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ความรวมมือเพื่อการพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความสะดวก โดยไดนํา
มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตางกันมาใชในการ
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ทุกชุมชน 
กลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับ
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้น สําหรับผูรอดชีวิต 
ลายพ้ืนที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คาํวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง



 

มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
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คํานํา 
 
Heinrich-Böll-Stiftung ดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา และการมีสวนรวมของประชา
สังคม  การใหอํานาจกับพลเมืองเพื่อสงเสริมสังคมประชาธิปไตยที่แทจริง  
ครอบคลุมถึงประเด็นความสัมพันธชายหญิงที่ยุติธรรม มูลนิธินี้มิไดเปนองคกรมือ
อาชีพดานการจัดการภัยพิบัติหรือการฟนฟูหลังภัยพิบัติ ดังเชนที่องคกรกาชาด
สากลองคกรจันทรเสี้ยว (Crescent Society ) หรือองคกรอื่นๆ ดําเนินการในดานนี้ 
 
อยางไรก็ตาม เมื่อสึนามิไดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายฝงอันดามัน เราไดตัดสินใจที่
จะทําหนาที่มากกวาที่ เปนอยูโดยใหการชวยเหลือแบบฉุกเฉินตอพันธมิตรที่
ดําเนินงานในพื้นที่ประสบภัย  ดวยการตั้งโครงการสึนามิเอดวอทช ขึ้นมา (TAW)  
เราไดเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูภัยพิบัติหลังสึนามิ ซึ่งก็เปนไปตาม
แนวทางของมูลนิธิ สิ่งที่โครงการสึนามิเอดวอทชตองทําจะเปนวาระในเรื่องการ
เพิ่มอํานาจใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถชวยตนเองไดมากกวาที่จะรอคอยการ
ชวยเหลือจากภายนอก ในสถานการณแบบพิเศษเชนนี้ และยังเปนการติดตาม
ตรวจสอบระยะของการฟนฟูบูรณะดวย   
 
พันธมิตรผูรวมงานของมูลนิธิไดแก องคกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และองคกรที่ต้ัง
ขึ้นมาใหม คือเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน (Save Andaman 
Network- SAN) ซึ่งเปนองคกรที่มีประสบการณและประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
เช่ือถือมากอนแลว ดังนั้นทางองคกรจึงสามารถเขาไปทํางานโดยเขาถึงในชุมชนได   
 
ดวยหนังสือเรื่อง  “การเชื่อโยงชองวางทางความคาดหวังในการฟนฟู” เลมนี้ การให
อํานาจกับชุมชนในเรื่องธรรมาภิบาลหลังภัยพิบัติ ซึ่งผูแตงไดสรุปเนื้อหาในหนังสือ
เลมอื่นๆ ของโครงการสึนามิ เอด วอทช  เอาไว  จากที่โครงการสึนามิเอดวอทชได
มีประสบการณและมีความเขาใจมากขึ้นในเรื่องการฟนฟู ทางโครงการจึงไดเปลี่ยน
ความสนใจไปเปนการสงเสริมอํานาจใหชุมชน หนังสือเลมนี้ไดสรุปประสบการณ
การทํางานตางๆ ในชวงสามปของการฟนฟูสึนามิและ สรุปขอมูลที่ไดจากการ
ทํางานของโครงการ สึนามิเอดวอทชดวย  
  



 

หนังสือเลมนี้ ทําหนาที่เปนเหมือนการออกสํารวจวาผลจากการฟนฟูในชวงสามป
ครึ่งที่ผานมาในพื้นที่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย ไมไดทําใหเกิดผลในระดับที่
เปนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยางที่ควร หรืออยางที่สามารถจะเปนได จากจุดนี้ผู
แตงไดสํารวจสาเหตุทางโครงสรางที่สําคัญ ชองวางทางความคาดหวังบางอยางก็ดู
วาจะเปนที่รูจักกันดีในการจัดการภัยพิบัติ เชน ชองวางทางความคาดหวังระหวาง
ผูใหการบริจาค และผูรับการบริจาค ชองวางทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสราง
การเมืองทองถิ่นที่ยังคงขัดขวางกระบวนการฟนฟูบูรณะบนความยติุธรรม  
 
โดยเฉพาะชองวางในการขาดซึ่งอํานาจ ในการตัดสินใจของผูไดรับความชวยเหลือ 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งชองวางทางความคาดหวังในเรื่องธรรมาภิบาล หลังการฟนฟู
ภัยพิบัติ ที่เปนมากกวาการสรางบานหรือการดําเนินโครงการฟนฟูขนาดใหญตางๆ   
 
ในดานบวกผูแตงไดสรุปวากระบวนการฟนฟูประสบความสําเร็จ และตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนเปนสวนใหญ  ซึ่งเปนการฟนฟูที่ชุมชนและองคกร
ทองถิ่นตางมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและควบคุมกระบวนการบริหารและ
ดําเนินการกอสรางสภาพแวดลอมที่ถูกทําลายขึ้นมาใหม  
 
หากกระบวนการฟนฟูไดมีการดําเนินการโดยไมไดใหอํานาจกับชุมชนความยั่งยืน
และยุติธรรมก็คงไดเพียงความคิดหวังที่อยากจะใหเกิดขึ้นเทานั้น ซึ่งก็หมายถึงการ
ที่ผูบริจาคและองคกรผูใหความชวยเหลือที่เขารวมในงานพัฒนาจะมีคําถามวา
เครื่องมือในการจัดการสามารถเอื้อตอความยึดหยุนที่จําเปนในการดําเนินการ
ไดมากนอยแคไหนหากจะมีการนํากลุมเปาหมายรวมกําหนดเปาหมาย รวมจัดสรร
งบประมาณ  จัดการและประเมินกระบวนการ  
 
การฟนฟูสึนามิถือเปนจุดเริ่มตนในการวิเคราะห แตโดยทั่วไปแลวในเนื้อหาที่
นําเสนอนี้การเชื่อมโยงและการอางอิงตางๆไดช้ีไปที่ความชวยเหลือในการพัฒนา
เปนสวนใหญ การสรุปของผูแตงเปนการกลาวถึงประเด็นที่มากกวาการเปนการ
ชวยเหลือภัยสึนามิ สวนสิ่งกลั่นออกมาเปนภาพสะทอนที่เปนตรรกะของปญหา
และความทาทายทางดานสถาบันและโครงสราง ที่ความชวยเหลือดานการพัฒนาใน
ตางประเทศเผชิญอยูภายใตสภาวะและความเปนปกติวิสัย  



 

ดังนั้นหนังสือฉบับนี้จึงไดมุงเนนไปที่การสรุปบทเรียนที่ไดรับจากประสบการณใน
การฟนฟูพ้ืนที่จังหวัดในภาคใตของไทยหลังสึนามิ เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการฟนฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติรวมไปถึงประเด็นนอกเหนือจากการ
ฟนฟูสึนามิในอนาคต จากการสังเกตของผูแตงเกี่ยวกับมิติทางดานการเมืองและการ
สงเสริมอํานาจของชุมชน ตองใชการพิจารณาและการพูดถึงในรายละเอียด ซึ่งใน
ขอนี้ก็ไมคอยมีการตรวจสอบกระบวนการฟนฟู หรือการใหความชวยเหลือวามี
ผลกระทบตอธรรมาภิบาลลและโครงสรางในการทําการตัดสินใจมากแคไหน การ
บูรณะ ไมเคยนําทุกอยางที่มีอยูกอนภัยพิบัติกลับมาเปนเหมือนเดิมทุกประการ 
ดังนั้นการบูรณะจึงเปนการกอสรางบางอยางขึ้นมาใหม ในที่นี้ เราก็จะไดเห็นวิกฤติ
จากโอกาสเกิดขึ้นดวย  
  
สุดทายนี้ขาพเจาใครขอขอบคุณผูแตงทั้งสองทานคือคุณ คารล เชกชไนเดอร และ 
ลารส เคราเซอ ที่ไดมีการรวบรวมขอมูลอันเกิดจากการสะทอนคิดอยางเขาใจใน
กระบวนการฟนฟูและ ขอขอบคุณในความอุสาหะที่ไดนําเสนอขอมูลไว ณ ที่นี้ดวย 
ขาพเจาหวังวาหนังสือฉบับนี้จะเปนบทความที่นาสนใจอันหนึ่ง ที่จะกระตุนใหเกิด
การอภิปรายแบบสรางสรรคเกี่ยวกับปญหาที่เราทุกคนตางก็คุนเคยกันดีอยูในงาน
การพัฒนาที่มีความแตกตางกันไปตามลักษณะ 
 
ขาพเจาขอขอบคุณอยางสุดซึ้งไปยังเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน  
ชุมชนผูมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดภาคใตที่ไดรับผลกระทบ และสิ่งที่จะลืมไมได
ประการสุดทายนี้ตองขอขอบคุณ คุณรอมลี แมเราะ ผูประสานงานโครงการสึนา
มิเอดวอทช และทีมงานทั้งหมดของโครงการสึนามิเอดวอทชที่ไดทํางานอยางขยัน
ขันแข็งเพื่อใหโครงการประสบผลสําเร็จ  พรอมทั้งใหความเขาใจในทุกดานเพื่อให
หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นได  
 
เชียงใหม มิถุนายน 2551  
 
ดร. ไฮเกอ  เลิชมานน  
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานกังานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  



 1 

1. บทนํา 
 
ระยะเวลา 4 ปแหงการฟนฟูสึนามิกําลังจะมาถึงในเดือนธันวาคม ป 2551 พรอมกับ
การถกเถียงในประเด็นเรื่องการฟนฟูและการสรางอยางยั่งยืนที่มากขึ้นตามมาดวย 
แมวาโครงสรางสาธารณูปโภคสวนใหญจะไดรับการกอสรางขึ้นใหมแลวก็ตาม แต
ปญหาความทุกขยากของประชาชนและชุมชนผูไดรับผลกระทบจากสึนามิก็ยังคง
ไมไดมีการพูดถึงกันมากนัก แมเจตนารมณของการฟนฟูจะมุงหวังใหเปนการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนไวเปนเบื้องตนก็ตามแตในวันนี้การพัฒนาหลังสึนามิก็ยังมิได
บรรลุเปาประสงคที่วานั้นแตอยางใด 
   
การฟนฟูที่เนนการกอบกูโครงสรางทางการเมืองและเศรษฐกิจเปนสวนใหญกลับ
ทําใหเกิดผลในการพัฒนาที่เลวรายลงไปกวาที่ชุมชนทองถิ่นเคยประสบมากอนที่
จะเกิดเหตุการณสึนามิเสียอีก สําหรับหมูบานผูประสบภัยหลายๆแหงแลว สิ่งที่
เปนอยูไดแสดงใหเห็นวาชุมชนยังขาดโอกาสที่จะมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ แมวา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่สวนใหญจะฟนตัวและมีการดําเนินธุรกิจอีกครั้ง
หนึ่งแลวก็ตาม ความลมเหลวในการพัฒนาเชนนี้ก็ไดเกิดขึ้นมา ทั้งๆที่เปาหมายใน
การพัฒนาไดยกใหความยั่งยืนเปนเปาหมายสูงสุดในการใหความชวยเหลือของ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งก็ไดรวมไปถึงหนวยงานทูตพิเศษของ
เลขาธิการใหญแหงสหประชาชาติวาดวยการฟนฟูสึนามิตามคําขวัญของอดีต
ประธานาธิบดีบิล คลินตันที่วา “สรางใหมใหดีกวาเกา (build back better)” รวมทั้ง
คลื่นความชวยเหลือที่เปนการบรจิาคอยางทวมทนที่ไดไหลบาเขามาในประเทศไทย
ในฐานะประเทศหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ก็
ตาม 
 
ปจจุบันการไรซึ่งความยั่งยืนในกระบวนการฟนฟูสึนามิทั้งในระยะกลาง และระยะ
ยาวที่ผานไปก็มิไดมีการแจงเปนคําพูดหรือมีการเผยแพรผานสื่อสาธารณะใหฝาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับทราบกันอยางเปนทางการ รวมทั้งก็มิไดมีนักวิจัยคนใดได
หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวิจัยอยางเปนระบบแตอยางใด แตประเด็นนี้กําลังไดรับการ
พูดถึงกันอยางไมเปนทางการ โดยเปนการหารือพูดคุยกันระหวางผูที่มีบทบาท
ตางๆ ซึ่งอยูในบทบาทของผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ซึ่งไดแก 
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ชุมชนทองถิ่น หนวยงานรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชนทั้งในและนอกประเทศ และ
องคกรดานเศรษฐกิจ ตางก็ไดรับการวิพากษวิจารณวาในกระบวนการฟนฟูยังขาด
การประสานงานที่ดีระหวางกันเปนตน รวมทั้งกระบวนการฟนฟูของรัฐบาลก็ยัง
เปนวิธีการที่มีการสั่งการจากบนลงลาง และชุมชนยังไมมีความพรอมที่จะสรางวิถี
ชีวิตที่กอใหเกิดความยังยืนไดดวยตนเอง     
 
เมื่อไดพิจารณากระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัติอยางละเอียดมากขึ้นเราจะไดเห็น
รายช่ือหนวยงานที่เกี่ยวของ และความเกี่ยวพันธรวมกันที่แสดงใหเห็นถึงความ
ตระหนักตอภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งมีอยูแตกตางกันไป ดังนั้นผลลัพธจึงเกิดเปน
ชองวางทางความคาดหวังในหลายๆทาง (รายละเอียดประกอบจะปรากฏในบท
ตอไป)   หรือกลาวในอีกทางหนึ่งในที่นี้ก็คือความแตกตางระหวางความคาดหวังที่
ปรากฏบนพื้นฐานของเปาหมายที่มีการระบุไวอยางชัดเจนของบรรดาผูใหความ
ชวยเหลือ เชน ความคาดหวังจากผูใหเงินบริจาคจากตะวันออกกลางหรือจาก
ประเทศทางตะวันตก ที่คาดหวังวาเงินบริจาคที่ใหมาจะไดรับการใชจายอยาง
รวดเร็วและเต็มที่เพื่อใหความชวยเหลือตอความตองการที่เรงดวนของผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เพื่อใหความชวยเหลือกับผูประสบภัยในอีกประเทศ
หนึ่งที่คาดหวังวาความตองการของพวกเขาจะเปนตัวกําหนดใหเกิดความความ
ชวยเหลือที่สอดคลองกันไป ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือเพื่อตอบสนองตอ
ความจําเปนที่เรงดวนในเรื่องอาหาร ที่พักอาศัย หรือโอกาสทางเศรษฐกิจก็ตาม  
 
ความคาดหวังตางๆ เหลานี้กอรูปขึ้นจากตัวแปรที่มีความซับซอนดังตอไปนี้: เกิด
จากขอสันนิษฐานพื้นฐาน (ซึ่งพิจารณาในเชิงวัฒนธรรม), ขอบังคับทางกฎหมาย
และตัวแปรอื่นๆ, เจตนาและความตั้งใจ, สิ่งที่จําเปนตอการฟนฟูในระยะสั้นหรือ
ระยะยาว อาจเปนไปไดวาชองวางทางความคาดหวังอาจเปนเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อใหเขาใจถึงวาทําไมการฟนฟูบางอยางจึง
ประสบความสําเร็จแลวบางอยางจึงลมเหลว โดยจะมีการพิจารณาหัวขอที่เปน
คําถามดังตอไปนี้ :  

• ทั้งๆ ที่การฟนฟูหลังสึนามิต้ังอยูบนเจตนารมณในการพัฒนาที่เลอเลิศ
และมีเงินบริจาคเขามามากมาย แตโดยทั่วไปแลวทําไมการพัฒนาที่ผาน
ไปจึงไมบรรลุเปาหมายที่เปนความยั่งยืน ?  
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• การฟนฟูรูปแบบใดที่ถือเปนแบบอยางของการพัฒนาซึ่งสามารถเรียนรู
และนํามาใชกับการฟนฟูหลังภัยพิบัติตอไปในอนาคตได รวมทั้งอาจใช
เปนทางแกในการฟนฟูในระยะยาวสําหรับพื้นที่ในจังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย?  

• แลวบทเรียนใดที่เราไดรับจากการฟนฟูสึนามิในระยะสามปที่ผานมา   
 
ทั้งๆ ที่มีมุมมองโดยรวมของการฟนฟูสึนามิในระยะสามปที่ผานมาคอนขางจะ
ไดรับการติติงและวิพากษวิจารณอยูก็ตาม แตเราก็ยังไดเห็นตัวอยางที่เปนการพัฒนา
ที่กอใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้นกวาเดิมกอนที่จะเกิดเหตุการณสึนามิขึ้นหลาย
ตัวอยาง ในมุมมองของเราตัวอยางการฟนฟูที่ดีควรนํามาเปนจุดเริ่มตนในการ
พยายามทําความเขาใจประสบการณจากการฟนฟูสึนามิในป 2547 ซึ่งก็ไดแกกรณี
ของบานน้ําเค็มจังหวัดพังงา ซึ่งเปนที่ๆ ชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้นหลังจากการที่
เหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ไดเกิดขึ้น ชุมชนเองยังบรรลุผลสําเร็จในการไดควบคุมสวน
สําคัญในกระบวนการฟนฟูในหมูบานของพวกเขาเองอีกดวย และไดมีสวนในการ
ดําเนินการในโครงการหนึ่งของเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน  ซึ่งเปน
หนึ่งในหลายๆโครงการที่มีการดําเนินการรวมกบัชุมชนที่มีสวนรวมกับโครงการ      
 
ขอสมมุติฐานแรกๆนั้น เราไดรับจากประสบการณการฟนฟูในขางตน ซึ่งก็ไดแสดง
ใหเห็นวาการฟนฟูและการบูรณะหลังภัยพิบัติที่จะประสบความสําเร็จจนเรียกไดวา
อยูในระดับที่เปนการพัฒนาแบบยั่งยืนไดนั้นชุมชนตองเขามาดําเนินการดวยตนเอง
ในการตัดสินใจและไดเขามาเกี่ยวของในระดับโครงสรางของการรวมมือซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญของการฟนฟู ในทางกลับกัน หากชุมชนถูกกีดกันไมใหมีสวนรวมใน
กระบวนฟนฟูที่เปนมากกวาการชวยเหลือในระยะสั้นหรือการชวยเหลือแบบ
เรงดวน ก็จะไมสามารถทําใหการฟนฟูนั้นๆ กลายเปนความยั่งยืนขึ้นมาได  ไมวา
การรวมมือของชุมชนในโครงการตางๆ ที่เกิดจากเงินบริจาคจะมีมากหรือนอยแค
ไหนก็ตาม แตความยั่งยืนก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งนั้น หากหนวยงานของรัฐบาล
และ องคกรผูใหความชวยเหลือบริจาคเงินและสิ่งของจะลองถอยหางออกมาจาก
ตําแหนงของการควบคุมกระบวนการทั้งหมด แลวใหชุมชนไดดําเนินบทบาทหลัก
ในการตัดสินใจและประสานงานในกระบวนการการฟนฟูในบริบทที่ชุมชนตั้งอยู
และสิ่งที่ประสบอยูดวยตนเอง  
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และเมื่อพิจารณาจากประสบการณของโครงการสึนามิเอดวอทชและพันธมิตรผูรวม
ดําเนินงานอีกครั้งหนึ่ง สมมุติฐานประการที่สองจากประสบการณในการฟนฟูใน
ประเด็นของการมีสวนรวมขององคกรหรือผูบริจาคตางๆที่ เกิดขึ้นภายใต
สภาพแวดลอมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติในแบบตางๆแลว จะกลาวไดวาการบรรลุ
ถึงความยั่งยืนในกระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัตินั้นขึ้นอยูกับความยืดหยุน และการ
รูปรับเปลี่ยนของโครงการที่มีกรอบความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูภายใต
บริบทของการจัดการภัยพิบัติไดอยางหลากหลาย  ซึ่งก็จะชวยลดชองวางของความ
คาดหวังระหวางผูบริจาค1 และผูที่ไดรับความชวยเหลือ2 ในระหวางที่มีการรวมมือ
ในระยะสั้นใหนอยลงไปได บริบทแวดลอมในทองถิ่นที่ประสบภัย และความ
ตองการของผูรับบริจาค (ชุมชนตระหนักเองวาตองการอะไร) จะตองนํามาใชเปน
แกนหลักในการใหความชวยเหลือและการประเมินการพัฒนาอยูเสมอ  
 
เรามุงหวังวาหนังสือเลมนี้จะทําใหเกิดการอภิปรายเกี่ยวกับการฟนฟูและบูรณะหลัง
ภัยพิบัติขึ้นในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการอภิปรายในเรื่องที่วาจะมีการปรับ
กลวิธีของผูบริจาคโดยการใหความชวยเหลือในรูปแบบใดถึงจะสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาหลังภัยพิบัติที่กอใหเกิดความยั่งยืนได  ในการนําเสนอครั้งนี้เราไดนํา
ประสบการณในการดําเนินงานของโครงการสึนามิเอดวอทช ซึ่งเปนโครงการหนึ่ง
ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล ที่ไดดําเนินการรวมกับพันธมิตรที่เปนชุมชนและองคกร
ตางๆ หลายแหง โดยจะมีทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิ และยังไดมีการนําเสนอขอมูลทุติย
ภูมิในขอบเขตที่เก่ียวกับการฟนฟูหลังภัยพิบัติไวดวยเชนกัน ดังนั้นหนังสือฉบับนี้
จึงมีเนื้อหาที่เปนมากกวาการเก็บและวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมาเทานั้น แตสิ่งที่
เราตองการจะบรรลุนั้นคือการกระตุนใหเกิดการอภิปรายวาบทเรียนใดที่ควรไดรับ
การศึกษาหลังจากที่การฟนฟูภัยพิบัติในพื้นที่ทางภาคใตของประเทศไทยไดผานไป
แลวกวาสามป     
 

                                                 
1  ผูบริจาคและองคกรที่ใหเงินบริจาคจริงซึ่งก็มีรูปแบบมาจากความตั้งใจในการบริจาค และการ
ควบคุมจากภายนอก  

2 บุคคล ชุมชน องคกรผูรับความชวยเหลือ เชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือ CBOs ซึ่งมีรูปแบบที่
เกิดจากความตองการ และความจําเปนในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
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1.1. การพัฒนาและบูรณะหลังภัยพิบัติแบบยั่งยืน : คืออะไร?  
การพูดถึงความยั่งยืนก็คงเปนเรื่องที่ไมงายนักที่จะหาขอสรุปใหได แมวาแนวคิด
ของความยั่งยืนจะดูเหมือนจะใหความหมายตรงๆ ในตัวเองอยูแลวดังที่ปรากฏใน
รายงานของ  Brundtland และ  Brand (ดู Segschneider 2002a ) เมื่อเวลาผานไปก็ทํา
ใหเราแนใจวาแนวคิดนี้จะมีชะตากรรมเหมือนกับคําวา สีเขียว (green) ที่ครั้งหนึ่ง
เคยเปนสัญลักษณที่ใชในทางการเมืองสําหรับการคิดและนโยบายที่ใหผลดีตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งกอนหนานี้หรือในขณะนี้สีเขียวนี้ก็ไดมีการบรรยายวาเปนสีเขียว
ของแอปเปล     
 
ในประเทศไทยเปนตัวอยางหนึ่งกลาวคือ ขณะนี้ความเขาใจเกี่ยวกับความยั่งยืนเกือบจะ
ไดรับความเขาใจวาหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยั่งยืนเพียงเทานั้น จึง
ทําใหมีกระบวนการฟนฟูที่มาจากความเขาใจดานเดียวเชนนี้ขึ้นมา หรือในกรณีที่ดีกวา
ก็ คือยังมีความเขาใจอยูแตยังคงมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายไมตรงกับ
แนวคิดความยั่งยืนในแบบดั้งเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการรุกเขามาความหมายทาง
เศรษฐกิจการตลาดและอิทธิพลของการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
(ดู Segschneider 2002) อยางไรก็ตามสําหรับโครงการสึนามิ เอด วอทช และพันธมิตร
ผูรวมงานในกระบวนการฟนฟูแลว ความยั่งยืนยังคงมีความหมายเดิมของมันอยูและ
ไดรับการขยายความออกไปอีกกลาวคือ:  

  
ความยั่งยืนในสังคมมนุษยจะสรางสภาวการณที่แนวคิดทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และระบบนิเวศน ไดสงวนไวซึ่งความสมดุลของกิจกรรมตางๆ เพื่อให
เกิดประโยชนในดานตางๆ ทั้งสี่ดานที่ประกอบเปนสภาพแวดลอมของมนุษย  
 

ดังนั้น การฟนฟูและการฟนฟูหลังภัยพิบัติตองมีการประเมินโดยมุงใหความสําคัญ
กับแงมุมทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศนดวย และนโยบายที่
เกี่ยวของตองมีการจัดตั้งใหสอดคลองกับแนวคิดนี้  
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1.2 ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังสึนามิแบบยั่งยืน 
ความพยายามในการที่จะบรรลุในเปาหมายดังกลาวไดมีการกําหนดขึ้นในระหวางที่
มีการประชุมของชาติผูประสบภัยสึนามิที่จังหวัดกระบี่ในป 25483 ผูเขารวมการ
ประชุมไดรวมกันรับรองปฏิญญาที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็ไดเปนแนวทางที่โครงการสึ
นามิ เอด วอทช ไดนํามาใชเปนแนวดําเนินโครงการ และยังเปนเอกสารจากการ
ประชุมเพื่อเรามีความเขาใจเกี่ยวกับการฟนฟูแบบยั่งยืนตามแนวทางที่ไดมีการพูด
ถึงในที่ประชุม สิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมในที่นี้ก็เปนมาตรฐานที่ใชเปนตัวช้ีวัด 
(benchmark) เพื่อใชในการวัดความยั่งยืนโดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้:  
 
ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ทุกชุมชน 
กลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับ
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้น สําหรับผูรอดชีวิต 
ลายพ้ืนที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คําวาปกติสุขอีกมากนัก 

                                                 
3 การฟนฟูในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนสําหรับกลุมคนชายขอบหลังสึนามิ :ความทาทาย กลวิธี และ
การชี้แนะตอนโยบาย ในวันที่ 22 – 26 กันยายน 2548 ณ โรงแรม Maritime Park and Spa Resort 
จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย   
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การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง
มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 
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• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
 
2. การแจกแจงรายละเอียดพื้นที่ประสบภัยท่ีไดรับความชวยเหลือ และชองวางทาง
ความคาดหวัง  
 
2.1 การแจกแจงผูท่ีมีบทบาทในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย  
ในขั้นแรกนี้ ขอใหเราไดถอยหลังออกมาจากจุดที่เราอยูมาสักหนอย และชวยกันราง
ลักษณะทางโครงสรางของบริบทตางๆ ในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ ในกรณีของ
โครงการสึนามิ เอด วอทช บริบทแวดลอมในการฟนฟูเปนพื้นที่ในจังหวัดทาง
ภาคใตของประเทศไทย    
 
ผูที่มีบทบาทหลักที่เกี่ยวของในการฟนฟูไดแก (ตามลําดับแบบหลวมๆ )    

• ผูรับความชวย: ผูที่รับความชวยเหลือที่เปนบุคคล กลุมคน ที่รอดชีวิตจาก
ภัยสึนามิ และไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนั้น และไดรับความ
ชวยเหลือ  

• องคกรผูไดรับความชวยเหลือ :องคกรเหลานี้ เปนองคการที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่จากผูใหความชวยเหลือหรือผูบริจาค รวมถึงองคกรของ
ผูบริจาคเพื่อใหทําหนาที่ในการดําเนินโครงการใหความชวยเหลือ  

• ผูบริจาค: ปจเจกชน และสถาบันตางๆ ในประเทศไทย และตางประเทศ  
• หนวยงานผูบริจาค: เปนหนวยงานที่ไดรับเงินบริจาคเพื่อทําการดําเนิน

โครงการใหความชวยเหลือในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ซึ่งใน
ที่นี้คือพ้ืนที่ในประเทศไทย  
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• หนวยงานภาครัฐในประเทศผูใหการบริจาค หรือในประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ: หนวยงานของรัฐเหลานี้ตางก็จะมีภาพกรอบในการ
ใหความชวยเหลือ และมีการใหความชวยเหลืออยางกระตือรือรนในการ
ฟนฟู และการบูรณะความเสียหายดวยตัวเอง รวมทั้งมีการสรางกฏเกณฑ
ตางๆ สําหรับหนวยงานตางประเทศที่เขามาใหความชวยเหลือ หนาที่ของ
ในฐานะที่เปนผูดําเนินบทบาทในการดําเนินการฟนฟู หนวยงานเหลานี้
จะเห็นไดในรูปที่หนึ่งโดยเปนฝายผูใหการบริจาค หนาที่ในดานการเปน
หนวยงานของรัฐก็จะเปนการตั้งกฏเกณฑตางๆ ควบคุมทิศทางและ
ประสานงานการใหความชวยเหลือ       

• หนวยงานผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือ: อาจเปนบุคคลหรือบริษัทจาก
ภาคเอกชนที่ไดรับมอบหมายหนาที่ในการดําเนินการใหความชวยเหลือ
ในลักษณะที่เปนการวาจางองคกรภายนอก  

• สื่อในประเทศ และสื่อในระดับสากล ในการที่จะทําใหเห็นภาพของ
บริบทการใหความชวยเหลือหลังภัยพิบัติตามบทบาทนี้ เราจะอางถึงมิติ
ในการใหความชวยเหลือที่กวางมากขึ้นในฐานะที่เปนความชวยเหลือจาก
สาธารณะชน ซึ่งตามวัตถุประสงคของการวิเคราะห และตามหลักการ
แบบกวางๆ แลวจะแบงตามบริบทในระดับในประเทศ ของประเทศ
ผูประสบภัย และบริบทของสาธารณะชน  ความสําคัญที่ยิ่งใหญของสื่อ
ในฐานะที่เปนตัวกลางจะทําหนาที่ในการแสดงหลักฐานในกรณีของการ
รายงานผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: ผูที่มีบทบาทหลักในการใหความชวยเหลือหลังสึนามิ 

สื่อสากล 

สื่อในประเทศ 

หนวยงานของรัฐใน
ประเทศที่ไดรับผลกระทบ 

องคกรผูใหเงิน
บริจาค 

ผูบริจาคที่เปน
สถาบันตางๆ 

องคกรผูรับความ
ชวยเหลือ 

ผูรับความ
ชวยเหลือ 

 
หนวยงานของรัฐผูให

เงินบริจาค 

ปจเจกชนผูบริจาค 

ตัวแทน หรือหนวยงาน
ผูดําเนินการชวยเหลือ 
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ในรูปที่หนึ่งเราจะเห็นไดวาผูที่ไดรับความชวยเหลืออาจหลบหายไปไดอยาง
งายดายทามกลางผูที่มีบทบาทใหความชวยเหลือ ประเภทของผูที่มีบทบาทในการ
ใหความชวยเหลืออาจสามารถขยายออกไปอีก เชน อาจรวมไปถึง ผูคนที่อยูในพื้นที่
ประสบภัย ที่ไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยตรง เนื่องจากการแบง
ประเภทผูที่มีบทบาทสามารถแยกยอยออกเปนกลุมยอยตางๆ ไดหลากหลาย       
เปนตน      
 
อยางไรก็ตาม สําหรับการวิเคราะหกระบวนการฟนฟูและการบูรณะหลังภัยพิบัติ
ของเรา การแบงออกเปนประเภทยอยๆ ดังกลาวก็ดูวามีความเหมาะสม โดยหากเรา
ไดเขียนและดูรายละเอียดในทางโครงสรางไปตามลูกศรเงื่อนเวลาองคกรเหลานี้ก็มี
อยูพอที่จะทําใหเราไดเห็นภาพในการวิเคราะหของเราได หากวางแนวทางไวตามนี้ 
ในรูปที่สองจะแสดงการไหลเวียนของเงิน (สีเขียวออน) สวนงานที่ต้ังกฏและใชกฎ
ในเชิงกึ่ง  (น้ําตาลออน) และหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการวางแผนและการ
ดํา เนินงานตามแผน  ซึ่ งก็จะทําหนาที่ เปนเหมือนตัว ช้ี วัดเบื้องตนในดาน
ความสัมพันธทางดานอํานาจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2: แผนภาพแสดงรายละเอียดผูที่มีบทบาทใหความชวยเหลือหลังภัยพิบัติ 



 11 

ผูที่มีบทบาทและความคาดหวัง 
ผูที่มีบทบาทแตละฝายจะตระหนักในบทบาทและวาระในการทํางานที่มีการต้ังไว
อยางคราวๆ ซึ่งตั้งขึ้นจากการสันนิษฐาน ความตั้งใจ วิสัยทัศน ความสนใจ รวมทั้ง
การควบคุมจากภายนอกที่กําหนดขอบเขตของแผนการที่ต้ังไว ตอไปนี้เราจะมาดูผู
ที่มีบทบาทหลักใหละเอียดมากขึ้นโดยจะทําการกลาวถึงรายละเอียดที่เปนความ
สนใจ ความตองการ ความตั้งใจและการควบคุมตางๆ ตัวแปรเหลานี้ ทําใหแตละ
ฝายมีความคาดหวังของตนเอง ที่ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางผูที่เกี่ยวของใน
รูปแบบตางๆ 
 
ผูรอดพนจากภัยพิบัติ : บุคคล ชุมชน และองคกรของในชุมชน  
สําหรับผูที่รอดจากภัยพิบัติในระดับบุคคลและครอบครัว ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับ
บาดเจ็บ สูญเสียสมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย บานเรือน ธุรกิจ (ทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ) รถยนต มอเตอรไซค ของที่มีคุณคาตอจิตใจ หรืออะไรก็ตามที่เปนสิ่งของใน
ครอบครอง พวกเขาเหลานี้ตองพบกับความทุกขทรมานใจรวมทั้งตองการสิ่งของที่
จําเปนหลายอยาง จึงมีความตองการเรงดวนในการที่ตองจัดหาสิ่งตางๆ มาใหตรง
กับความตองการ ซึ่งก็รวมถึงความตองการดานอาหาร น้ํา ที่พักอาศัย หรือการรักษา
โรค เปนตน ในที่นี้ยังเกี่ยวของกับสิ่งจําเปนในการฟนฟูในระยะยาว ซึ่งก็ไดแก 
โอกาสในการสรางรายได บานเรือนที่พักอาศัยที่เหมาะสมอีกดวย ในขั้นแรกการ
บรรเทาทุกขของผูคนเปนเปาหมายในการใหความชวยเหลือของผูใหความ
ชวยเหลือในพ้ืนที่ตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ความทุกขกายทุกขใจทีมีตอ
บุคคลและครอบครัวหนึ่งๆ ในทันทีเปนผลกระทบทั่วไปที่เกิดจากภัยพิบัติที่ไดรับ
การรายงานผานสื่อมวลชน  
 
สิ่งที่เราไมคอยไดสังเกตุในการรายงานขาวของสื่อคือการใหความชวยเหลือใน
ประเด็นที่ออนไหว: โดยทั่วไปแลวบุคคลและครอบครัวตางก็ดําเนินชีวิตรวมกัน
เปนชุมชน ไมวาจะเปนการอยูในหมูบาน ในเมืองเล็กหรือเมืองใหญ กรณีของการ
จัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ชุมชนเองก็มีสถาบันในการทําการตัดสินใจและ
จัดการทางโครงสรางสังคมในหลายๆ ดาน โดยจะมีการต้ังกฎ ลําดับการบริหาร 
กลุมยอยในชุมชน และการปรับตัวไปตามปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ดวยการ
สูญเสียชีวิตและความเสียหายทางกายภาพ โครงสรางทางสังคมและการเมืองก็
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ไดรับผลกระทบดวย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบมากนอยตางกันไป ยิ่งมีคนสูญเสียชีวิต
มากเทาไหรหายนะที่เกิดกับชุมชนก็มีมากขึ้นเทานั้น และยิ่งชุมชนมีปญหามาก
เทาไหรโครงสรางสังคมในทองถิ่นก็จะยิ่งมีปญหาและพยายามที่จะจัดการกับ
ปญหานั้นๆ มากขึ้นเชนกัน ชุมชนหนึ่งๆ อาจจะมีโครงสรางที่เตรียมพรอมดีกวาที่
อื่นๆ ในการจัดการกับปญหาแตยังคงตองมีการสถาปนาโครงสรางการตัดสินใจ
ขึ้นมาใหมอยูดี แนวทางเฉพาะกาลในการจัดการปญหาตางๆ ก็อาจไมสามารถ
นํามาใชไดเนื่องจากผลของภัยพิบัติ และชุมชนยังตองจัดการกับผูคนที่มาจากนอก
ชุมชนทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เขามาใหการบริจาค  
 
นอกเหนือจากหนวยงานในการบริหารในระดับทองถิ่นที่ขึ้นตรงตอรัฐ อาจยังมี
สถาบันอื่นๆ ในชุมชนอาทิเชน องคกรชุมชน  หรือสถาบันและกลุมประชาสังคม
ตางๆ ซึ่งสวนใหญก็มักจะเปนองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ซึ่งองคกรและหนวย
ดําเนินการเหลานี้มีทั้งที่ต้ังขึ้นมากอนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น หรืออาจตั้งขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาหลังภัยพิบัติก็ได ซึ่งตางก็มีลักษณะตามความตองการของชุมชน และจะ
ประกอบไปดวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานคนเดิมๆ หรือมีสมาชิกเปนผูที่นับหนาถือตาใน
ชุมชน รูปแบบในการรวมตัวของสมาชิกเหลานี้ก็มักจะขึ้นอยูกับสังคมแวดลอม
แมวาจะมีรูปแบบที่ไมเปนไปตามหลักการใดๆ หรือมีความแตกตางจากวิสัยทาง
วัฒนธรรมบางประการก็ตาม  กลุมคนเหลานี้ ก็ เปนหนวยที่ เปนการรวมเอา
ความสามารถของผูคนเขาไว และเปนนแหลงที่สามารถเขาถึงผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ไดดวย  
 
ผูบริจาคและองคกรผูบริจาค 
ทรัพยากรเสริมที่จะลงไปสูพ้ืนที่ประสบภัยทั้งที่มาจากในประเทศผูประสบภัยและ
จากตางประเทศเรียกวาเปนการบริจาค เราจะเขาใจวาการบริจาคคือทรัพยากร
ทั้งหมดที่ไดรับการสงไปยังพื้นที่ประสบภัย ซึ่งสวนใหญก็จะเปนเงินบริจาคที่มา
จากผูคนหรือบริษัทหางรานตางๆ แต ในเชิงโครงสรางแลวการบริจาคยังรวมไปถึง
ทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรรมาจากหนวยงานจากภาครัฐ หรือจากภาครัฐเอง
โดยตรงซึ่งเปนเปนกรณีที่เกิดขึ้นประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินบริจาคจาก
กองทัพไทย การบริจาคบางครั้งก็จะมีการต้ังวัตถุประสงคในการใช เชน เพื่อชวย
ผูประสบภัยสึนามิ เปนตน ผูบริจาคอาจบริจาคเงิน ผานบัญชีขององคกรการบริจาค
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ที่พวกเขาไวใจ   โดยปกติแลวเงินบริจาคจะไมไดรับการโอนไปสูบัญชีของ
ผูประสบภัยโดยตรง แตจะมีการถายโอนผานชองทางการบริจาคของหนวยงานผูให
ความชวยเหลือ และ/ หรือ หนวยงานของรัฐ องคกรผูใหความชวยเหลือจะขึ้นอยูกับ
ขอบังคับในประเทศของตน รวมทั้งขอผูกมัดที่มีผลตอประเทศผูใหการบริจาค ยิ่ง
ไปกวานั้นแนนอนวา หนวยงานเหลานี้ยังตองขึ้นอยูกับเจาของเงินบริจาคที่ใหเงิน
ในการดําเนินงาน 4.   
 
