โครงการวิจัยเรื่อง การฟนฟู และการปรับตัวของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว และคลื่น
ยักษสึนามิ ในเขตกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
โดย นายสุรพันธ เพชราภา ผูวิจัย
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การศึกษาเรื่องการฟนฟูและการปรับตัวของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว และ
คลื่นยักษ “สึนามิ” เขตกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการ
ประกอบอาชีพ เปนการศึกษาหลังจากการเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นยักษ “สึนามิ” ทีพ่ ัดเขา
มายังชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย ไดรับผลกระทบในหลายดานทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ
สําหรับการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเชิงสํารวจจากตัวอยางจํานวน 128 ตัวอยาง ที่ไดรับผลกระทบ
และอาศัยอยูในหมูบานตางๆ ในเขตพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในเขตกิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ประกอบดวยหมูที่ 1, 2, และ 7 ของตําบลกํา
พวน และหมูที่ 3 ของตําบลนาคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงสภาพความเปนอยู และสภาวะการ
สูญเสียทางดานสังคม เศรษฐกิจ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการยายถิ่น ตลอดจนการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากไดรับผลกระทบดังกลาว และความตองการในการจัดหาที่อยูอาศัยใหม และ
การประกอบอาชีพ โดยจักไดนําขอมูลดังกลาวมาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแผนการในการ
ชวยเหลือ สงเสริมอาชีพตางๆ ตามที่ตองการ และเพื่อความยั่งยืนตอไป
ผลจากการศึกษา จากรายงานของกรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2547 มีจํานวนประชากร
รวมทั้ง 2 ตําบลเทากับ 10,709 คน 2,362 คน หรือเฉลี่ย 4.53 คนตอครัวเรือน แยกเปนตําบลนาคา
จํานวนประชากรเทากับ 5,446 คน จํานวนครัวเรือน 1,180 ครัวเรือ เฉลี่ยเทากับ 4.62 คนตอครัวเรือน
และตําบลกําพวน จํานวนประชากรเทากับ 5,263 คน จํานวนครัวเรือนเทากับ 1,182 ครัวเรือน เฉลี่ย
เทากับ 4.45 คนตอครัวเรือน
ผลจากการสํารวจสามารถแยกออกไดเปน 8 สวนดวยกันดังนี้
ลักษณะทางประชากร และสังคม กวาครึ่ง เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41.0 ป เกือบ 1 ใน 3 มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2 ใน 3 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ
กวา 3 ใน 4 มีสถานภาพสมรสเปนผูทีสมรสแลว โดยมีจํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย 2.7 คน จํานวน
สมาชิกในบานเฉลี่ยเทากับ 3.9 คน มีจํานวนสมาชิกในบานที่เสียชีวิต หรือสูญหายไปเนื่องจากเกิด
เหตุการณ “สึนามิ” เฉลี่ยเทากับ 1.2 คน ตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ กวาครึ่ง เปนผูที่เกิดและเติบโตใน

หมูบานที่อยูในปจจุบัน ในจํานวนผูยายถิ่นนั้นมีระยะเวลาการอยูอาศัยในหมูบานที่อยูในปจจุบันกอน
เกิดเหตุการณ “สึนามิ” เฉลี่ยเทากับ 19.2 ป สําหรับระยะเวลาที่อยูอาศัยในบานที่อยูในปจจุบันหลังการ
เกิดเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามินั้น เฉลี่ยเทากับ 6.2 เดือน โดยมีสาเหตุสําคัญคือทางราชการ
จัดใหอยู สวนใหญ ไมคิดที่จะยายออกไปอยูที่อื่น ในจํานวนที่ตองการยายถิ่นออกนั้น ครึ่งหนึ่ง
ตองการยายออกไปอยูในหมูบานตางๆ ในจังหวัดระนอง โดยมีสาเหตุสําคัญคือกลัวแผนดินไหวและ
คลื่นสึนามิ ลักษณะบานที่อยูอาศัยกอนเกิดเหตุการณ “สึนามิ” สวนใหญ เปนบานชั้นเดียวสรางดวย
ไมใตถุนสูง และเปนบานชั้นเดียวใตถุนต่ําสรางดวยไม สวนบานที่อยูอาศัยในปจจุบันหลังเกิด
เหตุการณแผนดินไหวและคลื่น “สึนามิ” นั้น กวา 1 ใน 3 เปนบานเดิมที่เคยอยู ในจํานวนที่ยายไปอยู
