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 ๑	โปรดดู	รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบ 
ภัยธรรมชาติ	วุฒิสภา,	กรุงเทพมหานคร:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๕๓.

๑. บทนำ 
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชน 
ทีป่ระสบภยัธรรมชาต	ิวฒุสิภา	ไดศ้กึษาเกีย่วกบัมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขภยัพบิตัธิรรมชาติ๑		ตลอดจน 
การใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาตามสทิธขิองผูป้ระสบภยัพบิตัใินหลายดา้น	สิง่สำคญัในการดำเนนิกจิกรรม 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และพันธกรณีตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ	

๒. สิทธิพื้นฐานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพึงจะต้องได้รับการเคารพ	 (Respect)	 ปกป้อง	
(Protect)	 และเติมเต็ม	 (Fulf	ill)	 สิทธิมนุษยชนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเจ้าของดินแดนหรือรัฐเจ้าของ 
สัญชาติก็ตาม	 รวมทั้งสังคมระหว่างประเทศ	 หากแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้	 ยังต้องเผชิญความท้าทาย 
ที่หลากหลายรวมไปถึงความไม่เท่าเทียมในการรับความช่วยเหลือ	 การเลือกปฏิบัติในการให้ความ 
ช่วยเหลือ	 การสูญหายของเอกสาร	 ความไม่ปลอดภัยหรือไม่สมัครใจในการกลับสู่ถิ่นฐานเดิมหรือ 
ตั้งถิ่นฐานใหม่	 ปัญหาต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นฐาน 
ทางกฎหมายให้กับการทำงานทางด้านมนุษยธรรมที่เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาต	ิ เพราะ 
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 ๒	Rebecca	Barber,	“Facilitating	Humanitarian	Assistance	 in	 International	Humanitarian	and	Human	Rights	
Law,”	 International Review of the Red Cross International Review of the Red Cross	 ๙๑,	 ๘๗๔	 (๒๐๐๙):	 
๓๗๑-๓๙๗.	
 ๓	Jack	L.	Goldsmith	and	Eric	A.	Posner,	The Limits of International Law,	(Oxford:	Oxford	University	Press,	
๒๐๐๕),	pp.	๑๙๐-๑๙๔.

ยังไม่มีตราสารกฎหมายระหว่างประเทศใดที่จะทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเจาะจง	 ดังนั้น	 
รัฐย่อมไม่สามารถพรากสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้	 เพราะสิทธิดังกล่าว 
ล้วนแต่เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและไม่สามารถ 
ลดลงได้ด้วยเพียงเพราะเกิดเป็นภัยฉุกเฉินขึ้น	 การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงเป็นการ 
คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนไม่ให้ถูกละเมิด	 รัฐภาคีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน	 จึงจะต้อง 
ผูกพันในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีให้มากที่สุดในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว	 รวมไปถึงการ 
รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	มิฉะนั้นเท่ากับว่ารัฐนั้นบกพร่องต่อพันธกรณีของตนตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ๒	โดยการเพิกเฉยไม่ยอมใช้ความ 
พยายามทุกวิถีทางที่จะดำรงมาตรฐานขั้นต่ำของสิทธิ 
พื้นฐานที่สำคัญดังกล่าวเอาไว้	ดังนั้น	 สิทธิพื้นฐาน
ของปัจเจกชนในการเรียกร้องแก่รัฐในสถานการณ์ 
ภัยพิบัติธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้
 ๒.๑ สทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู ่(Right	to	Life)	บคุคล 
ทั่วไปมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตอยู่	 เพราะเป็น 
สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พยายามดิ้นรนต่อสู้ 
ให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดได้	ถือได้ว่าสิทธิน้ีเป็นสิทธิพ้ืนฐาน 
ขั้นต่ำที่สุดเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีผูกพันรัฐที่ต้องให้ประชาชนในรัฐดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข	 
(Well-Being)๓	เมือ่คำนงึถงึความอยูร่อดของมนษุยชาต	ิตกผลกึอยูใ่นตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ทัง้ระดบัสากล	และภายในภมูภิาค	รฐัจงึมพีนัธกรณใีนการทีจ่ะตอ้งดำเนนิการทกุวถิทีางภายในอำนาจ 
ของตนที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนจากภัยอันตรายทั้งปวง	รวมทั้ง	การดำรงรักษาความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในรัฐ
 ๒.๒ สิทธิด้านอาหาร	 (Right	 to	 Food)	 เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองภายใต้ตราสารกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 ปัจเจกชนพึงมีสิทธิได้รับอาหารจึงนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ	 ถ้าปัจเจกชนนั้น 
