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โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและ
ทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böell Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มี แนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่       
กรุงเบอรลินเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  เปนหนวยงานที่
เนนการดําเนินงานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่เปดกวางระหวาง   
ผูคนในสังคมโดยไมมุงหวังผลกําไร เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการใหความ
ชวยเหลือดานการศึกษาการเมืองทั้งในประเทศเยอรมัน และตางประเทศอันจะ  
นํามาซึ่งการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  กระตุนกิจกรรมทาง       
สังคมการเมือง  และสรางความเข าใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน      
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับ
โครงการการติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลล
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่ม และดําเนินการมาอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลาหลายปที่ผานมา   
 
บริษัทท่ีปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult 
and Resource Co., Ltd.: SEA – C.R.)          เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงาน
ปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม เปนองคกรที่มีศักยภาพที่โดดเดนในดานการให 
ความรวมมือเพื่อพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความสะดวก โดยไดนํา
มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  และมีความแตกตางกันมาใชใน        
การปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐอยางเต็มที่  
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สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต 
 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความชวยเหลือของ 
องคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ 

กรณีศึกษาบานทุงหวา, บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 
 

โดย พิกุล สิทธิประเสริฐกุล  
ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน  

 
พรอมบทความสมทบ 

“แฉม” ดาบสองคมของวัฒนธรรมมอแกน 
 โดย สําเริง เชยช่ืนจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการภาษาไทย / อังกฤษ: วไลทัศน  วรกุล, เวด แม็กกี    และ ลารซ เคราซ 
ผูแปลไทย –อังกฤษ: ศักดิ์เกรียงไกร ปญญาวัตร, กฤษณะ  ปญญาจันทร   
ปกและรูปเลม : บริษัท คอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิรกส จํากัด 
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สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ 
 ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ  กรณีศึกษาบานทุ งหวา ,   
บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 
 
เรียบเรียงโดยทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ 
ไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

จัดพิมพครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม 2550                                                                                              
ลิขสิทธิ์ของ © Tsunami Aid Watch Programme 
พิมพที่ : โรงพิมพสุเทพการพิมพ จังหวัดเชียงใหม  
ISBN  978 974 8410 25 8    
 
ที่อยูที่ติดตอได: 
สํานักงานโครงการ Tsunami Aid Watch 
156/118 ม.10 ถ.คันคลอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200    
โทรศัพท +66-(0) 53-810156 ตอ 117 
อีเมล : taw@taw-hbf.org; www.taw-hbf.org  
 
มูลนิธิไฮนริคเบิลล  
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จ.เชียงใหม  
ตู ป.ณ.119 สํานักงานไปรษณียมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เชียงใหม  50200  
โทรศัพท : +66-(0) 53-810430-2  
อีเมล: sea@hbfasia.org; www.boell-southeastasia.org  
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับ บุคคลทุกทาน ชุมชน
ทุกแหง รวมทั้งกลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และขอขอบคุณทุกๆ 
ฝายและทุกองคกรที่ไดชวยเหลือและสนับสนุนประชาชนและชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26   ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปน
อยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องในภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่
เหลืออยู สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมูเกาะมัลดีฟ 
และประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝงซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และ
ผูคนนับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากเหตุการณสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้นสําหรับ
ผูรอดชีวิต หลายพื้นที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการ
ฟนฟูความเปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับ
การดูแลโดยชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณ
สวนใหญในขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายัง
หางไกลจากคําวาปกติสุขอีกมากนกั 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาวะ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง
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มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะ
ยาวจะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ 
ตามความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดี
ขึ้นกวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤต ิ
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คํานําลําดับที่ 1  

หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของโครงการสึนามิเอดวอทช  (Tsunami Aid Watch: 
TAW) อันเปนโครงการหนึ่งภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือการนําเสนอการวิเคราะห และอภิปราย
ถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฟนฟูสึนามิในระยะกลาง
โดยใชมุมมองของชุมชนผูประสบภัยเปนแนวทางในการปฏิบัติที่สําคัญยิ่ง  
 
การศึกษาชิ้นนี้เปนบทศึกษาเลมหนึ่งจากชุดการศึกษาทั้งหมดที่เกิดจากความ
ชวยเหลือของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman 
Network: SAN) ที่ถือเปนองคกรพันธมิตรหลักที่ทํางานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยสึนาม ิ
 
บทศึกษาเหลานี้เกิดจากการศึกษาวิจัยโดยนักเขียนในพื้นที่ประสบภัยที่ไดรับการ
คัดเลือกโดยเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน  ดังนั้นบทศึกษาชิ้น
นี้และชิ้นตอไปที่กําลังจะมีการจัดทําในโครงการสึนามิ เอด วอทช จะมาจากการ
นําเสนอโดยมุมมองของนักเขียนเอง  อยางไรก็ตามการนําเสนอมุมมองเหลานี้
ใหกับสังคมอื่นที่ไมไดใชภาษาไทยในการสื่อสารไดรูจักอยางกวางขวางถือเปนอีก
เปาหมายหนึ่งของโครงการสึนามิ เอด วอทช ดังนั้นนอกจากเนื้อหาที่เปนภาษาไทย
แลวในหนังสือของโครงการแตละเลมก็จะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษอยูดวยทุก
ฉบับ   
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล ใครขอขอบคุณเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดา
มัน ชุมชนที่เปนสมาชิก รวมทั้งขอขอบคุณ คุณพิกุล สิทธิประเสริฐกุลผูเขียนบท
ศึกษาในครั้งนี้ที่ชวยใหความกระจางในประเด็นความชวยเหลือจากองคกรคริสต
ศาสนาตอชุมชนทองถิ่นที่มีชาวบานนับถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ เรารูสึก
ซาบซึ้งในความรวมมือที่กอใหเกิดบทศึกษาขึ้นมาจํานวนหนึ่ง  
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บทศึกษาในครั้งนี้ก็เปนงานชิ้นแรกจากบรรดางานเขียนทั้งหมดซึ่งเราหวังเปนอยาง
ยิ่งวาบทศึกษาชิ้นนี้จะทําใหผูอานมีความสนใจในประเด็นที่ไดนําเสนอ 
 
25 มิถุนายน 2550 
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน 
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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คํานําลําดับที่ 2  

ทุกวันนี้หากใครไดไปยังบานน้ําเค็ม และเขาหลัก จังหวัดพังงาพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ ทานก็จะพบเห็นสัญลักษณขององคกรคริสตศาสนา
ที่มีอยูทั่วไปในพื้นที่อยางหลีกเลี่ยงไมได ผลจากความชวยเหลือขององคกรเหลานี้
ไดทําใหเกิดการกอสรางโบสถขึ้นหลายแหง อาคารบานเรือนทั้งที่ไดกอสรางหรือที่
ไดรับการซอมแซมขึ้นใหมจากเงินชวยเหลือขององคกรเหลานี้จะมีหลักคําสอนจาก
คัมภีรไบเบิลจารึกบนอาคารใหเห็นอยางชัดเจน 

ในขณะที่กระแสความชวยเหลือจากที่ตางๆ ไดหล่ังไหลเขามาชวยลดผลกระทบที่
เกิดจากสึนามิ   องคกรคริสตศาสนาก็ไดเขามายังพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายเชนกัน 
องคกรเหลานี้นอกจากจะใหความชวยเหลือเรื่องปจจัยยังชีพที่จําเปนอยางเรงดวน
แลวยังไดใหคําปรึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบดานจิตใจซึ่งเปนมิติที่ความชวยเหลือ
จากองคกรทั่วไปมักจะละเลยอีกดวย 

อยางไรก็ตามบอยครั้งที่บทบาทและความชวยเหลือจากองคกรคริสตศาสนายังเปน
ประเด็นที่ไดรับการวิพากษณวิจารณอยูเสมอ ซึ่งการวิพากษวิจารณไดกลาวถึงการ
เผยแพรศาสนาของพวกมิชชันนารีที่เขามา มีความเชี่อมโยงกับความชวยเหลือ
เรงดวนที่ใหกับผูประสบภัย  ความคลางแคลงใจของคนในพื้นที่ตอความชวยเหลือ 
เปนสิ่งที่จุดประเด็นใหโครงการสึนามิ เอด วอทช ตองทําการศึกษาภายใตกรอบการ
ทํางานที่ต้ังไว 

ดังนั้นบทศึกษานี้จึงเกิดขึ้นเพื่อบรรยาย และวิเคราะหความชวยเหลือของกลุมคริสต
ศาสนาที่ไดเขามาชวยเหลือคนในทองถิ่นและอธิบายถึงเหตุผลในการที่ชุมชนหลาย
แหงเห็นวาความชวยเหลือเหลานี้มีประโยชนอยางแทจริงโดยนําเสนอผานมุมมอง
ของชาวพุทธในพื้นที่  บทศึกษานี้จะมีสารอันเปนคําถามวาความชวยเหลือของ
องคกรเหลานี้จะมีวาระซอนเรน และอาจสรางผลกระทบที่เปนปญหาตอโครงสราง
ทางสังคมของทองถิ่นไดหรือไม และหากนี้เปนกิจกรรมที่มีเบื้องหลังคือการ
เผยแพรศาสนาจริงๆ จากความเห็นของผูแตงจึงเปนเหตุใหเขาใจไดวาทําไมการ
เผยแพรศาสนาดวยวิธีเชนนี้จึงไมสามารถชักจูงใหชาวบานในพื้นที่ที่ไดรับการ
ชวยเหลือหันมานับถือศาสนาคริสตตามความตองการขององคกรเหลานี้ไดทั้งหมด    
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เรามีความหวังอยางแทจริงวาผูอานทุกทานจะมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงขอสังเกตที่
บทศึกษานี้มีตอการเขามาชวยเหลือผูประสบภัยของกลุมองคกรคริสตศาสนาอัน
อาจจะสงผลตอโครงสรางทางสังคมที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธดัง
ตัวอยางที่ไดปรากฏใหเห็นในครั้งนี้ บทศึกษานี้จะนําเสนอขอมูลเชิงลึกถึงเรื่อง
ความตระหนักในประเด็นความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขององคกร
คริสตศาสนา และหวังวาในอนาคตการเผยแพรศาสนาของบรรดามิชชันนารีจะไม
บรรลุผลจนเกินพอดี กระทั่งสามารถเปลี่ยนใหชาวบานในพื้นที่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทยหันไปนับถือศาสนาคริสตกันจนหมด  

 

25 มิถุนายน 2550  
คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอาํนวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล 
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อารัมภบท 
 

มหันตภัยสึนามิถือเปนภัยพิบัติรายแรงครั้งหนึ่งของประเทศไทย ในเชิงโครงสราง
นั้นประเทศเรายังไมเคยมีประสบการณการรับมือกับภัยพิบัติขนาดนี้มากอน จึง
นับเปนความโชคดีที่ในยามวิกฤตเชนนั้น ความชวยเหลือโดยเฉพาะจากภาค
สาธารณะที่หล่ังไหลเขาไปใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยนั้น รวดเร็ว ทันเวลา 
และสามารถตอบสนองตอความตองการในระยะฉุกเฉินแกผูประสบภัยไดทันการณ 
และสวนหนึ่งของความชวยเหลือเหลานั้นยังคงดําเนินตอไปในระยะฟนฟูหลังภัย
พิบัติ ซึ่งในระยะนี้รูปแบบและวิธีการของการใหความชวยเหลือเริ่มมีความแตกตาง
กันออกไปตามแนวทางของแตละองคกร   

 
สภาพปญหาที่ซบัซอน ขนาดของความเสียหายที่ใหญโต ขอออนเรื่องการขาดกลไก
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่ทํางานในพื้นที่และภารกิจ
เฉพาะหนาที่แตละหนวยงานเผชิญอยูทุกวันทําใหแตละองคกรตางมุงทํางานหรือ
แกปญหาเฉพาะหนาของตนมากกวาที่จะมีโอกาสไดวิสาสะแลกเปลี่ยนมุมมองใน
การทํางานซึ่งอาจชวยใหตางฝายตางไดสะทอนมุมมองของตนหรือไดรับฟงทัศนะ
ขององคกรอื่นๆ บาง เพื่อปรับการชวยเหลือที่แตละฝายกําลังดําเนินการนั้นใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูรับการชวยเหลือ  

