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ชวยเหลือดานการศึกษาการเมืองทั้งในประเทศเยอรมันและตางประเทศ  อันจะ
นํามาซึ่งการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม กระตุนกิจกรรมทางสังคม
การเมือง และสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน โครงการ 
Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับโครงการ
การติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มและดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา   

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

 



จึงมีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือ    ใน
อดีต เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ใน
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะ
ยาวจะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ 
ตามความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล   และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดี
ขึ้นกวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
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    คํานําที่ 1 
 
หนึ่งในภารกิจสําคัญที่ชุมชนผูประสบภัยตองดําเนินการทันทีหลังเหตุการณสึนามิ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547  คือการสรางบานที่เสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ ซึ่ง
ประเด็นการสรางบานถือเปนหัวใจสําคัญที่จะไดมีการนําเสนอในหนังสือเลมนี้   
โดยผูเขียนจะมีการนําเสนอขอมูลโดยรวมของสถานการณในการสรางบานของ
ชุมชนตางๆ ตามชายฝงอันดามันของไทยหลังสึนามิ รวมทั้งจะนําเสนอรายละเอียด
ความชวยเหลือที่ทางเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน  (Save Andaman 
Network: SAN) ไดใหการสนับสนุนชุมชนตางๆ เหลานี้        
  
งานศึกษาในครั้งนี้ไมเพียงกลาวถึงแคภาพรวมของกระบวนการการสรางบานที่
เสียหายขึ้นมาใหมเทานั้น  แตยังมีการนําเสนอประเด็นที่เปนปญหาอันขมขื่นที่
ชาวบานตองเผชิญระหวางดําเนินการ รวมทั้งเนนใหเห็นถึงประโยชนทางดานจิตใจ
ที่เกิดจากการทํางานรวมกัน ที่ทําใหผูคนที่ไดรับความทุกขทางใจเหลานั้นสามารถ
จัดการกับความเศราโศกที่รุมเราลงไปไดดวยการทํากิจกรรมและแกปญหาตางๆ ที่
เกิดในระหวางการดําเนินการรวมกัน   
 
เปาหมายหลักประการหนึ่งในเปาหมายตางๆ ที่ทางโครงการ สึนามิ เอด วอทช 
(Tsunami Aid Watch: TAW) ซึ่งเปนโครงการหนึ่งที่สนับสนุนโดยมูลนิธิไฮนริค
เบิลล (Heinrich Böll Foundation: HBF) สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ไดต้ังไวเปนแนวทางในการดําเนินงาน คือการวิเคราะหปญหาและนําประเด็นที่ควร
คาแกการกลาวถึงที่ เกิดขึ้นในชวงการฟนฟูหลังสึนามิมาเปนประเด็นในการ
อภิปรายใหสังคมไดรับทราบ ซึ่งประเด็นเหลานี้ถือเปนความสนใจเฉพาะที่ทาง
โครงการ สึนามิ เอด วอทช ไดใหความสําคัญและมุงเผยแพรใหสังคมไดทราบใน
วงกวาง    
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มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล ใครขอแสดงความขอบคุณไปยัง คุณชาลินี สะทานบัว ผูแตง 
และขอขอบคุณเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน ไว ณ ที่นี้ดวย    
 
สุดทายนี้เราหวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานจะไดรับคุณคาจากการอานหนังสือเลมนี้
อันจะกอใหเกิดประเด็นที่นาสนใจไมวาทานจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสึนามิ 
หรือไมก็ตาม   
 
เชียงใหม 27 พฤศจิกายน 2550  
 
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน 
 
ผูอํานวยการ 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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คํานําที่ 2   
 
หนังสือฉบับนี้มุงใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ที่เกิดจากการศึกษาชุมชนชายฝง
ทะเลอันดามันของไทย ที่ทางเครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามันไดให
ความชวยเหลือหลังการทําลายลางของสึนามิ ที่ไดสรางความเสียหายใหกับ
บานเรือน และโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ อยางมากมาย เนื้อหาในหนังสือเลมนี้
จะนําผูอานไปพบกับชุมชนผูประสบภัยหลายแหงที่ไดดําเนินการสรางบานหลัง    
สึนามิ ซึ่งจะเปนชุมชนที่ประกอบดวยผูคนหลายกลุม รวมทั้งจะมีการเสนอปญหา
ตางๆ ที่ชุมชนเหลานี้ไดพบเจอในระหวางการดําเนินการฟนฟูดังกลาวนี้   
 

แตสิ่งที่สําคัญที่สุดในหนังสือเลมนี้ ไมไดเปนเพียงการนําเสนอขอมูลในขางตนแต
เพียงเทานั้น ในเชิงลึกหนังสือเลมนี้ยังไดนําเสนอประสบการณของชุมชนตางๆ ใน
การดําเนินการสรางบานผานกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการเองโดยชุมชน
อยางเต็มที่  ยิ่งไปกวานั้นบนพื้นฐานของการพิจารณาโดยองครวมยังไดแสดงให
เห็นแงมุมที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธในบทบาทของชายหญิง รวมไปถึงผลของ
การกอสรางชุมชนที่มีตอการฟนฟูจิตใจของคนในชุมชนไวดวย    
   
ในขณะที่ประเด็นตางๆ เหลานี้ดูเหมือนเปนเรื่องธรรมดาสําหรับชุมชนตางๆ 
อยางไรก็ตามแตละชุมชนตางก็มีเอกลักษณเฉพาะอยางตามสภาพแวดลอม และ
ปญหาตางๆ ที่พวกเขาพบเจอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับปญหาสิทธิการ
เปนเจาของในที่ดิน ปญหาเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่หลายแหงก็มีมานานแลวกอน
เหตุการณสึนามิ สึนามิไดทําใหประเด็นดังกลาวกลายเปนปญหาที่ชัดเจนมากขึ้น 
เนื่องจากหลังสึนามิผานไปก็ไดมีนายทุนและนักเก็งกําไรที่ดินเขามาอางสิทธิเพื่อฉก
ฉวยที่ดินหลายแหงที่ยังมีปญหาเรื่องสิทธิในการถือครอง   
 

ในการอภิปรายเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดรับจากการฟนฟูสึนามิและกระบวนการให
ความชวยเหลือตางๆ ที่ผานมา โครงการ สึนามิ เอด วอทชเนนเรื่องกระบวนการ
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ฟนฟูที่ดีเปนประเด็นในการอภิปรายใหสังคมไดรับทราบ  และทางโครงการก็ให
ความสนใจในประเด็นผลกระทบจากการใหความชวยเหลือนี้ตอไป ดังที่ไดปรากฏ
ในหนังสือตางๆ ที่ไดจัดทําภายใตโครงการทั้งที่ผานมา และจะไดจัดทําตอจากนี้ ซึ่ง
หนังสือทั้งหมดจะไดมีการจัดทําเปนรูปเลมในชวงเดือนมกราคมป 2551 ที่จะถึงนี้   
 

สุดทายนี้ขาพเจาใครขอขอบคุณ คุณชาลินี สะทานบัว ผูเขียนที่ไดอุทิศแรงกายและ
แรงใจในการรวบรวมและเขียนบทศึกษาชิ้นนี้จนสําเร็จ รวมทั้งขอขอบคุณเครือขาย
ความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามันในการเปนพันธมิตรรวม และใหการสนับสนุน
ในดานขอมูลจากประสบการณการใหความชวยเหลือชุมชนผูประสบภัยในพื้นที่ 
จนทําใหเราสามารถจัดทําบทศึกษาตางๆ ดวยดีไดเสมอมา ไว ณ ที่นี้ดวย   

 
 

เชียงใหม 30 ธันวาคม 2550 
 

คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการ สึนามิ เอด วอทช  
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บทเกร่ินนํา 
 

นับตั้งแตเกิดเหตุการณสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 กระทั่งถึงปจจุบัน ไดมี
หนวยงานหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ใหความชวยเหลือแกชาวบาน
ในชุมชนที่ประสบความเสียหาย  
 