ไม่มีความสามารถในการหาอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	 การที่นำอาหารผิดประเภทไปให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความสำคัญ 
อย่างยิ่ง	 เนื่องจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึง 
ประชาชนในพื้นที่	 และส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความรู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพต่อวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างออกไปอีกด้วย
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 ๒.๓ สิทธิด้านน้ำ	(Right	to	Water)	เป็นสิทธิที่มาควบคู่กับสิทธิด้านอาหาร	และคล้ายคลึงกัน 
ในการที่รัฐจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี	 น้ำที่ประชาชน 
ควรทีจ่ะสามารถเขา้ถงึไดแ้บง่ออกไดเ้ปน็	๒	ประเภท	ซึง่มาตรฐานทางดา้นคณุภาพขัน้ตำ่จงึแตกตา่งกนั	
คอื	๑.	เพือ่ใชอ้ปุโภคมวีตัถปุระสงคส์ำหรบัการคมนาคมหรอืชำระลา้งสิง่สกปรก	๒.	เพือ่การบรโิภคนัน้	
จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคมีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงกว่า	 เพราะน้ำเพื่อการบริโภค 
เป็นน้ำที่เข้ามาสู่ร่างกาย	จึงจำเป็นจะต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต	เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์จากการบริโภค
 ๒.๔ สิทธิการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม	 (Right	 to	 Return)	 มิได้จำกัดเพียงการบรรเทาทุกข์เท่านั้น	 
กลุม่บคุคลทีย่า้ยจากถิน่ฐานเดมิทีป่ระสบกบัภยัพบิตัธิรรมชาตเิปน็ผูพ้ลดัถิน่ภายในดนิแดน	(Internally	 
Displaced	Persons)	มสีถานภาพพเิศษไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระหวา่งประเทศ	แตย่งัคงรวมถงึ 
การปกป้องกลุ่มบุคคลเดิมให้สามารถกลับคืนไปยังถิ่นฐานเดิมของตนด้วย	 ถือว่าเป็นสิทธิในการกลับ 
ถิ่นฐานเดิม๔	หากแต่ผู้พลัดถิ่นภายนอกดินแดน	(Externally	 Displaced	 Persons)	ด้วยสาเหตุจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติ	 กลับไม่มีสถานภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 จุดที่น่าสังเกตคือสิทธิในการ 
กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม	มิใช่สิทธิเดียวกับสิทธิ์ในการมีที่อยู่อาศัย	 (Right	 to	Abode)	 โดยเมื่อผู้นั้นกลับ 
สู่ถิ่นฐานเดิมแล้วย่อมมีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศต่อไป	 โดยมิต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอีกต่อไป	 แต่ก็ 
มิใช่หมายความว่าผู้นั้นจะได้รับสัญชาติเสมอไป๕	สิทธิในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมจะปรากฏอยู่ใน 
กฎหมายระหว่างประเทศจำนวนมาก๖ 
 ๒.๕ สิทธิการมีที่อยู่อาศัย	 (Right	 to	 Housing)	 ทุกคนต้องมีสิทธิการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 
และมั่นคงในการอยู่อาศัยอย่างสงบและสันติเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ 
อาศัยเป็นฐานในการเรียกร้องสิทธิต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องต่อไป๗	การที่มีอยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ 
ธรรมชาต	ิจงึแบง่ออกไดเ้ปน็	๓	รปูแบบ	คอื	๑.	ทีพ่กัฉกุเฉนิใหก้บัผูป้ระสบภยั	ซึง่มกัจะใชส้ถานทีส่าธารณะ	
อาทิ	หอประชุม	โรงพยาบาล	โรงเรียน	หรือแม้แต่จะเป็นเต็นท์ก็ตาม	๒.	ที่พักชั่วคราวที่มีความ 
เหมาะสมจงึตอ้งออกแบบมาเพือ่การอยูอ่าศยัในระยะยาวจนกวา่ทีอ่ยูเ่ดมิของตนจะไดร้บัการซอ่มแซม	 
หรือมีการสร้างขึ้นมาใหม่	โดยจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบเองด้วย	 
๓.	ที่พักถาวร	การจัดสร้างที่พักใหม่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใหม่ด้วยเหตุผลทางด้านความ 
ปลอดภัย	ยังมีในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ปราศจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่มีที่อยู่อื่น	เพราะเดิม 
ก่อนเกิดภัยพิบัติก็เป็นแต่เพียงผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัยเท่านั้น	อีกทั้งยังมีกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ 
พื้นที่เดิมของตนถูกทำลายลงไปหรือกลายเป็นพื้นที่อันตราย	จึงทำให้หนทางสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ 

 ๔	Lolita	Buchner	Inniss,	“A	Domestic	Right	of	Return?	Race,	Rights,	and	Residency	in	New	Orleans	in	the 
Aftermath of Hurricane Katrina,” Boston College Third World Law Journal ๒๗, ๒ (๒๐๐๗): ๓๒๕-๓๗๓, at	๓๒๕-๓๗๑.
