
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
(Heinrich Böll Foundation : HBF) สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดย
ความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böll Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มีแนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงเบอรลินเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การดําเนินงานของ
มูลนิธิฯ เนนการสนับสนุนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนทางความคิดระหวางผูคนใน
สังคม เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการสรางโอกาสทางดานการศึกษาในมิติทาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งภายใตโครงการ
การติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มและดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา   
 
บริษัทท่ีปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult 
and Resource Co., Ltd. (SEA – C.R.)  เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงาน
ปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม  เปนองคกรที่ประเทศไทยโดยมีศักยภาพที่โดดเดน
ในดานการใหความรวมมือเพื่อเพื่อการพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความ
สะดวก ใหกับโดยไดนํามุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และมีความ
แตกตางกันมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางทั้งที่มาจากภาคเอกชนและภาครัฐ
อยางเต็มที่ 



 

การฟนคนืหลังสึนามิ:  
ยอนมองผลของการพัฒนาเพือ่อนาคตทีด่ีของชมุชน 
 
ฟนฟูชุมชน โดยชุมชนเปนหลัก ประสบการณจากสึนามิ อันดามัน 
ประเทศไทย  
โดย  ภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน, เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน 

 
บันทึกชีวิต ของผูประสบภัยสึนามิ จากหายนะภัยสูการเริ่มตนใหม และ
ไปใหไกลกวาเดิม  
โดย ไมตรี จงไกรจักร 

 
ประสบการณการฟนฟู 3 ปหลังสึนามิ บานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา 
โดย สมศักดิ์ สุริยมณฑล 

 
 
 
 
 
แปลไทย-อังกฤษ:   กรทัศน  ปญญาจันทร, วรวรรณ  วรรณลักษณ 
บรรณาธิการ: (ไทย): ทีมงาน TAW 
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จัดปกและรูปเลม:   ศราวุฒิ  กมลวิจิตร 
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยนื 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ชุมชน กลุม
ตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26   ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝงซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ  เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้นสําหรับผูรอดชีวิต 
หลายพื้นที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
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 
 
• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาวจะ

เปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตามความรับรู
และการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบจากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษเนื่องจากภัยพิบัติ
ครั้งนี้ 

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน  การริเริ่มและการ
ดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูลและฐานขอมูล
เกี่ยวกับสึนามิที่ เที่ยงตรงและมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล  เพื่อการใชงานและ
ประโยชนของบุคคลและชุมชนโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการนํา
ทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่
ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาสภาพ
กอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาลและ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวาการรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน การ
เปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ   
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คํานํา 
หนังสือเลมสุดทายในชุด Tsunami Aid Watch ไดรับการตีพิมพในชวงครบรอบสี่ป
เหตุการณคลื่นยักษสึนามิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยมีเนื้อหา
คลายคลึงกับหนังสือ “Bridging the Expectation Gap” ของ Karl Segschneider และ 
Lars Krause เปนการมองภาพรวมในชวงหลายปที่มีการฟนฟูชุมชนตาง ๆ ตามแนว
ชายฝงทะเลอันดามันของไทย  
 
สถานที่สําคัญในเนื้อเรื่องไดแก “หมูบานสึนามิ” หรือบานน้ําเค็มในจังหวัดพังงา แต
เนื้อหาของหนังสือไมไดมีแคสวนเดียวแตเปนการผสมผสานของการเขียนของนักเขียน 
สามคน ซึ่งใหมุมมองที่แตกตางกันตอเหตุการณที่เกดิขึ้นภายหลังคลื่นยักษสึนามิ 
 
ในสวนแรกเกิดขึ้นจากการทดลองที่นาสนใจ เปนความคิดที่เกิดขึ้นระหวางการพบ
กันของไมตรี จงไกลจักรจากบานน้ําเค็มกับคณะทํางานของ TAW ที่ศูนยประสานงาน 
ชุมชนในหมูบานเพื่อรวบรวมเรื่องราวและขอมูลในยุคแหงการฟนฟูของบาน
น้ําเค็ม ในชวงเวลาเดียวกัน สมศักดิ์ สุริยะมณฑล นักเขียนจากหมูบานปกากะเญอ
ในจังหวัดเชียงใหมเดินทางมาสูภาคใตและใหความเห็นตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีบาน
น้ําเค็ม ภายหลังการสัมภาษณผูนําชุมชนและชาวบานในหมูบาน ซึ่งกลายเปน
ผลลัพธที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง 
 
เนื้อหาที่เหลืออีกสองสวนเปนงานเขียนของผูทํางานใกลชิดที่สุดกับโครงการ TAW 
สองคนในชวงสองสามปที่ผานมาไดแก ภาคภูมิ วิธานติรวัตน จากเครือขายความ
รวมมือฟนฟูชุมชนชายทะเลฝงอันดามัน (Save Andaman Network: SAN)  และ
ไมตรี จงไกรจักร ผูนําชุมชนจากศูนยประสานงานชุมชนบานน้ําเค็ม บุคคลทั้งสอง
ไดรับเชิญจากสํานักงานใหญมูลนิธิไฮนริคเบิล ใหเปนวิทยากรในการสัมมนา
เกี่ยวกับการฟนฟูหลังเหตุการณภัยพิบัติที่กรุงเบอรลิน การแสดงความเห็นและการ
แลกเปลี่ยนกับภาคภูมิชวยใหเกิดภาพสะทอนตอกระบวนการฟนฟูภายหลัง
เหตุการณสึนามิ รวมทั้งบทบาทของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายทะเลฝง
อันดามัน ชวยใหเกิดภาพที่ชัดเจนของเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหการฟนฟูและบูรณะ
เปนไปอยางยั่งยืนและเปนธรรม ไมตรีแลกเปลี่ยนประสบการณสวนบุคคลจากการ
เผชิญหนากับภัยพิบัติสึนามิและผลที่เกิดขึ้นภายหลัง 



 

เราหวังวาทานจะไดรับความสุขจากการอานงานเขียนเหลานี้และไดรับแรงบันดาล
ใจมากมาย  
 
เมื่อจบการพิมพหนังสือชุดนี้ โครงการ TAW ของมูลนิธิไฮนริคเบิล สํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็ไดบรรลุภารกิจของการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง
ละเอียดของความพยายามฟนฟูและบูรณะภายหลังเหตุการณภัยพิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางเต็มที่จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื้อหาครอบคลุมถึง
ความทาทายและปญหาที่จะทํางานใหเกิดผลอยางยั่งยืนและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดย
เปนภาพสะทอนจากมุมมองของชุมชนทองถิ่นและองคกรพัฒนาเอกชน ใหขอมูล
พ้ืนฐานที่เปนประโยชนซึ่งชวยใหเขาใจภาพรวมในชุมชนทองถิ่น รวมทั้งยังใหภาพ
ความสําเร็จและความเห็นที่มีคาเพื่อใหความพยายามบูรณปฏิสังขรณภายหลัง
เหตุการณภัยพิบัติประสบความสําเร็จมากขึ้น เราหวังวาชุดหนังสือของ TAW จะ
กระตุนใหเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับหลักการและปญหาพื้นฐานที่แวดวงความรวมมือ
ในการพัฒนาตองเผชิญโดยทั่วไป 
 
สุดทาย ทางมูลนิธิไฮนริคเบิลขอขอบคุณสมศักดิ์ สุริยมณฑลในฐานะคนเหนือที่
ยอมรับภารกิจอันทาทาย และเดินทางไปรวมสนทนากับชุมชนทองถิ่นภาคใตที่บาน
น้ําเค็ม ทั้งยังใหมุมองที่มีคุณคาตอเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งผูเขียนทั้งสองทานคือ 
ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน และไมตรี จงไกรจักร สําหรับความพยายามในการบันทึก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันเจ็บปวด สําหรับความเห็น และสําหรับความ
ชวยเหลือที่มีใหกับโครงการ TAW 
   
เชียงใหม พฤศจิกายน 2551  
 
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน  
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 
 
 



 

ฟนฟูชุมชน โดยชุมชนเปนหลัก ประสบการณจากสึนามิ อันดามัน ประเทศไทย  
โดย  ภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน 
เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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26 ธันวาคม  2547 
คือคลื่นยักษที่ถาโถมถลมชายฝง1 
 
07.59  น.  
เกิดแผนดินไหวในพื้นมหาสมุทรอินเดีย นอกฝงตะวันตกเกาะสุมาตราประเทศ
อินโดนีเซีย ประมาณ 330 กิโลเมตร หางจากชายฝงอันดามันประเทศไทยประมาณ  
580 กิโลเมตร  ความรุนแรง 8.9 ริกเตอร ซึ่งนับเปนความรุนแรง 1 ใน 5 อันดับที่
เคยเกิดในประวัติศาสตร เกิดแผนดินไหวตามระหวาง 08.21 – 18.03 น. 113  ครั้ง 
ขนาดตั้งแต  5.0 – 6.9 ริกเตอร  
 
09.20  น. 
ชายฝงอันดามันของไทยเกิดปรากฏการณ “น้ําทะเลชายหาดแหงเหือดลงในทะเล
ยาว” 100-500 เมตรเปนเวลาประมาณ 5 นาที บรรดาชาวบานตลอดจนนักทองเทียว
ที่เพิ่งผานคืนวันคริสตมาสตางลงไปเดินดูพ้ืนทะเล ในขณะที่ชาวพื้นถิ่นมอแกลน - 
อูรักลาโวยมีการเคลื่อนไหวแตกตื่นขึ้นที่สูง 
 
09.30  น. 
คลื่นยักษขนาดประมาณ  10 เมตร ดาหนาเขาถาโถมใสชายฝงอันดามันตั้งแต  
ภูเก็ต  พังงา ระนอง กระบี่  ตรังและสตูล โดยมีรายงานคลื่นยักษถึงขั้นเสียหาย
รายแรงที่ตลอดชายฝงตะวันตกของเกาะภูเก็ตเปนลําดับแรก ๆ แลวไลเลียงขึ้นไป
ทางเหนือและใต 
  
คลื่นยักษใชเวลาเดินทางจากจุดที่เกิดแผนดินไหวถึงจังหวัดภูเก็ต 112 นาที และ
ทยอยเขาถึงทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน ไปถึงสตูลที่สุดทายดวยเวลา 266 นาที 
 
 
 
 

                                                 
1 ปรับปรุงจากหนังสือ คือคนอันดามัน คือคนรักษาทะเล ,เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน ,
กรกฎาคม 2548  
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คราวนี้ท่ีสูญเสีย  
เสียชีวิต  5,395  คน คนไทย 1,925 คน ตางประเทศ 1,953 คนไมสามารถสรุปไดวา
เปนคนไทยหรือตางประเทศ 1,517 คน หายสาบสูญ 3,071 คน เปนคนไทย 2,023 คน  
ตางประเทศ 917  คน  
 
บาดเจ็บรวม 8,457 คน คนไทย 6,065 คน ตางประเทศ 2,392 คน 
 
กระทรวงมหาดไทยไดสรุปความเสียหายอันเนื่องจากเหตุการณคลื่นยักษถลมครั้ง
นี้วา มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติอยูใน 6  จังหวัด รวม 24  อําเภอ / ก่ิงอําเภอ  78  ตําบล      
292  หมูบาน   
 
โดยจังหวัดพังงาประสบภัยรุนแรงที่สุด ราษฎรไดรับความเดือดรอน 54,672  คน    
12,068  ครอบครัว ความเสียหายตอทรัพยสินบานเรือนเสียหายรวม  6,799  หลัง พ้ืนที่
การเกษตร 2,389 ไร  บอปลา / นากุงเสียหาย 1,224 แหง เรือประมงขนาดใหญ 
1,222 ลํา เรือประมงขนาดเล็ก 3,426 ลํา เรือทองเที่ยวขนาดใหญ 241 ลํา เรือ
ทองเที่ยวขนาดเล็ก 313 ลํา 

 
คนถิ่นใตและเพื่อนมิตร รวมตัวประสานความรวมมือกอบกูภัย   
ผูคนชายฝงอันดามัน รวมถึงคนไทยและชาวตางประเทศ แทบจะไมมีความรูเรื่อง         
คลื่นยักษสึนามิ  ไมมีใครคิดวาจะเกิด จึงไมมีการเตรียมพรอมเผชิญภัยแตอยางใด 
ความไมรูกอใหเกิดความสูญเสียใหญหลวง ปจจุบันแมรูแลววา สึนามิเปนภัยใกล
ตัวและอาจเกิดขึ้นไดอีก แตการเตรียมความพรอมของประเทศไทยก็ยังไมพรอมพอ  
  
ความไมรูทําใหองคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ตางงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น รูวา
ตองรวมตัวชวยเหลือกันเปนการใหญแตไมรูจะเริ่มที่ไหน อยางไร  วันที่ 26-27 
ธันวาคม 47 องคกรที่ทํางานพัฒนารวมกับชุมชนชายฝงที่ไดรับผลกระทบตางสง
คนลงไปประจําชุมชน เริ่มตนการรวมคน ต้ังศูนยพักพิงช่ัวคราว  
 
28 ธันวาคม 47 ภาคีความรวมมือขององคกรภาคประชาชน และองคกรพัฒนา
เอกชนในภาคใต  6 องคกรหลัก  ไดรวมตัวหารือกัน  ณ  สํานักงานสมาพันธ
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ชาวประมงพื้นบานภาคใต ตางเห็นพองตองกันวา ภัยครั้งนี้มีความรุนแรงเกินกวาที่
องคกรใดองคหนึ่งจะรับมือไดโดยลําพัง จึงกอเกิด เครือขายความรวมมือฟนฟู
ชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman Network:  SAN) ขึ้นเปนองคกรรวมพลัง
ฟนฟูกอบกูชุมชน  
 
San โดยความรวมมือเกื้อหนุนจากเพื่อนมิตรองคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ
ไดเริ่มภาระกิจฟนฟูชุมชนนับแตวันกอต้ัง โดยกําหนดแนวคิด กระบวนการและ
จุดมุงหมายไวดังนี้  
  
แนวคิด กระบวนการ และจุดมุงหมายการฟนฟูชุมชน 
แนวคิด การริเริ่ม คิด วางแผน และดําเนินการพัฒนาโดยชุมชน และเปนไปเพื่อ
พัฒนาความสามารถของชุมชนในการปกครองตนเองและจัดการกับอนาคตของ
ชุมชนได   
 
กระบวนการ  มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน หนุนชวยการจัดต้ังกลุมองคกร
ชุมชน และเสริมศักยภาพใหสามารถเปนหลักในการพัฒนาชุมชน และนําปญหา
ตางๆที่มีอยูในชุมชนมาสูการแกไขอยางเปนระบบ ทั้งนี้โดยใหความสําคัญกับการ
นําหลักการทางศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่นมาเปนหลักในการดําเนินการ 
 
จุดมุงหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความเปนประชาธิปไตย 
และธรรมาภิบาล   มีกองทุน และกลุมธุรกิจที่ชุมชนบริหารเองเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ และการสรางวินัยทางการเงิน   ชุมชนมีการดูแลรักษาและใชประโยชน
ทะเลและทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน   
 
อยางไรก็ตามการชวยเหลือผูประสบภัยขนาดใหญ และการฟนฟูชุมชน เปนเรื่อง
ใหมสําหรับทุกคนใน SAN และเพื่อนมิตรที่เขารวมชวยเหลือในระยะตน มีแต
เครือขายสลัมสี่ภาคที่อาจมีประสบการณจากการโดยไลรื้อชุมชนในเมืองที่พอมี
ประสบการณแบงปนกัน  
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คนก็มีนอย งบประมาณก็จํากัด ตามประสาองคกรพัฒนาเอกชนเล็กๆในทองถิ่น 
อาศัยวามีใจ กับความรูทองถิ่น รูจักคน รูจักชุมชน และรูจักทะเล จึงลงมือไดทันที 
เริ่มงานไดไมถึงเดือนสื่อมวลชนชวยบอกขาว เพื่อนมิตรชวยกันบอกตอ คนและ
องคกรที่ เห็นดวยกับแนวคิดขางตนก็มาเขารวมชวยกันพื้นฟูกอบกู ภัย  ทั้ ง
อาสาสมัครมาลงแรง สนับสนุนงบประมาณใหชุมชน บางองคกรระบุกําชับวาเงินที่
บริจาค ใหใชในการดูแลคนทํางาน และการบริหารจัดการความชวยเหลือ เพราะเรา
มุงเนนการทํางานกับคนที่ประสบภัย จึงตองมีคนจํานวนหนึ่งไปอยูรวมเรียนรูและ
สรางคิดคนการฟนฟูชุมชนจากมุมมองของชุมชนเอง  
 
การงานที่ทํา ประสบการณที่ได จึงมาจากการเรียนรูใหม ทามกลางการปฏิบัติ สรุป
มาบอกเลา เพื่อการแบงปนเรียนรูรวมกัน  
 
สภาวะความสับสน สิ้นหวังในชวงวิกฤติหลังประสบภัย  
เดือนแรกหลังประสบภัยสีนามิเรียกไดวา เปนชวงวิกฤติ เกิดแผนดินไหวตามที่
สรางความปนปวนใหทองทะเล  ผูประสบภัยอยูในภาวะสูญเสียสิ้นหวัง  ตามหา
ญาติมิตร  บางคนแตกตื่นไปหลบซอนบนภูเขาหลายวัน การเก็บกูศพและหมายจํา
เอกลักษณ  การชวยเหลือผูบาดเจ็บ  ผูบริจาคก็ต่ืนตัวหล่ังไหลดวยน้ําใจมาชวยเหลือ 
ผูคนที่อยากเห็นดวยตาพากันเดินทางเขาพื้นที่การจราจรติดขัด  นับรวมถึงการลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายและติดตามงานฟนฟูของรัฐบาลซึ่งตองมีการ
เตรียมการตอนรับและรายงาน  รวมทั้งเหลาอาชญากรที่ใชโอกาสนี้ลักขโมยของ
จากผูประสบภัยทั้งที่ปลดทรัพยจากผูเสียชีวิต และเขารื้อคนยกของตามอาคาร
บานเรือน  
     
ผูเฒาบานเกาะมุกตปรารภไววา “ตอนประสบภัยชุมชนรักใครสามัคคีชวยเหลือกัน 
แตเมื่อความชวยเหลือไปถึง ผูคนแตกแยก กลาวรายกัน เพราะทั้งการชวยเหลือและ
การรับความชวยเหลือตางไมมีระบบพอกัน บางคนได บางคนไมได ผูบริจาคเองก็
ไมรูจักคน ไมรูจักชุมชน” 
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ไมตรี จงไกรจักร บานน้ําเค็มสะทอนวา “ความหลากหลายของคน และความไม
สําเร็จของการรวมกลุมชุมชนในอดีต ทําใหการที่จะประสานชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในยามประสบภัยเปนไปอยางยากเย็นแสนเข็ญ”  
 
ประสบการณจากชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดสตูล และหลายหมูบานชายฝงอัน
ดามัน ซึ่งมีกลุมองคกรสมาชิกอยูในพื้นที่ประสบภัย มีรูปการจัดตั้งเปนกลุมออม
ทรัพยชาวประมงพื้นบาน และมีประสบการณในการทํางานรวมในชุมชน รวมทั้งมี
เงินทุนสํารองของกลุมที่จะใชชวยเหลือเบื้องตนยามประสบภัย ทําใหชุมชน
สามารถจัดการอพยพผูคนออกไปในที่ปลอดภัย  มีคณะกรรมการกลางที่จะ
ประสานใหความชวยเหลือจากรัฐและผูบริจาคเปนไปอยางมีระบบ และสามารถ
สํารวจความเสียหายเพื่อจัดทําแผนฟนฟูชุมชนไดภายในระยะเวลาอันสั้น   
  
ชวยคน ตองรูจักคน  
จุดมุงหมายสําคัญของการชวยเหลือผูประสบภัยคือ ชวยคน จึงตองรูจักคน รูจัก
ชุมชนที่ประสบภัย  ตองยึดกุมเปาหมายการชวยคนใหมั่น  สําหรับการชวยเหลือ
ดานวัตถุเปนเครื่องมือของการชวยคน   
 
ในภาวะวิกฤติแตละชุมชนจะปรากฏอาสาสมัครที่แสดงตัวออกมาทําหนาที่
ชวยเหลือดูแลผูอื่น และชุมชน บางชุมชนเปนผูนําตามระบบทางการอยูแลว       
บางชุมชนเปนผูนํ าโดยสมัครใจ   ระยะเร งด วนชวงจัดหาอาหาร  น้ํ าดื่ ม                 
การรักษาพยาบาล  เราจึงตองคนหาคนเชนนี้ใหเจอ ทําความรูจัก และชักชวนใหเกิด
การปรึกษาหารือรวมในชุมชนที่ประสบภัย เพื่อนําไปสูการจัดระบบชวยเหลือ
ผูประสบภัยที่ดี  โดยทั่วไปเมื่อการหารือเปนที่เห็นพองตองกัน  ชุมชนจะจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นทําหนาที่สํารวจความเสียหาย รับของบริจาค และ
จัดสรรความชวยเหลือใหกับผูประสบภัย   
 
ระบบที่ดีของชุมชนจะชวยลดความขัดแยงจากการความชวยเหลือที่ไดรับไม     
เสมอภาคและชวยใหการรับและการกระจายความชวยเหลือเปนไปตามสภาพปญหา
จริง ประการสําคัญคือ เปนการเปลี่ยนบทบาทจากผูประสบภัยที่รอรับความ
ชวยเหลือ เปนผูชวยเหลือตัวเอง และการสรางกระบวนการกลุมทํางานรวมจะชวย
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ใหเกิดการบําบัดภาวะหดหู สิ้นหวังจากความสูญเสีย เพราะมีการงานตองทํา
มากมาย มีเพื่อนใหปรับทุกข และปรึกษาหารือ  
 
ศูนยอํานายการความชวยเหลือตองจัดตั้งขึ้น ณ ชุมชนที่ประสบภัย โดยชุมชนเปน
เจาของ 
ศูนยอํานายการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัยตองจัดตั้งขึ้นแบบกระจายตัวอยูใน
ชุมชนที่ประสบภัย และบริหารงานโดยองคกรผูประสบภัยเปนหลัก เพื่อใหมีความ
คลองตัว ยืดหยุน ทันสถานการณ และทํางานอยางรวดเร็ว ซึ่งกรณีสึนามิ ชวงปแรก
หลังประสบภัยเปนชวงเวลาที่ยุงยาก มีการปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา  
 
ประสบการณของ SAN จะสนับสนุนใหชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการฟนฟูชุมชนขึ้น
ทําหนาที่บริหารจัดการงานฟนฟูทั้งหมด การซอมสรางเรือผานการจัดตั้งอูซอม
สรางเรือชุมชน บางชุมชนที่เรือเสียหายอาจตั้งหลายอู เชนที่เกาะมุกต 3 อู ที่บาน
น้ําเค็ม 2 อู  อูซอมสรางเรือไมเนนอาคารอู แตมุงไปที่การซอมสรางเรือ โดยมี
เครื่องมือมีอุปกรณที่เพียงพอ  บางพื้นที่อูอาจอยูตามใตตนไม  บางพื้นที่อาจเปน
ศาลาโลง  
 
การกระจายอูซอมสรางเรืออยูตามชุมชนตางๆ  ชวยใหทุกชุมชนสามารถซอมสราง
เรือไดพรอมกัน โดยมีรูปแบบเรือที่หลากหลายตามสภาพจริงของแตละพื้นที่  และ
เมื่อชุมชนเปนเจาของ  อูซอมสรางเรือดวยตนเอง ผูบริจาคภายนอกสามารถติดตอ
บริจาคสมทบกับชุมชนไดโดยตรง ซึ่งมีผูบริจาคจํานวนมากทําอยางนั้น เชน บริจาค
ไม เครื่องมือซอมเรือ ขาวในชวงซอมสรางเรือไมไดออกทะเล เปนตน  
 
การซอมสรางบานใหมก็เชนเดียวกัน ชุมชนเปนเจาของ ทุกพื้นที่มีคณะกรรมการ
ฟนฟูชุมชนที่ดําเนินการซอมสรางบานรวมกัน สรางพรอมกัน ทําเสร็จทุกหลัง
พรอมกัน เขาอยูอาศัยพรอมกัน โดยชุมชนตองออกแบบบานเอง ตามเนื้อที่ดิน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวและอาชีพซึ่งแตกตางกัน  ผูบริจาคภายนอกเขารวมได
หลากหลาย ทั้งเปนอาสาสมัครชวยสรางบาน บริจาคอาหาร วัสดุอุปกรณ หรือเงิน 
โดยมีระบบบัญชีการเงินที่ติดประกาศอยางโปรงใส  
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เรือ 1,000 ลํา ถูกซอมสรางเสร็จใน 6 เดือนหลังประสบภัย และเสร็จสิ้นทั้งหมด 
1,585 ลําในตนป 2549 บานสรางเสร็จ 377 หลัง ในชวง 1 ปหลังประสบภัย และ
เสร็จเพิ่มอีก 156 หลัง ในกลางป 2549  ทั้งหมดนี้เมื่อรวมเครื่องยนตเรือ อุปกรณ
ประมง และทุนสงเสริมอาชีพตางๆรวมทั้งการปรับปรุงระบบสาธารณสุขชุมชน  
ใชงบประมาณไปประมาณ 150 ลานบาท ที่นอยมากเพราะมีการบริจาคเพิ่มเติม
ใหกับชุมชน ณ จุดประสบภัย ทําใหหลายชุมชนใชงบประมาณนอยกวาที่ต้ังไว    
 
ไปใหไกลกวาเดิม  
ในขณะแกไขปญหาเฉพาะหนา  และซอมสรางความเสียหายทางวัตถุ  ดวย
กระบวนการทํางานกับคน ชุมชนจะไดเรียนรูการบริหารจัดการเงิน การฝกทักษะ
ดานชาง และการทํางานเปนกลุมองคกรชุมชน ทักษะและประสบการณเหลานี้
ชุมชนสามารถพัฒนาตอเนื่องไปสูการแกไขปญหาอื่นๆ ของชุมชนเพื่อไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  เชน  ปญหาหนี้สินที่มีอยู เดิม  ปญหาที่ดิน  ปญหาการขาดทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือการจัดตั้งอูซอมสรางเรือถาวรเปนอาชีพของ
ชุมชนและใหบริการสมาชิกซึ่งตองซอมแซมเรือทุกป เปนตน  
 
กรณีจังหวัดสตูล ชุมชนผูประสบภัยไดพัฒนาไปสูการจัดตั้งแพปลาชุมชน เพื่อเพิ่ม
มูลคาสัตวน้ํา และชวยจัดหาเครื่องมือการประมงใหกับสมาชิกในราคาต่ํา จังหวัด
ตรังหลายชุมชนไดรวมกลุมระหวางชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
สรางมาตรการควบคุมการทําการประมงที่ยั่งยืน เชนเดียวกับ ชุมชนในจังหวัดกระบี่ 
พังงา ภูเก็ตและระนองหลายชุมชน ยังคงดําเนินกิจกรรมตอเนื่องจากกลุมฟนฟู
ชุมชนจากภัยสึนามิ  เปนอูซอมสรางเรือถาวร แพปลาชุมชน กลุมเครื่องยนตและ
เครื่องมือการประมงชุมชน และกลุมออมทรัพย ซึ่งดําเนินการทํานองเดียวกับ
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม  
 
ขณะที่เร่ิมตนใหมโดยเร็ว  จึงสามารถไปใหไกลกวาเดิม  
เตรียมใหพรอมพอเผชิญภัย  
การยายชุมชนผูประสบภัยออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยอางเหตุวาที่ต้ังชุมชนเดิมไม
ปลอดภัย เปนประเด็นที่มีรัฐไทยปฏิบัติในหลายเหตุการณ ต้ังแตน้ําทวมโคลนถลม
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เมื่อป 2532 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เหตุการณสึนามิ และเหตุน้ําปาโคลนถลมที่
ภาคเหนือของไทยเมื่อป 2549   
 
หากเราใชแนวคิดนี้เราคงตองยายกันทั้งประเทศ ภาวะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วไป 
หลายพื้นที่มีความเสี่ยงมาก และโดยขอเท็จจริงเราสามารถสรางระบบที่จะอยู
รวมกับภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได โดยสรางระบบเฝาระวัง ระบบเตือนภัย เผชิญภัย 
และการฟนฟูหลังประสบภัยที่ดี รวมตลอดถึงการกอสรางอาคาร บาน และจัด
สภาพแวดลอมของพื้นที่ใหพรอมพอเผชิญภัย กรณีสึนามิตองจัดพื้นที่กันชน
ชายทะเลบางสวน การฟนฟูปาชายเลนเปนแนวกําบังคลื่น การออกแบบบานที่ไม
ทึบ ยกพื้นสูง น้ําลอดผานไดโดยมีเสาฐานที่มั่นคง เปนตน  
 
ประสบการณบานน้ําเค็ม ภาวะเสี่ยงภัยที่ตองหนีคลื่นเสมอ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ
เชน ขาวลือ การแจงเตือนที่ผิดพลาดของรัฐ ความรูเรื่องภัยที่ไมเทากัน และการไมมี
ระบบที่ชุมชนมั่นใจวาจะเตือนภัยและหลบหนีไดทัน  
 
คนน้ําเค็มจึงไดริเริ่มดําเนินการจัดระบบเตือนภัย และอพยพหลบภัยดวยตนเอง เพื่อ
สรางหลักประกันใหทุกคนมั่นใจวา สามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ และจะมีการ
เตือนภัย การหนีภัยที่พรอมพอ 
 
อาสาสมัครชุมชนคนน้ําเค็ม ซึ่งจัดตั้งกันเปนอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือนรวมกับ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ไดประสานเชื่อมโยงฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
มารวมทําแผนเตรียมความพรอมเผชิญภัย ซึ่งคลอบคลุมการจัดทําทะเบียนประชากร 
การกําหนดหมายกลุมที่ตองชวยเหลือเปนพิเศษเชน เด็ก คนพิการ เปนตน การ
กําหนดจุดปลอดภัย เสนทางหนีภัย การควบคุมการจราจร   จุดสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของน้ําทะเล  จนไปสูการซอมเสมือนจริงปละอยางนอย 2 ครั้ง และ
บูรณาการเรื่องแผนชุมชนรวมกับวัด และโรงเรียน   
 
ปจจุบันกําลังกาวไปสูการสะสมและจัดตั้งกองทุนชุมชนชวยเหลือกันเองในระยะ
เฉพาะหนา เพราะเมื่อเกิดภัยคนนอกจะเขาถึงตอเมื่อภัยพิบัติยุติลงแลว ในชวง 1-3 
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วันแรกชุมชนตอง  ยึดมั่นที่จะชวยเหลือดูแลกันเองเปนหลัก การมีเงินทุนสํารอง
ยามมีภัยจึงมีความจําเปน 
 
สูความพรอมพอตอนานาภัย...ในอนาคต : มีแตการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปน
ฐานในพื้นที่เทานั้น 
โครงการถอดรหัสขอเรียนรูเพื่อการอยูดีจากกรณีธรณีพิบัติภัยใตทะเลและคลื่นยักษ 
“เมื่อรวมมือฟนฟูกูไทย....จากภัยพิบัติ สูความพรอมพอตอนานาภัยในอนาคต” สรุป
ไวในวาระ 3 ป หลังสึนามิตอกรณีนี้วา  
 
จากบทเรียนรูและขอเสนอทั่วไปที่เสนอทางออกวาในระดับพื้นที่ มีแตการจัดการ
ภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management-
CBDRM) บทเรียนรูของสังคมไทยก็เปนเชนเดียวกัน  โดยอาจนําหลักการ 7 
ขั้นตอนของ ADPC และของมหาวิทยาลัยออตตาวามาเปนหลักคิด  แตในทาง
ปฏิบัตินั้น กรณีศึกษาของน้ําเค็มแสดงใหเห็นวาเง่ือนไขความเขมแข็งของชุมชน
เปนพื้นฐานที่สําคัญและตองมากอน หรือไมอยางนอยตองพัฒนาไปดวยกัน 
แผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐานไมอาจเปนจริงไดหากไรซึ่งความเขมแข็ง
ของชุมชนเพราะเต็มไปดวยระบบวิธีการบริหารจัดการ ประสานงานของทั้งชุมชน 
โดยคณะทํางานอาสาสมัครของชุมชนในจํานวนที่พอเหมาะตอขนาดและสภาพของ
ชุมชน    
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาพการที่รัฐจัดวางใหทองถิ่น เทศบาล และ อบต.เปน
หลัก แตดวยศักยภาพความยังไมพรอมตาง ๆ ของทองถิ่นนับวาเปนปญหาสําคัญ  มี
ทองถิ่นไมมากที่มีศักภาพกําลังพอที่จะดําเนินการ แตยากยิ่งขึ้นหากจะหาทองถิ่นที่
ตระหนักใหความสําคัญในเรื่องนี้  ชุมชนชาวบานผูเสี่ยงภัยจึงเปนฝายที่จะตอง
ระลึกและลงมือกันเองเปนหลัก  ทั้งนี้ครอบคลุมถึงชุมชนชาวเมือง จนกระทั่งผูคน
บนตึกสูงที่เริ่มรับรูถึงความเสี่ยงตอภัยพิบัติจากแผนดินไหวมากขึ้นแลว 
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7 ขั้นตอน ของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน  
(Community Based Disaster Risk Management-CBDRM)    
แปลและปรับปรุงจากเอกสารของ  Asian Disaster Preparedness Center-ADPC 
 
