อองค์กร?” 

 ค�าตอบของเรา คอื เราไม่ได้ท�าหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์องค์กรต่อ

สาธารณะ แต่เรามุ่งสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาจิตอาสาในหมู่พนกังาน

ขององค์กรตามวถิขีองเขาเอง 
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กระบวนการพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรในทีท่�างาน

 การจัดอาสาสมัครลงพื้นท่ีงาน พนักงานจะได้เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในเรือ่งราวน้ันๆ รวมท้ังเรียนรูจ้ากองค์กรงานในพ้ืนที่

และอาสาสมคัรจากภายนอกทีม่าร่วมงาน อาสาสมัครได้ขยายการรับรู้ 

เกดิแรงบนัดาลใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ และรูจ้กัสานสมัพันธ์กบั  

ผูอ้ืน่ กระบวนการดงักล่าวเป็นการพฒันาจติ และพฒันาศกัยภาพความ

เป็นมนษุย์ ทัง้ยงัสร้างความเป็นทมีในหมูพ่นกังานและผูอ้ืน่ด้วย (team 

spirit) 

ศนูย์ร่วมแรง	รวมใจ

สถานการณ์สร้างการยอมรับ ในท่ีสุด ชมรมฯ กไ็ด้รบัการยอมรับ

จากเพือ่นๆ ภายในองค์กรอย่างกว้างขวางทเีดยีว

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เมือ่ใดทีเ่กดิเหตภุยัพบิติั ทัง้ในและต่าง

ประเทศ ส�านกังานใหญ่ของเราจะเปิดเป็นศนูย์รบับรจิาคและจดัส่งส่ิงของ

ไปยงัพืน้ทีป่ระสบภยั ซ่ึงสาขาต่างๆ ของธนาคารกเ็ข้าร่วมด้วย บางคร้ัง

ขบัรถมาจากต่างจังหวดัน�าของมาส่งให้ องค์กรเราได้ท�างานร่วมกบัทมี

อาสาขณะนั้น มี “อำสำดุสิต” ของน้องปู (ชิดชนก ฌาณคุปรัตน์)       

และทมี ยงัมบีางกอกฟอรัม่ รวมทัง้การสนบัสนนุบางครัง้จากชมรม

รัฐวิสาหกจิเพือ่ชุมชน (รฐัวสิาหกจิท่ีมาร่วมท�างานเพือ่ชุมชน) ช่วยขน

ของลงปัตตาน ีและพืน้ท่ีประสบภัย

ครัง้เหตอุุทกภัย ปี พ.ศ. 2553 ได้ร่วมกบักลุม่อาสาสมคัรอิสระ

ขาประจ�า อย่าง น้องแคธี ่ (วลิาวลัย์ บญุจนัทร์) น้องกบ (อนนัตา        

อนิทรอกัษร) และเพือ่น ฯลฯ จดักจิกรรมระดมทุนเพือ่สนบัสนนุอุปกรณ์

ให้โรงเรียนในพืน้ทีป่ระสบภยัช่วงฟ้ืนฟ ูและช่วงหลงัการประท้วงทีแ่ยก

ราชประสงค์ ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เราจดั “ตลำดนดัน�ำ้ใจ 

คนไทยไม่ทิง้กนั” โดยจัดพืน้ทีค้่าขายให้ตามทีช่มุชนต้องการทีล่านสขุมุวทิ 

พร้อมมีศิลปินมากมายมาร่วมงาน ระดมตั้งกองทุนให้ชุมชนท่ีได้รับ     

ผลกระทบ 

ในช่วงมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 อาสาสมคัรทัง้หลายจาก

อาสาดสุติ ชมรมกรงุไทยอาสาอาสาอิสระ ท�างานกนัทุกวนั ตอนพกัเท่ียง

และหลงัเลกิงาน ในช่วงเย็นถงึค�า่มดื เราจะเหน็ภาพน่าประทบัใจทีผู้่คน

นบัร้อยมารวมตวักนัด้วยใจอาสา --- พนกังานธนาคาร ตัง้แต่ รปภ. ถงึ

ผูบ้ริหารลงมาช่วยระดมทนุ คณะนกัเรยีนโรงเรยีนละแวกใกล้เคยีงมา

ช่วยจัดของ นกัศึกษาและคนท�างานทีเ่ดนิทางโดยรถไฟ BTS กม็าลงขัน

ร่วมแรงด้วย และบางครัง้ กมี็พระคณุเจ้ามาร่วมช่วยอีกแรง และบางคนื

ยืดยาวไปจนถงึ 3 ทุ่มกว่า ช่วงดกึ บางวนัอาสาสมคัรกว่า 300 คน ได้

รับแจกกาแฟท่ีบริษัทกาแฟขันอาสามาเป็นแรงหนุนสนับสนุนการ     

อาสาสมคัร 
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ภัยพิบัติเป็นส่ิงท่ีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ทุกครั้งที่     

เกดิข้ึน เราเรยีนรู้ท่ีจะดแูลให้หวัใจอาสางอกงามเตบิโตขึน้เสมอ ไม่เพยีง

แต่งานอาสาสมคัรภายในประเทศ แต่เรารวมกนัเพือ่เพือ่นร่วมโลกทีก่�าลงั

ประสบภยัพบัิติด้วย อย่างครัง้ท่ีเกิดภัยพบัิติพายุนาร์กสี (Nagris) ที่

สหพนัธรฐัเมยีนมาร์ ในปี พ.ศ. 2551 เหตแุผ่นดนิไหวทีเ่ฮต ิ(Haiti)    

ปี พ.ศ. 2553 และภัยพบิตัสินึามทิีป่ระเทศญีปุ่น่ ปี พ.ศ. 2554 อาสา

สมัครอิสระและพวกเราเชื่อมต่องานกับเครือข่ายทั้งหลาย บางกอก      

ฟอรัม่ อาสาดสุติ มลูนธิิชมุชนไท มลูนธิกิระจกเงา ฯลฯ เพ่ือร่วมกนัจัด

งานตามวาระ นอกจากน้ัน ประสบการณ์ทีเ่คยร่วมงานด้านอาสาสมัคร

กับชาวต่างชาติ ก็ท�าให้พวกเราเช่ือมงานให้ความช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศได้สะดวกขึน้ อย่างกรณ ีให้ความช่วยเหลอืกบัผูป้ระสบภยัจาก

พายนุาร์กสี เราต้องวางแผนเพือ่ได้ไปท�างาน ทีมกระจกเงาและอาสาน้อง

มดแดง (ณฐัยา เดวดิสัน) ลงไปท่ีลุม่น�า้ซึง่โดนพายุหนกั โดยท�างานร่วม

กบั UN และ Asian เหตแุผ่นดนิไหวในเฮต ิเครอืข่ายของพวกเราจดังาน

ระดมทนุใหญ่และประสานกับอาสาสมคัรอเมรกินัทีเ่คยร่วมงานกนัครัง้

ภยัพบิติัสนึาม ิจดัส่งทนุไปเพือ่การท�างานท่ีเฮต ิตามล�าดบั

ล่าสดุ ในคราวท่ีประเทศญีปุ่่นประสบกบัภยัสนึามิครัง้ใหญ่ เม่ือ

ปลายปี พ.ศ. 2554 พวกเราร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทนุในโครงการ 

“Wish & Pray for Japan” ทีส่�านกังานธนาคารกรงุไทยและทีส่วน

เบญจศริ ิในงานมกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิวาดภาพบนการ์ดและ

เขยีนข้อความถงึชาวญีปุ่น่ท่ีประสบภยั เล่นดนตรี การแสดง ฯลฯ 

เรานัง่ท�าการ์ดกนัท่ีส�านกังาน พีค่ดิ (สมคดิ ชัยจติวนชิ) ช่างภาพ

อาชีพน�าเอาภาพถ่ายของตนเองมาเป็นภาพการ์ดให้ทุกคนได้เขียน

ข้อความ ส่งก�าลงัใจให้ชาวญีปุ่น่ผูป้ระสบภยั อาสาสมคัรร่วมกจิกรรม 

มากนัเดีย่วบ้าง เป็นคูบ้่าง กลุม่บ้าง และครอบครวับ้าง

ท่ีโต๊ะท�ากจิกรรม เดก็หญงิไทยวยั 10 ขวบคนหนึง่ก�าลังเขยีน

ภาษาญีปุ่น่ลงบนการ์ด น้องในทมีอาสาสมคัรของพวกเรารูส้กึแปลกใจ

จึงเข้าไปถาม “เจนน่ี หนเูขยีนภำษำญีปุ่่นได้ด้วยเหรอ” 

“เปล่ำหรอกค่ะ หนเูปิดดจูำกในเวบ็ ค�ำนี ้มนัมคีวำมหมำยให้

ก�ำลังใจนะคะ” เจนนีต่อบและยิม้อย่างภาคภูมใิจ 

ทมีของเรารูส้กึทึง่กบัความตัง้ใจของสาวน้อยคนนี ้  “แม่เจ้ำ! 

ช่ำงคดิจงัเลย พยำยำมมำกด้วย ไปหำข้อควำมภำษำญีปุ่่นในเวบ็มำ     

ซะด้วย” 

กจิกรรมนี ้มอีาสาสมคัรชาวญีปุ่น่มาร่วมด้วย พวกเขาก�าลงัคยุ

กนัทีบ้่านพกัคนชราชาวญีปุ่่นในประเทศไทย ด้วยทราบว่าพวกเราก�าลงั

จัดงานเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยทีญ่ีปุ่่น ทนัทีท่ีพวกเขารู ้กร็บีรดุมาช่วยเรา

ในงาน และชมรมผู้สงูอายุชาวญีปุ่่นในประเทศไทยก็ส่งเงนิสมทบบรจิาค

ให้ผูป้ระสบอุทกภัยภาคใต้ของไทยทีง่านเราด้วย 

งานนี ้พวกเรา อาสาสมคัรคนไทยกบัพีน้่องชาวญีปุ่่นทีอ่ยู่ใน

เมอืงไทยกอดกนัด้วยน�า้ตาแห่งมิตรภาพ ส่วนการ์ดท้ังหลายราวกว่า 

400 ใบนัน้ ได้ส่งมอบให้กบัมลูนธิ ิJapan Foundation  และการ์ดเหล่า

นัน้ได้ไปแสดงในงานการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทีญ่ีปุ่่นด้วย 
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กจิกรรมวนันัน้ปิดท้ายด้วยการหลอมพลงัใจของพวกเราทกุคน 

ท�าจติสงบเป็นสมาธิ แล้วส่งก�าลังใจไปถงึผูป้ระสบภยัในประเทศญีปุ่น่  

ทกุคน 

ทีผ่่านมา การจัดกจิกรรมระดมทุนเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิติัทัง้ในและต่างประเทศ มชีาวต่างประเทศจ�านวนมากอาสาเข้าร่วม

กจิกรรม ท้ังมาร่วมบรจิาคสิง่ของ มาเป็นอาสาสมัครจัดของบริจาค เล่น

ดนตรี ใช้ทักษะและความรู้ในการพิสูจน์ความเป็นของแท้ของสินค้า        

แบรนด์เนม (Brand Name) ก่อนน�าไปประมลู

ความร่วมมอืทีเ่ราได้รบัจากอาสาสมคัรชาวไทยทีห่ลากหลาย

วยั และบรรดาอาสาชาวต่างชาต ิเกดิจากข่ายอาสาสมัครของเรา ทีเ่ชือ่ม

ร้อยกับเพื่อนชาวไทยและต่างชาติ การประชาสัมพันธ์ผ่าน social 

network อกีทัง้พืน้ทีท่�างานของอาสาสมคัรท่ีส�านกังานธนาคาร ตัง้อยู่

ในย่านส�านกังานต่างๆ และเป็นย่านทีอ่ยูอ่าศยัของชาวต่างชาติ รวมทัง้

การเดนิทางไปมากส็ะดวกด้วยรถไฟ BTS และทีส่�าคัญทีส่ดุ คนทีม่หีวัใจ

พร้อมช่วยเหลือกนั มอียู่ทกุหนทกุแห่ง ไม่ว่าจะเป็นคนเชือ้ชาตหิรอื

ภาษาใด

รวมตัวเป็น “อาสาฝ่าน�า้ท่วม” 

 งานอาสาทีผ่่านมาเป็นสิง่ทีฝึ่กฝนและเตรยีมเราให้พร้อมรบักบั

งานท่ีหนกักว่าเดมิ ช่วงมหาอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ทกุคนกระโจน    