หนวยงานที่ออกกฏเกณฑ (การใหความชวยเหลือ): รัฐบาลใน และนอกประเทศที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโครงสรางของการปกครอง 
ในประเทศที่ไดรับผลกระทบสถาบันแรกที่จะไดรับการมอบหมายในการทําหนาที่
ใหความชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นโดยทั่วไปแลวก็จะเปนหนวยงานของรัฐใน
ประเทศ  ซึ่งก็อาจจะเปนองคกรตางๆ  ของรัฐ  หากหนวยงานเหลานั้นยังคง
ดําเนินงานไดอยู หนวยงานเหลานั้นก็จะกระจายทรัพยากรตางเพื่อแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ซึ่งจะมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของรัฐของแตละ
ประเทศและความรุนแรงของความเสียหายที่ เกิดขึ้น องคกรตางๆ ของรัฐจะ
ดําเนินการตามระเบียบการปฎิบัติงาน และวิธีการในการตัดสินใจในการแกไข
ปญหาขององคกร วิธีการในการแกไขปญหาของรัฐหนึ่งๆ ในการจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้น เชนกรณีภัยพิบัติ จะมีรูปแบบที่เกิดขึ้นจากสถาบันตางๆ ของประเทศที่มีอยู 
รวมไปถึงวัฒนธรรมทางการเมืองดวย ในกรณีของประเทศไทย วิธีการที่นํามาใช
มักจะยังคงเปนการสั่งการจากบนสูลาง ซึ่งก็เปนการพยายามควบคุมกระบวนการ
ดําเนินการทั้งหมดจากองคกรบริหารที่ต้ังอยูในกรุงเทพฯ  
 

                                                 
4 ในขณะที่มีองคกรการใหความชวยเหลือในหลากหลายรูปแบบ เชนองคกรการใหความ
ชวยเหลือของรัฐเองหรือเกี่ยวของกับภาครัฐ และองคกรพิเศษตางๆ ที่เกิดขึ้นมามากมาย
โดยเฉพาะในชวงหลังเหตุการณสึนามิ ในที่นี้เราจะเนนไปที่องคกรผูใหความชวยเหลือมืออาชีพที่
ไดกอต้ังขึ้นโดยมีประสบการณในการฟนฟูภัยพิบัติมาอยางยาวนาน และไดรับการยอมรับใน
ความสามารถ แตบางครั้งก็ไดรับการวิพากษวิจารณในเร่ืองขั้นตอนการดําเนินงานที่ใชเงินบริจาค
มากเกินไป  
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รัฐบาลในประเทศของผูบริจาคและองคกรผูบริจาค จะเกี่ยวของกับการตั้งมาตรฐาน
สําหรับการดําเนินการใหความชวยเหลือใหกับองคกรผูใหความชวยเหลือตางๆ ซึ่ง
ก็รวมไปถึงการกําหนดกระบวนการในการบริจาค และคุณสมบัติที่อยางนอยที่สุด
องคกรตางๆ ควรมีเพื่อใหตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดไว เพื่อที่จะไดรับสิทธิในการ
รวบรวมเงินบริจาค และการไดรับอนุญาติใหเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการให
ความชวยเหลือในการฟนฟูภัยพิบัติอยางเปนทางการ ตัวแทนตางๆ ขององคกรของ
รัฐทั้งหมดอาจจะมีการรวมตัวกันในการประชุมเพื่อดําเนินประสานงานการฟนฟู
หลังภัยพิบัติ ไมวาภัยพิบัตินั้นจะเกิดจากน้ํามือของมนุษยหรือเกิดจากธรรมชาติก็
ตาม  
 
ภาคสาธารณะและสื่อ  
อยางไรก็ตามผูที่มีบทบาทในสวนนี้ไมสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือดวย
ตนเองไดแมวาจะเปนหนวยที่เปนอิสระในดานวิธีการคิดและแหลงทรัพยากร 
สวนประกอบแวดลอมโดยรวมทั้งหมดจะถูกจัดใหอยูในกรอบโดยวาทะกรรม
สาธารณะที่มีอิทธิพลและไดรับอิทธิพลโดยผูที่มีบทบาทในแตละระดับที่ไดกลาว
มาแลว นอกจากนั้น ภาคสาธารณะและแนนอนวาผูที่มีบทบาทสวนใหญยังมี
รูปแบบที่สื่อเปนผูสรางขึ้น รวมไปถึงสวนที่อยูในบริบทของการใหความชวยเหลือ
ในประเทศผูไดรับผลกระทบและสวนที่ทําหนาที่กําหนดความเขาใจของสาธารณะ
ชนในตางประเทศ หรือประเทศตางๆ ทั่วโลก   จากเหตุการณสึนามิในป 2547 เห็น
ไดชัดวาสื่อมีสวนเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือในฐานะผูทําการเชื่อมโยง
ขอมูลใหกับประเทศตางๆ ทั่วโลก 
 
สื่อมวลชนจะมีลักษณะที่ขึ้นอยูกับกฎทางการตลาดของตัวสื่อเอง และความสําคัญ
ในการสรางขาว และโดยวิธีการใด แนนอนวาสื่อมวลชนไมไดเปน สถาบันที่ดํารง
อยูอยางเดี่ยวๆ และสามารถแยกออกเปนประเภทยอยๆ ตามกลุมเปาหมายของ
ตนเอง โดยดําเนินการในเวทีตางๆ อยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม ในกรณีของภัย
ธรรมชาติ การนําเสนอของสื่อจะมีแนวโนมในการนําเสนอปญหาของผูคนในระดับ
ปจเจกบุคคลที่มีการแสดงออกอยางเดนชัดผานภาพเด็กๆ ที่กําลังรองไห บานเรือน
ที่ถูกทําลาย การกูและชวยเหลือผูรอดชีวิต การมาถึงของผูใหความชวยเหลือจากที่
ตางๆ และภาพของการสรางบานใหมเปนตน   
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ในขณะที่หนาที่ในการเปนสื่อกลางของสื่อมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการทําให
เกิดการเตรียมพรอมเพื่อการดําเนินการบริจาค สื่อเองก็ยังมีสวนควบคุมการ
เคลื่อนไหวขององคกรผูใหความชวยเหลือเปนอยางมาก บทบาทในสวนหลังนี้จะ
เห็นไดจากตัวอยางที่วาสื่อจะทําหนาที่ในการสรางแรงกดดันใหกับองคกรผูให
ความชวยเหลือตองเรงสรางผลงานในการใหความชวยเหลือใหเห็นผลไดเร็วที่สุด 
ซึ่งผลเหลานั้นก็ตองสามารถจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารและสามารถนํามาเสนอ
ใหกับสาธารณะชนผูใหการบริจาค ซึ่งก็จะเปนการสรางความกดดันในสองมิติ คือ
ความกดดันในเรื่องเวลาในการดําเนินการ และผลที่เห็นไดชัดเจนจากการใหความ
ชวยเหลือ โดยตองเห็นไดวาเปนผลที่เกิดจากการใหความชวยเหลือขององคกรใด
องคกรหนึ่ง  
  
จากการใหรายละเอียดคราวๆ เกี่ยวกับผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการฟนฟู เห็นไดชัด
วาในทุกๆสวนของการใหความชวยเหลือ ผูที่มีบทบาทตางยังมีความเขาใจ การ
ตระหนักรูในบทบาทของแตละสวน ความตองการที่จะทําใหเกิดผล ความตั้งใจใน
การดําเนินงาน วิสัยทัศน การควบคุม และมีความคาดหวังตางกันอยูมาก  กอนที่จะ
ไดพิจารณาตัวแปรเหลานี้อยางเปนระบบมากขึ้น เราขอนําเสนอตัวอยางทั่วไป ที่
เกิดขึ้นบริบทของการฟนฟูสึนามิ เพื่อใหเห็นภาพของความยากลําบากในการ
ตอรองกับสวนตางๆ ที่อยูในตําแหนงตางๆ กันดังที่ไดแจกแจงไปแลวในตอนตน  
 
2.2 ตัวอยางในการฟนฟูชุมชนบนเกาะหนึ่งในทะเลอันดามัน  
ชุมชนตางๆ บนเกาะซึ่งในที่นี้จะเรียกวาเกาะ x เปนชุมชนที่คอนขางหางไกลใน
ทะเลอันดามัน ในอดีตหรือแมในปจจุบันก็ไมเคยมีไฟฟาพรอมใชตลอด 24 ช่ัวโมง
เลย กอนที่สึนามิจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2547 ชุมชนเหลานี้ก็มีเครื่องปนไฟที่ใช
น้ํามันดีเซลที่ปนกระแสไฟใหกับบานเรือนหลายหลัง เปนเครื่องปนกระแสไฟฟา
เกาๆ ของชุมชนที่ใชเครื่องรถยนต และหลังจากเหตุการณสึนามิก็มีการใชระบบ
พลังงานแสงอาทิตยเขามาชวยจายกระแสไฟใหกับบานเรือนที่ลงทะเบียนไว ซึ่งก็
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย    
 
หลังจากเหตุการณสึนามิ องคกรผูใหการบริจาครายใหญแหงหนึ่งก็ไดมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชนเหลานี้ เนื่องจากมีการสรางเรืออยูและบานเรือนก็ไมไดรับ
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ความเสียหายมากนัก องคกรผูใหความชวยเหลือดังกลาวจึงมีความคิดที่จะปรับปรุง
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาของหมูบานขึ้น เนื่องจากมีเครื่องปนไฟของ
ชุมชนอยูแลว องคกรก็ไดมีการตัดสินใจที่จะสนับสนุนเครื่องปนไฟใหกับชุมชนอีก
สองตัวเพื่อใหตรงกับความตองการในการใชไฟของหมูบานและอูตอเรือ 
ความสามารถในการปนไฟของเครื่องปนไฟสองตัวนี้มีมากกวาเครื่องปนไฟที่มีอยู
เดิมมาก ดวยความรอบคอบองคกรผูบริจาคก็ไดนําเครื่องปนไฟตัวเกาไปเพื่อสราง
ระบบการกําจัดของเสียจากการปนไฟอยางเหมาะสม    
  
ดังนั้นหมูบานดังกลาวจึงไดรับการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยซึ่ง
บางสวนก็ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากชาวบานไมมีผูเช่ียวชาญดูแล และไมรู
วิธีการที่จะดําเนินการและบํารุงรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเหลานี้ นอกจากนี้ยัง
ไมมีความรูในเรื่องการซอมแซมในกรณีที่เกิดเหตุขัดของ ยิ่งไปกวานั้นยังมีเครื่อง
ปนไฟพลังงานดีเซลหลายตัวเหลืออยู และมีอีกสองตัวที่เปนเครื่องปนไฟชุมชน ตัว
หนึ่งไดรับบริจาคมาซึ่งก็เพียงพอตอการใหพลังไฟฟากับชุมชนและอูตอเรือเล็กๆ 
ของชุมชน  
 
แตคาน้ํามันดีเซลก็เปนคาใชจายที่แพงมากบนเกาะที่หางไกลอยางเกาะ x ดังนั้น
ชุมชนจึงไมสามารถที่จะดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องปนไฟไดมากเทาที่
พวกเขาตองการได ดังนั้นชุมชนจึงตัดสินใจที่จะใชเครื่องปนไฟแคตัวเดียวใน
ชวงเวลาที่มีความตองการในการใชไฟฟามากที่สุดในแตละวัน ซึ่งอยูในชวงบาย
และ ชวงเย็น สวนเครื่องปนไฟเครื่องที่สองตอนแรกก็ไมไดมีการใชเลย ตอมาก็
เพียงแคใชในสองจากทั้งหมดสามเฟส ดังนั้นการเดินเครื่องปนไฟจึงทําไดไมเติม
ศักยภาพ สวนใหญแลวชาวบานก็จะยังคงใชพลังงานจากระบบพลังงานแสงอาทิตย
และใชเครื่องปนไฟสวนตัวที่มีขนาดเล็ก  
 
ดวยความที่เครื่องปนไฟมีความสามารถมากแตชาวบานไมสามารถดําเนินการผลิต
ไฟใหไดตามความสามารถของเครื่องได  เครื่องปนไฟจึงทํางานไดไม เต็ม
ประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวานั้น ชาวบานก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาทางเทคนิค ใน
การซอมแซมเครื่องปนไฟ ชางในพื้นที่ก็ไมรูวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใช
เครื่องปนไฟ และก็ไมรูดวยวาการจัดการกับปญหาตางๆ จะตองทําอยางไร     
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สรุป : ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ผูคนในชุมชนเคยใชชีวิตในสภาพแวดลอมที่ไมไดใหทางเลือกในการจัดการกับ
ทรัพยากรหลายๆ อยางที่มีอยูอยางนอยนิด  และดวยวิธีการจัดการปญหาหลังภัย
พิบัติ การที่ไมมีความรูมากพอของชาวบานก็ทําใหชุมชนตองพึ่งพาเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมกับความตองการของตนเอง ดังนั้นชุมชนจึงไมสามารถใชเทคโนโลยี
เหลานั้นไดอยางยั่งยืน  ในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงใหกับประชากรและความ
เสี่ยงที่มีตอสภาพแวดลอมก็ดูจะมีความยากลําบากมากขึ้น เมื่อชาวบานไมมีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช  
 
ทั้งๆ ที่การใหความชวยเหลือตางก็ต้ังอยูบนพื้นฐานของความตั้งใจอันดีของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ  แตผลที่เกิดขึ้นจากการใหความชวยเหลือก็มีความแตกตางจากที่ไดมี
ความตั้งใจหรือคาดหวังไว  ในที่สุดแลวชาวบานก็มีเครื่องปนไฟขนาดใหญสองตัว 
แตเมื่อน้ํามันมีราคาแพงทําใหมีการใชไฟที่ไมมีประสิทธิภาพ  ชาวบานก็ไดพบวา
พวกเขาไมมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการและการดูแลรักษา เนื่องจากไมมีใครเลย
ที่จะมาทําหนาที่ไดในกรณีที่เครื่องขัดของ เครื่องปนไฟเครื่องเกาที่ชาวบานรูวา
ทํางานอยางไรและจัดการซอมแซมไดอยางไรก็ไมมีแลว ชาวบานก็เลยไมไดใชอีก
ตอไป  
 
ในสวนนี้เราไดนําตัวอยางหน่ึงจากกระบวนการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิใน
ประเทศไทยในพื้นที่ทางภาคใตของประเทศไทย เพื่อใหเห็นถึงชองวางทางความ
คาดหวังของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เปาหมายในที่นี้ไมไดมุงในการตําหนิองคกรใด 
หรือผูใด ในเรื่องที่มีความลมเหลว หรือโครงการไมสามารถประสบความสําเร็จได
เทาที่ควรดังกลาว แตเนื้อหาที่ไดกลาวถึงในสวนนี้ตองการที่จะใชเพื่อเปนตัวอยาง
ทั่วไปที่เปนบทเรียนหนึ่ง เปนตัวอยางที่ทําใหเราไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการฟนฟูและบริบทในการพัฒนาไดกวางขึ้น  
 
2.3 สิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นไดในการที่จะปดชองวางทางความคาดหวัง   
เนื้อหาในสวนที่กลาวไปในขางตนเปนเพียงตัวอยางของความลมเหลวที่สงผล
กระทบตอชาวบานและผูใหการบริจาค ซึ่งยังไมไดกลาวถึงในสวนขององคกรของ
รัฐ องคกร CBOs และองคกรพัฒนาเอกชน ผูบริจาค รวมทั้งสื่อมวลชน แตการที่นํา
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ตัวอยางผูที่มีบทบาททั้งสองสวนที่กลาวถึงในกรณีนี้ เราก็ยังคงสามารถที่จะระบุถึง
ขอบเขตของปญหาตางๆ ที่เกิดจากการคาดหวัง และการสื่อสารระหวางกันใน
บริบทของการชวยเหลือหลังภัยพิบัติได5     
 
ตัวแทนจากองคกรผูใหความชวยเหลือกลุมหนึ่งไดมาถึงหมูบานและพยายามที่จะ
ทราบถึงความตองการของชุมชน เพื่อที่จะหาหนทางในการใชงบประมาณที่จัดสรร
มาใหกับกรณีการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ พวกเขาไดมีการสันนิษฐานไดอยาง
ถูกตองวาพวกเขามิไดเปนกลุมแรกที่เขามาในชุมชนแหงนี้ บานเรือนไมไดรับความ
เสียหายมากนัก สวนที่ไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยก็ไดรับการซอมแซมไปแลว 
เริ่มมีการสรางเรือขึ้นใหม และมีการกอต้ังอูตอเรือขึ้นมา เพื่อใหการสรางเรือเปนไป
ไดโดยงายมากขึ้น ดังนั้น องคกรนี้จึงไดทําการสํารวจความตองการที่เปนมากยิ่งกวา
การสรางบานสรางเรือ และไดเห็นวาควรเขาไปดําเนินการเรื่องที่ชาวบานมีไฟฟาใช
อยางจํากัด 
 
ผูนําหมูบานไดมาพบกับตัวแทนจากองคกรนี้ในการสํารวจผลกระทบจากหายนะใน
ครั้งนั้น ความตองการตางๆ ไดมีการใหความชวยเหลือไปหมดแลว ทั้งบานทั้งเรือก็
มีการซอมแซมแลวเสร็จ การใหความชวยเหลือดานพลังงานไฟฟาที่ครอบคลุมพื้นที่
ไดอยางกวางขวางและมีความสม่ําเสมอเปนโอกาสในการพัฒนาหนึ่งที่หนวยงาน
ของรัฐยังไมไดมีการเขามาดูแลกอนเหตุการณสึนามิ และตอนนี้ก็ยังไมไดรับความ
สนใจจากหนวยงานอื่นๆ  ที่ เขามากอนหนานี้ เพื่อสรางกระแสไฟฟาใหกับ
บานเรือนและอูตอเรือไดใชอยางสม่ําเสมอรวมทั้ง เปนการบูรณะระบบการผลิต
กระแสไฟฟาจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเดิม องคกรนี้จึงไดเสนอแนวคิดอันใหมที่
เปนทางแกปญหาใหตรงกับความตองการของชุมชน ดังนั้นจึงมีการตกลงบริจาค
เครื่องปนกระแสไฟฟาใหมโดยองคกร นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของความแตกตาง
ทางดานความคาดหวังซึ่งตอมาก็ไดพัฒนาใหเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ   
 
องคกรผูบริจาคจําเปนตองใชงบประมาณบางสวนตามกรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งจะให
ดีตองมีการใชตามแนวทางที่เปนประโยชนตอชุมชนผูประสบภัย การแทรกแซง
                                                 
5  ดูรายละเอียดเพมเติมจากหนังสือ พลังงานทางเลือก (Renewable Energy Options on Islands in 
the Andaman Sea) ของโครงการสึนามิเอดวอทช     
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ขององคกรเหลานี้จะขึ้นอยูกับ หลักการ เหตุผล แนวคิด ที่ผูกกับนโยบายที่มักจะไม
คอยสอดคลองกับความคิดของผูที่ไดรับความชวยเหลือ ผูเช่ียวชาญทางดานการให
ความชวยเหลือจากองคกรผูบริจาคจําเปนตองมีความพยายามในการจิตนาการ ซึ่ง
นี่เองที่ทําใหเกิดความยากลําบากในการสื่อสารสําหรับพื้นเปาหมายในการใหความ
ชวยเหลือ  ยังไมเปนที่แนชัดวาความรูความเขาใจและเหตุผลประเภทใดที่สามารถ
นํามาพิจารณาหรือตกลงกันได และจะมีความไมลงรอยทั้งนอยใหญอันใดที่รออยู
เบื้องหนา  พวกเขาตองทํางานภายใตกรอบการควบคุมหมายที่กําหนดวาตองทํา
ผลงานที่เปนความสําเร็จในเวลาที่กําหนดและมักจะตองเปนผลงานที่ไมใชเปน
ความสําเร็จในยะสั้น  องคกรสวนใหญตองการการบรรลุมาตรฐานที่ทําใหพวกเขามี
ช่ือในการผานการวัดผลที่ยากที่จะผานได จากตัวอยางของเรา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3: การแสดงการกอตัวของความคาดหวังและชองวางทางความคาดหวัง 
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จากตัวอยางที่เราไดใหไว องคกรผูบริจาคไดเลือกที่จะใชเครื่องปนไฟพลังงานดีเซล
ที่เห็นวาทํางานไดดีในพื้นที่อื่นๆ และมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟไดมากกวา
ความตองการใชไฟที่มีในปจจุบัน รวมทั้งทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาภายใต
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเติบโตในอนาคต และมีการสันนิษฐานวา ชางเครื่องในพื้นที่
จะสามารถดูแลเครื่องจักรอันใหมนี้ได เนื่องจากผูนําชุมชนไมไดกลาวถึงปญหาใน
เรื่องนี้  โครงการนี้ดูเหมือนวาจะบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
เนื่องจากความตองการในดานนี้เปนที่ประจักษอยูแลว จะมีการใชเงินจํานวนมาก 
และจะมีคอยมีคาใชจายอื่นใดในอนาคตที่ผูบริจาคตองจายมากนัก ดังนั้นเพื่อไมให
เกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ทางองคกรจึงไดนําเครื่องปนไฟเครื่องเกาไปดวย  
ผูนําชุมชน ชางเครื่องในหมูบาน และชาวบานบนเกาะ ตางก็ประหลาดใจที่รูวาพวก
เขาไดรับการบริจาคเครื่องปนไฟขนาดใหญสองเครื่อง พวกเขาตองหาวิธีการในการ
ใชเครื่องใหมีประสิทธิภาพ และจัดการกับปญหาเรื่องคาเชื้อเพลิงที่แสนแพง ใน
ที่สุดพวกเขาก็ไมมีทางเลือก ก็คงไดแตทําการปรับเทคโนโลยีที่มีอยูมาใช แมวาชาง
ในพื้นที่ไมคอยจะมีความสามารถในการบํารุงรักษาและดําเนินการใดๆ ไดก็ตาม  
 
เครื่องปนไฟเครื่องเกาตอนนี้ก็ไมอยูแลว ชุมชนจึงตัดสินใจที่จะใชเครื่องปนไฟโดย
ใชงานนอยที่สุดเพื่อใหไดไฟมาใชในชวงที่มีความตองการไฟสูงสุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไฟฟาที่ใชสําหรับอูตอเรือ ประสิทธิภาพของการใชพลังงานจึงไมดี
เทาที่ควรเมื่อมีการใชในลักษณะนี้คาใชจายที่ชุมชนตองจายจึงตองเพิ่มขึ้นมาก
กวาเดิม  
 
ในที่สุดผูที่ไดรับความชวยเหลือก็ตกอยูในสภาพที่ย่ําแยยิ่งกวาเดิม พวกเขาไมไดมี
ไฟฟาใชมากกวาเกาเลย ในขณะที่ตองไดจายคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น 
การผลิตไฟฟาชุมชนก็อยูในภาวะเสี่ยง เนื่องจากชางในพื้นที่ไมไดรับการฝกฝน
อยางเพียงพอในการควบคุมเครื่องยนตชนิดใหมนี้ โอกาสในการพัฒนาก็มีอุปสรรค
เนื่องจากตองใชเงินจํานวนมากที่มาจากรายไดของชุมชนโดยตองใชจายไปกับดีเซล 
และไมสามารถที่จะใชจายในสวนอื่นๆ ได  
 
ชาวบานบางคนอาจเคยใครครวญถึงขอบกพรองของโครงการอยูบาง เมื่อไดมี
โอกาสเจอตัวแทนขององคกรผูบริจาค แตอยางไรก็ตามการที่พวกเขารูสึกสํานึกใน
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บุญคุณและความรูสึกวาตนเองอยูในฐานะที่ดอยกวาตัวแทนองคกรเหลานี้ทั้งยังมี
การศึกษาที่ตํ่ากวาทําใหชาวบานเคารพในองคกร 
 
และไมไดมีการแสดงการวิพากษวิจารณหรือติติงแผนการดําเนินงานขององคกรเลย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกชางเครื่องในพื้นที่ไมไดมีการเตรียมตัวในการรับมือกับ
เทคโนโลยใีหมๆ ไมตองพูดถึงวามันจะเปนสิ่งที่แปลกใหมกับชุมชนเหลานี้หรือไม    
สิ่งนี้อาจจะเปนสิ่งแปลกใหมแมกับสังคมอื่นที่เพียบพรอมในดานความกาวหนา
ดานเทคโนโลยีก็เปนได  ความเขาใจในการดําเนินการที่จําเปนตอการจัดการ
เทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้เปนสิ่งที่เกินกวาประสบการณของคนในชุมชน  
 
เนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูงที่มาจากองคกรผูบริจาคไดแนะนําวิธีการบางอยางใน
การดําเนินโครงการสรางกระแสไฟฟาที่หวังวาจะดีกวา ชาวบานก็ถือวาคําแนะนํา
เหลานี้เปนแผนการที่เช่ือถือไดและจะเปนหนทางที่ดีที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของตนเองได โครงการไฟฟาเหลานี้จะเขามาปรับปรุงเทคโนโลยีเกาๆ โดย
เพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงในการขัดของของระบบการจายไฟ ชาวบานก็หวังวา
จะไดรางวัลจากระบบจายไฟฟาที่จะทําใหชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกนิด 
เชนอาจจะทําใหชาวบานไดใชตูเย็นไดในบางวัน ในที่สุดโครงการนี้ก็ไมประสบผล
ทั้งๆ ที่ผูดําเนินการทุกฝายตางมคีวามตั้งใจอันดีในการดําเนินการ  
  
การควบคุม ความตั้งใจ/ พันธะกิจ ความตองการ - ความสนใจ - ความคาดหวัง 
ตัวอยางดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาทั้งๆ ที่มีขอตกลงรวมกันระหวางหลายฝาย
เกี่ยวกับมาตรการบางประการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายที่จะเกิดขึ้นก็มีแตกตาง
กันออกไป ซึ่งก็เนื่องมาจากการที่มีขอสันนิษฐานในการดําเนินการแตกตางกันไป 
ซึ่งก็ทําใหเกิดความตั้งใจในการดําเนินการ วิสัยทัศน พันธะกิจ ความตองการ และ
เปาหมายที่เกี่ยวของตางๆ ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง ในขณะที่แตละฝายไดมีความสนใจที่
แตกตางกัน พรอมๆ กันนั้นความสนใจเหลานี้ก็ไดนําไปสูความคาดหวังตางๆ ที่ผูที่
มีสวนเกี่ยวของตั้งไวไมเหมือนกัน ซึ่งก็ประกอบไปดวยความเขาใจที่ไมเหมือนกัน
ดวยเชนกัน เมื่อมีการกําหนดความคาดหวังแรกขึ้นมา ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เปลี่ยนไป ซึ่งก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
คาดหวังดวยเชนกัน   
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ในขั้นนี้ชองวางระหวางความคาดหวังของผูที่มีบทบาทก็ปรากฏขึ้นมา แตการที่ยัง
ไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม ชองวางทางความคาดหวังจึงยังซอนตัวอยูไม
ปรากฏออกมาใหเห็น  เมื่อมีกิจกรรมการรวมมือที่เริ่มตนจากความตั้งใจที่จะให
ความชวยเหลือ ผลของการดําเนินกิจกรรมตางก็จะไดรับการเปรียบเทียบกับ
วิสัยทัศน พันธะกิจ และความตองการที่มี ยิ่งการดําเนินการเปนไปตามเปาเทาไหร 
ชองวางทางความคาดหวังก็จะยิ่งแคบเทานั้น ในระดับหมูบาน อาจมีการใชสิ่งตางๆ 
ที่ไมสามารถวัดไดวามีประสิทธิภาพเพียงใด เชน สัญชาติญาณ หรือการใชสามัญ
สํานึกเพื่อเปรียบเทียบการบรรลุเปาหมายเหลานี้ สวนในระดับการบริหารงาน หรือ
ผูใหการบริจาค จะมีกรอบในการวัดที่เปนการปฏิบัติ 
 
เนื่องจากความคาดหวังของแตละฝายซึ่งก็พัฒนามาจากตัวแปรที่หลากหลายที่
กําหนดไวกอน ตางก็กําเนิดมาจากความเปนจริงที่แตกตางกันไป ความเปนจริงสวน
หนึ่งก็มีรูปแบบที่แตกตางกันไป เนื่องจากแตละฝายมีโลกที่แตกตางกันไป ดังนั้น
ชองวางทางความคาดหวังในประสบการณที่หลากหลายจึงเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ไมชาไมนานชองวางเหลานี้ก็จะปรากฏใหเห็นได ซึ่งในขอนี้ก็จะไมเปนไป
ตามขอตกลงที่นาพอใจ รวมกันที่ไดวางไวแลว  
 
เรากลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ชองวางทางความคาดหวัง ขึ้นมาก็เพื่อจะอธิบายความ
หลากหลายระหวางความเขาใจที่แตกตางกันของผูที่มีบทบาทเกี่ยวของ ที่ทําใหเกิด
ความคาดหวังที่เปนผลลัพธขึ้นมา6  ไมเฉพาะแตเพียงผูที่ไดรับความชวยเหลือจะมี

