
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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



 

จึงมีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือ      
ในอดีต เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ 
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะ
ยาวจะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ 
ตามความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดี
ขึ้นกวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

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

ในเดือนกรกฎาคมป 2548 มูลนิธิไฮริคเบิลล [Heinrich Böll Foundation (HBF)] 
สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มโครงการสึนามิ เอด วอทช  [Tsunami Aid 
Watch (TAW)] อันเปนโครงการเฉพาะที่จะเชื่อมโยงไปสูการติดตามผลการพัฒนา 
Development Watch ของมูลนิธิไฮริคเบิลล  โดยหนึ่งในวัตถุประสงคของ
โครงการสึนามิ เอด วอทช คือการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความบกพรอง
ทางดานโครงสรางในการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยเขากับปญหาที่สัมพันธกับ
ความชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ โดยกําหนดเปนประเด็นในการอภิปรายที่วาดวย
การจัดการฟนฟู วิกฤติ และการบูรณะความเสียหายที่เกิดจากสึนามิ   
 
หนังสือที่อยูในมือทานนี้แตเดิมเปนงานศึกษาเลมแรกในโครงการสึนามิเอดวอทช 
ซึ่งเนื้อหาในเลมจะเผยใหเห็นถึงแงมุม ที่หลากหลายของผลกระทบของสึนามิและ
การฟนฟูในระยะแรกที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง การตีพิมพ
ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนําเสนอในการประชุมอภิปรายของมูลนิธิมูลไฮริค
เบิลล [Heinrich Böll Foundation (HBF)] ในป พ.ศ 2549 ณ กรุงเบอรลิน ซึ่งคุณ
คารล เซกชไนเดอร ผูอํานวยการมูลนิธิ สึนามิ เอด วอทช ไดใชโอกาสนั้นในการ
นําเสนอการวิเคราะหที่นาสนใจเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือหลังภัยพิบัติสึนามิใน
ประเทศไทย 
 
เอกสารนี้ถูกตีพิมพขึ้นครั้งแรกในฐานะเอกสารขอมูลเสริมในรายงานเกี่ยวกับการ
หาความจริงรวมกันเกี่ยวกับการฟนฟูหลังจากภัยสึนามิในประเทศศรีลังกา ของ 
Medico International (Bread for the World) และมูลนิธิไฮริคเบิลล (ทานสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.taw-hbf.org) เนื่องดวยมีผูตองการหนังสือเลมนี้เปน
จํานวนมากและเนื่องจากความตองการที่จะทําการเผยแพรในภาคภาษาไทยทาง
โครงการจึงตัดสินใจที่จะมีการพิมพเปนครั้งที่สองในฐานะงานศึกษาอีกช้ินหนึ่งใน
ชุดหนังสือที่จะไดรับการตีพิมพภายใตโครงการสึนามิเอดวอทช  
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มูลนิธิไฮริคเบิลล ใครขอขอบคุณ คุณวไลทัศน วรกุล และ คุณคารล เซกชไนเดอร 
อีกครั้งหนึ่ง สําหรับผลงานชิ้นนี้เราหวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานที่เพิ่งไดอาน
หนังสือเลมนี้จะไดมีความเขาใจในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับภัยสึนามิใหแจมชัดขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่ง และหวังวาทานผูอานที่เคยอานบทความนี้มาแลวก็จะสนใจอานเนื้อหา
ที่ไดนําเสนอไปแลวนี้อีกครั้งหนึ่ง  
 
28 กรกฎาคม 2550 
ดร.ไฮเกอ เลิชมานน 
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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คํานําลําดับที่ 2 
 
หลังจากที่ไดมีการนําเสนอการวิเคราะห ณ กรุงเบอรลิน ในเดือนเมษายนป 2549 
ทีมงานสึนามิ เอด วอทช และ ขาพเจารูสึกยินดีกับผลตอบรับที่ไดรับเกี่ยวกับ
มุมมองที่เราไดนําเสนอที่มุงเนนไปในการวิเคราะหโครงสรางอํานาจ และ สังคม
ทองถิ่น ในเวลานั้นเราคอนขางประหลาดใจที่ไดทราบวาวิธีการวิเคราะหในลักษณะ
นี้ยังไมเปนที่สนใจกันอยางกวางขวางมากนัก   
 
ดังนั้นเราจึงตัดสินใจวาการศึกษาใหลึกลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางที่มี
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม ไทยและผลกระทบที่มีตอการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปน
ประเด็นที่ดีที่จะนําเสนอในหนังสือเลมสุดทายของโครงการสึนามิเอดวอทช 
เกี่ยวกับการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทยที่จะไดรับการตีพิมพตามแผน
ในเดือนมกราคมป 2551        
 
ในการตีพิมพครั้งที่สองของ หนังสือ78สัปดาหหลังภัยสึนามิมีวัตถุประสงคอยูสอง
ประการ  ประการแรกคือเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่สนใจเกี่ยวกับ
กระบวนการฟนฟูหลังภัยสึนามิหรือกระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัติทั้งในและ
ตางประเทศวัตถุประสงคประการที่สองคือ หนังสือ78สัปดาหหลังภัยสึนามิจะเปน
หนังสือที่ใหความรูเบื้องตนแกผูอานที่จะทําการเชื่อมโยงความเขาใจไปสูเนื้อหาใน
หนังสือเลมสุดทายที่วางแผนไววาจะดําเนินการตีพิมพในเดือนมกราคม ป 2551 
 
ในการตีพิมพครั้งนี้เราไดทําการปรับปรุงเนื้อหาเดิมบางเล็กนอยและไดมีการเพิ่ม
เชิงอรรถในสวนที่จําเปนตอความเขาใจของผูอานเพื่อใหผูอานไดมีความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางการเมืองในปจจุบันซึ่งสัมพันธกับสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย  
 
28 กรกฎาคม 2550 
คารล เอช. เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ของมูลนิธิไฮริคเบิลล 
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บทนํา  
เหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ไดสรางความเสียหายใหกับ
ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่จังหวัดภาคใตแถบชายฝงทะเล 
เชน ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูลตางก็ไดรับผลกระทบจากหายนะครั้งนี้
จนดูเหมือนกับวาพื้นที่ดังกลาวไดผานการทําลายลางจากผลของสงครามกลางเมือง
อยางราบคาบที่กลาวเชนนี้มิใชวาจะเปนการเลนสํานวนเพื่อรายงานเหตุการณที่
เกิดขึ้นใหเปนเหมือนดังละคร แตเปนการเปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
เสียหายที่แทจริงที่เกิดกับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบไดอยางชัดเจน การประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเปนเพียงการสูญเสียที่มีตอชีวิตแตเพียงอยางเดียวเทานั้น 
แตยังรวมถึงความเสียหายของโครงสรางสาธารณูปโภค สภาพชีวิตความเปนอยู 
การสูญเสียแหลงรายได ความเสียหายที่เกิดกับสภาพทางธรรมชาติ และระบบ
นิเวศนวิทยา รวมถึงโครงสรางของระบบการบริหารและการจัดการทองถิ่นดวย  
ดังนั้นความชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยตองใหบรรลุถึงการฟนฟูที่เปนมากกวาความ
ชวยเหลือทั่วไป และตองคํานึงวาการฟนฟูนี้จะเปนไปในลักษณะของการฟนฟูหลัง
ความขัดแยงจากสงคราม 
 
เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายจากสึนามิกับความเสียหายหลังความขัดแยงใน
สงครามแลวเราอาจประเมินความชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยในชวง 78 สัปดาหหลัง
เกิดสึนามิโดยใชหลักการประเมินความชวยเหลือจากเอกสาร Practical Guide to 
Multilateral Needs Assessments in Post-Conflict Situations1   ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือน
สิงหาคม 2547’ โดย โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United Nations 
Development Program : UNDP), ธนาคารโลก (The World Bank: WB) และกลุ
มพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United Nations Development Group : UNDG) 
แนวทางนี้ดูเหมือนวาจะเปนสิ่งที่เหมาะสมที่จะนํามาปรับใชหากพิจารณาวาใน
ขณะนี้ยังไมมีแนวทางปฎิบัติในระดับสากลที่ชัดเจนที่จะนํามาใชประเมินความ
ชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมากมายเชนนี้ และคง
เปนแนวปฎิบัติที่เปนไปไดมากที่สุดที่จะสามารถชี้แนะแนวทางการวางแผนและ
การชวยเหลือหลังเหตุการณสึนามิได   

                                                 
1  สามารถดูเอกสารฉบับไฟล pdf ไดที่หนาแรกของเว็บไซตของ UNDP, WB และ UNDG   
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ขอความในหนาที่ 3 ภายใตหัวขอ ‘สภาพหลังสงคราม: บริบทในการใหความ
ชวยเหลือหลังภัยพิบัติ’ แนวทางการจัดการนี้ไดระบุวา    

>>…..ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาใหกับประเทศตางๆ ที่จะชวยเปลี่ยนจาก
ความขัดแยงที่รุนแรงไปสูสันติสุขนั้นโดยทั่วไปแลวมุงหวังที่จะ: 

• สงเสริมใหมีการนําขอตกลงเพื่อสันติมาใชใหเกิดผล 
• สนับสนุนการกระจายประโยชนสุขใหมีในหมูประชาชนอยาง
รวดเร็ว  

• ระบุถึงปญหาที่ทําใหเกิดความขัดแยงที่ผานมา และ 
• สนับสนุนใหมีการสรางโครงสรางที่มีความมั่นคงและยุติธรรมขึ้นใน
ประเทศ  

 
ในบริบทของการฟนฟูหลังภัยพิบัติสึนามิแลว เราสามารถแปรแนวทางของ UNDP 
ดังกลาวนี้ไดเปน ‘การสงเสริมใหมีการนําขอตกลงเพื่อใหความชวยเหลือมาใชให
เกิดผล, สนับสนุนใหประชาชนไดรับความชวยเหลือพื้นฐานที่รวดเร็ว, ใหระบุถึง
ปญหาขอขัดแยงที่เกิดในกระบวนการฟนฟู และสนับสนุนใหมีการฟนฟูท่ีมุงหวัง
ใหเกิดโครงสรางการพัฒนาที่ ย่ังยืน ท่ีใหความชวยเหลืออยางยุติธรรม และมี
เสถียรภาพ’   
 
ความคลายคลึงกันของสภาพการณการฟนฟูหลังเกิดความขัดแยงจากสงครามและ
การฟนฟูหลังภัยพิบัตินั้นมีกรอบเวลาและการประเมินระยะเวลาในการใหความ
ชวยเหลือ2 ที่คลายคลึงกันโดยมีรายละเอียดในเรื่องกรอบเวลาที่ดําเนินไปตามลําดับ
ดังนี้ 

• หลังการใหความชวยเหลือ 12 เดือนแลวจะตองทําใหเกิดเสถียรภาพ
และ ชวยใหมีการเปลี่ยนถายความชวยเหลือไปสูระยะตอไปได  

• หลังการใหความชวยเหลือ 12 ถึง 36 เดือนควรมีการปฏิรูปและ
กอสรางสถาบันทางสังคมขึ้นมาใหมได  

                                                 
2 จากเอกสารแนวทางการฟนฟูของ UNDP หนา 6 ในแหลงขอมูลตามเชิงอรรถที่ 1  
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• หลังการใหความชวยเหลือ 36 ถึง 120 เดือนควรเปนความชวยเหลือที่
สรางเสถียรภาพทางสังคมใหเกิดขึ้นได  

 
หลังจากที่สึนามิไดผานไปแลว 78 สัปดาหพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางเชนใน
ประเทศไทย ก็ไดมีการบูรณะฟนฟูจนดูไมออกวาครั้งหนึ่งพื้นที่เหลานี้เคยไดรับ
ผลกระทบจากหายนะภัยที่รุนแรงที่สุดเทาที่เราเคยจดจํากันได  ไดมีการเยียวยา
ผูบาดเจ็บ มีการสรางบานเรือนขึ้นใหมใหกับผูรอดชีวิต มีการบริจาคเรือที่เปน
สิ่งจําเปนตอการฟนฟูวิถีชีวิตของชาวประมง ภาระตางๆที่เหลือ ก็ไดรับการดูแลโดย
โครงสรางดานการบริหารที่ไดมีการฟนฟูขึ้นใหม   ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา
สภาพการณตางๆไดกลับเขาสูความมีเสถียรภาพแลว สวนการใหความชวยเหลือใน
ขณะนี้กําลังเขาสูการเปลี่ยนถายจากการใหการเยียวยาพื้นที่ภัยพิบัติไปสูการจัดตั้ง
เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถดําเนินหนาที่ตอไปได    
 
แตจะเปนอยางไรหากการฟนฟูไมได ต้ังอยูบนโครงสรางที่ เกื้อหนุนความมี
เสถียรภาพ ความยุติธรรม และความยั่งยืน  และจะเกิดอะไรขึ้นหากผูใหความ
ชวยเหลือและผูรับความชวยเหลือมีความเห็นแตกตางอยางมากระหวางในเรื่อง
ความยุติธรรม ความมีเสถียรภาพและความยั่งยืน หากเปนเชนนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะ
สงผลตอการพัฒนาในชวงที่กระบวนการใหความชวยเหลือในพื้นที่หยุดดําเนินการ
แลว หรืออาจเปนปญหาตอไปในชวงที่ตองกําหนดเปาประสงคของความชวยเหลือ
ในระดับตอไป 
 
การประเมินการใหความชวยเหลือเชิงปริมาณ การอธิบายเชิงวิเคราะหถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการเชื่อมโยงความเปลี่ยนแปลงเขากับประสบการณของ
กลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือจะชวยใหเราไดเห็นถึงลักษณะบางประการ
ของสภาพการณความชวยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนตอการฟนฟู
ในระยะกลาง และหากเปนไปไดควรมีการศึกษาปญหาอันอาจเปนอุปสรรคตอ
แผนการฟนฟูระยะยาวอันเปนปญหาวาดวยความชวยเหลือที่ยังไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดต้ังเอาไว  
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เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะกลาวถึงเรื่องการจัดการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ 
เปาหมายของการจัดการ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการที่จะทําใหเห็นภาพ
คราวๆของการติดตามผลการใหความชวยเหลือฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิใน
ประเทศไทย  ตอจากนั้นจะเปนการศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอโครงสราง
ทางดานสิ่งแวดลอม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน รวมทั้งประสบการณ
ที่ไดจากการฟนฟูภัยพิบัติของกลุมเปาหมาย และในเวลานี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการฟนฟูไดคาดการณวา ผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทยจะสงผล
กระทบตอเนื่องไปอีกอยางนอย 4 – 5 ป กอนที่ทุกอยางจะลงตัว ซึ่งก็เปนเวลาที่
สอดคลองกับที่ UNDP ไดกําหนดไวสําหรับการฟนฟูความเสียหายหลังสงคราม ใน
ระหวางนี้ประเด็นในเรื่องกระบวนการฟนฟูก็ยังคงเปนประเด็นสําคัญที่ผูที่ไดรับ
ผลประโยชนรวมกันจะตองหารือกันอยางเผ็ดรอนตอไป   
 