 ๕	A.C.	Evans,	“European	Citizenship:	A	Novel	Concept	in	EEC	Law,”	American Journal of International Law 
๓๒,	๔(๑๙๘๔):	๖๗๙-๗๑๕,	at	๖๗๙-๖๘๐.
 ๖	Paul	Sieghart,	The International Law of Human Rights,	(Oxford:	Oxford	University	Press	๑๙๘๓):	๑๗๔-๑๘๘. 
 ๗	Miloon	Kothari,	Sabrina	Karmali,	and	Shivani	Chaudhry,	The Human Right to Adequate Housing and Land, 
(New	Delhi:	National	Human	Rights	Commission,	๒๐๐๖),	pp.	๙-๔๒.
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จึงต้องให้รัฐเจ้าของดินแดนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบ	หรอืแมแ้ตก่ารรบัความชว่ยเหลอืจากองคก์ารพฒันาภาคเอกชนในการจดัสรา้งทีพ่กัอาศยัให	้ 
 ๒.๖ สิทธิด้านเครื่องนุ่งห่ม	 (Right	 to	 Clothing)	 การมีเครื่องนุ่งห่มถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐาน 
ประการสำคัญที่มักจะถูกลืม	ทั้งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคม	ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจึงควรที่จะได้รับเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น	 ซึ่งไม่ใช่เป็นการ 
เลือกให้เครื่องนุ่งห่มตามอำเภอใจ	 แต่เป็นการที่ผู้บริจาคต้องให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของ 
ผู้รับบริจาคด้วยเช่นกัน	 การที่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องในสิทธิ์นี้	 ผู้ให้ความ 
ช่วยเหลือจึงควรที่จะทำความเข้าใจกับทั้งการดำรงชีวิตของผู้ที่รับผลกระทบและสภาพภูมิอากาศของ 
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ	จงึจะทำใหเ้ครือ่งนุง่หม่นัน้ตรงกบัความตอ้งการ	อกีทัง้เสือ้ผา้ทีร่ฐัจะตอ้งจดัทำให ้
จะต้องเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้นั้นด้วย	เพราะผู้ประสบภัยอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้
 ๒.๗ สทิธดิา้นสขุภาพ	(Right	to	Health)	เนือ่งมาจากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาต ิ
มีทั้งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	คือ	บาดเจ็บทางกายซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัตินั้น	และได้รับ 
ผลกระทบทางออ้ม	คอืบาดเจบ็ทางดา้นจติใจซึง่เปน็ผลมาจากความสญูเสยีบคุคลใกลช้ดิจนถงึทรพัยส์นิ	 
จึงทำให้ฐานของสิทธิทางกฎหมายของปัจเจกชนเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพประกอบไปด้วยสุขภาพ 
ทางกายและทางใจ	(Physical	and	Mental	Health)	ซึง่กำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งปอ้งกนั	ปฏบิตั	ิและควบคมุ 
ต่อโรคระบาด	และสร้างให้มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในยามเจ็บป่วย๘  
 ๒.๘ สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูล	(Right	to	Access	Information)	ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
สากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่ง๙	ในบริบทที่เกี่ยวกับภัยสาธารณะ	สิทธิในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติและความเสี่ยงที่อาจได้รับหรือจะได้รับจาก 
ภัยพิบัตินั้น	 ดังนั้น	 เป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงภัยในทุกลักษณะ	 ตลอดจน 
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิธีการที่จะช่วยเหลือตนเองจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได	้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัจจัยของความเสี่ยงแน่ชัดอยู่แล้ว	 ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะมีมากหรือน้อย 
ก็ตาม	จนไปถึงการรับทราบข้อมูลในการรับความช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดภัย
 ๒.๙ สิทธิการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	(Right	to	Humanitarian	Assistance)	
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น	 ย่อมต้องมีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมา	 โดยการ 
ช่วยเหลือสามารถแบ่งออกได้เป็น	๓	ประเภทหลัก	คือ	๑.	การให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ	คือ	 
ตามความตอ้งการของปฏบิตักิารบรรเทาทกุข	์ซึง่ขึน้อยูก่บัชนดิของภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้	จงึเปน็อาหาร	เสือ้ผา้	
ยารักษาโรค	ที่อยู่อาศัยชั่วคราว	สิ่งของ	จนไปถึงเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง	และค้นหาผู้รอดชีวิต	
๒.	การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน	 เป็นการสนับสนุนเงินให้แก่ปฏิบัติการบรรเทาทุกข	์หรือใช้ 
สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็น	และ	๓.	การให้ความช่วยเหลือฝึกฝนบุคลากร	ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ 

 ๘	Alicia	Ely	Yamin,	“The	Right	to	Health	under	International	Law	and	Its	Relevance	to	the	United	States,”	
American Journal of Public Health	๙๕,	๗	(๒๐๐๕):	๑๑๕๖-๑๑๖๑.