 
การทํางานศึกษาครั้งนี้นําพาใหไดไปสัมผัสกับความเมตตาที่มีตอเพื่อนรวมทุกข
ของเหลามดงานในสนามขององคกรและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือในพื้นที่สึ
นามิแหงนี้ ทําใหเช่ือมั่นวาวันหนึ่งหมอกมัวแหงความไมเขาใจกันเรื่องความ
ชวยเหลือกับการชักจูงคนใหเปลี่ยนศาสนานี้จะตองลดนอยลง เพื่อทําใหความ
ชวยเหลือเหลานั้น ยังประโยชนสูงสุดใหกับผูคนและชุมชน 

 
ขอศานติจงมีในใจทุกคน 

 
พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 
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1. หลักการและเหตุผล   
 
จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่ไดรับความเสียหายจากมหันตภัยสึนามิ เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มากที่สุดในประเทศไทย ความชวยเหลือทั้งจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนองคกรหรือกลุมศาสนาไดหล่ังไหลเขา
ไปใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในพ้ืนที่ อ. ตะกั่วปา จ. พังงาเปนจํานวนมาก 
ซึ่งความชวยเหลือเหลานี้มีหลากหลายรูปแบบโดยขึ้นกับวัตถุประสงคและความ
ชํานาญของแตละองคกร ดวยปรัชญาและกรอบแนวคิดในการทํางานที่แตกตางกัน
ออกไปในแตละองคกร เมื่อเขามาปะทะสัมพันธกับผูประสบภัยทําใหคนเหลานั้น
ตองมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความชวยเหลือที่แตกตางหลากหลายเหลานั้น  

 
อนึ่ง เมื่อพิจารณาในแงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางองคกรที่เขาไปใหความ
ชวยเหลือกับผูที่รับความชวยเหลือ   ไมวาในบริบทการพัฒนาทั่วๆไปหรือการให
ความชวยเหลือหลังภาวะประสบภัยที่รุนแรงเชนนี้ จะมีธรรมชาติของความแตกตาง
เชิงอํานาจกันอยูระหวางผูใหความชวยเหลือและผูรับ หากผูปฏิบัติงานขององคกร
เหลานั้นขาดความความละเอียดออนในระหวางการทํางานแลว แมจะหวังดีเพียงใด 
ผลของความชวยเหลือเหลานั้นอาจทําใหเกิดผลกระทบดานลบโดยเฉพาะในทาง
สังคมและวัฒนธรรมแกผูประสบภัยและชุมชนประสบภัยนั้นได 

 
เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร การศึกษานี้จึงมุงศึกษาเพียงประเด็น
ผลกระทบที่เกิดจากการใหความชวยเหลือขององคกรหรือกลุมศาสนาตางๆเทานั้น 
และจะศึกษาเพียง 2 มิติ คือดานสังคม และวัฒนธรรม  
  
กรอบแนวคิด 
ศึกษาถึงลักษณะและการใหความชวยเหลือขององคกรดานศาสนาและการปฏิบัติ
ของผูปฏิบัติงานขององคกรเหลานั้นในลักษณะที่สัมพันธกับชองวางของการรับ
ความชวยเหลือของผูประสบภัย จากนั้นจึงศึกษาถึงผลกระทบระดับตางๆทั้งดาน
บวกและดานลบของคนและชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือ 
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  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษา: เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณก่ึงโครงสราง การ
สัมภาษณกลุม และการสังเกต โดยศึกษาประชากร 2 กลุม คือ  

3. เจาหนาที่องคกรดานศาสนาทั้งระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานภาคสนาม 
4. ผูประสบภัยในชุมชนเปาหมายทั้งผูที่ไดรับประโยชนจากการชวยเหลือ

และที่ไมไดรับการชวยเหลือ โดยสัมภาษณทั้งกลุมผูสูงอายุซึ่งถือเปนผูนํา
ที่ไมเปนทางการในชุมชน กลุมผูหญิง และกลุมผูชายเพื่อใหไดมุมมองที่
ครบถวนจากประชากรกลุมตางๆในชุมชนเปาหมาย 
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พื้นที่ศึกษา: ทําการศึกษาใน 3 หมูบานซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ 
มากที่สุดของ จ. พังงา คือ บานทุงวา ต. คึกคัก บานทับตะวัน และ บานน้ําเค็ม        
ต. บางมวง อ. ตะกั่วปา จ. พังงา 
ระยะเวลาที่ศึกษา: 10– 30 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาจะวาดวยการเขามาขององคกรหรือหนวยงานดานศาสนาเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามิ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความสอดคลองกับจังหวะ 
เวลาและความตองการของผูรับความชวยเหลือ รวมถึงขอจํากัดตางๆที่เกิดขึ้น โดยมี
สมมุติฐานขั้นตนวาสภาพความเปนจริงในพื้นที่ประสบภัยนั้นซับซอนเกินกวาที่จะ
ใชเกณฑการใหความชวยเหลือที่ตายตัวและจําเปนตองมีการทํางานที่ประสานกัน
ระหวางราชการและหนวยงานสังคมสงเคราะหอื่นๆ เพื่อใหความชวยเหลือนั้น
ทั่วถึง ทั้งยังตองยอมรับวาภัยพิบัติครั้งนี้สรางความเสียหายทั้งดานวัตถุและจิตใจ
ใหกับผูประสบภัยอยางมหาศาล  
 
ผลการศึกษาจะสรุปใหเห็นถึงแนวคิดและวิถีปฎิบัติ ที่แตกตางกันของศาสนาคริสต
และศาสนาพุทธในการตอบสนองความทุกขทางใจและปญหาทางสังคม และ
สุดทายจะเปนการพูดถึงผลกระทบทั้งดานบวกและลบจากการเขาไปใหความ
ชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชนของผูประสบภัย 
 
2. ลักษณะและการใหความชวยเหลือขององคกรท่ีเก่ียวของกับศาสนา  
 
ภายหลังการเกิดธรณีพิบัติคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ความ
ชวยเหลือจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศไดหล่ังไหลเขามาในพื้นที่
ประสบภัย อ. ตะกั่วปา จ. พังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายมากที่สุดใน
ประเทศไทยทั้งในแงชีวิตและทรัพยสิน ในการศึกษานี้จะศึกษาความชวยเหลือที่
ไดรับจากองคกรที่เกี่ยวของกับศาสนาเทานั้น ซึ่งอาจจัดหมวดหมูไดเปน 3 กลุม 
ดังนี้ 

(1) องคกรพัฒนาอาชีพ 
(2) มูลนิธิทางคริสตศาสนา 
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(3) หนวยงานหรือกลุมใหความชวยเหลือ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
คริสตศาสนิกชนจากโบสถเดียวกัน 

 
(1) องคกรพัฒนาอาชีพ ซึ่งองคกรเหลานี้เดิมทีอาจกอต้ังจากการไดรับเงินบริจาค
ของคริสตศาสนิกชน ตอมาเมื่อพัฒนามาเปนองคกรพัฒนาอาชีพที่มีการทํางานที่
ตอเนื่องมากขึ้น จึงไดแสวงหาแหลงทุนอื่นๆที่ไมเกี่ยวเนื่องกับศาสนามาทํางานดวย 
องคกรเหลานี้มักทํางานเพื่อใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกคนดอยโอกาสใน
หลายประเทศทั่วโลกหรือในหลายพื้นที่ของประเทศไทย องคกรเหลานี้มีวิสัยทัศน 
พันธกิจ และโครงสรางการ   ทํางานที่ชัดเจน เชนองคกรศุภนิมิตร (World Vision 
แหงประเทศไทย) และองคกรสยามแคร  
 
(2) มูลนิธิทางคริสตศาสนา ซึ่งเปนหนวยงานดานการบริการสังคมที่ไดรับเงิน
บริจาคจากสมาชิกของศาสนานั้นๆทั้งในและนอกประเทศ องคกรเหลานี้ มีความ
มั่นคงในเรื่องเงินทุนระดับหนึ่ง เชนมูลนิธิแคทอลิคสุราษฎรธานี, มูลนิธิซานคามิล
โลแหงประเทศไทย (รพ. คามิลเลียน กรุงเทพฯ) และมูลนิธิพรเมตตา 
 
(3) หนวยงานหรือกลุมใหความชวยเหลือ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคริสต         
ศาสนิกชนจากโบสถเดียวกัน อาจอยูภายใตการบริหารของโบสถนั้นๆหรือเปน
อิสระในการบริการจัดการกันเองภายในกลุมที่กอต้ังกันขึ้นมาหรือมอบหมายใหคน
ใดคนหนึ่งที่เปนที่ไววางใจของกลุม เชนบาทหลวง เปนผูบริหารจัดการเงินบริจาค
เหลานั้น สวนเงินหรือขาวของที่ใชในการดําเนินงานนั้นไดจากการบริจาคของ
สมาชิกของโบสถนั้น จากเพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือผูมีจิตศรัทธาทั่วไป เชนกลุม
สมาชิกคริสเตียนจากโบสถตางๆ และกลุมอาสาสมัครคริสเตียน เปนตน 

 
ความชวยเหลือที่องคกรเหลานี้ใหกับผูประสบภัยนั้นแบงไดเปน 2 ระยะ คือระยะ
ฉุกเฉินชวง 6 เดือนแรกหลังภัยสึนามิ องคกรทั้ง 3 กลุมที่กลาวมาแลวขางบนตาง
เนนการชวยเหลือเรื่องปจจัย 4 โดยเฉพาะอาหาร เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล
เบื้องตนและคาใชจายในการดํารงชีพแตละวัน เมื่อผานระยะ 6 เดือนแรกไปแลว 
กลุมศาสนาบางกลุมไดถอนตัวออกจากพื้นที่หรือทิ้งชวงการเขามาเยี่ยมเยียน 
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สําหรับกลุมที่ไมไดอยูประจําในพื้นที่ การชวยเหลือในระยะหลังฉุกเฉินนี้เริ่ม
แตกตางกันระหวางกลุมทั้ง 3 กลาวคือ 
 

• กลุมที่เปนองคกรพัฒนาอาชีพ ใหความชวยเหลือดานการสงเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะกลุมสตรีวัยเจริญพันธุและเด็ก ทําเรื่องการรักษาและปองกัน
โรค การสงเสริมอาชีพ การศึกษาและการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ตามพันธะ
สัญญาที่มีกับแหลงทุน 

• มูลนิธิทางคริสตศาสนา การชวยเหลือมีทั้งการสรางบานถาวร การ
ซอมแซมบาน  หรือการบริจาคขาวของเครื่องใชในครอบครัว การ
รักษาพยาบาลและการใหทุนการศึกษา 

• กลุมคริสตศาสนิกชนนิกายเดียวกัน กลุมเหลานี้จะใหความชวยเหลือตาม
การรองขอของผูประสบภัยเทาที่สามารถระดมการบริจาคมาได การ
ทํางานอาจไมตอเนื่องเพราะตองระดมทุนอยูเปนระยะๆ การชวยเหลือจึง
มีหลากหลายรูปแบบ ยากแกการจัดหมวดหมูชัดเจน 

 
ขอดีของการใหความชวยเหลือขององคกรดานศาสนาแบบที่ระดมทุนจากการ
บริจาค คือการอนุมัติความชวยเหลือทําไดรวดเร็วและมีความยืดหยุนในการปรับ
ความชวยเหลือใหตรงตามความตองการของผูประสบภัยได แตมีขอจํากัดคือ 
ปริมาณการชวยเหลือขึ้นกับจํานวนเงินที่ระดมไดซึ่งจะมาเปนระยะๆหากหมดงวด
เงินบริจาคนี้แลว ผูขอรับความชวยเหลืออาจไมไดรับความชวยเหลือแมจะอยูใน
เกณฑที่ควรไดรับความชวยเหลือเหมือนกัน  ตองรอระดมการบริจาคครั้งตอไป  

 
เปนที่นาสังเกตวากลุมองคกรการใหความชวยเหลือที่ เกี่ยวกับศาสนาเหลานี้ 
โดยเฉพาะกลุมที่ 2 และ 3 นั้น ไมเพียงใหความชวยเหลือดานวัตถุเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางกายภาพเทานั้น หากยังใหความชวยเหลือดานจิตใจดวย เชนการ
เยี่ยมบานเพื่อใหคําปรึกษาหรือปลอบโยนใหคลายทุกขโดยเฉพาะกลุมคนชรา     
คนยากจน หรือคนที่ครอบครัวมีการสูญเสียมากๆทั้งชีวิตและทรัพยสิน  

