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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยนื 
 

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
หางไกลจากคําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาวะ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง



 

 

มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะ
ยาวจะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ 
ตามความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดี
ขึ้นกวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

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

คํานําลําดับท่ี 1 
 

ในเดือนกรกฎาคมป 2548 มูลนิธิไฮนริคเบิลล [Heinrich Böll Foundation (HBF)] 
สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มโครงการสึนามิ เอด วอทช  [Tsunami Aid 
Watch (TAW)] อันเปนโครงการเฉพาะที่จะเชื่อมโยงไปสูการติดตามผลการ   
พัฒนา Development Watch ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล  โดยหนึ่งในวัตถุประสงคของ
โครงการสึนามิ เอด วอทช คือการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางจุดออนของ
โครงสรางการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยเขากับปญหาที่สัมพันธกับความ
ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ โดยกําหนดเปนประเด็นในการอภิปรายที่วาดวยการ
จัดการฟนฟู วิกฤติ และการบูรณะความเสียหายที่เกิดจากสึนามิ  
 
ในการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเสียหายอยางเรงดวนหลังเหตุการณสึนามิเราได
เห็นถึงการมีสวนรวมในระดับรากหญา และกิจกรรมความชวยเหลือที่แตละฝายจัด
ดําเนินการดวยตนเองอยางมากมายจนทําใหเกิดการตระหนักและการมีสวนรวมใน
การชวยเหลือเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในขณะที่โครงสรางดานการบริหารและ
เศรษฐกิจกําลังดําเนินไปสูสภาวะปกติ หลายสิ่งก็ไดกลับสูสภาพที่เปนปญหาเดิม
เชนที่เคยมีมากอนเกิดสึนามิอีกครั้ง   
 
ดังนั้นหนาที่ของโครงการสึนามิ เอด วอทช คือการกําหนดมุมมองที่เกี่ยวกับแนว
ทางการชวยเหลือกระบวนการฟนฟูหลังสึนามิในดานโครงสราง และจุดดอยตางๆ 
แบบเสนอแนวคิดนี้จึงมุงหวังในการเปนสวนกระตุนใหเกิดการอภิปรายในปญหา
ที่วาเมื่อพิจารณาโครงสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูที่เปนอยูแลว เราจะสามารถ
สนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนจากกระบวนการฟนฟูหลังภัยพิบัตินี้ไดอยางไร จาก
บทเรียนที่ไดรับจากประสบการณการฟนฟูหลังสึนามิ โครงการสึนามิ เอด วอทช 
จึงเสนอเครื่องมือที่จะสนับสนุนใหมีการแกไขปญหาเรื่องการมีสวนรวมโดยไมได
เปนเพียงการมีสวนรวมจากผูมีอํานาจดานเศรษฐกิจแตฝายเดียว   
 
มูลนิธิไฮนริคเบิลล ใครขอขอบคุณผูเขียนบทความเสนอแนวคิดนี้และ สมาชิกจาก
กลุมเปาหมายของเราที่อยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ผูซึ่งไดมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ในกระบวนการฟนฟูสึนามิ ขาพเจา
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หวังวาแบบเสนอแนวคิดนี้จะเปนสวนที่ชวยใหเกิดการอภิปรายเกี่ยวกับอุปสรรค
ทางโครงสรางการฟนฟูหลังภัยพิบัติรวมทั้งวิธีแกไขปญหาเหลานั้น อยางกวางขวาง
และลึกซึ้งมากขึ้น  
 
31 พฤษภาคม 2550  
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน  
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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คํานําลําดับท่ี 2 
 

ในปฏิญญากระบี่ระบุวาหายนะภัยนอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแลวยังทําให
เกิด ‘โอกาสจากวิกฤติ’ ดวย แตกอนที่จะพูดถึงเรื่องโอกาสที่เกิดหลังภัยพิบัติ เรา
ควรพิจารณาจุดออนเชิงโครงสรางทางดานโอกาสในชวงกอนเกิดเหตุสึนามิอีกครั้ง
หนึ่ง ในกรณีการฟนฟูสึนามิในประเทศไทย แมโอกาสที่เกิดขึ้นจากสึนามิจะยังมี
เหลืออยู แตบางสวนก็ไดหมดไปบางแลว  
 
จากมุมมองที่ไดจากประสบการณการฟนฟูสึนามิที่ผานมา ในแบบเสนอแนวคิด
ฉบับนี้ไดเสนอใหมีการใชผูประกอบการในพื้นที่ที่ดําเนินการพัฒนาที่ดีในฐานะที่
เปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูภัยพิบัติที่มีความยุติธรรม  โดยจะมีการมอบสัญลักษณ
เพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ หรือโซฟาร  [Seal of Fair Recovery 
(SoFaR)] ใหกับผูประกอบการเหลานี้เพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
และการมีสวนรวมของชุมชนก็ถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการกําหนดมาตรฐาน
สัญลักษณดังกลาว สวนกระบวนการรับรองมาตรฐานการดําเนินธุรกิจจะเปนหนาที่
ของหนวยงานอื่นที่ไมใชชุมชน  
 
จากแนวคิดในการพัฒนาสัญลักษณ SoFaR เราตองการใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
มาตรการรับรองความยุติธรรมในดานการกระจายประโยชนที่เกิดจากโอกาส     
ทางเศรษฐกิจในภาคการทองเที่ยวหลังภัยพิบัติ  ที่ชุมชนและผูประกอบธุรกิจ
ทองเที่ ยวจะไดรับรวมกันอยางยุ ติธรรม  เราปรารถนาที่ จะหารือรวมกับ
ผูประกอบการทองเที่ยวในตางประเทศวาพวกเขาจะสามารถชวยเหลือใหเกิด
กระบวนการฟนฟูที่มีความยุ ติธรรมใหมีมากขึ้นไดอย างไรบางโดยผาน
กระบวนการที่พวกเขาไมเสียคาใชจายอะไรมาก    
 
สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ หรือโซฟาร [Seal  of  Fair 
Recovery (SoFaR)] เปนแบบเสนอแนวคิดลําดับที่สามที่ไดมีการพัฒนารวมกันกับ
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสึนามิในระยะกลางอยางใกลชิด และถือเปน
แบบเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นการทองเที่ยวลําดับที่สองถัดจาก หนังสือเรื่อง  
สโคปชารเตอร รูปแบบการเปนเจาของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศอันเปนทางเลือก
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ของชุมชน [SCOPE-Charters : Sustainable Community-Owned Professional Eco-
Charters]  สวนหนังสือที่จะตีพิมพครั้งตอไปจะเปนหนังสือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่แถบชายฝงทะเลอันดามัน ในชวง 30 เดือน
หลังจากเหตุการณสึนามิ  
 
31 พฤษภาคม 2550  
คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล  
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สวนท่ี 1: สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบตัิ - โซฟาร 
(SoFaR)    
 

1.  การฟนฟูภัยพิบัติในแงของการเปน ‘โอกาสจากวิกฤติ’ - แลวโอกาสนี้
เปนของใคร? 
สึนามิในเดือนธันวาคม  2547 ถือเปนหายนะภัยแบบพิเศษที่กอใหเกิดความเสียหาย
กับสิ่งแวดลอมทั้งในทะเลและชายฝงอยางกวางขวาง และการที่สึนามิเขามาโจมตี
ชุมชนอันเปนแหลงที่อยูอาศัยของผูคนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ไมไดมีความแตกตาง
จากภัยพิบัติอื่น: ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายตอวิถีความเปนอยูของประชาชน 
รวมทั้งโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อํานวยความสะดวกกับชุมชนเองอยาง
รุนแรง  การฟนฟูภัยพิบัติจึงมิไดเปนเพียงการกอสรางโครงสรางทางกายภาพที่
เสยีหายขึ้นใหมเทานั้น แตยังเปนการสถาปนาโอกาสทางธุรกิจตางๆ และโครงสราง
ดานอํานาจและการตัดสินใจของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยใหกลับมีขึ้นมาใหมอีก
ครั้งหนึ่งดวย    
 
อยางไรก็ตามสําหรับกรณีการฟนฟูสึนามิในประเทศไทย โอกาสทางดานเศรษฐกิจ
และโครงสรางอํานาจในการตัดสินใจดานเศรษฐกิจที่มีอยูกอนหนาเหตุการณสึนามิ
ยังไมมีความยุติธรรมเทาที่ควร ดังนั้นในความมุงหวังของผูใหเงินบริจาคเพื่อฟนฟู 
สึนามิจึงเปนความชวยเหลือเพื่อมุงหมายพิเศษซึ่งก็คือ : มุงหวังที่จะสถาปนาโอกาส
การฟนฟูสึนามิบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยูแตเดิม อาจเปนไปไดวาวิกฤติในครั้งนี้ได
เผยตัวออกมาในฐานะการเปนโอกาสสําหรับการสรรคสรางสิ่งที่ดีกวาเดิมที่กําลังจะ
เกิดขึ้น เมื่อทัศนาการฟนฟูหลังจากเหตุการณสึนามิที่ผานไปโดยใชมุมมองของการ
เปน “บทเรียนที่เราไดเรียนรู” ในบทศึกษาฉบับนี้จึงมีเปาหมายเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ
ภาวะหลังภัยพิบัติที่มุงประเด็นไปที่มิติของการชวยเหลือ และการสงความชวยเหลือ  
 
แบบเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ 
(SoFaR) ไดมีการนําเสนอเครื่องมือที่จะสนับสนุนใหเกิดผลจากการฟนฟูที่มี   
ความยุติธรรมยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายแรกที่สําคัญที่สุดคือการเสนอโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของอยางยุติธรรม ในขณะเดียวกันจะชักนําใหผูคน
จากตางประเทศไดบริจาคเงินใหแกหนวยงานความชวยเหลือตางๆ และผูบริจาค
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เหลานี้จะเขามาเปนลูกคาการทองเที่ยวโดยมีศักยภาพในดานเศรษฐกิจที่จะใชใน
การแสดงออกถึงการยอมรับ หรือไมยอมรับโครงสรางตางๆ ที่เกิดภายหลังการ
ฟนฟูพิบัติภัย    
 
แนวคิดการพัฒนาสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัตินี้ไมไดเปน
งานศึกษาที่เสร็จสมบูรณในตัวมันเอง แตเปนเพียงโครงรางโดยมีการใหเหตุผลจาก
ความคิดเห็น ถือเปนจุดเริ่มตนของการเปดหัวขอการอภิปรายเกี่ยวกับการสราง
เงื่อนไขที่จะนําไปสูกระบวนการการฟนฟูที่มีความยุติธรรมได สัญลักษณ  SoFaR 
อาจทําหนาที่เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนและความยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลังเหตุการณสึนามิ ซึ่งเปนสภาวะที่: 
 

