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โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและ
ทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böell Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มี แนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่       
กรุงเบอรลิน เมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนหนวยงานที่
เนนการดําเนินงานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่เปดกวางระหวาง   
ผูคนในสังคมโดยไมมุงหวังผลกําไร เปาหมายหลักของมูลนิธิ คือ การใหความ
ชวยเหลือดานการศึกษาการเมืองทั้งในประเทศเยอรมัน และตางประเทศอันจะ  
นํามาซึ่งการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  กระตุนกิจกรรมทาง       
สังคมการเมือง  และสรางความเข าใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน      
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับ
โครงการการติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล
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 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ทุกชุมชน 
กลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับ
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมูเกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ  ที่ พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้น  สําหรับ
ผูรอดชีวิต ลายพ้ืนที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการ
ฟนฟูความเปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับ
การดูแลโดยชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณ
สวนใหญในขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายัง
หางไกลจากคําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
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ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง
มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 
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• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
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คํานําที่ 1 
 
หนังสือซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสองสวนที่ทานถืออยูนี้ ไดถายทอดเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนชายฝงอันดามัน
ในระยะหลายสิบปที่ผานมา เพื่อเปนพื้นฐานในความเขาใจเกี่ยวของชุมชนใน
บริบทที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณสีนามิ ผูเขียนหนังสือทั้งสองเรื่องนี้ไดใชวิธีการเลา
เรื่องจากประสบการณที่ไดรูไดเห็นความเปนไปของชีวิตชาวบานในภาคใตซึ่ง       
ผูแตงไดรูไดเห็นหรือประสบมาดวยตนเอง 
 
ในสวนแรกของหนังสือเลมนี้ คุณสําเริง เชยช่ืนจิตร ไดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตในชุมชนชาวเลไทยหลายแหงดวยมุมมองแบบองครวม โดยทําการนําเสนอ
เรื่องราวที่เปนตํานานเรื่องเลา ประเพณีวัฒนธรรม และ เหตุการณปจจุบันของ
ชุมชนเหลานั้น    

คุณสมยศ โตะหลัง ไดนําเสนอเรื่องราวผานประสบการณสวนตัวของเขา ใน
รูปแบบของการรวบรวมประสบการณในการทํางานในพื้นที่ประสบภัย รวมกับ
ชาวบานในพื้นที่ชุมชนชายฝงอันดามัน ซึ่งเนื้อหาในสวนนี้จะเปนการเสนอการ
เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจําวันของพวกเขาเหลานั้น อยางไรก็ตามขอมูลตางๆ 
เหลานี้มิไดเปนเพียงการนําเสนอแตเพียงผลกระทบหลายๆ ประการที่เกิดจากสึนามิ
แตเพียงอยางเดียว แตยังเปนการกระตุนใหผูอานมองคิดถึงผลกระทบที่จะมีตอ
ชุมชนเหลานี้ในอนาคต อันเปนผลที่สืบเนื่องมาจากนโยบายดานการพัฒนาทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่จะสงผลตอชุมชนในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบาย
จากภาครฐัที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอชุมชน 

การวิเคราะหและนําเสนอประเด็นที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นในชวงของการฟนฟูสึนามิ
ในระยะกลางใหสาธารณะชนไดรับรู และเชื่อมโยงประเด็นตางๆ เหลานั้นเขากับ
กระบวนการพัฒนาในบริบทที่กวางกวาการฟนฟูภัยสึนามิถือเปนวัตถุประสงคหลัก
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ในการดําเนินงานของโครงการ สึนามิ เอด วอทช (Tsunami Aid Watch : TAW)  
ซึ่งเปนโครงหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และหัวใจหลักในการดําเนินตามแนวทางของโครงการ สึนามิ เอด วอทช 
คือการเปนชองทางนําเสนอประเด็นปญหาที่เกิดในชวงการฟนฟูสึนามิที่ชุมชน
ผูประสบภัยตระหนักดีและ ตองการใหสาธารณะชนไดรับรู 

มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล ใครขอแสดงความขอบคุณ คุณสําเริง  เชยชื่นจิตร  และ  
คุณสมยศ โตะหลัง ผูแตงหนังสือเลมนี้ ที่ไดอุทิศแรงกาย แรงใจในการทํางาน และ
ขอขอบคุณเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน (Save Andaman Network: 
SAN) ที่ไดใหความชวยเหลือในการดําเนินงานในครั้งนี้ดวย และเราหวังเปนอยาง
ยิ่งวาบทความชิ้นนี้จะทําใหผูอานมีความเขาใจในวิถีชีวิต และปญหาที่ชุมชนชายฝง
อันดามัน กําลังเผชิญอยูรวม และเขาใจในประเด็นที่ควรมีการศึกษาตอไปใน
อนาคตดวย    

เชียงใหม มกราคม 2551 

ดร. ไฮเกอ เลิชมานน  
ผูอํานวยการมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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คํานําที่ 2 

หนังสือฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยมีความมุงหวังในการเปนสื่อที่จะสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนชายฝงอันดามันไทย  

โดยในสวนแรกจะไดนําเสนอตํานานและเรื่องราวตางๆ พรอมทั้งการเดินทางของ
กลุมชาวเลในชวงหลายรอยปผานทะเลเซเลเบสมายังทะเลอันดามันของไทย และ
พมา ในขณะเดียวกันเนื้อหาในสวนนี้ยังจะทําใหผูอานไดเห็นถึงปญหาของชาวเล
ไทยหลังเหตุการณสึนามิที่เขามาในป 2547 ดวย 

และเนื้อหาในสวนที่สองของหนังสือเลมนี้ จะอยูในรูปแบบของการรวบรวม
ประสบการณในการทํางานอยางยาวนานของผูแตงในการเก็บขอมูลจากชุมชน
ชายฝงอันดามันมาหลายป โดยเปนประสบการณในการทํางานกับชุมชนเกาะลิเปะ 
เกาะพีพี เกาะไผ เกาะตะรุเตา และที่อื่นๆ โดยหนังสือเลมนี้จะเปดเผยเรื่องราวของ
ชุมชนเหลานี้หลังจากการทําลายลางของสึนามิ นอกจากนั้นยังจะนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนในระยะหลายสิบปที่ผานมาที่ผกผันไปตาม
อิทธิพลของตัวแปรทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารปกครองอีกดวย    

หนังสือเลมนี้จะนําเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนผูประสบภัยโดย
เกี่ยวของกับประเด็นความขัดแยงเรื่องสิทธิในที่ดินเปนหลัก ซึ่งในขณะที่มีการ
พัฒนาชุมชนเหลานี้ใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจัก พวกเขาตองดิ้นรนเพื่อ
สิทธิของตนเอง และตอสูกับความไมเปนธรรมที่กําลังจะรุกล้ําเขามาสูชุมชนของ
พวกเขา 

ในขณะที่ชุมชนเหลานี้ตางเขาใจดีวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนปญหาอยางไรกับพวกเขา  แต
ในการทํางานในอนาคตจะทําอยางไรถึงจะมีการผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ รวมกันทํางานเพื่อแกไขปญหาใหถูกทางและเหมาะสมได หนังสือเลมนี้จึง
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หวังเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหประเด็นปญหาของชุมชนเหลานี้เปนที่ตระหนักและ
เขาใจสําหรับการทํางานของทุกฝายไดมากขึ้น   

และเราหวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานจะไดรับขอมูลและความเพลิดเพลินจากการ
อานหนังสือเลมนี้ ซึ่งเราหวังใหหนังสือเลมนี้เปนเสมือนปฐมบทในการแนะนําชีวิต
ของชาวบานในชุมชนชายฝงอันดามัน    

สุดทายนี้ขาพเจาใครขอแสดงความขอบคุณไปยัง คุณสําเริง เชยช่ืนจิตร และ  
คุณสมยศ  โตะหลัง  และ  เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน  (Save 
Andaman Network: SAN) ที่ไดใหความชวยเหลือในการจัดทําหนังสือเลมนี้ให
ลุลวงไดในที่สุด   

เชียงใหม  มกราคม 2551  
 
คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล    

 
 
 
 



 
 

สวนที่ 1 
ประวัติ และวิถีมอแกน  
ชาวเลแหงอันดามันไทย 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

ผูแตง:  สําเริง เชยชื่นจิตร 
บรรณาธิการภาษาไทย: วไลทัศน วรกุล  
ผูแปลไทย –อังกฤษ: ศักดิ์เกรียงไกร ปญญาวัตร, กฤษณะ ปญญาจันทร  
บรรณาธิการภาษาอังกฤษ: เวด แม็กกี, บริกิตเตอ ลิงค, ลารซ เคราเซอ 



 2 

สารบัญเนื้อหาสวนที่ 1  

คํานํา  

อารัมภบท   4 
คนหารากเหงาชาวมอแกน   4 
“กองทัพมอแกน ก็เดินทางดวยทอง”   10 
จากผูลาสูเหยื่อแหงทุนนิยม 13 
เมื่อมอแกน-มอแกลน มองเห็นตัวเองผานการนําเสนอจากสายตาคนนอก 15 
เฒาหีด รอยอดีตแหงบานถองเกด ถองโต     17 
ยุคเปลี่ยนผาน ของบานบนไรในถอง 20 
ในบางวัน.... ที่บานทับตะวัน 22 
เด็กนอยมอแกลน แหงบานมันติเซอร-บิลล่ี-สลัมสี่ภาค 24 
ฉลองพอตาสามพัน : ตาโปะหว่ันเดะ 25 
จากทะเลสูภูเขา รองรอยเรื่องราวชาวมอแกลนบาน “ทับปลา” 27 
เชาวันฟาใสที่ชายเล 30 
จากสินในน้ํา สูทรัพยในดิน: เมื่อมอแกนทําสวนยาง  สวนมะพราว และไรปาลม 33 
หลังคลื่นแหงความเปลี่ยนแปลงพนผาน???? 35 
“แฉม” ดาบสองคมในชุมชนมอแกน 37 
การตอสูภายในจิตใจระหวาง: ศาสนาใหมหรือความเชื่อดั้งเดิม? 39 
บางความขัดแยงทางความเชื่อจากความชวยเหลือที่ทับปลา 41 
มอแกนแหงเกาะสุรินทร 43 
มอแกนกับการทองเที่ยว อุทยาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 45 
เรือกาบาง หัวใจของวิถีชาวเล 48 
เสาหลอโบง...เสาหลักแหงจิตวิญญาณบรรพชน 53 
บทสงทาย 56 

หนังสือ/เอกสารอางอิง 59 



 3

สารบัญแผนที่                                                                                

แผนที่ 1 ที่ต้ังหมูเกาะโมลุกกะในอินโดนีเชีย  6 

แผนที่ 2 ทะเลอันดามัน ทะเลเซเลเบสและทะเลบันดา 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

อารัมภบท 

หากชีวิตชาวยิปซีทะเลคือการเดินทางเพื่อการดํารงชีพ และทํามาหากินไปทั่ว
นานน้ํา ชีวิตคนทั่วไปก็เดินทางเชนเดียวกัน แตเปาหมายของการเดินทางของ 
คนเมืองอาจมีมากกวานั้น การเดินทางของผมในครั้งนี้ ยังถือวานอยมากหาก
เปรียบเทียบกับการเดินทางอันยาวนานจากสมัยบรรพกาล ต้ังแต “เก็น” ถูกนําไปจุม
ลงน้ํา ดวยเงื่อนไขของระยะเวลา และฤดูกาลของคลื่นลมทะเล การเดินทางเพื่อ
การศึกษาวิถีชีวิตมอแกนในครั้งนี้ อาจเปนเพียงเศษเสี้ยวอันเล็กนอย ของเรื่องราว
ชาวเลผูยิ่งใหญ  
 
แตอยางไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นวา รากเหงาของมนุษยไมวา
จะเปนเผาพันธุใดก็ตาม หากไดผานการบมเพาะงอกงามมาอยางยาวนาน ยอมสั่งสม
ประสบการณ ภูมิปญญา รวมท้ังวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามเอาไวมากมาย 
สมควรที่จะไดรับการถายทอดโดยคนรุนหลังเผาพันธุเดียวกัน หรือแมกระทั่งคน
ตางเผา เพื่อใหวัฒนธรรมที่งดงามไดมีโอกาสเติบโตงอกงามเปนอารยธรรมตอไป 
 
คนหารากเหงาชาวมอแกน 

ทามกลางมหาสมุทรอันกวางใหญสุดสายตามีเพียงทองฟากับผืนน้ําทะเลสีเขียว
คราม  เกลียวคลื่นที่มวนตัวเปนระลอกและประกายแดดที่สาดสองกระทบแผนน้ํา
ระยิบระยับจนแสบตา ในวันที่ฟาใส ทองฟาจะเต็มไปดวยปุยเมฆขาว แตในวันที่
ครึ้มฟาครึ้มฝน เมฆสีดําทะมึนจะจับกันเปนกอนคลุมฟาจนมืดดํา แตไมวาทองทะเล
จะนากลัวหรือนาหลงใหลเพียงใด ยังมีนักเดินทางพวกหนึ่งซึ่งใชชีวิตรอนแรมอยู
ในผืนน้ําอยูตลอดเวลา ดวยหัวใจที่เปนอิสระไรกรอบเวลา ซึ่งรูจักกันในนาม ยิปซี
ทะเล  (Sea Gipzy) หรือ มอแกน (Morgan) พวกเขาเปนใครมาจากไหนและกําลัง
จะเดินทางไปสูหนใด ดูๆ ไปแลววิถีการเดินทางของพวกเขาเปนเยี่ยงวิถีแหง 
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ฝูงปลาวาฬที่ทองไปในผืนน้ําตามใจฝน ตนทางหรือรากเหงาของพวกเขาดูคอนขาง
จะลางเลือน ในทางประวัติศาสตรมีเพียงแตขอสันนิษฐาน 
 
แมแตนักมานุษยวิทยาก็ไมอาจตอบคําถามไดแนชัดวายิปซีทะเลทั้งหมดมาจากไหน 
บางก็วาเปนแอฟริกันจากกาฬทวีป ที่เปลี่ยนวิถีมาอยูในน้ํา บางก็วาเปนมนุษยที่
เหลือรอดมาจากยุคน้ําแข็งที่เดินทางมาจากมองโกเลีย ผานรัฐฉานของพมาลงมา
ลอยเรืออยูในทะเล และบางก็วาบางสวนอพยพมาจากชายฝงของประเทศอินเดียสู
หมูเกาะนิโคบาร (Nicobar Archipellaco) กลางมหาสมุทร แลวมุงตะวันออกสูหมู
เกาะมะริด (Mergui Islands) ของพมา แตทั้งหมดนั้นหาไดมีหลักฐานยืนยันไม 
 
นักชาติพันธุวิทยาหลายคนระบุวา หากนับยอนรอยไปถึง 5-6 ศตวรรษกอน ยิปซี
ทะเลสวนใหญเรรอนมาจากแปซิฟค ฌาค  อิวานอฟ  (Jacques Ivanoff)  
นักประวัติศาสตรและนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ผูเขาไปศึกษาวิถีชีวิตของชาว 
มอแกนในอันดามันตอจาก พี.อิวานอฟ ผูเปนบิดา สันนิษฐานวามอแกนจัดอยูใน
กลุมมาเลเชียน ลิตโตรัล ( Malasian Littoral) จากแปซิฟค 
 
ชาติพันธุมาเลเชียน ลิตโตรัล มีสองชนเผาคือมาเลย นอรแมด (Malay Normad) และ
โพรโต-มาเลย นอรแมด (proto-Malay Normad) ปจจุบันมีประชากรทั้งหมดราว 
30,000 คนอาศัยอยูในทะเล คิดเปนระยะทางจากใตขึ้นเหนือราว 3,000 กิโลเมตร 
แหลงของพวกเขาเริ่มตั้งแตทะเลเซลีเบส และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
เฉียงใตของหมูเกาะโมลุกกะ เรื่อยจนมาถึงเขตตะนาวศรีของพมา 
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 แผนที่ 1: ท่ีตั้งหมูเกาะโมลุกกะในอินโดนีเชีย (บริเวณท่ีคาดสีเขียวเรือง) 
 

หากดูในแผนที่จะแปลความไดวาชาติพันธุมาเลเชียน ลิตโตรัล เดินทางมาตาม
เสนทางเดินเรือในทะเลจากทะเลบันดา (Banda Sea) ของอินโดนีเซียหรือทะเลนอก
ฝงของเกาะสุลาเวสี (Sulawesi Islands) ผานขึ้นมาทางทะเลชวา ทางชองแคบ        
มะละกาที่อยูระหวางมาเลเซียกับเกาะสุมาตราเพื่อแลนเลยขึ้นมาทางทะเลอันดามัน
ในมหาสมุทรอินเดีย  
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 แผนที่ 2: ทะเลอันดามัน ทะเลเซเลเบสและทะเลบันดา   

 



 8 

เพื่อการแบงแยกทางชาติพันธุ  อิวานอฟแบงรอยตอระหวางเขตมหาสมุทร            
แปซิฟคและมหาสมุทรอินเดียออกเปน 3 เขต เขตแรกอยูในอาณาบริเวณหมูเกาะ
มะริดในทะเลอันดามันของพมา ในแถบดังกลาวเปนที่อาศัยของชาวเลกลุมมอแกน 
(Moken) โอรังสิเรห (Orang Sireh) โอรังลาอุต แคปปร ( Orang Lout Kappir) อูรัก
ลาโวย (Urak lawoi) และโอรงัลอนตา  (Orang Lonta) 
 
เขตที่สองอยูในบริเวณหมูเกาะเรียว-ลิงกา (Riau-Lingga Archipelago) ทางตอนใต
ของมาเลเซีย เปนที่อาศัยของกลุมโอรังกัวลา (Orang Kuala) และโอรังซีแลต 
(Orang Selat) กลุมหลังนี้ยังแยกยอยออกเปนกลุมดวนโน (Duano) ซากู (Saku)    
บาโรค (Barok) และกลุมกาลัง (Galang) 
 
เขตที่สามไดแกทะเลเซเลเบส แผนน้ําในมหาสมุทรแปซิฟคซึ่งเปนเขตติดตอ
ระหวาง ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย บริเวณดังกลาวแวดลอมดวยเกาะใหญสามเกาะ
คือ กะลิมันตัน-สุลาเวสี-มินดาเนา เปนที่อาศัยของกลุมบาเจา (Bajao) และอื่นๆ 
 
กลาวไดวาทั้งสามเขตซึ่งมีความยาวจากเหนือจรดใตเปนระยะทางราว 3,000 
กิโลเมตร จากทะเลอันดามันถึงทะเลเซเลเบส  อันเปนพื้นที่คาบเกี่ยวของสอง
มหาสมุทร เปนนิวาสถานของมนุษยทะเลแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันที่จริงเขต
ที่สามซึ่งเปนเขตใตสุดนั้นนาจะหมายรวมถึงหมูเกาะในนานน้ําทะเลบันดาดวย  
ยิปซีทะเลจากทะเลเซเลเบสและทะเลอันดามันตางแลนเรือมาสูทะเลชวาและมุงขึ้น
เหนือสูชองแคบมะละกาตามเสนทางเดินเรือในทะเล หรือกลาวโดยรวมไดวา 
นิวาสถานของคนเหลานี้ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 14.8 องศาใต 
 
จากหมูเกาะเรียว-ลิงกา ชนเผาในทะเลแลนเรือลอดชองแคบมะละกาขึ้นมาสูปนัง
เปนระยะทางราว 600 กิโลเมตร จากนั้นมุงขึ้นเหนือดวยลมอุตราสูหมูเกาะใน
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จังหวัดสตูล เชน เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะตะรุเตา จนกระทั่งขามเขตทางทะเลสู
จังหวัดตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และสุดทาย คือ หมูเกาะในเขตมะริดของพมา 
 
สวนตํานานแหงการเริ่มตนวิถีชีวิตแบบชาวมอแกนที่เรรอนไปตามทะเล ยังเปน
เรื่องที่คอนขางลี้ลับ เพราะไมสามารถชี้ชัดไดวาพวกเขามาจากที่ไหนกันแน มีบาง
ตํานานของชาวยิปซีทะเลที่เลาตอๆ กันมาวาบรรพบุรุษของพวกเขาสืบเชื้อสายมา
จาก “ไซเบียน” (Sibian) พระราชินีแหงโพนทะเลผูมีนิยายรักอันชํ้าชอก พระนางได
สมรสกับ “กามาน” (Gaman) พระสวามีรูปงามที่เปนชาวมาเลย แตทวาชายคนรัก
หาไดซื่อสัตยตอพระนางไม กามานกลับพึงพอใจในตัว “แกน” (Ken) พระกนิษฐา
ของพระนางไซเบียน นิยายรักสามเสาไดจบลงเมื่อพระนางไซเบียนสั่งใหลงโทษ 
“แกน” ซึ่งมีพฤติกรรมที่ถือวาละเมิดกฎเกณฑของสังคม ดวยการเนรเทศและหาม  
มิใหนางมีชีวิตอยูบนพื้นดิน ทรงมีบัญชาตามภาษาของชาวโปรโตมาเลยวา “lemo 
Ken” ซึ่งแปลวา “นําแกนไปลอยแพ” ทั้งบัญชาใหตัดตนไมขนาดใหญมาขุดเปนเรือ
เพื่อใชเปนพาหนะสําหรับอัปเปหิพระกนิษฐา 
 
 “Moken” ซึ่งแปลวา “ลงน้ําหรือจุมน้ํา” ตามคําสั่งของพระนางไซเบียนจึงกลายเปน
ช่ือของผูรอนเรเผานี้ ตํานานแหงความสัมพันธระหวาง ทะเล-เรือ-มนุษยจึงเริ่ม
ต้ังแตนั้นเปนตนมา...... 
 
แตช่ือเรียกของชาวมอแกนก็ไดแปรเปลี่ยนตามสภาพที่อยูอาศัย ในขณะที่กลุมที่
ขึ้นมาอยูบนฝงเรียกตัวเองวา “มอแกลน” หรือมอแกนดอน และเรียกชาวมอแกนที่
อยูตามเกาะแกงตางๆ วา “ชาวเกาะ” หรือมอแกนเกาะ บอยครั้งคนทั่วไปจะเรียก 
มอแกนที่อยูในน้ําวา  “ชาวเล”  แตช่ือที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดคือคําวา “ชาวน้ํา” เพราะ
มอแกนไมชอบ และถือวาเปนการดูถูก หรือตอกย้ําความรูสึกบางอยางที่เปนเงื่อน
ปมอยูภายในจิตใจ 
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ชาวมอแกนตั้งแตสมัยบรรพกาลไดเดินทางทํามาหากิน และใชวิถีชีวิตรอนแรม อยู
กลางทองทะเลอันกวางใหญ พวกเขาจึงรูสึกเสมือนวาทะเลนั้นคือบานที่มีอาณาเขต
บริเวณกวางใหญ และเกาะแกงแตละที่คือหองแตละหองของบานหลังใหญนี้   
ในชวงหนึ่งปพวกเขาอาจจะอยูในทะเล 8 เดือน และที่เหลือขึ้นอยูบนฝงหรือเกาะ
แกงในชวงฤดูที่มีลมมรสุมพัดแรง  ดังนั้นจึงเปนเรื่องคอนขางยากที่จะระบุ
ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐานตามเกาะแกงไดอยางชัดเจน นอกจากพวกที่เคลื่อนยาย
ขึ้นมาอยูชายฝง หรือ “มอแกลน” ที่พอจะคาดคะเนดูระยะเวลาจากชั่วอายุคน จาก
ประวัติศาสตรการใชพ้ืนที่ การใชทรัพยากรหรือจากเหตุการณที่สําคัญ แตทั้งหมดนี้
ก็ไมสามารถบงช้ีไดอยางชัดเจนเพราะการเคลื่อนยายจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะ
หนึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาตามสภาพความจําเปนที่เกิดขึ้น เชน พวกเขาอาจเคยอยูที่
เกาะหนึ่ง ตอมามีโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ จึงโยกยายไปอยูเกาะอื่นแลวอาจจะ
กลับมาอีกที เมื่อทุกอยางสงบลง เปรียบเสมือนยายไปตามหองตางๆ ในบาน โดยที่
เดือนนี้อาจนอนในหองนั่งเลน เพราะในหองนอนอากาศรอน เดือนตอมาตองยาย
ไปนอนในหองครัว เพราะหองนั่งเลนฝนรั่ว หรือตองยายไปหองอื่นอีกที เพราะ
หองเดิมเริ่มไมคอยสะอาด ดังนั้นเสนทางทางวัฒนธรรมในการเดินทาง ทํามาหากิน 
การผูกพันทางสังคม ของพวกเขาจึงมีอาณาเขตที่กวางขวางมาก เปนเสนทางที่ลด
เลี้ยวไปตามเกลียวคล่ืนและแรงลม ยากตอการเขาใจ ของคนบกหรือคนเมืองทั่วไป 
 
“กองทัพมอแกน ก็เดินทางดวยทอง” เกาะเหลานอก ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง 

“พ่ีเช่ือหมาย บางทีชาวบานบางคนที่นี่ อดขาวคราวละสองสามวัน” กาญจนา      
สาวนักพัฒนาเอกชน จากแอคชั่นเอด ผูมุงมั่นเอยกับผมหลังอาหารเชาดวยน้ําเสียงที่
หดหู แตแฝงดวยสายตาที่จริงจังกับคําที่เธอบอกมา ผมพยักหนากอนกมหนามอง
จานขาวที่เพิ่งกินเสร็จไปเมื่อครู เธอเลาตอดวยน้ําเสียงที่แหบปนเศราใหผมฟงตอ
อีกวา “บางที พอ แม ลูก สามสี่คนกินขาวจานเดียวกัน ถาไมอิ่มก็ไปขอกินบานอื่น
ตอ” 
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ผมกลืนน้ําลายลงคออยางยากเย็นอีกครั้ง หลังฟงเธอเลา “บางวันเด็กๆ อยูบานไมมี
อะไรกิน พวกเขาพากันเอาขาวเปลาที่มีอยูเพียงนิดหนอย เดินไปตามชายหาด แลวก็
ชวยกันขุดหอยตัวเล็กๆ หลังจากไดมาแลวก็เอาทางพราวแหงมาสุมไฟเพื่อเผาหอย
ใหพอสุกแกะกินกับขาวอยางเอร็ดอรอยกันที่ชายหาดแหงนั้น” เธอพรั่งพรูเรื่องราว
ที่เธอเห็น สัมผัสและคลุกคลีมาจนชินตาตลอดเวลาประมาณหนึ่งปที่เธอเขามาอยู
ที่นี่ ผมฟงแลวไดแตนั่งกมหนานิ่ง กอนมองผานประตูไปที่ชายหาดที่เธอวา “อือ...นี่
คงเปนเมนูที่เรียกวา ทะเลเผาของแท” ผมพยายามพูดใหตลกเพื่อคลายความเศรา  
 
ผมกมหนามองจานขาวที่เพิ่งกินไปอีกครั้ง ยังมีเม็ดขาวเหลืออยูกวาสิบเม็ด เมื่อเงย
หนาขึ้นก็มองเห็นเด็กนอยสองสามคนเดินผานประตูเขามา บนหัวของพวกเขาแบก
ทูนขวดน้ําขนาดประมาณหาลิตรเอาไว มือขางหนึ่งประคองขวดน้ําบนหัว อีกขาง
ถือถุงพลาสติกใสมะมวงปาลูกเล็กๆ ประมาณ 20 ลูก หญิงวัยกลางคนผูหนึ่งเรียกให
พวกเขาแวะกอน ลวงไปหยิบมะมวงปาในถุงของเด็กนอยมากัดกิน เมื่อเชานี้ตอน
ผมไปเดินเลนที่ชายหาดเห็นกลุมแมบานทยอยออกจากบานหิ้วตะกรา ซึ่งเทาที่
สังเกตเห็นในนั้นก็มีถุงขาวเปลา มะมวงปาลูกเล็กๆ และน้ําในขวดสีขุน พวกเขาพา
กันขึ้นเรือไปหาหอยที่ชายฝงอีกฟากหนึ่ง หลังจากยืนมองจนเรือแลนหางออกไป  
อีกไมก่ีนาทีตอมาก็เห็นผูหญิงสูงวัยคนหนึ่งแตงกายดูแลวไมคลายกับคนในพื้นที่
ถือตะกราใสขนม ปาทองโก บะหมี่ผัด ที่ทําเปนหอเล็กๆ มาเดินเรขายหนาลาน
หมูบาน พวกเด็กๆ และคนแกที่อยูกับบานรวมทั้งพอบานที่เพิ่งกลับมาจากทะเล 
ออกมาซื้อหากันไปคนละถุงสองถุง เด็กๆ บางคนก็ไดแตยืนดูตาละหอย 
 
ไมนานนักผมเห็นเด็กหญิงผมแดงสี่คนถือตะกราและเหล็กปลายแหลมยาวประมาณ
หนึ่งคืบ เดินไปที่ชายหาดทามกลางเศษขวดแตกที่ตกเกลื่อนกราดปะปนกับกอนหิน
อยูบนชายหาด ผมมองดูดวยความหวาดเสียววา พวกเธออาจพลาดพลั้งไปเหยียบเจา
เศษขวดแหลมเหลานั้นเขา แตดูพวกเธอก็เดินอยางมั่นใจและหาไดกริ่งเกรงอยางที่
ผมคิดไป บางทีความหิวกลับนากลัวกวาความแหลมคมของเศษขวด โดยเฉพาะเมื่อ
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ทองของพวกเธอสงเสียงเรงเราใหรีบหาอาหารมาใสทอง ซึ่งอาจวางเปลามาหลาย
วันแลว 
 
สองวันที่ผานมา ผมกับกาญจนาและเพื่อนๆ จากมูลนิธิเด็ก คือ ออ นุย ยอรช เล็ก 
รวมทั้งเปล จาก สสช. นั่งคุยเรื่องสารพันปญหาของที่นี่ ต้ังแตสุขภาพ อนามัย 
สิ่งแวดลอม ขยะ น้ําดื่ม น้ําอาบ เศษขวดแกว ถุงพลาสติก กรรมสิทธิ์ที่ดินเลยไป
จนถึงเรื่องบัตรประชาชนและสัญชาติไทย เรื่องที่ เราคุยกันนั้นดูเหมือนวาจะ
หางไกลเรื่องปากทองของพี่นองชาวมอแกน แตเรื่องเหลานั้นก็เช่ือมโยงและ
เกี่ยวพันกับปากทองอยางแยกไมออก แมจะยากตอการทําความเขาใจ เหมือนผีซ้ําด้ํา
พลอย หลังคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ผานพนไปชะตาชีวิตของ
พวกเขากลับเลวรายลงอีกหลายเทา แมคลื่นยักษจะไดนําพาคลื่นแหงความชวยเหลือ
จากใครตอใครหลายคน หลายหนวยงาน หลายองคกรตามมาดวยก็ตาม สิ่งที่
กาญจนาและเพื่อนๆ ของเธอที่มาประจําอยูที่นี่พบเห็นตลอดขวบปที่ผานมา
หลังจากนั้นบางอยางแทบไมนาเชื่อวาจะยังมีอยูในโลกยุคนี้ไมวาจะเปนโรคอหิวาห
ที่ระบาดหนักในหมูบาน จนพวกเธอตองชวยพาคนปวยสงโรงพยาบาลกัน
จาละหว่ัน ที่นาเศราและนากลัวกวานั้นคือยังมีโจรสลัดพมาเขามาปลนพวกเขาอีก
ทั้งๆ ที่พวกเขาเองจะหาใหพอกินในแตละมื้อก็ยังแสนยาก 
 
วันแรกที่มาถึงผมคอนขางตกใจกับโรคผิวหนังของแทบทุกคนที่นี่ ผูเฒาบางคนมี
อาการรุนแรงจนดูคลายโดนน้ํารอนลวก เด็กหญิงหลายคนตองโกนผมบนหัวของ
เธอทิ้ง สําหรับคนนอกอยางผมดูนาตกใจและกังวลใจยิ่ง แตสําหรับพวกเขาแลวอาจ
มีเรื่องอื่นที่นากลัวและนากังวลมากกวานี้ 
 
ตะวันใกลตรงศีรษะ แดดเริ่มรอนแรงขึ้นทุกขณะ กลิ่นอายความเค็มพัดผานลมทะเล
มาปะทะความรูสึกเปนระลอกๆ เด็กหญิงมอแกนที่ขุดหอยริมชายหาดเมื่อตอนเชา
ไดพากันมาวิ่งไลจับกันที่บนลานทรายที่เกลื่อนกลาดไปดวยเศษพลาสติกอยาง
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สนุกสนาน ผูเฒาผูแกบางคนนั่งเหมอมองไปทางทองทะเล รอคอยการกลับมาของ
ใครบางคนอยางเงียบๆ อยูในกระทอมหลังเล็กๆ ที่หลังคาต่ําใตถุนสูงหลังนั้น อาจ
เปนการคอยลูกหลานที่ออกไปหาหอยหาปลา หรือลูกหลานที่รอนแรมอยูในทอง
ทะเลกวาง หรือแมแตลูกหลานที่ยอมเสี่ยงรุกล้ํานานน้ําไปอีกฝงประเทศเพื่อนบาน
เพียงเพื่อใหไดอาหารมาประทังชีวิต พวกเขาอาจกลับมาพรอมอาหารมื้อเที่ยงหรือ
ไมเชนนั้นก็อาจไดเงินคาจางติดตัวมาพอซื้อขาวสารและอาหารใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน 
 
ตราบใดที่กองทัพยังตองเดินดวยทอง สารพันปญหาที่รุมเราพวกเขาอยูดูเหมือนจะ
ดอยความสําคัญไปหมด ดวยภารกิจเฉพาะหนาของทุกชีวิตคือการหาอาหารมา
ประทังความหิวใหพนไปวันๆ  ไมมีใครรูวาชะตากรรมเชนนี้ตองดําเนินไปอีกนาน
เทาใดและใครจะชวยพวกเขาใหหลุดพนจากสภาพนี้ได........ 