 
สวนท่ีหนึ่งความชวยเหลือเชิงปริมาณหลังภัยสึนาม ิ

 
1. ภัยสึนามิและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
คลื่นยักษสึนามิที่สรางความเสียหายแกประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นั้น
ถือวาเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใน 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน ที่มียอดผูเสียชีวิตทั้งหมดถึง  8,000 ศพ เปนอยาง
นอย ซึ่ง 1 ใน 3 ของผูเสียชีวิตจะเปนชาวตางชาติ หมูบานจํานวน 407 หมูบานไดรับ
ความเสียหายในจํานวนนี้มี 47 หมูบานที่ไดรับความเสียหายอยางยอยยับ รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตาง ๆ ชุมชนชาวประมงตางก็ไดรับ
ความเสียหายจนทาํใหวิถีการดํารงชีวิตตองเปลี่ยนไป  เด็กหลายคนสูญเสียบุคคลอัน
เปนที่รักเชนพอแมหรือผูปกครอง สวนคนที่รอดชิวิตตางก็ไดรับความบอบช้ํา
ทางดานจิตใจ สวนผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมก็ไดแก ความเสียหายของแนว
ปะการัง ผลกระทบตอแหลงอาศัยของสัตวน้ําและสัตวที่อาศัยตามแนวชายฝง 
นอกจากนี้การที่คลื่นทะเลทะลักเขามาบนบกยังทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
จืด และพื้นที่เกษตรกรรมอีกดวย  
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มูลคาความเสียหายทั้งหมดคิดเปนจํานวนกวา 2,000 ลานดอลลารสหรัฐ ประเทศ
ไทยจึงเปนประเทศที่ไดรับความเสียหายที่คิดเปนจํานวนเงินมากที่สุดเปนอันดับ
สองในบรรดาประเทศทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้ การเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไดลดลงไปถึง 0.4 เปอรเซ็นต ภาคสวนที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ ภาคการทองเที่ยว และการเกษตรกรรม3  ความเสียหายใน
ดานตางๆ สามารถแสดงใหเห็นไดในตารางที่ 1   
 
ตาราง 1 ผลกระทบของสึนามิในประเทศไทย ท่ีมีตอชีวิต อาคารบานเรือน สิ่งแวดลอม และวิถี
ชีวิตของคน  

ประเภทของ
ผลกระทบ 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ จํานวน / ปริมาณความเสียหาย 

เสียชีวิต 5,395 คน 
บาดเจ็บ 8,457 คน 
สูญหาย 2,817 คน 

ผลกระทบที่มีตอ
ชีวิตมนุษย 
 
 

เด็กที่สูญเสียพอหรือแม หรือทั้ง
พอและแม  

1,449  คน 

เสียหายทั้งหมด 3,302 หลัง   ผลกระทบที่มีตอ
อาคารบานเรอืน เสียหายบางสวน 1,504หลัง   

ปะการัง 
 
 
 

พื้นที่ๆ ไดรับความเสียหายนอยทีส่ดุอยูที่ 
32,013 ไร; 4    
พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายอยางหนักคดิ
เปน 3,812 ไร  

ชายหาด 1,485 ไร 

ผลกระทบที่มีตอ
แหลงทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิ
 
 
 ปาโกงกาง ราว 2,300 ไร 

                                                 
3 หนึ่งปหลังสึนามิในประเทศไทย การตอบสนองตอเหตุการณสึนามิในประเทศและการใหความชวยเหลือ
จากพันธมิตรในสากลประเทศ ทีมงานสหประชาชาติในประเทศไทยป 2548 (Tsunami Thailand One Year 
later: National Response and Contribution of International Partners, United Nations Country Team in 
Thailand, 2005) 
4  1 ไรเทากับ 6.25 เฮคเตอร   
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ปาชายฝง 90,093 ไร 
พื้นที่ทิ้งขยะ 2 แหง 

 
 
 พื้นที่ดินเค็ม ราว 3,957.5 ไร   

น้ําในบอผิวดิน 102 แหง   
บอน้ําตื้น 2,324 แหง  

ผลกระทบที่มีตอ
แหลงน้ํา 
 บึงหรือบอดิน 737 แหง 

การประมง เสียหาย 44,044,177 ดอลลารสหรัฐ 
การปศุสัตว เสียหาย 429,158 ดอลลารสหรัฐ 
เกษตรกรรม เสียหาย 161,314 ดอลลารสหรัฐ 
การลงทุนทางธุรกิจ เสียหาย308,205,908ดอลลาร สหรัฐ 

ผลกระทบที่มีตอ
วิถีความเปนอยู 
 
 
 การทองเทียว เสียหายราว 15 ลานดอลลาร สหรัฐ  
 
(ที่มาของขอมูล: เว็บไซตของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
2548 รายงานจาก ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย ป 2548 กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย   รายงานจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยป 2548 ขอมูลจาก
ศูนยพักพิงผูประสบภัยสึนามิ ขอมูลจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนาคม 2548 ขอมูลดุลการชําระ
ของธนาคารแหงประเทศไทย)  
  
2 การดําเนินการใหความชวยเหลือหลังภัยสึนามิในประเทศไทย 
 
เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา ประเทศไทยมีการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องดวยลักษณะความเปนผูนําในการใหความชวยเหลือ   
มีหนวยงานที่เอาจริงเอาจัง รวมถึงมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณ รวมถึงความรวดเร็ว
ในดานการใหความชวยเหลือที่เปนงบฉุกเฉินอยางเพียงพอจากภาครัฐ ทําให
ประเทศไทยสามารถดําเนินการไดอยางทันทวงที  และมีประสิทธิภาพ เชน
กระบวนการทางนิติเวชศาสตรที่ตองใชทรัพยากรและบุคลากรเปนจํานวนมาก และ
การระบุลักษณะเฉพาะของผูเสียชีวิต (body identification) ซึ่งมีทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติหลายพันคน  นอกจากนี้แลวยังมีการชวยเหลือดานการบริการ           
ดานปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตอยางรวดเร็ว เชนความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย     
(ที่พักพิง) อาหาร น้ํา ยารักษาโรค และการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  
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ที่สําคัญประเทศไทยยังไดวางแนวการชวยเหลือออกเปน 3 ชวงคือ ชวงแรกจะเนน
เรื่องการคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต (search and rescue: SAR)  การบําบัดฟนฟู 
และการระบุลักษณะตัวบุคคลจากศพผูเสียชีวิต  ชวงที่สองจะเนนเรื่องการปองกัน
โรคติดตอ และมาตรการการปองกันความสูญเสียตอเนื่องใหกับผูรอดชีวิต และชวง
ที่สาม เนนเรื่องการบูรณะฟนฟูในระยะยาวใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ  มีการตั้ง
คณะกรรมการดูแลเฉพาะเรื่อง8 กลุม ในอันที่จะขับเคลื่อนความชวยเหลือทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้ 

• คณะกรรมการชวยเหลือนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
• คณะกรรมการชวยเหลอืประชาชนผูประสบภัย 
• คณะกรรมการชวยเหลือชาวประมงผูประสบภัย 
• คณะกรรมการชวยเหลือคนวางงาน 
• คณะกรรมการประเมินความชวยเหลือใหแกผูจําหนายสินคารายยอย  
• คณะกรรมการประเมินความชวยเหลือผูลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ 
• คณะกรรมการการจัดสรรที่อยูใหกับผูประสบภัย 
• คณะกรรมการชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ     

  
หนึ่งในความโดดเดนในการใหความชวยเหลือของประเทศไทยคือการใหความ
ชวยเหลือที่มาจากหนวยงานภาคประชาชน องคกรเอกชน และเครือขาย เอ็นจีโอ
ทองถิ่น ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยนั้น สังเกตไดจากหลายๆ  อยาง 
เชนการเสียสละเวลามาชวยงานอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัยทั้งที่ เปน
ชาวตางชาติและชาวไทยดวยกัน และการบริจาคเงินเขากองทุนเพื่อพ้ืนที่ประสบภัย  
 
ดวยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ รัฐบาลไทยสามารถใหความชวยเหลือทั้ง
ทางตรง และทางออมใหแกผูประสบภัยเปนจํานวน 442,460 คน ดวยเงินราว 1 
พันลาน ดอลลารสหรัฐ และขณะนี้มีแผนที่จะใหความชวยเหลือที่จะเนนไปที่ การ
ฟนฟูในระยะยาวใหแกชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากแผนการ
ดําเนินการตางๆ  เชน การชวยเหลือดานวิถีชีวิตความเปนอยูดานการประมง การ
ทองเที่ยว ภาคธุรกิจและการเกษตรกรรม มาตรการการปกปองทางสังคมใหแกเด็ก
เยาวชน เด็กกําพรา การฟนฟูดานจิตใจใหแกผูประสบภัย การฟนฟูสภาพแวดลอม 
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และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการติดตั้งระบบเตือนภัย และการปรับปรุง
แผนการรับมือภัยพิบัติ 

ตาราง 2 ความชวยเหลือระยะยาวของรัฐบาลที่มีตอชุมชนและประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
ลักษณะการชวยเหลือ กิจกรรม/กลุมเปาหมาย รายละเอียด/ความชวยเหลือท้ังหมด 

การจัดท่ีอยูอาศัย ที่พักอาศัยถาวร บานจํานวน 2,688 หลังสรางใหแกผูที่
ยังตองการความชวยเหลือจากรัฐ 

เรือประมงขนาดเลก็ 7,351  ลํา  4,697,769 ดอลลารสหรัฐ 
เรือประมงขนาดใหญ 634 ลํา 1,384,746 ดอลลารสหรัฐ 
อุปกรณหาปลา 6,062 ราย 901,126 ดอลลารสหรัฐ  

ความชวยเหลือดานธุรกิจการ
ประมง 
 

สถานอนุบาลสัตว 6,025 แหง 2,938,772ดอลลารสหรัฐ  
เร่ิมตนธุรกิจ 5,147 ราย 1,427,952 ดอลลารสหรัฐ  ความชวยเหลือภาคธุรกิจ

ขนาดยอม เคร่ืองใชสอย 5065 ราย 1,059,606 ดอลลารสหรัฐ  
โครงการการจางงาน 22,000 คน  2,809,057 ดอลลารสหรัฐ  
การจัดหางาน 23,000 คน  10,043 ดอลลารสหรัฐ 
โครงการสับเปลี่ยนโยกยาย
แรงงาน 

1,200 คน  8,765 ดอลลารสหรัฐ 
 

โครงการสรางอาชีพใหม 760 ราย  222,152 ดอลลารสหรัฐ 

ความชวยเหลือแกผูวางงาน/
แรงงานตางดาว  
 
 
 
 โครงการฝกอาชีพ 10,000 ราย  1,095,650 ดอลลารสหรัฐ 

จิตเวชบําบัด 4,725  คร้ัง  
การแนะแนว/ใหคําปรึกษา 17,812 คร้ัง  

การฟนฟูจติใจใหแก
ผูประสบภัย 
 การรักษาพยาบาล 5,551   คร้ัง  

การพัฒนาระบบเตอืนภัย 
 
  

แผนการรับมือภัยพิบัติ มีการติดตั้งฐานขอมูลภัยพิบัติเชิงบูรณา
การระดับชาติ เสริมหลักสูตรการศึกษา
ภัยสึนามิ คูมือแสดงขั้นตอนการรับมือ
กับภัยพิบัติที่ชุมชนฝงทะเลไดรับแจก 

 

ระบบเครือขายแจงเตือนภัย หอเตือนภัย 24 หอ จาก 62 หอ ไดมีการ
กอสรางเสร็จเปนที่เรียบรอย และไดมี
การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อเดือน 
ธันวาคม 2548 สวนที่เหลือคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2549 
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ที่มาของขอมูล 1. เว็บไซตของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พฤศจิกายน 
2548   2. ศูนยฟนฟูสุขภาพจิตผูประสบภัยสึนามิ พฤศจิกายน 2548  
  
นอกจากจะใหความชวยเหลือโดยตรงแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบแลว รัฐบาลยังได
ดําเนินการรวมกับภาคสวนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาในการสราง
แผนงาน และกลไกในการประเมินผลกระทบ  ซอมแซมความเสียหายและสงเสริม
ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนในการฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ ประเทศไทยเองยังไดทําหนาที่เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการจัดการแหลง
ธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ และการเผยแพรความรูใหแกประเทศตาง ๆ 
ในภูมิภาคอีกดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความชวยเหลือจากองคกรตางประเทศ 
 
ดวยความสามารถที่มี แหลงขอมูลสารสนเทศ และศักยภาพขององคกรที่มีอยูใน
ประเทศ ประเทศไทยจึงไมขอรับความชวยเหลือที่เปนเงินจากตางประเทศ หาก
เพียงแตรับความชวยเหลือดานเทคนิค และองคความรู รวมทั้งความชวยเหลือ
โดยตรงตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบเทานั้น ในการฟนฟูสึนามิประเทศไทยยังไดรับ
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รูปที่ 1 : 10 อันดับองคกรสากล: และเงินชวยเหลือประจําวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548   
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ความชวยเหลือทางการเงินสวนหนึ่งจากมูลนิธิตางๆ จากภาคเอกชน และจาก
ประชาชนผูบริจาคทั่วโลก สวนทีมงานสหประชาชาติ หนวยงานความชวยเหลือ
เพื่อใหไดรับประโยชนทั้งสองฝาย และหนวยงาน องคกรพัฒนาเอกชน นานาชาติก็
ไดใหการสนับสนุนความชวยเหลือดานเทคนิค โดยมีการใหเงินชวยเหลือถึง 69 
ลานดอลลารสหรัฐใหกับการฟนฟูระยะสั้นและระยะยาวในดานตางๆ เชน การ
ปกปองสิทธิเด็ก การใหความชวยเหลือดานจิตวิทยาสังคม การพัฒนาแผนการรับมือ
ภัยพิบัติ และการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการชวยเหลือ   
 
โดยประมาณแลว ความชวยเหลือตางๆ เหลานี้มาจากการบริจาคผานโครงการตาง ๆ 
มากกวา 200 โครงการจาก 45 องคกรจากตางประเทศ ทั้งที่เปนความชวยเหลือที่
ผานมาทางองคกรของรัฐ และองคกรทองถิ่น โดยรายชื่อขององคกรพัฒนาเอกชน ที่
มีการใหความชวยเหลือ 10 อันดับแรก (ขอมูลในวันที่ 1 ธันวาคม 2548) ไดแก
องคกร UNICEF, WORLD VISION, UNDP, THE WORLD BANK, USAID, THE 
WHO, DANIDA, SDA, EMBASSY OF ITALY และ UNIPA5  
 