• โครงสรางทางการเมืองและเศรษฐกิจไมไดใหโอกาสกับภาคสวนที่
เกี่ยวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาไมวาจะเปนฝายไหนก็
ตาม  

• ผูประสบภัยมีโอกาสที่จะไดมีสวนรวมและสามารถควบคุมกระบวนการ 
พัฒนาหลังภัยพิบัติที่จํากัดมาก  

• เศรษฐกิจชุมชนมีความใกลชิดกับลูกคาจากตลาดการคาตางประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว  

• การเชื่อมโยงโดยตรงระหวางชุมชนทองถิ่นและผูประกอบการทองเที่ยว
ขนาดใหญอาจมีประโยชนในการพัฒนาสภาพทางดานเศรษฐกิจทองถิ่น 
และแนวทางการดําเนินการพัฒนาในระดับชุมชน ซึ่งจะทําใหเกิดความ
ยุติธรรมมากขึ้น     

 
ชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ประสบภัยจะเปนแรงผลักดันสําคัญใหมีมาตรฐานหนึ่งๆ ที่
จะใชสําหรับสัญลักษณ   SoFaR อันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยในระดับ
บุคคลของสมาชิกในชุมชน (ดูเนื้อหาดานลาง)แมวาจะยังคงตองมีผูที่มีบทบาท
สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการตรวจสอบกต็าม     
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2.   ความเปนมาของ SoFaR:  เกิดจากเหตุการณสึนามิในประเทศไทย    
ราวหนึ่งปที่สึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547 ไดเขามาโจมตีประเทศไทย พ้ืนที่ที่ไดรับ
ผลกระทบไดเริ่มฟนตัวจากหน่ึงในหายนะภัยที่รุนแรงที่สุดเทาที่เราเคยรูจักกันมา 
ไดมีการเยียวยาผูบาดเจ็บ และบูรณะบานเรือนใหกับผูประสบภัยที่รอดชีวิต มีการ
บริจาคและสรางเรือที่เปนอุปกรณที่จําเปนตอการหาเลี้ยงชีพใหกับชาวประมง ภาระ
ความชวยเหลืออื่นๆ ก็ตกอยูในความรับผิดชอบของสถาบันการบริหารจัดการ    
การฟนฟูสภาวการณเชนนี้โดยทั่วไปก็ดูวาทุกอยางจะเขาที่เขาทางดีแลว  
 
และการใหความชวยเหลือก็ดําเนินมาถึงจุดเปลี่ยนจากการใหความชวยเหลือพ้ืนที่
ประสบภัยอยางเรงดวนไปสูการจัดตั้งโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถ
ขับเคลื่อนและมีความถาวรมากยิ่งขึ้น1  ดังที่ทราบนอกเหนือจากโศกนาฏกรรมที่เกิด
กับชีวิตมนุษยแลว โครงสรางตางๆ ทางเศรษฐกิจที่เปนรากฐานในการดํารงชีวิต
ของคนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิหากไม ถูกทําลายอยางยอยยับ  ก็จะไดรับ         
ความเสียหายอยางรุนแรง นอกจากการเกษตรและการประมงแลวแหลงรายไดหลัก
ที่สําคัญสําหรับผูคนในพื้นที่ทางภาคใตของไทยก็คือการทองเที่ยว ดังนั้นจึงควรมี
วิธีการจัดการที่มองภาพโดยรวมและมีการบูรณาการในการฟนฟูเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย      
 
การแยกภาคของเศรษฐกิจของพ ื้นที่ชายฝงกอนเกิดเหตุการณสึนามิ : ดังไดกลาวไป
แลวในบทศึกษากอนหนานี้ 2  เศรษฐกิจชายฝงกอนเกิดเหตุการณสึนามิไดมีการ
จัดแยกสวนออกมาอยางกวางๆ คือ ในดานหนึ่งจะเปนเศรษฐกิจแบบคนเมืองใหญที่
มีโครงสรางสนับสนุนตางๆ รองรับ เชน มีแหลงเงินกูจากธนาคาร มีเครือขายการ

                                                 
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากบทศึกษาโดย : คารล เชกชไนเดอร และ วไลทัศน วรกุล : “โครงการสึนามิ 
เอด วอทชในประเทศไทย : บทสรุปความชวยเหลือเชิงปริมาณและคุณภาพ 500 วันหลังเหตุการณสึนามิ
ในประเทศไทย” ในหนังสือ TSUNAMI. A study on disaster response in Sri Lanka, 2006 หนา 90-122    
ดูเอกสารในรูปแบบไฟล PDF ไดท่ี: www.taw-hbf.org  โดยจะจัดพิมพเปนรูปเลมในชื่อ   “78  อาทิตยหลัง 
สึนามิ: บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและปริมาณหลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย” (78 Weeks 
Later. A descriptive, quantitative and qualitative summary after the Tsunami in Thailand)   
 
2 ดูแหลงขอมูลตามที่อางในเชิงอรรถที่ 1 หนา 106 
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ดําเนินธุรกิจ มีสภาหอการคา มีนายหนาลงทุน ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย บริษัท
กอสราง และบริษัทจากประเทศตางๆ ภาคธุรกิจในสวนนี้จะตองอาศัยทุนที่เปนเงิน 
ที่ดิน และแรงงานทั้งที่มีและไมมีทักษะ ในการดําเนินการโครงสรางของศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ เชน จังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ และ เขาหลัก มีโครงสรางทาง
เศรษฐกิจใหสามารถรองรับการลงทุน และโครงการขนาดใหญ มีการบริหารจัดการ
ในทองถิ่นสนับสนุนโครงการการทองเที่ยว และ อุตสาหกรรมการประมงขนาด
ใหญ   
 
สวนในอีกดานหนึ่งที่ดําเนินควบคูกันไปกับเศรษฐกิจในสวนแรก คือเศรษฐกิจ
ระดับชาวบาน ที่มีโครงสรางเศรษฐกิจที่จํากัด อันมีการบริหารสวนทองถิ่นที่  
มักจะดําเนินการไมตรงกับความตองการของคนทองถิ่น โดยจะมีการทํางานดวย
วิสัยทัศนและนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชุมชนเมือง (ซึ่งไมเหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
แบบชาวบาน) และโดยพื้นฐานแลว เศรษฐกิจชุมชนจะพึ่งพาแรงงานและ ตนทุน
ดําเนินการของตนเอง แตกลับใหความสําคัญกับที่ดินนอยกวาทุนประเภทอื่น 
ชุมชนเหลานี้ตองกระตุนตัวเอง และตองมีความพึงพอใจในปจจัยการดําเนิน
เศรษฐกิจที่ตนมีอยูใหมากที่สุด เศรษฐกิจชุมชนเมืองจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
แบบชาวบานจากการที่เศรษฐกิจทั้งสองแบบนี้ตางก็ใชโครงสรางสาธารณูปโภค
และทรัพยากรธรรมชาติตางๆ รวมกัน ในขณะที่ประชาชนทองถิ่นที่ขาดโอกาส
มักจะไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาที่สวนใหญแลวจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของตนเองเสมอ และเพื่อที่จะหารายไดเสริมจาก
การหางานทําในภาคการประมง และการทองเที่ยวนอกหมูบานของตนจึงเปน
ทางเลือกของคนในทองถิ่น  
 
เหตุการณสึนามิเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม และ ‘โอกาสจากวิกฤติ’ หลังเหตุการณในวัน
นั้น:หลังจากสึนามิไดเขามาโจมตีจังหวัดในแถบชายฝงทะเลอันดามัน อันไดแก จัง
ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล  การชวยเหลือแบบเรงดวนที่สงไปยังพื้นที่
ประสบภัยเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก อยางไรก็ตามสึนา
มิไดสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูแบบพิเศษที่
เปนมากกวาการชวยเหลือแบบเรงดวน  นั่นคือการเยียวยาโครงสรางทางสังคม วิถี
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ชีวิต การกอสรางสาธารณูปโภค ไปจนถึงการฟนฟูสภาพแวดลอมการดํารงชีวิต
แบบพออยูพอกิน รวมทั้งจารีตวัฒนธรรมของชุมชนดวย   
 
ความเสียหายดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมบางสวนยังสามารถบรรเทาได
โดยความชวยเหลือของเครือขายองคกรประชาคมตางๆ ที่ดําเนินการใหความ
ชวยเหลือสังคมดวยดีมาตลอดกอนเกิดสึนามิ 3 ความชวยเหลือเหลานี้ชวยกระตุนให
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบตระหนักวาพวกเขากําลังเผชิญกับสิ่งใดและตองการอะไร 
ดวยความชวยเหลือจากองคกรเหลานี้ประเทศไทยจึงอาจเปนประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิประเทศเดียวที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิไดมีโอกาส
ใชมุมมองของตนเองในการตอสูกับการพัฒนาที่ไมกอใหเกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้น   
และจากปฎิญญากระบี่ ทางเลือกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางหลัง
เหตุการณสึนามิ ไดถูกกลาวถึงในฐานะที่เปน ‘โอกาสจากวิกฤต’ (ดูเนื้อหาในสวน
ของปฎิญญากระบี่)    
 
อยางไรก็ตามการทุมเทเพื่อการฟนฟู / การกอสรางสิ่งตางๆ ขึ้นใหม และการเยียวยา 
เศรษฐกิจโดยรัฐบาลไทยเปนผูนําในการดําเนินการที่ผานมาจะเห็นไดวาเปนสิ่งที่
เอื้อประโยชนตอเศรษฐกิจชุมชนเมือง เงินกูกอนใหญสําหรับการสรางโรงแรม   
และโครงการเกี่ยวกับการทองเที่ยวอื่นๆ จะหาไดงาย : งบประมาณ สําหรับการ  
วางแผนการจัดการหลังสึนามิสําหรับศูนยกลางการทองเที่ยว เชน ภูเก็ต เขาหลัก 
และเกาะพีพี ไดมีการจัดสรรใหอยางรวดเร็ว ศูนยกลางทางเศรษฐกิจตางก็พอใจใน
สิทธิพิเศษเชนนี้ ในขณะที่หนาที่ในการดูแลพื้นที่ และโครงสรางตางๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิในสวนของเศรษฐกิจระดับชาวบานกลับเปนหนาที่ของ
หนวยงานผูใหความชวยเหลือที่มาจากทั้งในและตางประเทศ     
 