การชวยเหลือดังกลาว มีทั้งแบบการชวยเหลือเฉพาะหนา และความชวยเหลือจนถึง
ระยะการฟนฟูชุมชนเลยก็มี รูปแบบการใหความชวยเหลือสวนใหญเปนไปตาม
ปญหา ตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เชน เรื่องอาหาร - เครื่องนุงหม เรื่องเงินทุนชดเชย 
- เงินดํารงชีพ เรื่องผลัดผอนหนี้สินธนาคาร เรื่องอาชีพ เรื่องเรือ เรื่องที่อยูอาศัย 
เรื่องปญหาสิทธิดานตางๆ เปนตน 
  
ในบรรดาการใหความชวยเหลือที่ยกเปนกรณีตัวอยางมานี้ การใหความชวยเหลือ
เรื่องที่อยูอาศัย ดูเหมือนจะเปนความชวยเหลืออันดับตนๆ ที่มีการพูดถึงอยาง
แพรหลายทั้งดานบวกและดานลบ ทั้งในการพูดคุยระดับบุคคลทั่วไปจนถึงระดับ
สื่อมวลชน 
 
ทั้งยังเปนการชวยเหลือที่มีองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความอนุเคราะหทั้ง
กําลังทรัพยและกําลังกายประสานความรวมมือกันเปนจํานวนมาก 
 
ที่อยูอาศัยที่มีการใหการชวยเหลือ ในหลายที่ชาวบานผูประสบภัยกลับไมไดเขาไป
อยูหลังมีการสงมอบใหแลว หลายที่ใหการชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยมาเปนตัวเงินแต
เมื่อเวลาผานไปการกอสรางก็ไมเคยเกิดขึ้น และยังมีอีกหลายกรณีที่มีปญหาตางๆ 
กันไป   
 
เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน(Save Andaman Network - SAN) 
เปนหนึ่งในองคกรที่ลงพื้นที่ใหความชวยเหลือเรื่องดังกลาว โดยไดรับสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรพันธมิตรหลากหลาย ทั้งยังเปนตัวเช่ือมประสานใหกับ
องคกรอื่นๆ ในพื้นที่อีกหลายองคกร ซึ่งถือวาเปนปรากฏการณทางสังคมที่นาจะ
วิเคราะหประมวลภาพรวมไวเปนกรณีศึกษาทั้งในแงของรูปแบบ      วิธีการ 
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บทเรียน หรือหัวขออื่นที่นาสนใจ รวมทั้งควรมีการบันทึกอยางเปนระบบไวเปน
หลักฐานทางสังคมอีกดวย 
 
การศึกษาเรื่องการสรางบานสําหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ ครั้งนี้เปน
สวนหนึ่งของความพยายามที่จะพิจารณาทบทวนถึง รูปแบบ กระบวนการการมี
สวนรวมของชาวบานและผลที่เกิดขึ้นจากการใหความชวยเหลือเรื่องการสรางที่อยู
อาศัยของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน เพื่อสรุปเปนบทเรียน
ในการทํางานดานพัฒนาชุมชน รวมทั้งเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานทางสังคม  
 
พ้ืนที่ที่ทําการศึกษามี ดังนี้ 

1) ชุมชนแหลมปอม (บานน้ําเค็ม) หมูที่ 2 ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

2) ชุมชนซอยตกปู (บานน้ําเค็ม) หมูที่ 2 ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

3)  บานเกาะมุก หมูที่ 2 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
4) ชุมชนทับตะวัน หมูที่ 7 ตําบลบางสัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  
5) บานบอเจ็ดลูก ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

 
วิธีการในการศึกษาใชวิธีการวิจัยแบบกึ่งมีสวนรวมดวยการเก็บขอมูลจากการ
ประชุมของกลุมเปาหมาย การสัมภาษณและการวิเคราะห ในการศึกษาไดกําหนด
วิธีการกวางๆ คือ เริ่มจากการประชุมชาวบานวงใหญเพื่อเก็บขอมูลภาพกวาง  
จากนั้นจะแบงกลุมยอยเพื่อเก็บขอมูลในรายละเอียดตามหัวขอที่กําหนด  แลวสรุป
ประชุมวงใหญเพื่อเติมเต็มขอมูล  เมื่อไดขอมูลมากพอสมควรแลวจึงสัมภาษณ
บุคคลภายนอกที่เขาเกี่ยวของกับพื้นที่เสียหาย รวมถึงการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
ตางๆ เพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบและเติมเต็มขอมูล แลวจึงวิเคราะหขอมูล สรุป
และเรียบเรียงโดยเชื่อวาภายใตการศึกษาตามลําดับนี้ นักวิจัยจะสามารถเขาถึงความ
จริงอยางรอบดาน เพราะแหลงขอมูลทั้งสวนที่เปน “อัตวิสัย” และ “ภววิสัย” จะ
สามารถคานอํานาจและตรวจสอบ “วาระซอนเรน” ระหวางกลุมเปาหมายที่เขารวม 
ทั้งยังชวยหนุนเสริมความจริงในดานตางๆ ใหประจักษชัดยิ่งขึ้น 
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ระยะเวลาศึกษา ไดกําหนดเวลาศึกษาเบื้องตน 2 เดือนคือ มีนาคม-เมษายน 2549 แต
เนื่องจากไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   ทําใหการเก็บขอมูลเบื้องตนเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2549 และเขียนรายงานเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2550 
  
ประเด็นในการศึกษามีดังนี้  

1)  พ้ืนฐานของชุมชนกอนเกิดสึนามิ เชน ความเปนมา สภาพปจจุบัน  
ประสบการณงานพัฒนา  

2) ความเสียหายที่เกิดจากสึนามิ  
3) วิธีการดําเนินการสรางบานและการมีสวนรวมของชุมชน 
3) งบประมาณ  ความคุมทุนในการกอสราง 
4) ความรวดเร็วและ ประสิทธิภาพ ในการกอสราง 
5) กระบวนการสรางบานและบทบาทในการฟนฟูจิตใจหลังวิกฤติสึนามิ 
6) บทบาทหญิงชายกับการสรางบาน 

 
บทที่ 1 

ชุมชนบานแหลมปอม บานน้ําเค็ม 
 
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2547 ชุมชนแหลมปอม บานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา มีสมาชิก 52 ครอบครัว แตหลังจากวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีสมาชิกเพียง 30 
ครอบครัวที่กลับมาอยูที่เดิม สวนที่ไมกลับมานั้นมีหลายเหตุผล บางครอบครัว
เสียชีวิตหมดทั้งบาน บางครอบครัวกลัวคลื่นสึนามิจะมาอีก และบางครอบครัวก็มี
เหตุจําเปนอื่นๆ 
 
เมื่อสึนามิจากไปทิ้งไวแตความเสียหายจนแทบไมเหลืออะไร บานเรือนพังเสียหาย
ทั้งหลัง ผูคนเสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ แมคลื่นสงบลงแลวแตปญหาที่สั่งสมอยูกลับ
ยิ่งรุนแรงขึ้น สนึามิเหมือนกับมาทิ่มแทงบาดแผลเดิมใหลุกลามหนักขึ้นไปอีก 
 
บังมุสา เคยทํางานกับพี่นองชาวประมงพื้นบานแถบฝงอันดามันมาถึง 10 ป และ
ดวยความเปนเครือขายขององคกรชาวบานทําใหบังมุสารูจักชาวบานริมฝงทะเล   
อันดามันทุกจังหวัดเปนอยางดี ที่น้ําเค็มก็เชนกันบังมุสาคลุกคลีอยูในหมูบานตั้งแต
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ตนป 2548  พวกเราเดินทางไปบานแหลมปอมเปนที่แรก โดยมีบังมุสาเปนผูนําทาง
และเขาอยูกับเราตลอดการศึกษาครั้งนี้ บางครั้งพวกเราก็เรียกบังมุสาวา บัง ตามที่
ใครๆ เรียกกัน 
 