 
จากการศึกษาพบวาองคกรดานศาสนามีเพียง 3 หนวยงานที่มีโครงการระยะยาว คือ 
มูลนิธิคาธอลิกสุราษฎรธานีที่มีแผนการที่จะใหการบริการดานการรักษาพยาบาล
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ตอเนื่องจากที่ทําอยูต้ังแตหลังเกิดภัยพิบัติจนถึงสิ้นป 2549 และจะคอยๆเปลี่ยน
รูปแบบการชวยเหลือไปเปนการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชนอยางมี    
สวนรวม และอีก 2 องคกร คือ ศุภนิมิตรและสยามแครที่เปนองคกรพัฒนาอาชีพซึ่ง
มีเปาหมาย วัตถุประสงคและระยะเวลาในการทํางานตามที่ไดมีพันธะผูกพันกับ
แหลงทุนนั้นๆ ซึ่งจะไมกลาวรายละเอียดในที่นี้  

 
ผลการศึกษา ไมปรากฏวามีองคกรใดที่มีเปาหมายหรือเงื่อนไขในการใหความ
ชวยเหลือที่ตองใหผูรับความชวยเหลือเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต และการให
ความชวยเหลือนั้นไมไดจํากัดเฉพาะคนที่นับถือศาสนาเดียวกับองคกรเทานั้น  อนึ่ง
ในกลุมที่เปนองคกรพัฒนาอาชีพนั้น แมแตผูปฏิบัติงานขององคกรก็ไมไดนับถือ
คริสตกันทุกคน 
 
3. ผูประสบภัยกับชองวางของการไดรับความชวยเหลือ 
 
พ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ คือ บานทุงวา บานทับตะวัน และบานน้ําเค็มนั้นเปนพื้นที่
ประสบภัยที่ไดรับความเสียหายรุนแรง ทั้งยังมีความซับซอนของปญหาบางประการ
ที่ถูกกดทับไวต้ังแตกอนการเกิดภัยพิบัติสึนามิ และไดปะทุขึ้นมาเพิ่มความหนัก
หนวงของปญหาใหกับผูประสบภัยในพื้นที่ ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 
 
บานทุงวาและบานทับตะวัน ทั้ง 2 ชุมชนนี้เปนชุมชนมอแกนที่ต้ังรกรากในบริเวณ
นี้มานานรวม 100 ป โดยที่กลุมชาติพันธุกลุมนี้ แมจะอาศัยอยูในแผนดินไทยมา
นานแลวก็ตาม แตมีวิถีการดํารงชีวิตแบบยังชีพโดยการทําประมงขนาดเล็ก ไมนิยม
การสะสมทรัพยสิน เพราะรากฐานเคยเปนกลุมชนเรรอน จึงไมมีแนวคิดเรื่องเขต
แดนและสัญชาติ ทําใหไมใหความสําคัญเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินและการขอรับสัญชาติ
จากประเทศที่ตนอาศัยอยู  ในปจจุบัน พวกเขาสวนหนึ่งจึงมีสถานภาพเปนเหมือน
พลเมืองช้ันสองของประเทศหลายคนไมมีแมบัตรประชาชนแมจะเกิดและเติบโตมา
บนผืนแผนดินไทยก็ตาม จึงขาดสิทธิในการเขาถึงการบริการตางๆของรัฐ รวมทั้ง
การรับความชวยเหลือในฐานะผูประสบภัยสึนามิดวย 
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ปญหาการแยงชิงที่ดินที่เปนที่ต้ังของทั้ง 2 ชุมชน ที่ปะทุขึ้นหลังภัยพิบัติสึนามินั้น 
ทําใหชุมชนมอแกน 2 แหงนี้ ไดรับความสนใจจากสาธารณะมาก จากการนําเสนอ
ของสื่อมวลชนและการแสดงตนเพื่อเรียกรองสิทธิในการอยูอาศัยของผูนําชาว     
มอแกนทั้ง 2 ชุมชนตามที่ประชุมตางๆ   ตอมาภายใตการสนับสนุนขององคกร
พัฒนาเอกชนที่ทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับชุมชน รวมกับการชวยเหลือดาน
การเงินจากองคกร มูลนิธิ หรือจากบุคคลตางๆทําใหพวกเขาสามารถกลับเขาไป
สรางบานเรือนในพื้นที่ชุมชนเดิมได โดยแทบไมไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐเลย  
 
บานน้ําเค็ม เปนชุมชนขนาดใหญมากและเพิ่งกอต้ังเมื่อไมเกิน 40 ปที่แลวโดยเริ่ม
จากชุมชนประมงเล็กๆ แลวเติบโตอยางรวดเร็วในสมัยการทําแรทางทะเล และ
กลับมาเปนหมูบานประมงอีกครั้งหนึ่งเมื่อหมดยุคการทําแรโดยเติบโตไปเปน
หมูบานประมงพาณิชยที่มีขนาดใหญเปนลําดับตนๆ ของชายฝงในจังหวัดพังงา 
กอนเกิดเหตุการณสึนามิ มีการประมาณการวามีประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนนี้ทั้งที่
มีทะเบียนบานอยูในพื้นที่และที่ไมมีทะเบียนบาน ประมาณ 6,000 คน หรือ 1,600 
ครอบครัว  ทั้งนี้ยังไมนับกลุมประชากรแรงงานขามชาติที่มาทํางานในภาคการ
ประมงพาณิชยอีกเปนจํานวนมาก  
 
บานน้ําเค็มนอกจากจะเปนชุมชนขนาดใหญแลว ยังมีความหลากหลายของคน ทั้ง
ฐานะ อาชีพ และเชื้อชาติ ปญหาการถือครองที่ดินของบานน้ําเค็มหรือการมี
กรรมสิทธิ์ซอนทับยังเปนขอจํากัดในการขอรับความชวยเหลือในฐานะผูประสบภัย
สืบตอมาอีก กลาวคือการใหชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยนั้นมักขึ้นกับการมีเอกสารการ
ถือครองที่ดิน หากเปนที่อยูอาศัยที่ไมมีเอกสารสิทธิ์หรือเปนที่เชา การขอรับการ
ชวยเหลือจะเปนไปดวยความลําบากและลาชามาก ปจจัยเหลานี้ทําใหชาวบาน
น้ําเค็มสวนหนึ่งทั้งที่ เปนคนไทยและมอแกนพบวาตัวเองตกหลนจากความ
ชวยเหลือของภาครัฐ  
 
นอกจากปญหาเฉพาะพื้นที่ดังไดกลาวมาแลว พบวาการตั้งหลักเกณฑที่ไมยืดหยุน
ในเรื่องการใหความชวยเหลือผูประสบภัยของภาครัฐ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให   
คนชายขอบเหลานี้ยิ่งดอยโอกาสเขาไปอีก กลาวคือ “ผูไดรับผลกระทบจากภัย
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พิบัติสึนามิ” ถูกขีดวงใหหมายถึงผูที่บานเรือนเสียหายเปนสําคัญ สวนกลุมที่
บานเรือนไมถูกทําลายเพราะตั้งอยูบนที่สูงในหมูบาน แตเครื่องมือทํามาหากิน เชน
เรือและอุปกรณทําประมงเสียหายหรือกลุมอาชีพรับจางที่เปนงานตอเนื่องจากธุรกิจ
ทองเที่ยวและธุรกิจประมงพาณิชยซึ่งสูญเสียอาชีพเชนกันกลับไมอยูในเกณฑที่จะ
ไดรับความชวยเหลือหรือไดคาชดเชย ในที่สุดแมจะไดความชวยเหลือมาบางก็ตอง
ดิ้นรน ขวนขวายดวยตัวเองเปนอยางมาก  

 
สภาพปญหาและชองวางของการไดรับความชวยเหลือของผูประสบภัยเหลานี้สวน
หนึ่งสามารถคลี่คลายไดดวยความชวยเหลือขององคกรดานศาสนาที่ใหความ
ชวยเหลือทั้งดานวัตถุและจิตใจ โดยที่ความชวยเหลือดานวัตถุนั้นยังมีความยืดหยุน
ตามความตองการของผูประสบภัยอีกดวย สวนการบริหารจัดการดานการเงินก็
เปนไปอยางรวดเร็วเนื่องจากเงินสวนใหญไดจากการบริจาค จึงไมตองผานขั้นตอน
การอนุมัติที่ยุงยาก 
 
4. ความสัมพันธกับสังคมระหวางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต 
 
ในสภาพการณปกติ คนเราอาจไมรูสึกถึงความสัมพันธระหวางศาสนากับสังคม 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เรามักแยกเรื่องราว “ทางโลก”และ “ทางธรรม” ออกจาก
กัน จนธรรมะและการไปวัดกลายเปนเรื่องของคนเฒา คนแก สวนคนวัยทํางานก็มุง
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ความสัมพันธกับศาสนาเหลือเพียงการไปวัดในวันสําคัญ
ทางศาสนาเพียงปละ 2-3 ครั้ง หรือผานงานบวช งานศพ เทานั้น 
 
เมื่อประสบกับวิกฤตชีวิต คนเราจึงเริ่มมีเวลาพูดคุยกับ “ดานใน” ของตน  หาก
พบวาตนนั้นวาเหว หวาดกลัวและไรที่พ่ึงเปนที่สุด ก็จะเริ่มเริ่มแสวงหา “ที่พ่ึง” ทาง
จิตใจ สนิท สมัครการ (2539) กลาวไววา ศาสนาเกิดมาเพื่อตอบสนอง “ความกลัว” 
ของมนุษย ศาสนาจึงมีหนาที่ 2 ประการ คือ  

1. มีหนาที่หรือประโยชนดานจิตใจ (Psychological function) 
2. มีหนาที่หรือประโยชนดานสังคมและการอยู รวมกัน  (Social 

function) 
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ในอดีตบทบาทของศาสนาทุกศาสนาลวนผูกพันใกลชิดกับสังคมและชุมชน 
กลาวคือศาสนาเกื้อหนุนสังคมขณะเดียวกันสังคมก็ทํานุบํารุงศาสนา เมื่อเวลาผาน
ไปสังคมมีความซับซอนขึ้น ศาสนาแตละศาสนามีพัฒนาการของความสัมพันธกับ
ชุมชนและสังคมตางกันออกไป ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะศาสนาคริสตและศาสนา
พุทธเทานั้น 
ศาสนาพุทธเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ เช่ือเรื่องกฎแหงกรรม เช่ือวาคนทําดีหรือทํา
ช่ัว แมไมมีใครรู หรือไมถูกลงโทษทางกฎหมายหรือทางสังคม แตถึงที่สุดแลว       
“กฎแหงกรรม” จะทําหนาที่พิพากษาเอง ดานหนึ่งศาสนาพุทธจึงดูเหมือนเปน
ศาสนาที่ใหอิสระกับคน  
 
ไมมีใครหรือมาตรฐานสังคมพุทธที่ชัดเจนมาควบคุมวาเราตองประพฤติปฏิบัติเชน
ไร ใครจะถือศีล 5 ไดครบหรือไมครบก็ไมมีใครมาจับตามอง แตเนนที่ “ตัวเรา” ที่
จะตองมีวินัยกับตัวเอง กลาวใหถึงที่สุด ศาสนาพุทธใหความสําคัญกับการหลุดพน
ของปจเจก นั่นคือหลุดพนจากวัฏสังสารหรือการเวียนวายตายเกิด และการบรรลุนี้ 
ตองไดมาดวยการกระทําของตัวเอง โดยการปฏิบัติเพื่อบรรลุนั้นไมจําเปนตองทํา
กันเปนชุมนุมชน 
 