                                                 
3 ดูหนังสือท่ีจะจัดพิมพตอไปภายใตโครงการสึนามิเอดวอทช : โครงสรางการทํางานของเครือขาย     
ความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน [Save Andaman Network (SAN)] 1.)  โครงสรางการปฏิบัติงานของ
เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟู
ชุมชน 2.) โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (SAN) 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  
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ยิ่งไปกวานั้นความชวยเหลือที่จํากัดไววาเปนการชวยเหลือในระยะกลางจากรัฐที่จะ
ใหกับชุมชนก็มักจะไมคอยมีการจัดสรรมาใหอยางทั่วถึง  เนื่องจากอุปสรรคดาน
เอกสารทางราชการบางอยาง เชน กรณีการขอรับความชวยเหลือที่ตองใชใบมรณะ
บัตรแตมีปญหาในเรื่องการที่ทางการยังไมสามารถออกเอกสารใหได สวนการสราง
บานเรือนใหใหม ก็ยังไมไดเริ่มดําเนินการเนื่องจากยังไมมีขอตกลงรวมกันระหวาง
ชุมชนและเจาหนาที่วาตกลงแลวจํานวนบานที่ถูกคลื่นสึนามิทําลายนั้นมีจํานวน
เทาไหร สวนเงินกูสําหรับการสรางบริษัทขนาดเล็กขึ้นใหมก็ไมสามารถจัดสรรให
ไดเนื่องจากใบเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือเอกสารตางๆ ที่สูญหายไปกับคลื่นนั้นไม
สามารถทําแทนของเดิมไดดวยขอจํากัดบางประการ   
 
บอยครั้งที่การฟนฟูสึนามิจะเปนไปเพื่อประโยชนของเศรษฐกิจชุมชนเมือง บางครั้ง
ก็อาจมีการเบียดบังสิทธิและประโยชนของชุมชนทองถิ่น ดวยการฟนฟูเศรษฐกิจใน
ลักษณะนี้ ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมมีทาทีวาจะกลับไปสูสภาวะ
เชนเดิมที่เคยเปนมากอนเกิดสึนามิ โดยที่หากไมมีการใชโอกาสที่เกิดขึ้นจากสึนามิ
ใหเปนประโยชนสภาพการณตางๆ ก็อาจเลวรายยิ่งไปกวาเดิมกอนเกิดสึนามิเสียอีก
ก็เปนได   
 
สูญญากาศ:เนื่องจากโอกาสทางเศรษฐกิจเปนประเด็นสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจในทองถิ่น การทําลายลางของสึนามิก็ไดกอใหเกิดสภาพความเสียหายที่ทํา
ใหโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายตัวออกไปอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของธุรกิจการทองเที่ยว หลังจากการเขามาของภัยธรรมชาติที่ทําใหมีผูประสบภัย
อยางกวางขวางนี้ ทําใหประชากรในพื้นที่ตองยายถิ่นที่อยู และยังทําลายโครงสราง
ทางเศรษฐกิจอีกดวย ดังนั้นคําถามตางๆ ที่ตามมาก็คือ:ใครจะเปนคนเติมชองวาง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหมนี้ และโอกาสนี้จะยังประโยชนใหกับใคร  
 
การสรางความเขาใจวาใครคือผูที่ใชประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ใหมนี้ และเขาใจถึงวิธีการปรับปรุง และจัดตําแหนงใหมใหกับชุมชนเพื่อใหไดรับ
ประโยชนมากขึ้น ถือเปนความทาทายที่สําคัญในกระบวนการบูรณะและฟนฟู     
ภัยพิบัติในประเทศไทย โดยยังมีคําถามตางๆ ที่ยังเปนขอสงสัย  เชน  ครอบครัว
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เจาของธุรกิจโรงแรมจะสามารถบริหารงานแทนสมาชิกที่เปนเจาของคนกอนซึ่ง
เสียชีวิตไปแลวไดหรือไม ?  สํานักงานใหญของโรงแรมที่เสียหายจะสงผูจัดการ 
คนใหมเขามาดําเนินธุรกิจแทนผูจัดการคนเกาที่เสียชีวิตหรือเปลา ? และยังมีที่วาง
ทางเศรษฐกิจเหลือสําหรับผูที่จะเขามาแทนที่ใหมในลักษณะที่เปนการใชคนถูกกับ
งานในจังหวะที่เหมาะสมหรือไม ? หายนะภัยแตละครั้งมีลักษณะเฉพาะที่กอใหเกิด
โอกาสและ สรางผูแสวงหาผลกําไรจากหายนะนั้นๆ  ตางกันออกไป เชนเดียวกัน
กับกรณีของเหตุการณสึนามิในป 2547 ที่ไดสราง: 
 
• โอกาส  
ที่สวนใหญเกี่ยวของกับการกอสรางโครงสรางสาธารณูปโภคขึ้นมาใหม และ
โอกาสในสิทธิประโยชนทางดานเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังไดสราง 
• ผูฉกฉวยผลประโยชน 
ที่จะคอยหาประโยชนจากที่ดินที่เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองสูญหายไป รวมทั้ง
ประโยชนจากสิทธิในการดําเนินการประมงและพื้นที่ชายหาด หรืออาจฉวยโอกาส 
(ในชวงแรกๆ หลังเหตุการณสึนามิ) จากสถานการณที่ฝายบริหารจัดการเขาไปดูแล
ไดไมทั่วถึง  
 

3.  สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ (SoFaR)   
ในเดือนเมษายน 2550 ภาคสวนการทองเที่ยวหลักในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบก็
กลับคืนสูมาตรฐานการบริการที่อยู ในระดับเดียวกับสภาพการณกอนเกิด
เหตุการณสึนามิ และพื้นที่ที่ไดรับการฟนฟูไปแลวก็เริ่มดําเนินธุรกิจไดอีกครั้งหนึ่ง 
แตสิ่งที่ยังคงเปนคําถามคือ เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจแบบเดิมกอนหนานี้ที่ไมไดให
โอกาสกับทุกฝายอยางยุติธรรม สิ่งเหลานั้นไดบรรเทาลงไปแลวหรือไม หรือ หาก
ยังมีอยูเราจะสามารถบรรเทาปญหาลงไดบางหรือไม และเราจะนําขอมูลในเรื่องนี้
ไปใหกับผูบริจาคเงินไปยังหนวยงานความชวยเหลือไดอยางไร ขณะนี้ ‘โอกาสใน
วิกฤติ’หลังสึนามิ (นั่นคือ โอกาสในการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เคยมีอยูกอนเกิดสึนามิใหมีความยั่งยืนและยุติธรรมมากขึ้น) กําลังอยูในภาวะ
อันตรายเปนอยางมากจากการถูกครอบงําโดยการฟนฟูการทองเที่ยวลักษณะหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงประโยชนที่จะเกิดกับเศรษฐกิจในระดับชุมชนเมืองเพียงเทานั้น   
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ดังนั้นคําถามสําคัญก็คือเราจะจัดสรรผลประโยชนในกระบวนการฟนฟูหลัง
เหตุการณสึนามิใหมีความยุติธรรมมากขึ้นไดอยางไร?  เราจะจํากัดผลกระทบใน
ดานลบของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองที่มีตอเศรษฐกิจระดับชาวบาน ได
อยางไร? เราจะแนใจไดอยางไรวาชุมชนทองถิ่นจะไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชาวบานที่อิงโครงสรางเศรษฐกิจชุมชนเมือง ? และ เราจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวาใหเร็วขึ้นไดอยางไร ? เนื่องจากโครงการฟนฟูตางๆ  
เนื่องจากโครงการการฟนฟูตางๆ ที่เกิดขึ้นตางก็มีความพยายามเปนอยางยิ่งที่จะ
เสนอรูปแบบการฟนฟูที่ยั่งยืน ดังนั้นเปาหมายเรื่องการปรับปรุงโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหมีความยุติธรรมมากขึ้นจึงไดถูกผนวกเขาไวเปนเปาหมายสําคัญอีก
ประการหนึ่งในการฟนฟูภัยพิบัติ  
 
เศรษฐกิจระดับชาวบาน ใน 6 จังหวัดของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ
อาศัยการทองเที่ยวเปนอยางมากในอดีต และแมแตในปจจุบันก็ยังคงเปนเชนนั้นอยู 
สําหรับประเด็นเรื่องความยุติธรรม หรือ ไมยุติธรรมทางเศรษฐกิจสําหรับทองถิ่น
สามารถสรุปไดโดยการอางอิงกับคําถามสําคัญที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้:  
 

1. มีสมาชิกอยางนอยจํานวนหนึ่งในทองถิ่นเปนเจาของธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวบางหรือไม?  

2. สภาพแวดลอมชุมชนทองถิ่นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งคนใน
ชุมชนไมสามารถอาศัยอยูในพื้นที่เดิมไดอยางที่เคยเปนมาหรือไม ? 

3. แรงเงินจากนายทุนเปนเหตุใหประชาชนในพื้นที่ตองยอมขายที่ดิน
หรือไม?  

4. การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวสงผลกระทบและผลักดันใหประชาชนตอง
ละทิ้งที่อยูของตนหรือไม ?  

5. การทะลักเขามาของแรงงานภายนอกที่เขามาอยูในชุมชนมีจํานวนมาก
เกินไปหรือไม?  

6. มีการสรางสาธารณูปโภคดานเศรษฐกิจและความชวยเหลือดานการเงินที่
จะสงเสริมธุรกิจขนาดเล็กของชุมชนใหอยูรอด และพัฒนาตอไปได
หรือไม? 
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7. ฝายบริหารสวนทองถิ่นเต็มใจที่จะปกปองผลประโยชนของทองถิ่นอยาง
เต็มที่หรือไม?  