 
จากผูลาสูเหยื่อแหงทุนนิยม 

ทามกลางทะเลกวางใหญ ครั้งเมื่อยังไรเสนแหงอาณาเขต ไรพรมแดน ไรนานน้ํา  
ชาวมอแกนทองไปทุกที่ต้ังแตพมา ไทย มาเลเซีย จนกระทั่งอินเดีย พวกเขาหาปลา
เพื่อนํามาเปนอาหารและแลกเปลี่ยนกับสิ่งของจําเปนอื่นๆ ชาวมอแกนอยูในผืน
ทะเลเปนเวลานานจนเชี่ยวชาญเรื่องกระแสน้ํา ฤดูกาล หรือแมกระทั่งแหลงสัตวน้ํา
ที่ชุกชุม พวกเขาเปนเสมือนนักลาที่นากลัวของสัตวน้ําในทะเล กลาวไดวา ช่ัวชีวิต
ไมมีวันอดอยาก เพราะฝมือและความชํานาญในการหากินของพวกเขา 
 
ครั้นวันเวลาไดเคลื่อนผาน ฤดูกาลเริ่มแปรเปลี่ยนและทรัพยากรทางทะเลลดลง
อยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เขาครอบคลุมทุกพื้นที่
ไมเวนแมดินแดนของชาวมอแกน ความสามารถในการเดินทางทองไปในทองทะเล
ไดอยางอิสระ ความอดทนแข็งแรงและความสามารถในการตานทานคลื่นลมและ
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พายุฝน เปนจุดเดนของชาวมอแกนที่ถูกนายทุนนํามาใชประโยชนดวยการจางใหลา
ฝูงปลาและสัตวน้ําทะเลเพื่อปอนสูตลาดบริโภคนิยม ซึ่งชาวมอแกนหารูเทาทัน
วิธีการของนายทุนไม จึงถูกขูดรีด เอาเปรียบ และกดขี่ขมเหงผานการจางงานระเบิด
ปลาในราคาแสนถูกและบอยครั้งเสี่ยงกับอันตราย 
 
“แพเน็ต”  หนุมมอแกนเลาใหฟงวา “ออกไประเบิดปลา ถูกระเบิดแขนขาด นายหัว
ไมรับผิดชอบ เขาหนีไป”  แขนขางขวาที่เหลือเพียงขางเดียว และบาดแผลตรงแขน
ซายที่หายไปเกือบครึ่งแขน ตอกย้ําความเจ็บปวดทุกครั้งที่เหลือบไปเห็น แตเขาก็ยัง
ตอสูกับชีวิตในทองทะเลตอไป เพื่อนๆ แพเน็ตอีกหลายคนที่กําลังระเบิดปลาลวน
อยูในความเสี่ยงตอการถูกระเบิดและถูกจับกุม หลายคนบอกวาอาจจะเปนเรื่องของ
กงกรรมกงเกวียนก็ได ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเปนนักลามือฉมัง แตความเปนมือฉมัง
นั่นเองที่กลับทําใหพวกเขาหวนกลับกลายเปนเหยื่อแหง “ทุนนิยม” เสียเอง 
 
เพื่อใหอยูรอดไดอยางรูเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลง  ลูกหลานชาวมอแกน
จําเปนตองเรียนรูเรื่องราวของเผาพันธุทั้งในอดีตและวิถีชีวิตจริงในปจจุบัน และ
แนวโนมที่ตองเผชิญในอนาคต อีกดานหนึ่งพวกเขาตองไดรับการชวยเหลือและ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน มิฉะนั้น
จะเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ทั้งปญหาปากทองของชาวมอแกนเอง ปญหา
เกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมาย ปญหาดานสิทธิมนุษยชน และปญหาคนสองน้ําที่ยัง
เดินทางขามไปมาระหวางนานน้ําไทยและนานน้ําพมา แพเน็ตอาจจะเปนเพียงเหยื่อ
ผูเคราะหรายคนหนึ่งในจํานวนเหยื่อหลายๆ คนที่เรื่องราวของเขาไดถูกนําเสนอสู
สาธารณะใหคนภายนอกไดรับรู แตยังมีพ่ีนองชาวมอแกนอีกเปนจํานวนมากที่
กําลังประสบกับชะตากรรมที่โหดรายทั้งทางดานสุขภาพ  เศรษฐกิจ สิทธิพลเมือง 
การศึกษา สิ่งเหลานี้หากปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ก็คง
ไมอาจแกไขไดทั้งหมด การบูรณาการและประสานความรวมมือจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน  และประชาสังคม  นาจะเปนวิธีที่ไดผลกวาการชวยคลี่คลายปญหาที่
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สลับซับซอนของพี่นองรวมประเทศเหลานี้ ถึงแมพวกเขาจะยังไมมีบัตรประชาชน
ไทยก็ตาม แตพวกเขาก็เปนสวนหนึ่งของชาวไทย 
 
เม่ือมอแกน-มอแกลน มองเห็นตัวเองผานการนําเสนอจากสายตาคนนอก 

เที่ยงวันที่ 19  มิ.ย. 49  บรรยากาศหนาโรงหนังประจําจังหวัดระนองคอนขางแปลก
กวาปกติ เพราะปายหนาโรงหนังขึ้นช่ือหนังที่ฉายในวันนี้วา “มอแกน” ดานในมี
ซุมขายของ ภาพเขียน และบริการอาหาร น้ําดื่มฟรี มีการประชาสัมพันธพูดเชิญ
ชวน มีชาวมอแกนเดินกันขวักไขวไปมา มีคนเมืองกรุงแปลกหนาแปลกตา แตงตัว
แปลกๆ  เดินปะปนอยู  มีขาราชการ  ครู  นักเรียนในเมืองรวมทั้งคนทํางาน
อาสาสมัครในพื้นที่ใกลเคียง ที่มาจากบานทับตะวัน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา บานทุงดาบ 
ทุงนางดํา อ.คุระบุรี และที่เห็นจะมากที่สุดคือ ชาวมอแกนบานเกาะเหลา อ.เมือง  
จ.ระนอง 
 
วันนี้อาจจะเปนครั้งแรกของมอแกนหลายคนที่ไดมาดูหนังในโรงหนัง และไดรับ
การดูแลเอาใจใสบริการอยางดีจากอาสาสมัครและผูจัดงาน ซึ่งสวนใหญมาจาก
กรุงเทพฯ ตามโครงการหนังสั้นมอแกน ของมูลนิธิแอคชั่นเอด พวกเขารูสึกตื่นเตน
ปนดีใจไมนอยที่มีเด็กหนุมสาวมายกมือไหว และจูงเขาไปนั่งที่เบาะในโรงหนังตาม
แถวตางๆ พรอมเตรียมตัวดูหนัง กอนหนังเรื่องแรกเริ่มฉายก็มีพิธีเปดที่ เชิญ
เจาหนาที่พัฒนาความมั่นคงประจําจังหวัดมากลาวเปดงาน โดยการลอดเรือลํานอย
ที่จุดเทียนสองสวางลงในทะเล เมื่อกลาวเปดเสร็จแลวทานก็เดินจากไป พิธีกรบน
เวทีไดเชิญชวนผูเขารวมงานใหขึ้นไปแสดงทาทางเลียนแบบชาวมอแกนและตอบ
คําถาม  เรียกเสียงหัวเราะ สรางความรู และกระตุนความอยากรูจักตัวตนของ        
มอแกนไดมากขึ้น กอนที่ไดเห็นภาพเรื่องราวจากหนังที่จะฉาย 
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หนังเรื่องแรกเปนหนังสั้นผลงานของทีมสีเขียวช่ือเรื่อง “มอแกนปะ?” เปนเรื่องราว
ของชายที่หัวใจเปนหญิงคนหนึ่งที่ไดรับโปสการดรูปหมูบานชาวมอแกนที่เพื่อน
สงมาใหจากเกาะเหลา เขาจึงออกเดินทางไปหมูบานมอแกนที่เกาะพระทองโดยคิด
วาชาวมอแกนที่นี่ก็นาจะเปนแบบที่เห็นในโปสการด แตความคาดหวังของเขากลับ
พลิกผันเพราะตองเจอกับอะไรหลายอยางที่ตรงกันขามกับโปสการด และจาก
หนังสือที่ไดศึกษาขอมูลมา เรื่องนี้เรียกเสียงหัวเราะไดอยางสนุกสนานและบางครั้ง
ก็กระชากอารมณผูชมได น้ําตาคลอเหมือนกัน ดวยความสามารถของ “พ่ีวอ” 
นักแสดงนํา และความนารักของชาวบานเกาะพระทอง โดยเฉพาะปาเขียบที่
กลายเปนคนดังไปโดยไมรูตัว 
 
หนังสั้นมอแกนเรื่องตอมา เปนเรื่องของความเปนอยูตามวิถีชาวมอแกลนตามความ
จริงในปจจุบันที่บานทับตะวัน  อ .ตะกั่วปา  โดยเลาถึงวิถีของ  “โกบัง” หรือ          
นายมงคล หาญทะเล ชาวมอแกนที่ใชชีวิตและมีครอบครัวอันอบอุน หนังนําเสนอ
ฉากชีวิตในทะเล ในหมูบานจนถึงในเมืองตามสภาพความเปนอยูที่แทจริงพรอมๆ 
กับไดช้ีใหเห็นวิถีทางแหงความ “พอเพียง” ไวดวย   
 
และเรื่องสุดทาย คือ เรื่องราวของชาวเกาะเหลาโดยนําชีวิตจริงของสุภาพ ประมงกิจ  
ชาวมอแกนที่อาศัยอยูที่เกาะเหลา จ.ระนอง มาทําเปนหนังเกี่ยวกับประวัติของชาว
มอแกนเกาะเหลารวมถึงบางมมุของความทุกขยากและชะตากรรมของคนที่นั่น 
 
จากหนังทั้งสาม เรื่อง ชาวมอแกนไดเห็นภาพสะทอนของชีวิตเขาเองไดชัดเจนขึ้น  
เห็นมุมมองผานกลอง ผานเลนส ผานสายตาของคนนอกที่คอนขางเขาใจและ
ยอมรับชาวมอแกนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง “มอแกนปะ?” ไดรับความชื่นชมจาก
ผูชมอยางลนหลาม นักแสดงนําไดรับรางวัลขวัญใจมอแกนดวย และพี่นองทั้ง    
ชาวมอแกนและมอแกลนเองก็หัวเราะ และซาบซึ้งในบางคําพูดบางอารมณของ
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นักแสดงที่แสดงออกมาตามความรูสึกจริงๆ ที่สามารถสรางความเขาใจซึ่งกันและ
กัน ระหวางคนนอกกับคนในหรือชาวมอแกนกับมอแกลนดวยกันเองไดเปนอยางดี  
 
การทําโครงการหนังสั้นขององคกรแอคชั่นเอดในครั้งนี้ใชเวลาแคสั้นๆ แตความ
ต้ังใจของทีมงาน มุมมองและความรูสึกที่ดีๆ ตอตัวตนและรากเหงาของมอแกน 
รวมถึงความปรารถนาที่จะเห็นสิ่งที่มีคุณคาในความเปนมอแกนไดรับการสืบทอด
และถายทอดออกมาผานจากมุมมอง เลนสตาและเลนสในดวงใจของกลุมเยาวชน
คนรุนใหม ที่สนใจและใสใจในความเปนเพื่อนรวมชาติเดียวกัน ไดทําใหตัวตนของ
คนมอแกน-มอแกลนไดปรากฎชัดขึ้นอีกครั้ง 
 
เฒาหีด รอยอดีตแหงบานถองเกด ถองโต      

“แรกสะเดิมเราอยูกันที่ถองขี้ทราย” เฒาหีด หาญทะเล ผูนําทางพิธีกรรมและ        
จิตวิญญาณ แหงบานถองเกด ถองโต ในอดีตและบานทับตะวันในปจจุบัน เลาใน   
ผูมาเยือนฟงในเย็นวันหนึ่งที่ฝนพรําตั้งแตเชา เสียงคลื่นลมฤดูมรสุมที่ซัดเขาหาฝง 
ดังครืนครามกองชายหาดและหมูบานมาหลายวันแลว “ถองขี้ทราย” ที่ผูเฒาบอก
ปจจุบัน คือ ขุมเหมืองรางที่มีรองรอยการทําเหมืองในอดีต โดยเริ่มจาก “รองขี้
ทราย” หรือเหมืองที่ทําแรแบบวิดน้ําและรอนจนพัฒนาเปน “เหมืองฉอปอง” คือ
เหมืองแรที่ดูดดวยเครื่องกอนที่จะเหลือเพียงขุมเหมืองราง 
 
“สมัยกอนที่จะทาํเหมือง แถวนี้เปนปาทั้งหมด ที่บานเราแรกกอนเขาเรียกถองโต ฝง
ตรงขามที่เปนขุม เขาเรียกถองกลอย เขาไปขางในเรียกถองขี้มัน สวนฝงโนนเรียก
นายาวกับนบลําพู ฝงบนเขาเรียกถองเกด” ผูเฒาเลาช่ือหมูบานดั้งเดิมใหฟงพลาง
ถอนหายใจเมื่อหวนรําลึกถึงอดีตและมองเห็นความเปนอยูในปจจุบัน “สมัยกอน
หนานั้นเขากินหัวกลอย หัวมันนุน หัวมันงิ้ว” ผูเฒาเลายอนไปถึงอาหารการกินใน
สมัยบรรพบุรุษ 
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ฝนซาอีกครั้งแตไอละอองยังปกคลุมทั่วหมูบาน แมเฒาออกมาจากครัวมานั่งรวมวง
สนทนาที่หนาบานดวย เฒาหีดเลาเรื่องราวไดอารมณมากขึ้นเมื่อเห็นผูมาเยือนต้ังใจ
สอบถามและมีแมเฒาคอยเสริม การเลาความหลังครั้งเกากอนที่เปนตํานานก็ไดเริ่ม
ขึ้น “แรกกอนมีตํานานเลาวา มีพระราชาอยากไดหนังราชสีหมารองที่ประทับ จึง
เกณฑคนสามพันคนใหออกไปลาราชสีห สวนใหญเปนคนแถวหมูบานนี้ คือบาน
บางเนียง บางสัก และบางหลุด โดยมีสามพี่นองที่เกงที่สุดของกลุม รวมเดินทางใน
ครั้งนี้ดวย คือตาสามพัน ตาคูหอ และตาหมอ พอทั้งหมดเดินทางออกไปถึงกลาง
ทะเล ก็ไดเห็นใบโพธิ์ที่มีรูปรางคลายๆ หญิงสาวอยูในทะเล จึงไดกระโดดลงไปหา 
ตาสามพันพยายามหามไวแตไมทัน ผูที่ลงไปจึงถูกปลากัดกินตายเกือบหมด เหลือ
แตทหารองครักษกับสามพี่นอง จึงเดินทางตอไปจนเจอราชสีห และชวยกันฆา ถลก
หนังเพื่อนําไปถวายพระราชา ขากลับเขาฝงเกิดคลื่นยักษ ทหารองครักษที่รักษา
หนังราชสีหโดนคลื่นซัด แตก็ไดพยายามมอบหนังราชสีหใหสามพี่นองเพื่อนําไป
ถวายพระราชา สามพี่นองก็โดนคลื่นซัดมาขึ้นฝงคนละที่ละทางกัน ซึ่งเปนที่ต้ังของ
ศาลทั้งสามคือ ศาลพอตาสามพันตั้งอยูริมหาดบางสัก ศาลพอตาคูหอต้ังอยูริมหาด
บางเนียง และศาลตาหมอตั้งอยูริมหาดบางหมอหรือบางหลุด และเปนที่เคารพนับ
ถือและพี่นองมอแกลนจวบจนกระทั่งปจจุบัน” นี่คือเรื่องเลาปรําปราที่เลาสืบตอๆ 
กันมา หาหลักฐานยืนยนัมิได ขอเท็จจริงจะเปนประการใดนั้นมิอาจสืบสาวราวเรื่อง
ได แตประเด็นที่นาสนใจอยูที่การเลาเรื่องราวนี้ตอกันมาจนถึงรุนลูกหลานใน
ปจจุบัน บรรพบุรุษคงมีอุทาหรณบางประการเคลือบแฝงเปนกุศโลบายอยูในเรื่อง
เลากระมัง  
 
ฝนลงเม็ดอีกครา ทองฟามืดดําดูคลายพลบค่ําทั้งๆ ที่เพิ่งบายสามโมงกวา ผูเฒาติด
ลมในเรื่องเลาจากตํานานเลยเลาใหฟงอีกเรื่อง เรื่องนี้เกี่ยวกับตํานานของพระสมีเจา
กับพระกุหนิงซึ่งไดแขงเลนสะบาเพื่อแยงชิงพระนางขาว “พระสมีเจาอยูแถวน้ําเค็ม 
สวนพระกุหนิงอยูแถวๆ เขาลําป ทั้งสองไดทาแขงขันยิงลูกสะบา พระสมีเจายิง 10 
ลูกแตกทั้ง 10 ลูก สวนพระกุหนิงนั้นยิงไมแตก แมนางขาวจึงไปอยูกับพระสมีเจาที่
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น้ําเค็มตั้งแตนั้นเปนตนมา” เรื่องเลาจบเพียงแคนี้ บรรพบุรุษอาจตองการบอก
เรื่องราวของเกมสการละเลนในสมัยนั้นหรืออาจแฝงตํานานของแมนางขาวซึ่งเปน
ที่รูจักและเคารพนับถือของผูคนในแถบฝงอันดามัน 
 
เฒาหีดเลาความหลังอยางสนุกสนาน เลาไปพลางชี้ใหดูพ้ืนที่ไปพลางโดยมีแมเฒา
คอยเสริม “แรกสมัยกอน ปาเต็มไปหมดจนถึงสมัยทําเหมืองก็กลายเปนขุมเหมือง  
ตอนสงครามโลกครั้งที่สองชาวบานก็อาศัยหลบภัยตามขุมเหมืองนี่แหละ หลังจาก
นั้นก็เริ่มทํานาเพราะขาดแคลนขาวปลาอาหาร อยูกันมาจนกระทั่งเริ่มมีโรงแรมเขา
มาคือโรงแรมทับตะวัน ชาวบานเริ่มโยกยายจากบริเวณขุมเหมืองมาอยูใกลทะเล
มากขึ้น ทุงนาเริ่มหายไป สวนมะพราวเขามาแทนที่ เชนเดียวกับในอดีตที่ปาที่
หายไปและมีขุมเหมืองมาแทน  ทางฝงบานบนไรหรือถองเกด ก็เริ่มปลูกยางและมี
นายทุนเขาไปทําสวนปาลม สวนยางก็ขยายจนเต็มพื้นที่เหมือนที่เห็นทุกวันนี้”  
ผูเฒาเลาเรื่องราวดวยรอยยิ้ม บางครั้งก็แฝงดวยแววตากังวลในสถานการณปจจุบัน 
เพราะดูเหมือนวาทุกวันนี้ไมคอยมีใครพูดถึงบานถองเกด ถองโต หรือบานในทุง
เทาไหรแลว ใครๆ ก็รูจักแตบานทับตะวันซึ่งตั้งตามชื่อของโรงแรมแหงแรกที่เขามา
ต้ังที่นี่ ตอมาคนก็เรียกถนนซอยนี้วาซอยทับตะวัน หนวยงานของรัฐก็เลยเอาตาม
ดวยโดยต้ังช่ือหมูบาน วา บานทับตะวัน ต้ังแตนั้นเปนตนมา ปลอยใหปายช่ือบาน
ในทุงตองหลบอยูมุมถนนสายเล็กๆ หลังหมูบานอยางไรความหมาย 
 
ฝนหาใหญเพิ่งพนผานเหลือเพียงละอองฝอยหยิมๆ น้ําที่เจิ่งนองทวมบริเวณลาน
ทรายขางตนมะพราวหนาบานและขางบาน ไดลบรอยเทาของใครบางคนที่เพิ่งเดิน
เขามาและเดินออกไป เสียงคลื่นลมมรสุมที่ถาโถมเขาสูฝงดังกลบเสียงผูมาเยือนที่
เดินคุยกันไปตามถนนสายเล็กๆ หลังหมูบานริมสวนมะพราวทามกลางละอองฝน  
กระแสลมแรงที่มาพรอมมรสุมไดพัดเอาเม็ดทรายใหเคลื่อนที่ขึ้นบนชายหาด ทําให
หาดบางแหงเปลี่ยนไปดูแปลกตา รานคา บังกะโล รีสอรทใหมๆ ผุดขึ้นมาอีกครั้ง
หลังคลื่นยักษแหงความเปลี่ยนแปลงไดผานเลยไปหนึ่งปกวาความเศราโศกจาก
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เหตุการณครั้งนั้นดูเหมือนจะสรางซาลงเหมือนสายฝนที่ตองมีวันซา แตทามกลาง
ความหวังใหมๆ ใตฟาหลังฝนอันสดใสนี้จะมีพายุกอตัวขึ้นมาอีกเมื่อใด ฉะนั้นการ
เตรียมพรอมที่จะยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่มี
ชีวิตอยูใกลชิดธรรมชาติอันปรวนแปรที่นี่และแนนอน...สําหรับมนุษยทุกคนดวยที่
พึงดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาท 
 
ยุคเปลี่ยนผาน ของบานบนไรในถอง 

“แถวนี้เขาเรียกบานในถอง” ปาลาภ หญิงแกรงที่ช่ืนชอบการใสเสื้อแดงบอกพลางชี้
ไปทางหลังบานที่เปนสวนมะพราว “แรกกอนในสวนพราวนั่นเขาทํานาเต็มไปหมด 
เลยเรียกวาบานในถอง” แกขยายความเปนมาของชื่อบานเดิมเพิ่มเติม “สมัยนั้นหา
กินกันหนุกนิ” ปาเลาดวยสีหนาเบิกบานเหมือนดอกไมที่กําลังบานอยูที่หนาบาน
ยามน้ี และเหมือนกับเห็ดนางฟาที่กําลังบานอยูในโรงเพาะเลี้ยงขางบานที่ไดรับการ
สนับสนุนจากพี่นองนักพัฒนาที่เขามาชวยกันสนับสนุนเรื่องการทํามาหากิน ทุก
วันนี้ปาลาภดูเหมือนจะเปนแมบานที่มีคนนอกรูจักมากที่สุดเพราะบานของแกตั้งอยู
หนาศูนยเด็ก และฝงตรงขามถนนคือรานโดมมอแกลน เวลาใครผานไปผานมาหรือ
มีหนวยงาน องคกร มูลนิธิ สถาบันตางๆ เขามาเยี่ยมก็ไดปาลาภนี่แหละที่คอยทํา
หนาที่ตอนรับ เมื่อมีเหตุการณตอตานกรณีตางๆ ที่รัฐกับเอ็นจีโอมีความเห็นไมลง
รอยกัน ปาลาภก็ไปรวมกับเขาทุกที่ ต้ังแตกรณีเอฟทีเอที่เชียงใหมจนถึงสนามหลวง
และหนาทําเนียบ ทําใหมุมมองและการปรับตัวเขากับคนนอกดีกวาแมบานคนอื่นๆ 
“ปาไปมาทั่วประเทศแลว แกชอบไปดวย” หนุมนักพัฒนาที่เขาไปประจําในหมูบาน
ยืนยัน 
 
 “ฝงโนนเขาทําไร เลยเรียกบานบนไร” แกชี้ไปบนภูเขาฝงตรงขามที่หางไปจาก
หมูบานประมาณ 2 กิโลเมตร สมัยหนึ่งที่นี่เคยเปนอูขาวอูปลา ผลิตอาหารเลี้ยง       
พ่ีนองชาวมอแกลนและมอแกนจากเกาะตางๆ ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   
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ทําใหที่นี่มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเคารพบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ และเคารพบูชา
ธรรมชาติทั้งปา ทุงนา และทะเลที่ยังคงมีการสืบทอดกันมา วิถีแหงการผลิตทําให
ชาวมอแกลนรูจักคุณคาของธรรมชาติอยางลึกซึ้ง เหตุการณตางๆ ที่พวกเขาผานมา
ในแตละยุคไดสั่งสมเปนประสบการณ ความรูและบางสวนไดบมเพาะเปน          
ภูมิปญญาซึ่งไดถายทอดผานทางพิธีกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในหมูบาน พิธีกรรมเหลานี้
ไดแฝงนัยยะคําสอนเรื่องการอยูรวมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางคน            
กับธรรมชาติ  “ปาลาภเปนรางทรงพอตาตอนพิธี เลี้ ยงพอตาสามพันดวย”           
หนุมนักพัฒนาคนเดิมบอก นี่ก็เปนอีกบทบาทหนึ่งของหญิงเกงผูนี้ทําหนาที่           
ผูสื่อสารระหวางโลกแหงจิตวิญาณธรรมชาติกับโลกสมัยใหมที่เต็มไปดวยกลไก  
อันซับซอนและดูเหมือนจะหนีหางจากธรรมชาติออกไปทุกที 
 
“ตอนงานเดือนสิบเราตองออกไปขอขาวของและขนมที่วัด” ปาบอก ซึ่งเหตุการณนี้
ใครหลายคนเคยปรารภถึงดวยความไมเขาใจอยูบอยๆ วา ทําไมพี่นองมอแกลนและ
มอแกนจึงตองไปนั่งขอแบบนั้น พ่ีนองแถวตะกั่วปาเคยเลาวาสมัยกอนตอนงาน 
วันสารทเดือนสิบซึ่งเปนประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนับถือและรําลึกถึง
บรรพบุรุษที่เขมขลังมากที่สุดของชาวภาคใต เขาเคยเห็นพี่นองมอแกนจากเกาะ
สุรินทรพายเรือทวนน้ําเขามาทางแมน้ําตะกั่วปาเพื่อมานั่งขอขาวของ ขนม และเงิน
จากผูคนที่มางานเดือนสิบในวัดยานยาวที่อยูติดกับแมน้ําตะกั่วปา หลังจากที่ได
พูดคุยประมวลเหตุการณ และวิเคราะหเช่ือมโยงกับประเพณีเลี้ยงบรรพบุรุษหรือ
ประเพณีไหวพอตาของชาวมอแกลนแลว อาจเปนไปไดวาที่บรรพบุรุษบอกตอๆ 
กันมาวาตองไปขอขาวของในงานเดือนสิบ ก็เพื่อจะใหมอแกนไดเห็นและซึมซับ
ประเพณีการเคารพนับถือวิญญาณบรรพบุรุษจากคนไทย จะไดกลับมาเคารพบูชา
วิญญาณบรรพบุรุษของตนเองบาง หรือไมเชนนั้นก็ตองการใหพ่ีนองชาวมอแกลน
ไดออกไปเห็นความเปนไปของโลกภายนอกของคนเมือง ความเปนไปของสังคม
ปจจุบันและไดขาวของกลับมาใชบาง แตไมวาจะเพื่ออะไรก็แลวแตในเดือนสิบของ
ทุกป ชาวมอแกลนก็ยังไปขอขาวของ ขนมและเงิน ซึ่งอยางนอยก็ชวยสราง
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ความสัมพันธบางอยางใหคนเมืองรูจักแบงปนใหแกพ่ีนองชาวมอแกลนในฐานะที่
เปนเพื่อนรวมชาติ 
“เราไมเคยขายที่ดินตั้งแตสมัยปูยาตาทวดแลว แตจะแบงปนใหลูกหลานทํากินและ
สรางที่อยูอาศัยเทานั้น” ปาเลาถึงความเปนมาของที่ดินแถบนี้ซึ่งตอนนี้กําลังมี
ปญหาขึ้นโรงขึ้นศาลกับนายทุน ที่อางตัวเปนเจาของที่ดินตั้งแตสมัยสัมปทาน
เหมืองแร กรณีนี้สรางความกังวลใหแกชาวบานมาก เนื่องจากการไมรูเทาทันเรื่อง
ตัวบทกฎหมายและเลหกลของนายทุน พ้ืนที่บางแหงเชนรอบๆ ขุมเขียวทาย
หมูบานปนที่โลงไมมีการเพาะปลูก ชาวบานจึงใชประโยชนเปนที่จอดเรือประมง
มาเปนเวลานาน แตอยูมาวันหนึ่งผูที่อางตัวเปนเจาของก็นําปายไปปกและนํารั้วลวด
หนามไปลอม จนลาสุดชาวบานตองรวมตัวกันปลูกตนไมในที่นั้นเพื่อปกปองผืน
ดินของบรรพบรุุษไวใหลูกหลานไดใชงานกันตอไป 
 
ในสายตาของบางคนปาลาภอาจเปนแคผูเช่ือมประสานคนนอกกับคนในและเปน
รางทรงที่สื่อระหวางวิญญาณบรรพบุรุษกับชีวิตพี่นองลูกหลานในปจจุบันที่ไมมี
ความสําคัญอะไรนัก แตแทจริงแลวบทบาทดังกลาวถือวาจําเปนในการชวยให
ชุมชนกาวผานความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาไปไดอยางสมดุล 
ระหวางการอนุรักษกับการพัฒนา ระหวางโลกแหงจิตวิญญาณกับโลกแหงวัตถุและ
เทคโนโลยี บนเสนทาง “สายกลาง” และวิถีแหง “ความพอเพียง” 
  
ในบางวัน.... ท่ีบานทับตะวัน 

ในบางวันที่ดวงตะวันไมถูกทับที่บานทับตะวัน ใครบางคนเดินเทาเปลาฝาเปลว
แดดที่แผดเปรี้ยงขามถนนลาดยางมาสูบานหลังใหญอีกฟากหนึ่งที่ถูกเชาเปน            
ศูนยประสานงาน “รงคชวยไปเอาเครื่องตัดหญาที่บานขางรานโดมมาใหหนอย” 
ฝายการเงินของศูนยประสานงานบอก รงคพยักหนาแลวรีบเดินไปตามถนน
ทามกลางแดดรอนจัดตอนเที่ยงวัน ผิวที่ดําเปนมัน รางที่สูงใหญเต็มไปดวยมัดกลาม
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ราวนักรบโบราณ และใบหนาที่คงเอกลักษณมอแกลนอยางชัดเจน ทําใหรงค
เดนชัดมาก ใครก็ตามที่เขามาในหมูบานทับตะวันตองเห็นเขา และบอยครั้งที่หลาย
คนเคยไดรับความชวยเหลือจากเขา “รงคชอบทํางาน ทําทุกอยาง ใชอะไรก็ไมบน 
ชวนไปไหนก็ไปหมด ทั้งไปประชุ ม ไปสัมมนา ไปเขาคาย ไปประทวง ไปทุก
แหง” ผูประสานงานโครงการเลาใหฟงอยางชื่นชม  
 
แมบางคนในหมูบานรูสึกเปนหวงรงคที่ยังไมยอมมีครอบครัวสักทีในขณะที่เพื่อนๆ 
ในวัยเดียวกันสวนใหญมีเมียมีลูกกันหมดแลว ในสายตาของนักพัฒนาที่เขาไปอยู
ในหมูบานแลวรงคคือผูชวยที่ดีคนหนึ่ง และเปนผูประสานงานบางเรื่องระหวาง
ชาวบานกับโครงการ ตอนนี้เขาเริ่มทําคอกหมู เพื่อเลี้ยงหมูที่ไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมจากนักพัฒนา    
 
เคยมีคนบอกวาชาวมอแกลนไมคอยขยัน แตสําหรับรงคและหนุมสาวหลายคนใน
หมูบานนี้กลับตรงกันขาม พวกเขาออกไปทํางานตั้งแตเชา ทั้งงานรับจาง กอสราง  
เปนคนงานของรีสอรทและโรงแรมตางๆ รวมทั้งออกทะเลหาปู หาปลา พวกเขาไม
เคยเลือกงาน ที่สําคัญที่สุดพวกเขามีคุณสมบัติที่ใครๆ ก็ชอบและชื่นชมไดแก ความ
ซื่อสัตยและความอดทน ซึ่งเปนสิ่งมีคาที่หาไดไมงายนักจากคนเมืองในปจจุบัน 
ในขณะที่พ่ีนองมอแกลนยังมีอยูอยางเต็มเปยม 
 
แดดยังไมทีทาวาจะออนแรงลง เชนเดียวกับรงคที่ยังไมมีทีทาวาจะออนลาเชนกัน 
“เครื่องตัดหญาที่บานบังไมมีคับ” รงคกลับมาบอกเจาหนาที่สาว “ง้ันก็ชวยเดินไปดู
บานที่ซอยดานหลังอีกทีซิ ถามีเอามาไวที่นี่เลย” รงคไมรอชา รีบเดินขามถนนตรง
ไปยังอีกฝงของหมูบานทันที  
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 เด็กนอยมอแกลน แหงบานมันติเซอร-บิลล่ี-สลัมสี่ภาค 

ตอนเย็นๆ ในวันที่ลมทะเลโชยพัดออนๆ ทอมและเพื่อนๆ ชาวมอแกลนวัยซนพา
กันปนจักรยานไปตามถนนลาดยางที่ตัดจากหลังหมูบานผานสวนมะพราวและซาก
ตนสนยืนตายจากสึนามิ พวกเขาลัดเลาะผานหนาบานหลังใหมที่เพิ่งสรางเสร็จได
ไมนาน มุงไปที่ทิวสนริมชายหาด และกอนตะวันชิงพลบก็จะพากันปนรถกลับมา
บานผานปายบาน “ในทุง” จากดานหลังเพื่อวกมาสูบาน “ทับตะวัน” ทางดานหนา
ถนนใหญ ดูเหมือนทอมและเพื่อนๆ ไมไดสนใจอะไรกับปายมากนัก บางครั้งเขายัง
ไดยินแม ปา พ่ีๆ เรียกกลุมบานที่เปนฝาไมไผยกพื้นวาบาน “สลัมสี่ภาค” สวนกลุม
บานที่อยูถัดไปเขาเรียกบาน “บิลล่ี” ตามชื่อของนักฟนดาบชาวตางชาติผูใจดีซึ่ง
บริจาคเงินสรางให และเมื่อเขาไปในซอยฝงขุมเหมือง กลุมบานแถวนั้นคือบาน 
“มัลติเซอร” ซึ่งเปนช่ือขององคกรตางชาติที่เขามาชวยเหลือ เมื่อไดยินคนเรียกกัน
มากขึ้น พวกเด็กๆ ก็เริ่มเรียกตามจนติดปาก เหมือนกับบานทับตะวันที่เขาเรียกตาม
โรงแรมทับตะวันและซอยทับตะวันมาจนถึงทุกวันนี้ และในวันหนาพวกเขาอาจจะ
ติดปากชื่อใหมที่ติดปายหนาบานเกือบทุกหลังก็เปนได 
 
ทอมเรียนหนังสือที่โรงเรียนหางจากหมูบานไปไมก่ีกิโล ตอนเย็นๆ เขายังไดเรียน
เพิ่มเติมกับพี่ๆ ใจดีที่เขามาตั้งศูนยเด็กทับตะวันและคอยสอน คอยชวยเหลือพวกเขา
เรื่องสวัสดิการดานตางๆ ทั้งเงินคาอาหารและทุนชวยเหลือตางๆ บอยครั้งมีพ่ีๆ 
นักศึกษาและคนจากในเมืองผูใจบุญเขามาจัดคาย แจกของ พาเลนเกมส พาพวกเขา
เดินสํารวจหมูบานคนหาวัฒนธรรมดั้งเดิม ในขณะที่หลังจากคายพวกเด็กๆ ก็ตอง
เผชิญกับกับสื่อทุนนิยมจากโทรทัศนที่ดึงดูดพวกเขาใหอยากออกไปหาสิ่งที่เรียกวา
ความเจริญความทันสมัย ความสะดวกสบาย การแตงตัวแบบเทหเกตามแบบพี่ๆ ที่
เขามาหรือแมแตพ่ีในหมูบานเองก็ตาม ทอมกับเพื่อนๆ รูสึกสนุกสนานกับการที่ได
เรียนรูวิถีทางทั้งสองดาน ทั้งวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม สวนจะแยกแยะอยางไรหรือ



 25

เลือกเอาสิ่งไหนนั้น เวลา สถานการณ และผูคนที่ผานเขามาคงชวยบอกทางพวกเขา
ไดบาง 
 
อีก 5 ปขางหนาทอมจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาและอาจจะไดเรียนตอในระดับ
มัธยม ตอนนั้นช่ือหมูบานอาจเปลี่ยนไปตามคําเรียกที่ติดปาก โลกอาจพัฒนาล้ําหนา
ไปอยางเร็ว แตความทรงจําดีๆ จากบรรพบุรุษพอแมพ่ีนองชาวมอแกลน พิธีกรรมที่
เคยรวมทําตอนเด็กๆ กิจกรรมดีๆ ที่พ่ีๆ พาเรียนรูและคนหาจากคาย คําสอนคํา
ช้ีแนะจากพี่ๆ ที่ศูนยทับตะวัน คงพอชวยใหเขาไดรําลึกถึงความงดงามของชีวิตใน
วัยเยาวไดบาง และถึงตอนนั้นไมวาหมูบานจะเปลี่ยนไปอยางไร แตจิตวิญญาณของ
มอแกลนที่ฝงรากลึกในใจพวกเขาอาจไมเปลี่ยนตาม วันเวลาเทานั้นที่จะรอคอย
พิสูจนจิตใจพวกเขาวาจะแข็งแกรงตานกระแสการหมุนของโลกทุนนิยมไดแคไหน   
คนที่เฝามองอยูก็คงไดแตมอบกําลังใจและขอใหพลังแหงจิตวิญญาณมอแกลนจง
ชวยปกปองคุมครองพวกเขาตลอดไป 
 
ฉลองพอตาสามพัน: ตาโปะหวั่นเดะ 

ศาลาขนาดเล็กแตแข็งแรง มีนอกชานและหลังคามุงกระเบื้องที่ต้ังเดนตระหงานอยู
ขางตนสนใหญ ริมหาดบางสักนั้น คนที่ไมรูจักอาจเขาใจวาเปนศาลาพักรอน ความ
จริงแลวที่นี่ คือศูนยรวมของจิตวิญญาณบรรพชนชาวมอแกนบานทับตะวัน 
ศาลพอตาสามพัน นอกจากนี้ยังมีศาลพอตาคูหอที่บานบางเนียงและศาลพอตาหมอ
ที่บานบางหมอหรือบางหลุดที่เปนที่พ่ึงทางใจของมอแกลนในหมูบานเหลานั้นดวย
เชนกัน 
 
พิธีกรรมเดือนสี่ เปนการทําบุญฉลองศาลาพอตาสามพัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานนับ
ถือ ของที่เตรียมไปทําพิธีในวันนั้นก็จะมีไกยาง ขาวเหนียว ขาวหลามทําเอง เหลา 
ธูป เทียน ขาวตอก กํายาน เตานา หมากพลู ปูนกินหมาก ซึ่งถูกนํามาจัดไวรวมกัน
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เพื่อเซนไหวพอตาสามพันโดยการอัญเชิญของพอหมอใหญประจําหมูบาน   
ชาวบานจะเตรียมเสาน้ํามันไวประมาณ 4 ตนซึ่งมีขนาดไมเทากัน จะมีหนึ่งตนที่สูง
ที่สุดเพื่อเอาไวใหพอหมอปนเปนคนแรก พิธีกรรมเริ่มจากพอหมออัญเชิญพอตา
สามพันมาประทับรางทรงหลายคนซึ่งจะแสดงอาการเปนสัตวตางๆ  เชน พญานาค  
เสือ งู นกและสงเสียงรองของสัตวชนิดนั้นๆ ออกมา  จากนั้นพอหมอจะวิ่งไปปน
เสาน้ํามัน ตนที่สูงที่สุดโดยที่เสาจะมีความลื่นมากๆ  ชนิดที่คนธรรมดาไมสามารถ
ปนขึ้นไปได จากนั้นคนอื่นๆ ที่โดนประทับรางทรง (จะมีประมาณ 4 คน แตไมเกิน  
6  คน ในแตละป) ก็จะปนขึ้นไปบนเสาตนที่เหลือแลวแกผาที่หุมขอดเสาไว จับผา
ขาว หมุนรอบๆ ยอดเสาสามรอบแลวนําธงขึ้นมาปก หลังจากนั้นก็จะโรยตัวลงมา
คลายคนหมดสติเพื่อใหคนขางลางรอรับตนเอง ถารับไมไดจะเช่ือกันวาจะเกิดเรื่อง
ไมดีขึ้นในหมูบาน แตถาหากรับไดจะจับตัวเอาไวเพื่อไมใหกลับไปปนเสาอีกและ
ปองกันไมใหว่ิงเขาปา จากนั้นจะชวยกันนํารางทรงขึ้นบนแครที่เตรียมเอาไว ราง
ทรงก็จะฟนจากสลบกลับสูสภาพปกต ิ
 
ประเพณีนี้จะใชเวลาตั้งแตตอนเย็นเรื่อยไปจนถึงเชา แตจะไมเกิน 5 โมงเชาของอีก
วัน เมื่อถึงเชาวันใหมพอหมอจะเริ่มทําพิธี  “วันเดะ” โดยจะทําวันละ 3 บานเทานั้น 
กอนที่จะไปรับพอหมอมาทําพิธี “ วันเดะ” แตละบานจะตองเตรียมไกยางและ    
เตานาตมโดยตองฆากันสดๆ  กอนทําพิธีในปาหลังบานนั้นๆ  เมื่อของสุกจะนําไป
วางไวบนแคร สวนของเหลือ เชน ขนไก เศษเตาจะตองไวใตแครเพื่อเปนหลักฐาน
วาไดทําจริงๆ นอกจากนั้นก็จะมีขนมขี้กวาง ขาวหลาม น้ําตาลทรายแดงตม เพื่อ
เอาไวกินกับขาวเหนียว เตา ไก ขาวสวย เหลา แลวพอหมอจะทําพิธีโดยใหคนใน
บานเฝารอรับของเซนที่พอหมอจะโยน ถารับไดใหรีบกินทันที ในระหวางที่ 
พอหมอสวดคาถานั้นหามทุกคนกินของเอง ตองรอพอหมอโยนใหเทานั้น ตลอด
การทําพิธีพอหมอจะกลาวคําวา “วันเดะ” เสียงดังมาก หลังนั้นก็จะยายจากปา 
หลังบานเขามาทําพิธีในบานซึ่งมีไมหวายสานเปนตะกราใสถวยวางอยู พรอมกับ
กระทงใบกะพอเตรียมไวใหพอหมอ ตะกราไมหวายและกระทงใบกะพอที่ใช
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จะตองเหมือนกันทุกใบหามเปลี่ยน ถาหากทําพิธีไมทันในเดือน 4 จะเลื่อนไปทําใน
เดือน 6 เพื่อใหเปนไปตามประเพณีที่เช่ือถือกันมา และความเชื่อเหลานี้จะไดไดสืบ
ทอดไปยังลูกหลานตอไป 
 
จากทะเลสูภูเขา รองรอยเรื่องราวชาวมอแกลนบาน “ทับปลา” 