เข้าสูก่ระแสน�า้ท่ีไหลบ่าในทันที พวกเราสานเครอืข่ายและร่วมมือกบั

สถานโีทรทัศน์ ThaiPBS 

ทีมงานของเรา บางกอกฟอรัม่ อาสาดสุติ และมลูนธิชุิมชนไท 

เร่ิมด้วยการลงพืน้ท่ี ส�ารวจความต้องการตามสภาพความเป็นจรงิ เพือ่

ชีเ้ป้าหมายลงงานและให้ข้อมลูทมีสนบัสนนุ เพือ่จัดทมีระดมของบรจิาค

ตามทีพ้ื่นท่ีต้องการ เกดิเป็นวงจรงานทีบ่รูณาการพลงัจากหลายฝ่าย 

หลากภาค ีทีม่าร่วมกนัอาสาตามความสามารถเฉพาะของแต่ละบคุคล

และแต่ละบทบาทองค์กร ตั้งแต่การรับ-ส่งข้อมูลสถานการณ์ความ

ต้องการทีเ่ป็นปัจจบัุน องค์กรพืน้ท่ีหน้างานช้ีเป้าหมายงาน หน่วยระดม

ทรพัยากรสนบัสนนุเช่ือมประสานองค์กรพีน้่อง เพือ่ระดมและจดัการ

สิง่ของรับบรจิาค บรรจถุงุช่วยเหลอื แล้วส่งอปุกรณ์ของบรจิาคไปยงั

พืน้ทีเ่ป้าหมาย และท่ีสุด พรรคพวกกเ็รยีกเราไปลงท�างานใน “ทีมอาสา

ฝ่าน�า้ท่วม” ซ่ึงท�างานกบั ThaiPBS นกัวชิาการอิสระ ข่ายพืน้ทีชุ่มชน

ต่างๆ 
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 ทมีงานกลางของ “อำสำฝ่ำน�ำ้ท่วม” มพ่ีีน้องอาสาราว 30 ชวิีต 

อาท ิคณุอเนก (อเนก นาคะบุตร) ลกัษณ์ (สมลกัษณ์ หตุานวุตัร)      

อ.มิชิตา ตู่ (อยุธยา) แคธ่ี (วิลาวัลย์ บุญจันทร์) อุ๊ กบ นอม            

แบ๊งค์ (งาม) อ.อุ้ย ต๊าฟ พีว่เิชยีร (ราชบรุ)ี และทมีน้องอาสาอกีหลาย

คน ประสานงานกบักองเรอืภาคประชาชน อาจารย์ ผูเ้ชีย่วชาญเร่ืองน�า้ 

องค์กรพีน้่องทีป่ฏบิตักิารหน้างาน เครอืข่ายชุมชนพ้ืนที ่นกัธรุกจิ 

 หลงัจากตัง้ฐานปฏบิตักิารที ่ThaiPBS สักระยะ เรากตั็ดสินใจ

เคลือ่นมาตัง้ทพั “อำสำฝ่ำน�ำ้ท่วม” ทีส่นามกฬีา จ.ราชบรีุ ซึง่เป็นท�าเล

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติการ เพราะกรุงเทพน�้าท่วม และเล็งว่าต้อง

จดัการให้น�า้ลงทะเลให้เรว็ทีส่ดุ 

 กว่า 2 เดอืน พวกเราท�างานกนัทีน่ีโ่ดยไม่มีวันหยดุ ลงงานแต่

เช้าตรู ่ประชุมสรปุงานทุกวนั ภารกิจในแต่ละวันมักเสรจ็หลังเทีย่งคนื

เสมอ (เรือ่งนีย้าว) โดยย่อ กลุม่อาสาฝ่าน�า้ท่วมท�างานเชิงกลยุทธ์ เรา

ร่วมงานกบัหลายภาคส่วน อาท ิปฏิบตักิารพาน�า้ลงทะเล, ร่วมกับชมุชน

ทะลวงคลองเพ่ือพีน้่องปลายน�า้, ร่วมปฏิบัตกิารกูส้วนส้มโอ, แหล่ง

อาหารสดุท้าย เอาให้อยู ่ฯลฯ 

ทมีงานต่างๆ ประกอบด้วย

• ฝ่ายนโยบาย, ฝ่ายข้อมลูกลาง, ฝ่ายประสานองค์กร นอก-ใน

ระบบ และปฏบิตักิารบน social network, ฝ่ายส่ือสาธารณะ, 

ฝ่ายข่ายวทิยสุือ่สาร, ฝ่ายประสานงานการอพยพ, ฝ่ายการเงนิ

และตรวจสอบบัญชี, ฝ่ายส�านกังานและสวสัดกิาร, ผู้ประสาน

งาน ศูนย์ก�าหนดยทุธศาสตร์การจดัการภัยพบัิตเิฉพาะกจิ 

• มภีารกจิเป็นศูนย์ข้อมลูสถานการณ์น�า้, ประมวลองค์ความรู้

และเสนอแนวทางการจดัการน�า้

สนับสนุนและประสาน การจัดตั้งศูนย์พักพิง, สนับสนุน

กระบวนการปฏบัิตงิานต่อเป้าการท�างาน,ประสานข้อมลูกลุม่

เสีย่งเพือ่การตดัสนิใจ, สนบัสนนุกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาชนและ ภาคส่วนต่างๆ เพือ่สร้างภาคประชาชนท่ี

เข้มแขง็

จากพลังอาสาสู่พลังการเมืองภาคพลเมือง

จากการท�างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการทุกมิติในเรื่องการ

จัดการน�า้ ข่ายชุมชน แกนน�าลุม่น�า้ สู่สถานการณ์ โครงการ 3 แสน 5 

หมืน่ล้านของรฐับาล ท�าให้เรา ซึง่เป็นเพยีงคนเล็กๆ ได้เหน็ความร่วม

มือทีเ่ชือ่มโยงพฒันาการความแขง็แรงของข่ายภาคประชาชน ท่ีร่วมมอื

กบัภาคส่วนต่างๆ ผลกัดนัประเดน็สูน่โยบายสาธารณะ ดงัมีบันทึกส่วน

หนึง่ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ไว้ ดงันี้
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การจดัการความรู้เร่ืองน�า้ในมติใิหม่

 เดอืนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 มกีารประชมุเตรยีมเวทเีสวนา

เรื่องน�้าในหัวข้อต่างๆ ของเครือข่ายในวิกฤติน�้า เป้าหมายเพื่อเสริม 

(empower) ความรู ้สตปัิญญาร่วมของภาคส่วนต่างๆ เป็นการชวนคดิ

และแสวงหาความจรงิ ในการจดัการสงัคมไทยในมติใิหม่ เวทเีสวนา    

แบ่งออกดังน้ี

1. หัวข้อ ความจริงเร่ืองน�้า เสนอความรู้ การจัดระบบ     

ความรู ้ ประกอบด้วยผูรู้เ้รือ่งน�า้จากหน่วยงาน สถาบัน     

นกัวชิาการอสิระ

2. หวัข้อ โครงสร้างการบริหารระบบการจดัการน�า้ เสนอ

นโยบายการจัดการน�้า ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่

เกีย่วข้องและนกัวชิาการ

3. หวัข้อ บทบาทของส่ือในสถานการณ์ภยัพิบติั ประกอบด้วย

สือ่มวลชนแขนงต่างๆ

4. หวัข้อ มติใิหม่ของการมส่ีวนร่วมเรือ่งน�า้ จ�าแนกภมูศิาสตร์ 

ความรูต้ามสายอาชพี ประชาคม ชมุชน นกัวิชาการ ฯลฯ

5. หวัข้อ กฎหมายและนโยบาย 

จากนัน้ ได้มกีารสรปุและประมวลความรู้และข้อมลูจากทุกเวที 

เพือ่น�าเสนอต่อสังคมผ่านการจัดเวทีสาธารณะ สู่การคดัค้านประเดน็ใหญ่ 

3 แสน 5 หมืน่ล้านด้วย 

ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 วสท. เปิดเวทวีพิากษ์ TOR 

แผนน�า้ 3 แสน 5 หมืน่ล้าน โดยสรปุว่า แผนน้ีไม่มนียิามแผนทีชั่ดเจน 

ไม่ค�านงึถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคม พูดถงึแต่การสร้างและ

วางเงือ่นไข ให้บริษัทท่ีรบัเหมาต้องเคยรบังานไม่น้อยกว่า 30,000 ล้าน

บาทมาก่อนในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ต้องเป็นบรษัิทขนาดใหญ่บริษัทเดยีว 

หากเป็นบรษิทัต่างชาต ิให้แค่สถานฑตูรบัรอง เป็นต้น หลายประเดน็ใน

แผนน�า้ 3 แสน 5 หมืน่ล้านเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีต้องพจิารณาและตดิตาม

อย่างใกล้ชิด จนเมือ่มกีารประกาศเปิดรบัการยืน่ซองจากบรษัิท ในวนัท่ี 

24 กค. พ.ศ. 2555 เรือ่งนีก้ก็ลายเป็นประเดน็ใหญ่ระดบัชาต ิ ซ่ึง     

เครือข่ายหลายภาคส่วนร่วมใจกนัผลกัดนัประเดน็นีสู้น่โยบายสาธารณะ

ท�าให้แผนน�า้นีไ้ด้ถกูระงับไปในท่ีสดุ

 



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform340 341

จิตอาสา : 
จากคลืน่สึนามิสูค่ลืน่สงัคม

 
 ดร.มชิติา จ�าปาเทศ รอดสุทธิ

อดีตอาสาสมัครสึนามิขอให้เราช่วยเขียนเร่ืองราวการเกิด  

เตบิโตของ“จติอำสำ” ท่ีผ่านมา ยอมรับเลยว่า ความจ�าเลือนลางไปมาก 

พอดว่ีา วนัหนึง่ เรามโีอกาสไปอูซ่่อมรถ แล้วเหลอืบไปเห็นป้าย

ทีติ่ดอยูใ่นศนูย์ เขยีนว่า “จติอาสาบรจิาคเลอืด” 

“จติอำสำ” ใจใคร่ครวญกบัค�านี ้ระหว่างขบัรถออกมาจากศนูย์ 

“คนมนัต้องมจิีตอำสำมำกกว่ำนีถ้งึจะท�ำได้”  นีห่รอืเปล่าเป็น

ผลสะเทอืนทีย่งัคงมใีห้เห็นอยู ่แม้เวลาผ่านไป 10 ปีแล้ว

วนัแห่งการระดมพล ระดมใจ  

วนัที ่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 คลืน่ยักษ์สนึามทิ�าให้ผูค้น     

ล้มตายเป็นแสนทั่วโลก ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในที่เกิดเหตุ      

วนัรุง่ข้ึน คอื วนัที ่27 ธนัวาคม คนจ�านวนมากจากหลายประเทศหลัง่

ไหลลงไปในพืน้ที ่ทัง้ท่ีไม่ใช่หน้าที ่พวกเขา คอื “อำสำสมัคร”

เริ่มจากวันที่ สสส. (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ) จดัการประชุมผู้เกีย่วข้องเกีย่วกบัอาสาสมคัรสนึาม ิโดย

การด�าริของ ศ.นพ.ประเวศ วะส ีแนะให้  ดร.สรยทุธ รตันพจนารถ 

(เอเชยี) และอาจารย์ ธรีะพล เตม็อุดม (หนุม่) ทีมจัดการแผนงาน

พัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ โครงการร่วมระหว่าง สสส., มสช. (มูลนิธิ

สาธารณสขุแห่งชาต)ิ และ มสส. (มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ์) ไปเกีย่วผูค้น

มาคดิร่วมกนัถงึแนวทางการส่งเสรมิขยายต่อความงดงามของจติใจอาสา

สมัครทีก่�าลงัผุดบงัเกดิอยู ่

วนัน้ัน นพ.บญัชา พงษ์พานชิ และ ทพ.กฤษดา เรอืงอารย์ีรชัต์ 

นัง่เป็นประธานคูก่นั จาก 40 กว่าคน ทีเ่ข้าร่วมประชมุ เกดิการเกาะเกีย่ว

กนัโดยธรรมชาต ิเป็นแกน “เครือข่ำยจิตอำสำ” ทีป่ระกอบด้วยองค์กรกว่า 

10 แห่ง ได้แก่ เครอืข่ายพุทธิกาเพ่ือพระพุทธศาสนาและสงัคมไทย, มอส. 

(มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม), YIY, V4N, Thai Rural Net  (ปัจจบุนัคือ 

Change Fusion), มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์,  We-Volunteer, U-volunteer, UNV, Kenan International 

Institute, มลูนธิกิระจกเงา, บางกอกฟอรัม่, ส�านกังานบณัฑติอาสาสมคัร 

(สบอ.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีคณุวนิย์   เมฆไตรภพ (ปัจจบุนั

คอืพระวนิย์สริวิฑฺฒฺโน) ซึง่ต่อมาได้รบัเป็นผูป้ระสานเครอืข่ายทัว่ไปและ

ดแูลเวบ็ไซต์ของเครอืข่าย www.volunteerspirit.org 
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วธีิท�างานของเครือข่ายเป็นแบบองค์กรเครอืข่าย (Network 

Organization) คอืไม่มผีูน้�าถาวร งานใดใครเป็นแกนประสานกด็แูลภาพ

รวมไป เรยีกกนัเล่นๆ ว่าท�างานแบบ “ลงแขกเกีย่วข้ำว” 

อาสาสมคัรสนึามสิูอ่าสาสมคัรเพือ่สงัคม

เครือข่ายจิตอาสามีงานร่วมกันคร้ังแรก คือ โครงการฉลาด

ท�าบญุด้วยจติอาสา ประสานงานหลกัโดย คณุพรทพิย์ ฝนหว่านไฟ (มกิ) 

จากเครอืข่ายพทุธกิาฯ งานอาสาสมคัรถูกออกแบบให้เอือ้อ�านวยแก่คน

ท�างานกระแสหลกัได้มโีอกาสปล่อยพลงัความรักความเมตตา ผ่านการ

ให้ผูอ้ืน่และธรรมชาต ิเช่น อาสานวดเดก็ อาสาสร้างกฏุดินิ อาสาปลกู

ปะการงั อาสาปลกูป่า โดยสอดแทรกประเดน็ทางสังคมและ/หรือเรียน

รู้ธรรมะ เข้าใจความหมายของการท�าบุญ เช่นจากพระอาจารย์       

ไพศาล วิสาโล 

แต่ละกจิกรรมใช้การสือ่สารมวลชนด้วยสือ่ชนดิต่างๆ ทัง้กระแส

หลกัและ social network คูข่นานตป๊ีีบ เพ่ือการประชาสัมพันธ์แนวคดิ

จติอาสาให้แก่สงัคมวงกว้าง ไม่ใช่เพยีงเชญิชวนให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ 

เข้าร่วมกจิกรรม แต่ให้เข้าใจและรเิร่ิมท�าด้วยตนเอง เรยีกได้ว่าท�าทัง้ทาง

อากาศและภาคพ้ืน (air-war และ ground-war) โดยผ่านกจิกรรม

ต่างๆ เช่น โครงการ 60 ปี 60 ล้านความดน้ีอมเกล้าถวายในหลวง (ใน

โอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์), อาสาเพื่อในหลวง,            

21 ตลุาคม วนัอาสาสมคัรไทย, 27 ธนัวาคม วนัจติอาสา และเชือ่มต่อ

กบัการส่งเสรมิงานอาสาสมัครนานาชาต ิโดยเครอืข่ายจติอาสาได้เข้าเป็น

สมาชกิ IAVE (International Association for Volunteer Effort) และ

ประสาน ASEAN Volunteer Network 

ปี พ.ศ. 2550 คณะรฐัมนตรขีองท่านพล.อ.สรุยุทธ์ จลุนานนท์ 

โดยการผลกัดนัและเอ้ืออ�านวยของท่านรองนายกไพบลูย์ วฒันศิรธิรรม       

มีมตใิห้ “กำรให้และกำรอำสำช่วยเหลือสงัคมเป็นวำระแห่งชำต”ิ  เพือ่

ส่งเสริมและผลกัดนัความดเีป็นรปูธรรมให้เกดิขึน้ท่ัวประเทศ เครอืข่าย

จติอาสาได้ท�างานใกล้ชิดกบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง

ของมนษุย์ (พม.) ในคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคมแห่ง

ชาต ิและก่อต้ังศูนย์ส่งเสรมิการให้และการอาสาช่วยเหลอืสงัคม (ศกอส.) 

โดยมีอาจารย์ศุภรตัน์ รตันมุขย์ (สบอ.) เป็นประธาน เพือ่การวางแผน

ยุทธศาสตร์และผลกัดนัจติอาสาทัง้ในเชิงโครงสร้างระบบและการสือ่สาร

รณรงค์ในแต่ละพืน้ท่ี

ภาครฐัแต่ละกระทรวงออกมาตรการต่างๆ เช่น กระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ 

5 ปี สร้างสวสัดิการสงัคมไทย (พ.ศ. 2550-2554) โดยมียทุธศาสตร์

การพัฒนาการแก้ปัญหาส�าคญัคอืการสร้างจติอาสาและใช้กลไกให้ทกุภาค

ส่วนเข้ามาเป็นหุน้ส่วนทางสงัคม, กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) ก�าหนด 

“จติอำสำ” เป็นหนึง่ในค่านยิมหลกัขององค์กร (core value) เพือ่ส่ง

เสรมิวฒันธรรมองค์กรและสานต่อลงในหลกัสตูรและกจิกรรมการศกึษา, 

ส�านกังานข้าราชการพลเรอืน (กพ.) อนญุาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
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ของรฐั ลาไปท�างานอาสาสมคัรโดยไม่ถอืเป็นวนัลาได้ 5 วนัท�าการ, 

กระทรวงการคลงั ส่งเสรมิตวัช่วยทางภาษท่ีีหักลดหย่อนภาษไีด้ 2% 

จากรายได้ทัง้หมดมาเป็นค่าบริจาคแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

กจิกรรมทีช่่วยให้ทรงพลงัขึน้คอื “ท�ำดเีพ่ือพ่อ” เนือ่งจากเป็น 

ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา     

คนไทยทกุภาคส่วนทัว่ประเทศจงึพร้อมใจกนัท�าดถีวายเป็นพระราชกศุล

ในรปูแบบต่างๆ ทัง้ทีส่ร้างสรรค์อย่างอสิระ หรือมีการออกแบบจาก     

ส่วนกลาง เช่น 8 ล้านการให้ 8 พนัโครงการ 8 พันวันลา, แผนทีท่�าด,ี 

ต้นไม้แห่งความด ีเป็นต้น

กระแส CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความ

รบัผดิชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจต่างๆ ถูกกระตุน้ส่งเสรมิให้เกดิคูข่นาน

สอดคล้องกนัขึน้ โดยมคีณุศริชิยั สาครรัตนกลุ และดร.พพิฒัน์ ยอด

พฤตกิาร เป็นแกนประสานร่วมในกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ (พม.) ร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานเช่นตลาดหลกัทรพัย์ 

หอการค้าไทย และสภาอตุสาหกรรม เกดิการเคลือ่นไหวเพ่ือช่วยเหลอื

สงัคมมากขึน้จากภาคธุรกิจ ต้ังแต่การบรจิาคเงนิ บรจิาคสิง่ของให้ผู้

ประสบภยัหรอืผูท้ีต้่องการ มกีารรณรงค์เรือ่งให้ท�าดใีนมมุต่างๆ อนญุาต

ให้พนกังานท�างานเป็นอาสาสมคัรได้โดยไม่ถอืเป็นวันลา 10 วัน หรือ

บางองค์กรถงึขนาดมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม 

ปัจจบัุนค�าว่า “เครอืข่ำยจติอำสำ” กลายเป็นค�าสามญั หมาย

ถงึกลุม่อาสาสมคัรทัง้หลาย ซึง่ได้แตกหน่อเกดิขึน้อย่างมากมายหลาย

กลุม่ มทีัง้งานดแูลเยยีวยาใจผูป่้วย, งานผสมผสานหลักธรรมเข้ากบังาน

อาสา, การและรวมตวักนัใช้ความรูว้ชิาชพีเข้าช่วยเหลอืสงัคม ทัง้ยงัมี

ระบบฝากเวลาจบัคู ่ (matching system) และแนะน�างานอาสาโดย

ธนาคารจิตอาสา (JitArsaBank.com), หรือคนไทยขอมือหน่อย,      

เฟสบุค๊เพจ อาสาสมคัรฟ้ืนฟปูระเทศไทย และเฟสบุค๊เพจ VolunteerSpirit 

ทีต่่างมสีมาชิกหลายแสนคน เครอืข่ายจติอาสาดัง้เดมิท่ีเกดิข้ึน ปัจจบัุน

ด�าเนนิการอยูโ่ดยการประสานของคณุนนัทนิ ีมาลานนท์ (แอม) ยงัคง

ดแูลการเช่ือมต่อพฒันางานจิตอาสาในเชิงลกึและกว้างมากขึน้ 

ผู้สนบัสนุนให้จิตอาสาเกดิเริม่จากภาคสังคม คอื สสส. และ

ศนูย์คณุธรรม ให้เครอืข่ายจติอาสาลงมอื แต่ที ่ “จติอำสำ” เบกิบาน

เตบิโตได้ต่อเน่ืองถงึวนันีน้ัน้ เกดิจากความร่วมมอืร่วมใจของหวัใจผูค้น

จากทุกภาคส่วนในประเทศ อันไม่สามารถเอ่ยชื่อเล่าให้ฟังได้หมดใน

บทความนี้

“จติอาสา” หรอื “จติสาธารณะ”  เมตตาท่ีจะให้หรอืช่วยเหลือ

ด้วยความอ่อนน้อมและละวางตวัตน จงึจะน�าไปสู่ความสขุ อย่างน้อย

ก็ในใจของผูท้�า ไม่เพยีงเท่านัน้ ยงัเพือ่สงัคมท่ีเป็นธรรมและสนัตสิขุ  

ร่วมกันด้วย
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ประสบการณ์งานอาสาสมคัร
ความหวัง ความฝัน การเตบิโต

 

ธนพล ทรงพุฒิ

 กำรท�ำงำนอำสำสมัคร ไม่ใช่เพียง           
กำรขุดดิน สร้ำงฝำยหรือกิจกรรมทั่วๆ ไป         
แต่เป็นงำนสร้ำงคนที่เริ่มต้นจำกคนที่มีจิต          
ที่จะอำสำช่วยเหลือคนอื่น มำสู่กำรพัฒนำ         
ตวัเองด้วย 

ตดัสนิใจแรก 

 เช้าวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ผมตืน่มาพบว่า โทรทศัน์

ทกุช่องออกข่าวเหมอืนกันหมด คือคลืน่ยกัษ์สึนามิเข้าซัดชายฝ่ังอนัดามัน 

จนกระทัง่บ่ายสองโมง ข่าวก็ยงัเหมอืนเดมิ และสถานการณ์กม็แีนวโน้ม

ว่าจะวุน่วาย ความเสียหายเกิดขึน้มากมาย ผมจงึปรกึษากบัเพ่ือนๆ    

ถงึความช่วยเหลือทีเ่ราจะท�าได้ จงึตกลงกนัว่าจะใช้งบจากค่ายอาสา

พฒันาของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) เพ่ือลงไปยังพืน้ทีว่่าจะท�า

อะไรได้บ้าง     

ตลอด 16 ชัว่โมงของการเดนิทาง เราเหน็รถกูภ้ยัวิง่ไปมาไม่

ขาดสาย ระหว่างทีเ่ปิดวทิยุฟังเหตกุารณ์ต่างๆ จนไปถงึอ�าเภอตะกัว่ป่า 

กค็ดิกนัว่าหากช่วยอะไรได้กจ็ะช่วยก่อน จงึมองไปทีก่ารช่วยตอกตะปู

ประกอบโลงศพ เพราะเรามทัีกษะในงานช่างอยูบ้่าง แต่ในความเป็นจรงิ 

เมื่อไปถึง งานเหล่านั้นเสร็จหมดแล้ว สรุปว่า วันนั้นเราได้ช่วยยก       

และขนของ

 ช่วงบ่ายของวันที่สอง เราไปที่วัดบางม่วงซึ่งเป็นสถานที่      

เกบ็ศพ เราเหน็คนใส่ชุดขาวก�าลังคดัแยกศพ จงึไปช่วยกนัยก ฝังชิพ ซ่ึง

เรายงัไม่ต้องใส่ชดุขาว เพราะศพยังไม่เน่า วนัต่อมาจงึไปช่วยทีว่ดับาง

ม่วงอกีครึง่วนัแล้วจงึไปท่ีเขาหลกั 

ตลอดสองสามวนั เราจะพบเหน็คนท่ีไม่รูส้ถานการณ์ ขบัรถไป

มาแบบไม่รูจ้ะไปท่ีไหน ผมใช้ค�าว่า “นกัท่องเทีย่วภัยพิบัต”ิ  

คืนวันที่ 31 ธันวาคม ในขณะที่เมืองหลวง count down       

แต่พวกเรา count ศพ กนัจนถงึเทีย่งคนืกว่า และวางแผนกลบักรงุเทพฯ 

ในวันที ่2 มกราคม ของปีใหม่   



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform348 349

ถงึกลบับ้านกท็นอยูไ่ม่ได้

 เมื่ออยู่บ้านได้ 3-4วัน ผมรู้สึกทนอยู่ไม่ไหว เพราะคิดอยู่       

ตลอดเวลาว่า ที่นั่น น่ำจะยังให้เรำท�ำอะไรได้อีก  แต่ตอนนั้นไม่มี         

งบประมาณในการลงพืน้ที ่จงึค้นหาข้อมลูจากทางอนิเทอร์เนต็ว่ามีทีไ่หน

รบัอาสาสมัคร ทีไ่ม่ต้องเสยีค่าเดนิทาง มอีาหารและทีพั่กให้ 

เมือ่ค้นเจอ ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัรสนึาม ิ ผมจงึรบีตดิต่อ

ไปทางโทรศพัท์ประสานการเดนิทาง และขึน้เครือ่งจากดอนเมอืงไปลง   

ทีภ่เูกต็  

 วนัต่อมา มีการแบ่งงานกนัออกส�ารวจพ้ืนที ่ผมซึง่ไม่ได้ออก

ไปส�ารวจ จงึได้พบกบัพีห่นหูริง่ สมบตั ิบญุงามอนงค์ จึงเข้าไปถามว่า 

“ผมท�ำอะไรได้บ้ำง บอกผมเลย” 