“หลังจากสึนามิกลับลงทะเลไปแลวความชวยเหลือก็ไหลทะลักเขาไปไมตางกับ    
สึนามิที่ซัดมาอีกครั้ง แตที่แหลมปอมผูคนไมมีเวลาไปรอรับของหรอก ยิ่งคนที่
เสียหายหนัก ลูกเมียตายไปหลายวันยังกลับเขาบานไปหาศพไมไดเลย ถูกกันแนว
เขตไวหมด” นั่นเปนประโยคแรกที่บังมุสาเลาใหฟง เมื่อเราถามถึงชีวิตของชาวบาน
หลังสึนามิ 
 
แมแหลมปอมจะอยูใกลทะเล แตอาชีพคนสวนใหญกลับไมใชการประมง  ชุมชน
แหลมปอมเกิดขึ้นชวงที่มีการทําเหมืองแรกันอยางคึกคักแถบฝงอันดามันโดยเฉพาะ
ชวงที่มีการใชเรือขุดแร ราวๆ ป พ.ศ. 2514 เริ่มมีการอพยพจากตางถิ่นเพื่อมาทํามา
หากินรับจางขุดแร อาศัยปลูกบานหลังเล็กๆ ในพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร ตอมา
เมื่อไมมีการขุดแรแลวชาวบานที่เขามาตั้งถิ่นฐานก็ไมไดยายกลับภูมิลําเนา ยิ่ง
ในชวงป พ.ศ. 2519-2520 มีผูคนจากทุกสารทิศยายเขามาตั้งบานเรือนแถวหาด
แหลมปอมเพิ่มมากขึ้น เชนที่บานน้ําเค็ม เรียกไดวามีคนมาจากทั่วประเทศเลยก็วา
ได จึงไมแปลกที่ชุมชนแถบนี้จะมีความหลากหลายทั้งในดานภาษา ดานวัฒนธรรม
และดานการกินอยู แตเมื่อเวลาผานไปนานก็หลอมรวมกันเกิดเปนรูปแบบสังคมที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของที่นี่  
 
ชาวแหลมปอมยังอยูอาศัยในพื้นที่เดิมมาโดยตลอด แมหลังจากที่ประทานบัตร
เหมืองแรจะหมดอายุไปแลว และยังไมมีใครมาอางสิทธิ์เปนเจาของที่ดินบริเวณนั้น 
ชาวชุมชนแหลมปอมในปจจุบันจึงเปนรุนที่เกิดที่แหลมปอม บางคนครอบครัวยาย
มาตั้งแตรุนปูรุนตา  บางคนก็ยายมารุนพอ  
 
มีเหตุการณหลายเหตุการณที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงหลายอยางของแหลมปอม    
ในป พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนปที่ประทานบัตรเหมืองแรเเปลงสุดทายหมดอายุลง ทาง
ราชการไดทําถนนลูกรังเขามาในชุมชน ออกเลขที่บานให และมาปกเสาพาดสายไฟ
ใหมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน   ชาวบานน้ําเค็มซึ่งแหลมปอมเปนสมาชิกอยูไดชุมนุม
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เรียกรองใหทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให ไมนานหลังจากนั้นจึงมีการ
ออกเอกสารสิทธิ์ใหชาวบานน้ําเค็มในพื้นที่ที่เคยไดรับประทานบัตรเหมืองแร โดย
เริ่มออกใหต้ังแตป พ.ศ. 2533 ไปจนถึงป พ.ศ. 2534 จํานวนหลายราย แตกลับไมได
ออกเอกสารสิทธิ์ใหพ้ืนที่แหลมปอม ระหวางนี้ชาวแหลมปอมถูกขาราชการ
บางสวนเรียกรองเงินเพื่อแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ แตเมื่อชาวบานไมยอมจาย
ใหชาวแหลมปอมจึงไมมีเอกสารสิทธิ์ทั้งที่อยูในเขตพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร
เชนเดียวกับที่อื่นๆ  
 
ปลายป พ.ศ.2533 บริษัท ฮกจงเส็ง ทําหนังสือคัดคานการออกเอกสารสิทธิ์ให
ชาวบานน้ําเค็มที่ชุมนุมเรียกรองเอกสารสิทธิ์ จากนั้นเปนตนมาก็มีกรณีพิพาท
ระหวางชาวบานกับบริษัทนี้มาตลอด ตอมาบริษัท ฮกจงเส็ง ก็ไดขายพื้นที่ใหบริษัท 
ฟารอิสต เทรดดิง แอนด คอนสทรัคช่ัน แมจะเปนบริษัทอื่นแตกรณีพิพาทการขมขู
คุกคามก็ไมไดยุติก็ยังคงมีตลอด 
 
เวลาตอมากระแสการทองเที่ยวต้ังแตบริเวณเขาหลักเรื่อยขึ้นมา กําลังเริ่มคึกคักดวย
นักทองเที่ยว แหลมปอมซึ่งมีพ้ืนที่ติดทะเลมีทัศนียภาพสวยงามก็ไดรับอานิสงสจาก
การทองเที่ยว พ้ืนที่แถบนี้ซึ่งอยูไมไกลจากเขาหลักกําลังเปนที่จับตามอง ชาวแหลม
ปอมบางรายไดเปลี่ยนอาชีพเพื่อรับกับการทองเที่ยว เชน รานอาหาร กิจการ
บังกะโล  
 
แมจะอยูมานานแตชาวแหลมปอมยังไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง แลวสวน
ใหญมีครอบครัวละประมาณไมเกิน 7 ไร รายที่มีนอยที่สุดคือ 50 ตารางวา และมี
มากที่สุดคือ 150 ไร สําหรับผูที่มีแตที่บานแตไมมีที่ทํากินก็มีราว 4-5 ครอบครัว 
 
เราทราบจากบังมุสาอีกวา แมจะมาจากหลายที่แตสวนมากแลวก็เปนคนที่มาจาก
ภาคใต “คุยไปคุยมาถึงรูวาเจาบานมีญาติพ่ีนองอยูอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
นามสกุลที่ผมรูจักดวย พอแกยายมาอยูที่นี่ต้ังแตยังหนุมมาไดเมียเปนคนพัทลุง แก
จึงเกิดที่นี่” บังมุสามารูจักคนพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียงที่นี่
หลายคน 
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ชวงแรก ผูคนจากหลายถิ่นฐานเดินทางมาแสวงโชค เมื่อมีขาวการขุดแรสราง
รายไดดี ผูคนจึงหลั่งไหลเขามา ทั้งเปนลูกจางและมาขยับขยายมีแพทําแรเอง แต
เมื่อไมไดขุดแรแลวจึงตองหันไปหาอาชีพอื่น การรับจางดูจะเปนอาชีพที่ทํามา
ตลอด ต้ังแตอพยพยายเขามาและทํากันเปนสวนใหญ นอกจากนั้นก็มีออกเรือหา
ปลาบางแตก็เปนสวนนอย ไดปลามาก็ขายที่ทาเรือและเรขายเอง ซึ่งไมมีเถาเเกแพ 
บางก็ทําปลาเค็ม เลี้ยงหมู คาขาย ตอนหลังบานเรือนก็ปรับปรุงใหถาวรมั่นคงขึ้น 
 
ชวงตอมาคือ ชวงการทองเที่ยวบูมจนถึงชวงกอนเกิดสึนามิ เมื่อการทองเที่ยวเริ่ม
เดินทางมาถึงก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อรองรับการทองเที่ยว บางก็ปลูกบาน
ใหเชา ปลูกผัก ทําบอกุง ทํารานอาหาร เปนตน แตอาชีพที่ทํามานานคือ รับจาง
ทั่วไปซึ่งทํากันแทบทุกหลังคาเรือนเลยก็วาได  
 