“เมื่อสมัยรอยกวาปกอนเคยมีมหันตภัยรุนแรงขนาดตนไมขาดทั้งตน พอเลยยายกัน
ไปอยูบนเขาลําป” เฒาสาผูเฒาชาวมอแกลนแหงบานทับปลาเลาใหผมฟง ขณะพา
เดินเยี่ยมเยียนชาวบานทับปลากอนค่ํา ในวันที่ครึ้มฟาครึ้มฝน ผมไมแนใจวา 
“มหันตภัย” ในความหมายของผูเฒาหมายถึงพายุหรือเปลา? แตคิดวานาจะเปนภัย
ธรรมชาติ “นี่บานยกเอง นั่นบานเขายกให” เฒาสายังช้ีใหผมดูบานฝาไมไผสาน 
และบานที่กอดวยอิฐบล็อกกอนอธิบาย “มีหลายกลุมเขาชวยกันสรางให” นาจะเปน
เชนนั้นจริงเพราะหนาจั่วบานแตละหลังจะมี “ตรา” สัญลักษณหรือโลโกของ
องคกรนั้นๆ  
 
 “เอา...แวะกินเม็ดกาหยูคั่วกอนตะ” ผูเฒาคนหนึ่งที่นั่งคั่วเม็ดมะมวงหิมพานตอยูกับ
หลานรองเรียกผมและเฒาสากอนเอยตอวา “ไหนลองทําแลถิ ทํากินเปนหมาย” ผม
หยิบทอนไมมาทุบเม็ดมะมวงหิมพานตที่คั่วแลว กอนแกะเปลือกออกเอาแคเม็ดใน
สีขาว โยนเขาปากเคี้ยวกินอยางอรอยกอนเดินตามผูเฒาสาไปบานอื่นตอ 
 
“ออกเลทุกวัน หาปลา ทํากระชัง ดักไซปู” ผู เฒาสาเลาตอคลายอยากระบาย
บางอยางใหผูมาเยือนไดรับรู “ไมรูวาอีมา จะไดเตรียมปลาไวใหกิน” ความหวงใย 
ความอยากใหไดล้ิมลองสะทอน ออกมาจากความรูสึก หลังจากเราไดเดินลัดเลาะ
เยี่ยมบานหาหกหลังที่กําลังตระเตรียมอาหารเย็น และเพิ่งเดินผานหลังที่เด็กหนุม
กําลังสับไกไปไมนานก็ถึงรานคา “กินเหลาหมาย” ผูเฒาถาม ผมสายหนา หลังจาก
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เสียงเหลาจากขวดไหลลงแกว ผูเฒาเลาตอวา “พอฉานเปนแขกแตกินเหลา รูสึกวา
จะเปนแขกจากอินโดนีเซีย แตมาไดเมียชาวเล” 
 
พอเหลาหมดแกวเราก็เดินตามทางเลียบริมสวนยางที่เพิ่งปลูกไดไมนาน มองเห็น 
ทิวเขาลําปต้ังตระหงานอยูเบื้องหนา สายหมอกสีเทาๆ เคลียเคลาอยูตรงชายเขา ฝน
เพิ่งแลงไดไมนาน สมัยกอนที่นี่คอนขางสมบูรณดวยทรัพยากร ทั้งจากทะเล ปา 
ชายเลน และภูเขา กอนตะวันพลบค่ําเฒาสาก็พาผมไปที่รานขายของชําเล็กๆ และ
แนะนําผมวาเปนหลานชายแกเอง ขณะที่เรากําลังจะกลับบานก็สวนทางกับพอบาน
สี่หาคน บางขับมอเตอรไซค บางก็เดินไปที่ทาเรือ  พวกเขาสงภาษามอแกนกับผูเฒา 
ฟงดูเหมือนมีเรื่องราวนาตื่นเตน “เขาชวนไปชวยยกเครื่องเรือ” ผูเฒาบอก  
 
ความมืดกําลังเขามาเยือน แสงจันทรคอยๆ แจมชัดขึ้น ผมเดินตามหลังผูเฒาไปที่
ทาเรือ ตาหลวงจักร ที่นั่นมีศาลต้ังอยูโดยมีเสาธงปกขนาบทั้งสองขาง ที่ทาเรือมี
กระทอมหลังคาจั่วมีเพิงยื่นออกทั้งสี่ดานใชเปนที่พักและที่ เก็บอุปกรณของ
ชาวประมง ในคลองมีเรือจอดอยูหลายลํา แตลําหนึ่งโผลแตสวนที่มีเครื่องขึ้นมา 
เห็นกาบเรือเพียงเลือนลาง พอบานสองคนดําน้ําลงไปขันน็อตที่ยึดเครื่องเรือให
คลายออก ขณะที่เหตุการณกําลังดําเนินไป ผมไดยินคําวา “กาบาง” บอยครั้งจนจับ
ไดวามันแปลวาเรือนั่นเอง พอถอดเครื่องเรือออกได ชายหนุมบนฝงก็ดึง “กาลัก” 
หรือแมแรง ที่ผูกโยงกับโซเพื่อใชยกเครื่องเรือ ใครสองคนเพิ่งพายเรือมาถึงทา “เขา
ไปหาปลามา” ผูบอกเฒา เมื่อมีแรงมาชวยอีกสองแรง การเคลื่อนยายเครื่องเรือก็งาย
ขึ้น เสียงที่ดังโหวกเหวกจนนึกวาทะเลาะกันดังขึ้นอีกเปนทวีคูณเมื่อเครื่องเรือขึ้นถึง
ฝงและถูกยกวางบนลังไมเรียบรอย 
 
“มาถึงก็ไดชวยงานเลย” ผูเฒาพูดขณะเดินกลับบานดวยกันใตแสงจันทร เราเดินไป
ตามทางเล็กที่ทอดจากทาเรือสูหมูบาน ความจริงแกคงอยากไปกินเหลาที่เจาของเรือ
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เลี้ยงเปนการตอบแทนน้ําใจที่ชวยงานแตคงเกรงใจผมเลยพากลับบานไปกินขาวที่
ลูกชายเตรียมไวรอ 
 
ผมมีแกงที่เพิ่งฝากหลิวลูกเขยของแกซื้อมาจากตลาด สวนในหมอแกงลุงก็มีตมหอย
รออยู ค่ํานี้ผมนั่งกินขาวกับลูกของแกที่ช่ือพ่ีตุและเฒาสา สองชาวมอแกนตางวัย 
คนหนึ่งชราจนหนวดเคราและเสนผมขาวเกือบทั้งหัว อีกคนเปนหนุมใหญ           
วัยกลางคน ทั้งสองพูดคุยกันดังมากระหวางกินขาว ผมสัมผัสไดถึงบรรยากาศที่เปน
กันเองและรูสึกวาพวกเขาไมมีอะไรปดบังผมเลย ถอยคําและน้ําเสียงที่พูดกันถาเปน
คนอื่นอาจตกใจมากนึกวาทะเลาะกัน แตความจริงเขากําลังตกลงกันเรื่องที่จะลงทุน
เลี้ยงหอยแครง มื้อเย็นนี้ผมเลยไดกินขาวแกลมเรื่องราวชาวประมงมอแกนที่รสชาติ
จัดจาน เขมขนถึงพริกถึงขิงจริงๆ 
 
กินขาวเสร็จ ผูเฒาเดินไปหยิบบัตรประชาชนมาใหผมดู พรอมบอกวา “จําไมไดแลว
วากี่ป เอาแลเอาเองตะ” ผมรับบัตรมาอานดู นายสา นาวารัก เกิด 2478 29/5 ม.8  
ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 
 
เฒาสาอายุ 71 ป แลวแตดูจากการเดินนําผมชมหมูบานเมื่อตอนเย็น ดูจากการชวย
ยกเครื่องเรือเมื่อค่ํา เรี่ยวแรงยังดีกวาคนหนุมอยางผมเสียอีก แตมีสิ่งหนึ่งที่กระทบ
ความรูสึกผมตอนนั่งกินขาวก็คือเสียงถอนหายใจ “เฮอ” ที่ดังออกมาบอยครั้งมาก 
ราวกับวามีเรื่องราวบางอยางทับถมอยูในใจ เมื่อเจอผมเลยไดระบาย อาจจะเปน
เรื่องลูกสาวที่เสียชีวิตตอนคลื่นยักษ เรื่องลูกเขยที่แปรพักไปกับอีกกลุมที่ใชศาสนา
เขามาชวย เรื่องหลานที่กําพรา เรื่องการทํามาหากินที่ทรัพยากรลดลงแตคาครองชีพ
แพงขึ้น สิ่งเหลานี้ไดถูกถายทอดออกมาเปนเสียงถอนหายใจและคําพูด “เฮอ..มัน
เสดสา” ที่สะทอนถึงความลําบากของผูเฒา 
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หลังมานควันยาสูบใบจาก ผูเฒาไดเลาเรื่องทําสวนยางและสวนปาลม ชาวมอแกน
สวนใหญที่นี่มีสวนยางกัน ของผูเฒาเองก็เพิ่งปลูกปาลมในพื้นที่ที่มีอยูเล็กนอย แต
พวกเขาก็ยังเชื่อมั่นในวิถีของชาวประมงอยู ยังอยากลงทุนเลี้ยงหอยแครง ทํากระชัง
เลี้ยงปลา ในขณะที่บางคนในหมูบานก็ไปรับจางทําการทํางานใหกับ “แฉม” หรือ
คนนอกที่ไมใชมอแกลนในหมูบานใกลเคียง หรือในตัวอําเภอทายเหมือง เมื่อสมัย
หนุมๆ ผูเฒาและลูกชายก็เคยไปทํางานรับจางเปนคนงานกอสรางเหมือนกัน แต
สุดทายก็ทนความคิดถึงทะเลไมไหวเลยกลับมาสูวิถีชาวเลแบบเดิม  
คืนนั้นผมกลับไปนอนที่ “กลุม” ซึ่งเฒาสากับพี่ตุบอกวา “พ่ีโชติเปนคนมาตั้งไว     
ถาใครมาก็ใหไปนอนที่กลุม มีเรื่องอะไรก็ใหไปปรึกษากันที่กลุม”  พ่ีโชติ ที่ผูเฒา
กลาวถึงคือ คุณวิโชติ ไกรเทพ นักพัฒนาจากมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพันธุพืช
แหงประเทศไทย ผูเฒาสาขออาสาไปนอนเปนเพื่อนดวยทั้งๆ ที่ผมบอกวานอนคน
เดียวได แตผูเฒาก็ไมฟง หอบเสื่อ หมอน ผาหม เดินนําหนาผมไปเปดประตูหอง    
ปูเสื่อจัดแจงที่นอนกอนผมเสียอีก พ่ีตุตามมานั่งคุยตอ เราคุยกันถึงเรื่องแผนการวัน
พรุงนี้ ผมอยากไปออกเรือกับเฒาสา แตผูเฒาอยากใหผมไปกับพี่ตุ  “มันลําบากอยา
ไปเลย บางทีรกมากตองใชขวานถาง มดแดงกามาก เฮอ..มันเสดสา แตทําปรือได 
ไมไปรับจางเขาก็ตองทําพรรคนี้ ไอหยา...ไมใชเลน เหนื่อยลําบาก อยาไปเหลย” ผม
ยังตื๊ออยากไป อยากลําบากดวย อยากเจอรสชาติความลําบาก ในที่สุดผูเฒาก็เงียบ
ไปแลวบอกวา “เอา..ถาอีเอาพรรคนั้นกาเอา” แตยังไมวายทิ้งทายวา “ไปกับไอตุดี
หวาแหละ..มันเปนเรือเครื่อง เรือฉานตองพาย” คืนนั้นผมเขานอน กอนหลับไดยิน
เสียงถอนหายใจของผูเฒาที่นอนขางๆ ดังมาเปนระยะ กอนที่ผมจะผล็อยหลับไป
ดวยความเหน็ดเหนื่อย 
 
เชาวันฟาใสที่ชายเล... 

ตามปกติผมชอบตื่นเชาอยูแลวเลยไมไดต้ังนาฬิกาปลุก เมื่อคืนเฒาสาบอกวาจะออก
เล ประมาณ 7 โมงเชา แตเมื่อผมตื่นตอนหกโมงกวาๆ ปรากฏวา “พอไปเลแลว” พ่ีตุ
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บอก “ เดี๋ยวออกไปกับผม กูหยองปูดวยกัน” เอาไงก็เอากันเพราะผูเฒาไปออกเรือ
เสียแลว พ่ีตุเตรียมลับขวานไวฟนกิ่งไมที่กีดขวาง เตรียมแกลลอนไวใสปู เตรียมน้ํา
ไปดื่มอีกขวด ประมาณแปดโมง เราก็ออกเดินไปตามทางเล็ก ที่พาเราไปยังคลองใน
ปาโกงกาง เปนชวงที่น้ํากําลังลง เราเดินตามคลองเล็กๆ จนไปถึงคลองใหญ “เรือ 
พล้ีท นี่แหละที่เขาใหมาตอนสึนามิ” เรือลําเล็กสีฟาที่จอดอยูเรียงรายเต็มคลอง
นั่นเองคือเรือพล้ีทที่พ่ีตุบอก เราไมรอชาเพราะแดดเริ่มรอนแตปาโกงกางก็ชวยไว
ไดมาก ที่นี่มีปาหนาแนนซึ่งกําบังคลื่นยักษไดอยางดี ตอนเกิดคลื่นหมูบานนี้จึงไม
คอยเสียหายเทาไหร “แตกุง หอย ปู ปลา ตายไปเยอะเลย” พ่ีตุบอกตลอดเสนทาง
ต้ังแตออกจากคลองเล็กๆ ผานออกคลองใหญ จนถึงปากอาวกอนออกสูทะเล ผม
เห็นปาโกงกางขึ้นหนาแนนมาก นี่เองที่เปนคุณูปการของบานทับปลา ต้ังแตเปนที่
อนุบาลของสัตวน้ําขนาดเล็ก กุง หอย ปู ปลา ซึ่งไดใชปาโกงกางเหลาที่เปนที่เพาะ
ขยายพันธุ นอกจากนี้ผูคนก็ไดอาศัยปาเปนที่หากิน รวมถึงนกและสัตวปานานา
ชนิดก็ไดใชเปนที่พักพิง ทั้งยังเปนแหลงเชื่อมรอยหวงโซอาหาร สรางระบบนิเวศน
ของธรรมชาติใหสมบูรณ เมื่อครั้งที่เกิดสึนามิ ถาไมมีปาโกงกางผืนใหญที่ก้ันกลาง
ระหวางทะเลกับหมูบาน บานทับปลาก็อาจเหลือเพียงตํานาน 
 
ชาวประมงที่นี่ก็ดูเหมือนจะตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของปาโกงกางดี เลย
ไมคอยเห็นการตัดทําลาย เห็นมีแตปายใหชวยกันดูแลรักษาปกอยูทั่วไปตามชายปา  
อาจเปนเพราะพวกเขาไดใชไดอาศัยเลยทําใหไดเห็นคุณคาและนํามาสูการชวยกัน
ดูแลรักษาในที่สุด 
 
ทามกลางแดดออนของตอนสายๆ ในวันที่ครึ้มฟาครึ้มฝน เรือพลี้ทพาผมผาน
กระชังปลาและปาโกงกางหนาตาจนออกมาใกลถึงปากอาว มองเห็นเกาะนกอยู
ไกลๆ สวนทางขวามือคืออาวทับละมุ เมื่อมองกลับไปเบื้องหลังผมมองเห็นขุนเขา
ลําปต้ังตระหงาน มีหมอกขาวลอยคลอเคลียอยูตรงยอดเขา มองเห็นกอนเมฆ 
ทองฟา สายหมอก ขุนเขา ปาชายเลน ลําคลอง ทะเล เช่ือมโยงสนิทแนบเปนแผน
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เดียวกัน และทามกลางสิ่งเหลานั้นปรากฏภาพของชาวมอแกลนซึ่งเปนชาวประมง
พ้ืนบานกําลังกูหยองปู กูลอบหมึก กูไซปลาอยางเงียบๆ และกลมกลืนกับวิถีแหง
ธรรมชาติ 
 
พ่ีตุทําใหผมตองต่ืนจากภวังค ละสายตาจากภาพอันงดงามตรงหนา เมื่อจูๆ เสียง
เครื่องเรือไดเงียบลงและเรือคอยๆ บายหนาสูรองเล็กๆ ที่เปนทางเขาไปในปา
โกงกาง “ตองพายเอา ทางมันรก” พ่ีชายมอแกลนบอกพลางใชขวานตัดกิ่งโกงกาง
เล็กๆ ที่ขวางทางเรือออก เงาแดดที่เล็ดลอดใบโกงกางลงมาในผืนปา ทําใหเห็นพืช
พรรณนานาชนิดไดชัดเจนขึ้น “นั่นตนบูน เขาใชเปลือกไปยอมแห” ผมมองตาม
ดวยความตื่นเตน ทีแรกคิดวามีแตตนโกงกาง แตที่ไหนไดมีตนไมอื่นๆ อีกนับสิบ
ชนิดขึ้นแซมอยูเต็มไปหมดดวย 
 
 “เฮอ...มีแตปูขี้ไก”  พ่ีชายสายหนาดวยความผิดหวังเมื่อดึงหยองขึ้นมาแลวเห็นปู
เล็กๆ สีนํ้าตาลปนเขียวออนๆ อยูสองตัว กอนเปดปากหยองแลวปลอยปูกลับลงใน
น้ํา  ผมมองดวยความสังสัย เพราะปูที่เห็นนั่นก็ตัวขนาดไมเล็กเทาไหรนักนาจะใช
กินได  “อีเอาปูดํา ปูขี้ไกไมเอา” พ่ีตุบอก เราพายเรือเขาไปในอีกรองหน่ึงของปา
โกงกางจึงไดปูดําที่พ่ีแกปรารถนา พ่ีตุเทปูออกจากหยองใสในถังแกลลอนเปดปาก
กอนเทลงบนพื้นเรือแลวใชเทาที่ใสรองเทาบูทเหยีบตรงกระดอง และใชเชือกมัด
กามพันวกกลับมามัดตรงขาและดานหนาอยางชํานาญ ดูไปแลวคลายๆ กับผูรายถูก
ตํารวจจบัใสกุญแจมือเรียบรอย แตนี่ปูดําก็ไมใชผูราย คนจับก็ไมใชตํารวจ แตตางก็
ทําหนาที่ตามครรลองของแตละชีวิตเทานั้นเอง 
 
 “เอา...นี่ปูโม” พ่ีตุชูปูโมหรือหรือปูโงใหดู เปนปูที่มีสีดําคลายๆ กอนหิน แลวพ่ีตุก็
ปลอยกลับลงกลับในน้ําเหมือนเดิม เราพายเรือบาง ติดเครื่องยนตว่ิงบางจนมาถึง 
หยองกลุมสุดทาย ผมสังเกตเห็นหอยบางอยางเกาะอยูบนกิ่งไม “นั่นหอยน้ําพริก ที่
เรากินเมื่อคืน” ผมก็เพิ่งรูตอนนี้เองวาหอยอยูบนตนไมได นึกวามีแตหอยที่อยูน้ํา
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เสียอีก หลังจากกูหยองเสร็จสรรพ เราไดปูดําประมาณยี่สิบกวาตัว ซึ่งพี่ตุบอกวาได
นอยเพราะบางวันไดถึงเจ็ดสิบตัว ขึ้นอยู กับสภาพน้ําและขางขึ้นขางแรม ซึ่ง
หมายความวาวิถีของคนบนผืนน้ํายังขึ้นอยูกับแรงดึงดูดของดวงจันทรอีกดวย 
 
กอนกลับเขาคลองเล็กๆ พ่ีชายชาวมอแกลนพาผมแวะที่กระชังปลาของเขาพรอม
เลาเรื่องที่มาใหฟง “พ่ีโชติใหโฟมมาสิบกอน” พรอมช้ีใหผมดูโฟมที่ใชทําเปนฐาน
วางโครงไม ผมเดินขึ้นมานั่งตรงเพิงพักบนกระชัง ที่ยังทําไมเสร็จ “ชวงนี้เจ็บเอว 
เลยยังไมไดทําใหเสร็จ” ผมมองพี่ตุแลวมองปาโกงกาง มองคลอง มองทะเล มองปู
ที่ตะเกียกตะกายอยูบนพื้นเรือ พลันเกิดความรูสึกไมอยากกินปู ไมอยากกินอาหาร
ทะเลขึ้นมาทันที เพราะไดเห็นความเหน็ดเหนื่อย ไดเห็นวิธีที่ชีวิตหนึ่งที่ไลลาอีก
ชี วิตหนึ่ ง  เห็นอีกหลายชี วิตที่หลบหนีและซอนตัวใหพนการตามลาตาม
สัญชาตญาณการเอาตัวรอด เชนเดียวกับชาวมอแกลนที่นี่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยหนีภัยจาก
ทะเลไปอยูบนภูเขา แตเมื่อทุกอยางสงบลงก็ลงจากภูเขากลับลงสูทะเลอีกครั้ง ไมรู
วาเมื่อทะเลเกิดเภทภัยอีกหน เขาจะหวนคืนสูภูเขาอีกหรือไม ในขณะที่ทรัพยากร 
ธรรมชาติบนทั้งบนภูเขาและในทะเลรอยหรอลงทุกวันจากการครอบครองจับจอง
ทํากินของบรรดาเหลานายทุน ทําอยางไรพวกเขาจึงจะสามารถอยูเคียงคูกับทะเล
โดยใชประโยชนและฟนฟูดูแลรักษาทรัพยากรไปดวยพรอมๆ กัน คงตองชวยกัน
หาคําตอบตอไป 

 
จากสินในน้ํา สูทรัพยในดิน: เม่ือมอแกนทาํสวนยาง สวนมะพราวและไรปาลม 

หากจะกลาวถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติและทํามาหากิน ของชาวมอแกนและ    
มอแกลนโดยรวมแลว ชาวมอแกนที่อยูในพื้นที่เกาะสุรินทรและเกาะเหลายังคงมี
ชีวิตผูกพันแนนเหนียวกับทะเล แมวามอแกนบางสวนที่เกาะสุรินทรไดหันไปพึ่งพา
ธุรกิจการทองเที่ยวดวยก็ตาม ที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง พ่ีนองมอแกนเกือบ
ทั้งหมดยังคงพึ่งทะเล พ่ึงเรือในการเดินทางไปหาหอย หาปลา บางสวนก็ตกเปน
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เครื่องมือของนายทุนในการระเบิดปลา สวนชาวมอแกลนที่บานทับปลาและ 
ทับตะวันนั้น ไดใชทรัพยากรทั้งใตดิน ในน้ํา และบนดินอยางคุมคา  ต้ังแตสมัยกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง ใตผืนดินแถบตะกั่วปาไลไปจนถึงทายเหมือง พังงา และ
ภูเก็ตอุดมไปดวยแรดีบุก เริ่มมีการรอนแรกันตั้งแตในปา โดยการใชจอบขุด จนถึง
การดูดแรกลางทะเลโดยเรือ  และการดูดแรบนชายฝงที่พัฒนาจากการวิดแลวรอน
หาแรเปนการดูดดวยเครื่องยนต  
 
“แรกกอนรอนแรกันหนุก สมัยนั้นเบี้ยดี หางาย ดูดจากในเลมั่ง รอนแคริมฝงมั่ง” 
พอบานมอแกลนที่ทับตะวันเลาใหผูมาเยือนฟงถึงความรุงเรืองของเหมืองแรใน
อดีต การทําเหมืองแรทั้งหมดถูกสัมปทานโดยนายทุน การจัดการทรัพยากรแรจึง
เปนเรื่องของนายทุน ชาวบานในพื้นที่รวมทั้งชาวมอแกลนจึงเปนไดแคคนงานหรือ
ลูกจางเทานั้น สวนนายหัวมักจะเปนคนจีนที่มาจากเมืองใหญ หลังจากที่ยุคเหมือง
แรไดซบเซาลง พ้ืนที่สัมปทานยังคงถูกยึดครองตอโดยนายทุนซึ่งไดแปรสภาพที่ดิน
ไปใชประโยชนในกิจการอื่นๆ โดยชาวบานในทองถิ่นไมมีสิทธิรวมตัดสินใจดวย
เลย   
 
“หลังสงครามโลก เราก็เริ่มทําไรทํานา” ปาคนเกงเลาใหฟง อาจจะเนื่องจากความ
ขาดแคลนซึ่งเปนผลภัยสงคราม ชาวมอแกลนจึงตองหันเขาสูวิถีการผลิตแบบ
เพาะปลูก หลังจากที่หาอยูหากินจากทะเลและปามาเปนเวลานาน  การทํานาสวน
ใหญจะทํากันบริเวณไมไกลจากชายฝงมากนัก แตการทําไรขาวนิยมขึ้นไปทํากัน
บนควนหรือริมภูเขา การหักรางถางปาเพื่อบุกเบิกพื้นที่เปนไรนาจึงเกิดขึ้น พ้ืนที่ปา
ที่เคยลดลงจากการทําเหมืองแรมากอนหนานี้จึงยิ่งลดลงอีก แตวัฒนธรรมการผลิต
แบบใหมกอใหเกิดความเชื่อและพิธีกรรมใหมๆ ของมอแกลนตามมา เชน การไหว
ผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเตาซึ่งเกี่ยวโยงกับการจัดการแมลงและวัชพืช
โดยภูมิปญญาของธรรมชาติ การทํานาทําไรทําใหมอแกลนรูจักการผลิตอาหารหลัก
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ไดเอง ในขณะที่ชาวมอแกนที่อยูตามเกาะยังไมคอยรูจักการเพาะปลูกและการผลิต
อาหารเอง สวนใหญยังเก็บจากทะเลหรือในปา 
 
“พอนายทุนมามากขึ้น ที่นาก็เริ่มกลายเปนสวนมะพราว สวนยาง และสวนปาลม”  
ผูเฒาแหงทับปลาบอกขณะพาผูมาเยือนเดินชมหมูบาน ชาวมอแกลนจึงเริ่มปลูกยาง
ตาม บางรายก็ปลูกปาลมดวย พ้ืนที่หลังหมูบานทับตะวันดานที่ติดชายหาดจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงชัดเจน ในสวนมะพราวแหงนั้นครั้งหนึ่งเคยเปนแปลงนาของ
ชาวบานในทุง กอนจะแปรเปลี่ยนมาเปนสวนมะพราวของนายทุนที่ทับตะวัน 
ถึงแมวาชาวมอแกลนจะมีจํานวนประชากรและครอบครัวเพิ่มขึ้น แตพวกเขาก็ยัง
ยืนยันความคิดเดิมคือไมขายที่ดินนอกจากแบงปนใหลูกหลานไดทํากิน สวนที่ดิน
ของนายทุนสวนใหญก็คือที่สัมปทานตั้งแตยุคเหมืองแร แมวาชาวมอแกลนจะไม
คอยมีสวนในการจัดการทรัพยากรบนผืนดินมากนัก แตสําหรับทรัพยากรทางทะเล
แลวกลับตรงขาม พวกเขาดูแล หวงแหน และอนุรักษไวอยางดี เพราะนั่นไมใชเปน
แคทะเล แตเปนบานของพวกเขา บานที่บรรพบุรุษเคยอาศัย เคยเดินทาง เคยหากิน
กันมาตั้งแตอดีตกาล และอาจเปนทรัพยากรเพียงอยางเดียวก็ไดที่เขาไดเปนเจาของ
อยางเต็มตัวและเต็มหัวใจ 
 
หลังคลื่นแหงความเปลี่ยนแปลงพนผาน??? 

ในอดีตชาวมอแกนเคยมีวิถีชีวิตแบบหากินกันโดยไมใหความสําคัญกับเงินทอง
และขาวของนอกกายมากนัก พวกเขามีชีวิตที่สันโดษและพอเพียงอยางแทจริง  
มอแกนไมรูจักกอบโกย รูจักแตเกื้อกูลแบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การที่ยัง
ชีพดวยการหาปลาจากทะเลตลอดเวลาที่ยาวนาน  ทําใหพวกเขาไมรูจักการ
เพาะปลูกเพื่อผลิตอาหารจากผืนดิน 
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ชาวมอแกนที่เกาะเหลาและเกาะสุรินทรอาจจะไมคุนเคยกับปลูกผักปลูกขาว จึงไม
มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก มีแตวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับทะเล เรือ และ
คลื่นลม พวกเขาชํานาญมากในเรื่องดูเดือนและดาวที่เกี่ยวกับเวลาการออกเรือจับ
ปลา มีแตมอแกลนที่อยูบนฝงแถวทับตะวันและทับปลาเทานั้นที่เคยเพาะปลูก 
เนื่องจากสถานการณสงครามโลกทําใหขาวยากหมากแพง แตสิ่งนี้ก็ไมไดกลายเปน
วิถีที่หยั่งรากลึก หลังจากชวงเวลาวิกฤตินั้นผานพนไป มอแกนก็หันไปทํางานอื่น
เพื่อหาเงินมาซื้อขาว อาหารแหง ของใชจําเปน รวมทั้งสินคาฟุมเฟอยและเครื่องใช
สมัยใหม เชน วิทยุ โทรทัศน ตูเย็น และหมอหุงขาว  
 
กอนเหตุการณสึนามิประมาณ  10  กวาปที่ผานมา กระแสทุนไดเดินทางมาพรอม
กับนักทองเที่ยวและมากับเรือประมงเชิงพานิชย พวกเขาคอยๆ ถูกเปลี่ยนวิถีชีวิต
อยางไมรูตัว นักทองเที่ยวที่เขามาทําใหมอแกนรูจักการรับเงินมากขึ้นจากการขาย
ของที่ระลึกและการนําเที่ยวและการรับจางจับปลาใหเรือประมงเชิงพานิชย เมื่อมี
รายรับมากก็เริ่มใชจายมากขึ้นเปนเงาตามตัว สินคาอุปโภคบริโภคท่ีขามทะเลมา
พรอมกับสินคาฟุมเฟอย เชน เหลา บุหรี่ เครื่องดื่มตางๆ ทําใหวิถีการบริโภคเริ่ม
แปรเปลี่ยน ผูชายเริ่มดื่มเหลา สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง และลุกลามไปถึง
ยาเสพติดและการพนันในที่สุด 
 
หลังจากที่มหันตภัยสึนามิผานพนไป ความจนที่แทจริงจึงปรากฏเพราะทรัพยากร
ไดถูกทําลายและลดลงอยางมาก ประกอบกับความสามารถในการพึ่งตัวเองของ 
ชาวมอแกลนที่ลดลงตลอดเวลากวา 10 ป ที่มีรีสอรทและนักทองเที่ยวเขามาโปรย
หวานเม็ดเงินทวมชายหาดและเกาะแกงตางๆ พวกเขาเริ่มตระหนักถึงความจําเปนที่
จะตองฟนฟูความเขมแข็งและวิถีชีวิตที่ตองอยูใหไดดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
 
แตเพียงคลอยหลังคลื่นยักษไปไมนาน รัฐก็ทุมงบประมาณฟนฟูตึก อาคาร รีสอรท
เหลานั้นใหกลับมาใหมอีก แตสําหรับผูที่มีบทเรียนอันแสนสาหัสจากการดํารงชีวิต
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ที่ “เกินพอดี” และทํารายธรรมชาติมาแลว คงจะสามารถบอกตนเองไดวาจะอยู
อยางไรจึงจะมีภูมิตานทานตอสิ่งที่อาจมากระทบโดยไมคาดฝนที่อาจเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต 
 
“แฉม” ดาบสองคมในชุมชนมอแกน 

“แฉม” หรือแสม หรือไซแอมมาจากคําวา Siam หรือ สยามนั่นเอง เปนคําที่ชาว      
มอแกน-มอแกลนใชเรียกคนไทย คนนอกหรือคนจากในเมืองที่เขาไปในชุมชน  
มอแกน ในอดีตชีวิตชาวมอแกนตองรอนแรมกลางทะเลกวางไปกับเรือกาบางเสีย
เปนสวนใหญ การติดตอพบปะกับผูคนภายนอกจึงเกิดขึ้นไมบอยนัก แตโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูคนตางกลุมตางสังคมกันมากขึ้น 
การไปมาหาสูระหวางคนไทยหรือ แฉมกับชาวมอแกนจึงเกิดขึ้นจนกลายเปนเรื่อง
ธรรมดา ไมวาจะเปนพอคา ตังเก ขาราชการ นักวิจัย นักพัฒนา รวมทั้งนักทองเที่ยว
ดวย เมื่อผูคนเดินทาง สินคาถูกเคลื่อนยาย วัฒนธรรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 
เกาะเหลานอก เปนเกาะเล็กๆ ที่ต้ังอยูหางจากทาเรือสะพานปลา อ.เมือง จ.ระนอง  
เดินทางดวยเรือหางยาวแคเพียงครึ่งช่ัวโมงก็ถึง ทําใหการติดตอการไปมาหาสู
ระหวางแฉมกับมอแกนที่นี่ดูเปนเรื่องปกติ  
 
ที่เกาะสุรินทรซึ่งอยูหางไกลจากชายฝงมาก ในอดีตการติดตอสื่อสารพบปะกับแฉม
จะมีนานๆ ครั้ง แตครั้นมีการทองเที่ยวเดินทางและอุทยานแหงชาติเขาไปตั้ง แฉม
และชาวตางชาติก็ทยอยกันเขาไป ในนามของนักทองเที่ยว ขาราชการปาไม พอคา 
เถาแก เจาของรีสอรท รวมทั้งนายทุนเจาของกิจการตางๆ สรางความเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานวิถีความเปนอยู การทํามาหากิน จากที่เคยกินปลาก็มากินบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
จากที่เคยกินเผือกกินมันในปาก็มากินขนมในถุงสีสันสดสวย 
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ทางดานหมูบานทับตะวัน อ.ตะกั่วปา และบานทับปลา อ.ทายเหมือง จ.พังงา ที่นั่น
การติดตอสื่อสารและทํางานรวมกับแฉมเกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยทําเหมืองแรกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง ชาวมอแกลนจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอยาง ทั้งการผลิต 
การกินอยู การแตงกาย จากที่เคยออกเรือหาปลากลางทะเลก็ไปรับจางกอสรางบน
ตึกสูงๆ  ดูดแรกลางทะเล ทําสวนยางบนภูเขา การแตงกายก็มิดชิดมีสีสันมากขึ้น 
แตกตางจากเด็กๆ ที่เกาะเหลาและเกาะสุรินทรที่หลายคนยังไมใสเสื้อผา  
 
หลังจากคลื่นยักษสึนามิผานไป คลื่นความชวยเหลือก็ไดถาโถมเขามาทั้งการ
ชวยเหลือเฉพาะหนา การบําบัดฟนฟู การจายเงินทดแทน การสงเคราะหดวยทุน
ตางๆ จากองคกร หนวยงาน มูลนิธิ สถาบันทั้งของตางชาติและของแฉม ความ
ชวยเหลือหล่ังไหลกันเขามาจนบางครั้งแทบจะบาลนฝงอันดามัน แมจะเขาไมถึงคน
อีกบางกลุมที่ตกหลนก็ตาม แฉมเหลานั้นทั้งที่เปนนักพัฒนา อาสาสมัคร นักบุญ    
ผูบริจาค นักวิจัย นักฟนฟูซึ่งเดินทางมาจากทั่วสารทิศของเมืองไทยลวนแลวแตมี
จิตใจเมตตา หวังมาทําเพื่อพ่ีนองผูประสบภัย แตความแตกตางทางวัฒนธรรม
บางอยางที่ซับซอน รวมถึงบางครั้งภาษาพูดของชาวมอแกนที่ยากเกินกวาจะทํา
ความเขาใจไดในระยะเวลาที่สั้นๆ ทําใหเกิดชองวางและปญหาในการใหความ
ชวยเหลือซึ่งตองกระทําอยางเรงรีบ บางครั้งการชวยเหลือที่ลนบาทําใหมอแกนบาง
คนเคยชินกับการเปนผูไดรับ จากที่เคยขยันอดทน พออยูพอกินก็เริ่มฟุมเฟอย รอแต
ขอรับการชวยเหลือ แตก็มีบางกลุมที่สามารถยืนหยัดฟนขึ้นไดดวยตัวเองแมจะมีไม
มากรายนัก  
 
แฉมบางคนบนเกาะเคยทํางานพัฒนาชุมชน จากการอยูบนเกาะเปนเวลานานจึงเห็น
ชองทาง เปดรานคานําสินคาฟุมเฟอยและมอมเมาทั้งเหลา เบียร บุหรี่ เครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง ขนมกรุบกรอบ ขึ้นไปขายบนเกาะ สรางนิสัยบริโภคนิยมใหเกิดขึ้นใน
หมูพ่ีนองมอแกน หลังคลื่นยักษ แฉมยังตั้งตนเปนผูคอยประสานระหวาง ผูชวย
เหลือกับชาวมอแกนจนบางครั้งเกิดเรื่องราวที่ไมคอยยุติธรรมขึ้นในชุมชนดวยเหตุ
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ที่การแบงปนจัดสรรของบริจาคที่ผูใจบุญมอบใหนั้นไมลงตัว ชาวบานไมมี 
สวนรวมในการออกความเห็น และบางทีแฉมถึงกับเก็บของเหลานั้นไวขายเอง  
เหตุการณที่เกิดจากการกระทําของแฉม เหลานี้ทําใหเกิดสภาวะน้ําเค็มทวมปาก 
ชาวมอแกน เพราะแฉมคนเกงประจําหมูบานก็เคยสรางผลงานที่เปนประโยชน คอย
ชวยเหลือติดตอประสานงานใหชุมชนหลายอยาง รวมทั้งยอมใหมอแกนซื้อเช่ือ
สินคาที่จําเปน เชน ขาวสารจากรานคาของตนได สิ่งเหลานี้สรางพันธะผูกพันเกิน
กวาจะกลาเอยคําใดๆได  มอแกนจึงไดแตอดทนตอการถูกกระทําตอไป  
 
การที่แฉมไดเขาไปชวยเหลือชาวมอแกนดวยความหวังดีโดยที่ชาวมอแกนเองก็
ตองการความชวยเหลือจากแฉมนั้น นับเปนสิ่งดีงามที่เพื่อนมนุษยพึงกระทําตอกัน  
แตประเด็นที่ชวนคิดตอก็คือ ดุลยภาพของความชวยเหลือนี้ควรจะอยูตรงไหน 
เมื่อไรควรจะเปนเรื่องของมนุษยธรรม เมื่อไหรควรจะเปนเรื่องเชิงธุรกิจ ใน
สถานการณไหนควรจะปรับรูปแบบความสัมพันธใหเปนอยางไร ที่ผานมามีบาง
เรื่องที่ละเอียดออนตอความรูสึกของชาวมอแกน แตพวกเขาก็อดทนที่จะไมเอยปาก
บน ผูชวยเหลือจึงอาจสรุปเอาเองวาเขายอมรับและพึงพอใจ จึงหวังวาอาจจะเปน
เวลาที่เหมาะสมที่ทั้งสองฝายจะทบทวนบทเรียนที่ผานมาและปรับเปลี่ยนลักษณะ
ความสัมพันธใหเขาสูจุดสมดุลไดในแตละสภาวการณ 
 
การตอสูภายในจิตใจระหวาง: ศาสนาใหมหรือความเชื่อดั้งเดิม? 