 ขณะนัน้ มคีวามต้องการคนจดัระบบ back office การท�า   

ระบบไฟ จัดระบบข้อมูลศพ  ท�าคอมพิวเตอร์ ท�างานออฟฟิศและ      

งานแปล ผมได้เรียนรู้งานอาสาสมัครมากในช่วงนั้น เพราะเป็นเด็ก

กจิกรรม ท�าให้เรยีนรูอ้ะไรเรว็ และชอบจัดการงานประสานงานต่างๆ 

 งานร้อนและท้าทายยิ่งของอาสาสมัครอย่างเราคือการเป็น

อาสาสมคัรสร้างบ้าน ทีบ้่านแหลมป้อม ซึง่ตอนนัน้มปีระเดน็ทับซ้อน

เรือ่งทีด่นิ ชาวบ้านไม่สามารภกลบัเข้าอาศยัในท่ีดนิเดมิทีเ่คยอยูอ่าศยัได้ 

เครือข่ายสลัมส่ีภาคเข้าไปช่วยเหลือเร่ืองการจัดการสิทธิในการ         

ครอบครองและด�าเนนิการให้ชาวบ้านได้กลบัไปอยูใ่นทีด่นิเดมิของตน ใน

การนี ้ธน ูแนบเนยีน จากเครอืข่ายสลมัสีภ่าค ได้โทรมาเรือ่งหาอาสา

สมัครไปสร้างบ้าน และพบอาสาทีจ่ะไปร่วมงาน 

จดัการอาสาและของบรจิาค

   สัปดาห์หนึ่งๆ เราพบปัญหาและค�าถามท่ีเกี่ยวข้องกับ      

อาสาสมคัรว่า จะท�าอะไร จะพกัทีไ่หน จะเดนิทางอย่างไร จงึได้พฒันา

เว็บไซต์ www.tsunamivolunteer.net เพ่ือใช้เป็นช่องทางหนึง่ส�าหรบั

ตอบค�าถามด้านการจดัการอาสาสมคัร เป็นการจดัระบบอาสาสมคัรใน

ภาวะวิกฤติ โดยสร้างระบบตอบค�าถามท่ีถามบ่อย (FAQ) อีกท้ังจดัคน

ดแูลส่วนกลางส�าหรบัรับโทรศพัท์ และช่วยตอบและคลีค่ลายค�าถามต่างๆ 

 ส�าหรบัด้านผูบ้รจิาค ค�าถามทีเ่จอบ่อยคอื “เรำมขีองบรจิำคอยู่

ทีน่ี ่มำเอำหน่อยได้ไหม เอำไปลงท่ีไหนได้ จดักำรให้หน่อยได้ไหม” 

“เรำเดนิทำงวนันี ้พร้อมของอย่ำงนี้ๆ  อยำกให้ชำวบ้ำนมำตัง้

แถวรับของบรจิำคจำกมอืเรำนะคะ จดักำรให้หน่อยได้ไหม” 

บทเรยีนจากศูนย์ผู้ประสบภัยบางม่วงได้ข้อสรุปว่า กำรจดักำร

ไม่ควรจะกระจำยให้ชำวบ้ำนโดยตรงอย่ำงเดด็ขำด เพราะจดัการล�าบาก

และเป็นปัญหามาก เราต้องอธบิายว่า หากของแจกไม่พอ มันจะเกดิ



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform350 351

ความวุ่นวาย เกิดความเสียหาย แล้วมันไม่คุ้ม เราจะให้ชุมชนเป็น         

ผู้จัดการของเองได้หรือไม่ ค�าตอบที่ได้มาคือ “ไม่ได้ นำยสั่งมำ          

อยำกมอบให้กบัมอื กลวัไม่ถึง” 

 นอกจากผูบ้รจิาคแล้ว ระหว่างนัน้มอีาสาสมัครนับโดยรวมแล้ว

ประมาณ 5,000 คน มอีาสาสมคัรคนไทยประมาณ 1,000 คน กล้็มลกุ

คลกุคลานและเผชญิปัญหานานปัการ ยกตัวอย่างเช่น เรามีอาสาสมัคร

ฝร่ังเป็นโปรเจ็คเมเนเจอร์ (project manager) ท่ีติดใบกระท่อม       

อย่างแรง เมือ่ต�ารวจพบว่า เขาพกใบกระท่อมเป็นตบั เขากเ็ถยีงกบั

ต�ารวจว่า คนไทยกเ็คีย้ว ว่าแล้วกโ็ดนจบัไป เรามีอาสาสมคัรต่างชาติ 

เมา เพีย้นๆ กไ็ม่น้อย ด้วยความหลากหลายน้ีท�าให้ผมคดิว่า ระบบการ

จดัการและทมีงานอาสาสมคัรต้องแขง็ มโีครงสร้างและยดืหยุ่นได้ตาม

ความเหมาะสม        

นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการจัดการกับชุมชน 

เพราะชาวบ้านต้องการบ้าน แต่เราไม่มงีบสร้าง จึงไม่ควรให้ค�าม่ันสัญญา

เพราะเราท�าไม่ได้ จากนัน้จงึมกีารพฒันาฝ่ายระดมทนุขึน้มา โดยร่วมมือ

กบั พอช. ภาคใต้ ถดัมามกีารฟ้ืนฟอูาชพีต่อเรือ (boatyard) ทีแ่หลม

ประการงั งานนีต้้องชืน่ชมคณุสกอตต์ (Scott) ทีมี่ส่วนท�าให้การต่อเรือ

เกดิขึน้มาอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ฟ้ืนฟอูาชพีทีเ่หมาะสมกบัพ้ืนที ่เขาเป็น

หนึง่ในอาสาสมคัร ทีทุ่ม่เทช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในประเทศไทย เขาขาย

โรงงาน ขายบ้าน น�าเงินมาช่วยระดมทุนร่วมกับชาวบ้าน ซ่ึงการ         

ต่อเรอืนี ้ ชาวบ้านท่ีจะได้เรือล�าถดัไปต้องเวยีนกนัมาช่วย ส่วนอาสาก็

ท�างานทีไ่ม่ต้องมทีกัษะอย่างงานขดัไม้ ขนไม้ หรือขนอฐิ เป็นต้น   

ในเวลาวกิฤติ เราต้องการ “คน”  ท่ีช่วยตอบโจทย์ความต้องการ

ได้ก่อนเป็นอนัดบัต้นๆ นีเ่ป็นจดุเริม่ของงานอาสาสมคัรในประเทศไทย ที่

ก�าลงัจะเกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม

จากใต้ข้ึนเหนือ

   ปี พ.ศ. 2549 เกดิเหตุโคลนถล่มทีอ่�าเภอลบัแล จงัหวดั

อตุรดติถ์ พีห่นหูริง่ (สมบตั ิบญุงามอนงค์) มอบหมายงานให้ทีมขึน้     

ไปว่า ท�าอะไรได้ เมือ่ไปถึง เราเปิดวงสนทนา พดูคยุและสรปุบทเรยีน

การจัดการชุมชน ปัญหาอุปสรรค เบือ้งต้นสรุปว่าภารกจิแรก คอื ต้อง

ช่วยกันขุดโคลนทีถ่ล่ม

ปีนัน้เป็นปีครบรอบการครองราชย์ มกีารสนบัสนนุจากโครงการ

อาสารกัษ์ในหลวง มีชาวบ้านจากบ้านน�า้เคม็ และอาสาสมัครสึนามิ     

ขึน้มาช่วยถงึจงัหวดัอตุรดติถ์ ปีนัน้เป็นปีทีม่อีาสาสมคัรคนไทยทีเ่ป็น      

ผูห้ญงิจ�านวนมากใส่สายเดีย่วมาลงแรงงานอาสาสมคัร ท�าให้ททหาร

ทีม่าช่วยตกัดนิไม่มสีมาธ ิตกัผิด ตกัถกู จนต้องเตือนให้สาวๆ แต่งตวัให้

มิดชดิขึน้สกัหน่อย  มกีารเรยีกแบบแซวๆ กันว่า “อำสำสำยเด่ียว”   

นอกจากนี ้การท�างานกบัอาสาสมคัรท�าให้เราได้พบเจอและรูจ้กั

กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ดร.เดช      

วฒันชยัย่ิงเจรญิ อาจารย์ท่ีมหาวทิยาลัยนเรศวร และผู้เช่ียวชาญอันดบั 

2 ของโลกด้านกล้วยพนัธ์ุต่างๆ นอกจากอาสามัครรายคนแล้ว ยังมีอาสา
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สมคัรจากมหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดติถ์มาร่วมเป็นก�าลังหลกั  รวมไป

ถงึน้องๆ จากบ้านกาญจนาภิเษกบางส่วนกม็าร่วมเป็นอาสามัครด้วย

การท�างานกับอาสาสมคัรดังกล่าวจะใช้วธิใีห้หวัหน้าทมีแต่ละ

ทมีถอดบทเรยีนในเรือ่งปัญหาอปุสรรค สิง่ทีเ่ราต้องการมากทีสุ่ดคอืการ

สื่อสารกับอาสาสมัครเกี่ยวกับสังคมและชุมชน งานขุดโคลนในช่วง        

4 เดือนนัน้ มอีาสาสมคัรเข้าร่วมสปัดาห์ละ 400 คน ท�าให้ท�างานพร้อม

กนัหลายหมู่บ้านได้ งานอาสาสมคัรในครัง้นีท้�าให้อาสาบางคนผนัตวัเอง

เป็นเจ้าหน้าทีม่ลูนธิกิระจกเงาจนปัจจุบนั   

แม้เราจะมีบทเรียนเรื่องการจัดการอาสาสมัครมาหลายครั้ง

กต็าม แต่กยั็งไม่สามารถถ่ายทอดบทเรยีนนีไ้ปสูห่น่วยงานอืน่ๆ เช่น

สถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานราชการ นัน่เพราะหลายคนคดิแต่รอ    

ค�าสัง่ให้ผูน้�าคิดให้ และไม่ได้ท�างานเชงิยุทธศาสตร์เชงิรุกมากนกั   

การขดุโคลนน้ี เราใช้บทเรียนจากบ้านน�า้เคม็มาจดัการ คอื หาก

ขดุทีบ้่านใด กใ็ห้บ้านนัน้เป็นศนูย์กลาง โดยมหีมู่บ้านข้างๆ มาช่วย และ

หมนุเวยีนกนัไปจนครบ โดยประชมุร่วมกบัผูใ้หญ่บ้านว่า บ้านไหนต้อง

ขดุโคลนก่อน กแ็จ้งและเรียงล�าดบักนัไป    

หลงัจากนัน้ เหตกุารณ์โคลนถล่มกย็งัเกดิซ�า้ซากและยังพบเจอ

ปัญหาแบบเดมิ แต่สิง่ทีเ่ปล่ียนไปคอื ชมุชนและท้องถิน่สามารถจัดการ

เองได้  

การท�างานอาสาสมคัร ไม่ใช่เพยีงการขุดดนิ สร้างฝายหรือกจิ

กรรมทัว่ๆ ไป แต่เป็นงาน สร้ำงคน ทีเ่ริม่ต้นจากคนทีมี่จิตท่ีจะอาสาช่วย

เหลอืคนอืน่ มาสูก่ารพฒันาตวัเองด้วย นอกจากอาสาสมคัรในประเทศ

แล้ว ยงัมีโอกาสท่ีจะเดนิทางไปประเทศเพ่ือนบ้านในนาม อำสำสมัคร 

ASEAN  

นาร์กสี หน้าต่างของการเปิดเมียนมาร์

 พายใุต้ฝุ่นนาร์กสีเป็นภัยพบัิตหินึง่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศ

เมียนมาร์เป็นอย่างมาก ทัง้ภาวะน�า้ท่วม ดนิถล่ม อาคารท่ีอยูอ่าศัยพงั      

เสียหาย และมผู้ีได้รบัผลกระทบนบัหมืน่ๆ คน 

การลงพื้นที่ในสัปดาห์แรก เราลงไปศึกษาปัญหาและถอด      

บทเรียนการท�างานของชุมชน ต่อมากร็ายงานต่อ ASEAN ถงึผลความ

ต้องการของชุมชน จากการส�ารวจ พบความเสยีหายหลกัๆ คอื เรือ่ง

การเกษตรและประมง คณะกรรมการของหมูบ้่านทีป่ระสบภยักท็�าข้อมลู

อาชพีและการฟ้ืนฟสู่งมาให้ ASEAN เพือ่ประมวลแนวทางในการฟ้ืนฟู

ทีต้่องแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้าน

พายุใต้ฝุ่นนาร์กสี นอกจากจะเป็นภัยพิบัติท่ีหลายองค์กรต้อง

ร่วมกนัช่วยเหลอืลงสูป่ระเทศเมยีนมาร์ ถอืได้ว่าเป็นหน้าต่างของการ

ระดมทรัพยากรจากองค์การสหประชาชาต ิ(UN) ธนาคารโลก (World 

Bank) ธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี (ADB) ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  

มาใช้ในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เป็นต้นแบบท่ีขยายการ

ท�างานระดับพื้นที่ ซึ่งเช่ือมต่อกับการท�างานร่วมกับองค์กรระดับ
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นานาชาตกัิบผ่านหน่วยงานระดับชาติท่ีสร้างบทบาทกระจายงานออก    

สูชุ่มชน 

 โครงการน�าร่องในการกระจายอ�านาจของรัฐในขณะนัน้เริม่จาก

การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยไม่ใช้เงินลงไปยังชุมชนโดยตรง ที่หมู่บ้าน 

SyiGyi มีการสั่งซื้อใบเม่ียง (bitter leaf) ซึ่งไร่ใบเมี่ยงนี้รอดจาก      

พายถุล่ม โดยให้ชาวบ้านเกบ็มาขายกับโครงการ พอขายได้แล้ว เงนิครึง่

หน่ึงของกองทนุจะกลับคนืสูห่มูบ้่านและให้หมู่บ้านอืน่ยมืไปหมุนเวียน

ต่อไป แต่ข้อแม้ของโครงการจะไม่เน้นตัวเงิน แต่เน้นการหมุนเวียน

ผลผลติ เช่น ชาวบ้านเกบ็เม่ียงได้ 10,000 ใบ จะต้องแบ่ง 2,000 ใบ

ให้บ้านอืน่ทีป่ระสบภยัด้วย   

 ภารกจิครัง้นีใ้ช้เวลา 6 เดอืน เราท�าเร่ืองนี ้เรารู้ว่าเราหวังผล

อะไร และใครได้อะไร เราชดัเจนถงึประโยชน์ของการฟ้ืนฟู หลังจากนัน้

งานของ ASEAN ก็จบท่ีการส่งมอบเรือและต้นแบบของงานฟื้นฟู

เศรษฐกจิชุมชน

     