ขณะที่ศาสนาคริสตนั้นมีแกนกลางอยูที่พระเจา คริสเตียนทุกคนคือบุตรของพระเจา 
พระเจาคือผูไถบาปของมนุษย การประพฤติดี ประพฤติชอบหรือการยอมมอบตัว
ใหกับพระเจาคือการสรางโอกาสที่จะไดไปอยูในอาณาจักรของพระเจาเมื่อวัน
พิพากษาโลกมาถึง  การประกอบศาสนพิธีจึงเปนเสมือนสื่อกลางระหวางคนกับ
พระเจา (จินดา จันทรแกว, 2532)  ชาวคริสตมีพระเจาเปนศูนยรวม เปนความหมาย
ของการมาชุมนุมกันที่โบสถ สมาชิกโบสถเดียวกันจึงมีความรูสึกรวมของการเปน
ชุมชนเดียวกันที่มีกิจกรรมรวมกันอยางคอนขางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ศาสนสถาน
ยังดํารงหนาที่ดานสังคมเอาไวไดระดับหนึ่งจนถึงปจจุบัน เชนโบสถเปนที่เรียน
พระคัมภีร เรียนภาษาอังกฤษของเยาวชน เปนที่พบปะของกลุมสมาชิกสตรีหรือการ
มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทั้งเพื่อการการชวยเหลือสมาชิกโบสถเดียวกันยาม
เจ็บปวยหรือประสบปญหาและเพื่อชวยเหลือกิจกรรมสังคมสงเคราะห อื่นๆ เชน 
การรวมกลุมกันออกไปใหความชวยเหลือผูอื่นยามเกิดภัยธรรมชาติตางๆ เปนตน 
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การเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมของชาวพุทธทําใหการอธิบายเรื่องความสูญเสียจากภัย
พิบัติสึนามิ ออกมาในรูปแบบวาเปนกรรมเกาที่ควรทําใจยอมรับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การรับผลกรรมจากสิ่งที่ตนเคยทําไมดีไวนั่นเอง ซึ่งทามกลางความสูญเสียมหาศาล
และทุกขสาหัสเชนนั้น ผูประสบภัยจํานวนหนึ่งพบวายากที่จะเขาใจและทําใจ
ยอมรับวาเปนเรื่องกฎแหงกรรม ซึ่งหมายถึงการตองกมหนารับกับชะตากรรมนั้น  
ดังมีตัวอยางที่ศูนยพักพิงบานบางมวง อ. ตะกั่วปา ในชวง 10 วันหลังเกิดสึนามิ ที่
คณะพระสงฆกลุมหนึ่งเขามาเทศนาใหผูประสบภัยยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ
เปนเรื่องของกรรมเกา ทําใหกรรมการศูนยฯ คนหนึ่งถึงกับกลาววา “ควรมีใครไป
เตือนพระรูปนั้นเพราะหากยังเทศนาเชนนั้นตอไป สักวันอาจถูกชาวบานเอากอน
หินขวางศีรษะได” (การพูดคุยระหวางผูศึกษากับกรรมการศูนยผูหนึ่ง, มกราคม 
2548) 
 
ในภาวะเชนนั้น  ผูประสบภัยตองการการปลอบประโลม ความชวยเหลือ และ
ความหวัง ซึ่งเขากับแนวคิดของศาสนาคริสตเกี่ยวกับการมอบตัวใหกับพระเจาแลว
พระเจาจะแบกรับความทุกขหรือไถบาปแทนเรา พระเจารักคนบาป คนขัดสน คน
เลว และเชื่อวาพระเจาจะสามารถเปลี่ยนคนเหลานี้ใหมารับเชื่อในพระเจาได 
ประกอบกับการประพฤติ ปฏิบัติใหเห็นของเหลาชาวคริสตที่เขามาสัมพันธกับ
ผูประสบภัย ที่นอกจากจะเขามาใหความชวยเหลือดานวัตถุแลวยังใหความ
ชวยเหลือดานจิตใจควบคูกันไปดวยในรูปแบบของการเยี่ยมบาน ถามไถทุกขสุข 
การจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆโดยบางกลุมทําเชนนี้สม่ําเสมอทุกๆ เดือน เปนตน สิ่ง
เหลานี้ชวยเติมเต็มจิตใจที่วาเหว ขาดที่พ่ึงของผูประสบภัยไดดีกวาการอธิบายภัย
พิบัติที่ประสบวาเปนเรื่องของกฎแหงกรรม 
 
ชาวพุทธคนหนึ่งในบานน้ําเค็มไดกลาววา “องคกรคริสตเขามาเร็ว ชวยเหลือทั้งการ
บริจาคและการใหคําปรึกษา การเยี่ยมบาน แตเราไมเห็นวัดทําอะไรใหเลย....ไมนับ
วัดในพื้นที่ซึ่งไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบ เชน การถูกยึดพื้นที่เอาไป
ต้ังศพ แตหมายถึงวัดอื่นๆ”  
 
กลาวไดวาศาสนาคริสตนั้นยังดํารงหนาที่ดานการใหบริการสังคม (Social services) 
อันเปนหนาที่พ้ืนฐานประการหนึ่งของศาสนาไวไดมากกวาศาสนาพุทธจึงเขาถึง
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ผูประสบภัยไดมากกวา ดังที่ไมตรี จงไกรจักร ผูนําชุมชนขององคกรพัฒนาบาน
น้ําเค็มไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพบางกอกโพสตไววา “ในอดีต เรามีวัดเปน
ศูนยกลาง...แตทุกวันนี้ เกิดโบสถขึ้นหลายแหงในหมูบาน และบริเวณใกลเคียง 
ส วน วัดนั้ น  แทบจะไมมี คนไป ” (www.bangkokpost.net/tsunami1yearon/03-
village.html) 
 
นอกจากความสัมพันธกับสังคมที่แตกตางกันของพุทธและคริสตแลว การที่ศาสนา
พุทธเห็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการยึดมั่นในหลักธรรมเปนเรื่องของปจเจก เมื่อ
ปะทะเขากับโลกวัตถุที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน คนตองตอสู ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด
มากขึ้น มิติดานในของคนจึงถูกละเลย  ดังกลาวแลววา สําหรับชาวพุทธ เรื่องของ
การเขาวัดและฟงพระธรรมคําสอนกลายเปนเรื่องของคนเฒาคนแกมากขึ้นทุกวัน  
 
พ้ืนที่ที่ประสบภัยสึนามิก็ไมไดแตกตางไปจากที่อื่นๆ คนสวนใหญที่นี่นับถือ
ศาสนาพุทธ  รวมทั้งชาวมอแกนที่แมถูกจัดอยูในกลุมนับถือผีตา-ยายหรือผี
บรรพบุรุษ แตมีวิถีปฏิบัติของความเชื่อที่สัมพันธกับชาวพุทธมาโดยตลอด แตใน
ความเปนจริง ชาวพุทธสวนหนึ่งอาจไมไดยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาใหเปน
เครื่องช้ีนําการดํารงชีวิตอยางแนบแนน  เมื่อเผชิญวิกฤตจากการประสบกับคลื่น
ยักษสึนามิ จึงเพิ่งตระหนักวาทามกลางความทุกขจากการสูญเสียที่เผชิญ ตนนั้น
วาเหวและขาดที่พ่ึงทางใจเปนอยางยิ่ง  
  
ชวงระยะเวลาปเศษหลังการเกิดภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แหง คือ บานทุง
วา บานทับตะวัน และบานน้ําเค็มนั้น มีโบสถคริสตเกิดขึ้นใหมหลายแหง โดย
เฉพาะที่บานน้ําเค็มซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญนั้น มี 1 แหง ซึ่งใหบริการทั้งคนไทย
และแรงงานขามชาติที่สวนใหญเปนชาวพมา นอกจากนี้ยังมีที่กําลังสรางอีก 1 แหง  
เชนเดียวกับการเกิดขึ้นของโบสถ 1 แหงที่บานพรุเตียว อ. ตะกั่วปาซึ่งเปนพื้นที่ใหม 
ในการสรางบานถาวรใหกับผูประสบภัยสวนหนึ่งที่เคยอาศัยอยูที่บานน้ําเค็ม สวน
บริเวณใกลบานทับตะวัน แตอยูคนละฟากของถนนสายหลักนั้น กําลังมีสิ่งกอสราง
ขนาดใหญเกิดขึ้นซึ่งชาวบานในละแวกนั้นใหขอมูลวาเปนโบสถและโรงพยาบาล
ของมูลนิธิดานศาสนาแหงหนึ่ง  
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สําหรับจํานวนที่แนนอนของผูที่เปลี่ยนศาสนามาเปนศาสนาคริสตนั้นยากที่จะระบุ 
หากอนุมานจากจํานวนผูที่มารวมพิธีในโบสถประจําสัปดาหตามคําบอกเลาของ
บาทหลวงและสมาชิกในโบสถที่สัมภาษณ พบวาไมนาจะเกินจํานวนหลักรอย โดย
แตละโบสถมีคนไปชุมนุมครั้งละ 20 - 40 คน ทั้งนี้มีทั้งคนที่นับถือคริสตมากอน
การเกิดสึนามิ คนที่เพิ่งเขารับเชื่อในภายหลัง และคนที่เพียงเขาไปสังเกตการณ แต
ยังไมไดผานพิธีรับเชื่อ  
 
อยางไรก็ตาม หากยึดหลักการที่วาทุกศาสนาลวนมีเปาหมายเพื่อใหคนเปนคนดี 
จํานวนคนที่เปลี่ยนศาสนาอาจไมใชสาระสาํคัญเทาสิ่งที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากการ 
เขามาใหความชวยเหลือขององคกรหรือหนวยงานดานศาสนาเหลานี้  
 
5. ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของผูท่ีรับความชวยเหลือ 
 
องคกรและกลุมคนตางๆที่เขาไปใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามินั้น มีความ
แตกตางหลากหลายในแนวปฏิบัติ ต้ังแตการชวยเหลือแบบใหเปลาจากนักทองเที่ยว
ผูมีฐานะร่ํารวย หรือองคกรตางๆ โดยไมตองมีความสัมพันธใดๆ ตอกันมากอน 
หรือการชวยเหลือเพราะเคยรูจักกันเปนการสวนตัว และการใหความชวยเหลือใน
รูปกึ่งกองทุนหมุนเวียนซึ่งผูรับความชวยเหลือจะตองรวมตัวกันเปนกลุมเสียกอน
และตองจายคืนบางสวนโดยไมมีดอกเบี้ย เพื่อนําไปหมุนเวียนใชในการพัฒนา
ชุมชนตอไป สวนการชวยเหลือจากรัฐนั้นเปนแบบใหเปลา แตสวนใหญตอง        
รอนานและผานหลายขั้นตอนกวาจะไดรับการชวยเหลือ 

ความชวยเหลือเหลานี้สรางผลกระทบทั้งดานบวกและลบใหกับผูประสบภัย 
ขณะเดียวกันผูประสบภัยก็เริ่มเรียนรูวาแตละลักษณะของแนวปฏิบัติเหลานั้นจะมี
ผลตอเนื่องที่ตามมาเปนอยางไร หลายคนคิดใครครวญกอนการไปขอรับความ
ชวยเหลือ หรืออาจปฏิเสธความชวยเหลือบางแนวทางที่ไมใชการใหเปลา หลายคน
เรียนรูวาทําอยางไรตนจึงจะไดประโยชนสูงสุดจากแหลงความชวยเหลือเหลานั้น 

การศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในระดับตางๆ ที่
เกิดจากการใหความชวยเหลือขององคกรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเทานั้น  โดยแยก
พิจารณาเปน 3 ระดับ คือ ระดับบุคล ครอบครัว และชุมชน 
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5. (1) ระดับบุคคล 
 
ผลกระทบดานบวก  
 
เปนที่พึ่งทางใจ 
มหันตภัยสึนามิเปนวิกฤตครั้งรายแรงครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ ผูรอดชีวิตจากภัย
พิบัติครั้งนี้ เหมือนตายแลวเกิดใหม ดานหนึ่งถือเปนโชคดีที่รอดชีวิตมาได แตอีก
ดานหนึ่ง ชีวิตที่เหลือรอดมานั้นตองอยูกับความทุกขโศกที่ตองพลัดพรากจาก     
คนที่รัก ทั้งที่เปนบุคคลใกลชิดในครอบครัวและญาติมิตร เพื่อนฝูง จากการศึกษา
พบวาแมคนที่ไมไดสูญเสียชีวิตคนในครอบครัวเลย รวมทั้งไมไดสูญเสียที่อยู    
อาศัย แตสภาพความเสียหายที่อยูรอบๆตัวในหมูบานเดียวกันก็ทําใหบุคคลเหลานี้
รูสึกหดหูใจมาก  
 
การเขามาขององคกรดานศาสนามีขอตางจากองคกรทั่วไป คือองคกรดานศาสนามัก
มีบุคคลากรที่เปนนักบวช แมชี หรือผูที่ศึกษาและประยุกตใชหลักศาสนาเปนเครื่อง
ช้ีนําชีวิตเขามาทํางานดวย คนเหลานี้มักมีความละเอียดออนในมิติดานจิตวิญญาณ 
เมื่อเขามาชวยเหลือผูประสบภัยพวกเขาไมไดมองแคความสูญเสียดานวัตถุ หากให
ความสําคัญของจิตใจดวย จึงมักพบวาบุคคลากรหรืออาสาสมัครจากองคกรเหลานี้
จะให เวลากับการ เยี่ ยม เยือน  พูดคุย  กับผูประสบภัย เพื่ อให กํ าลั งใจดวย
นอกเหนือไปจากการมอบสิ่งของชวยเหลือ แมเฒาจากบานทับตะวันและบานบนไร
เลาตรงกันวาแมชีชาวคริสตและเจาหนาที่เขามาเยี่ยมตนอยูเรื่อยๆทุกอาทิตย มาถาม
ทุกขสุขบาง เอาหนังสือมาใหอานบาง เอาผาถุงมาใหบาง 
 