1. ชุมชนคือผูกําหนด (Select The Community) 
2. เขาใจ เขาถึง เชื่อม่ันในศักยภาพการเรียนรูและตื่นตัวของชุมชน (Rapport 

Building and Understanding The Community)  
3. ประเมินอันตรายที่คุกคาม ความเสี่ยงและศักยภาพชุมชน (Participatory Disaster 
Risk Assesment-PDRA)  
4.  แผนปฏิบั ติการที่ กําหนดกลวิ ธีลดความเสี่ยง  และ  เพิ่มศักยภาพชุมชน 
(Participatory DRM Planning)  
5. สรางทีมและองคกรของชุมชน (Building and Training a CDRM Organization-
CDRMO) 
6.  การจัดการเองของชุมชน (Community-Managed Implementation) 
7. กํากับ ติดตามประเมินตนเอง (Participatory Monitoring and Evaluation) 
 
 
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management-CBDRM)  
ตามเคาโครงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยออตตาวา แคนาดา 
 
1. เขาใจในแนวคิด (Basic Concepts Disaster and Disaster Risk Management)  
2. ประเมินตัวจนตระหนักรู (Community Risk Assessment, Hazard Vulnerability 
Capacity Assessment & Perception of Risk) 
3. การเตรียมพรอม ลดความเสี่ยง ต่ืนตัว มีระบบเตือนภัย พรอมอพยพ มีศูนยสั่ง
การ  เสริมสรางความเขมแข็งของระบบ องคกร และวิถีชีวิตชุมชน (Disaster 
Preparedness and Mitigation, Public Awareness and Early Warning,Evacuation 
and Evacuation Center Management, Structural Mitigation, Strengthening 
Livelihood, Community Health & Local DM System/Organization) 
4. ระงับหรือโตตอบตอภัยดวยศูนยสั่งการ ประเมินความเสียหาย ดวยระบบ
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ฐานขอมูล แลวปฏิบัติการบรรเทาทุกข ทางกาย จิตและสังคมทันที (Emergency 
Response, Emergency Operations Center, Damage Needs Capacity 
Assessment/Disaster Info System, Relief Delivery Operation, Psychosocial 
Intervention) 
5. ประสานงาน เชื่อมโยงภาคีเครือขายเพื่อระดมทรัพยากร อาสาสมัครและนานา
ความชวยเหลือ (Coordination, Networking, Resource Mobilization) 
6. มีแผนที่พรอมพอตอการปฏิบัติจริง (Disaster Risk Management Plan & Action 
Planning)  
 
  
            สิบเง่ือนไขของการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐานของฅนน้ําเค็ม 

หนึ่ง  ความมุงมั่นจริงจังของผูคน(-กลุมแกนนํา) 
สอง  ภาคีพันธมิตรคอยชวยเหลือช้ีแนะและสนับสนุนสงเสริม  
                ตอเนื่อง  

 สาม  การรวมตัวต้ังกลุมขยายวงไมหยุดหยอน  
 สี่  ความตื่นตัวเรียนรูไมสิ้นสุด  
 หา  ลงมือปฏิบัติจริงทันทีในแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง   
 หก  จัดการกองทุน การเงิน การออม จนเปนธนาคารและระบบ 
                                สวัสดิการกลางของชุมชน  
 เจ็ด  ประสานเชิงรุกกับทุกฝายอยางเอาจริงเอาจังไมรั้งรอ  
 แปด  มองไกลไปถึงแผนพัฒนาชุมชนในอนาคตอยางยั่งยืน  
 เกา  กับแผนเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติและการซอมเสมือนจริง  
 สิบ  มีใจเผื่อแผแกเพื่อนผูประสบภัยทั่วไป ไมคับแคบเฉพาะหมูคณะ 
                                และชุมชนของตนเอง  
 
การเสริมสรางและพัฒนาระบบอาสาสมัครท่ีหลากหลายเปนภาคีพันธมิตรหลักใน
การชวยเสริมเติมเชื่อมตอในระดับกลาง 
จากหลักการพัฒนาการปองกันภัยฝายพลเรือนของรัฐไทยในแผนปองกัน ฯ 2548 
และ แผนแมบทปองกัน ฯ 2550 ที่ระบุถึงการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ อยาง
บูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางระบบอาสาสมัคร และสรางระบบ
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เครือขายความรวมมือ  แตเมื่อเทียบกับตัวแผน  รวมทั้งบทบาทที่ผานมาและ
ศักยภาพความพรอมขององคกรและบุคลากร โดยเฉพาะจากพระราชบัญญัติฉบับ
ใหมที่เริ่มมีผลบังคับใช มีแนวโนมการบริหารจัดการในแนวดิ่งขององคกรรัฐมาก  
จนแมกระทั่งอาสาสมัครก็มีแนวโนมของการสรางอาสาสมัครของระบบงาน
ปองกันภัยเปนหลัก   มากกวาการเชื่อมประสานกับหนวย  องคกรและภาคี
อาสาสมัครอื่น ๆ ที่มีอยูมากมาย    
 
นอกจากการจัดวางใหบทบาทหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนของ
ทองถิ่นดังกลาวแลว  จากบทเรียนรูพบวากลไกสําคัญในระดับกลาง เชนเครือขาย 
หรือองคกรพี่เล้ียง หรือองคกรประสานสนับสนุนตาง ๆ เปนกลไกหนุนเสริมท่ี
สําคัญของชุมชนทองถิ่นที่ประสบภัย  ชวยเติมเต็มสวนที่รัฐขาดศักยภาพและไมได
ทําอยางมาก  ในขณะที่ตามระบบที่ต้ังขึ้นใหม  ยังไมไดแสดงใหเห็นชัดถึงหนวย
เหลานี้  มีแตกลไกท่ีจังหวัดและอําเภอซึ่งเปนราชการลวน  และไมพบบทเรียนวาได
ทําบทบาทการเปนพี่เลี้ยง ภาคีเครือขาย ประสานสนับสนุนไดเทากับภาคเอกชน
อาสาสมัครตาง ๆ   
 
ขอเสนอสําหรับเสริมหรือปรับแกระบบในประเด็นนี้ นอกจากการเสริมสราง      
และพัฒนาระบบอาสาสมัครท่ีหลากหลายสําหรับงานดานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย  ดวยการต้ังศูนย สงเสริมการรวมกลุมเปนกลุมหรือองคกรอาสาสมัคร
ทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงความเชี่ยวชาญชํานาญการ เชนอาสาสมัครกูภัย อาสาสมัคร
ระบบฐานขอมูล ไอที อาสาสมัครสงเสริมการสรางกลุมและความเขมแข็งชุมชน 
อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครกิจกรรมดานเด็ก อาสาสมัครฝกอาชีพ ฯลฯ  มีการ
ฝกอบรมซักซอมเปนระยะ ๆ ผานระบบการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ  และเหลา
อาสาสมัครโดยเฉพาะที่เปนองคกรเหลานี้ ท่ีจะเปนภาคีพันธมิตรหลักในการชวย
เสริมเติมเชื่อมตอในระดับกลางใหกับระดับจังหวัดหรืออําเภอ  กับยังอาจเปนหนวย
เช่ือมตอระหวางพื้นที่และกับสวนกลางไดดวย 
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บันทึกชีวิต ของผูประสบภัยสึนามิ จากหายนะภัยสูการเริ่มตนใหม และไปใหไกล
กวาเดิม  
โดย ไมตรี จงไกรจักร ผูประสบภัยบานน้ําเค็ม พังงา 2  

 
สารบัญ 

 
บันทึกชีวิต ของผูประสบภัยสึนามิ จากหายนะภัยสูการเริ่มตนใหม  
และไปใหไกลกวาเดิม 

14 

รวมคนประสบภัย สรางศูนยพักพิงช่ัวคราว ที่บริหารความชวยเหลือ 
โดยผูประสบภัย 

18 

กลุมอาชีพ กองทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นตอนไหน  ทําไมพวกเราคิดเรื่องนี้
ขึ้นมาเปนแนวทางการฟนฟูชุมชนจากภัยสึนามิ 

22 

บทเรียน  ราคา  1,400,000  บาท 22 
จากสภากาแฟชุมชนสายสัมพันธถึงธนาคารชุมชน บันทึก ณ ตุลาคม  2549 23 
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม 26 
กลุมปลากระชัง 27 
2 อูซอมสรางเรือมาตรฐานที่บางมวงและซอยเชียงใหม 28 
ซอยตกปู  : บานแบบไหน นาปลอดภัยและสุขใจผูอยู 30 
จากการฟนฟูชุมชนบานน้ําเค็มสูเครือขายผูประสบภัยสึนามิเพื่อเกื้อหนุน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

33 

ความสรุป 35 

                                                 
2 ไมตรี จงไกรจักร เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง ครั้งแรกได 3 เดือนก็เกิดเหตุการณสึนามิ
ท่ีบานน้ําเค็ม ไมตรีอยูในเหตุการณทุกชวงตอน ต้ังแตประสบภัย การฟนฟูชุมชน จนการเตรียมความพรอม
เผชิญภัย ไมตรีเปนหนึ่งในหลายคนของบานน้ําเค็มที่  ยืนหยัดขึ้นเปนหลักในการชวยดูแลฟนฟูชุมชน
ภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมตรีเขียนบันทึกเรื่องราวไวตางกรรมตางวาระ และนํามาเรียบเรียงใหม
เพื่อบอกเลาบทเรียนรูจากมุมของผูประสบภัย , มิถุนายน 2551  
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บันทึกชีวิต ของผูประสบภัยสึนามิ จากหายนะภัยสูการเริ่มตนใหม และไปใหไกล
กวาเดิม  
 
บานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนหนึ่งในชุมชนที่ประสบภัย 
สึนามิขั้นรายแรง  บานพักอาศัย 1,566 หลัง พังไปกลับคลื่นสึนามิ 1,270 หลัง ไดรับ
ความเสียหายตองซอมแซม 76 หลัง มีผูเสียชีวิตจากคลื่นยักษ 661 คน สูญหาย 765 
คน เด็กกําพราจากการสูญเสียผูปกครองในเหตุการณ 165 คน  
 
วินาทีชีวิตใน วันวิปโยค หายนะภัยสึนามิแหงทะเลอันดามัน 
 
สิบโมงเชา วันที่ 26 ธันวาคม 2547  ผมกับพี่ชายอีก 2-3 คน นั่งอยูหนาบานสองชั้น
ขนาดใหญที่พ่ึงจะสรางเสร็จไดไมนาน  เปนบานของพี่อํานวย พ่ีสาวคนที่ 3 ของผม 
กําลังคุยเรื่องกระชังเลี้ยงปลา และการเดินทางไปงานศพที่จังหวัดพัทลุง ภรรยาผม
กําลังเตรียมเหยื่อเลี้ยงปลาอยูชายทะเล จูๆ ภรรยาผมลุกลี้ลุกลนมาบอกใหไปดูความ
เปลี่ยนแปลงของทะเล ทุกคนเมื่อไดยินดังนั้นก็เดินไปชายทะเล ผมดุภรรยาวา 
ต่ืนเตนเปนกระตายตื่นตูมไปได และใหภรรยากลับไปเอากลองถายรูป 
 
ที่ชายทะเล หลวงพุยกําลังขัดลางเรือ ที่น้ําลึกระดับเอว น้ําแหงไปอยางรวดเร็วจน
เรือต้ังอยูบนเดิน น้ําลดลงเร็วมากเพียงช่ัวระยะเวลาสั้นๆ ลดลงไปไกลถึงประมาณ 
100  เมตร ในขณะเดียวกันคลื่นในทะเลก็กําลังมา แตกฟองขาวมองเห็นใกลเขามา
ทุกขณะ 
 
บนถนนคอนกรีตเลียบชายทะเล มีคนมายืนดูคลื่นดวยกันกวารอยคนรวมทั้ง
ครอบครัวผมดวย  แลวภรรยาผมก็เอากลองถายรูปมาถึง แตไมทันถายรูปคลื่นก็
มาถึงหัวสะพานที่ทําการสหกรณประมงบานน้ําเค็ม  คลื่นยกตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
สูงประมาณ  5 เมตร ผมตัดสินใจตะโกนออกไปดังๆวา คลื่นยักษหนีเร็ว ทุกคนก็
เลยว่ิงหนีกันคนละทิศละทาง  
 
ครอบครัวผมทุกคนอยูที่นั้นทั้งหมดรวมทั้งคุณพอ คุณแมที่มีอายุ 75 ปและอวนมี
น้ําหนักมากไมสามารถวิ่งหนีไดทัน ผมและพี่โชคซึ่งเปนพี่ชายชวยกันลากแมคนละ
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มือว่ิงโดยไมหันกลับมาดูขางหลังอีกเลยขณะนั้นคนอื่นๆก็ว่ิงนําหนาไปหมดแลว มี
ทั้งภรรยาและลูกของผม 2 คนว่ิงนําหนา เราตะโกนดังๆ ใหพ่ีนองทุกคนวิ่งขึ้นบน
ช้ันสองของบานพี่อํานวย   
 
ถึงบานผมยังไมเช่ือวาน้ําจะขึ้นมาถึงเพราะบานอยูหางจากชายทะเลประมาณ      
150  เมตร จึงไดยืนดันประตูบานไวจนน้ําเต็มประตู  แลวปลอยมือว่ิงขึ้นขางบน 
ขณะนั้นเองเสียงประตูระเบิดดังโครม  ผมว่ิงเต็มความเร็วขึ้นช้ันสองของบาน  
กวาดสายตาไปรอบๆเห็น  คุณแม และครอบครัวอยูครบแตไมเห็นคุณพอ จึงตะโกน
ถามกันไมมีใครเห็นเลยเดินหาบริเวณรอบบานดานบนแตไมพบขณะนั้นทุกคนเริ่ม
ควบคุมตัวเองไมได  มองไปรอบบานกลายเปนทะเลทั้งหมด   
 
ทุกคนเริ่มสํารวจวาใครหายไปบาง  และมีใครอยูบนนี้บางนับได 38  คน แตไมมีคุณ
พอ  และหลานชายชื่อเจ  อายุ 13 ปทําใหพ่ีโชคถึงกับรองใหออกมา รวมทั้งพวกเรา
ทุกคนดวย  เพราะขณะนั้นกําลังสับสนวาเกิดอะไรขึ้นกันแน พวกเราสวนใหญ
ออกไปยืนดูน้ําทะเลที่กําลังไหลกลับสูทะเล และลากเอาคน รถ  บาน และอีกหลาย
สิ่งไหลลงสูทะเล  ผมคิดเลยวาพวกเราจะอยูกับใครเพราะคนน้ําเค็มตายหมดแลว  
 
ทําไมผมถึงคิดอยางนั้น  เพราะขณะที่ยืนดูคลื่นกําลังซัดเขาฝงมีคนมากมาย แตพอ
น้ําแหงลง  ทุกคนหายไปหมด  ตอนน้ําไหลกลับลงทะเลนั้น  เห็นภาพคนลอยลงไป
ในทะเลกําลังโบกมือขอความชวยเหลือ รถที่มีคนขับถูกคลื่นลากลงไปทะเล        
ทุกอยางที่มองเห็นทําใหคิดวาไมรูจะอยูอยางไร  หรือจะอยูกับใคร ทําไมจึงถาม
เชนนี้  ก็ผมเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง ที่พ่ึงจะเลือกตั้งได          
3 เดือนกวา เปนตัวแทนของพี่นองชาวน้ําเค็มที่ตองรับใชชุมชนตาความสามารถที่มี    
 
หลังจากน้ําแหงพวกเราก็เริ่มการคนหาทันที  ผมกับพี่ชายลงมาขางลางเพื่อหาพอ  
และเราก็พบศพคุณพอในสภาพที่นอนคว่ําหนาอยูในหองนอนของพี่อํานวยใส     
เสื้อกลามสีขาว  กางเกงขาสั้นสีเขียวออน และมีสรอยคอทองน้ําหนัก  3 บาท วางอยู
ในกํามือพอ ซึ่งเปนเรื่องที่แปลกมากเพราะของใชทุกอยางภายในบานไหลออกไป
อยูนอกบานหมด แตศพคุณพอยังอยูในบานซึ่งทําใหเห็นวาการทําบุญไดบุญ 
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การทําบุญที่พูดถึงคือคุณพอเปนประธานกรรมการวัดน้ําเค็ม เปนผูที่ริเริ่มในการ
บูรณะวัดทั้งหมด  เชน  การสรางเมรุ  สรางโรงธรรม  สรางศาลา  และรวมถึงการ
สรางกิจกรรมตางๆ  ภายในวัดทั้งหมดพอตองเปนคนเริ่มทุกครั้งไป ถาดูตาม
หลักฐานคุณพอยงัเปนผูบริจาคที่ดินใหวัดดวย 
 
ตอนที่พบศพคุณพอ  พวกเราไมสามารถควบคุมอารมณได  ทําอะไรไมถูก ผม
พยายามผายปอดใหพอแลวจึงยกพาดบาเพื่อใหน้ําไหลออก  ทําทุกอยางที่ไดรับรูมา
วาจะชวยคนจมน้ําอยางไรได  แลวพ่ีโชคก็แบกคุณพอขึ้นบาพาขึ้นช้ัน บนบานแลว 
แกก็เริ่มดาจนไมสามารถควบคุมตัวเองไดเลย  พ่ีนวยเลยใหพ่ีโชคนั่งลงเพื่อพัก
สักครูเมื่อควบคุมตัวเองไดพ่ีโชคก็ลงไปเดินหาลูกชายที่ชายทะเล  ชวงนี้เรายังไมทํา
อะไรกับศพคุณพอ  แลวพวกเราก็เริ่มการคนหาคนอยางจริงจัง   
 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมวงเดินกันมา 3 คน มีผูหญิงดวยคนหนึ่งทั้งหมด
เดินจูงมือกันมาแบบโซซัดโซเซ  ผมมองเห็นจากชั้นบนผูหญิงไมมีกางเกงใส  ก็เลย
โยนผาถุงใหแลวจึงตะโกนชวนขึ้นมาพักบนบาน  ทั้งหมดจึงขึ้นมาชั้นบนแลวก็มี
คนรอดชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆที่มาอาศัยพักเพียงช่ัวระยะเวลาไมเกิน 15 นาทีมีคนอยูบน
บานไมตํ่าจาก 40  คน   
 
พ่ีศักดิ์มีแผลที่ใตขาหนีบนาจะโดนสังกะสีบาดเพราะแผลออกสีดําแตไมใหญมาก
แกยังเดินได   ผมบอกแกวา  “พ่ีศักดิ์นั่งลงกอนเถอะเดี๋ยวผมจะหายาและน้ํามาให” 
(แตชวงหลังมาทราบขาววาเมื่อรักษาที่โรงพยาบาลในชวงแรกพี่ศักดิ์ไดรับการลาง
แผลแลวใหนอนพัก  สักระยะหนึ่งพี่ศักดิ์ถูกตัดขา  เพราะแผลติดเชื้อ  และตัดขาอีก
ครั้งทําใหพ่ีศักดิ์ตองจากไป  พอทราบขาวผมก็เสียใจมากเพราะเปนคนชวยแกไว 
แตแกกลับมาตายที่โรงพยาบาล)  ชวงนี้ผมชวนเด็กหนุมที่อยูบนบานลงไปหาน้ํากิน   
หายา  หาของกินที่บานตรงขามเพราะเปนรานขายของชําสองชั้นและเปนรานของ
พ่ีสาวที่ติดกับผมเองชื่อสาวเล็ก  ผมขนทุกอยางที่กินไดรวมทั้งยาลางแผล นม น้ํา 
บะหมี่สําเร็จรูป  น้ําอัดลม  ผมขึ้นไปถึงจึงรูวาน้ําในอางน้ําหองน้ํามีคนกินกันจน
หมด  ผมพบขวานอันหนึ่งผมแบกมันขึ้นไปบนชั้นสองแลวออกคําสั่งใหทุกคนที่ไม
รูจักนั่งอยูกับที่หามเดินเพนพาน  มีชายหนุมคนหนึ่งไมมีเสื้อผาใสปนขึ้นมาทาง
หลังบานแลวตะโกนพี่ผมขออาศัยดวยคน ชวงนี้เองมีคนบอกวาน้ํามาอีกทุกคนเลย
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ตะโกนบอกตอกัน  พ่ีโชคเดินหาลูกชายอยูชายทะเลก็ว่ิงกลับขึ้นมาชั้นบนอีกครั้ง  
ขณะเดียวกันผมหันไปเห็นผูหญิงสูงอายุสองคนคลานตามหลังกันมา  โดยผานกอง
ไมและซากปรักหักพังมากมาย  ทุกคนรูแลววาเขาคือแมและยายของพี่กาว คนขาง
บานที่มีคนอยูในครอบครัว  7  คนประกอบดวยแมอายุ 78 ป ยายอายุ 99  ปรอดชีวิต  
พ่ีชาย  ภรรยา  ลูกชาย  ลูกสาว  เสียชีวิตทั้งหมด  เราเลยรีบลงไปชวยหามผูสูงอายุ
ทั้งสองขึ้นมาอยูช้ันสองของบานพี่นวยทั้งคูแลวจัดหาผาใหใส 
 
ชวงนี้เปนชวงที่คลื่นมารอบสอง  ตอนนี้คนที่อยูช้ันบนมากเพิ่มขึ้นอีกเกือบรอยคน
เห็นจะไดทุกคนเริ่มสับสนวาจะอยูตรงไหนดีถึงจะรอด  ทุกคนเริ่มหาที่ปลอดภัยว่ิง
กันโกลาหลบางคนขึ้นหลังคาบาน  บางก็ยายจากบานพี่นวยไปอยูช้ัน 3 ของบาน
ขางเคียง แตตองยายกลับมาอีกครั้งเมื่อมีคนตะโกนวาบานหลังนั้นเกา แลวคลื่นยักษ
ก็มาจริงๆ  แตคราวนี้มาไมถึงบานพี่นวยที่พวกเราอยู  มันขึ้นมาประมาณ 100 เมตร 
พวกเราไมมั่นใจในความปลอดภัยแลวตอนนี้ทุกคนเริ่มกระสับกระสายและ
โทรศัพทก็ไมสามารถใชได 
 
ตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดที่จะหนีออกจากพื้นที่แลวทุกวิถีทาง พวกเราตอแพขึ้นมาจาก
เศษวัสดุที่ใชทํากระชังปลาที่พอหาไดในขณะนั้น  ขนศพ  คนแก  คนพิการตาบอด  
และเด็กขึ้นแพแลววายน้ําขามขุมเหมืองออกจากหมูบาน   
 
สภาพทุกอยางเหนือการควบคุม คลายผึ้งแตกรัง  คนทุกคนแยงกันออกจากพื้นที่  
บางไปอยูที่หนาอําเภอ  บางไปอยูที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางมวง 
บางหนีขึ้นเขาไปเขาศกไกลออกไป  50 กิโลเมตร  บางอยูตามโรงเรียน  กระจัด
กระจายกันทั่วไป  ตางตามหาญาติของตนเอง แตไมรูจะหาที่ไหน  สืบกันใหมั่วไป
หมด  ปญหาตามมามากมาย  เกิดการแยงชิงของบริจาคกัน  ทะเลาะกัน  มีคนเขามา
แยงของ  ขโมยของ  ทุกอยางเกิดขึ้นเพราะไมมีใครมีอะไรติดตัวมาเลย  เหมือนตาย
แลวเกิดใหม  สภาพจิตใจย่ําแยสุดๆจึงเกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้น  
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รวมคนประสบภัย  สรางศูนยพักพิงชั่วคราว  ท่ีบริหารความชวยเหลือโดย
ผูประสบภัย  
วันที่  28 ธันาคม 2547 หลังคลื่นสึนามิ 2 วัน เปนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 
เชาผมเดินทางไปที่ อบต.  บางมวง  เพื่อรับของบริจาคและหาวิธีแกปญหาปรึกษา
ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางมวง  ทานวาไมทราบวาจะทําอยางไร
เพราะวางบรายจายประจําปยังไมผานสภา  ผมก็คิดไมออกวาจะทําอยางไรเลยชวย
รับบริจาคของ  ที่หล่ังไหลมาทั่วสารทิศ  มีผูประสบภัยอาสาชวยกันขนของลงจาก
รถสิบลอ  รถหกลอ  รถกระบะ  ที่เขาแถวนําสิ่งของชวยเหลือกันมาแบบยาวเหยียด
เหมือนรถไฟ  ผมเดินไปหาเด็กหนุมคนหนึ่งช่ือโทน  “โทนทําไปเถอะถึงใครไม
เห็นแตพ่ีเห็น” โทนเอามือปาดเหงื่อทีหนึ่งหันมองหนาผมแบบมีกําลังใจ แลว
กุลีกุจอขนของลงจากรถตอไปแตไมมีความหวังวาจะหมดเลย คนชวยก็นอย
เหลือเกินเมื่อเทียบกับของที่บริจาค 
 
เวลา  14.28 น.  มีผูชายผมยาวใสแวนตาแตงตัวแบบชาวบานพรอมทั้งมีผาขาวมา
พันคอหนึ่งคน  ผูชายอีกสองคนแตงตัวดีหนอย  และผูหญิงสองคน  คนหนึ่งผมซอย
แตงตัวธรรมดาอีกคนเดินเขามาหาแลวถามวาใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
บางมวงหรือไมผมวา  “ใช” เขาเลยชวนไปนั่งคุยที่ดานหลัง เรานั่งคุยกันบนพื้นดิน
แลวจึงมีสมาชิก  อบต .อีกคนพรอมทั้งนายก  อบต .มารวมสมทบ  เราเริ่มลง
รายละเอียดวาจะเอาอยางไรแลวทานนายกก็ลุกขึ้นไปบอกใหผมจัดการไปเลย 
ตอนนี้ผมรูแลววาเขาเหลานั้นเปนใครชื่ออะไรบางมี พ่ีนงค (นายจํานงค จิตนิรัตน) 
จากเครือขายสลัมสี่ภาค พ่ีดวง (นางปรีดา คงแปน) จากมูลนิธิชุมชนไท พ่ีทวย (นาย
อัมพร แกวหนู) จาก พอช.ภาคใต พ่ีหนอย ภรรยาพี่นงค อีกคนมาจากการเคหะ
แหงชาติ หรือมีคนอื่นดวยก็ไมรูจําไมได มันสับสนจริงๆ 
 
พ่ีนงคถามวา  “จะเอาอยางไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น” ผมวาทําอยางไรก็ไดที่สามารถรวม
คนมาอยูที่เดียวกันได ที่จะทําใหชาวบานไดรับความชวยเหลืออยางเต็มที่และตรง
กับตัวบุคคลที่ไดรับความเดือดรอน   
พ่ีดวงถาม  “จะทําอยางไรถึงจะรวมคนได” ผมตอบเลยวาตองมีที่ที่สามารถใหคน
อยูไดอยางนอย 2,000 คนและมีหองน้ํา หองสวม มีที่นอนที่หลบแดดหลบฝนได      
ใกลสถานที่ราชการ  
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พ่ีนงค  “ไมตรีจะชวนคนมาไดแนนะ”  ผมตอบดวยความมั่นใจวาไดแนนอน  แลว
เราก็แยกยายกันทําตามหนาที่ที่รับผิดชอบ  ผมไปที่หนาอําเภออีกครั้งแลวลองถาม
ชาวบานวาจะรวมคนไปอยูดวยกันจะวาอยางไร  หลายคนบอกวารวมกันแนนอน  
ผมขึ้นไปบนอําเภอเพื่อพบทานนายอําเภอแลวคุยกับทานเพื่อขอใชสถานที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ทานวา  “สถานที่ราชการชาวบานกําลังเดือดรอนยึดได
หมด”  ผมเลยกลับมาบางมวงตอนเย็นอีกครั้ง  มาถึงผมดีใจมากที่มาเห็นโถสวม  
สังกะสีและไม  เราเริ่มวางแผนขั้นตอไปคือเรื่องเต็นท  และคนทําหองน้ํา เราเริ่ม
สั่งซื้อเต็นทจากทุกที่ที่มีขายแลวเริ่มลําเลียงลงมาในพื้นที่บางมวง  คืนนี้ผมกลับไป
นอนที่วิทยาลัยการอาชีพอีกครั้ง 
 
วันที่  29 ธค.  2547 ผมมาที่บางมวงแตเชามาถึงเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเริ่มมีการสราง
หองน้ํา หองสวม เราเริ่มทุกอยางพรอมกันมีการกางเต็นท โดยมีการออกแบบผังการ
วางระบบทุกอยางเพื่อปองกันเรื่องปญหาน้ําเสีย สุขอนามัย แลวผมก็ไปชวน
ชาวบานที่หนาอําเภอใหมาอยูที่ศูนยพักพิงผูประสบภัย  คนที่ยายมากลุมแรกคือ
กลุมคนซอยตกปูโดยการนําของ  “ปาน”  ปานมาถึงสงเสียงดังเอะอะสั่งการให
ชาวบานกางเต็นททุกคนชวยกันกุลีกุจอ  กลุมตอมาเปนมอแกรน  และทีมพี่
ประธานที่เปนกําลังหลัก  ผมเริ่มไปติดตอชาวบานที่หนาอําเภออีกรอบคราวนี้
ชาวบานเริ่มถามวามีที่นอนหรือเปลา  มีหองน้ําหองสวมหรือเปลา  ผมโทรบอกให
รถทหารไปรับคนที่หนาอําเภอ  คําตอบที่ไดรับคือตองขออนุมัติไปที่สวนกลางกอน  
เราเลยเชารถ  6  ลอเพื่อไปขนคนกลับมาที่ศูนยเพราะเรารออะไรไมไดนานจึงตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน    
 
การรวมคนมาอยูที่ศูนยพิงพักช่ัวคราว เปนเรื่องยากมากพอสมควร  เพราะวา
ชาวบานไมมีความเชื่อมั่นวา หากมาอยูแลวจะไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่มา
แจกเงินและสิ่งของ หรือความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ผม  ปาน  และพี่
ประธานพยายามเกลี้ยกลอมชาวบานและหนวยงานที่มาชวยเหลือรวมถึงกับการ
ประสานกับอําเภอจนสําเร็จ แลวคนก็ทยอยมาอยูที่ศูนยพักช่ัวคราวมากขึ้น โดย   
ครั้งแรก พอช. สั่งเต็นทสนามมา 500 หลังแตไมเพียงพอใหคนอยู ตองใชเต็นทใหญ  
กางอีกประมาณ 100 หลัง รวมคนประมาณ 3,000-3,500 คน 
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เมื่อคนอยูมาก เราเลยจัดกระบวนการบริหารศูนยพักช่ัวคราว โดยแบงเปนแถว ๆ ละ 
10  หลังและโซน โดยมีหัวหนาแถวและหัวหนาโซนมากถึง 60 คน เราเริ่มแบงฝาย
กันรับผิดชอบดูแลศูนยพักช่ัวคราวเปน ฝายรับบริจาคของ ฝายรับบริจาคเงิน ฝาย
อาหาร ฝายความปลอดภัย ฝายที่พัก ฝายประสานสถานที่ ฝายบานพักช่ัวคราว 
 
มีคนเขามาบริจาคเงินและสิ่งของมากมายในชวงแรก คณะทํางานประสานงานนั่ง
มองแลว จึงนํามาปรึกษาหารือกันวาจะเอาอยางไร คิดอยูนาน ในขณะเดียวกัน พวก
เราก็จะพยายามประชุมชาวบานอยูหลายคืน จนในที่สุดก็เริ่มการประชุมชาวบานได 
ในวันที่ 1 มกราคม 2548 (แตตัวผมเองไมอยู ไปจัดการงานศพคุณพอที่นครศรีฯ 31 
ธ.ค.47-3 ม.ค.2548  ตอนไปนี่  แอบหนีไปนะครับเพราะถาบอกใหใครรูคงไมได 
ไปแน  เพราะชาวบานกําลังวุนวายหนัก) 
 
ผมกลับมาวันที่ 4  มกราคม 2548 มาถึงเขารวมประชุมเวลา 19.00 น. คนมาประชุม
มากมาย ปญหาก็เยอะแยะ เรานําปญหาของพี่นองขึ้นกระดานเพื่อแกเปนขอๆ  แลว
มีขอหนึ่งที่ผมติดใจอยูทุกวันนี้ คือ ที่ประชุมมีมติหามดื่มเหลาในศูนยพักช่ัวคราว 
แตมีเด็กหนุมคนหนึ่งลุกขึ้นมาถามวา “ถาเปนคุณเคยมีคนอยูในบาน 9 คน แลว
ขณะนี้เหลืออยู 1 คน คุณจะหลับลงไดอยางไร” ที่ประชุมเงียบ ไมมีความเห็นเพราะ
ถาเปนเราจะทําใจไดอยางไร แลวทุกปญหาก็ทยอยแกไขไปไดในที่ประชุมของทุก
คืน ต้ังแตวันที่กลับจากงานศพ ไมมีเวลาเปนของตัวเองเลยสักนาทีเดียว แมกระทั่ง
ทานขาวตองแอบกินที่ริมปา    
 