น�า้ท่วมปี 2554

 ช่วงเหตกุารณ์น�า้ท่วมปี พ.ศ. 2554 มกีารจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม (ศปภ.) ขึน้ท่ีสนามบนิดอนเมือง มูลนธิิ

กระจกเงา ได้ท�าศปภ.ภาคประชาชน บริหารจัดการงานโดยผ่าน      

อาสาสมคัร ทัง้แบบชัว่คราวและแบบระยะยาว โดยมีองค์กรเครือข่าย

จติอาสาเป็นแนวร่วม มีอาสาสมัครจากทุกสาขาวชิาชีพมาร่วมกจิกรรม           

โดยแบ่งโครงสร้างการท�างานออกเป็นสองส่วน คือ ฝ่ายปฏิบัติการ      

ส่วนหน้า และฝ่ายสนบัสนนุส่วนหลงั 

โดยปฏบิตักิารส่วนหน้า คอื การระดมอาสาสมคัรปฏบิตัภิารกจิ

ในหน้างานทีต้่องเผชิญเหตเุฉพาะหน้าและเร่งด่วน เช่น อาสาสมคัร     

จัดท�ากระสอบทราย กองเรอือพยพประชาชน กองรถอพยพประชาชน 

และอาสาสมัครประจ�าศูนย์อพยพ 

ส่วนฝ่ายสนับสนนุส่วนหลังเป็นเสมือนฐานการบัญชาการและ

บริหารจดัการ เช่ือมโยงงานส่วนอ่ืนทีเ่กีย่วข้องเช่นศูนย์ประสานเหตุ

ฉกุเฉนิทีรั่บแจ้งเรือ่งการขออพยพประชาชนจาก สายด่วน 1111 กด 5 

ของรัฐบาล   

บทเรยีนจากภารกจิช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วม ท่ีร่วมมือกบั

สายด่วน 1111 ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

(ศปภ.) คอื การแบ่งพืน้ทีป่ระสบภยัเป็นเส้นกรดิ (grid) เพือ่การส�ารวจ

และประสานจดุในการเข้าพืน้ทีใ่ห้เป็นมาตรฐาน ซ่ึงควรจะท�างานควบคู่

กับเครือข่ายวิทยุสื่อสาร หรือกู้ภัยภายในพื้นที่ให้เข้าถึงได้ตรงจุด          

ยกตวัอย่าง การประสานงานมายังสายด่วน 1111 กับ วทิยุสือ่สารใน

ท้องทีว่่า มีผู้ประสบภัยใน Grid A7 ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน     

จะง่ายกว่าการแจ้งบ้านเลขท่ี แล้วแจ้งผ่าน อบต. เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมกีารประสานงานและก่อตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารช่วย

เหลอืผูป้ระสบอุทกภัยระดบัต�าบล (ศปภ.ต�าบล) ท่ีจัดท�าฐานข้อมูล
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ต�าบล เพือ่ค้นหาผูป้ระสานงานหลกัและทรพัยากรในพืน้ทีใ่นการตอบโต้

กบัปัญหาอย่างรวดเรว็ และกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือสนบัสนุนน�า้มัน

เชือ้เพลงิในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกู้ชพี ทีอ่อกช่วยเหลอืผูป้ระสบ

อทุกภยั เป็นต้น นอกจากนีย้งัมกีารบรหิารจดัการอาสาสมัครในการท�า

เสือ้ชชูพีและแพจากขวดน�า้ ส�าหรบัจ่ายแจกให้ประชาชนเพ่ือลดความ

เสีย่งจากอบุติัเหตุในการจมน�า้ ซึง่ตลอดระยะเวลาการตัง้ ศปภ.ภาค

ประชาชนท่ีผ่านมา มอีาสาสมคัรมาร่วมงานกนัไม่น้อยกว่า 6,000 คน65

บทเรยีนส�าคญัและความฝันของการจดัการภยั

 สนึามิเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนคิด การจดัการกบัคนหลาย

อย่างหลายแบบ ซึง่งานเหล่านีไ้ม่มมีาตรฐานตายตวัในเร่ืองของทกัษะ 

แต่ละภัยพบิติัท่ีเกิดขึน้อยูท่ี่การปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ แต่

จดุทีส่�าคัญ คือ “ต้องจติใหญ่ ใจกว้ำง”  มองแต่ละเร่ืองอย่างเข้าใจ และ

ต้องใจกว้างกบัปัญหาระหว่างหน่วยงานทีแ่ตกต่างกัน 

สบิปีเหตสุนึาม ิยงัคาดหวงัว่าจะมีกลไกการท�างานด้านภยัพิบตัิ

ทีพ่ฒันายิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นระดบัหน่วยงาน และการพัฒนาการจดัการ

ในระดบัพ้ืนที ่โดยมองไปทีโ่ครงสร้าง หากหน่วยงานต่างๆ ทีแ่ยกกนัอยู่

น้ันสามารถมารวมกันเป็นหน่วยเดยีวกัน ในโครงสร้างเดยีวกันได้ยามเกดิ

ภยัพบิติั จะท�าให้การจดัการชมุชนบนพืน้ท่ีเส่ียง ทีมี่ความหลากหลาย

สามาถท�าได้รวดเรว็และเข้าถงึ 

  ภัยพบัิตท่ีิจะเกดิข้ึนอีกในอนาคต ควรจะมีกองทุนภัยพบัิติ

ส�าหรับชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนเอง  เริม่จากทุกคนเห็นความส�าคญั 

จากนัน้จงึขยาย ชักชวนชุมชนอ่ืนๆ มาท�าในลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นีต้้อง

เริม่จากจดุตัง้ต้นของชุมชนใดชุมชนหนึง่ให้เป็นรปูธรรม และท้ายท่ีสดุ 

คอื ท�าให้ชมุชนบนพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่างๆ มโีครงสร้างและแผนการจดัการ

ด้วยตวัเองได้อย่างยัง่ยนื
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เรือ่งเล่าจากอาสาสมัคร   

กรองแก้ว ปัญจมหาพร : ประเทศไทย

สมคัรสนึามิเป็นเวลาสามปีครึง่ และยังคงภูมิใจท่ีได้เป็นคนสุดท้ายในทีม

ทีไ่ด้ถอดป้ายศนูย์อาสาสมคัรสนึามอิอก เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ในการปิด

ศนูย์อาสาสมคัรสนึามอิย่างเป็นทางการ และส่งมอบงานส่วนท่ีเหลอืให้

คนทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีต่อไป

แม้งานจดัการอาสาสมคัรจะเป็นงานแรกหลงัเรยีนจบมาใหม่ๆ 

แต่หลังจากนัน้ โอกาสในงานอ่ืนๆ กท็ยอยเข้ามาเรือ่ยๆ จากผู้คนทีเ่คย

รู้จักจากศนูย์อาสาสมคัรสึนาม ิ ในปี ค.ศ. 2008 หลงัเหตกุารณ์พายุ

ไซโคลนพดัเข้าสูอ่่าวอิระวด ีประทศเมยีนมาร์ เราได้มโีอกาสเข้าไปช่วย

งานในเมียนมาร์ระยะหน่ึง และได้จุดประกายความสนใจท่ีจะท�างานเพือ่

ช่วยเหลอืด้านการศึกษาส�าหรบันกัพฒันาสงัคมชาวเมียนมาร์ต่อมาเป็น

เวลาสามปี โดยส่วนหนึง่ของงานคอืการจดัการศึกษาจากประสบการณ์ 

(experiential learning) ให้นกัศึกษาปรญิญาตร ีและโทชาวเมยีนมาร์

ทีก่�าลงัศกึษาในภมูภิาคเอเชยีผ่านการท�างานอาสาสมคัรในองค์กรพฒันา

ต่างๆ ในภูมภิาค

งานล่าสดุทีก่�าลงัท�าอยูใ่นปัจจบุนั คอื ผูป้ระสานงานโครงการ

อาสาสมคัรนานาชาตอิอสเตรเลยีเพือ่การพฒันา โดยท�าหน้าทีใ่นการ

จัดการอาสาสมคัรระยะยาวเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัพฒันาชาวเมยีนมาร์

ในประเทศเมยีนมาร์ และในค่ายผู้ลีภั้ยชนกลุม่น้อยจากประเทศเมยีนมาร์

ทีอ่าศยัในประเทศไทย ไม่ผิดนกัหากจะกล่าวว่า เหตผุลท่ีได้มีโอกาส

ท�างานปัจจบุนั เป็นเพราะประสบการณ์ทีไ่ด้จากการท�างานการจดัการ

อาสาสมคัรจากศูนย์อาสาสมคัรสนึาม ิและการท�างานพฒันาด้านการ

ศกึษาในประเทศเมยีนมาร์เป็นระยะเวลากว่าหกปี

เริม่ต้นงานอาสาสมคัรอย่างไร และท�าต่อเนือ่งมาอย่างไร

 เริม่ต้นงานอาสาสมคัรในโครงการชมรมเด็ก ซึง่เป็นโครงการ

ฟ้ืนฟสูภาพจติใจของเดก็หลงัจากเหตกุารณ์สึนามิ เป็นระยะเวลาสิบวัน 

ในระหว่างการรอเริ่มงานใหม่กับบริษัทโทรคมนาคมเบอร์หนึ่งของ    

เมอืงไทย 

 ในฐานะเดก็นกัศกึษาจบใหม่ เป็นเรือ่งยากทีเ่ราจะตดัสินใจเลอืก

หนทางในชีวติ ยงัจ�าได้ว่า ก่อนจะขนกระเป๋าเส้ือผ้ามาเขาหลกั ยังเดนิ

ขึน้เดนิลงอพาร์ทเม้นต์หลายสบิรอบ ก่อนจะตดัสินใจได้ว่า มาเขาหลกั     

สักหนึ่งปี แล้วค่อยกลับไปหางานใหม่ก็ยังไม่สายเกินไป เหตุการณ์       

ภยัพบิติัแบบนีใ้ช่ว่าจะเกิดขึน้กนัได้บ่อยๆ ท้ายทีสุ่ดท�างานกับศนูย์อาสา
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ได้บทสรปุเก่ียวกบัการท�างานอย่างไรบ้าง

 เกอืบ 9 ปีในการท�างานด้านการจัดการอาสาสมคัร พบว่า การ

มอีาสาสมคัรทีด่ ีมคีวามรู ้ความสามารถเพียงอย่างเดยีว ไม่อาจจะท�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนืได้ หากต้องการให้งานอาสาสมคัรมี

คุณค่า ได้รับการยอมรับ จ�าเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ดีและมี

ประสทิธภิาพ เพือ่จะดงึศกัยภาพของอาสาสมัครแต่ละคนมาใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อสงัคม ต่อเนือ่งในระยะยาวได้มากทีสุ่ด 

ข้อคิดถึงสงัคม

 สังคมในอุดมคติของเราคือสังคมที่คนจิตใจดีและพร้อมจะ     

ช่วยเหลอืสงัคม แม้จะยงัไม่มทีกัษะหรอืความสามารถทีช่่วยเหลอืสงัคม 

แต่กย็นิดทีีจ่ะพฒันาความรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสมและย่ืนความ

ช่วยเหลือให้กับคนท่ีต้องการความช่วยเหลือได้ เราฝันท่ีจะเห็นคนมี   

ความรู ้มทีกัษะและความสามารถในด้านต่างๆ  ร่วมแรงร่วมใจกบัองค์กร

ภาคประชาสงัคมช่วยกนัลดช่องว่างในสงัคม เพือ่ท่ีเราจะอยูร่่วมกนัอย่าง

มคีวามสขุมากขึน้

ธรีพงษ์ สุทธิวราภรัิกษ์ : ประเทศไทย

ตอนน้ีท�าอะไร เตบิโตงานในทางสงัคมอย่างไร 

 ไม่ได้ท�ากจิกรรมทางสงัคมแล้ว

ได้อะไรจาก The Volunteer Center         

(ศูนย์อาสาสมคัร)  บ้าง

 การมีจิตใจอาสาประการเดียว ไม่

เพยีงพอ จะต้องอทิุศตนและหาวธีิทีจ่ะท�าให้

เป้าหมายบรรลผุล ทัง้การร่วมมอืกับกลุม่ และ

หากจ�าเป็นกต้็องรเิริม่ด้วยตนเอง

ข้อคิดต่องานทางสงัคม   

 การท�างานเป็นทมีคอืสิง่ส�าคญั มคีวามประสงค์อุทศิตนและ

บริจาคทรพัย์สิง่ของอยูเ่สมอ การจดัการท่ีดจีะท�าให้เป้าหมายลุล่วงได้
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Elaine Chong  :  Singapore

What have you learned from being at TVC?

 I learnt that empowering the community to help 

themselves is the best way forward to help building up their 

resilience.

What would you like to share about being social activist/

volunteer?

 As a volunteer, coming with an open heart and mind 

would not only reap a great experience but also fabulous 

friendships that last a lifetime.