 ๙	See,	Toby	Mendel,	Freedom	of	Information:	A	Comparative	Legal	Survey,	Paris:	UNESCO,	๒๐๐๘.
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ภาคสนามเท่านั้น	 แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารหรือการประสานงานโดยการให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด	ย่อมต้องคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ	และความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น	
	 การให้ความช่วยเหลือไม่ได้ยุติเพียงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น	แต่ควรที่จะรวมถึง
มาตรการเตรียมความพร้อม	 เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อไม่ 
สามารถป้องกันให้เกิดภัยพิบัติได้	 การลดผลกระทบความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ	 จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะทำให้ความช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพ	 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและซ้อมตระเตรียมการ	
จึงจะเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน	 จนไปถึงเป็นการทดสอบประสิทธิภาพและแผนงาน 
ที่ได้วางแผนเอาไว้	
	 การใหค้วามชว่ยเหลอืระหวา่งประเทศเปน็การสง่เสรมิใหร้ฐัเจา้ของดนิแดน	เปน็การเตมิเตม็หนา้ที	่
และความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อประชาชนที่ล้วนแล้วแต่คาดหมายและหวังให้รัฐดำเนินการให้เต็ม 
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ	 แต่มิใช่เป็นการแสดงออกของการแทรกแซงในกิจการภายใน 
ของรัฐ	หรือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับอำนาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดนแต่อย่างใด๑๐	เพราะจาก 
แนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน	 การเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	 
ทกุครัง้ยงัตอ้งขอความยนิยอมจากรฐัทีไ่ดร้บัผลกระทบเสยีกอ่น	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเคารพในอำนาจ 
อธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดน	 โดยในทางกลับกันก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลอันชอบธรรมอันใดที่รัฐ 
จะปฏเิสธไมย่อมรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรมภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ	เพราะ 
นอกจากจะเป็นการปฏิเสธความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	 ยังเทียบเท่ากับเป็นการปฏิเสธถึง 
สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 อันเป็นความรับผิดชอบหลักที่รัฐดังกล่าวพึงมีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดน 
ของตน	การไม่อนุญาตให้เข้าความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจึงไม่สามารถกระทำได้ตามอำเภอใจ	 
แตอ่ปุสรรคทีเ่กดิจากเจตนารมณท์างการเมอืง	หรอืแนวนโยบายทีต่อ้งการปดิกัน้	หรอืรฐับาลจะปฏเิสธ 
ข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากภายนอก	 แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพของรัฐบาล 
กลับไม่เพียงพอหรือเจตนาที่จะไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในดินแดน 
จงึเทา่กบัวา่เปน็การบกพรอ่งตอ่ความรบัผดิชอบของตนภายใตห้ลกักฎหมายระหวา่งประเทศ	และเปน็ 
การละเมิดสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชน๑๑ 
	 ในช่วงแรกของการเกิดภัยพิบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบจำต้องอาศัยการให้ความช่วยเหลือทางด้าน 
มนุษยธรรม	เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการกู้ภัยช่วยชีวิตให้รวดเร็วที่สุด	แต่ช่วงการฟื้นฟูต้องยอมรับว่า 