แมชีรายหนึ่งจากคริสตกลุม ''U-Turn for Christ'' ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต ในวาระครบรอบ 1 ปสึนามิวา ชวงแรกหลังเกิดสึนามิใหมๆ “เรา
ปลอบใจพวกเขาใหคลายทุกข ชวยเหลือยามเจ็บปวย จนเขาไววางใจพวกเรา และ
เริ่มสัมผัสไดถึงพระเจาในตัวเรา” ซึ่งวิธีการเขาถึงผูประสบภัยแบบเดียวกันนี้ ถูก
อธิบายโดยบาทหลวงผูหนึ่งจากคริสตจักรพังงาที่ เขามาใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยสึนามิในละแวกบานน้ําเค็มตั้งแตชวงแรกๆ วา “เราไมจําเปนตองพูดให
มาก ถึงเรื่องพระคริสต หากแตเราตองสําแดงใหปรากฏ” ซึ่งไดขยายความคําวา 
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“สําแดงใหปรากฏ” นี้วาหมายถึงการใชชีวิตอยูอยางสมถะ ไมคบหากับสิ่งที่เปน
อบายมุข ยึดมั่นในศีลธรรม ใหความรัก ความชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มกําลัง เปนตน 
กลาวคือ ใหเขาไดสัมผัสถึง “ความดี” ในตัวบุคคลและเชื่อวาจะเปนชองทางใหเขา
ไดสัมผัสกับพระเจาผานบุคคลนั้นได 
 
ผูประสบภัยรายหนึ่งจากบานน้ําเค็มซึ่งไดรับเชื่อในศาสนาคริสตไปเมื่อเร็วๆนี้เลาวา 
การไดพูดคุย หรือเขารวมสวดนมัสการกับคนเหลานี้ โดยเฉพาะในชวงแรกหลังภัย
พิบัติทําใหตนรูสึกสบายใจ สงบใจ มีกําลังใจ ไดรับการปลอบโยน ไดรับฟงสิ่งดีๆ 
ทําใหจิตใจสงบขึ้น ในที่สุดจึงตัดสินใจเขานับถือศาสนาคริสต  
 
ไดรับความชวยเหลือตรงจุด เห็นผล และรวดเร็ว 
ความชวยเหลือขององคกรดานศาสนาเหลานี้ มักเขามาเติมเต็มชองวางของการ
ชวยเหลือ ที่ตกหลนโดยภาครัฐ หรือจากองคกรพัฒนาอื่นๆ และเนื่องจากเงิน
ชวยเหลือสวนใหญเปนเงินบริจาคจากศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศซึ่งไมตอง
มีเงื่อนไขในการอนุมัติใชเงินหลายขั้นตอน หากผูประสบภัยนั้นเขาเกณฑที่จะไดรับ
ความชวยเหลือ การชวยเหลือก็จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อนึ่งอาสาสมัครที่หมุนเวียน
กันมาทํางานใหกับองคกรเหลานี้ก็มักมาดวยจิตใจที่เสียสละที่จะทํางานใหเต็มที่ ทํา
ใหความชวยเหลือสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว 
 
หญิงชาวมอแกน บานน้ําเค็มที่มีสามีปวยเรื้อรังมาตั้งแตกอนเกิดสึนามิ กลาววา 
“เมื่อกอนนี้สามีมีอาการชักตลอด กินยาก็ไมหาย ตอนอยูศูนยพักพิงบางมวง พาไป
พบพวกคริสตที่เตนทขาวใกลหมอญี่ปุน ไดยามากิน สามีดีขึ้น รวมทั้งเรื่องอื่นๆ 
ของครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากขึ้น... ตอนนี้หนูเช่ือพระเจาสุดชีวิต” 
หรือผูปวยโรคหอบเรื้อรังคนหนึ่งที่เพิ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตไปเมื่อไมนาน 
ไดกลาววา ตนโชคดีที่ไดพบกับทางสวางแหงชีวิตทั้งยังทําใหอาการปวยที่มีมานาน
ทุเลาลงดวย หรือหญิงชาวไทยฐานะร่ํารวยที่บานบางสักที่สูญเสียบานและทรัพยสิน
ไปเปนจํานวนมากจากภัยพิบัติครั้งนี้ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐเรื่องที่อยูอาศัย
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะชวงหลังเกิดสึนามิเธอและครอบครัวไมไดไปพักใน
ศูนยพักพิงแตไปอาศัยอยูกับญาติแทน ตอมามูลนิธิพรเมตตาไดเขามาใหความ
ชวยเหลือ ดวยการสรางบานให 1 หลัง โดยไมมีการเชิญชวนใหเปลี่ยนศาสนาเลย 
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ทําใหปจจุบันสามารถกลับมาเปดรานคาขายเล็กๆนอยๆไดอีก หญิงผูนี้กลาววา 
“พวกเขาดีมาก ไมไดมาชวนเปลี่ยนศาสนาอะไรเลย มาทําบานให ทําเสร็จก็ไป ถา
ตัวเปลาๆ อาจเขาศาสนากับเขาเหมือนกัน แตนี่พอแมยังอยู สามี ลูก ก็ไมรูพวกเขา
จะวายังไง”  
 
ผลกระทบดานลบ 
 
การเสียโอกาสในการรับความชวยเหลือ 
การรับความชวยเหลือในชวงแรกหลังประสบภัยสึนามิใหมๆนั้นเปนไปอยางอิสระ 
ผูประสบภัยสามารถรับความชวยเหลือจากทุกแหลงที่เขามาโดยไมมีเวลากังวลถึง
ผลพวงที่อาจตามมาเพราะการชวยเหลือในชวงนั้นเปนแบบใหเปลาแทบทั้งหมด  
ตอมาเมื่อพนระยะวิกฤตแลว แนวทางการใหความชวยเหลือจากแหลงตางๆจะ
แตกตางกันออกไปดังกลาวแลวขางตน  

 
แมผูประสบภัยสวนหนึ่งที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรดานศาสนาจะมีความ
ประทับใจในความชวยเหลือที่รวดเร็วและตรงจุดดังกลาวแลวขางตน แตก็มี
ผูประสบภัยอีกจํานวนหนึ่งที่อาจใชประสบการณเกาจากคําบอกเลาของเพื่อนบาน
หรือการคาดเดาเอาเองของผูประสบภัย ที่เช่ือวาความชวยเหลือจากองคกรดาน
ศาสนานั้นมีความมุงหวังที่จะใหผูรับความชวยเหลือเปลี่ยนศาสนา แมจะไมใชเปน
ขอเสนอการใหความชวยเหลือแบบมีเงื่อนไขในทันทีก็ตาม แตพวกเขาคิดวาหากรับ
ความชวยเหลือจากเขามากๆเขา วันหนึ่งภายหนาหากองคกรเหลานั้นเชิญชวนให
ตนรับเชื่อในศาสนานั้น ตนจะลําบากใจที่จะปฏิเสธ ทําใหไมตองการแสดงตนเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือ เปนการเสียโอกาสไปทั้งๆที่ตนเขาเกณฑที่จะไดรับความ
ชวยเหลือ เชน หญิงชราชาวมอแกนผูหนึ่งแหงบานทับตะวัน เลาวา “พวกนั้นมาหา
ปาเรื่อยๆ เอาผาถุงมาใหบาง เอาเงินมาใหสําหรับซื้อกับขาวบาง ทีละ 100 -200 บาท 
แรกๆ ปาก็เอา แตตอนหลัง กลัวเขาชวนเปลี่ยนศาสนา เมื่อเขาถามวาขาดเหลืออะไร 
เลยบอกเขาไปวาไมมีขาดอะไร ทั้งๆ ที่ตอนนั้นไมมีเงินซักบาท” 

 
ความรูสึกลังเล ไมแนใจที่จะไปขอรับความชวยเหลือจากองคกรดานศาสนา 
โดยเฉพาะในชวงแรกนี้ ยืนยันไดจากผูปฏิบัติงานคนหนึ่งในหนวยรักษาพยาบาล
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ของมูลนิธิศาสนาคริสตที่ใหการดูแลดานสุขภาพกับชุมชนมาตั้งแตอยูในศูนยพักพิง
ชวงหลังสึนามิ ที่วา “ตอนแรกแปลกใจวา ทําไมคนปวยมาหานอยจัง”  

 
ภาวะกระอักกระอวนใจที่จะแสดงตนเพื่อขอรับความชวยเหลือนี้ พบมากในกลุม
ชาวมอแกน   โดยเฉพาะในคนสูงอายุ เพราะชนกลุมนี้ยึดมั่นในการนับถือผี
บรรพบุรุษ ที่เรียกวา “ตา-ยาย”  ทุกๆ ประหวางเดือน 4 ถึงเดือน 6 มอแกนทุก
ครอบครัวจะทําพิธีไหวตา-ยาย เพื่อขอใหปกปกรักษาตนและครอบครัวใหอยูเย็น
เปนสุข หากปใดไมไดทําพิธีนี้อาจถูกตา-ยายลงโทษทําใหลูกหลานเจ็บปวยได 
ความเชื่อเรื่องการนับถือตา-ยายนี้ ฝงรากลึกในชนชาวมอแกนไมเพียงคนสูงอายุ
เทานั้น หากรวมถึงกลุมเยาวชนดวย  ในรานกาแฟที่บานทับตะวัน เยาวชนไดแขวน
ผาบาติกประดับรานไวผืนหนึ่ง เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตา-ยายของชาวมอแกนที่นี่วา 
“ศาลพอตาสามพัน เปนที่นับถือของชาวมอแกนทับตะวัน พอตาสามพัน มี 3 คน 
คือ (1) พอตาสัมพันธ (2) พอตาคูหอ (3) พอตาตาหมอ”   

 
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหชาวมอแกนยอมรับการเปลี่ยนศาสนาไมได คือ
เกรงวาตองเปลี่ยนวิธีการทําพิธีศพหากผูรับเชื่อนั้นเสียชีวิต  กลาวคือไมสามารถทํา
พิธีทางพุทธไดตอไปแมลูกหลานของผูเสียชีวิตที่รับเชื่อนั้นจะยังนับถือศาสนาพุทธ
อยูก็ตาม ทําใหเกิดความกังวลวาจะไมไดพบกับลูกหลานในวาระสุดทายของชีวิต 
แตขอมูลนี้กลับแตกตางจากที่ไดจากการสัมภาษณหญิงคนไทยที่บานน้ําเค็มซึ่ง
เปลี่ยนศาสนาไปแลว ที่กลาววา “กอนฉันเปลี่ยน ฉันไปรวมรองเพลงในโบสถ
หลายครั้ง ไดพบกับคนไทยคนอื่นๆ ที่เปลี่ยนศาสนามานานแลว ที่มาจากที่อื่นๆ ฉัน
ไปแอบถามเขามาหมดแลว เรื่องทําศพ พวกเขาบอกวา ทําไดเหมือนเดิม เพียงแต
เรื่องดายผูกขอมืออะไรนี่ ตองเอาออก” 

 
เหตุผลประการตอมาที่ทําใหผูประสบภัยสวนใหญที่ไดสัมภาษณ ไมตองการเปลี่ยน
ศาสนา คือเกรงวาตนตองละทิ้งสิ่งที่เคยนับถือหรือใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอื่นๆ 
เชน ตองเอาหิ้งพระที่บานออกจากบาน หามแขวนพระ ตองตัดดายสายสิญจที่ผูก
ขอมือออก เปนตน ประการสุดทาย การเรียกรองที่ตองไปรวมนมัสการที่โบสถแทบ
ทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละครั้ง ทําใหผูประสบภัยรูสึกวาไมสะดวกเพราะตอง
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 
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เปนที่นาสังเกตวามอแกนบานทับตะวันและทุงวายังยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิม เชน การนับถือตา-ยาย หรือการไปรับทาน1จากพุทธศาสนิกชนทุกวันพระ 
ทั้งนี้เพราะมอแกนทั้ง 2 ชุมชนนี้ ยังเกาะกลุมกันเหนียวแนน อาศัยอยูในชุมชนที่มี
แตชาวมอแกนเปนสวนใหญ รวมทั้งมีแตงงานกับชาวมอแกนดวยกันเอง ทั้งที่มา
จากชุมชนเดียวกันและจากชุมชนอื่น ขณะที่ชาวมอแกนบานน้ําเค็มนั้น จํานวนหนึ่ง
แตงงานกับชาวไทยพุทธแลวและการอาศัยอยูในชุมชนเดียวกับชาวไทยโดยที่ชาว
มอแกนมีจํานวนนอยกวาชาวไทย ทําใหความเขมขนของการรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีแบบมอแกนเจือจางลงไป 
 