 After volunteering with TVC (Tsunami Volunteer Center) 

as the international volunteer coordinator (2007-2008), I worked 

with the Singapore International Foundation (SIF), a not-for-profit 

organisation which sends skilled volunteers overseas to share 

their knowledge and skills with counterparts. I played an intrinsic 

role in reviewing the whole volunteer management system and 

organised high level events. Subsequently, I joined the Earth 

Observatory of Singapore (EOS), a research institute that 

conducts fundamental research on earthquakes, volcanoes, 

tsunamis & climate change, where I designed and managed the 

EOS outreach programs, and worked on establishing and 

maintaining networks with various stakeholders to support the 

effective dissemination of EOS scientific discoveries.  Currently, 

I am undertaking my Masters on Disaster Preparedness, Mitigation 

and Management at Asian Institute of Technology (AIT) so that 

I can apply my knowledge, skills and experience to minimise 

the multi-hazard risks for Asia and to support the on-going 

development efforts.
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Stephen Mackay
Auckland, New Zealand 
(originally born in England)
 

How do you continue your volunteer work?

 Occasionally with local community organisations.

What have you learned from TVC?

 Open hearted trust from an organisation leads to open 

hearted commitment from its members. TVC remains unique in 

my experience, as an organisation based in a communal collective 

agreement, driving real positive change at a time of need. Not 

talk and discussion but real action on the ground.

 You could argue that it was inevitable that people 

would gather to provide support and that success was somehow 

bound to follow. However we have seen way too many occasions 

across the globe in these past ten years to confirm that this is 

not the case. So TVC’s success was caused by something else, 

something much greater than I have seen before or since.

 It is my view that it was because of ‘principles and 

values-led’ leadership coupled with a light management structure. 

I define ‘light’ as young and committed people; creative in that, 

in the face of no prior history or experience of such devastation, 

they were not hindered by the inertia that usually gets in the 

way of effective mobilisation. There was an air of ‘anything is 

possible’ which everyone could be a part of.

 As an organisation, it was not surprising that TVC was 

able to attract commitment from a far. ‘Principles and values’ 

cross all boundaries and so it did not surprise me, that so many 

volunteers joined in from so many countries and that finance 

was generated to fund this effort. 

 So what I have learnt from TVC is to keep a solid 

basis of my values and ideals at the core of all that I do in my 

business practice.
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What would you like to share about being social activist/

volunteer?

 Go for it. I can’t say exactly why Lynda and I 

volunteered. I had never done it before and I have not done 

anything on such a large scale again. It was simply our time to 

respond. We did so with total commitment that I cannot entirely 

explain. It was just the right thing to do.

 So if it feels like it’s the right thing for you to do, just 

go --- do it. 

 I loved my total experience of being in KhaoLak. 

Despite the utter devastation my experience is one connected 

with love. So many people came with open hearts and minds. 

They had a wilingness to serve and do what they could for the 

common good. There was very little ego in existence. 

 We worked hard. We played hard. We slept. And then 

we got up and did it again and again each day for six months. 

Lynda Warrington 
England

How do you continue your volunteer work?

 I worked as a teacher for 6 months at BanNiang 

School and Lom Ken. I am from England and still have a cottage 

there and visit often. 

 Currently, we live in New Zealand. I do little voluntary 

work, but always involve myself in with local community based 

activities. e. g. helping at fundraisers for kindergarten.
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What have you learned from TVC? 

 My experience at TVC helped me to learn that I could 

be incredibly resourceful, that material possessions meant little, 

that the collective work of many could produce something 

amazing.

What would you like to share about being social activist/

volunteer?

 I would share with others that you never know the 

strength within you to go out of your comfort zone and take 

on that which you thought you were never capable of...until you 

volunteer.  Rewards come from seeing the effect you have on 

others that need help.

Sheila Sulley
England
 

How do you continue your volunteer work?

 I work for a Cancer Charity in U.K. and I hope to go 

to the Philippines soon to help rebuild after the hurricane that 

hit. 

What have you learned from TVC? 

 If a team all work together you can achieve ANYTHING!

What would you like to share about being social activist/

volunteer?

 I would like to share that I get an enormous amount 

of satisfaction from helping others and get to meet some amazing 

people. Also you learn about the real country and not just the 

tourist side of things.
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Andy Chaggar 
England

How do you continue your volunteer work?

 After Thailand I volunteered in Peru for 9 months after 

an earthquake in 2007.  With some other TVC volunteers I then 

decided to start my own charity, International Disaster Volunteers 

(IDV).  In the last 5 years IDV has worked in Haiti, after the 

2010 earthquake, and also in the Philippines.  In the Philippines 

we first worked in Manila, helping communities hit by regular 

floods to become more resilient.  We are currently working in 

Tacloban (the Philippines) to help communities hit by super 

typhoon Haiyan.  Other TVC volunteers worked with IDV in all 

these locations and in total IDV has now helped over 10,000 

people.

What have you learned from TVC? 

 I was actually in KhaoLak when the tsunami hit and 

I was seriously injured.  I also lost my girlfriend of 6 years.  I 

was devastated but working with the TVC taught me a lot of 

things.
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บทที ่6
 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์
กบัผูป้ระสบภยัในต่างประเทศ

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตเิป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้ได้ทกุพ้ืนทีบ่นโลกนี้ 

และปัญหาท่ีเกดิขึน้อันเนือ่งจากภัยพบัิตนิัน้ก็เป็นทุกข์อันสากล คอื ไม่

ว่าจะเป็นคนเชือ้ชาต ิสญัชาตใิด มรีะบบการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ 

สังคมแบบใด กล้็วนประสบทุกข์ภยัและปัญหาได้เช่นกนั 

ภัยพิบัติจึงเป็นปัญหาร่วม ที่เราต้องร่วมใจเรียนรู้และรับมือ     

ทีผ่่านมา ผู้ประสบภัยรปูแบบต่างๆ ไม่ว่า น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว สนึามิ 

พายเุฮอรเิคน ในโลกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรูก้ารรบัมือ

กบัภยัพิบัติ 

eg
รูปแบบกำรจัดกำรภัยพิบัติ ในแบบที่

รฐับำลเป็นผู้ดแูลทกุอย่ำง โดยประชำชนในพ้ืนที่
ประสบภัยไม่อำจเข้ำไปมีส่วนร่วมได้  ส่งผล   
กระทบต่อวิถีควำมเป็นอยู่ อัตลักษณ์ต่ำงๆ 
ของชำติพันธุ์ ตัวตนทำงประวัติศำสตร์ และ
ท�ำให้เหน็ถงึควำมไม่เท่ำเทยีม...

ซึง่เป็นกำรซ�ำ้เติมผูป้ระสบภยัทีม่คีวำม
สูญเสียอยู่แล้วให้สูญเสียมำกยิ่งข้ึนอยำ่งที่ไม่
ควรจะเป็น
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บทเรยีนจากความส�าเร็จของเครือข่ายผูป้ระสบภยัสนึามิทีศ่นูย์

พักพิงบ้านบางม่วงถูกน�าไปใช้เป็นต้นแบบการรับมือภัยจากพิบัติโดย

ชมุชนให้กบัพืน้ท่ีประสบภัยอืน่ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ท�าให้เพือ่นผู้

ประสบภยัในหลายประเทศมขีวญัก�าลงัใจ ท่ีจะต่อสู ้ ต่อรองให้ศกัดิศ์รี

และวิถีชีวิตที่ภูมิใจกลับคืนมา ในขณะท่ีคนไทยเองก็ได้เรียนรู้จากอีก

หลายประเทศเช่นกนั 

หลายปัญหาและประสบการณ์อันเนื่องจากภัยพิบัติในหลาย

พื้นที่สะท้อนว่า ปัญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฐานคิดทาง

วฒันธรรม อย่างปัญหาด้านเชือ้ชาตแิละวรรณะในสงัคม เหล่าน้ีเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยารวดเร็ว มี

ประสทิธิภาพ หรือเป็นอุปสรรคทีซ่�า้เตมิทกุข์จากภยัทีผู้่คนก�าลังเผชิญ

อยู ่และท�าให้การรบัมอืและเยยีวยาปัญหาจากภยัพิบตัยิุง่ยาก ซบัซ้อน

เป็นเท่าทวี 

อย่างไรก็ดี เราพบว่า ในหลายกรณี หากเราเรยีนรูท้ีจ่ะเผชญิ

ปัญหาร่วมกนัได้ดี ภัยพบัิตินัน้เองจะเปิดโอกาสให้เราเยยีวยาบาดแผล

ในสงัคมทีฝั่งลกึมาเนิน่นานเช่นกนั 

 

 

นวิออร์ลนีส์ : ความหลากหลายทีถ่กูเลอืกปฏบิตัิ

เมอืงนวิออร์ลนีส์ (New Orleans) รฐัหลยุเซียน่า เป็นท่ีรูจ้กั

อย่างแพร่หลายในฐานะถิ่นแห่งเพลงแจ๊ส และความงามทาง

สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส ตามย่านเก่าแก่ของเมือง ผู้คนท้ังผู้อยู่อาศัย

และนกัท่องเท่ียวจะได้ยินเสียงเพลงแจ๊สท่ีบรรเลงประกอบขบวนพาเหรด

และงานมาดกิราส์ดงักงัวานอย่างไม่รูจ้บ 

นวิออร์ลีนส์เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศกล่ินอายแห่งความเก่าแก่

ผสานกบัความรืน่เรงิบันเทิงใจท่ีไม่จ�ากดัด้วยยุคสมัย และยังคงความงาม

ที่ธรรมชาติของแม่น�้าและทะเลสาบจัดสรรให้ด้วย ด้วยเมืองนี้ตั้งอยู่

ระหว่างแม่น�า้มสิซิสซิปป้ี (Mississippi) กบั ทะเลสาบพอนเชอร์เทรน 

(Lake Pontchartrain) และมีทางน�า้เช่ือมจากแม่น�า้มาสู่ทะเลสาบก่อน

จะไหลลงสูอ่่าวเมก็ซโิก พืน้ทีเ่กอืบครึง่ของนวิออร์ลนีส์อยูต่�า่กว่าระดบั

น�า้ทะเล ในบางจดุอยูต่�า่กว่าระดบัน�า้ทะเลถงึ 3 เมตร จงึมกีารสร้าง

เขือ่นกัน้น�า้เพือ่กนัไม่ให้น�า้จากแม่น�า้มิสซิสซิปป้ีไหลเข้าท่วมเมอืง 

แม้จะเรยีนรูท้ีจ่ะปรับตวัอยูก่บัน�า้ได้อย่างด ีแต่สิง่ท่ีไม่คาดคดิ

และไม่ได้เตรยีมการมกัเกดิขึน้ได้เสมอ เมือ่วนัที ่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 

2548 พายุเฮอร์รเิคนแคทรน่ีา ท่ีความรนุแรงระดบั 5 ซ่ึงมีความเรว็ลม

สงูสดุที ่280 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ได้ข้ึนฝ่ังท่ีมลรฐัลุยเซียน่าและลดระดบั

ความรุนแรงลงทีร่ะดบั 4 เมือ่เคลือ่นตวัผ่านเมอืงนิวออร์ลนีส์ไปทาง
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ตะวนัออก ผ่านมสิซสิซปิป้ี เทนเนสซี และเคล่ือนตวัต่อเน่ืองไปทางเหนอื

จนถงึประเทศแคนาดา

พายุเฮอร์ริเคนแคทรีน่าถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้าง

ความเสยีหายเป็นวงกว้างมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 

ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่า 92,000 ตารางไมล์ ท�าลาย

ทรพัย์สนิ สิง่ปลกูสร้างและสาธารณปูโภคต่างๆ ของเมืองขนาดใหญ่อย่าง

นวิออร์ลนีส์ไปเกือบทัง้หมด ผูค้นมากกว่า 1,800 คนเสียชวิีต และชาว

อเมรกินัหลายหมืน่ครัวเรอืนต้องไร้ท่ีอยู่อาศยั ปราศจากอาหารและสิง่

ประทงัชีวิตขัน้พืน้ฐานเป็นเวลานาน 

แม้ค�าส่ังอพยพผูค้นของทางการจะช่วยให้ประชาชนกว่า 1 ล้าน

คนรอดพ้นจากภัยพบัิติ แต่ก็มปีระชาชนอกีจ�านวนไม่น้อยทีย่งัปักหลกั

อยู่ในบ้านเรือนของตัวเอง และถูกตัดขาดเป็นเวลานานกว่าความ       

ช่วยเหลือจะเข้าไปถงึ66  

คนยากจนถกูกีดกันออกจากพืน้ท่ี	:	

การช�าระล้างทางชาตพินัธ์ุ

ในการบรรยายเรือ่ง ภยัธรรมชำตใินมุมมองทำงมำนษุยวิทยำ 

(Natural Hazards in Anthropological Perspective)  ทีจ่ดัโดย ศนูย์

ศกึษำสงัคมและวฒันธรรมร่วมสมยั  คณะสงัคมวิทยำและมำนษุยวิทยำ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555                  

ศ. เลสลี อี สปอนเซล (Professor Leslie E. Sponsel) แห่ง

มหาวิทยาลัยฮาวายที่มาโนว (University of Hawaii at Mànoa)    