ถาจะตั้งวงคุยกับชาวแหลมปอมตองเปนยามค่ํา เพราะเวลากลางวันแทบไมมีคนอยู
บาน  
 
“ลองไปดูที่แหลมปอมตอนกลางวันสิ ระวังผีหลอกหละ” พ่ีแดงบอก พ้ืนเพ
ครอบครัวพ่ีแดงมาจากพัทลุง แตพ่ีแดงเกิดที่นี่ จากคําบอกเลาของพี่แดง ตอน
กลางวันคนจะไปรับจางนอกบานกันมาก บานแตละหลังจึงไมมีคนเฝา 
 
“คนหันมาทํางานรับจางกันมากชวงที่การทองเที่ยวเริ่มบูมตั้งแต  ป 2543  มาคึกคัก
สูงสุดชวงป  2547 ชาวบานพากันไปรับจางกอสรางพวกโรงแรม  รีสอรท  
รานอาหารฝรั่งที่สรางกันเยอะแถวเขาหลัก ตองการแรงงานมากชวงนั้น ตอนนี้ก็
เหมือนกันฝรั่งเยอะแยะไปหมด เขาวาไมกลัวสึนามิ เถาแกมีระบบเตือนภัย”     
ชาวบานคนหนึ่งเลา วันนี้คนที่ไปรับจางกอสรางขางนอกหมดงานพอดี จึงไดหยุด
พักและมีเวลาคุยกับบังมุสา แตก็รับงานไปทํารีสอรทไวแลวอีกสองวนัตองไปอีก 
 
“ที่เราสํารวจ สวนใหญแลวรายไดจากการรับจางเฉลี่ยตอเดือนหลังหักรายจายแลว
จะอยูที่ราว 3,000 บาท ถึงประมาณ 5,000 บาทตอครอบครัว รายไดตํ่าสุดอยูที่ 
3,000 บาทสูงสุดอยูที่ 30,000 บาทตอเดือน พอเกิดสึนามิ รายไดของชาวบานลดลง
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เพราะมีภาระเรื่องการสรางบานและฟนฟูชุมชน ในขณะเดียวกันก็ยังมีรายจายอยูทุก
วันตอเดือนก็ราว 10,000 บาท” 
 
นอกจากเรื่องรายไดยังมีเรื่องหนี้สินแลว บังมุสาเลาวาหนี้สินเฉลี่ยตอครอบครัวจะ
ประมาณ 30,000-100,000 บาท ชาวแหลมปอมเองก็พบวาในชุมชนมีหนี้สิน        
ทุกครอบครัวและเหตุที่ยืมเงินนั้นก็เพราะนํามาซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ซื้อ
อุปกรณเครื่องมือประมง จายคาการศึกษาบุตร เลนการพนัน และเพื่อเปนคา
รักษาพยาบาลการเจ็บปวย โดยเฉพาะหลังเกิดสึนามิชาวบานหลายคนจะมีอาการ
เจ็บปวยอยางไมทราบสาเหตุ รางกายออนแอลง ติดเชื้อไดงายๆ มีบางรายเสียชีวิต
โดยไมทราบสาเหตุ บางรายติดเชื้อตอนที่ถูกคลื่นสึนามิซัดแลวเสียชีวิตไมนานหลัง
จากนั้น 
 
ในหมูบานมีเถาแกปลอยเงินกูใหชาวบาน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 30-40 บาท
ตอเดือน สวนเงินในระบบชาวบานไปกูกองทุนหมูบาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) สหกรณการเกษตร ทั้งสามแหลงนี้หลังจากเกิดสึนามิก็ไดยกหนี้ให
ชาวบาน นอกจากนี้ยังมีธนาคารชุมชนบานเมาะ หลังเกิดสึนามิมีแหลงกูเงินใหมๆ 
เพิ่มขึ้นมา เชน กองทุนตางๆ ที่ต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือชาวบาน รวมแลวมีแหลงกูเงินถึง 
11 แหลง  
 
วันที่มาทํางานที่แหลมปอมวันแรก บังมุสาไดรับการบอกเลาวาที่นี่มีปญหาเรื่อง
ที่ดินมานาน แตไมไดมีการรวมกลุมที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการแกปญหาใดๆ  แม
จะมีการรวมตัวกันเปนครั้งคราวเพื่อปรึกษาปญหาที่ดินกันอยูบาง โดยมีแกนนํา
หลักๆ 3 คน ซึ่งชาวบานเห็นวามีศักยภาพเพราะมีการศึกษา มีฐานะมั่นคง จึงเรียก
ไดวาเปนตัวประสานหลักก็วาได แตก็ไมไดมีการจัดวางใหเกิดเปนโครงสรางการ
จัดการหรือเกิดองคกรที่ชัดเจน ชาวบานเริ่มรวมตัวกันชวงป พ.ศ. 2545 กรณีพิพาท
เรื่องที่ดินนี้ เคยมีการประสานไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตเรื่องที่
ประสานไปก็ไมไดคืบหนา  แมในดานอื่นๆ  ก็ เชนกันเพราะชาวบานไมมี
ประสบการณการรวมกลุมเพื่อแกปญหา อยางกลุมอาชีพก็ไมมี บังมุสาเชื่อวาเรื่อง
เวลาก็สําคัญ เพราะสาเหตุสวนหนึ่งมาจากเวลาหยุดพักหรือเวลาวางของชาวบานไม
ตรงกัน  
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ความเสียหายจากสึนามินั้นหนักหนาสาหัส เดิมแหลมปอมมีสมาชิก 52 ครอบครัว 
มีบาน 60 หลัง เพราะบางครอบครัวมีบานมากกวาหนึ่งหลัง เมื่อเกิดคลื่นยักษ
บานเรือนพังเสียหายทั้ง 60 หลัง และมีชาวบานที่จะกลับมาอยูที่เดิมจํานวน 30     
ครอบครัว ซึ่ง 30 ครอบครัวนี้เดิมมีสมาชิก 146 คน เสียชีวิตในสึนามิ 27 คน        
สูญหาย 21 คน จึงเหลือผูรอดชีวิตมา 98 คน สวนครอบครัวที่ไมกลับมานั้น 
บางสวนเสียชีวิต บางสวนไมกลากลับมาเพราะกลัวคลื่นยักษจะกลับมาอีก แต
บางสวนไดยอมความกับบริษัทฯ  
 
กวาจะกลับเขาพื้นที่ไดก็เหนื่อยและเสี่ยงกันพอดู หลังจากเกิดคลื่นยักษ บริษัทฯ นํา
ปายมาปกและจางคนมาเฝาพื้นที่โดยหามไมใหชาวบานเขาไปในพื้นที่แมแตจะกลับ
เขาไปคนหาศพคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังหามชาวบานเขาไปปลูกที่พักอาศัย  มี
การใชอทิธิพลขมขูคุกคาม เมื่อชาวบานจํานวน 30 ครอบครัวไดยายกลับเขาอยูอาศัย
ในพื้นที่เดิม ชาวบานทั้งหมดถูกแจงความขอหาบุกรุก และยังมีการขมขูตางๆ นานา 
แตเมื่อเขามาแลวการสรางบานก็ตองดําเนินตอไป 
   
พ้ืนที่บริเวณแหลมปอมเดิมเคยเปนที่ไดรับประทานบัตรเหมืองแร เมื่อประทานบัตร
หมดอายุก็มีการนําไปออกเอกสารสิทธิ์ บริษัทแรกที่เขามาแสดงความเปนเจาของ
กับชาวบานตั้งแตป พ.ศ. 2533 คือ บริษัท ฮกจงเส็ง ตอมาไดขายพ้ืนที่ตอใหบริษัท 
ฟารอิสต เทรดดิง แอนด คอนสทรัคช่ัน ซึ่งก็กลายมาเปนคูกรณีที่มีขอพิพาทกับ
ชาวบานตลอดมา โดยบริษัทฯ อางวาเปนเจาของที่ดินตามหลักฐาน นส.3 ก. เลขที่ 
920,921, 922 และ 1020 อําเภอตะกั่วปา 
 
ชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2549 บริษัทฯ มาไกลเกลี่ยกับชาวบาน จนชาวบาน
สวนใหญยอมรับขอเสนอของบริษัทฯ ที่สัญญาวาจะแบงที่ดินให ชาวบานโดยตัด
ที่ดินบางสวนของชาวบานไปบาง หลังจากมีการยอมความบริษัทฯ เริ่มเขามา
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ มีการถมขุมน้ําธรรมชาติ  ปรับที่ดินใหเปนที่ราบแลวไถทําถนน
เพิ่มความกวางเปน 12 เมตร  
 
แตการขมขูคุกคามก็ยังเกิดกับชาวบานที่ไมยอมความ มีการไถผาที่ดินของชาวบาน
ทําใหพืชพันธุที่ปลูกไวเสียหายอยางหนัก มีการพยายามตัดถนนผาที่ดินและสราง
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ความเขาใจผิดในหมูชาวบานใหไมพอใจกันเอง เพื่อกดดันผูที่ยังไมยอมความอีก 4 
ราย เพราะเห็นวาขอเสนอของบริษัทฯ เปนการเอาเปรียบและสัญญายอมความมีขอ
หละหลวม เชนใหยอมรับวาบริษัทฯ เปนเจาของ นส.3 และยอมใหบริษัทฯ นํา    
นส.3 ไปออกเปนโฉนดในชื่อบริษัทฯ แลวจึงจะแบงใหชาวบานภายใน 6 เดือน 
 
ชาวบานเริ่มคิดถึงเรื่องการสรางบานตั้งแตไดประชุมกัน 2 ครั้งนอกชุมชนที่บาน 
ทุงวา และที่หลังโรงเรียนเสนา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ปญหาสําคัญเฉพาะ
หนาที่คุยกันคือตองการกลับเขาพ้ืนที่ใหไดเปนอันดับแรก จนวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2548 ชาวบานกลับเขาไปอยูในพื้นที่เพื่อปลูกบานในที่ดินตนเองและเริ่มสั่งไมเขา
มาทันที การจัดการที่อยางรวดเร็วและตองใหความรวมมือกันอยางเต็มที่เปนกลไก
สําคัญ เพราะไมไดมีแคงานกอสรางเทานั้น แตตองตอสูและระวังอันตรายจาก
อิทธิพลทุกฝกาว การจะสรางบานไดเรื่องเงินทุนสําคัญมากจึงเริ่มระดมทุนกัน
ครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อเปนทุนทําอาหารเลี้ยงปากทองสมาชิกที่ชวยกันปลูก
บาน สวนคาดําเนินการอื่นๆ ที่ตองใชเงินสูงไดกูยืมจากเครือขายสลัมสี่ภาค เปนเงิน 
500,000 บาท  
 
“ตอนนั้นแตละคนแทบไมไดนอนตองมีการด (ยาม,การปองกัน,ผูคุมกัน) เฝาไมที่
สั่งเขามาจนกวาจะสรางเสร็จ แรกๆ อาสาสมัครก็ไมกลามา แตเมื่อพวกเราเขามาใน
พ้ืนที่ไดคนที่มาชวยก็กลามามากขึ้น อาสาสมัครมาเปนทีม เปนรอย เพราะเราไมใช
แคสรางบานใครบานมัน แตมันเสียหายไปหมด จึงกลับมาพัฒนาทั้งชุมชนดวย” พ่ี
ยุพินหนึ่งในผูตัดสินใจกลับเขามาอยูที่เดิมเลาสถานการณการกลับมาสรางชุมชน
ชวงนั้นใหเราฟง รวมถึงเรื่องการขูเอาชีวิตชาวบานบางคน การขับรถตามประกบ 
การใชกฎหมายมาขมขู และอีกสารพัด  
 
เมื่อเขามาในพื้นที่ไดก็รีบสรางบานทันทีแตอุปสรรคก็ไมใชนอยๆ เรื่องที่ดินก็ตอง
ตอสูควบคูกันไป พ่ียุพินคิดวากิจกรรมที่สําคัญที่ชวยดึงกําลังใจใหมั่นคงและเพิ่ม
พลังใหทํางานกันตอเนื่องไดก็คือการไดพูดคุยและหารือกันทุกเย็น ชาวแหลมปอม
ไดเลือกแบบบานเอง กําหนดงาน แบงหนาที่ รวมกันคิดฟนฟูชุมชน ชาวบานตอง
สรุปงานทุกวัน เปนการไดพบหนากัน เกาะกลุมกันเหนียวแนน แมจะมีการขมขูจาก
นายทุนแตกิจกรรมที่รวมกันทําก็ชวยใหมีเวลาไดปรึกษาหารือ หาแนวทางตอสู     
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ต้ังรับ นอกจากวงประชุมชาวบานมีการทําเรื่องรองเรียน การใหสัมภาษณสื่อสู
สาธารณะ การมีคนเขามาชวยในชุมชนจํานวนมาก สงผลใหการขมขูคุกคามลดลง
บาง ชวงแรกกวาการจัดระบบภายในจะลงตัวใชเวลาเปนเดือน ไดสรางบานจริงๆ ก็
เปนเดือนถัดไป 
 
งานกอสรางตองทํา 2 สวนคือสรางบาน และสรางศูนยเอนกประสงคชุมชน ซึ่งการ
กอสรางทั้งสองเปนสวนหนึ่งในงานพัฒนาชุมชน ที่มีทั้งงานกอสรางวัตถุและการ
แกปญหาเรื่องคาใชจาย ชาวบานตองแบงหนาที่กันทํางาน คนใดถนัดเรื่องใดก็ไป
ทําตามบทบาทที่แบงใหกัน  
 
การสรางบานนั้นก็มีภารกิจที่ตองทําและตองแกปญหา 3 สวน  
 
หนึ่งคือการมีครัวกลาง เพื่อแกปญหาการเรื่องปากทองชวงแรกไปกอน เนื่องจาก
ชาวบานยังไมสามารถประกอบอาชีพได และอยูในระหวางการสรางบาน ระบบ
ครัวกลางจึงเหมาะตอการเกื้อกูลดูแลกันในชุมชน แตละบานจะสงตัวแทนมาทํางาน
ในครัวกลางบานละ 1 คน ตอนหลังที่งานเริ่มวายและมีคนภายนอกมาชวยนอยลงก็
ปรับใหกลุมแมครัวมีคาตอบแทน 
 
ตอมาคือการแกปญหาเรื่องน้ํา เรื่องไฟ สําหรับเรื่องไฟฟานั้นเนื่องจากไมมีไฟฟาใช
หลังเกิดสึนามิ จึงตองอาศัยเครื่องปนไฟในการใชอุปกรณไฟฟาสําหรับสรางบาน
และกิจกรรมอื่นๆ สวนปญหาเรื่องน้ํา เมื่อเกิดสึนามิน้ําบอที่ใชอยูมีรสเค็ม ใช
กอสรางและดื่มไมไดจึงตองซื้อน้ําดื่มสําหรับคนเกือบ 200 คน ในชวงมีอาสาสมัคร
มาชวยสรางบาน และตองสั่งน้ํามาใชในการกอสรางดวย คาน้ําประมาณวันละ700 
บาท 
 