การถูกกีดกันจากสังคม 
ผูประสบภัยที่ขอรับความชวยเหลือจากองคกรดานศาสนานั้น มักเปนผูที่ตกหลน
จากการชวยเหลือของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องที่อยูอาศัย และไมอยูในเกณฑที่จะไดความ
ชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนทั่วๆ ไปไมวาจะดวยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงก็ตาม  
การรับความชวยเหลือจากองคกรดานศาสนา โดยเฉพาะความชวยเหลือที่เปนเรื่อง
ใหญๆ เชน เรื่องที่อยูอาศัยทําใหคนเหลานี้ถูกจับตามองจากเพื่อนบานหรือถูก
วิพากษวิจารณวากําลังละทิ้งศาสนาเดิม ทั้งๆที่บางกรณีภายในจิตใจของคนเหลาอาจ
ยังมีภาวะความขัดแยง ไมไดตองการเปลี่ยนศาสนาหรือกําลังตัดสินใจอยู ภาวะ
เชนนี้ทําใหคนที่ถูกกีดกันทางสังคมเหลานี้ยิ่งเกิดความโดดเดี่ยวทางความรูสึก ซึ่ง
ยิ่งกลายปนปจจัยผลักดันใหพวกเขารับเชื่อในศาสนานั้นๆเร็วยิ่งขึ้นโดยไมไดมีเวลา
ใครครวญอยางรอบคอบหรือมีโอกาสในการสอบถามขอมูลที่ตนคางคาใจอยู เชน 
กรณีหญิงชาวไทยที่บ านน้ํ า เค็มดังที่กล าวแลวข างตน   จากการสัมภาษณ 
ผูประสบภัยรายหนึ่งที่บานทับตะวันซึ่งเพิ่งไดรับความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยจาก
องคกรดานศาสนาองคกรหนึ่งกลาววา “ตอนนี้ไมคอยไดไปนั่งบานใคร ไมอยากพูด
กับใคร วันๆ อยูที่บานนี่แหละ” ซึ่งกรณีนี้ เขายังไมนิยามตนเองวาไดเปลี่ยนศาสนา

                                                 
1 มอแกนเรียกประเพณีนี้วา “ขอบุญ” เปนการไปรับของบริจาค ที่อาจเปนอาหาร เสื้อผา หรือเงิน 
จากชาวพุทธที่มาทําบุญที่วัดในเทศกาลเดือนสิบ โดยชาวมอแกนเชื่อวาหากไมไปรับบุญนี้ ตายาย 
(บรรพบุรุษ) จะสาปแชงใหเจ็บปวยหรือไมมีความสุข ทั้งยังเปนโอกาสใหไดพบปะชาวมอแกน
จากที่อื่นดวย เพราะในวันดังกลาวชาวมอแกนทุกที่ตองมาขอบุญเหมือนกันหมด 
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แลวดวยซ้ํา แตกลับรูสึกวาการรับความชวยเหลือจากองคกรคริสต ทําใหถูกตั้ง
คําถามดวยสายตาจากเพื่อนบานบางสวนแลว  
 
5. (2) ระดับครอบครัว 
 
ผลกระทบดานบวก  
ผลกระทบดานบวกในระดับครอบครัวคลายๆกับขอดีในระดับบุคคล คือเปนที่พ่ึง
ทางใจของครอบครัว และการไดรับความชวยเหลือที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
 
ผลกระทบดานลบ 
 
แนวโนมของการเกิดความขัดแยงภายในวงศญาติ 
ดังกลาวขางตนแลววาชุมชนมอแกนเปนชุมชนที่มีความสัมพันธระหวางเครือญาติ
และการเกาะเกี่ยวกันระหวางสมาชิกในชุมชนสูง วัฒนธรรมการนับถือผีบรรพบุรุษ 
หรือที่เรียกวา “ตา-ยาย” นั้น เปนเครื่องยึดเหนี่ยวที่แสดงถึงการรวมตระกูลเดียวกัน 
ในแตละปจึงมีการประกอบพิธีไหวตา-ยายครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจทํารวมกันหลาย
ครอบครัวในหมูเครือญาติสายตระกูลเดียวกันหรือทําแยกกันเปนรายครอบครัวตาม
สะดวกก็ได เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งในสายตระกูลเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น 
และตองเลิกพิธีไหวตา-ยายนี้ ทําใหสมาชิกคนอื่นๆ ที่เหลือในสายตระกูลที่ยังยึดมั่น
กับระบบนับถือตา-ยาย รูสึกไมสบายใจ เกรงวาตา-ยายจะลงโทษครอบครัวหรือคน
ที่เปลี่ยนศาสนานั้น  ดังที่หญิงชราชาวมอแกนคนหนึ่ง แหงบานทับตะวัน ที่เคยถูก
ชักจูงใหเปลี่ยนศาสนากลาววาการเปลี่ยนศาสนาตองปรึกษากับลูกหลานกอน แต
คนอื่นจะเปลี่ยนก็ตามใจ หากโดนตายายแชง แกไมเกี่ยวดวย สวนตัวแกนั้น แกไม
เอาดวย เพราะแกยังนับถือตายายอยู 
 
ผูประสบภัยจํานวนหนึ่งอยูในภาวะลังเล เมื่อถูกชักชวนใหเปลี่ยนศาสนา กลาววา 
“ตอนนี้ไมเขา ถาตอไปไมมีพอแลว ไมแน อาจเขา..... ถาญาติๆ เขา ก็ไมวา แลวแต
เขา” แสดงวา คนเหลานี้กังวลวาอาจมีการไมเห็นดวยจากพอแมหรือเครือญาติใน
เรื่องการเปลี่ยนศาสนา จึงไมตองการสรางความขัดแยงขึ้น โดยชะลอการตัดสินใจ
ออกไปกอน กลาวโดยสรุป ผลจากการศึกษาไมพบการขัดแยงรุนแรงในวงศญาติ 
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เรื่องการเปลี่ยนศาสนาเพราะหากคนใดรูสึกถึงการไมเห็นดวยของวงศญาติ โดย
เฉพาะที่เปนญาติผูใหญ เขาก็จะชะลอการตัดสินใจในการเปลี่ยนศาสนาออกไป
กอน 
 
5. (3) ระดับชุมชน 
 
ผลกระทบดานบวก 
 
สงเสริมการพัฒนาชุมชน 
กวาขวบปผานไปหลังจากการเกิดภัยพิบัติสึนามิ องคกรดานศาสนาบางองคกรที่ยัง
ทํางานอยูในพื้นที่เริ่มปรับเปลี่ยนตนเองมาใหความชวยเหลือที่เปนโครงการระยะ
ยาวขึ้น เชนการพัฒนาอาชีพ การใหกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพ 
และสงเสริมการออมควบคูกันไปดวย รวมทั้งการใหทุนการศึกษาแกเยาวชน แต
เนื่องจากองคกรเหลานี้ยังอยูในระยะเริ่มตนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให 
ความชวยเหลือ จากการบรรเทาทุกขไปสูการพัฒนาชุมชน และกําลังอยูในระหวาง
การพิจารณาเรื่องความทับซอนของพื้นที่ที่ใหความชวยเหลือกับองคกรพัฒนาอื่นๆ
ดวย  การศึกษานี้ จึงยังไมสามารถประเมินผลกระทบในประเด็นนี้ไดมากนัก  
 
ผลกระทบดานลบ 
ผลกระทบดานลบในระดับชุมชนนั้น จากการศึกษายังไมปรากฏรูปธรรมชัดเจน 
การนําเสนอตอไปนี้ จึงเปนเพียงการคาดการณถึงแนวโนมที่อาจเกิดในอนาคต
เทานั้น 
 
ระบบการปกครองตามธรรมชาติในชุมชนไดรับความกระทบกระเทือน 
ในชุมชนกึ่งดั้งเดิม เชน ชาวมอแกน ระบบการปกครองที่ไมเปนทางการของชุมชน 
มักเปนที่พ่ึงในการแกปญหาเล็กๆ นอยๆ ในชุมชน รวมทั้งยึดเหนี่ยวสมาชิกใน
ชุมชนเขาไวดวยกัน ระบบที่ไมเปนทางการนี้ยังทําหนาที่สรางระบบคุณคาให      
คนรุนหลังไดยึดปฏิบัติ เปนแนวทางการดํารงชีวิต ระบบเหลานี้มักมีผูนําที่เปน    
คนสูงอายุในชุมชนและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ในชุมชนหนึ่งๆ มักมีผูนําที่โดด
เดนคนหนึ่งที่เปนผูนําทางจิตวิญญาณดวย ซึ่งเปนที่นับถือของสมาชิกในชุมชน โดย
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ทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ  เชน  การทําพิธีไหวตา-ยาย  ซึ่งตองทํากัน                
ทุกครอบครัว หรือทุกสายเครือญาติ และทําทุกป 

 
ระบบสนับสนุนทางสังคมจะดํารงอยูได ตองมีคนนําไปประพฤติ ปฏิบัติ และผลิต
ซ้ําระบบความเชื่อเหลานั้น หากมีเหตุการณใหตองลดจํานวนคนที่ยึดถือระบบนั้น
ลง ระบบนั้นก็จะออนแอ คนที่เหลือที่ยังประพฤติ ปฏิบัติอยูจะเกิดความวาเหว เปน
วิกฤตทางจิตใจในชวงรอยตอที่ชุมชนหรือสังคมยังไมมีระบบอื่นมาแทนที่  

 
เมื่อสมาชิกในชุมชนเปลี่ยนแนวทางความเชื่อและตองละทิ้งความเชื่อเดิมโดย
สิ้นเชิง ทําใหบทบาทหนาที่ของผูนําตามธรรมชาติที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมตางๆ ลด
ความสําคัญลง ความสําคัญของผูนําเหลานั้นในเรื่องทางสังคมอื่นๆ ก็ลดลงดวย อาจ
นําไปสูการแตกสลายของความเปนชุมชนในที่สุด 
 
เกิดความแตกแยกในชุมชน   
ดังกลาวแลววา องคกรดานศาสนาเหลานี้ มักเขาไปใหความชวยเหลือที่เปนการเติม
เต็มชองวางการใหความชวยเหลือจากสวนอื่นๆ ซึ่งมักหมายถึงผูดอยโอกาสลําดับ
ทายๆ ของชุมชนนั่นเอง เมื่อเลือกชวยคนเหลานี้ ในขณะที่ยังมีผูดอยโอกาสคนอื่นๆ 
อีกที่อาจลําบากพอๆกันแตไมไดรับเลือก อาจเปนสาเหตุใหคนในชุมชนที่ไมไดรับ
เลือกรูสึก “เปนอื่น” กับคนที่ไดรับความชวยเหลือ และตั้งขอสงสัยวาคงตองเขารับ
เช่ือในศาสนาตามองคกรนั้นๆ จึงจะไดรับความชวยเหลือเหมือนที่เพื่อนบานไดรับ 
 
การเปลี่ยนศาสนาไปเปนศาสนาอื่นๆ นั้น มักมีขอปฏิบัติที่เขมงวดกวาศาสนาพุทธ
หรือการนับถือบรรพบุรุษที่คนสวนใหญนับถืออยู ทําใหสมาชิกอื่นๆในชุมชนเกิด
ความไมแนใจวาจะตองปรับเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมกับผูที่เปลี่ยนศาสนา
เหลานั้นหรือไม เชนไมกลาเชิญเพื่อนบานที่เปลี่ยนศาสนาแลวไปงานแตงงาน
เพราะไมแนใจวาเขาจะยังไปรวมงานที่อาจมีพิธีกรรมทางพุทธอยูดวยไดหรือไม 
หรือแมแตคนที่เปลี่ยนศาสนาแลวบางคน ก็ไมแนใจวาตนยังสามารถไปรวมงาน
บุญของเพื่อนบานคนละศาสนาไดหรือไม แตบางคนที่เปลี่ยนศาสนาโดยหาขอมูล
มาอยางพอเพียงก็พบวาตนไมมีความลําบากใจในการจัดความสัมพันธกับเพื่อนบาน
และยินดีอธิบายใหเพื่อนบานไดเขาใจวาตนทําอะไรไดบาง หรือทําอะไรไมไดบาง 
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จะเห็นไดวาผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมระดับตางๆ ที่เกิดจากการใหความ
ชวยเหลือขององคกรที่เกี่ยวเน่ืองกับศาสนาเทานั้น  มีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
คําถามคือ ทําอยางไรองคกรและความชวยเหลือเหลานั้น จึงจะเกิดผลในทาง
สรางสรรค รวมทั้งสรางโอกาสการพัฒนาของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหกับ
ผูประสบภัยใหไดมากที่สุด        
 