เป็นบทบาทของรัฐเจ้าของดินแดนเป็นสำคัญ	 โดยความเชื่อมโยงกันระหว่างช่วงของการให้ความ 
ช่วยเหลือกับช่วงการฟื้นฟู	จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจน	และการประสานงานกันใน
ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ	จึงจะส่งผลให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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	 ภัยพิบัติกระทบต่อปัจเจกชน	 และสภาพความเป็นอยู่	 ซึ่งมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดและยุติภายใน 
รัฐเองหรือและข้ามไปยังรัฐอื่น	 จนนำไปสู่ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยพื้นฐานของความสุจริต	(bona	f	ides)	และใช้เป็นฐานในการอ้างอิงการดำเนิน 
กจิกรรมดงักลา่ว	ตอ้งอาศยัพฒันาการของกฎหมายภายทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกนั	เพือ่ไมใ่หผู้ท้ีไ่ดร้บั 
ผลกระทบต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ซ้ำซาก
	 โครงสร้างการให้ความช่วยเหลือจึงควรที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของปัจเจกชน 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีก่ำลงัมพีฒันาการทีช่อบธรรมมากเพิม่ขึน้	และผูท้ีม่สีว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาติ	ซึง่ตอ้งยอมรบัวา่ภาคเอกชนมกัจะรว่มงานกนัและปฏบิตังิาน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ภาครฐั๑๓	และไดร้บัการสนบัสนนุจากสถาบนัระหวา่งประเทศมากกวา่๑๔   
แต่งานส่วนใหญ่ของภาคเอกชนมุ่งที่จะตอบสนอง 
ต่อความต้องการเร่งด่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
มากกว่าการพัฒนาและฟื้นฟู	
	 ดังนั้น	 เหตุผลที่จะจำกัดการเข้าถึงทางด้าน 
มนษุยธรรม	(Humanitarian	Access)	ในสถานการณ ์
ภัยพิบัติธรรมชาติ	 จึงจำกัดได้เพียงผลของข้อจำกัด 
ทางสิ่งก่อสร้าง	 อาทิ	 ถนนและสะพานถูกทำลาย	 
ความกังวลด้านความปลอดภัยของทีมกู้ภัย	ระยะทาง 
ของจดุเกดิเหต	ุจนถงึความเสีย่งตอ่การเกดิภยัพบิตัริะยะทีส่องตามมา	รฐัจงึตอ้งตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 
ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต	ิ 
และสามารถรับความช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	

๓. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเสี่ยง 
	 ตามพื้นฐานของสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบพึงมีแล้ว	รัฐต้องตอบสนองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 
แต่ยังคงมีปัจเจกชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	(Vulnerability)	ที่ควรจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ	 เนื่องจากการ 
ให้ความช่วยเหลือมักจะบกพร่องในกลุ่มของปัจเจกชนดังกล่าว	จึงทำให้มีตราสารกฎหมายระหว่าง 
ประเทศกำหนดลำดับความสำคัญของปัจเจกชนนั้นเป็นพิเศษตามสถานภาพ	ดังนี้
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 ๑๕	United	Nations	Development	Program,	Human Development Report ๑๙๙๕,	(Oxford:	Oxford	University	
Press,	๑๙๙๕),	pp.	๒๙–๔๖.	
 ๑๖	See,	International	Federation	of	Red	Cross	and	Red	Crescent	Societies,	World Disasters Report ๒๐๐๖: 
Focus on Neglected Crises,	(Geneva:	International	Federation	of	Red	Cross	and	Red	Crescent	Societies,	๒๐๐๗),	
pp.	๑๔–๑๖๔.
 ๑๗	Jacqueline	Sims,	“Natural	Disasters	and	the	Role	of	Women,”	in	International Perspectives on Natural 
Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences,	 eds.	 Joseph	 P.	 Stoltman	 et	 al.,	 (Dordrecht:	 Kluwer	
Academic	Publishers,	๒๐๐๔),	pp.	๔๒๙–๔๔๓.