3.1 ความชวยเหลือในเบื้องตนโดย ทีมหนวยงานสหประชาชาติ (United Nations 

Country Team: UNCT)  ในประเทศไทย 
ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากที่ UNCT ไดมีการหารือกับทางกระทรวงการตางประเทศ 
เมื่อเชาวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ทางสหประชาชาติก็ไดสงเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข 
และใหการสนับสนุนดานการประสานความรวมมือและชวยในการขนยายวัสดุและ
อุปกรณเพื่อใหความชวยเหลือ และภายใน 48 ช่ัวโมง สหประชาชาติก็ไดใหความ
ชวยเหลือฉุกเฉินอันไดแกเงินทุนที่ใชเพื่อการขนถายและการประสานงานความ
ชวยเหลือ น้ําดื่มน้ําใช การปรับปรุงสภาพสุขอนามัย การสรางที่พักช่ัวคราว 
อุปกรณและปจจัยยังชีพพ้ืนฐาน   และภายใน 72 ช่ัวโมง องคกร UNDAC จากกรุง

                                                 
5 หนึ่งปหลังสึนามิในประเทศไทย การตอบสนองตอเหตุการณสึนามิในประเทศและการใหความ
ชวยเหลือจากพันธมิตรในสากลประเทศ ทีมงานสหประชาชาติในประเทศไทยป 2548 (Tsunami 
Thailand One Year later: National Response and Contribution of International Partners, United 
Nations Country Team in Thailand, 2005) 
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เจนิวา ไดมาถึงจังหวัดภูเก็ต และอยูที่นั่นเปนเวลา 3 อาทิตย เพื่อใหความชวยเหลือ
แกเจาหนาที่ในการประสานความรวมมือ ขอความชวยเหลือจากตางชาติ และเพื่อ
ประเมินความตองการของผูประสบภัยดวย 
 
ภายใน 1 สัปดาหทีมหนวยงาน UNCT ในประเทศไทย ก็ไดเริ่มแผนการฟนฟูระยะ
ยาว และประเมินความตองการของผูประสบภัยในดาน การชวยเหลือปกปองสภาพ
ทางสังคม การฟนฟูวิถีชีวิตชาวชุมชน การฟนฟูสภาพแวดสิ่งแวดลอม ที่พักอาศัย
ของผูประสบภัย  แรงงานตางดาว และความตองการในดานสุขอนามัย 
 
3.2 ความชวยเหลือจากองคการสหประชาชาติ –กับการฟนฟูในระยะยาว 
ความรวมมือและความชวยเหลือจาก UNCT สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
หนึ่ง คือการใหขอแนะนําในระดับนโยบายและการประสานความรวมมือดาน
เทคนิคใหแกหนวยงานของรัฐในสวนงานที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น การ
ประสานความรวมมือ การฟนฟูวิถีความเปนอยู การปกปองดานสังคม สิทธิการ
ครอบครองที่ดิน การจัดการสภาพแวดลอมในพื้นชายฝง การรับมือภัยพิบัติ และ
ระบบการแจงเตือนภัยพิบัติ  อีกระดับหนึ่งคือการใหความชวยเหลือโดยตรงตองาน
ดานการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานระดับชุมชน เพื่อชวยใหชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนและเปนการใหอํานาจของชุมชน พรอมเสริมศักยภาพของชุมชนในการ
จัดระเบียบการปกครองดวยตนเองและเพื่อสงเสริมใหมีการหารือรวมกันระหวาง
การปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 
หลักๆ แลวทีมงาน  UNCT จะเขาไปดําเนินการเกี่ยวของกับแผนการฟนฟูระยะยาว
ในดานตางๆดังตอไปนี้ 
 

• การฟนฟูภาคการประมง การเกษตรกรรม และการทองเที่ยว 
• การปกปองทางสังคมใหกับเด็ก และกลุมผูเสี่ยงตอการถูกกระทํา

ซึ่งรวมถึงแรงงานตางดาว  
• การฟนฟูสภาพแวดลอม (พ้ืนที่ทํากิน ปาชายเลน และปาธรรมชาติ

อื่น ๆ การทําความสะอาดแนวปะการัง การจัดการพื้นที่ชายฝงที่
ไดรับการฟนฟูแลว) 
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• ระบบการเตรียมเผชิญภัย และการพัฒนาระบบแจงเตือนภัยพิบัติ
ลวงหนา  

• การประสานความรวมมือดานความชวยเหลือจากตางประเทศ 
 

3.3 การชวยเหลือของผูบริจาคที่เปนความรวมมือกันแบบสองฝาย   
การบริจาคที่ เปนการรวมมือแบบสองฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่
ประชาชนของประเทศนั้นๆ ไดเสียชีวิตจากเหตุการณสึนามิในครั้งนี้ไดเขามาให
ความชวยเหลือในรูปของความชวยเหลือแบบเรงดวนเพื่อสนับสนุนงานของรัฐบาล
ในการคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต การระบุเอกลักษณบุคคลของผูเสียชีวิตการสง
ผูเสียชีวิตกลับภูมิลําเนา การชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการสงเสริมการฟนฟู
หลังภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือในระยะยาว  
 
ตาราง 3 แสดงความรวมมือกันดานความชวยเหลือท้ังในและตางประเทศ กับภารกิจดานการให
ความชวยเหลือจําเปนเรงดวน และมาตรการการฟนฟูระยะยาว แกผูประสบภัย และพื้นท่ีท่ีไดรับ
ความเสียหาย 

ความชวยเหลือและการ
ฟนฟูในดานตาง ๆ 

ความชวยเหลือจากผูบริจาคโดยความรวมมือแบบทวิภาค 

การคนหาและชวยเหลือ
ผูรอดชีวิต  

เจาหนาที่ทหารจากประเทศตาง ๆ  เชน จากราชนาวีสหรัฐ 
และ กองบรรเทาภัยพิบัติของ USAID  กองกําลังปองกันตัวเอง
แหงญ่ีปุน และ JICA ไดใหความชวยเหลือดานการคนหาและ
ชวยเหลือผูรอดชีวิต โดยใชเรือพิเศษ เรือสนับสนุนพรอมเฮลิ 
ค็อปเตอรสะเทิ้นน้ํา รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานการคนหาและกูภัย  

การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
เหยื่อภัยพิบัต ิ(DVI)  

ทีมพิสูจนเอกลักษณบุคคลเหยื่อภัยพิบัติจากกวา 30 ประเทศ
ทั่วโลก สํานักงานตํารวจกลางแหงประเทศออสเตรเลีย บริษัท 
Kenyon International (บริษัทดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลียและประเทศ
ตางๆ) ผูเชี่ยวชาญจากกองกําลังสหรัฐ (US Armed Force)  
กองกําลังเจาหนาที่ฝายทหารสหรัฐ นักมานุษยวิทยาทาง
นิติเวชศาสตรไดใหความชวยเหลืองานดานนิติเวชศาสตรที่
ตองจัดการกับศพเปนจํานวนมาก รวมทั้งการพิสูจนลักษณะ
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บุคคล การเก็บตัวอยาง DNA และงานดานเทคนิคตาง ๆ 
ความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม 

ศูนยควบคุมโรค และทีมปฐมพยาบาลจากนานาประเทศได
ชวยเหลือหนวยงานของรัฐในดานการรักษาพยาบาลแก
ผูรอดชีวิต การควบคุมโรคติดตอ และการตรวจสุขภาพ 

การฟนวิถีชีวิต การจัด
แหลงที่พักพิง การอนุบาล
เด็ก และการจัดการศึกษา 

ประเทศตาง ๆ อันไดแก แคนาดา  ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด 
ออสเตรีย และสหรัฐ ไดสงความชวยเหลือดานการซอมแซม 
และการกอสรางตางๆ เชน การกอสรางและซอมแซมเรือ 
ทาเรือ เคร่ืองเรือน ความชวยเหลือการเลี้ยงสัตวน้ํา และการสง
เด็กฝกงานลงพื้นที่รวมกับสถาบันในประเทศ เชนสถาบัน EC 
ไดเบนเปาหมายในการใชทุนเพื่อริเร่ิมงานดานสิ่งแวดลอม 
และการรักษาวิถีชีวิตที่มีความยั่งยืน องคกร USAID รวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ใหเงินสนับสนุนโครงการ
ฟนฟูวิถีชีวิตชุมชนชายฝงแบบยั่งยืน the Andaman Forum 
(ภายใตการสนับสนุนของ EU CHARM) ทําหนาที่เปน
หนวยงานแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลความตองการของ
ชุมชน และความชวยเหลือจากผูบริจาคที่เนนในเรื่องการฟนฟู
ความเปนอยูของชุมชน ประเทศฝรั่งเศส แคนาดา อิตาลี และ
เดนมารค ใหความชวยเหลือในเรื่องที่พักอาศัย ขณะที่ประเทศ 
แคนาดา ฝร่ังเศส อิตาลี ฮังการี และเนเธอรแลนด ดูแลงานดาน
การใหความชวยเหลือดานการศึกษา และการดูแลเด็ก โดยมี
เงินสนับสนุน และเครื่องมือตาง ๆ จาก มูลนิธิ หนวยงาน
สงเคราะห การบริหารสวนทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชน 
จากประเทศแม 

การใหความชวยเหลือดาน
การฟนฟูสภาพทาง
ธรรมชาติ 

JICA ไดใหความชวยเหลือในการฟนฟูแนวปะการัง ประเทศ
เดนมารก และฝร่ังเศสใหความชวยเหลือดานการฟนฟูระบบ
นิเวศน และความหลากหลายทางชีวพันธุ ประเทศเยอรมัน
ชวยเหลือดานการเสริมสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในประเทศ ประเทศออสเตรเลียชวย
สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของรัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดชายฝงทะเลอันดามัน และกลุมประเทศยุโรป ไดใหการ
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สนับสนุนงานดานวิธีการจัดการแบบยุโรป และการปฏิบัติงาน
ที่ดีในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชายฝง 

ความชวยเหลือดานระบบ
แจงเตือนภัยลวงหนา การ
รับมือภัยพิบัติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหความชวยเหลือดานเทคนิคใน
การบูรณาการและพัฒนาความสามารถของระบบศูนยเตือนภัย
แหงชาติ และการพัฒนาศักยภาพของระบบใหแก ศูนยเตือน
ภัยพิบัติแหงชาติ องคกร USAID ใดมีการติดตั้งโปรแกรม
ระบบเตือนภัยสึนามิในฝงมหาสมุทรอินเดีย  เมื่อ เดือน 
กันยายน 2548 อันจะชวยสงเสริมความรวมมือของนานา
ประเทศในการพัฒนาระบบการเตือนภัยที่ดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตรที่ เกิดจากความรวมมือของ
รัฐบาลประเทศตางๆในภูมิภาคภายใตองคกร UNESCO และ
การใหคําปรึกษารวมกับองคการสหประชาชาติ เยอรมัน ญ่ีปุน 
และออสเตรเลีย  

(แหลงที่มาของขอมูล: รายงานความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา หนึ่งปหลังเหตุการณสึนามิ 
พฤศจิกายน 2548, รายงานความชวยเหลือของประเทศญี่ปุน หนึ่งปหลังเหตุการณสึนามิ 
พฤศจิกายน 2548, รายงานความชวยเหลือของประเทศออสเตรเรีย หนึ่งปหลังเหตุการณสึนามิ 
พฤศจิกายน 2548, โดยเปนขอมูลที่อางจากรายงานความชวยเหลือของ UNCT หนึ่งปหลัง
เหตุการณสึนามิ ธันวาคม 2548)   
 
3.4 การใหความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน   
องคกรพัฒนาเอกชนทั้งในและตางประเทศตางใหการสนับสนุนการบรรเทาทุกข
และฟนฟูโดยสามารถเติมเต็มชองวางการใหความชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยไดดีใน
หลายๆดาน เนื่องจากองคกรพัฒนาเอกชน เหลานี้ไดปฎิบัติงานในพื้นที่และทํางาน
รวมกับชาวบานในระดับรากหญามาโดยตลอด ในตารางที่ 4 จะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบขายและเปาหมายความชวยเหลือขององคกรพัฒนาเอกชน เหลานี้ 
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ตาราง 4 แสดงความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน แกผูประสบภัยและชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

การชวยเหลอื / การฟนฟู 
ลักษณะความชวยเหลือขององคกรพฒันา

เอกชน 
การชวยเหลือและบรรเทาทุกขแบบเรงดวน  สภากาชาดไทยได ระดม เงิน  สิ่ งของ  อาหาร 

เจาหนาท่ี และอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อชวยเหลืออยาง

เรงดวน มีการชวยเหลือครอบครัวตาง ๆ ใหมีแหลง

พักพิงชั่วคราว มีการตรวจรักษาสุขภาพ รวมท้ังการ

ใหคําปรึกษาเยียวยาสภาพจิตใจ ศูนยบริจาคโลหิต

ของสภากาชาดไทย ไดสงเลือดใหแกโรงพยาบาล

ตาง ๆ ในพื้นที่ประสบภัย กลุมสมาคมหนวยงาน

กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงแหงชาติ (Participating 

National Societies of The Red Cross Red Crescent 

Movement)  ไดมีการสงความชวยเหลือดานการ

รักษาพยาบาล การฟนฟูวิถีชีวิต การบูรณะและการ

จัดการบริหารงานภัยพิบัติท่ีใหความสําคัญกับชุมชน

เปนหลัก 

ความเปนอยู/วิถีชีวิต องคกรพัฒนาเอกชน หลายหนวยงานเชน World 

Vision, Oxfam, Plan International และอื่น ๆ ตาง

ชวยเหลือดานการประมง อุปกรณหาปลา เครื่องยนต 

และชวยพัฒนาความรูดานการตอเรือ เครือขาย Save 

Andaman Network และ Oxfam สนับสนุนการมี

สวนรวมของชุมชนในทุกโครงการความชวยเหลือ

เพื่อใหสมา- 

ชิ กของชุ มชนมีสิ ทธิ ในการบริ ห าร ง านด าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สวนองคกร World Vision ทํางานรวมกับกลุมสตรี

เพื่อการเสริมสรางทางเลือกในการทํางานอื่นๆ เพื่อ

เพิ่มทักษะงานฝมือท่ีจําเปนตอการเลี้ยงชีพ 
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แรงงานตางดาว องคกร Plan International, Oxfam และ องคกร

พัฒนาเอกชน กลุมอื่นๆ ไดชวยเหลือบรรเทาทุกขแก

กลุมแรงงานตางดาว สวน the Cross Cultural 

Foundation ใหความชวยเหลือดานกฎหมายแก

แรงงานเหลานี้ดวย 

การใหการดูแลเด็ก การจัดการศึกษาและเยาวชน  องคกรพัฒนาเอกชน หลายแหงมุงใหความชวยเหลือ

แกเด็ก และเยาวชนในดานโครงสรางสาธารณูปโภค

และโอกาสทางการศึกษา   World Vision, Plan 

International และ Asia foundation ใหความ

ชวยเหลือดานสุขภาพจิต สุขภาพอนามัย ความมั่นคง

ในชีวิต  การสง เสริมด านโภชนาการ  และการ

คุมครองดูแลใหกับเด็กที่อาศัยอยูในสถานหลบภัย

ช่ัวคราว มีการเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 

การจัดฝกอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ

ใหแก เยาวชน  และสนับสนุนงานการกอสราง

โรงเรียน และศูนยรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน   

การจัดท่ีพักอาศัย กลุม World vision และ Asia Foundation ใหความ

ชวยเหลือดานการสรางที่พักอาศัยใหแกผูประสบภัย 

จัดระบบน้ํา และปรับปรุงสภาพแวดลอมของศูนย

พักพิง 

สิ่งแวดลอม The World Conservation Union สงเสริมการฟนฟู

สภาพแวดลอมของชุมชนดวยการ ประเมินความ

เสียหายของแหลงธรรมชาติในแงของความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ  ท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใดๆ ใน