บานใหมนั้น สวนใหญ เปนบานไมชั้นเดียวใตถุนสูง และเปนบานสองชั้นสรางดวยไมผสมอิฐและปูน
โดยบานใหมนี้ สวนใหญ เปนบานที่ทางราชการจัดใหอยู
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ พบวา การประกอบอาชีพกอนเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่น “สึ
นามิ” นั้น กวา 2 ใน 3 ประกอบอาชีพดานการทําประมงชายฝง รองลงไปไดแกประกอบอาชีพดาน
การเกษตร หรือเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงปลา สวนการประกอบอาชีพหลักในปจจุบัน (หลังการเกิด
เหตุการณ) ก็ยังคงประกอบอาชีพดานการประมงชายฝงมากที่สุด แตก็มีอีกไมนอยทีย่ ังไมไดประกอบ
อาชีพ เกือบ 2 ใน 3 ไมมีอาชีพรองหรือเสริมใดๆ ในจํานวนที่ประกอบอาชีพรองหรือเสริมนั้น สวน
ใหญ ประกอบอาชีพดานการประมงหรือจับสัตวน้ํา โดยกอนเกิดแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ มีรายได
รวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอปเทากับ 63,798.02 บาท มีรายจายรวมของครัวเรือนรวมเฉลี่ยตอปเทากับ
59,014.20 บาท และเมื่อเปรียบเทียบรายไดปจจุบัน กับกอนเกิดเหตุการณนั้น เกือบ 4 ใน 5 ตอบวา
ปจจุบันมีรายไดนอยกวากอนเกิดเหตุการณ โดยยังคงมีหนี้สินเทาเดิมเปนสวนใหญ คือมีหนี้สินเฉลี่ย
เทากับ 63,113.51 บาท แหลงเงินกูที่สําคัญไดแกบิดา-มารดา และจากธนาคารพาณิชยตางๆ สําหรับ
ความตองการเปลี่ยนอาชีพที่ทําในปจจุบันนั้น สวนใหญ ไมตองการเปลี่ยนอาชีพที่ทําอยูในปจจุบัน
ขณะที่ผูที่ตองการเปลี่ยนอาชีพนั้น ตองการเปลี่ยนอาชีพเปนการทําสวนยางพาราของตนเอง ในดาน
การถือครองที่ดิน กวา 4 ใน 5 มีจํานวนที่ดินที่ถือครองเพียง 1 แปลง มีที่ดินที่ถือครองรวมเฉลี่ย 3.18
ไร
3. ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เกือบครึ่งหนึ่ง ปลอยใหซึมลง
ดินเอง สวนการกําจัดขยะภายในบานนั้น กวาครึ่งหนึ่ง กองทิ้งไวเพื่อรอเผา หรือฝง โดยกวา 4 ใน 5 มี
ถัง หรือภาชนะรองรับขยะของตนเองในรูปแบบตางๆ กวาครึ่งหนึ่ง ดื่มน้ําจากน้ําประปาหมูบาน
เกือบครึ่งหนึ่ง ไมไดนําน้ํามาผานกรรมวิธีใดๆ กอนดื่ม โดยมีภาชนะที่ใชเก็บกักน้ําไวดมื่ ที่สําคัญคือคู
เลอร หรือถัง หรือปบ สวนน้ําที่ใชสอยนั้น กวาครึ่งหนึ่ง ใชน้ําจากประปาหมูบาน กวาครึ่งหนึ่ง

ไดรับขาวสารเกี่ยวกับสาธารณสุขจากเจาหนาที่สาธารณสุข สวนใหญ ปวยเปนโรคหวัด หรือไขหวัด
ใหญ และกวาครึ่งหนึ่ง ไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือคลีนิค
4. การใชทรัพยากรปาไม และคุณคาสิ่งแวดลอมนั้น เกือบทั้งหมด ใชแกสเปนเชื้อเพลิงในการ
หุงตม กวา 3 ใน 4 ซื้อไมมาจากรานคา หรือโรงเลื่อยมาใชปลูกสราง หรือซอมแซมบาน กวาครึ่งหนึ่ง
ในบริเวณหมูบานมีตนไมกันลมไดเปนอยางดี และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณประโยชนของ
ทรัพยากรปาไมเทากับรอยละ 74.2 ซึ่งนับวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณประโยชนของทรัพยากรปา
ไมดี
5. ผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิที่มีตอสภาพการดํารงชีวิตนั้น พบวา มี
ผลกระทบทางลบจากเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิที่มีตอสภาพการดํารงชีวิตในทุกดานไมวา
จะเปนดานการประกอบอาชีพ รายได รายจาย สภาพความเปนอยูโดยทั่วไป ความรูสึกวิตกกังวล ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสวยงามตามธรรมชาติที่เคยมีอยู โดยมีมูลคาความ
เสียหายเทาที่สามารถประเมินไดรวมเฉลี่ยเทากับ 718,822.48 บาทตอหลัง และในจํานวนตัวอยางที่
ศึกษานีม้ ีผูที่ไมไดรับความเสียหายใดๆ รอยละ 12.5 สําหรับคอกสัตวนั้น สวนใหญไมมีคอกสัตว ใน
จํานวนที่มีคอกสัตวนั้น เสียหายทั้งหมดเปนสวนใหญ โดยมีมูลคาความเสียหายเทาที่สามารถประเมิน
ไดรวมเฉลี่ยเทากับ 12,404.76 บาทตอหลัง ความเสียหายของเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือนใน
ภาพรวมเทาที่ประเมินราคาไดรวมทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 48,023.62 บาทตอครัวเรือน ความเสียหายของ