กล่าวว่า บคุคลทีป่ระสบปัญหำ หรอืได้รบัผลกระทบจำกภยัธรรมชำติ

คร้ังนีม้ำกท่ีสดุคอืคนยำกจน ซ่ึงกค็อืคนแอฟรกินั-อเมรกินั 

เมอืงนวิออร์ลนีส์เป็นเขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ วฒันธรรม และแหล่ง

ท่องเทีย่วส�าคญั ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นคนแอฟรกินั-อเมรกินัทีอ่ยูก่นั

มานบัตัง้แต่อดตี แต่หลงัจากท่ีพายเุฮอรเิคนถล่มเมอืงจนย่อยยบั กท็�าให้

มกีารอพยพผู้คนออกจากพืน้ท่ี นบัเป็นการเปิดโอกาสให้เกดิการช�าระ

ล้างทางชาตพินัธุ ์ (ethnic cleansing) ต่อคนแอฟรกินั-อเมรกัินทีเ่คย

อยูใ่นพืน้ท่ีนีม้าแต่เดมิ รวมถึงชาวเวยีดนามท่ีอพยพเข้าไปอยู่อาศัยใน

พ้ืนทีน่ี ้ ท�าประมง ประกอบธรุกจิเลก็ ๆ พวกเขาทัง้หมดนีถ้กูกนัและ

ผลักดนัออกจากพ้ืนทีท่ีอ่าศยัและด�ารงชวีติ ผ่านข้ออ้างทีว่่า จะฟ้ืนฟเูมอืง

ขึน้ใหม่ 

นีค่อื การช�าระล้างทางชาตพินัธุต์ามสไตล์อเมรกัิน ทีอ่าศยัพบิตัิ

ภยัแคทรน่ีาเป็นเครือ่งมอื

นอกจากนี ้ ยงัมีประเดน็เรือ่งการส่งความช่วยเหลอืจากส่วน

กลางทีล่่าช้า โดยเฉพาะกบักลุม่ชนผิวสทีีม่ฐีานะยากจน พวกเขาได้รบั

ความช่วยเหลอืล่าช้ากว่ากลุ่มคนผิวขาวท่ีประสบภัยเช่นกนั 

 ไมตรี จงไกรจักร์ สะท้อนข้อคิดเห็นจากเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การรับมอืกับภยัพบิตั ิกบัตวัแทนผูป้ระสบภยัจากนวิออร์ลนีส์  

ไว้อย่างน่าสนใจว่า  
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 “FIMAi เป็นหน่วยงำนเพือ่จัดกำรกบัภำวะวฤิต ิหน่วยนีป้ระกำศ

ให้ทกุคนห้ำมเข้ำพืน้ที ่ซ่ึงเป็นแบบแผนของกำรเกดิภยัพิบตั ิคอื เม่ือเกดิ

เหตกุำรณ์ภยัพบัิติก็จะถือโอกำสขบัไล่คนท่ีอยูอ่ำศยัเดมิ เพ่ือน�ำพ้ืนที่

ท�ำเลดีๆ  มำพฒันำ นอกจำกนี ้ ควำมช่วยเหลอืทีล่่ำช้ำจำกส่วนกลำง

ตอกย�ำ้ว่ำ ในกรณอีย่ำงนี ้ชมุชนต้องพึง่พำกนัเองให้มำกขึน้ 

 ไมตรแีละเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามไิด้แลกเปล่ียนประสบการณ์

ของตนเองในเรื่องการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว อาทิ การดูแลของ

บรจิาค การบรหิารศนูย์โดยสมาชกิ เป็นต้น ซ่ึงบทเรยีนเหล่านีไ้ด้ให้

แนวทางกับกลุม่คนเวยีดนามและกลุม่คนผิวสใีนนวิออร์ลนีส์ ทีจ่ะไปดแูล

สถานการณ์ของตน อย่างกรณทีี ่ชาวบ้านจากนวิออร์ลีนส์มาดงูานทีบ้่าน

น�้าเค็ม บางส่วนก็กลับไปรวมตัวกันเรียกร้อง เจรจา ต่อรองนายก

เทศมนตรขีองเมอืงจนสามารถกลบัเข้าไปอยูใ่นพืน้ทีอ่าศยัเดมิของตนได้ 

รวมแล้วราว 900 ครอบครวั   

 กรณทีีเ่กิดขึน้ทีน่วิออร์ลนีส์ช้ีชดัว่า รูปแบบการจัดการภัยพิบตัิ

ในแบบทีร่ฐับาลเป็นผูด้แูลทกุอย่าง โดยประชาชนในพ้ืนทีป่ระสบภยัไม่

อาจเข้าไปมส่ีวนร่วมได้ ส่งผลกระทบต่อวถีิความเป็นอยู ่อตัลกัษณ์ต่างๆ 

ของชาตพินัธุ ์ตวัตนทางประวตัศิาสตร์ และท�าให้เหน็ถึงความไม่เท่าเทยีม

กนัของพลเมอืงอเมรกินัได้อย่างชดัเจน ซึง่เป็นการซ�า้เตมิผูป้ระสบภยัที่

มคีวามสญูเสียอยูแ่ล้วให้สญูเสยีมากยิง่ขึน้อย่างทีไ่ม่ควรจะเป็น

ศรลีงักา :  สึนามิกบัสิทธิชุมชน
 

ศรลีงักาเป็นประเทศทีม่ปัีญหาความขดัแย้งทางเชือ้ชาตริะหว่าง

ชาวสิงหลและชาวทมฬิมาเป็นเวลานบัศตวรรษ  ชาวทมฬิต้องการแยก

ดนิแดนทางภาคเหนอืและตะวนัออกของประเทศให้เป็นมาตภุมูทิมฬิ จงึ

ได้ก่อตัง้กลุม่ LTTE (ชือ่ทีรู่จ้กัทัว่ไปเรยีกว่า กลุม่กบฏพยคัฆ์ทมฬิอแีลม) 

เพ่ือเป็นกองก�าลงัในการต่อสูกั้บรฐับาล โดยใช้วธิกีารก่อการร้ายและการ

ลอบสงัหาร โดยพุ่งเป้าไปทีห่น่วยทหาร ผูน้�าทางการเมอืง และเจ้าหน้าที่

ทางการท้องถิน่ชาวสงิหล 

ท้ังสองฝ่ายได้มีการลงนามความตกลงหยุดยิงเม่ือปี พ.ศ. 2545  

โดยมีประเทศนอร์เวย์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และได้เจรจาสันติภาพมาแล้ว       

8 ครัง้ (ครัง้ที ่8 จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 28 - 29 ตลุาคม พ.ศ. 2549  ทีน่คร

เจนวีา โดยไม่ปรากฏผลทีส่�าคญัใดๆ) อย่างไรกต็าม การเจรจาหยดุชะงกั

เป็นช่วงๆ อปุสรรคส�าคญัของการเจรจา คอื ขาดความไว้วางใจซึง่กนั

และกนั และความจรงิใจทีจ่ะยตุปัิญหาอย่างถาวร67 

เม่ือศรีลังกาประสบกับเหตุสึนามิ แม้จะเป็นความทุกข์ยาก

สาหัสกับผู้คน แต่นานาชาติก็หวังมากว่า ทุกข์ร่วมในครั้งนี้จะสาน

สันตภิาพในประเทศนีไ้ด้ ทว่า เรือ่งราวกลับไม่เป็นดงัหวงั 

I  ฟีมา หรอื ส�านกัจัดการภาวะฉกุเฉนิส่วนกลาง (FEMA - Federal Emergency Management 

Agency) เป็นหน่วยงานภายในรฐัของสหรฐัอเมรกิาท่ีก่อต้ังข้ึนส�าหรบัปฏบิตักิารในสถานการณ์

ฉกุเฉนิ เมือ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2522  โดยมหีน้าท่ีหลกัคือการประสานงานส�าหรบัแก้ปัญหาภยั

พบิตัทิีเ่กดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิา



สนึาม ิ: คลืน่แห่งการปฏริปู Tsunami : waves of reform380 381

ระบบวรรณะท่ีฝังรากลึกในวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคต่อการให้

ความช่วยเหลอืกับคนในวรรณะต�า่ท่ีสุด อกีทัง้ บรรยากาศแห่งความ    

ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างมุสลิมสองฝ่ายที่มีมายาวนานก็ยิ่งท�าให้

กระบวนการฟ้ืนฟแูละเยยีวยาทกุข์ของผูค้นทีไ่ด้รับผลกระทบจากคล่ืน

ยกัษ์สนึามยิากล�าบากขึน้เป็นเท่าทว ี เพราะรัฐบาลกับกลุม่กบฏพยัคฆ์

ทมิฬอแีลมยงัคงต่อสูก้นัทางการเมอืง รวมถงึเร่ืองการแบ่งเงนิช่วยเหลอื

จ�านวนหลายร้อยล้านดอลลาร์68

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางอุปสรรคนานาดังที่กล่าวไปนั้น หลาย

ประเทศกพ็ยายามระดมความช่วยเหลอืให้ศรลีงักาในรปูแบบต่างๆ ตาม

หลกัมนษุยธรรมจนกระทัง่สถานการณ์ในศรลีงักาฟ้ืนฟูขึน้ในทีสุ่ด  

   ในระยะฟ้ืนฟนูีเ้อง มกีารประกาศจากเทศมนตรีในหลายเมือง

ทีอ่ยูต่ามชายหาดให้ผูค้นและชมุชนประมงทีอ่ยูต่ดิทะเลต้องอยูห่่างจาก

ชายฝ่ัง 200 เมตร ค�าประกาศน้ีเท่ากบัเป็นการไล่ประชาชนออกจาก

พืน้ทีท่ัง้หมด 

ตวัแทนจากเครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึามิ บ้านน�า้เคม็ ได้มโีอกาส

เดนิทางไปยังประเทศศรลัีงกาเพือ่เข้าไปแลกเปล่ียนประสบการณ์หลังเกดิ

เหตกุารณ์ได้ไม่นาน ผลของการแลกเปลีย่นประสบการณ์ครัง้นัน้ ท�าให้

ชมุชนผู้ประสบภัยบริเวณชายหาดของศรลีงักาได้เข้าไปเจรจาต่อรองกบั

รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งระบบของศรีลังกามีข้อดีอยู่ที่ว่า รัฐบาลท้องถิ่น

สามารถออกประกาศได้โดยไม่ต้องรอการตดัสนิใจจากรฐับาลกลาง (ซ่ึง

ต่างจากประเทศไทยทีห่ลายอย่างต้องรอการตดัสนิใจจากรฐับาลกลาง) 

ดงันัน้ เมือ่ชุมชนชายฝ่ังได้เจรจาต่อรองกบัรฐับาลท้องถิน่ส�าเรจ็ กท็�าให้

ชมุชนสามารถขยับเข้าไปใกล้กบัทะเลซ่ึงเป็นแหล่งท�ามาหากนิได้ จาก

เดิม ทีป่ระกาศให้ผูค้นอยูห่่างจากทะเล 200 เมตร กข็ยบัเข้ามาเป็น 60 

เมตร นับได้ว่าเป็นการเจรจาที่มีความคืบหน้าของชุมชน ท่ามกลาง

สถานการณ์ทางการเมอืงทียั่งไม่แน่นอนของประเทศศรลีงักา
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อนิโดนเีซีย :  จากสนึาม ิสูส่นัตภิาพ

 ความพยายามเจรจาและหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาล

อนิโดนเีซยีและชาวอาเจะห์ เพือ่สนัตภิาพด�าเนินการมากว่าทศววรษ แต่

ยงัไม่ปรากฏเค้าลางแห่งความส�าเร็จ จนกระทัง่ คลืน่ยกัษ์สนึามซิดัถล่ม

ชายฝ่ังอาเจะห์เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547   

 คลืน่ยกัษ์ท�าลายเมอืงและหลายชวีติ แต่กเ็ป็นตัวเร่งกระบวนการ

สูส่นัตภิาพสูอ่าเจะห์ 

“สึนำมิท�ำให้ทั้งสองฝ่ำยเปลี่ยนควำมคิดเรื่องจุดยืนของ          

ตวัเอง” 69

สนัตภิำพในอำเจะห์เป็นประเด็นส�าคัญทีห่ลายฝ่ายสนใจ ในเวที

แลกเปลีย่นประสบการณ์ในงานร�าลึกครบรอบหนึง่ปีสึนาม ิปลายปี พ.ศ. 

2548 ทีอ่าเจะห์ ประเทศอนิโดนเีซยี คราวนัน้ เครือข่ายผูป้ระสบภยั    

สึนามิ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกไปร่วมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพบัิติของแต่ละประเทศ และยงัได้โอกาส

ในการเข้าร่วมเป็นสกัขพียานในการสร้างสนัตภิาพและการฟ้ืนฟอูาเจะห์

อกีด้วย

มูลเหตุของความขัดแย้งในอาเจะห์เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 

2519 สบืเนือ่งมาจากหลายปีก่อนหน้านัน้ รฐับาลอนิโดนเีซียสมัยอดตี

ประธานาธบิดซีฮูาร์โต้ ให้สมัปทานขดุเจาะน�า้มนัแก่บรษิทัจากประเทศ

สหรัฐฯ ขณะทีค่นในอาเจะห์ไม่ได้รบัส่วนแบ่งอย่างเป็นธรรม เช่นเดยีว

กบัทรัพยากรธรรมชาตอ่ืินๆ ทีค่นในพืน้ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนัน้ 

ยังมีการจ�ากดัและห้ามแสดงออกทางวฒันธรรมท้องถิน่ด้วย 

ความไม่พอใจเรือ่งการปกครองท่ีมีคนจากส่วนกลางมาควบคมุ 

โดยบางครัง้ละเลยความรูส้กึของคนในท้องถิน่ ความไม่เท่าเทียมในเรือ่ง

การเข้าท�างานภาครฐั ย่ิงตอกย�า้ความเจบ็ปวดในส�านึกทางประวตัศิาสตร์ 

ทีอ่าเจะห์เคยเป็นอาณาจกัรอสิลามทีรุ่ง่เรอืง ก่อนทีจ่ะถกูครอบครองโดย

ชาวดัชต์เป็นเวลานาน ประเด็นเรื่องเอกลักษณ์ชาติพันธุ์จึงเป็นเรื่อง

ละเอยีดอ่อนมากส�าหรบัชาวอาเจะห์

ท้ังหมดนีจ้งึเป็นเหตใุห้เกดิการก่อตัง้กลุม่ “กมั” (ขบวนการปลด

ปล่อยอาเจะห์หรอื GAM (Gerakan Aceh Merdeka)) ช่วงปี พ.ศ. 