กระบวนการฟ นฟู ห ลั งสึ น ามิ ท่ี จ ะส ง ผลต อ

สิ่งแวดลอม  กลุม The AFD, WWF for Nature ได

ชวยทางกรมอุทยานแหงชาติเรื่องการฟนฟูสภาพ

อุทยานแหงชาติ และการกําหนดแผนการทองเที่ยวท่ี

มีความยั่งยืน 
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ความชวยเหลือดานกฎหมาย The Asia Foundation ทํางานผานสภากฎหมายสตรี

แหงประเทศไทย เพื่อชวยเหลือดานกฎหมาย และ

การคุมครองสิทธิแกผูประสบภัยในพื้นที่ ท่ีไดรับ

ความเสียหาย 

 
4. สิ่งที่เราไดจากการใหความชวยเหลือเชิงปริมาณท่ีผานมา  
 
หลังเหตุการณสึนามิผานไปแลว 78 สัปดาหการฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิระยะ
สั้นในประเทศไทยไดบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวเปนสวนใหญ ในระยะนี้เราไดรับ
บทเรียนมากมายจากการฟนฟูที่ผานมา ในขณะเดียวกันประเด็นในเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนก็ไดมีการพูดถึงกันอยางแพรหลายเนื่องจากขณะนี้การชวยเหลือกําลังจะ
ดําเนินไปสูความชวยเหลือในระยะกลางและระยะยาวตอไป  
 
4.1 บทเรียนที่ไดเรียนรู 
เนื่องจากความชวยเหลือมีมาอยางมากมาย ปญหาหลายอยางจึงเกิดขึ้นในระดับ
ตางๆ กัน ปญหาที่มักเกิดขึ้นบอย ๆ คือการขาดแคลนบุคลากร ขาดการแนะนําการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม  และปญหาความชวยเหลือที่ไมมีระบบระเบียบ 
นอกจากนี้ยังมีปญหาการกระจายความชวยเหลือที่ยังไมมีความเทาเทียม ความจริง
ที่วาหายนะภัยสึนามินี้ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก และการออกขาวของสื่อ
เองทําใหมีความชวยเหลือมาจากฝายตางๆ ทั้งของไทยและตางประเทศอยาง
มากมาย กระนั้นความชวยเหลือที่มาถึงบางสวนก็เปนการชวยเหลือที่ไมเหมาะสม 
หรือเปนการใหความชวยเหลือที่ไมไดชวยใหเกิดประโยชนอะไรมากนัก สิ่งเหลานี้
จําเปนตองมีการปรับวิธีการสื่อสารกันระหวางผูใหความชวยเหลือกับผูขอรับการ
ชวยเหลือในเรื่องสิ่งของที่จําเปน และปฏิเสธสิ่งที่ไมจําเปน รวมถึงปรับระบบการ
จัดการกับสิ่งของบริจาคเหลานั้นดวย  
 
การที่รัฐบาลไมไดรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศอยางเปนทางการ แตก็ยัง
เปดรับการใหความชวยเหลืออยูทําใหบางครั้งเกิดความไมเขาใจในกระบวนการ
ดําเนินการระดับทองถิ่น หรืออาจจะเขาใจผิดบางตอความชวยเหลือที่ไดรับ 
สถานการณนาจะดีขึ้นหากมีการชี้แจงทําความเขาใจเรื่องในเรื่องการจัดการบริหาร
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ต้ังแตเริ่มแรก และที่สําคัญควรมีการใหความสนใจในการแกไขปญหาความ
ตองการของชนกลุมนอย และแรงงานตางดาวที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงาน พรอมกับ
การปองกันเยาวชนที่อาจจะหลงไปอยูในขบวนการการคาประเวณี เขาไปของ
เกี่ยวกับยาเสพติด และปญหาการใชแรงงานเด็ก นอกจากนี้การแจงขาวฉุกเฉินยังถือ
เปนปญหาอีกอยางหนึ่งที่ตองไดรับการแกไข และการสนับสนุนใหมีระบบ
สนับสนุนการแจงขอมูลเรงดวนถือเปนสิ่งที่เปนประโยชนซึ่งที่อาจไดแก การแจง
ขาวผานสถานีวิทยุชุมชนเปนตน   
 
4.2 อุปสรรคตอแผนการฟนฟูในระยะยาว 
ภัยพิบัติสึนามิกอใหเกิดประเด็นและความทาทายที่รอการแกไขตางๆหลายดาน ซึ่ง
บางครั้งก็เปนปญหาเดิม และเปนปญหาตอเนื่องที่ยังไมคอยไดรับความสนใจจาก
สาธารณะชน หรือยังไมมีการหาแนวทางการแกไขในระดับนโยบายเทาที่ควร 
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เหลานั้นแยกออกเปน ปญหาเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ 
และเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปญหาความชวยเหลือเฉพาะเรื่องสําหรับชุมชน ปญหา
การจัดการแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และปญหาการรับมือภัยพิบั ติ 
เพื่อที่จะใหเห็นภาพปญหาตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ตอไปนี้คือปญหาที่สําคัญ ๆ ที่อาจ
สงผลตอแผนการฟนฟูพ้ืนที่ในระยะยาว ซึ่งไดแก 
   

4.2.1 การปกครองสวนทองถิ่นและการเขามามีสวนรวมของชุมชน 
แมวาโดยทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลจะมีอํานาจในแผนการฟนฟูชุมชนแตก็มี
หลายกรณีที่ชุมชนไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการดําเนินการฟนฟูความ
เสียหายจากสึนามิรวมกับการบริหารสวนทองถิ่น โดยเฉพาะชุมชนที่ถูกกีดกัน
ไมใหมีสวนรวม เชน ชุมชนมอรแกน และชุมชนมุสลิม และเพื่อเปนหลักประกันวา
การฟนฟูสึนามิจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน องคการบริหารสวนทองถิ่นจําเปนตอง
กระจายอํานาจใหกับชุมชน  และชุมชนเองตองไดรับสิทธิ และตระหนักถึงสิทธิที่
ตนพึงมี พรอมกับเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารในระดับ
ทองถิ่นดวย  
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4.2.2 การฟนฟูวิถีชีวิตของชุมชนที่ไดรับผลกระทบมากกวาชุมชนอื่นๆ    
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบมากๆ ยังคงตองการความชวยเหลือที่ตอเนื่องเพื่อใหฟนตัว
จากภัยพิบัติในครั้งนี้  การใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องจําเปนตอการเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถจัดตั้งและจัดการกองทุนหมุนเวียนหรือ
สหกรณของชุมชนเอง ชวยใหชุมชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือเพื่อใหชุมชน
ไดมีทางเลือกในการสรางรายไดที่หลากหลายดวย       
  

4.2.3 สิทธิในการถือครองท่ีดิน 
ภัยสึนามิกอใหเกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินขึ้นระหวาง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ชุมชน และองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งจุดนี้ถือไดวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
และฟนฟูชุมชนอยางหนึ่ง ชาวบานที่มักประสบปญหาเรื่องสิทธิการครอบครอง
ที่ดินนี้ สวนใหญมักจะเปนชุมชนที่ยังชีพดวยการประมงตลอดชายฝงทะเลอันดา
มัน ที่ดํารงชีวิตโดยอาศัยทรัพยากรจากทะเลมาหลายทศวรรษแลว ชาวชุมชนมักจะ
อางสิทธิ์วาพวกเขาอาศัยอยูบนที่ดินของตนเองมานานกอนที่จะมีการทําเอกสาร
สิทธิไมวาจะเปนการออกใหแกเอกชนหรือเพื่อการสาธารณะประโยชนใดๆ ก็ตาม    
หลังจากเหตุการณสึนามิ ชุมชนหลายชุมชนถูกกีดกันมิใหกลับเขาไปอาศัยพ้ืนที่เดิม 
ซ้ํายังตองยายเขาไปตั้งแหลงที่พักอาศัยที่ไกลจากทะเลที่เปนแหลงเลี้ยงปากทองของ
พวกเขาเหลานั้น  
  

4.2.4 การออกแบบบาน 
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสรางบานพัก 3,349 หลังใหกับผูประสบภัยสึนา
มิ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 มีบาน 2,685 หลังที่ทําการกอสรางแลวเสร็จ 
นอกจากงบที่รัฐบาลจัดสรรแลวยังมีบานอีกมากที่ไดรับการชวยเหลือจากองคกร
พัฒนาเอกชนตางประเทศ และจากภาคสวนเอกชน มีการวิจารณกันวา มีการ
ปรึกษาหารือกับชุมชนนอยมากในเรื่องการออกแบบ การวางแปลน การกอสราง 
รวมไปถึงการจัดสรรบานที่ปลูกสรางเสร็จแลว มีความพยายามที่จะคลี่คลายปญหา
ดังกลาวนี้ สถาบันการพัฒนาการจัดการชุมชน (CODI) ภายใตกระทรวงการพัฒนา
สังคม และความมั่นคงของมนุษย กําลังมีการดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวน
ทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานตางประเทศ เพื่อเขาไปชวยเหลือชุมชน
ทองถิ่นในการปรับแผนการกอสรางบาน 
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 4.2.5 การคุมครองเด็ก 
แมจะมีมาตรการการคุมครองเด็กอยางเรงดวนจากภาครัฐ แตหลายมาตรการยัง
ไมไดมีการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ประชาชนราว 100,000 คนยังมีรายไดที่ไม
แนนอน และครอบครัวของคนเหลานี้มีเด็กที่อยูในความดูแลที่มีโอกาสเผชิญความ
เสี่ยงตอการมีปญหาสุขภาพ และทุพโภชนาการ การออกโรงเรียนกลางคัน การถูก
ลอลวงคาประเวณี และยาเสพติด จากการประเมินสภาพผลกระทบจากสึนามิแลว
พบวา แมกระทั่งกอนที่จะเกิดสึนามิเด็กในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบก็ไมไดมีโอกาส
เขาศึกษาในโรงเรียน หรือเขาถึงการบริการดานสุขอนามัย ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโครงสรางในระดับทองถิ่น อันเปนกลไก
การปกปองจากครอบครัวและ ชุมชนใหกับเด็กเหลานี้ 
 

4.2.6 สิทธิของแรงงานตางดาว  
โดยทั่วไปกอนที่จะเกิดสึนามิ มาตรการการชวยแหลือแรงงานตางดาวในประเทศ
ไทยยังไมมีความชัดเจน และหลังจากภัยสึนามิก็ยิ่งทําใหสถานการณตางๆเลวรายลง
ไปอีก ประมาณวามีแรงงานอพยพในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตที่ไดรับผลกระทบ
จากสึนามิทั้งสิ้นราว 127,282 คน 90 เปอรเซ็นต เปนแรงงานพมา นอกนั้นยังพบวา
มีแรงงานตางดาวจํานวนมากที่ยังไมมีไดลงทะเบียนแรงงาน หลังเกิดภัยพิบัติ
แรงงานตางดาวเหลานี้ตองไรที่อยูอาศัย สูญเสียสมาชิกในครอบครัว วางงาน และ
ไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ และเนื่องดวยสถานภาพการเปนแรงงานที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ทําใหหลายคนไมไดรับความชวยเหลือ สุขภาพ และความเปนอยูของ
แรงงานตางดาวเหลานี้ยังเปนปญหาสวนหนึ่งที่รอการแกไขในแผนการการฟนฟูใน
ระยะยาว  
  

4.2.7 ชนกลุมนอย 
การฟนคืนสภาพความเปนอยูของชนกลุมนอยที่อาศัยตามแนวชายฝงมักจะเปน
ปญหาแบบพิเศษ เนื่องจากชนกลุมนอยเหลานี้ตางก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจาก
ชุมชนทั่วไป และเนื่องจากความแตกตางในดานการดํารงชีวิตแบบกึ่งเรรอนและ
ความแตกตางในดานวัฒนธรรม ภาษาและขนบธรรมเนียมตางๆ  ชุมชนเหลานี้จึง
ไมไดมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนการฟนฟูเพื่อความยั่งยืน
ของรัฐบาลที่กําหนดใหองคกรบริหารระดับทองถิ่นใหความชวยเหลือเรื่องการ
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ดํารงชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบานเรือน ดังนั้นสิ่งที่กลุมคนเหลานี้ตองการคือความ
ชวยเหลือฟนฟูที่เหมาะสมที่คํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชน ในอันที่จะชวยใหชุมชน
สามารถรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมในขณะที่ยังสามารถเขาถึงบริการสังคมขั้น
พ้ืนฐานไดพรอมๆ กัน 

 
4.2.8 การฟนฟูสภาพแวดลอม 

สึนามิชวยใหหลายฝายตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไรระบบ
ระเบียบตลอดชายฝงอันดามันที่เปนการพัฒนาที่ไมมีความยั่งยืน หลายครั้งยังเปน
การทําลายสภาพสิ่งแวดลอมอีกดวย  นักอนุรักษสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ของรัฐ และ
ผูเช่ียวชาญหลายฝายจึงเห็นควรที่จะใหการฟนฟูภัยสึนามินี้เปนโอกาสอันดีในการ
คลี่คลายปญหาใหเปนไปในทางที่ดีและถูกตองขึ้นกวาเดิม โดยควรมีการปรับปรุง
การจัดเขตพื้นที่ชายฝง และเพิ่มมาตรการการปกปองสิ่งแวดลอม และเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไวควรใหมีการพัฒนากรอบการจัดการพื้นที่ชายฝงแบบบูรณาการ 
และการปกปองและฟนฟูสภาพแวดลอมในระยะยาวขึ้นเสียในปจจุบัน   
  

4.2.9 การรับมือภัยพิบัติของชุมชน  
ภาระหนาที่สําคัญอันดับแรกของรัฐบาล คือการพัฒนาและติดตั้งระบบการเตือนภัย
ลวงหนาซึ่งถือเปนสวนที่ชวยคลายความกังวลใจของคนในชุมชนที่เคยไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิไดสวนหนึ่งระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดความตื่น
กลัวสึนามิใหกับคนในชุมชนรวมถึงเปนหลักประกันวานักทองเที่ยวจะมีความ
ปลอดภัยเพียงพอหากเกิดสึนามิขึ้นในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ระบบเตือนภัยนี้
ไมเพียงอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเทานั้นแตยังตองขึ้นอยูกับความเขาใจและการให
ชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันดวย  และเพื่อใหระบบเตือนภัยทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตองมีการปรึกษาหารือสนทนารวมกันในชุมชน เพื่อรับฟงความ
คิดเห็น และเพื่อรับทราบขอมูลจากทุกคนในชุมชน ที่จะทําใหแตละชุมชน และแต
ละครัวเรือนมีความมั่นใจในการรับมือภัยสึนามิบนพื้นฐานของความเปนจริง โดย
ต้ังอยูบนความเชื่อถือของชุมชนตอระบบเตือนภัย  
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สวนที่สอง ชุมชนกับโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และสิ่งแวดลอม 