หกโมงเย็นของวันที่ 14  มกราคม 2548 ตอนประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมเริ่ม
เห็นถึงเงินบริจาคแบบปจเจกบุคคลแลววา ไมสามารถอยูอยางยั่งยืนไดเลย จึงคิดที่
จะตั้งกองทุนหมุนเวียน โดยเริ่มจากกลุมแรกคือกลุมสภากาแฟ โดยการลงทุน
รวมกันคนละ 100 บาท ได 32 หุน รวมเปนเงิน 3,200 บาท เราจึงเปดเปนสภากาแฟ
ชุมชนสายสัมพันธ   สภากาแฟเปนเครื่องมือที่ใหพวกเรามีที่นั่งคุยกัน  แลกเปลี่ยน
กันแลวเอาปญหาที่เกิดขึ้นมาคุยกัน  แลวหาทางแกไขรวมกัน ขณะเดียวกันก็เริ่ม
คิดถึงเรื่องกลุมอาชีพ เพื่อใหไดทํางานทําการกันใหมไมใชรอรับแตความชวยเหลือ  
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กลุมเลี้ยงปลาในกระชังเปนกลุมแรกที่เกิดการรวมตัวกัน ใชการออมทรัพยเปน
เครื่องมือในการรวมคน และรางกติการวมกัน  จนไดรับงบสนับสนุนครั้งแรกจาก 
พอช. เริ่มสมาชิกที่ 21 คน ทุกคนยินดีที่จะเลี้ยงปลาในกระชังและยินดีคืนเงินกลับ
ใหกับกองทุนกลางบานนําเค็มรอยละ 50 คืนทุนเพื่อใชหมุนเวียนกันในกลุมอีกรอย
ละ 50 เมื่อมีกลุมแรกก็มีกลุมที่ 2,3,4  ตอไป จนเปนกลุมอาชีพในศูนยพักพิง
ช่ัวคราวรวมกลุม เพื่อใหผูประสบภัยไดเริ่มตนการงานใหมอีกครั้ง     
 
 กลุมเรือหัวโทงสึนามิ คือกลุมชาวประมงที่ตองการเรือประมงจริงๆ ที่ไมคิดที่จะรอ
รับของฟรี ก็รวมกันตอเรือหัวโทงขึ้นมาใหม โดยรวมคนที่ทําอาชีพประมงเขา
ดวยกันอยางมีความหวังและเทาเทียม  ยึดหลักการออมเงินและทําเรือเอง เพื่อ
ทดแทนเรือลําเดิมที่เสียหายไปกับสึนามิ  เมื่อสามารถออกทะเลไดแลวจะสงเงินคืน
ใหกับกลุมตามกติกากลาง 
 
และแลวความหวังที่จะกลับไปทํางานทะเลกลับมาอีกครั้งเมื่อไดนําเรื่องนี้            
ไปแลกเปลี่ยนกับพี่จํานงค  พ่ีนก (นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน) และหมอบัญชา 
(นายแพทยบัญชา พงพานิช)  จากเครื่อขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 
(SAN) เพราะทั้ง  3  คนเปนที่ปรึกษาที่แนะนําแนวทางใหพวกเราทําแบบนี้  เมื่อเรา
หาสมาชิกที่เคยทําเลได  ทางหมอบัญชา  และพี่นก  ก็นําเรื่องนี้ไปคุยกับผูบริจาค 
พวกเราทราบทีหลังวาเปนใครบาง  เชน  เครือซิเมนตไทย  บริษัท โตโยตา ประเทศ
ไทย จํากัด หนวยอาสาสมัครญี่ปุน องคการอาหารและยาแหงสหประชาชาติ เมื่อผู
บริจาคตกลงสนับสนุนงบประมาณสรางเรือผานมาทาง  SAN   ซึ่งทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันจนเปนโรงเรียนตอเรือชุมชน  เปนการกอเกิดกลุมตอเรือ
ขึ้นมาดวยความรวมมือหลายฝาย สรางเรือประมงลําใหม 50 ลํา โดยไมตองนั่งคอย
ดวงวาวันนี้จะเดินชนกับผูใจบุญหรือไม แลวกลุมอาชีพก็เกิดขึ้นอีกหลายกลุม      
ทุกกลุมไดใชกระบวนการกองทุนหมุนเวียนหมด  
 
กลุมอาชีพ กองทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นตอนไหน  ทําไมพวกเราคิดเร่ืองนี้ขึ้นมาเปน
แนวทางการฟนฟูชุมชนจากภัยสึนามิ  
ทําไมถึงทําแบบนั้น เพราะพวกเรานั่งมองเงินบริจาค ที่มีคนเขามาแจกเปนรายวัน  
รายช่ัวโมง  สั่งใหเราเขาแถวบาง  นั่งลงบาง  หรือบางครั้งตองแสดงละคร  โดยนั่งที่
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ประตูเต็นทแลวทําหนาเศราๆ  ก็จะไดเงินบริจาคมาก  เสียดายจังชวงนั้นไมมี     
แมวมองตามหาดาราคงไดเปนดารากันหมด  ก็ตีบทแตกเกือบทุกคน  แจกใหกับ
ชาวบานวันละ 500-10,000 บาทตอครอบครัว แตก็ไมทําใหชาวบานรูสึกพอกับเงิน
บริจาคเลย แลวเราก็คิดวาจะทําอยางไรใหเงินบริจาคอยูนานที่สุดแลวคําตอบที่ได
คือ ต้ังเปนกองทุนหมุนเวียน โดยวิธีเจรจากับผูมาบริจาควาชาวบานตองการบริหาร
เงินบริจาค ใหเปนกองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพ มีหลายองคกรที่เห็นดวย แต
หลายองคกรที่ไมมีความมั่นใจในการทํางานของกระบวนการชาวบาน ก็ยังขอเดิน
แจกเงินดวยตัวเองแลวก็ตองกลับมาระบายกับคณะกรรมการศูนยประสานงาน วา
แจกเงินใหชาวบานไมครบคนถูกชาวบานตอวากลับมา บางคนถึงกับรองให 
 
บทเรียน  ราคา  1,400,000  บาท 
ความผิดพลาดเปนบทเรียนสําหรับคณะกรรมการอีกครั้ง  บทเรียนราคาแพงเพราะ
เรารับบริจาคเงินไดลานกวาบาทแตชาวบานในที่ประชุมกลับมีมติใหแบงกันอีกครั้ง   
คณะกรรมการจําตองยอมตามมติที่ประชุม โดยกํานันตําบลบางมวงเปนคนนําเงิน
ไปแจกชาวบานครอบครัวละ 900 บาท  แรกๆ กรรมการไมพอใจวารับบริจาค
มาแลวคนอื่นนําไปแจกเพื่อเอาหนา  แตผลสะทอนกลับมากํานันกลับถูกชาวบานดา
อยางมากมายเพราะมีชาวบานหลายครอบครัวที่ไมไดเงิน  กลับเปนผลดีกับ
คณะกรรมการอยางพวกผมอีกครั้ง 
 
หลังจากนั้นพวกเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการรับบริจาคใหม  โดยวิธีการทําโครงการจาก
ชาวบานขึ้นมา  จากการรวมกลุมของชาวบานแลวใหชาวบานออมทรัพยกอนเพื่อ
เปนการลงขันเงินในการประกอบอาชีพของตัวเอง  โดยใหชาวบานคิดวาตัวเอง
อยากทําอะไรแลวเขียนโครงการเสนอศูนยประสานงาน   เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแลวจึงประสานตอไปยังผูบริจาค โดยวิธีนี้จะนําเงินไปใชอยางอื่นให      
ผิดวัตถุประสงคไมได  ชาวบานสวนหนึ่งเขาใจทําใหการกอเกิดศูนยประสานงาน  
ขึ้นอยางเปนรูปเปนราง  แลวการกอเกิดกลุมอาชีพก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจาก 1 เปน 20  
กลุมอาชีพ   
 
วันที่ 4 เมษายน 2548 ในวาระครบรอบ 100 วันสึนามิ เราไดเปดธนาคารชุมชนบาน
น้ําเค็มอยางเปนทางการ ณ ศูนยพักพิงช่ัวคราว  ธนาคารชุมชนเปนกระบวนการ
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จัดระบบการเงินเพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบและถูกตองตาม
หลักการบริหารการเงิน โดยรวมทุน  รับฝากเงินจากการออมทรัพยของกลุมอาชีพ
หลาย ๆ กลุม ทําใหมีเงินออมจํานวนมาก โดยมีระบบจัดการ  
 
จากสภากาแฟชุมชนสายสัมพันธถึงธนาคารชุมชน บันทึก ณ ตุลาคม  2549   
หลังคลื่นยักษ  บานในน้ําเค็มเหลืออยูเพียง 210 หลัง คนหายไปเทาที่แจงนับและ
รวบรวมไดราว  600 ราย แตคาดวานาจะกวา 1,000 คน จากทะเบียนบานเดิม
ทั้งหมด 4,724 คน และอีกกวา 1,500 คนที่ไมมีทะเบียน 
 
ชุมชนฅนน้ําเค็มเดิมตั้งหนาแนนอยูใน 8 ยานหลักจากแหลมสน-แหลมปอม, โพธิ์
นอย, หนาตลาด, ทรายทอง, ทาเรือจาง, องคการ, ซอยโกผัด และสุพรรณ เมื่อ
ประสบภัยไดกระจายไปอยูยังที่พํานักช่ัวคราว 8 แหง  คือ องคการบริหารสวน
ตําบลบางมวง 300 ครอบครัว  บานเพื่อนพึ่งภาที่บางมวง 80 ครอบครัว บา ออมสิน
บางมวง 130 ครอบครัว  วัดน้ําเค็ม 80 ครอบครัว สถานี อนามัยน้ําเค็ม 50  
ครอบครัว  โรงเรียนบานน้ําเค็ม 100 ครอบครัว  บานเพื่อนพึ่งภาที่น้ําเค็ม 120 
ครอบครัว  และที่พรุเตียว 185 ครอบครัว  และกําลังไดรับการเรงรัดสรางบานทรง
กลองใหในที่ดินเดิมแบบดอกเห็ดบานตรงนั้นหลังตรงนี้หลังบนพื้นดินวางที่ถูกไถ
เกรดซากบานออกจนหมดจด  ทามกลาง  บานเดิมที่หลงเหลืออยู 
 
ในภาวะที่ชาวน้ําเค็มตองสูญเสียทุกอยางในชีวิต สับสนอลหมานไมรูจะประคองสติ
ไดอยางไร แตกหนีเอาชีวิตรอด อุมลูก อุมหลาน พอ แม ยา ยาย จูงกันว่ิงรองไหคร่ํา
ครวญตลอดทาง แตกกระจัดกระจายไปพํานักยังที่ตาง ๆ อยางสุดชีวิตที่เขาสูงกอน
จะทยอยกลับกันมารวมตัวอยูตามที่พักพิงช่ัวคราวตาง ๆ  
 
ที่ศูนยชวยเหลือผูประสบภัย องคการบริการสวนตําบลบางมวง ที่หลากหลาย
หนวยงานเขาชวยกันนั้น สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนภาคใต เครือขายสลัม 4 ภาค 
มูลนิธิ พัฒนาที่อยูอาศัย  และอีกหลายหนวยไดประสานสนับสนุนการตั้ ง
คณะกรรมการดูแลผูประสบภัยจากฝายชุมชนชาวบานเอง เปดลงทะเบียนในวันที่    
1 มกราคม 2548 จํานวน 855 ครัวเรือน 3,250 คน เกือบทั้งหมดเปนชาวน้ําเค็ม  
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ดวยพ้ืนฐานที่หลากหลายของชาวน้ําเค็ม ทั้งไทย ทั้งพมา เฉพาะไทยนั้นมีมาจาก  
ทั่วทุกภูมิภาค  สวนใหญเปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง จนถึง   
ประจวบคีรีขันต เพชรบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี กระทั่งชุมแพ ขอนแกน บุรีรัมย 
รอยเอ็ด พะเยา เชียงใหม นับไดกวา 30 จังหวัด ทยอยอพยพเขามาเรื่อยๆ ต้ัง
สมัยกอนที่ทําเหมืองแร ตอมาชวงหลังประกอบอาชีพประมงเปนหลักและบริการที่
ขยายตัวตอเนื่อง ไมวาจะเปนแพปลา รานอาหาร จนกระทั่งสถานบันเทิงเริงรมย
ของคนในทองถิ่นที่อาศัยอยูหรือคนประมง   ซึ่งผานบทเรียนความไมสําเร็จเรื่อง
รวมกลุมชุมชนชาวน้ําเค็มเรื่อยมา ไมวาทําอะไรก็ลมหมด ทั้งกลุมปะปา  สหกรณ
ประมง  กองทุนหมูบาน หุนน้ํามัน   
 
“ การที่จะประสานชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนไปอยางยากเย็นแสนเข็ญ ตอง
พยายามจัดกระบวนการใหชาวน้ําเค็มมาพูดคุยกัน จัดประชุมคนเปนพันๆ คน       
ยิ่งในสภาพการณขณะนั้นดวย ตางก็มีเสียงระบายความทุกขรอน ความคับของขัดใจ 
ทะเลาะเอะอะโวยวายใสกัน  เรียกรองแยงชิงความชวยเหลือตางๆ นานา  เราทนจัด
ประชุมแลวประชุมอีกเพื่อสรางกระบวนการใหชาวน้ําเค็มลุกขึ้นมาจัดการชวยเหลือ
ตนเองใหได  ทุกคืนที่ทํากันอยางนั้นเปนเดือนๆ ทีเดียว ”  
 
ผม  ไมตรี  จงไกรจักร สมาชิก อบต.บางมวงจากน้ําเค็มที่ตกกระไดพลอยโจนลุก
ขึ้นทําบทบาทประสานชุมชนทั้งที่ตัวเองก็สูญเสียทั้งบานทั้งพอตอหนาตอตาขณะ
กําลังอุมสงแมขึ้นบันไดบานพี่สาวขาง ๆ แลวยึดพอขางหลังไวไมอยูถูกน้ํากระชาก
ชีวิตที่ในบานนั้นเอง  จนทุกวันนี้ตกฐานะประธานศูนยประสานงานชุมชน และ
ผูจัดการธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม   
 
“ เราเริ่มกับกลุมสภากาแฟชุมชนสายสัมพันธใหเปนวงกาแฟประจําชุมชน ลงหุน
คนละรอย จาก 32 คนแรกเริ่ม ตอนนี้เหลืออยู 20  เอาไวเปนที่รวมคนนั่งคุยตามดวย
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุมอาชีพจักสาน กลุมผาบาติก กลุมมาดอวน  ใหพอไดมี
อะไรทํา ไมนั่งวางคิดมาก กับยังพอมีรายไดเสริม เริ่มอาชีพได  ทุกวันนี้มีกัน
ทั้งหมด 22 กลุม ฐานทํางานยังอยูที่บางมวง มีธนาคารชุมชนที่กรุงไทยมาตั้งระบบ
แลวใหคอมพิวเตอรไวตัวนึง  เงินสะสมฝากจากกลุมตาง ๆ ไดลานแลว  กับกําลัง
เริ่มฐานใหมในน้ําเค็มที่ซอยเชียงใหม เปนอูซอมสรางเรือกับอีกสารพัดที่เครือขาย
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ประสานเครือซิเมนตไทยกับโตโยตามาเริ่มไว  ถึงวันนี้คิดวารวมรวมกันไดแลวสัก
รอยละ 50 ก็พอใจแลวเพราะอยางไรก็ทําไดไมทั้งหมด  จากแตกอนไมเคยรวมกัน
ไดเลย ”  
 
การรวมตัว รวมคิด รวมทําของคนน้ําเค็มทามกลางสถานการณพิเศษเชนนี้ไมงาย
นัก  เพราะไมเฉพาะแตพ่ีนองผูประสบภัยเทานั้น  ยังมีอีกนับรอยหนวยงานและ
องคกรที่ปวนเปยนวนเวียนเขามาจะทํานั่นทํานี่ เอานั้นเอานี่ อยางนั้นอยางนี้  คณะ
กรรมศูนย และฝายตาง ๆ ตองจัดการตัวเองอยางยิ่ง ทั้งฝายรับบริจาค ฝายรักษา
ความปลอดภัย ฝายสรางบานพักช่ัวคราว บานพักถาวร ฝายขอมูล ฝายการเงิน ฯลฯ 
ประชุมกันทุกคืน และเริ่มรวมตัวกันไดกอตัวกันตั้งเปนกลุมขึ้นมาควบคูกับกองทุน
ตาง ๆ ทั้งกองทุนศูนยประสานงาน, กองทุนคนทํางาน, กองทุนชุมชนสนับสนุน
กลุมอาชีพตาง ๆ โดยมีพันธมิตรที่ยังชวยเหลือเกาะติดพื้นที่ไดแก มูลนิธิดวง
ประทีป, มูลนิธิสิกขาเอเซีย, มูลนิธิศุภนิมิตร, สหทัยมูลนิธิ, กระทรวงพัฒนาสังคม, 
อนามัยแมและเด็ก, คริสเตียน, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, เครือขายสลัม 4 ภาค, 
มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย, แลวก็เครือขายแผนชีวิตชุมชน  

 
ผมอยากไดคําติชมของพี่เลี้ยง  เลยใหชวยเขียนแนะนํา 
“ หัวใจสําคัญที่น้ําเค็มคือการที่จากเดิมเปนดินแดนแหงการหาและชวงชิงประโยชน 
สมัยทํ าแรที่ ตายกันไม ตํ่ ากว า เดือนละ  5-10 คน  จนกอนคลื่นมา  ไม เคยมี
กระบวนการงานพัฒนาที่สําเร็จเลย ต้ังอะไร ทําอะไรลมหมด  คราวนี้ที่เสียหายมาก
กลับเกิดการพลิกผันขึ้นมาได พ่ีนองน้ําเค็มเริ่มกันจากเรื่องเล็ก ๆ ที่พอทําไดโดย
ชาวบานแท ๆ ไมไดคิดไดวางระบบอะไรหรอก จนทุกวันนี้ก็เดินโดยชาวบาน
ทั้งนั้นแลวคอยกอรูปเปนระบบและโครงสราง  ทางการ อบต.อําเภอหรืออะไรก็
ตามตางหากที่ไรระบบ มากันเปนเรื่อง ๆ เปนคราว ๆ ชาวบานนี่แหละที่เปนคนมอง
ภาพรวมแลวประสานจัดวางใหเหมาะตอชุมชน กระทรวงพัฒนใหทํานี่ที่ตรงนี้ ศุภ
นิมิตเรื่องนั้นตรงนั่น  เรียกไดเลยวาคนน้ําเค็มทําเองทั้งหมด  ถึงตอนนี้ไดกลุมไดทีม
ทํางานของคนน้ําเค็มขึ้นมานาจะพากันพัฒนาชุมชนเราตอได ไมวาจะเปน  ไมตรี 
ศักดา มนตรี ปาน  พ่ีประธานกับอีกเยอะแยะ  ก็ตองรอดูกันตอไป ” จํานง จิตนิรัตน 
พ่ีเลี้ยงซึ่งเปน นักพัฒนาอิสระใหความเห็น 
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“การสนับสนุนที่น้ําเค็มของพวกเราคือการสนับสนุนใหเขารวมกันฟนฟูชีวิตชุมชน
ของเขาเองจากเรื่องตางๆ จากมุมตางๆ ของน้ําเค็ม  ขณะนี้เกิดกลุมเกิดกิจกรรม เกิด
การคิดคนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง  เฉพาะที่ผานทางเครือขาย
ความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน ก็หลายเรื่องมาก ถาวาเปนเงินก็หลายสิบ
ลานทีเดียว  เอาวาชุมชนชาวบานรวมกันคิดจะทําอะไร หากตรงปญหาชัดเจน 
กระบวนการดี มีความมั่นคงยั่งยืน  พวกเราก็รวมพิจารณาหาทางสนับสนุนกัน ” 
ภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน เสริม 
 
“ผมวาธนาคารที่สําคัญที่สุดของชุมชนไมเฉพาะที่น้ําเค็มดอก  คือธนาคารที่สามารถ
รวมคนเขาดวยกันได  ไมใชเอาแตรวมเงินของใครของมันเอามาฝากไวเทานั้นนะ  
อยางน้ําเค็มนี่นาสนใจ  เริ่มจากรวมคน รวมกลุม รวมเปนกองทุน แลวมารวมเปน
ธนาคารชุมชนที่มากกวาอาคารเก็บเงินหาดอกอยางที่เขาทําๆ กัน  นํ้าเค็มอาจจะเปน
กรณีศึกษาธนาคารชุมชนตนแบบก็ไดนะ ” บัญชา  พงษพานิช ประธานเครือขาย
ความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามันเปรยทีเลนทีจริง 

ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม 
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็มมีคณะกรรมการทั้งหมด 27 คน โดยมี ผม เปนผูจัดการ
จากการเลือกของสมาชิก ธนาคารมีระบบ เงินฝาก เงินออมกลุมอาชีพ  เงินออม
สัจจะรายคนของสมาชิก และเงินออมทรัพยทั่วไป รวมถึงการปลอยเงินกูใหกับกลุม
อาชีพ และยังปลอยเงินกูใหกับสมาชิกออมสัจจะเปนรายบุคคลเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพ สรางรายไดใหกับครอบครัวตอไป 
 
ธนาคารชุมชนดูแลเรื่องสวัสดิการชุมชน โดยดูแลสมาชิกตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย 
และทุนการศึกษาเด็ก รวมถึงแรงงานตางดาวดวย 
 
แรงงานตางดาวครั้งแรก คณะทํางานคิดรวมกันวา แรงงานตางดาวไมมีคนดูแล หรือ
ดูแลแลวแตไมทั่วถึง แลวไมมีใครดูแลชุมชนไดนานเทากับชุมชนดูแลกันเอง 
เพราะฉะนั้นทางศูนยประสานงานจึงรวบรวมพมาที่มีทะเบียนแลวตอบัตรใหได 
129 คน และรวมกลุมแรงงานตางดาวใหออมทรัพย และมีการฝากสัจจะออมทรัพย
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ประจําเดือนและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมใหดําเนินการไดใหเปนประโยชนกับ
ชุมชน 
 
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็มเปนธนาคารที่เกิดจากการรวมคนเพื่อสรางอาชีพ  สราง
รายได  จากกลุมหนึ่งไปยังกลุมหนึ่งจนเกิดขึ้นมาหลายกลุมอาชีพ  เราชาวบานไม
รูจักวิธีการจัดการระบบการเงินใหมีระบบและไดรูจักกับพี่ตู  ซึ่งเปนอาสาสมัครลง
มาชวยชาวบานอยู  ไดคุยกันหลายเรื่องพี่ตูเลยแนะนําใหต้ังเปนธนาคาร  ใหพ่ีแอน
ชวยจัดระบบบัญชีการเงิน  พรอมทั้งซื้อคอมพิวเตอรใหชุดหนึ่ง  แลวลงโปรแกรม
การเงินใหเสร็จ  รูตอนหลังวาพี่ตูเปนผูอํานวยการฝายธนาคารชุมชนของ บมจ.
กรุงไทย  และพี่แอนก็เปนทีมงานพี่ตูดวย 
 
ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 พวกเราสํารวจพบวา มีบุคคลที่เชาบานในน้ําเค็มอยู
จํานวนหนึ่ง ซึ่งไมไดรับการรับรองจากหนวยงานใดวาจะชวยเหลือ พวกเราเลย
รวมกลุมคนเหลานี้เขาดวยกันแลวทําออมทรัพย เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ จน
สามารถหาหนทางออกไดดวยโครงการบานมั่นคงจาก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
จนไดเริ่มการกอสรางแลว 50 หลัง ขณะนี้คนอยูในกระบวนการเพื่อไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของบานนําเค็มรอยละ 30 ของคนน้ําเค็ม เพราะวาเราไมสามารถรวบรวมคน
ทั้งหมดใหเขาใจกระบวนการชาวบานไดพรอมกัน 

กลุมปลากระชัง  
จากความสูญเสียอันยิ่งใหญ ทําใหสภาพจิตใจของผูคนมีแตความย่ําแย หันไปทาง
ไหนก็มีแตความวางเปลา มองไมเห็นหนทางที่จะมีความหวังของอนาคต นั่งคิดแต
วาบานน้ําเค็มจะอยูไปทําไม บานก็ไมมี เครื่องมือประกอบอาชีพก็ไมมี ญาติพ่ีนองก็
ลมหายตายจากไปมากมาย 
 
ประมาณวันที่ 20 มกราคม 2548 เจาหนาที่ของ พอช.เขามา แลวก็เรียกผูที่เคยเลี้ยง
ปลามานั่งปรึกษากัน และถามวาตอนนี้ใครพรอมที่จะทํางานบาง โดยทาง พอช.จะ
เปนผูหาทุน จึงไดเกิดกลุมเลี้ยงปลาในกระชังขึ้นมา หาใชวามีทุนแลวทําได ปญหา
อุปสรรคมีมากมายกวาจะมาเปนกลุมอยางทุกวันนี้ 
 



  28 

การเลี้ยงปลาในกระชังมันเปนรายไดของอนาคต ตองใชเวลาเลี้ยงอยางนอย 8 เดือน 
ทุกคนคิดวากวาจะถึง 8 เดือน ถาสึนามิมาอีกครั้งแลวเราจะทําไปทําไม ก็เลยยอน
ถามทุกคนวา คุณคิดวาถาทุกคนไมทําแลวจะไดอะไร ในเมื่อคุณทําแลวคล่ืนมาอีก
ครั้ง เทากับเหมือนเดิม แตถาไมมา การที่เราไดทํากับไมทําตรงไหนจะดีกวากัน 
 
แตพอทุกคนทํางาน ทุกอยางเปลี่ยนไป พอทุกคนมีงานทําสภาพจิตใจก็ดีขึ้น ความ
ซึมเศราเริ่มหายไป 
 
2 อูซอมสรางเรือมาตรฐานที่บางมวงและซอยเชียงใหม 
เรือประมงของชาวน้ําเค็มที่มีอยูราว 420 ลํา เปนเรือประมงเล็ก 350 ลํา พังสิ้นเชิง
หรือหายไปกวา 300 ลํา ในนั้นเปนเรือจดทะเบียนเพียง 80 ลํา ไดรับคาชดเชยจากรัฐ
ลําละ6 หมื่นบาท สวนที่เหลือตองรออุทธรณก็คาดวาคงไดราว ๆ 4 หมื่นบาท แต
เรือลําหนึ่งๆ ชาวน้ําเค็มสวนมากที่ใชกันขนาด 25 กง ราคาที่สรางใหมรวมเครื่อง
ราวแสนหาหมื่นบาท แลวจะทําอยางไร 
 
“ ก็รอรับความชวยเหลือจากผูมีน้ําใจ แลวพวกเขาจะชวยพวกเราอยางไร เขาจะรูได
อยางไรวาพวกเราถนัดที่จะใชเรือแบบไหน แลวจะไปแจกใคร อยางไร ไมใหพวก
เราขัดใจทะเลาะกันเองอีก ” เปนคําถามที่ทั้งผูนําและชาวน้ําเค็ม ไดขบคิดในวงสภา
กาแฟทุกเย็นหรือยามวาง โดยปฏิบัติการชวยเหลือเรื่องเรือก็เริ่มมีมาเรื่อยๆ มีฝรั่งมา
ต้ังหนวยซอมเรือที่พอซอมไดที่ทาบริษัท แลวก็ศุภนิมิตมาสรางเรือเล็กใหที่
โรงเรียน มีผูนําเรอืไมรูสรางที่ไหนมาบริจาคและก็ยังมีผูมาสัญญาวาจะ จะ จะใหอยู
เนืองๆ   
 
“ เรือที่บริจาคมา ก็ยินดีรับดวยน้ําใจ แตขอแสดงความรูสึกบางวามันใชไมไดจริงๆ 
บางคนรับมาแลวตองไปขายตอ ก็เพราะลําบากใช  อยากจะไดเรือที่สามารถฝาก
ชีวิตไวอยางมั่นใจขณะที่อยูกลางทะเล”  
 
“ ผมไมมีเรือหรอก แตมีคนมาบังคับใหผมรับเรือไว เพราะเขาอยากจะให  ผมไมรู
จะเอาไปทําไมเพราะไมใชแน ๆ แตก็ตองรับ  เพราะเขาบังคับให ”ชาวบานคนหนึ่ง
เลา 
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อูซอมสรางเรือของฅนน้ําเค็มเริ่มขึ้นในที่ศูนยพักพิงช่ัวคราว บริเวณ อบต.บางมวง
อยางเอิกเกริก  คือเปนโรงใหญกลางชุมชน   เปนการกอเกิดของอูเรือครั้งแรกขึ้นใน
ศูนยพักช่ัวคราวเมื่อตนเดือนมีนาคม 2548 โดยมีเครือขายความรวมมือฟนฟูชมชน
ชายฝงอันดามัน  เขามาสนับสนุนดานการเงิน  เพราะทางชุมชนสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมของชุมชนไวกอนแลวการทํางานงายขึ้น  ดังนั้นการเขามาประชุม
โดยพ่ีนก  ภาคภูม  หลังจากนั้นกระบวนการสรางเรือก็เกิดขึ้น  เปาหมายครั้งแรก
ต้ังใจวาจะตอตามจํานวนสมาชิก  50  คน  แลวอูก็เริ่มตอเรือจากชางในชุมชนที่
เหลืออยู  และพี่นองจากสมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใตมาชวย  อูเองก็มี
เครือขายแผนแมบทชุมชนภาคใตมาชวยกันสรางดวย กวาจะเริ่มไดก็ยากเหมือนกัน 

 
เปนเสียงสะทอนจากผูสนับสนุน 
มีผูคนขวักไขว เสียงเลื่อยกบคอนขวานลั่นไปหมด  การประกอบเขาไมแผนยาวงาม
ทํากันอยางที่ เรียกวาใครเห็นเปนประทับใจ   กลายเปนจุดสนใจหลักและได
ขับเคลื่อนขยายเขาสูพ้ืนที่น้ําเค็มเมื่อคนน้ําเค็มคิดทําใหครบวงจร  คือทั้งอูซอมสราง
เรือ อูทําแทน อูซอมเครื่อง โรงทําเครื่องกวานอวน กระทั่งโรงทําวงกบบานหนาตาง
ประตูบาน  โดยเครือขายไดเขาหนุนเสริมในเรื่องนี้เต็มที่ดวยการหนุนเนื่องจาก
หลากหลายฝาย ทั้งเครือซิเมนตไทย โตโยตา DOW CHEMICALS สถานทูต
นอรเวย  หนวยอาสาสมัครญี่ปุน(JVC) สมาคมบริษัทหลักทรัพยและสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย ดวยเงินทุนประมาณการขณะนี้ (มิถุนายน 2548) ที่ 20 กวาลานบาท 
 
“ มาถึงขนาดนี้ไดยังไง ” คุณชลาลักษณ  บุนนาค ที่ปรึกษาเครือขายจากเครือซิเมนต
ไทยปรารภกับคณะผูบริหารจากเครือซิเมนตไทยเมื่อ 1 กรกฎาคม 2548 หลังเห็นคน
น้ําเค็มกําลังวุนอยูกับนานากิจกรรมในอูที่ซอยเชียงใหมเพราะอูนี้ เพิ่งเริ่มเมื่อ
กลางเดือนพฤษภาคม 2548  เมื่อคุณประมนต  สุธีวงศ ประธานคณะกรรมการ 
บริษัทโตโยตา ประเทศไทยนําคณะมา  ดวยเวลาเพียงเดือนเดียวดวยพลังคนน้ําเค็ม 
ที่วางปลายซอยสองไรก็เต็มไปดวยงานการฟนฟู ทั้งอู ทั้งโรง ทั้งคน ทั้งเครื่องมือ
ขวักไขวไปหมด  
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ซอยตกปู  : บานแบบไหน นาปลอดภัยและสุขใจผูอยู 
“ วุนวายเกินกับบานใหมใหพวกเรา  ตอนแรกบอกวาหามสรางหากไมมีกรรมสิทธิ์  
หากอันตรายอยูใกลชายน้ํา  จะสรางใหใหมที่นั่นที่นี่  หลายที่ก็ไปไกลไมรูจะไปอยู
หรือทํากินกันอยางไร  คนประมงอยางเราอยูไกลทะเลก็หมดทา  หลายทานก็จะให
อยางนั้นอยางนี้  โอย  ยิ่งถาไมเอาบานที่สรางใหหลังละแสน จะใหเปนเงินไปสราง
เองแคสามหมื่น  ไมรูคิดออกมายังไง  สุดทายก็อยางที่เห็นเปนบานกลองบาง บาน
กรงนกบาง  แคบคับจนไมรูจะอยูเขาไปไดไง  ที่ไหนไมรูทหารสรางปูพ้ืนกระดาน
อัดฝนตกใสพอง   อีกแหงเอกชนสรางปูพ้ืนแผนกระเบื้อง ฝรั่งมาติดปายตกมานั่ง 
ทะลุพ้ืนลงมาแขงขาหัก ไอเรื่องผังหนีภัยใหรอดคลื่น ไมเห็นทําอะไร  ทหารกําลัง
ลุยสราง ๆ ลงไปอยางวางกลองไมขีดใสน้ําเค็มเปนตรอกซอยแทรกไปหมด  แถม
ปายช่ือชุมชนใหมต้ังตามผูบริจาคที่ไมใชบานเราอีกแลว  มันเหมือนบานเขายังไง
ไมรู ” คือคําปรับทุกขของ ปาน คนน้ําเค็มที่จําตองรับบานหลายรอยหลังที่หลาย
ทานตามมามอบหลังสงเหลาทหารหลายรอยมาลุยสรางให 
 
ในน้ําเค็มที่บานพังหายไปเปนพันหลังนั้น  มีบางพื้นที่ที่ชาวบานยังไมปลงใจรับ
บานผานทางการเพราะอยากไดบานตามที่จะอยูไดไปนาน ๆ  
 
“ จะอยูกันยังไง มีหองเดียว 4 คูณ 9 เมตร หรือ 6 คูณ 6 เมตรกับหนึ่งหองน้ํา  เพียง
พอแมลูกสองสามคนก็อยูยากแลว เขามีแค 2 แบบ  ใครเอาก็สรางวางขวางที่ไปหมด  
จะตอเสริมเติมใหมก็ยาก  ไมมีมาถามมาดูหรือปรึกษาพวกเราเลย ” 
 