อุปกรณเครื่องเขียน เครื่องใชในสํานักงาน และเอกสารหนังสือตางๆ ในภาพรวมเทาที่ประเมินความ
เสียหายไดรวมเฉลี่ยเทากับ 35,300.00 บาทตอครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพใน
ภาพรวมเทาที่ประเมินความเสียหายไดรวมเฉลี่ยเทากับ 858,635.30 บาทตอครัวเรือน และ 3 ใน 5
ไดรับคาชดเชยจากความเสียหายเนื่องจากแผนดินไหวและคลืน่ สึนามิแลวแตยังไมครบ สวนการอยูใน
ขายที่ตองยายบาน และ/หรือ หมูบานออกไปยังที่ปลอดภัยนั้น มีผูที่อยูในขายที่ตองยายบาน และ/หรือ
หมูบานออกไปยังที่ปลอดภัย กับที่ไมอยูในขายที่ตองยายบาน และ/หรือ หมูบานออกไปยังที่ปลอดภัย
ในอัตราสวนใกลเคียงกัน ในจํานวนที่ตองยายบาน และ/หรือ หมูบานออกไปยังที่ปลอดภัยนี้ 1 ใน 3
ไมมีสิทธิ์ในการเลือกที่อยูอาศัย และ/หรือที่ตั้งหมูบานใหมได
6. ดานความตองการที่อยูอาศัยใหม และโครงสรางพื้นฐานตางๆ นั้น กวาครึ่งหนึ่ง ตองการให
รัฐจัดสรรที่อยูอาศัยใหมให รองลงไปไดแกไมตองการที่อยูอาศัยใหม แตตองการปลูกบานใหมใน
ที่ดินเดิม สําหรับลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ตองการนั้น มีความตองการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุม กับแบบ
กระจายในที่ดินของตนเองในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน และสวนใหญ ตองการอยูบนที่เนิน หรือภูเขา
หรือควน รองลงไปไดแกตองการอยูพื้นที่ราบแตใหหางจากชายฝงทะเลไมต่ํากวา 2 กิโลเมตร โดยมี

ลักษณะบานที่ตองการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้นมากที่สุด รวมทั้งมีความตองการโครงสรางพื้นฐาน และสิ่ง
สาธารณูปโภคที่ทันสมัยทุกอยางไดแก การมีถนนภายในหมูบานที่ผานหนาบานทุกหลังคาเรือน, การมี
น้ําประปาใชทุกหลังคาเรือน, การมีไฟฟาภูมิภาคใชทุกหลังคาเรือน, การมีไฟสองสวางบนถนนทุก
เสนทางในหมูบาน, การมีหอสัญญาณเตือนภัยคลื่นสึนามิประจําหมูบาน, การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่
อยูอาศัย, และการใหสรางบานที่อยูอาศัยตามขนาดของครอบครัว สําหรับขนาดที่ดินเพื่อการอยูอาศัยมี
ความตองการขนาด 51-100 ตารางวามากที่สุด นอกจากนี้ก็ มีความตองการการบริการในดานการ
อบรมวิชาชีพตางๆ และการบริการดานศูนยสาธิตดานวิชาชีพตางๆ มากที่สุด รองลงไปไดแกตองการ
การบริการในดานแหลงเงินทุนกูยืม
7. การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ในชวงกอนเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิ
สวนใหญ มีการพูดคุยกับเพื่อนบานในเรื่องจางๆ นานๆ ครั้ง, มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานหรือ
ชุมชนนานๆ ครั้งเปนสวนใหญ, และสวนใหญไมมีสวนรวมทางการเมืองในดานตางๆ เลยนอกจากการ
ไปใชสิทธิ์ในการเลือดตั้งในระดับตางๆ สําหรับการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนหลังการเกิด
แผนดินไหว และคลื่นสึนามินั้น มีการพูดคุยกับเพื่อนบานบอยมาก, มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน
หรือชุมชนนอย หรือลดลงกวาเดิม
ผูใหญบานเปนบุคคลทีช่ าวบานใหการเคารพนับถือในกิจกรรมดานตางๆ มากที่สุดเกือบทุก
ดาน ยกเวนดานสุขภาพอนามัยและความสะอาดของชุมชนเทานั้นที่เจาหนาที่สาธารณสุข หรือแพทย
ในพื้นที่เปนบุคคลที่ไดรับการเคารพนับถือ เชื่อฟงมากที่สุด
8. การปรับตัวและการฟนฟูหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิ มีการปรับตัวตอ
การเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิในระดับปานกลาง
สวนการฟนฟูที่ไดรับหรือกําลังไดรับหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว และคลื่นสึนามิ ไดรับ
การฟนฟูในระดับปานกลางเกือบทุกดาน ยกเวนเพียงดานเดียวที่ไดรับการฟน ฟูมาก คือดานการเขา
รวมในการปลูกตนไมเปนแนวกันลมตามชายหาด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการฟนฟูตางๆ ที่ไดรับอยูใน
ปจจุบันนี้เปนสิ่งที่ดําเนินการมาไดถูกทางแลว และยังสามารถทําใหผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