                                                 
6 แนวคิดเกี่ยวกับ ‘ชองวางทางความคาดหวัง’ ในการพัฒนาเปนคําประดิษฐที่เกิดขึ้นจากความ
พยายามในการสถาปนารัฐหรือประเทศขึ้นหลังจากเกิดสงครามขึ้น ในประเทศเชน ปากีสถาน โค
โซโว และอิรัก การที่ผูประดิษฐคํานี้ไดใชคํานี้เพื่ออางถึงชองวางทางความคาดหวังตามบริบท
หลังสงครามก็เพื่อเนนถึงความแตกตางระหวางความคาดหวัง ของประชาชนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่
ที่ไดรับการฟนฟูคลายคลึงกับสภาพหลังสงคราม และยังแสดงใหเห็นถึงภาพของความพยายามใน
การพัฒนาที่เกิดตามมา และความพึงพอใจ และความสับสนตางๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการ
ดําเนินการฟนฟูไปแลวหลายปและ สงผลใหเกิดสิ่งตางๆ ขึ้นมา (Devendorf/Grzelkowski 2007; 
Mauring 2007)  ผูที่สรางคําๆ นี้ขึ้นไดเนนไปที่ทัศนะคติของผูที่ไดรับความชวยเหลือในประเด็น
และวาระตางๆ  ในบริบทนี้ประชาคมโลก ในฐานะที่เปนผูบริจาค ระดับการบริหาร และ
หนวยงานความมั่นคงสากล และตําแหนง ความตั้งใจในการดําเนินการ และการควบคุมตางๆ จะ
ใชเปนขอมูลที่เปนจริงในการดําเนินการ 
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การเปลี่ยนแปลงความเขาใจ  ความคาดหวังในการไดรับความชวยเหลือ และความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการในกรอบเวลาที่กําหนด แตผูที่มีบทบาททั้งหมดก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงความเขาใจในสิ่งเหลานี้ดวยเชนกัน  ชองวางทางความคาดหวังเปน
ชองวางทางโครงสราง ที่ตองมีอยูแลว  ซึ่งก็ไมมีทางวิธีการแกไขไดเนื่องจากคงไม
มีใครในโลกที่จะมีความเขาใจถึงความคาดหวังและความสนใจของแตละฝายได
เหมือนกันไปเสียทั้งหมด นั่นก็ทําใหเกิดบริบทในการฟนฟูหลังภัยพิบัติที่มีความ
ซับซอน ซึ่งเปนบริบทที่ๆ ซึ่งองคกร (และประชาชน) จากอีกซีกโลกหนึ่งได รุกเขา
มาในพื้นที่ประสบภัย  แนนอนวาเปนการเขามาที่เต็มไปดวยความปรารถนาดี แตยัง
มีปญหาในดานการสื่อสารระหวางกันเปนอยางมาก เนื่องจากอุปสรรคทางดาน
วัฒนธรรมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากขอจํากัดตางๆ ในดานพื้นฐานที่แตกตาง
กันในเรื่องระดับช้ัน เพศสภาพ และจริยธรรม ของคน ที่ก็จะมีอยูในทุกที่   
 
 สิ่งที่ทําใหสถานการณย่ําแยลงไปกวาเดิมก็คือการที่มีตัวช้ีวัดที่ตางกันตั้งแตสองตัว
มาพบกัน ซึ่งก็จะทําใหเห็นถึงชองวางทางความคาดหวังที่เกิดขึ้นในบรรดาผูที่มี
บทบาท เชน หากตัวช้ีวัดขององคกรผูใหความชวยเหลือ ไดมีการต้ังขึ้นมาเพื่อให
สามารถนํามาใชในการวัดผลที่เกิดขึ้นไดอยางไมยืดหยุน ตัวช้ีวัดเหลานั้นก็จะแคทํา
การวัดผลโดยไมคํานึงถึงความคาดหวังของกลุมเปาหมาย (ที่กลุมเปาหมายจะวัด
โดยใชสัญชาติญาณและสามัญสํานึกในการวัดคุณภาพ) การที่จะพิจารณาวาพันธกิจ
ประสบความสําเร็จหรือไมจะดูวาพันธกิจบรรลุผลตามความตองการและเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม เชน เครื่องปนไฟฟาสองตัวไดมีการสงไปยังชุมชน หรือไม หรือ
ไดมีการใชเงินจํานวน xxx ดอลลารไปแลวหรือไม  ดังนั้นสิ่งสําคัญคือการ
สันนิษฐานถึงชองวางทางความคาดหวัง รวมทั้งคํานึงถึงความเขาใจที่เปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการใหความรวมมือกันของผูที่มีสวนรวม และผลของการดําเนินการที่
อาจเกิดขึ้นอยูเนืองๆ  ความลมเหลวของการดําเนินการสวนใหญจะทําใหเกิดความ
ผิดหวัง ทําใหมีโครงการที่ไมมีความยั่งยืน ความขัดแยง และอาจจะทําใหโครงการ
หนึ่งๆ ตองยุติลงไปกอนเวลา  
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จากการเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องความเขาใจในเรื่องชองวางทางความ
คาดหวัง ซึ่งเปนชองวางที่เกิดขึ้นระหวางความคาดหวังและ ผลการดําเนินการใน
เวลาหนึ่ง จากมุมมองของเราชองวางทางความคาดหวังจะเกิดจากลักษณะเฉพาะ
ของเครือขายความรวมมือแบบหนึ่งๆ ซึ่งเปนชองวางที่ไมมีวันปดลงได ชองวาง
เหลานี้จะมีอยูตลอดไป และเราจําเปนตองตระหนักในความจริงตางๆ ที่เกิดในการ
ใหความชวยเหลือฟนฟูประสบภัย  รวมไปถึงความเขาใจในบริบทของการพัฒนา
ใหถวนทั่วมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็สามารถนํามาใชเปนพื้นฐานใหกับการพัฒนาและการให
ความชวยเหลือตางๆ ได  แผนภาพที่แสดงตําแหนงของผูที่มีบทบาทในการฟนฟู
หลังภัยพิบัติจะเปลี่ยนไปตามนี้:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4: ชองวางทางความคาดหวังในกระบวนการฟนฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติ 

 
2.4 การใชกับงานดานการพัฒนา: การตระหนักถึงชองวางทางความคาดหวัง  
เนื่องจากการรวมตัวกันของคนที่มีความแตกตางกันเรื่อง ระดับช้ัน เพศ สัญชาติ 
และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การแทรกแซงของการใหความชวยเหลือ
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ระหวางประเทศที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมที่แตกตางกันและความพยายามในการ
ฟนฟูผลจากภัยพิบัติจะเปนการปฏิสัมพันธของมนุษยที่มีความละเอียดออนอยาง
หนึ่ง การสื่อสารและรูปแบบของการใหความรวมมือไดกอใหเกิดหลุมพรางจํานวน
มากสําหรับผูที่เขาไปเกี่ยวของในกระบวนการฟนฟู โดยทั่วไปอาจกลาวไดวายิ่ง
ความรูและความเชี่ยวชาญในดานสังคมวัฒนธรรมมีนอย และเวลาที่ตองดําเนินงาน
ใหเสร็จไดบีบรัดใหตองเรงดําเนินการตางๆ ใหผูบริจาคไดเห็นมากเทาไหร ชองวาง
ทางความคาดหวังที่มีก็จะยิ่งมีขนาดใหญมากขึ้นเทานั้นและไมนานโครงการตางๆ 
ก็จะลมเหลวอยางนอยก็ในแงของการที่ไมสามารถบรรลุไปสูการกอใหเกิดความ
ยั่งยืนได 
 
ดังที่ไดกลาวในขางตน : ชองวางทางความคาดหวังมักจะมีอยูเสมอ ไมวาจะในอดีต 
ปจจุบัน หรือในอนาคตก็ตาม แต เราจะทําใหชองวางเหลานี้มีขนาดเล็กลงได
อยางไร และตัวแปรในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัติที่จะระบุ
วากระบวนการฟนฟูมีความยั่งยืนหรือไมจะมีรูปแบบเปนอยางไร  
 
ผูที่มีบทบาทในกระบวนการฟนฟูบูรณะฟนที่ประสบภัยพิบัติที่ปฎิบัติงานภายใต
ขอบังคับทางโครงสราง  ซึ่ งขอบังคับนี้ ก็ไมใชแค เฉพาะขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ หรือขอกฎหมายตางๆ ที่กําหนดใหองคกรผูใหความชวยเหลือตองมี
โครงสรางใหสอดคลองกับขอบังคับในประเทศของตนเองเทานั้น แตยังเกี่ยวพันไป
ถึงขอบังคับ  พันธกรณี และอุปสรรคตางๆ ในเรื่องความเขาใจที่มีตอภัยพิบัติซึ่งได
มีการใหคําจํากัดความไวอยางมากมายในหลายเวที ในดานหนึ่ง สื่อมวลชนไดสราง
แรงกดดันตอองคกรผูดําเนินงานในแงของการตรวจสอบถึง ความกาวหนาของ
โครงการ การสงเสริมอํานาจ และการพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืน และสื่อมวลชน
ยังทําใหเกิดโครงการเพื่อการระดมทุนแบบตางๆ ที่ยังไมไดรับการเปดเผยในอดีต
มากมาย สวนอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเร็วในการกระจายขาวของ
สื่อมวลชนทําใหเกิดผลที่กอใหเกิดความเสียหายตอความชวยเหลือตามมาอยาง
หลากหลาย ซึ่งไดแก :    
 

• ประการแรก  ความตองการใหมีองคกรผูใหความชวยเหลือที่จะเขามาใน
กระแสของสื่อที่ประทุขึ้นมาก็มักจะเปนเพียงชวงสั้นๆ แลวก็ลืมกันไป   
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• ประการที่สอง แนวโนมที่เกิดขึ้นกับการชวยเหลือในระยะสั้น ที่ไดปรับ
ตามธุรกิจและการตลาดของสื่อรวมทั้งวาระที่เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวของ 
และ 

• ประการที่สาม ความตองการที่จะไดรับการรายงานเกี่ยวกับผลความ
ชวยเหลืออยางรวดเร็วที่เปนผลที่เปนการรายงานตอสาธารณะไดเปนอยาง
ดี  

 
มันเปนสิ่งที่นาสนใจ และแมจะเปนเรื่องที่ไมนาสบายใจอยูบาง ที่จะเห็นไดวายิ่งมี
การพูดถึงความยั่งยืนมากขึ้นเทาไหร ระยะเวลาในการดําเนินโครงการการชวยเหลือ
ที่แทจริงก็จะยิ่งสั้นลงไปมากเทานั้น และนั่นก็จะยิ่งสรางความกดดันในเรื่องเวลาตอ
ผูดําเนินโครงการมากขึ้นดวย  ไมวาสิ่งนี้จะเปนความสัมพันธในเชิงเหตุและผล
หรือไมก็ตาม ก็ถือเปนสิ่งที่ควรมีการพิจารณาใหมากขึ้น สิ่งที่จําเปนตองกลาวใน
ที่นี้คือความสําคัญอยางยิ่งในมิติเรื่องเวลา และมิติทางการเมืองวาดวยเรื่องเวลา ใน
การใหความชวยเหลือหลังภัยพิบัติ และการฟนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีตอความเขาใจและความคาดหวังที่เกิดขึ้น    
 
ภายใตเงื่อนไขตางๆ เหลานี้ การพิจารณากรณีตัวอยาง และการพิจารณาประเด็น
ตางๆ ในขางตน เราสามารถสรุปถึงมิติที่เปนหัวใจสําคัญของชองวางทางความ
คาดหวังไดดังตอไปนี้ :  
 

• ความเขาใจ และขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความแตกตางของผูที่มีบทบาทใน
การฟนฟู โดยขึ้นอยูกับขอบเขตของจิตนาการและความรูเกี่ยวกับการ
ฟนฟูที่มี พ้ืนฐานในประเด็นเรื่อง  ระดับ ช้ันทางสังคม  จริยธรรม 
วัฒนธรรม และเรื่องความแตกตางทางดานเพศเปนตัวกําหนด    

• อุปสรรคทางดานสังคมวัฒนธรรม: การสื่อสารระหวางผูคนที่มีที่มาจาก
พ้ืนเพที่แตกตางกันทําใหเกิดชองวางทางความเขาใจในวัฒนธรรมของกัน
และกันอยางมากมาย 

• เวทีของการฟนฟูหลังภัยพิบัติจะยิ่งไดรับการกอเปนรูปรางขึ้นโดยผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการฟนฟูที่มีระดับอํานาจในการดําเนินการแตกตางกัน 
ซึ่งนี่ เองที่เปนอุปสรรคทางโครงสรางอีกประการหนึ่งที่ขัดขวางการ
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ดําเนินการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งควรจะเปนผลลัพธที่ดีกวาสภาพการ
กอนเกิดสึนามิ ตัวแปรทางดานวัฒนธรรมบางประการเชน ลําดับอํานาจที่
ตายตัวในประเทศทางตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจสราง
อุปสรรคเพิ่มขึ้นตอการหารือแบบตรงไปตรงมาและหาขอตกลงรวมกัน
เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการและหนทางในการแกปญหาที่เปนไปได  
แงมุมทางดานการเมืองในขั้นตอนการฟนฟูบูรณะหลังภัยพิบัติจะตอง
ไดรับการจัดการอยางกวางขวางในหลายประเด็น ซึ่งจะไดกลาวถึงในบท
ตอไป   

• ภายใตเงื่อนไขที่ใหกับตลาดของการใหความชวยเหลือ องคกรผูใหการ
บริจาคจะตองพิสูจนไดวาตนเองประสบความสําเร็จในการฟนฟูโดยตอง
ไดรับการบริจาคจํานวนมาก ดังนั้นจึงตองมีการลงทุนในดานการตลาด
รวมทั้ง การใชกลฺวิธีดานการประชาสัมพันธดวย  

 
นอกจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการที่ประสบความสําเร็จจากมุมมอง
ทางดานการตลาดแลว องคกรผูบริจาคจําเปนตองมีนโยบายที่ทันกระแสของการ
พัฒนา กระแสของนโยบายในการพัฒนาไดมีการแปลความออกมาในลักษณะของ
การเปนนโยบายของรัฐบาลและมีความเขมแข็งดานประสิทธิภาพ : ผูบริจาคที่เปน
องคกรจําเปนตองสรางโครงการของตนเอง และมีนโยบายที่สอดคลองกัน  อัตรา
ของความถี่ในการแนะนํารูปแบบนโยบายใหมๆ ก็ไดรับการกระตุนมาแลวในอดีต
เมื่อทศวรรษครึ่งที่ผานมา สิ่งที่   David Mosse เรียกวาเปน “การเนนดาน
นโยบาย”(Cultivating Development, 231) ไดเปลี่ยนทรัพยากรจากที่เปนทรัพยากร
จริงในระดับทองถิ่นและใชทรัพยากรนั้น รวมทั้งมีการมุงในเรื่องแนวคิดที่เปน
นามธรรมเพื่อจุดมุงหมายที่ดี  ที่ เขากันไดกับการเนนดานตลาดการใหความ
ชวยเหลือ การสรางความเขาใจในระยะสั้น และโครงการที่ไมมีความยึดหยุน ซึ่งผล
ตอมาก็จะเปนการฟนฟูบูรณะหลังภัยพิบัติ  
 
สิ่งที่เขามามีความสําคัญแทนที่คือ:  

• อันดับแรก การปรับตัวของผูท่ีมีบทบาทในระดับสูงๆ ซึ่งสวนใหญก็จะ
เปนผูบริจาค ในประเด็นปญหาที่แสดงใหเห็นวามีปญหาในเรื่องชองวาง
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ทางความคาดหวังอยู ซึ่งก็หมายถึงกาวแรกที่ผูบริจาคจะรูวามีชองวางทาง
ความคาดหวังอยูจริง  

• ประการที่สอง การพิจารณาบริบทและสภาพความเปนจริงในทองถิ่นตาม
ความเปนจริง และใชพ้ืนที่ๆ ไดรับผลกระทบในการเปนจุดเริ่มตนในการ
กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมที่จะสนับสนุนการใหความชวยเหลือ  

• ประการที่สาม องคกรผูใหการบริจาคตองใช ความยึดหยุนเปนอยางมาก
ในการกอต้ังโครงการเพ่ือปรับตัวใหเขากับสภาพพื้นที่และ ทําใหผูท่ีไดรับ
ความชวยเหลือเกิดความเขาใจ รวมทั้งตองปรับความคาดหวังอีกดวย   

• ประการที่สี่ วิธีการตางๆ จําเปนตองไดรับการแยกแยะออกเพื่อไมใหเกิด
การเรงเรากระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัติมากเกินไป นโยบายเกี่ยวกับเวลา
ในการดําเนินงานที่ทําใหผูที่ไดรับผลกระทบสามารถควบคุมการ
ดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง และตองเปนการใชวิธีการที่สงเสริมใหเกิด
ความยั่งยืน หากเพียงแคเงื่อนในเรื่องเวลาจะไดรับการรองรับ ก็จะมีที่วาง
ในการตอรองตําแหนงในการดําเนินการเพื่อใหชองวางทางความคาดหวัง
แคบลงมา  

 
3. โครงสรางทางดานสังคมวัฒนธรรม และธรรมภิบาลหลังภัยพิบัติ  
 
3.1 การฟนฟูในฐานะที่เปนประเด็นทางดานสังคมวัฒนธรรม และเก่ียวของกับ
โครงสรางทางดานการเมือง  
จากผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2547 สื่อนานาชาติ 
นักการเมือง และ ผูที่เกี่ยวของตางก็ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับภาพของความเสียหาย
ที่เปนผลกระทบจากธรรมชาติที่ไมเคยเกิดมากอนในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 
เปนการเสนอถึงผลกระทบที่เกิดในมิติของความทุกขยากของปจเจกบุคคล ซึ่งไม
ตองสงสัยเลยวา จะมีรูปภาพและเรื่องราวตางๆ ที่แสดงภาพของเด็กๆ ที่กําลัง
รองไหเนื่องจากสูญเสียพอแม ผูคนที่ไรบาน และอีกสิ่งที่อาจมีความสําคัญมากที่สุด
คือนักทองเที่ยวที่ไรที่พ่ึง ภาพตางๆ เหลานี้มีประโยชนตอการเรียกความเห็นใจจาก
ผูบริจาคจากทั่วโลก ซึ่งก็จะไดใหเงินผานโครงการตางๆ หลังภัยพิบัติที่รุนแรงที่
โลกไดเคยพบเห็นมา ซึ่งในขอนี้ก็มีมิติทางดานสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับหายนะ เขา
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มาเกี่ยวของ และผลกระทบจากหายนะภัยตอมิติทางดานนี้ก็ไมคอยไดมีการพูดถึง 
(หรือในเวลานั้นไมไดมีความตระหนัก) กันมากนัก7  
 
 อยางไรก็ตามในขั้นตนก็มีการกําหนดจุดมุงหมาย  วัตถุประสงค  และแผน
ดําเนินงานตางๆ  ของการดําเนินงานของผูใหการบริจาคที่ปรารถนาจะสงเสริมให
เกิดวิถีทางในการฟนฟูบูรณะที่กอใหเกิดความยั่งยืนในทุกๆ พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ  เราพบวาหายนะนี้นํามาซึ่งความเสียหายและความทุกขทรมานของ
ผูคนเปนจํานวนมาก องคกรการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UN’s World 
Tourism Organization) เปนตัวอยางหนึ่งขององคกรที่ริเริ่มโครงการ Phuket Action 
Plan 2005 ที่ไดกลาวในประเด็นของการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ วาจะตองมี
การปรับปรุงสภาพพื้นที่ตางๆ ใหดีขึ้นกวากอนที่จะเกิดสึนามิขึ้น     
 
เปนที่ยอมรับวา ‘ภัยธรรมชาติ’ ไดเขามาทําลายบานเรือนที่อยูอาศัยของคนที่มีการ
จัดระเบียบเปนโครงสรางทางสังคม  และเปนโครงสรางที่มี ลักษณะเปน
ความสัมพันธทางอํานาจ เปนการดิ้นรนและใชประโยชนในเชิงการเมือง และ
สําหรับประเทศผูไดรับผลกระทบ ต้ังแตประเทศ อินโดนีเชีย ไทย ไปจนถึงศรีลังกา 
สิ่งนี้ก็เปนความจริง สวนประเทศในหมูเกาะมัลดิฟ และอินเดีย ประเทศตางๆ 
เหลานี้กอนที่จะเกิดเหตุการณสึนามิขึ้น ก็มีสภาพความขัดแยงในประเทศในเรื่อง
ของการไมลงรอยในเรื่องความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม  ความขัดแยงทางดาน
สังคมที่เปนที่เห็นไดชัดเจนและที่แฝงตัวอยูก็เกิดขึ้นอยางมากมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในพื้นที่ๆ ดานการทองเที่ยวไดรับผลกระทบ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวได

                                                 
7 ดังที่ Nikolas Reese จาก เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนของเยอรมันกลาวไววา : “Statt das 
Seebeben sozial und ökonomisch zu kontextualisieren, wurde eine natürliche Katastrophe 
konstruiert, der “wir“ ausgeliefert seien und die wir als Gefahr hinnehmen müssten. Diese 
vorpolitische Sicht der Katastrophe wurde durch den Eindruck verstärkt, die Flut sei über eine 
Region hineingebrochen, die zwar arm, doch merkwürdig unberührt von Macht, Herrschaft oder 
Ausbeutung sei. Auch wenn der Tsunami eine natürliche Ursache hatte: Dass Tourismus, 
Garnelenzuchtfarmen und eine sozial blinde und nicht naturverträgliche Entwicklungspolitik 
maßgeblich zum massenhaften Sterben so vieler Menschen und zum ungeheuren Ausmaß an 
Verwüstung beigetragen haben, wurde weitgehend ausgeblendet.“ (Reese 2006, 4)  
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รุกล้ําเขาไปในโลกชายขอบของชาวบานที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ แลว ซึ่งชาวบาน
เหลานี้ไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยวนอยที่สุด  
 
องคกรผูใหการบริจาคสวนใหญหวังจะใหเงินบริจาคเพื่อสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่ง
มีความมุงหมายที่จะทําใหเกิด “การสรางสิ่งที่เสียหายใหกลับมาดีกวาที่เคยเปน” (คํา
กลาวของประธานาธิบดี บิล คลินตัน) แตก็ไมคอยมีโครงการฟนฟูที่ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของผูไดรับความชวยเหลือ ซึ่งนั่นก็คือผูที่รอดชีวิตจากสึนามิ
เทาใดนัก และไมคอยมีโครงการใดกลาวถึงการสรางอํานาจใหกับผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือและใหความสําคัญกับความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายเหลานี้ 
มากนัก    
 
ยิ่งไปกวานั้นในขณะที่ ผูที่ไดรับความชวยเหลือในระดับปจเจกบุคคลไมไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องการสรางบานวาบานเรือนของพวกเขาควรมีลักษณะ
อยางไร  ซึ่งก็เชนเดียวกันกับการใหความสําคัญกับการตัดสินใจของชุมชนในเรื่อง
การตัดสินใจและการวางแผนเชนกัน  
 
เนื่องจากภัยสึนามิซึ่งเปนภัยธรรมชาติไดสงผลกระทบหลายดานตอสภาพแวดลอม
ที่มนุษยไดกอสรางขึ้น หายนะภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดกลายเปนประเด็นทาง
การเมืองที่พิจารณาในเรื่องการที่มีคนลมตายเปนจํานวนมากและมีพ้ืนที่ที่ไดรับ
ความเสียหายเปนบริเวณกวาง ซึ่งนั่นก็จะเห็นไดชัดเจนในพื้น ที่ที่ไดรับผลกระทบ
ที่ไมไดตองการเพียงการบูรณะทางดานกายภาพเทานั้นแตตองการใหมีการกอ
โครงสรางทางสังคม ประชาคม และการเมืองขึ้นมาใหมดวย จากการที่มีสถาบัน
ทางดานสังคมการเมืองไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายลงไป ผูคนที่ไดรับ
ผลกระทบตองเผชิญกับความทาทายที่เปนการแทรกแซงที่มาจากภายนอก ซึ่งก็จะ
มาจากรัฐบาล กองทัพ องคกรผูบริจาค และสื่อมวลชนเปนตน  
 
อยางไรก็ตามในมิติทางการเมืองที่เกี่ยวของกับหายนะภัย ผลกระทบของ  รวมทั้ง
การใหความชวยเหลือ ไมไดเปนใหมแตอยางใด การที่ผูดําเนินบทบาทหรือองคกร
ผูใหความชวยเหลือไดวางตําแหนงของตนเองในมิติทางการเมืองที่วาดวยการฟนฟู
และการใหความชวยเหลือแตกตางกันไปอยางกวางขวางมากมาย  ทั้งๆ  ที่
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ผูดําเนินการเหลานี้ตางก็ตระหนักในมิติทางการเมืองและบทบาทในการใหความ
ชวยเหลือของตนเอง  แตภาพที่เราเห็นในมุมกวางขึ้นในกระบวนการตัดสินใจและ
การประสานงานฟนฟูยังไมมีการใหความสําคัญเทาที่ควร  
 
องคกรบางองคกรไดเนนไปที่ความเขาใจในเรื่องการใหความชวยเหลือที่ไม
เกี่ยวของกับมิติทางการเมือง เพื่อวาจะไดชวยผูที่ไดรับผลกระทบที่ตองการความ
ชวยเหลือไมวาสภาพแวดลอมทางการเมืองจะเปนอยางไรก็ตาม  ในขณะที่การฟนฟู
เปนการเห็นที่แตกตางกันบนพื้นฐานของกฎหมายที่เกิดขึ้นในสถานการณใหความ
ชวยเหลือแบบเรงดวน การฟนฟูก็ไปไมถึงการเปนการใหความชวยเหลือในระยะ
ยาว  สิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการฟนฟูคือการตอสูในเรื่องที่วาเราจะดําเนินการ
ตอไป หรือเริ่มใหมอีกครั้งหลังจากเกิดภัยพิบัติอยางไร  ซึ่งสวนใหญแลวก็จะเปน
ประเด็นการฟนฟูทางดานโครงสรางมากที่สุด 
 
ในที่นี้เราตองพูดถึงสี่ประเด็นสําคัญในมิติทางการเมืองและรัฐศาสตรในการฟนฟู
หลังภัยพิบัติ  กอนที่เราจะไดสรุปดวยการอภิปรายวาเราจะเขาถึงธรรมาภิบาลที่เอื้อ
ตอความยั่งยืนและความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการฟนฟูไดอยางไร ซึ่งก็
ไดแก:  

• ผลกระทบของภัยพิบัติตอโครงสรางทางสังคมการเมืองในพื้นที่ๆ 
ไดรับภัยพิบัติ  

• โครงสรางการเมืองทองถิ่นที่ยังคงมีอยูและขอบกพรองตางๆ ที่มีอยู ซึ่ง
สวนใหญก็จะมาจากสภาพความเปนจริงที่มีอยูกอนเกิดเหตุการณสึนามิ 

• ประเด็นเฉพาะดานสังคมวัฒนธรรมและปญหาดานการแปลความให
เกิดความเขาใจตรงกัน และ 

• บทบาทขององคกร และผูใหการบริจาค ซึ่งก็ไดแก องคกรระดับชาติ 
องคกรตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ  

 
3.2    ผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีมีตอมิติทางดานสังคมการเมือง 
‘เมื่อคลื่นไดจากไปแลว ผูนําที่ไมเปนทางการ (สวนใหญมักจะเปนผูอาวุโส) ของ
สังคมชุมชนที่มีมิติทางดานเศรษฐกิจสังคม ตางก็เสียชีวิตลงไป หรือไมก็ไมมี
ความสามารถดําเนินบทบาทเดิมตอไปได ในขณะที่สูญญากาศทางการเมืองและ
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เศรษฐกิจตางก็มีคนจากภายนอกเขามาเติมเต็มชองวางที่เกิดขึ้น ซึ่งคนเหลานี้ก็มา
จากพื้นที่ๆ ไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ เปนการขยายเครือขายเครือญาติในดาน
การเมืองและเศรษฐกิจ การฟนฟูกลุมผูนําทองถิ่นจึงใชเวลานานมากกวาที่เคย’ นี่คือ
สิ่งที่คารล เชกชไนเดอร และวไลทัศน วรกุล ไดกลาวถึงประสบการณที่ชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากสึนามิเมื่อป 2547 ในประเทศไทยไดรับ8  
 
การประทุทางสังคมที่เกิดตามมาหลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย ไมเพียงแคมี
ผลตอความสามารถในการดําเนินการของผูนําชุมชนเทานั้น แตยังรวมถึงความ
เสียหายที่เกิดกับเครือขายของชุมชน (ครอบครัว ครอบครัวขยาย ชุมชน) วิถีชีวิต 
สาธารณูปโภค และ สภาพการใชชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนดวย  
 
ผูนําชุมชนไมมีความหมายตอการใหความชวยเหลือแบบฉุกเฉินเลย เนื่องจากเปน
การชวยเหลือที่มีกระบวนการทํางานตามลําดับสั่งการจากบนลงลาง ที่ผูสั่งการเปน
คนภายนอกที่เขามาใหความชวยเหลือ โดยพยายามที่จะชวยเหลือดานความตองการ
พ้ืนฐานกับผูประสบภัย  ในกรณีของเหตุการณสึนามิในประเทศไทยการใหความ
ชวยเหลือเชนนี้ก็ดูจะยอมรับได และมีประสิทฺธิภาพดี ยังมีผูใหความชวยเหลือ
มากมาย และสวนหนึ่งก็มาจากองคกรประชาคมตางๆ  กิจกรรมตางๆ ในชุมชนที่
ไดรับผลกระทบมักจะเกิดขึ้นเองและ เปนการดําเนินการแบบไมมีการวางแผนมา
กอน   (ดู คารล เชกชไนเดอร และวไลทัศน วรกุล 2549, หนา112) 
 
การเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวขยาย มาเปนครอบครัวขนาดเล็กกวาเดิม จาก
เครือขายครอบครัวที่มีความเขมแข็งไปเปนเครือขายองคกรเอกชนที่ดําเนินการแทน
ในสวนปฎิบัติการตางๆ ที่มีอยูในชุมชนเดิม บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
ของเพศหญิงชายที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสลับกันใหม เศรษฐกิจในระดับจุลภาค
ก็ทรุดตัวลงไป โครงสรางทางเศรษฐกิจตางก็รอคอยการใหมีการฟนฟูขึ้นใหม 
ดังนั้นโครงสรางทางสังคมการเมืองของพื้นที่ประสบภัยก็ยังอยูในขั้นเริ่มตนในการ
กอรูปเทานั้น สภาพการณกอนเกิดสึนามิก็ถูกทําลายไปแลว หากอุปมาก็เหมือน
                                                 
8 สึนามิ การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา และบทความเสริมเกี่ยวกับสถานการณใน
ประเทศไทย โดย คารล เชกชไนเดอร และวไลทัศน วรกุล 2549, หนา 111. 
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โครงสรางที่ถูกสั่นคลอน ในดานหนึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทําใหชุมชนออนแอ 
และ ทําใหจําเปนตองมีการสรางโครงสรางตางๆ ของชุมชนขึ้นมาใหม อีกดานหนึ่ง
เราจะเห็นโอกาสใหมที่ภัยพิบัติไดสรางขึ้นมาดวย  
 
การที่ตองใหคนนอกเขามาทําการตัดสินใจในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อ
เหตุผลในการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม ใหกับประชาชนผูที่ไดรับ
ผลกระทบก็ดูเดนชัดและเปนที่เขาใจได แตเราตองดูใหตรงประเด็นดวยวา ในกรณี
ที่จําตองใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบและผูรูในชุมชนเขามาเกี่ยวของใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการประสานงานตางๆ ก็ตองใหความสําคัญดวย  
ไมอยางนั้นแลว ผลที่อาจเปนลบที่ยังมองไมเห็นในทันทีก็อาจเกิดขึ้นได  
  
ตัวอยางที่ 2 :  
ที่บานทับตะวันและบานน้ําเค็มของจังหวัดพังงา เปนตัวอยางหนึ่งที่ผูรอดชีวิตไดถูก
จัดใหพักอาศัยในเตนทของชุมชน เตนทพวกนี้ก็มีการจัดวางใหเปนไปตามความ
ตองการใหความชวยเหลือของผูเช่ียวชาญทางการใหความชวยเหลือจากภายนอก 
ดังนั้นความรวดเร็วในการจัดการจึงเปนสิ่งที่มาเปนอันดับแรก  ซึ่งก็ดูเหมือนกับวา
เปนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพมากเทาไหรในการที่ปลอยใหองคกรเหลานี้เขา
มาจัดเตนทใหชุมชนและ ชาวบานก็ดูจะอยูในภาวะสับสนดวย     
 
ที่บานทับตะวันและบานน้ําเค็ม ผูรอดตายที่เปนเยาวชน อายุราว 15 ป ไดถูกแยกไว
ตามเพศ และมีการจัดกลุมหญิงชายไวตามเต็นทตางๆ ไมมีผูใหญอยูดวยเนื่องจาก
กลัววาจะมีการกระละเมิดสิทธิของเด็ก  สิ่งที่แสดงถึงความเมตตาตอเด็กพวกนี้ก็มี
อยูในเต็นทเหลานนั้นดวย เชน โทรทัศน วิดิโอเกมส  
 
ทั้งๆ ที่ต้ังใจใหการใหการจัดใหผูคนอยูในเต็นทเพียงในตอนตนเทานั้น แตการที่
ผูประสบภัยตองอยูในเต็นทกลับยึดเวลาออกไปถึงสามเดือนซึ่งทําให เกิด
สภาพแวดลอมทางสังคมที่แบบใหมที่ชาวบานทับตะวันและบานน้ําเค็มวากันวามี
การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมอาชญากรรมวัยรุนหลังสึนามิอยางมากมาย โดยจะมีเด็ก
วัยรุนทั้งชายหญิงที่แกกวาเด็กอื่นๆ ทําตัวเปนหัวหนากลุมในสังคมเต็นท โดยไมมี
ผูใหญเขามาจัดการหรือใหคําแนะนํา นอกจากนี้วัยรุนเหลานี้ยังไดดูโทรทัศน 
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โฆษณา และเลนวิดิโอเกมส ตลอดเวลาที่อยูในเต็นท ในขณะที่เด็กเหลานี้ก็ยัง
โศกเศราที่ตองเสียครอบครัวของพวกเขาไปอยู      
  
และเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ: การจัดหาที่อยูแบบไมมีการเตรียมการลวงหนามา
กอนไดกลายเปนปญหาหนึ่งในบรรดาปญหาตางๆ ที่รอการแกไข  เมื่อมีการจัดที่อยู
ใหแลว ดูเหมือนวาการชวยเหลือก็จบลงแลว  แมวาที่อยูอาศัยเหลานี้จะเต็มไปดวย
ขอบกพรองตางๆ มากมาย  ในขณะที่มองงานดานอื่นๆ วาเปนงานที่ เรงดวน
มากกวา เชน งานสรางที่อยูอาศัยถาวร เพื่อชวยใหผูที่รอดชีวิตไดมีที่อยูอาศัยนอก
เต็นทใหเร็วที่สุด  
 