6.สรุปและขอเสนอแนะ  
 
ทุกศาสนาลวนมีคําสอนที่มุงเปาไปที่สิ่งเดียวกัน คือ สอนใหคนเปนคนดี การที่คนๆ 
หนึ่งจะเลือกยึดมั่นอยูกับศาสนาใด หรือตองการเปลี่ยนแปลงศาสนา ลวนเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย เชนเดียวกับการที่คนเราจะเผยแพรสิ่งที่ตนเชื่อและศรัทธา สิ่ง
ที่ตนไดพบแลววาทําใหเกิดความสุขแกตนเองใหกับผูอื่น  อันเปนการแสดงออกถึง
เมตตาธรรมที่มีตอเพื่อนมนุษยดวยกันนั้น เปนสิ่งดีที่นายกยอง เพียงแตตองกระทํา
ดวยความเขาใจวาสิ่งที่ตนพยายามทําซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความหวังดีที่อยากให
ผูอื่นพนทุกขนั้น อาจทําใหเกิดผลกระทบอื่นๆ ตอคนเหลานั้นไดอยางไรบาง 

 
ในการเลือกนับถือศาสนาซึ่งถึงที่สุดแลวเปนสรณะแหงชีวิตมนุษย  ทุกคนจึงควรได
กระทําบนพื้นฐานแหงความพรอมทั้งดานขอมูล เสรีภาพในการตอรอง และสภาวะ
ที่พรอมจะเลือกไดดวยตนเองในเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งยวดตอชีวิต ขณะเดียวกัน
บริบทที่แวดลอมในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ควรตองโอบเอื้อใหคนไดมีโอกาส
ตัดสินใจเลือกทางในการดําเนินชีวิตของตนอยางรูตัวทั่วพรอมมากกวาการถูก
สถานการณลากพาไป 
 
การศึกษานี้ จึงมีขอเสนอบางประการ เพื่อใหชุมชนผูประสบภัยไดรับประโยชน
สูงสุดจากการเขาไปใหความชวยเหลือขององคกรตางๆ ในพื้นที่ประสบภัย 
   
1.  องคกรหรือหนวยงานดานศาสนาตางๆ ควรแสดงจุดยืนของการไปใหความ
ชวยเหลือที่ชัดเจน และตองสื่อสารกับผูรับความชวยเหลือ รวมทั้งองคกรพัฒนา
อื่นๆ ในพื้นที่ วาการรับความชวยเหลือไมไดสัมพันธกับการตองเปลี่ยนศาสนา 
พรอมๆ ไปกับตองทําความเขาใจกับสาธารณะวา หากมีผูประสงคจะเปลี่ยน
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ศาสนาเนื่องจากไดสัมผัสกับความสุข ความดีงาม ตามแนวความเชื่อใหม ก็ไมใช
สิ่งที่ตองตอตานหรือรังเกียจ 

 
2.  สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ
ความชวยเหลือที่ไดรับ ใหชุมชนสามารถรับความชวยเหลืออยางสามารถที่จะ
ตอรองได น่ันคือ การลดภาวะ “การพ่ึงพิง” องคกรภายนอก โดยเฉพาะในเรื่อง
การตัดสินใจซึ่งแมเปนเรื่องยากและเปนโจทยใหญเสมอมาของการพัฒนาชุมชน 
แตก็เปนประเด็นที่มีความสําคัญมาก เพราะนั่นคือการพัฒนาที่ไมเพียงชวยเหลือ
เรื่องวัตถุแกคนดอยโอกาส หากเปนการปลดปลอยคนออกจากการครอบงําจาก
ระบบอุปถมัภอยางแทจริง และชวยใหเขาสามารถยืนไดดวยตัวเอง 

 
3.  ทบทวนบทบาทของพุทธศาสนากับสังคมไทย ดังที่ไดกลาวในตอนตนแลววาทุก
ศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อยังประโยชนทั้งดานจิตใจและดานสังคมของมนุษย  การที่
บทบาทของศาสนาพุทธในปจจุบันเกี่ยวกับสังคมลดนอยลงไปนั้น เปนเรื่องที่
ควรจะมีการทบทวนและฟนฟูกันอยางจริงจัง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหสังคมที่
นับวันจะเปราะบางกับปญหาตางๆที่โถมเขามากระทบอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในยุคโลกาภิวัตนนี้ 
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7.ภาคผนวก 
 

7.1 บรรณานุกรม 
 สนิท สมัครการ (2539) “ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย วิเคราะหเชิง
สังคม – มานุษยวิทยา”:  โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ  
 จินดา จันทรแกว (2532) “ศาสนาปจจุบัน”: มหาจุฬาบรรณาคาร, 
กรุงเทพฯ 

www.bangkokpost.net/tsunami1yearon/03-village.html 
 

7.2 รายชื่อหนวยงาน หรือกลุมองคกรดานศาสนาที่ใหขอมูล 
1. มูลนิธิแคทอลิก สุราษฎรธานี 
2. มูลนิธินักบุญคามิโล แหงประเทศไทย  
3. กลุมคริสตเตียนจากโบสถคริสต อ. เมือง จ. พังงา 
4. องคการสยามแคร 

 
จํานวนกลุมหรือคนที่ทําการสัมภาษณ (ไมประสงคออกนาม) 

1. สนทนากลุมชาวบาน 2  กลุม ที่บานน้ําเค็ม รวมจํานวนคน 9 คน  
2. สัมภาษณก่ึงโครงสรางชาวบาน 15 คน จาก 3 หมูบานเปาหมาย (บาน   

ทุงวา 2 คน, บานทับตะวัน 3 คน, และ บานน้ําเค็ม 10 คน) 
3. สัมภาษณเจาหนาที่องคกรสยามแคร 2 คน 
4. สัมภาษณบาทหลวงและเจาหนาที่ที่ทํางานกับหนวยงานหรือกลุมดาน

ศาสนา 3 คน 
5. เนื่ องจากมูลนิธิพรเมตตา  ได เสร็จสิ้นภาระกิจการสร างบ านให

ผูประสบภัยในพื้นที่ไปแลว  จึงไดสัมภาษณ ผูรับความชวยเหลือ               
1 ครอบครัวที่บานบางสัก ต. บางมวง อ. ตะกั่วปา 
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8. บทความสมทบ 
 
“แฉม” ดาบสองคมของวัฒนธรรมมอแกน  

โดย สําเริง   เชยช่ืนจิตร 
 
 “แฉม” หรือแสมหรือไซแอม มาจากคําวา Siam หรือสยามนั่นเอง เปนคําที่ชาวมอ
แกน-มอแกลนใชเรียกคนไทย คนนอกหรือคนจากในเมือง ที่เขาไปในชุมชนมอ
แกน จากอดีตที่มอแกนไดรอนแรมกลางทะเลกวางกับเรือกาบาง การติดตอพบปะ
กับผูคนภายนอกเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหลังจากโลกไดเช่ือมโยงสายใยทางสังคม ให
ผูคนเดินทางมากขึ้น การไปมาหาสูระหวางคนไทยหรือ แฉมกับชาวมอแกนก็มีบอย
ขึ้น ทั้งพอคา ตังเก ขาราชการ นักวิจัย นักพัฒนา รวมทั้งนักทองเที่ยวดวย เมื่อผูคน
เดินทาง สินคาถูกเคลื่อนยาย วัฒนธรรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 
เกาะเหลานอก เปนเกาะเล็กๆที่ต้ังอยูหางจากทาเรือสะพานปลา อ.เมือง จ.ระนอง 
เดินทางดวยเรือหางยาวแคเพียงครึ่งช่ัวโมงก็ถึง ทําใหการติดตอการไปมาหาสู
ระหวางแฉมกับมอแกนที่นี้ดูเปนเรื่องปกติ ที่เกาะสุรินทร ซึ่งอยูหางไกลจากชายฝง
มาก ในอดีตการติดตอสื่อสารพบปะกับแฉมนานๆจะมีสักครั้ง แตพอครั้นการ
ทองเที่ยวเดินทางเขาไป อุทยานแหงชาติเขาไปตั้ง แฉมและชาวตางชาติก็ทะยอยกัน
เขาไป ในนามของนักทองเที่ยว ขาราชการปาไม พอคา เถาแก เจาของรีสอรท 
รวมทั้งนายทุนเจาของกิจการตางๆ สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานวิถีความเปนอยู  
การทํามาหากิน จากกินปลาก็มากินบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป จากกินเผือกกินมันในปาก็มา
กินขนมในถุงสีสันสดสวย  

 
ทางดานหมูบานทับตะวัน อ.ตะกั่วปา และบานทับปลา อ.ทายเหมือง จ.พังงา ที่นั่น
การติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับแฉมเกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยทําเหมืองแรกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง ชาวมอแกลนจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอยาง ทั้งการผลิต 
การกินอยู การแตงกาย จากที่เคยออกเรือหาปลากลางทะเล ก็ไปรับจางกอสรางบน
ตึกสูงๆ จากดูดแรกลางทะเล ก็ไปทําสวนยางบนภูเขา การแตงกายก็มิดชิดมีสีสัน
มากขึ้น แตกตางจากเด็กๆที่เกาะเหลาและเกาะสุรินทรที่หลายคนยังไมใสเสื้อผา  
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หลังจากกระแสคลื่นยักษพัดผาน กระแสคลื่นความชวยเหลือก็ไดถาโถมเขามา ทั้ง
การชวยเหลือเฉพาะหนา การบําบัดฟนฟู การจายเงินทดแทน การสงเคราะหดวยทุน
ตางๆ จากองคกร หนวยงาน มูลนิธิ สถาบัน ทั้งของตางชาติและของแฉม ก็หล่ังไหล
กันเขามาจนบางครั้งแทบบาลนบนริมฝงอันดามัน และบางครั้งก็ยังเขาไมถึงอีกบาง
กลุมที่ตกหลน อยางไรก็ตามแฉมเหลานั้น ทั้งที่เปนนักพัฒนา อาสาสมัคร นักบุญ ผู
บริจาค นักวิจัย นักฟนฟู แฉมเหลานี้มาจากทั่วสารทิศของเมืองไทย และอีกหลาย
องคกรที่เปนชาวตางชาติ  เขาทั้งหลายลวนแลวแตหวังดี มีจิตใจเมตตา หวังมาทํา
เพื่อพ่ีนองผูประสบภัย แตรากเหงาทางวัฒนธรรมบางอยาง ที่ซับซอนและบางครั้ง
ภาษาพูดของชาวมอแกนเองก็ยากเกินกวาจะทําความเขาใจ ในระยะเวลาที่สั้นๆ 
ในขณะที่การชวยเหลือการฟนฟูตองเรงรีบ จึงเกิดบทเรียนประสบการณหลากหลาย 
บางอยางไดเปลี่ยนวิถีความเปนอยู  จากที่พออยูพอกิน ขยันอดทน มาเปนฟุมเฟอย 
รอแตขอรับการชวยเหลือ แตบางกลุมก็สามารถยืนหยัดฟนตัวเองดวยตัวเอง ซึ่งมีไม
มากรายนัก 
 