แผนดินไหว และคลื่นสึนามิสามารถฟนฟูสภาพการดํารงชีวิตไดในระดับหนึ่ง และกวา 4 ใน 5 เห็น
ดวยกับโครงการฟนฟูตางๆ ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
สําหรับการเสนอแนะในการจัดทําแผนและโครงการนั้น ไดแบงออกเปน 2 แผนงานไดแก
แผนการมีสวนรวมดานการกําหนดที่ตั้งชุมชนและที่อยูอาศัย และแผนการสงเสริมและฟนฟูการ
ประกอบอาชีพ โดยใชงบประมาณการไวเทากับ 330 ลานบาท และ 132.50 ลานบาทตามลําดับ ดังนี้

แผนการมีสวนรวมดานการกําหนดที่ตั้งชุมชนและที่อยูอาศัย ในบริเวณหมูที่ 1, 2, และ 7 ของ
ตําบลกําพวน และหมูที่ 3 ของตําบลนาคา กิ่งอําเภอสุขสําราญ ทั้งนีพ้ ื่อเปนการกําหนดที่ตั้งใหมของ
ชุมชน และลักษณะบานที่อยูอาศัยโดยการมีสวนรวม โดยกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกัน และ
สอดคลองกับความตองการของทุกฝาย และยังเปนการปองกันพื้นที่ปาชายเลน และชายฝงทะเลมิใหเกิด
การบุกรุก รวมทั้งกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูอาศัย เกิดความสะดวกและเปนระเบียบ
ในการจัดโครงสรางพื้นฐานและสิ่งสาธาณูปโภค และการปองกันภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นดวย โดยมี
หนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบดังนี้ กรมปาไม, กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช, กรมการปกครอง, กรม
ปกครองสวนทองถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟาสวนภูมิภาค, กรมทาง
หลวงชนบท, บริษัท ทศท. คอรเปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด, และมูลนิธิหรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ
สําหรับวิธีการดําเนินการนั้นนาจะอยูในรูปแบบการจัดประชุมรวมกันระหวางประชาชนผูที่ไดรับ
ผลกระทบ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดที่ตั้งถิน่ ฐานใหมของผูประสบภัยธรรมชาติ
เนื่องจากแผนดินไหว และคลื่นสึนามิ จัดสรรที่ตั้งชุมชน หรือหมูบาน และกําหนดรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานแบบกระจุกเพื่อความสะดวกในการจัดโครงสรางพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กําหนดขนาดที่ดินในแตละแปลง และรูปแบบบานที่อยูอาศัย โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน งบประมาณ 330 ลานบาท
แผนการสงเสริมและฟนฟูการประกอบอาชีพ ในบริเวณหมูที่ 1, 2, และ 7 ของตําบลกําพวน
และหมูที่ 3 ของตําบลนาคา กิ่งอําเภอสุขสําราญ ทั้งนีพ้ ื่อเปนเพื่อเปนการใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพไดดังเดิม หรือปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพใหมตามที่
ตองการ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบไดแก กรมประมง, กรมสงเสริมการเกษตร, กรมการปกครอง,
กรมปกครองสวนทองถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, และมูลนิธิหรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ และนาจะ
มีวิธีการดําเนินการโดยการจัดประชุมรวมกันระหวางประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบ และหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด และแนวทางรวมกันในการสงเสริมการประกอบอาชีพการประมงชายฝง,
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการเกษตรตางๆ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่งมือที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการอบรมวิชาชีพเสริมตางๆ ที่พึงประสงคตามความตองการของประชาชนผูไดรับผลกระทบ
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงดานการตลาด และรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพดวย โดยใชงบประมาณประมาณ
132.50 ลานบาท ระยะเวลาประมาณไมควรเกิน 10 เดือน ทั้งนี้เพื่อเรงรัดใหผูประสบภัยสามารกลับฟน
คืนอาชีพไดโดยเร็ว
.
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