หากมุมมองของผูรอดชีวิตไดรับการพิจารณาใหมากพอในชวงตนของการตัดสินใจ
และประสานงานในเรื่องการสรางชุมชนเต็นทแลว  การพัฒนาทางดานลบเชนนี้ก็
อาจจะไดรับการปองกันไมใหเกิดขึ้นได เห็นไดชัดวาจําเปนตองใหเวลากับชุมชนที่
กําลังสับสน ไดจัดการดวยตนเองในระยะหนึ่ง แตแมวาเวลาจะผานไปสองอาทิตย
ในการอยูในเต็นท อยางนอยพวกชาวบานตองอํานาจในการสรางสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่เปนสังคมช่ัวคราวโดยสอดคลองกับโครงสรางที่ยอมรับไดโดยชุมชนและ
เหมาะสมกับเยาวชนในชุมชนดวย   
 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากภัยพิบัติสามารถที่จะใชเปนพื้นฐานของการ
ฟนฟู  ตัวอยางที่แสดงวาการเปลี่ยนแปลงนี้สําคัญสําหรับสําหรับเจาหนาที่
ผูดําเนินการฟนฟูในการระบุประเด็นตางๆ ใหทันการณเมื่อมีการควบคุมการจัด
ระเบียบทางสังคมที่อยูอาศัยแบบชั่วคราวเหลานั้น การประสานงานและการ
ตัดสินใจจําเปนตองเกี่ยวของกับโครงสรางทองถิ่นอีกครั้ง ที่ตามมาติดๆ หลังจาก
ระยะของการใหความชวยเหลือเบื้องตนที่อุทิศเพื่อตอบสนองตอความตองการ
พ้ืนฐานของผูคนไดผานไป ก็คือการใหความชวยเหลือในระยะเรงดวน ในชวงนี้
การกาวไปสูการฟนฟูโครงสรางทางสังคมที่มากกวาการใหความชวยเหลือแบบ
ฉุกเฉินก็จะไดรับการพูดถึงโดยผูที่รอดชีวิตเปนครั้งแรก ซึ่งก็มักจะมาจากสมการที่
เปนแบบแผนใหมๆ เนื่องจากโครงสรางสถาบันและสังคมเกาๆ ไดถูกภัยพิบัติ
ทําลายลงไปหมดแลว ผูดําเนินการหนาใหมๆ ก็จะเขามาเกี่ยวของ ซึ่งคนพวกนี้ก็
ไดแก คน หรือกลุมคนที่มีทรัพยากรตางๆ ที่มีการจัดเตรียมไวตอบสนองตอความ
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ตองการของผูคนในทันทีแบบที่เปนการใหความชวยเหลือแบบเรงดวน  เชน การให
ทุนประกอบการ  การใหแรงงานคน  การใหความรู  การติดตอประสานงาน 
ทรัพยากรที่เปนวัสดุอุปกรณตางๆ เปนตน  
  
อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากภัยพิบัติและสภาพทางพลวัตรทางสังคมที่ยังไมเสถียร 
ยังคงเปดโอกาสใหกับการพัฒนาแบบกาวหนาที่จะทําใหมีการตื่นตัวทางการเมือง
ขึ้นมา  ในมุมมองนี้จะเกี่ยวของกับประเด็นในเรื่องบทบาทหญิงชายดวย ภัยพิบัติ
มักจะนํามาซึ่งกิจกรรมตางๆ ที่มีการดําเนินการตามสภาพที่เปนอยู ซึ่งก็ไมสามารถ
ที่จะยึดถือรูปแบบเดิมๆ ของบทบาทชายหญิงที่เคยเปนมาไดอีกตอไป  ดังนั้น
บทบาทหญิงชายรูปแบบใหมจึงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น
หลังจากภัยพิบัติ ตองตอสูกับความเปนไปไดของการฟนฟูที่จะทําใหโครงสราง
ตางๆ กลับมาเปนเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยเปนอยูกอนภัยพิบัติ   
 
 3.3 โครงสรางทางสังคมการเมืองและจุดออนในโครงสรางเหลานี้  
ไมบอยนักที่โครงสรางทางสังคมและการเมืองที่มีมากอนการเกิดภัยพิบัติจะไดรับ
การกอรูปขึ้นมาใหมไดอยางเปนที่นาพึงพอใจ ในพื้นที่มีมีแนวโนมวาจะเกิดภัย
พิบัติขึ้นในบริเวณตางๆ ของโลกสวนใหญแลว เราตองจัดการกับโครงสรางตางๆ ที่
ไมไดเปดไวใหกับกระบวนการฟนฟูที่ยุติธรรม   
 
รัฐบาลของประเทศตางๆ โดยปกติแลวจะเปนหนวยงานแรกที่มีบทบาทรับผิดชอบ
ตอการสรางกรอบการทํางานที่มีการจัดสรรงบประมาณและกรอบในเรื่องกฎหมาย 
ตางๆ เพื่อชวยผูรอดชีวิตและควบคุมสถานการณภัยพิบัติในพื้นที่ประสบภัย  
 
ในกรณีของเหตุการณสึนามิในป 2547 ไมเพียงแคผูที่ตองการความชวยเหลือเทานั้น
ที่รองขอการสนันสนุนจากรัฐ แตผูบริจาค สถาบัน และองคกรเอกชนตางๆ ตางก็ได
เรียกรองวาไมควรใหความชวยเหลือมาจากผูใหการบริจาคแตฝายเดียว ดังที่ Niklas 
Reese จากองคกรพัฒนาเอกชนของเยอรมันไดกลาววา  “เพื่อใหการฟนฟูได
กลายเปนโอกาสในการพัฒนาอยางแทจริง ซึ่งก็จะเปนมากกวาการริเริ่มโดยฝาย
ประชาสังคมแตฝายเดียว ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะขาดเสียมิไดคือตองใหหนวยงาน
ของรัฐรวมรับผิดชอบตอหนาที่ของตน เนื่องจากหนวยงานของรัฐเทานั้นที่ทํา
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หนาที่ในการสงเสริมและสรางความมั่นใจไดวาจะใหความชวยเหลือกับผูตกทุกข
ไดยากภายใตกฎหมายที่ระบุไว โอกาสในการพัฒนาและใหความชวยเหลือตองไม
เปนเพียงการรอคอยความเมตตาจากคนร่ํารวย หากความชวยเหลือเปนภาระที่
มอบหมายใหกับภาคเอกชนแตเพียงฝายเดียวอยูเรื่อยไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเปนการ
กลับมาอีกครั้งของการใหความชวยเหลือตามระบบศักดินาในสถานการณที่ผูคน
ตองการความชวยเหลือ” (Reese 2549 4f แปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาอังกฤษ
โดยผูเขียน)” 9 
 
แตผูแตงกลาววาปฏิเสธไมไดวายังมีปญหาเรื่องการเปนเจาของในรัฐหลายๆ แหง 
เชน ในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิที่มีรัฐที่ประกอบไปดวยกลุมคนชั้น
ศักดินาหรือไมก็เปนรัฐที่ไมสามารถจัดหาสิ่งของใหกับสาธารณะชนได  
 
จากมุมมองทางดานวิทยาศาสตรการปกครอง เรากําลังจัดการกับพื้นที่ประสบภัย
พิบัติที่ดูเหมือนไมไดปกครองโดยรัฐ ซึ่งก็อาจตีความไดวา:    
 

• รัฐหรือรัฐบาลไมสามารถที่จะทําการตัดสินใจหรือดําเนินการการ
ฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอยางนอยก็พิจารณาจากนโยบายบาง
ประการ หรือขอบเขตในการตัดสินใจบางสวน  

• เหตุผลสําคัญๆ เบื้องหลัง ซึ่งแทที่จริงสวนใหญก็คือความออนแอ
ของสถาบันการบริหารหรือสถาบันทางการเมืองในดานการตัดสินใจ
และการดําเนินการตามที่ไดตัดสินใจไป   

• แมมีการสถาปนากลไกในการจํากัดอํานาจหรือจํากัดการครอบงําแต
ก็มีเพียงบางสวนเทานั้น  

                                                 
9 ตนฉบับในภาษาเยอรมันมีดังนี้: “Damit der Wiederaufbau auch eine Chance fuer echte 
Entwicklung sein kann, ist es u.a. bei aller zivilgesellschaftlichen Initiative unverzichtbar, die 
staatlichen Institutionen nicht dadurch aus ihrer sozialen Verantwortung zu entlassen. Denn nur 
diese koennen den Beistand fuer Not leidende Menschen als Rechtsanspruch durchsetzen bzw. 
garantieren. Hilfe und Entwicklungschancen duerfen nicht vom „Mitleid“ der Begueterten 
abhaengen. Wird Hilfe weiter an private Akteure delegiert, droht eine weitere „Re-
Feudalisierung“ des sozialen Beistands.“ 
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• ผลก็คือรัฐในกรณีดังกลาวขางตนจะมีแนวโนมวาจะถูกครอบงําจาก
เครือขายระบบอุปถัมภ  และเมื่อเปนเชนนี้รัฐก็จะไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามแนวทางที่ดีได สถาบันของรัฐดังกลาวก็จะมี
แนวโนมวาจะถูกครอบงําเพื่อใหดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
เอกชนเทานั้น   

• สถาบันตางๆ  จะไมสามารถใหการบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

• เนื่องจากการควบคุม หรืออํานาจของรัฐมีไมมากพอ ซึ่งก็หมายถึง 
การบังคับใชกฎหมายทําไดไมเต็มที่ กลุมผลประโยชนตางๆ ก็จะ
สามารถเขามากอบโกยผลประโยชนตางๆ โดยมีความเสี่ยงต่ํา    

• มีการใหบริการจากภาครัฐโดยผูใหความชวยเหลือที่เปนเอกชน หรือ
เปนหนวยงานที่ไมไดเปนของรัฐ หรืออาจจะไมมีความชวยเหลือจาก
คนกลุมนี้เลยก็ได  (Risse 2550, 10 และ 16)  

 
ในกรณีของประเทศไทยหลังจากสึนามิในป 2547 ในชั้นแรกรัฐบาลไทยสามารถที่
จะใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขไดอยางเพียงพอและมีความเทาเทียมในทุกพื้นที่ 
(เมื่อดูในดานการตอบสนองตอภัยพิบัติที่ประสบความสําเร็จ โดยกลาวถึงโดย คารล 
เชกชไนเดอร และวไลทัศน วรกุล 2549  หนา 7 – 9 )  สวนตอมาเปนการอนุญาตให
องคกรความชวยเหลือดําเนินกิจกรรมการใหความชวยเหลือจากองคกรตางๆ ที่ยัง
ไมไดมีการตรวจสอบ ซึ่งเปนองคกรที่มีการดําเนินการมากอนที่สึนามิจะเกิดขึ้น 
หรืออนุญาตใหผูที่เกี่ยวพันกับการฟนฟูสึนามิเขามาใหการชวยเหลือดวยตนเอง 
ดวยการทําเชนนี้ เปนการสรางความมั่นใจไดวาผูดําเนินการใหความชวยเหลือมี
ความคุนเคยกับความเปนจริงทางดานขอบเขตและแงมุมทางดานสังคมวัฒนธรรมที่
พวกเขาจะตองพบเจอ และมั่นใจไดวาการฟนฟูบูรณะไมไดเริ่มตนจากเบื้องบนแต
เพียงดานเดียว  
  
อยางไรก็ตามโครงสรางทางการเมืองหลังภัยพิบัติไมไดมีกรอบที่จะสนับสนุน    
ธรรมาภิบาลที่มีความยุติธรรมหลังภัยพิบัติ ซึ่งในที่นี้ก็มุงประเด็นไปที่การสงเสริม
การตัดสินใจตางๆ ที่มีความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในกระบวนการ
ฟนฟู  ดังที่ไดกลาวถึงไปแลวในขางตนวา ในดานหนึ่งนั้นก็เกิดจากการที่ผูนําของ
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ชุมชนมีความออนแอลง อีกสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากโครงสรางที่ไมมีความยุติธรรม
แตเดิมอยูแลว  
 
นโยบายของรัฐที่มีตอการจัดการชุมชนทองถิ่นที่โดยทั่วไปแลวมีลักษณะเปนการ
จัดการจากบนลงลาง เมื่อพูดถึงคําวา “การมีสวนรวม” แลวคําๆ นี้ก็จะหมายถึง
วิธีการแจงหรือขอความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ไรซึ่งความหมาย โดยไม
กอใหเกิดผลใดๆ 10 นโยบายตางๆ โดยทั่วไปก็จะมีการออกแบบมาตามแนวทางที่
เอื้อประโยชนใหกับ เครือขาย และการขยายเครือขายของผูที่ดํารงตําแหนงใน
รัฐบาล ซึ่งประชาชนก็ตองไดรับผลของนโยบายตางๆ เหลานี้ดวย  
 
สําหรับความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางเหลานี้ ในประเทศไทย มีลักษณะบาง
ประการในระบบการเมืองไทยและวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งจะสามารถอธิบายได
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
3.4 บริบททางการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศไทย  
ในการวิเคราะหผลกระทบจากสึนามิในระดับสังคม ประการแรกจําเปนตองทํา
ความเขาใจในโครงสรางที่มีอิทธิพลตอสังคมกอนที่จะเกิดสึนามิขึ้น เนื้อหาตอไปนี้
จะมีขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดบางประการที่มีความสําคัญตอโครงสรางทางสังคมไทย
ในชุมชน ซึ่งก็ยังมีความหมายในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในประเทศที่มีการ
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท11 แนวคิดตางๆ เหลานี้สวนใหญถูกสรางภาพขึ้นมา
และมีหลากหลายรูปแบบโดยไมจํากัด เปาหมายอยางเดียวของการกลาวถึงแนวคิด
เหลานี้คือการระบุถึงประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะบางสวนของวัฒนธรรมไทย ที่มักจะ
ยากแกการเขาใจสําหรับผูอานที่ไมเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออก

                                                 
10 การพัฒนา และดําเนินการระบบเตือนภัยสึนามิใน ของรัลบาลไทยเปนตัวอยางหนึ่งที่นํามาเปน
บทเรียนได  ดูรายละเอียดเพิ่มจาก หนังสือเอกสารวาดวยระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทยขอ
งดโครงการ สึนามิเอดวอทช  (TAW 2550)  
11 ในหลายๆสวนของบทนี้ไดใชคําที่สั้นกวาที่นํามาจากหนังสือของมูลนิธิไฮนริคเบิลล : การ
พัฒนาที่ยั่งยืน: ยาสารพัดนึกกรณีศึกษาประเทศไทยผานมุมมองทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาที่
ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Segschneider 2002b)   
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เฉียงใตที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถระวาท แนวคิดเหลานี้เปนเครื่องมือในการสราง
ความเขาใจในชองวางทางความคาดหวังที่มีพ้ืนฐานมาจากความเขาใจในวัฒนธรรม 
 
1. ระบบพี่นอง  
มุมมองทางสังคมในเรื่องความพอเพียงทางวัฒนธรรม มุงไปที่ความรับผิดชอบตอ
ชุมชนหรือสมาชิกของครอบครัว ซึ่งแสดงออกมาในระบบอันเขมงวดของการ
แสดงความเคารพ ที่เดิมอยูบนพื้นฐานของอายุกลาวคือ ผูสูงวัยซึ่งจะมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบผูที่ดอยวัยวุฒิ และคุณวุฒิกวาและมีอิสระในการตัดสินใจสวนผูเยาวจะ
ยอมรับความรับผิดชอบของผูอาวุโสที่มีตอตน รวมทั้งโอกาสที่ตนจะไดรับถายอม
เคารพตามการตัดสินใจของผูอาวุโสโดยปราศจากการโตแยง12  ความเปนครอบครัว
มีโครงสรางที่เปดกวาง ยึดหยุน และไมขึ้นอยูกับลําดับสัมพันธทางเชื่อสายโดยตรง
เทานั้น บุคคลที่ไมเกี่ยวของดองฉันญาติจะรวมเปนสมาชิกของครอบครัวเมื่อใดก็
ไดโดยผานการนับญาติ (Social Adoption) ดังนั้นครอบครัวโดยสายเลือดสามารถ
เพิ่ม ปริมาณสมาชิกกลายเปนกลุมพวกพองไดอยางรวดเร็วโดยในกลุมพวกพองจะ
มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนในกลุมนั้นๆ จึงจะเกิดเปนระบบพี่
นองขึ้น ซึ่งระบบนี้มีความสัมพันธกับประเด็นในการเปนพันธมิตร และความสัตย
ซื่อตอกันเปนอยางมาก 
 
2. ระบบเครือญาติ 
ในขณะที่สมาชิกของกลุมพวกพอง มักจะมีคนที่มีอาวุโสกวาและมีผูที่ออนอาวุโส
กวา (เรียกวาพี่และนองตามลําดับ) ที่ไมจําเปนตองรูจักกันอยางสนิทสนม สวนคน
ภายนอกกลุมแตมีความคุนเคยกัน จะเรียกวาเปนคนรูจักเพื่อน หรือเพื่อนสนิทการ
รูจักคุนเคยกันกับคนเหลานี้ สามารถพัฒนาไปสูระดับที่ใชคําแทนตัววาพี่ และนอง
ตอไปได หรือแมแตคําสรรพนามที่แสดงถึงระดับความสนิทสนมกวา เชน กูและมึง 

                                                 
12 โอกาสในที่นี้รวมไปถึงการไดรับเวลาที่คนรุนเยาวใชไดอยางอิสระในการสํารวจหรือเรียนรูสิ่ง
ตางๆ ไดตามความตองการของตน ซึ่งความตองการเหลานั้นจะมีความเคารพตอผูใหญที่ดูแล
ตนเองคอยควบคุมอยู  
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ระบบเครือญาติ13  เปนเครือขายทางสังคมของคนที่มาอยูรวมกันเปนกลุม สามารถ
ใหความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมและโอกาสแกสมาชิกในยามจําเปน ระบบเครือ
ญาติสามารถขยายไปสูกลุมพวกพองอื่นๆ ไดตามความสนใจและผลประโยชนที่มี
รวมกัน   
 
3. ระบบอุปถัมภ 
ระบบอุปถัมภเปนตัวเช่ือมระเบียบวินัยทางสังคมที่ทุกคนจําเปนตองใชเพื่อที่ใหอยู
ในบรรทัดฐานของสังคมที่กําหนดโดยกลุมพวกพองนั้นๆ ระบบนี้เนนการใหความ
เคารพตอผูอาวุโสกวาภายในกลุมโดยไมมีเงื่อนไขและยอมรับสิทธิในการตัดสินใจ
ของเขาและเธอที่มีตอกลุม ผูอาวุโสจะไดรับความเชื่อถือจากคนภายในชุมชนของ
ตน และสถานภาพที่ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับอายุเทานั้น สามารถอธิบายไดวา
ระบบอุปถัมภเปนระบบจัดการความขัดแยงไมใชเพียงในกลุมพวกพองกลุมใดกลุม
หนึ่งเทานั้นแตรวมถึงเวลาที่เมื่อผูอาวุโสของแตละกลุมไดมารวมตัวกันเพื่ออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกปญหาใหกับพวกพองของตน14 ดังนั้นเพื่อการทํา
หนาที่ไดอยางเหมาะสมของผูอาวุโส จําเปนที่จะตองปฏิบัติตัวใหสมาชิกทั้งหมดใน
สังคมมีความศรัทธาเชื่อในความดีและความถูกตองในการตัดสินใจของตน 
ความสัมพันธภายในสังคมภายใตระบบอุปถัมภนี้มีทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทแตในบางโอกาสก็แผขยายไปใน
สังคมของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้ดวย ดังนั้นความเชื่อมโยงที่
แนนแฟนระหวางคําสอนทางศาสนา และสถาบันตางๆ จึงเปนเงื่อนไขเบื้องตน
สําหรับการกาวขึ้นมาเปนผูอาวุโสหรือผูนําในสังคมนั้นๆ  
 

                                                 
13 ระบบเครือญาติแมในบางครั้งอาจดูคลายระบบอุปถัมภอยูบางแตมีความแตกตางตรงที่ระบบ
เครือญาตินี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเคารพตอกันมากกวาความเปนอิสระ จึงไมสามารถ
เปรียบเทียบกับแนวคิดความสัมพันธในแบบอุปถัมภได  
14 คําแปลเปนภาษาอังกฤษของคําวาระบบอุปถัมภ ซึ่งโดยมากมักใชคําวา “Peer-ship system” 
หรือ “Patron-client system” เปนการแปลที่ไมตรงกับความหมายที่แทจริง เพราะแนวคิดของ
ระบบอุปถัมภไมไดอยูที่วัฒนธรรมที่มีศูนยกลางอยูที่เศรษฐกิจ หากแตเปนเรื่องของเครือขาย
ชุมชนซึ่งผูกพันดวยความรับผิดชอบและการใหโอกาสซึ่งกันและกัน  
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นโยบาย ที่สัมพันธกับการฟนฟู: การจะบรรลุถึงความเทาเทียมกันทางระดับช้ันทาง
สังคมเปนเรื่องคอนขางยากเหมือนการปฏิสัมพันธทางสังคมสวนใหญที่มีการ
จัดรูปแบบไวในแนวดิ่ง ในดานหนึ่งเนื่องจากมีการมอบอํานาจความรับผิดชอบทาง
สังคมและเศรษฐกิจใหกับผูนําและเครือขายของผูนําไวในระดับสูง และอีกสวน
หนึ่งคือความรูสึกจงรักภักดีของผูที่อยูในระดับต่ําตอผูที่อยูในระดับสูงกวา  ซึ่งก็จะ
ยังสงผลตอความเขาใจในเรื่องการคอรัปช่ัน สงเสริมความเขาใจในเรื่องหนวยงาน
สาธารณะ  และทําใหการตีความเรื่องความเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตก
กลายเปนแนวคิดที่ไมมีความเกี่ยวของ  
 
นัยของความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง และกระบวนการทางรัฐศาสตร
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยอยูนั้นเปนสิ่ งที่ ไมมีที่สิ้นสุด  การดํา เนินการเพื่อ
ผลประโยชนของตัวเองเทากับเปนการเอื้อตอผลประโยชนของเครือขายพวกพอง
และเมื่อดําเนินการผานหนาที่ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจและสังคมผานเครือขาย
ของตนเองก็จะดูเหมือนเปนการตอบสนองตอความตองการของประชาชน  ในกรณี
เชนนี้กลุมคนที่เปนเครือขายจะกลายเปน ‘คนของทาน’ และไมไดเปน ’ประชาชน
ทั่วไป’ ในบรรดาพลเรือนของประเทศหนึ่งๆ ที่จะมองวาประเด็นนี้ไมไดเปน
ประเด็นเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตยหรือธรรมาภิบาลที่ตองมีการโตเถียงกัน  
 
 ดังนั้นเรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่มองวาเปนเรื่องธรรมดาที่ตามกฎหมายแลวบางคนก็
อาจจะมีความเทาเทียมกันมากกวาคนในที่อื่นๆ (ตามธรรมเนียมที่ดีที่สุดแบบโอเวน 
เรื่อง “รัฐสัตว (animal farm) ”) ที่คนๆ หนึ่งอาจสนับสนุนใหตนเองมความเทาเทียม
โดยมีการติดสินบนและใหของขวัญ และเพื่อใหสถาพทางเศรษฐกิจของตัวคุณเปน
ตัวสะทอนจุดยืนทางการเมืองของตัวคุณเอง  
 
และยังมีความหมายทางการเมืองที่ไดพิจารณาในเรื่องของการใหความชวยเหลือภัย
พิบัติไววา : จะไมมีการสงเสริมอํานาจทางการเมืองที่แทจริงหากไมมีการสงเสริม
อํานาจทางเศรษฐกิจ อิสระที่จะไดเลือกจะเปนความเปนอิสระเดียวที่คุณจะมีได  
ความหมายของความยั่งยืนในบริบทนี้เห็นไดอยางชัดเจนวาไดเปลี่ยนจากความเปน
อุดมคติมาเปนความเปนความเขาใจในทางเศรษฐกิจที่ไดรับการประคับประคองไว
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ใหยั่งยืน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจจะไดรับการจํากัดใหมากที่สุด
เพื่อไมใหภัยตอโครงสรางอํานาจและการเมืองที่มีอยู   
 
เห็นไดชัดวาประเด็นนี้มีความซับซอน: ไมมีความชวยเหลือในการฟนฟูภัยพิบัติไม
วาจะมาจากที่ไหนหรือมาจากใครที่ไมสงผลกระทบโดยตรง หรือไมไดสงผล
กระทบตอมิติทางการเมืองตอพ้ืนที่ประสบภัย เชน การเขามาใหความชวยเหลือ
โดยตรงของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ทําใหพรรคของอดีตนายกทักษิณ ไดที่นั่ง
จํานวนหนึ่งในการเลือกตั้งในภาคใต ดังนั้นเมื่อองคกรใหความชวยเหลือสากล
พยายามที่จะใหความชวยเหลือดวยโครงการความชวยเหลือตางๆ  ในเวลา
อันรวดเร็ว ก็อาจจะกอใหเกิดความสับสนทางการเมืองและสังคมในพื้นที่เปาหมาย 
และก็จะคอยๆ ทําลายโอกาสในการไดรับความชวยเหลือจากองคกรความชวยเหลือ
ตางๆ ที่จะใหการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได  
 
3.5 บทบาทขององคกรผูใหความชวยเหลือ 
การใหความชวยเหลือเปนจํานวนมาก ซึ่งก็เปนมากกวาการใหความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูบริจาคไปยังผูรับ  จะตองอาศัยองคกรใหความชวยเหลือใน
ระดับประเทศ และระดับสากล เมื่อเปนการใหความชวยเหลือเปนจํานวนมากเชนนี้ 
องคกรใหความชวยเหลือสวนใหญไดกลายเปนบริษัทใหความชวยเหลือสากล ที่มี
เงินบริจาคจากทั่วโลกเปนจํานวนหลายรอยลานดอลลาร หรือรอยลานยูโร องคกร
ความชวยเหลือที่รัฐบาลแหงชาติเปนเจาของที่สวนใหญจะทํางานในระดับสากล จะ
สงเสริมใหมีแนวทางในการทํางานเชนนี้ทั่วโลกผานตัวกลางตางๆ อยางหลากหลาย  
ทางเลือกในการดําเนินการก็มีเพียงการดําเนินการผานโครงสรางการบริหารขนาด
ใหญในการจัดการกับทุนบริจาคเหลานี้ได  การอภิปรายเกี่ยวกับโครงสรางการให
ความชวยเหลือนี้ดูเปนเรื่องเกาพอๆ กับการพูดถึงเรื่องการใหความชวยเหลือที่ได
กลายเปนกิจกรรมการบริหารที่เกิดขึ้นในระดับสากล  
 
การวิพากษวิจารณสวนใหญในอดีตและแมในปจจุบันก็เกิดขึ้นจากการพิจารณาเรื่อง
คาใชจายในการบริหารที่อาจใชมากถึง 40 – 50 % จากเงินทุนบริจาคทั้งหมด กอนที่
เงินบริจาคจะเดินทางไปถึงมือผูประสบภัยที่ผูบริจาคตองการชวยเหลือ การอภิปราย
และความพยายามในชวงตลอดระยะเวลาไมก่ีสิบปที่ ผานมาทําใหเงินที่ใชจายใน
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เรื่องนี้ไดลดลงไปมาก องคกรผูใหความชวยเหลือสวนใหญทุกวันนี้พยายามที่จะ
จํากัดคาใชจายไมใหเกิน 25 % ของกองทุนการบริจาคทั้งหมด ซึ่งนั่นก็ยังดูเปนเงิน
จํานวนมากอยูดีสําหรับผูบริจาคที่ใหเงินกับองคกรผูใหความชวยเหลือ แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประมาณคาใชจายขององคกรปกครองในจังหวัดรอบนอก
กรุงเทพแลว จากเงิน  100 บาทที่ เก็บเปนภาษี  ซึ่งตามการประมาณการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวาเงินเพียง 11 บาทเทานั้นที่กลับคืนสูทองที่ที่เปนผูใหเงิน
บริจาค 
 
การใหความชวยเหลือในสมัยนี้ไมสามารถทําไดหากขาดองคกรใหความชวยเหลือ 
และไมมีการบริหารจัดการคาใชจาย แตหากกลับมามองดูแนวคิดเกี่ยวกับชองวาง
ทางความคาดหวังของเราแลว คําถามทั่วไปสําหรับผูที่เกี่ยวของในบทบาทของ
องคกรผูใหความชวยเหลือก็จะเปนในทํานองวาการบริหารจัดการเหลานี้จะทําให
เกิดการตัดสินใจใหความชวยเหลือตามความตองการของผูประสบภัยหรือไม และผู
ที่ไดรับความชวยเหลือเหลานี้ เปนผูที่มีความตองการสิ่งเหลานั้นจริงหรือไม 
ตัวอยางเชน เงินที่ไดรับการบริจาคใหกับเด็กอาจไมสามารถที่จะใชจายไปกับสิ่งอื่น
ใดไดตามขอกําหนดของกฎหมาย แต ดังเชนในกรณีในประเทศไทย จะเกิดอะไร
ขึ้นหากไดมีการบริจาคเงินจํานวนหลายลานยูโรเขามาชวยในชวงการใหความ
ชวยเหลือในเบื้องตน ใหกับเด็กกําพราเพียง 1000 คน เราจะเอาเงินใหเด็กๆ พวกน้ี
ไป ทําใหพวกเขากลายเปนเศรษฐีเงินลาน 15 ในขณะที่ผูประสบภัยคนอื่นๆ กลับ
ไดรับเงินเพียงไมถึงหมื่นบาทหรือไม?  
  
องคกรความชวยเหลือ และความคาดหวังในการใหความชวยเหลือ  พฤติกรรมของ
ผูบริจาคในระดับปจเจก รวมทั้งแนวโนมในนโยบายการพัฒนา และระยะเวลาใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเหลานี้ มีสวนสัมพันธกับแนวโนมทั่วไปของการบริจาค
ของคนในสังคมตางๆ การประชุมที่กรุง แฟรงคฺเฟรท และที่เมนน ประเทศเยอรมัน 
ในเดือนมีนาคม 2546 ไดมีการพูดถึงวิกฤตการณในเรื่องคุณคาในความเปนมนุษย 
(Crisis of Humanitarianism‘)16 และไดนําประเด็นไปสูการใหความชวยเหลือที่

                                                 
15 ในเดือน พฤษภาคม 2551    1 ยูโรมีคาเทากับ 49 บาท    
16 การประชุมนี้ไดจัดขึ้นโดย  medico international มูลนิธิ ไฮนริคเบิลล และ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย แฟรคเฟรท ในเวลานั้นกองพัพที่นําโดยสหรัฐไดเขาไปโจมตีอิรัก และไดมีการพูด
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กอใหเกิดปญหา ในขณะที่ไดมีการอางอิงถึงบริบทการใหความชวยเหลือใน
ประเทศอิรัก และอาฟกานิสถานในสภาวะที่เปนการใหความชวยเหลือหลังสงคราม 
ประเด็นการอภิปรายที่หลากหลายที่เกี่ยวกับการฟนฟูสึนามิและประเด็นอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ก็ไดรับการพูดถึง ซึ่งก็ไดแก :  
 

• สิ่งที่ เรียกวา  “การทําการชวยเหลือใหเปนการพาณิชย  หรือ 
mercantilization of aid  หรือในภาษาเยอรมันคือ Merkantilisierung der 
Hilfe  เปนแรงกดดันที่ทําใหตองแขงขันกันในตลาดการระดมทุน
ชวยเหลือ จนนําไปสูความใชภาพเด็กๆ กําลังรองให เพื่อเปนการปลุกเรา
ความตองการบริจาคของผูคนใหโอนเงินเขามาในบัญชีการบริจาค  

• ซึ่งก็จะทําใหเกิดองคกรผูใหความชวยเหลือมากขึ้น เพื่อทําการลงทุนใน
ดานพัฒนากลยุทธทางการตลาดแทนที่จะทําการพัฒนากลวิธีที่จะจัดการ
กับการแกปญหาที่เปนประเด็นดานการพัฒนาและการใหความชวยเหลือ  

• การเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องการเมืองและสังคมมาเปนประเด็นทางดาน
กลไกหรือเทคนิคการชวยเหลือ: การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อยางรวดเร็วไดกลายเปนประเด็นที่มีความสําคัญ ซึ่งทําใหประเด็นเรื่อง
การพัฒนาในระยะยาวดอยคาลงไป ในเรื่องนี้ตองพิจารณาวาการใหความ
ชวยเหลือไมไดเปนเรื่องการเมือง  ดังที่ไดมีการพูดถึงไวในตอนตนของ
บทนี้ซึ่งก็มีบริบทของการพูดถึงภัยพิบัติตามแนวคิดที่มีการใหคําจํากัด
ความทั่วไป ซึ่งไดใหความสําคัญกับมิติที่ภัยพิบัติมีผลกระทบกับบุคคลที่
ไดรับความทุกขยากและตองการการฟนฟูหรือกอสรางสิ่งตางๆ ทาง
เทคนิคขึ้นมาใหม  

• การฟนฟูและการพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืน ตางตองมีความเขาใจใน
บริบททางการเมืองและสังคมใหดี โดยตองมีเวลาและความเปนอิสระใน
การพิจารณาแรงกดดันที่ตองทําการฟนฟูในระยะเวลาที่จํากัดเพื่อใหมี

                                                                                                        
ถึงวาการใหความชวยเหลือจะถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในลักษณะใด และองคกรตางๆ สามารถ
หรือควรจะจัดการอยางไรกับสถานการณนี้ และเปนความตั้งใจขององคกรในการตอตานไมให
เกิดแนวโนมในการนําการชวยเหลือมาใชเพื่อเปนเครื่องมือโดยการกระตุนใหสาธารณะไดมีความ
ตระหนักในเรื่องนี้  ซึ่งที่ประชุมตองการความตระหนักในระดับที่มากกวาแวดวงที่มีแตองคกร
หรือผูเชี่ยวชาญในการใหความชวยเหลือ 
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ผลงานไปเสนอกับผูให เงินบริจาคใหเร็วที่สุด และตองมีเอกสารที่
แสดงผลงานการใหความชวยเหลือที่เห็นเปนหลักฐานไดผานการนําเสนอ
ของสื่อมวลชน 

 
อยางไรก็ตามหลักการตางๆ ดังเชน ความเปนประชาธิปไตย นโยบายทางการเมือง 
และการปองกันหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือไมไดเปนไปตาม
แนวทางความเปนประชาธิปไตยยุคใหม การปองกันไมใหหลักกฎหมายถูกละเมิด
ทําใหความชวยเหลือไมไดถูกพูดถึงในบริบทที่เกี่ยวของกับสิทธิในความเปนมนุษย 
ที่จะไดรับการชวยเหลือ รวมไปถึงสิทธิในการทําตามความตองการของตนเองดวย 
กลับกลายเปนวาเรากลับใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ และวิธีการที่
ผูรับจะไดรับความชวยเหลือในลักษณะที่เปนการบริจาคจาคผูใจบุญ ที่แมจะให
อะไรมาผูรับก็ตองรับไวกอน  ซึ่งในประเด็นนี้ ก็แสดงให เห็นถึงการเปลี่ยน
จุดมุงหมายในการใหความชวยเหลือเปนอยางมาก  17  
 