ภารกิจที่สามคือการสรางบาน บาน 30 หลังนั้นตั้งงบประมาณกันไวหลังละ 
150,000 บาท โดยมีองคกรเอกชนสนับสนุนงบประมาณหลายองคกร ถือวา
ชาวบานเริ่มทําบาน 25 กุมภาพันธ 2548 สั่งของเขามา วันถัดไปก็ขุดเสาตั้งตอหมอ 
แตกวาจะไดเริ่มงานจริงๆ ก็เขาสูเดือนมีนาคมแลว 
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คนที่มีหนาที่กอสรางจะอยูในกลุมชางและแรงงาน ในกลุมนี้แบงแรงงานออกเปน 3 
ชุด ชุดละประมาณ 20-30 คน ในชุดหนึ่งๆ จะตองมีชาง เจาของบาน เพื่อนบาน 
อาสาสมัคร ชางที่อยูในทีมจะมีฝมือทั้งงานไม งานปูน เพราะชางทุกคนในบาน
แหลมปอมมีประสบการณการรับเหมาหรือรับจางกอสราง สิ่งแรกที่ทีมกอสรางตอง
ทําคือตองลงเสาโดยพยายามใหไดหลายหลัง และใหไดเทาๆ กัน จากนั้นจึงคอยมา
ขึ้นโครง มุงหลังคาไวกอน เมื่อขึ้นโครง มุงหลังคาไดแลวจึงคอยมาพิจารณาวาจะ
สรางบานใครกอนสรางบานใครเปนหลังตอไป ชาวบานเริ่มสรางจากดานในพื้นที่
ชุมชนแหลมปอมออกมาหาถนนเรื่อยๆ   มีการต้ังคณะทํางานขึ้นมา 
   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
  
   

 
โครงสรางนี้ไมมีตําแหนงประธาน มีการต้ังวงประชุมรวมกันทุกเย็นจนการสราง
บานเสร็จ เพื่อปรึกษาหารือการลงงานในวันตอไป ปญหาตางๆ การแกไขระบบการ
ดําเนินงานเชนนี้ทําใหการสรางบานคืบหนาไปดวยดี  
 
สาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหการสรางบานมีปญหาในชวงหลังๆ นั้น บังมุสา เขาใจวา
เปนเพราะระยะหลังพี่เลี้ยงที่เขามาชวยในพื้นที่ถอนตัวออกไป คนภายนอกที่เขามา
ชวยก็นอยลง จึงเปนไปไดที่ชวงหลังการทําบานไมไดราบรื่นเหมือนชวงแรก 
ชวงแรกชาวบานสามารถสรางบานไดอยางรวดเร็ว การกอสรางเปนระบบเขาที่เขา
ทาง ชาวบานตกลงใจกันไววาจะชวยกันสรางทุกหลังและตองใหไดเขาอยูบานใหม

 

กลุมแมบาน 

 

บัญชีและสโตร 
(ท่ีเก็บ,คลัง)

 

ขับรถ 

 

กลุมชางและแรง 

 

กลุมประสานงาน 
 

ภารกิจสรางบาน 
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พรอมกัน ตอมาระยะหลังเมื่อกอสรางไปไดประมาณ 6 เดือน บานสวนใหญถูก
สรางเสร็จแลว อาสาสมัครจากภายนอกเริ่มเขามานอยลง ระบบการดําเนินงานก็เริ่ม
หละหลวมกวาชวงแรก ไมมีการประชุมสรุปงานทุกวัน วัสดุอุปกรณชํารุดสูญหาย 
ระบบการตรวจสอบไมเครงครัดเทาเดิม ทําใหระบบการสรางบานในชวง 3-4 เดือน
หลังขลุกขลักกวาชวงแรก ชาวบานบางคนรูสึกวาการกอสรางบานชวงหลังๆ มีวัสดุ
อุปกรณ แรงงานไมพรอมเทาบานที่สรางเสร็จกอนในชวงแรกๆ 
 
แตในที่สุดก็สามารถสรางบานไดเสร็จในระยะ10 เดือน คือ ธันวาคม 2548 ซึ่งถา
เฉลี่ยเวลาดูจะเทากับวาบานหนึ่งหลังใชเวลาสราง 10 วัน ถาเปนการสรางบานใน
ภาวะปกติ เชน ถาเปนชวงกอนเกิดสึนามิอาจตองใชเวลามากกวา 3 เดือน เพราะ
งบประมาณและแรงงานอาจไมพรอมโดยเฉพาะเงินทุนที่ตองใชเวลาสะสม  
 
พ่ียุพินใหเหตุผลวานาจะเปนเพราะชาวบานมีฝมือทางงานกอสรางอยูแลวประกอบ
กับมีอาสาสมัครมาชวยเปนจํานวนมาก มีการแบงงานกันชัดเจน เชน พวกดัดเหล็ก 
มัดเหล็กก็ทําเฉพาะอยาง ตอนกอสรางก็สรางเร็ว พอเทปูนบานนี้เสร็จก็ไปเทหลัง
อื่นตออีกไมตองรอใหปูนแหงทีละหลังเพราะมีอุปกรณพรอม และระบบจัดการ
ชวงแรกยังเครงครัด 
 
เมื่อลองคํานวณคาใชจายถาหากจะสรางบานชวงกอนเกิดสึนามิ ชาวบานแหลมปอม
ทราบดีวาตองใชคาใชจายเทาไหรในการกอสราง เพราะสวนใหญคนที่นี่รับจาง
กอสรางอยูแลว บางสวนก็เปนชางกอสราง บางรายก็เปนผูรับเหมา แบบบานและ
ขนาดเดียวกับบานสึนามิถาประหยัดเต็มที่จะใชงบประมาณราวๆ 150,000 บาท เปน
คาวัสดุอุปกรณ สวนคาจางแรงงานจะอยูที่ 100,000-150,000 บาทตอหลังหรืออาจ
สูงถึงสองเทาของคาวัสดุอุปกรณ แมวาเจาของบานจะเปนงานคืออาจเปนชางหรือ
เคยรับจางกอสรางมาแลวก็ยังตองจางชางหรือลูกมือเพิ่มเพื่อทุนเวลา และงานบาง
ชนิดไมอาจใชแรงคนเดียวได ดังนั้นคาใชจายโดยรวมของการสรางบานหนึ่งหลัง
อาจอยูที่ 250,000-300,000 บาท สวนการสรางบานหลังสึนามินี้นับวาประหยัดกวา
การสรางบานในสถานการณปกติ ที่เปนเชนนั้นเปนเพราะมีการสั่งซื้อวัสดุคราวละ
มากๆ ราคาจึงถูกลงแตก็ไมมากนัก สวนที่สามารถประหยัดไดมากคือคาแรงงาน
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ชาง รวมแลวการสรางบานหลังสึนามิสามารถประหยัดไดถึงหลังละ 100,000- 
300,000 บาท 
 
นอกจากนี้ยังมีงานพัฒนาดานอื่นๆ ที่ตองรวมกันดําเนินการเพื่อทําใหความเปน
ชุมชนกลับคืนมา เชน การปรับภูมิทัศน การตอสูคดีเรื่องที่ดินซึ่งยังไมจบงายๆ มี
การตั้งกองทุนเพื่อชวยเรื่องอาชีพคือ กองทุนอาชีพของชุมชนหาดแหลมปอมซึ่ง
รวบรวมเงินครอบครัวละ 100 บาททั้ง 30 ครอบครัวนําไปฝากเปดบัญชีในนาม 
“กองทุนสัจจะออมทรัพยชุมชนหาดแหลมปอม” นํามาเปนกองทุนหมุนเวียนฟนฟู
อาชีพในชุมชน และยังมีกองทุนการศึกษาของชุมชนหาดแหลมปอม เพื่อชวยเรื่อง
คาใชจายในการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน 
 
สึนามิพรากบานพรากคนที่รักใหจากกัน เชนบางบานคนเปนพอไมเหลือทั้งลูกทั้ง
เมีย บางบานเสียผูนําครอบครัว บางบานตองเสียเจาหญิงตัวนอยๆ ของครอบครัวไป  
แตความรายกาจยังไมหยุดเพียงเทานั้น  สึนามิยังมาเปดบาดแผลเรื่องที่ดินที่คอย
รบกวนทํารายคนแหลมปอมตลอดมาใหปากแผลกวางขึ้นและทิ่มตําใหลึกลงอีก 
บานก็ตองสรางใหเสร็จใหได อิทธิพลมืดก็จองจะเลนงาน ทั้งยังคอยตื่นตระหนัก
กับเสียงคลื่น  คนแหลมปอมจึงมีแตเรื่องไมสบายใจ บางคนบอกวาที่ยังอยูก็เพื่อลูก  
บางคนลูกตายหมดอยากมีลูกอีกแตก็ทําหมันเสียแลว หลายคนไมอยากออกทะเลอีก
เลย   ถาอยูคนเดียวยอมคิดถึงแตการสูญเสีย  แตการไดรวมกลุมกันทํางานหนัก
สรางบาน ฟนฟูชุมชน ชวยกันแกปญหาใหมๆ ไมเวนแตละวันอยางนอยก็ทําใหไม
หมกมุนแตเรื่องเสียใจ และชวยบรรเทาเรื่องจิตใจดวย   พ่ียุพินก็เสียลูกไปกับสึนามิ 
แมผานมานานแลวปจจุบันความรูสึกทางจิตใจก็ยังอยู แตพ่ียุพินเลือกการทํางาน
หนักทําใหหลับสนิท  
 