 
1. โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 
แหลงสรางรายไดที่สําคัญทางภาคใตของไทยนั้นสวนหนึ่งมาจาก การประมง 
การเกษตรกรรมและการทองเที่ยว6 เศรษฐกิจพื้นที่ชายฝงกอนเกิดเหตุการณสึนา
มิไดมีการจัดแยกสวนออกมาอยางกวางๆ คือ ในดานหนึ่งจะเปนเศรษฐกิจแบบคน
เมือง (urban economy) ที่มีโครงสรางสนับสนุนตางๆ รองรับ เชน มีแหลงเงินกูจาก
ธนาคาร มีเครือขายการดําเนินธุรกิจ มีสภาหอการคา มีนายหนาลงทุน ตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง และธุรกรรมความรวมมือระหวางประเทศและ
ระดับโลก และโครงสรางสนับสนุนอื่น ๆ ภาคธุรกิจในสวนนี้จะตองอาศัยทุนที่เปน
เงิน ที่ดิน และแรงงานทั้งที่มีและไมมีทักษะ โครงสรางของศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
เชน จังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ และ เขาหลัก มีโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สามารถ
รองรับการลงทุนและโครงการใหญๆ โดยมีการบริหารจัดการในทองถิ่นที่คอย
สนับสนุนการทองเที่ยว และ อุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ    
 
อีกดานหนึ่งจะเปนเศรษฐกิจระดับชาวบาน (rural economy) ที่เศรษฐกิจทั้งหมด
ต้ังอยูบนโครงสรางเศรษฐกิจในชุมชน และการบริหารสวนทองถิ่นก็มักจะ
ดําเนินการไมตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยเปนการบริหารที่
ใชวิสัยทัศนนโยบายและยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจแบบคนเมือง โดยพื้นฐานแลว
เศรษฐกิจระดับชาวบานจะพึ่งพาแรงงานและ ตนทุนการผลิต (สินทรัพยที่กอใหเกิด
รายได) แตกลับใหความสําคัญกับสิทธิในที่ดินนอยกวา (ที่ดินที่ใชในการลงทุนอาจ
ไมใชของตนเองโดยตรงแตอาจไดมาจากการเชา) เมื่อเปรียบเทียบกับทุนชนิดอื่น 
ไมมีชุมชุมชนที่ต้ังบานเรือนรวมกันอยางแออัด ชุมชนตองกระตุนตัวเองใหมีความ
พึงพอใจในปจจัยการดําเนินเศรษฐกิจที่ตนมีอยูใหมากที่สุด และแมวาจะมีเครือขาย

                                                 
6 สํานักสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี รายงานสถิติประจําป ฉบับที่ 48 ป 2544 
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ระหวางชุมชนก็ตาม แตสมาชิกในชุมชนสวนใหญจะพึ่งพารายไดจากการทํางาน
นอกหมูบานของตนเพื่อหารายไดเสริมใหกัครอบครัว  
 
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบภัยแลว การชวยเหลือทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาวสําหรับพื้นที่เหลานี้จึงตองเปนการชวยเหลือแบบพิเศษที่
จะชวยใหเกิดการฟนฟูเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรม ความมีเสถียรภาพ 
และความยั่งยืน แตเปนที่นาเสียดายยิ่งวาในชวงระยะ 2 – 3 เดือนสุดทายนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยไดเพียงแตเนนไปที่การใหความชวยเหลือ
เศรษฐกิจคนเมือง และเนนไปที่การชวยเหลือตามหลักการของตนเทานั้น (ไมได
พิจารณาลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจนี้) จึงไมแปลกใจเลยที่ตอไปปญหาที่เกิดใน
กระบวนการใหความชวยเหลือเศรษฐกิจในระยะกลางจะเพิ่มเปนทวีคูณ  
   
การบรรเทาภัยพิบัติแบบเรงดวนของภาครัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องการดูแล
สุขอนามัย ดูแลเรื่องอาหารและน้ํา ที่พักพิง และเงินกองทุนขนาดเล็ก ซึ่งความ
ชวยเหลือทั้งหมดก็ไดมีการกระจายใหกับผูประสบภัยอยางเทาเทียม การดําเนินการ
ใหความชวยเหลือแบบเรงดวนเปนไปอยางรวดเร็วและเปนการชวยเหลืออยางมี
ประสิทธิภาพจากการสนับสนุนของประชาชนชาวไทย อยางไรก็ตาม ชวง 2 – 3 
เดือนใหหลังจากภัยสึนามิ ความชวยเหลือเบื้องตนจากภาครัฐกลับไมลงถึงพื้นที่
ประสบภัยอยางแทจริง เงินชวยเหลือเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจก็ไมสามารถอนุมัติให
ไดเนื่องจากทางการไมสามารถออกใบมรณะบัตรใหผูเสียชีวิตได การสรางบาน
ใหมและการซอมแซมบานก็ไมอาจจะเริ่มดําเนินการใด ๆ ไดเนื่องจากติดขัดปญหา
ตรงที่ความเห็นไมตรงกัน ระหวางผูขอรับความชวยเหลือ และผูใหการชวยเหลือ 
(รัฐบาล) ในเรื่องจํานวนบานที่ไดรับความเสียหาย เงินกูยืมเพื่อการฟนกิจการบริษัท
รายยอยก็ไมพรอมที่จะออกให เนื่องจากโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สูญหายหรือถูกทําลาย และไมอาจทําขึ้นมาใหมได และปญหาอื่น ๆ อีกมากมาย 
และปญหาเหลานี้สวนมากยังไมไดรับการแกไข 
 
ในทางตรงกันขามเงินกูยืมเพื่อการฟนฟูกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อื่น ๆ จะดําเนินการไดงายกวา และงบประมาณที่จัดสรรลงไปในการวางแผนการ
ฟนฟูหลังภัยพิบัติ ที่พังงา (เขาหลัก) ภูเก็ต และกระบี่ (เกาะพีพี) ไดรับการจัดสรรได
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ทันทวงที แนวโนมที่นาจะเกิดขึ้นที่เห็นไดชัดคือ หากสถานะทางเศรษฐกิจแบบเขต
เมืองในพื้นที่ประสบภัยกอนหนาที่จะเกิดสึนามิ ยิ่งดีเทาไหร ความชวยเหลือดาน
การเงิน และอื่น ๆ ก็จะมากขึ้นเทานั้น สวนพื้นที่ประสบภัยหลายแหงที่ เปน
เศรษฐกิจเขตชนบท จะไดรับการดูแล และใหความชวยเหลือจากองคกรระหวาง
ประเทศหรือองคกรตางประเทศโดยองคกรเหลานี้บอยครั้งมักจะไดรับการรอง
ขอใหทิ้งแผนการเดิมที่เปนความชวยเหลือเบื้องตนใหกับพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยว ‘ไปเปนการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนแทน’ 7 
 
แมวาในขณะนี้กระบวนการฟนฟูกําลังดําเนินไปดวยดีแลวก็ตาม เขตเศรษฐกิจที่เคย
มีรายไดสูง เชน ภูเก็ต เกาะพีพี และเขาหลัก ธุรกิจทุกประเภทตางก็ยังมีสภาพ
เศรษฐกิจที่ซบเซาเปนอยางมากหรือหากฟนตัวก็จะอยูในระดับที่ตํ่ามาก ที่เกาะพีพี 
และเขาหลักสามารถจัดเก็บรายไดไดไดนอยกวา 10 เปอรเซ็นตของรายไดที่เคยมี  
เชนเดียวกันกับสถานการณในจังหวัดภูเก็ตที่ในชวงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 
รายไดจากภาคสวนอุตสาหกรรมมีเพียง 30 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับปที่แลว8 และก็
คาดกันวาการทองเที่ยวในป 2006 จะสามารถสรางรายไดทั้งหมดสูงสุดอยูที่ 50 
เปอรเซ็นต ของป 2005 หรือของภาคใตทั้งหมด และในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจการ
ประมงก็ย่ําแย จากผลที่ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   
 
แผนการฟนเศรษฐกิจเขตเมืองในภาคใตของรัฐบาล จึงประสบผลสําเร็จเพียง
บางสวนเทานั้น หรืออาจมองวาไมประสบความสําเร็จเลยก็นาจะได ยิ่งไปกวานั้น
ความลมเหลวดานการฟนฟูเศรษฐกิจเขตเมืองในพื้นที่ที่ประสบภัยก็สงผลตอ
กระทบโดยตรงตอชุมชนหลายแหง เนื่องจากอุตสาหกรรมตางๆ ของเศรษฐกิจ
เหลานี้เปนแหลงรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเศรษฐกิจชุมชน  ขณะที่เศรษฐกิจ
แบบชาวบานที่ถูกกีดกันไมใหไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมจากรัฐ ก็ไดรับการชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน ในทองถิ่น และ
องคกรรวมหลายภาคสวนทั้งในและตางประเทศ  

                                                 
7 อางจากขอมูลที่มาจากมูลนิธิในแถบยุโรปแหงหนึ่งซึ่งเปนเปนที่รูจักกันดี  จากการพูดคุยรวมกัน
ในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2549 
8 หนังสือพิมพ บางกอกโพสต ฉบับเดือนสิงหาคม 2549 หัวขอ: Perceptive, ‘Disaster phase two’  
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ในขณะนี้การชวยเหลือเบื้องตนและการชวยเหลือในระยะสั้นก็ไดมีการจัดสรร
ใหกับผูประสบภัยแลว มาตรการการเปลี่ยนถายไปสูความชวยเหลือในระยะกลาง
จึงมีความสําคัญมากขึ้น อยางไรก็ตามมาตรการเพื่อการฟนฟูในระยะกลางก็ได
กําหนดโครงสรางตางๆ ไวรองรับแลว และเนื่องจากเศรษฐกิจแบบชุมชนเมือง และ
เศรษฐกิจแบบชาวบานจะมียุทธศาสตรในการนําทรัพยากรแหลงเดียวกันมาใช
ตางกันไปดังนั้นความขัดแยงระหวางเศรษฐกิจทั้งสองประเภทนี้จึงตองเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา   
 
2.   โครงสรางพื้นฐานทางสังคม 9 
 
ในการที่จะวิเคราะหผลกระทบจากภัยสินามิที่มีในระดับสังคม ในอันดับแรกนี้เรา
จําเปนตองมีความเขาใจถึงลักษณะเดนทางโครงสรางของสังคมไทยกอนที่จะเกิดสึ
นามิขึ้น สิ่งที่จะนําเสนอตอไปนี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของโครงสราง
สังคมไทยในระดับชุมชน ที่ไมเพียงมีอิทธิพลตอชุมชน แตยังสงผลในระดับชาติ
หรือแมแตในระดับภูมิภาคของประเทศตางๆ ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  
 
2.1 ระบบพี่นอง  
ในโครงสรางทางสังคมไทยผูคนจะใหความสําคัญกับการรับผิดชอบตอสมาชิกคน
อื่นในครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชน ดังจะปรากฏใหเห็นในระบบที่เขมงวดตอ
การใหความเคารพในวัยวุฒิของบุคคล ที่ผูอาวุโสจะตองรับผิดชอบตอผูที่มีอายุนอย
กวาและมีอิสระในการที่จะตัดสินใจ   ผูที่มีอายุนอยกวาก็จะยอมใหผูอาวุโส
รับผิดชอบดูแลและยอมรับโอกาสที่เกิดจากการใหการดูแลนั้นโดยใหความเคารพ
ตอการตัดสินใจของผูอาวุโสโดยไมมีขอแม (หรือ  ขอโตแยง)10 โครงสราง

                                                 
9 เนื้อหาในสวนนี้ไดปรับมาจากเนิ้อหาในหนังสือของมูลนิธิไฮนริคเบิลล: “การพัฒนาที่ยั่งยืน ยา
สารพัดนึก?  Limits to sustainable development?” World summit Paper Series 
10โอกาสในที่นี้คือการชวยใหสมาชิกสามารถทําอะไรก็ไดโดยตองกังวล สมาชิกที่เปนผูดอย
อาวุโสจะสามารถใชโอกาสนี้ในการเรียนรูตามความตองการนี้ไดอยางอิสระ ซึ่งความตองการนี้
จะมีความเคารพในผูอาวุโสที่ตนเองเคารพอยู หรือหนาที่ที่ผูเยาวตองทําใหกับคนอื่นที่เยาววัยกวา
ตนกํากับไว    
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ความสัมพันธในครอบครัวมีลักษณะเปดกวาง และมีความยืดหยุนโดยไมไดขึ้นอยู
กับลําดับความสัมพันธเช้ือสายโดยตรงเทานั้น บุคคลที่เกี่ยวของฉันญาติจะรวมเปน
สมาชิกของครอบครัวเมื่อใดก็ไดโดยผานการนับญาติทางสังคม (social adoption) 
 
ดวยเหตุนี้ ครอบครัวขนาดเล็กที่ผูกพันกันโดยสายเลือดจะสามารถขยายเปน
ครอบครัวที่ใหญไดอยางรวดเร็วโดยจะมีสมาชิกแตละคนที่ผูกรวมกันไวดวยสาย
สัมพันธที่เปนความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยางแนนแฟนเพื่อสรางความเปนกลุม
ครอบครัว ระบบที่เกิดขึ้นจากระบบการสรางครอบครัวนี้จะเรียกวา ‘ระบบพี่นอง ’- 
ซึ่งเปนระบบที่รวมเอาแนวทางการปกครองที่ เขมแข็งที่ ถือความซื่อสัตยและ
ความรูสึกเปนพวกพองเขาไวในนั้น 
 
 ดังตัวอยางที่เห็นไดจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบนี้จะเห็นไดชัดใน
กรณีของกลุมเด็กกําพราที่อยูในสถานที่ดูแลของรัฐหลังการลมสลายของเขมรแดง
ในป 2522 ไมวาเด็กเหลาจะนี้เขาไปอยูเปนสมาชิกของครอบครัวอื่นผานการรับเขา
เปนสมาชิกในสังคมในครอบครัวเชิงขยายเชนนี้  หรือรับเขาเปนสมาชิกใน
ครอบครัวโดยทันทีก็ตาม จะเปนการลดปญหาที่จะเกิดกับสังคม เปนการพัฒนา
ชุมชนขึ้นใหมหลังการลมสลายของเขมรแดงอยางไรก็ตาม เมื่อเวลาไดผานไป
ปจจุบันความรับผิดชอบตอสังคมไดหายไปอยางรวดเร็วโดยจะเห็นไดทั่วไปวามี
เด็กที่ถูกทอดทิ้งมากขึ้นในกัมพูชา   
 