ต้ังแตสมัยบรรพกาล ชาวมอแกนเคารพและเชื่อถือในระบบของธรรมชาติทั้งนี้
เพราะพวกเขาไดพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการทํามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม และ
พิธีกรรมตางๆ ของมอแกนลวนแสดงออกถึงความเคารพธรรมชาติและวิถีของ
บรรพบุรุษ เชน ประเพณีลอยเรือ ประเพณีไหวเสาหลอโปง พิธีไหวศาลพอตา 
พิธีตาโปะหว่ันเดะ เหลานี้ลวนแตบงบอกถึงความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับธรรมชาติทั้งสิ้น 
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ที่หมูบานทับตะวันและทับปลาเราจะเห็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติได
คอนขางชัดเจนและหลากหลายกวาที่อื่นเพราะที่นี่มีทั้งปาชายเลน ทุงนา และปา
ชุมชนบริเวณหมูบาน ในขณะที่เกาะเหลาและเกาะสุรินทรจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับทะเลมากกวา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่สะทอนถึงความ เคารพนับถือบรรพบุรุษอยาง
สูง เชน ศาลพอตาซึ่งตั้งเดนสงาอยูในทะเลหนาหมูบานที่เกาะเหลานอก 
 
เมื่อเกิดภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ  มีองคกรและกลุมบุคคลมากมายเขามาชวยเหลือทั้ง
ดานความเปนอยู อาชีพ และการฟนฟูจิตใจ ในจํานวนนั้นมีองคกรทางดานศาสนา
เขามาดวย องคกรเหลานี้จะรับเงินบริจาคชวยเหลือทั้งจากตางชาติและในประเทศ
เพื่อนํามาชวยชาวมอแกนหลายทาง ทั้งสรางบานบานพัก เรือ อุปกรณประมงและ
ใหทุนการศึกษา ที่เกาะเหลาเองก็มีโบสถคริสตเขาไปกอต้ังในเดือนพฤษภาคม 
2548 มีการเชิญชวนชาวมอแกลนเขาโบสถ ทําพิธีกรรม รองเพลง เรียนหนังสือ 
และทําพิธีรับศีลเขารวมศาสนาในบางกรณี รวมถึงการใหความชวยเหลือแบบให
เปลา ไมเอาคืนในขณะที่องคกรอื่นๆ บางองคกรใหความชวยเหลือแบบใหเปลา
ครึ่งหนึ่ง  เก็บคืนครึ่งหนึ่งเพื่อนํามาตั้งเปนกองทุนหมุนเวียนตอ ชาวมอแกนบางคน
เขาไปรับศีลนับถือศาสนาใหมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับความชวยเหลือ บางคนก็
รับเพราะอยากเปนคนที่มีศาสนาที่ชัดเจน ทางดานการสอนหนังสือใหแกเด็กใน
ชุมชนตอนแรกก็ไดรับการยอมรับจากชุมชนเปนอยางดีเพราะจะทําใหเด็กๆ อาน
ออกเขียนได แตพอนานวันเขากลับกลายเปนการปลูกฝงการนับถือศาสนาดวยการ
รองเพลงมากกวาการสอนหนังสือแบบที่ควรจะเปน  
 
ชาวมอแกนอีกหลายคนก็ยังตองการความชวยเหลือทั้งดานสุขภาพ ความเปนอยู 
และสิทธิมนุษยชน องคกรศาสนาใหมอาจจะตอบสนองความตองการในบางเรื่อง
ไดดี โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคสิ่งของเครื่องใชอุปโภค บริโภคที่จําเปน เด็กๆ 
หลายคนไดเสื้อผาบริจาคจํานวนมากจนแทบจะใชไมหมด และสําหรับบางคน
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เสื้อผากลับสรางความรําคาญเมื่อเขาตองเปยกๆ แหงๆ สลับกันบอยครั้งเมื่อออกไป
ทะเล 
 
กลางป 2549 มีเจาหนาที่องคกรพัฒนาเขาไปอยูประจําในพื้นที่เกาะเหลาและไดเขา
ไปสอบถามชาวบานวาเขานับถือศาสนาอะไร บางคนยังตอบวาเขานับถือตายาย  
นั่นคือยังเคารพนับถือวิญญาณบรรพบุรุษนั่นเอง แมพิธีรับศีลเขารวมศาสนาใหม
ผานไปเกือบปแตความเขมแข็งของวิญญาณบรรพบุรุษที่อยูมายาวนานกวาก็ยังคง
อยูในจิตใตสํานึกของชาวมอแกน ดานศาสนาใหมก็มีสวนดีในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตบางดานใหดีขึ้น แตความเชื่อดานจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมก็เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและชวยปกปองคุมใจมาเปนเวลาเนิ่นนาน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรง การตอสูภายในจิตใจของชาวมอแกนระหวางความเชื่อดั้งเดิม
กับศาสนาใหมทําใหพวกเขาตองอึดอัดใจมิใชนอย บางคนเลือกอยางใหมชัดเจน 
บางคนก็ยังยึดติดกับสิ่งเกา คําถามที่ทาทาย คือทําอยางไรพวกเขาจึงจะสามารถ
เช่ือมประสานสิ่งใหมใหเขากับรากเหงาและวิถีเกาที่เกื้อกูลกับธรรมชาติไดอยาง
กลมกลืนแตเทาทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป          
 
บางความขัดแยงทางความเชื่อจากความชวยเหลือท่ีทับปลา 

“มาจากหนวยงานไหน” เปนคําถามแรกที่ผูมาเยือนที่บานทับปลาจะเจอ ดูเหมือน
เปนเรื่องปกติที่เจาบานจะถามถึงที่มาที่ไป แตเหตุผลลึกๆ ก็คือเมื่อรูวามาจาก
หนวยงานไหนหรือสายของใคร ก็จะไดจัดพื้นที่ใหพักไดถูกตอง ทั้งๆ ที่หมูบานก็
ไมไดกวางใหญนัก แตพ้ืนที่ทางความรูสึกที่ไมตรงกัน กลับถูกซอนอยูในพื้นที่
เล็กๆ ของหมูบาน จากการเขามาชวยเหลือขององคกรหลายสังกัด หลายทฤษฎี 
หลายวิธีการและหลายความเชื่อ ผูคนในหมูบานจึงเกิดการแยกเปนกลุม ที่ทับปลา
คอนขางชัดเจน เนื่องจากกลุมที่เกิดจากองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรทางศาสนา 
มีเงื่อนไขความชวยเหลือที่ไมตรงกัน 
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“เขาชวยทั้งเรือ อุปกรณหาปลา และใหเงินเปนรายครอบครัวดวย” ผูเฒาทะเลใน
หมูบานเลาใหฟงดวยน้ําเสียงแผวเบาเมื่อพูดถึงองคกรทางศาสนา “แตเอ็นจีโอ เนน
การรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน” ในหมูบานมีการบานสรางใหมที่มีลักษณะแตกตาง
กันหลายแบบ เห็นไดชัดเจน ที่หนาบานก็มีตราสัญลักษณของผูสนับสนุนบงบอก
อยางชัดเจนเชนกัน โรงเรือน อาคาร ตางๆ ที่สรางขึ้นหลังสึนามิลวนแลวแตมีปาย
ประกาศรายนามผูบริจาคประหนึ่งตอกย้ําใหสํานึกในบุญคุณของผูชวยเหลือ บาง
องคกรทางศาสนาก็มีขอผูกมัดและเงื่อนไขที่ผิดเพี้ยนไปจากความเชื่อ จารีต
ประเพณีเกาๆ แตเพื่อไดมาซึ่งความชวยเหลือหลายคนก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม 
 
“เขาไดเงินเยอะ ก็เอาไปซื้อรถปคอัพ” ผูเฒาเลาถึงบางคนที่ไดรับเงินสนับสนุนจาก
องคกรศาสนา หลายคนในหมูบานก็อยากไดบางแตวิถีความคิดความเชื่อเกาๆ ชวย
ตานทานจิตใจเขาไวได โดยเฉพาะคนเฒาคนแกคอนขางจะปวดราวในจิตใจลึกๆ ที่
เห็นลูกหลานเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปนับถือศาสดาองคใหมแทนนับถือวิญญาณ
บรรพบุรุษซึ่งเคยนับถือมาเนิ่นนาน แมจะยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนในวันนี้
วาสิ่งใหมจะดีกวาสิ่งเกาหรือวิถีเกาจะยังคงมีคุณคากวาความเชื่อใหมๆ แตความ
สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูชาวบานกําลังถูกบั่นทอนใหออนพลังลง เมื่อ
ความคิดความเชื่อของพวกเขาแตกแยก ความรวมมือรวมแรงรวมใจก็ลดลงดวย  
กิจกรรมพัฒนาตางๆ ที่ตองใชความมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนหลักก็อาจมี
อุปสรรค ไดแตหวังวาเวลาที่ผานไปคงจะชวยคล่ีคลายความรูสึกขัดแยงใหหมดไป 
ดวยวาถึงที่สุดแลวไมวาใครจะนับถือศาสนาใด สายเลือดที่เขมขนของความเปน  
มอแกลนก็จะหลอมจิตวิญญาณของพวกเขาใหกลับมารักกันเหมือนเดิม 
 
ในทางตรงกันขาม หากวันใดสายเลือดและความรูสึกในความเปนมอแกลนเจือจาง
ลง ความขัดแยงทางความคิดความเชื่อก็คงเดนชัดขึ้น ยิ่งถามีผูสนับสนุนที่เปนฝาย
อยางชัดเจนก็จะยิ่งทําใหเกิดรอยราวมากขึ้นจนอาจนําไปสูจุดแตกหักได ผูเฒาหลาย
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คนจึงพร่ําภาวนาขอใหพลังของตัวตนคนมอแกลนที่ฝงรากลึกมาชานานก็ชวยยึด
เหนี่ยวความรูสึกที่ดีๆ ของลูกหลานคนรุนใหมและชวยกันฟนฟูรากเหงาของตัวเอง 
 
มอแกนแหงเกาะสุรินทร 

หมูเกาะสุรินทรต้ังอยูในพื้นที่ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา  หางจากชายฝงไป
กลางทองทะเลประมาณ 60 กิโลเมตร ที่นั่นวากันวาเปนหมูเกาะมอแกนที่มี คนรูจัก
มากที่สุด บนเกาะมีหมูบานมอแกนอยูสองแหง พวกเขาอยูกันริมภูเขาที่มีปาดิบช้ืน
อันอุดมสมบูรณ อาจเปนเพราะความอุดมสมบูรณของปาที่นี่ก็ไดที่ ทําใหมอแกน
ไดมาเลือกเกาะแหงนี้เปนที่ต้ังหลักปกฐาน ถัดจากปาดิบช้ืนลงมาเปนปาชายเลน มี
ลําธารน้ําจืดไหลลงสูทะเล บริเวณทะเลมีหญาทะเลอยูบางสวน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความสมบูรณทางธรรมชาตินี่เองทําใหเกาะแหงนี้ มีความสําคัญยิ่ง
ในเชิงนิเวศวิทยา  
 
ในป พ.ศ.2524 กรมปาไมจึงไดประกาศใหหมูเกาะสุรินทรเปนอุทยานแหงชาติ 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร มีเกาะแกงอยู 5 เกาะโดยมี 2
เกาะใหญๆ คือ เกาะสุรินทรเหนือ และเกาะสุรินทรใต 
 
หลายรอยปมาแลวที่บรรพบุรุษมอแกนอพยพเขามาสูทะเลอันดามัน ถ่ินฐานของ
พวกเขาคือเกาะมะริดในนานน้ําพมาซึ่งประกอบดวยเกาะนอยใหญประมาณ 800 
เกาะ กระจายอยูในอาณาเขตของทองทะเลเปนแนวยาวเหยียด เช่ือมตอลงมาถึงเกาะ
สุรินทรและสิมิลันในนานน้ําของไทย พวกเขาอาศัยอยูในเรือที่เรียกวากาบาง ใน
ฤดูกาลที่คลื่นลมสงบจะแลนกาบางเรรอนไปตามเกาะตางๆ เพื่อจับปลา ดําน้ําหา
หอยและปลิงทะเล พอถึงฤดูมรสุมระหวางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม ก็หลบขึ้นมา
สรางบานพักอยูบนฝงและยึดหมูเกาะสุรินทรเปนแหลงพํานักตั้งแตนั้นเปนตนมา 
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นอกจากความสําคัญทางดานนิเวศวิทยาแลว หมูเกาะสุรินทรมีความสําคัญทางดาน
มานุษยวิทยาดวย โดยเฉพาะเรื่องมานุษยวิทยาชาวมอแกน ที่นี่เปนแหลงสําหรับ
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม สังคมและภูมิปญญาของ
ชาวมอแกนไดเปนอยางดี นักเดินทางที่มาที่นี่ นอกจากจะไดช่ืนชมความงามของ
ทองทะเลสีคราม แนวปะการังหลากสีแลว พวกเขายังมีโอกาสไดช่ืนชมกับวิถีอัน
เรียบงายงดงามของชาวมอแกนที่เกาะแหงนี้ดวย แมวาตอนแรกสวนใหญต้ังใจมาดู
แคปะการังและความงดงามของธรรมชาติเทานั้น ในฤดูทองเที่ยวซึ่งจะเริ่มตั้งแต 
พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม  ที่นี่จะเต็มไปดวยนักทองเที่ยวซึ่งเดินทางมาจาก            
ทั่วสารทิศ มาลงเรือที่ทาเรือคุระบุรีเพื่อมาขึ้นที่เกาะสุรินทรเหนือ เรือธรรมดาใช
เวลาว่ิงประมาณสามถึงสี่ช่ัวโมง สวนเรือเร็วว่ิงแคช่ัวโมงกวาๆ ก็ถึงทาเรือบนเกาะ 
การเขามาของคนนอกนี้เองที่ทําใหวิถีชีวิตของชาวมอแกนคอยเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
เรื่องอาหารการกิน เครื่องดื่มบํารุงกําลัง สิ่งของเครื่องใช พลาสติก โฟมที่เปนมลพิษ
ตอธรรมชาติสวนใหญก็เดินทางเขามาพรอมกับนักทองเที่ยวแทบทั้งสิ้น ดูๆ แลวก็
เปนวงจรที่ไมนาจะเกิดขึ้นเพราะเสนหอยางหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวอยากมาที่นี่
นอกเหนือจากความงามของธรรมชาติแลวก็คือความงามแหงวิถีชีวิตอันเรียบงาย
เปนธรรมชาติของชาวมอแกน แตกลับกลายเปนวาสิ่งที่พวกเขานํามาดวยจาก
ภายนอกคอยๆ ทําใหชีวิตที่เคยเรียบงายงดงามของชาวมอแกนตองเปลี่ยนแปลงไป 
จนปจจุบันตองมีกฎเกณฑจากหนวยงานของรัฐอยางอุทยานเขาไปชวยจัดการ แต
ในขณะเดียวกันกฎเกณฑบางอยางก็กลายเปนการควบคุมจํากัดการดําเนินชีวิตใน  
วิถีแบบเดิมๆ บางดานดวยเชนกัน  
 
ภายใตสัจธรรมที่วาสรรพสิ่งยอมเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของมอแกนในวันนี้ได
เปลี่ยนแปลงไปมากแลว สวนจะเหมาะสมหรือไม อยางไร ก็คงตองคอยๆ เรียนรู
และปรับตัวกันไปโดยอาศัยประสบการณที่เกิดขึ้นเปนบทเรียน 
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มอแกนกับการทองเท่ียว อุทยาน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

การเขามาของที่ทําการอุทยานฯ ต้ังแตป พ.ศ.2528 ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทาง
มายังเกาะสุรินทรมากขึ้น โดยเฉพาะในฤดูทองเที่ยวระหวางเดือนธันวาคมถึง
พฤษภาคมในหลายปที่ผานมา จากการสํารวจความเห็นของนักทองเที่ยวโดยอุทยาน
พบวานักทองเที่ยวกวา 90 เปอรเซ็นตมีความเห็นวามาหมูเกาะสุรินทรเพื่อดูปะการัง
อยางเดียว อีก 10 เปอรเซ็นตตอบวามาดูวิถีชีวิตและธรรมชาติ แตไมมีใครตอบวา
อยากมาดูชาวเลเลย นี่อาจเปนสัญญาณที่ดีเพราะการเปนมอแกนหรือชาวเลมิได
หมายความวาพวกเขาตองกลายเปนสินคาที่ทําใหคนอื่นๆ ตองมา “ดู” ตรงกันขาม 
พวกเขาควรไดรับการใหเกียรติจากคนอื่นๆ ในฐานะเพื่อนมนุษยรวมชาติ รวม
แผนดินมากกวา 
 
อยางไรก็ตามมอแกนไดเขาไปเกี่ยวพันกับธุรกิจการทองเที่ยวอยางเลี่ยงไมได ทั้ง
การขับเรือนําเที่ยวและการหาเปลือกหอยสวยงามอยางหอยสังขแตร หอยมือเสือมา
ขายใหนักทองเที่ยว แตในปจจุบันทางอุทยานไดสั่งหามแลว เปนไปไดหรือไมวา
การที่มอแกนรูจักนําเปลือกหอยมาขายในปริมาณมากๆ จนกระทบตอสิ่งแวดลอม
นั้นเปนเพราะมีนักทองเที่ยวอยากซื้อ ซึ่งเปนไปตามกฎอุปสงค-อุปทานนั่นเอง 
 
ความเปนอยูและพฤติกรรมการบริโภคหลายอยางของมอแกนเริ่มเปลี่ยนไปจนผูที่
ศึกษาอยางลึกซึ้งอยางมารเชลโล คารโตลาโน ชาวสวิสซึ่งทํางานในโครงการ 
Myeik Archipelago Project Research And Integrated Development เริ่มเปนหวง 
“ผมวาเปนเรื่องนาสนใจ เพราะเราไดเห็นชาวมอแกนสามรุนคือรุนคนแกที่เคยอยู
ในวัฒนธรรมเกา รุนคนหนุมสาวที่ผานความเปลี่ยนแปลง แตที่นาวิตกคือรุนเด็กๆ 
ที่โตมาในกฎของอุทยานฯ ไมเคยเห็นกาบา ไมเคยจับปลา ไดแตเฝาดูคนหนุมสาว
รองเพลงเตนรําตามสมัยนิยม เราไมไดตอตานความกาวหนาเพราะทุกสวนของโลก
ตองเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น แตสิ่งสําคัญคือมอแกนควรรูจักรากเหงาของตัวเอง ทํา
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อยางไรเด็กมอแกนในโรงเรียนจึงจะไดเรียนรูเรื่องเผาพันธุของตนเองแทนการเรียน
เรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวของบางวิชา”  นี่คือมุมมองที่คนนอกมองเห็นเพราะผานชีวิตมา
ในบริบทที่หลากหลาย แตคนในบางทีกลับมองไมเห็นเพราะไมเคยผานสิ่งเหลานั้น
มากอน จึงรอคอยแตการถูกกระทําและการหยิบยื่นใหจากคนอื่น รากเหงาของพวก
เขาจึงคอยๆ ออนแอและผุกรอนลงไปทุกวันอยางนาเสียดาย 
 
คนนอกที่เขาไปศึกษาวิถีมอแกนที่เกาะสุรินทรเปนเวลายาวนานกวาสิบป อยาง
อาจารยนฤมล อรุโณทัย ก็ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “มันก็แนหละทุกที่ที่
นักทองเที่ยวมาถึง พวกเขาแตงตัวสวยใชชีวิตสบาย เอาของมาให คนพื้นเมืองก็ตอง
มองวาเขามีฐานะร่ํารวยเปนธรรมดา ทําใหเกิดวงจรการขอไมสิ้นสุดบางทีขอได
แลว ก็กลับมาขออีก บางครั้งนักทองเที่ยวก็ใหเหลาหรือบุหรี่ซึ่งสงผลรายตอ        
มอแกน สวนเด็กๆ ก็ไดขนมจนในที่สุดก็ติดทั้งขนมทั้งน้ําอัดลม แบบแผนการ
บริโภคก็เปลี่ยนไป แตสิ่งที่เขาไดจากการทองเที่ยวคือมีรายไดและมีขาวกิน” คนที่
เขาไปศึกษาวิถีมอแกนที่เกาะสุรินทรจึงเห็นทั้งวิถีของนักทองเที่ยวจากในเมืองและ
เห็นวิถีของมอแกนไดอยางลึกซึ้งไปพรอมๆ กัน แตการที่จะบอกวาสิ่งไหนผิดถูกยัง
เปนเรื่องยาก เพราะทั้งนักทองเที่ยวและมอแกนถูกสรางเงื่อนไขใหตางตองพึ่งพาซึ่ง
กันและกันโดยมีอุทยานฯ เปนตัวคอยเชื่อมและจัดการ 
 
ทางทีมงานโครงการนํารองอันดามันจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งเขาไปทํางานตั้งแตป 2536 เคยระดมความคิดในกลุมชาวมอแกนในหัวขอ 
“มอแกนมองอนาคตอยางไร” แลวจัดทําเปนขอเสนอกับอุทยานดังนี้  
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หนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ําเปนอีกหนวยงานราชการหนึ่งที่มีสถานียอยต้ังอยูที่เกาะ
สุรินทรเหนือ มีหนาที่คอยดูแลและปกปองนานน้ําไมใหมีการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย สถานีนี้เปนสถานียอยขนาดเล็ก มีลูกจางชั่วคราวประจําการอยูไมก่ีคน
รวมทั้งงบประมาณก็มีนอย การตรวจตราปราบปรามจึงไมเขมแข็งมากนัก แตทาง
หนวยก็ยังพยายามประชาสัมพันธใหมอแกนเลิกการทําประมงแบบทําลาย เชน การ
เก็บปะการัง การลาเตา ในป2538 ไดมีการตั้งโรงเรียนสอนวิชาพื้นฐานเพื่อให       
มอแกนอานออกเขียนได และในป 2540 ไดมีการสอนทักษะวิชาชีพ เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน ปจจุบันโรงเรียนนี้มีสถานะเปนสาขาหนึ่งของโรงเรียนเกาะ    
พระทอง โดยไดรับสวัสดิการนมสดสําหรับนักเรียนจากสํานักงานประถมศึกษา    
อ.คุระบุรี สวนอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬาบางสวน ไดรับการบริจาคจาก
นักทองเที่ยว ทางโรงเรียนยังไดกระตุนใหนักเรียนรูจักวัฒนธรรมดั้งเดิมพรอมๆไป
กับการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อใหชีวิตของมอแกนมีคุณคาและความหมายยิ่งขึ้น
โดยผานกระบวนการศึกษา 

ขอเรียกรองจากมอแกน 
เร่ืองการดํารงชีพของชาวมอแกนกับงานอนุรักษเกาะสุรินทร 

 
เนิ่นนานมาแลวที่มอแกนอยูกันอยางสงบสุขในวิถีชีวิตความเปนอยูแบบดั้งเดิมและวันนี้ภาพเกาๆ กําลัง
จะหมดไปในชีวิตมอแกนเพราะอาชีพหลักที่สวนทางกับงานอนุรักษ หนึ่งปในการหาเลี้ยงชีพตาม
ระเบียบของอุทยานฯ ทําใหมีอาหารเพียงพอกินเทานั้น แตไมเพียงพอตอคาใชจายอื่นจึงอยากใหทาง
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของชวยสงเสริมอาชีพ เพื่อไมใหมอแกนกลับไปทํางานเดิมๆ ที่สวนทางกับงาน
อนุรักษอีก อยากใหอุทยานสนับสนุนดวยการจางงานดังตอไปนี้ 

1. ขับเรือหางยาว 
2. เก็บขยะ 
3. เดินปาและดําน้ํา 
4. งานฝมือ 

ชวงปดเกาะ 6 เดือนอยางหนามรสุม อยากใหอุทยานชวยสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง แทนการดําหอย
ดําปลาอยางเกาๆ และจะไดเปนหูเปนตาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดํารงชีพตอไปใน
อนาคต 
                                                                                      นายกอง กลาทะเล /กันยายน 2545 
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สวนหนวยงานบริหารระดับตําบล หรือหนวยงานการปกครองนั้นมีขาราชการ
หมุนเวียนและผลัดเปลี่ยนกันบอยมาก ทําใหการประสานงานไมตอเนื่อง อีกทั้ง
ทัศนคติของหนวยงานหรือขาราชการก็ยังไมคอยยอมรับคนพื้นเมืองวาเปนคนไทย  
เมื่อสิบกวาปกอนผูวาราชการจังหวัดพังงาเคยไปที่เกาะสุรินทรมีการพูดถึงปญหา
การไมมีบัตรประชาชนของมอแกน แตกวาที่ชาวมอแกนจะไดบัตรประชาชนก็ใช
เวลาอีกหลายปหลังจากนั้น โดยที่อีก 200 คนเพิ่งไดบัตรเมื่อไมนานมานี้เอง  
 
การที่มีหนวยงาน มีคนภายนอก มีนักทองเที่ยวเขามาเกี่ยวของกับชีวิตของมอแกน
มากขึ้นทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปรไป จากเดิมที่เคยอยู ทํามาหากิน และเดินทางอยาง
อิสระ วันนี้มอแกนถูกจํากัดขอบเขตดวยกฎเกณฑและเงื่อนไขหลายอยาง จากหลาย
ฝาย นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปจจัยภายในของชุมชนเองและ
ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติดวย อยางไรก็ตามชีวิตก็ยังตองดําเนิน
ตอไป ในภายหนาอาจมีหนวยงาน องคกรเขาไปมากกวานี้อีกก็ได เงื่อนไขก็คงมาก
ขึ้นตามตัว การปรับตัวของมอแกน การปรับทัศนคติของหนวยงาน การสราง
จิตสํานึกและความเขาใจใหแกนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกฝายตองชวยกันทํา
ใหเกิดขึ้น มอแกนเองก็ตองพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูไปกับการอนุรักษรากเหงา
ดั้งเดิมของเผาพันธุของตนตอไป 
 
เรือกาบาง หัวใจของวิถีชาวเล 

ดวยชีวิตที่ตองอาศัยทองทะเลเปนถิ่นฐาน เรือหรือ “กาบาง” จึงเปนสิ่งจําเปนใน
ชีวิตของมอแกน โดยเปนทั้งพาหนะ เครื่องมือทํามาหากิน บานพักอาศัย และ
บอยครั้งก็เปนที่เกิดและที่ตายของมอแกน กาบางลําสุดทายที่เกาะสุรินทร ทําใหทีม
วิจัยของโครงการวิจัยนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เกิดแรงบันดาลใจอยากใหมีเรือกาบางมาลอยลําอวดโฉม ประกาศสัญลักษณแหง
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ภูมิปญญาชาวมอแกนใหคนภายนอกไดรับรูมากขึ้น การลงมือบันทึกวิธีการทํา     
กาบางของทีมวิจัยจึงเกิดขึ้นพรอมๆ กับที่ชาวมอแกนลงมือทํากาบางลําใหม...   
 
กาบางมีเอกลักษณที่โดดเดนคือมี “งาม” หรือรอยหยักเวาที่หัวเรือและทายเรือ 
ประโยชนใชสอยของงามที่หัวและทายเรือก็คือเปนที่ปนและกาวขึ้นลงเรือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมอแกนลงทะเลเพื่อวายน้ําและดําน้ํา การขึ้นเรือทางขางเรือที่
มีกาบทําดวยไมระกําเปนไปไดยาก เพราะไมระกําที่เสียบตอกันดวยซี่ไมไผนั้นไม
แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักคนโหนขึ้น งามมีประโยชนสําหรับเปนที่จับยึดเวลาลาก
เรือขึ้นและลงหาด  
 
นักมานุษยวิทยายังใหความหมายของงามเรือในเชิงสัญลักษณเปรียบเทียบกับ
รางกายของมนุษยคือมีปากและมีทวาร เรือเปนเสมือนมนุษยคนหนึ่ง คําเรียกสวน
ตางๆ ของเรือ ก็มาจากคําเรียกอวัยวะในรางการของคน เชน หละแก (ทอง) ตะบิน 
(แกม) ตูโกะ (คอ) บาฮอย (ไหล) ตะบิ้ง (ซี่โครง) ทําใหกาบางของมอแกนมีชีวิต
ขึ้นมาจริง เมื่อรวมกับความเชื่อและพิธีกรรมบางอยางที่ทํากับกาบางแลว ก็ยิ่งทํา
ใหกาบางมีความหมายในมิติของจิตวิญญาณสูงขึ้น ในการทํากาบางนั้น มอแกน
พิถีพิถันในการเลือกวัสดุ ชนิดไม เครื่องมือ และวิธีการตามภูมิปญญาของบรรพชน
อยางเครงครัด 
 
ในการไปตัดไมพวกเขาเลือกใช “หลาลัด แชบ” ซึ่งเปนช่ือเถาวัลยชนิดหนึ่งในภาษา
มอแกน โดยนํามาใชเสมือนเชือกสารพัดประโยชนสําหรับการผูกยึดและดึงตนไม 
ทํานั่งราน และผูกมัดตางๆ อีกมากมาย ไมที่เลือกตัดคือ “กะเอ ปะโอะ” หรือไมขัน
ทองตนที่มีความสูงยี่สิบหาเมตร เพราะมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการทํามาดเรือ
โดยเฉพาะในเรื่องของขนาดและรูปทรงไม กอนจะโคนตนไม มอแกนจะทํานั่งราน
ที่สามารถใชเหยียบได เพื่อใหสะดวกในการยืนตัดบริเวณโคนตนไมในตําแหนง 
ที่เหมาะสม จากนั้นพวกเขาจะชวยกันตัดจนไมลมแลวใช “คูลา” ซึ่งเปนเครื่องผอน
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แรงพื้นบานแบบที่ใชในการขยับหรือหมุนไมที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก เพื่อ
ปรับทิศทางตําแหนงใหงายสะดวกในการปฏิบัติการขั้นตอไป จากนั้นพวกเขาจะ
ชวยกันใชขวานสับเพื่อเปดหนาไมใหเรียบเปนระนาบเดียวกัน การลงน้ําหนักขวาน
ในแตละครั้ง ถูกกําหนดดวยตําแหนงที่ทําเครื่องหมายเอาไวกอนแลวเสมอเพื่อให
ไดขนาดและรูปรางตามความตองการ เมื่อผิวของไมเรียบและมีระนาบที่เสมอกัน
แลวก็เชือกที่ชุบลงในน้ําที่ผสมผงถานบดละเอียดมาขึงใหตึงเพื่อตีเสนใหไดรูปทรง
และความยาวของมาดเรือ ตามขนาดที่ผูสรางเรือตองการ หลังจากนั้นก็ตีเสนเปน
ลายฟนฉลามเพื่อเปนเครื่องหมายในการลงตําแหนงขวาน ทําใหการสับเฉาะไมมี
สัดสวนที่สม่ําเสมอ การเฉาะแบบฟนฉลาม ทําใหใหงายตอการขุดเนื้อไมใหเปน
รอง 
 
จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการมาดเรือและการลากเรือลงหาดโดยใช “อะไย” ซึ่งเปน
เครื่องมือดั้งเดิมที่ใชสําหรับการขุดเนื้อไมใหเปนรองลึกตามตองการ ตอมาก็ใช     
“คูลา” พลิกไมเรืออีกครั้งแลวใชขวานสับเกลาเนื้อไมดานขางตามรูปแบบที่ไดราง
เอาไว จากนั้นก็ใชขวานแตงบริเวณทองของไมเรืออีกที เมื่อแตงไมเรือใหไดรูปราง 
และน้ําหนักที่เบาพอที่จะนําลงมาดวยแรงคนทั้งหมูบานได ก็ชวยกันลากไมเรือลง
จากจุดที่โคนตนไมบนภูเขาหลังหมูบานมายังบริเวณหาดทรายดานหลังหมูบานตาม
ดวยการใชเรือหางยาวลากไมเรือเลียบฝงทะเลมาขึ้นฝงที่หาดหนาหมูบานแลวก็
ชวยกันลากไมขึ้นมาวางไวในหมูบานเพื่อเตรียมทําการแตงไมเรือในขั้นตอนตอไป 
 
คราวนี้มอแกนใช “ละแมะ” ซึ่งเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งในการแตงไมเรือ 
หลังจากการแตงไมเรือเรียบรอยแลว ก็จะทําคานยกเรือเพื่อเตรียมการเผาเรือและ
เบิกกราบเรือในครั้งที่ 1  เพื่อนๆ อีกกลุมจะเตรียมสุมไฟรอ เมื่อสุมไฟไดที่ก็ยกเรือ
ขึ้นตั้งบนคานที่เตรียมไว แรกเริ่มไมเรือจะอยูในลักษณะคว่ําเพื่อใหไดรับความรอน
จากการเผารมควัน ซึ่งจะทําใหเนื้อไมขยายตัวออกและมีความยืดหยุนมากขึ้น
กวาเดิมดวย จากนั้นพวกเขาชวยกันพลิกไมเรือใหหงายขึ้นเพื่อทําการ “เบิกกราบ
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เรือ”  หรือการทําใหไมเรือขยายแบะกวางออกโดยการรั้งของชุดเครื่องมือและ
อุปกรณไมที่เรียกวา “กละ” ที่ถูกนํามาสวมทั้งหัวและทายไมเรือในขณะที่กําลังเบิก
เรือ เพื่อปองกันการแตกและดีดออกของไมเรือ และชวยลดและปองกันอันตรายตอ
ผูทําเรือในขณะที่ทําการเบิกกราบเรือ ในระหวางนั้นก็สังเกตการเบิกเรือเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางฝงซายและขวา เพื่อพยายามใหไมแบะออกใหไดมากที่สุด พวก
เขาใชไมวัดขนาดความหนาบางของไมเรือ เพื่อที่จะแตงไมเรือใหมีความหนา
สม่ําเสมอตลอดทั้งลําเรือ ขั้นตอนนี้ตองแขงกับเวลาในขณะที่เนื้อไมยังรอนและ
ออนตัวอยู เปนการแตงเรือหลังจากการเผาครั้งแรก โดยการใชแรงคนเขาชวยกันคน
ละไมละมือ และตองอาศัยทั้งความชํานาญ ความรวดเร็วและความสามัคคี ตลอด
กระบวนการทําเรือกาบาง ตองเบิกไมเรือแบบเดียวกันนี้อีก 2 ครั้งกอนที่จะแตงหัว
และทายเรือ ซึ่งถือเปนเอกลกัษณที่โดดเดนของเรือมอแกน เมื่อมาดเรือมอแกนเสร็จ
สมบูรณแลวก็รอคอยการเสริมกาบและประกอบเปนลําเรือมอแกนตอไป 
 
ในสมัยกอนนั้นมอแกนเลือกใชไมระกําในการเสริมกราบเรือ แตสมัยนี้นิยมใชไม
กระดานทําแทนเพราะคงทนกวามาก แมวาจะทํายากกวาและใชเวลานานกวา  
ตนไมหนึ่งตนทําเปนไมกระดานไดเพียง 2 แผนเทานั้น เริ่มจากการผาไมทั้งตน    
ใหแยกออกจากกันเปนสองสวนเสียกอน แลวก็ชวยกันใชขวานสับเอาเนื้อไมออก 
โดยพวกเขาไดกะขนาดความหนาของแผนไมกระดานไวคราวๆ แลว คือหนาราวๆ 
3-4 นิ้วมือทาบวัด เมื่อไดขนาดก็ใชขวานแตงไมกระดานใหเปนแผนมีความหนา
ตามที่ตองการโดยใหมีขนาดและน้ําหนักที่เบา สะดวกในการนําลงจากภูเขา  
จากนั้นก็ชักลากไมกระดานลงมาไวที่หมูบาน เพื่อทําการแตงใหเรียบและไดขนาด
ที่เหมาะสม เตรียมสําหรับการประกอบเรือในขั้นตอนตอไป จํานวนไมกระกระดาน
ตองใชทั้งหมดมี 6 แผน ตอจากนั้นก็วัดขนาดไมเพื่อทํากระดูกงูเพื่อเสริมความ
แข็งแรงใหกับมาดเรือกอนที่จะประกอบแผนไมกระดานทีละแผนเขากับมาดเรือ
แลวประกบดวยไม “ปาโดะ” เพื่อยึดไมกระดานเขากับมาดเรือใหแข็งแรงอีกทีหนึ่ง
หลังจากขั้นตอนทั้งหมดนี้แลว มอแกนจะปูไมกระดานรองนั่ง ตอกหมัน ทําฝาขาง
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เรือ (บิได) ที่สานจากไมไผ แลวประกอบหลังคาเรือจากใบเตยหนาม ซึ่งเย็บเปนผืน 
เหมือนบานแบบที่บรรพบุรุษเคยอาศัย หลังจากนั้นจะหาไมมาประกอบเปนหางเสือ
และเหลาไมแจว พรอมที่จะติดเครื่องยนตแลวลงน้ําไดเลย 
 
ขนาดและรูปทรงไมจะมีความสําคัญในแงความรูสึกของที่ผูเปนเจาของเรือดวย 
ยกตัวอยางเชน มอแกนจะพยายามเลือกไมที่มีลักษณะของลําตนที่สูงตรง ปราศจาก
ตุมไมหรือหากมีก็ขอใหนอยที่สุด โดยพวกเขามีความเชื่อในเรื่องของการทําเรือวา
หากมอแกนผูใดเลือกไมมาทําเรือที่มีลักษณะเปนตะปุมตะปา เมื่อยายเขามาอยูอาศัย
ในเรือแลว ตัวเจาของเรือนั้นจะเจ็บไข ตามเนื้อตามตัวจะเปนโรคผิวหนังที่เปนตุมๆ 
ลักษณะเหมือนกับไมที่นํามาทําเปนเรือนั่นเอง ดังนั้นมอแกนจึงมีความเชื่อที่เปน
กรอบใหพิถีพิถันในการเลือกไมที่จะนํามาทําเรือเปนอยางมาก และยังมีพิธีขอไม
จากเทพยดาอารักษในปากอนตัดไมดวย  
 