 

 ๓.๑ เด็ก	 ต้องได้รับสิทธิพิเศษในการให้ความช่วยเหลือและปกป้อง	 พบบ่อยครั้งที่เด็กต้อง 
พลดัพรากจากครอบครวั	หรอืเลวรา้ยกวา่นัน้ตอ้งตกเปน็เดก็กำพรา้	จงึมคีวามเสีย่งอยา่งสงูทีจ่ะไมไ่ดร้บั 
ความช่วยเหลือ	รวมถึงตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด	ส่งผลให้ความต้องการของเด็กถูกละเลยหรือ
มองข้ามไปเนื่องจากขาดผู้คุ้มครองและดูแลท่ามกลางสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน	
 ๓.๒ สตรี	 ในสังคมของทุกชนชาติ	 สตรีถูกมองว่าต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือเป็นภาระของสังคม	 ไม่มี 
ชาติใดเลยที่จะปฏิบัติต่อสตรีดีกว่าบุรุษ๑๕  
เป็นธรรมดาที่สตรีที่ ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติธรรมชาติจะถูกมองข้ามในการได้รับ 
ความช่วยเหลือ๑๖ ซึ่งในกระบวนการให้ความ 
ช่วยเหลือย่อมต้องคำนึงถึงความแตกต่างด้วย๑๗  
แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นหน้าที่หลักของสตรี 
ต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลงานภายในบ้าน	 
เลี้ยงดูบุตร	การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องความ 
ชว่ยเหลอืนอ้ยกวา่ผลกระทบทีส่ตรไีดร้บัแตกต่าง 
จากผู้ชาย	 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ	ถ้าละเลยต่อความแตกต่างทางด้านเพศก็จะ 
ทำให้การให้ความช่วยเหลือไม่สมสัดส่วน	 หรือปราศจากกลไกในการดูแลความต้องการพิเศษของ
สตรีโดยเฉพาะ	 จึงต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและบทบาทหน้าที่ภาระ 
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันด้วย
	 นอกจากนี	้ปจัเจกชนทีม่สีถานะภาพสญูเสยีหรอืพลดัพรากจากบคุคลในครอบครวั	เชน่	หญงิหมา้ย	
คนชรา	และสตรีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว	 ก็จะตกเป็นกลุ่มที่เสี่ยงภัยมากขึ้นไปอีก	ทั้งที่คุณค่าของสตรี 
มีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งของสังคมในช่วงการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาต	ิ การให้สตรี 
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมวางแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ	และส่งเสริมศักยภาพของสตรี	ย่อมสามารถ 
ชว่ยลดความเสีย่งภยัระหวา่งเกดิภยัพบิตัธิรรมชาตไิด้	อกีทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเพศ	 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ	และลดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย
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 ๓.๓ คนพิการ	 ในสถานการณ์ปกติคนพิการทั้งร่างกายหรือจิตใจก็จะตกเป็นกลุ่มบุคคลผู้ถูกลืม 
จากสังคม	 เพราะด้วยข้อจำกัดทางด้านความสามารถก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน	 ดังนั้น	 
ในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติก็จะยิ่งได้รับความลำบากมากเพิ่มขึ้นไปอีกในการรับความช่วยเหลือ	 
ถา้หากปราศจากการใสใ่จและคำนงึถงึจากผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื	กลุม่คนพกิารมกัไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื	 
ทั้งยังถูกมองว่าเป็นภาระต่อสังคม	 ทั้งที่ในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม 
เชน่กนั	โดยคนพกิารอาจเปน็ทัง้ผูท้ีพ่กิารอยูแ่ลว้หรอืพกิารโดยเปน็ผลมาจากภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่กดิขึน้	 
การให้ความช่วยเหลือคนพิการจึงจำเป็นจะต้องเสริมสร้างบทบาทสถาบันภายในรัฐนั้นที่มีอยู่แล้วเพื่อ 
คุ้มครองคนพิการ๑๘	และให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติต่อไป
 ๓.๔ ชนกลุ่มน้อย	 ตามปกติชนกลุ่มน้อยมักจะโดดเดี่ยวและห่างไกลจากสังคม	 รวมทั้งจากการ 
บรกิารของทางภาครฐัดว้ย	มกีารเลอืกปฏบิตัจิากสงัคมโดยทัว่ไปอยูบ่อ่ยครัง้	จงึทำใหข้าดโอกาสในการรบั 
และเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่าง	ๆ  ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 
กลุ่มบุคคลนี้ก็จะไม่ได้รับการเหลียวแลท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ 
ชนกลุ่มน้อยตกเป็นผู้เสี่ยงภัยตามตราสารกฎหมายระหว่างประเทศต่าง	ๆ  ซึ่งได้เน้นย้ำในประเด็น 
ห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล	 การให้ความช่วยเหลือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเคารพใน 
วัฒนธรรมและประเพณีที่แสดงถึงอัตราลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ	
 ๓.๕ ผู้สูงอายุ	 ในประเภทกลุ่มผู้เสี่ยงภัยผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด	 อีกทั้ง 