หากเราไดเช่ือมโยงปญหาการใหความชวยเหลือทั่วไป และ ปญหาในเรื่องรูปแบบ
การใหความชวยเหลือที่จะไปถึงผูรับ เขากับประเด็นตางๆที่ไดมีการพูดถึงชองวาง
ทางความคาดหวังในบทนี้แลว ผลลัพธที่ออกมาก็คงไมดีนัก ซึ่งใครจะแสดง
ความเห็นดวยกับ Thomas Gebauer แหง  medico international ที่ไดเขียนเอาไววา 

                                                 
17 สถานการณนี้ไมไดเปนสถานการณที่เราอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในความเปนมนุษยของ
ผูรอดชีวิต และไมไดพุดถึงเร่ืองความประสงคทางดานการเมืองอีกตอไป แตเปนเปนการพูดถึง
ความเอื้อเฟอของผูบริจาค และการตอบสนองอยางรวดเร็วตอผลกระทบจากภัยพิบัติเพียงเทานั้น 
ซึ่งก็ไดมีการใหคําจํากัดความวาเปนการเปลี่ยนแลงจุดมุงหมายในการบริจาค  (’re-feudalization‘ -
Refeudalisierung) ซึ่งเปนอีกดานหนึ่งของการทําลายแนวโนมที่จะสรางใหเปนประเด็นทางการ
เมืองขึ้น  (Entpolitisierung) แนวคิดที่ยึดประโยชนทีเกิดการดําเนินการเปนสําคัญแบบไหม ไมได
ใหความสําคัญกับ เหตุที่ทําใหเกิดความยากจนหรือ หายนะอีกตอไป โดยในภาษาเยอรมันมี
เนื้อหาอยูวา  “Hilfe, in der es keinen Kontext mehr gibt und so auch keine Gesellschaftlichkeit. 
Nur noch die Rettung des Einzelnen ist moeglich, während die katastrophale Ordnung der Welt, 
die so sehr der Rettung beduerfte, wie in Zement gegossen, unveraenderbar wirkt.“ (Gebauer 
2003, 16; และไดมีการแปลคราวออกมาวา “ ความชวยเหลือมีอยูโดยไมตองการบริบทในการขวย
เหลือ ไมมีมิติของคนที่เกี่ยวของกับสังคม มีเพียงการชวยแกปญหาใหเปนรายคน , ซึ่งลําดับของ
โลกที่ไดรับภัยพิบัติก็ดูเหมือนวาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได”.)   
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“หากเราไมสามารถที่จะมีความเขาใจในวิกฤติที่เกิดขึ้น เนื่องจากเราปฏิเสธที่จะ
เขาใจในบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมที่สําคัญซึ่งอยูแวดลอมวิกฤติเหลานั้น
เสียแลว เราก็คงไมสามารถที่จะตอบสนองตอวิกฤตนั้นๆ ไดดีพอ” 18  
 
นอกจากนี้ในทศวรรษ 90 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งเกิดขึ้นตอกระบวนการ
วางแผน การติดตามผล และการประเมินผลของ กรรมวิธีที่เรียกวา  “กรอบในการ
ทํางานตามหลักตรรกศาสตร (Logical Framework Approach - LogFrame) ซึ่งเปน
วิธีการที่ประกอบไปดวยเอกสารสรุปเปาหมาย  ตัวช้ีวัด ขอสันนิษฐานเบื้องตน 
บางครั้งก็แสดงขอมูลผลการทํางาน และกิจกรรมตางๆ  กรอบการทํางานดังกลาวนี้ 
เปนโครงสรางแนวคิดที่ทําการคาดเดาปญหาที่จะเกิดในชวงการดําเนินการโดยการ
แสดงขั้นตอนที่ไมจําเปน แตจะเปนเพียงการกําหนดกรอบแบบหลวมๆ ของ
เปาหมายที่คาดหวังไวโดยใชตัวช้ีวัดที่วัดความสําเร็จของโครงการ ในขณะที่กลวิธี
นี้เปนกลวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทําใหมั่นใจไดวานโยบายในการใหความ
ชวยเหลือขององคกรผูใหความชวยเหลือ และมุมมองที่เปนเปาหมายนั้นควรจะ
เกิดขึ้นภายใตแผนงานในการสงความชวยเหลือและดําเนินการไดอยางแทจริง 
ตอนนี้กําลังจะกลายเปนปญหาที่กอใหเกิดความยุงยากตอผูรับความชวยเหลือจริงๆ 
มากขึ้นในการทําวาผูใหความชวยเหลือตองวางเปาหมายในการใหความชวยเหลือที่
แนนอนภายใตกรอบใหความชวยเหลือที่วางไว  
 
ผลก็คือสิ่งที่หนึ่งในพันธมิตรผูรวมโครงการของเราในพื้นที่ทางภาคใตของประเทศ
ไทยเรียกวาเปน “ตัวช้ีวัดกรอบการทํางาน LogFrame  ตรรกะของการทํางานของ
กรอบการทํางานจะสอดคลองกับสิ่งที่ Davis Mosse เรียกวาเปน  “ การมุงเนนใน
ดานนโยบายที่เกิดขึ้นตนทาง” (Mosse 2005, p 231) ซึ่งไดกันทรัพยากรทั้งหลาย
ออกหางจากความเปนจริงที่เกิดขึ้นในทองถิ่น แลวถึงจะจัดการกับมัน และจึงเนน
ไปที่แนวคิดที่เปนนามธรรมที่เปนจุดมุงหมายที่ดี ที่มักจะมีปญหาในเรื่องการแปล
ออกมาใหเขากับความเปนจริงในทางวัฒนธรรมเฉพาะในแตละทองถิ่น   การที่

                                                 
18 จากเนื้อหาตนฉบับ :  “Wer kein Verstaendnis fuer die Krise entwickeln kann, weil er dafuer 
wichtige politische und kulturelle Zusammenhaenge ausblendet, kann auch nicht adaequat auf 
die Krise antworten.“ (Gebauer 2003, 16f.; cf. also Salm 2003, 54f.  ซึ่งขอความนี้เกี่ยวกับความ
ตองการความรูเกี่ยวกับโครงสราง ความสัมพันธของอํานาจในทองถิ่น ) 
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สามารถรักษาวัตถุประสงคตางๆ ของ LogFrame และบรรลุถึงเปาหมายตามตัวช้ีวัด
ในระหวางที่มีการดําเนินโครงการจริงทําใหกรอบการทํางานนี้ชวยประสานชองวาง
ทางความคาดหวังตามเอกสารพื้นฐานโครงการ  
 
ดังนั้น สิ่งที่ทําใหองคกรผูบริจาคไมสามารถสรางคําตอบที่เหมาะสมตอคําถามที่
เกิดขึ้นในบริบทการฟนฟูเฉพาะในแตละทองที่จะมีสองสวนซึ่งเกี่ยวของกับบริบท
ในการฟนฟูสึนามิ :    
 
สวนแรก ปญหาในการแปลนโยบายการพัฒนาที่ทําใหทั้งโลกเปนแบบตะวันตก 
โดยการอภิปรายและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการในแตละทองที่ที่จําเปนตอง
มีการแปลกลับอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็มักจะไดรับการกลาวถึงกันอยูบอยจนดูวาบอยมาก
จนเกินไป แตก็ไมไดมีการใหความสนใจ และในบริบทของมันก็ไมมีใครเขาใจ เชน 
ในประเทศเยอรมันคําวาประชาธิปไตยมีความหมายวาอยางไร และ คําๆ นี้บงบอก
ถึงอะไรในประเทศไทย บอยครั้งที่ขอสันนิษฐานที่ซอนอยูมักจะมาจากแนวคิดใน
การพัฒนาจากประเทศทางตะวันตกที่ความจะเปนความหมายเดียวกันในทุกๆ ที่ แต
กลายเปนวาคํานั้นมีความหมายที่ไมเหมือนเดิมเมื่อมาถึงเมืองไทย ซึ่งเปนประเทศที่
ผูคนและแนวคิดตางๆ มีความแตกตางกันในทุกๆ พ้ืนที่ทั้งๆ ที่มีความเปนอยูแบบ
ประชาธิปไตย 
 
สวนที่สองกรอบเวลาในการทํางานที่ต้ังขึ้นมาเพื่อการดําเนินการภายในกรอบ 
LogFrame เขากันไมไดกับความตองการของทองถิ่น ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเวลา
ของผูใหเงินบริจาคและองคกรผูใหความชวยเหลือมีความแตกตางกันมากกับผูที่
ไดรับความชวยเหลือ ดังที่ผูนําทองถิ่นคนหนึ่งไดกลาวเปนสําบัดสํานวนไวใน
ระหวางที่มีการอภิปรายกันในประเด็นเรื่องเวลาในโครงการหนึ่งวา ”นาตลกดีที่
ทานทุกคนมีนาฬิกา แตสิ่งที่เรามีกลับเปนเวลา”   
 
3.6 สูธรรมาภิบาลหลังภัยพิบัติท่ียุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
จากมุมมองในเรื่องศาสตรการเมือง เราจําเปนตองตั้งคําถามวาธรรมาภิบาลในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติภายใตสถานการณที่ยังมีสภาพเปนเหมือนเปนพื้นที่ๆ ไมมีรัฐจะทํา
หนาที่ตางๆ ไดอยางไร และกลไกใดบางที่ควรนํามาใช เพื่อใหแนใจวาอยางนอยจะ
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มีการใชกฎหมายตามระดับที่กําหนด (ซึ่งในขอนี้จะมีความสัมพันธกับสิทธิของผูที่
จะไดรับความชวยเหลือในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ ) และเพื่อใหแนใจวาผลที่เกิดขึ้นจะ
กอใหเกิดความยุติธรรมตอผูที่เกี่ยวของในกระบวนการทั้งหมด กลไกของธรรมาภิ
บาลที่ เหมาะสมจะมีอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ซึ่งก็มี
ความสัมพันธอยางมากกับโครงการการฟนฟูที่มีผูใหการบริจาคและองคกรผูบริจาค
เขามาเกี่ยวของ กระบวนการฟนฟูเกิดขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือในบริเวณกวางเพื่อ
สรางพื้นฐานชีวิตของผูรอดชีวิตและผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้น 
เพื่อใหโครงการมีผลการดําเนินการที่ทําใหเกิดความยั่งยืน และมีการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนที่กําลังดําเนินอยูประสบความสําเร็จ การคนพบหลักธรรมาภิบาลหลังภัยพิบัติ
ที่เหมาะสมจึงถือเปนสิ่งสําคัญ 
 
ในบริบทของสภาพของพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติ ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของตางก็ไดเขา
รวมอยูในโครงสรางธรรมาภิบาลไมแบบใดก็แบบหนึ่ง คําถามที่มีก็คือ ธรรมาภิบาล
ตางๆ ที่เกิดขึ้นมีระดับความชอบธรรมตามหลักกฎหมายแคไหน และจะผลที่เกิดขึ้น
จะมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากแคไหน คําตอบสําคัญอยางหน่ึงตอ
คําถามในเรื่องความชอบดวยกฏหมายคือการใหอํานาจกับประชาสังคม และ
โดยเฉพาะในบริบทของการฟนฟูหลังสึนามิโดยการทํางานและจัดสรรชองทาง
ทางการเงินผานประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโครงสรางของรัฐไมสามารถ
ทํางานไดอยางเหมาะสม ซึ่งก็จะไมเพียงมุงใหเกิดผลที่เปนความยั่งยืนอยางมี
ประสิทธิภาพจากการดําเนินโครงการที่มีเงินทุนสนับสนุน แตยังจะเปนการพัฒนา
ปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล (การปกครองในสวนทองถิ่น) โดยสราง
ความเขมแข็งใหกับแรงตานบนพื้นฐานของเหตุผล  
  
แตในสังคมที่เปนบริบทการฟนฟูหลังภัยพิบัติที่มีสภาพราวกับไรรัฐ การสนับสนุน
จากกําลังประชาสังคมไมมีวันที่จะเปนทางออกทางเดียวไดเลย เนื่องจากวาเปาหมาย
ของประชาสังคม – หรือเปาหมายของคนนอก ดังที่ไดมีการกลาวไวในเรื่องการ
สรางสัญลักษณรับรองการฟนฟูเพื่อสรางความยุติธรรม หรือ SoFar – ไววาจะเกิด
จากการไรซึ่งทางเลือกเนื่องจากไมมีสถาบันทางสังคมการเมือง ที่จะชวยใหเกิดผลที่
เปนธรรมในกระบวนการฟนฟูได และในสังคมประชาคมที่เขมแข็งโดยตัวของมัน
เองไมสามารถที่จะทําใหเกิดความกาวหนาโดยการสรางความเปนประชาธิปไตย
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และการใชมุมมองที่เปนความยั่งยืนขึ้นมาได ดังนั้นวิธีการหนึ่งสําหรับโครงสราง
ธรรมาภิบาลที่ประกอบไปดวยผูที่มีสวนรวมหลายฝายก็จะมุงเปาหมายไปที่สิ่งที่
กําหนดไวเปนเปาหมายในการสงจากกระบวนการฟนฟูบูรณะไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว  
 
การฟนฟูมักจะตองมีรากฐานมาจากกระบวนการที่เปนประชาธิปไตยดังที่ไดเห็น
จากทัศนะของกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งก็เพื่อที่เราจะไดแนใจไดวาการ
ฟนฟูประกอบขึ้นจากความรูสึกในการเปนเจาของของผูที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ 
และไมมีการทําใหผูประสบภัยตองตกเปนเหยื่อของกระบวนการฟนฟู โครงสราง
ธรรมาภิบาลที่ตองเปนไปตามความทาทายที่จะทําใหเกิดการฟนฟูที่ยั่งยืนจะตองหา
ขอตกลงที่เขาไดกับทัศนะของกลุมเปาหมายเพื่อใหเขาถึงความคาดหวังในระดับ
บุคคลที่แตละคนมีแตกตางกันไปซึ่งจะเปนความคาดหวังของผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือ ผูบริจาค และผูที่เกี่ยวของกับสวนอื่นๆ ของการฟนฟูในระดับบุคคล ใน
เรื่องที่วาอะไรจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการสถาปนาความยุติธรรม ความยั่งยืน  การมี
สวนรวม รวมทั้งประชาธิปไตยระหวางเพศชายหญิงขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ 
และการดําเนินการฟนฟูได   วิธีการที่นํามาใชตองพิจารณาถึงความบกพรองของ
โครงสรางทองถิ่นที่เปนอุปสรรคตอการสรางความยุติธรรม สําหรับกลุมผูรอดชีวิต
ที่เสียเปรียบเพื่อวาความไมเทาเทียมในเรื่องอํานาจจะมีความสมดุลยมากขึ้น 
 
ธรรมาภิบาลในการฟนฟูหลังภัยพิบัติเปนเรื่องที่ไมสามารถอภิปรายไดหากขาดการ
พูดถึงประเด็นในเรื่องเวลา ขั้นตอนตางๆ ในการฟนฟูฟนที่ประสบภัยตองมีรูปแบบ
การตัดสินใจ และธรรมาภิบาลที่มีความแตกตางกัน ในหนังสือของโครงการ สึนามิ 
เอด วอทช เลมแรกที่ไดเขียนโดย วไลทัศน วรกุล และ คารล เชกชไนเดอร ได
กลาวถึงการแบงระยะการฟนฟูออกเปนระยะตางๆ โดยใชทรัพยากรตางๆ ในการ
จัดการกับการประเมินความตองการที่เกิดขึ้นหลังสถานการณที่เปนสถาพความ
ขัดแยง (คารล เชกชไนเดอร วไลทัศน วรกุล 2550, 3-5) 

 
• การฟนฟูในระยะสั้น ซึ่งการสงตอและความมีเสถียรภาพจะเกิดขึ้นได

ภายในเวลา 12 เดือน 



 50 

• การฟนฟูและบูรณะระยะกลาง  มีการเปลี่ยนและมีการสรางสถาบันตางๆ 
ขึ้นหลังจาก การดําเนินการในระยะแรก 12 – 36 เดือน   

• การฟนฟูในระยะยาวมีความมั่นคงตั้งแต 36 -12 เดือน  
 
ในระยะแรกของการฟนฟูในระยะสั้นจําเปนตองมีการแยกแยะตอไปเพื่อใหเหมาะ
กับความตองการทางดานการลําเลียงทรัพยากรและความตองการในทางเทคนิค 
รวมท้ังความจําเปนทางดานการเมืองและสังคมในประเด็นเรื่องชวงเวลาที่แตกตาง
กันไป - ซึ่งนับตั้งแตช่ัวโมงแรกๆ ไปจนถึงเวลาหลายวันหรือหลายเดือนหลังจาก
เกดิภัยพิบัติขึ้น จนกวาการบรรเทาภัยพิบัติจะเปลี่ยนจากการฟนฟูไปสูการบูรณะสิ่ง
ตางๆ ขึ้นใหม ปฏิกิริยาแรกในการตอบสนองตอภัยพิบัติตองใหความสําคัญกับ
ความเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยในขั้นตน  สิ่งที่
จําเปนตองทําเปนอยางแรกคือการชวยประชาชนใหออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ดูแลใน
เรื่องความจําเปนพื้นฐาน ความชวยเหลือใดๆ ที่นอกเหนือจากนั้นตองดูวากลุมคน
หรือชุมชนผูประสบภัยมีความเขาใจในเรื่องเวลา ไมใชเปนการความเขาใจในเรื่อง
เวลาของผูที่ใหความชวยเหลือที่มาจากภายนอกเทานั้น  อันตรายที่มีการมองขามตัว
แปรในเรื่องเวลาในการฟนฟูภัยพิบัตินั้นจะคงอยูและเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ในขณะที่
การใหความชวยเหลือสวนใหญที่มีการดําเนินการแบบจากบนลงลาง หรือเปนการ
ใหความชวยเหลือที่ไมไดมีแผนงานใดๆ แตดําเนินการไปตามสภาพยิ่งจะทําให
สถานการณเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นนับแตแรกเริ่ม จนทําใหเกิดการจัดการแบบ
เสร็จสรรพจากองคกรที่เช่ียวชาญดานการใหความชวยเหลือ หรือจากกองทัพแต
เพียงฝายเดียว   
 
การพัฒนาเขาสูกระบวนการใหความชวยเหลือ จําเปนที่ตองมีการพัฒนาใหกลไก
ของธรรมาภิบาลที่มีความสลับซับซอนกวาเดิมเกิดขึ้น ในขณะที่เราไดเห็นตัวอยาง
ของการจัดที่พักอาศัยใหผูประสบภัยไดอยูในชุมชนเต็นท การใหความชวยเหลือ
แบบทันที (ซึ่งเกิดตามมาหลังจากที่มีการใหความชวยเหลือในขั้นแรก) ก็มักจะมี
โอกาสเกิดขึ้นบอยกวาการกาวเขาสูกระบวนการแรกๆ ของการบูรณะความเสียหาย 
หากการฟ นฟู แบบยั่ ง ยื นซึ่ งที่ สุ ด แล ว จะค อ ยๆ  หยุ ด ไปและกลาย เป น
กระบวนการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืน  ที่ไดระบุถึงเปาหมายที่เปนความยุติธรรม 
และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ก็กําลังจะมีมา  
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จากเปาหมายที่มุงหวังใหเกิดความยั่งยืนและความเปนประชาธิปไตยขึ้นใน
กระบวนการฟนฟูและเพื่อสรางความมั่นใจวาจะเกิดผลที่นาพอใจสําหรับกลุมที่ยัง
ออนแอในหมูผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ธรรมภิบาลที่สรางความยุติธรรมจะ
ไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดความเขาใจในธรรมชาติของการเมืองที่เปนพื้นฐาน
ของกระบวนการฟนฟู 19  หรือไมแลวระดับอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม
ก็จะสะทอนใหเห็นจากผลของการบูรณะ ความสามารถในการออกแบบ การ
วางแผน และการดําเนินการจะเพียงแคเปดชองทางใหกับการแสวงหาผลประโยชน
ของคนที่ไดรับประโยชนจากโครงสรางการฟนฟูที่ใมมีความยุติธรรม หรือจาก
โอกาสพิเศษจากวิกฤติเทานั้น   
 
การเมืองในการฟนฟูไดคุกคามผูรอดชีวิตใหไรความสามารถทําใหผูรอดชีวิตไม
เพียงแคไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเทานั้นแตยังไดรับผลกระทบจากการใหความ
ชวยเหลือดวย การตัดสินใจและการประสานงานการฟนฟูบูรณะใชวาจะมีรัฐบาล
เปนผูดําเนินการ หรือจะมีการดําเนินการโดยเอื้อตอเศรษฐกิจชนบทเสมอไป  แต
โครงสรางเศรษฐกิจแบบนายทุนในการใหความรวมมือกับผูมีอภิสิทธิพิเศษในการ
ควบคุม ไดถูกสรางขึ้นมาโดยตัวแปรทางดานวัฒนธรรมเฉพาะและก็อยูบนยอดสุด
ของระดับช้ันในสังคม ดังนั้นจึงตองมีมาตรการที่ดําเนินการไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

แลวเราจะบรรลุผลซึ่งอยางนอยจะนําไปสูโครงสราง (ธรรมภิบาล) ที่ทําใหเกิดการ
ฟนฟูอยางยุติธรรม และยั่งยืน และเปนไปเพื่อกลุมผูรอดชีวิตจากภัยพิบัติที่เสีย
ประโยชนไดอยางไร ? เราจะแนใจไดอยางไรวาจะเกิดผลการฟนฟูที่ยุติธรรม เมื่อ
พิจารณาประเด็นในดานเพศ ชนช้ัน และชนกลุมนอย ? ตามปกติแลวความเปนจริง
ทางดานสังคมที่มีอยูไมไดมีขึ้นมาเพื่อทําใหเกิดเปาหมายในการพัฒนาที่เปนความ
ยั่งยืนและยุติธรรมมากจนเกินไป  
                                                 
19 จากมุมมองของเรา การทําใหเกิดภาวะทางการเมือง หรือ  “politicization” หมายถึงความเขาใจ
ตามหลักการในธรรมชาติของกระบวนการฟนฟูบูรณะ ในภาะหลังภัยพิบัติ ความจําเปนที่จะตอง
พิจารณาบริบททางการเมือง สังคมเศรษฐกิจ โดยพิจารณาถึงโครงสรางทางอํานาจ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ การที่ใหผูรอดชีวิตไดตระหนักถึงอํานาจ ความจําเปน และความตองการ รวมทั้ง สิทธิใน
การพูดในเรื่องการสรางและการกอรูปแบบสิ่งแวดลอมของตนเองขึ้นมาใหม  
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จากทัศนะของเรา เราสามารถที่จะเขาไปใกลเปาหมายในการฟนฟูที่เปนความ
ยุติธรรมในพื้นที่ทั้งหมดได เพียงแคมีการดําเนินการดานการเมืองแบบกาวหนาใน
กระบวนการทั้งหมด และมีการสงเสริมอํานาจใหกับผูประสบภัยในการเลือกกุม
ชะตากรรมและอนาคตไวในมือของตนเองได รวมทั้งมีการตอตานการฉวย
ผลประโยชนโดยใหผูที่มีอาํนาจดําเนินการนับตั้งแตวินาทีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น  
 
โดยมีประเด็นในเรื่องการดําเนินการดานการเมืองหลายประเด็นดังตอไปนี้:     

• ผูที่มีสวนรวมจําเปนตองตระหนักวาการฟนฟูบูรณะไมไดเปนเพียงเรื่อง
ทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการฟนฟู แตเปนประเด็นในเรื่องการเมือง       

• องคกรผูบริจาคจําเปนตองเริ่มกิจกรรมการชวยเหลือที่มีการวิเคราะหอยาง
ถ่ีถวนในเรื่องโครงสรางอํานาจทองถิ่น เพื่อจะสามารถทําความเขาใจ
วิธีการในการสรางโครงการที่กอใหเกิดความยั่งยืนได ซึ่งก็ตองอาศัย
ความสามารถของทองถิ่นเปนอยางมากและ ตองมีความเขาใจในพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมประกอบดวย   

• หมายถึงการตรวจสอบวางานที่หนวยงานของรัฐดําเนินการไปมีศักยภาพ
และความยุติธรรมอยางไร และตรวจสอบดวยวาหนวยงานของรัฐควร
ไดรับการถวงดุลยจากผูที่มีบทบาทที่ทําหนาที่เปนทางเลือกในเรื่องนี้
หรือไม  

• การประสานงานการใหความชวยเหลือจําเปนตองเปนที่เขาใจไดในแง
ของ “หลักธรรมาภิบาลในการฟนฟู“  ในฐานะหลักสําคัญในกระบวนการ
ทางการเมือง ดวยเหตุนี้จึงมีการหยิบยกประเด็นคําถามเกี่ยวกับความ
จําเปนในดานกฎหมายขึ้นมา: การระดมเงินบริจาคเขามาใหเพียงพอกําลัง
ทําใหอํานาจในการตัดสินใจขององคกรความชวยเหลือมีความชอบธรรม
ตามกฎหมายหรือไม ?  หรือคนในทองถิ่นไมควรที่จะมีอํานาจในการ
คัดคานกิจกรรมทั้งหมดที่ไดมีการอภิปรายในกรอบของการฟนฟู ? เรา
กําลังพูดถึงสิทธิในการทําตามความตองการของตนเอง ทองถิ่นตองเปน
สวนสําคัญในการตัดสินใจและกระบวนการใชจายเงินบริจาค    

• ประเด็นความขัดแยง โอกาสในการฉกฉวยผลประโยชน จําเปนตองมีการ
ระบุออกมาใหชัดเจน และชาวบานกลุมที่เสียผลประโยชนก็ตองไดรับการ
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เพิ่มอํานาจในการที่จะตอสูเพื่อสิทธิของตนเองในกรณีใดๆ ซึ่งสวนใหญก็
มักจะเปนกรณีขัดแยงในเรื่องที่ดิน  

• หมายถึงวาจําเปนตองมีการระบุตัวผูนําในชุมชนทองถิ่นออกมา และตอง
พยายามที่จะรับรูปญหาที่เ ก่ียวกับประเด็นทางการเมืองของชุมชนที่
จําเปนตองมีเพื่อปกปองสิทธิและโอกาสของชุมชน   

• ขึ้นอยูกับการวิเคราะหผูที่มีบทบาทในทองถิ่นและ ความสัมพันธในเรื่อง
อํานาจ โครงสรางธรรมาภิบาล ควรไดรับการจัดตั้ง และไดรับอิทธิพล ใน
ลักษณะที่ตอบสนองตอความสนใจของผูที่มีปญหาในเรื่องการใชสิทธิ
เสนอปญหาออกมา  

• การมุงไปที่การทําใหเปนการเมืองและประเด็นเรื่องโครงสรางจะหมายถึง
วาจําเปนตองมีการชวยเหลือแบบหนึ่งที่เปนที่คุนเคยของผูท่ีมีสวนรวม 
และเขาไดกับบริบททองถิ่น ซึ่งก็พรอมสําหรับการดําเนินการในระยะยาว 
และมีความยึดหยุนในการตอบสนองตอสภาพของทองถิ่น บอยครั้งที่
องคกรความชวยเหลือจะจากไปและทิ้งโครงสรางทางสาธารณูปโภค
ตางๆ ไวเบื้องหลัง (ดูตัวอยางจาก Eckart 2003, 45; Gebauer 2003, 20) 

 
หากไมมีการเปลี่ยนความสนใจไปในเรื่องมิติของกระบวนการฟนฟูแบบรวม การ
ตัดสินใจรวมและ กรอบการทํางานทางการเมือง และความยั่งยืนก็ไมสามารถ
เกิดขึ้นได กับอีกกาวหน่ึงของชองวางทางความคาดหวัง: จําเปนตองไดรับการลด
ชองวางทางความคาดหวังใหเล็กลงโดยการหาจุดก่ึงกลางทางการเมืองในการให
ความชวยเหลือฟนฟูท้ังหมดเพื่อตอบสนองตอความตองการและความตั้งใจทาง
การเมืองของชุมชนหรือคนในทองที่ท่ีไดรับผลกระทบ  
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4.การฟนฟูดานมิติทางการเมือง, สังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใตของประเทศ
ไทยที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ 
 
4.1 ความทาทายทางเศรษฐกิจหลังภัยพิบัติ 
กรณีตัวอยาง 
ในเกาะแหงหนึ่งในพื้นที่ทะเลอันดามัน20ไดสูญเสียเรือประมงจํานวนมากจากภัย
พิบัติสึนามิ คําถามที่ตามมาจากภัยพิบัตินี้คือการสรางเรือลําใหมใหแกชาวประมงที่
สูญเสียเรือประมงที่สูญเสียเครื่องมือหารายไดของตนเองไดอยางไร? ชุมชนที่อาศัย
อยูบนเกาะแหงนี้มีความตองการที่จะดําเนินกิจกรรมนี้ดวยตนเองจากทรัพยากรและ
เครื่องมือตาง ๆ ที่หาไดในชุมชน 
 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจากกรุงเทพฯ ตัดสินวาทางออกดังกลาวนั้นยังไม
เหมาะสม เนื่องจากชาวบานอาจเขาไปบุกรุกพื้นที่ปา (ซึ่งอยูภายใตความควบคุม
ของรัฐ) และนําไปสูความขัดแยงตามมา นอกจากนั้น ชาวบานในพื้นที่อาจยังมี
อาการช็อคจากเหตุการณภัยพิบัติที่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการจัดการการ
สรางเรือดวยตนเอง ดังนั้น กองทุนชวยเหลือจึงไมไดจัดสรรใหแกชุมชนโดยตรงแต
จัดสรรใหผูรับเหมาภายนอกที่รับสรางเรือและสงมอบตอใหแกชุมชน 
 
ทรัพยากรที่จําเปนตองใช อาทิเชน ไมในการสรางเรือ นํามาจากพื้นที่ปาในทองถิ่น 
แตก็ยังไมชัดเจนวาไมที่นํามาจากชุมชนนั้นไดนํามาใชในการสรางเรือหรือไม 
อยางไรก็ตามการเลือกที่จะสรางเรือใหมโดยจางผูรับเหมานั้นจําเปนตองใชเงินจาก
กองทุนฟนฟู อีกทั้งผลการดําเนินงานยังไมเปนที่พอใจนักเนื่องจากเรือที่ไดรับนั้นมี
คุณภาพต่ําและลักษณะของเรือยังไมตอบสนองตอโครงสรางพื้นฐานสวนอื่น ๆ ใน
การทําการประมงของชุมชน ทําใหไมสามารถนําเรือออกทะเลได ระยะเวลา 6 เดือน
หลังเหตุการณสึนามิ เราจึงเห็นเรือนับรอยจอดอยูบนหาดตามชายฝงของเกาะ 
 
ทายที่สุด เงินจํานวนมากไดนําไปใชโดยเปลาประโยชน นอกจากการจายเงิน
ชวยเหลือสําหรับการฟนฟูอยางเรงดวนใหแกผูรับเหมาภายนอกที่มีเสนสายใน

                                                 
20ชื่อเกาะดังกลาว ระบุไวแลวโดยผูเขียน และขอมูลจากประสบการณของ TAW 
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จังหวัด จากความลมเหลวในการสรางเรือใหแกชาวประมงที่ไดรับผลกระทบครั้งนี้ 
ทําใหชุมชนสามารถรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ไดริเริ่ม
โครงการอู เรือชุมชน เพื่อดําเนินการสรางเรือในรูปแบบของตนเอง  โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน นอกจากประโยชนดาน   
อื่น ๆ ที่ชุมชนไดรับจากเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ในอูเรือที่สามารถนํามาใชในการ
ซอมสรางเรือแลว ชุมชนยังสามารถรับสรางเรือใหแกชุมชนอื่น ๆ ดวย21 
 
ทันทีหลังเกิดเหตุการณสึนามิ ความเสียหายและความสูญเสียดานที่อยูอาศัยและเรือ
สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่สุด นอกเหนือไปจากการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
ของผูคน สื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อจากตางประเทศตางนําเสนอภาพความเสียหาย
โดยคราว นอกจากการฟนฟูการสถานการณการทองเที่ยวแลว ความตองการที่อยู
อาศัยและเรือก็มีความจําเปนเชนกัน องคกรความชวยเหลือตางระดมเงินน้ําใจ
บริจาคที่เขามาพรอมกับความหวังวาจะสามารถชวยดําเนินการการสรางบานและ
สรางเรือขึ้นใหมไดอยางทันทวงที 
 
ทวา กรณีตัวอยางดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดโดยงาย จึงขอนําเสนอขอสังเกตุ
บางประการในที่นี่ดวย 

• โครงการการกอสรางใหมขนาดใหญตองการทรัพยากรจํานวนมากที่มี
การแขงขันกันระหวางผูที่ไดรับผลประโยชน 

• โครงการการกอสรางใหมขนาดใหญก็คือธุรกิจขนาดใหญ คําถามคือใคร
คือผูไดรับผลประโยชนนี้? 

• ภัยพิบัติครั้งนี้มีผลกระทบตอแหลงทรัพยากรสําคัญเชนกัน ดังนั้น ปริมาณ
ปลาในทะเลจะเพียงพอตอความตองการของจํานวนเรือชาวประมงที่สราง
ขึ้นใหมเทากับจํานวนเรือกอนการเกิดภัยพิบัติหรือไม? 

• กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการการกอสรางใหมขนาดใหญควรขึ้นอยูกับ
โครงสรางพื้นฐานเดิมที่มีอยู 

                                                 
21 กรณีตัวอยางจากความสําเร็จของการจัดตั้งอูเรือชุมชนและการซอมสรางเรือ ซึ่งดําเนิน
โครงการโดยชุมชนในพนที่ภาคใตในความรวมมือกับ เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดา
มัน (Save Andaman Network) ดูกรณีศึกษาไดใน “การสรางเพื่ออนาคต” (TAW2008b) 
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• โครงการการกอสรางใหมขนาดใหญกอใหเกิดวิกฤติโครงสรางอุปสงค
และอุปทานของตลาดตอราคาสินคาและเศรษฐกิจในชุมชนโดยตรง  

• เนื่องจากความเสียหายขนาดใหญที่เกิดขึ้น สงผลใหเกิดความขัดแยงใน
เรื่องทรัพยสินและสิทธิความเปนเจาของ หรือความขัดแยงดังกลาวไดรับ
ความสนใจมากขึ้น 

 
ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของมิติทางเศรษฐกิจอันสัมพันธ
โดยตรงตอโครงสรางการทํางานของรัฐ ซึ่งนําไปสูการจัดการผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ และคลี่คลายปญหาความขัดแยงอยางยุติธรรม กรณีตัวอยางที่นํามาเสนอ
ในบทนี้จะแสดงใหเห็นวาการดําเนินกระบวนการตัดสินใจในการฟนฟูรวมกับ
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยภิบัติเปนหนทางที่นําไปสูธรรมาภิบาลและ
กระบวนการฟนฟูหลังภัยภิบัติอยางยั่งยืน 
 
4.2 การฟนฟูชุมชนและอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
“ชายฝงทะเลอันดามันคือพ้ืนที่โอกาสทอง” นายธนู แนบเนียน จากองคการพื้นที่ชุม
น้ํานานาชาติกลาวเปดการสนทนา  เกี่ยวกับการฟนฟูชุมชนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในการประชุมสัมมาของโครงการสึนามิ เอด วอทช 
(Tsunami Aid Watch) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ในหัวขอ “โอกาสของชุมชน
ตอนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวหลังสึนามิ”22 
 
หลังสึนามิ ความตองการฟนฟูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่หลายจังหวัด
ภาคใตของประเทศไทยไดถูกระบุไวต้ังแตตนในนโยบายดานการฟนฟู เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไดรับความนิยม เชน ภูเก็ต เกาะพีพี 
และเขาหลัก และเพื่อเปนแนวทางหลักในการฟนฟูความเปนอยูของชาวบาน (อาง
ใน Passau Study Group 2006b) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนหลักสําคัญที่สุด
ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจในภาคใตของไทย ซึ่งเปนความจริงเชนกันหากพิจารณา
จากตัวเลขที่ลดลง  หรือจากตัวเลขของมูลคาความเสียหายที่ เกิดขึ้น  โดยที่

                                                 
22 การประชุมสัมมนา “การฟนฟูที่ยั่งยืน? เราจะไดอะไรและเราจะเดินหนาตอไปอยางไร” จัดขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาชมไดที่ 
www.c2taw.org  
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สถานการณทางเศรษฐกิจของการทองเที่ยวตกต่ํามากกวาสิบเทาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคสวนที่ไดรับผลกระทบตอมาคือ การประมง 
 
คุณธนูใหความเห็นเกี่ยวกับ “พ้ืนที่ของโอกาสทอง” และชี้ใหเห็นความจริงไดลึกซึ้ง
มากขึ้นบนคําถามหลักคือ  ใครคือผูไดรับผลประโยชนจากการเติบโตของ
อุตสาหรกรรมการทองเที่ยว หรือในมุมมองอีกดานหนึ่ง ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่นไดรับนั้นมีความสําคัญยิ่งกวาผลกระทบอยางใหญหลวงที่เกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมและการดํารงชี วิตของชาวบานในชุมชนหรือไม? นอกจากนั้น 
สถานการณหลังสึนามิ ไดรับการนําเสนอวาเปน “โอกาสทอง” ของการเพิ่มการ
ลงทุนมากกวานโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีต และชุมชนทองถิ่นที่เปนฝาย
ตรงขามและวิพากษการพัฒนาการทองเที่ยวที่มากเกินไปยังคงถูกคลื่นยักษพัด
ออกไปจากกิจกรรมเหลานี้ 
 
สําหรับชาวบาน มีเพียงกลุมผูมีอิทธิพลและผูมีฐานะทางเศรษฐกิจเทานั้นที่ไดรับ
ผลประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ อาทิเชน ผูที่เคยมีธุรกิจเหมืองแร
ดีบุกในตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในขณะที่คนสวนใหญไมไดรับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือรูปแบบของการ
พัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาการทองเที่ยว(ใหม)จึงไมไดสงผลดีตอ
เศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนแตเปนการคุกคามการดําเนินชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากกวานอกจากนั้น ผลประโยชนจากธุรกิจการ
ทองเที่ยวยังเปนแนวคิดที่สําคัญยิ่งกวาการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมหรือสังคมที่มี
อยูกอนการเกิดเหตุการณภัยพิบัติ23 
 
กรณีตัวอยาง 
เกาะ Y เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากคลื่ยักษสึนามิ สิ่งกอสรางตาง ๆ 
ใกลชายฝงถูกคลื่นพัดไปทั้งหมด 

                                                 
23 สึนามิ เอก วอทช ไดเสนอกรอบคิดเร่ือง Seal of Fari Recover (SoFaR) เพื่อแกปญหาเชิง
โครงสรางดานการพัฒนาการทองเที่ยว บนพื้นฐานของการสรางมุมมองเสนอตอผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดบรรทัดฐานดานความยั่งยืนและความยุติธรรมตอคนในทองถิ่น (ดู 
TAW 2007b) 



 58 

ในความเปนจริง สิ่งกอสรางบนเกาะนั้นตั้งอยูในพื้นที่โดยผิดกฎหมาย เนื่องจาก
พ้ืนที่นี้ไดรับการประกาศใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ และไดเปนปจจัยสําคัญที่สงผล
กระทบอยางมากตอชุมชนทองถิ่นที่อาศัยอยูในผืนดินแหงนี้มากอนตั้งแตรุน
บรรพบุรุษ นอกจากนั้น การใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ยังตกอยูภายใตการ
ควบคุมทางกฎหมาย และอุทยานไดประกาศใหชุมชนอพยพออก 
 
อยางไรก็ตาม กฎหมายที่ใชในภาคธุกิจนั้นแตกตางออกไป ทําใหธุรกิจดานการ
ทองเที่ยวนั้นผุดขึ้นมาอยางรวดเร็วจนกระทั่งถูกคลื่นยักษสึนามิทําลายลงเกือบ
ทั้งหมด หลังจากที่คลื่นยักษไดพัดพาความยุงเหยิงนี้ออกไป ชาวบานบนเกาะ Y มี
ความคิดในการ  “สรางใหมใหดีขึ้น” เปนความคิดที่ เกี่ยวของตอการรักษา
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไมทําลาย
การดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น องคกรพัฒนาระดับนานาชาติไดรวมมือกับ
หนาวยงานภาครัฐในการริเริ่มโครงการโซนนิ่งและขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน
อื่น ๆ ในกระบวนการกอสรางใหมที่มีความตั้งใจอันดีตอการรับผิดชอบดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม 
 
หลังจากนั้นไมนาน ปรากฏวา ความคิดเรื่องการ “สรางใหมใหดีขึ้น”ไมไดเกิดขึ้น
เนื่องจากความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาระดับนานาชาติและหนวยงานภาคัฐ
สิ้นสุดลงกอนกําหนดอยางไมนาประทับใจนัก โดยยายไปเริ่มการกอสรางใหมบน
เกาะอีกแหงหนึ่งและปลอยใหเกาะ Y อยูภายใตการจัดการของอุทยานแหงชาติและ
หนวยงานในพื้นที่ หนวยงานเหลานี้รวมมือกันในการกอสรางใหมซึ่งครอบคลุมถึง
การกอสรางในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวรอบแรกแลวโดยเพิกเฉยตอกฎหมาย
อุทยานตาง ๆ การกอสรางใหมไดดําเนินตามแนวทางกอนเหตุการณคลื่นยักษโดย
ไดรับการสนับสนุนจากผูที่มีอิทธิพลทางการเมืองและมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
กอใหเกิดอุปสรรคตอผูประกอบการในธุรกิจขนาดเล็กที่ไมสามารถประกอบธุรกิจ
ของตนไดอีกครั้ง หรือไมไดรับการยอมรับเนื่องจากมีการควบคุมการพัฒนาที่เปด
โอกาสแกผูประกอบการขนาดใหญที่ตองการขยายธุรกิจเทานั้น 
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4.3 ความขัดแยงเร่ืองที่ดินและทรัพยากร 
เนื่องจากพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน กลายเปน “พ้ืนที่โอกาสทอง” ของการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวกอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในที่ดินใหเปนทรัพยสิน
สวนบุคคลที่สามารถซื้อ-ขาย หรือสามารถเพิ่มมูลคาได นายทุนนักคาที่ดินมองเห็น
กําไรจากที่ดินเหลานี้ในขณะที่ชาวบานยังทําความเขาใจอยางชา ๆ ถึงความสําคัญ
ของการครอบครองเอกสารสิทธิ์ โดยเฉพาะเมื่อตองเขามาเกี่ยวของในการตอสูกับ
การพัฒนาตาง ๆ ผลจากการพัฒนาการทองเที่ยวไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงใน
ที่ดินซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมากอนหนานี้แลวแตตัวเลขของความขัดแยงไดเพิ่มมาก
ขึ้นจากในอดีตที่ผานมา 
 
ความขัดแยงในที่ดินเปนประเด็นปญหาสําคัญในการฟนฟูหลังภัยภิบัติในหลาย
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมคนที่ไรการศึกษาและ
ไมไดรับสถานภาพทางกฎหมาย เชน ชุมชนของชนกลุมนอยชาวมอแกน, มอแกลน 
และอุรักลาโวย และคนงานพลัดถิ่นที่ไมไดรับการลงทะเบียนชาวพมา 
 
เทาที่ผานมาก็มีการรายงานขาวของสื่อ รวมถึงหนังสือที่ตีพิมพจากองคกรพัฒนา
เอกชนและหนวยงานรัฐในประเด็นความขัดแยงในที่ดินแตวายังขาดการติดตาม
สถานการณในชวง 3 ปหลังเหตุการณสึนามิ ชุดหนังสือที่ตีพิมพและเผยแพรภายใต
โครงการสึนามิ เอด วอชทใหความสําคัญในประเด็นนี้ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต โดยเฉพาะในชวงเวลาตั้งแตป 2547 หลังเหตุการณสึ
นามิ24 

                                                 
24 ดูหนังสือในโครงการสึนามิ เอด วอทช ชื่อ “ผลประโยชนบนผืนดินกับเสียงครํ่าครวญของ
ผูประสบภัย” (TAW 2008f) ซึ่งไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว โดยวิเคราะหขอมูล
จากชุมชนที่ไดรับผลกระทบและตอสูกับปญหาเรื่องความขัดแยงในที่ดิน จํานวน 119 ชุมชน ดู
ตัวอยางในหนังสือ “การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสึนามิ” (TAW 2008a) ที่นําเสนอขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับประวัติศาสตรการตอสูเร่ืองสิทธิในที่ดินและการขับไลผูคนออกจากพื้นที่ใน
พื้นที่จังหวัดภาคใต ประเด็นดังกลาวไดรับการกลาวถึงในเอกสารอื่น ๆ ของโครงการสึนามิ เอด 
วอทช กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของสามารถดูรายละเอียดไดจาก หนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับ
วันที่ 22 ธันวาคม 2550, Passau Study Group 2006a, Tourism Concern 2005 
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ไมวาใครก็ตามที่ไดเกี่ยวของหรือสังเกตุการณในการฟนฟูหลังจากภัยพิบัติมักจะ
คุนเคยกับเรื่องราวความขัดแยงในที่ดินกรณีตาง ๆ คลื่นยักษสึนามิไดเปดโอกาสให
นักธุรกิจที่ไรจิตสํานึกฉกฉวยที่ดินจากผูไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษจน
เปรียบเสมือนเปนสึนามิระลอกใหมที่ตามมาซ้ําเติม 
 
อยางไรก็ตาม นายทุนนักคาที่ดินหรือนักธุรกิจที่ฉวยโอกาสเหลานี้ตางก็เปนเพียง
สวนหนึ่งของปญหา ตัวละครสําคัญที่กอใหเกิดปญหานี้คือหนวยงานของรัฐ อาทิ 
กรมอุทยานแหงชาติ ในหลายกรณีพบวาพื้นที่ของชุมชนไดประกาศใหเปนเขต
อุทยานแหงชาติและตองยอมจํานนตออํานาจรัฐกอนเกิดเหตุการณภัยพิบัติ  หลังเกิด
คลื่นยักษ เจาหนาที่อนุญาติใหชาวบานเขาไปสรางเพียงบานพักช่ัวคราวเทานั้น ทํา
ใหการตอสูอีกรูปแบบหนึ่งของชาวบานไดปะทุขึ้นแตมีเพียงไมก่ีรายเทานั้นที่ไดรับ
การแกปญหาในระยะยาว (Cf. TAW 2008f, 13-16) 
 
องคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกรไดจัดตั้งภาคสวนขึ้นทํางานในประเด็นเรื่องความ
ขัดแยงในที่ดิน เพื่อใหความชวเหลือดานกฎหมายแกชุมชนและรวบรวมขอมูล
กรณีศึกษาและมีสวนรวมในการสนับสนุนการปฏิรูประดับนโยบาย25อาทิเชน ศูนย
ชวยเหลือสิทธิและกฎหมายแกชุมชนชายฝงอันดามัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการดาน
นี้โดยตรง สวนคณะกรรมการยอยสองชุด ภายใต คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการดานกรณีความขัดแยงในที่ดินที่สงใหคณะ 
กรรมการโดยชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหการสนับสนุนชุมชนดังกลาว 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเสนอขอแนะนําตอการแกปญหาในกรณี
ของบานทับตะวัน (ดูตัวอยางเพิ่มเติมดานลาง) และกรณีอื่น ๆ ดังนี้ 

• รัฐบาลตองเคารพและรับรองสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนที่ชาวบานไดอยู
อาศัยและหาเลี้ยงชีพ 

• รัฐตองตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารรับรองสิทธิ์ในที่ดินที่รับรองโดย
ผิดกฎหมายใหแกบุคคลที่นําไปดําเนินการแสวงหากําไรและการพัฒนา
โครงการการทองเที่ยวเทานั้น 

                                                 
25 ดู “ผลประโยนบนผืนดนกับเสียงครํ่าครวญของผูประสบภัย” (TAW2008f) กรณีตัวอยางจาก
การรวบรวมขอมูลของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามันและชุมชนที่ไดรับการ
สนับสนุจากองคกรพัฒนาเอกชน 
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• รัฐบาลตองใหความชวยเหลือแกชาวบานในการซอมแซมความเสียหาย
ตาง ๆ ที่ไดรับจากเหตุการณภัยพิบัติ (TAW 2008f,31) 

• ที่ผานมา ยังไมพบวามีผลการดําเนินการตามคําแถลงของคณะกรรมการ
สิทธิฯแตอยางใด26 

 
ปรีดา คงเพียร จากมูลนิธิชุมชนไทยกลาววามีกรณีความขัดแยงเรื่องการครอบครอง
และกําลังอยูในขั้นตอนการดําเนินงานประมาณ 450 ราย มีเพียง 13 รายที่ไดรับ
ขอสรุป27 ตามการรายงานของศูนยชวยเหลือดานสิทธิและกฎหมายแกชุมชนชายฝง
อันดามัน ชาวบาน 442 รายถูกจับกุมในขอหาบุกรุกที่ดิน (บางกอกโพสต, 22 
ธันวาคม 2550) 
 
กรณีที่ไดรับการแกไขปญหาแลว สุดทายมักจะจบลงที่ชาวบานขายที่ดินผืนนั้น
ใหแกนายทุน ภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันจึงเปนไปไดยากที่จะเลี่ยง
ผลลัพธดังกลาวเนื่องจากกระแสของความเปนเมืองของสังคมไทยไดผนวกเขากับ
ระบบเศรษฐกิจทองถิ่นอยางแนบแนน เชนเดียวกับสังคมอื่นที่เรงพัฒนาเพื่อใหเกิด
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 
ทวา ความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ ไมไดจํากัดอยูในประเด็นเรื่อง
ที่ดินเทานั้น แตธุรกิจการทองเที่ยวในความรวมมือกับรัฐบาลไมไดใหความสําคัญ
กับสาระดานความยั่งยืนดานการใชทรัพยากรธรรมชาติเทาใดนัก นอกจากนั้น 
แหลงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนยังถูกคุกคามและเกิดความเสียหายขึ้น กรณี
ดังกลาวไดสงผลกระทบโดยตรงตอคนชายขอบ อาทิ ชนกลุมนอยชาวมอแกน 
โดยเฉพาะชาวบานที่ไมมีบัตรประชาชนและผูหญิงในชุมชนเอง 
 

                                                 
26 นอกจากนั้น คณะกรรมการยอยตาง ๆ ภายใตศูนยตอสูความยากจนแหงชาติ (ศตจ.)ไดเขามา
จัดการกับปญหาความขัดแยงเร่ืองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในแนวทางที่ดี แตบางครั้งหลายกรณี
มักจะไดรับขอสรุปเบื้องตนเทานั้น 
27 อางจากการนําเสนอของปรีดา คงเพียรในการประชุมสัมมนา “การฟนฟูที่ยั่งยืน? เราจะได
อะไรและเราจะเดินหนาตอไปอยางไร” จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 
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สิ่งที่สงผลกระทบตอชาวบานทองถิ่นโดยตรงคือโครงการเมกะโปรเจกตตาง ๆ เชน 
โครงการสรางทาเรือที่ภูเก็ตและเกาะยาวนอย, โครงการทาเรือน้ําลึกปากบารา หรือ 
โครงการสนามบินเกาะคอเขา ซึ่งมีที่ต้ังอยูในบริเวณบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา28 
 
4.4 การสรางบาน (ใหม)ในชุมชนภาคใตของไทย 
โดยทั่วไปแลว เมื่อเปรียบเทียบระหวางภาคใตของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่
ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ จัดวาการดําเนินการกอสรางบานของไทยมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาหนึ่งป ผูสูญเสียที่อยูอาศัยเกือบ
ทั้งหมดไดยายเขาพักในบานหลังใหม (Cf. Segschneider/Walaitat 2007, 16) 
บอยครั้งที่ผูพักอาศัยไดมีสวนรวมในการวางแผนและการกอสรางโดยการบอก
กลาวขององคกรบริจาคตาง ๆ 
 
อยางไรก็ตาม ในดานการประสานงานยังพบขอบกพรองอยูหลายครั้ง โดยเฉพาะใช
ชวงแรกที่ยังไมมีองคกรที่ใหการบริจาคหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ซึ่งตอมา
กลายเปนอุปสรรคสําคัญตอผลการดําเนินงานอยางยั่งยืน ดวยแรงกดดันจากนายทุน
ที่มักจะไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ทองถิ่นสงผลใหปญหาเรื่องที่ดินปะทุขึ้น
และทําใหโครงการการสรางบานนั้นเกิดความลาชา 
กรณีตัวอยาง 
 
ในกระบวนการการฟนฟูเบื้องตนของชุมชนที่ไดรับความเสียหายระดับรุนแรง 
อยางเชนหมูบานทับตะวัน ยังขาดการประสานความรวมมือและการควบคุมดูแล
กระบวนการทั้งหมดระหวางองคกรใหความชวยเหลือตาง ๆ ปญหาความขัดแยง
เรื่องที่ดินกลายเปนปญหาหนึ่งในพื้นที่สวนหนึ่งของหมูบาน เนื่องจากชาวมอแกลน 

                                                 
28 เพื่อปองกันไมใหสถานการณเลวรายมากขึ้น ตัวแทนจากภาคประชาสังคมหวังเปนอยางยิ่งวา
ทะเลอันดามันจะไดรับการยอมรับและประกาศเปนพื้นที่อนุรักษของยูเนสโก ตัวอยางความ
เสียหายจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและนโยบายของรัฐตอระบบนิเวศนทางทะเล ที่
นอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นยักษสึนามิ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
“ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ของบานน้ําเค็ม 3 ป หลังสึนามกรณีศึกษา บานน้ําเค็ม ตําบลบาง
มวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา” (TAW 2008) 
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(หรือในอีกช่ือหนึ่งที่เรียกโดยคนนอกวา ชาวเล)29 ยังขาดเอกสารรับรองสิทธิ์ใน
ที่ดินที่ถูกตอง30 ดังนั้น หนวยงานที่ใหความชวยเหลือจึงใหความชวยเหลือโดยการ
สรางบานในพื้นที่ของหมูบานที่ไมมีปญหาเรื่องสิทธิ์ในที่ดินสําหรับชาวบานบาง
กลุมที่ไมมีปญหาดังกลาว และหนวยงานถัดมาก็ยังคงดําเนินการตามและเริ่มสราง
บานในพื้นที่อกีแหงหนึ่งของหมูบานที่ไมไดรับผลกระทบเรื่องความขัดแยงเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งสองหนวยงานดังกลาวดําเนินการสรางในบางสวนของ
หมูบานอยางรวดเร็วในแนวทางที่ไมสอดคลองกับประเพณีของทองถิ่นแมวา
ชาวบานที่จะเขาพักในอนาคตไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและดําเนินการ
ก็ตาม31 
 
ผูที่ไมไดรับความชวยเหลือยังคงตองตอสูเพื่อสิทธิบนผืนดินของตนเองและยังคง
มองหาองคกรชวยเหลืออยางไรความหวัง จนในที่สุดก็ไดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชนที่ชวยระดมทุนในการสรางบานใหแกผูประสบภัย 
ในดานของการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหมดมีมากกวากระบวนการกอนหนานี้ 
รวมถึงปริมาณการทํางานของชาวบานที่ตองลงแรงสรางบานของตนเอง ชาวบาน
กลุมนสุดทายนี้ยังตองตอสูเพื่อบานของตนเองในขณะที่ชาวบานคนอื่น ๆ สามารถ
เริ่มตนสรางตัว 

                                                 
29 ชาวมอแกน, มอแกลนและอุรักลาโวยประมาณ 10,000 คนอาศัยอยูตามชายฝงทะเลอันดามัน 
ในอดีต กลุมคนเหลานี้เปนที่รูจักในชื่อ ชาวเล เนื่องจาชุมชนชาวมอแกน, มอแกลนและอุรักลา
โวยมักตั้งอยูไกลจากชายฝงจึงไดรับการพัฒนาในระดับที่ตางจากชุมชนอื่น แตสิ่งที่สรางความ
แตกตางมากที่สุดคือ ผูที่ไดรับการรับรองสัญชาติและผูทีไมไดรับการรับรองสัญชาติไทย ชาวมอ
แกนราว 700 คนยังไมมีบัตรประชาชนและสิทธิตาง ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับชาวมอแกน สามารถดู
ไดใน “การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสึนามิ: วิถีชาวเลแหงอันดามันไทยหลังสึนามิ” 
(TAW2008a) และ “สึนามิกับผลกระทบ ตอโลกของชาวเลอยาง มอแกน มอแกลน และอุรักลา
โวย” (TAW 2008d) การขาดการใหความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและองคกรใหความ
ชวยเหลืออื่น ๆ ทําใหเกิดชองวางแกองคกรใหความชวยเหลือของศาสนาคริสต การใหความ
ชวยเหลือแบบคลุมเคลือและผลกระทบตอสังคมวัฒนธรรมของชาวมอแกน สามารถดูไดใน “สึ
นามิกับองคกรศาสนาคริสตร” (TAW 2007c) 
30 รายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงเร่ืองที่ดินในบานทับตะวัน สามารถดูไดใน “ผลประโยชนบน
ผืนดินกับเสียงครํ่าครวญของผูประสบภัย” (TAW2008) 
31 รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดใน: Passau Study Group 2006a 
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อยางไรก็ตาม  ชาวบานกลุมสุดทายก็สามารถออกแบบบานใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมใหมได ดังนั้น พ้ืนที่สวนสุดทายของหมูบานที่ยังตองตูสูเพื่อสิทธิใน
ที่ดินของตนเองกลับมีบานที่มีลักษณะใกลเคียงกับบานเดิมที่ถูกคลื่นยักษทําลาย 
ชาวบานจึงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและไดรับผลตอบแทนตามความ
ตองการของตนเอง32 
 
สถานการณที่พ้ืนที่หมูบานแยงออกเปน 3 สวนนั้นทําใหปญหาความขัดแยงภายใน
หมูบานขยายออกไปมากขึ้น ชาวบานสวนใหญมักไมพอใจที่การใหความชวยเหลือ
รายบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหผลจากการฟนฟูหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ
แยกออกเปน 3 รูปแบบของโครงสรางและลักษณะของสิ่งกอสราง ตอมา หลังจากที่
องคกรที่ใหความชวยเหลือไดถอนตัวออกจากหมูบาน ทําใหหมูบานตกอยูในสภาพ
ที่ตองจัดการแกปญหาเรื่องผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการใหความ
ชวยเหลือ ในเวลานี้ การรวมตัวของเยาวชนในหมูบานไดประสบความสําเร็จในการ
ชวยใหเกิดการรวมตัวกันของพื้นที่สามสวนในหมูบาน แตการขาดการประสานงาน
และการตัดสินใจรวมกันภายในชุมชนกอใหเกิดขอทาทายตอกระบวนการการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนในระยะยาว 
 
ในพื้นที่เขาหลัก เปนอีกหนึ่งตัวอยางที่คลายคลึงกับกรณีของบานทับตะวันที่การ
ประสานงานระหวางองคกรที่ใหความชวยเหลือตาง ๆ, หนวยงานภาครัฐ (เชน 
อบต. และผูใหญบาน) หรือ ระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและหนวยงานทองถิ่นยัง
ไมไดผลเทาที่ควร ผลกระทบโดยตรงคือความขัดแยงในการกระจายการใหความ
ชวยเหลือ ดังในกรณีตัวอยางของบานบางเนียง อ.กุระบุรี จ.พังงา ที่เจาหนาที่จาก
หนวยงานในพื้นที่และผูใหญบานไมไดมีสวนรวมใด  ๆ  ในการฟนฟู ทําให
ผูใหญบานคอย ๆ หมดความสําคัญลงไปในสายตาชาวบานและสงผลใหไมมีกลไก
การปกครองแบบทางการใดเขามาแทนที่ (อางจาก Passau Study Group 2006a, 9f) 
 
รายงานขององคการแอคชั่นเอดประเทศไทย เรื่องการจัดหาบานและที่ดินใน
บริบทสถาการณหลังภัยพิบัติ ไดสรุปไววาในประเทศไทยชาวบานแทบไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องการสรางบานอีกครั้ง เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่ไดรับ
                                                 
32 รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสราง ดูใน “บานแหงอนาคต” (TAW 2008b) 
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ผลกระทบจากสึนามิ ในระบบการจัดการที่ดินและการสรางบาน องคการแอคชั่น
เอดไดรายงานวา 
 
“ภายใตปญหาสารพัดเกี่ยวกับความขัดแยงในที่ดิน การโยกยายออกจากพื้นที่ (โดย
ใชกําลัง) และความไมเหมาะสมของบานนั้นสะทอนใหเห็นวาชาวบานไมไดมีสวน
รวมในกระบวนการปรึกษาหารือและตัดสินใจ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นแกหญิงหมายที่
สูญเสียสามีจากเหตุการณภัยพิบัติ, ชาวดาลิทและ อิลุราในประเทศอินเดีย ชาวมอ
แกนในประเทศไทย หญิงโสดและหญิงชรา” (Action Aid 2007a, 31) 
 
ในหลายกรณี ชาวบานตองอพยพหรือ ต้ังชุมชนขึ้นใหมในบริเวณทีราบที่สูงขึ้น
หรืออยูหางออกจากฝงโดยไมไดพิจารณาถึงสิทธิในที่ดินของชาวบาน หรือวิถีชีวิต
ที่ตองพึ่งพิงกับทะเล เชน การประมง หรือการทําสวนยาง โดยเฉพาะในกรณีของ
ผูหญิงซึ่งมีระยะหาวระหวางชีวิตและวีถีชีวิตที่มองเห็นไดชัดเจน ดังนั้น อํานาจของ
การจัดการพื้นที่ขึ้นใหมไดสงผลกระทบอยางใหญหลวง รวมถึงประเด็นที่มักถูก
ละเลยเชน ประเด็นเรื่องเพศสภาพ33 
 
4.5 ระบบเศรษฐกิจภาคชนบทและระบบเศรษฐกิจภาคเมือง 
การกระจายรายไดและผลประโยชนจากการฟนฟูพ้ืนที่ในภาคใตของไทยใหเปน 
“โอกาสทอง”ไดปรากฏขึ้นเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจสองรูปแบบ คือ เศรษฐกิจภาค
ชนบทและ เศรษฐกิจภาคเมืองซึ่งเกิดขึ้นควบคูกันแมจะมีลักษณะที่ตรงกันขามกันก็
ตาม ในประเทศที่ดอยพัฒนา คํานี้มักจะหมายความถึง การแตกแยกและความ
แตกตางระหวางโครงสรางของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานทั้งสองรูปแบบ 
 
ตามที่เคยอางถึงในหนังสือโครงการสึนามิ เอด วอชท34  รูปแบบทางเศรษฐกิจทั้ง
สองรูปแบบจะขึ้นอยู กับการจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการประสาน

                                                 
33 รายงานขององคการแอคชั่น เอประเทศไทย เร่ือง ความรุนแรงตอผูหญิงหลังภัยพิบัติ (Violence 
against Woman in the post-tsunami context) ไดกลาวถึงประเด็นนี้โดยมองวาเปนความรุนแรงตอ
ผูหญิงอีกรูปแบบหนึ่ง (ดู Action Aid 2007b) 
34 ดู “78 สัปดาหหลังสึนามิ”, TAW 2007e หนา 18 – 20 และ “โซฟาร สัญลักษณเพื่อความ
ยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ” TAW 2007b 
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ความคิดของกลุมตาง ๆ โครงสรางทางเศรษฐกิจที่มีศูนยกลางคือการทองเที่ยวและ
การประมงขนาดใหญไดจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองโครงการการลงทุนขนาดใหญโดย
ไดรับการสนับสนุนจากการปกครองสวนทองถิ่น 
 
ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจภาคชนบทของชุมชนทองถิ่นและชาวบานที่อาศัยตาม
ชายฝงทะเลอันดามันมีพ้ืนฐานอยูบนโครงสรางทางสังคมของชุมชนเปนหลัก โดย
ไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรจากการปกครองสวนทองถิ่นและไมสอดคลองกับ
นโยบายการปกครองแบบสวนกลาง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบกึ่งพึ่งพาตนเองซึ่งอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจภาคชนบท 
 
อยางไรก็ตาม ชาวบานเริ่มออกไปทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
ประมงนอกหมูบานมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว วิถีชีวิตแบบดั้งเดินไม
สามารถตอบสนองความตองการไดทั้งหมดตั้งแตเศรษฐกิจภาคเมืองไดสงผล
กระทบในพื้นที่ 
 
ผลประโยชนที่ชาวบานไดรับจากการลงทุนดานอุตสาหกรรมขนาดใหญคือ การ
เปนแรงงานระดับลาง เชน ชาวสวนหรือแมบานในโรงแรมและในเรือ อาชีพที่มี
ระดับสูงขึ้นมาจากนี้ชาวบานมักมีขอจํากัดเรื่องการขาดทักษะตาง  ๆ  เชน 
ภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะงานในสํานักงานตางกําหนดวุฒิขั้นต่ําใน
ระดับปริญญาตรี ดังนั้น ผลประโยชนที่ชาวบานไดรับจึงเปนงานในสวนลางสุดใน
หวงโซรายได 
 
ชองโหวของสังคมเมืองและสังคมชนบทของประเทศไทยไดดําเนินมาอยางยาวนาน 
โดยที่สังคมเมืองไดชวงชิงพื้นที่สวนใหญของชุมชนในชนบทและไมไดใสใจสภาพ
ชุมชนชนบทในฐานะของความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งเปนกระดูก
สันหลังของชาติ แนวโนมของเศรษฐกิจรูปแบบนี้ไดปรากฏขึ้นตั้งแตกระแสการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจแหงชาติชวงพ.ศ. 2523 เปนตนมา ประเทศไทยไดเริ่มตนเปน
ประเทศที่ กําลังพัฒนาดานอุตสาหกรรมและการบริหารแบบรวมศูนยที่ให
ความสําคัญตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจแบบมหาภาคเปนหลัก จากการเปลี่ยนแปลง
นี้ สงผลใหเกิดผลกระทบตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมากขึ้น ชุมชน
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สูญเสียอํานาจในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของตนเอง  (อางใน 
Segscheider 2002b,หนา 40-41) 
 
ในประเทศไทย ผลประโยชนดานเศรษฐกิจและการเมืองมีความเชื่อมโยงกันอยาง
มาก การเมืองเปนหนทางในการปกปองและสนับสนุนผลประโยชนทางธุรกิจและ
พ้ืนฐานของความสําเร็จทางการเมืองนั้นมาจากอํานาจทางเศรษฐกิจและเครือขายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของ ในสภาพที่การเมืองและผลกระโยชนทางเศรษฐกิจนั้นเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันไดสงผลใหเศรษฐกิจภาคชนบทไมสามารถฟนตัวขึ้นมาไดอีกครั้ง 
 
บทบาทของรัฐบาลไทย 
ลักษณะโครงสรางพื้นฐานเบื้องตนของเศรษฐกิจภาคเมืองและชนบทเกิดขึ้นจาก
นโยบายของรัฐเปนหลัก หลังภัยภิบัติสึนามิ รัฐบาลไดขอสรุปเบื้องตนในการฟนฟู
การทองเที่ยวในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ในเดียวกันก็มีการถกเถียงถึงกระแสของ
ความยั่งยืนในการฟนฟูชุมชนดวย 
 
รัฐบาลไดริเริ่มดําเนินนโยบายดานการฟนฟูเปน 2 รูปแบบตามลักษณะทางสังคม
และเศรษฐกิจที่ตางกันเสมือนวาเปนสองสวนที่แยกออกจากกันมาแลวต้ังแตเริ่มตน 
โดยมีนโยบายที่แยกออกจากกันภายใตคําแนะนําที่ตางกันซึ่งเริ่มจากอันดับแรก คือ 
การฟนฟูดานโครงสรางการบริหาร การฟนฟูการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
สุดทายคือการฟนฟูชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
 
เมื่องบประมาณสําหรับการฟนฟูมาถึง ลําดับความสําคัญดังกลาวก็มีความชัดเจนขึ้น 
พรอมกับอุปสรรคในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้นดวย คารล เซคชไนเดอรและวลัยทัศน 
วรกุล ไดกลาวถึงในเอกสารกอนหนานี้วา  
 