จากขั้นตอนและวิธีการทํากาบางทั้งหมดจะเห็นไดชัดเจนถึงพลังความรวมมือ
ระหวางญาติพ่ีนอง เพื่อนบาน ความเกื้อกูลตอธรรมชาติ ความสามารถในการพลิก
แพลงผอนแรงจากหนักเปนเบา ความรูเทาทันแรงไฟและความยืดหยุนของเนื้อไม 
ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสัดสวนและโครงสราง หรือแมกระทั่งความ
ฉลาดในการการเลือกชนิดและขนาดของไมรวมทั้งเครื่องมือตางๆ  
 
สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตผานการคิดคน ลองผิดลองถูก มาเปนเวลาหลายชั่วอายุคน 
กวากาบางจะสมบูรณแบบ ออกไปแลนลอยลํานําพาชีวิตของมอแกนไปอยูกลาง
ทะเล และเดินทางแรมรอนผานนานน้ําและเกาะแกง ฝาแสงแดดและพายุฝนได    
ถาหากกาบางไมสมบูรณ ทนทาน แข็งแกรงพอ ชีวิตของมอแกนก็อาจตองจมสูทอง
ทะเลพรอมกาบาง แตที่ผานมานอยนักที่จะจมถาไมเจอพายุคลื่นลมที่หนักจริงๆ  
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นอกจากกาบางแลว ชาวมอแกนยังมี “ฉาพัน” ผูเปรียบเสมือนลูกของกาบาง ฉาพัน
เปนเรือขนาดเล็กที่ใชเพื่อออกไปทํามาหากินในระยะใกลๆ อีกทีและเปนทั้งเรือ
สํารองยามฉุกเฉิน นับวาเปนการเตรียมพรอมสําหรับชีวิตที่อยูกับการรอนแรมไป
ในทะเลจริงๆ รถยนตและจักรยานยนตมีความสําคัญตอคนบนบกอยางไร กาบาง
และฉาพันก็มีความสําคัญตอมอแกนไมนอยไปกวากัน ขอแตกตางเพียงประการ
เดียวคือชาวเมืองตองใช “เงิน” เพื่อใหไดมาซึ่งพาหนะในขณะที่ชาวมอแกนใช   
“ภูมิปญญา” และ “ความรวมมือรวมใจ” ในการสรางสรรคพาหนะของพวกเขา  
อยางไรก็ตาม การสรางกาบางใหมๆ ในยุคนี้ก็ใชวาจะทําไดงายๆ เพราะพวกเขา
ตองขออนุญาตตัดไมจากทางอุทยานฯ เสียกอน  
 
เสาหลอโบง...เสาหลักแหงจิตวิญญาณบรรพชน 

วันขึ้นสิบหาค่ํา เดือนหาของทุกปคือกําหนดการจัดพิธีฉลองเสาหลอโบง  เสาหลัก
แหงจิตวิญญาณบรรพชน ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญยิ่งของชาวมอแกนเกาะสุรินทร   
ผูที่เคยไดรับนิยามจากคนสวนใหญวาเปน “ชาวเลกลุมสุดทายที่ยังดํารงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมมากที่สุด” สวนหนึ่งอาจเปนเพราะใน 
 
อดีตคลื่นลมทะเลไดเปนปราการกักกั้นวัฒนธรรมใหมใหยากแกการเดินทางเขาไป
ถึง แมกระนั้นก็ยังมีนักเดินทางที่ใฝรู เชน มารเชลโล คารโตลาโน ชาวสวิสซึ่งเคย
คลุกคลีอยูกับมอแกนที่หมูเกาะมะริด ในประเทศพมารวมหกป และอาจารยนฤมล 
อรุโณทัย จากโครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเขาไปคลุกคลีกับมอแกนเกาะสุรินทรต้ังแตป 2536 ชวยนําขอมูลความรูและ    
ภูมิปญญาของชาวมอแกนมาเผยแพรใหสังคมภายนอกไดรับรูและเขาใจชาว 
มอแกนมากขึ้นซึ่ง นับวาเปนประโยชนแกนักวิจัยหรือผูที่อยากศึกษาวิถีชีวิต 
มอแกนรุนหลังเปนอยางยิ่ง 
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สมัยกอนวิถีชีวิตของมอแกนจะผูกพันกับธรรมชาติมากและบางความเชื่อก็ผูกพัน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกวา ผี หรือเจาที่อยางเหนียวแนนเชนกัน อยางเชนพิธี 
เสาหลอโบงก็เปนพิธีกรรมอยางหน่ึงที่เกี่ยวพันกับ ผี เจาที่ และวิญญาณบรรพบุรุษ 
ในอดีตความเชื่อที่วาทรัพยากรธรรมชาติถูกควบคุมโดยสิ่งเหลานี้ ทําใหมอแกนไม
กลาทําลายธรรมชาติเพราะกลัวผี หรือเจาที่ เชนเมื่อเด็กมือซนเอาขวดไปปาที่
หัวแหลมแลวปวดทองอยางรุนแรง ผูเฒาก็เช่ือวานี่คือการถูกเจาที่ลงโทษ ยิ่งถาทํา
ในเดือนหลอโบงเจาที่ยิ่งแรง ตองทําพิธีกรรมแกโดยการเชิญเจาที่มาเขาทรงในราง
ของคนทรงผูทําหนาที่สื่อสารระหวางโลกแหงจิตวิญญาณกับโลกมนุษย มารเชลโล 
เคยกลาวไววา “ภาษาที่ผูเฒาใชตอนเขาทรงไมใชภาษามอแกน แตเปนภาษามาเลย
โบราณ จากการศึกษามอแกนในพมามาหกป ไดเห็นวัฒนธรรมการเขาทรงของ 
มอแกนหลายกลุม การเขาทรงมีหลายระดับ ต้ังแตเขาทรงระดับสูงเพื่อทํานาย
อนาคต และเขาทรงระดับธรรมดาเพื่อปดเปาโรคภัย”  
 
กอนถึงพิธีเสาหลอโบง ชาวมอแกนจะเตรียมเสาไม 4 ตนที่แกะสลักเปนหนาของ 
แอบาบ อีบูม ตีมะ และยะตอยที่ถูกตกแตงดวยเปลือกหอย ตีมะเปนลูกสาวของอีบูม 
และเปนภรรยาของยะตอย นอกจากนี้ก็มีศาลเจาขนาดยอม ลักษณะเปนเรือนสูง
หลังคาจั่วทําดวยไม ในศาลตั้งถาดเครื่องเซน เปนขนมตางๆ ที่ทําจากแปง ขาว
เหนียว ขาวตอก อีกจานหนึ่งเปนขนมแปงทอดที่ปนเปนรูปสัตวตางๆ ตัวเล็กๆ ทั้ง
ปลา ปลาดาว หมาและเตา ทั้งหมดถูกจัดวางอยูริมชายหาดอาวชองขาดบนเกาะ
สุรินทรใต ซึ่งอยูฝงตรงกันขามกับหาดทรายดานหลังของที่ทําการอุทยานฯ ของ
เกาะสุรินทรเหนือ ที่นี่เคยเปนหมูบานเกาของมอแกน เพราะเปนบริเวณที่คลื่นลม
สงบ มีแหลงน้ําจืดอยูใกล แตเมื่ออุทยานฯ เขามาไดเจรจาขอซื้อพ้ืนที่ตรงนี้เปนที่ทํา
การอุทยานฯ ทําใหมอแกนตองอพยพไปตั้งหมูบานที่อาวไทรเอนกอนที่บางสวนจะ
แยกมาอยูที่อาวบอนซึ่งอยูไมไกลจากที่ทําการอุทยานฯ เกาะสุรินทรเหนือมากนัก 
ปจจุบันหมูบานทั้งสองแหงมีชาวมอแกนรวมกัน ประมาณ 200 คน ซึ่งถือวาเปน
จํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับมอแกนในเกาะมะริดที่มีประมาณ 2,000 คน 
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ในพิธีเขาทรงฉลองเสาหลอโบง เมื่อป 2546 คุณจักรพันธุ  กังวาฬ นักเขียนจาก
วารสารสารคดี เคยบันทึกไววา “ขณะที่เรือหัวโทงสองสามลํานํามอแกนจาก      
อาวบอนและอาวไทรเอนมาที่งาน พวกคนทรงรุนวัยกลางคน ทั้งปามิเซี่ย ลุงซาเละ 
ลุงดูนุง ปามูกิ ปาดออะ แมเฒาอีกสองสามคน และคนตีกลอ นั่งรวมกลุมกันอยูที่
หนาเสาหลอโบงทั้งสี่ตนแลวเริ่มทําพิธีเขาทรง ปามิเซี่ยกลายเปนคนละคนกับเมื่อ
ตอนบายที่เที่ยวกระเซาเยาแหยคนนั้นคนนี้ บัดนี้แกดูสํารวมจริงจัง กางซี่พัดไปวาง
บนหัวคนอื่น แลวนํามาเพงพินิจ เปนการทํานายอนาคต เสียงรองเพลงดังระคน
จังหวะกลอง ฟาเบื้องบนคอยๆ หมนแสงลงทุกที ผมยืนอยูกับหนุมสาวมอแกน 
วัยรุนและเด็กๆ ที่ลอมวงดูพิธีเขาทรง แมเฒาปะเยใบหนายับยนบงบอกวานาจะอยู
ในวัยไมตํ่ากวา 80 ป พาสังขารรวงโรยลุกขึ้นรายรํา กระทั่งลมฟุบแนนิ่งบนผืน
ทราย ลุกหลานตองพาไปนอนพัก แมเฒาอีกคนรางผอมผูกผาแดงคาดหนาผาก แก
นั่งขัดสมาธิ ผงกหัวขึ้นลงอยางถี่เร็ว ฝามือรัวตบเขาเหมือนกําลังปลุกเราตัวเอง  
ลุงดูนุง ปามูกิ ปามิเซี่ยรองเพลงโตตอบกันดวยน้ําเสียงทอดสูงต่ําคลายเพลงสวด 
ปาดออะคลองผาแพรสีฟาพาดไหลนั่งตัวสั่นเรา ลุกขึ้นเตนแขนขาวาดกระตุก คน
ทรงอื่นๆ ลุกขึ้นตาม ยิ่งดึกเสียงรองเสียงกลองยิ่งเราระรัว เทียนหลายเลมที่จุดไว
กลางวงเปลงแสงสวางเรืองรอง แตรอบนอกกลับหอมลอมดวยความมืดมิด จึงดู
เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก มองไปไมเห็นอุทยานฯ ไมมีนักทองเที่ยว เวลานี้มี
แตบรรดาคนทรงที่กําลังสื่อสารกับผีบรรพบุรุษผูลวงลับและลูกหลานที่รุมลอม 
หาดทรายแหงนี้กลายเปนสถานที่ที่โลกมนุษยและโลกวิญญาณรวมเปนหนึ่งเดียว 
ลุงดูนุงรองเพลงอยูดีๆ ก็ตัวสั่นลุกขึ้นปนเสาตนหนึ่งอยางรวดเร็ว สาหลอโบงทั้งสี่
ตนปกอยูบนผืนทรายไมลึกนัก ความสูงและขนาดของมันก็ดูไมมั่นคงพอที่จะรับ
น้ําหนักคนคนหนึ่งเอาเสียเลย วูบแรกผมตะลึงเพราะลุงดูนุงเทาที่รูจักนั้นเปนคน
เรียบรอย ใจดี เวลานี้ลุงดูนุงยืนตระหงานเหยียบบนหัวเสาทั้งสองตนโยกยายสาย
กายขามไปเหยียบตนอื่น ช้ีนิ้วกราด ปากพร่ําพูด แลวนั่งลงไขวหางหอยขาครอม 
หัวเสาตนหนึ่ง เอาฝามือปองหนาผาก ดวงตาเลื่อนลอยเหมือนคนไรสติมองฝาเว้ิง
ความมืดไปทางฝงอุทยาน ผมเดินเลี่ยงความอึกทึกออกมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ยัง
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จําเรื่องที่มอแกนเลาใหฟงไดวา สมัยสักสิบปมาแลวในงานหลอโบงจะมีคนมารวม
อยางเนืองแนน มอแกนทุกคนจะหยุดงานเพื่อมารวมพิธีที่จัดเปนเวลาสามวัน ญาติ
มิตรมอแกนจากพมาก็พากันมามาก เรือมอแกนจอดเรียงหนาหาดเปนแนวยาว
เหยียด...ทําใหอดจินตนาการภาพอดีตนั้นไมได” 
 
ในปจจุบันแมยังมีงานหลอโบง แตความเขมขลังของพิธีกรรมอาจไมเหมือนในอดีต 
เมื่อกอนผูเฒาเคยบอกวา “งานหลอโบงสมัยกอน มอแกนเซนผีดวยเตาทะเล ในงาน
มอแกนยังกินหอยเมน ปลิงทะเล เพรียง หอยนางรม ปลา แตเดี๋ยวนี้อุทยานฯ หาม
ไมใหจับเตา ใหใชไกแทน”  สวนหัวหนาอุทยานฯ บอกวา “สมัยกอนมอแกนชอบ
กินเตามาก เนื้อมันอรอย ตัวใหญเขากินเตากระ เตาตนุ จับไดตัวนึงก็อิ่มไปหลายวัน 
เขาบอกวาเอามาทําพิธีหลอโบง เพราะผีบรรพบุรุษชอบ ผมบอกหยุดๆ ขอรอง เอา
ไกไปแทนจะเอากี่ตัวก็ให”  เครื่องเซนที่เปลี่ยนไป จํานวนผูเขารวมที่ลดลง ทั้งๆ ที่
มอแกนยังใหญาติจากพมาเขามารวมงาน อาจทําใหจิตวิญญาณบรรพบุรุษออนแอ
ลงได เพราะไมไดเครื่องเซนที่ช่ืนชอบ หรือลูกหลานญาติมิตรมากันไมมากเหมือน
กอน จะอยางไรก็แลวแตตราบใดที่มอแกนยงัคงมีพิธีกรรมเสาหลอโบง พวกเขาก็ยัง
เช่ือมั่นวาวิญญาณของบรรพบุรุษจะยังคงใหพลัง และปกปองคุมครองเขาอยูเสมอ 
วิญญาณและพลังเหนือธรรมชาติ เปนสิ่งที่ลึกล้ํา มีคุณคาและมีความหมายเกินกวาที่
เทคโนโลยีสมัยใหมจะเขาไปพิสูจนและถอดรหัสนั้นได นอกจากผูที่ไดรับผล
โดยตรงเทานั้นที่จะรับรูและสัมผัสในพลังอันศักดสิทธิ์นั้นไดดวยตนเอง 
  
บทสงทาย 

การทําความเขาใจในคุณคาและความหมายของชีวิต นับวาเปนเรื่องลึกซึ้งที่ตองใช
เวลา ใชประสบการณ มุมมอง ทัศนคติ ความคิดและความเชื่อมาเชื่อมโยง แปล
ความหมาย และถอดรหัสจากสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสื่อสารใหทั้งคนที่ถูกศึกษาและคนที่
ไมไดศึกษาเขาใจซึ่งกันและกัน จากการเรียนรูคุณคาและความหมายจากชีวิต       
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มอแกน ทําใหผมไดพยายามเชื่อมโยง ความงดงามของชีวิตระหวางคนกับธรรมชาติ 
ระหวางคนกับคน และระหวางคนกับสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เพื่อใหเห็นถึงความ
เปนมา เปนอยู และที่กําลังจะเปนไป ชีวิตมอแกนเปนชีวิตที่คอนขางลี้ลับในสายตา
ของคนเมือง ความจริงแลวในวัฒนธรรมมอแกนมีความคิด ความเชื่อ ภูมิปญญาที่ 
ดีงามหลายอยางถูกเก็บงําไวเพื่อรอคอยการคนหาและเปดเผย นาเสียดายที่สิ่งดีๆ  
บางอยางเริ่มเลือนหายไปจากการเปดรับความทันสมัยที่เดินทางมาพรอมๆ กับสื่อ
และผูคนจากภายนอกที่ไมคอยเขาใจความงดงามเรียบงายตามวิถีของมอแกน  
พรอมกับเกิดพฤติกรรมและแบบแผนการบริโภคความเปนอยูใหมๆ ขึ้นมาแทน  แม
ทุกอยางตองเปนไปภายใตเงื่อนไขของกาลเวลา แตการเรียนรู ปรับตัว เพื่อใหรูเทา
ทันสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นและเลือกบริโภคในสิ่งที่เหมาะสมนับเปนเรื่องที่สําคัญ
สําหรับชาวมอแกน ควบคูไปกับการเรียนรูเพื่อที่จะรูจักและเขาใจในรากเหงาของ
เผาพันธุตนเอง โดยเฉพาะสําหรับมอแกนรุนใหม เพราะรากเหงาที่แข็งแรงจะชวย
ใหเขายืนหยัดอยูไดอยางเขมแข็งและมั่นคง สามารถตานตอกระแสวัฒนธรรมใหม
ที่ฝาคลื่นลม ไหลบาเขามาในชีวิตพวกเขาได 
 
การศึกษาของผมในครั้งนี้ ไดรับขอมูลและบทเรียนที่ดีๆ จากผูคนตางเผาที่เขาไป
ศึกษาชีวิตชาวมอแกนอยางลึกซึ้ง เชน อาจารยนฤมล อรุโนทัย และคุณอัคนี มูลเมฆ 
ผูศึกษาประวัติศาสตรชาติพันธุมอแกนอยางถึงแกน รวมถึงกลุมนักเขียนจากลานนา 
ที่ “มาเพื่อบอกรักแด...อันดามัน” และผูไปรวมสังเกตการณพิธีหลอโบงอยาง 
คุณจักรพันธุ กังวาฬ นักเขียนวารสารสารคดี ทุกทานที่เอยมานี้นับเปนเปนผูนําทาง
ในการเดินทางสูการเรียนรูวิถีมอแกน และเปนผูที่มีคุณูปการตองานเขียนช้ินนี้เปน
อยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีบรรดาคนทํางานเพื่อสังคมอีกหลายคนที่คลุกคลีรวมทุกข
รวมสุขอยูกับมอแกลน ณ เกาะแกงแหงอันดามัน พวกเขาเหลานี้ไดชวยใหขอมูล 
ขอคิดเห็น และความรูสึกลึกๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการเขาถึงมอแกน แมจะ
เปนเพียงความเห็นที่ยังบอกไมไดวาถูกหรือผิด แตความรูสึกเหลานั้นถูกกลั่นกรอง
มาจากประสบการณจริงซึ่งผมถือวามีคาอยางยิ่ง 
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บางเรื่องราวบางมุมมองกับพี่นองชาวมอแกน-มอแกลน ที่ผมไดไปเรียนรู ไปสัมผัส
ในครั้งนี้ อาจเปนแคเพียงจุดเริ่มตนของการศึกษาเทานั้นเอง เพราะวิถีของพวกเขาที่
เดินทางรอนแรมอยูในทองทะเลนั้นยาวนานจนเกินที่จะบอกเปนระยะทางและเวลา
ได บรรพบุรุษของพวกเขาไดเคยฝาพายุ ลม ฝน แมกระทั่งสึนามิมาก็นับครั้งไมถวน  
ชีวิตพวกเขาจึงเปนตํานานอันยิ่งใหญที่ผานการบอกเลา การบันทึกซึ่งบางครั้งก็อาจ
ตกหลนคลาดเคลื่อนไดเมื่อเวลาหรือสถานการณไดเปลี่ยนไป แตอยางไรสําหรับผม
แลวความรู และความรูสึกที่ผมไดจากการศึกษาในครั้งก็นับวามีคายิ่งซึ่งไมสามารถ
ศึกษาไดจากสถาบันแหงไหน หากชีวิตของมอแกนคือชีวิตที่เดินทางอยางอิสระ 
การศึกษาครั้งนี้ก็ทําใหผมไดมีโอกาสเดินทางอยางอิสระรวมไปกับพี่นองมอแกน
เชนกัน… 
 
                                                               ขอนอมคารวะแดวิญญาณบรรพชนมอแกน                         
             สําเริง   เชยช่ืนจิตร/ กันยายน 2549 
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บันทึกตนเร่ืองจากผูเขียน 

จากการทองเที่ยวไปยังหมูบานตางๆ ของชาวประมง ตลอดหลายปที่ผานมาไดพาน
พบเรื่องราวมากมายบนความทุกขยากและลําเค็ญของผูคน เชน ชาวประมงและ
ชาวเล ความไมยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรสงผลใหไดเห็นถึงความเหน็ด
เหนื่อยผานหยาดเหงื่อและแรงกายของพวกเขา  
 
ผูเขียนไดขอสรุปที่คลายคลึงกันของปญหาเหลานั้น เชน การจัดสรรเรื่องที่ดินที่อยู
อาศัยของคนที่อาศัยอยูที่ราบและหุบเขา การหาอยูหากินตองถูกอุทยานทับที่  
หรือไมก็อยูในที่ดินของเอกชนที่มีที่ดินเปนจํานวนมาก และไมไดมีที่ดินไวเพื่อทํา
การผลิต หลายคนชวิีตลมสลายมุงหนาสูชุมชนหนาแนนในเมืองใหญจนเปนสลัม 
 
สวนชาวประมงตั้งแตอดีตไมคอยใหความสําคัญกับที่อยูอาศัยมากนักเนื่องจากชีวิต
เกือบทั้งชีวิตตองอาศัยอยูในทองทะเลและริมชายฝง แต ณ ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวถูก
สงวนไวใหกับการทองเที่ยวและควบคุมการใชพ้ืนที่ ตลอดจนสงเสริมใหมีแนว
ทางการทําประมงเพื่อการสงออกตลอดหลายปที่ผานมา    
  
ทําใหวิถีการดํารงชีพของชาวประมงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐ 
 
พวกเขาไดถูกตอนใหจนมุม ไมสามารถมีที่ยืนในสังคมตองอยูในซอกหลืบของการ
ทองเที่ยวและพัฒนาสูความเจริญ อุตสาหกรรมและปโตรเคมี กลบความเจ็บปวด
และคราบน้ําตาของเจาของแผนดินใหเห็นแตความรื่นเริงบันเทิงในคราบของการ
สงเสริมการทองเที่ยว สงผลใหมูลคาในที่ดินชายฝงมีคาสูงขึ้นตามกระแส 
การพัฒนาการทองเที่ยว    
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หมายความรวมไปถึงการเหยียบย่ําในทรัพยากรของพวกเขา ทั้งการใหสัมปทาน  
ทําไมทั้งปาบกและปาชายเลน จนผืนปาหมดไปในชวงเวลาเพียงไมก่ีป การสงเสริม
การสงออกโดยการขูดรีดและขมขืนทรัพยากรในทองทะเลไปอยางยอยยับ เชน การ
ใชเครื่องมือหาปลาที่ทันสมัยทั้งอวนรุน อวนลาก และเรือปนไฟปลากะตัก  
ทุกเหตกุารณเปนสาเหตุที่ทําใหชาวประมงและชุมชนชายฝงสูญเสียอิสรภาพในการ
ดํารงชีพ 
 
การเขียนเรื่องราวถายทอดวิถีชีวิตในหนังสือเลมนี้ลวนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มากระทบ
ทําใหพวกเขาเหลานั้นตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไป การลุกขึ้นสูของแตละชุมชนเปน
เรื่องที่นายกยอง แตในบางเหตุการณก็เปนการเสี่ยงตอการเผชิญกับอํานาจมืด แต
นั่นก็ เปนหนทางเดียวที่จะชวยกอบกูทรัพยากร  วิ ถีแหงชุมชนและสังคมที่ 
พึงปรารถนากลับคืนมา หลายชุมชนผานพนอุปสรรคไปได แตการรักษาชัยชนะที่
ไดมาใหคงอยูนานเทาที่จะเปนไปไดกลับเปนสิ่งสําคัญยิ่งกวา  
 
ในหวงแหงการเปลี่ยนแปลง คนจนตองใชพลังและความสามารถทุกวิถีทางและ
หลายเทาของความพยายามของกลุมจึงจะสามารถเทียบเคียงกับการตอสูกับฝาย
ตางๆ ได พวกเขาตองเปลี่ยนแปลง บางคนใชเวลาทั้งชีวิตก็ยังไมสามารถเห็นเทียน
แหงชัยได 
 
ขอคารวะกลุมนักสูกลุมตางๆ ทั้งที่ไดลวงลับไปแลวและยังยืนหยัดที่จะตอสูตอไป  
 
งานเขียนนี้เปนประสบการณจากการลงพื้นที่ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาได
เห็นวิถีและแงคิดสิ่งที่กระทบตอชุมชน ตัดพอสังคมผานงานเขียนเพื่อใหเขาใจ
เจตนาของคนชาวประมงชายฝงอันดามันใหสอดคลองกับสภาพที่เปนอยู ปญหา
และสิ่งที่ทําใหพวกเขาตองเปลี่ยนแปลงโดยที่พวกเขาไมไดมีสวนรวมในการ
กําหนด 
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ทิศทางในอนาคตเหลือเพียงแตภาคสวนตางๆ มารวมกันคิดรวมกันแกไขปญหาให
ตรงจุดรวมกัน เพราะในหมูบานยอมรูดีวาควรจะแกไขอยางไร   
 
หวังไวลึกๆ วาสักวันจะเห็นรอยยิ้มอยางเต็มภาคภูมิของพวกเขาสักครั้งในชั่วชีวิตนี้ 
 
สมยศ  โตะหลัง 
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เร่ืองเลาชีวิต “ชาวเล”1 

รําพันในคืนแรม จากหญิงชราแหง “ลิเปะ” (ลิเปะ หรือ หลีเปะ) 

“เราถูกทางการทํารายหนักๆ มาหลายครั้งแลว ครั้งแรกเมื่อคราวที่อุทยานฯ เขามา
ทําการในบริเวณที่เราอาศัย เจาหนาที่ไดทํารายเรา ทํารายลูกหลานเรา เราตอง
สูญเสียคนในชุมชนไป 2 คนอันเนื่องมาจากการตอสูกับอุทยานฯ จนตองไปติดคุก
ที่บางขวางจนบัดนี้กวา 20 ปแลว เขาสองคนก็ยังไมไดกลับคืนสูชุมชนเลย” 
 
ลามแปลถอยคําของหญิงชราชาวอูรักลาโวยออกมาใหชายหนุมผูพเนจรมาถึงเกาะ
แหงนี้ ไดรับทราบเรื่องราวบนแผนดินเกิดนานหลายชั่วอายุคนที่พวกเขาอาศัยอยู
บนผืนแผนดินและทองทะเลแหงนี้  กอนที่อํานาจรัฐและความเจริญภายใต 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะเขามาทําลายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
 
เกาะลิเปะเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาในทะเลอันดามัน ซึ่ง
ประกอบดวยเกาะตางๆ จํานวนมาก อาทิ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม 
เกาะไข เกาะตง เกาะหินซอน ฯลฯ  
   
ซึ่งในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหลายหมื่นคนเขาไป
เที่ยวกิน ดื่ม เพื่อหาความสุขสําราญ บนเกาะเหลานี้นอกจากมีทรัพยากรธรรมชาติ 
สัตวทะเลทั้งกุง หอย ปู ปลาอันอุดมสมบูรณแลว เกาะลิ เปะยังมีปะการังที่
สวยงาม หาดทรายละเอียดสะอาดตา น้ําทะเลใสสะทอนแสงแดดเปนประกายสีฟา
จนเห็นพื้นทรายดานลางของผิวน้ํา มีสถานที่และบริเวณกวางขวางมากพอในการ
รองรับกับกิจกรรมตางๆ ของนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนการดําน้ําชมปะการัง     

                                                 
1 ตีพิมพคร้ังแรก  วารสารคลื่นทะเลใต  ฉบับเดือน  พฤศจิกายน  2549 
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ตกปลา อาบแดดหรือเลนน้ําทะเล นับเปนสวรรคของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศที่ปรารถนามุงไปเสพบรรยากาศอันสวยงามบนเกาะแหงนี ้
 
การนั่งหัวเรือโตคลื่นเพื่อไปยังเกาะแกงตางๆ เหลานี้ ถือเปนความทาทายอยางหนึ่ง
เกาะลิเปะและเกาะอาดังในปจจุบันมีชุมชนชาวประมงกลุมหนึ่งที่เรียกตนเองวา 
ชาวอูรักลาโวยหรือชาวเล ทั้งสองเกาะมีชาวอูรักลาโวยอาศัยอยูประมาณ 520 
ครอบครัว ประชากรกวา 1,000 คน ซึ่งอาศัยอยูที่นี่มานานหลายชั่วอายุคน ประกอบ
อาชีพทําการประมงโดยเครื่องมือดั้งเดิม 
 
ในอดีต ผูชายชาวอูรักลาโวยจํานวนไมนอยตองเจ็บปวยพิการขาลีบ เนื่องมาจาก
พวกเขาตองดําน้ําลึกลงไปวางลอบดักสัตวน้ําเปนประจําทุกวัน แรงดันและความกด
อากาศใตทองทะเลที่ตองประสบอยูทุกเมื่อเช่ือวันนี้เอง ที่ทําใหหลายคนตอง
กลายเปนคนพิการ คนที่นี่ยังไดรับการศึกษานอยเพราะเปนพื้นที่อยูหางไกล 
ถึงแมวามีการสรางโรงเรียนมาตั้งแตป พ.ศ.2501 แตชุมชนยังรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม และเอกลักษณทางภาษาของชนเผาไวไดเปนอยางด ี
 
แตในทางกลับกันนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว กลับกลายมาเปน
นโยบายทํารายคนกลุมหนึ่งซึ่งเปนเจาของแผนดินดั้งเดิม 
  
หญิงชรายอนถึงเรื่องราวอันขมขื่นที่เธอและเพื่อนชนเผาเดียวกันตองประสบ! 
 
“ครั้งนั้นเขากลาวหาวาพวกเราบุกรุกที่หลวง ทําใหตองหยุดการทํานา เลิกทําไร
ปลูกผักเพื่อไวกินกับอาหารทะเลที่หาไดจากการวางลอบและตกเบ็ด ชาวอูรักลาโวย
ตองสูญเสียที่ดินทํามาหากินและที่อยูอาศัยสวนหนึ่งใหกับการเขามาอยูของ
หนวยงานและพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ เมื่อป พ.ศ.2517 ชาวอูรักลาโวยที่ผาน
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เหตุการณชวงนั้นยังคงจําภาพการถูกกระทําที่โหดราย ทารุณ เยี่ยงชาวอูรักลาโวย
เปนสัตวปาที่ไปแยงแผนดินเกิดของเขาได” 
 
หลังจากนั้นพวกเขาก็ยังคงดิ้นรนตอสู ทํามาหาเลี้ยงชีพกันตอไป ไมนานนักความ
ทรงจําตอเหตุการณที่นํามาซึ่งความเจ็บปวดอัปยศก็เริ่มจางหายไปกับกาลเวลา 
พรอมกับเพื่อนชาวอูรักลาโวยอีกสองคนที่ถูกจับกุมตัวไปก็ยังไมไดกลับคืนสูถ่ิน
เดิม และเมื่อเวลาลวงมาถึงชวงปลายป พ.ศ.2540 พวกเขาก็ถูกทํารายอีกครั้ง ภายใต
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวทะเลอันดามันอันสวยหรู หลังจากนั้นเปนตนมาวิถี
ชีวิตของชาวอูรักลาโวยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งทุกอยางในเกาะเริ่มมีมูลคา 
การดํารงชีวิตตามวิถีชาวประมงแบบดั้งเดิมเริ่มสูญหายและหมดคุณคาลงไปทุก
ขณะ 
 
“มีคนตองการที่ดินมากขึ้น ตองการชายหาดมากขึ้น มีคนตองการเปดรีสอรทราน
อาหารมากขึ้น แตแทนที่ผลประโยชนที่มาพรอมกับการทองเที่ยวจะสงผลใหชาว 
อูรักลาโวยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ทุกอยางกลับสวนทางไปอยางสิ้นเชิง มีชาวอูรักลาโวย
ปวยดวยอาการเจ็บที่หนาอกสาเหตุจากการรับจางถาง ขุดรากไมเพื่อทํารีสอรท แบก
น้ําและน้ํามันเพื่อบริการแขกที่เขาพักในรีสอรทมากขึ้นแทนที่การปวยเปนขาลีบ
จากการดําน้ําเพื่อวางลอบเหมือนแตกอน และเราไมรูจะไปรักษาที่ไหนเพราะที่นี่ไม
คอยมีหมอ” 
 
ความตองการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินนี่เอง ที่กลายเปนปมปญหาใหญของชน
พ้ืนเมืองเจาของแผนดินเดิมเหลานี้  
 
“เราไดสูญเสียที่ดินของบรรพบุรุษไปเพราะเราไมรูหนังสือ เราไมรูกฎหมายทําให
พวกเราตกเปนเครื่องมือของผูรูกฎหมาย ผูมีอํานาจ ผูรู ผูมีความเจริญ ที่กลาวหาวา
ชาวอูรักลาโวยดอยพัฒนา ชาวอูรักลาโวยตองสูญเสียที่ดินใหกับคนที่ไมไดนับถือ
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ความศักดิ์สิทธของ โตะคีรี บรรพบุรุษคนสําคัญไปแลวหลายแปลง และกําลังจะ
สูญเสียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พรอมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยว ยังมีอีก
หลายพื้นที่ตองโดนขมขูคุกคาม หลายพื้นที่ถูกฟองรองเปนคดีความอยูในชั้นศาล” 
ชาวอูรักลาโวยไมรูหนังสือ ไมรูวาอะไรคือสิทธิครอบครองที่ดิน ไมรูจักและ
ขวนขวายเพื่อที่จะหาเอกสารสิทธิ์มายืนยันความเปนเจาของผืนแผนดินที่พวกเขาอยู
อาศัยมานานหลายชั่วคน พวกเขาไมรู ไมใสใจ ไมรูจักกระบวนการยุติธรรมวาเปน
อยางไร ขั้นตอนการตอสูคดีจะตองทําอยางไร รูแตเพียงวาโตะคีรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
พวกเขานับถือสอนใหเคารพธรรมชาติ ไมเอาเปรียบผูอื่น แมกระทั่งสัตวที่อยูรวม
โลกกับเขา สถานการณการแยงชิงที่ดินชาวบานโดยนายทุนบนเกาะลิเปะกําลัง
รุนแรง เฉกเชนเดียวกับกระแสการพัฒนาและการลงทุนดานการทองเที่ยวที่กําลัง
พุงสูง 
 
“อนาคต...ชาวอูรักลาโวยอยากสงลูกใหไดเรียนกฎหมาย เพื่อตอสูกับนายทุนให
ชนะคดี และเรียนดานการตลาดเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและนํารายไดมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวอูรักลาโวยใหมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น แตเราจะไมเอาเปรียบและทําราย
ใคร เหมือนที่นายทุนทํากับเราในปจจุบัน แตกวาจะถึงวันนั้น เราทําไดเพียงภาวนา
ตอโตะคีรีใหคุมครองและรักษาชาวอูรักลาโวยไมใหถูกทํารายดวยวิธีการที่รุนแรง
จากนายทุน ใหมีคนมาชวยใหพวกเราชนะคดีและรอดพนจากการลายึดแผนดินของ
บรรพบุรุษของเราไป หรือเพียงแค...ขอที่ดินจากนายทุนคืนสักเล็กนอยเพื่อเปนที่ฝง
ศพของตัวเองและลูกหลานอยางเงียบๆ โดยไมตองมีพิธีกรรมใดๆ แคนี้ก็พอ” 
 
ทุกถอยความจากปากคําของหญิงชรากลั่นออกมาดวยน้ําตา รําพันกับหนุมพเนจร 
ขางกองไฟในคืนพระจันทรขางแรม บนแผนดินบานเกิด 
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ชีวิตคนทําลอบหมึก 
ปญหาอุทยานและการทําประมงที่เกาะไผ   

แดดบายนี้สองแสงระยิบยับกับผิวน้ําทะเลฝงตะวันออกของเกาะไมไผ ทะเลสงบ
เงียบ ลมตะวันออก (ลมบก) ออนแรงลงหลังจากน้ําลงเต็มที่ หางออกไปในทะเล
ทางทิศใตของเกาะ ชาวประมงลอบหมึกกําลังเรงกูลอบแขงกับดวงอาทิตยที่คลอย
ตํ่าลงไปที่ขอบฟาอยูทกุขณะ   
 
นกนางนวลบินโฉบเฉี่ยววกวนเปนวงกวางทามกลางเรือลอบหมึกเพื่อรอคอยเหยื่อ
มาเปนอาหาร บางตัวเกาะอยูกับสิ่งของที่ลอยมากับน้ําเหมือนกับวามันยืนอยูบนน้ํา
รอเลนคลื่นอยูอยางสนุกสนานอยางกับนักกีฬารอเลนกระดานโตคลื่นก็ไมปาน    
น้ําคงจะหยุดนิ่งอีกหลายชั่วโมงกวาน้ําจะขึ้นอีกที ทะเลเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง  
ทองฟาแดงฉานไปครึ่งทองฟา 
    
เรือลอบหมึกของชาวบานทยอยกลับสูเกาะไมไผทีละลําสองลํามาหยุดอยูตรงหนา
เกาะไมไผรอใหน้ําขึ้นมากกวานี้เพื่อที่จะไดนําเรือเขาไปจอดตรงหลักผูกเรือของตน  
ความมืดเริ่มปกคลุมและแผขยายไปทั่วทั้งทองทะเล    
 
เรือลอบหมึกที่เขามาจอดรอน้ําขึ้นไดผูกเรือติดกันเปนแพ บางนําหมึกที่ไดมาลางทํา
ความสะอาดกับน้ําทะเลกอนที่จะนําไปดองน้ําแข็งในลังที่เตรียมไว บางคนก็ทํา
ความสะอาดเรือขัดถูตกแตงหลังจากที่ใชงานมันมาอยางคุมคาและยาวนานใน
ขณะที่เรือแตละลําตางก็จัดการเรือของตัวเอง 

   
เรือแตละลําใหลูกจางของตัวเองขึ้นฝงไปกอนเพื่อที่จะไดเตรียมสํารับกับขาวมื้อเย็น
แตมีบางลําไดหอบเอาลูกเมียมาดวยจึงไมตองกังวลเรื่องอาหารเย็น น้ําเออขึ้นมา
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เรื่อยๆ เรือบางลําแยกตัวออกไปผูกไวกับหลักที่เตรียมไว กวาน้ําจะขึ้นจนเรือทุกลํา
เขามาผูกติดกับหลักผูกเรือของตัวเองก็มืดค่ํา  
 