2.2 ระบบเครือญาติ 
คนนอกครอบครัวอาจถือสมาชิกคนหนึ่งๆในครอบครัวขยายในฐานะที่เปน พ่ีชาย 
นองชาย หรือ พ่ีสาว นองสาวได โดยจะขึ้นอยูกับวาคนนอกครอบครัวผูนั้นวามี
ความสนิทสนมกับสมาชิกคนนั้นอยางใกลชิดหรือไม  ความสัมพันธกันใน
ครอบครัวขยายเปนไปในลักษณะของคนรูจักกัน เพื่อนฝูง หรือเพื่อนสนิท ซี่งใน
ที่สุดการติดตอทางสังคมกับผูอื่นเชนนี้ จะพัฒนาไปจนทั่งในการพูดคุย ผูพูด
สามารถใชสรรพนามเรียกแทนตัวเองวา “กู” และแทนผูฟงวา “มึง” ได ซึ่งสรรพ
นามเหลานี้จะไมคอยใชกันกับคนในครอบครัวในยามปกติ   
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เปนระบบที่มีการจัดการทรัพยากรในเครือขายครอบครัวที่เรียกวา “เครือญาติ” คอย
ใหความชวยเหลือ โดยเปนเครือขายของสมาชิกทุกคนที่อยูรวมในครอบครัวเดี่ยว 
และ/หรือครอบครัวขยายที่จะคอยประกันความมั่นคงทางสังคมใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวยามที่สมาชิกตองการ และใหโอกาสในยามที่มีปญหาระบบเครือญาติ11

จะสามารถขยายเครือขายไปสูครอบครัวอื่นๆ หลายครอบครัวในลักษณะของการ
เปนเครือขายที่สมาชิกมีผลประโยชนรวมกันได     

 

2.3 ระบบอุปถัมภ  
วินัยทางสังคมที่ทุกคนจําเปนตองยึดถือเพื่อใชเปนกรอบพื้นฐานของสังคม
ครอบครัวขยายหลายครอบครัวที่ถูกเชื่อมรวมกันโดยสิ่งที่เรียกวา  “ระบบอุปถัมภ” 
อันเปนระบบที่เนนการใหความเคารพตอผูอาวุโสกวาภายในกลุม และเปนระบบ
ที่วาดวยการใหความเคารพผูอาวุโสในสังคมโดยไมมีเงื่อนไข โดยใหสิทธิกับผู
อาวุโสเหลานี้ในการตัดสินใจแทนสมาชิกในกลุม ผูอาวุโสทางสังคมจะเปนบุคคลผู
ที่ไดรับความเชื่อถือจากชุมชน ดังนั้นบางครั้งตําแหนงของผูอาวุโสจึงไมสัมพันธ
กับอายุ  ระบบอุปถัมภยังสามารถอธิบายไดวาเปนระบบที่รวบรวมชวยจัดการ
ปญหา ที่ไมเพียงแคเปนปญหาภายในครอบครัวเทานั้นแตรวมถึงปญหาระหวาง
ครอบครัว และเครือขายที่สนับสนุนดวย เมื่อผูอาวุโสในสังคมไดมาพบเพื่อพูดคุย
กันเพื่อหาทางแกปญหาใหกับสมาชิกในชุมชนของตน12 ระบบนี้จะสามารถทํา
หนาที่ของมันไดอยางเหมาะสมไดนั้น สมาชิกในสังคมทุกคนจําเปนตองเชื่อใน
ความถูกตองและผลดีที่ เกิดจากการตัดสินใจจากผูอาวุโสในสังคม ระบบนี้จะ
ปรากฎใหเห็นไดในประเทศแถบอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นับถือพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท หรือแมแตในประเทศที่นับถืออิสลามในภูมิภาคนี้บางสวนก็ยังปรากฏวามี

                                                 
11 แมวาระบบ เครือญาติ อาจจะเหมือนเปนสัมพันธภาพแบบผูอุปถัมภกับผูพึ่งพา แตก็ไมเหมือน
เสียเลยที่เดียวเนื่องจากระบบเครือญาติตั้งอยูบนความเคารพมากกวาความเปนอิสระ ,  
12  คําแปลเปนภาษาอังกฤษของระบบอุปถัมภโดยมากจะใชคําวา “Peer-ship system” หรือ 
“Patron-client system” ซึ่งไมตรงกับความหมายที่แทจริง เพราะแนวคิดของระบบอุปถัมภไมได
อยูที่วัฒนธรรมที่มีศูนยกลางที่เศรษฐกิจหากแตเปนเร่ืองเครือขายชุมชนที่ผูกพันดวยความ
รับผิดชอบและการใหโอกาสซึ่งกันและกัน   
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ระบบอุปถัมภเชนนี้อยูดวย ความสัมพันธกันอยางแนนแฟนระหวางคําสอนของ
ศาสนากับสถาบัน จึงเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่จะชวยสรางผูอาวุโสหรือผูนําในสังคม
ใหเกิดขึ้นมาได  
 
2.4 ลักษณะการเมืองกับโครงสรางของครอบครัวแบบดั้งเดิม   
เนื่องจากทุกๆ คนในสังคมไทยอาจเปนพี่หรือนองของสมาชิกอืกคนหนึ่งในกลุม
สังคมหรือในเครือขายของครอบครัวแบบขยาย กลไกการควบคุมทางสังคมของ
ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภก็จะมีอิทธิผลตอการเมืองการปกครอง และผล
ของระบบอุปถัมภที่มีตอระบบการปกครองก็จะเห็นไดจากการบริหารแบบดั้งเดิมที่
เปนการผสมผสานกันระหวางความมีอํานาจและอิทธิพล อยางที่เห็นกันไดวา
นักการเมืองบางคนที่ตองรับผิดชอบในการบริหารประเทศ แตในขณะเดียวกันก็
ยังใหความชวยเหลือกับเครือขายพวกพองของตนเองดวย13  
 
อยางไรก็ตามตั้งแตป 2530 เปนตนมา แมระบบสังคมแบบเกาเริ่มที่จะหายไปหรือ
ไมไดมีการสานตอไวแตสิ่งที่ยังคงอยูคูกับประเทศไทยในวันนี้คือผลประโยชน
เบื้องหลังขอตกลงในความรวมมือของการบริหาร (ผูมีอํานาจ) และเอกชน (ผูมี
อิทธิพล) ที่จะเห็นไดจากโครงการตางๆทั่วไป สื่อมวลชนในประเทศตางเปดโปง
พฤติกรรมการโกงกินเงินภาษีประชาชนจํานวนหลายพันลานบาทใหเห็นเกือบทุก
วัน (ในป 2549) ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนายกทักษิณ ชินวัตรไดกอใหเกิด
ความแตกแยกในดานสังคมและการเมือง โดยในดานหนึ่งคนยากจนสวนใหญใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหการสนับสนุน ในขณะที่คนในทองที่อื่นๆ และคน
ชนช้ันกลางกลับตอตานเขา 
  
2.5 ความขัดแยงในประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหามายาวนาน 
ตามโครงสรางที่ไดอธิบายใหเห็นในขางตน ประเด็นในเรื่องสิ่งแวดลอมถือเปน
ความขัดแยงระหวางครอบครัวตอครอบครัว ความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชน  
                                                 
13 ทั้งๆ ที่มีการกลาวกันวาการทําเชนนี้เปนการกระทําที่ไมเปนที่ยอมรับแตระบบการเมืองใน
ประเทศตะวันตกก็มีการดําเนินการในรูปแบบที่คลายๆ กันโดยยังมีการลอบบี้ เพื่อชักนํา
กระบวนการตัดสินใจทางการเมือง  
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หรือเปนความขัดแยงระหวางชุมชนกับบุคคลภายนอกที่เขามาใชทรัพยากรของ
ชุมชน ในขณะที่ประชาชนสวนหนึ่งพยายามดําเนินชีวิตอยางพอเพียงตามหลักพุทธ
ศาสนากลุมผลประโยชนก็มักจะเขามาแสวงหาผลประโยชนใหตนเองจากการนํา
ทรัพยากรในทองถิ่นไปใชเกินความพอดี กอนเหตุการณสึนามิจะเกิดขึ้นก็มี
เหตุการณที่ประชาชนสามารถเกาะกลุมกันเปนอยางดีเพื่อตอตานนายทุนใหญจาก
ขางนอกผานเครือขายความชวยเหลือตางๆ  สภาพการณเชนนี้เปลี่ยนไป หลังการ
เสียชีวิตของผูอาวุโสในทองถิ่นหลังเหตุการณภัยพิบัติ  
 
ตาราง 5 :  แสดงผลสรุปการประเมินจุดแข็งและจุดออนของชุมชนกอนเกิดเหตุการณสึนาม ิ

จุดแข็งของชุมชน 
(สรุปจากกลุมเปาหมาย) 

จุดออนของชุมชน 
(สรุปจากกลุมเปาหมาย) 

• มีลักษณะเปนครอบครัวเชิงขยายขนาด
ใหญ  

• มีระบบเครือขายครอบครัวที่มั่นคง (ระบบ
เครือญาติ) 

• ครอบครัวมีโครงสราง และสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเขมแข็ง (ระบบพี่นอง)  

• โครงสรางในการตัดสินใจดํา เนินการ 
(ระบบอุปถัมภและประชาธิปไตย)  

• มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  และระบบ
เศรษฐกิจที่ตองอาศยัแรงงานอยางมาก   

• มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
• ชุมชนปรับวิถีชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอม

ทองถิ่นโดยอาศัย   หลักการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน   

• ชุมชนควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาในพื้นที่  

• เครือขายฉุกเฉินของชุมชนมีความออนแอ  
• จํากัดบทบาทชายหญิง 
• การสื่อสารภายในและระหวางชุมชนไมมี

ประสิทธิภาพพอ 
• ระบบการบริหารจัดการชุมชนไมมีความ

เขมแข็ง  
• ชุมชนไมคอยมีสวนรวมตัดสินใจทางการ

เมือง 
• มีโครงสรางการลงทุนที่ออนแอชุมชนจึง

ไมคอยได เข าไปมีส วนในเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค 

• ก า รป อ ง กั น ก า รล ว ง ล้ํ า /ก า รบุ ก รุ ก
สิ่งแวดลอมจากคนภายนอกยังไมมีความ
เขมแข็ง   

 
 
 



                                                    33 

3.  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลของสึนามิ 
 
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เมื่อสึนามิไดเขามาโจมตีจะเห็นไดวาเราไมไดมีการ
เตรียมตัวต้ังรับหายนะครั้งนี้เลย ไมมีความรูที่สืบทอดเกี่ยวกับสึนามิ และการที่ผูคน
ในแถบนี้ไมไดรับการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับสึนามิมากอนดวยเหตุนี้ชุมชนชายฝง
หลายแหงของไทยตางก็ขยายจํานวนบานเรือนในแถบชายฝงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
รอบ 100 ปที่ผานมา แมแตชาวมอรแกน (ยิปซีทะเล) ที่เปนผูที่มีความรูผูกพันอยูกับ
ทะเลเปนอยางมากก็ยังละทิ้งวิถีดั้งเดิมของตนเองไปมากเสียจนกระทั่งไมทันได
สังเกตระดับน้ําที่ลดลงอยางนาสงสัยซึ่งเปนสัญญาณอันตรายเตือนใหระวังคลื่น     
สึนามิที่กําลังจะมาถึง  
 
มีไมก่ีคนที่ตะโกนเตือนภัยสึนามิที่กําลังจะเขามา และเสียงเตือนภัยนั้นก็ยังเปน
ภาษาตางชาติของนักทองเที่ยวซึ่งไดเรียนรูเกี่ยวกับสึนามิในทางทฤษฎีตามที่ไดร่ํา
เรียนมาจากประเทศของตน ผลก็คือเราไมไดใชเวลา 15 นาทีอันมีคากอนที่สึนามิ  
จะมาถึงเพื่อทําการอพยพหลบภัยแตอยางใด ผูสูงอายุและเด็กที่เปนกลุมเสี่ยงที่     
จะเสียชีวิตมากที่สุดก็ไมไดหนีไปไหน พอชวงน้ําลดผูนําที่ไมเปนทางการใน      
เชิงโครงสรางของชุมชนดานสังคมเศรษฐกิจ (สวนมากเปนผูสูงอายุ) ก็ไดเสียชีวิต
หรือไมก็พิการเปนจํานวนมาก  หลังจากนั้นสุญญากาศทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
สูญเสียคนที่มีอยูเดิมก็มีคนจากนอกพื้นที่เขามาเติมเต็มอยางรวดเร็ว และเมื่อ
พิจารณาถึงการขยายเศรษฐกิจและการดูแลปกครองของเครือขายชุมชนครอบครัว
แลวการสรางผูนําในทองถิ่นขึ้นมาใหมจะตองใชเวลานานมากเลยทเีดียว   
 
3.1 ประสบการณของชุมชนกับโครงสรางทางสิ่งแวดลอม การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม 
สึนามิไดสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางหลักของทองถิ่น   หากตองการใหการ
ฟนฟูสึนามิประสบผลสําเร็จ จะตองพิจารณาโครงสรางตางๆ ที่ไดรับความเสียหาย
เหลานี้ซึ่งไดแกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ  

• ระบบเครือขายตางๆ (เครือขายครอบครัว, เครือญาติ,ระบบพี่นอง, 
ระบบอุปถัมภ) 

• วิถีชีวิตความเปนอยู สาธารณูปโภคพื้นฐาน หลักทรัพยและ ทรัพยสิน  
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• จารีตและสภาพแวดลอมที่เปนการดําเนินชีวิตทองถิ่นแบบพอเพียง  
 
การบรรเทาความชวยเหลือเบื้องตน หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แลว ประเทศ
ไทย ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  โดยไมจําเปนตองรอคอยความ
ชวยเหลือจากภาครัฐในทุกเรื่อง  และก็ยังไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่
อาสาสมัครจํานวนมาก การฟนฟูและการสรางบานและสิ่งกอสรางอื่นๆ ก็ถือวา
ประสบความสําเร็จถึงแมวาจะไมคอยจะตรงกับความตองการของชุมชนก็ตาม 
ความชวยเหลือทั้งทางตรงและทางออมที่มีใหกับพื้นที่ประสบภัยมีดังนี้ 
• การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติแบบเรงดวน  

มีลักษณะ:  เปนการใหความชวยเหลืออยางเทาเทียม มี
ประสิทธิภาพและกอประสิทธิผล ทันทวงที เปนการลําดับ
ความสําคัญ เปนการชวยเหลือเบื้องตน เปนการชวยเหลือเฉพาะ
กรณีภัยพิบัติ เปนการเสียสละอยางมาก มีการมีสวนรวมของ
กลุมภาคประชาชน (civil society) อยางเขมแข็ง 
 
ผลท่ีเกิดขึ้น:  ผูประสบภัยเกือบทั้งหมดไดรับการชวยเหลือ
ในทันที  ชวยเหลือผูรอดชีวิตใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได  มี
การควบคุมความเสียหาย และรวบรวมขอมูลทางสถิติความ
เสียหายเบื้องตน 