ยงัเปน็กลุม่ทีม่คีวามยากจนทีส่ดุดว้ย	โดยเปน็ผลพวงมาจากการสาธารณสขุทีเ่จรญิกา้วหนา้ในปจัจบุนั 
ทำให้ระยะเวลาของชีวิตยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต	 ส่งผลให้จำนวนสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
ทุกปี	 หากแต่ด้วยข้อจำกัดด้านอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรในวัย
ทำงาน	 ท่ามกลางสถานการณ์เช่นว่านี้	 ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวและสังคมด้วยการ
ทำงานสร้างรายได	้ ดูแลลูกหลาน	 และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะให้แก่คน
รุ่นต่อไป

๔. คู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย 
	 รัฐควรจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยตามสิทธิพื้นฐานหลักของผู้ประสบภัย	 โดยมี 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชอ่งทางตดิตอ่ขอรบัความชว่ยเหลอื	การสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั	สทิธขิองผูป้ระสบภยั	
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	รวมทั้งช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ	และสถานที่ติดต่อ 
เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึสทิธทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากภาครฐั	แทนการทีป่ระชาชนผูป้ระสบภยั 
ต้องเป็นฝ่ายไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ๑๙ โดยไม่อาจทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับ หรือ 
เป็นเพียงความช่วยเหลือที่ภาครัฐจะกำหนดเป็นนโยบายเมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้ง	 และบางพื้นที่ 
ที่ไม่เป็นข่าวกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือจนต้องมาร้องขอจากภาครัฐ

 ๑๘		Inter-parliamentary	Union	and	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“From	Exclusion	to	
Equality:	Realizing	the	Rights	of	Person	with	Disabilities,”	in	Handbook for Parliamentarians on the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol No. ๑๔,	(Geneva:	United	Nations,	๒๐๐๗),	p.	๒๕. 
	 ๑๙	โปรดดู,	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐.
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 ๒๐	Philip		T.		Ganderton,		“‘Benefit-Cost		Analysis’	of		Disaster	Mitigation:	Application		as		a		Policy	and	Decision- 
Making		Tool,”	in	Mitigation of Natural Hazards and Disasters; International Perspective,	ed.	C.	Emdad	Haque,	
(Dordrecht:	Springer,	๒๐๐๕),	pp.	๑๑๓-๑๓๔.

	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดถึงสิทธิและ 
เสรีภาพของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 
จึงต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐในการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ 
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัธิรรมชาต	ิเพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัทราบถงึสทิธขิองตนในการไดร้บัความชว่ยเหลอื 
จากภาครัฐ	อาทิ	ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ	หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ	จำนวนของ 
เงินที่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากทรัพย์สิน	 พืชผลทางการเกษตร	 ปศุสัตว์	 สัตว์เลี้ยง	 รวมทั้งการ 
ได้รับสิทธิมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม	 มากกว่าสิ่งที่ภาครัฐจะเป็นผู้หยิบยื่นให้ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ 
ต่อการเยียวยาความเสียหายที่แท้จริง	 และต้องรอคอยในแบบขอรับความช่วยเหลือ	 จึงจะสามารถ 
ดำรงชีวิตหรือเริ่มต้นใหม่ได้
๕. บทสรุป 
	 การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างทันท่วงที	 เสมอภาค	 และ 
ไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เพราะ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้สูญเสียสิทธิในการได้รับการดูแลจากรัฐ	 หากแต่ในบางสถานการณ์ที่ภัยพิบัติ 
มีความรุนแรงเกินกว่าที่รัฐนั้นสามารถจะเผชิญและรับมือได้โดยลำพัง	 โดยยอมรับว่าหน้าที่และภาระ 
ควรตกเป็นของรัฐที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก	 (Primary)	 แต่พันธกรณีนี้ย่อมไม่ถือเป็นเด็ดขาด	
(But	Not	Necessarily	Exclusive)	เมื่อรัฐนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์	จึงควร 
ที่จะเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ	 จำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ	 และการอำนวยความสะดวกจากรัฐที่ประสบภัย 