ดวงจันทรสองแสงแทนที่ดวงตะวัน ทองทะเลฝงตะวันออกยามนี้กลายเปนสีเหลือง
นวลจากแสงจันทรที่ทอดยาวมาจากยอดเขาสูงไกลออกไป ลมตะวันออกเพิ่มความ
แรงขึ้นชาๆ  ตามกระแสน้ําขึ้น แสงจันทรและลมตะวันออกเพิ่มสีสันใหกับทอง
ทะเลไดอยางสวยงาม คลื่นลูกเล็กไลตามหลังกันมากระทบชายหาด เสียงซาๆ ของ
ทรายที่น้ําทะเลพัดขึ้นฝงดังไมขาดสาย  
 
แสงไฟจากหลอดนีออนที่ตอเขากับหมอแบตเตอรี่คอยสวางขึ้นทีละดวงจาก
กระทอมเล็กๆ ที่ชาวประมงทําเอาไวกันแดดกันฝนอยางงายๆ แบงเปนสัดเปนสวน  
มีหองครัวและหองนอนเปนหองเดียวกันสวนที่นั่งกินขาวก็มีชานหนากระทอมที่ทํา
ไว นั่งไดแคสี่หาคนและบางทีชานหนากระทอมแตละหลังยังใชเปนที่รับแขกและที่
นอนเหมือนกัน หมอขาว จานและกับขาวถูกขนออกมาตั้งเรียงรายอยูหนากระทอม
พรอมเสียงเอะอะโวยวายจากกระทอมตางๆ ดังขึ้นเพื่อเรียกใหมากินขาวพรอมกัน
กับขาวทําขึ้นงายๆ ดวยหมึกที่จับมาไดหรือไมก็มาปลาทอดตัวเล็กๆ หรือปูมาผัด
กับน้ํามัน แตกับขาวที่กระทอมทุกหลังมีเหมือนกันเห็นจะเปนน้ําพริกกะปถวยใหญ  

 
คนที่มาอยูที่เกาะไผสวนใหญจะมาจากหมูบานริมชายฝงแถบตําบลเกาะศรีบอยา
แถบบานคลองเตาะ, บานเกาะปู, บานติงไหร, บานเกาะจํา, บานปากหรา และบาน
หาดยาว แถบตําบลตลิ่งชัน จะมาอยูรวมกันที่เกาะไผเพื่อทําประมงลอบหมึก การ
เปนอยูของชาวบานที่นี่เปนบรรยากาศแบบพี่แบบนองคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เวลามาก็มาพรอมกันทุกวันเสารและจะกลับเขาฝงทุกวันพฤหัสบดี เพื่อละหมาดใน
วันศุกร และนําหมึกที่ไดไปสงใหกับเถาแกในหมูบาน การมาเกาะไผในแตละครั้ง
ชาวบานจะนําอุปกรณจําพวกแกลลอนหาลิตร เชือก และอวนสําหรับคลุมลอบ  
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น้ําดื่ม น้ําอาบ เครื่องครัว ลังน้ําแข็งเพื่อเอามาไวทําลอบหมึก เวลาที่ลอบสูญหาย
สวนไมจะไปหาเอาบนเขาที่เกาะไผ 

 
เรืออวนลากขนาดใหญเวลาเขามาทําประมงอวนลากในแตละครั้งมันไมไดทําลาย
เครื่องมือประมงลอบหมึกของชาวบานอยางเดียว ยังทําลายหนาดินและกองหินหรือ
ปะการังใตทะเลอีกดวย เมื่อพ้ืนหนาดินหรือหินกอง และปะการังถูกทําลายสัตวน้ําก็
จะไมเขามาในบริเวณพื้นที่นั้นอีกนาน สาเหตุที่พวกเรืออวนลากชอบเขามาทํา
ประมงอวนลากในบริเวณนั้น เพราะบริเวณตั้งแตพ้ืนที่เกาะยาวของจังหวัดพังงา
จนถึงเกาะลันตาในจังหวัดกระบี่เปนอาวใหญซึ่งเรียกกันทั่วไปวา  “อาวพังงา” เปน
พ้ืนที่ที่มีสัตวน้ําชุกชุมที่สุด ในพื้นที่อาวพังงายังสมบูรณไปดวยทรัพยากรอื่นๆ 
อยางปาชายเลน แหลงหญาทะเล และในเขตอาวพังงายังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา
วัยออนที่สมบูรณอีกดวย 
 
เมื่อลอบหมึกเสียหาย หรือสูญหายชาวบานตองตื่นตั้งแตเชามืดเพื่อมาทําลอบหมึก
เพิ่ม การทําลอบหมึกมีวิธีการที่ไมงายและไมยากนัก เริ่มต้ังแตการทําพื้นทองของ
ลอบหมึก ที่ตองผาไมไผที่เตรียมไวแลวนําไมรวกยาวประมาณหนึ่งเมตรมาตั้งให
ปลายไมขนานกันโดยเวนระยะหางกันราวสามสิบเซนติเมตร แลวนําไมอีกสาม
ทอนยาวประมาณทอนละสามสิบหาเซนติเมตรมายิงตะปูติดหัวติดทายและสวน
ตรงกลาง จนกลายมาเปนแผงไมยาวประมาณหนึ่งเมตร กวางสามสิบหาเซนติเมตร 
แลวนําไมไผที่เตรียมไวมาดัดใหเปนครึ่งวงกลมแลวยิงเขากับแผงไมโดยเวนระยะ
เทาๆ กันอีกสามทอน ไมนานก็ไดโครงของลอบหมึกมาหนึ่งลูก หากทําเร็ววันหนึ่ง
ก็จะไดลอบหมึกที่ยังไมสมบูรณเกือบยี่สิบลูก คงเหลือแตเอาอวนมาคลุมปดอีกทีก็
จะไดลอบหมึกที่พรอมวางไดแลว  
 
เหตุการณก็ดําเนินไปอยางที่มันเปนตามปกติ จนวันหนึ่งเจาหนาที่อุทยานก็พากันมา
สี่หาคนพรอมกับถามหาหัวหนากลุมชาวบานที่อยูบนเกาะไผดวยน้ําเสียงที่ไมเปน
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มิตรนัก ยังไมทันที่ใครจะไดพูดอะไร เจาหนาที่อุทยานก็บอกตอวาหัวหนาอุทยานฯ
ใหมาบอกใหชาวบานทุกคนที่อยูบนเกาะไผยายออกจากเกาะภายในเจ็ดวันเพื่อจะ
จัดระเบียบรองรับนักทองเที่ยวที่จะมาถึงในไมนานนี้ ถาไมยายออกจะดําเนินการ
ทางกฎหมายกับชาวบานในขอหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติฯ พรอมกับยื่นหนังสือ
ใหหนึ่งชุดแลวเดินจากไป หลายคนยังยืนงงๆ สวนเอกสารที่ไดรับมาดูปรากฏวา
เปนขอกฎหมายของอุทยานฯ ซึ่งดูแลวพวกเขาก็ไมเขาใจภาษากฎหมายอยูดี หลาย
คนตางกรูกันเขามาเพื่อพยายามขบคิดปญหาเรื่องที่อุทยานฯ จะไลพวกเขาออกจาก
เกาะ แตดวยตางคนตางมีความรูนอยจึงไมเขาใจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นนี้ดี
นัก ทุกคนตางสรุปเหมือนกันวาเย็นนี้จะกลับเขาฝงเพื่อทํา ละหมาด ในวันศุกรกอน
แลวคอยคิดกันตอไปโดยใหผูหญิงและเด็กอยูเฝากระทอม  

                      
หลังจากเสร็จจากทําละหมาดวันศุกรและกิจกรรมทางศาสนาเรียบรอยแลวทุกคนก็
กําลังจัดเตรียมขนอุปกรณลงเรือเพื่อที่จะไดไปเกาะไผในตอนเชา ยังไมทันที่ใครจะ
ไดขนของหรืออุปกรณลงเรือ เสียงโทรศัพทของแพปลาดังขึ้น มีเสียงผูหญิงพูด
พลางรองไหพลางบอกวา   
 
 “นายอําเภอไดพาเจาหนาที่ตํารวจมาพังและเผากระทอมหมดแลว”   
 
ทุกคนตางว่ิงลงไปยังเรือของตัวเองเพื่อที่ออกไปเกาะไผเพื่อชวยผูหญิงและเด็กๆ 
รวมท้ังปกปองอุปกรณยังชีพที่ยังอยูที่เกาะ เรือประมงลอบหมึกเกือบสามสิบลําว่ิง
ตรงไปยังเกาะไผ มองเห็นกลุมควันพวยพุงขึ้นสูทองฟาเปนลํายาว เมื่อเรือทุกลําไป
ถึงก็สายเกินที่จะแกไขอะไรได กระทอมทุกหลังกลายเปนเถาถานไปหมดแลว  
เหลืออยูก็แตผูหญิงและเด็กนั่งรองไหกันอยู ทุกคนมองภาพเบื้องหนาถึงกับน้ําตา
คลอเบา บางก็ปลอยโฮออกมา หลายคนนั่งทอดอาลัยอยูใตตนหูกวางไมมีใครพูด
อะไรออกมาจนเวลาลวงเลยไปเนิ่นนาน 
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“ทําไมทํากับพวกเราถึงขนาดนี้ทั้งที่พวกเราไมเคยสรางความลําบากใจใหกับใคร   
ไมเคยทําใหอุทยานฯ ไดรับความเสียหาย”   
 
ตอไปคงไมไดอยูเกาะไผแลว และคงไมไดทําลอบหมึกอีกดวย ความรูสึกชิงชังเคียด
แคนตอการกระทําของอุทยานฯ ในครั้งนี้มันฝงเขาไปอยูในสวนลึกของหัวใจ
ชาวบานเสียแลว พวกเขาคิดวายังไงก็ตามพวกมันเผาไดเราก็สรางใหมไดเชนกัน 

 
วันนี้พวกเขาจึงกลับบานกันกอน 
“คอยหาทางกลับมาใหม ชาวประมงลอบหมึกจะยังคงอยูที่นี่ที่เกาะไผตอไป”   
 
นั้นคือเสียงประกาศของชาวบานที่ทําลอบหมึกบนเกาะไผดังมาจนถึงทุกวันนี้ 
  
ทาเรือน้ําลึกปากบารา ฤ จะเปนหายนะ  
คร้ังสุดทายของชุมชนประมงพื้นบาน  จังหวัดสตูล 
วิถีชาวประมงพื้นบานปากบารา 

ตลอดหลายปที่ผานมาชุมชนชาวประมงพื้นบานปากบารา 3 หมูบานเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสตูลมีบานปากบาราอยูบริเวณ “ปากคลองบา
รา”  ใกลกับทาเรือเดิมซึ่งเปนทาเรือทองเที่ยวและทาเรือประมงปจจุบันเปนจุดลึก
สุดมีแนวเกาะเขาใหญและปาชายเลนกั้นลมและคลื่นอยูหัวแหลมสุดไปทาง        
ทิศเหนือตอกับบานตะโละไสซึ่งอยูตรงกลาง และบานอาวนุนอยูใตสุด ประชากร
ที่นี่สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กโดยใชเรือที่มี
ความยาว 7-12 เมตร (15-24 ตัวกง) โดยใชเครื่องมือประมง เชน อวนปู ลอบ ไซ  
โปะน้ําตื้น แรว แห เบ็ด ชาวบานทําการประมงเพื่อการบริโภคและขายสัตวน้ํา
เพื่อใหไดเงินไวซื้อเครื่องมือในการออกหาปลา  และทุกสิ่งทุกอยางสําหรับ
ครอบครัว 
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การออกทะเลสวนใหญจะทําการในบริเวณชายฝงตามวันเวลาของคลื่นลมเปน
ตัวกําหนด พรอมกันนั้นขึ้นอยูกับชวงของฤดูกาลของสัตวน้ําซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการ
ใชเครื่องมือในการประกอบอาชีพอีกดวย เชน อวนกุงจะเหมาะสมอยูในชวงมรสุม
จากเดือน พ.ค.- ต.ค. ของป ไซหมึกจะอยูในชวงเดือน พ.ย.- ธ.ค.    
 
ขาดเหลอือะไรขับเรือหางยาวลองทะเลออกไปยังซุปเปอรมาเก็ตของชุมชน 
 
ในอดีตกวาจะถึงวันนี้ชุมชนชาวประมงพื้นบานปากบาราตองประสบกับปญหา
หลายอยาง ในแตละชวงตองตอสูกับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งกวาชุมชนและทอง
ทะเลจะมีความอุดมสมบูรณและมั่งคั่งจนถึงลูกหลานตราบจนปจจุบัน 
 
“ทั้ง 3 บานรวมกันเรียกช่ือรวมกันวาชาวประมงพื้นบานปากบารา หากินอยูกับ
ทรัพยากรทะเลและชายฝง จึงมีความผูกพันและเปนหวงตอทรัพยากรที่ตนเองมี
ความสัมพันธ ไมไดมุงใชประโยชนหรือกอบโกยทรัพยากรเพียงอยางเดียวโดยไม
หวงแหน” 

 
นโยบายหลักที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวประมงพื้นบานนั้นมีอยู
ดวยกันหลายดาน เชน การมุงสงเสริมการสงออกอาหารทะเลใหเปนอันดับหนึ่ง
ของโลก ทําให กุง หอย ปู ปลา ลดนอยลงอยางรวดเร็ว สงผลใหทะเลแถบนี้ไม
สามารถผลิตทรัพยากรเหลานั้นไดทันตามความตองการบริโภคของประชากรโลก   
 
การใหสัมปทานปาชายเลนเพื่อทําหลุมถานหิน บุกเบิกการทํานากุงเพื่อสงออก 
   
อวนรุน อวนลาก เรือปนไฟปลากะตัก หรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกวาแทร็กเตอรไถ
ทองทะเลและเปนเครื่องมือที่ทําลายลาง ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายการสงเสริม
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เศรษฐกิจในดานการสงออก รวมถึงการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยในการ
จับสัตวน้ําทําใหสัตวเล็กสัตวนอยแหงทองทะเลไมอาจอยูถึงวัยเจริญพันธุได  
 
ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรทะเลอยางยอยยับเพียงช่ัวหนึ่ง
อายุคน จนหลายฝายเปนหวงถึงสถานการณในอนาคตวาทองทะเลจะไมสามารถมี
สัตวน้ําใหจับอีกตอไปได 
 
เมื่อซุปเปอรมาเก็ตของชาวประมงถูกทําลาย ความขัดแยงของคนสองกลุมจึงเกิดขึ้น   
หลังจากไดรับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติชายฝงลดลงอยางรวดเร็ว
กอใหเกิดวิกฤตของทองทะเล จึงเกิดกระแสการตอตานเรืออวนรุน อวนลาก และ
เรือปนไฟปลากะตักตลอดชายฝง พรอมกับการกอเกิดกระแสความรับผิดชอบใน
การดูแลและจัดการทรัพยากรชายฝงมาตั้งแตป  2535 มาจนปจจุบัน  ชุมชน
ชาวประมงพื้นบานปากบาราก็เปนเฉกเชนเดียวกัน 
 
มิติใหมการสงเสริมอุตสาหกรรม 

ปจจุบันทาเรือปากบาราและรองน้ําบริเวณนี้ถูกใชรวมกันโดยหลายฝาย เชน เรือ
ชาวประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ เรือทองเที่ยวนํานักทองเที่ยวสูเกาะตะรุเตา    
อาดัง ราวี และลิเปะ บูโหลนดอน และบูโหลนเล ฯลฯ 
 
การประกาศใชนโยบายใหมในหลายยุค ตอกย้ํานโยบายที่สื่อถึงประสบการณการ
ประกาศใชนโยบายที่ลมเหลวในชุมชนชายฝงเชนในอดีตอีกครั้ง โดยมีการวางแผน
เพื่อวางระบบการอุตสาหกรรมและการสงออกตามแผนแมบทพัฒนาระบบ          
โลจิสติกของประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงการขนสงระหวางชายฝงอันดามันและ
อาวไทย การกระจายนิคมอุตสาหกรรมอยูในทุกจังหวัด โรงงานผลิตอาหารฮาลาล  
12 โรงงานและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  นิคมอุตสาหกรรมยางพารา  
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นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเล นิคมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร นิคมอุตสาหกรรม
แปรรูปผลไม หรือสิ่งตางๆ ที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคตจึงนํามาสูการจางบริษัท
เพื่อศึกษาการกอสรางทาเรือน้ําลึก 
 
“คนชั้นกลางที่ไมใดทําอาชีพประมงสวนใหญเห็นดวยกับการกอสราง สวนทางกับ
ชาวบานที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานที่ขับเรือหางยาวที่ไมเห็นดวยกับการ
กอสราง” 
   
ผลการศึกษาของบริษัทเอทีที่คอนซัลแตนท สรุปวาพื้นที่ชายฝงปากบาราซึ่งอยูใน
ความดูแลของอุทยานหมูเกาะเภตรา และชุมชนชาวประมงพื้นบานปากบารามีความ
เหมาะสมในการกอสรางทาเรือน้ําลึกเพื่อสามารถวางตูคอนเทรนเนอรได 2.4 ลานตู  
เพื่อประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการขนสงสินคานํามาสูการวางแผนการ
กอสรางโดยไมเคยพูดถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและชุมชนชายฝง สิ่งที่ได
ระบุไวในรายงานการศึกษา คือ  
  
1. มีการขุดรองน้ําขนาดใหญออกไปจากทาเรือความยาว 4 กิโลเมตรความลึก 15 

เมตรเขามาหาทาเรือ 
2. แผนการถมทะเลพื้นที่อุทยานทําตัวทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานในเนื้อที่  

750 ไรกลางทะเลดานหลังเกาะเขาใหญ  
3. สรางถนน 4 เลนจากทาเรือกลางทะเลเขามาบนฝงความยาว 4.5 กิโลเมตร 
4. กอสรางเขื่อนกันคลื่นจากทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตเนื่องจากดานอื่นมีเกาะ

เขาใหญและเกาะลินเตะเปนแนวกําบังลมอยูแลว เขื่อนมีความยาว 1.35  
กิโลเมตร 

5. มีการขยายถนนเปน 4 เลนเพื่อเช่ือมตอทาเรือน้ําลึกปากบารา-ทาเรือน้ําลึก
สงขลา 
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6. สรางทางรถไฟจากควนเนียง จ.สงขลา มาสูทาเรือน้ําลึกปากบารา (ทั้งที่การ
เดินทางโดยรถไฟเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนสตูลควรจะมีบริการที่
ดีมานานแลว) 

7. ลานเทสินคา สาธารณูปโภค ฯลฯ 
 
โดยใชงบประมาณเกือบ 20,000 ลานบาททั้งหมดเหลานี้คือแผนการกอสรางยังไม
รวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ที่จะกระจายอยูในทุกพื้นที่ของ
จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และกระบี่ 
 
 ชาวประมงหลายคนสะทอนวา  “การประชาพิจารณในแตละครั้งก็มีผูดําเนินการ มี
คําตอบอยูแลววาผลการประชาพิจารณจะออกมาเชนไร จึงปวยการที่จะแสดงความ
คิดเห็นผานกระบวนการเหลานั้น” 
           
ชุมชนชาวประมงพื้นบานกับผลที่ได 

เมื่อศึกษาจากแผนการกอสรางที่มีความจําเปนที่จะตองถมทะเล และใชพ้ืนที่กลาง
ทะเลซึ่งอยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เฉพาะการถมและการ
สรางอาคารประมาณ 1 พันไร การขุดรองน้ําและการสรางสะพานเชื่อมกันอีกหลาย
รอยไร จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนอยางใหญหลวงในพื้นที่บริเวณนี้  
ในเชิงรายงานการศึกษายังไมสามารถอธิบายถึงความจําเปนในการกอสรางและ
ผลกระทบที่จะตามมา 
   
“หากการกอสรางทาเรือน้ําลึกและสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นจริงๆ ชุมชนชาวประมงพื้นบานมีความพรอมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญที่เกิดขึ้นเหลานั้นอยางไร”   
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หนวยงานอุทยานฯ แมวาจะมีความขัดแยงกับชาวบานอยูบางแตถาทุกฝายมี
วัตถุประสงคเพื่อปกปองทรัพยากรเหมือนกัน งานนี้ควรรวมมือกับชุมชนในการ
ปกปองทรัพยากรตามเปาหมายและวัตถุประสงค รวมถึงผูปกครองเมืองและฝาย
ทหารที่เขามาอยูในบอรดการทาเรือฯ ควรคํานึงถึงผลกระทบของชุมชนและ
สิ่งแวดลอมเปนหลักสําคัญในการตัดสินใจสนับสนุนการดําเนินการโครงการขนาด
ใหญเพื่อคนสวนนอยเหลานั้น แลวลืมตัวตนของชาวประมง และทางรอดของการ
ดําเนินวิถีพอเพียงในแบบของชาวประมงพื้นบานปากบารา   
 
ชาวประมงมีทะเลที่สมบูรณเพื่อวางอวนปู แมบานในชุมชนมีปูจากทองทะเลเปน
วัตถุดิบในการเพิ่มมูลคา ผูประกอบการทองเที่ยวสามารถว่ิงเรือโดยไมมีสิ่งใดมา
รบกวน เรือประมงขนาดกลางสามารถนําปลามาขึ้นที่แพอยางไมมีอุปสรรค    
 
ทาเรือน้ําลึกอาจจะเปนขอสรุปทุกอยางที่จะตัดสินชุมชนชาวประมงพื้นบาน   
ทรัพยากรในทองทะเลและทุกสิ่งทุกอยางลมสลายไปพรอมๆ กัน 
  
ความฝน สิ่งที่ดีท่ีสุด 
ชาวประมงพื้นบาน  

ต่ืนขึ้นมาในบานสี่เหลี่ยมผืนผาพรอมๆ กับไดยินเสียงคลื่นที่ซัดมากระทบกับเสา
บาน และชายฝงในยามน้ําขึ้นตอนเชา ผมเพิ่งสังเกตเห็นสิ่งนี้เพราะมาถึงที่นี่ในยาม
ค่ําคืนที่ผานมา และเริ่มเห็นวาเสาบานครึ่งหนึ่งมีน้ําทะเลทวมถึงเนื่องจากตัวบาน
ครึ่งหนึ่งย่ืนออกไปในชายหาด มีเรือประมงขนาดเล็กมัดกับเสาไมจากปาชายเลน
ลอยลําเรียงรายอยูใกลกันหลายสิบลํา   
 
นั้นคือเอกลักษณของบานชาวประมงชายฝงในเกาะนี้  
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บังเลาะหและจะยะคูสามีภรรยาอาศัยอยู กับลูกชายอีก  2 คน  คนพี่ เรียนจบ
ประถมศึกษาชั้นสูงสุดก็ไมไดเรียนตอมัธยมที่ในเมืองเพราะไมมีเงินไปเรียน จึง
พัฒนาตัวเองเปนผูชวยชาวประมงพื้นบานเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเปนชาวประมง
แทนบังเลาะหตอไป สวนคนนองกําลงัเรียนอยูช้ัน ป.3   
 
ทั้ง 4 คนเปนเจาของบานที่ใหผมไดมีที่ซุกหัวนอนเมื่อคืนที่ผานมาและตอนรับผม   
ผูมาเยือนเปนอยางดี 
 
ลางหนาแปรงฟนอยางรวดเร็ว และประหยัดน้ําเนื่องจากรูวาที่เกาะแหงนี้มีน้ําจืดใช
ไมเพียงพอ เมื่อเสร็จกิจสวนตัวเขารวมวงสนทนารอบสํารับอาหารเชาในแบบ
ชาวประมงที่จะยะเตรียมไวเรียบรอยแลว  มีกาแฟและขนมพื้นบานสองสามอยาง
กอนติดสอยหอยตามบังเลาะหกับลูกชายไปกูไซกลางทะเลลึก 
 
บังเลาะหหิ้วน้ํามันที่แพปลาลงทุนใหเพื่อเปนเชื้อเพลิงนําตนเองไปสูที่หมายกลาง
ทะเลลึกเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการวางไซปลาหมึกไวต้ังแตเมื่อวานตอนเย็น   

 
เดินทางดวยความมุงมั่นวาจะไดผลผลิตจากทะเลมากขึ้นกวาเมื่อวันวาน   
 
เดินทางดวยเรือหางยาวที่บังเลาะหเรียกวาเรือขนาด 19 ตัวกง ที่จอดไวหลังบาน 
“อีกครึ่งช่ัวโมงจะไปถึงที่วางไซไว” เสียงบังเลาะหคนถือหางเรือตะโกนแขงกับ
เสียงเครื่องยนตจนแสบแกวหูหลังจากนั่งเรือมาประมาณครึ่งช่ัวโมง ผมไดแตนิ่งฟง
ไมไดตอบโตอะไรเนื่องจากสูความดังของเสียงเครื่องยนตไมไหว    
 
“เถาแกออกให 1 เที่ยวตอน้ํามัน 5 ลิตร รวมถึงเครื่องมือเฒาแกเปนคนออกใหหมด
บางครอบครัวรวมถึงเรือดวย ซึ่งบางวันไดผลผลิตไมพอกับเฒาแกเจาของแพหักคา
น้ํามัน”   
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“เกือบทุกครอบครัวออกทะเลไดกุง หอย ปู ปลา และหมึกตองสงใหเฒาแกที่ลงทุน
ให” เปนประโยคคําพูดตอมาที่บังเลาะหเอยขึ้นหลังจากถึงที่หมาย   
 
นั่นคือตนทุนที่เปนมูลคารวมถึงแรงกายที่ออกไปทําประมงใหไดมาซึ่งที่เขาเรียกวา
เงินเปนคาตอบแทน 
 
“บางวันก็ไดมาก บางวันก็ไดนอย แตสวนใหญก็เสมอตัวหักคาน้ํามันและทุกอยาง
แลวอยูไดไปวันหนึ่ง”     
 
“แตชวงไหนมีลมพายุติดกัน 3-4 วันออกทะเลไมไดก็หนักหนอย” บังเลาะหพูดตอ
ขณะกําลังเริ่มลงมือกูอวน 
 
ผมภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงทองทะเลใหเขาไดปลามากกวาเดิม และผมคิดวา     
บังเลาะหและลูกชายคงภาวนาตอพระเจาของเขาเชนนั้นเหมือนกัน 
 
การสาวอวนเปนไปอยางคอยๆ คนหนึ่งดึงอวนจากทะเลสวนลูกชายคนหัวปของ 
บังเลาะหคอยแกะผลผลิตจากทะเลที่ติดมากับอวนและเก็บอยางเปนระเบียบ
ทามกลางแสงแดดที่เริ่มจัดในตอนสาย 
 
กวาจะเสร็จภารกิจการกูไซก็เกือบเที่ยง เนื่องจากมีไซที่หายไปกับเรืออวนลากตั้งแต
เมื่อคืนหลายลูก ผลผลิตที่ไดแลกกับไซจํานวนหนึ่งที่ไดหายไปกับเรืออวนลาก 
 
“ไดยินคนขางบานบอกแลววามีเรืออวนลากเขาบริเวณแถวนี้ แตไมนึกวาจะโดน
ของบังไปดวย” บังเลาะหบนใหฟง 
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“วันนี้ไดนอยกวาเมื่อวานแตก็ยังดีที่พอดีกับคาน้ํามันและเหลืออีกนิดหนอย” สาเหตุ
สําคัญเพราะเครื่องมือสวนหนึ่งที่วางดักจับสัตวน้ําไดสูญหายเกิดจากเรือขนาดใหญ
ที่เขามาริมฝงทั้งอวนลากขนาดใหญและเรื่อปนไฟปลากะตักที่ใชแสงไฟลอและใช
สารเคมีในการลอมจับปลา กอบโกยปลาเล็กปลานอยจนหมดสิ้น รวมถึงเครื่องมือ
จับปลาของเขาไดสูญหายไปพรอมกับฝูงปลาทะเลเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อคืนที่ผานมา
ดวยเรือขนาดใหญ  
 
เมื่อเรือว่ิงถึงฝงทุกคนชวยกันแบกและถือเครื่องไมเครื่องมือที่จําเปนตองเอาขึ้นฝง
ยกเวนผมที่แบกแตกระเปากลองเพียงอยางเดียว เดินตะลุยน้ําขึ้นฝง 
 
บังเลาะหไดแวะรานขายของชําใกลกันเพื่อซื้อขาวสาร ปลากระปองเพื่อเปนกับขาว
ในมื้อเที่ยงคอนไปทางบาย และขนมขบเคี้ยวที่โฆษณาในระหวางละครตอนเย็นวา
มีรสชาติปลาหมึกแทๆ ไปฝากลูกชาย 
 
“ซื้อของ ซื้อหนม2 ซื้อผลไมไปฝากไอบาวตัวเอียด3” เปนคําตอบที่บังเลาะหบอก
หลังจากผมเอยปากถาม 
 
“?????????????”    เปนคําถามที่เกิดขึ้นในหัวผม  
 
ชาวประมงไดสงสิ่งที่มีคุณคาที่สุดใหกับคนเมืองหรือคนขางนอกไปแลว ตัวเอง
กลับไดรับสิ่งที่มีคานอยที่สุดไวกับตัวเองและครอบครัว     
 

                                                 
2 หนม  =  ขนม 
3 ไอบาวตัวเอียด  =  ลูกชายคนเล็ก 
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อากาศในทองทะเลก็แปรเปลี่ยนไปทุกวัน บางวันสดใสแตถัดอีกวันมีคลื่นพายุและ
ลมแรง สวนทางกับชีวิตการทําอาชีพประมงที่ชีวิตตีคูเปนเสนขนานไปกับความ
อุดมสมบูรณ ระยะทางที่ชาวประมงออกหากินไกลขึ้นทุกวันบวกไปพรอมกับราคา
น้ํามันที่แพงไลตามกันไป 
 
กอนนอนคืนนั้นผมไดฝนวาพรุงนี้บังเลาะหจะไดปลาเยอะกวาวันนี้ และคิดวา     
บังเลาะหก็ฝนเชนเดียวกับผม   
 
ชาวเลหาดราไวกับที่ยืนในสังคม    
สัมผัสแรกที่ราไวย  
   
ชีวิตบัณฑิตใหมหลังผานรั้วมหาวิทยาลัยมีใบปริญญาเบิกทางใหไดออกเดินทางเพื่อ
พบกับโลกกวางโดยสมัครเปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยคลื่นยักษ
ชายฝงอันดามันเมื่อปลายป  2547 
 
ตอนที่รูตัววาตองมาใชชีวิตบนเกาะที่ใหญที่สุดของเมืองไทยน่ันเปนจุดเริ่มตนการ
เดินทาง  ไมเคยคาดฝนวาจะไดมาสัมผัสกลิ่นรัญจวนของไอน้ําเค็มและธรรมชาติ
ของเกาะสวรรคอันเปนที่ตองการมาเยือนของนักทองเที่ยวในการไดยลโฉม 

 
งานชิ้นแรกที่ไดรับมอบหมายคือการเปนผูรวมเดินทางกับรุนพี่อีก 6 คนเพื่อให
ปรึกษากับชาวชุมชนหาดราไวย   
 
เปนครั้งแรกของการเดินทางลงสูหมูบานเปนจุดเริ่มที่ไดรูจักกับ  ชุมชนชาวเลแหง
หาดราไวย   
 



 84 

จากตัวอําเภอถลางเราขับรถมุงหนามาทางเขาเมืองภูเก็ต พอถึงทางเลี่ยงเมืองเราเลี้ยว
ขวาแลวตรงไปเจอสี่แยกใหญปายบอกไววาถาเลี้ยวขวาไปยังหาดปาตองแตเราตรง
ไปเพื่อมุงหนาสูหาดราไวย  ผานไปราวหนึ่งช่ัวโมงรถก็มาจอดตรงที่หมาย มองตรง
ไปในทะเลเห็นเรือประมงจอดเรียงรายเต็มหนาหาด น้ําลดลงจนเห็นโขดหินเต็มไป
ทั้งแถบ ตรงขามถนนเลียบทะเลเปนชุมชนชาวเลอันเปนจุดหมายปลายทางของเรา 
 
เราเดินลัดเลาะผานตรอกซอกซอยเขาไปในชุมชน ระหวางทางสังเกตเห็นวาบาน 
แตละหลังเปนบานไมยกพื้นสูงวางตัวกันอยูอยางแออัด ในนั้นจะมีรานคาอยูสอง
สามราน เรามาหยุดอยูตรงหนาบานหลังหนึ่ง มีคนอยูบนบานจนไมเหลือที่ใหแทรก
ตัวเขาไปได ผูรวมเดินทางคนอื่นๆ ตางพยายามใชความสามารถแทรกเขาไปอยูใน
บานรวมกับคนอื่นๆ สวนผมเลือกที่จะนั่งมองเด็กๆ ว่ิงเลนอยูบริเวณชุมชนถือ
โอกาสซึมซับบรรยากาศชุมชนไปดวย  
 
ในขณะที่กําลังเพลินอยูกับการนั่งดูเด็กๆ ว่ิงเลนอยางสนุกสนานมีชายหนุมวัย
กลางคนมานั่งขางๆ รวมสนทนาจากนั้นก็คอยๆ มีสมาชิกทยอยเขารวมเพิ่มขึ้น     
คําบอกเลาจากวงสนทนาเริ่มพรั่งพรูออกมา 
 
“ชุมชนหาดราไวยเปนชุมชนชาวเลซึ่งมีอยูสองพวกคืออูรักลาโวยกับมอแกนทั้งสอง
พวกมีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาที่คลายคลึงกัน เชน ประเพณีลอยเรือ ความเชื่อ
เรื่องไสยศาสตรและคาถาอาคม   
 
“พวกผูเฒาผูแกเลาใหฟงวาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวเลที่ทํามาหาเลี้ยง
ชีพอยูในทองทะเลไดมาลงหลักปกฐานบนฝงซึ่งที่นี่ อูรักลาโวยจะเขามาอยูกอน
แลวชาวมอแกนจึงตามเขามา”  
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“ในปจจุบันจํานวนคนทั้งชุมชนมีประมาณสองรอยกวาหลังคาเรือนถือวาเปน
ชุมชนที่ใหญ ปจจุบันมีการแตงงานระหวางมอแกนและอูลักราโวยมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทําใหมีการผสมผสานวัฒนธรรมกัน”    
 
“คนทั่วไปเขาจะเรียกพวกเราวา ไทยใหม” 
 
“เมื่อกอนการไดออกไปผจญภัยในทองทะเลเปนวิถีชีวิตและความสุขของชาวบาน
ที่นี่ พอหากุง หอย ปู ปลามาไดก็เอามากินกัน บางก็นําไปขายเพื่อจะไดเงินมาซื้อ
ขาวของเครื่องใชตางๆ แตทุกวันนี้สภาพสังคมมันเปลี่ยนไปชาวบานตองหันไป
ทํางานรับจางบาง ทํางานกอสรางบาง” ชายหนุมชาวมอแกนคนหนึ่งพูดใหฟง 
 
“การออกเลของชาวบานเราใชลอบขนาดใหญออกไปวาง” พ่ีชายเลาพรอมช้ีใหผมดู
ลอบที่วางอยูริมหาด 
 
“แตตอนนี้การทํามาหากินลําบากขึ้น เพราะทางการมีการประกาศกําหนดพื้นที่หาม
จับปลาซึ่งเปนพื้นที่ที่พวกเราใชเปนที่ทํามาหากินอยู พอพวกเราไปหาปลาแถวนั้น
เขาก็หาวาเราไมทําตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่เราทํามาหากินมาตั้งนานแลว” เขาเลาขณะที่
สายตาผมกําลังสํารวจลอบไปพรอมกับการฟง 
 
“ที่นี่หลังจากที่เกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเปน
อยางมาก มีคนขางนอกหลายสวนมาใหความชวยเหลือ รวมถึงชาวต างชาติที่ 
นับถือศาสนาคริสตดวย หลังจากนั้นก็มีชาวบานบางสวนหันไปนับถือศาสนาคริสต 
ในชุมชนจึงมีการสรางโบสถเพื่อจะใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นก็คือโบสถ
หลังนี้แหละ”  
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เมื่อการพูดคุยจบลงผมก็ขอตัวเดินตอไป เมื่อเดินไปถึงหนาหองน้ํา พบวามีคนยืน
รออยูสองคนจนเวลาสิบนาทีผานไปจึงไดเขาตองรอนานเพราะหองน้ํามีจํากัด แต
สําหรับวันนี้ก็ถือวาไมเพียงพอกับความตองการของคนภายในชุมชน จากการ
สอบถามทําใหทราบวา ทั้งชุมชนมีหองน้ําอยูไมถึงสิบหองทั้งที่เปนชุมชนใหญ 
 
จากการพูดคุยทําไหทราบวา ตอนนี้ชุมชนบานราไวยกําลังมีปญหากับคนที่มาอาง
สิทธิแสดงความเปนเจาของที่ดิน  
 
“ดวยนิสัยที่ชอบอยูอยางสงบไมชอบมีปญหากับใครแมแตเรื่องหองน้ํา ชาวบาน
สวนใหญกลัววาถาทําแลวเดี๋ยวเขาจะมาตอวา และดาํเนินการทางกฎหมายเอาจึงไม
กลาสรางหองน้ําเพิ่ม”  
 
“แมกระทั่งตนมะพราวที่ลูกมันหลนใสบานเสียหายก็ยังไมมีใครกลาโคน ตอนนี้
แววมาวาเขาจะเอาที่ดินที่ชาวบานอยูไปขายใหฝรั่ง” 
 
ยามเย็นเมื่อเสียงกลองเสียงไวโอลินดังขึ้น ความสนใจของทุกคนก็ไปอยูที่บานที่
เปดทําการแสดงรวมถึงผมดวย บนบานที่ใชเปนเวที มีการแสดงรองเง็งของ
ชาวบาน ซึ่งนี่ก็เปนครั้งแรกที่ผมไดสัมผัสบรรยากาศสดๆ ผมเพลิดเพลินไปกับ
กลิ่นอายวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีมานานในสังคมชาวเล หลังการ
แสดงจบไดรับเสียงปรบมือจากผูชม  
 