กอนนั้นพี่ยุพินอาจไมมีบทบาทในชุมชนเชนเดียวกับผูหญิงคนอื่นๆ แมผูชายเองก็
ไมไดมีบทบาทอะไรมาก เพราะไมเคยมีประสบการณการรวมกลุม กิจกรรมใดๆ 
กันในชุมชนมากนัก แตตอนหลังยิ่งเปนตอนที่ชวยกันสรางบานนั้นบทบาทชาย
หญิงดูจะไมแยกจากกันเลย นอกจากในงานปนหลังคาเทานั้น ผูหญิงชวยทําครัว ผูก
เหล็ก เลี้ยงดูเด็กๆ หลายคนมีบทบาทเดนขึ้นมาพอๆ กับผูชาย กลายเปนแกนนํา เปน
กรรมการกองทุน เปนประธานกลุม มีความสามารถในการเจรจา กลาแสดงออก
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และสื่อสารกับสังคมภายนอกผานสื่อตางๆ หากจะนับจํานวนก็พบวามีผูหญิงอีก 4 
คนที่มาทํากิจกรรมและมีบทบาทมากขึ้นนอกเหนือจากพี่ยุพิน ที่เปนเชนนี้พ่ียุพิน
เช่ือวานาจะเปนเพราะแหลงทุนภายนอกที่เขามาเปดโอกาสใหผูหญิง นอกจากนี้ยังมี
ความเปนชุมชนพุทธที่ไมปดกั้นบทบาทสตรีและผูหญิงหลายคนเคยทําอาชีพคาขาย
จึงกลาพูดอยูแลว สวนการตอสูเรื่องที่ดิน สังเกตไดวาผูหญิงจะเปนคนออกหนา
มากกวาผูชาย เพราะจะไมถูกตอบโตรุนแรงเหมือนผูชาย   
 
เมื่อสรางบานเสร็จจนเขาอยูไดก็ถือวาชุมชนไดแกปญหาพื้นฐานไดในระดับหนึ่ง
แลว แตชาวแหลมปอมยังมีภารกิจที่ตองทําตออีกหลายเรื่องเพื่อพัฒนาชุมชนตาม
เปาหมายที่เคยตกลงกันไว  อันดับแรกที่นาจะทําไดกอนคือการปรับปรุงภูมิทัศนทํา
ความสะอาดขุมเหมือง จัดการเรื่องไฟฟาน้ําประปา สวนครอบครัวที่สูญเสียลูกไป
แลว อยากมีลูกอีก แตแมบานทําหมันแลวก็มีโครงการที่จะแกไขใหสามารถกลับมา
มีลูกไดอีก โดยเขารวมโครงการกับบานน้ําเค็ม สวนเปาหมายที่ตองรวมพลังกัน
ขับเคลื่อนตอก็คือปญหาเรื่องสิทธิที่ดินซึ่งตองสูกันอีกยาวนาน 
 

 
บทที่ 2 

ซอยตกปู บานน้ําเค็ม 
 
ชวงที่ยังทําเหมืองแร  ที่บานน้ําเค็มมีวิธีการทําแร 2 แบบคือ ทําแรบนบกซึ่งทําตั้งแต
เริ่มแรก และทําแรในน้ํา เกิดขึ้นทีหลังแบบแรก ตองใชแพเปนพาหนะใหลอยน้ําดูด
แรในทะเลได การทําแรดวยแพมีการเปลี่ยนแปลงอยู 3 ชวง คือ  
 
ชวงที่ 1 แพงม หรือแพราง ใชคนดําลงไปจับหัวดูดแรลงไปดูดขึ้นมาแลวลางแยกแร
โดยใสรางแลวใชน้ําฉีด 
 
ชวงที่ 2 แพแย็ก ทําโดยใชเครื่องมือดูดแรที่สามารถแยกแรออกมาไดทันที 
 
ชวงที่ 3 แพดัน ใชเครื่องมือที่สามารถควานขุดเจาะดูดแรขึ้นมาจากทะเล แพแตละ
หลังจะตองซอมบํารุงปละครั้งแลวแตสภาพของแพ 
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“ที่น้ําเค็ม ใครๆ ก็มาทําแร” บังมุสา ผูซึ่งพาเรามาพบกับชาวซอยตกปูซอยหนึ่งใน
หลายๆ ซอยของบานน้ําเค็ม บอกกับเราเชนนั้น คณะของเราที่มาครั้งนี้ทั้ง 4 คนไมมี
ใครเคยมาบานน้ําเค็มมากอน ทั้งความรูเรื่องเหมืองแรก็ไมประสีประสาจึงยังไมรูวา
ที่บังมุสาบอกพวกเรานั้นเกินจริงหรือไม หลังสึนามิที่น้ําเค็มมีการสงตัวแทนจากแต
ละชุมชนหรือซอยไปเปนแกนนําชุมชน บังมุสาจึงไดรูจักแกนนําของบานน้ําเค็มที่
อยูในซอยตกปู และตอมาก็ไดรูจักซอยตกปู เราจึงไดรูจักพี่ปาน แกนนําคนหนึ่งของ
ซอยตกปูไปดวย  
 
ป พ.ศ.2518 เริ่มขุดแรในทะเล ผูคนตางถิ่นอพยพมาพรอมกับความหวังเพราะเชื่อ
วาเหมืองแรคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความฝนเปนความจริง บางคนมาจากเหนือสุด
ของประเทศ บางครอบครัวมาจากอําเภอเล็กๆ ในผืนดินภาคอีสาน 30 ปที่แลวที่นี่
คึกคักมาก แตสําหรับชาวนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ที่ยายมาอยูกอนนั้นไปอีก 
10 ปราว พ.ศ. 2508 พวกเขามาอยูบริเวณซอยตกปูและยังไมไดทําแร พวกเขาหา   
ปูดํา หาปลากระบอกเลี้ยงชีพ ตอนแรกมี 4-5 ครัวเรือน ตอมาผูคนเริ่มเขามาอยู
อาศัยเพิ่มขึ้นจนตองสรางที่พักในที่น้ําทวมถึง โดยใชสะพานไมกลางชุมชนเปน
ทางเดิน และสรางเรือน 2 ขางสะพาน แพดูดแรในทะเล เชน แพเฮียปอ แพสิงโต   
ก็เขามาจอดบริเวณซอยตกปูจํานวนมากเชนกัน  แพเหลานี้ถูกใชเปนทั้งพาหนะดูด
แรและเปนที่อยูอาศัยของคนทําแรไปดวย เพราะเมื่อกอนพื้นที่ซอยตกปูเปนลาน
กวาง  มีลักษณะเปนพื้นดินทรายน้ําทวมถึงเหมาะสําหรับเปนที่จอดแพ      
 