 
• โครงการฟนฟูตางๆ 

มีลักษณะ: กําหนดกลุมเปาหมายที่จะชวยเหลือ เกิดผลสัมฤทธิ์
และใหความชวยเหลือที่เพียงพอตอความตองการ เปนโครงการ
ชวยเหลือที่สั่งงานจากภาครัฐลงมา มีการประสานกับหนวยงาน
ตางประเทศอยางเขมแข็ง เนนเปาหมายตามแผนงาน มีเปาหมาย
ที่เปนความยั่งยืน (การฟนฟูในระยะกลาง และระยะยาว) ผูให
เงนิ / ผูบริจาคเปนผูกําหนดเปาหมายความชวยเหลือแตฝายเดียว 
บางเวลามีการดําเนินการชวยเหลือเพื่อจุดประสงคอื่น  
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ผลท่ีเกิดขึ้น:  เปนโครงการบรรเทาทุกขในระยะเวลาไมนาน 
กอใหเกิดความเสียหายตอชุมชนในบางมิติ ชุมชนไมมีสิทธิ์ใน
โครงการนี้ทั้งทางกายภาพและทางสิทธิโดยธรรม  

 
• การฟนฟูโครงสรางทางสังคมในชุมชน  

มีลักษณะ: การฟนฟูโครงสรางระดับชุมชนไมไดรับความสนใจ
อยางแทจริง เปนการฟนฟูเศรษฐกิจโดยลําเอียง ขาดการเอาใจ
ใสสภาพสิ่งแวดลอม การเมือง (การตัดสินใจ การเปนผูนํา) 
แบบมีอคติ  และการฟนฟูที่นําไปสูการแตกแยก 
ผลท่ีเกิดขึ้น: ความขัดแยงภายในชุมชนและระหวางชุมชน 
ชุมชนมีความออนแอ จํากัดความตระหนักในเรื่องสิทธิของ
ชุมชน   

 
ดังนั้นหลังสึนามิผานไปแลว 78 สัปดาหความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและอื่น ๆ 
ยังคงรอคอยแนวทางการฟนฟู แมที่ผานมาจะมีความพยายามอยางที่สุดก็ตาม ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการณหลายครั้งของโครงการสึนามิ เอด วอทช (TAW) ภายใต
การดําเนินงานของมูลนิธิไฮนริคเบิลล (Heinrich Boll Foundation) ชวยใหชุมชน
เองไดมีการสรุปเปรียบเทียบสภาพการณกอนและหลังการเกิดสึนามิ และจากขอมูล
การเปรียบเทียบดังกลาว ไดมีการสรุปประเด็นความจําเปนเรงดวน และปญหา
สําคัญที่ยังรอการแกไขออกมา 
 
ความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนจากสภาพกอนเกิดสึนามิคือความตระหนักในสิทธิ
ของชุมชนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางนาทึ่ง กระบวนการกระตุนความตระหนักในสิทธิของ
ชุมชนไดรับการสงเสริมสนับสนุนโดยเครือขายประชาสังคม (Civil society 
network) ซึ่งเปนโครงสรางที่มีอยูกอนเหตุการณสึนามิจะเกิดขึ้น  และความ
ตระหนักนี้ก็สามารถทําหนาที่แทนเครือขายครอบครัวที่สูญเสียไป ประเทศไทยเอง
ถือไดวาเปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิประเทศเดียวในโลกที่ชุมชน
สามารถตอสูกับโครงการฟนฟูที่ชุมชมมองวาไมมีความยั่งยืนไดเปนผลสําเร็จ  
 



                                                    36 

กระบวนการฟนฟูที่ดําเนินไปและการปรากฏขึ้นของเครือขายประชาสังคมที่
เขมแข็งกวาเดิมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการตอตานการบริหารงานของรัฐบาล
นายกทักษิณ ดังจะเห็นไดวาเกิดกลุมตอตานรัฐบาลทักษิณที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นชวง
ปลายป 2549 มีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) รวมกับสมาชิก
ของชุมชนหลาย ๆ แหงที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิที่แสดงออกถึงความไมพอใจ
ตอกระบวนการการฟนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิจากมุมมองของตนเอง 
และแสดงพลังทางการเมืองในฐานะกลุมประชาสังคมที่มองวารัฐบาลเปนตัว
คุกคามประชาธิปไตยและจํากัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของกลุมประชาสังคมที่
จัดตั้งขึ้นใหมนี้   
 
ตาราง 6:  สภาพการณท่ัวไปของชุมชนหลังสึนามิ  

กอนเกิดสึนามิ (สรปุจากกลุมเปาหมาย) หลังเกิดสึนามิ (บทสรุปจากกลุมเปาหมาย) 
• มีลักษณะเปนครอบครัวเชิงขยายขนาด

ใหญ  
• มีระบบเครือขายครอบครัวที่มั่นคง (ระบบ

เครือญาติ)  
• ครอบครัวมีโครงสราง และสามารถทํา

หนาที่ไดอยางเขมแข็ง (ระบบพี่นอง)  
• โครงสรางในการตัดสินใจดํา เนินการ 

(ระบบอุปถัมภและประชาธิปไตย)  
• มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน และระบบ

เศรษฐกิจที่ตองอาศยัแรงงานอยางมาก   
• มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
• ชุมชนปรับวิถีชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอม

ทองถิ่นโดยอาศัย   หลักการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน   

• ชุมชนควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาในพื้นที่ 

• เครือขายฉุกเฉินของชุมชนมีความออนแอ  
• จํากัดบทบาทชายหญิง 

• ขนาดครอบครัวเล็กลง 
• มีเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนที่เขมแข็ง

ขึ้น 
• มีการสลับบทบาท  (ชาย  หญิง )  และ

บทบาทมีความเทาเทียมกันมากขึ้น  
• มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ

ขึ้นใหม  
• เศรษฐกิจแบบจุลภาคและโครงสรางทาง

เศรษฐกิจแบบเดิมลดบทบาทลง 
• มีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและภาระหนี้

เพิ่มขึ้น  
• ไ ม มี อํ า น า จ จั ด ก า ร กั บ ก า ร บุ ก รุ ก

สภาพแวดลอม 
• ไมสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมในพื้นที่ได  
• มีเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนที่เขมแข็ง

ขึ้น  
• เร่ิมมีการพิจารณาปรับปรุงประเด็นใน

เร่ืองบทบาทชายหญิง 
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• การสื่อสารภายในและระหวางชุมชนไมมี
ประสิทธิภาพพอ 

• ระบบการบริหารจัดการชุมชนไมมีความ
เขมแข็ง  

• ชุมชนไมคอยมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางการเมือง 

• มีโครงสรางการลงทุนที่ออนแอชุมชนจึง
ไมคอยได เข าไปมีส วนในเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค 

• ก า รป อ ง กั น ก า รล ว ง ล้ํ า /ก า รบุ ก รุ ก
สิ่งแวดลอมจากคนภายนอกไมมีความ
เขมแข็ง   

• ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร
ทั้งในระหวางชุมชน และตองการใหมีการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น  

• มีความตองการที่จะทําความเขาใจถึง
โครงสรางการบริหารที่มีความชัดเจน 
มากขึ้น  

• ทําใหการตัดสินใจทางการเมืองเปน
ประเด็น   

• แทบจะไมมีโครงสรางสนับสนุนการ
ล งทุ น แล ะ ไ ม มี ส ว น ร ว ม ใน ร ะบบ
เศรษฐกิจมหภาค  ขณะที่ทุนนอกพื้นที่
กําลังรุกคืบเศรษฐกิจของทองถิ่น 

• ไมมีการปองกันการเขามาใชทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของชุมชนของคนนอก  

 
การประทวงรัฐบาลไทยหลายครั้งในชวงป 254914 เปนสัญลักษณที่ทําใหทราบถึง
ความกาวหนาของแนวคิดประชาสังคม และการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
และจากโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย  
 
จากการที่กลุมประชาสังคมกําลังเขามาแทนที่ระบบเกาและระบบเศรษฐกิจและ
สังคมบางสวนที่เลิกใชแลวมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความคิดเห็นของกลุมเปาหมายเพื่อ
เปนการสรางความเขมแข็งใหกับการนําและการมีสวนรวมของสังคมประชาคมใน
การฟนฟูสึนามิในพื้นที่ประสบภัยควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญบางประเด็นที่จะ

                                                 
14 ในที่สุดรัฐบาลทักษิณก็ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทําการยึดอํานาจในเดือนกันยายน 
2549 นับเปนเวลาสองเดือนหลังจากการตีพิมพหนังสือ 78 สัปดาหหลังภัยสึนามิในคร้ังแรก การ
ยึดอํานาจรัฐบาลทักษิณในครั้งนี้จากมุมมองของตางประเทศมักจะมองวาเปนการริดรอนความ
เปนประชาธิปไตยและมีผลใหตีความไปไดวาเปนการกีดกันกลุมสังคมประชาคมโดยอัตโนมัติ 
แตจากมุมมองในประเทศคนไทยทุกคนไมไดคิดเชนนี้  
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เปนประโยชนตอภาระกิจการฟนฟูสึนามิในระยะกลางที่ยังคงเหลืออยู และเพื่อ
สนับสนุนกลุมสังคมประชาคมที่กอต้ังขึ้นใหมนี้ดวย   
 
3.2 ประเด็นที่มีความสําคัญ  
 

3.2.1 การเรียกรองสิทธิใหกับชุมชน  
ตามลักษณะวัฒนธรรมไทยจะถือการตัดสินใจ(อันเปนประชาธิปไตยที่มาจากการ
เห็นพองของทุกคนในชุมชน)  ของผูนําชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นมาเปนที่ต้ัง  
ดังนั้นสมาชิกในชุมชนจะปรึกษาปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัวหรือปญหาชุมชน
หาแนวทางในการแกไขปญหากับอาวุโส  ดวยเหตุนี้การสงเสริมหรือเพิ่มหนวยงาน
หรือสถาบันกลางที่จะชวยเรียกรองสิทธิใหกับชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปนหากพิจารณา
วาผูอาวุโสในชุมชนหลาย ๆ ทานไดเสียชีวิตลง สูญหายหรือกําลังโศกเศราจากการ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การสนับสนุนใหชุมชมไดรับความชวยเหลือดาน
กฎหมาย  เศรษฐกิจ  สังคมและจิตใจจะถือ เปนสิ่ งสําคัญที่มีประโยชนตอ
กระบวนการฟนตัวของชุมชน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหความชวยเหลือภัย
พิบัติที่มีใหเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป  
 

3.2.2 การเพิ่มความเปนเอกภาพของชุมชน  
การฟนฟูเครือขายชุมชนที่ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากกลุมเครือขายที่เกี่ยวของ
กับการฟนฟูสึนามิ เชน กลุม SAVE ANDAMAN NETWORK (SAN) หรือ
เครือขายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเชนมูลนิธิ Sustainable Development (SDF) 
จําเปนตองใหชุมชนเปนผูริเริ่มดําเนินการดวยตัวเอง   ผูนําหรือผูอาวุโส (ทางสังคม) 
ที่มีขึ้นหลังสึนามิจําเปนตองไดรับการสนับสนุนเพื่อชวยการฟนฟูและทําใหเกิดการ
รวมมือ การประสานงาน การสรางเครือขายทั้งภายในและระหวางชุมชนมากขึ้น  
 

3.2.3 สงเสริมการกระจายอํานาจจากระดับประเทศไปสูระดับภูมิภาคและ
ระดับชุมชน   
โครงสรางการบริหารโดยรวมของไทยจําเปนตองเพิ่มมาตรการในอันที่จะใหทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับศักยภาพในการมีสวนรวมของ
ชุมชน  ควรมีการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาประกอบหรือบูรณาการรวมใน
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กระบวนการตัดสินใจ กรอบหรือตัวขอกําหนดเกี่ยวกับการการกระจายอํานาจที่มีอยู 
ตองนํามาใชใหเกิดผลอยางแทจริง 
 

3.2.4 สนับสนุนใหชุมชนมีผูนําที่จะชวยใหชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมใน
การรวมตัดสินใจในทางการเมือง   
รัฐธรรมนูญฉบับป 254015 ไดกําหนดไววาบุคคลที่มีระดับการศึกษาระดับ IBA 
หรือปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้นที่จะสามารถสมัครเขารับการเลือกตั้งในระดับจังหวัด
เขตและระดับชาติ หรือสมัครเปนวุฒิสมาชิก หลังจากภัยพิบัติสึนามิ ดูเหมือนวา
ผูนําใหมหลาย ๆ คน สวนใหญไมมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิการศึกษาตามกําหนด 
ดวยเหตุนี้การพัฒนาโครงสรางสังคมประชาคมจึงถูกกีดกันไมใหสามารถนําความรู
จากประสบการณการฟนฟูสึนามิเขาไปสูกระบวนการบริหารและการตัดสินใจเพื่อ
การฟนฟู  การสงเสริมใหผูนําชุมชนที่ยังไมมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามที่กําหนดให
ทําการศึกษาตอ ในเวลาเดียวกันก็ยังคงดํารงตําแหนงและหนาที่เปนผูนําชุมชนอยู 
จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการคลี่คลายปญหานี้  
 

3.2.5 การใหอํานาจชุมชนไดมีทางเลือกทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย  
ทางเลือกและแนวทางในการที่จะใหชุมชนไดผันตัวเขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จุลภาคและมหภาคถือเปนสิ่งจําเปน และ แนวทางการมีสวนรวมดานเศรษฐกิจควร
ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และแนวทางที่เปนไปไดในการสรางผลประโยชนที่จะเกิดกับทุกฝาย
จากความรวมมือของภาคเอกชนและชุมชน   
 
 
 
                                                 
15 ในเดือนกันยายน 2549 คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญป 2540 
ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ประชาชนไทยจะไดมีโอกาสไดออกเสียงรับรางรัฐธรรมนูญ และแมวา
รางรัฐธรรมนูญไมไดรับการยอมรับจากประชาชน คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติและรัฐบาล
เฉพาะกาลก็ไดใหคํามั่นวาจะยังคงมีการเลือกตั้งตอไปในเดือนธันวาคม 2550 โดยจะนํา
รัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งกอนหนานี้มาปรับใช  
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3.2.6 ระบบการติดตามตรวจสอบผลการฟนฟูในระยะยาว  
ชุมชนควรมีการสรางระบบการรวบรวม การจัดการและการกระจายขอมูลตาง ๆ 
ของตัวเองขึ้นมา  เมื่อชุมชนมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในชุมชน ชุมชนจะมีระบบติดตามตรวจสอบของตนเองที่จะชวย
สงเสริม ปรับปรุงและแกไข ระบบการบริหารการฟนฟู และจากการติดตาม
ตรวจสอบจะชวยให ชุมชนสามารถเสนอขอมูลที่จะนํามาใช เพื่อปรับปรุง
กระบวนการบริหารและการตัดสินใจในกระบวนการฟนฟู 
 

3.2.7 ประเด็นเรงดวนที่สุด  
ขอเสนอแนะที่ทางกลุมเปาหมายเสนอมาเพื่อเปนมาตรการในการแกไขแบบ
ทันทวงที เพื่อสงเสริมความยั่งยืน  (ทางดานเศรษฐกิจ, การเมือง สังคมและ
สิ่งแวดลอม) คือ:  
 

• สรางศูนยรวมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณรวมกัน  
• การใหบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสึนามิระหวางชุมชนที่เปนการ