 “...ชวง 2-3 เดือนใหหลังจากภัยสึนามิ ความชวยเหลือเบื้องตนจากภาครัฐกลับลง
ไมถึงพื้นที่ประสบภัยอยางแทจริง เงินชวยเหลือเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไมสามารถ
อนุมัติใหไดเนื่องจากทางการไมสามารถออกใบมรณะบัตรใหผูเสียชีวิตได การ
สรางบานใหมและการซอมแซมบานไมสามารถเริ่มดําเนินการใด ๆ ไดเนื่องจากติด
ปญหาตรงที่ความเห็นไมตรงกันระหวางผูขอความชวยเหลือและผูใหการชวยเหลือ 
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(รัฐบาล)ในเรื่องจํานวนบานที่ไดรับความเสียหาย เงินกูยืมเพื่อการฟนกิจการบริษัท
รายยอยก็ไมพรอมที่จะออกให เนื่องจากโฉนดที่ดินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
สูญหายหรือถูกทําลาย และไมอาจทําขึ้นมาใหมได และปญหาอื่น ๆ อีกมากมาย 
ในทางตรงกันขาม เงินกูยืมเพื่อการฟนฟูกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อื่น ๆ จะดําเนินการไดงายกวา และงบประมาณที่จัดสรรลงไปในการวางแผนการ
ฟนฟูหลังภัยพิบัติที่พังงา (เขาหลัก) ภูเก็ต และกระบี่ (เกาะพีพี)ไดรับการจัดสรร
อยางทันทวงที แนวโนมที่นาจะเกิดขึ้นที่เห็นไดชัดคือ หากสถานะทางเศรษฐกิจ
แบบเขตเมืองในพื้นที่ประสบภัยกอนหนาที่จะเกิดสึนามิยิ่งดี เทาไหร  ความ
ชวยเหลือดานการเงินและอื่น ๆ ก็จะมากขึ้นเทานั้น สวนพื้นที่ประสบภัยหลายแหง
ที่เปนเศรษฐกิจเขตชนบทจะไดรับการดูแลและใหความชวยเหลือจากองคกร
ระหวางประเทศหรือองคกรตางประเทศ...” (TAW 2007e,19) 
 
จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ตางไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่พิเศษในการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว ตามแผนการพัฒนาระดับภาค ป 2548 – 2550 สงผลใหราคาที่ดิน
ในจังหวัดดังกลาวมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและการซื้อขายที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น จาก
สถานการณดังกลาวทําใหเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระหวางชุมชนกับ
นายหนาคาที่ดินตาง ๆ ไดยาก 
 
รัฐบาลไดดําเนินการริเริ่ม โครงการการฟนฟูการทองเที่ยวในเขตชายฝงทะเลอันดา
มัน ภายใตความรับผิดชอบขององคการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน)35 โครงการฟนฟูการทองเที่ยวในเขตชายฝงทะเลอันดา
มันมีวัตถุประสงคในการระบุพ้ืนที่พิเศษดานการทองเที่ยว ซึ่งผูประกอบการที่
สนใจสามารถเสนอโครงการตอองคการบริหารพ้ืนที่พิเศษเพื่อพิจารณาและรับ
คําแนะนําตอไป องคการบริหารพัฒนาพื้นทีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะ
ดําเนินการออกใบอนุญาตดานความรวมมือในจุดประสงคดังกลาวภายใน 30 วัน 
และเปนที่นาสนใจเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลมีบทบาทเปนนักลงทุนหลักในทุกโครงการ
และสุดทายนักลงทุนจึงเปนผูไดรับความเสี่ยงนอยที่สุดในกรณีที่ลมเหลว 
 

                                                 
35 หรือ DASTA เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นโดยสํานักนายกรัฐมนตรี 
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วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการบริหารพัฒนาพื้นทีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนไดประกาศอยางเปนทางการคือ เพื่อรักษาและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
ทองเที่ยวในทองถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนองคกรทองถิ่นและองคกรบริหารสวน
ทองถิ่นในการดํารงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น นอกจากนั้นยังรวมถึงการ
สนับสนุนการจางงานของคนในทองถิ่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น แต
แนวทางของทฤษฎีและการปฏิบัติยังเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขาม 
 
โครงการนี้ จึงเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวาชาวบานถูกกันออกไป โครงการ
ตาง ๆ เหลานี้มักนิยมรูปแบบการพัฒนาแบบเมืองและเอื้อประโยชนใหแกนักลงทุน
ดานอสังหาริมทรัพย ในเวลาไมนานหลังจากที่คลื่นยักษไดซัดเขาฝงทะเลอันดามัน 
โครงการดานการลงทุนตาง ๆ ถูกเสนอขึ้นในพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงาและ
สะทอนใหเห็นถึงการไหลทะลักของการลงทุนที่จะเขามาฉกฉวยผลประโยชนจาก
สถานการณนี้จนทําใหนักลงทุนขนาดเล็กไมสามารถลืมตาอาปากไดในพื้นที่เขา
หลักหรือพ้ืนที่ใกลเคียง 
 
การประกาศ “เขตพื้นที่พิเศษดานการทองเที่ยว”นั้นไมไดแตกตางจากการประกาศ
พ้ืนที่ใหเปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษเทาใดนัก” ซึ่งการประกาศเหลานี้ลวนไมเกี่ยวของ
กับองคกรภายนอกอื่น ๆ นอกจากเปนความรวมมือของรัฐบาลและนักการเมืองที่
เอื้อผลประโยชนใหแกนักคาที่ดินไดมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชนบนที่ดิน
ดังกลาว ทรัพยากรธรรมชาติจึงตกอยูในมือของนักลงทุนทางธุรกิจมากกวาชาวบาน
ในทองถิ่น นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการฟนฟูภัยพิบัติจึงเปนนโยบายที่มี
แนวโนมในการพัฒนาใหเกิดผลประโยชนตอเศรษฐกิจภาคเมือง โดยเฉพาะภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว, เจาหนาที่รัฐหรือผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
เจาหนาที่ของรัฐ, เครือขายของกลุมนักธุรกิจรวมถึงเครือขายที่เกี่ยวของ บอยครั้งที่
ชาวบานทองถิ่นตองตอสูกับผลกระทบที่ตามมา อีกทั้งยังไมมีนโยบายใดที่ใหการ
สนับสนุนตอการฟนฟูเศรษฐกิจภาคชนบท  
 
ปญหาหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษจึงไม
เกี่ยวของกับการขาดแคลนเงินทุนในการกอสราง แตอยูที่การแยกภาคเศรษฐกิจออก
จากกันและการกีดกันเศรษฐกิจภาคชนบทของชุมชนอันดามันใหออกจากระบบ
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เศรษฐกิจหลักมากขึ้นโดยไมไดรับการกลาวถึงในแผนการฟนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ 
การไหลเขามาของเงินบริจาคหรือองคกรชวยเหลือตาง ๆ ไดเขามาลดชองวางทาง
เศรษฐกิจดังกลาวโดยการสงเสริมใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบสามารถวางแผนการ
ฟนฟูชุมชนของตนเอง แทนที่จะรอความชวยเหลือจากโครงการที่มาจากภายนอก 
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

• วิถีชีวิตแบบทองถิ่นยังคงไดรับการคุกคามจากการบุกรุกในที่ดินโดย
ระบบเศรษฐกิจแบบเมือง 

• การฟนฟูหลังภัยพิบั ติไดสร างแรงกดดันตอชาวบานในประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติเปน
สิ่งที่ชาวบานตองแยงชิงกับนายทุน 

• โอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหมยังจํากัด ความพยายามในการใหความ
ชวยเหลือ โดยเนนไปที่การซอมและสรางเรือ รวมทั้งอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไมไดใหความสําคัญแกผูหญิง ตัวอยางของอาชีพสําหรับผูหญิง 
คือ รานอาหารรถเข็น กลุมอาชีพตาง ๆ ก็มักจะขาดการติดตามการ
ดําเนินงานอยางจริงจังในการจัดหาตลาด 

 
สําหรับอุตสาหกรรมการประมงการแบงภาคเศรษฐกิจเชนนี้ก็ไมไดรับการพิจารณา
ในระบบการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติเชนกัน แมวาการประมงยังเปนหลักสําคัญของ
เศรษฐกิจแบบชนบทแตจุดเนนของการฟนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ คือการเนนการลงทุน
ดานการเงินและการประกอบการโดยใชเงินทุนเปนหลักมากกวาการใหความสําคัญ
ตอการประมงขนาดเล็กที่ใชแรงงานในทองถิ่นเปนหลัก ในรายงานขององคการ
แอคชั่น เอด เรื่อง “ชีวิตชาวประมงหลังภัยพิบัติ” ไดเสนอสาระสําคัญที่สามารถ
สรุปไดดังนี้คือ 

• ปญหาสําคัญสําหรับชาวประมงรายยอยในชวงกอนเกิดภัยพิบัติ (เชน 
จํานวนปลาที่ลดลง, ขาดสิทธิในการใชที่ดินและพื้นที่นานน้ํา, การ
เปลี่ยนแปลงบริบทดานการคา, การทําใหเปนชายขอบตอผูหญิงและคน
จน, กระแสทุนนิยม และตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น) ไมไดรับการอางถึงในการ
โปรแกรมการใหการสนับสนุนชาวบานและโครงการเหลานี้ยังเปนสาเหตุ
ที่ทําใหปญหานั้นมีความรุนแรงมากขึ้น 
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• รัฐไดละเลยชาวประมงรายยอยและแรงงานในภาคประมงเนื่องจากเนน
ความสําคัญไปที่การเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายการเติบโตดานเศรษฐกิจ 

• การเปลี่ยนแปลงของนโยบายดานเศรษฐกิจระดับมหภาคไดสงผลเชิงลบ
ตอชาวประมงรายยอยในทองถิ่น 

• ในกระบวนการกําหนดนโยบายมักจะดําเนินการแบบบนลงลาง ไมวาจะ
เปนสถานการณปกติหรือสถานการณหลังเกิดภัยพิบัติ และชาวประมงมัก
ตกเปนผูไดรับผลกระทบมากกวาเปนผูที่สามารถมีสิทธิ์ในการปกปอง
ตนเอง 

• ชาวประมงยากจนไมไดรับความสนใจ โดยเฉพาะผูหญิง 
• ยุทศาสตรที่นํามาใชมีรูปแบบที่แยกออกจากกัน และใหความสําคัญแก

องคประกอบยอยมากกวาภาพรวม ชาวบานไดรับความสนใจนอยกวา
ปลาและเทคโนโลยีทางการประมง 

• นโยบายตาง ๆ ไดละเลยสิทธิตามประเพณีเหนือนานน้ําของชาวบาน 
• นโยบายดานการจัดการทางการประมงสามารถจัดการในประเด็นตาง ๆ ที่

กลาวถึงได หากไดรับการดําเนินการอยางเหมาะสม 
• หลังเหตุการณภัยพิบัติ ชาวประมงไดถูกกันใหอยูแยกจากที่อยูอาศัยเดิม

และแหลงพื้นที่ทํากินของตนเอง ดวยเหตุผลดานความปลอดภัยหรือการ
สนับสนุนดานวิถีชีวิตแตในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหการลงทุนใน
ภาคเอกชน เชน การทองเที่ยว เปนตน (Action Aid 2007c,39) 

 
4.6 การสรางชุมชนใหชวยตัวเองได: เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน 
(Save Andaman Network) และ “หมูบานสึนามิ” แหงบานน้ําเค็ม 
จากการอธิบายและวิเคราะหเรื่องการเขามาอยางรวดเร็วของการใหความชวยเหลือ
หลังสึนามิ รวมทั้งความบกพรองเชิงโครงสราง คําถามที่ตองการทราบคือ การฟนฟู
และการพัฒนาควรเปนอยางไร หากระบบของโครงสรางนั้นอยูในทิศทางตรงกัน
ขามกับความยั่งยืน? ในสถานการณที่เต็มไปดวยความอยุติธรรมของโครงสรางดาน
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงความคาดหวัง, วาระแฝง, ความตองการ และ
การรับรูขององคกรนานาชาติและองคกรในประเทศ ความยุติธรรมและความยั่งยืน
จะไดมาอยางไร?  
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สภาพของโครงสรางที่ขัดแยงกัน เกิดขึ้นจากองคประกอบสําคัญ คือ การใหความ
สนใจตอความตองการและขอรองเรียนตาง ๆ ของชุมชนทองถิ่งน ซึ่งสามารถพบได
ในหลายกรณีของการฟนฟูชุมชนในพื้นที่ภาคใตของไทยและสามารถใชเปน
ตนแบบ หรืออยางนอยจุดเริ่มตนในการพัฒนาเชิงบวกในอนาคต ในตัวอยาง
ตอไปนี้เปนตัวอยางที่นํามาจากองคกรพันธมิตรในโครงการสึนามิ เอด วอชท ซึ่ง
เปนกรณีตัวอยางหนึ่งที่พบในระยะเวลาของการดําเนินโครงการ 
 
เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน (Save Andaman Network) 
เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน (Save Andaman Network) เปนองคกร
พัฒนาเอกชนทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับมากในฐานะที่เปนองคกรที่ดําเนินงานใน
พ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติตามชายฝงทะเลอันดามัน นับตั้งแตคลื่นยักษไดพัดเขาฝงเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยทันทีหลังจากสึนามิ เอ็นจีโอทองถิ่นไดทํางานรวมกับ
ชาวประมงทองถิ่นเพื่อใหความชวยเหลืออยางเรงดวน อาทิ จัดหาที่หลบภัย, การ
คนหาผูสูญหาย, จัดงานศพ, การเคลื่อนยายชุมชน และการจัดตั้งแหลงพักพิง
ช่ัวคราว หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิเพียง 2 วัน องคกรพัฒนาเอกชนทองถิ่นได
จัดตั้ง เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน หรือ Save Andaman Network 
และองคกรพัฒนาเอกชนจํานวน 35 องคกรจากทั่วประเทศไดจัดตั้ง “เครือขายความ
รวมมือฟนฟูชายฝงอันดามันและทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งตอมีสมาชิกจํานวน 44 
องคกร36 
 
องคกรพัฒนาเอกชนที่เขารวมไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระยะแรก คือการ
ดําเนินงานขององคกรขนาดใหญและองคกรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติยังขาด
ความคลองตัวและการกระจายความชวยเหลืออยางทันทวงที รวมถึงการขาดการ

                                                 
36 ดูรายละเอียดของรายชื่อองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของและองคกรที่ใหการสนับสนุนทั้งใน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในเอกสารแนบ ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Save Andaman Network 
จากหนังสือที่กําลังตีพิมพในโครงการสึนามิ เอ วอทช “วิวัฒนจากคลื่นยักษ: หนาที่และบทบาท
ในวันพรุงนี้ของ NGO ผูดําเนินการฟนฟูหลังสึนามิ”และรายละเอียดการดําเนินงานของ Save 
Andaman Network รวมมือกับองคกรพันธมิตรและสมาชิกในชุมชน สามารถดูไดใน “บานแหง
อนาคต” (TAW2008b) และในเวปไซตของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน http://www.sdfthai.org 
/web_pages_tsunami/tsunami_upd_rep_overview.html 
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ประสานงานรวมกันระหวางองคกรตาง ๆ และหลายองคกรไดดําเนินงานอยาง
อิสระจนกอให เกิดการดํ า เนินงานที่ซ้ํ าซอนกันและการใชทุนอย างไมมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่หนวยงานและองคกรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กสวนใหญ
สามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางคลองตัว, มีประสิทธิภาพและรวดเร็วแตขาด
ความเชื่อถือและการสนับสนุนจากแหลงทุน 
 
นอกจากนี้ หนวยงานและองคกรพัฒนาเอกชนขนาดใหญใหความสนใจการให
ความชวยเหลือระยะสั้นเทานั้น เชน เรื่องอาหาร, เครื่องมือในการประมง, เรือและ
การสรางบาน โดยไมคอยเนนดานการใหความชวยเหลือและการฟนฟูในระยะยาว 
เชน การฟนฟูดานวิถีชีวิต, การพัฒนาชุมชนและการเสริมสรางชุมชน ขอทาทาย
เหลานี้รวมถึงการขาดขอมูลเรื่องความตองการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบได
สงผลตอการรับเงินชวยเหลือและการเตรียมการบรรเทาทุกขที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบในเชิงลบ37 
 
การสรางเครือขายขององคกรพัฒนาเอกชน, องคกรภาครัฐและภาคเอกชนดูเหมือน
จะเปนหนทางการมีสวนรวมที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว การรวบรวมผูรู
และผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ จาก หนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนมากกวา 
40 องคกรทําใหเครือขายสามารถประสานงานกันในการแทรกแซง, การกระจายผล
ทรัพยากรและการลดการไรสมรรถภาพในการดําเนินงานและการเพิ่มคุณคาของ
เงินบริจาคที่ไดรับ 
 
เครือขายฯมีบทบาทหลักเปนลามและผูประสานงานที่สําคัญ โดยอยูบนพื้นฐานของ 

• การมีสวนรวมของชุมชน ในรูปแบบที่ชาวบานตั้งโครงการและจัดการ
โครงการเอง 

• การฟนฟูชุมชน 
• การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
• การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส 

                                                 
37 ขอมูลของ Save Andaman Network เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล, เปาหมาย, ระบบการ
ดําเนินงานและโครงสรางของการดําเนินงาน ดูในhttp://www.sdfthai.org/web_pages_tsunami 
/tsunami_upd_rep_overview.html 
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โดยรวมถึง 
• การประเมินกิจกรรมความตองการที่เหมาะสมซึ่งรวบรวมจากทัศนะของ

ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ 
• การเสริมสรางชุมชนใหเกิดการปกครองตนเอง 
• ใหความสําคัญแกผูที่ตกอยูในภาวะชายขอบเปนอันดับแรกสุด เชน 

ชาวประมงพื้นบาน, แรงงานตางดาว, กลุมชาติพันธุ เปนตน 
• เพิ่มเสียงจากชาวบานทองถิ่นในการกระจายเงินบริจาค โดยมีเปาหมายคือ 

ชาวบานมีระบบบริหารงานของตนเองและดูแลควบคุมเงินบริจาคของ
ตนเอง 

• ในระยะเวลาของการสํารวจความตองการที่เหมาะสมก็จะรวมถึงการ
ผสานชุมชนเขาดวยกันและเสริมสรางใหชาวบานสามารถจัดการ
กระบวนการตาง ๆ ไดดวยตนเองดวยการสนับสนุนจากเจาหนาที่สนาม
ของ Save Andaman Network 

• รวบรวมผูรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใหมีสวนรวมในการฟนฟู
ชุมชนตั้งแตจุดเริ่มตน แทนที่จะมาจากผูเช่ียวชาญภายนอกที่ไมมีความรู
เรื่องพื้นที่, ชาวบานและโครงสรางโดยทั่วไป 

 
ดังนั้น พ้ืนฐานเหลานี้ไดสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการ
แบบบนลงลางที่รัฐและองคกรใหความชวยเหลือระหวางประเทศนํามาใช เครือขาย
ความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน หรือ Save Andaman Networkจึงดําเนินงานบน
พ้ืนฐานของโครงสรางแบบไทย และดําเนินงานโดยผานองคกรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานในพื้นที่เปนผูนําแทนที่องคกรทุนจะตองหาทางออกรวมกับชาวบานเอง 
นอกจากจะเลี่ยงการจัดการแบบบนลงลางแลวยังเปนกันชนใหชาวบานไม
จําเปนตองเผชิญกับตัวละครอื่น ๆและ เครือขายฯไดรับผิดชอบในการดําเนินการใน
ระยะยาวทั้งหมด 
 
ในกระบวนการรวบรวมผูรูในชุมชนเขามามีสวนรวมและความคุยเคยในพื้นที่ทําให
เครือขายฯมีทางออกของปญหาที่มีความยั่งยืนมากกวาการแกไขเฉพาะหนา
เชนเดียวกับกลุมอื่นที่เขามามอบเงินบริจาคและเสนอผลความสําเร็จของโครงการ 
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เครือขายฯไดพิจารณาวาการสรางและซอมเรือไมไดเปนการมอบสิ่งของเพียงอยาง
เดียวแตเปนการทํางานรวมกับชุมชนโดยเริ่มจากการรวบรวมชาวบานใหมาทํางาน
รวมกันในฐานะที่เปนงานของชุมชน แทนที่ชาวบานจะซื้อเรือของใครของมันจาก
บริษัทหนึ่งแตชาวบานสามารถจัดตั้งอูเรือชุมชนที่สามารถใชเปนที่ซอมเรือตอไป
และเปนการพัฒนาในระยะยาว เชนเดียวกับที่เครือขายฯไดประสบความสําเร็จใน
การรวบรวมประสบการณจากกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรพัฒนาเอกชนที่ผานการ
ตอสูกับปญหามาหลายปจนสามารถชวยกันระบุถึงประเด็นปญหาในการฟนฟู
ชุมชนตั้งแตตน เครือขายไดมีสวนรวมในชุมชนเหลานี้หรือชวยเหลือสมาชิกของ
เครือขายที่บางรายที่ยังพัวพันกับปญหาที่ดินแตองคกรใหความชวยเหลืออื่นทําได
เพียงการสรางบานหลังจากที่ปญหาที่ดินไดรับการสะสางเทานั้น ผูรูในเครือขาย
ชวยใหสามารถระบุความตองการที่แทจริงของชาวบานไดและเครือขายสามารถ
เช่ือมโยงการสนับสนุนดานนโยบายจากระดับทองถิ่นสูนับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5: เครือขายสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนดานนโยบายจากระดับทองถิ่นสู
ระดับชาติ 
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หากเครือขายฯยังคงทํางานในพื้นที่อยางตอเนื่องในระยะยาวทําอยางไรจึงจะ
สามารถสรุปประสบการณจากภัยพิบัติมาเปนการพัฒนาดานประชาธิปไตยในระยะ
ยาวของพื้นที่ชายฝงอันดามัน38 
 
‘หมูบานสึนามิ’ บานน้ําเค็ม 
“สึนามิทําใหเรา...เปนชุมชนที่เขมแข็งขึ้น” คุณไมตรี จงไกรจักรไดสรุปผลที่ไดรับ
จากเหตุการณสึนามิและประสบการณการทํางานระยะเวลา 3 ปของการฟนฟูชุมชน
ในหนังสือพิมพบางกอกโพสต (วันที่ 5 มกราคม 2551) “เมื่อกอน ชาวบานในบาน
น้ําเค็มไมคอยคุยกันเพราะแตละคนมาจากตางจังหวัดและมีพ้ืนเพตางกัน เปน
เหมือนคนที่พูดกันคนละภาษา และสึนามิไดรวมชุมชนที่แตกแยกไวและสอนใหเรา
รูวาไมมีอะไรที่จะอยูเหนือความตั้งใจของเราและพวกเราพรอมที่จะเรียนรูจากอดีต
และสามารถยืนไดดวยตัวเองในอนาคต” 
 
บานน้ําเค็มเปนหมูบานหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากคลื่นยักษสึนามิใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2549 โดยมีผูเสียชีวิตมากกวา 500 คนและเกิดความเสียหายใน
พ้ืนที่สวนใหญของหมูบาน  การจัดการคลื่นของการใหความชวยเหลือจาก
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ในระยะแรกยังไมมีระบบการประสานงานและการ
แจกจายของบริจาคอยางยุติธรรมซึ่งทําใหเกิดการแบงแยกอยางชัดเจนมากขึ้นใน
ชุมชน เชน ชาวบานบางคนไดรับเรือหลายลํา แตบางคนไมไดรับอะไรเลย หรือบาง
คนไดรับบานแบบสไตลบังกะโลแตบางคนไดรับเพียงบานกลองที่ทหารสรางให 
เปนตน 
 
จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง คือ การรวมตัวกันของชาวบานเพื่อจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นจากการรอรับความชวยเหลือเพียงอยางเดียว โดยที่ชาวบานเริ่มจัดกลุมสภา
กาแฟและพูดคุยเรื่องชุมชน การแกปญหาในชุมชนตามความตองการของชาวบาน 
 

                                                 
38 คําถามนี้ยังเปนคําถามที่เปนประเด็นในหนังสือเลมลาสุดของโครงการสึนามิ เอด วอชท 
“วิวัฒนจากคลื่นยักษ: หนาที่และบทบาทในวันพรุงนี้ของ NGO ผูดําเนินการฟนฟูหลังสึนามิ” 
(TAW2008h) 
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ตอมา ชาวบานไดสรางศูนยประสานงานขึ้นเพื่อเริ่มจัดการกับปญหาเรื่องที่ดิน โชค
ดีที่ชาวบานมีธนาคารชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตกอนสึนามิทําใหสามารถดําเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานของชุมชนไดอยางรวดเร็ว ที่เขาเปนทางเลือกและ
ศูนยกลางในการตัดสินใจของชาวบานนอกเหนือจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 
(อบต.) ในการเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส 
 
ชวงแรก ศูนยที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนทําหนาที่ประสานงานในการแกปญหาในชุมชน
และการวางแผนกิจกรรม ศูนยกลายเปนแหลงขอมูลสําคัญของแหลงทุนและองคกร
ชวยเหลือที่ตองการทราบความตองการที่แทจริงของชาวบานและวงเสนากาแฟ
กลายเปนหองประชุมที่พูดคุยเรื่องการวางแผนในดานการพัฒนาอาชีพและการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สมาชิกบางคนในชุมชนไดจัดตั้งโรงเรียน
สอนสรางเรือเพื่ออบรมใหชาวบานสามารถซอมสรางเรือไดและเพื่อจัดหาเรือใหม
ใหแกชาวบานตามความตองการของชุมชน 
 
ดวยความชวยเหลือจากเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน (Save Andaman 
Network) ทําใหชุมชนสามารถจัดตั้งระบบการจัดการดานการจัดสรรความ
ชวยเหลือและจัดกองทุนชวยเหลือสําหรับกิจกรรมการพัฒนาในอนาคต ชุมชนบาน
น้ําเค็มไดแสดงใหเห็นวาชุมชนสามารถจัดการเงินที่ไดรับเพื่อการฟนฟูและสามารถ
ดําเนินโครงการไดดวยตนเอง 
 
ประเด็นของการพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่โครงการสรางบานและสราง
เรือใกลจะเสร็จสิ้นลง โดยมุงเนนไปที่การเปดโอกาสใหมทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาชุมชน การวางแผนการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่พัฒนาขึ้นในทิศทางที่
ตรงขามกับแนวทางของรัฐไดเกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงานแบบลางขึ้นบนซึ่ง
อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความตองการของทองถิ่น และสะทอนให
เห็นวาชุมชนสามารถจัดการไดดวยตนเอง นอกจากนั้น โครงการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศนไดเสนอใหแกองคกรใหความชวยเหลือตาง ๆ โดยที่ชาวบานไมไดรอการลง
ความเห็นชอบเพียงอยางเดียว แตเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความคิดใหกลายเปนการ
ปฏิบัติ 
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5. บทสรุปจากกระบวนการฟนฟูและการฟนคืนสภาพหลังเหตุการณสึนามิใน
ประเทศไทย 
 
5.1 หลุมพรางการชวยเหลือดานการฟนฟูและการฟนคืนสภาพหลังเหตุการณ      
ภัยพิบัติ 
ในบทกอนหนานี้เราไดพยายามแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของ
ในงานฟนฟูหลังเหตุภัยพิบัติ ความซับซอนของเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
พยายามที่จะไปใหถึงการฟนคืนสภาพอยางยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาโดยรวม เรา
ยังไดฉายภาพความสําเร็จที่ เกิดจากความพยายามตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการ
ตระหนักรูถึงชองวางระหวางความคาดหวังอันซับซอน อีกทั้งความสามารถของ
ชุมชน และ/หรือ องคกร ซึ่งมีการประสานงานในชุมชนที่เขมแข็งเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติการและตัดสินใจไดดวยตนเองตลอดกระบวนการฟนฟูที่ผานมาตั้งแตตน 
ตลอดจนความยืดหยุนขององคกรแหลงทุนที่ไดปรับโครงสรางการสนับสนุนให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 
การชวยเหลือดานภัยพิบัติ การพัฒนาและความยั่งยืน ไมอาจเกิดขึ้นไดเองโดย
อัตโนมัติ และใชวาจะไปดวยกันไดกับความประสงคดีเสมอไป จากกรณีศึกษาใน
เรื่องการฟนคืนสภาพหลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย เราไดพบเหตุผลจํานวน
หนึ่งซึ่งทําใหการจัดการดานการพัฒนาและชวยเหลือไมอาจประสบผลสําเร็จ 
ดังตอไปนี้ 

1. ปญหาเรื่องการรับรูเขาใจที่แตกตางกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดการและการพัฒนาโดยทั่วไปหลังเหตุการณภัยพิบัติ 

2. นัยสําคัญของความแตกตางทางการรับรู เผยตัวตนใหเห็นชัดเจนใน
ชองวางระหวางความคาดหวัง (Expectation gap) ซึ่งไมเคยสามารถปด
สนิทไดเลย 

3. ความพยายามในการลดชองวางความคาดหวังมักมีอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งก็
คือความเขาใจในเรื่องเวลาในการดําเนินการที่มีความแตกตางกัน 
(Differing time horizons of the involvement) ของผูเกี่ยวของทั้งหลาย 

4. ประสบการณที่แตกตางก็เปนรากฐานแหงความเขาใจที่แตกตางเกี่ยวกับ
มโนคติที่มีรวมกัน (common concept) ซึ่งในความเปนจริงไดสราง
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อุปสรรคเชิงมโนคติ (concept barrier) ในเรื่องตางๆ อาทิ มิตรภาพ, การ
ชวยเหลือ, ความยั่งยืน, ความจําเปน, เวลา, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย 
ฯลฯ 

5. เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืน ผูที่ เกี่ยวของระดับทองถิ่นมักเกี่ยวของ
สัมพันธอยูอยางซับซอนกับโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
ทั้งระดับทางการและไมทางการ 

6. โครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมในปจจุบันเกี่ยวของสัมพันธกับโครงสราง
ทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม การเสริมสรางความเขมแข็งที่จริง
แทจนสามารถใชประโยชนจากโอกาสการพัฒนาใหบรรลุถึงความยั่งยืน 
ขึ้นอยูกับการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาวใหไดอยางทะลุปรุโปรง 

 
ผลกระทบตอการชวยเหลือและการพัฒนา ปกติมักเกิดขึ้นสองสวน สวนแรกตอ
เปาหมาย สวนที่สองตอระดับปฏิบัติการ เปาหมายมีแนวโนมที่จะถูกกําหนดอยาง
ชัดเจนจากวิสัยทัศนหรือการรับรู เขาใจของผู เกี่ยวของที่ เขมแข็งที่สุด  สวน
ปฏิบัติการมักจะประสบความสําเร็จที่ตางแตกออกไป ทั้งในแงการรับรูเขาใจและ
ความคาดหวังของสมาชิกที่ออนแอที่สุด อยางไรก็ตาม สวนมากแลวสมาชิกที่
ออนแอที่สุดคือผูรับประโยชนลําดับสุดทายในทุกๆ การชวยเหลือดานภัยพิบัติหรือ
การพัฒนา ตามธรรมชาติมนุษยมักมีแนวโนมที่จะปฏิสัมพันธเชิงบวกกับหุนสวนที่
เขมแข็งกวา ทวาในการสงความชวยเหลือ แนวโนมเชนนี้อาจเปนการทําลายตัวเอง 
 
เราขอนําเสนอแผนปฏิบัติงานการฟนฟูและการคืนสูสภาพเดิมหลังเหตุการณภัย
พิบัติ ซึ่งดูคอนขางเปนอุดมคติ เนื่องดวยเกี่ยวพันกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้
กระบวนการทํางานมีเปาหมายอยูที่ความยุติธรรมและความยั่งยืน ดังนั้นเราจะมุง
ความสนใจไปที่การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (ของตนเอง) สูความสําเร็จ
ที่ยั่งยืน เพื่อที่จะสรุปเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานบางประการ ซึ่งไดนําเสนอออกมาเปน
ชุดประสบการณ Tsunami Aid Watch ในรายงานฉบับนี้แลว 
 
5.2 ระยะของการชวยเหลือและระบบการจัดการหลังเหตุการณภัยพิบัติ  
คําถามคือ จริงหรือไม ที่ชุมชนหรือองคกรที่มีการเชื่อมประสานภายในชุมชนที่
เขมแข็งสามารถปฏิบัติการและตัดสินใจไดดวยตนเองตั้งแตเริ่มตน จนตลอด
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กระบวนการฟนฟูและการฟนคืนสภาพเดิม และจริงหรือไมที่องคกรแหลงทุนมี
ความยืดหยุนในการจัดปรับโครงสรางการชวยเหลือสนับสนุนใหตรงตามความ
ตองการของชุมชน สิ่งที่เช่ือมโยงกับคําถามอยางใกลชิดคือ ระบบการจัดการหลัง
เหตุการณภัยพิบัติ ไดทํางานอยางไรและควรทํางานอยางไร ถาหากความยั่งยืนและ
ความยุติธรรมถือวาเปนประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้น หลัก
ธรรมาภิบาลก็คือความแปลกแยกซึ่งอยูบนจุดที่แปลกแยกในกาลเวลา (หลังภัย
พิบัติ) 
 
จากการประมวลประสบการณของชุมชนที่เกี่ยวของและองคกรภายนอกชุมชน 
แผนงานการจัดการภัยพิบัติในฝนประกอบไปดวย แผนการเขาถึง 2 จังหวะกาวใน 6 
ระยะ ในแตละจังหวะกาวจะมีแนวทางโดยเฉพาะของตนที่จะเขาถึงธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุความยั่งยืนที่แทจริง ภาระที่ตองรับผิดชอบในระบบการ
จัดการแบบธรรมาภิบาลจะขึ้นอยูกับสถานการณ รวมถึงการแบงสัดสวนที่ตอง
รับผิดชอบระหวางองคกรชุมชนกับองคกรภายนอก (ดูกราฟขางลาง) 
 
จังหวะกาวที่ 1 : ธรรมาภิบาลแบบฉุกเฉิน (Emergency governance) 
เราเรียกจังหวะกาวนี้วา การจัดการเหตุฉุกเฉิน เนื่องดวยความรับผิดชอบเกือบ
ทั้งหมดในการจัดการภัยพิบัติจะตกอยูกับองคกรภายนอกชุมชน สามารถแบง
ออกเปน 3 ระยะ ดังคําอธิบายขางลาง 
ระยะที่ 1 : การชวยเหลือเบื้องตน (First Aid) (ช่ัวโมง-วัน) 

การชวยเหลือเบื้องตนจะตองกระทําโดยฉับพลันทันทีหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ 
วัตถุประสงคหลักคือการชวยชีวิตผูคนใหรอดมากที่สุด ไมใหบาดเจ็บและ/
หรือเจ็บปวย และจัดใหมีสิ่งที่ เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยการปฐม
พยาบาล ซึ่งจะเปนโครงสรางชั่วคราวเพื่อยับยั้งบรรเทาสถานการณไมใหแยลง
ไปอีก 

ระยะที่ 2 : การชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Aid) (วัน-สัปดาห) 
ระยะของการปฐมพยาบาลจะผสานกลืนไปกับชวงของการชวยเหลือฉุกเฉิน 
วัตถุประสงคหลักของชวงนี้เพื่อแกไขสถานการณใหถึงจุดที่ผูรอดชีวิตจากภัย
พิบัติเริ่มปรับปรุงดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของตนเอง โครงสรางพื้นฐานที่
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จําเปนในระยะนี้สามารถเรียกวา ‘โครงสรางฉุกเฉิน’ และสรางขึ้นเปนการ
ช่ัวคราว 