2532 กองก�าลงักมัได้รบัความสนบัสนนุจากต่างชาต ิและต่อต้านกองทพั

อย่างเข้มแขง็ ท�าให้รฐับาลจดัตัง้เขตหวงห้ามทางทหารในอาเจะห์ ช่วง

นีเ้องทีม่กีารละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างรนุแรงในพืน้ท่ีจากฝีมอืของทัง้

ทหารและกองก�าลงักมั 

ในปี พ.ศ. 2547 อินโดนเีซยีเข้าสูก่ารเลือกตัง้ประธานาธบิดี 

ท�าให้กระบวนการสนัตภิาพต้องหยดุชะงกัอีกคร้ัง และในช่วงปลายปีนัน้

เอง คอื วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 คลืน่ยักษ์สนึามซัิดเข้าชายฝ่ัง

จังหวัดอาเจะห์ สร้างความสญูเสยีสาหสัแก่ชาวเมอืง 

ทว่า วกิฤตกิม็โีอกาสแฝงเร้นอยู่ 
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เหตภุยัพบัิติครัง้นีเ้ป็นแรงกระตุ้นส�าคญัท่ีท�าให้ทัง้รฐับาลและ

กลุ่มกมั เร่งรดักระบวนการเจรจาเพือ่สนัตภิาพ จนได้ข้อตกลงจดัตัง้เขต

ปกครองตนเอง แบ่งรายได้จากทรพัยากรให้ท้องทีร้่อยละ 70 ส่วนรฐับาล

กลางได้ร้อยละ 30 แต่อ�านาจด้านกลาโหม ความมัน่คง การต่างประเทศ 

และระบบเศรษฐกจิการคลัง ยงัคงอยูก่บัรฐับาลกลาง 

กว่า 20 ปีของความขดัแย้งทีท่�าให้มผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 15,000 

คน บวกกบัอกี 7 ปี ในการด�าเนนิการสูส่นัตภิาพ ในทีสุ่ดความสงบจึง

คนืสูอ่าเจะห์ ซึง่กระบวนการท้ังหมดบรรลุได้ กด้็วยความตัง้ใจของผูท้ี่

เกีย่วข้องกบัความขดัแย้งในทกุ ๆ  ฝ่าย ทีม่คีวามต้ังใจให้เกดิสันตภิาพ70

“เป็นที่น ่ำสังเกตว่ำ ระบบกำรปกครองที่ไม่ใช่ระบอบ

ประชำธปิไตย มหัีวใจในกำรช่วยเหลอืกนัยำมวกิฤตมิำกว่ำประเทศทีเ่ป็น

ประชำธิปไตยอย่ำงสหรฐัอเมรกิำ”  ตวัแทนเครือข่ายผูป้ระสบภัยสึนามิ

สรปุทิง้ท้ายหลงัจากเล่าถงึความประทบัใจในการเจรจาสนัตภิาพของ     

อาเจะห์ 

 

เมยีนมาร์  : พายุนาร์กสีกับการพ่ึงตนเอง

 ต้นเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 พายไุซโคลนนาร์กสี พดัเข้า

พืน้ทีแ่ถบสามเหล่ียมปากแม่น�า้อิระวด ี และนครย่างกุง้ เมืองหลวงของ

เมยีนมาร์ สร้างความสญูเสยีอย่างมหาศาล ชาวเมยีนมาร์เสยีชวีตินบั

หม่ืนคน สูญหายอีกหลายหมื่นชีวิต บ้านเรือน ทรัพย์สิน และ

สาธารณปูโภคต่างๆ พงัยบัเยนิ71

หลายหน่วยงานในประเทศไทยระดมก�าลงัเพือ่เข้าไปช่วยเหลอื

ตัง้แต่ระยะแรกจนถงึระยะฟ้ืนฟ ูองค์กร เช่น เสมสกิขาลัย มลูนิธเิสฐียร

โกเศศ-นาคะประทปี มลูนธิชุิมชนไท เข้าไปท�ากระบวนการอบรมเกีย่ว

กับการฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ โดยการแนะน�าให้มีการจัดตั้งกลุ่ม      

ออมทรัพย์กับเครอืข่ายแกนน�าชุมชน 

แม้กระนัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าว สถานการณ์ในเมียนมาร์ยังมี

ปัญหาเรือ่งชนเผ่าต่างๆ กบัรฐับาล ท�าให้การช่วยเหลอืเข้าไม่ถงึผูป้ระสบ

ภยัในหลายพืน้ท่ี ประชาชนส่วนใหญ่จงึต้องพึง่ตนเองในทุกด้าน  

 “ส�ำหรับประเทศท่ีปิดตัวจำกโลกภำยนอก และสถำนกำรณ์

กำรเมืองภำยในทีม่ปัีญหำระหว่ำงกลุม่ต่ำงๆ เช่น เมยีนมำร์ เรำจะเหน็

ควำมพยำยำมพึง่พำตวัเอง โดยไม่รอหรือร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกต่ำง

ประเทศ เหตนุีก้ท็�ำให้กำรเข้ำไปของกลุม่หรอืองค์กร ท่ีจะเข้ำไปช่วยเหลอื

และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรรบัมือกบัภัยพบัิตเิป็นไปค่อนข้ำงล�ำบำก
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และจ�ำกดั คอื เข้ำไปในเมยีนมำร์ได้เพยีงหนึง่ครัง้ อย่ำงไรกต็ำม เมียนมำร์

เป็นประเทศทีน่�ำแนวคดิเร่ืองกำรฟ้ืนฟหูลงัเกดิภยัพิบัตไิปใช้มำกท่ีสุด”  

ปรดีา คงแป้น ผูจั้ดการมลูนธิิชุมชนไท ให้ความเหน็  

 จากการเข้าไปแนะน�าเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ     

ช่วยเหลือกนัในชมุชน และแกนน�าได้น�าไปปรับใช้ โดยระยะแรกจะมีเงนิ

ต้ังต้นจากแหล่งทนุ จากนัน้ สมาชกิทีส่มคัรใจจะมกีารออมเป็นรายเดอืน 

เดือนละเท่าๆ กนั  ซึง่ทางกลุ่มออมทรพัย์จะน�าเงนิไปฝากธนาคาร หาก

สมาชกิมคีวามประสงค์จะกู้เงิน ให้ไปกู้เงินจากธนาคารโดยจะมกีองทนุ

ค�า้ประกนัให้ การตัง้กลุม่ออมทรพัย์นีถ้อืว่าได้ผลเพราะกลุม่ยังมกีารออม

กันอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ล้มหายไปเหมือนหลายกลุ่ม เพราะมีการ    

สานต่อ มแีกนน�ารุน่ใหม่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัขึน้มาน�า ในประเดน็

นี ้ปรดีา คงแป้น ได้ให้ความเหน็ไว้ว่า 

 “กลุม่ออมทรัพย์ใช้ได้กบักลุม่ชำวบ้ำนทีม่ฐีำนะยำกจน  เป็นจดุ

เริม่ต้นของกำรพบปะเพือ่ให้เกิดกิจกรรมทำงสังคมร่วมกันและสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กบักลุม่ชมุชนได้เป็นอย่ำงด”ี

 การพึง่ตนเองได้แม้ในยามวกิฤตขิองชมุชนเล็กๆ ในเมยีนมาร์ 

เป็นตวัอย่างหน่ึงทีท่�าให้เราเหน็ความไม่ย่นย่อและยอมแพ้ของมนษุย์ที่

ก้าวข้ามข้อจ�ากดัต่างๆ และสามารถยนืได้ด้วยตวัชุมชนได้อย่างน่าสนใจ

 

แคนาดา : แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในวนัท่ีอยู่อาศัยสากล
 

 วนัจันทร์แรกในเดอืนตลุาคมของทกุปี สหประชาชาตกิ�าหนดให้

เป็นวันท่ีอยูอ่าศัยโลก (World Habitat Day) เพือ่ให้ประเทศต่างๆ ใน

โลกได้ให้ความสนใจกบัสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนษุย์ ตลอดจนสทิธพืิน้ฐานของการมท่ีีอยูอ่าศัยท่ีเหมาะสม และเพือ่

สร้างความตระหนกัในความรบัผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนษุย์ทุก

คนมีทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคต เป็นการปฏบิตักินัทัว่โลก ภายใต้การแก้ปัญหา

ตามแผน 40/202 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ. 198572

  วนัทีอ่ยูอ่าศยัโลกในปี ค.ศ. 2013 จดัข้ึนทีเ่มอืงแวนคเูวอร์ 

ประเทศแคนาดา และในโอกาสนัน้ เครอืข่ายผูป้ระสบภยัสนึาม ิได้ไปร่วม

แลกเปลีย่นเกีย่วกบัการฟ้ืนฟทูีอ่ยูอ่าศัยหลังเกดิภัยพบัิต ิการสร้างท่ีอยู่

อาศัยในภาวะภัยพิบัติ และน�าเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 

“กำรสร้ำงบ้ำนอย่ำงมส่ีวนร่วมของผูป้ระสบภยั”  ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

การฟ้ืนฟูชุมชนและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนหลงัภยัพิบัติ   
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 นอกจากนี ้ยงัได้เรยีนรูก้ารสร้างบ้านพกัชัว่คราวให้กบัผูป้ระสบ

ภยัพบิตัโิดยมวีสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้เวลาในการสร้างเพยีง 2 ชัว่โมง แทนทีจ่ะ

ใช้เวลาเกอืบเดอืนอย่างเช่นทีท่�ากนัโดยทัว่ไป

  บ้านพกัช่ัวคราวนี ้เป็นบ้านพักแบบถอดประกอบได้ สามารถ

ใช้งานได้หลายรปูแบบ และใช้ได้นานกว่า 10 ปี ประกอบด้วยชุดขนาด 

3 ห้องต่อ 3 ครอบครวั กว้าง 2.40 เมตร ยาว 10.80 เมตร  ราคา

ประมาณ 30,000  บาท อกีทัง้มห้ีองน�า้ยกพ้ืน มีถงัเกบ็ปฏกูิลด้านล่าง 

ท�าให้ง่ายในการจดัการดแูลและใช้งาน เพือ่ใช้ในระหว่างประสบภยั 

นอกจากนี ้ ยงัได้น�าเสนอมรีะบบอืน่ๆ เช่น ต้องมีทมีจดัการ

อปุกรณ์ส่วนกลาง ทัง้บ้านพักชัว่คราว เรอื ห้องน�า้ มีทมีจัดการระบบ

สาธารณปูโภค ทัง้น�า้กนิ น�า้ใช้  ไฟฟ้า การดูแลความสะอาด อบรมการ

ใช้วิทยุสื่อสารแก่ผู้รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายเรือ พ้ืนท่ีอพยพและชุมชน       

จดัทมีอพยพขนย้ายก่อนน�า้ท่วม และหลงัน�า้ลด เป็นต้น

 แม้ว่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา จะมกีารแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในการจดัการภยัพบิตักิบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก หลายต่อ

หลายครัง้ แต่การจัดการภยัพบิตัขิองแต่ละประเทศกย็งัต้องมกีารพฒันา

ขึน้มาจากบรบิทของชุมชนท้องถิน่ในแต่ละพ้ืนที ่แต่ละประเทศ ตวัแปร

ทีมี่อยูม่ากมายทัง้เรือ่งการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ค่านยิม 

ทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้การจดัการภยัพบิตัไิม่อาจจดัการได้ด้วยรปูแบบใดรปู

แบบหนึง่ แต่สามารถน�ารูปแบบต่างๆ ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ

พืน้ทีอ่ืน่ๆ มาออกแบบปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ท่ีนัน้ๆ  และ

สามารถยดืหยุน่ได้ตามตวัแปรท่ีมอียูจ่รงิ ซ่ึงแต่ละพืน้ท่ีจะต้องพฒันาการ

จัดการภยัพบัิตท่ีิเหมาะสมขึน้มาจากการมส่ีวนร่วมของผู้คนในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

เพือ่ให้แผนการจัดการภัยพบัิตไิม่ใช่แค่แผนท่ีอยู่บนกระดาษ แต่เป็นแผนท่ี

อยูใ่นใจทุกคนและสามารถน�ามาใช้ได้ผลจริงเม่ือต้องประสบพบเจอกบั

ภยัพิบตัไิม่ว่ารปูแบบใด 
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