ตอนนี้ความมืดก็ใกลจะมาทําหนาที่ของมันแลว พ่ีชายชาวมอแกนชวนผมไปเดินดู
ตลาดขายปลาที่หนาหาด ซึ่งก็เปนไปตามที่ไดอานมาในหนังสือคูมือเราเห็น
นักทองเที่ยวมาจับจายใชสอยกันอยางหนาตา แต เมื่อดูพอคาแมคาแลวพบวา
ไมใชชาวบานที่ออกทะเลแตเปนแมคาอาชีพที่ซื้อปลาจากชาวบานมาขายตออีก
ทอดหนึ่งแทน 
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ในวันนี้ของบานราไวยที่อยูและที่ทํากินในทองทะเลซึ่งเปนปจจัยในการดํารงชีวิต
ไดถูกยึดไปหมดแลว ชาวเลที่ ต้ังหลักแหลงอาศัยกันมาหลายสิบปตองกลับ
กลายเปนผูบุกรุกที่ดินของตัวเอง ทะเลกลายเปนพื้นที่โดนหามไมใหชาวเลหาปลา
ทั้งที่พวกเขาทําประมงกนัมาตั้งแตปูยาตายาย 
 
วันนั้นผมเดินออกจากชุมชนชาวเลหาดราไวยกอนในรุงสางอีกวันดวยความรันทด
ในโชคชะตาของพวกเขา  โดยเฉพาะจากปญหาการทองเที่ยวที่รุกรานชุมชน  
ทามกลางความสุขและความงามที่ตองยินดีมอบใหแกนักทองเที่ยวไดหาความ
สําราญ   
 
ชุมชนหาดราไวยเหมือนความงามของดอกกุหลาบมักมีหนามคอยทิ่มแทงให
เจาของผืนดินและทะเลไดรับความเจ็บปวดจนถึงลูกหลานเปนมรดกสืบทอดตอไป   
 
จากรุงอรุณถึงรุงอรุณ  
วิถีชีวิตที่สมดุลยของคนน้ําราบ   
 
ลมทะเลจากทะเลอันดามันพัดมาอยางแผวเบา หลายชีวิตของคนบานน้ําราบลุกขึ้น
กรีดยาง บางคนเตรียมออกไปสูทะเลและคลองทากะหยง ซึ่งเปรียบเหมือนหมอขาว
หมอแกงของชาวประมงพื้นบาน เพียงเพื่อความอยูรอดอยางพอเพียงของครอบครัว
มาชานาน ทามกลางคลื่นแหงกระแสทุนนิยมที่กําลังถาโถมสังคมโลกอยางหนัก
หนวง นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งวัฒนธรรมเดิมที่ดีงามถูกย่ํายี
พังพินาศเหลือไวเปนเรื่องเลาที่เกาเกรอะ    
 
ชายชรามุสลิมแหงบานน้ําราบกับเรือหัวโทงคูใจที่ถูกตอขึ้นอยางประณีต โดย     
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาแตบรรพกาล พรอมที่จะเดินทางไปสูทะเล        
อันดามัน    
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เสียงเครื่องเรือเกาๆ ดังขึ้น เรือเริ่มเคลื่อนตัวออกจากอูจอดเรือที่เพิ่งขุดแบบงายๆ  
หลังคลื่นยักษสึนามิ     
 
แววตาของเขาฉายใหเห็นถึงความหวังที่รออยูขางหนาทามกลางแสงทองของ       
รุงอรุณผูบอกสัญญาณแหงวันใหม กุง หอย ปู ปลากําลังคอยเขาอยู เพื่อใหเขานํามา
ประทังชีวิตครอบครัวและขายบางเปนบางสวน   
 
เรือว่ิงผานกระชังเลี้ยงปลาที่ถูกจัดสรรอยางเอื้อเฟอของชุมชน โดยไมตองมีใครมา
แบงใหตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน จนเกิดความขัดแยงเหมือนทะเลมี
เจาของ สองขางคลองเปนปาชายเลนสีเขียวครึ้มบงบอกถึงความอุดมสมบูรณอัน
เกิดจากการอนุรักษฟนฟูปาหลังหมดสัมปทาน เพื่อนําไมมาเผาถานสงขายประเทศ
ใกลเคียงของนายทุนผูหันหลังใหกับความเสื่อมโทรมของปาชายเลน ทิ้งไวเพียง
รองรอยของตนไมที่ถูกทําลาย และเตาเผามัจจุราชที่ทําลายปาชายเลนตนแลวตนเลา  
 
ชาวบานและเยาวชนบานน้ําราบจึงรวมตัวกันเปนกลุมปาชายเลน ชุมชนเพื่ออนุรักษ
ปลูกเสริมจัดกิจกรรมตางๆ โดยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งคนในชุมชน
โรงเรียน หนวยงานภาครัฐและเอกชน จนปาสมบูรณขึ้นและมีการจัดการโดยแบง
พ้ืนที่เปนสัดสวนอยางเหมาะสมตามมติเห็นชอบของชุมชน อาทิ เขตปาอนุรักษ
และศึกษาพันธุไม พันธุสัตวน้ํา ปาชายเลนเพื่อใชเปนแหลงศึกษาของเยาวชน
นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป รวมถึงเขตปากันแนวคลื่นลม   
 
หลังจากเกิดคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ปาชายเลนเปนกําแพงชั้น
เยี่ยมที่ทําใหบานน้ําราบเกิดความเสียหายนอยกวาหมูบานที่ไมมีปาชายเลนกั้นคลื่น
คนในชุมชนจึงใหความสําคัญเปนพิเศษ เขตปาใชสอยเพื่อใชสรางบานแบบงายๆ
แตจะตองผานการพิจารณาตามกฎเกณฑขอตกลงของกลุม   
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การจัดการของชุมชนสามารถลดการลักลอบตัดไมลงไดโดยไมตองนั่งคอยให
เจาหนาที่ของรัฐมาดูแล แตสิ่งเหลานี้ดีขึ้นเพราะการปฏิบัติหนาที่ดวยจิตวิญญาณ
พิทักษทรัพยากรของชุดอาสาสมัครเฝาระวังรักษาทะเล (ฉ.ก) ซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของชาวประมงที่ลุกขึ้นตอสูกับผูประกอบเครื่องมือทําลายลางทั้งคนในหมูบานและ
นายทุนตางถิ่น ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ดวยการวากลาวตักเตือนสรางความเขาใจให      
ผูทําลายกลายเปนผูดูแลรักษาจนปจจุบัน ระเบิด ยาเบื่อ เรืออวนรุนและเครื่องมือผิด
กฎหมายชนิดอื่นมีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัด    
      
ตามสายคลองเล็กๆ มีเรือพีทลําจิ๋ว (เรือพีท คือ เรือทองแบนที่ตอไมกระดานอัด)
ชาวประมงกําลังตกปลา และเก็บอวนถวงที่ดักไวต้ังแตเมื่อวานตอนเย็น    
 
เมื่อเรือออกสูทะเล เรือนับรอยลํากําลังขวักไขวกับอวนปลา อวนปู ลอบปลาหมึก 
ไซหยอง (ใชดักปูมา) ฯลฯ   
 
นั่นคือความหวังคืออาหารคือชีวิต   
 
ไซหยองลูกแรกถูกดึงขึ้นดวยมือที่หยาบกรานของเฒาทะเลอยางชาๆ ปูมาตัวใหญ
ถูกจับขึ้นบนเรือ ไซหยองถูกเก็บจนหมดใชเวลากวาสองชั่วโมง หัวเรือถูกบังคับให
หันหัวกลับทันทีตามคําสั่งของหางเสือเรือ หลังจากเก็บไซหยองลูกสุดทายเสร็จ  
เรือว่ิงมุงหนาสูคลองทากะหยงผานเรือเพื่อนชาวประมงทักทายกันและถามถึงผล
ของการออกทะเลวันนี้    
 
เมื่อเรือมาถึงทาจอดเรือหญิงชราคลุมฮิญาบกับเด็กชายวัยไรเดียงสายืนคอยอยู     
หลังจากทั้งสองคนเสร็จภารกิจรับจางเก็บน้ํายางของเพื่อนรวมชุมชนเพื่อแลกกับ
เงินเพียงนอยนิด 
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ปูถูกจัดการออกจากไซจนหมด แสงแดดจากระทบผิวดํากรานเปนมันวาวหยาด
เหงื่อบนใบหนาหยดลงสูพ้ืน สามคนขึ้นจากเรือหิ้วถังใสปูมาขาย และทําอาหาร   
มื้อเชาของวัน เกือบเปนเวลาเที่ยงหลังทานขาวเชาเสร็จ นําปลาเหยื่อที่เหลือจาก
ไซหยองใสในกระชังเลี้ยงปลาเกาที่มีอยูราวหนึ่งรอยตัว  
 
กลับมานอนพักผอนเอาแรงเพราะอาการเหนื่อยลาและภารกิจขางหนาที่ตองทําอีก
มากมาย ตอนเย็นก็ออกไปวางไซหยองเหมือนเชนทุกวัน   
 
ตอนกลางคืนเขาเตรียมไฟฉายกับสวิงอันเกาเพื่อออกไปโหละกุง (ใชไฟสองหากุง
ตอนกลางคืน) เมื่อแสงไฟกระทบกับตากุงสีแดงที่นอนอยูใตน้ําอันใสกริบบริเวณ
ขอบคลองเขาใชสวิงครอบอยางชํานาญภารกิจโหละกุงเสร็จกอนไกโห  เขากลับเขา
บานเพื่อพักผอนและเตรียมออกทะเลอีกครั้ง 
        
นี่คือวิถีชีวิตที่เรียบงายทามกลางกระแสโลกาภิวัตน พวกเขายังยืนหยัดและยืนยัน
กับการใชชีวิตในแบบพอเพียง ต้ังแตวัยหนุมจนถึงผูชํานาญทางทะเลจนถึงเฒาทะเล
ในบั้นปลาย ทะเลคือชีวิตและเลือดเนื้อของชาวประมง  
 
ชีวิตหลังยุคเหมืองแร: เม่ือชีวิตถูกสัมปทาน  
 
บทเริ่มตนของตอนจบ 

หลังงานฌาปนกิจศพเมียและลูกสาว เขานั่งทอดสายตามองประติมากรรมสึนามิ ที่
วางเรียงรายอยูในความมืดจากชานบาน ขางกายมีสหายตรารวงขาววัย 40 ดีกรีเปน
เพื่อน ความหลังครั้งมาขุดทองยุคแรกๆ แหงเหมืองสัมปทานแหงนี้ผุดพรายขึ้นใน
หวงคํานึงทีละฉาก…ทีละฉาก     
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เกือบยี่สิบปที่เขายายมาที่นี่ หาชีวิตของครอบครัวที่โชนฉายไปดวยแววตาแหง
ความหวังวาสักวันหนึ่ง ณ ดินแดนแหงเหมืองสัมปทานแหงนี้ เขาและครอบครัว
จะตองลืมตาอาปากได   
 
ทวาทุกชวงตอนของการใชชีวิตที่ผานมาลวนคือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไป
พรอมๆ กับการเมืองและสังคมที่ลอมคอกเขาไวทุกๆ ดานของชีวิต ทุกจังหวะที่เขา
กาวเดิน ลวนไดรับสัมปทานมาจากสังคมและการเมืองที่กําหนดใหเขาตองกาวตาม 
 
กระนั้นมันก็ไมเคยทําใหเขาสิ้นหวัง จะหนักหนวงแคไหนเขาก็ฟนฝามันมาไดเสมอ 
เวนไวก็เพียงแตสําหรับบางเรื่องราวที่เพิ่งจัดการเสร็จสิ้นไปเมื่อตอนบาย ซึ่งทําให
หวงคํานึงของเขาเหมือนจมจอมอยูในวงรอบของมรสุมยามค่ําคืน… 
 

โศกนาฏกรรมสัมปทาน4 

แดดยามเชาแทงตา ปลุกหลายชีวิตใหฟนตื่นจากการหลับใหล เพื่อกาวสูภาระอันยุง
เหยิงของวันใหม ชายหนุมตื่นมาพรอมกับอาการหนักศรีษะเหมือนลูกไกทั้งตัวเขา
ไปเตนระบําตีปกอยูขางใน เพราะเมื่อคืนนั่งดื่มฉลองตอนรับปใหมอยูกับเพื่อน
นักทองเที่ยวชาวฝรั่ง ยังไมทันไดลางหนา เขารีบตะโกนบอกลูกชายทั้ง 2 คนให
เตรียมออกทะเลเหมือนทุกๆ วัน สิ้นคําสั่งผูเปนพอลูกชายทั้งสองรีบชวยกันเตรียม
อวน น้ํามัน สําหรับภารกิจในหวงทะเลวันนี้ สวนตัวเขาเองเมื่อผละไปจัดการกับ
กิจวัตรประจําวันเสร็จสรรพ ไมลืมที่จะบอกลาเมียและลูกสาวเปนครั้งสุดทาย ขณะ
เดินไปหยอกเยาเธอใกลแผงตากปลาแหงหลังบาน   
 

                                                 
4สมยศ  โตะหลัง, ตีพิมพคร้ังแรก วารสารคลื่นทะเลใต  ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม  2549 
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ทุกอยางผานไปเหมือนทุกวัน ไมมีอะไรพิเศษกวาวันอื่น สามหนุมแหงครอบครัว
บานหลังคาสีฟาของบานน้ําเค็มมุงหนาสูเกาะใกลชายแดนประเทศเพื่อนบาน ยังไม
สายมากนัก เรือลําเล็กไดนําสามหนุมมาอยูกลางทะเลลึก กระแสน้ําในทะเลเชี่ยวจน
เขาแปลกใจ แตเขาก็ไมรีรอที่จะเตรียมพรอมที่จะลงอวนดักปลาดวยความหวัง ซึ่ง 
เขาหวังวาราคาคางวดที่ไดจากปลาเที่ยวนี้คงพอสําหรับชุดนักเรียนอนุบาลของ    
เจาหญิงตัวนอยที่บาน และที่เหลือเมียรักจะแปลงเปนอาหารใหกับทุกคนใน
ครอบครัวไดอิ่มหนํา 
 
ยังไมทันลงอวนตาแรก เสียงจากวิทยุมดดําประจําเรือก็ดังขึ้น รายงานที่มาพรอมกับ
คลื่นเสียงทําใหเขารูสึกสังหรณใจ จึงบอกใหลูกชายเบนหัวเรือมุงเขาฝงที่เพิ่งจากมา     
 
ทันทีที่มาถึงฝงพรอมๆ ระดับน้ําที่ลดลง หัวใจของเขาหลนวูบ ภาพที่ไมเคยพบเห็น
ในชีวิตปรากฏอยูเบื้องหนาเหมือนเขากําลังอยูในหวงแดนแหงความฝน มันเปนแค
ความฝน เขาพยายามบอกตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางจมอยูในความเงียบนับนาที กระทั่ง
เสียงจากวิทยุมดดําในเกงเรือสงเสียงทําลายความเงียบ สติของเขาก็ถูกปลุกมาสูโลก
แหงความจริง 
 
เขากระโดดลงจากกาบเรือ ซากปรักหักพังของทุกสิ่งทุกอยางขวางทางไปทุกหน
แหง ผูเปนพอเปนแมทุกคนเดินตามหาลูกชายและลูกสาวอยางไมรูชะตากรรม  
เสียงภาวนาออนวอนใหพบกับครอบครัวตอหินลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือดังมาเปน
ระยะๆ เขาเองก็กลายเปนหนึ่งในพอแมเหลานั้น ขณะขาวการเตือนถึงความ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําเปนระยะที่ผานมาหลายชองทางไมมีใครสนใจอีกตอไป  
ทุกคนมุงหนาแตหาซากบานของตนเอง  และกวาดสายตามองหาคนรักที่ยังไมพบ
อยางคาดหวังวาทุกคนจะมีชีวิตรอด    
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ชวงเวลาผานไปเหมือนช่ัวกัปกัลป กระทั่งเมื่อดวงตะวันคลอยดวงไปเกือบสุดทิศ
ตะวันตก เขาก็พบรางไรวิญญาณของเด็กหญิงวัยกอนอนุบาลที่ตะเกียกตะกายหาสุด
ชีวิต เขาจํานาฬิกาที่ฝรั่งใจดีคนนั้นใหเปนของขวัญในงานเลี้ยงเมื่อคืนได แลวเขาก็
รองไหโฮออกมาอยางไมอายฟาดิน สองมือประคองชอนรางของลูกสาวขึ้นซบอก  
ในใจของเขาบัดนี้เหมือนเปลาวางไรสิ้นซึ่งสรรพสําเนียงใดๆ 
 
จะดวยเหตุผลเพราะยังตองหารางภรรยาตอ หรือเพราะกลัวกองทัพ “นักควานหา
ศพ” จากมูลนิธิหรือสํานักตางๆ จะแยงชิงรางลูกสาวของเขาไปกองรวมกับศพอื่นๆ 
เพื่อพิสูจนหลักฐานความแนชัดก็ตามแต เขาไมรอชาที่จะกวาดสายตาหาพื้นที่ที่
สามารถชะเงอเห็นและเฝาระวังไดงาย เพื่อเปนตําแหนงแหงที่ในการฝากรางลูกสาว  
 
จนเมื่อพบหาดทรายใตตนสน เขารีบใชเครื่องมือเทาที่พอจะหาไดขุดลงในผืนทราย
ใหเปนหลุมลึกพอสําหรับรางเด็กผูหญิงตัวเล็กๆ ไดนอนอยางสงบ แลวใชสองมือ
ชอนรางลูกสาวขึ้นแนบแผนอก คอยๆ รองเพลงกลอมเด็ก ขับกลอมรางไรวิญญาณ
ทั้งน้ําตา เขายิ่งกระชับรางลูกสาวแนนขึ้นเมื่อเพลงจะจบ เสมือนจะสัญญากับราง
ของลูกนอยวาเขาจะดูแลใหความปลอดภัยแกเธอแมชีวิตจะหาไมแลวก็ตาม 
 
“อยูที่นี่กอนนะลูกนะ อาจลําบากสักหนอย แตเจอแมเมื่อไหร พอจะมาพาลูกใหไป
อยูที่สบายๆ กวานี้” เขากลาวคําลา กอนน้ําตาจะไหลอีกคํารบพรอมมือคอยๆ ตะคุย
ทรายกลบฝง 
 
ไมมีถอยคําใดๆ ปริเผยอธิบายใหใครฟง เรื่องราวและเหตุผลทุกอยางถูกปดเปน
ความลับ แตเขารูเหตุผลของเขาดี ยิ่งขาวการรับมอบศพผิดแววมาเขาหูอยูเปนระยะ 
เขายิ่งตองปดเปนความลับเพื่อมิใหใครตอใครเขามาอางสิทธิ์ตามเหตุผลตางๆ เพื่อ
จัดการศพอะไรบางประการกับลูกสาวของเขา และอีกอยางเขาไดสัญญากับลูกสาว
เขาไวแลว “จนกวาจะเจอแมของลูก…”   
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แมหลายหวงเดือนที่ผานมาความหวังอันนั้นจะริบหรี่เหลือเกิน 
 
ที่บานพักช่ัวคราวซึ่งทางราชการสรางให  เขาอยูกับลูกชายอีกสองคน เพื่อนรวม
บานพักเลาตอๆ กันวามักไดยินเสียงเด็กผูชายเหมือนเสียงลูกชายของเขารองสะอื้น
คิดถึงแมและนองสาว ตอนนั้นเขาไมนึกเลยวาหลังจากนั้นไมนานเขาตองสูญเสียลูก
ชายไปอีกคนดวยสภาพถูกแขวนคออยูกับตนสน เขาบอกตัวเองวาไมวาลูกชายจะ
จากไปดวยเหตุผลอันใด  ลูกจะตัดสินใจกระทําตัวเอง หรือเพราะถูกนายทุนกระทํา
ตามคําขูหลังจากที่ตัวเขา (กับเพื่อนบาน) มีกรณีขัดแยงเรื่องที่ดินกับพวกรองเทาติด
ทองพวกนั้น หากถึงที่สุดเขาก็จะยอมรับกับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้น   

 
ศพลูกชายของเขาถูกจัดการตามพิธีกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอย เขามองควันไฟที่ลอย
ขึ้นจากปลองเมรุดวยสายตาแดงก่ํา ไมมีคําพูดใดหลนจากปาก ทุกสิ่งทุกอยาง
เหมือนอยูในความเงียบ หูของเขาเปลาวางไรสิ้นซึ่งสรรพสําเนียง เขาผินหนาไปยัง
บริเวณฝาก (ฝง) ศพของลูกสาว แลวลําธารในดวงตาก็เหมือนจะเออทะลักออกมา 
 
ผานมาเกือบขามปที่เขาเฝารอโทรศัพท ซึ่งไดใหหมายเลขติดตอไวที่ศูนยขอมูล
กลาง  ความหวังยังหางหาย ทุกๆ วันเขาจะตองหันหนาไปหาหลุมฝาก (ฝง) ศพของ
ลูกสาว  
 
จนเมื่อทุกสิ่งทุกอยางในหมูบานที่เคยถลมทลายไปกับทะเลกําลังจะเขาสูปกติ  
ความวุนวายจากเหตุการณเริ่มเขาสูความสงบ กองทัพผูมาชวยเหลือเริ่มบางตา  
แนนอน…ชวงนี้เขาไมไดมีเวลามากพอเหมือนชวงแรกในการติดตามหาศพเมีย ทุก
สิ่งทุกอยางเริ่มถูกชะลางดวยกาลเวลา ชีวิตทุกวันหมดไปกับการรวมงานกับผูคนใน
ชุมชน  เขาตองสรางบาน ตองปนตนมะพราวเพื่อพาดสายไฟฟาเพื่อใหแสงสวาง
สรางชีวิตใหม และที่หนวงหนักที่สุด คือตองตอสูสรางความจริงเรื่องกรรมสิทธิ์
เหนือที่ดิน ซึ่งถูกเจาของสัมปทานยึดเอกสารสิทธไป แมจะถูกขมขูซ้ําแลวซ้ําอีก 
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เหมือนกับที่ลูกชายผูจากไปของเขาเคยโดน เขารูวาแผนดินนี้เปนของเขาและของ
เพื่อนบานทุกคนในชุมชน   
 
แตแลวจูๆ สิ่งที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น เขาไดรับโทรศัพทยืนยันใหไปรับรางไรวิญญาณ
ของเมียรักจากศูนยขอมูลกลาง เขารับรูดวยอาการมือไมสั่น กอนที่จะผินหนาไปหา
หลุมฝากศพลูกสาว เหมอมองดวยสายตาที่ปริ่มแวว 

 
หลังจากรับศพเมียผูเปนที่รักมาจากศูนยขอมูลกลาง เพื่อรอจัดการทางพิธีกรรม 
ความจริงที่เก็บเงียบมาปกวาก็เปดเผยขึ้นดวยความตะลึงพรึงเพริดของผูคนที่รูจักมัก
คุนกับเขาเขาหยิบจอบเลมใหมซึ่งฝรั่งคณะหนึ่งในกองทัพผูปรารถนาดี ซื้อมาใหใช
ขุดหลุมเพื่อพาดสายไฟใหแสงสวางแกคนในชุมชน นี่เปนอีกครั้งหนึ่งที่เขาตอง
รูสึกถึงความเจ็บปวด  เปนอีกครั้งหนึ่งที่เขาตองระลึกถึงความโหดรายจากโลกที่
สัมปทานมาให เขามุงหนาไปยังหาดทรายใตตนสนตนที่เขาเฝามองอยูทุกเชื่อวัน 
แตเมื่อมาถึงที่ เขากลับทิ้งจอบเสียเฉยๆ กอนที่จะคอยๆ นั่งลงรําพึงรําพันกับหลุม
ศพ “พอมารับลูกแลวลูกนะ” แลวเขาก็ใชมือเปดหนาทรายทีละนอยๆ อยางเบาๆ  
 
เขากลัวจะกระเทือนถึงรางลูกสาวผูรอคอยวันนี้มานานแสนนาน 

 
.....ต่ืนเถิดลูกนอย   
ถึงเวลาที่เจาจะไดมีโอกาสแตงชุดอนุบาลตัวใหมที่พอเตรียมไวให   
…ต่ืนมาพบพอที่เฝารอมากวาขวบป…เถิดลูก  
พอจะพาเจากับแมไปสูพิธีกรรมสงดวงวิญญาณพรอมๆ กัน 
ลูกจะไดขึ้นสูโรงเรียนอนุบาลในสรวงสวรรค  
และลูกจะไดไปพบกับพี่ชายของเจา 
ที่เฝารออยูบนนั้นกอนแลว….  
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ดวยคารวะและระลึกถึง 
เจาของครอบครัวหลังคาสีฟาแหงบานน้ําเค็ม 
สหายของผูเขียน ผูเปนเจาของตนเรื่องจริงๆ 
 
คนขับเรือหางยาวและชาวเลเกาะพีพี 

คราวแรกจําใจจะเบี้ยวผูเอยปากชวนไปทองทะเลที่เกาะพีพี  (มรกตแหงอันดามัน)  
จังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากสหายที่รูจักกันเอยปากชวน หลังจากนั่งทบทวน
การปฏิเสธเปนรอบที่เทาไหรเพราะปฏิเสธไปหลายครั้งมาก ถาปฏิเสธอีกครั้ง
หลังจากนี้คงอีกนานกวาจะไดรับคําเชื้อเชิญ คงอีกนานจึงตัดสินใจอยางรวดเร็วจน
เพื่อนรวมวงสนทนาตางทําหนาไมเขาใจเพราะธรรมดาจะตัดสินใจไมฟนธง           
(เหมือนนักการเมือง) ไมคอยมีเหตุการณใดที่ตัดสินใจไดรวดเร็วขนาดนี้ 
 
จึงจัดเตรียมสัมภาระเทาที่จําเปนในการเปนอยูยังเกาะพีพี ในหวงเวลา 3 วัน 2 คืน
รวมถึงการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ แตเปนที่นาแปลกใจวาขอมูลการทองเที่ยว
เกาะพีพีจากแหลงตางๆ มีจํานวนมากในแตเปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทองเที่ยว  
แนะนําการทองเที่ยว  ความสวยงามของเกาะและอาวตางๆ แตไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนและคนเกาะพีพีเลย   
 
การตัดสินใจไปครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนสหายทานหนึ่งที่ได
จากวงสังคมเพื่อนฝูงไปนานและมุงหวังจะไปหาคําตอบเรื่องวิถีชุมชนและ
ชาวประมงที่เกาะพีพี ก็เปนอีกวัตถุประสงคหนึ่ง 
 
การเดินทางสูการเก็บเรื่องราวของนักเดินทางก็ไดเริ่มขึ้น 
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เกาะพีพีต้ังอยูในหมูที่7 (พีพีดอน) และหมูที่  8 (พีพีเล) ต .อาวนาง  อ . เมือง  
จ.กระบี่ การเดินทางไปเกาะพีพี  เดินทางขึ้นเรือไดจากหลายเสนทางทั้งกระบี่และ
ภูเก็ต ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง   
 
กาวยางแรกที่กาวขึ้นจากเรือที่เหยียบพื้นดินบนเกาะพีพี สายตาก็เหลือบไปเห็น
หลังคาของรานสะดวกซื้อ เซเวนอีเลเวน ในเครือ ซีพี ซึ่งไดรับความเสียหายจาก
คลื่นยักสที่ผานไปเกือบ 2 ป ยังไมมีการซอมแซมใดๆ สวนทางขวามือมีธนาคาร
ใหบริการความสะดวกเหมือนอยูบนฝง    
 
หลังจากเก็บขาวของสูหองพักที่พรรคพวกเตรียมไวให มีเวลาสักเล็กนอยเดินสํารวจ
สภาพทั่วไปของพื้นที่เพื่อความเคยชิน ราคาที่พักโดยเฉลี่ย 800-2,500 บาท ขึ้นอยู
กับปริมาณนักทองเที่ยวในชวงนั้น บนเกาะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่คนเมือง
เรียกวาความเจริญมากๆ เกาะหนึ่ง มีรานตางๆ ไวคอยบริการแกนักทองเที่ยวและ 
ผูสัญจรครบครัน เชน มีรานสะดวกซื้อเปดตลอด 24 ช่ัวโมง  มีธนาคารไวใหบริการ  
มีตูเอทีเอ็มหลายสิบตูเรียงรายอยูรอบเกาะ รานอินเทอรเน็ต รานนําเที่ยว ขายเสื้อผา  
ของชํารวย รานขายของชํา เครื่องดื่ม รานขายอาหาร รานขายวีซีดี บริษัทนําเที่ยว
ยี่หอและสัญลักษณตางประเทศจํานวนมาก ถาเกาะพีพีมีพ้ืนที่กวางกวานี้ หากมี
สะพานหรือระยะทําสะพานถึงเกาะจะเทียบไดเหมือนภูเก็ตหรืออาจจะมีความ
โกลาหลยิ่งกวาภูเก็ตดวยซ้ํา       
 
เกาะพีพีเดิมมีช่ือวา ปูเลปอาป (ปูเล แปลวา เกาะ ปอาป เปนช่ือพันธไมโกงกางหรือ
แสม  ชาวบานเรียกตนปป และพองเสียงจนเปนพีพี) เปนเกาะขนาดเล็ก มีเนื้อที่
เพียง 11.2 ตารางกิโลเมตร มีเกาะเล็กๆ อีก 6 เกาะ เชน พีพีดอน พีพีเล เกาะปดะ
นอก เกาะปดะใน เกาะยูง เกาะไผ อาวที่สําคัญ เชน อาวมาหยา อาวโละลานา อาว
โละดาลัม อาวหยงกาเส็ม อาวโละบาเกา อาวตนไทร อาวผักหนาม อาวรันตี อาวป
เละ แหลมตงปลาย แหลมหัวการะเกด หาดยาว และหินเพ   
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สภาพในอดีตจากคําบอกเลาของคนในพื้นที่บอกวา สภาพที่ดินบนเกาะในอดีตเปน
ปามีสัตวปาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะหมูเถื่อน ที่ดินไมมีราคา อาชีพของคนที่นี่คือ
การทํานาและการประมง แตเริ่มทะยอยเลิกหลังมีการประกาศใหเปนเขตอุทยาน
แหงชาติหาดนพรัตธาราหมูเกาะพีพี เมื่อป 2516 แตชาวบานเดิมมีเอกสารสิทธที่
แสดงถึงการถือครองที่ดินประมาณ 12 รายโดยมีการจัดสรรกระจายการถือครอง
และแบงเชา   
 
ในอดีตคนไทยและกลุมอูรักลาโวยที่มีอาชีพทําการประมงอาศัยเกาะพีพีเพียงเพื่อ
หลบลมพายุขณะที่มาทําการประมงและปลูกสรางอาสินทิ้งไวบาง เชน กาหยู  
มะพราว สวนคนจีนเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อรับซื้อของทะเลที่ชาวประมงจับได นา
แปลกใจวาทั้งเกาะพีพีดอนและพีพีเลมีมัสยิดตั้งอยูทั้ง 2 เกาะ แสดงใหเห็นถึง
ศาสนาอิสลามคือรากของวัฒนธรรมชุมชนบนเกาะพีพี 
   
คนทองถิ่นจริงๆ ประมาณ 100 ครัวเรือน ประมาณ 800 คนแตถารวมถึงคนจากขาง
นอกดวยก็หลายพันคน สภาพสังคมของคนเกาะพีพีแบงออกไดประมาณ 3 กลุม  
คือ 

1. กลุมที่มีที่ดินในพื้นที่เกาะมีทั้งที่ประกอบการเปนโรงแรม รีสอรทหรือ
เกสเฮาสมีทั้งคนในเกาะ และคนที่มาจากขางนอก แตคนเกาะที่เปนเจาของที่ดินยังมี
อีกหลายรายที่ไมสามารถสรางมูลคาจากที่ดินของตนเองได เนื่องจากติดปญหาเรื่อง
เงินทุน รอวันที่คนจากขางนอกเขามากวานซื้อ 

2. ชาวบานที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองก็อาศัยรับจางทั่วไป และอาศัยในที่ดิน
ของเจาของที่ดินที่พวกเขาสนิท รวมถึงการเชาที่ดินราคาไรละ 15 ลานบาท เจา
ของเดิมตอไปคงขายหมด และเจาของที่ดินไมมีทุนในการประกอบธุรกิจเอง  

3. กลุมที่อพยพมาเพื่อทําธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่องจากการทองเที่ยว 
เปนแรงงานรับจางรวมถึงคาขาย ฯลฯ 
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การเขามาของการทองเที่ยวนักทองเที่ยวกลุมแรกๆ ที่เขามาเที่ยวที่นี่มากับเรือ
ชาวประมง สถานที่พักหลังแรก คือ ขนําหลังคามุงจาก ใหฝรั่งเชาหลังการทองเที่ยว
เขามาทําใหคนในพื้นที่สวนใหญเปลี่ยนอาชีพเปนอาชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยว และทําใหราคาที่ดินมีราคาพุงขึ้นอยางรวดเร็วมากจากนโยบายการ
สงเสริมการทองเที่ยว 
 
สังคมกลางคืน   

หากทานใดเคยไปเที่ยวถนนพัฒพงษหรือตรอกขาวสารในกรุงเทพ ก็จะนึกภาพออก
วาบรรยากาศของเกาะพีพีในยามค่ําคืนมีบรรยากาศเชนไร บรรยากาศทั่วไปคลายๆ  
กลางคืนเตร็ดเตร เดินดูทั้งฝรั่งและคนไทยที่ตางหาความสําราญ สําหรับคนที่ชอบ
ความบันเทิงและชอบดื่ม มีสถานบันเทิงขนาดใหญอยูอยางนอย 4 แหง มีบริการให
เดินเที่ยว ดื่มกิน หาความสําราญจนกวาจะเบื่อไปเอง สวนกลุมไหนอยากดื่มกิน
อยางเดียวก็มีรานซีฟูดสใหบริการตลอดแนวชายหาดทั้งฝงทาเรือและอาวตนไทร      
 
ขณะนั่งดื่มด่ํากับสุนทรียะทางบรรยากาศริมชายหาดกลางอาวตนไทร เวลาเกือบ
สองทุมสังเกตเห็นฝรั่งกลุมหนึ่งที่มาดวยเรือเมลลําเดียวกัน เที่ยวเดียวกันยังแบก
กระเปาอยูเหมือนกระวนกระวายใจบางอยาง เปนที่สงสัยมากเนื่องจากเรือมาถึง
เกาะพีพีต้ังแตบาย 2 ขณะนี้เปนเวลา 2 ทุมยังหาที่พักไมไดเลย จึงเอยปากถามคน
เดินผานไปผานมาบนเกาะไดความวา “เขาเปนชาวอิสราเอล เขาปรารถนาที่จะไดที่
พักที่ประหยัดที่สุด ดีที่สุด พักไดหลายคน เจาของรีสอรทไมคอยอยากรับแขกกลุม
นี้ เขาพรอมที่จะชักดาบคาหองพักถาหากเกิดความผิดพลาด นักทองเที่ยวที่มาจาก
ประเทศนี้ไดรับการยอมรับในความขี้เหนียวและเทคนิคในการบิดพลิ้ว และจะมา
กันมากในชวงที่ไมใชฤดูทองเที่ยวเพราะคาใชจายถูก สวนฤดูทองเที่ยวแขกประเทศ
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นี้จะมีนอยมาก คราวแรกมีเจตนาจะถามวาเกิดอะไรกับพวกเขา ซึ่งอาจมีเรื่องให
ตองชวย แตหลังจากถามขอมูลและเรื่องราวตางๆ จึงตองเปลี่ยนใจ 

  
ชีวิตหลังสึนามิของชาวพีพี   

หลังสึนามิไมก่ีเดือนคนพีพีก็ไดรับผลกระทบ จากนโยบายของรัฐที่ตองการ
พัฒนาการทองเที่ยว เพียงแตที่นี่แตกตางจากบานน้ําเค็มที่มีนายทุนจองโอกาส
หลังสึนามิในการเขาไปจัดระเบียบกับชาวบานในพื้นที่ สวนใหญเปนนโยบาย
เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดลอมและอุทยานฯไวใชกับชาวบาน และขยายการ
ทองเที่ยวไวใหกับทุนขนาดใหญ และที่นี่มาในรูปขององคกรรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้น
ใหม และอีกหลายหนวยงานที่ลงไปปกหลักและปายอาณาเขตของทางราชการ หาม
ประชาชนลวงล้ําและบุกรุก ดําเนินการอยางรวดเร็วภายหลังสึนามิ ผูประกอบการ  
กวา 6,000 คน ถูกลอยแพจากการฟนฟู  เนื่องจากทางฝายนโยบายรัฐบาล ยุครัฐบาล
ทักษิณ 2 ตองการประกาศเปนเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว (อพท.) จัดใหมีที่พัก
ระดับที่แพงตั้งแตหลักหมื่นถึงแสนบาทตอคืน ยายผูอาศัยเดิมขึ้นไปอยูบนภูเขา  
ทามกลางเสียงคัดคาน 
 
สึนามิผานไป 2 ป ยังไมมีแผนการฟนฟูที่ชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร ทําให
กิจการไมสามารถฟนฟูได   
 
มีหลายหนวยงานแจงความประสงคเพื่อจะสนับสนุนการสรางบานก็ไมสามารถ
สรางไดเพราะทางนโยบายไมมีความชัดเจน สรางเสร็จอาจตองยาย เลยไมมีไครกลา
ดําเนินการ 
 
“ไมตองใหชวยเหลือใดๆ แตขอใหมีแผนใหชัดเจนวาจะเอาอยางไรกับเกาะพีพี  
เพื่อเปดชองทางใหเจาของธุรกิจมีโอกาสฟนฟูกิจการทองเที่ยวของตัวเอง ผานไป
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เกือบ 2 ป ทุกคน ทุกครอบครัวตองกินตองอยู ลูกตองเรียนหนังสือ”  เจาของกิจการ
โรงแรมสารภาพใหฟงหลังสึนามิผานมาอีก 3 เดือนจะครบ 2 ป 
 
ชวงรัฐบาลทักษิณ 2 ระหวางป 2547-2549  แนวเขตเรื่องการจัดการพื้นที่พิเศษมีให
เห็นเพิ่มปริมาณมากขึ้น เปาหมายเพียงเพื่อตองการจะเขามาจัดการทรัพยากรตางๆ  
ไดงายยิ่งขึ้น เพราะกฎหมายทองถิ่นและกฎหมายตางๆ ถูกยกเวนหมด ตัวอยางเชน  
การจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร ประกาศเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวเบื้องหลัง
คือ ทุนนิยมเสรี   