 
ในอดีตประเด็นเหลานี้เปนประเด็นที่กอใหเกิดความกังวลหลายดาน และเมื่อ
พิจารณาถึงผลกระทบของสึนามิที่ทําใหมีการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคและ
รูปแบบการบริการตางๆ ขึ้นมาใหมอีกครั้ง จึงตองมีการพูดถึงประเด็นที่เปนปญหา
เหลานั้นกันอีกครั้งหนึ่งและหากจําเปนก็ควรมีการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นดวย การ
ทบทวนวาในชวงการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิที่ผานไปการเปลี่ยนแปลงใดบางที่
เปนบวก  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนเปาหมายในการพัฒนาสัญลักษณ SoFaR สัญลักษณ
ดังกลาวนี้จะชวยแปลความในประเด็นการฟนฟูที่กอให เกิดผลกระทบกับ
กลุมเปาหมาย โดยกลุมเปาหมายที่ไดรับความชวยเหลือเปนผูระบุออกมา และใช
เปนตัวช้ีวัดในการประเมินการฟนฟูที่มีความยุติธรรม รวมทั้งสงเสริม และทําให
เกิดขอไดเปรียบทางเศรษฐกิจใหกับธุรกิจที่กําลังปรับปรุงประเด็นที่เปนปญหา
เหลานั้นอยู  
  
ความเปนมาของสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ SoFaR:   
SoFaR ตางจากสัญลักษณรับรองความยุติธรรมทางการคา โดยจะไมเนนไปที่การ
กระจายผลกําไรใหกับธุรกิจตางประเทศกับธุรกิจในประเทศ และไมไดมุงหวังที่จะ
เปนฉลากรับรองการทองเที่ยวเชิงนิเวศอีกอันหนึ่งที่จะทําการรับรองสินคาและ
บริการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในแงของสังคมและสิ่งแวดลอมที่ทําใหอัตราบริการมี
ระดับที่แพงขึ้นเหมือนอยางสัญลักษณการทองเที่ยวเชิงนิเวศในตลาดสําหรับกลุม
ลูกคาจําเพาะ  แนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณรับรองการพัฒนาเพื่อสรางความยุติธรรม
ในการฟนฟูภัยพิบัตินี้มุงหวังใหเกิดการหารือรวมกันระหวางผูดําเนินธุรกิจการ
ทองเที่ยวในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ  อันจะเปนทางเลือกในการสราง         
ความมั่นใจวาพันธะสัญญาความชวยเหลืออยางเรงดวนหลังเหตุการณสึนามิ       
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวที่ดีกวาจะสามารถเกิดขึ้นไดจริง  
 
เกณฑกําหนดของสัญลักษณนี้จะตั้งไวใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยเปนเกณฑ    
ที่ไมมีกระบวนการรับรองที่สิ้นเปลืองคาใชจายหรือมีความซับซอน พรอมทั้งมี    
ขอไดเปรียบในดานการเผยแพรใหเปนที่รูจักอยางรวดเร็ว และสามารถใชรับรองได
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ในระยะยาว  ประเด็นหลักคือความสามารถที่จะจัดทําสัญลักษณสงเสริมการฟนฟู  
ที่สรางความยุติธรรมไดในอนาคตไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในลักษณะ
เดียวกันนี้  
โดยหลักๆ แลว SoFaR เปนสัญลักษณที่จะตรวจสอบประเด็นตอไปนี้:  
 

• ตรวจสอบดานความเทาเทียมทางสังคม  
• ตรวจสอบวาการฟนฟูนั้นๆ ไดมีการพัฒนาใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้นจริงหรือไม 

(ตามแนวทางที่ระบุไวในปฎิญญากระบี่) 
• ตรวจสอบวาไมไดมีการฉวยโอกาสหาประโยชนจากการฟนฟู  
 

เชื่อมโยงแรงจูงใจในการบริจาคที่มาจากบุคคลเขาสูจุดมุงหมายดั้งเดิมอันเปนอุดม
คติ : หาก SoFaR ไดรับการแนะนําใหเปนที่รูจักอยางรวดเร็วหลังสึนามิเมื่อป 2547 
นักทองเที่ยวซึ่งเปนกลุมของผูที่มักจะบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชวยในการเยียวยา
และลดผลกระทบของภัยพิบัติ ก็จะมีเครื่องมือที่จะชวยใหพวกเขาสามารถแยกแยะ
ระหวางการทองเที่ยวที่ถือความยุติธรรมและความยั่งยืนในการฟนฟูเปนหลัก และ
การทองเที่ยวที่ไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวไดต้ังแตชวงตนของกระบวนการ
ฟนฟูสึนามิ  
 
สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติ SoFaR จะเพิ่มความสามารถ
ใหลูกคา (นักทองเที่ยว) ที่ใชบริการธุรกิจการทองเที่ยว จากประเทศตะวันตกให
สามารถแยกแยะวาผูดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวรายใดที่ใหความสําคัญกับความ
ยุติธรรมที่เกิดจากการฟนฟูภัยพิบัติโดยใชมุมมองของชุมชนผูประสบภัยเปนหลัก
ในการคิด และจัดตารางจองการทองเที่ยวที่มีความสอดคลองกับความตองการ  และ
ดวยสัญลักษณ SoFaR นักทองเที่ยวก็จะไดขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการที่ยึดหลัก
ความยุติธรรมในการฟนฟู พรอมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการฟนฟูเพื่อความ    
ยั่งยืนและยุติธรรมพื้นฐานไดอยางงายดาย และเนื่องจากบอยครั้งที่แรงจูงใจแรก     
ที่  กระตุนใหเกิดการบริจาคคือความตองการใหเกิดการฟนฟูเพื่อความยั่งยืนและ
กอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายอยางยุติธรรม ดังนั้นผูประกอบการที่ไดรับสัญลักษณ
รับรอง SoFaR จะมีขอไดเปรียบทางธุรกิจเหนือกวาผูประกอบการรายอื่นที่ไมไดรับ
สัญลักษณรับสัญลักษณรับรอง   
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ดวยเหตุนี้เมื่อพิจารณาในบริบทของการฟนฟูสึนามิ ในยามที่สถาบันการบริหาร 
และปกครอง ไมสามารถชวยใหประชาชนที่ประสบภัยทุกคนไดเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการฟนฟูไดทั้งหมด  ไมวาจะเปนในชวงแรกๆ หลังเกิดสึนามิขึ้น หรือ
แมแตในขณะนี้ (ดูเนื้อหาสวนตอไป) สัญลักษณ SoFaR ก็สามารถเปนตนแบบของ
สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติที่สามารถปรับใชไดกับการ
ฟนฟูภัยพิบัติที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุติธรรมคลายๆ กันนี้  ซึ่งก็
ไดแก ภัยแผนดินไหว น้ําทวม หรือแมแตภัยสึนามิที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต 
กลวิธีที่จะชวยใหกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวสามารถตัดสินใจในเรื่องตลาดการ
ทองเที่ยวได และจะเปนวิธีการที่ดีที่จะเช่ือมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นเขากับเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ๆ ที่ใดก็ตามในโลกไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติไดโดยตรง    
 
สวนท่ี 2: SoFaR กับ สึนามิ  
 

4.  SoFaR เพื่อการฟนฟูหายะภัยจากสึนามิ   
การอภิปรายแนวคิดการจัดทําสัญลักษณ SoFaR ภายใตบริบทการฟนฟูภัยสึนามิ
รวมกับตัวแทนจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบและหนวยงานประชาคมตางๆ ไมได
เปนเรื่องงาย ความคิดเห็นที่มีตอแนวคิดนี้ในครั้งแรกเปนไปในเชิงลบเนื่องจาก
ชุมชนเกรงวาจะมีปญหาเชนความกังวลที่วา  : “ พวกเขาอาจฆาเราไดหากเราเขาไป
ตรวจสอบเรื่องการฟนฟูเพื่อใหเกิดความยุติธรรมกับพวกเรา ” “ พวกเขาจะไม
ปลอยเราไวแนถาเขารูวาเรากําลังจะรั้งพวกเขาไวเพื่อเราจะไดมาซึ่งความเทาเทียม
และไดเขาไปมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนจากการฟนฟูบาง” “พวกเขาคง
ไมแมแตจะใหเราเขาไปในเขตรั้วเพื่อไปตรวจสอบสิทธิของพวกเรา แน” และความ
กังวลอื่นๆ ก็มีไดมีการเสนอในที่นี้  อยางไรก็ตามในระหวางการสัมภาษณก็ไมมี
ใครเลยที่จะระบุวา “ พวกเขา ” ที่กลาวถึงกันอยูนั้นคือใครกันแน  ที่ผานมาประเทศ
ไทยในอดีตก็ไดมีตัวอยางของนักสิทธิมนุษยชนมากมาย ที่ถูกลักพาตัวหายไป หรือ 
ถูกฆาตายอยางอุกอาจตอหนาประชาชนในที่สาธารณะ 4   

                                                 
4  เจริญ วัดอักษร ประธานกลุมอนุรักษทองถ่ินบอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 254 7 จากกรณีพิพาทการสรางโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานถานหินบอนอก   และ  นิพนธ ศรี



 

 16 

 
ดังนั้นโครงการสึนามิ เอด วอทชจึงตัดสินใจที่จะพิจารณาในประเด็นนี้ผานหลาย
มุมมองโดยเสนอวา :ใหลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบมาตรฐาน
ดวยตัวเอง โดยเริ่มจากการที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองรวมกําหนดรายละเอียดที่จะ
ใชเปนตัวกําหนดระดับมาตรฐานการรับรองในแตละระดับ ที่จะใชเปนเกณฑวัดวา
การดําเนินการของผูประกอบการรายหนึ่งๆ อยูในระดับใด  จากนั้นระบบการจัด
ระดับมาตรฐานดังกลาวจะมีการนําไปใหกับผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอเมริกา 
และยุโรปเพื่อนําไปปรับใชตามดุลยพินิจ และ/ หรือ ตามความเหมาะสมของ
รายการทองเที่ยวของผูประกอบการแตละราย นักทองเที่ยวก็จะเปนผูใหการยอมรับ
โดยแสดงออกผานการจองการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานการฟนฟูที่ยุติธรรมนี้ดวย
ตนเองไดในที่สุด    
 
ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ  SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิ จะใช
ผานเครือขายผูดําเนินการทองเที่ยวในตางประเทศ และตองมีการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากภาคสวนอื่นที่ไมใชชุมชน เนื่องจากชุมชนเกรงวาจะมีปญหาที่อาจ
กระทบกับความปลอดภัยในชีวิตพวกเขา  SoFaR จึงถือเปนจุดเริ่มตนของการ
ฟนฟูสึนามิที่จะสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันใหกับธุรกิจ หรือผูประกอบการ
ทองเที่ยวที่ยอมปรับรูปแบบธุรกิจของตนตามมาตรฐานการฟนฟูเพื่อความยุติธรรม
และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรางวัลสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
สอดคลองกับสัญลักษณ SoFaR ก็จะเปนผลกําไรจากการแขงขันทางธุรกิจ   
 

การตรวจสอบมาตรฐานตามบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไว ชุมชนทองถิ่นควรเปน
ผูดําเนินการในสวนของการกําหนดมาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ดังที่
ไดกลาวไปแลวชุมชนจะไมทําหนาที่ในการควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินการ
ของผูประกอบการดวยตัวเอง ดังนั้นการดําเนินการทางธุรกิจตองมีการตรวจสอบ
จากหนวยงานนอกชุมชนซึ่งอาจตองมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่มีสวน

                                                                                                        
จันทร ผูใหญบานเดนอุดม ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 จากกรณีการตอตานกลุมอิทธิพลท่ีเขา
มาตัดไมในชุมชน    
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เกี่ยวของในการพัฒนากลไกการดํา เนินการตรวจสอบและการรับรองที่มี
ประสิทธิภาพและไมมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก 
 

5.  ประเด็นที่เสนอโดยชุมชนในพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากสึนามิ  
ความยุติธรรมในบริบทของกระบวนการฟนฟูโครงสรางทางเศรษฐกิจหลังภัยพิบัติ
จะเกิดขึ้นไดจริงหรือไมนั้นขึ้นอยู เงื่อนไขทางดานสภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม 
สิ่งแวดลอม และสภาพการเมืองการปกครองวาจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นไดมากนอย
แคไหน  สิ่งที่จะเสนอในสวนตอไปคือประเด็นตางๆ ที่อยูภายใตเงื่อนไขทั้งสาม
ประการดังกลาว  โดยชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ เปนผู เสนอจาก
ประสบการณที่พวกเขาไดจากกระบวนการฟนฟูภัยพิบัติ   
 
แบบเสนอแนวคิดในครั้งนี้ไดเสนอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมปรึกษาหารือ     
โดยใชประเด็นตางๆ ที่ชุมชนเสนอเปนหลักในการสรางมาตรฐานที่จะนําไปใช   
กับสัญลักษณรับรอง SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิ ผูประกอบการรายใดที่สามารถ
ดําเนินการไดดีกวามาตรฐานที่กําหนดจะไดรับการรับรองมาตรฐานในฐานะ
ผูประกอบการที่ไดรับการแนะนําเปนพิเศษ (Highly commended)  
 
ในการเริ่มตนของการสรางมาตรฐานกลุมเปาหมายความชวยเหลือของโครงการ 
สึนามิ เอด วอทช ไดเสนอเกณฑตัวอยางที่เปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน 
โดยจะนํามาใชประกอบการพัฒนาสัญลักษณรับรอง SoFaR ที่ใชกับการฟนฟูสึนามิ
ตามประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้:  
 
ประเด็นเกี่ยวกับเง่ือนไขทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
สิทธิในการครอบครองทรัพยสินและที่ดิน:หนึ่งในประเด็นสําคัญที่ตัวแทนชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากสึนามิเสนอคือปญหาเรื่องสิทธิในที่ดิน สมาชิกหลายคนใน
ทองที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิมีบานเรือนอยูบนที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มาเปน
เวลาหลายปแลว    
 
แมวาตามหลักกฎหมายไทยจะระบุวาหากผูใด หรือครอบครัวใดที่อาศัยบนที่ดินที่
ไมมีเอกสารสิทธิ์มาแลวเกินกวา 10 ป คนเหลานั้นก็จะสามารถรองขอเอกสารสิทธิ์
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ในการเปนเจาของได อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงนอยคนที่จะไดรับสิทธิตาม
หลักกฎหมายนี้ ประชาชนไทยหลายลานคนยังคงสรางบานเรือนและอาศัยอยูบน 
“พ้ืนที่สาธารณะ”ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นนับตั้งแตเกิดเหตุการณสึนามิ 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมรูวา หากพวกเขาตองละทิ้งพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยูไป
ช่ัวคราวเนื่องจากผลกระทบจากสึนามิ นักลงทุน หรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่น หรือ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย จะอางสิทธิบนที่ดินที่วางเปลานั้นหรือไม   
 
ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและทรัพยสินเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนา
สัญลักษณ SoFaR ที่ใชกับการฟนฟูสึนามิ  โรงแรมที่จะเขารวมโครงการนี้ตอง
สามารถพิสูจนไดวาพวกเขาเปนเจาของที่ดินที่ใชประกอบธุรกิจอยางแทจริงตั้งแต
กอนเกิดสึนามิ  หากที่ดินที่ใชในการประกอบธุรกิจนั้นไมเคยใชเพื่อกิจกรรมการ
ทองเที่ยวมากอนตองมีเอกสารที่แสดงวา ที่ดินนั้นไมไดไดมาโดยมิชอบดวย
กฎหมาย หรือตองไมเปนที่ดินที่อยูในการครอบครองของประชาชนในพื้นที่ๆ 
เจาของเพียงแคยายออกไปชั่วคราวเทานั้น นอกจากนี้หากที่ดินนั้นเคยเปน หรือเคยมี
การใชประโยชนจากชาวบานในพื้นที่กอนหนาเหตุการณสึนามิ ผูประกอบการที่
เปนเจาของที่ดินในปจจุบันตองแสดงเอกสารยินยอมมอบอํานาจใหทําการพัฒนา
ที่ดินนั้น โดยเจาของเดิมไดรับคาชดเชยในการที่พวกเขาจะไมไดมีสิทธิ์ในที่ดินนั้น
อีกตอไปอยางเหมาะสมแลว เชน การชดเชยสิทธิ์ที่ชาวบานจะไมไดใชพ้ืนที่นั้นเปน
ทางผานไปสูทะเลไดอีก   
 
ยิ่งไปกวานั้น นักลงทุนทั้งชาวไทยและตางชาติที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวตอง
ทราบกฎหมายควบคุมพื้นที่แนวกันชนระหวางโรงแรมกับชายฝงทะเลที่ตองมี
ระยะหางจากกัน  200 เมตรดวย  
 

การวาจางแรงงานในทองถิ่น:เนื่องจากการทองเที่ยวถือเปนแหลงสรางงาน วิธีการที่
ชุมชนจะไดรับประโยชนจากธุรกิจทองเที่ยวที่งายที่สุดคือผูประกอบการเหลานั้น
ไดวาจางคนในชุมชนเปนคนงาน การทํางานกับการทองเที่ยวจะชวยใหลูกจาง
เหลานี้มีรายไดที่แนนอนและมีโอกาสในการเรียนรูทักษะใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว ในทางตรงกันขามคนในทองถิ่นจะไมไดรับประโยชนจากบริษัท
ผูดําเนินการทองเที่ยวหากพวกเขาวาจางคนนอกทองถิ่นเขามาทํางานทั้งหมด  
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โรงแรมและบริษัทที่ไดรับสัญลักษณ SoFaR รับรองการฟนฟูหลังสึนามิ ควรทําการ
วาจางคนในทองถิ่น เพื่อใหไดรับโอกาสในการทํางานในทุกระดับตั้งแตการทํางาน
เปนคนงานกอสรางหรือบูรณะ อาคารโรงแรม ไปจนถึงเปนผูนําเที่ยว หรือบุคลากร
ในโรงแรม   
 
และเจาของธุรกิจเหลานี้ตองพิสูจนใหเห็นไดวาไมไดมีการวาจางแรงงานตางชาติ
อยางผิดกฎหมาย และลูกจางทุกคนจะไดรับการวาจางโดยไดรับรายไดพรอม
สวัสดิการอยางยุติธรรม  
 

ประโยชนท่ีจะเกิดกับชุมชนทองถิ่น:นอกจากทางเลือกที่จะใหประชาชนในทองถิ่น
ทํางานในโรงแรมและรีสอรทแลว ชุมชนโดยรวมควรไดรับประโยชน     จากการ
พัฒนาการทองเที่ยวดวย เชน ผูลงทุนควรซื้อสินคาและบริการจากผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในทองถิ่น (SMEs) แทนที่จะสั่งสินคาสวนใหญมาจาก
แหลงอื่นในประเทศหรอืจากตางประเทศ 
 
รายไดสวนหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจไดมาจากธุรกิจการทองเที่ยวควรมีการนํามาใช 
ในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ที่ชุมชน
สามารถเขาไปใชสอยรวมกับผูประกอบการได เชน ใหชุมชนใชพลังงาน ใชน้ํา 
หรือใชบริการบําบัดน้ําเสียและกําจัดทิ้งขยะรวมกันกับทางสถานประกอบธุรกิจได   
 

กิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชน:ควรมีการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อการ
สาธารณะประโยชนจัดขึ้นโดยผูประกอบการธุรกิจอยางใกลชิด เนื่องจากกิจกรรม
เพื่อการสาธารณประโยชน ที่สนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อการฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถิ่น และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิตองมีความโปรงใสตรวจสอบได 
ที่ตองเปนเชนนี้ก็เนื่องจากตองทําใหแนใจวาผูประกอบการจะไมใชโอกาสการทํา
กิจกรรมนั้นเพื่อใหเกิดผลประโยชนซอนเรนอื่นใด เงินบริจาคที่โรงแรมและ 
รีสอรทหรือผูดําเนินการทองเที่ยวไดรับมาควรสงไปยังชุมชนหรือผูประกอบการใน
ทองถิ่นที่เปนผูที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิเนื่องจาก ผูดําเนินธุรกิจเหลานี้ไมมีสิทธิ
ในการใชเงินเหลานี้  
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 ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม  
ระบบนิเวศชายฝง:ระบบนิเวศชายฝงที่มีความหลากหลายจะสามารถลดความ
รุนแรงของสึนามิ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได แหลงทองเที่ยวที่จะสรางขึ้น
ใหมและขอการรับรองจากสัญลักษณ  SoFaR เพื่อรับรองการฟนฟูเพื่อความ
ยุติธรรมหลังสึนามิ ตองมีกระบวนการที่กอใหเกิดผลกระทบตอพันธพืชชายฝง  ปา
โกงกาง แนวปะการัง และระบบนิเวศชายฝงใหนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบที่
เปนอันตรายกับการดํารงชีวิต และสรางความปลอดภัยใหกับชุมชนไดมากขึ้นหาก
เกิดสึนามิขึ้นอีก และควรมีการกระตุนใหผูประกอบการโรงแรมและรีสอรท ขนาด
ใหญจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชนที่สนับสนุนการอนุรักษปาโกงกาง  
โรงแรมและรีสอรทที่จะสรางตามที่ลูกคาและผูประกอบการตองการ ตองไดรับการ
กอสรางใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาสภาพแวดลอมพื้นที่ชายฝง     
 