กระจายขอมูลในระดับจังหวัด เชน การสงจดหมายขาว วารสาร หรือ แจง
ขอมูลผานสถานีวิทยุชมชนเปนตน  

• สงเสริมใหชุมชนไดมีการพัฒนาความสามารถ ทักษะ และมีทางเลือกใน
การฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยี และการจัดการสารสนเทศ    

• จัดบริการใหมีนักกฎหมายที่ชาวบานสามารถเขาไปขอคําปรึกษาใน
ปญหาเรงดวนไดตลอด  

• ใหมีการตรวจรางกายชาวบานที่ประสบภัยอยางถวนทั่ว  
• ใหมีการศึกษาระบบแจงเตือนภัยลวงหนาโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามา

ผสมผสาน  
• ใหมีโครงการรักษาสิ่งแวดลอมที่ เนนความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและระบบนิเวศน 
• สงเสริมใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้น 
• ปญหาของเยาวชนที่ประสบภัย: ทั้งที่เปนปญหาดานจิตใจ ปญหาทาง

สังคม (ปญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น  ครอบครัวแตกแยกและอื่น ๆ)  
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4. บทเรียนที่ไดรับจากการฟนฟูในมุมมองการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
กระบวนการฟนฟูและการบูรณะความเสียหายหลังเหตุการณสึนามิถือเปนความทา
ทายที่ยิ่งใหญสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ แตในขณะเดียวกันก็เปนการเปด
โอกาสใหมีการสราง พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครองในพื้นที่ขึ้นมาใหมอีกดวย  แนวคิด “การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส” 
นี้ไดมีการเสนอ อภิปราย และตอบสนองอยางกวางขวางในการประชุมระดับ
นานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่อันเปนการประชุมวาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ
เมื่อเดือนกันยายน 2548 ที่ผานมา (ดูปฏิญญากระบี่)  
 
หลังจากการประชุมผานไปแลว 8 เดือน จากประสบการณการฟนฟูที่ผานมาทําให
หลายฝายไดทราบวาหนึ่งในสิ่งที่ พัฒนาไปนอกเหนือจากปฏิญญากระบี่ คือ 
แนวโนมที่ชุมชนเริ่มมีปฏิกิริยาโตตอบเชิงอนุรักษตอการเปลี่ยนแปลง 
 
ยกตัวอยาง เชน หลังเหตุการณสึนามิแลวผูหญิงหลายคนจําเปนตองดําเนินบทบาท
ในการพัฒนาทองถิ่นและทําการตัดสินใจเพื่อครอบครัวมากขึ้น สิทธิพิเศษหลาย
อยาง ๆ ของผูชายกลับลดความสําคัญลงไปในระบบครอบครัวที่ไดกําหนดบทบาท
ชายหญิงไวใหมเชนนี้   เด็กวัยรุนหลายคนถูกบังคับใหทําตัว อยางกับผูใหญใน
สังคม ทั้ง ๆ ที่โดยปกติแลวชุมชนจะมองวาเปนคนกลุมนอยที่ยังไมมีหนาที่อยาง
ผูใหญจนกวาจะมีอายุถึง 25 ป  
 
การตัดสินใจในดานการบริหารชุมชนจําเปนตองทําเปนหนาที่ของชุมชนอยางไมมี
ทางเลือก  และอื่น ๆ เชน โครงสรางตางๆ ถูกบังคับใหมีเปดรับแนวทางหรือวิธีการ
ที่แตกตางจากวิธีเดิมๆ แตเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
สึนามิไดผานไป 78 สัปดาหแลว ภารกิจความชวยเหลือเรงดวนไดผานพนไป 
แผนการฟนฟูระยะกลางก็ไดเริ่มขึ้น  ในขณะที่ภาวะความเปนปกติสุขกําลังพัฒนา
ไปมากแลวโครงสรางสังคมของชุมชนแบบเดิมที่มีมาอยางยาวนานก็พยายามที่    
จะกลับเขาสูอํานาจเชนดังอดีตหลังการฟนคืนของชุมชนจากสึนามิ ซึ่งหากยังปลอย
ใหสิ่งนี้เกิดขึ้นจะทําใหโอกาสและการพัฒนาโครงสรางสังคมประชาคมในชวง    
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18 เดือนที่ผานมาที่เห็นไดชัดเจนวาเปนผลจากวิกฤติสึนามิตองชะงักหรือถูกทําลาย
ลงไป         
 
ขณะเดียวกันสิ่งที่ชุมชนตองการมากก็คือ ความชวยเหลือใหชุมชนไดมีอํานาจใน
ระดับนโยบาย และการเมืองเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาและการฟนฟูชวงระยะ
กลางภาค และระยะยาวเพื่อชุมชน และโดยชุมชนเอง ปจจุบันองคกรและหนวยงาน
สวนใหญที่เขามาชวยฟนฟูภัยพิบัติสึนามิป 2549 ก็เริ่มทยอยปดตัวโครงการหลาย ๆ 
อยางลงไป อยางไรก็ตามโครงการสึนามิ เอด วอทชภายใตการดําเนินการของมูลนิธิ
ไฮนริคเบิลลจะยังคงเปนอีกหนึ่งโครงการที่จะยังอยูและติดตามผลความชวยเหลือสึ
นามิอยางใกลชิดในมิติทางดานการเมืองและนโยบายที่จําเปนตอกระบวนการการ
ฟนฟูในระยะกลาง ในขณะที่การถายกระจายอํานาจเมื่อเกิดภัยพิบัติ จําเปนตองมี
ขอสรุปที่ชัดเจนแจมแจง มีการทําความเขาใจใหถองแท และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ปญหาที่ทาทายความสามารถ รวมถึงการปรับโครงสรางใหมีลักษณะที่ถาวรขึ้น ใน
อันที่จะชวยพัฒนาชุมชนและกลุมภาคประชาชน จําเปนตองไดรับการสงเสริม
สนับสนุน อยางเทาเทียมกัน และยั่งยืน  
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เอกสารแนบ 
 

1. ประสบการณท่ีเปนบวกที่กลุมเปาหมายในการใหความชวยเหลือของโครงการ 
สึนามิ เอด วอทช TAW ไดรับจากกระบวนการฟนฟูสึนามิ  

• สึนามิทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางชุมชนที่แข็งขันโดยเปนความ
รวมมือที่มีโครงสรางความรับผิดชอบของบุคคลและชุมชนที่ชัดเจน  

• มีปจจัยที่กอใหเกิดความตองการแยกตัวเปนอิสระจากประสบการณและ
บทเรียนที่ผานมา 

• องคกรตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือชุมชนและระหวางชุมชนชวยแยก
ประเภทความชวยเหลือพ้ืนฐานและความตองการเฉพาะบุคคลและชุมชน 
รวมถึงประสบการณ 

• มาตรการตาง ๆ ที่มีความชัดเจนเพื่อแกปญหาภัยสึนามินั้นชวยสราง
ชุมชนใหเขมแข็งและมั่นคงขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต 

• ชุมชนเองเกิดทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นระหวางบุคคลในชุมชนและระหวาง
ชุมชน ผูหญิงมีบาทบาทมากขึ้นที่จะนําเสนอเรื่องราวตางๆ ของชุมชนแก
บุคคลภายนอก ขณะที่ผูชายมีบทบาทเพิ่มขึ้นในดานการเลี้ยงดูครอบครัว
และดูแลครอบครัว 

• ชุมชนมองเห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานจัดการปญหา
ตางๆ ดวยตนเองและเขาใจถึงปญหาตาง ๆ จากภายในชุมชนเอง 

• แนวทางการฟนฟูและการกอสรางสิ่งตาง ๆ ใหกับชุมชน ปจจุบันจะ
เกี่ยวกับศาสนา ที่มาของรายไดและการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจ กิจกรรม
รวมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 
2. ประสบการณท่ีเปนลบที่กลุมเปาหมายในการใหความชวยเหลือของโครงการ 
สึนามิ เอด วอทช TAW ไดรับจากกระบวนการฟนฟูสึนามิ  
ความชวยเหลือดานการบรรเทาทุกขและการฟนฟูมักจะไมตรงกับความตองการของ
ชุมชนอยางแทจรงิ 

• องคกรบางกลุมที่ชวยเหลือมักจะแจกจายเงินโดยไมมีกฎเกณฑที่แนนอน
และไมสอดคลองกับความจําเปนหรือความตองการของชุมชน 
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• องคกรที่เขามาใหความชวยเหลือและฟนฟูเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมนอยมาก 

• ไมมีการกําหนดการใหความชวยเหลือที่แนนอนจนกอใหเกิดขอพิพาท
และขอโตแยงภายในชุมชน 

• ความชวยเหลือสวนใหญมุงเนนไปที่การใหความชวยเหลือธุรกิจการทํา
ประมงเพียงดานเดียว โดยไมสนใจอาชีพอื่น ๆ  

• ขั้นตอนหรือกระบวนการการใหความชวยเหลือรวมกับชุมชนมี
ขอบกพรองหลายประการและบอยครั้งเกิดขึ้นโดยไมคํานึงถึงความเปน
จริงของสภาพการณในชุมชน 

• เงินอุดหนุนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ประสบภัย เกิดปญหาดังนี้ 
o องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีความชัดเจนดานนโยบายหรือ

อื่น ๆ ขอบังคับและการตัดสินใจอยูที่ผูนําคนเดียว 
o บางหนวยงาน/กลุมบุคคลบางกลุมยังนําหมายเลขบัญชีธนาคาร

ของเด็กไปใชในทางมิชอบ  
o การดําเนินการหรือการติดตอธุรกิจไมมีความชัดเจน 
o แหลงที่มาของสิ่งของบริจาคไมมีความชัดเจน 

• การถือครองที่ดินอยางไมถูกตองตามกฎหมายมีมากขึ้น 
• การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน น้ําและไฟไมเพียงพอตอความตองการ 

(รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย) 
• เกิดปญหาและความขัดแยงที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในการจัดสรรปนสวน

ความชวยเหลือความชวยเหลือเหลานั้นไมตรงหรือไมเกี่ยวของกับอาชีพ
บางอยางของชุมชน 

• แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา ชายหาด ทะเล ที่ไดรับความ
เสียหายจากภัยสึนามิ มีการเปลี่ยนแปลงดานองคประกอบ เกิดภาวะ
มลพิษ และเสื่อมคุณภาพ เกิดผลกระทบดานสุขภาพและอาชีพอื่น ๆ เชน 
เกษตรกรรมไมไดรับการเหลียวแล ขอมูลสารสนเทศบางสวนสูญหาย 

• ระบบนิเวศเปลี่ยน ชุมชนไมมีความเตรียมพรอม 
• การกระจายความชวยเหลือไมเทาเทียมและเทาถึงกัน เนื่องจากไมมีขอ

ระเบียบมาตรฐานและระบบที่แนชัดตายตัว 
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• หนวยงานของราชการเขมงวดกฎระเบียบมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงความ
เหมาะสม ดังนั้นนโยบายการฟนฟู ตาง ๆ ที่ตามมานั้นสวนมากแลวไม
สอดคลองกับความตองการจริง ๆ ในการฟนฟูหรือการฟนคืนสภาพตาง 
ๆ ของชุมชนและโครงสรางพื้นฐานชุมชน ตัวอยาง เชน สมาชิกของ
ชุมชนคนใดที่เชาที่พักอาศัยจะไดรับเพียงความชวยเหลือเฉพาะหนา
เทานั้น และไมไดรับความชวยเหลืออื่น ๆ  คือ ความชวยเหลือดาน
ปจจัยพ้ืนฐานและดานการฟนฟูใด ๆ เลย 

• โครงสรางของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อกอน ลักษณะครอบครัว
จะเปนครอบครัวขยายหรือครอบครัวสมบูรณเปนสวนใหญ แตเมื่อ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักเชน พอแมหรือปูยาตายาย จากภัยพิบัติ ทําให
ครอบครัวมีขนาดเล็กลง 

• ผลกระทบทางดานจิตใจจากภัยพิบัติสึนามิยังมีความไมชัดเจน หลายคน
รูสึกทอแทกับชีวิต เบื่อหนายไมมีแรงใจหรือกําลังใจที่จะทํางานและ
ดําเนินชีวิตตอไป เกิดภาวะความอยากฆาตัวตาย ภาวะการตรอมใจ และ
อื่น ๆ  

• กิจการงานที่สําคัญกวาจะไดรับความชวยเหลือกอน 
• คนในชุมชนมีความไมสมดุลยกัน กลาวคือ บางคนทํางานหนัก ติดเหลา 

อันธพาล กออาชญากรรม และอื่น ๆ  
• ระบบการแจงเตือนภัยสึนามิสรางขึ้นเพื่อนักทองเที่ยวและตามความเห็น

ของนักทองเที่ยวโดยตรงแตสําหรับชุมชนแลวเห็นวาไมมีประโยชนอะไร
เลยกับพวกเขา และชุมชนไมมีสวนเกี่ยวของดวยในเรื่องนี้ 

• ขาดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอในการให
ความชวยเหลือฟนฟูทั้งระยะกลางและระยะยาว 

• การถูกแซกแทรงในเรื่องแผนการฟนฟูระยะกลางและระยะยาวจาก
บุคคลภายนอก (มือที่สาม) จําเปนตองมีการปรึกษาหารือและมีความ
ชัดเจนโดยที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบเขารวมดวยอยางจริงจัง และตองมี
การปรับปรุงประสานงานรวมกับองคกร/หนวยงานภายนอกใหดีขึ้น 
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หมายเหตุ 
1. ขอมูลสวนใหญในหนังสือเลมนี้เปนขอมูลเชิงปริมาณอางถึงรายงาน

ของ UNCT เรื่อง ประเทศไทย 1 ป หลังภัยพิบัติ รวมกับ the United Country team 
ในประเทศไทย รายงานชิ้นนี้เผยแพรเมื่อเดือนธันวาคม 2548 
 2. ขอมูลที่มิไดนํามากลาวเฉพาะ มาจากความเห็นและการสัมภาษณจาก
ชุมชนและจากประสบการณของ TAW หลายประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ ชวย
เสริมสรางสิ่งที่ไดยินไดรับรูจากชาวบานเองในชวงที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและ
ประชุมรวมกัน 
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3. รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
 

โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. หนังสือรวบรวมขอมูลวาดวยเรื่องระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทย 30 
เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ  

2. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน  

3. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   

4. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน (SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  

5. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ  
6. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 

7. สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน
ชุมชน 

 

โครงการวิจัยระยะยาว    

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาวมอแกน  

 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้ 
1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความ

พิเศษเกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย  คารล เซกชไนเดอร, 
ผูอํานวยการโครงการTAW จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิไฮนริค
เบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  
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2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งใน
โครงการของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เชียงใหม ธันวาคม 2549 ISBN 978 974 88189 7 9 

 
3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง

พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

 
4. โซฟารสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอ

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

 
5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับ 

ความชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบาน ทุง
หวา, บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิ
ประเสริฐกุล ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชน
ชายฝงอันดามัน ISBN  978 974 8410 25 8 

 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551  