 
การขับเรือหางยาวนําเที่ยวท่ีเกาะพีพี    

การรับบริจาคเรือของที่น่ีมีวัตถุประสงคการบริจาคที่แตกตางจากพื้นที่อื่นในเรื่อง
ของการนําไปใช พ้ืนที่อื่นสวนใหญบริจาคเพื่อใหทําการประมงแตที่เกาะพีพีบริจาค
เพื่อนําไปใชประกอบการทองเที่ยว ที่ชาวบานเรียก “แท็กซี่โบท” หรือการนําเที่ยว
ทางเรือสําหรับการลองทะเลเลนน้ําและการดําปะการัง เปนอีกอาชีพหนึ่งที่เปน
อาชีพหลักของชาวบานที่เปนคนเกาะและคนที่ยายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนเพื่อแสวงหา
รายได จะยืนรอเชื้อเชิญแขกขณะที่เรือเมลเขามาถึงเกาะ มีการเจรจาและตอรองกัน
อยูตลอดแนวชายฝงบริเวณทาเรือ  
 
จากการสอบถามทําใหทราบวาสวนใหญคนขับเรือหางยาวมีทั้งคนในเกาะและคน
จากพื้นที่อื่นจากเดิมเคยทําประมงหาปลา  และเจอวิกฤติทางดานทรัพยากร 
อันเนื่องมาจากเครื่องมือประมงทําลายลาง เชน อวนลาก อวนรุน เรือปนไฟปลา
กะตัก ทะเลเริ่มมีแตน้ําเปลา จึงตองระหกระเหินมาขับเรือหางยาวนําเที่ยวที่เกาะพีพี  
ผันอาชีพมาขับเรือนําเที่ยว ยืนโฆษณาอยูบริเวณทาเรือหรือที่มีปายประกาศตามราน
หรือรีสอรทตางๆ เพื่อออกไปชมความสวยงามของปะการังใตทองทะเลโดยผาน
ทางกิจกรรมการดําดูปะการังน้ําตื้น น้ําลึก เลนน้ําทะเล ฯลฯ หรือใครที่สนใจศึกษา
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ภาพประวัติศาสตรโบราณที่ถํ้าไวกิ้ง แตคนขับเรือหางยาวจะมีปญหาเรื่องที่พักและ
การกินอยูเพราะเกาะสวรรคแหงนี้มีคาใชจายในการครองชีพที่สูงมาก  
 
วิถีชาวเล อูลักราโวย  มุมมืดที่คนมองไมเห็นบนเกาะพีพี 

“จากการพึ่งพาที่ดินโดยไมใหความสําคัญกับการถือครอง หากินกับอาชีพประมง
ในทองทะเล ที่ดินเปนเพียงปจจัยหรือที่พักสําหรับการแสวงหาทางการประมง เพื่อ
ความอยูรอดจากพายุและคลื่นลม เกาะพีพีและเกาะใกลเคียงเปนเพียงที่อาศัย
ช่ัวคราว เปนเพียงจุดที่พักสําหรับหลบลมพายุ เชนเดียวกับเกะพีพีและเกาะไผ 
 ทําประมงและมีบานถาวรอีกที่หนึ่ง”  
 
ชาวเลมีอยู 2 กลุมเปนกลุมเล็กๆ มีกลุมละประมาณ 12-15 ครัวเรือน มีเรือประมาณ 
20 ลํา แบงตามสังกัดเถาแกที่รับซื้อผลผลิตจากการวางอวนปลาหางแข็ง และ 
ลอบหมึกเพื่อทําเปนปลาเค็มและสงขายตอยังบนฝงหรือโรงแรมบนเกาะ คนที่ยังทํา
อาชีพประมงก็หากินวนเวียนอยูบริเวณเกาะใกลๆ เชน การวางลอบทํามาจากไมไผ
ซึ่งตัดมาจากบนเขาปดดวยใบเตาราง (ตนไม) และการวางอวนมีวิธีการคือวางลอบ
แลวไปกูตอนเชา สวนการวางอวนไปดูไดตลอดเวลา เนื่องจากทะเลบริเวณนี้ยัง
ความอุดมสมบูรณอยางมาก     
 
ชาวเลจะเคลื่อนยายถิ่นฐานตามชวงลมมรสุมและเปนพื้นที่ที่สามารถดูแลเรือ
สะดวก ชวงลมมรสุมพวกเขาจะมาอยูบริเวณอาวโตะดาลัม สวนชวงหนามรสุมจะ
ยายไปอยูบริเวณแหลมตง เวลายายที่พักแตละครั้งจะเหลือโครงเดิมไวเผื่อฤดูกาล
หนาจะกลับมาสรางใหมโดยมีฐานหรือโครงสรางเดิม 
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เมื่อเมืองไทยตอบรับกระแสการทองเที่ยวจากคนยุโรป จึงสงผลกระทบตอการยาย
ที่พักอาศัยของพวกเขา จึงเปนเหตุผลใหมของการยายถิ่นฐานของชาวเลไมใช
เกิดขึ้นจากสาเหตุฤดูของมรสุมเพียงอยางเดียวอีกตอไป   
 
อุทยานก็ไมอยากใหเขาไปรบกวนนักทองเที่ยว จึงตองไปขออยูอาศัยในที่ดินของ
คนที่พอจะมีเมตตาตอพวกเขา นักวิเคราะหในชุมชนวิเคราะหวาอนาคตชาวเลหาที่
อยูยากขึ้น เพราะเจาของที่ตองการเอาที่ดินไปทําธุรกิจ พวกเขาจะไปอาศัยอยูใน
ที่ดินของคนที่พวกเขาสามารถคุยได และไมเครงครัดกับการใชสอยพ้ืนที่มากนัก  
ทําใหคนที่ไมมีที่ดินในเกาะพีพีรวมทั้งอูรักลาโวยจึงตกอยูในสถานการณที่ลําบาก
ถาไมใชที่ดินอุทยานฯ ก็เปนที่ดินของเอกชนไมมีที่ดินสําหรับไวรองรับพวกเขา
เหลานั้นเลย 
 
ขอสรุป   
หลังจากดื่มดํากับบรรยากาศราตรีแหงเกาะพีพี และการลองเรือหางยาวดําเนิน
กิจกรรมที่แท็กซี่โบทไดนําไป สัมผัสกลิ่นอายแหงยิปซีทะเลหรือ “อูรักลาโวย” แม
จะไมลึกนัก แตก็ยินดีที่ไดสัมผัสรากของมนุษยกลุมหนึ่งที่เหลืออยูเพียงนอยนิด
ทามกลางกระแสการทองเที่ยวที่ติดอันดับของโลก แตเรื่องของชุมชนไดหลน
หายไประหวางการเดินทางไปขางหนาของการทองเที่ยว   
 
ตะรุเตาเกาะที่ถูกจองจํา 

ตะรุเตา เปนเกาะที่ถูกใชกักกันนักโทษการเมืองในสมัยอดีต ตองมาเปนเพิงพักที่อยู
อาศัยของชาวประมงมาชั่วระยะหนึ่ง และถูกประกาศใหเปนพื้นที่อนุรักษหาดทราย
เหลานั้นถูกผลักดันใหดําเนินเปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงแรกของไทย เวลา
ผานไประยะหนึ่งหาดทรายที่มีเม็ดละเอียด สวยงาม น้ําทะเลที่ใสดุจประกายมรกต
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ถูกผลักดันใหเปนสถานประกอบการทองเที่ยวจนถึงปจจุบัน ทิ้งใหเจาของที่ดินเดิม
ในเกาะตะรุเตาตองกลายเปนคนสิ้นไรแผนดินอยูบนฝงที่กวางใหญ 
 
คําวา “ตะรุเตา” นี้ เพี้ยนมาจากคําวา “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลวา มีอาวมาก 
นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแลวเกาะตะรุเตายังมีประวัติศาสตรที่นา
จดจํา  
 
สถานที่สําคัญในเกาะตะรุเตา  คือ อาวพันเตมะละกา อาวจาก อาวเมาะและอาวสน 
น้ําตกลูดู ถํ้าจระเข จุดชมวิว “ผาโตะบู” อาวตะโละวาว อาวตะโละอุดัง อยูทางทิศ
ใตของเกาะหาง เปนที่ต้ังของหนวยพิทักษอุทยานฯ ที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) อดีตเปน
ที่กักกันนักโทษการเมือง ซึ่งเปนกลุมนักโทษจากเหตุการณกบฏบวรเดชและกบฏ
นายสิบ 
 
เกาะตะรุเตา นับเปนเกาะใหญที่สุดของอุทยาน มีพ้ืนที่ 152 ตารางกิโลเมตร สภาพ
พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขาที่มี สภาพเปนปาดิบช้ืนซึ่งยังมีพรรณไมและสัตวปาที่
นาสนใจจํานวนมากและมีพ้ืนที่สวนหนึ่งเปนปาชายเลน นอกจากนี้ยังมี อาวนอย
ใหญที่มีชายหาดสวยงามอยูหลายแหง  

 
อดีตชวงที่หนึ่งของเกาะตะรุเตา  กับการกักกันนักโทษการเมือง 

ในป พ.ศ. 2479 รัฐบาลมีนโยบายใหกรมราชทัณฑจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคม 
ฝกอาชีพ และเปนสถานที่กักกันนักโทษ เกาะตะรุเตาซึ่งอยูหางไกลจากฝง และดวย
ปจจัยทางธรรมชาติที่เปนอุปสรรคตอการหลบหนี ก็ไดถูกกําหนดใหเปนสถานที่
จัดตั้งนิคมดังกลาว คือ พ้ืนที่บนเกาะตะรุเตา มีการจัดสรางอาคารที่ทําการบานพัก
ของผูคุม   เรือนนอนนักโทษ  และโรงฝกอาชีพขึ้นที่อ าวตะโละวาว  และ 
อาวตะโละอุดัง  
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ในป พ.ศ.2481 นักโทษชุดแรกจํานวน 500 คนก็ไดเดินทางมายังตะรุเตา และทยอย
เขามาอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งในชวงป พ.ศ.2482 รัฐบาลไดสงนักโทษการเมือง 70 คน 
ซึ่งเปนกลุมนักโทษจากเหตุการณกบฏบวรเดช และกบฏนายสิบ มากักบริเวณอยูที่
อาวตะโละอุดังใน 
 
ป พ.ศ.2484 สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อุบัติขึ้นไดสงผลกระทบตอนิคมฝกอาชีพ 
ตะรุเตา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค นักโทษเจ็บปวย 
ลมตายลงเปนจํานวนมาก ผูคุมและนักโทษจํานวนหนึ่งจึงไดออกปลนสะดมเรือ
สินคาที่ผานไปมาในนานน้ําบริเวณชองแคบมะละกา จนทําใหเรือสินคาไมกลา
ลองเรือผานมาในบริเวณนั้น วิถีชีวิตเชนนี้ดําเนินมาตั้งแตป พ.ศ.2486 หลังจากการ
ยายนักโทษการเมืองไปเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี   
 
ในป พ.ศ.2489 รัฐบาลอังกฤษซึ่งปกครองมลายูอยูในขณะนั้นไดขออนุญาตจาก
รัฐบาลไทยในการสงกองกําลังเขาปราบปรามโจรสลัดตะรุเตาจนสําเร็จ ตอมากรม
ราชทัณฑไดประกาศยกเลิกนิคมฝกอาชีพตะรุเตา  หลังจากนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกทิ้ง
รางเปนเวลา เกือบ  26  ป  
 
ชวงที่สอง  ชุมชนและชาวประมงตั้งถิ่นฐาน 

จากคําบอกเลาของผูเฒาแหงบานหัวหิน อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งเคยใชชีวิตและตั้งรกราก  
ทําสวนและการประมงที่เกาะตะรุเตา ในชวงหลังที่นักโทษถูกยายไปยังเกาะเตา  
จ.สุราษฎธานี บานสวนใหญบนเกาะตะรุเตาก็สรางงายๆ จากทรัพยากรบนเกาะใน
แบบของชาวประมงโดยปลูกสวนกาแฟ สวนมะพราว ฯลฯ แตก็ทําอาชีพประมงใน
บริเวณใกลๆ เกาะ ไมหางมากนักเพราะชวงนั้นกุง หอย ปู ปลา และทรัพยากร 
ทุกอยางยังอุดมสมบูรณ เครื่องมือที่ใช คือ ลอบ เพราะเปนเครื่องมือที่ผลิตไดเอง
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โดยวัสดุธรรมชาติที่หาไดทั่วไปในพื้นที่เกาะตะรุเตา และเกาะใกลเคียง บาง
ครอบครัวก็เลี้ยงวัว มีการต้ังเปนโรงเรียนสําหรับลูกหลาน  
 
การตั้งชุมชนในเกาะตะรุเตาไดดําเนินมาชั่วระยะหนึ่งจนอาสินเกือบทุกอยางไดรับ
ผลผลิตชีวิตครอบครัว และชุมชนกําลังจะมีรากฐานที่ดีที่จะอยูรวมกับทรัพยากร
อยางลงตัว 

 
ชวงที่สาม กับการประกาศเปนเขตอุทยาน 

เมื่อแนวคิดที่มาจากการจัดการปาของอุทยานในอเมริกาเขามาเปนตนแบบสําคัญ
ของรัฐบาลไทยในการอนุรักษทรัพยากร โดยการแยกคนออกจากทรัพยากร นั่นคือ
แนวทางการพัฒนาที่ไดรับการชื่นชม 
 
จนกระทั่งวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2517 กรมปาไม ไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตาขึ้น โดยนับเปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงแรกของประเทศไทย แต
ในชวงแรกยังไมมีการดําเนินการใดๆ จนถึงประมาณป พ.ศ.2527 เจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติเกาะตะรุเตาไดขับไลชาวบานในพื้นที่ และผูที่มาพักอาศัยทําการประมง
ออกจากพื้นที่ โดยการทําลายเครื่องมือประมง รวมถึงหามชาวประมงเขาใกลบริเวณ
เกาะ จนชาวประมงตองยายไปอาศัยบริเวณที่ตางๆ ผูเลาเองและญาติตางก็ประสบ
ชะตากรรมเดียวกัน ตองยายหนีกระจัดกระจายไปยังบานบอเจ็ดลูก เกาะบูโหลน
และอาศัยตามริมชายฝงตลอดแนว เชน เกาะบูโหลน เกาะอาดัง หลีเปะ เกาะลิดี  
ตามชายฝงบริเวณบานหัวหิน บานบอเจ็ดลูก และเกาะยะระโตด ฯลฯ สวนหนึ่งก็
ยังคงอาชีพเดิมในถิ่นฐานใหม 
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ชาวประมงกับปญหาที่ตามมา 

อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราไดดําเนินการกอสรางที่ทําการอุทยานบริเวณพื้นที่
อาวนุน หมู 4  ต.ปากน้ํา อ.ละงู เมื่อป พ.ศ.2527 ในระยะแรกทางอุทยานฯ ไดขอซื้อ
สวนมะพราวจากชาวบานเพื่อเปนพื้นที่ทําการอุทยานฯ เมื่อกอสรางที่ทําการเสร็จ 
ไดคอยๆ ขยายพื้นที่ไปโดยรอบ ทําการยึดสวนมะพราว และที่ดินของชาวบาน 
ประมาณป พ.ศ.2530 ไดขับไลชาวประมงพื้นบานที่สรางเพิงพักช่ัวคราว เพื่อทําการ
ประมงที่เกาะลิดี ประมาณป พ.ศ.2538 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราไดแจงให
ราษฎรบานหัวหิน และรอยตอในพื้นที่ หมู 1 หมู 2 และหมู 14 ต.ละงู ลงช่ือรับรอง
แนวเขตอุทยานฯ เสนเขตจรดชายหาดหนาบาน โดยกลาววาหากราษฎรรับรองแนว
เขตพื้นที่ของชุมชนจะไดอยูนอกเขตอุทยาน และสามารถดําเนินการออกเอกสาร
สิทธิ์กับกรมที่ดินได 
 
แตชาวบานไมยินยอมลงชื่อรับรองแนวเขต เนื่องจากเกรงวา หากรับรองแนวเขตจะ
ทําใหทะเลทั้งหมดตกเปนของอุทยานแหงชาติ ไมสามารถทําการประมงได กุง หอย 
ปู ปลา จะกลายเปนสัตวปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ชาวบานจึงรวมกันคัดคานและ
ไมยินยอมรับรองแนวเขต 
 
เกาะตะรุเตาถูกประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติเพื่อดํารงไวซึ่งทรัพยากรโดยการ
ยายและไลคนออกจากพื้นที่ ประกาศใหเปนพื้นที่อนุรักษเต็มรูปแบบ แตชาวบาน
หลายคนสะทอนวาทรัพยากรบนเกาะไดลดปริมาณไปอยางรวดเร็วเชนกัน สะทอน
ไดวาการดํารงไวหรือการจัดการทรัพยากรไมสามารถบรรลุผลถาหากทุกคน
คาดหวังใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบเพียงอยางเดียว 
 
วัวที่ชาวบานเลี้ยงบนเกาะตะรุเตาเพื่อบริโภคเนื้อเมื่อในอดีต ตองกลายเปนวัวปา
เพราะไมมีคนดูแลและกลายเปนสิ่งแปลกปลอมหรือที่คนสมัยนี้เรียกวาวัวเถื่อน
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เพราะไมมีเจาของ เชนเดียวกับพรรคพวก และบริวารของอดีตชาวบานเกาะตะรุเตา
ตองเปนคนรอนแรพเนจรจากถิ่นฐานและเปนคนเรรอนกับปาคอนกรีตบนฝง 
 
มุสลิมนิรนาม   
ชีวิตของผูรับที่เปล่ียนแปลงหลังสึนามิ 
 
ภาคที่หนึ่ง   

ภายหลังคลื่นยักษสึนามิไดผานพนไปพรอมกับความสับสนวุนวายไดทะยอยเขามา  
ทั้งกองทัพผูปรารถนาดีที่มาใหความชวยเหลือ ทั้งที่มีการจัดระบบที่ดีและการ
ชวยเหลือที่ผูใหความชวยเหลือปราถนาดีจนเกินไป จนนํามาสูความวุนวายใน
ชุมชน แตก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่ใชชวงวิกฤติในการแกไขปญหาไดอยางถูกทาง
แลวพลิกฟนความดีงามใหแกชุมชน   
 
บานปากคคลอง 

บานปากคลองเปนหมูบานเล็กๆ อยูในพื้นที่ทายสุดของถนนหลวงติดชายฝงทะเล  
อ.สิเกา จ.ตรัง มีครัวเรือน 82 ครัวเรือน ประชากรเกือบ 224 คน มีหยอมบานเล็กๆ  
6 หยอมบาน คือ ทาเรือ หนาสุเหรา ประตก หัวนอน ทองเสม็ด ทาคลอง ถาแบงตาม
สภาพพื้นที่ที่นี่มี 5 แบบ คือ พ้ืนที่ปาชายเลน ปาเตยปาหนัน พ้ืนที่ทุงสงวนเลี้ยงสัตว  
พ้ืนที่นากุง และพื้นที่ชุมชน ชาวบานสวนหนึ่งทําประมง ในชุมชนมีเรือ 17 ลํา กับ
เครื่องมือประมงหากินปรับเปลี่ยนไปในแตละชวงฤดู เชน หนาแลงเมษายนถึง
เดือนกรกฎาคมเปนชวงที่จับกุงไดจํานวนมาก ตองใชเครื่องมือประเภทอวนกุง  
สวนชวงเวลาอื่นก็ใชเครื่องที่แตกตางกันไป กลุมแมบานก็พยายามรวมกลุมกันเพื่อ
ทํากระชังเลี้ยงหอยแมลงภู แตไดรับความเสียหายไปหมดเมื่อตอนเกิดคลื่นสึนามิ   
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ภายหลังป พ.ศ.2538 เปนตนมา คนในชุมชนตองออกไปทํางานรับจางมากขึ้น
เนื่องจากทรัพยากรในชุมชนลดลงจากหลายสาเหตุ คือ สภาพปาชายเลนเสื่อมโทรม  
สัตวทะเลลดนอยลงอยางมากจากเรือประมงขนาดใหญ ทําใหผูหญิงตองไปรับจาง
ทํางานในโรงงาน โดยมีรถมารับทุกเชา และผูชายก็ออกไปทํางานรับจางทําสวน  
บางคนตองจากบานไปเพื่อเปนลูกจางในตางถิ่นเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัว   
 
หลังเหตุการณคลื่นยักษ ทามกลางความวุนวายของการสํารวจการเก็บขอมูลความ
เสียหาย มีการประสานงานและใหความชวยเหลือกันอยางเต็มที่ เพื่อใหทราบถึง
จํานวนและความตองการที่จะตองประสานความชวยเหลือจากผูปรารถนาดี
โดยเฉพาะขาวสาร อาหารแหงอยางรวดเร็ว หมูบานหนึ่งที่ตองไปสํารวจ คือ บาน
ปากคลอง ขณะที่ไดเขาไปสํารวจตรวจตราความเสียหายพรอมกับผูใหญเขียวและ
ลูกบานกลุมหนึ่งเปนผูใหขอมูล แตชาวบานกลุมหนึ่งสาละวนอยูกับการเดินทางไป
โรงพักเพื่อประกันตัวคนในชุมชนคดีรับจางถางปาสงวนใหนายทุน   
 
เกิดอะไรขึ้นที่นี่.... 
 
ปญหาของพวกเขาสั่งสมมานาน 

ปญหาตางๆ เปนผลมาจากทะเลเสื่อมโทรมดวยสาเหตุจากการทําลายปาชายเลนซึ่ง
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําและการกอบโกยทรัพยากรจากทะเลดวยเครื่องมือที่
ทันสมัย 
 
พ้ืนที่บานปากคลองไมมีที่ดินเพื่อทําการผลิต เพราะที่นี่แตกตางจากพื้นที่อื่นๆ เปน
ดินทรายและปาชายเลนรอยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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เงินทุนสําหรับการสรางงานที่กอใหเกิดเปนรายได ซึ่งไดรับผลมาจากสาเหตุแรกทํา
ใหชุมชนที่นี่ไมสามารถลืมตา เพื่อใหเห็นแสงสวางและแนวทางการอยูรอดของ
ชุมชนได  
 
จากการใชชีวิตที่ลําบากอยูเดิมจวบจนไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ ทําให
ครอบครัวตางๆ ยิ่งทกุขยาก ฟาสวางหลังคลื่นยักษ สิ่งดีงามกําลังเริ่มตนขึ้น 
 
ภาคที่สอง 

เมื่อไดรับการติดตอจากผูประสานงานทางโทรศัพทใหเดินทางไปรับบุคคลทาน
หนึ่งที่สนามบินจังหวัดตรังเพื่อนําสูหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ขับรถไป
ลวงหนาเวลาเครื่องบินรอนลงยังทาอากาศยานตรังเล็กนอย เพื่อไมใหคนที่กําลังมา
ตองนั่งรอ เครื่องบินรอนลงรันเวย ในไมก่ีอึดใจตอมาหนุมอาสาสมัครก็ไดไปยืนรอ
หนาทางเดินผูโดยสารขาเขา   
 
ชายชราผูฉายประกายแหงความสวยงามกับผูรวมเดินทางอีก 2 ทาน จากการ
สอบถามทราบวาเปนลูกชายและลูกสะใภเดินประคองอยางใกลชิด หลังจากแนะนํา
ตัวเปนการเบื้องตนโชเฟอรหนุมนอยอาสาสมัครก็ไดนําทั้ง 3 ทานเขาสูที่พักและ
อาหารเที่ยงเพื่อการวางแผนการเดินทางในชวงบายตอไป 
 
อาจเปนความโชคดีของชาวบานปากคลองที่มุสลิมนิรนามมีภาวะสุขภาพที่เปน
อุปสรรคตอการเดินทางจึงไมสามารถลงไปในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบหนัก เชน
พ้ืนที่เกาะตางๆ และพื้นที่เกาะเหลานั้นได จึงปรับแผนใหลงหมูบานที่มีการเดินทาง
ใดสะดวก การเดินทางสูบานปากคลองจึงไดเริ่มขึ้นหลังอาหารเที่ยงจากโรงแรมใน
ตัวเมืองจังหวัดตรัง 
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จากจังหวัดตรังมุงหนาสูบานปากคลอง อ.สิเกา ระยะทางเกือบ 50 กิโลเมตร  
อาสาสมัครไมลืมที่จะใหขอมูลชุมชนและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 
ชุมชนบานปากคลอง เปนชุมชนที่อยูหัวแหลมสุดของพื้นที่ชายฝง ต้ังอยูหมูที่ 9  
ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง สภาพพื้นที่ติดปาชายเลนและทะเลอาวสิเกา อาชีพของคน
ในชุมชน คือ การทําประมง รับจาง และเลี้ยงสัตว   
 
จากสภาพพื้นที่และการประกอบอาชีพของชุมชนสงผลใหชุมชนมีรายไดที่ตํ่ามาก
ชุมชนหนึ่ง เวทีการพบปะพูดคุยไดเกิดขึ้นที่มัสยิดเล็กๆ กลางหมูบาน   

    
สรางอาชีพ   

มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อสงเสริมการออมและการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ เชน  
กลุมเพาะเห็ด กลุมกระชัง กลุมเลี้ยงสัตว และกลุมขาวสาร   

 
รวมกันพัฒนาและตอเติมมัสยิด   

มัสยิดคือศูนยรวมในการทํากิจกรรมรวมถึงศาสนกิจของชุมชน จากเดิมมีเพียง
อาคารเล็กๆ มีหองประชุมหรือหองเรียนศาสนาของเด็กๆ อยูติดกัน หองน้ําไมมี
ประตูปด นั่นคือภาพในอดีต พัฒนาและตอเติมใหดีขึ้น และมีคนเขาไปใชไดอยาง
สะดวก 
 
ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม   

ไดทํางานรักษาทรัพยากรในชุมชนและทองทะเลตรังรวมกับเครือขายชมรม
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรังและคณะทํางานจากองคกรพัฒนาเอกชน เชน  
โครงการอนุรักษหญาทะเล และแหลงอนุบาลสัตวน้ํา กลั่นกรอง และรางกฎกติกา
การดูแลทองทะเลชุมชน 
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สรางและสงเสริมความสามารถและสามัคคี 

จากที่ตางคนและตางครอบครัวมีความเหินหางกันชวงระยะหนึ่ง เมื่อมีกิจกรรมที่
ตองทํารวมกัน ทุกครอบครัวจึงมีสวนรวมในตางบทบาทและความถนัด จากความ
รวมมือของผูใหญเขียว ผูนําทางศาสนา ผูนําทางธรรมชาติและสมาชิกของชุมชน
ทุกคน คือความภูมิใจรวมกัน 
   
สงเสริมกิจกรรมเยาวชนบานปากคลอง     

กิจกรรมเยาวชนไดรับความรวมมือจากหลายฝายทั้งคณะทํางานดานเยาวชนของ
นักพัฒนาเอกชน ในการจัดคายเยาวชนเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตและระบบนิเวศนชายฝง
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อาจารยสุวัจน  ทองหอม อาจารยจากโรงเรียน
สภาราชินี ไดนํานักเรียนมารวมเรียนรูกับเยาวชนและชุมชนอยูเปนระยะ ดวยความ
เปนหวงชุมชนถึงทางรอดในวิกฤติสังคมและสิ่งแวดลอม คือการเรียนรูรวมกันจาก
ของจริงและสังคมจริง แลวพวกเขาทั้งเยาวชนในหมูบานและเยาวชนจากในเมือง 
จะเจริญเติบโต ผลิบานสวยงามอยางทุงทานตะวัน   
 
ทุกกิจกรรมไดอานิสงคจากมุสลิมนิรนามที่สนับสนุนทุนใหหลายลานบาท และ
เปนความลงตัวของชุมชนปากคลอง มุสลิมนิรนามผูบริจาค อาจารยที่นําเด็กๆ  
เรียนรูจากของจริง อาสาสมัครเขาไปชวยผลักดันนโยบายชุมชนใหสําเร็จ ทุกฝาย
รวมมือกันไดเปนอยางดี จากอํานาจแหงพระผูเปนเจาไดทําใหมุสลิมแหงพระองค
ไดมาพบกัน 
 
การรวมกันสรางคุณความดีรวมกันกอนจะกลับไปหาพระองค:วันนี้ที่บานปาก
คลอง 

การสนับสนุนดานจิตวิญาณแหงความดีงาม และทุนเพื่อฟนฟูชุมชนในดานอาชีพ
และกิจกรรมชุมชนจากมุสลิมนิรนาม มันเปนความแตกตางจากผูบริจาคทั่วไป มี
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การติดตามถามขาวคราว แมวาจะมีรางกายที่ออนแออยูบอยครั้ง แตพลังแหงความ
ปรารถนาดีมีอยูอยางเต็มเปยมตลอดเวลา จึงเกิดความพยายามในการชวยสนับสนุน
ผลักดันแผนการทํางานของอาสาสมัครฟนฟูชุมชน   
 
สิ่งที่ทําใหผูเขียนน้ําตาซึม เมื่อวันหนึ่งที่มุสลิมนิรนามไดปวยไขดวยวัยอันชรา  
ทรุดกวาวันที่ลงมาเที่ยวบานปากคลอง พักฟนที่โรงพยาบาลอยูหลายวัน ชาวบาน
บานปากคลองทุกคนไมมีคารถที่จะไปเยี่ยมเพราะกรุงเทพฯ มันชางหางไกล
เหลือเกิน ทําไดเพียงแตชวยกันเขียนขอความจากกระดาษสมุดของลูกหลานที่
โรงเรียนแจกมา สงสารความปรารถนาและอวยพรตอพระองคอัลเลาะหใหทาน
กลับมามีพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อเปนกําลังใจแกกันและกัน มันเปนสิ่งที่หาดูไดยาก
ยิ่งในยุคปจจุบัน 
 
ครบรอบ 2 ปสึนามิ หลังกองทัพผูปราถนาดีใดจากไป 
ชีวิตวันนี้ของชาวหนาใน เกาะหาดทรายดํา จังหวัดระนอง 

“อดีตของคนที่นี่คือการทําอวนปู มีปูเปนจํานวนมาก แตเกิดจากสาเหตุการทําอวน
รุน อวนลากทําลายทรัพยากรไปหมด”    
 
“คนที่นี่สวนใหญทํากุงเคย โดยใชวิธีการรุนกุงดวยแรงคนและเรือขนาดเล็ก รุนตาม
ริมฝง และตกปลาขนาดเล็ก เพื่อมาทําปลาเสียบยางแตถาทําใหเปนรายไดจริงๆ มี
ปญหาเรื่องการตลาด โดยหาวัตถุดิบจากบริเวณภายในอาวหนาเกา และคนที่มาทํา
การประมงบริเวณนี้ก็มาจากหลายพื้นที่ เชน คนจากหมู 3 หมู 4 และเกาะชาง” นั่น
คือบทเริ่มตนการใหสัมภาษณ และรองนายกหญิงดวงเพ็ญ  ภักดี แหง อบต.หงาว  
จ.ระนอง    
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“ในชวงหลังสึนามิมีความชวยเหลือคอนขางมากเขามาสูเกาะหาดทรายดํา มีกองทุน
ตางๆ ในการฟนฟูอาชีพ ครอบครัวและชุมชน ชีวิตและสังคม ผูที่มาใหความ
ชวยเหลือ สวนใหญคาดหวังวาทรัพยากรมีอยูในทะเลแลวแตใครจะไขวควาไดตาม
ธรรมชาติ แตชาวประมงยังขาดเครื่องมือในการทําการประมง”   
 
หนวยงานตางๆ  จึงไดระดมความชวยเหลือในการจัดตั้งกองทุนตางเพื่อให
ชาวประมงไดมีเรือและเครื่องมือตามสมมุติฐานและตรรกะ หลังสึนามิผูประสบภัย
ดูเหมือนจะไปรอดและดีกวาเดิม  
 
“สึนามิไมไดคราชีวิตและกอใหเกิดความเสียหายแกคนในชุมชนมากนักเหมือน
ชุมชนอื่นๆ  เชน เขาหลักหรือพีพี หลังสึนามิมีการจัดตั้งกองทุนมากมายจากผูที่เขา
มาชวยเหลือฟนฟูทั้งกองทุนเรือ เครื่องมือประมงตางๆ เพื่อใหชาวบานที่นี่ได
เริ่มตนชีวิตใหมจากอาชีพเดิม และผอนคืนในระยะตอไปเพื่อเก็บเงินเหลานั้นมา
หมุนเวียนตอในชุมชน สวนชาวบานก็รับความชวยเหลือเกือบทุกดาน จนกอใหเกิด
ภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 4-5 กองทุน เปนเงิน 40,000-60,000  บาท เกือบ
ทุกครอบครัว ” 
 
คําบอกเลาเหลานี้จากคุณสัมฤทธิ์  จันทรชูกลิ่น ชาวบานหนาใน แหงเกาะหาดทราย
ดํา สะทอนสภาพสังคมและปญหาของคนที่นี่ไดเปนอยางดี 
 
ผูที่ทําการประมงทุกคนคาดหวังวาหลังจากมีเรือและเครื่องมือประมงแลวทองทะเล
คือน้ํามันหลอเลี้ยงในการสรางผลผลิตใหงอกเงย 
 
ในอดีตคนที่นี่ออกทําการประมงดวยเครื่องมือแบบพื้นบาน เชน การวางอวน  
รุนกุงเคย ริมชายหาดและไซ หักคาน้ํามันแลวเหลือกลับบาน มีเงินใชจายวันละ  
200-300 บาท 
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  ตลอดเกือบ 2 ปหลังสึนามิ ชาวประมงหาดทรายดําพยายามทุกวันในการออกทํา 
การประมง แตก็ไมเคยคุมทุนเลย เกือบทุกครั้งไมเพียงพอกับคาน้ํามันที่จะออกไป
ทําการประมง 
 
เหตุการณของการฟนฟูคนและทรัพยากรไมเปนดังคาด 
 
“หลังสึนามิถลมประมาณ 6 เดือน มีแมงกะพรุนขึ้นเยอะมาก น้ําทะเลขุนมีตะกอน
คลายผาขี้ริ้วเปยกน้ํา เปนบริเวณกวางเกือบทั้งอาว ออกทําการประมงผลผลิตได
นอยลง หรือบางวันก็ไมไดเลยแตก็ตองทํา”   
 
เมื่อทําการประมงแลวผลผลิตไมดีพอทําใหระบบเศรษฐกิจของคนในเกาะไดรับ
ผลกระทบเปนลูกโซทั้งเถาแกและคนบนเกาะรวมถึงกองทุนตาง  ๆ   
“บางวันไมมีแมขาวสารจะกรอกหมอ” 
 
“บางกองทุนถึงกับปรามลูกหนี้ ใชกระบวนการทางศาลในการใหลูกหนี้กองทุน
จัดการ” 
 
ความพยายามที่จะปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูมหาสมุทรหลายรอบ แตก็ยังไมเปนผลที่
พึงพอใจและยังไมใชคําตอบของการฟนฟูทรัพยากรใหอุดมสมบูรณไดเทาที่ควร   
 
ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากหนี้กองทุนตางๆ เริ่มพอกพูน ตองผอนคืนโดยเฉลี่ยเดือน
ละ 2,000-3,000 บาท เปนภาระที่ตองรับผิดชอบในทุกเดือน คาดหวังวาพรุงนี้ทอง
ทะเลคงจะนําปูมาติดอวนที่วางไว คาดหวังอยางนั้นแตก็ไมไดเปนอยางที่คิดมา
เกือบปแลว ทําใหคนวัยหนุมสาวที่นี่ออกไปทํางานรับจางขางนอกมากขึ้น เชน งาน
กอสราง โรงงาน รับจาง เปนปญหาที่ตามมา       
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เราไดลืมคํานึงถึงชุมชนที่ตองอาศัยและอยูกับธรรมชาติและทรัพยากร 
 
ลุงสัมฤทธิ์ กลาวแบบปลงๆ ใหฟงวา “ไมคิดอะไรมากแลวมันเปนกฎของธรรมชาติ
เปนวงจรชีวิต  คนกินสัตว  สัตวกินพืช  พืชกินดิน  ดินกลับมากินคน  มันเปน 
สัจธรรม”   
 
พวกเขาวางแผนถูกตองในการฟนฟูตองมีเรือและเครื่องมือประมงแตลืมนึกถึงสิ่ง
เหลานั้นตองสัมพันธกับทรัพยากรในทองทะเล   
 
เปนโจทยใหญของชุมชนและสังคมที่จะตองรวมกันคิดวาจะทําอยางไร ที่พวกเขา
เหลานั้นจะอยูทามกลางทรัพยากรที่ไดรับการฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณอยูไดใน
แบบพอเพียง ในแบบของชาวประมงขับเรือหางยาว 
  
ทรัพยากรแหงทองทะเลเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาวบานรวมถึงครอบครัวชาว 
เกาะหาดทรายดํา จะมีโอกาสอยูรวมกันอยางพรอมหนากัน สอดคลองกับสัจธรรม
ของลุงสัมฤทธอยางมีนัยยะสําคัญ 
 
บุคคลผูใหสัมภาษณ 

1. คุณดวงเพ็ญ  ภักดี  รองนายก  อบต.หงาว  จ.ระนอง 
2. คุณสัมฤทธิ์  จันทรชูกลิ่น  ชาวบาน  ต.หงาว  จ.ระนอง 
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รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
 โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน   
2. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง          

อันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   
3. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง          

อันดามัน (SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน    
4. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ   
5. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน  
6. สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน

ชุมชน 
 
โครงการวิจัยระยะยาว    

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดนิของชนชาวมอแกน  
3.     สามปหลังการฟนฟูสึนามิวันนี้ที่บานน้ําเค็ม  
4.    ยอนดูกระบวนการฟนฟูสึนามิเราไดเรียนรูอะไรบางจากสามปที่ผานมา 

 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้   

1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ
เกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอํานวยการ
โครงการ  TAW และ วไลทัศน วรกุล จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิ
ไฮนริค เบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งในโครงการ
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ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม 
ธันวาคม 2549 

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

4. โซฟารสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ  เรียบเรียงโดย
ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริค
เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1  

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา,บาน
ทับตะวันและบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดยพิกุล สิทธิประเสริฐกุล 
ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 
ISBN 978 974 8410 25 8 

6. 78 สัปดาหหลังสึนามิ บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย โดย คารล เซกชไนเดอร และ วไลทัศน 
วรกุล ฉบับจัดพิมพครั้งที่ 2  ISBN 978 974 8410 24 1  

7. เอกสารวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทยในรูปแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลพรอมบทและสรุปขอ เสนอแนะจากชุมชน
ผูประสบภัย 3 เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ สวนที่หนึ่งเขียนโดยทีมงาน
โครงการ สึนามิ เอด วอทช : คารล เชกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ 
รอมลี แมเราะ สวนที่สองจัดทําโดย: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ISBN 978 974 8418 26 1 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551    
 