วัสดุอุปกรณในการกอสราง: หลังเหตุการณสึนามิ ภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองใช
วัสดุอุปกรณในการกอสรางเพื่อฟนฟูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการลักลอบตัดไม 
ในบริเวณพื้นที่แถบชายฝงที่มีระบบนิเวศซับซอน วัสดุทั้งหมดที่ใชในการกอสราง
โรงแรมและรีสอรทตางๆ ควรไดมาอยางถูกกฎหมายโดยไมไดมาจากปาอนุรักษ 
และนอกจากนี้การกอสรางที่ตองใชไมเนื้อแข็งจากปาเขตรอน เชน ไมซุง เปนตน 
ผูดําเนินการพัฒนาธุรกิจตองปรับใช เทคนิคทางการกอสรางที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่ประชาชนในทองถิ่นมักใชในการกอสรางอาคารบานเรือนใหมากขึ้น     
 
การจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะจําแนกได
ดงันี้  
 

• การจัดการทรัพยากรพลังงาน 

• การจัดการทรัพยากรน้ํา 

• การจัดการทรัพยากรปาไม 
• การจัดการปญหาขยะและน้ําเสีย  
 

จากการพิจารณาประเด็นตางๆ เหลานี้ เกณฑกําหนดมาตรฐานหลักของสัญลักษณ 
SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิจะสรางความมั่นใจใหกับชุมชนและผูประกอบธุรกิจ 
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การทองเที่ยววาจะไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภคตางๆ รวมกัน นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติเหลืออยูหลังสึนามิจะตองไมไดรับผลกระทบมากไปกวาเดิม
เนื่องจากถูกใชในปริมาณที่มากเกินไปโดยไมกอใหเกิดประโยชนที่เปนความยั่งยืน  

และทุกฝายตองปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปกปองระบบนิเวศของชุมชน  นอกจากนั้น
บริษัทผูจัดหาวัสดุอุปกรณ และผูดําเนินธุรกิจโรงแรมและผูประกอบกิจกรรมการ
ทองเที่ยวพักผอนตองยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวดวย  ทั้งผูดําเนินการ
พัฒนาธุรกิจและผูรวมสัญญาธุรกิจตองมั่นใจวามาตรฐานในการกอสรางของตน
ไมไดกอใหเกิดผลที่ เปนลบกับสภาพแวดลอมชุมชน  หรือไมไดมีการฝาฝน
มาตรฐานการกอสรางที่กําหนดจากภาครัฐ 
 
ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสึนามิ: ควรจัดใหมีการฝกงานลูกจางเพื่อใหความรู
กับคนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
สภาพแวดลอมทองถิ่น รวมทั้งเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชนดวย   
คนงานเหลานี้ตองมีความรูมากพอเกี่ยวกับการจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
เปนการปองกันผลกระทบจากการพัฒนาในทองถิ่น  ยิ่งไปกวานั้นคนงานพวกนี้ยัง
ตองมีความรูเกี่ยวกับความสําคัญของแนวปะการัง และผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ  
และคนงานจําเปนตองมีความสามารถในการชวยเหลือนักทองเที่ยวในการอพยพ
จากบริเวณเสี่ยงภัยหากเกิดภัยพิบัติขึ้น นอกจากนี้ตองมีความสามารถในการแนะนํา
ใหนักทองเที่ยวใหสรางผลกระทบกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได  และประพฤติตนใหเหมาะสมเมื่อเขามาทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ  
 
ประเด็นในเรื่องการดําเนินการในระดับนโยบาย  
การมีสวนรวมของชุมชนในการรวมตัดสินใจ:โครงการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ตองการไดรับการรับรองจากสัญลักษณ SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิ ควรมีการ
ตรวจสอบกับหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนากอน เพื่อใหแนใจวาอยางนอยก็
จะมีมาตรฐานความโปรงใสในระดับหนึ่งที่ชุมชนสามารถเขาใจถึงแผนงานในการ
กอสรางที่กําลังจะมีการกอสรางในชุมชนของพวกเขา   
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ดังนั้นสมาชิกในชุมชนควรไดรับโอกาสในการใชสิทธิควบคุมการพัฒนาการ
ทองเที่ยว โดยใหการตัดสินใจวาพื้นที่ใดบางในชุมชนที่นักทองเที่ยวสามารถเขาไป
ทองเที่ยวไดหรือไมได และสามารถกําหนดขอหามเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักทองเที่ยวในขณะเขามาเที่ยวได    
 

แมวาประเด็นอื่นที่นอกจากประเด็นตางๆ ที่กลาวไปแลวนี้จะไมไดเกิดจากการ
สนทนารวมกับตัวแทนชุมชนโดยตรง แตสิ่งที่เราก็ยังคงตองพิจารณากันอยูนั่นก็คือ
ประเด็นในเรื่องการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ เช้ือชาติ และศาสนา  
 

6. ขอแนะนําสําหรับการตั้งมาตรฐานหลักของสัญลักษณ SoFaR   
จากขอเสนอที่ไดกลาวไป มาตรฐานตอไปนี้ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนตัวอยางที่จะ
นํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับสัญลักษณ SoFaR  
 
มาตรฐานตัวอยางที่อาจนํามาใชเปนมาตรฐานหลักของสัญลักษณ  SoFaR ได  
• ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน และสินทรัพย ที่ใช

ในการกอสรางโดยแสดงเอกสารทางราชการที่เปนที่ยอมรับตอชุมชน เพื่อเปน
การพิสูจนวาพื้นที่ที่ใชในการกอสรางไดมาอยางถูกตองตามกฎหมายไมวากอน 
หรือหลังเหตุการณสึนามิ และยังตองแสดงวาไมไดมีการรุกล้ําเขาไปในที่ดิน
ของผูอื่น  

• ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว  หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ควรให
ความสําคัญกับการจางแรงงานทองถิ่นใหเขาทํางานในธุรกิจของตนเปนกลุม
แรก เพื่อกันไมใหประชาชนในทองที่เสียประโยชนจากการพัฒนาที่เกิดใน
พ้ืนที่ของตน นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรม และการดําเนินกิจกรรมสันทนาการเพื่อ
ผลประโยชนดานธุรกิจการทองเที่ยวตางๆ  จะตองไมใชแรงงานที่ลักลอบ
ทํางานอยางผิดกฎหมาย 

• ธุรกิจทองเที่ยว หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยควรใหความสําคัญกับการซื้อ
วัสดุอุปกรณ และใชบริการในทองถิ่นเปนอันดับแรก  

• การกอสรางโรงแรมและการดําเนินการทองเที่ยวตองมีความมุงมั่นที่จะ   
ไมสราง หรือ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคม   
ของชุมชน  
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• กิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชนของผูประกอบการทองเที่ยวตองมีความ
ต้ังใจจริงที่จะกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน โดยชุมชนเปนหลักในการมีสวน
รวมเพื่อเปนการรับประกันวาการดําเนินการใดๆ ก็ตาม จะสอดคลองกับ   
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

• การใชทรัพยากรธรรมชาติของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจะตองไมกระทบ
ตอแหลงทรัพยากร หรือทําใหปริมาณทรัพยากรที่ชุมชนจําเปนตองใชลดลง 
โดยมีการดูแลการปลอยของเสีย และมีการบําบัดของเสียอยางเหมาะสม  

• พนักงานจะไดรับการฝกใหชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิด
จากการประกอบการ และสามารถแนะนําการปฏิบัติใหกับนักทองเที่ยวในกรณี
เหตุฉุกเฉิน หรือแนะนําใหนักทองเที่ยวประพฤติตนอยางเหมาะสมในขณะ
ทองเที่ยวในพื้นที่ 

 

สิ่งที่จะตรวจสอบจําเปนตองเปนที่ยอมรับจากกลุมตางๆ ที่อยูในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ อันไดแกชุมชนในพื้นที่  องคกรพัฒนา และประชาคม ผู
ประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่   การตรวจสอบจะดําเนินการโดยหนวยงาน
ตางประเทศซึ่งอาจดําเนินการโดยผูประกอบธุรกิจเองหรืออาจเปนหนวยงานความ
รวมมือเฉพาะที่มีการจัดตั้งขึ้น ผูที่จะทําการตรวจสอบมาตรฐาน SoFaR ตองเปน
หนวยงานเศรษฐกิจหรือการปกครองนอกชุมชน (เนื่องจากปญหาดานความ
ปลอดภัยในชีวิตที่ไดกลาวไปในตอนตน) 
 
การสถาปนาวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน SoFaR ใหเปนที่ยอมรับไดตองสอด
ประสานกับโครงสรางการดําเนินการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตางชาติ โดยยัง
ใชมุมมองของชุมชนที่มีตอการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่เปนหลัก 
 
ในการสรางมาตรฐาน SoFaR จะเนนใหเห็นตัวอยางของผูประกอบการที่ดําเนินการ
สอดคลองกับการฟนฟูที่มีความยุติธรรมไดดี ดังนั้นหลักสําคัญในกระบวนการ
ตรวจสอบมาตรฐานความยุติธรรมจะเปนการรวบรวมตัวอยางของผูประกอบการที่
มุงดําเนินการเพื่อความยุติธรรมที่เปนที่ยอมรับของชุมชน  หากชุมชนหรือผูที่
เกี่ยวของยอมรับวาการประกอบธุรกิจหนึ่งๆ ไดกระจายประโยชนจากการฟนฟู
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อยางยุติธรรมแลว  จะไมมีปญหาในการที่ผูประกอบธุรกิจนั้นๆ จะขอสัญลักษณ
รับรอง SoFaR   
 
การใหการยอมรับของผูที่ เกี่ยวของควรรวมถึงประเด็นในเรื่องการจางงาน
ประชาชนในทองถิ่น การครอบครองที่ดินและทรัพยสินอยางถูกตองตามกฎหมาย
รวมทั้งเรื่องของการใหชุมชนไดมีสวนรวมหรือช้ีแนะในระดับหนึ่งดวยก็ได  
เชนเดียวกันนี้ตองมีการตรวจสอบวา การประกอบธุรกิจโรงแรมหรือการทองเที่ยว
สามารถเขากันไดดีกับ  วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนอยูของชุมชนหรือไม และ
หากผูประกอบธุรกิจใชสาธารณูปโภครวมกับชุมชนโดยมีการดูแลและพัฒนา 
โครงสรางตางๆ เหลานี้รวมกับชุมชนนี่ก็ถือเปนอีกประเด็นหนึ่งที่เปนประโยชนตอ
การกระบวนการพิจารณาใหการรับรอง  
 