“ อยางบานผมที่ซอยตกปูเปนสะพานใตถุนสูง  เด็ก ๆ พอไดตกปูไปโรงเรียนได  
เขาก็จะใหไปอยูที่ข างนอก  ดีที่พี่นงค กับเครือขายพาสถาปนิกชุมชนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนมาคุย มาออกแบบบานตามที่พวกเราอยากอยูพรอมผังสะพาน
และบริเวณชุมชนตลอดซอยนาอยูมาก  แตงบประมาณแสนเดียวไมพอ เพราะตอง
ทําทั้งสะพาน ทั้งฐานราก ดีแตทางเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดา
มัน เขาพอจัดสรรงบประมาณที่ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพยและสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทยใหมาไดพอ  เรากะวาจะใหเปนชุมชนตนแบบไมเฉพาะน้ําเค็ม  เอาใหเห็น
สักที่ที่ทําเปนระบบบนความตองการของเราเอง ” ปาน - ปญญา  อนันทะกูล ที่เขา
รวมงานในศูนยประสานงานชุมชนตั้งแตตนบอกเลา 
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“ ผมวาตองอยางนี้แหละ  ตรงปากซอยเขาขายที่ พอเครือขายตกลงเอาไวใหเปน
ศูนยประสานของเครือขายและของคนน้ําเค็ม  ผมก็เลยรีบเอาเงินสํารองของตัวเอง
มัดจําไปกอน  เอาใหเปนที่มั่นสักแหงของชุมชนชาวบานและพวกเราที่รวมงานการ
ฟนฟู ” พี่รัตน-วิรัต  นนทอง ประธานกลุมประมงตัวอยางขนาดกลางเสริมความ  
 
“ มีบานตกสํารวจการสรางของทหารอยูหลายหลังทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์  ความจริงที่
ตกไปก็เพราะเขายังทําใจไมไดกับบานแบบนั้น  ปาก็เลยชวยเช่ือมใหเครือขายเขา  
อยางไตเผือกนี่นาสงสาร  แตกอนเปนไตมือหนึ่งของน้ําเค็ม  พอตาบอด พวกเราก็
ชวยกันตามกําลัง แกทั้งดีทั้งนาสงสาร  นี่ก็ชวยกันสรางใหแกเสร็จแลวสวยสะเด็ด
เลยแหละ ” ปาหวีจากกลุมตัวอยางประมงขนาดกลางเขาผสม 
 
เหลานี้เปนบางตัวอยางการสรางบานอีกแบบที่มุงตามใจผูอยู  เชนเดียวกับอีกหลาย
บริเวณที่ชาวบานกําลังขะมักเขมนซอมสรางกันเอง อยางที่แหลมปอมที่สามารถ
รวมตัวรวมกันทั้งชุมชน ระดมเงินบริจาคหลากหลายฝายมาสมทบสรางบานกันได
หลายสิบหลัง กวางขวางนาอยูกวานัก  เชนเดียวกับที่อีกหลายๆ แหง เชน นอกนา 
หาดทรายดําหนานอก บางกลวยนอก ปากเตรียม ทุงหวา ทับตะวันและในไร 

 
กลุมคนไรบาน  คนไรบานเปนอยางไร  ไรบานจริงหรือ  แลวทําไมจึงไรบาน  ก็เห็น
รัฐบาลสรางบานใหต้ังมากมาย  แลวทําไมจึงยังมีคนไรบานอีก (มิถุนายน  2549) 
 
ศักดิ์ดา  พรรณรังษี  เปนคณะทํางานศูนยประสานงานแตไมมีที่อยูอาศัย  เพราะเปน
คนที่เชาบานอยูในชุมชนบานน้ําเค็ม  ดังนั้นเราเลยพยายามประสานกับหนวยงานรัฐ
ในชวงแรกแตไดรับการปฏิเสธการชวยเหลือเพราะวาไมมีนโยบายชวยเหลือคน
บานเชา  พวกเรา  พ่ีนงค  พ่ีเล็ก สมภพพี่ดวงและศักดิ์ดาพยายามรวมคนเชาบาน
ทั้งหมดได  180  คน  โดยวิธีการลงทะเบียน  และออมทรัพยทุกคนและใหชาวบาน
มีสวนรวมในการคิดที่จะหาวิธีแกปญหา  ออมทรัพยได  2  เดือนก็มีคนลาออก
ประมาณ  100  คน  ทําไมเขาถึงลาออก  เพราะรัฐบาลเริ่มใหความชวยเหลือคนเชา
บานแลว  ก็รัฐบาลสรางบานถาวรที่อยูนอกพื้นที่บานน้ําเค็มเปนจํานวนมาก
ประมาณ พัน หลังเห็นจะได  ถาไมใหกลุมเชาบานอยู  ก็ไมรูใหใครอยู  แตตองเสีย
คาเชาที่ดินรายป  และเสียคาเชาบานรายเดือน  แตมีคนลาออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   
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สมาชิกคนหนึ่งเลาวา  “ไมรูจะไดสรางหรือเปลากลุมบานเชา  รอมาตั้งหลายเดือน
แลว”  แลว สมาชิกก็ลดลงเรื่อยๆ  เปนการทํางานที่ยากลําบากหนักหนาที่จะใหคน
เช่ือวา  จะสามารถหาเงินมาสรางบานที่เปนบานของตัวเองและที่ดินของตัวเอง
ใหกับสมาชิกกลุมไดทุกคน   
 
ตาคม  เปนสมาชิกคนหนึ่งเขามาปรึกษากับผมวาเม่ือไหรจะไดสรางบานเสียที  รอ
มาตั้งนานแลว  ผมถามตาคมวา  “ตาคมอายุเทาไรแลว”  ตาคมบอก  “55  ป”ถามวา
เคยมีบานหรือยังแกวาเชาบานเขามา  30  ป  ผมวาตาคมรออีก  6  เดือนจะไดหรือ
เปลาไดบานแนนอนแตตาคมตองทําเอง  ตาคมน้ําตารวงแลวขอโทษผม              
 
จนไดรับคําตอบจากพี่จํานงค  วาเราจะซื้อที่ดินเพื่อสรางบานแลว  ใหสมาชิกสืบวา
ใครมีที่ดินขายบางและมีจํานวนพอที่จะสรางบานใหกับสมาชิก แลวคณะกรรมการ
กลุมก็แจงใหกับสมาชิกทราบวามีที่ดินขายไรละลาน   ที่ประชุมเลยขอใหสมาชิกไป
ดูที่ดินกอนวาพอใจหรือเปลา  สมาชิกพอใจในที่ดินแลวกลุมแตงตั้งกรรมการเจรจา
ตอรอง  ไดไรละ  เกาแสน  สมาชิกพอใจตกลงซื้อ  โดยใชเงินบริจาคของรัฐบาล
เดนมารก และกูเงินจาก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อใหชาวบานมีสวนรวมใน
การเปนเจาของที่ดินและบาน  สมาชิกเลยจายคาที่ดินสําหรับปลูกบานของตนเอง
โดยวิธีการผอนชําระกับกลุม  และกลุมผอนชําระกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสนับสนุนเรื่อง งบสาธารณูปโภค  และรัฐบาลเดนมารก
สนับสนุนการจัดซื้อที่ดินสวนกลาง  โดยประสานผานมูลนิธิชุมชนไท  มีสมาชิก
คงเหลือ  50  คน  กวาจะเปนรูปเปนรางเกือบเปนลม   
เมื่อมีกลุมที่ 1  ก็ตองมีกลุมที่  2  ตามมา  แลวจึงเกิดกลุมที่  2  ก็คนกลุมนี้กระจัด
กระจายกันอยูทั่วไปหมดเราเลยใชวิธีการเหมือนเดิม  การมีสวนรวมของสมาชิก  
โดยทั้งสองกลุมจะชวยกันสรางบานของตนเองจนเสร็จและชวยกันและกัน   
 
การแกปญหาที่อยูอาศัยยากสุด  เพราะเงินซื้อที่ดินหายาก  แตเงินสรางบานหางายกวา  
ขณะนี้กลุมบานเชากลุมที่  1  เริ่มดําเนินการสรางบานไปแลว และกลุม  2  ก็ซื้อ
ที่ดินแลว  ทั้งสองกลุมรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ  ช่ือวา  สหกรณเคหสถาน
บานน้ําเค็มพัฒนา  จํากัด  สมาชิกทั้งหมดจะตองชวยกันสรางบานของตัวเองทุกคน  
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และผอนคาที่ดินของตนเอง  จะทําใหบานที่สรางเสร็จมีคามากกวาคําวาบาน  เพราะ
จะมีชุมชนที่เขมแข็งเกิดขึ้นจากความเห็นอกเห็นใจกัน  และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตลอดไป   
 
นองปาลม  เปนเจาหนาที่จาก  พอช.ที่มาจากปากเตรียม  ประจําการที่บางมวง  นอง
ปาลมเปนคนขยันและเกงมากชวยเตรียมเอกสาร   แนะนํา   การทํางานใน
กระบวนการทุกอยาง  รวมถึงเปนที่ปรึกษาที่ดีมาก  ยอมรับความคิดเห็นของ
ชาวบานทุกอยาง  และดูแลเรื่องโครงการบานอยางดี  อยูกับเรามานานจนรูใจกัน  
วาคิดจะทําอะไรแนวทางไหน  นองปาลมรูหมด  ตอนนี้ยังอยูเลย   และคงจะอยูอีก
นาน 
 
จากการฟนฟูชุมชนบานน้ําเค็มสูเครือขายผูประสบภัยสึนามิเพื่อเก้ือหนุนชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  
เมื่อวันที่  26  มกราคม  2548  ไดมีการนัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานในเดือนที่ผานมา  แลวเราก็รูวามีพ้ืนที่ที่ยังไมไดรับความชวยเหลือเลย  เชน
บานในไร  ซึ่งอยูดานในหางจากถนนใหญเขาไปประมาณ  5  กม.ชาวบานยังไมมี
เสื่อ  ไมมีผาหม  ไมมีนมใหเด็ก  ไมมีมุง  ไมมีขาวสาร และอีกหลายชุมชน  แลว
ขอสรุปของที่ประชุม(โดยมีชุมชนที่เขารวมทั้งหมด  18  ชุมชน)  กลายเปนขอเสนอ
ตอรัฐบาลเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาของชาวบาน  18  ขอ  ในที่ประชุมยังมี
ขอเสนอใหทุกพื้นที่ชวยกันบริจาค  ของบริจาคที่ไดรับมาตอไปยังชุมชนที่ไมไดรับ
ของบริจาคหรือไดรับนอย  เปนเรื่องใหมที่สงสัญญาณวาพวกเราจะดูแลซึ่งกันและ
กัน 
เมื่อกลับเขาที่พักแลวนํามาเสนอในที่ประชุมทุกคนชวยกันบริจาคของ  ที่รับบริจาค
มาตอไปยังชุมชนอื่น  รวมถึงยังมีอาสาสมัครจากลูกน้ําเค็ม  กระจายกันไปเพื่อชวย
สรางบานพักช่ัวคราวใหกับพี่นองเครือขาย  หลายชุมชน  หลายคนเต็มใจที่จะไป
ชวยเพื่อน 
 
หลังจากครั้งแรกของการประชุมในนามเครือขายพวกเราก็ประชุมกันทุกเดือน  และ
ยังมีสมาชิกชุมชนเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ  
 



  34 

การประชุมแตละครั้งจะมีขอสรุปเสนอตอสวนนโยบายของรัฐ เพื่อใหรัฐดําเนินการ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดตรงจุด ตรงปญหา แตละครั้งที่มีการเสนอและหารือ 
รัฐบาลรับขอเสนอทุกครั้ง พรอมกับรับปากวาจะชวยเหลือ แตชวยไดแคไหนยังไมรู 
 
ทานรองนายกรัฐมนตรี  พลเอกเชาวลิต  ยงใจยุทธ  เดินทางมารับขอเสนอของ
ชาวบานที่ศูนยบางมวงในครั้งแรกทุกคนตื่นเตนมากที่ไดพบและพูดคุยกับทาน  
ทานใจดีมาก  ทานรับปากและยืนยันวาชาวบานที่บานถูกทําลายจากสึนามิ และมีขอ
พิพาทที่ดินกับเอกชนหรือกับรัฐ ซึ่งใชโอกาสที่สึนามิชวยไลรื้อบาน เขายึดที่ดิน
ไมใหผูประสบภัยสรางบานใหมในที่ดินที่เคยอยู มีสิทธิ์ที่จะอยูในที่ดินเดิมได  ทุก
คนดีใจมาก  หลังจากทานเดินทางกลับชาวบานที่มีปญหาที่ดินก็กลับเขาไปสราง
บานในที่ดินเดิมของตัวเอง 
 
ทานกลับมาอีกครั้งเพื่อมาเปดโครงการบานทุงหวาหลังจากผานไปชวงหน่ึงของการ
สรางบาน   วันที่  28  กพ.  48  คราวนี้ทานเขามาดูที่แหลมปอมดวย  วันนี้เองเปน
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไดนั่งทานขาวโตะเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี  แลวทานก็ไปเปด
งานตอที่  โรงเรียนตะกั่วปาเสนานุกูล  ซึ่งเปนงานมหกรรมการฟนฟูของชาวบาน
ทั้งหมด  และนําขอเสนอของชาวบานในนามเครือขายผูประสบภัยสึนามิ เสนอตอ
นโยบาย  งานนี้เปนงานแรกที่แสดงพลังของพี่นองเครือขายผูประสบภัยอันดามัน
ไดมากถึง  1,500  คน  และมีภาคสวนราชการรวมงานมากมาย   
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ความสรุป 
ผมมองวากระบวนการชาวบานที่น้ําเค็มเกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมที่ปรึกษา  ที่
คิดเรื่องความยั่งยืนของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจจริงๆ  ใชกลยุทธงานพัฒนาที่ผาน
ประสบการณสั่งสมมาของแตละคนไมนอยกวา  20  ปและนํามาปรับใชกับแกนนํา
ในพื้นที่  โดยความตั้งใจของพี่เลี้ยงที่พยามยามใชกระบวนการเรียนรู  มีสวนรวม  
และใหชุมชนเปนเจาของปญหา เจาของเรื่อง ดําเนินการเอง   
 
ที่ผานมาเปนบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตที่แลกมาดวยเลือดและน้ําตาของคนใน
ชุมชน  พวกเราไมอยากเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นกับใครที่ไหนในโลกนี้อีกเลย  
สังคมนี้มีแตการแขงขันแยงชิง  การกอเกิดของกระบวนชุมชนเปนเรื่องยาก  พวก
เราปวารณาตัวเองกันไวแลววาขอใหเรื่องราวของพวกเราเปนรูปแบบหนึ่งที่จะใช
เปนแคสวนหนึ่งของแนวทางการแกปญหา  อาจจะไมสมบูรณแบบแตอาจจะเปน
ประโยชนบางไมมากก็นอย 
 
ขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกคนที่ทุมเททั้งเวลา  กําลังกาย  กําลังใจ  และงบประมาณ  ใน
การทําใหพวกเราไดมาถึงวันนี้ได  ทุกเรื่องที่เกิดขึ้น  ไมไดเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ
แตเกิดจากความตั้งใจของพี่เลี้ยงทุกคน  เกิดจากความรวมมือของคณะทํางานที่
เขมแข็ง  วันนี้เปนแคสวนหนึ่งของความสําเร็จเทานั้น  โจทยใหญที่พวกเราตองทํา
คือจะทําอยางไรจะรักษามันไวใหไดนานที่สุดรวมถึงพัฒนาตออยางไร  ดวยใจทีม
น้ําเค็มขอคารวะ 
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บานน้ําเค็มในอดีต 
บานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  ปรากฏชื่อเปนที่รูจักใหกับ
สังคมไทยรับรูอีกครั้ง  เมื่อสามปที่แลว  หลังการจากไปของคลื่นยักษ “สึนามิ” ที่ทิ้ง
ความเสียหายทั้งความสูญเสียใหบานน้ําเค็มอยางหนักหนวงยับเยิน โดยเฉพาะ
ชายทะเลบานน้ําเค็ม  โดนคลื่นแรงซัดกระหน่ําอยางราบเรียบ  เปนชุมชนชายฝง
ทะเลอันดามัน  ที่ไดรับความเสียหายมากที่สุดหมูบานหนึ่ง  
 
เริ่มแรกเดิมทีนั้น  บานน้ําเค็มเปนเพียง  จุดพักหลบลมหลบคลื่นของชาวประมง
พ้ืนบาน  แตตอมา  เมื่อบริษัทที่ไดรับประทานบัตรเหมืองแรดีบุกในทองที่อําเภอ
ตะกั่วปา  ไดทําการสํารวจพบแรดีบุกในพื้นที่บานน้ําเค็ม  และขยายพื้นที่การขุดแร
เขามาถึงยังในทะเลนานน้ําเค็ม  การขุดแรดําเนินไปยาวนานนับสิบป  โดยใชเรือดูด
และเครื่องมือที่ทันสมัย  ไดสรางความเสียหายใหกับสภาพแวดลอม  ทําใหเกิดการ
คัดคานบทบาทของบริษัทที่เปนบริษัทขามชาติ 
 
ในที่สุด ป พ.ศ. 2518 บริษัทที่ไดรับอนุญาตการประทานบัตรเหมืองแรดีบุกก็ไมได
รับการตอสัญญา ทําใหการอุตสาหกรรมเหมืองแรดีบุกขนาดใหญในนานน้ําเค็มได
สิ้นสุดลง 
 
ในปตอมา 
...ดร.ธวัช มกรพงษ  มาเปนผูวาราชการจังหวัดพังงา  ไดอนุญาตใหชาวบานขุดแร
ไดโดยเสรีในพื้นที่เกาที่บริษัทเคยไดรับการประทานบัตร  ทําใหผูคนจากทั่วสารทิศ  
จากจังหวัดตางๆ  หล่ังไหลกันเขามาขุดแรเสี่ยงโชค  การขุดแรเสรีดําเนินไปอยาง
คึกคัก  ชวงนี้เองผูคนเขามาอาศัยอยูมากขึ้น  จนน้ําเค็มกลายเปนชุมชนขนาดใหญ... 
 
จากการประกาศนโยบายขุดแรเสรีของทานผูวาราชการจังหวัดพังงาคราวนั้น เปน
อีกครั้งสําคัญที่ชุมชนบานน้ําเค็มเปลี่ยนไปขนานใหญ  คนจากตางถิ่นตางบานรูขาว
ก็มายังบานน้ําเค็ม  แสวงหาโชคลาภ  บางมาเพื่อรับจางในการทําเหมืองแร  
ขณะเดียวกันการขุดแรในครั้งนี้มิไดใชเครื่องมือที่ทันสมัยเชนครั้งกอน  ชวงแรกๆ  
ชาวบาน ใชวิธีเพียงงายๆ  โดยการตอแพไมไผแลวดําน้ําลงไปทําการขุดแรในทะเล  
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ตอมาไดพัฒนาขึ้นมาโดยการดัดแปลงเรือประมงใชแรงดันดูดหาแร  แตก็ยังใชวิธี
ดําน้ําลงไปวางหัวดูดแรกลางทะเลลึก   
 
แมการขุดแรดวยวิธีพ้ืนบานเปนไปดวยความยากลําบาก  ก็ไมไดทําใหนักแสวงหา
โชคทั้งหลายยอทอ  ใชความอึดและอดทน  จนตอมาไดมีการพัฒนาเรือดูดแรใหมี
ประสิทธิภาพโดยมีการใชเรือดันเพื่อดูดแร  ซึ่งเรือดันแตละลําตองใชงบประมาณที่
สูงนับสิบลานบาท  ทําใหการลงทุนทําแรที่เปนแบบวิธีชาวบาน  เริ่มเปลี่ยนสภาพ
เปนนายทุนขนาดยอม  ทําใหชาวบานที่มาทําการขุดแรในบานน้ําเค็มไดขยายตัว
อยางรวดเร็ว 
 
จากการสํารวจพบแรดีบุก  และมีการลงทุนเหมืองแร  เริ่มตั้งแตการทําเหมืองในรูป
ประทานบัตร  จนมาถึงการขุดแรเสรี  ทําใหวิถีชีวิตชาวบานน้ําเค็มโดยเฉพาะอยาง
ชุมชนชาวน้ําและชุมชนแหลมปอม  ซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิมในยุคแรกๆ ไดเปลี่ยน
สภาพหมูบานจากประมงชายฝงพื้นบาน  กลายมาเปนหมูบานขุมเหมือง  ชาวบาน
หันมายึดอาชีพขุดแรกันอยางเปนล่ําเปนสัน  วากันวาการขุดแรครั้งนั้นมีการตอแพ
ไม  แพเหล็ก  เพื่อขุดแรทั้งทางบกและในทะเล  บางรายถึงขนาดลงทุนดัดแปลง
เรือประมงเปนเรือขุดแร 
 
ซึ่งคนที่เขามาทําเหมืองแรจากถิ่นที่ตางๆ ไดแสดงความเปนตัวตนออกมาผาน
ชุมชนบานน้ําเค็มคือ ช่ือซอยที่ปกอยูตรงปากซอย  ตลอดสองฟากถนนในหมูบาน
น้ําเค็ม  เชน  ซอยชุมแพ  ซอยเชียงใหม  ซอยอายุธยา  ซอยตาเฒา  ซอยสุพรรณ  
ซอยเสนา  ซอยโกพัด  ซอยทักษิณ  ซอยเรือฟา  ซอยองคการ  ซอยบานแพน  ซอย
ตกปู  ซอยทรายทอง  ซอยนครศรี  และอีกหลายๆ ซอยที่บงบอกความเปนตัวตน
และที่มาของตน 
 
ขณะการขุดแรดําเนินไปอยางคึกคัก  ทําใหเศรษฐกิจการเงินในบานน้ําเค็มเฟองฟู
ตามไปดวย  บานน้ําเค็มที่เปดแขนอารับคนจากทั่วสารทิศ  ทําใหสังคมน้ําเค็มใน
สมัยนั้นอยูในสภาพ  ไกลปนเที่ยง  อาชญากรรมการเขนฆามีอยูแทบทุกวัน   
มีเรื่องเลาวา  คนมาขุดแรที่ดัดแปลงเรือลงไปขุดแรกลางทะเล  ทีมขุดแรชุดหนึ่งซึ่ง
มีหลายคนแบงหนาที่กัน  กลุมหนึ่งทําหนาที่ลงขุดแรใตทะเล  อีกกลุมหนึ่งทํา
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หนาที่เก็บรับแรอยูบนเรือ  คนที่ดําน้ําลงขุดแรจะตองใชสายยางเปนทอหายใจ  แตที
นี้  หากคนที่อยูบนเรือเห็นแรจํานวนมากเกิดอยากฮุบเอาคนเดียว  ก็จะทําการตัดสาย
ยางปลอยน้ําเขา  คนขุดแรที่อยูใตน้ําตาย  บางทีในการขุดแรเกิดดินทรุด  แพลม  ทับ
คนงานขุดแรตายก็มีอยูบอยครั้ง  การปลนแรชิงแรก็เห็นกันอยูเนืองๆ  ทําใหเกิด
สังคมที่ พ่ึงระบบนักเลงขึ้นในสมัยนั้น  นักเลงหลายคนไดขึ้นช่ือวา “เสือ” ที่
ชาวบานในสมัยนี้ยังจดจํากันไดเชนเสือนอย  เสือขิน     
 
ตอมา  เมื่อแรเริ่มหมดลงไมคุมคาแรงที่ลงทุนไป  การทําเหมืองแรซบเซา   คนขุดแร
ที่มาจากตางถิ่น  บางคนร่ํารวยพอสรางตัวได  บางคนเจงไมเปนทาลมละลาย
สิ้นเนื้อประดาตัว  กระทั่งบางคนตองสังเวยชีวิตใหกับการแสวงหาโชคในบาน
น้ําเค็ม   
 
เมื่อสิ้นสุดยุคการขุดแร  คนที่เขามาเสี่ยงโชคบางทยอยยายออกไป  บางกลับสูบาน
เกิด  บางกลุมไมยาย  หันมาปกหลักเปลี่ยนอาชีพจากการรับจางขุดแรมาทําอาชีพ
ประมงอีกครั้ง  มีการลงทุนทางธุรกิจครั้งใหม  เศรษฐกิจบานน้ําเค็มเริ่มกลับมา
คึกคักอีกครั้ง 
 
ผูคนเริ่มเขามาอยูอาศัย  ทํามาหากินอีกระลอก  จนบานน้ําเค็มกลายเปนชุมชนที่อยู
กันอยางหนาแนน  มีทั้งคนพื้นเพชุมชนบานน้ําเค็มเดิมและคนตางถิ่นตางจังหวัด  
ผูคนที่ทยอยเขามาทํามาหากินอยูในบานน้ําเค็ม  กลายเปนการหวนกลับคืนมาของ
อาชีพประมงอีกครั้ง  คนที่มาทํามาหากินในบานน้ําเค็มยามนี้หลากหลายมาก  มี
ต้ังแตอาชีพจับกังเรือประมงจากประเทศเพื่อนบานยันผูประกอบการฐานะระดับ
เศรษฐี   ตางมาอยูมาประกอบอาชีพกันในชุมชนบานน้ําเค็ม  
 
คนที่มาอยูในบานน้ําเค็มรอบหลังนี้  ประกอบอาชีพกันอยางหลากหลายมากเชนกัน  
โดยเฉพาะอาชีพออกเรือประมงนี้  มีต้ังประมงพื้นบานจนถึงเถาแกแพปลา  ซึ่งมีอยู
ถึงหกเจ็ดเจา  และยังมีคนที่ยึดอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง รีสอรต รานอาหาร รานคา
ขายของชํา  รวมถึงแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบาน มีทุกอาชีพในบานน้ําเค็ม  
จนบานน้ําเค็มกลายเปนเมืองเล็กๆ  เมืองหนึ่งของชายฝงทะเล  จนหลายตอหลายคน
ไดเรียกน้ําเค็มวาเท็กซัส  บางเรียกน้ําเค็มซิ๊ต้ี  แตละวันเงินสะพัดนับสิบๆ ลานบาท  
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ดวยการที่บานน้ําเค็มอาจตั้งอยูในพื้นที่ใกลแหลงธุรกิจทางการทองเที่ยว  เชน เขา
หลักและไมไกลมากนักจากเมืองภูเก็ต  การยึดอาชีพประมงสงใหกับยานธุรกิจทั้ง
สองแหง  ทําใหบานน้ําเค็มเปนหมูบานที่มีเศรษฐกิจดี  และความเปนเมืองคอนขาง
สูง  กลุมคนที่มีอยูในบานน้ําเค็มก็ประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพมาก   
 
ความสัมพันธกันของคนในชุมชนบานน้ําเค็ม  จึงสัมพันธกันบนผลประโยชน  เพียง
เกื้อหนุนตอกันของแตละอาชีพเทานั้น  ชาวบานน้ําเค็มจึงอยูดวยกันอยางไมมีใคร
ไปกาวลวงยุงเกี่ยวในรายละเอียดชีวิตของกันและกัน  คนอาชีพตางกันจะรูจักกัน
เพียงผานๆ   ผิวเผิน  แตคนที่อาศัยอยูในบานน้ําเค็มก็จะรูวาใครเปนใคร  มาจาก
ไหน  ทําอาชีพอะไร  ตางคนตางไมสนิทสนมคบคากันมากนัก   
 
เห็นไดจากการเลาประสบการณความสัมพันธของคุณ ประธาน  แกนนําชาวบานที่
ปจจุบันหลังเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิ  เขาทําหนาที่เปนประธานธนาคารชุมชนบาน
น้ําเค็ม ที่ไดพูดถึง  คุณไมตรี  จงไกรจักร  ซึ่งทั้งสองคนนี้ไดกลายเปนหัวเรี่ยวหัว
แรง  ในการฟนฟูชุมชนบานน้ําเค็มหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิ  วา  
 
“กอนสึนามิ  ผมไมไดสนิทกับคุณไมตรีเทาไหร  แตกับพอเขาหรือพ่ีสาวเขา  ก็พอ
สนิทบาง  คุยกันบาง  แตก็ไมถึงขั้นจะทานขาวดวยกัน  แตกับไมตรีผมมาสนิทกับ
เขาตอนโดนภัยพิบัติสึนามินี้เอง...”  
 
จากการเผชิญประสบการณอันโหดรายของคนบานน้ําเค็ม  ที่ถูกภัยพิบัติคลื่นยักษ
ซัดกระหน่ํา   ไดเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยาง  หมูบานน้ําเค็มที่คนน้ําเค็มเคยเห็นอยู
ทุกเมื่อเช่ือวันไมมีอีกแลว  ไมมีแมกระทั่งภาพวิถีชีวิตเกาๆ   
 
เปนความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  เปลี่ยนแปลงแมกระทั่งวิธีคิด  วิถีชีวิตและ
ความสัมพันธของคนในชุมชนบานน้ําเค็ม  สถานการณ  “สึนามิ”  ไดสราง
ปรากฏการณใหม  สรางประวัติศาสตรครั้งใหม  ทุกสิ่งทุกอยางเริ่มใหมจากศูนย 
จากสังคมที่ตางคนตางอยู  เมื่อมาเผชิญชะตาอันโหดรายมาดวยกัน  ทําใหเกิดการ
เกาะกลุมกันขึ้นมา  แลวหันมาสนใจใสใจในความทุกขความยากของกันและกัน  
กลายมาเปนสังคมที่มีความเกื้อกุลชวยเหลือกัน 
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การกอเกิดกลุมหลังสึนามิ 
หลังจากเหตุการณสึนามิ  ทําใหชาวบานน้ําเค็มตองอพยพออกจากหมูบานของ
ตัวเอง  ไปหลบพักกินอยูที่หนาอําเภอตะกั่วปา  ซึ่งที่หนาอําเภอนี้ก็ไมเพียงมีแต
ชาวบานน้ําเค็มเทานั้น  ยังมีชาวบานในหมูบานอื่นๆ  ที่ไดรับผลกระทบจาก         
ภัยพิบัติสึนามิจาก  บางเนียง  บางสัก  คึกคัก  ตางก็ไปออกันอยูที่หนาอําเภอเพื่อ
หลบภัย 
 
แตก็ยังมีชาวบานอีกบางสวนที่ยังไปไหนไมได  ตองตามหาศพญาติพ่ีนองพอแมที่
เสียชีวิตในเหตุการณครั้งนี้  เพราะยังตามหาศพยังไมเจอ  ชาวบานน้ําเค็มคนหนึ่ง
เลาวา   
 
“เวลานั้น  เราหมดสิ้นทุกอยาง เหลือแตตัว  รอความหวัง  รอการบริจาค  รอการ
ชวยเหลือ  และโชคดีที่คนตะกั่วปา  หรือคนพื้นที่ขางเคียง  มีน้ําใจเอาเวลาสวนตัว
มาทําอาหารใหกิน...” 
 
หลังจากเหตุการณสึนามิผานไปไดสักสามสี่วัน  คุณไมตรี จงไกรจักร  ส.อบต.  
บานน้ําเค็มก็ไดบอกกับคุณประธาน....ชาวบานน้ําเค็ม  วา  
 
“พ่ีเราจะตองหาที่อยูกันใหมกันแลว  ที่ซึ่งไมใชที่หนาอําเภอ”  เนื่องจากเหตุผล
หลายๆ  อยาง  หลายๆ  ปจจัย  ซึ่งขณะนั้นชาวบานน้ําเค็มอยูในสภาพของผูอพยพ  
และอยูกันอยางกระจัดกระจายกัน  คละกลุมกับชาวบานหมูบานอื่น ยากตอการ
จัดการการใหความชวยเหลือ 
 
เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ  ดูแลความเปนอยูของชาวบานเดียวกัน  คุณไมตรี
ปรึกษากับคุณประธานถึงเรื่องการรวมกลุมชาวบานน้ําเค็มใหอยูดวยกันในที่
เดียวกัน ซึ่งทั้งสองก็เห็นดวย   
ในที่สุดก็ไดติดตอประสานงานกับหนวยงานในทองที่  หาสถานที่อยูเพื่อจะสราง
เปนที่พักพิงช่ัวคราวของชาวบานน้ําเค็ม  ไดที่ของกรมทรัพยากรธรณี  ซึ่งอยูติดกับ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลบางมวง  ไมไกลจากบานน้ําเค็มนัก 
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เมื่อไดที่อยูแลวผูนําทั้งสองก็ไปชวนชาวบานใหมาอยู  แตชาวบานยังไมคอยจะมา
อยูกัน  เพราะไมแนใจวาที่ใหมที่วานี้จะอยูกันไดหรือไม   
 
แตเมื่อผูนําทั้งสองพูดอธิบายบอกเหตุผล  ชาวบานบางสวนคอยๆ  ทยอยกันมาอยู  
แตก็ตองพบปญหาเรื่องที่พัก เต็นทไมพอ คณุไมตรี ในฐานะ ส.อบต. ก็ประสานงาน
ไปยังหนวยงานตางๆ  ที่เขามาใหความชวยเหลือ   
 
ในขณะนั้นเองทางเจาหนาที่มูลนิธิชุมชนไทย  และสถาบันพัฒนาชุมชน (พอช.) ก็
เขามาใหความชวยเหลือใหคําแนะนําในการจัดรวมกลุมชาวบาน  พรอมจัดหาเต็นท
สนามใหชาวบานมีที่พักไดหาสิบกวาหลังในคืนแรก 
 
แมวาชาวบานน้ําเค็มจะเริ่มทยอยมาอยูกันที่ศูนยพักพิงกรมทรัพยกรธรณีก็ตาม  แต
ยังมีชาวบานอีกกลุมใหญที่ยังอยูกันที่หนาอําเภออยู 
 
ในชวงนั้น พ่ีประธานผูนําชาวบานเลาวา “แรกๆ ที่เรามาอยูกันที่นี่  พยายามจัดหา
อาสาสมัครมาอยูรวมกัน แบงหนาที่กัน ชวยๆ กันทํา ใครจะหุงขาว ใครจะทํากับขาว  
เปนผูประสบภัยดวยกัน ชวยๆ  กันทํา..." 
 