แฉมบางคนทํางานพัฒนาชุมชน   จากการอยูบนเกาะเปนเวลานานจึงเห็นชองเปด
รานคานําสินคาฟุมเฟอยและมอมเมา ทั้งเหลา เบียร บุหรี่ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ขนม
กรุบกรอบ ไปขายบนเกาะสรางนิสัยบริโภคนิยมใหเกิดขึ้นในหมูพ่ีนองมอแกน 
หลังคลื่นยักษแฉมยังเปนผูคอยประสานระหวางผูชวยเหลือกับชาวมอแกน จน
บางครั้งเกิดเรื่องราวที่ไมคอยยุติธรรมขึ้นในชุมชนดวยเหตุที่ไดรับของบริจาคที่ผูใจ
บุญมอบให แตการจัดสรรปนสวนไมลงตัวเพราะชาวบานไมไดเขาไปมีสวนรวมคิด
และจัดการ  บางทีถึงกับเก็บไวขายชาวมอแกนในชุมชน เหตุการณที่เกิดจากการ
กระทําของแฉม ทําใหเกิดสภาวะน้ําเค็มทวมปากชาวมอแกน เพราะแฉมคนเกง
ประจําหมูบานก็เคยสรางผลงานที่คอยชวยเหลือติดตอประสานงาน ชวยชุมชน
หลายอยาง รวมทั้งสินคาจําเปน เชนขาวสารที่รานคาที่มอแกนหลายคนไปซื้อใน
รูปแบบของสินเชื่อ สรางพันธะผูกพัน เกินกวาจะเอยคําใดๆได มอแกนจึงไดแต
อดทนตอการถูกกระทําตอไป  
 
จึงเปนประเด็นที่ชวนคิดวาในขณะที่แฉมไดเขาไปชวยเหลือชาวมอแกน ในขณะที่
ชาวมอแกนก็ยังตองการความชวยเหลือจากแฉม ซึ่งแฉมเองก็หวังดีที่จะชวย และ
นับเปนสิ่งที่ดีงามที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน แตดุลยภาพของความชวยเหลือ 
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จุดเหมาะสมจุดพอเพียงของการใหและรับ การแบง-ปน จุดนี้จะอยูตรงไหน 
สถานการณไหนควรปรับอยางไร บางอยางละเอียดออนตอความรูสึกของชาวมอ
แกน แตพวกเขาก็อดทนที่จะไมเอยปากบน บางครั้งผูชวยเหลือก็สรุปเอาเองวาเขา
ยอมรับและพึงพอใจ เวลา สถานการณ บทเรียนที่ผานมาอาจชวยปรับเปลี่ยนวิถี ทั้ง
แฉมและชาวมอแกนใหเขาสุจุดสมดุลยไดตามสภาวะการณ 
 
การตอสูภายในจิตใจระหวางศาสนาใหมกับความเชื่อดั้งเดิม 
สมัยบรรพกาลชาวมอแกนไดเคารพนับถือและเชื่อถือในระบบของธรรมชาติ เพราะ
พวกเขาไดทํามาหากินแบบพึ่งพาอาศัยกับธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและ
พิธีกรรมตางๆก็ไดแสดงออกถึงการแสดงความเคารพธรรมชาติและวิถีของ
บรรพบุรุษ เชนประเพณีลอยเรือ ประเพณีไหวเสาหลอโปงพิธีไหวศาลพอตา พิธี  
ตาโปะหว่ันเดะ เหลานี้ลวนแตบงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับธรรมชาติทั้งสิ้น 
 
หมูบานทับตะวันและทับปลาคอนขางจะเห็นความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่ชัดเจน
และหลากหลายกวา เพราะที่นี่มีทั้งปาชายเลน ทั้งทุงนา ปาชุมชนบริเวณหมูบาน แต
ที่เกาะเหลาและเกาะสุรินทรพิธีกรรมจะเกี่ยวของกับทะเลมากกวา แตสิ่งที่แสดงถึง
ความเคารพนับถือบรรพบุรษอยางศาลพอตาที่บานเกาะเหลานอก ก็ต้ังเดนสงาอยูใน
ทะเลหนาหมูบานบงบอกถึงความเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถืออยางชัดเจน 
 
หลังสึนามิคลื่นผาน คลื่นความชวยเหลือเขามาแทนที่ ทั้งทางดานฟนฟูจิตใจ บําบัด 
ชดเชย มากมายหลายอยางและในจํานวนนั้นก็มีองคกรทางดานศาสนาเขามาดวย 
ซึ่งสวนใหญรับเงินบริจาคชวยเหลือจากตางชาติ เขามาชวยชาวมอแกนหลายทาง 
ทั้งบานพัก เรือ อุปกรณประมง ทุนการศึกษา ที่เกาะเหลาเองก็มีโบสถเขาไปตั้งตอน
เดือนพฤษภาคม 2548 มีการเขาโบสถทําพิธีกรรม รองเพลง สอนหนังสือ กระทั่งจน
ทําพิธีรับศีลเขารวมศาสนา ดวยเงื่อนไขที่ตองการความชวยเหลือแบบใหไมเอาคืน 
ในขณะที่บางองคกรที่เขาไปในพื้นที่ชวยเหลือแบบเก็บคืนครึ่งหนึ่งเพื่อนํามา       
ต้ังเปนกองทุนหมุนเวียนตอ ชาวมอแกนบางคนเขาไปรับศีลนับถือศาสนาใหมเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับความชวยเหลือ บางคนก็รับเพราะอยากเปนคนที่มีศาสนาที่
ชัดเจน ทางดานการสอนหนังสือใหแกเด็กในชุมชนตอนแรกก็ไดรับการยอมรับ 
เพราะจะทําใหเด็กๆอานออกเขียนได แตพอนานวันเขากลับกลายเปนการปลูกฝง
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การนับถือศาสดาดวยการรองเพลงมากกวาการสอนหนังสือแบบที่ควรจะเปน  ชาว
มอแกนอีกหลายคนก็ยังตองการความชวยเหลือทั้งทางสุขภาพ ดานความเปนอยู 
ดานสิทธิมนุษยชน องคกรศาสนาใหมอาจจะตอบสนองความตองการในบางเรื่อง
ไดดี โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคสิ่งของเครื่องใชอุปโภค-บริโภคที่จําเปน เด็กๆหลาย
คนไดเสื้อผาบริจาคจนมากเกินที่จะใส บางทีเสื้อผาอาจสรางความรําคาญเมื่อเขา
ตองเปยกๆแหงๆสลับกันบอยครั้งเมื่อออกไปทะเล  
 
กลางป2549 มีเจาหนาที่โครงการชวยเหลือ เขาไปอยูประจําในพื้นที่เกาะเหลาไดเขา
ไปสอบถามชาวบานวาเขานับถือศาสนาอะไร บางคนยังตอบวาเขานับถือตายาย นั่น
คือยังเคารพนับถือวิญญาณบรรพบุรุษนั่นเอง พิธีรับศีลเขารวมศาสนาใหมผานไป
เกือบป แตความเขมแข็งของวิญญาณบรรพบุรุษที่อยูมายาวนานกวา ก็ยังคงอยูในจิต
ใตสํานึกของชาวมอแกน ดานศาสนาใหมก็มีสวนดีในการสงเสริมคุณภาพชีวิตบาง
ดานใหดีขึ้น ดานจิตวิญญาณดั้งเดิมก็เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและชวยปกปองคุมใจ
มาเปนเวลาเนิ่นนาน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง การตอสูภายใน
จิตใจของชาวมอแกนระหวางความเชื่อดั้งเดิมกับศาสนาใหมก็ทําใหเขาตอง อึดอัด
ใจมิใชนอย บางคนเลือกอยางใหมชัดเจน บางคนก็ยังยึดติดกับสิ่งเกา แตการเชื่อม
ประสานสิ่งใหมใหเขากับรากเหงาและวิถีเกา ที่เกื้อกูลกับธรรมชาติแตเทาทันกับ
สถานการณปจจุบัน นาจะเปนหนทางสูความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะแกวิถี 
 
บางความขัดแยงทางความเชื่อจากความชวยเหลือท่ีทับปลา 
“มาจากหนวยงานไหน” เปนคําถามแรกที่ผูมาเยือนที่บานทับปลาจะเจอ ดูเหมือน
เปนเรื่องปกติที่เจาบานจะถามถึงที่มาที่ไป แตลึกๆลงไปกวานั้น พบวาเมื่อรูวามา
จากหนวยงานไหนหรือสายของใคร ก็จะจัดพื้นที่ใหพักไดถูกตอง ทั้งๆที่หมูบานก็
ไมไดกวางใหญนักแตพ้ืนที่ทางความรูสึกที่ไมตรงกัน กลับถูกซอนอยูในพื้นที่เล็กๆ
ของหมูบาน จากการเขามาชวยเหลือขององคกรหลายสังกัด หลายทฤษฎี หลาย
วิธีการและหลายความเชื่อ ผูคนในหมูบานจึงเกิดการแยกเปนกลุม ที่ทับปลา
คอนขางชัดเจนดวยกลุมที่เกิดจากองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรทางศาสนา ซึ่ง
ความชวยเหลือและเงื่อนไขของทั้งสองฝายไมตรงกัน 
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 “เขาชวยทั้งเรือ อุปกรณหาปลา และใหเงินเปนรายครอบครัวดวย” ผูเฒาทะเลใน
หมูบานเลาในฟงดวยน้ําเสียแผวเบา “ในขณะที่เอ็นจีโอ เนนการรวมกลุมชวยเหลือ
กัน” ในหมูบานมีบานที่ถูกสรางใหม ลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน ที่หนาบานก็
มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนบงบอกอยางชัดเจน อีกบานที่ไดรับการสนับสนุน
จากอีกฝาย ก็มีปายอีกอยาง โรงเรือน อาคาร ตางๆที่สรางขึ้นหลังสึนามิลวนแลวแต
มีปายประกาศรายนามผูชวยเหลืออยางชัดเจน ประหนึ่งเปนสิ่งตอกย้ําใหสํานึกใน
บุญคุณของผูชวยเหลือ บางองคกรทางศาสนาก็มีขอผูกมัดมีเงื่อนไขที่ผิดเพี้ยนไป
จากความเชื่อ จารีตประเพณีเกาๆ แตเพื่อไดมาซึ่งความชวยเหลือ หลายคนก็ยินยอม
ที่จะปฏิบัติตาม 
 
 “เขาไดเงินเยอะ ก็เอาไปซื้อรถปคอัพ” ผูเฒาเลาถึงบางคนที่ไดรับเงินสนับสนุนจาก
องคกรศาสนา หลายคนในหมูบานก็อยากไดบาง แตวิถีความคิดความเชื่อเกาๆชวย
ตานทานจิตใจเขาไวได โดยเฉพาะคนเฒาคนแกคอนขางจะปวดราวในจิตใจลึก ที่
เห็นลูกหลานเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปนับถือศาสดาองคใหมแทนนับถือวิญญาณ
บรรพบุรุษ ซึ่งเคยมีมาเนิ่นนาน บางทียังไมสามารถสรุปชัดไดในวันนี้วาสิ่งใหมจะ
ดีกวาสิ่งเกา หรือวิถีเกาจะยังดีกวาวิถีใหม แตความสามัคคีของชาวบานที่สั่งสมกัน
มากําลังถูก ตัดทอนพลังใหลดลง เมื่อความคิดความเชื่อของเขาแตกแยก ความ
รวมมือรวมแรงรวมใจ ก็ลดลงดวย กิจกรรมพัฒนาตางๆที่ตองใชความมีสวนรวม
ของคนในชุมชนเปนหลัก ก็อาจจะไมไดสวนรวมที่เต็มที่  
 
แตเวลาที่ผานไปคงจะชวยคลี่คลายความรูสึกขัดแยง หรือกลบเกลื่อนความขัดแยง
เอาไว ดวยความรูสึกที่เปนตัวตนของมอแกลนเขมขนกวา ตอใหความศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสดาองคใด ก็ไมสามารถเทียบเทาพลังจิตวิญญาณของมอแกลนได แตหากวัน
หนึ่งความรูสึกเปนมอแกลนลดลง ความขัดแยงทางความคิดความเชื่อ    ก็คงเดนชัด
ขึ้น ยิ่งถามีผูสนับสนุนที่เปนฝายอยางชัดเจน ยิ่งทําใหเกิดรอยราวมากขึ้น และอาจ
นําไปสูจุดแตกหักได อยางไรก็ตามพลังของตัวตนคนมอแกลนที่ฝงรากลึกมาชา
นานก็ชวยยึดเหนี่ยวความรูสึกที่ดีๆ ของลูกหลานคนรุนใหมไวได หาก    ตราบใดที่
เขายังรูจักคุณคาในรากเหงาของตัวตน 
 
 



 34 

9. รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
 
 โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนา : ขอสงสัย และ ขอเท็จจริง  

2. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ  
3. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 

4. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   

5. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน (SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  

6. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน  

7. สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน
ชุมชน 

 
โครงการวิจัยระยะยาว    

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาว มอแกน  

 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้   

1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความ
พิเศษเกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย  คารล เซกชไนเดอร, 
ผูอํานวยการโครงการTAW จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิไฮนริค
เบิลล 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 
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3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

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

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551  
 
 