ความเต็มใจและความเปดใจกวางของผูประกอบการในการที่จะยอมรับฟงปญหา
ของชุมชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจไดอยางสรางสรรคถือเปนอีกประเด็นที่
สําคัญ  ปญหาที่เกิดจากการประกอบการที่ชุมชนกังวลนั้นอาจไดแก การทิ้ง ขยะ 
หรือ น้ําเสียโดยไมบําบัดกอนที่จะทิ้ง  การประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยว
และพนักงานโรงแรมในพื้นที่อื่นนอกโรงแรม  หรือแมแตประเด็นที่รุนแรงเชนการ
ใชแรงงานเด็กหรือสตรี  และไมสําคัญวาผูประกอบการจะจัดการปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นดวยวิธีไหนแตตองถือการพัฒนาอันเกิดประโยชนกับทุกฝายเปนสําคัญ  
ตัวอยางในการแสดงออกถึงการยอมรับฟงความกังวลของชุมชนไดแก เจาหนาที่
ฝายบริหารสวนทองถิ่นจะไดรับอนุญาตใหเขาไปตรวจสอบสถานที่ประกอบการ 
หากมีปญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะเกิดขึ้น หรือ มีการเจรจาเมื่อเกิดปญหาของการ
ประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวหรือพนักงานโรงแรมอยูบอยๆ ในขณะอยู
ในทองถิ่น    
 
ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ควรไดรับการตรวจสอบ โรงแรมตอง
สามารถแสดงที่มาที่ไปของทรัพยสินที่ซื้อมาหากผูประกอบธุรกิจไมไดซื้อจาก
ตลาดในชุมชนมากอน ในอนาคตผูประกอบการตองเพิ่มสัดสวนการใชผลิตภัณฑ
ในทองถิ่นใหมากขึ้นในระยะเวลาที่กําหนดวาจะเริ่มดําเนินการเมื่อไหรดวย   
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ในการตรวจสอบจะใหโอกาสกับผูประกอบการไดอธิบายวาทําไมพวกเขาถึงไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานไดในตอนนั้น อยางไรก็ตามตองสามารถขจัดปญหา
เหลานี้ภายใตเวลาที่สามารถระบุลวงหนาได   
 
สําหรับผูประกอบการทองเที่ยวจากตางประเทศ  กระบวนการในการแนะนํา
สัญลักษณ SoFaR ใหกลุมลูกคาไดรูจัก อาจมีลักษณะคราวๆ ดังนี้:  
 

• ผูประกอบการทองเที่ยวจากตางประเทศสงตัวแทนเขาอภิปรายและให
คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรฐานของ SoFaR รวมกับตัวแทนจากภาคสวนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  

• นําผลการหารือไปใหกับสํานักงานใหญจากนั้นทางสํานักงานใหญจึงจะ
พัฒนากระบวนการดําเนินการที่สอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน
ของตน 

• ผนวกมาตรฐานรับรองเหลานี้ เขาสูกระบวนการทางธุรกิจ โดยเริ่ม
กระบวนการใหการรับรองมาตรฐาน 

• ประกาศการใชสัญลักษณ SoFaR ไวในรายการการทองเที่ยวของตนเอง
และทําการประชาสัมพันธแนวทางในการรับรองการทองเที่ยวเพื่อสราง
ความตระหนักในเรื่องการฟนฟูที่ยุติธรรมใหแกกลุมลูกคา 

• ทําการตรวจสอบมาตรฐานผูประกอบการซ้ําอยางตอเนื่องในระยะที่
กระบวนการฟนฟูภัยพิบัติไดดําเนินไป โดยมีการตรวจสอบกระบวนการ
รับรอง และตรวจสอบระดับมาตรฐานจากหนวยงานภายนอกชุมชน 

 

7.   สรุปแลว SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิอยางยุติธรรมยังคงเปนทางเลือก
ท่ีดีอีกทางหนึ่งหรือไม?  
สิ่งที่ไดนําเสนอไปเปนแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ SoFaR ในฐานะของการเปน
บทเรียนที่ไดเรียนรูจากประสบการณในการฟนฟูสึนามิในป 2547 ของประเทศไทย  
กวา 2 ปแลวที่สึนามิไดผานพนไป ขาวคราวสึนามิก็มิคอยปรากฏใหเห็นอีกเทาไหร  
อยางไรก็ตาม สึนามิและผลพวงของมันไดทําใหเกิดการใหความสนใจอยาง
กวางขวางจากสื่อมวลชนทั่วโลก นักทองเที่ยวจากชาติตะวันตกจึงควรไดรับการ
กระตุนเตือนใหรําลึกถึงผลกระทบจากสึนามิอีกครั้ง  อยางไรก็ตามในประเทศไทย 
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ผูที่จะเขามาในบริเวณจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ก็จะไดเห็นรองรอยของ 
สึนามิอยางหลีกเลี่ยงไมได  และแมวาเวลาจะไดลวงไปนานแลว แตแนวคิดที่จะนํา
สัญลักษณ SoFaR  เพื่อการฟนฟูสึนามิมาใชกับกระบวนการฟนฟูในเวลานี้ก็ยังคง
สมควรไดรับการพิจารณา  
  

เราไดช้ีแจงภารกิจของสัญลักษณ SoFaRไปแลวและไดกลาวถึงความยากลําบากใน
ชวงแรกในการอภิปรายในประเด็นความยุติธรรมที่จะใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสึนามิไดมีสวนรวมในการฟนฟูมากขึ้น แตชุมชนยังมีความเกรงกลัวในเรื่องผล
ในดานลบที่อาจสงผลอันตรายตอชีวิตของตน จากเหตุดังกลาวจะเห็นไดชัดวา
ปญหาเหลานี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากกลไกอื่นนอกเหนือจากการ
ปกครองในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้นกับเหย่ือภัยพิบัติที่อาจ
กลายเปนผูไดรับผลกระทบรอบสองจากผลพวงของการฟนฟู     
 
แนวคิดการใชสัญลักษณ SoFaR เริ่มจากความกังวลในเรื่องความยุติธรรมในการ
ฟนฟูภัยพิบัติดังที่ไดกลาวไป และหากมีความจําเปนสัญลักษณ SoFaR ควรที่จะ
สามารถเปลี่ยนโครงสรางการฟนฟูหลังภัยพิบัติเพื่อใหเกิดความยุติธรรมกับทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ และในกรณีภัยพิบัติที่อาจเกิดในอนาคตเครื่องมืออันนี้ตองไดรับการ
แนะนําทันทีเพื่อนําไปสูการชวยเหลือในระยะกลางโดยหากเปนไปไดตองมีการ
ดําเนินการภายในเวลาหนึ่งปหลังภัยพิบัติจึงจะเปนการดีที่สุด  
 
และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง  การนําสัญลักษณ SoFaR มาใชจะใช
จะสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันใหกับผูประกอบธุรกิจที่ยอมดําเนินการตาม
มาตรฐานการฟนฟูที่มีความยุติธรรมโดยไมแสวงหาผลกําไรเกินควรจากเศรษฐกิจ
ระดับชาวบาน  
 
เมื่อสัญลักษณ SoFaR สามารถรับรองไดจริงก็จะทําใหเกิดกระบวนการฟนฟูที่
สํานึกรับผิดชอบมากขึ้น และดังที่ไดกลาวไวในตอนตนวามีประชาชนที่ไดใหเงิน
บริจาคเพื่อการฟนฟูและคนเหลานี้ ก็ไดกลายมาเปนกลุมลูกคาที่หวังใหเกิด
กระบวนการฟนฟู สัญลักษณ SoFaR จะทําใหกลุมคนพวกนี้ไดทราบและสามารถ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการไดตรงตามความตองการในการชวยเหลือมากขึ้น  
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ลูกคากลุมนี้ก็จะไดขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการฟนฟูที่สอดคลองกับความ
ต้ังใจในการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักการดั้งเดิมของตน และรูวาธุรกิจใดที่ไม
กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจในชุมชนทองถิ่นซึ่งถือเปนกลุมเปาหมายดาน
การชวยเหลือหลักของผูบริจาคในตางประเทศ  ดังนั้นดวยความสามารถในการ
ตัดสินใจของกลุมลูกคาการทองเที่ยวสิ่งนี้จะสามารถชี้นําเศรษฐกิจชุมชนเมืองได  
ในที่นี้คือ:ผลที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสรางสิ่งที่ดีกวาในขณะที่ปองกัน
ไมใหโครงสรางที่กอผลเสียแบบเดิมที่มีอยูกอนสึนามิไมใหเกิดขึ้นอีก   
 
เมื่อพิจารณาถึงภารกิจสําคัญในการสนับสนุนความยุติธรรมใหเกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาการฟนฟู นับตั้งแตเกิดสึนามิขึ้นบัดนี้เวลาก็ไดลวงมานานพอสมควรแลว 
ดังนั้นศักยภาพของการนําสัญลักษณ SoFaR มาใชกับการควบคุมการฟนฟูสึนามิจึง
คอนขางที่จะมีขอจํากัด เนื่องจากขณะนี้เราจะเห็นไดวาสิ่งกอสรางตางๆ และ
โครงสรางเศรษฐกิจก็ไดมีการสถาปนาขึ้นใหมแลวบางสวน อยางไรก็ตามแมวา
ศักยภาพของสัญลักษณ SoFaR จะถูกจํากัดดวยอุปสรรคดังกลาวแตก็อาจยังสามารถ
ชวยใหเกิดความยุติธรรมกับกระบวนการฟนฟูที่ยังดําเนินอยูในปจจุบันนี้ได 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหเกิดความยุติธรรมกับกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวและ
ผูประกอบการธุรกิจที่ใหความสําคัญกับเรื่องความยุติธรรมของการฟนฟู รวมทั้งจะ
เปนประโยชนตอกลุมองคกรประชาสังคมที่สงเสริมการฟนฟูเพื่อความยุติธรรม 
และความยั่งยืน เมื่อพิจารณาอยางนี้แลวสัญลักษณ  SoFaR ก็ยังเหมาะสมที่จะ มีการ
จัดทําขึ้น  โดยจะเปนสัญลักษณที่สามารถใหขอมูลแกนักทองเที่ยวให เกิด         
ความเขาใจตามหลักการที่ไดกลาวไป และสรางขอไดเปรียบใหกับผูประกอบการ
ธุรกิจที่เช่ือในหลักการดังกลาวนั้น นอกจากนี้สัญลักษณนี้ยังจะทําหนาที่ เปน
แมแบบที่จะสนับสนุนใหเกิดความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติอื่นๆ ใน
อนาคตในยามที่โครงสรางทางการปกครองไมไดใหโอกาสกับทุกคนที่เกี่ยวของ  
ในการมีสวนรวมในการฟนฟู  อยางไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจจาก    
ผูที่สนใจในหลักการ ที่จะบอกไดวาสัญลักษณ SoFaR เพื่อการฟนฟูสึนามิยังจะ 
เปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับสถานการณการฟนฟูสึนามิในปจจุบันของ
ประเทศไทยหรือไม  
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ภาคผนวก  
ก.) แหลงอางอิงขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ท  
 
แหลงขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวในพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบหลังสึนามิ   
 
1. UNWTO-Tsunami Relief for the Tourism Sector, Phuket Action Plan,  
http://www.unwto.org/tsunami/Phuket/Draft%20Phuket%20Action%20Plan-
A%20Rev.3.pdf  
 

2. Evangelischer Entwicklungsdienst (eed), Tourism Watch 
Informationsdienst Dritte Welt Tourismus, http://www.tourism-watch.org/ 
Nr. 40 Wie erfolgt der touristische Wiederaufbau in Süd- und Südostasien,  
http://www.tourism-watch.org/dt/40dt/40.wiederaufbau/index.html 
Nr. 40 Kein nachhaltiger Kurswechsel in Sicht,  
http://www.tourism-watch.de/dt/40dt/40.kurswechsel/index.html 
Tourism Watch, c/o EED e.V. Ulrich-von-Hassell-Str. 76 53123 Bonn, Germany 
 

3. Tourism Concern, http://www.tourismconcern.org.uk 
Post-tsunami reconstruction and tourism: a second disaster?, 
www.tourismconcern.org.uk/pdfs/Final%20report.pdf 
Tourism Concern, Stapleton House: 277-281 Holloway Road: London N7 8HN 

 

4. Ecumenical Coalition on Tourism (ECOT), http://www.ecotonline.org  
Tsunami Reader 1, “Tourism, Local Communities and Ecology”: 
http://ecotonline.org/Pages/downloads/Tsunami%20Dossier-final%2023march.pdf  
Tsunami Reader 2, “Challenges and pitfalls”: 
http://ecotonline.org/Pages/downloads/Tsunami%20Dossier%202.pdf  
Tsunami Reader 3, “POST-Tsunami progress or standstill?”: 
http://ecotonline.org/Pages/downloads/Tsunami%20dos%203.inside.pdf  
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5. UN News center, Tsunami News, 
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=102&Body=tsunami&B
ody1 
 
6. Overseas Development Institute (ODI), http://www.odi.org.uk/ 
The Indian Ocean Tsunami, http://www.odi.org.uk/tsunami/  
Public Affairs, Overseas Development Institute, 111 Westminster Bridge Road, 
London SE1 7JD, UK  

 

7. Pro Poor Tourism, http://www.propoortourism.org.uk/ 
Natural Disasters and Tourism, 
http://www.propoortourism.org.uk/Publications%20by%20partnership/ 
Tsunami.pdf 
ODI (Caroline Ashley): 111 Westminster Bridge Road, London SE1 7JD, UK 
IIED (Dilys Roe): 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD, UK 
 
8. Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung (akte), http://www.akte.ch 
Solidaritaet mit den Opfern der Flutkatastrophe im Indischen Ozean 
www.akte.ch/fileadmin/user_upload/akte/PDF/tsunami/Tsunami_HG.pdf  
Solidarity with the Victims of the Tsunami in the Indian Ocean - Solidarity in 
Tourism?, http://www.akte.ch/uploads/media/Solidarity_pluss.pdf 
arbeitskreis tourismus & entwicklung, Missionsstrasse 21, CH-4003 Basel 
 

9. The Ecotourism Training Center (ETC), Khao Lak, 
http://etcth.org/index.html, 
http://www.ecotourism.wordpress.com 
67/7 Soi Had Baan Bang Niang, Moo # 5, Pechakacem Road, Tamboon Khuk 
Khak, Amphur Takuapa Phang-Nga Province, 82190 Thailand 
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10. Asienhaus, http://www.asienhaus.de, Contents of the publication:  
Ready for Tourism? Wiederaufbau und soziale Konflikte nach dem Tsunami in 
Südthailand, http://www.asienhaus.de/public/archiv/focus22inhalt.pdf 
Asia House Essen, Bullmannaue 11, D-45327 Essen 
 
11. The International Ecotourism society (TIES), www.ecotourism.org/  
1333 H Street, NW, Suite 300, East Tower, Washington, DC 20005, USA 
 
12. North Andaman Tsunami Relief (NATR), 
http://www.northandamantsunamirelief.com/ 
Community Empowerment for Sustainable Tourism Development, 
http://69.233.191.126/current.html 
292/1 Moo 1, Kura Kuraburi District, Phang Nga Province, Thailand, 82150  
 
แหลงขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและทรัพยสิน  
 
1. UNDP & Tsunami Recovery   http://www.undp.org/tsunami/ 
Tsunami-hit Thai Muslim Community Granted Land Rights in a National Park 
http://www.undp.or.th/news/news-060307.html 
 
2. Asian Coalition for Housing Rights (ACHR), http://www.achr.net/ 
Tsunami Thailand, Update April 2006, http://www.achr.net/000ACHRTsunami/ 
Thailand%20TS/Tsunami%20Thailand.htm 
In Thailand - a 'land grab' http://www.achr.net/000ACHRTsunami/ 
Thailand%20TS/ Thai%20Extras%20Tsunami%201.htm#Thailand 
73 Soi Sonthiwattana 4, Ladprao 110, Ladprao Rd Bangkok 10310, THAILAND 
 
3. International Land Coalition (ILC), http://www.landcoalition.org/index.htm 
Tsunami raises land rights questions, http://www.landcoalition.org/events/ 
n05tsunami.htm 
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C/o IFAD, Via Del Serafico, 107 Rome 00142, Italy 
 
แหลงขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับ ประเด็นดานสิ่งแวดลอม  
 
1. UNEP - Asian Tsunami Disaster, http://www.unep.org/Tsunami/ 
The Environmental Reconstruction Needs, 
http://www.unep.org/tsunami/Environmental_Response/Reconstruction_Needs/in
dex.asp United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100, Nairobi, Kenya 
 
2. FAO – Tsunami Response, http://www.fao.org/tsunami/ 
 
3. Word Wildlife Fund, http://www.wwf.org.uk 
Call for sustainable timber to be used in Tsunami reconstruction, 
http://www.wwf.org.uk/news/n_0000001463.asp 
WWF-UK, Panda House, Weyside Park, Godalming, Surrey GU7 1XR 
 
4. The World Conservation Union, http://www.iucn.org 
After the Tsunami: Material for Reconstruction – Environmental issues, 
http://www.iucn.org/tsunami/docs/ip-materials-reconstruction.pdf 
The Indian Ocean tsunami – Tourism as an alternative livelihood option – 
Ensuring incorporation of environmental considerations in associated 
reconstruction and rehabilitation, http://www.iucn.org/tsunami/docs/tsunami-
tourism-guidance.pdf 
Asia Regional Office, The World Conservation Union, email: amkrdo@iucnt.org 
 

แหลงขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ สัญลักษณรับรองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษระบบนิเวศ  
 

1. World Tourism Organization (UNWTO), http://www.world-tourism.org/ 
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UNWTO Sustainable Development of Tourism http://www.world-
tourism.org/sustainable/activities.htm#3 
World Tourism Organization, Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain 
 
2. Responsible Travel, http://www.responsibletravel.com/ 
Responsible Travel Criteria, 
http://www.responsibletravel.com/Copy/Copy100261.htm 
responsibletravel.com, 4th Floor Pavilion House, 6 The Old, Steine Brighton East 
Sussex BN1 1EJ, UK 
 
3. Forum anders reisen, http://www.forumandersreisen.de 
Kriterienkatalog, http://www.forumandersreisen.de/ 
philosophie_kriterienkatalog.php 
 
4. Ecotourism – Policy and Practice, 
http://www.law.ufl.edu/conservation/pdf/ecotourism.pdf 
 
5. The International Ecotourism Society (TIES), http://www.ecotourism.org/ 
Ecotourism resources, http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/ 
templates/eco_template.aspx?articleid=35&zoneid=16  
The International Ecotourism Society, 1333 H Street, NW. Suite 300, East Tower. 
Washington, DC 20005 
 
6. Green Globe, http://www.greenglobe.org 
Green Globe International Tourism Standard, http://www.greenglobe.org/ 
docs/pdf/IES%20Standard%208-10-2004%20Final.pdf 
Street Contact Details, Suite 8, Southern Cross House, 9 McKay Street, 
TURNER, ACT, 2612, AUSTRALIA 
Postal Contact Details, GPO Box 371, CANBERRA, ACT, 2601, AUSTRALIA 
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7. Global Ecolabelling Network, www.gen.gr.jp/ 
Introduction to Ecolabelling, http://www.gen.gr.jp/pdf/pub_pdf01.pdf 
Gen General Affairs Office: Japan Environment Association (JEA) DaVinci 
KAMIYACHO Bldg. 2F, 1-11-9, Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041 
Gen Secretariat: TerraChoice Environmental Services Inc.Suite 801, 1280 Old 
Innes Road, Ottawa, ON, K1B 5M7, Canada 
 
8. The Travel Foundation, http://www.thetravelfoundation.org.uk/index.html 
Tools, Training and Guidelines, http://www.thetravelfoundation.org.uk/ 
tools_training__guidelines.asp 
The Travel Foundation, The CREATE Centre, Smeaton Road, Bristol, Avon BS1 
6XN, UK. 
 
9. Tour Operators Initiative, http://www.toinitiative.org/ 
A practical guide to good practice, http://www.toinitiative.org/ 
supply_chain/HotelGuideEnglish.pdf 
Tour Mirabeau - 39-43, quai André Citroën, 75739 Paris Cedex 15, France 
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ข)  รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
 โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนา : ขอสงสัย และ ขอเท็จจริง  

2. ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผูประสบภัยสึนามิที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากองคกรดานศาสนา   

3. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ  
4. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 

5. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   

6. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน (SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  

7. วิถีและความเปนมาของชาวมอรแกน  

8. สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน
ชุมชน 

 
โครงการวิจัยระยะยาว    

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอรแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาว     

มอรแกน  
 
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)  หนึ่งในโครงการ
ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม 
ธันวาคม 2549 

3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551  