แตแลวมาถึงวันที่ 4 มกราคม 2548 ทางราชการอําเภอจะตองเปดทําการ ทําให
ชาวบานน้ําเค็มที่อยูหนาอําเภอก็ทยอยเขามาอยูกันที่ศูนยพักพิงกรมทรัพยฯ 
 
เมื่อชาวบานมาอยูรวมกันเปนกลุมใหญ  ปญหาก็ตามมา  เพราะตางคนตางความคิด  
มีการถกเถียงกัน  โดยเฉพาะการจัดการกับของบริจาคที่มีมาก  ขณะที่การจัดการ
กลุมองคกรยังไมลงตัว ในที่สุดก็มีการประชุมรวมกัน เพื่อหาทางออกใหกับชาวบาน 
ซึ่งขณะนั้นอยูในสภาพของผูอพยพไมมีที่อยูที่พัก   
 
การจัดระบบใหกับชาวบานใหอยูอยางเปนกลุมเปนกอนเปนไปอยางยากลําบาก  
เนื่องจากวา  กอนหนานี้ชาวบานไมเคยพบพากับประสบการณเชนนี้มากอน  และ
สังคมบานน้ําเค็มก็เปนมาอยางตางคนตางอยูตางทํามาหากิน ไมสุงสิงคบคากัน
เหมือนกับชุมชนหมูบานที่มีความเปนมาในระบบเครอืญาติ 
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แตเมื่อประสบภัยดวยกันมาอยูรวมกัน  จึงมีการจัดระบบอาสาสมัครขึ้น และมีการ
ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา  และมีการแบงบทบาทหนาที่กันเปนฝาย  เชน ฝายรับ
บริจาค ฝายรักษาความปลอดภัย  ฝายดูแลน้ํา  หองน้ํา  หองสวม  ฝายดูแลอาหาร  
เมื่อกลุมชาวบานเริ่มเปนระบบขึ้นมา  ทุกเย็นกรรมการฝายตางๆ  จะตองมาประชุม
รวมกัน  เพื่อใหวันรุงขึ้นจะตองไมมาคุยกันแบงงานกันอีก 
 
ในที่สุดก็หาทางจัดทําบานพักช่ัวคราวขึ้น  โดยมีขอตกลงวา  บานพักช่ัวคราวที่
สรางขึ้นเสร็จในงวดแรกนี้  จะตองใหคนที่พิการ  คนแก  เด็กออน หรือคนที่ดอย
โอกาสในการชวยเหลือตัวเองในเบื้องตน  จะเปนผูเขาพักอาศัยในบานพักช่ัวคราว
กอน  ขณะเดียวกันความชวยเหลือตางๆ  หล่ังไหลกันลงมาที่บานน้ําเค็ม 
 
“ตอนนั้นมีพ่ีนองจาก ภาคเหนือ อีสาน และหนวยงานตางๆ ไดเขามาชวยกันสราง
บานพักช่ัวคราวให ผูคนเขามาเยอะแยะไปหมด...” พ่ีประธานวา 
 
หลังจากที่ชาวบานเริ่มจัดรูปจัดระบบลงตัวขึ้นมา  การรวมไมรวมมือกันในกลุม  
และการทํางานกันอยางหนักของทีมพี่เลี้ยงที่มาจากชุมชนไทย  และสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.) กับแกนนําชาวบานทําใหใชเวลาไมนานนัก  บานพักช่ัวคราว
งวดแรกก็สรางกันเสร็จและใชเวลาไมนานนัก 
 
แมวาการจัดรูปกลุมที่ศูนยพักพิงช่ัวคราวกรมทรัพยฯ  จะเปนรูปเปนรางก็จริง  แต
กลุมชาวบานน้ําเค็มที่มีอยูกันจํานวนมาก  ผนวกกับการบริจาคของที่มีแตละวันก็
มากมายเชนกัน  ไมเพียงแตของบริจาคเทานั้นที่เปนปญหา  การบริจาคเงินก็เปน
ปญหาใหกับกรรมการกลุมเปนอยางมาก  เนื่องจากผูมาบริจาคเงินบางคน  นําเงินให
ชาวบาน  แตก็ใหไมทั่วถึง  คนที่ไมไดเงินก็เกิดการโตเถียงกัน 
 
ในที่สุดกลุมแกนนําไดหาทางออกการบริจาคเงินดวย  การตั้งโตะบริจาคเงินไวเปน
กองกลาง  โดยต้ังเงื่อนไขใหกับผูที่มาบริจาคเงินแกชาวบาน วา  ณ  ศูนยพักพิง
ช่ัวคราวกรมทรัพยฯ  นี้  ถาจะมาเอาเงินใหชาวบาน  ก็ขอใหมอบกับกองกลาง  แตก็
มีผูใจบุญบางทานที่ไมเช่ือมั่นในคณะกรรมการกลาง  จึงขอทําการแจกเงินแก
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ชาวบานเอง  โดยบางคนแจกจายไมทั่วถึงชาวบาน โดนชาวบานตอวาให  เพราะ
บางคนได  แตบางคนไมได 
 
ชวงระยะเวลานั้น  ขณะที่ชาวบานน้ําเค็มตั้งจุดพักพิงช่ัวคราวที่กรมทรัพยฯ  แตก็ใช
วาจะมีการตั้งจุดพักพิงที่นี่จุดเดียว   ที่ในหมูบานน้ําเค็มเอง  หลังระยะเวลาผานไป
ไดระยะหน่ึงชาวบานก็เริ่มกลับเขาไปดูแลบานของตัวเองบางแลว  และก็มีการ
จัดตั้งกลุมรับบริจาคอยูในบานน้ําเค็มเองถึง 3 จุด ซึ่งจุดรับบริจาคแตละจุดตางคน
ตางจัดกลุมของตัวเอง ของบริจาคที่ไดแตละวันก็จัดการกันไป 
 
แตสําหรับจุดพักพิงที่กรมทรัพยฯ จะมีความตางไปจากจุดอื่นๆ ในรูปของการจัด
กลุมการบริหาร  เนื่องจากมีพ่ีเลี้ยงจากมูลนิธิชุมชนไทยและพอช.คอยดูแลชวยเหลือ
ในการจัดระบบกลุมและมีการพูดคุยกันถึงการจัดการในระยะยาว โดยการจัดการ
กันเองโดยชาวบาน 
 
ทุกเย็นจะมีการประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ  มาพูดคุยวางแผนงานเพื่อจะทํางาน  
รุงเชาจะตองไมมานั่งประชุมกันอีก  รูปแบบระบบกลุมเริ่มลงตัว  โดยแบงหมวด
ชาวบานเปนกลุมๆ  ละประมาณ 30 เต็นท จะมีหัวหนากลุมหนึ่งคน กลุมดําเนินไป
เหมือนวากําลังจะดี  
 
แตแลวก็มามีเรื่องกับกองเงินบริจาคที่อยูกองกลาง  เพราะมันพองโตขึ้นมา  เปนเงิน
ลาน  ชาวบานหลายเสียงก็อยากจะไดเงินกองกลางมาใช  ในที่สุดเงินบริจาคจํานวน
กวาหนึ่งลานสี่แสนบาท  เสียงสวนใหญของชาวบานบอกใหแบงกัน 
 
แลวเงินลานก็ถูกจัดสรร  ไมใชชาวบานในศูนยพักพิงกรมทรัพยเทานั้น  ชาวบานที่
กลับเขาไปตั้งกลุมอยูในบานน้ําเค็ม  ก็อางความชอบธรรมในการเปนคนบานน้ําเค็ม
ขอมีสวนไดกับเงินกอนนี้ดวย  ในที่สุดเงินลานก็ถูกเฉลี่ยกับจํานวนชาวบานน้ําเค็ม
ทั้งหมด 
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“ไดกันคนละ 900 บาท แถมยังไมครบ...” แกนนําชาวบานคนหนึ่งบอกดวยน้ําเสียง
เซ็งๆ กับการรุมทึ้งเงินกอนใหญที่มันควรจะใชประโยชนกับชาวบานไดมากกวา
การมาแบงกันเชนนี้   
 
เมื่อเงินลานละลายเปนเงินรอย  คณะกรรมการกลุมศูนยพักพิงกรมทรัพยฯ  ก็หันมา
ประชุมกัน  เพื่อหาทางออกใหกับกลุมที่ดีกวานี้  แลวก็ไดแนวทางวา  ชาวบานที่จะ
อยูในกลุมนี้จะตองขึ้นทะเบียน และการจัดการเงินบริจาค  หรือการรับเงินบริจาคจะ
ไมแบงกันอยางที่ผานมา  แตจะเอาเงินจัดตั้งเปนกองทุนขึ้นมา  เนื่องจากวาเงิน
บริจาคที่ผานมามันจํานวนก็ต้ังหนึ่งลานกวาบาท  แตมันไมมีการวางแผนที่ดี  เงิน
ดังกลาวแทนที่จะเกิดประโยชนกับสวนรวม  แตมันไมได 
 
หลังจากที่ชาวบานน้ําเค็ม  กลุมที่อยูศูนยพักพิงช่ัวคราวกรมทรัพยฯ ไดบานพัก
ช่ัวคราวกันครบแลว  แกนนําชาวบานที่เปนคณะกรรมการกลุม  ก็ปรึกษาหารือกัน
วา  จะทํายังไงกันดี 
 
ชาวบานนําเค็มมีวัฒนธรรมกันอยางหนึ่ง  คือเชาๆ  พวกผูชายจะดื่มกาแฟเสวนากัน  
ทุกๆ เชาที่ชาวบานผูประสบภัยมาอยูกันที่นี่  คนที่ดื่มกาแฟจะไปซื้อกาแฟ แลวเอา
น้ําตมจากกองกลางมาชงกาแฟ  แลวใครคนหนึ่งก็เสนอความคิดขึ้นมาวา 
 
 “ในเมื่อเราดื่มกาแฟกันทุกเชา  เรานาจะตั้งสภากาแฟกัน  ระดมเงินกันซื้อกาตมน้ํา  
ซื้อกาแฟ  ซื้อแกว  รวมหุนกันคนละหนึ่งรอยบาท  พอมีกลุมสภากาแฟ เชาๆ  ก็มา
นั่งพูดคุยดื่มกาแฟกัน” 
 
“ตอนนั้น  เราเอากระดานโลงศพมาทําปายสภากาแฟ  เปดกันตรงใตตนไมนี้”  คุณ
ศักดา  พรรณรังษี  ช้ีจุดบอกในวันที่เขาพาผูเขียนไปดูสถานพักพิงช่ัวคราว 
 
จากกลุมสภากาแฟนี้เองทําใหชาวบานศูนยพักพิงกรมทรัพยฯ   เริ่มขบคิดเสวนากัน
ขึ้นถึงเรื่องอนาคต  ถึงอาชีพ  มีการพูดคุยกันทุกเชาและบอยขึ้น ขณะที่ความเปน
กลุมเปนกอนของชาวบานน้ําเค็มในศูนยพักพิงกรมทรัพยฯ  เปนระบบขึ้นมา  การ



  46 

จัดการกลุมของชาวบานในรูปของคณะกรรมการฝายตางๆ ทําใหชาวบานมีความ
เขาใจกันและความเปนระบบระเบียบก็มากขึ้น 
 
แลวทีนี้  จากสภากาแฟนําไปสูการรวมตัวรวมกลุมเพื่อจะหาทางออกถึงอนาคตของ
ชาวบานก็เริ่มขึ้น เริ่มมีการพูดคุยทบทวนกันถึงอาชีพเดิมของแตละคน แลวทีนี้ก็
เกิดปญหาตามมาอีก ชาวบานหลายคนที่เคยมีเรือประมงหาปลา  เมื่อจะหันกลับไป
ประกอบอาชีพเดิมจะหาเงินที่ไหนมาซื้อเรือ เพราะเรือหางยาวลําหนึ่งราคาเปนแสน
บาท 
 
“ชวงที่พวกผมโดนภัยพิบัติสึนามิ  พวกผมไมมีเครดิตเลย  จะไปซื้ออะไรดวยเงิน
ผอนที่ไหนเขาก็ไมให...” พ่ีประธานพูดถึงตนทุนความเชื่อถือชาวบานชวงที่ประสบ 
สึนามิ 
 
จากทุกเชาที่มีการเสวนาสภากาแฟ  ก็จะมีการพูดคุยกันหาทางออกโดยแตละคน
แสดงความคิดเห็นกัน  ถกกันถึงวิธีการเพื่อจะเปนแนวทาง  แลวก็มีคนเสนอวาใหมี
การจัดตั้งกลุมขึ้นมา   เริ่มมีการจัดกลุมหาสมาชิก  มีก่ีกลุมกี่ราย  แตละกลุมตองการ
จะทําอาชีพอะไร  แตมีขอแมของกลุมวา  สมาชิกที่รวมกลุมกนันั้นจะตองสมทบเงิน
เขากองทุนกลุม โดยมีกลุมออมทรัพยกันเกิดขึ้น 
 
เมื่อมีกลุมออมทรัพยกันแลว  แตละวันเงินก็เขามาที่กลุมเยอะขึ้น  หัวหนากลุมจาก
แตละอาชีพก็จะเอาไปฝากธนาคาร  แตแลวก็เกิดการถกเถียงกันอีก  อาจดวยสาเหตุ
ความไมไวเนื้อเช่ือใจกันในเรื่องเงิน  ก็มีการถามกันในกลุมเงินสวนนี้จะบริหาร
จัดการกันอยางไร 
 
พอดีในชวงนั้น  พ่ีเลี้ยงที่มาเปนอาสาสมัครที่มาชวยเหลือชาวบานน้ําเค็ม ณ ศูนย
กรมทรัพยฯ  มีคนหนึ่งที่ทํางานธนาคารกรุงไทย  ซึ่งอยูในตําแหนงระดับผูบริหาร
ไดประชุมรวมกับชาวบานดวย  และเสนอใหชาวบานไดต้ังธนาคารชุมชนเปนของ
ตนเอง  ทามกลางความงุนงงสงสัยของกลุมชาวบานตั้งกันเองไดดวยหรือ ธนาคาร ?    
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เมื่อชาวบานไดรับการอรรถาธิบาย  ทางพี่เลี้ยงที่มาจากมูลนิธิในเครือขายองคพัฒนา
เอกชน  ไดพาแกนนําชาวบานน้ําเค็มในศูนยกรมทรัพยฯ  ไปศึกษาดูงานธนาคาร
ชุมชนจากชุมชนอื่นที่เขาทํากันมาแลว  กลับมาพอไดแนวทางก็มีการดําเนินการ
จัดตั้งธนาคารชุมชนขึ้น  โดยการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ  โดยคุณไมตรี
เปนทั้งผูจัดการ  ผูบริหาร และผูประสานงานกับองคกรตางๆ ในการมาใหความ
ชวยเหลือชาวบาน 
 
วันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2548 เปนวันครบรอบ 100 วันสึนามิ และเปนวันเบิกฤกษ
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม 
 
สัญญาณเตือนภัย 
แตละครั้งที่เกิดเหตุภัยจากธรรมชาติ รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐ มักจะมีวิธีการ
แปลกๆ  เพื่อคอยรับมือปองกันภัย แตละครั้งจะมาในรูปโครงการที่ใชงบประมาณที่
สูงลิ่วและเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มามอบใหชาวบาน ขณะชาวบานเองไมคอย
ประสีประสากับของเลนใหมนี้กันสักเทาไหร ซ้ํายังไมคอยเช่ือมั่นในเทคโนโลยีนี้
มากนัก 
 
“เทคโนโลยีมันไมเลือดมีเนื้อไวใจไมได...” สุริยา สินประเสริฐ ชาวบานจากหัวปอน 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เลาปนเสียงหัวเราะ เมื่อเทาเรื่องสัญญาณเตือนกับ
แผลงฤทธิ์กับชาวบานในหมูบานเขา 
 
บานของสุริยา อยูติดกับเชิงเขาดอยอินทนนท เมื่อครั้งเกิดฝนตกหนักน้ําทวมใหญ
เชียงใหมเมื่อป 2548 พ้ืนที่บนดอยหลายแหงมีการสํารวจพบวาเปนพื้นที่เสี่ยงกับ   
น้ําหลากเขาทวมแลวดินถลม ในที่สุดทางการก็ไดมาติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนํามัน
พรอมติดตั้งสัญญาณเตือนภัยใหกับหมูบาน 
 
ปากตอปากของชาวบานที่สื่อความหมายในตัวสัญญาณเตือนภัยนี้ผิดบางถูกบาง 
ชาวบานบนดอยพอเฒาแมแก ภาษาไทยฟงไมคอยจะรูเรื่องอยูแลว ครั้งพอไดรับ
คําอธิบายระบบการทํางานของสัญญาณเตือนภัยนี้ จากเด็กหนุมในหมูบานอยาง
ผิดๆ เพี้ยนๆ  ทีเลนทีจริง  ตางก็ไดเกบ็จํามาเก็บคิด 
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“ไดสัญญาณเตือนภัยนี้ หลวงมาติดตั้งให มันจะเตือนภัยใหกับเรา ถาฝนตกหนัก น้ํา
จะทวม ดินจะถลม มันจะรอง เพราะฉะนั้นถามันรองขึ้นมา เราจะตองหนีไปอยูในที่
ที่ปลอดภัย...” เด็กหนุมแปลคําอธิบาย พรอมกับเปดเสียงหวอสัญญาณเตือนภัย 
เสียงหวอนี้จึงเขาไปแนนิ่งอยูในหัวพอเฒาแมแก 
 
หมดหนาฝนใครๆ  แทบจะลืมเลือนบทบาทของเจาปติมากรรมโครงเหล็กนี้ แต
ไหนแตไรยังไมเคยเห็นน้ําถลมดินทะลาย พอหนาฝนปถัดมาคืนหนึ่งที่ฝนตกหนัก 
เจาโครงเหล็กตัวนี้ แผลงฤทธิ์ขึ้นมากลางดึก  มันสงเสียงแผดรองแขงกับเสียงฝน  
ชาวบานที่อยูใกลไดยนิเสียงหวอดัง ตางแตกตื่นว่ิงขึ้นๆ  ลงๆ  บานกันจาละหว่ันชุน
ละมูล  บางคนตกบันไดถลอกปอกเปก  แตละคนไมรูวาจะหนีไปไหน  เพราะฝนก็
ตกหนัก เวลาก็ค่ํามืด 
 
“ดีนะที่คืนนั้นฝนตกหนัก กลบเสียงหวอไปไดมาก ถาชาวบานไดยินกันทั้งหมูบาน 
คืนนั้นคนจะโกลาหลกันนาดู...” สุริยาเลาดวยเสียงหัวเราะขบขํา 
 
นี่ก็เชนกัน  เมื่อครั้งฝนตกหนักดินถลมน้ําทะลักทวมอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  
เมื่อป 2548 ชาวเมืองปายก็ไดรับความเสียหายอยางหนักจากน้ําทวมดินโคลนถลม 
แตแลวทางผูมีหนาที่เกี่ยวของ ก็ไดแกปญหาโดยการมาติดต้ังสัญญาณเตือนภัย
ระบบเรดาร 
 
ตอคําถามถึงประสิทธิภาพของระบบการทํางานของสัญญาณเตือนภัย คุณพงษพิพัฒน 
มีเบจมาศ  คณะกรรมการเครือขายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดแมฮองสอนใหทัศนะ
วา 
 
“ก็ไมแนใจวามันจะเตือนภัยใหเราไดหรือเปลา?  เพราะภัยธรรมชาติมันมีระดับ
ความรุนแรงที่สรางความเสียหาย  มันไมแนนอน  มันก็นาคิดที่ทางภาครัฐนํา
เทคโนโลยีมาใชในระบบเตือนภัยธรรมชาติ  ขณะเดียวกันลืมเรื่ององคความรู
ทองถิ่น  ที่มีอยูในภูมิปญญาชาวบาน  จากการสังเกตสิ่งรอบตัวไมวามดปลวก  มัน
บงบอกเหตุการณทางธรรมชาติได...” 
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คุณพงษพิพัฒน ปดทายติดตลกวาระบบสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติระบบเรดารที่
ต้ังอยูใจกลางเมืองปาย 
 
“มันก็ไมแน วันดีคืนดี แดดรอนหรือหนาวจัด คนที่ควบคุมการทํางานของระบบ
เตือนภัยเกิดอุตริ  เปดเสียงหวอดังขึ้นมา  ทั้งชาวบานนักทองเที่ยว  คงจะวุนวายกัน
นาดูทีเดียว...” 
 
จากการแกไขระบบปองกันภัยธรรมชาติ  ดวยการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยทาง
ภาคเหนือ  ดูประหนึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการแกไขปองกันภัยจากภาคใตดวย 
 
ปลายป 2547 แผนดินไหวเกิดคลื่นยักษถลมชายฝงทะเลอันดามัน สรางความเสียหาย 
อยางรุนแรง   พรอมทั้งสภาพจิตใจที่ตองเผชิญกับความกลัว  บานน้ําเค็ม ต.บางมวง 
อ.ตะกั่วปา จ.พังงา เปนหมูบานหนึ่งที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด 
 
แตหลังการจากไปของคลื่นยักษสึนามิ  การแกไขปองกันอุทกภัยของรัฐบาล  ก็หนี
ไมพน การตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย  ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของชาวบานตอ
สัญญาณเตือนภัยนั้น ตางวางใจกับมันไมได 
 
คุณศักดา พรรณรังษี ชาวบานน้ําเค็ม บอกวา 
 
“เขามาตั้งให...ไวใจในระบบเตือนภัยรอยเปอรเซ็นตไมได  บางทีเกิดฝนตกหนัก 
สัญญาณอาจขัดของก็เปนไปไดเหมือนกัน  อีกอยางถาฝนตกหนักเสียงหวอดังไดยิน
ไมทั่วถึง ...” 
 
ไมวาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือหรือภาคใต สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารบานเมือง คิด
แกไขปองหันภัยธรรมชาติใหกับชาวบาน  คือการพึ่งพาเทคโนโลยี   ซึ่งเปนสิ่งที่
ชาวบานในพื้นที่ไมเคยมีสวนรวมในการจะตัดสินใจเลย 
 
บางทีคิดในแงสุดโตง  สัญญาณเตือนภัยที่เขามาติดตั้งใหนี้  บางทีเบื้องหลังอาจแฝง
ดวยงบประมาณโครงการก็เปนได  แตสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไหนๆ  มองกันไมเห็น 
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“ระบบองคความรูทองถิ่นเกี่ยวกับสัญญาณบอกเหตุ”  ซึ่งชาวบานทุกกลุมชน  ไมวา
จะเปนชาวบานที่อยูบนปาบนเขา  หรือชาวบานที่อยูกับทะเล  พวกเขายอมมีความรู
เรื่องลางบอกเหตุทางภัยธรรมชาติ 
 
ความรูทองถิ่นเหลานี้  ในระยะยาว  หนวยงานที่รับผิดชอบนาจะทําการศึกษาวิจัย
และทําเปนหลักสตูร  เปดสอนกันในระบบโรงเรียน   ดานหนึ่งเปนการเผยแพรองค
ความรูทองถิ่น และในอีกดานหนึ่งเปนการใหวัคซีนภูมิคุมกันภัยธรรมชาติ  ควบคู
ไปกับการใหความรูเรื่องเทคโนโลยีในการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติก็นาจะดี 
 
“สึนามิ” ความทรงจําที่ยากจะลืม  
เปนอีกครั้ง  ที่ผมเขาไปในบานน้ําเค็ม  และไดเขาไปพบคุณไมตรี  ผูนําชาวบานที่
ศูนยประสานงานชุมชนบานน้ําเค็ม  ครั้งนี้คุณไมตรีก็เปนเหมือนอยางที่พบครั้งแรก  
เขาจะนั่งกับโตะทํางานหลังจอ  คอมพิวเตอร   มีโทรศัพทมือถือและวิทยุสื่อสารวาง
อยูขางๆ  ในหองทํางานเล็กๆ  ในอาคารศูนยประสานงาน 
ผมไดเอยปากบอกกับคุณไมตรีวาอยากจะลองเรือ  
 
“ถาอยากไปเดี๋ยวจะติดตอพรรคพวกให” คุณไมตรีบอก  ผมตกลงทันที  นัดหมาย
เวลากันวา  พวกชาวเรือสวนใหญ เขาจะออกเรือกันประมาณบายสอง 
 
ผมกลับออกจากศูนยฯ บานน้ําเค็ม  แลวกลับเขามารออีกครั้ง ราวๆ บายโมง ชวงนี้เอง 
รายการโทรทัศนรายการหนึ่ง  มาถายทํารายการมาสัมภาษณชาวบานและคุณไมตรี 
ก็วิทยกัุบคนที่จะออกเรือมารับผม 
 
สักพักที่พ่ีเขามา  คุณไมตรีแนะนํากับผม  แลวเราขับมอเตอรไซคออกไปจากศูนย
ประสานงานบานน้ําเค็ม  ระหวางที่เขาหมูบาน  พ่ีเขาคุยฝาลมขณะขับมอเตอรไซค 
 
“วันนี้บางทีอาจออกเรือไมได  เพราะมีลมพัดคอนขางแรง...”  พ่ีเขาบอก  “...เมื่อคืน
นี้ออกเรือ วางลอบไดหัววันรอบเดียว  คลื่นแรงนอนเรือโคลงทั้งคืน...”  พ่ีเขาบอก 
พรอมขับมอเตอรไซคพาผมไปที่ชุมชนแหลมสน   
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ที่ชายทะเล  เรือหางเสือสักสามสิบกวาลําจอดอยูเกยชายฝง  ลมทะเลพัดแรง   ธงทิว
หลากสีบนเรือหาปลาโบกไสวระริกไมหยุดหยอน  พ่ีเขาทักทายแหลงใตกับเจาของ
เรือดวยกัน  ผมจับความไดบาง  บางคนบอกวาจะออกเรือ  แตบางคนบอกวาลมแรง
คงไมออกเรือ 
 
เราออกจากทาเทียบเรือขับรถมาที่แพราง 
 
“เมื่อคืนมีนักทองเที่ยวขับรถเกง, รถกระบะ มาจอดกางเต็นทนอนกันบนแพนี้...” พ่ี
เขาเลา “เขามาทํากับขาวกินกันบนนี้...” พ่ีเขาเลากวาดตามองออกไปทางทะเล  
บรรยากาศกางเต็นทนอนบนแพรางชายทะเลน้ําเค็ม คงโรแมนติกไมเบา ผมคิด 
 
เรายืนรับลมกันบนแพรางชมเรือชมทะเล  สักครูพ่ีเขากับชวนผมไปที่สวนอนุสรณ
สถาน สึนามิบานน้ําเค็ม  ชวนกันนั่งคุยในศาลาขางอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ  
เยื้องศาลเจาพอขุนทะเล 
 
ระหวางนั้นเรือที่จอดเทียบทา   ก็เริ่มออกทะเลกัน   นําหนาดวยเรือปนไฟสองลํา   
ตามดวยเรืออวนดํา  หรือเรือแมที่ชาวประมงเรียกกัน   ซึ่งเปนเรือที่มีขนาดใหญกวา
เรือหางเสือหลายเทาและมีเสากระโดง  มีเกงอยูบนหลังคา  เรืออวนดํานี้มีคนงาน
บนเรือประมาณ สี่สิบหาสิบคน  แลวแตขนาดของเรือ  มองเห็นเรืออวนดําที่ตามมา
อีกหลายลํา  แตละลําจะบรรทุกไมไผกันเต็มลําเรือ 
 
“ไมไผพวกนั้น  เขาเอาไปทิ้งไวใหปลามากินตะไครน้ําที่ติดไมไผ”  พ่ีเขาบอกใหรู
ถึงวิธีลอปลาแบบวิธีพ้ืนบาน  สวนเรือปนไฟนั้น ปนไฟลอปลาแลวเรืออวนดําจะ
คลุมอีกทีหนึ่ง 
 
ขณะที่พ่ีเขาบอกเลาใหผมฟงถึงคุณสมบัติของเรือแตละลําที่ว่ิงออกทะเล   ซึ่งมีอยู
หลายลําหลายขนาดและหลากแบบมาก 
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“แบบนั้นเปนเรือลอย...” พ่ีเขาบอก และช้ีมือไปที่เรือกําลังแลนออกจากทาลํานั้น “ 
สังเกตดูนะ  ตรงกลางจะมีเครื่องควั่น”  พ่ีเขาบอก  เครื่องคว่ันนี้ทําหนาที่ผอนแรง
ในการลากอวน  มันทําหนาที่ผอนแรงคลายๆ  กับรอกนั่นแหละ 
 
เมื่อเรือออกจากฝงลับเขาไปไกลทะเลลึก พ่ีเขาก็พูดขึ้นวา 
 
“ชวงนี้น้ําทะเลมีอะไรแปลกๆ  คลื่นลมแรงผิดปกติ  ไมรูมันเกี่ยวกับสภาวะโลก
เปลี่ยนแปลงหรือเปลา...” พ่ีเขาตั้งขอสังเกต  และเลาตอวา  น้ําทะเลชวงนี้เอาแนเอา
นอนไมได  บางทีมันไมนามีลม มันก็มี  เชนสองสามวันมานี้  เมื่อมีลมมันก็มีคลื่น  
ทะเลมีคลื่นก็ออกเรือลําบาก  คือลําบากในการวางลอบกูลอบ 
 
“แตละครั้งที่ออกเรือไปไกลสักเทาไหร...” ผมถาม 
 
“ประมาณ 10 ไมลทะเล ชวงที่น้ําทะเลลึกประมาณสักสี่สิบเมตร”  
 
ซึ่งผมก็ยังไมรูวาไมลทะเลนั้นมันไกลสักกี่กิโลเมตร  พ่ีเขาก็อธิบายวา 1 ไมลทะเล
นั้นเทากับ 1,600 เมตร เปนความรูใหมสําหรับผม 
 
“ขอโทษครับ คุยกันตั้งนานผมชื่อนกครับ พ่ีช่ืออะไร?” ผมเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง
ทะเลมาเปนเรื่องสวนตัว 
 
“ผมช่ือแสม (สะแหม) ช่ือจริง พลรัตน  วันเพ็ญ” 
 
พ่ีแสม เดิมอยูที่จังหวัดตรัง และมาอยูที่บานน้ําเค็ม เมื่อปพ.ศ. 2519 และมาเรียน
หนังสือ ช้ัน ป. 3 ที่โรงเรียนน้ําเค็ม 
 
“ตอนนั้นโรงเรียนน้ําเค็มอาคารมุงจาก มีครูแคสองคน...” พ่ีแสมเลาถึงวัยเด็ก “ตอน
นั้นพอมาทําเหมืองแร แถวนี้เปนแพเหมืองทั้งนั้น” บานน้ําเค็มสมัยนั้นเปนยุคของ
การทําเหมืองแรดีบุก เมื่อบริษัทแทมโกหมดสัญญาประทานบัตรในป พ.ศ. 2518 
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ตอมาป พ.ศ. 2519 ผูวาราชการจังหวัดพังงาในสมัยนั้นไดอนุญาตใหชาวบานเขามา
ขุดแรในบริเวณที่พ้ืนที่บานน้ําเค็ม 
 
“ตรงแถวนั้น เมื่อกอนเขาเรียกวาบางหลุด...” พ่ีแสมชี้มือไปทางที่มีรานอาหาร        
ริทะเล เพิ่งกําลังเปดทําการ “ปจจุบันเขาเรียกแหลมปอม เมื่อกอนตรงบริเวณนั้น 
เปนเหมืองบก...” แลวสายตาพี่แสมเลื่อยมาหยุดมองกับซากบานขางรานอาหารนั้น 
พลันเงียบไป สายตาสงลึกอยูสักครู 
 
“ตลอดชายฝงแถวนี้ เมื่อกอนเปนรานอาหารทั้งนั้น...” พ่ีแสมวา “แตละเจาจะมีรม
กางแดดตลอดชายฝง...” พ่ีแสมรื้อภาพเกาชายฝงน้ําเค็ม ผมเลยถามวาถาอยางนั้นก็
คลายแถวๆ บางแสน พ่ีแสมวาคลายๆ ชายทะเลบางแสน 
 
“พอคลื่นยักษสึนามิมา กวาดชายทะเลราบไปเลย” พ่ีแสมเลาดวยน้ําเสียงหดหูลงกับ
ความหลังในเหตุการณทะเลน้ําเค็มวิปโยค 
 
“วันนั้นผมออกไปขางนอก โทรศัพทกลับมาหาเพื่อน ต้ังใจจะถามเขาวา คนที่บาน
จะเอาอะไรมั้ย? แตโทรฯแลวไมรับสาย โทรฯไปหลายรอบ พอเขารับสาย เขาก็บอก
วาบานน้ําเค็มโดนคลื่นกวาดไปอยางราบเรียบ”   พ่ีแสมบอกวาขณะนั้นยังไมเช่ือเลย
วาไดเกิดคลื่นยักษ นึกวาเพื่อนลอเขาเลน จึงตอบเพื่อนวา 
 
“...คลื่นที่ไหนจะมาตอนฟาจัดจาน...” พ่ีแสมถามไดแคนี้แลวสายก็ตัดไป   
 
“แตพอผมโทรไปอีกรอบ   เพื่อนรองไห และบอกวาที่บานเหลือพ่ีสาวคนเดียว ทีนี้
ผมรีบ กลับเขามา เจอกับดานตํารวจไมใหเขา จึงตัดสินใจขับรถฝาไปไดแคหัวถนน 
เขาไมได ทุกอยางในบานน้ําเค็มระเนระนาดดวยซากบานซากเรือ...” 
 