พิบัติธรรมชาติ	เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 แตอ่ยา่งไรกต็าม	ถงึแมใ้นสถานการณท์ีร่ฐัไดร้บัผลกระทบจะสามารถดำเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในดนิแดนไดโ้ดยลำพงั	กไ็มเ่ปน็เหตผุลทีช่อบธรรมในการปฏเิสธรบัความชว่ยเหลอืทางดา้น 
มนุษยธรรมจากต่างประเทศได้	 เพราะยิ่งมีความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบมากเท่าไร	ยิ่งเป็น
การเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว	
	 หากแตใ่นบางกรณ	ีภยัพบิตัธิรรมชาตเิกดิขึน้โดยไมอ่าจคาดหมายลว่งหนา้ได	้จงึทำใหไ้มส่ามารถ 
มกีารเตอืนภยัไดท้กุกรณ	ีชวีติและทรพัยส์นิจงึขึน้อยูก่บัการเตรยีมตวัปอ้งกนัเพือ่ลดความเสีย่งภยัพบิตั	ิ 
(Disaster	Risk	Reduction:	DRR)	ที่เหมาะสม จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักถึง 
ความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับภัย	 การป้องกันที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการให้ความ 
ช่วยเหลือ๒๐	การระบุถึงความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้านับเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเสี่ยง
ทางภัยพิบัติ	
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	 การทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง	ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในสังคม	มิฉะนั้น	กฎหมายก็จะเป็นเพียงแนวความคิดของนักนิติศาสตร์ที่อยู่ในโลกของอุดมคติเท่านั้น	 
แนวคิดที่ว่าสังคมจะต้องพร้อมให้ความร่วมมือ	ความยินยอม	และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	
โดยพร้อมเพรียงกันก็ยังมาไม่ถึง	จากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของสังคมในการเกิดขึ้นของกฎหมาย 
เป็นการพัฒนาและมีการสะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว	และเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายจึงจะ 
สง่ผลใหเ้กดิแรงผลกัดนัในการพฒันากฎหมายตามมาในภายหลงั	จงึควรเปดิโอกาสใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ในทางระหว่างประเทศรวมถึงปัจเจกชน	 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจรรโลงและรังสรรค์ 
ใหเ้กดิสตปิญัญากอ่ใหเ้กดิกฎหมาย	เพือ่เปน็แรงขบัเคลือ่นจากปจัเจกชน	ใหร้ฐัตระหนกัถงึความสำคญั
ขององค์ประกอบทางด้านกฎหมาย	
	 พัฒนาการของกฎหมายในด้านนี้	 หากยังคงไม่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและตอบสนองกับ 
ภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่พิม่ความถีข่ึน้และรนุแรงมากขึน้ตลอดเวลา	ทัง้ทีป่จัจบุนัเปน็ยคุของโลกทีเ่ชือ่มโยง 
กนัดว้ยขอ้มลูขา่วสารทีร่บัรูผ้า่นสือ่ตา่ง	ๆ 	ไดอ้ยา่งรวดเรว็และฉบัไว๒๑	การเกดิขึน้ของภยัพบิตัถิกูรายงาน 
โดยทันที	 บางภัยพิบัติถึงกับมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ด้วยการรายงานจากภาคสนาม	การให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจึงต้องก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยเส้นสมมุติที่เรียกว่าพรมแดน	การมีส่วนร่วม 
ให้ความช่วยเหลือของสังคมระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นยิ่งตามความเจริญของสังคมระหว่าง 
ประเทศที่ไม่สมควรนิ่งเฉยเมื่อรับทราบถึงความทุกยากของผู้ประสบภัย	
	 หนทางในอนาคตจึงต้องทำให้กฎหมายเป็นเสาหลัก	(Pillar)	ของการดำเนินกิจกรรมบริหาร 
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติแทนที่จะเป็นดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ	 และต้องได้รับการยอมรับ 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ย่อมจะเกิดความชอบธรรมและมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง	ภาครัฐ 
จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากแนวคิดเดิมที่มุ่งจะใช้อำนาจรัฐแต่ฝ่ายเดียวในการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม	 และไม่ละเลยต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	 
รวมทัง้คำนงึถงึแนวโนม้ของสงัคมระหวา่งประเทศและการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัพนัธกรณตีามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 จึงต้องมีแนวคิดที่ว่า	 รัฐสมควรยอมรับสิทธิและอำนาจของประชาชนโดยปราศจาก 
เงื่อนไข	เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง.	

 ๒๑	See,	Thomas	L.	Friedman,	The	World	Is	Flat	๓.๐:	A	Brief	History	of	the	Twenty-First	Century,	New	York:	
Picador,	๒๐๐๗.