ระยะที่ 3 : การชวยเหลืออยางเรงดวน (Immediate Aid) (สัปดาห-เดือน) 
วัตถุประสงคเพียงประการเดียวของระยะนี้คือ เพื่อรักษาสถานการณตลอด
ระยะการฟนฟูช่ัวคราว ที่สําคัญที่สุดเพื่อที่จะเตรียมการเขาสูระยะการฟนฟู 3 
ระยะที่กําลังมาถึง สิ่งกอสรางยังคงเปนแบบชั่วคราว สิ่งที่มุงเนนจะเปนเรื่อง
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูรอดชีวิตและชุมชนของพวกเขา ใน
การที่จะมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ และเปนเจาของตองานฟนฟูและการฟน
คืนสภาพของตนเอง ทรัพยากรมนุษยทองถิ่นไดถูกพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรก แผน
นโยบายที่ ชุมชนเปนเจาของไดถูกนําเสนอขึ้นมาเพื่อสืบสานกิจกรรม 
เปาหมาย และวิสัยทัศนการฟนฟูชุมชน ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
สิ่งกอสรางในชวงนี้สามารถเรียกวาเปน “โครงสรางพื้นฐานเพื่อการฟนฟู” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6: ภาระที่ตองรับผิดชอบในระบบการจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
จังหวะกาวที่ 2 : ธรรมาภิบาลเพื่อการฟนฟู (Recovery governance) 
ระยะที่ 4 : การฟนฟูระยะสั้น (เดือน) 

ในชวงเริ่มตนงานฟนฟูระยะสั้น เปนครั้งแรกนับแตเกิดภัยพิบัติที่การปลูก
สรางสิ่งตางๆ จะมุงเนนใหเกิดความถาวรและยั่งยืน อยางนอยที่สุดสามในสี่
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ทิศทาง กลาวคือ ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการเมือง โครงสรางที่
เสนอใหดําเนินการในชวงนี้เรียกไดวา “โครงสรางพื้นฐาน (ถาวร) ใหม” โดยมี
วัตถุประสงคที่จะสรางรากฐานเชิงกายภาพ การเมืองและสังคม ที่เอื้อตอ
กระบวนการฟนฟูและการฟนคืนสภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นภายใตการนําและเปน
เจาของโดยชุมชน รูปแบบโครงสรางชั่วคราวตางๆ ที่ยังคงอยูจากการชวยเหลือ
ระยะสั้นอาจจะถูกยุบเลิกไป หรืออาจจะแปรสภาพไปเปนสาธารณะวัตถุถาวร
ก็ได 

ระยะที่ 5 : การฟนฟูระยะกลาง (ป) 
ในที่สุดชวงเวลาที่จะปลอยใหชุมชนเขามารับชวงการทํางานฟนฟูตออยาง
สมบูรณก็มาถึง พรอมกับการขยับออกขององคกรภายนอก และบัดนี้ชุมชนก็
จะไดเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ซึ่งเสมือนเสาหลักตนที่สี่ของความ
ยั่งยืน และนํามาหลอมรวมไวในแผนงานระยะกลางและระยะยาว การฟนฟู
ระยะกลางจะมุงเนนไปที่การเชื่อมรอยโครงสรางพื้นฐานใหมกับระบบการ
จัดการที่มีชุมชนเปนศูนยกลาง 

ระยะที่ 6 : การฟนฟูระยะยาว (ป) 
ในระหว างระยะสุดท ายนี้  การฟนฟูระยะยาวจะคอยๆ  ทําให ชุมชน
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ไปสูการเติบโตปกติ ซึ่งไมเกี่ยวของกับเรื่องภัยพิบัติแต
อยางใด โดยจะเขมแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ และจะขยายตัวดวยการไปบูรณาการกับ
งานอื่นๆ และเปาหมายอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือกระบวนการฟนฟู ในที่สุดชุมชน
ควรที่จะบรรลุ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามที่ฝนไว กลาวคือเกิดเครือขายธรรมาภิ
บาลในภาวะปกติ และสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐานของชุมชน ในเชิงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม สังคมและการเมือง 
 

แผนปฏิบัติการเชิงอุดมคติที่ไดจากประสบการณการทํางานของ Tsunami Aid 
Watch จะสามารถใชการไดก็ตอเมื่อระบบการบริหารปกครอง (governance) ไดรับ
การปฏิบัติและพัฒนาใหเปนประเด็นรวมกันระหวางผูที่เสมอภาคกัน เสนแบง
ระหวางซามาริตันที่ดีกับเหยื่อภัยพิบัติอาจจะตองพรอมใจกันลบทิ้งไปเสีย เพื่อ
ประโยชนโดยรวม ดั่งวิสัยทัศน “พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส” ของคําประกาศจังหวัด
กระบี่ ซึ่งหมายความวาแนวคิดและความเขาใจเรื่องความเสมอภาคในการชวยเหลือ
จะตองมีการนําเสนอและบูรณาการเขาไปอยูในกรอบความรวมมือและขอตกลง
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ระหวางแหลงทุนและผูไดรับความชวยเหลือ นี่เปนภาวะปกติที่ตองเผชิญหนากับ
ความทาทายในโลกแหงความเปนจริง อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธเชิงอํานาจและ
นโยบายที่มีผลประโยชนเปนตัวนํา และโดยสวนมากแลวจะมีก็แตภาคประชาชน
และองคกรที่มีสวนรวมในการบรรเทาทุกขเทานั้นที่จะยอมรับได ทวามันกลับเปน
สิ่งที่อยูตรงขามกับการรับรูของผูชวยเหลือจํานวนมาก อาทิ “ซามาริตันที่ดี” รวมไป
ถึงความคาดหวังวาจะไดรับความกตัญูรูคุณแบบไมมีเงื่อนไขจากฝายผูรอดชีวิต
จากภัยพิบัติ 
 
สําหรับผูที่เห็นดวยกับกระบวนทัศน (Paradigm) ดังกลาว สามารถทดลองนําไปใช
และตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิของผูรับการชวยเหลือ ซึ่งสามารถที่จะเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับสถานะที่เปนอยูของพวกเขาในการตอสูอันซับซอนหลากหลาย
ในสถานการณหลังเหตุภัยพิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7: การชวยเหลือดานภัยพิบัติและการพัฒนา 
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5.3 ธรรมาภิบาลของทองถิ่นหลังภัยพิบัติและการเสริมสรางความเขมแข็ง (ของ
ตนเอง) ของชุมชน  
ในสถานการณหลังเกิดเหตุภัยพิบัติหรือการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น เรามักจะพบวา
โครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมและทางการเมืองไมสามารถที่จะทําหนาที่ไดอยาง
เต็มที่ เพื่อที่จะสราง (อีกครั้ง) ใหเกิดสิ่งเหลานั้นขึ้นมาใหม องคกรภายนอก39จึงตอง
เขามามีสวนในการตัดสินใจในชุมชนเพื่อสรางระบบชั่วคราวขึ้น จนกระทั่งชุมชน
จะแข็งแรงพอที่จะกลับมามีสวนรวมสําคัญไดอีกครั้ง จนถึงเวลานี้ความเปราะบาง
ของชุมชนก็ยังมีสูง ซึ่งเปนความจริงที่ตองยอมรับในชวงของการวางแผนการ
ชวยเหลือและพัฒนา ในจังหวะกาวตอไป (ของแบบอยางในอุดมคติ) เมื่อองคกร
ภายนอกไดยุติสถานะและบทบาทของตนในการตัดสินใจอยางสมบูรณแลว การ
ประสานงานและการตัดสินใจในทุกเรื่องก็จะตกไปอยูที่ชุมชน เมื่อนั้นก็เช่ือกันวา
ความยั่งยืนจะบังเกิดขึ้น เราไดแสดงเห็นถึงการชวยเหลือดานภัยพิบัติและการ
พัฒนาในแผนภูมิภาพที่ 7  
 
อยางไรก็ตามสิ่งนี้ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังที่เราไดเห็นหลายๆ ตัวอยางในบทที่ผาน
มา เครื่องปองกันความผิดพลาดลมเหลวไมไดทําหนาที่ที่ดี ในกรณีของประเทศไทย
อันเนื่องมาจากอิทธิพลทางความคิดขององคกรภายนอกที่ครอบงําอยู ในทายที่สุด
ระบบโครงสรางการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรภายนอกจึง
เขมแข็งขึ้นมากกวาความตองการของชุมชนที่แทจริง ในกระบวนการสื่อสาร การ
ถกเถียงและอภิปรายไมไดใชถอยคําธรรมดาสามัญ อีกทั้งไมไดขามพนเครื่องกีดกั้น
ทางความคิด ภายใตบริบทการปกครองเชิงอํานาจเปนลําดับช้ัน สิ่งที่หมายถึง 
“ความยั่งยืน (sustainable)” สําหรับคนกลุมหนึ่ง อาจหมายถึง “การขยายเวลา 
(sustained)” สําหรับคนอีกกลุมก็ได คํานิยามและแนวความคิดที่มักไดรับการเจริญ
รอยตาม สวนใหญก็มาจากหุนสวนที่เขมแข็งที่สุดในหวงโซการชวยเหลือดานภัย
พิบัติและพัฒนา40 

                                                 
39 หมายรวมถึงองคกรใดๆ ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชน, ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ, ตางประเทศและในประเทศ ซึ่งไมไดมาจากโครงสรางการปกครองที่มีอยูในชุมชน 
40 ขอเท็จจริงดังกลาวไดรับการยอมรับในการอภิปรายเร่ืองเปาหมาย ซึ่งอางวาความสําเร็จในงาน
พัฒนาที่ยั่งยืนมักเปนผลมาจากความบังเอิญมากกวาการวางแผนอยางกาวหนา 
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หนวยงานดานการชวยเหลือถูกจัดตั้งขึ้นมาปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของตนเอง พวกเขาตองทําเชนนั้น เพราะตองรับผิดชอบตองบประมาณจํานวนมาก
ที่ไดรับมา อยางไรก็ดี คําที่เราใชในบทที่ 3 ที่วา ‘เขียนขึ้นตามล็อคเฟรม (Dictate of 
the LogFrame)’ ตองรับผิดชอบในเรื่องการไรความสามารถที่จะลดชองวางความ
คาดหวัง โครงการการชวยเหลือมักถูกออกแบบบนกระดาษจากคนละสวนของโลก 
ความแข็งตัวของการบริหารจัดการการชวยเหลือ – กําหนดไวเพื่อปองกันการใช
งบประมาณผิดวัตถุประสงค – โดยมากแลวทําใหล็อคเฟรมไมสามารถปรับเปลี่ยน
ไดหลังจากเริ่มดําเนินโครงการ ผูรับการชวยเหลือไมเคยมีอํานาจพิเศษในการ
ตัดสินใจในสิ่งสําคัญ เชน การจัดปรับงบประมาณไปใชในวัตถุประสงคอื่น
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในล็อคเฟรม แมวัตถุประสงคนั้นจะเปนเรื่องเรงดวนกวา
ในสายตาของผูรับการชวยเหลือ  ดังนั้นการมีสวนรวมที่แทจริงของชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบในการกําหนดเปาหมายการฟนฟู ตัวช้ีวัดและการใชงบประมาณ เพื่อให
บรรลุสูธรรมาภิบาล จึงมักเปนไปไมไดในทุกกรณี ทั้งนี้ไมไดเปนเพราะความตั้งใจ
ของทุกคนที่มีสวนรวม หากแตเปนเพราะระบบโครงสรางงานชวยเหลือนั่นเอง 
 
โครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปนตัวกําหนดศักยภาพที่แทจริงของ
ผูรับประโยชน ใหสามารถมีสวนรวมและมีอํานาจจัดการกับงานพัฒนาและ
ชวยเหลือดานภัยพิบัติ ยกตัวอยางเชน ปญหาหลักของการฟนฟูดานเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ แทบจะไมใชเรื่องการขาดแคลนงบประมาณการ
กอสรางซอมแซม หากแตเปนฝายงานดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ผลักดัน
ชุมชนชายฝงทั้งหลายใหไปอยูชายขอบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกอนที่จะมี
เหตุการณสึนามิ ความโดดเดี่ยวหางไกลเชิงเศรษฐกิจการเมืองไมไดรับความสนใจ
อยางเพียงพอจากแผนฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ การไหลบาเขามาของทุนจาก
องคกรและกิจกรรมตางๆนาจะเพียงพอที่จะเชื่อมถึงฟากฝงที่เคยถูกแบงแยก หาก
พวกเขาไดเปนผูวางแผนจัดสรรแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบดวยตนเอง แทนที่จะ
เปนการจัดการของโครงการที่มีคนภายนอกครอบงําอยู การชวยเหลือมักจะให
ประโยชนกับกลุมที่มีความเขมแข็งกวาพรอมกับสรางผลกระทบดังนี้ 

• วิถีชีวิตดั้งเดิมดํารงอยูภายใตการคุกคามผานการรุกล้ําที่ดินเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยระบบเศรษฐกิจแบบเมือง (urban-style 
economy) 
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• การฟนฟูเหตุการณสึนามิไดเพิ่มความกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากคนทองถิ่นจะตองแขงขันกับนักลงทุนตางประเทศ ในการใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่พ่ึงถูกทําลายทางนิเวศวิทยาจากเหตุการณ     
สึนามิ 

• แผนงานฟนฟูดานเศรษฐกิจ เชน การฝกอบรมดานอาชีพ ยังขาดมาตรการ
ที่จะเช่ือมโยงทักษะใหมดังกลาวกับระดับมหาภาค หรือที่เราใชคําวา 
“เศรษฐกิจเมือง (urban economy)” ในบทที่ 4 ดังนั้นโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหมๆ จึงคอนขางจะหายาก 

 
5.4 การสรางใหมคือการสรางสิ่งใหม : พลิกวิกฤตเปนโอกาส 
ขอเท็จจริงที่มักถูกมองขามในการจัดการภัยพิบัติ คือระดับของภัยพิบัติ ทันทีที่
โครงสรางตางๆ ในชุมชนถูกทําลายเสียหายลง สังคมมนุษยมีแนวโนมที่จะเติมเต็ม
ความวางเปลาเชิงโครงสรางนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศ นี่หมายความวาประเด็นเรื่องความเปนเจาของก็กาวเขาสู
กระบวนการนิยามใหม การเรียกรองใหมตอทรัพยากรเกาทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม กําลังเกิดขึ้น ซึ่งมักสงผลตอการสรางสถานะภาพใหม 
ตลอดจนการเรียกรองดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมใหมตอ
ทรัพยากรที่มีเหลืออยู 
 
ชวงเวลาแหงการนิยามใหมนี้คือหนึ่งในจุดออนสําคัญของชุมชนดังที่แสดงใหเห็น
ในแผนภูมิขางตน ผลที่เกิดขึ้นจากการกระจายตัวใหมในความเปนเจาของทรัพยากร 
กระทบอยางแรงและโดยตรงตอศักยภาพของผูรอดชีวิต ในการที่จะสรางอนาคต
ใหมใหกับตนเอง ไมใชปริมาณความชวยเหลือที่โถมถ่ังเขาสูพ้ืนที่ภัยพิบัติ - หรือ
จํานวนโครงการพัฒนาโดยทั่วไป – หากแตเปนเรื่องของความสามารถในการวิวัฒน
โครงสรางใหม  
 
ตลอดจน ‘สรางสํานึกตอชุมชน communal constructs’ ที่เปดโอกาสใหผูรอดชีวิต
ไดเรียกรองความเปนเจาของตอทรัพยากรที่ยังเหลืออยู เพื่อจะนํามาผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการฟนฟูโดยชุมชน 
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มีวิธีการเยียวยารักษาที่สําคัญสองประการที่ดูเหมือนจะใชไดผลในกระบวนการ
ฟนฟูภัยพิบัติสึนามิในประเทศไทย เมื่อใดก็ตามที่มีการเลนการเมืองนอยที่สุดใน
กระบวนการฟนฟู และมีการเสริมสรางความเขมแข็งตนเองของผูประสบภัย ผนวก
กับสิทธิในการตัดสินใจในกองทุนชวยเหลือ ชุมชนจะเขมแข็งไดมากพอที่จะตาน
แรงกดดันผลักเขามาโดยกลุมคนที่อยากจะจัดสรรทรัพยากรใหม ในการยอมรับ
ความเปนจริงวา ไมมีการสรางใหม มีแตการสรางสิ่งใหม เราจึงมากําหนดเรื่องความ
ตองการการชวยเหลือและการพัฒนาตางๆ และสมาชิกที่ออนแอที่สุดก็จะสามารถ
เขามาเปนพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เทาเทียมในหวงโซการชวยเหลือหรือ
การพัฒนาได เนื่องจากขอเรียกรองนี้ถูกคัดคานโดยนโยบายและการเมืองที่มี
ผลประโยชนเปนตัวขับเคลื่อน  ความทาทายขางหนาก็คือการตอสูของกลุมคนที่มี
ความคิดคลายกัน เพื่อใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งระดับองคกรตลอดถึงผูรับ
การชวยเหลือ โดยเริ่มจากเรื่องสิทธิในการใหความชวยเหลือและสิทธิที่จะกําหนด
ชีวิตของตนเอง (Right to Aid and the Right of Self-Determination)  
 
เพื่อใหสอดรับกับแนวปฏิบัติการดังกลาว เงื่อนไขที่กําหนดไวกอนจํานวน 2 ชุดจึงดู
เหมือนจะเปลี่ยนแปลงไมได 
 

1. ความเขาใจในมิติทางการเมืองของการสงความชวยเหลือเพื่อการฟนฟู
และฟนคืนสภาพ และการสรางความเขมแข็งแกผูรับการชวยเหลือและ
ชุมชนทองถิ่น 

การเลนการเมืองในแงของการทําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจในบริบทพื้นที่
หลังภัยพิบัติและการสรางความเขมแข็งใหกับผูรอดชีวิตจากเหตุการณดังกลาว เปน
สิ่งที่จําเปนตองทําตั้งแตเริ่มนําสงการชวยเหลือ สิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับเรื่องการ
ตัดสินใจและโครงสรางการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดตั้งตัวแทนขึ้นมาเพื่อเผชิญ
กับเหตุทาทายตางๆ ที่ผูมีอํานาจมากกวาจะเขามาแสวงผลประโยชน 
 
แมเพียงสองสามชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ ก็เกิดการรวมตัวจัดการชวยเหลือ
ตนเองขึ้นมาบางแลว นี่คือการสถาปนาโครงสรางการบริหารจัดการครั้งแรกหลังภัย
พิบัติขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว มันเปนอะไรที่มากกวาการที่คนภายนอกมาจัดต้ัง
โครงสรางใหมแทนที่แกนนํากลุมเดิมนั้น เพราะพวกเขาเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ กระนั้น
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ก็ตามในกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งผูรอดชีวิตจากภัยพิบัติและชุมชน 
นาจะสนับสนุนโอกาสใหพวกเขาไดมามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อให
กระบวนการชวยเหลือเปดพื้นที่กวางมากขึ้น ทําใหมันมีความยืดหยุน รวมถึง
สามารถวิพากษวิจารณเพื่อพัฒนางานไดตลอดเวลา มาตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งควรมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง อยางนอยที่สุดก็จนกวาชุมชนจะสามารถหรือ
แสดงเจตจํานงที่จะรับชวงดําเนินการฟนฟูดวยตนเอง โดยที่ชุมชนควรไดสัดสวน
ในการจัดกิจกรรมและความรับผิดชอบเทากับหรือมากกวาขององคกรจากภายนอก 
(ดู รูปที่ 8 ขางลาง) 
 

2. สิทธิของผูรับการชวยเหลือ – ณ จุดหนึ่ง – ท่ีจะตัดสินใจเรื่องการใช
ประโยชนจากกองทุนที่ไดรับบริจาคหรือท่ีสงวนไวสําหรับตน ตองเปนสิ่ง
ท่ียึดถือเปนแนวทางการชวยเหลือ 

นี่อาจเปนขอเรียกรองที่สําคัญที่สุดอันที่เปนผลสืบเนื่องมาจากประสบการณทํางาน
ฟนฟูพิบัติภัยสึนามิ การบริจาคทั้งหมดเพื่อผูรอดชีวิตจากภัยพิบัตินาที่จะเปนของ
ผูรอดชีวิต สิ่งนี้ยังไมไดถูกบรรลุลงในกฎหมาย และองคกรแหลงทุนควรตอง
บริหารเงินบริจาคอยางเปดเผยโปรงใส และสอดคลองกับเจตนารมณของผูบริจาค 
 
ขอเรียกรองไมไดหมายความวาทุนทั้งหมดควรจะตองกระจายออกเปนตัวเงินใหกับ
ผูรอดชีวิต การจายเงินไมจํากัดจํานวนอยางเสรีก็อาจจะสงผลกระทบในทางตรงขาม 
และอาจทําใหสถานการณเลวรายลงไปกวาเดิม ดังที่ไดอธิบายมาแลวขางตนวาพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติกําลังอยูในชวงการนิยามความหมายใหมเรื่องความ
เปนเจาของ แมแตการพัฒนาตัวช้ีวัดที่เสมอภาคและยุติธรรมเพื่อที่จะหาวาใครควร
ไดรับเทาไร ก็อาจเปนไปไมได และอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดในชุมชน 
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รูปท่ี 8: มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งควรมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 
อยางไรก็ตาม กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของตนเอง ควรที่จะเดินไป
พรอมกับกระบวนการถอนตัวและการยกสิทธิการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับกองทุน
และการใชประโยชนแกกลุมเปาหมายที่แทจริง เราไดเห็นวาผลประโยชนและ
ศักยภาพดานเศรษฐกิจของคนภายนอกเปนตัวกําหนดอํานาจทางการเมืองของพวก
เขาในแงที่จะผลักดันผลประโยชนของตนเปนสําคัญ เราไดอธิบายใหเห็นวา
ชวงเวลาที่ขยายออกไปของสภาวะเปราะบางของชุมชน กอเกิดขึ้นมาในภาวะ
เรงดวนเพื่อที่จะเรียกรองสิทธิความเปนเจาของในทรัพยากรหลังเกิดเหตุการณภัย
พิบัติ ผลที่จะตามมาคือ หากเราตองการใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบสามารถพิทักษ
ประโยชนของตนในกระบวนการฟนฟูได เราตองทําใหเขาเขมแข็งทางการเมือง
ดวยการเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกเขา เราเชื่อวานี่คือเจตนารมณของผู
บริจาคสวนใหญ พวกเขาตองการชวยใหเหยื่อตอสูเพื่อความอยูรอด และในที่สุดมี
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ชัยชนะอยูเหนือสถานภาพความเปน ‘เหยื่อ’ กระบวนการชวยเหลือและพัฒนาใดๆ 
ก็ตาม ควรตระหนักยอมรับเจตนารมณพ้ืนฐานนี้เพื่อชวยเหลือผูอื่น 
 
การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการเมืองไมอาจที่จะสําเร็จไดดวยเงิน
หรือตัวเลขในบัญชี เศรษฐกิจที่ปฏิบัติไดจริงและอยูบนฐานทรัพยากรคือสิ่งที่สําคัญ
ยิ่งที่จะนําไปสูความยั่งยืนของชุมชนทุกแหงหน ขณะที่ทรัพยากรที่เหลืออยูกําลังถูก
แขงขันชวงชิงจากคนภายนอก ความสามารถในการเรียกรองความเปนเจาของเหนือ
ทรัพยากรจะทําใหชุมชนที่รอดชีวิตสามารถมีอํานาจการควบคุมทางการเมืองได 
และเพื่อที่จะตัดสินใจกําหนดจังหวะกาวของการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
แหลงทุนกับชุมชนควรรวมมือกันกําหนดแผนงานครบครันดวยรายละเอียด 
หลังจากนั้น คุณไมตองชวยชีวิตใครจากอุบัติเหตุรถชนกัน คุณปลอยใหเขาขับ
รถพยาบาลดวยตัวเขาเอง แตวาคุณก็ตองไมทิ้งขาที่หักไวในเฝอกนานเกินความ
จําเปน 
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ภาคผนวก / บทสงทาย 
 
ภัยพิบัติและการฟนฟูจะยังคงเปนภารกิจของมนุษยชาติตอไปในอนาคต ขณะที่งาน
อื่นจะเปนพันธะกิจทั่วไปมากขึ้นในงานพัฒนา สิ่งที่โครงการ Tsunami Aid Watch 
ไดคนพบในประเทศไทย ชวยใหเราไดมองเห็นภาพของวิกฤติการณลาสุด ณ เวลาที่
เอกสารชิ้นนี้เขาสูกระบวนการพิมพ ซึ่งก็คือพายุไซโคลนนากริสที่ถลมดินแดน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําในประเทศพมา เพราะวาการฟนฟูใดๆ ในพื้นที่ภัยพิบัติของ
ประเทศมักจะมีลักษณะคลายคลึงกัน คือมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่
นั้นๆ หากแตครั้งนี้มีการปฏิเสธจากกองกําลังทหารที่ไมใหผูชวยเหลือตางชาติเขา
ประเทศ แมจะมีผูรอดชีวิตถึงกวา 2 ลานคน ในสายตาของกองกําลังทหารพมานั้น 
การที่จะปลอยใหความรับผิดชอบในการกอสรางใหมไปอยูในมือของตางชาติยอม
หมายถึงการเชื้อเชิญใหปฏิปกษทางการเมืองมากระทําสิ่งเลวรายในประเทศนั่นเอง 
การตัดสินใจดังกลาวเสมือนคํายืนยันตอสาธารณชนวาไมมีสิ่งที่ เรียกวาการ
ชวยเหลือที่เปนกลางทางการเมือง ไมวานั่นจะเปนการชวยเหลือดานภัยพิบัติหรือ
การชวยเหลือดานการพัฒนาโดยทั่วไป ถึงเวลาแลวที่ภาพลวงตาเหลานั้นจะตองถูก
ฝงกลบ ในฐานะซากประวัติศาสตรการชวยเหลือดานการพัฒนา และการเมืองแหง
การชวยเหลือก็จะกลายเปนบรรทัดฐานตอไป 
 
สิ่งที่รัฐบาลทหารพมากริ่งเกรง หาใชเรื่องการชวยเหลือ หากเปนเรื่องความคิดที่วา
แหลงทุนและหนวยงานดานการชวยเหลือทั้งหมดผูกโยงอยูกับเรื่องการชวยเหลือ
เชิงมนุษยธรรม หนวยงานเหลานั้นมาเพื่อที่จะกูสถานการณใหดีขึ้น เพื่องานและ
ความหวังเรื่องความยั่งยืนของกระบวนการฟนฟู ความหวังนี้หมายรวมถึงความ
มุงมั่นของแหลงทุนตางชาติ – อยางที่เราเคยเห็นในประเทศไทยและพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ – ที่จะฝกเรื่องการมีสวนรวมในการตัดสินใจและระบบธรร
มาภิบาลในทุกที่ที่เปนไปได สิ่งเหลานี้ไมใชเพื่อผลประโยชนทางการเมือง แตเพื่อ
ความตั้งใจที่จะชวยเหลือผูอื่นที่มีความจําเปนไดบรรลุผลอยางแทจริง ความสามารถ
และความมุ งมั่นของรัฐบาลในการรับประกันการสงความชวย เหลือที่ มี
ประสิทธิภาพมายังประชาชนอยางทันทวงที ไมวาจากภายในหรือจากภายนอก
ประเทศ ก็ลวนเปนสัญญาณของเสรีภาพที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งนั้น 
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เสรีภาพดังกลาวมิไดมีอยูในประเทศพมา และเราไมควรคาดหวังวาจะสามารถให
การชวยเหลือกับราษฎรแหงนี้โดยปราศจากภาพการตอสูเรียกรองทางการเมือง
ระหวางคณะปกครองทหารกับชุมชนระหวางประเทศที่ตองการไดรับอนุญาตใหเขา
ไปทําการชวยเหลือ  ระบอบการปกครองไมได ‘เสียสติ’ หรือ ‘วิตกจริต’ จาก
มุมมองของตนเอง คณะบริหารประเทศไดกระทําการตัดสินใจอยางมีสติ – แมจะ
โหดรายและไรมนุษยธรรมอยางยิ่งยวด – ที่จะดํารงอยูในอํานาจอยางคาดไมถึง ไม
มีความชวยเหลือของตางชาติใดสามารถเขาสูประเทศ เพราะความหวังที่ผูกติดมา
นั้นอาจเปนประกายไฟที่พุงเขาใสทําลายตนเอง สําหรับพวกเขาแลว ผูรอดชีวิต
จํานวนสองลานคนซึ่งตองการความชวยเหลือนับวาเปนปรปกษตอระบบเผด็จ
การทหารที่จะตองดําเนินตอไป ปรปกษที่ตองพิชิตใหไดภายใตทุกสถานการณและ
แมตองแลกดวยอะไรก็ตาม 
 
ความพยายามของนานาชาติที่จะชวยเหลือประเทศพมาตองเปนทางการเมือง และ
ตองมีบทบาทอยางตอเนื่องบนสังเวียนการเมืองดานความสัมพันธระหวางประเทศ 
เพื่อหาขอตกลงทางการเมืองระหวางนานาประเทศกับประเทศพมาตอประเด็นความ
ชวยเหลือ ขณะนี้หนวยงานดานทุนสวนใหญไดรับอนุญาตใหสงเครื่องใชตางๆ ไป
ยังกองทัพ แลวกองทัพจะจัดการกระจายตอเอง อยางไรก็ตามมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือ ไมวาจะเปนการชวยเหลือดานการพัฒนาหรือดานภัยพิบัติ ลวนแต
เปนประเด็นทางการเมือง และกิจกรรมก็ไมไดถูกทําใหเปนจริง เราจึงไมควรลืมวา
การที่ไมสามารถสงความชวยเหลือไปยังประเทศพมาในชวงสองสามสัปดาหแรก
หลังพายุถลม ก็คือผลจากการที่นานาประเทศไมสามารถหาขอตกลงรวมกันไดวาจะ
จัดการอยางไรกับประเทศที่เคยรองขอความชวยเหลือทางการเมืองในอดีต และ
เสียงรองเหลานั้นสงมายังเรานานกวาสองทศวรรษแลว 
 
ขณะเดียวกันนี้ สถานการณโดยรวมกําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่แทจริง จากการ
ปลอยใหผูรอดชีวิตจากพายุไซโคลนขาดการดูแลนานกวาสามสัปดาห มีผูนํากลุม
ใหมเกิดขึ้นมาทามกลางพวกเขาเพื่อกอรางสรางระบบการจัดการชั่วคราว เพื่อที่จะ
บรรเทาความโกลาหลและความทุกขทรมานของผูรอดชีวิตใหมากที่สุดเทาที่เปนได 
พวกเขาจะไมประสานงานไปยังระบอบการปกครองปจจุบัน จะไมมีวันเปนหนี้
บุญคุณผูนําคณะทหาร และจะกลายเปนผูนําที่แข็งกราวโดยความจําเปนและ
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ประสบการณ มีความเปนไปไดสูงที่บางคนในพวกเขาจะสั่งสมประสบการณ
จนกระทั่งในอนาคตสามารถสรางและนําผูอื่น และมองเห็นความจําเปนที่จะตองสู
กับทหารบนแผนดินของตนเอง 
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• Tsunami Aid Watch (ed.), 2008d: Tsunami Impact: The world of Morgan, 
Morglan and Urak Lawoi sea gypsies after the waves. By Sumroeng 
Choeychuenjit. Chiang Mai. 

• Tsunami Aid Watch (ed.), 2008f: Communities in Limbo: Land profiteering 
after the Tsunami. By Sayamol Kaiyoorawong, Somyot Tolang and Dawan 
Sanlee. Chiang Mai. 

• Tsunami Aid Watch (ed.), 2008g: Three Years of Tsunami Rehabilitation in 
Bahn Nahm Khem: Opportunity in crisis. By Somsak Suriyamonthon. 
Chiang Mai. 

• Tsunami Aid Watch (ed.), 2008h: Evolving from the Waves: Future 
Prospects and tasks for a post Tsunami NGO. By Phakphoom 
Withanthirawat. Chiang Mai. 
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รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
  

1. “วิวัฒนจากคลื่นยักษ: หนาที่และบทบาทในวันพรุงนี้ของ NGO ผูดําเนินการ
ฟนฟูหลังสึนามิ” โดยภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน  

2. สามปหลังการฟนฟูสึนามิที่บานน้ําเค็ม:  การพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส โดย 
สมศักดิ์  สุริยะมณฑล 

  
หนังสือท่ีไดรับการตีพิมพแลว      

1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ
เกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอํานวยการ
โครงการTAW และ วไลทัศน วรกุล จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิ
ไฮนริคเบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งในโครงการ
ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม 
ธันวาคม 2549 

3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชน ที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

4. โซฟารสัญลักษณ เพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ  เรียบเรียงโดย
ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริค
เบิลลสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1  

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา, 
บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิประเสริฐ
กุล ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดา
มัน ISBN 978 974 8410 25 8 
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6. 78 สัปดาหหลังสึนามิ บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย โดย คารล เซกชไนเดอร และ วไลทัศน 
วรกุล ฉบับจัดพิมพครั้งที่ 2  ISBN 978 974 8410 24 1  

7. เอกสารวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทย ในรูปแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลพรอมบทและสรุปขอเสนอแนะจากชุมชนผูประสบภัย 
3 เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ สวนที่หนึ่งเขียนโดย : ทีมงานโครงการ     
สึนามิ เอด วอทช : คารล เซกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ รอมลี       
แมเราะ สวนที่สองจัดทําโดย: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ISBN 978 974 8418 26 1 

8.  การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสึนามิ: สวนที่ 1ประวัติ และวิถีมอแกน 
ชาวเลแหงอันดามันไทย โดยสําเริง เชยช่ืนจิตร, สวนที่ 2 วิถีชาวเลแหงอันดา
มันไทยหลังสึนามิ โดย สมยศ โตะหลัง ISBN 978 974 13 8162 3  

9.   ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ชุมชนบานน้ําเค็ม 3 ปหลังสึนามิ โดย คารล  
เซกชไนเดอร  ทิวาวรรณ  ชัยขาว และรอมลี แมเราะ  ISBN 978 974 051622 4 

10.   การสรางเพื่ออนาคต :  กรณีศึกษาที่ 1 การสรางบาน โดย ชาลินี สะทานบัว 
        กรณีศึกษาที่ 2 การสรางและดําเนินการอูเรือชุมชน โดย วิทยา  อาภารณ 

ISBN 987 974 8410 241   
11.  สึนามิกับผลกระทบตอโลกของชาวเลอยางมอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย 
       โดยสําเริง เชยช่ืนจิตร ISBN 978 974 13 8162 3 
12. ผลประโยชนบนที่ดินกับเสียงคร่ําครวญของผูประสบภัย โดย ศยามล         

ไกยูรวงศ, สมยศ โตะหลัง , ดาวรรณ สันหลี   
 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551 