“...หลังจากนั้นคนที่รอดตางออกตามหาญาติกัน น้ําเค็มเกลื่อนไปดวยศพ เจอศพที่
ไหนถาไมใชญาติก็จะเอาไมปกพรอมเสียบขวดน้ําไว เพื่อบอกใหเขารูวาที่นี่มีศพ 
บางศพหนาเขรอะโคลนก็เอาน้ําลางให...” พ่ีแสมตั้งของสังเกตกับแตละศพสึนามิวา 
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“มันมีความแปลกอยูอยาง ศพสวนมากที่เจอเสื้อผาถูกรูดออกหมด บางศพตองหาผา
มาปดไวเพื่อมิใหอุจาดตา...” 
 
พ่ีแสมเลาวา  เมื่อคนในครอบครัวพ่ีนองดวยกันเจอกันแลว  เหลือแตพอกับแม ตาม
กันไปตามกันมาก็มีคนมาบอกวา  ไปเจอพอที่วัดบางบางมวง   
 
“พอผมลอยอยูในน้ํากวาเจ็ดช่ัวโมงหมดแรงจนวันนี้กลายเปนอัมพฤกษ อัมพาต แต
บางคนบอกวาพอเปนโรคขาดกําลังใจ” 
 
แตพอมาถึง แม... 
 
“ผมพยายามภาวนาขอใหเจอแมในสภาพที่เจอพอ แตก็ตามหาอยูหลายวัน...” พ่ีแสม
เลาดวยน้ําเสียงเบาลงเครืออยูในลําคอ 
 
มันเปนความทรงจําอันเจ็บปวดของผูผานเหตุการณสึนามิ ที่ผมเขาใจวาทุกนอยาก
ลืมแตยากที่จะลบเลือน จรงิๆ  แลวผมไมอยากจะรื้อฟนความทรงจําอันโหดรายของ
พ่ีเขา  แตการพูดคุยกันถึงเรื่องสึนามิมันก็ยากจะหลีกเลี่ยง 
 
การสนทนาบอกเลาประสบการณความหลังอันโหดรายเงียบลงกับเสียงคลื่นลม
ทะเลที่ดังมากลบเสียงหายใจของคูสนทนา  เขาหยุดเลาผมหยุดซัก  เงียบกันสักพัก 
“หลังจากน้ําเค็มโดนสึนามิ  ไมตรีมีสวนชวยมาก...”  พ่ีแสมเปลี่ยนเรื่อง  พูดถึงคุณ
ไมตรีผูนําของเขา  “ถาไมมีเขาสักคนน้ําเค็มจะเปนยังไงไมรู...” พ่ีแสมพูดถึงคุณ
ไมตรีดวยน้ําเสียงซึ้งในความจริงใจ  ที่เขาทุมเททํางานเพื่อหมูบานน้ําเค็ม 
 
“ตาเล่ือน”  
นักดําน้ําแหงบานน้ําเค็ม กับ ความเจ็บปวยหลังสึนามิ 
สามปมาแลว  ที่ชาวบานน้ําเค็ม  ผานพนจากน้ําทะเลวิปโยคภัยพิบัติสึนามิ  กอน
หนานี้  “ตาเลื่อน”  พอเฒาวัยใกลเจ็ดสิบป  เขาเปนคนอยูเฉยไมเปน  ชีวิตเขาจะอยู
กับงานตามประสาชาวบาน และตาเลื่อนเปนคนไมชอบนั่งอยูเฉย วากันอยางนั้น  
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แมวัยจะอยูในอายุใกลเจ็ดสิบปแลวก็ตาม  แตตาเลื่อนเขาเปนคนที่แข็งแรงและไม
เคยเจ็บปวยเลย 
 
แตแลวเมื่อคลื่นยักษมาซัดกวาดทําลายบานน้ําเค็มในครั้งนั้น  เขาก็เปนคนหนึ่งที่ถูก
คลื่นยักษพัดดูดเขาเขากลางทะเล  และลอยคออยูในกลางทะเลนานกวาเจ็ดช่ัวโมง 
จนมีเรือเขามาพบและชวยเหลือเขาใหรอดพนจากเงื้อมมรณะแหงคลื่นยักษได 
 
ลูกชายของตาเลื่อน  “พ่ีแสม”  เลาใหผูเขียนฟงวา  หลังจากที่เกิดคลื่นยักษสึนามิ
แลว  พอเขาบอกวา  ถูกคลื่นยักษซัดมาอยางแรง  แลวน้ําก็ดูดพอเขาลอยอยูกลาง
ทะเล  พอพอเขาตั้งสติไดก็พยายามลอยคอและพยายามไขวควาหาที่เกาะ  ชวงนาที
วิกฤติกอนที่พอจะหมดแรงเฮือกสุดทายนั้น  พอเขาบอกวาเห็นโซฟาลอยมา  จึงแข็ง
ใจดวยแรงสุดทายพาตัวเองไปเกาะโซฟาได  ก็ลอยอยูในน้ําทะเลจนเรือมาพบ  แลว
ชวยเหลือพอจนปลอดภัย 
 
เขาเลากับผูเขียนวา  เมื่อเขาเจอพอก็เฝาภาวนาที่จะไดเจอแมใหมีชีวิตอยูเชนที่เขา
เจอพอ   แตการเฝาหวังของเขาไดกลายเปนเรื่องเศรา  เมื่อแมเขาไดจากไปกับคลื่น
ยักษนี้เสียแลว  แตกับพอของเขานั้นลูกชายเลาวา  
 
ตอนที่พอของเขามีกําลังวางชาอยู  เคยออกเรือทองทะเลไปหาปลากับพอ พอเขา
เปนคนที่ดําน้ําไดนานมาก โดยไมใชหนากาก  เขาเลาวาพอเขาดําน้ํานานจนเขา
กระวนกระวายใจนึกวา พอตองตายแนๆ แตแลวพอก็โผลหัวออกมาไดอยางเหลือเช่ือ 
แตหลังจากเหตุการณสึนามิ  ตาเลื่อนที่ลอยคอรอดชีวิตจากคลื่นยักษครั้งนี้มาได  
เพียงสามเดือนใหหลัง   ก็ตองลมปวยลง  จนตองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกั่วปา  
 
“หลายคนบอกวาพอผมเปนโรคหมดกําลังใจ...”  พ่ีแสม วา  
 
“ผมไมเช่ือวาจะเปนไปได  ที่พอจะเปนคนหมดกําลังใจไดงายๆ เชนนั้น...”  พ่ีแสม
ย้ํากับผูเขียนหนักแนนวา  ที่เขาไมเช่ือวาพอเขาจะเปนคนหมดกําลังใจนั้น  เพราะมี
บางสิ่งบางอยางหลังการจากไปของสึนามินั้น  มันชวนสงสัย  มันมีบางอยาง
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เปลี่ยนไปอยางแปลกๆ  เชนมีหญาชนิดหนึ่งแพรกระจายในบานน้ําเค็ม  ซึ่งหญา
ชนิดนี้ไมเคยเห็นมากอน  มันเพิ่งมีมาหลังสึนามินี้เอง 
 
เขาเลาวาหลังจากสึนามิ  มีชาวบานน้ําเค็มบางคนที่ไดรับแผลตอนเหตุการณสึนามิ
นั้น  แตเมื่อรักษาแลวก็ไมหาย  แผลติดเชื้อลามไปเรื่อยๆ มีอยูครอบครัวหนึ่ง สามี
ตองตัดขาทิ้ง แตก็ไมอาจรักษาชีวิตได  สวนภรรยาก็มีแผลจนวันนี้ก็ยังรักษาไมหาย 
 
สวนอีกคนหนึ่งนั้นก็อายุรุนๆ  กับตาเลื่อน เขาก็โดนคลื่นแลวก็มาเปนโรคอัมพฤกษ
คลายตาเลื่อน  แตอาการไมหนักเทาตาเลื่อน  และเวลานี้   ทีจะเดินไปไหนมาไหนก็
ตองใชไมเทาพยุงตัวแลว  
 
สวนอาการของตาเลื่อนนั้น  มาถึงวันนี้  เขาไมอาจชวยเหลือตัวเองไดแลว  ทุกวันนี้
ลูกๆ  จะตองคอยดูแลอาบน้ําเช็ดตัวปอนขาวปอนน้ํา  ทําทุกสิ่งทุกอยางใหกับพอ 
 
การเจ็บปวยหลังสึนามินั้น  คงไมมีแตเฉพาะตาเลื่อนคนเดียว  มีอยูอีกหลายคนและ
หลายอาการ  หลายกรณี  ที่เปนความเจ็บปวยสืบเนื่องมาจากเหตุการณสึนามิ 
 
แตการดูแลผูปวย ณ วันนี้ไดกลายเปนภาระหนักของครอบครัว จากกรณีการเจ็บปวย 
ของตาเลื่อนนั้น  ทางครอบครัวไดสะทอนวาโรคภัยไขเจ็บของผูเปนพอนั้น  เขาเชื่อ
วามีสาเหตุมาจากภัยพิบัติสึนามิ  และเขาอยากจะใหหมอเขามาดูชาวบานที่เจ็บปวย   
มาเยี่ยมมาเยือน  มาติดตามอาการผูปวย 
 
หากเปนไปไดการรักษาผูปวยที่เกิดจากภัยพิบัติ  ควรจะเปนการรักษาฟรี  เพราะ
ตอนนั้นชาวบานหมดสิ้นเนื้อประดาตัวกันทั้งนั้น  ยิ่งเมื่อคนในครอบครัวตอง
เจ็บปวย ก็จําเปนที่ภาระตองตกอยูกับครอบครัวหนักขึ้นมาอีก 
 
“ทุกวันนี้ พอผมเสียคายา 800 บาทตอครั้งที่ไปขอยาจากโรงพยาบาล...” พ่ีแสมบอก 
“...ยาที่ไดมาพอกินไดประมาณเดือนหรือเดือนกวา...” เขาบอกและเสนอกับผูเขียน
วา หากเปนไปไดอยากจะใหหมอที่โรงพยาบาลมาเยี่ยมชาวบานบาง เดือนละครั้งถา
ไมได สองหรือสามเดือนตอครั้งก็ยังดี 
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เสียงสะทอนจากคนในครอบครัวของผูเจ็บปวย  บงบอกถึงบางสิ่งบางอยางวา  
ชาวบานน้ําเค็มในวันนี้  คนภายนอกอาจเห็นวาการฟนฟูหมูบานหลังจากภัยพิบัติ   
สึนามิ  เริ่มจะเขารูปเขารอยแลวก็ตาม  แตลึกๆ แลวชาวบานน้ําเค็มยังตองการการ
เยียวยาในเรื่องสภาพจิตใจอยู 
 
เรือกระสือ 
จากเหตุการณสึนามิ มาถึงวันนี้ก็สามปและกําลังจะลวงเลยไป  ชาวบานน้ําเค็ม
โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบาน  วันนี้พวกเขาก็เริ่มกลับมาฟนตัวฟนอาชีพดั้งเดิมของ
พวกเขาอีกครั้ง  หลังจากที่เคยโดนภัยพิบัติคลื่นยักษทําลายลางไมเหลือแมเครื่องมือ
ทํามาหากิน 
 
ยามบายแดดรอนลมทะเลพัดแรงคลื่นทะเลซัดฝงระลอกแลวระลอกเลา ที่ทาจอดเรือ
ชายทะเลฝงแหลมสน  เรือประมงพื้นบานแตละลําทยอยกันกลับเขาฝงจอดเทียบทา 
 
ชาวประมงพื้นบานที่ออกทะเล   ลงจากเรือบางแบกลางปลาเขาบาน  บางชวยกัน
แบกหามลอบหามอวนติดปลาติดกุงมาแกะกันที่ใตรมเงาหลังบานริมทะเล 
 
ไมนานนักที่แกะกุงแกะปลาที่ติดอวนใกลจะหมด  คนรับซื้อกุงซื้อปลารายยอยก็เขา
มาขอดูขอซื้อและคัดกุงคัดปลาเอาเอง  ราคาที่เรียกซื้อขายกันเปนกันเอง  ซึ่งคนซื้อก็
เปนชาวบานในถิ่นเดียวกัน  หากรายใดที่ไมมีใครเขามาก็จะสงขายใหกับเถาแก    
แพปลาที่พวกเขาสงขายกันเปนประจํา 
ชาวประมงพื้นบานในบานน้ําเค็ม  แตละรายที่ออกเรือพวกเขาก็จะมีความผูกพันกับ
เถาแกแพปลา  สงขายใหกับใครก็จะสงกับเถาแกคนนั้นตลอด  มันเปนความผูกพัน
กันระหวาง  ชาวประมงกับเจาของแพปลา  อยางชาวชุมชนแหลมสน  พวกเขาออก
เรือไดปลาก็จะสงขายใหกับพี่ประยูรหรือไมก็พ่ีทวีป  พ่ีแสมชาวบานแหลมสนบอก
กับผูเขียน 
 
“ออกเรือแตละครั้ง ถาไดปลาสักรอยหรือรอยกวาโลฯ ก็อยูกันได...” พ่ีแสมบอก ซึ่ง
จะขายไดประมาณหมื่นกวาบาทแบงกันสามคน  ถือวาเปนรายไดที่ดีทีเดียว   
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การออกเรือของชาวประมงชายฝงจะออกเรือกันประมาณชวงบายสองโมง ออกหา
ปลาไกลจากชายฝงประมาณ 10 ไมลทะเล ความลึกของทะเลอยูที่ประมาณ 40 เมตร 
การออกเรือก็ตองไปนอนคางกันกลางทะเล กลับออกมาอีกทีก็เที่ยงของอีกวัน 
 
ในวันที่ผมไปลองนั่งแกะกุงแกะปลากับชาวประมงที่ชุมชนแหลมสน  ไดเห็นภาพ
บรรยากาศวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานนําเค็มที่ดูแลวเรียบงาย  ระหวางที่พวกเขาแกะ
ปลา กุง ออกจากอวน  ก็จะพูดคุยกันดวยเรื่องราวสัพเพเหระ หยอกลอหยอกเอินกัน
สนุกขบขํา  พรอมทั้งคอยดูวาเรือแตละลําที่เขาฝงเปนเรือของใคร  เมื่อแกะปลาแกะ
กุงที่ติดมาเสร็จ  ใครอยากไดกุงอยากกินปลาก็หาถุงมาใสหิ้วกลับบานกันแตพอกิน 
 
แตกับกลุมเด็กๆ  ที่มาชวยแกะกุงปลา  พวกเขาเตรียมบะหมี่กันคนละหอสองหอ  ก็
ชวนใหผมสงสัย  แตแลวก็ถึงบางออเมื่อหลังจากพวกเขาเขาบาน กลิ่นกุงตมกับ
บะหมี่โชยมานั้นแหละ  ชวนใหหิวขึ้นมาตงิดๆ    
 
ผมถามพี่ๆ ที่ยึดอาชีพประมงชายฝงวา  หลังจากที่เจอเหตุการณสึนามิ มาถึงวันนี้
แลวถาชีวิตเปนปกติดั่งที่เปนอยูนี้ถือวาพอใจมั้ย? 
 
ไดรับคําตอบวาถือวาพอใจไดในระดับหนึ่งแลว  แตก็มีเสียงซอนความกังวลตอ
ความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบานพออยูพอกินนี้อยูมิใชนอย 
 
เมื่อวันกอนที่ผมไปดูเรือออกจากทากับพี่แสม  พ่ีเขาบอกกับผมวา  ตอนนี้เริ่มมีเรือที่
ใชอวนตาถี่  หรือเรืออวนดํามาหาปลาในนานน้ําบานน้ําเค็ม  ชาวบานจะเรียกเรือ
ประเภทนี้วาเรือ “กระสือ” เรือจําพวกนี้ มีศักยภาพในการทําลายลางที่สูงมาก 
เนื่องจากใชอวนตาถี่แลว ยังใชไฟปนลอปลาและก็มาหากินในน้ําตื้นอีกดวย 
 
“ตอนนี้มีอยูประมาณหกเจ็ดลําแลว สวนใหญมาจากหลังสวน จากระนอง...” 
 
การเขามาหาปลาของเรือกระสือ  ซึ่งสรางความกังวลใจและสรางความไมพอใจ
ใหกับชาวประมงบานน้ําเคม็เปนอยางยิ่ง  เนื่องจากเรือกระสือนั้นใชอวนตาถี่และใช
ไฟปนลอปลา  ซึ่งปลาเล็กปลานอยก็จะถูกลากเอาไปหมด   
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“เขาใชอวนตาถี่ มันจะสงผลกระทบตอวิถีชาวประมงบานน้ําเค็มอยางแนนอน 
เนื่องจากวิธีการหาปลาดังกลาว เปนการทําประมงแบบลางผลาญ คนหาปลาซึ่งมา
จากตางถิ่นมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่มันจะเกิด ถาปลาในนานน้ํานี้หมด พวกเขาก็จะ
ไปที่อื่นตอ มันจะตางจากประมงพื้นบานอยางพวกเราที่อยูในบานน้ําเค็ม เราจะตอง
อาศัยทะเลในการหาปลามาเลี้ยงชีพ ถาเราทําอยางพวกเขา ปลาในนานน้ําเค็มหมด
เราจะออกเรือไปหาปลาที่ไหน...” ชาวบานคนหนึ่งบอกเลากึ่งบนกึ่งถามอยางไร
คําตอบ 
 
ตอเรื่องดังกลาว  ก็เคยมีการนําเรื่องนี้ไปรองเรียนตอเจาหนาที่ประมงแลว  แตแลว
เรื่องก็เงียบไป   
 
“ไมรูเปนยังไง  เจาหนาที่เขามาตรวจ  แลวก็ไมมีอะไร  เรื่องก็เลยเงียบๆ ไป” 
 
การที่ เรือกระสือจากหลังสวนจากระนองเขามาจับปลาในนานน้ําเค็ม  กลุม
ชาวประมงพื้นบาน  ก็ไมคอยจะพอใจในวิธีการหาปลาเชนนี้  จนมาอีกวันหนึ่ง  ใน
คืนวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ที่ผานมา เกือบมีการกระทบกระทั่งกันระหวางกลุม
ประมงพื้นบานน้ําเค็มกับกลุมเรือกระสือ ที่ทาทายเจาถิ่นดวยการปนไฟลอปลาหนา
บานน้ําเค็ม พรอมประกาศอยางทาทายวาถาไมแนคงไมขามมาจากหลังสวน 
 
ตอเรื่องดังกลาวไดสรางความกังวลใจใหกับแกนนํากลุมชาวประมงพื้นบานน้ําเค็ม
มิใชนอย  เพราะในอดีตนั้นก็เคยมีการแกปญหาดังกลาวดวยวิธีการรุนแรงมาแลว  
แกนนําชาวประมงพื้นบานคนหนึ่งเลาวา  เขาไมอยากจะใหประวัติศาสตรซ้ํารอย  
และพยายามติดตอประสานงานกับประมงจังหวัดที่มีหนาที่รับผิดชอบ  มาไกลเกลี่ย
แกไขขอพิพาท  แตเจาหนาที่พูดคลายจะบายเบี่ยง 
 
จากวันที่ไดคุยกับพี่ปานซึ่งเปนแกนนําชาวบานในซอยตกปู  และยึดอาชีพทํา
ประมงลอบหมึก  ถึงผลกระทบจากการทําประมงของเรือกระสือหรือเรืออวนดํา    
ตาถี่ที่เขามาหากินในน้ําตื้น  พ่ีปานบอกวา  เรืออวนดําตาถี่นี้มันมีศักยภาพในการ
กวาดลางไดสูงมาก  กุง  หอย  ปู  ปลา  มันกวาดเอาหมด  ถาหากินกันเชนนี้ไมนาน
ทะเลคงไมเหลือปลา 
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จากกรณีดังกลาวแกนนํากลุมชาวบานน้ําเค็มหลายคน  พยายามหาทางออกซึ่ง
จะตองมีหนวยงานรับผิดชอบ  จะตองเขามาจัดการอยางเรงดวน  หากปลอยใหเปน
เรื่องของชาวบานจัดการกับปญหาอยางนี้  คงไมเปนผลดี  ซึ่งขณะนี้ทางแกนนํากลุม
ไดมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออก 
 
“เรื่องอยางนี้มันตองคุยกันหาทางออกระดับนโยบาย...” พ่ีศักดาหนึ่งในแกนนํา
ชาวบานบอกผูเขียน “เราจะไปคุยกับเขา (กลุมเรือกระสือ) ไมไดหรอก พวกมันก็
บอกทะเลจะหาปลาที่ไหนก็ได...” และพี่ศักดาไดบอกอีกวาในเรื่องนี้ ถาปลอยให
มันเรื้อรัง ใหชาวบานแกไขกันเอง มีแตทะเลาะกันตายเทานั้น มันไมคุม 
 
“ตอไปมันตองกําหนดขอบเขต มีมาตรการ ชุมชน จะตองมีสิทธิดูแลนานน้ําทะเล
ของตนเอง คลายๆ ชาวบานทางภาคเหนือที่ดูแลปาชุมชน...” พ่ีศักนา สรุปกับผม
พรอมบอกวาในไมชานี้ เรื่องนี้จะตองถูกเปดเปนประเด็นสาธารณะในการเรียกรอง
จัดการนานน้ําทะเลของชุมชน 
 
ขณะเดียวกัน  เขาก็ยังหวงถึงทองทะเลนานน้ําเค็ม  ณ  วันนี้  หากยังปลอยใหเรือ
กระสือ  มาหากินในทะเลน้ําตื้นเชนทุกวันนี้  ทรัพยากรทางทะเลที่ชาวประมงบาน
น้ําเค็มใชกันอยางเกื้อหนุนกัน  มาถูกคนจากตางถิ่นมาปูยี่ปูยําเชนนี้  กุง หอย ปู ปลา 
ตองสูญหายในไมก่ีวันนี้แน  แลวชาวเรือจะออกเรือหาปลาจากที่ไหน 
 
กรณีเรือกระสือนี้  เปนหนึ่งในการเผชิญชะตากรรมของชาวประมงพื้นบานน้ําเค็มที่
ถูกปลอยปะละเลยใหแกไขปญหากันโดยลําพังตัวชาวบานเอง 
 
การรับมือ 
โครงการทองเท่ียวบานน้ําเค็มหลังคลื่นสึนามิสงบ 
ผมออกมาจากอนุสรณสถานสึนามิบานน้ําเค็ม  กลับไปยังที่พักที่เขาหลัก  แลวแวะ
หาพี่ศักดา  ที่เวลานี้มาเปดบารเล็กๆ  ริมชายหาดเขาหลัก     
 
“เราจะไปเชาที่เขาทําเลดีๆ  สูคาเชาไมไหว  จะอยูบานไมมีอะไรทําก็เซ็ง  หนานี้ก็
หนาทองเที่ยว  พอทําอะไรเปนรายไดบางดีกวาอยูบานเฉยๆ  ถาเขาจะมารื้อก็ปลอย
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มันรื้อไป...”  พ่ีศักดาพูดถึงสถานที่ตรงที่เขาเปดบารชายหาด  ซึ่งเปนที่หลวง         
คําบอกเลาของพี่ศักดาชวนใหสะทอนใจ เขาเปนผูนําชุมชนที่มีบทบาทชวยเหลือ
งานชุมชนคนหนึ่งหลังเกิดสึนามิ แตดูเหมือนวาวิถีชีวิตการทํามาหากินมันออกนอก
เลนการชวยเหลือฟนฟูผลกระทบจากสึนามิ ชวนใหผมนึกถึง  คําพูดของพี่ปานที่
ซอยตกปู  เมื่อวันกอน   
 
“การทองเที่ยวไมเกิดประโยชนกับชุมชน  แตเอื้อใหกับนานทุน...”  พ่ีปานบอกกับ
ผมชวงระหวางการสนทนา ตอนที่ผมไปหาเขาที่บานในซอยตกปู 
 
หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ ทุกคนตางหลั่งไหลกันขาไปชวยเหลือผูประสบภัย แม
จะมีการชวยเหลือในระยะเริ่มตน ระยะปานกลาง แตเมื่อเหตุการณผานไป หลายคน
พยายามจะลืมฝนรายครั้งนั้น  
 
แตขณะเดียวกัน การชวยเหลือในระยะยาว เปนการฟนฟูที่คิดกันอยางเปนระบบ
และมีการทุมงบประมาณลงไปดวยจํานวนเงินมหาศาล แตการชวยเหลือเชนนี้กลับ
เปนบทบาทของผูบรหิารประเทศ 
 
เมื่อสามปที่แลว เขาหลักตําบลหนึ่งในอําเภอตะกั่วปา เปนตําบลที่มีรายไดสูงมาก
จากการทองเที่ยว แตมาโดนสึนามิกวาดเรียบเปนหนากลอง แตเพียงสามปหลังจาก
โดนสึนามิ ดวยการทุมงบประมาณเพื่อฟนฟูสถานที่ทองเที่ยว เขาหลักฟนสภาพ
คึกคักกลับมาไดอยางเร็ววัน และแทบไมหลงเหลือภาพภัยพิบัติใหเห็นอีก วันนี้เขา
หลักพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวอีกครั้ง 
 
ขณะเดียวกันการทุมงบประมาณเพื่อการฟนฟูการทองเที่ยวหลังจากสึนามิไมเพียง
ในระยะปานกลางเพื่อการฟนสภาพพื้นที่กลับมารองรับการทองเที่ยวเทานั้น บาน
น้ําเค็มเปนอีกหมูบานหนึ่งที่โดนภัยพิบัติสึนามิและเสียหายอยางยอยยับ และเปน
หมูบานเปาหมายหนึ่งที่อยูในกระบวนการฟนฟูการทองเที่ยวหลังสึนามิ ทําให
หลายฝายกลับมาใหความสําคัญในอดีตและประวัติศาสตรของบานน้ําเค็ม เพื่อที่จะ
โยงมันเขากับโครงการทองเที่ยวขนานใหญ 
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พ่ีปานจากซอยตกปูเลาใหผมฟงวา เขาจะทําพื้นที่ เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน มาลงที่ตําบลเกาะคอเขาโดยใหบานน้ําเค็มเปนทางผาน  
 
ขอมูลเราอาจตรงกันบางที่เกาะคอเขาจะถูกทําใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวพิเศษ เพราะ
เกาะคอเขา มีศักยภาพและความพรอมหลายๆ อยางในแงของการมีอะไรที่จะทําเปน
จุดขายกับการทองเที่ยว เชนการเคยมีสนามบินขนาดเล็กเมื่อครั้งสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง  จะถูกนํากลับมาใชใหมเพื่อเช่ือมโยงกับสนามบินภูเก็ต และการมีคลอง
ที่ทะลุออกตะกั่วปาซึ่งในอดีตมีการใชสัญจรก็จะถูกนํามารื้อฟนเสนทางเดินเรือ
คลองเพื่อการทองเที่ยว  
 
แตการเชื่อมโยงเกาะคอเขากับบานน้ําเค็มนั้น บานน้ําเค็มไมไดอยูในสถานะที่จะ
เปนทางผาน แตบานน้ําเค็มจะเปนหมูบานที่รองรับนักทองเที่ยวที่มาจากเกาะคอเขา 
เขามาในบานน้ําเค็มอยางฉับฉวย ตัวอยางเชนการมาถายรูปกับเรือจอมมารสีสมและ
เรือเทวดาสีฟา ที่เคยตื้นมาอยูกลางหมูบาน เมื่อครั้งเหตุการณสึนามิ หรือการนั่ง
รถรางชมพิพิธภัณฑกลางแจงรอบหมูบาน หรือไมก็แวะซื้อของที่ระลึกจากชาวบาน
น้ําเค็ม  ซึ่งทุกอยางเขาถูกออกแบบมาอยางเปนระบบ เปนสคริปในการทองเที่ยว
บานน้ําเค็ม แลวกลุมนักทองเที่ยวก็กลับไปพักยังเกาะคอเขา หรือไมก็ขึ้นเครื่องบิน
กลับไปพักยังเมืองภูเก็ต   
 
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนแผนการฟนฟูบานน้ําเค็มในระยะยาวที่ยังมีการดําเนินการกันอยาง
คอยเปนคอยไป ผานรัฐบาลมาแลวสามรัฐบาล ทามกลางวิถีชีวิตของชาวบานน้ําเค็ม
ที่เปนไปอยางเรียบๆ งายๆ ของชาวประมงพื้นบาน  ออกเรือทะเลหาปลามาจุนเจือ
เลี้ยงครอบครัว มีคําถามมาจากชุมชนวา จําเปนขนาดนั้นหรือที่จะทุมงบลงทุนไป
กับพื้นที่ทองเที่ยวพิเศษ แตคําถามมันไดลองลอยหายไปจนชาวบานเองก็ลืมไปวา มี
โครงการเชนนี้อยูจริงในบานน้ําเค็ม 
 
แตผูนําชุมชนอยางคุณไมตรี ไดใหเหตุผลอยางนาสนใจวา มันเปนโครงการขนาด
ใหญที่มีการผลักดันกันหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ ขณะที่ชาวบานเองไมรูเรื่อง
ดวย แตก็จะคัดคานอะไรไดยาก จึงไดมีการรวมกลุมกันภายในชุมชนบานน้ําเค็ม 
ภายใตการขับเคลื่อนงานผานธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม โดยผานโครงการในฝน 
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“พิพิธภัณฑมีชีวิต” ซึ่งชาวบานทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อไดสงสารอะไรบางอยางวา เรา
ตองการแตงหนาแตงตาดวยตัวของเราเอง 
 
“หนาบานทุกหลัง เราจะมีแผนที่ทองเที่ยวบานน้ําเค็ม ทานอยากไปเที่ยวไปชมอะไร
ในบานน้ําเค็มเราก็มีใหทาน โดยทานสอบถามชาวบานจะเปนผูบริการทาน” 
 
โครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตนี้ คุณไมตรี ผูนําชุมชนบานน้ําเค็มมั่นหมายปนมือวาจะ
เปนตัวชูโรงที่มันเปนความภาคภูมิใจของชาวบานในการฟนฟูชีวิตความเปนอยูหลัง
ภัยพิบัติสึนามิโดยชุมชนเอง 
 
จากที่ผมไดคุยกับชาวบาน ในการเตรียมตัวของชุมชนเพื่อการทองเที่ยวนี้ ชาวบาน
เองไมอยากรับการทองเทียวแบบตัวเองถูกทองเที่ยว  
 
“เราอยากใหคนที่เขามาทองเที่ยวในบานน้ําเค็ม เปนแบบทองเที่ยวศึกษา” ผูนํา
ชุมชนในซอยตกปูบอกความรูสึกกับผม พรอมยกตัวอยาง สถานที่การทองเที่ยว   
เชิงนิเวศน ซึ่งเปนเขตปาชายเลนที่อยูในความดูแลของชุมชนบานน้ําเค็ม และแตละ
วันสําคัญชาวบานน้ําเค็มจะรวมไมรวมมอืกันปลูกตนโกงกาง 
 
จากคําบอกเลาของชาวบานในซอยตกปู ซึ่งเปนชุมชนในบานน้ําเค็มที่ใกลชิดกับ  
ผืนปาแหงนี้มากที่สุดชุมชนหนึ่ง เพราะโดยวิถีชีวิตแลวมีความผูกพันใกลชิดกับ   
ผืนปาชายเลนผืนนี้ กวาที่จะไดผืนปาชายเลนนี้กลับมา มันไดมาดวยจิตสํานึกในการ
หวงแหนทรัพยากรของชุมชน 
 
กอนสึนามิจะพัดถลมบานน้ําเค็ม มีการสัมปทานผืนปาโกงกางเพื่อเผาถาน และ
ตอมากลุมชาวประมงเรือเล็กในบานน้ําเค็มไดตอรองไมใหมีการเผาถานอีกตอไป 
เพราะเห็นถึงผลกระทบในอนาคต เนื่องจากปาโกงกางนี้เปนแหลงวางไขของปลา
ในทะเล เมื่อการตอรองไดผล ชาวบานก็ทําการอนุรักษฟนฟูผืนปาชายเลนนี้ให
กลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง  
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จากการรักษาผืนปาชายเลนนี้เอง เมื่อเกิดคลื่นยักษสึนามิ ปาโกงกางที่ชาวบานได
อนุรักษไวนี้ไดกลายเปนเกราะกําบังคลื่นยักษไดเปนอยางดี หลายคนไดพูดถึงวา 
หากไมมีผืนปาโกงกางสึนามิคราวนั้นคงสรางความเสียหายมากไปกวานี้แน... 
 
เนื่องจากวาผืนปาโกงกางบริเวณคลองบางปูและเกาะลาน เปนพื้นที่ที่ชาวบานได
เขามาเลี้ยงปลาในกระชังดวย และเปนที่มั่นหมายของชาวบานน้ําเค็มวาพื้นที่
ดังกลาวจะเปนตัวชูในการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวิถีชีวิตชาวประมงบานน้ําเค็ม 
 
“ไมตรี จงไกรจักร”   
จากนครฯถึงน้ําเค็ม  
หลายๆ  คนอาจเคยไดยินคํากลาวที่วา  “สถานการณสรางวีรบุรุษ”  สําหรับเขาแลว  
แมไมใชวีรบุรุษ  แตเขาไดผานมาพบกับเหตุการณและสถานการณ  คลื่นยักษสึนามิ
พัดถลมชายฝงทะเลอันดามัน  เมื่อสายของวันที่  26 ธันวาคม 2547 ที่ผานมา   
 
บานน้ําเค็ม  ตําบลบางมวง  อําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา  เปนหมูบานหนึ่งที่ไดรับ
ความเสียหายอยางหนัก  หลังจากคลื่นยักษฝงกลบบานน้ําเค็มยอยยับราบเปนหนา
กลอง  ช่ือของไมตรี จงไกรจักร  ไดปรากฏขึ้นมาพรอมกับสภาพความเสียหายของ
บานน้ําเค็ม  หลังคลื่นสึนามิจากไปทิ้งความสูญเสียที่ประเมินคาไมได 
 
ยอนหลังกลับไปกอนที่ช่ือเขาจะโลดแลนไปกับบานน้ําเค็มและสึนามิ  คราวนั้นเขา
ยังเล็กติดตามพอแม  ยายออกจากอําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยูที่
บานน้ําเค็ม  เนื่องดวยสถานการณทางการเมือง 
 
สมัยนั้น  เกิดความคิดแตกแยกทางการเมืองของสังคมไทย แบงแยกกันสองฝกสอง
ฝายระหวางคอมมิวนิสและรัฐบาล(ประชาธิปไตย)  สงผลใหผูเปนพอไมอาจอยูใช
ชีวิตที่เมืองนครได  แตหาใชวาพอเขาเปนราชการชั้นผูใหญ  เปนนักการเมือง  หรือ
เปนนักกิจกรรมเผยแพรลัทธิการเมืองไม 
 
แตเมื่อการขัดแยงกันทางความคิดนี้ไดแผกระจายออกไปสูวงกวาง  และทั้งสองฝาย
ห้ําหั่นกันถึงเลือดถึงเนื้อถึงชีวิต  เหตุการณทางการเมืองจากศูนยกลางอํานาจรัฐ  จึง



  65

สงผลกระทบไปถึงวิถีชีวิตประชาชนตาดําๆ  ที่ดําเนินชีวิตบนขนบธรรมเนียม
ประจําแตละทองถิ่นตองพลอยเดือดรอนไปดวย  พอของไมตรี  ก็เปนคนหนึ่งที่
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงระดับชาตินี้  จนไมอาจอยูในถิ่นเกิดได  ตอง
โยกยายไปจากบานเพื่อความอยูรอดและปลอดภัย 
 
“สมัยนั้นพอผมเปนคนไมมีอาชีพ” ไมตรีเทาความหลังพอของเขาใหฟง “คน
สมัยกอนเรียกวานักเลง คือใชชีวิตคอยสืบเรื่อง สมมุติวาบานเราเกิดถูกลักขโมยวัว
อยางเนี้ยะ พอจะไปสืบไปตามวัวมาให ถาตามไมไดก็ตองไปลักกลับมา...”  
 
ชีวิตนักเลงนาถือเปนวัฒนธรรมถองถิ่นหนึ่งของชาวปกษใตก็เปนได  และคนจะ
เปนนักเลงตองเปนคนกวางขวาง  มีบารมี  เปนคนครบเครื่องทั้งพระเด็จพระคุณ  
คนสวนมากจะมีความเกรงใจ 
 
“พอผมมักจะเปนคนคอยเคลียรปญหา  คนทะเลาะกัน  นักเลงจะตีกัน  นักการเมือง
จะยิงกัน  พอผมจะเปนคนเคลียรเปนคนไกลเกลี่ย...” ไมตรีเลาถึงการใชชีวิตของ    
ผูเปนพอสมัยนั้น  
ดวยการใชชีวิตนักเลงและเปนคนกวางขวาง  เมื่อสถานการณการเมืองขณะนั้น  
รอนระอุขึ้น  ความขัดแยงกันทางความคิด  ระหวางรัฐกับคอมมิวนิส หนักขึ้น  และ
ขยายไปในวงกวาง  ลงสูชนบททองถิ่น  พอของไมตรีที่พยายามจะใชธรรมเนียม
ทองถิ่น  คือความเปนนักเลง  พยายามจะเขาไปเปนตัวกลางคลี่คลายความขัดแยงที่มี
เขามาในทองถิ่น  แตความขัดแยงกันทางการเมืองระหวางสองขั้วนี้  ซึมลึกในความ
หวาดระแวง  นักเลงทองถิ่นไมอาจใชบารมีจัดการความขัดแยงทางการเมืองนี้ได   
ซ้ําชีวิตนักเลงยังถูกระแวงและสงสัย  จากทั้งสองฝาย วาเอียงขาง  
 
เมื่อนักเลงไมอาจอาศัยพระเด็จ  พระคุณ  บารมีที่มีอยูในตัวเขาไปจัดการความคิด
ขัดแยงทางการเมืองได  อีกทั้งการใชชีวิตนักเลงก็ไมอาจปลอดภัยในแถบถิ่นเกิด
ดวยแลว  นักเลงจากเชียรใหญจึงจําเปนตองโยกยายลงสูบานน้ําเค็ม 
 
สถานการณประวัติศาสตรการเมืองไทยในครั้งนั้น  เปนฉากเริ่มตนหนึ่งที่สงผลให
ชีวิตไมตรีที่ตองผกผันตามผูเปนพอ 
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“สมัยกอนครอบครัวผมเปนคนฐานะยากจนมาก  และแมกับพอเปนคนมีลูกเยอะ  
ผมเปนคนที่เกา...”  เขาเลาถึงความยากจนในครอบครัวของเขา  ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มา
จากการใชชีวิตความเปนนักเลงของผูเปนพอที่ไมคอยใสใจกับรายละเอียดเรื่อง
ครอบครัวมากนัก  “...พอผมมัวแตคอยชวยเรื่องชาวบานคนโนนคนนี้ ลูกๆ เลย
ไมไดเรียนหนังสือ แตละคนเรียนจบแคช้ันประถม... ”   
 
เมื่อพอมาปกหลักอยูที่บานน้ําเค็ม  ไมตรีที่เปนนองคนเล็กของครอบครัว  เลยไดมา
เรียนหนังสือช้ันประถมศึกษาที่บานน้ําเค็ม 
 
“...มีอยูชวงหน่ึง ไปโรงเรียนก็เดินไปเรียนรองเทาไมมีใส...”  ไมตรีบอกเลาถึง
สภาพชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบากสมัยตอนเปนเด็กที่มาอยูบานน้ําเค็มใน
ชวงแรกๆ   
 
“พอผมเรียนช้ันมัธยม  พอก็เริ่มจับที่ทําสวนยาง  เริ่มคิดจะสรางฐานะ...”   
 
ไมตรี เลาวาเมื่อพอเริ่มคิดจะสรางฐานะของครอบครัว  พ่ีสาวที่ทํางานอยูที่กรุงเทพ
เปนคนชวยเหลือเรื่องการเงินในการทําสวนยาง  ขณะที่พอของเขาก็ยังคงใชชีวิต
นักเลงอยู  แตเลิกประพฤติเปนนักเลง  คือเลิกลักขโมย  ซึ่งไมใชเปนการลักเล็ก
ขโมยนอย  แตเปนการลักแบบเสือ  หรือเสือที่ทางการขนานนามใหวาโจรนั่นเอง 
 
ในสมัยแรกเริ่มบานน้ําเค็ม  เมื่อครั้งที่อยูในชวงของการสัมปทานเหมืองแรดีบุกนั้น  
น้ําเค็มเปนแหลงอาชญากรรมแหงหนึ่งเลยทีเดียว  ชุกชุมดวยคนนอกกฎหมาย  การ
ฆา จี้ ปลน มีใหเห็นจนคนสมัยนั้นเลาเปนเรื่องปกติ  โจรหรือเสือที่ไดสรางชื่อไว
เปนตํานานที่น้ําเค็ม  เชน เสือนอย  เสือขิม  คนบานน้ําเค็มยังจําช่ือได  และพอของ
ไมตรีก็เปนคนรุนนั้น  วากันวาเสือแตละคนก็เกรงใจและใหความนับถือพอของ
ไมตรี 
 
เนื่องดวยไมตรีเปนคนเล็กของครอบครัว  เขาจึงมีโอกาสดีกวาพี่ๆ  ทั้งแปด  เมื่อเขา
เรียนจบชั้นประถมที่บานน้ําเค็ม  จึงไดไปเรียนหนังสือตอช้ันมัธยมที่โรงเรียน
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...........ในอําเภอตะกั่วปา  จนจบชั้นมัธยมสาม  แลวก็ไปเรียนตอช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดภูเก็ต  แผนกชางไฟฟา   
 
เมื่อจบ ปวช. ป 3 แมของเขาก็บอกวาไมมีเงินจะสงเรียนหนังสือแลว  และเขาขอเงิน
จากแมจํานวนหนึ่งหมื่นบาท  เพื่อจะขึ้นไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ  โดยไมตรีบอกกับ
แมวา  จะขอแคหมื่นเดียว  ครั้งเดียวและจะเรียนจนจบ  ดวยแมเห็นความตั้งใจจริง
ของลูก  ทั้งที่แมไมมีเงินหมื่นให แตแมก็หาเงินใหลูกจนไดครบจํานวนที่ลูกตองการ  
แมเงินจํานวนนี้จะพอกพูนมากดวยดอกเบี้ยแตละเดือนก็ตาม แมก็ยอมกูให      
 
เขาขึ้นกรุงเทพฯ  ไปเรียนตอที่โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู  พักอยูกับพี่สาว  
ขณะเดียวกันก็ทํางานไปดวย  ครั้งแรกอยูอูซอมรถคอยลางเครื่อง  ไดคาแรงวันละ
หนึ่งรอยบาท  พอมาเทอมที่สอง  เขาก็ตองทํางานสงตัวเองเรียนแลว  เขาเปลี่ยนงาน
จากเด็กอูซอมรถไปอยูโรงกลึง  เปนโรงงานผลิตเครื่องจักรที่จะนําไปใชกับ
ระบบไฮดรอลิก  ดวยการที่เขาไดเรียนหนังสือและมีความรูในวิชาทํางานไดไม   
ทันไร  เขายกระดับขึ้นจากคนงานไปเปนชางไฟฟา   
 
“ตอนอยูอูซอมรถคาใชจายพอนะ  มีเงินเหลือจายคาเทอม   แตพอไปอยูโรงกลึงที่
ทําชางไฟฟา  ไดวันละรอยสี่สิบหา  ก็คือเงิน  รอยสี่สิบหา  กับรอย  มันไมแตกตาง
กันก็ใชหมดเหมือนกัน...”  เขาเลาดวยน้ําเสียงแฝงปรัชญาในคาของเงิน  ชวนใหนึก
วาเขาคงอยูในวัยรุนวัยเรียนคงจะเที่ยวเตรและใชเงิน 
 
“ผมเปนคนตั้งใจเรียน...” เขาบอกดวยน้ําเสียงจริงจัง “คือผมไปทํางานตั้งแตแปด
โมงเชา ก็ออกจากบาน และพอหาโมงเย็นปุบก็ตองรีบไปเรียนเลย เรียนประมาณ 
หกโมง เลิกเรียนสามทุม กลับมาทําการบานทํารายงาน...” ชีวิตชวงวัยรุนวัยเรียนที่
แทบไมมีเวลาไดเที่ยวเตรเชนคนอื่น คงจะดวยความตั้งใจจริงและคําสัญญาที่ใหกับ
แมไววา ขอเงินเพียงหมื่นเดียวแลวเขาจะเรียนใหจบ 
 
เขาทํางานอยูโรงกลึงไดสักพักก็เปลี่ยนงาน  ไปอยูโรงงานผลิตสีพลาสติก  ดวยการ
ที่เขาเปนคนจริงจัง  เปนคนทํางานและมีความรับผิดชอบ  เขาเริ่มงานที่โรงงานนี้ใน
ตําแหนง  ผูชวยหัวหนาแผนกผสมเม็ดสี  แลวมาขยับขึ้นเปนหัวหนาแผนก 
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เขาเปนคนที่ทํางานและขยับตําแหนงไดไวมาก  แตขณะเดียวกันชวงที่เขาทํางานไป
ดวยสงตัวเองเรียนไปดวยก็เปลี่ยนงานบอยเชนกัน  เขาเลาวาทุกที่ที่เขาออกจากงาน  
หัวหนางานจะมาตามเขากลับไปทํางานทุกที่  แตเขาบอกวาเขาออกดวยเหตุผล
ทั้งนั้น  เมื่อไมรักษาสัจจะวาจาที่ใหไววา  จะขึ้นเงินเดือนให  แตพอถึงเวลาไมขึ้น
ให  พอเปนเชนนี้เขาก็เลยตองออก 
 
มีอยูบริษัทหนึ่งที่  ไมรักษาวาจากับเขา  ถึงเวลาไมขึ้นเงินเดือนใหตามที่พูด  เขาก็ขอ
ลาออกจากงาน  แตทางผูจัดการไมยอมใหลาออก  เขาก็เลยหาทางลาออกดวยการ
ขอลากลับบานเพื่อบวชเปนพระ  ที่นครศรีธรรมราชบานเกิด  ซึ่งมันก็ผนวกกับเวลา
ที่เขาเรียนจบชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 
สึกออกมากลับเขากรุงเทพฯ  อีกครั้ง  ดวยสภาพหัวโลนและตกงานเดินหางานทํา 
“พอกลับมาก็หางาน ไปกับเพื่อน เดินยกมือไหวยามทุกโรงงานที่ไปสมัครงาน 
เพราะถาเราไมไหวเขาไมพูดดีกับเรา มันก็จะบอกไมมีๆ อยางนี้   ถาเราไหว มันก็
บอกวานี่จะถามใหอยางนี้อยางนั้น เราไหวมันกอนทุกโรงงานเลย แบบคนตกงานนี้
แยมาก...” เปนการสารภาพความรูสึกของคนตกงาน   
 
แตเขาเปนคนที่ไดรับการอบรมหลอหลอมมาสองดาน  ดานหนึ่งคือความเด็ดเดี่ยวที่
ไดรับอิทธิพลมาจากผูเปนพอ  แตอีกดานหนึ่งเปนความอดทนมุมานะออนนอม
ถอมตนที่ไดรับมาจากผูเปนแม  
 
“แมคอยสอน... แมบอกวาทุกคนตองทํากับขาวเปน ถาไมเปน เราคนจนเราตองทํา
เปน ไมง้ันเราจะไมมีกิน...” คือคําสอนของแม ที่คอยบอกคอยฝกใหเปนวิชาติดตัว
ใหกับลูกๆ และไมตรีก็ใชวิชา การทําครัวที่ไดจากแมนี้ไปใช   
 
ครั้งแรกใชวาจะเอาวิชาที่แมสอนไปใชในทางอื่น  แตนําความรูเรื่องการทํากับขาวที่
ไดจากแมไปจีบสาวจนประสบความสําเร็จ  หญิงสาวยินยอมคบกันเปนแฟน   
 
ชีวิตหลังสึกออกมาจากการเปนพระ  แลวเดินตะลอนหางานทําอยูหลายวัน  แฟน
สาวที่ทํางานเปนหัวหนาแคชเชียร อยูในหาง  เห็นลูทางที่หางมีรานขายอาหารวาง
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อยูรานหนึ่ง  เครื่องครัวอุปกรณของเขามีครบ  จึงปรึกษากับเขา  เพียงแตลงทุนทํา
ขาวแกงขาย  เอาเปอรเซ็นตมาแบงกัน  ซึ่งทางรานเขาจะขอเก็บสวนแบงยี่สิบหา
เปอรเซ็นต  ในที่สุดเขาก็เห็นดวยกับขอเสนอที่แฟนสาวเสนอมา  และก็เปนอีกครั้ง
ที่นําความรูที่ไดจากแมไปใช 
 
“วันแรก...ผมทํากับขาวแกงปกษใตขาย เปนรานขายขาวแกง ผมจบปอวอสอ ตัก
แกงขายมือสั่น อายสาวๆ ก็คิดอยางนั้นนะ อายมาก...” ไมตรีเลาไปพลางหัวเราะกับ
ภาพอดีตของตัวเองเมื่อวันนั้น 
 
เมื่อรานขายขาวแกงไปไดสวยกําไรงาม  เขาก็ทําเพิ่มจากแกงปกษใต  ทําขาวขาหมู  
ขาวหมกไก ซึ่งเขาเปนคนลงมือทําดวยตังเองทั้งสิ้น  
 
“ผมขายไดหาเดือน  ผมมีเงินเหลือเก็บอยูเจ็ดหมื่น...”  เขาเลาวาตลอดที่เขาทํางานมา
ไมเคยมีเงินเก็บมากขนาดนี้มากอน เมื่อมีเงินก็ทําใหเขามีความมั่นใจกลาพอที่จะขอ
หญิงสาวเขาสูพิธีแตงงานตามครรลองประเพณี 
 
หลังจากแตงงานแลวเขาก็กลับไปขายขาวแกงที่รานไดอีกสักพัก  มีเพื่อนมาชวนไป
ขายเสื้อผาเขาเองก็มีใจ  แตก็ปรึกษากับแฟนแมแฟนไมคอยจะเต็มใจนักที่จะเลิก
รานขายขาวแกง 
 
“ขายขาวแกงมีคนมากินทุกวันแหละนะ” แฟนสาวบอก 
 
“แตมันก็เหนื่อยนะ” เขาบอกกับแฟนดวยใจอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปขายเสื้อผา ใน
ที่สดุแฟนสาวก็ตกลงดวย จึงเลิกทํารานขายขาวแกง ไปทํารานขายเสื้อผา ตองลงทุน
ไปดวยตนทุนที่สูงมาก ทําใหเงินเริ่มฝดไมคลองมือที่จะตองใชจายในการทําธุรกิจ
เสื้อผา จึงจําเปนตองกูหนี้นอกระบบเพื่อนําเงินมาโปะใหเกิดสภาพคลอง 
 
ขณะที่รานขายเสื้อผานี้กําลังจะไปไดสวย  สถานการณเศรษฐกิจก็เกิดฟองสบูแตก  
เงินบาทลอยตัว  รัฐบาลแกไขปญหาเศรษฐกิจดวยการไปกูเงินจากไอเอ็มเอฟ  สงผล
กระทบใหรานขายเสื้อผาของเขามีปญหา  
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“...ปนั้นผมตองจายคาเชาเดือนละหมื่นเจ็ด  ขายเสื้อผาไดวันหนึ่งพันสองพันบาท 
และลดลงอีกหกเดือนหลังประกาศไอเอมเอฟ  หลังจากนั้นผมก็เริ่มแยลงๆ  ผมทน
ทําอยูเพราะผมคิดวาสถานการณมันจะดีขึ้น  แตมันไมดีขึ้น  ผมก็เลยเลิก  เปนหนี้
เขาสี่แสนบาท  ผมก็กลับมาอยูบานแมยายที่สุราษฯ...” 
 
เปนชวงหน่ึงของชีวิตที่เจอพิษเศรษฐกิจฟองสบู  เขาพาลูกเมียกลับมาอยูบานแมยาย
ดวยความบอบช้ําอยางสาหัส  ขณะที่ลูกกําลังเล็กตองซื้อนมใหกิน  ขณะที่หนี้สิน
กอนโตกองอยูเบื้องหลัง 
 
แตดวยการที่เขาเปนคนจริงถือสัจจะ  กอนเขาจะออกจากกรุงเทพฯ  เขาไดไปเจรจา
ประนอมหนี้กับเจาหนี้  วาจะอยางไรก็แลวแต  ก็จะขอผอนสงหนี้ใหที่เดือนละหา
พันบาท เปนอยางต่ํา  พอเขากลับมาอยูบานแมยาย  พ่ีเมียก็ชวนมาทํางานเปนลูกจาง
ทํางานเหล็กดัด  ไดคาจางมาเดือนละหาพันบาท  และเงินจํานวนนี้ก็ตองผอนหนี้หมด 
 
ขณะที่เขาเองก็ยังไมรูจะทํายังไงดี  แตก็ตองทนทํางาน  และพยายามหาทางออก
ใหกับเรื่องปากทองของครอบครัว  จึงชวนแฟนเลี้ยงหมู  แตการจะเลี้ยงหมูนั้นตอง
ซื้ออาหารใหหมูกินกอนกวาหมูจะขายได  เขาเลาวาแมยายตองแอบพอตาซื้ออาหาร
หมูให  และคอยใหแฟนแฟนเขาวันละรอยบาทบางสองรอยบาง  นมลูกบางครั้ง     
พ่ีเมียที่ทํางานอยูกรุงเทพฯ  ซื้อฝากบาง  เปนชวงชีวิตที่เขาประสบปญหาชีวิตแทบ
จมดินเลยทีเดียว 
 
ปญหาเศรษฐกิจที่รุมลอมเขา  ใชวาเขาจะจมปลักอยูกับมันแลวหาทางออกใหกับมัน
ดวยการหาเครื่องดื่มของมืนเมาไม  เขาไมกลาแมจะสูบบุหรี่กนกรองเพราะเปนการ
สิ้นเปลือง  มีเพียงยาเสนมวนใบจากสูบใหคลายเครียด  เขาเลาวาตลอดเวลานั้นใน
กระเปาเขาไมเคยมีเงินเลย 
 
แตละวันชีวิตตื่นเชาขึ้นมาก็ไปทํางาน  ตกเย็นก็กลับมาอยูแตในบาน  ดูโทรทัศน  
ชีวิตวนเวียนอยูอยางนี้ไดอยูหนึ่งป  ดวยความกดดันถึงที่สุด  
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“ผมอยูไมไดแลว อยูอยางนี้ผมอายที่จะใหแมยายเลี้ยง พ่ีเมียเลี้ยง...” เขาตัดสินใจคุย
กับแฟน และขอกลับไปอยูบานที่น้ําเค็ม แตแฟนไมยอมมาดวย เขาเลยตัดสินใจ
ทดลองแยกกันอยู ถาเขากลับไปอยูบานแลวสรางเนื้อสรางตัวได เขาสัญญาวาจะ
กลับมารับลูกเมียไปอยูดวย   
 
ในที่สุดเขาก็กลับบานน้ําเค็ม  เริ่มตนมาเปนลูกนองใหกับพี่สาวที่ทําแพปลา งานทุก
อยางในบานมีใหทําทําหมด  “ผมว่ิงปลา รับขับรถใหพ่ีสาว คืองานที่บานทุกอยาง
ผมทําหมด ปลามาตีสามผมก็ดองปลาตีสาม มาเที่ยงคืนผมก็ดองเที่ยงคืน ขึ้นปลารอ
เรือเขามาคัดปลาผมก็ทําหมด ผมไมเคยเกลียดงาน พ่ีสาวไมเคยใหเงินเดือน ผมไม
เคยเรียกรองวาตองใหเงินเดือนผมนะ   ผมทําอยางเดียว เอาไวกําไรดีก็ใหหกพัน 
กําไรไมดีแกก็ไมให สี่หาวัน สิบวัน เดือนหนึ่งบางทีแกก็ใหผมสองครั้ง...” 
 
การกลับมายังบานน้ําเค็มของไมตรี  นับวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองแลว และก็รับ
การดูแลชวยเหลือจากพี่สาว  เพราะเขาเปนคนทํางาน  พ่ีสาวก็รูความลําบากที่เขา
กําลังตอสูอยู  แลวพ่ีสาวที่ทําธุรกิจสงขายปลาอยูบานน้ําเค็ม  ไดลงทุนใหเขาเลี้ยง
ปลาในกระชัง  ทําไปแลวพอปลาไดขายหักตนทุนที่พ่ีสาวลงทุนให  ก็มีกําไร   
 
เมื่อครั้งเขาโซซัดโซเซกลับมาอยูในบานน้ําเค็ม  เงินที่เคยอัตคัดขาดมือมานานป ทีนี้
ก็มีเขามือใหจับเก็บใชจายคืนหนี้สินกอนโตที่เขาเจงกับการขายผา  พอเขาเริ่มต้ังตัว
ไดแลวก็กลับไปรับลูกเมียตามที่เขาไดใหสัญญาไวมาอยูที่บานน้ําเค็ม   
 
ในชีวิตของคนมีขึ้นมีลง  ขึ้นอยางมีสติลงอยางมีสติ  ตลอดชวงที่เขาตกต่ําลงจนเขา
ตองเอยปากบอกกับเมียวาไมอาจทนดูแมเมียพ่ีเมียเลี้ยงคอยเลี้ยงลูกเมียเขา  ชวงชีวิต
นั้นที่เขากําลังคิดหาทางออกใหกับชีวิต  การไมเคยพกเงินแมบาทเดียวทําใหเขาไม
อยากออกจากบาน  ทุกวันหลังเลิกงานเหล็กดัดเปนตองขังตัวเองอยูแตในบาน        
มีเพียงโทรทัศนที่เขาดูเปนเพื่อน 
 
โทรทัศนก็มีเรื่องราวใหดูมากมาย  แตเขาเลือกที่จะดูในเรื่องที่มีสาระ  และในชวง
นั้นเองรายการสํานึกรักบานเกิด  ของบริษัทช่ือดังไดเผยแพรภาพที่เกี่ยวกับหมูบาน
และบุคคล  ที่มีใหกับบานเกิด   
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“ผมเคยดูรายการสํานึกรักบานเกิด ผมเกิดสงสาร แลวก็คิด ผมเรียนมาแลว จะทํา
อะไรใหบานเกิดไดบาง...”   
 
เปนแรงบาดาลใจแรกของเขา  ตอหมูบานและเขาอยากเห็นหมูบานเขาไดออก
โทรทัศนเชนหมูบานอื่นทางภาคเหนือ  ภาคอีสานที่ออกอากาศใหคนคอนประเทศ
ไดชม  อีกทั้งเขาอยากเห็นคนในหมูบานน้ําเค็มของเขามีความรวมไมรวมมือ  มีการ
จัดประเพณีตางๆ  เชนงานลอยกระทง  หมูบานน้ําเค็มก็พอมีศักยภาพที่พอจะจัดได 
แตพอเขาเสนอความคิดของเขาใหกับคนที่มีตําแหนงเปนตัวแทนหมูบาน  ขอเสนอ
ของเขาถูกปฏิเสธ  ดวยขออางตางๆ  นานา  วาการจะจัดงานใหญอยางลอยกระทง
ตองใชงบประมาณใชคนใชอะไรตอมิอะไรอีกหลายๆ  อยาง  บานน้ําเค็มไมอาจจัด
งานใหญอยางนั้นได 
 
เมื่อความคิดเขาถูกปฏิเสธ  เขาก็เกิดความทาทาย  เขาประกาศไววา  ถาเขามี
ตําแหนงเปนตัวแทนชาวบานเขาจะจัดใหดู  ไมนานนักสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลก็หมดวาระลง  เขาก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง  และไดรับเลือกเปนสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลเขามา 
 
ผานไปสามเดือนเขาไมลืมวาจาที่เขาเคยลั่นไว  ถาเขาไดเปน อบต. เขาจะจัดงาน
ลอยกระทงในบานน้ําเค็มใหดู  และเขาก็จัดงานลอยกระทงจริงๆ  ดังที่เขาเอยปาก
ไวทามกลางการซุปซิบดูแคลนจากชาวบานบางคนบางกลุมวา  เขาทํางานเพราะ
อยากดังบางกําลังเหอกับตําแหนงใหมบาง  แตก็มีไมนอยที่เขาไดรับคําช่ืนชม 
 
แมประเดิมงานแรกที่เขาจัดใหกับหมูบาน  มีเพียงสองสามคนที่เปนคนรวมหัว     
จมทาย  เปนหลักงานลอยกระทงครั้งนี้กับเขา  แตเขาก็จัดงานนี้เปนไปไดดวยดี  
และหางรานบุคคลที่รวมชวยออกเงินกับงานในครั้งนี้  เงินทุกบาทเขาและพวกทํา
บัญชีรายรับรายจายออกมาหลังเสร็จงาน  พรอมทั้งทําหนังสือขอบคุณไปยังทุกคนที่
มีสวนรวมในงานครั้งนี้  
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จากการจัดงานลอยกระทงครั้งแรกในหมูบานน้ําเค็ม  ก็ไดรับคําชมเชยจากหลาย
กลุมคน  ที่เขาไดมีการบริหารจัดงบประมาณงานครั้งนี้อยางเปนระบบและโปรงใส  
ซึ่งเปนมิติใหมในการทํางานทองถิ่น  
มันเปนความใฝฝนของเขา  ที่ถูกซึมซับมาจากการดูรายการโทรทัศนนั้น  เมื่อเขามี
โอกาสไดกระทํามันเพื่อหมูบาน  และตอนนั้นเองในหมูบานน้ําเค็ม  กําลังจะมี
ชองทางเดินตามรอยสูชุมชนเขมแข็ง  และเขาก็ใฝฝนถึงสักวันที่ที่ชาวบานใน
หมูบานน้ําเค็มไดออกโทรทัศน 
 
หลังจากเขาและพวกไดจัดงานลอยกระทงของหมูบานไปแลว  กําลังใจจากชาวบาน
ทั้งชมเชยและเมินเฉย  แตก็เปนกาวแรกที่เขาจะขับเคลื่อนหมูบานน้ําเค็มไปในทาง
ที่เขาคิดฝน  
 
จริงๆ  สํานึกรักบานเกิดในใจเขา  คนอื่นยังไมไดเห็นเคาโครงอะไรที่จะเปนรูป   
เปนราง  มีเพียงจํานวนเงินหนึ่งหมื่นกวาบาทที่เหลือจากการจัดงานลอยกระทงคราว
นั้น  ที่เขาไดนําไปฝากไวกับสหกรณ  ที่เจาหนาที่ประมงมาจัดต้ังกลุมให  เพื่อที่เงิน
เล็กๆ  กอนนี้จะเปนกองทุนเริ่มตนอะไรสักอยางในการรวมกลุม   
 
และในระหวางนั้นเอง  เขาเริ่มสมัครพรรคพวกเพื่อรวมกลุม  เนื่องจากเห็นปญหา
ซ้ําซากนี้มาแตไหนแตไร  นั้นคือ  ชาวบานน้ําเค็มสวนใหญ  ยึดอาชีพประมงชายฝง
หรือประมงพื้นบาน  เครื่องมือในการทํามาหากินของพวกเขาก็คือ “เรือ”   
 
ชาวประมงลอยเรือออกทะเลหาปลาเลี้ยงชีพ  เรือเปนเครื่องมือทํามาหากินที่มี
ความสําคัญตอพวกเขายิ่ง  แตบางครั้งการเผชิญชีวิตของชาวประมงกลางทองทะเล  
เสี่ยงกับคลื่นลมแรง  เรือลมแตละครั้งแตละลํา  นั่นคือความสูญเสียที่ใหญหลวงของ
พวกเขา 
 
ไมตรีเห็นปญหาของชาวประมง  แมเขาไมใชคนออกเรือโดยตรงแตเขาก็มีอาชีพที่
เกี่ยวของกับพี่นองประมงพื้นบาน  ซ้ําคนเหลานี้ก็เปนคนหมูบานเดียวกันเห็นกันมา
นมนาน  เรือแตละลําที่ลมจมทะเล  ชาวประมงผูเปนเจาของตองดิ้นรนหาเรือลํา
ใหม  หมายถึงเงินจํานวนนับแสนบาททีเดียวที่เขาเหลานั้นตองไปกูหนี้ยืมสินมา    
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เขาจึงมีแนวความคิดเริ่มอยากจะตั้งกลุมเรือ  เพื่อชวยเหลือกันในกลุม  โดยจะตองมี
การออมเงินรวมกันและจัดตั้งกองทุนขึ้น  ถาหากเกิดเวลาเรือลมสมาชิกในกลุม  จะ
ไดไมตองไปกูหนี้นอกระบบที่เสียดอกเบี้ยแพงมาซื้อเรือลําใหม   
 
นาเสียดายที่ความคิดนี้ยังไมไดลงสูการกระทําในภาคปฏิบัติ  แตแลวตองมาเกิด
เหตุการณสยดสยองที่คนชายฝงอันดามันไมเคยคิดฝนลืมลง 
 
สึนามิ! 
 
“วันที่เกิดสึนามิ  ผมอยูบาน  นั่งคุยกันอยูหนาบาน  แฟนผมไปอยูชายทะเล ก็คอยๆ
เห็นทะเลมันมีคลื่นขาวมาทั้งแถบเลยนะ  เขาก็ไปเรียกไปดู  ผมมาถึงก็บอก  ทําเปน
กระตายต่ืนตูมไปได วาแฟนผมนะ  ผมก็ไปเอากลองถายรูปจะมาถายรูป  ทีนี้น้ํา
ทะเลที่มันมามันก็มา ที่มันแหงมันก็แหงนะ เมื่อเอากลองถายรูปมาถึงไมทันไดถาย 
ว่ิงเลย . . .”  ไมตรีเลาถึงชวงนาทีวิกฤติขณะเผชิญหนากับภัยพิบัติสึนามิครั้ง
ประวัติศาสตร   
 
หลังจากนั้น  ความอลหมานชุลมุนตางหนีเอาชีวิตรอด  ครั้งคลื่นยักษจากไป  น้ําเค็ม
ที่เคยเห็นๆ  มาถูกคลื่นกวาดราบในพริบตา  เขาเลาความรูสึกครั้งนั้นดวยเสียงเศรา
อาลัย  “แตนี้ไปเราจะอยูกันอยางไร ไมมีคนน้ําเค็มอีกแลว...” ภาพที่เขาเห็นคงจะหด
หูเกินจะบรรยาย เพราะคนที่ถูกคลื่นพัดกวาดลงทะเล หรือซากปรักหักพังของ
น้ําเค็ม หรือศพที่เกลื่อนกลาดอยูทุกซอกมุมหมูบานลวนเปนเรื่องที่ไมอาจหักหาม
ใจลืมมันได 
 
จากเหตุการณครั้งนี้  ไดกลายเปนจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญ  ดวยใจที่มีใหกับ
ชาวบานในฐานะที่เขาเปนตัวแทนสมาชิก อบต. นักการเมืองทองถิ่นที่ตองทําเพื่อ
ชาวบาน ในภาวะที่ชาวบานเจอมหันตภัยครั้งใหญ  การสูญเสียเศราซึมและความ
อลหมานวุนวายของชาวบานที่หนีภัยพิบัติเปนไปอยางสับสน 
 
เหตุการณสึนามิครั้งนี้  ทําใหสิ่งที่เคยถูกหลอหลอมมาจากความนึกคิด  จิตสํานึกรัก
บานเกิดที่ฝงหัวมา  ผนวกกับการไดเปนตัวแทนชาวบานอยางเปนทางการ  เมื่อสภาพ 
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ชาวบานน้ําเค็มหลังเกิดเหตุสึนามิ  กระจัดกระจายอยางไรระบบระเบียบ  ภาวะผูนํา  
ในตัวเขาก็ถูกขับออกมา 
 
บางทีบางครั้งคนเราแตละคนโชคชะตาไดลิขิตไวแลว ก็คลายเฉกเชนไมตรี  
หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ  จะเปนความบังเอิญหรือดวงชะตากําหนดมา เขาได
พบกับบุคคลแปลกหนากลุมหนึ่งที่ไดลงมาในพื้นที่เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ   
การเขามาชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิของคนกลุมนี้  มีความแปลกตางจากกลุมอื่น
เพราะเปนการชวยเหลือที่แฝงอยูในงานพัฒนาชาวบานไปดวย  และมีแนวคิดการ
ชวยเหลืออยางเปนระบบ  มีเปาหมายการเขามาชวยเหลือชาวบานที่ชัดเจน  รวมถึง
แนวทางการพัฒนา   การรวมตัวของกลุมคนผูประสบภัยพิบัติ  ยกระดับขึ้นเปน
เครือขายผูประสบภัย 
ซึ่งคนแปลกหนากลุมนี้ก็คือ  นักพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ  ซึ่งแตละคนไมใชมือ
สมัครเลน  เปนมืออาชีพที่มีประสบการณงานพัฒนาชาวบานมาเปนเวลากวา
สามสิบปทั้งนั้น  ผานการจัดตั้งจัดองคกรมาไมนอย  แตมาเจอกับชาวบานที่   
ประสบภัยภิบัติสึนามิ  ไมอาจเทียบเคียงกับการทํางานที่ผานมาได  เนื่องดวยจํานวน
คนมันเยอะมากและไรระบบรูปแบบ 
 
แตดวยประสบการณของคนกลุมนี้ที่มีมา  การจัดระบบทีมทํางาน  บวกกับชาวบาน
ใหความรวมมือเต็มที่  การแบงกลุมชาวบานเปนหมวดหมูเพื่อจัดระเบียบจัดการงาย
ขึ้น  ผนวกกับการไดมาพบเพชรงามเม็ดหนึ่งจากบานน้ําเค็มอยางคุณไมตรี  จึงไม
ยากที่เพชรเม็ดนี้ไดถูกเจียระไนขึ้นมาเปนนักพัฒนาชุมชน  เพราะทุกอยางในตัวเขา
ไดหลอหลอมอยูในแนวคิดมานานแลว 
 
วันนี้สิ่งที่มันเคยคั่งไวอยูในสมองก็ถูกถายเทออกมาสูการปฏิบัติ  นั่นคือการลงมือ
ชวยเหลือชาวบานผูประสบภัยดวยกันในเบื้องตน   
 
ขณะเดียวกัน  แนวคิดการฟนฟูบานน้ําเค็มหลังประสบภัยพิบัติสึนามิคงพอมีอยูบาง
จากกลุมนักพัฒนาเอกชนกลุมนี้  ที่จะทําใหชาวบานน้ําเค็มไดแสดงศักยภาพตนเอง  
เพียงแตแรกเริ่มนี้ก็ควรจะรอจังหวะเวลาการฟนฟู  จิตใจ รางกาย ที่อยูอาศัย อาชีพ  
ซึ่งจะตองคอยเปนคอยไปอยางเปนระบบ         
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หลังตุการณสึนามิ  ชาวบานน้ําเค็มที่อยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาด  กระจัด
กระจายกันตางทิศตางทาง  นักพัฒนาอาวุโสกลุมนี้  ที่ไดมาคุยกับไมตรีถึงการรวม
ชาวบานน้ําเค็มมาอยูรวมกัน  เพื่องายตอการดูแลและการชวยเหลือในเบื้องตน  
ไมตรีรับปากและจัดการให  แลวการทํางานกเ็ริ่มตน 
 
การชวยเหลือฟนฟูเบื้องตนที่มีหลากหลายกลุมองคกรเขามาชวยชาวบานน้ําเค็ม  
กําลังดําเนินไป  หลายกลุมก็หลายความคิดหลายจะทําการชวยเหลือ  จึงทําใหเกิด
การแบงกลุมแบงพวกเกิดขึ้น  ทามกลางความวุนวายที่เกิดกับชาวบานน้ําเค็ม  จึงทํา
ใหชาวบานน้ําเค็มตองมีการช้ีขาดวา  จะเลือกแนวทางการชวยเหลือฟนฟูแบบใด  
จึงทําใหเกิดการรวมกลุมกันสําหรับคนที่มีแนวความคิดคลายๆ  กัน ไดดําเนินไป
พรอมกับการกอรูปกอราง  วางรากฐานโครงสรางองคกรชุมชนบานน้ําเค็มขึ้น  เพื่อ
ฟนฟูหมูบานหลังสึนามิตามแนวของตนเอง      
  
บานของคนคนไมมีบาน 
กอนหนาสึนามิ  คนที่เขามาทํางานหาเลี้ยงชีพในบานน้ําเค็มนั้น  มีมาจากหลายที่
หลายถิ่น  ทําใหบานน้ําเค็มมีคนที่อาศัยอยูหลายสถานะ  มีบางสวนที่มีสถานะความ
เปนคนบานน้ําเค็มเต็มตัว  โดยการยายเขามานานจนยายสํามะโนครัวมาอยูในบาน
น้ําเค็ม   
 
แตก็มีบางสวนที่เขามาอยูแตตัวโดยมาเชาบานและยังไมยายสํามะโนครัวเขามาเปน
คนบานน้ําเค็ม  แตคนกลุมนี้ก็มาอยูในบานน้ําเค็มเปนเวลายาวนานมาแลว  แตก็มี
อีกกลุมหนึ่งที่มีสถานะดอยกวาสองกลุมแรก  คือกลุมคนที่ไมมีสถานะความเปนคน
ไทย  ซึ่งกลุมนี้ก็มีการแบงแยกยอยไดอีกคือ  กลุมที่เปนคนไทยแตไมมีสถานะความ
เปนคนไทยไดรับการเรียกขานพวกเขาวา  “ไทยพลัดถิ่น” และก็อีกกลุมคือเปนกลุม
แรงงานตางดาว ซึ่งเปนคนที่มาจากประเทศเพื่อนบาน 
 
แตเมื่อคนเหลานี้เขามาทํามาหากินในบานน้ําเค็ม  และพอเกิดสึนามิคนพวกนี้ก็ได
เปนผูประสบภัย  แตละกลุมก็ไดรับการแกไขปญหาเบื้องตนในระดับหนึ่ง  ในสวน
ของบานน้ําเค็มเองก็มีสภาพหลายกลุมตามที่ไดเกริ่นมาแลวในเบื้องตน  
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ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะกลุมคือกลุมชาวบานน้ําเค็มที่ศูนยกรมทรัพยฯ  ซึ่งเปน
กลุมที่ใหญและไดรวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาตนเอง  แตกประเด็นการชวยเหลือ
ผูประสบภัยหลังสึนามิ  ภายใตโครงสรางกลุมธนาคารชุมชนบานน้ําเค็มที่เปน
ศูนยกลางการชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดกับสึนามิ  ผานการรวมกลุมเพื่อ
ฟนฟูอาชีพหลังสึนามิ  เชน  กลุมเลี้ยงปลากระชัง  กลุมเรือหัวโทง  กลุมประมง
พ้ืนบาน  และอีกหลายๆ  กลุม 
 
บานมั่นคง  เปนโครงการหนึ่งภายใตการดําเนินงานแกไขปญหาของชุมชนบาน
น้ําเค็ม  แรกเริ่มนั้นการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของผูประสบภัย  ที่หนวยงานตางๆ  
ของทางภาครัฐเขามาดําเนินงานนั้น  มีขอจํากัดมาก  เนื่องจากมีเงื่อนไขเฉพาะคนที่
มีที่ดินเปนของตนเอง  จะเห็นไดในปจจุบันที่หมูบานน้ําเค็ม  จะมีปายตามบานแต
ละหลงัติดช่ือองคกรผูอุปการะตางๆ เต็มไปหมด  ขณะเดียวกัน  คนที่มีสํามะโนครัว
ในบานน้ําเค็มแตไมมีที่ดินเปนของตัวเอง  ทางการก็ไดสรางบานพักในสวนของที่
ราชพัสดุ  แตไมอาจเปนกรรมสิทธิ์ของตน  เชนบานไอทีวี  อยูในพื้นที่บานบางมวง  
ซึ่งหางออกจากบานน้ําเค็ม  และบานพรุเตียว   
 
ในสวนของคนที่ไมมีที่ดินและก็ไมเขาเกณฑการชวยเหลือตามเงื่อนไขที่ทางการ
กําหนด  ซึ่งสวนใหญก็คือคนที่มาจากตางถิ่น  แตมาเชาบานมาทํามาหากินในบาน
น้ําเค็ม  และอาศัยอยูในบานน้ําเค็มเปนเวลานานแลว  ก็เสมือนพวกเขาเปนชาวบาน
น้ําเค็มในพฤตินัย  เพียงแตไมมีหลักฐานทางราชการยืนยันความเปนคนบานน้ําเค็ม 
 
ชาวบานกลุมนี้  หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ  ไดรวมตัวกันเปนกลุม  หลังจากที่ไป
หลบพักอยูที่ศูนยพักพิงช่ัวคราวศูนยกรมทรัพยฯ  ไดรวมตัวกันคละเคลากับคน
น้ําเค็มเดมิหาทางออกใหกับตัวเอง   
 
จากการเริ่มตนทําธนาคารชุมชนโดยชาวบานน้ําเค็ม  และดําเนินการบริหารจัดการ
ในรูปแบบคณะกรรมการ  เงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  องคกร  
มูลนิธิตางๆ  หรือเงินบริจาคชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  ถูกจัดสรรจัดการผาน
การทําโครงการฟนฟูโดยชาวบานเอง 
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การจัดการเรื่องที่อยูอาศัยของคนไรบาน  ไดเริ่มดําเนินงานบานมั่นคงโครงการที่
หนึ่ง  มีจํานวนสมาชิก  50 คน ไดจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางที่อยูอาศัย โดยไดจัดสราง
บานใหกับสมาชิกจํานวนหาสิบคนนี้ จะมีบานกันครอบครัวละหลัง และบาน
ดังกลาวไมใชบานที่ไดฟรีไดเปลา แตอยูในระบบสินเชื่อ ที่สมาชิกจะตองผอนจาย
คืนเงินใหกับทางกองทุน 
 
สถาบันพัฒนาองกรชุมชน (พอช.) เปนอีกองคกรหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการ
ชวยเหลือโครงการบานมั่นคง  โดย  พอช.  ไดสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคใหกับ
โครงการบานมั่นคง 1 นี้ในสวนของถนน ไฟฟา น้ําประปา   
 
ในสวนของงบประมาณในการกอสรางบานที่อยูอาศัยนั้น  ก็ไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนจากการรับบริจาคตลอดที่ผานมาแลวจัดการในรูปแบบของกองทุน  ผาน
ธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม  ซึ่งเงินชวยเหลือตางๆ  เหลานี้มาจาก  หนวยงานมูลนิธิ
ตางๆ  และมูลนิธิชุมชนไทย  ก็เปนสวนสําคัญในการดําเนินโครงการบานมั่นคง  
เปนเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลการดําเนินโครงการโดยชาวบานเองอยางใกลชิด 
 
โครงการบานมั่นคงนี้  ลึกๆ  จะวาไปไดถือกําเนิดขึ้นภายใตความนอยเนื้อตํ่าใจของ
ชาวบานกลุมนี้อาจไมผิดนัก  เนื่องจากกลุมดังกลาว  คลายกับเปนกลุมชายขอบของ
ผูประสบภัยสึนามิแหงบานน้ําเค็ม  เนื่องจากกติกากฎเกณฑความชวยเหลือที่
ทางการกําหนดมา  พวกเขาไมอยูในเงื่อนไขนั้น 
 
แตดวยแกนนําชาวบานกลุมนี้  ไดรวมกันทํางานเกาะกลุมตั้งแตเริ่มตน  คือเริ่มจากที่
ศูนยพักพิงศูนยกรมทรัพยฯ  ไดผานการจัดตั้งกลุมองคกรกันขึ้น  โดยที่มีแกนนํา
กลุมมีความคิดแนวทางการแกไขสภาพปญหาชีวิตหลังประสบภัยสึนามิไปใน
แนวทางเดียวกัน  ความเขาใจและเชื่อใจกันทําใหกลุมเกาะตัวกันอยางเหนียวแนน 
 
เมื่อกลุมและสมาชิกไดมีการประชุมพูดคุยกันระดับแกนนําก็นําไปสูทางออกใหกับ
กลุมคนไรบาน  และพอมีชองทางใหกับคนไรบานพอจะมีบานไดในหมูบานน้ําเค็ม  
ความเห็นสวนใหญก็โนมมาที่อยากจะมีบานกัน  ทําใหแกนนํากลุมคนไรบานตอง
สํารวจดูสมาชิกกันอยางจริงจัง  และทําความเขาใจกันถึงการเขารวมโครงการนี้  



  79

พรอมทั้งมีการกลั่นกรองคุณสมบัติสมาชิกผูเขารวมโครงการ  พรอมทั้งจัดตั้งการ
ออมทรัพยกันภายในกลุมเพื่อสรางสถานะทางการเงินใหกับกลุม  โดยผานธนาคาร
ชุมชน  ซึ่งธนาคารชุมชนนี้ไดเขามามีบทบาทใหกับชาวบานมาก  เนื่องจากวาหลัง 
สึนามิ  ชาวบานสิ้นเนื้อประดาตัวกันแทบทั้งสิ้น 
 
มีแกนนําชาวบานคนหนึ่งเคยเลาวา  หลังสึนามิพวกเขาไมสามารถซื้ออะไรดวยเงิน
ผนได เลย   เพราะพวกเขาไมมี เครดิต   ฉะนั้น เมื่ อทางเจ าหน าที่ที่ทํ างาน
ธนาคารกรุงไทยไดมาแนะนํา  และกอต้ังธนาคารชุมชนกันขึ้นมา  ชาวบานก็ได
อาศัยชองทางนี้เปนการแกไขปญหา     
 
เมื่อทางกลุมพรอมใหกับเงื่อนไขขององคกรที่ เขามาใหการสนับสนุน  การ
ดําเนินการกอสรางบานมั่นคงโครงการที่หนึ่งก็เริ่มตนหลังจากที่ไดที่ดินแลว 
 
การสรางบานมั่นคงโครงการที่หนึ่ง  จะวาไปเปนไปอยางการลองผิดบางถูกบาง  
แมกระบวนการจะถูกกําหนดขึ้นมาอยางรอบคอบ   และสมาชิกกลุมไดรวม
กระบวนการมีสวนรวมทุกขั้นตอน  เริ่มตั้งแตการสรางกลุมกันขึ้นมา  จนไปถึงการ
ลงมือสรางบาน ทําใหแกนนําทั้งหลายไดเห็นจุดบกพรองหลายอยาง  โดยเฉพาะ
กระบวนการสรางบานนี้แหละ   
 
“ทีบานตัวเองสรางไดเนี๊ยบแตทีบานคนอื่นทําอยางหยาบๆ”  แกนนํากลุมเห็น
ปญหาในการสรางบานมั่นคงโครงการที่หนึ่ง 
 
ทีน้ีบทเรียนปญหาจากโครงการที่หนึ่ง  จะไมเปนปญหาใหกับโครงการบานมั่นคง
ที่สองอยางแนนอน  เพราะโครงการที่สองนี้ยังมีสมาชิกอีกตั้ง 56 คน 
 
การดําเนินโครงการบานมั่นคงที่สองเปนไปตามเงื่อนไขอยางโครงการที่หนึ่ง  
เพียงแตรายละเอียดจะแตกตางกันตรงที่  ยังจะไมมีการแบงบานใหกับสมาชิก  
จนกวาบานจะสรางแลวเสร็จ  สมาชิกจะตองมาจับสลากกันใครจะไดหลังไหนหลัง
ใดขึ้นอยูกับโชควาสนาบานหลังนั้น   
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แตตอนนี้ที่ยังสรางกันอยูนี้  สมาชิกที่มารวมลงแรงกอสรางบานมั่นคงโครงการสอง
นี้  ทุกหลังจะทํากันอยางเนี๊ยบฝมือ  บานแตละหลังจะไมมีการลําเอียงออมฝมือเชน
โครงการหนึ่ง  และจะไมมีคําพูดที่ตามมาจากสมาชิกวา  ที่บานตัวเองทําดี  ทีบาน
คนอื่นทําลวกๆ  โครงการสองจะเปนเชนนี้ไมได  เพราะกอนบานจะแลวเสร็จ  แต
ละหลังไมรูวาจะไดเปนบานใคร  แตละหลังจึงสรางกันอยางสุดฝมือ   
 
ในความรูสึกของคนไมมีบานอยาง ศักดา  พรรณรังษี  ประธานบานมั่นคงโครงการ
ที่หนึ่ง  เขามักจะบอกเลาเสมอวา “เราไดสรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับคนบาน
น้ําเค็ม  เราจะบอกลูกบอกหลานตอไปวา  คนรุนพอนี้  ไดสรางบานน้ําเค็มขึ้นมา
ใหมจากซากปรักหักพังของสึนามิ  ถึงเราจะเปนคนยากคนจน  แตเราไดจารึกเรื่องราว 
บนผืนดินบานน้ําเค็ม  บานมั่นคงคือความภาคภูมิใจของพวกเรา....” 
 
คงไมเฉพาะแตศักดาเทานั้นที่ภาคภูมิใจ  แตทุกคนที่มีสวนรวมในการบุรณะบาน
น้ําเค็ม  จากสภาวะสึนามิ  วันนี้บานน้ําเค็มไดกาวมาไกลกวาที่ครั้งหนึ่ง  ไมตรีเคย
คิดฝนไววา  อยากเห็นบานเขาออกโทรทัศน  แตวันนี้บานน้ําเค็มไมเพียงเปนชุมชน
ที่เขมแข็งเทานั้น  บานน้ําเค็มเปนหมูบานมั่นคงที่เขมแข็งอีกดวย 
 
บันทึกความรูสึกผูเขียน 
เปนครั้งแรกที่ผมลองใตแมระยะทางไกลที่สุดในชีวิต  แตเปนการเดินทางบน
เครื่องบินยนเวลาเหลือไมก่ีช่ัวโมง  ผมก็ถึงยังถิ่นไทยแดนใต  กวาดตามองไปทาง
ไหนเห็นแตน้ําทะเล  แปลกตางจากเมื่อไมก่ีช่ัวโมงกอนที่อยูทางภาคเหนือเห็นแต
ภูเขาลูกโตๆ   
 
“สึนามิ”  คลื่นยักษจะถามคนบนภูเขาคงคิดไมออกวามันเปนเชนไร  จะดีหนอยก็
เห็นภาพทางโทรทัศนเพียงเทานั้น  แตกับการลองใตครั้งนี้ของผม  มันก็เกี่ยวเนื่อง
กับสึนามิ  แตเปนการเขาไปถอดบทเรียนชุมชนที่แกไขปญหาของตนเองหลังจาก
ประสบภัยสึนามิ 
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ผมเขาใจกับตนเองวา  ชาวบานไมวาจะอยูที่ใดภาคไหน  คงมีปญหาเรื่องปากทอง
เหมือนๆ  แตที่ภาคใตฝงทะเลอันดามันพวกเขาไดรับปญหาอันเปนผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ 
 
บานน้ําเค็มเปนหมูบานเปาหมายที่ผมจะเก็บเรื่องราว  ตลอดสามปที่ชาวบานฟนฟู
วิถีชีวิตความเปนอยู 
 
วันแรกที่ผมเขาบานน้ําเค็ม  เห็นรองรอยคลื่นยักษที่ซัดกวาดทําลายทุกสิ่งทุกอยาง
บนชายฝง  แมจะเหลือใหเห็นเปนตัวอยางบาง  แตตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา  
ก็ไดถูกลบรอยไปมากแลว  แตก็หลายสิ่งยังมิอาจกลบลบความทรงจําอันเลวรายนั้น
ได 
เรือสีสมเจามารรายหรือเรือสีสมุทร  ที่มาเกยขึ้นบนบกอยูริมทางเยื้องซอยตกปู  คง
ไมมีใครรูประวัติวันสึนามินั้นไดดีกวาคนบานน้ําเค็ม  หรือเรือกฤษณะสาคร  ที่
ชาวบานตั้งช่ือใหวาเรือเทวดานั้น  แตกตางกันอยางไร 
 
วันนี้เรือเจามารรายสีสมถูกลําเลียงมาไวเคียงกับเรือเทวดาสีฟาแลว  เรือทั้งสองลํา
คืออนุสรณจากสึนามิบานน้ําเค็ม  ชาวบานน้ําเค็มรูดีวาเรือทั้งสองลํามีความเปนมา
แตกตางกันเกี่ยวกับเรือทั้งสองลํานี้ 
 
วากันวาเรือสีสมเจามารรายนั้น  วันเกิดสึนามิมันถูกคลื่นยักษซัดพาวนวายตามแรง
คลื่นเขาสูยานตลาด ไดเบียดไดกระแทกเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ขวางหนาพรอมผูคน
สังเวยชีวิตไปกับมันนับรอย  ขณะที่เรือเทวดาสีฟานั้น  ขณะถูกคลื่นยักษพัดใสมัน
ไดเกี่ยวเอาชาวบานคนหนึ่งพรอมลูกนอยแลวพาสองพอลูกเกยตื้นยังริมถนนโดย
แทบไมไดสรางความเสียหายใดๆ  เลย 
 
ผมเห็นเรือขนาดใหญทั้งสองลํามาเกยตื้นหางออกจากชายฝง  ชวนใหจินตนาการถึง
คลื่นยักษวันนั้นอยางสยดสยอง 
 
แตโจทยที่ผมเขามาน้ําเค็มคือการถอดบทเรียนชาวบานในการฟนฟูชีวิตหลังสึนามิ  
ตอนแรกผมคิดงายๆ  วาบานน้ําเค็มคงจะเปนเหมือนหมูบานทั่วๆ  ไป  เพราะคิดเอา
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กับตัวเองวาไดผานเรื่องราวหมูบานตามที่ตางๆ  มาพอสมควร  แตลงเอาเขาจริงบาน
น้ําเค็มมีความเปนมาในการเกิดเปนหมูบานที่มีความแปลกตางจากหมูบานทั่วๆ  ไป  
มีความเปนมาที่สลับซับซอน  และซอนทับดวยวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคใตอีก
ช้ันหนึ่ง 
 
ผมที่มาเก็บขอมูลการฟนหมูบานน้ําเค็มหลังสึนามิครั้งนี้สนุกอยูไมนอย  แตเสียดาย
ที่ความสามารถไมเพียงพอถึงขั้นใชได  แตประสบการณที่ไดสัมผัสกับหมูบาน
น้ําเค็มอยางผิวเผิน  มันเปนประสบการณที่มีคามาก 
 
ผมเคยเห็นการกอตัวของชาวบาน  และเคยกอต้ังกลุมชาวบาน  แตไปไมกี่น้ําก็
ลมเหลวสลายกันไป  แตการไดเขามาเห็นกอกอเกิดกลุมชาวบานน้ําเค็มกลุมนี้  ผม
เห็นความตางบางอยางคือสัมผัสไดดวยความรูสึกบางอยางวา  ชาวบานน้ําเค็มกลุม
นี้มีความเขมแข็ง  และความคิดของกลุม  มันผานการกอรางโครงสรางความคิดของ
กลุมที่แข็งแรง  ผานการทํางานอยางหนักและการเสียสละของเหลาแกนนําทั้งหลาย 
 
ผมเห็นขอเดนของกลุมบานน้ําเค็มอยางหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกับความเปนกลุมของ
ชาวบานทางภาคเหนือ  คือความกึ่งเกรงกึ่งกลัวผูนํา  ขณะที่ผูนํากลุมเองมีความเอา
จริงเอาจังและเด็ดขาด  มุมมองของผมในสวนนี้มิอาจสรุปวามันเปนประเพณีของ
ทองถิ่นหรือไม  หรืออาจเปนเอกลักษณของตัวบุคคล 
 
หรือวาความเปนกลุมของชาวบานน้ําเค็มกลุมนี้ที่ยกระดับขึ้นเปนองคกรชุมชนที่มี
ความเขมแข็งนี้  มันมาจากกระบวนการเขาใจเปาหมายรวมกัน  โดยกอขึ้นจากความ
สํานึก  ซึ่งไมใชกอขึ้นจากการมีคนมาชี้แนะชี้นํา  ผมคิดและตั้งขอสังเกต 
 
แตในความเปนกลุมของชาวบานน้ําเค็ม  ก็มีความชัดเจนในการทํางานเปนทีม  โดย
แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบกันเปนฝายๆ ไป 
 
สิ่งหนึ่งที่ผมไดเห็นจากการทํางานของกลุมผูนําคือ  ความเสียสละ  และการทํางาน
อยางหนักเพื่อชุมชน  เมื่อครั้งที่ผมลงไปในพื้นที่หมูบานน้ําเค็ม  ไดไปพูดคุยกับคุณ
ไมตรี  จงไกรจักร  ซึ่งเขาเปนผูนําคนสําคัญของบานน้ําเค็ม  เขาเปรยออกมากับผม
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วา  ชีวิตคนเราทําอะไรเพื่อคนอื่นที่ดอยกวาหรือขาดโอกาส  ความเปนคนของเราดู
มีคากวาและเลาวาที่เขาไดคิดเชนนี้ ก็เพราะตอนเกิดสึนามิ  เขาเผชิญอยูในเหตุการณ  
เขาเห็นชีวิตคนลอยไปกับคลื่นยักษ  และชีวิตมากมายที่สังเวยใหกับเหตุการณ  แต
ละคนตายไปไมอาจเอาอะไรไปได   
 
เหตุการณสึนามิไดเปนเปาหลอมตอมุมมองชีวิต  ผูนําชุมชนไมใชมีเพียงคุณไมตรี
นําเดี่ยวอยูคนเดียวโดดๆ  แตมีกันเปนทีม  ซึ่งคุณไมตรีเองเมื่อชุมชนบานน้ําเค็มกอ
รูปกอรางยืนดวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง เขาเองก็ไดรับภาระที่ขยายออกไป  เพราะ 
สึนามิไมเกิดเฉพาะบานน้ําเค็ม 
 
การรวมตัวกันเปนเครือขายผูประสบภัยสึนามิของหกชายฝงอันดามัน  คุณไมตรีก็
ไดรับหนาที่เปนผูประสานงานเครือขาย  ติดตามการแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้น
หลังจากสึนามิ   
 
ขณะเดียวกันความคิดฝนของเขาตอบานน้ําเค็มที่ตองมุงหนาเดินตอไป  การทํางาน
ฟนฟูชีวิตของชาวบานน้ําเค็ม  ที่มีศูนยประสานงานบานน้ําเค็มเปนแกนกลางในการ
ดําเนินงาน  โดยมีธนาคารชุมชนเปนเฟองขับเคลื่อน  ผานโครงการภายใตกลุมตางๆ  
ที่ขึ้นตอศูนยประสานงาน 
 
มาจนถึงวันนี้  บานน้ําเค็มไดฟนคืนจากสภาพยอยยับหลังสึนามิไดมากแลว  การ
ฟนฟูเบื้องตนเมื่อครั้งยังอยูกันที่ศูนยพักพิงกรมทรัพยนั้นไดผานแลว  และการฟนฟู
ในระดับปานกลางลวงเลยสามปมาแลว  กลุมอาชีพกลุมตางๆ  ไมวากลุมเลี้ยงปลา
กระชัง  กลุมประมงพื้นบาน  หรือกลุมอาชีพอิสระ  ก็ฟนคืนมาชาวบานสามารถ
กลับมาประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดไดแลว  ระบบมวลรวมเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  ของบานน้ําเค็มที่เคยพินาศไปกับสึนามิ  ไดกระเตื้องคืนมา    
 
แมวายังหลงเหลืออยูบางบางประเด็นบางกรณี  เชนกรณีขอพิพาทเรื่องที่ดิน  การ
เจ็บปวยหลังสึนามิ  หรือการเจ็บปวยทางจิตหลังสึนามิ  ประเด็นเหลานี้ไดถูก
ทางการลดความสําคัญลงผลักภาระใหเปนรายกรณีที่ตองเผชิญชะตากรรมเอง         
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แตการฟนฟูในระยะยาวไดกลายเปนความกังวลใจใหกับชาวบานตัวเล็กๆ  มิใชนอย  
เมื่อมีขาวระแคะระคายออกมาวา  ไดมีมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก
สถานที่  ที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่  6 กันยายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบ
ในภาพรวามในการแกไขปญหาของจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน โดยไดมีการ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและฟนฟูจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ตเปนศูนยการแหลง
ทองเที่ยวระดับโลก 
 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวทางกลุมแกนนําที่ไดเห็นขอมูลก็กังวลอยูมิใชนอย  เพราะ
บานน้ําเค็มจะถูกทาปากเขียนคิ้วแตงหนาไวคอยรองรับการทองเที่ยว  หากโครงการ
ดังกลาวเกิดขึ้นไดนับวาบานน้ําเค็มอลังการมิใชนอย  จะมีการสรางสะพาน
เช่ือมโยงมาจากเกาะคอเขาออกสูบานน้ําเค็มและมีการคิดจะสรางอะไรตอมิอะไร
อีกมากมาย 
 
ในเชิงการทองเที่ยวชุมชนเองใชวามิไดคิด  แตก็คิดทําการแตนอย  เพราะชุมชนเอง
เห็นศักยภาพของตนที่เปนจุดขายใหกับการทองเที่ยวได   
 
ผมเคยไดคุยกับคุณไมตรี  เขามีแนวคิดในเชิงการทองเที่ยว  บานน้ําเค็มมีความ
พรอมในการรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศน  ซึ่งไมใชการทองเที่ยวขนาดใหญ 
เพราะน้ําเค็มมีปาชายเลนที่สมบูรณ  แตสิ่งที่เขามั่นหมายปนมือที่จะทําการทองเที่ยว
คือ  การทําพิพิธภัณฑมีชีวิต  เขาเคยเลาวาใครที่จะเขามาเที่ยวเขามาดูบานน้ําเค็ม  
บานแตละหลังจะนําทานไปเที่ยวชุมชุนไดเอง  โครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตก็เปนหนึ่ง
ในการฟนฟูสภาพชีวิตหลังสึนามิ  ซึ่งไดมีการจัดทําสถานที่ไวที่บานมั่นคงโครงการ
สอง  ซึ่งมีเปาหมายการทําการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง 
 
สึนามิไดลวงเลยสามปมาแลว  แนวทางทางฟนฟูและผลของการฟนฟูไดเขารูปเขา
รอยกลับมาเปนชุมชน  และเปนชุมชนใหมโดยเฉพาะอยางบานน้ําเค็ม  การกอตัว
ขึ้นเปนองคกรชุมชนแลวแกไขปญหาใหกับตนเอง  นับเปนเรื่องที่ไดรับการชื่นชม  
บานน้ําเค็มหากปราศจากคนอยางไมตรี  ศักดา ปาน ประธาน  ประยูร  อุ  และอีก
หลายๆ  คนไมไดเอยนาม  ก็คงยากที่จะสรางชุมชนใหเขมแข็งได  และชาวบานเอง
มีสวนสําคัญในการใหความรวมไมรวมมือ  แตก็มีอีกกลุมที่หากไมเอยถึงก็คง
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กระไรอยู  ก็คือกลุมคนองคกรตางๆที่เขามาชวยเหลือ  จะมากบางจะนอยบางก็ถือ
ไดวาทานมีสวนรวมในการฟนฟูสรางชีวิตใหมหลังสึนามิใหกับชาวบาน 
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หนังสือท่ีจะจัดพิมพภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
  

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 

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       
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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 
       โดยสาํเริง เชยช่ืนจิตร ISBN 978 974 13 8162 3 
12. ผลประโยชนบนที่ดินกับเสียงคร่ําครวญของผูประสบภัย โดย ศยามล         

ไกยูรวงศ, สมยศ โตะหลัง , ดาวรรณ สันหลี   
13. การเชื่อมโยงความคาดหวังในการฟนฟู บทเรียนจากการใหความชวยเหลือ

และฟนฟู 3 ปหลังสึนามิในประเทศไทย โดยคารล เซกชไนเดอร และ ลารส 
เคราเซอ ISBN 978 3 927760 86 8 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551 