หมดยุคทําเหมืองแร ราวป พ.ศ. 2533 ก็ยกเลิกประทานบัตร ผูคนสวนใหญก็อพยพ
กลับถิ่นฐานเดิม  ที่ซอยตกปูบางสวนก็ยังอยูตอ  แตเปลี่ยนจากการอาศัยในแพมา
สรางบานอยูในน้ํารวมกับผูที่อยูมากอน จากบริเวณกวางหลายๆ ครอบครัวก็รนมา
เรื่อยจนเหลือไมก่ีครอบครัว และบริเวณที่เปนดินทรายเคยจอดแพไดเกิดการทับถม
ของตะกอน เปนดินเลน  มีตนแสมจากปาชายเลนบริเวณนั้นขยายพันธุเขามามาก
ขึ้น ปาชายเลนนี้พ้ืนที่ติดตอกับปาชายเลนของชุมชนอื่นหลายรอยไร ใครจะมาใช
ประโยชนก็ได ชาวบานก็หากินในปาชายเลนสวนมากใชหาปูดํา จับผึ้ง ไขมดแดง 
ใชไมทําบาน หาไมไผที่ขึ้นตามสันดอนมาทําคันแลวเปนแหลงขยายพันธุสัตวน้ํา
หลากหลายพันธุ โดยเฉพาะปูดําก็มีมากขึ้น ชาวบานตกปูตามปาโกงกางเปนอาชีพ
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หลักมาจนปจจุบัน ปูดํามีมากจนสามารถหาจับไดตามใตถุนบาน นอกจากนี้ยังมี 
หอยกัน ปูกามดาบ   
 
กอนเกิดสึนามิ  ซอยตกปูมี 18 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 50 คน สวนใหญเปน
เด็ก สรางบานเปนแนวยาวขนาน 2 ฝงของสะพานไมที่ชาวบานชวยกันสราง เพื่อ
เปนจุดจอดเรือและขึ้นสัตวน้ําที่ไดจากทะเล ปจจุบันเปลี่ยนเปนสะพานคอนกรีต
แลว สวนใหญยังคงยึดอาชีพตกปู และหาปลากระบอกเปนอาชีพหลัก นอกจากนี้ก็
มีวางเบ็ดราวปลากระเบน ลอบหมึก หาปลาเกร็ดน้ําลึก วางลอบปลาเกา เลี้ยงปลา
เกาในกระชัง เลี้ยงกุงมังกรในกระชัง ซึ่งสัตวน้ําที่หาไดจะมีคนมารับซื้อถึงที่ 
ชาวบานบางสวนหันไปประกอบอาชีพอื่น เชน คาขายและรับจาง  
 
ผูคนที่นี่ดําเนินชีวิตไปตามปกติ ตางคนทํามาหากิน จึงไมเคยมีการรวมกลุมทํา
กิจกรรม เราจึงไมพบวามีกลุมหรือองคกรตางๆในชุมชนกอนเกิดสึนามิ  
 
“กลุมตางๆ จะเปนกลุมในบานน้ําเค็ม ที่นี่ก็จะเปนสวนหนึ่งของกลุมในบานน้ําเค็ม
และเปนกลุมที่เกิดจากคําสั่งหรือการจัดตั้งจากราชการ แตก็นอยมาก และดวยความ
เปนชุมชนขนาดเล็กของชุมชนใหญ เปนแขนงหนึ่งของน้ําเค็ม ถาเรามองเฉพาะใน
ซอยก็อาจไมเห็นภาพรวม” บังมุสาเลารายละเอียดเพิ่มในวงคุยที่บานพี่ปาน ต้ังแต
เกิดสึนามิชาวบานตั้งหลักกันโดยมีพ่ีปานเปนคนประสานความชวยเหลือ 
 
พ่ีปานขยายความเพิ่มเติมถึงประสบการณการทํากิจกรรมรวมกันของชาวซอยตกปู 
ชาวบานที่นี่เคยมีปญหากับกรมเจาทาเพราะบานเรือนที่สรางนั้นบางสวนอยูใน
คลอง  แตก็ไมไดเปนปญหารุนแรง ตอนนี้เรื่องกับกรมเจาทาถือวาหมดปญหาไป
แลว ชาวซอยตกปูมีเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงซึ่งไมสามารถโอนไดภายใน 10 ป 
มีที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 40 ตารางวา คนที่มีมากที่สุดมี 100 ตารางวา นอยที่สุดมี 
32 ตารางวา ชาวบานมีที่ดินที่เปนที่อยูอาศัย แตไมมีที่ดนิทํากิน  
 
นาสนใจวาชาวซอยตกปูไมเปนหนี้สิน นอกจากการยืมกันเล็กๆ นอยๆ ในชุมชน
บาง และถึงแมจะทําประมงแตก็ไมไดเปนลูกนองเถาแกแพเหมือนกับชุมชนประมง
พ้ืนที่อื่นๆ 
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“ที่นี่ไมมีใครเปนหนี้แพปลา คนที่นี่ไมชอบเปนหนี้ ไมชอบเงื่อนไขที่บีบบังคับ 
สวนหนึ่งเขาคงไมใหกูดวย”  
 
พ่ีปานยังบอกอีกวา คนที่นี่รายไดเฉลี่ยครอบครัวละ15,000 บาทตอเดือน รายได
ตํ่าสุดประมาณ 10,000 บาท สูงสุดถึงหลักแสนตอเดือน ซึ่งไดจากการทําประมง   
น้ําลึกดวยการวางเบ็ดราวปลากระเบน แตก็ไมใชวาจะไดตลอดทั้งป  สวนเงินเหลือ
เก็บหลังจากหักรายจายแลวแตละเดือนจะเหลือประมาณเดือนละ 3,000 บาท เพราะ
แตละเดือนครอบครัวหนึ่งๆ มีรายจายประมาณละ 6,000-7,000 บาท รายจาย
สวนมากหมดไปกับเครื่องมือประมง อยางเบ็ดราวปลากระเบน เชือกเบ็ดอายุใชงาน 
3 ป ราคา 25,000 บาท ตัวเบ็ดอายุใชงาน 1 ป ในราคาประมาณ 5,000  บาท ลอบ
หมึก ลงทุน 30,000 บาทตอป  ทําประมง 10 ครั้งก็คืนทุนได สวนเรือก็มีทุกบาน 
บางบานมี 2-3 ลํา สวนมากเปนเรือหัวโทงขนาด 23 ตัวกง นอกจากนี้เปน 13 ตัวกง
บาง 15 ตัวกงบาง เพื่อไวใชตกปู และยังมีเรือทองแบนหรือเรือพลีทไวใชงานดวย 
การทําประมงก็ขึ้นกับฤดูกาล หนาแลงเดือนธันวาคมถึงกรกฎาคมมรสุมไมมีมาก
ออกทะเลหาปลาได ก็ทําลอบหมึก เบ็ดราวปลากระเบน หาปลากระบอก และตกปู 
ถาเปนหนาฝนเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ออกทะเลไดนอย อาศัยการตกปูดํา 
และทํากระชัง เลี้ยงชีพ เปนหลัก  
  
ความเสียหายตอนคลื่นยักษสึนามิมาทําใหบานและทรัพยสินเสียหายหมดทั้ง 18 
หลัง สะพานไมที่ใชเปนที่จอดเรือก็พังแตไมมีผูเสียชีวิต หลังสึนามิจากไป  
นอกจากความเสียหายเหลานี้แลว ยังมีปญหาเรื่องที่ดินตามมาอีก เพราะมีคนที่มาจับ
จองที่ดินบริเวณริมน้ําหนาชุมชน 3 ราย และไดโฉนด 1 ราย ในบริเวณพื้นที่ที่น้ํา
ทวมถึงและเปนทางขึ้นเรือของชาวบานซึ่งชาวบานกําลังจะชวยกันขุดลอกอยูพอดี  
เจาของที่ไดนําลวดหนามมากั้นตอนเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2549 ทําใหกีดขวาง
ทางเขาออกของเรือ   
 
หลังเกิดสึนามิ ชาวซอยตกปูจะตองสรางบานที่พังขึ้นใหม ซึ่งก็มีหนวยงานที่มาให
การชวยเหลือสรางบาน แตการจะสรางใหมตามที่หนวยงานตางๆ จะสรางใหนั้น 
ตองใชงบประมาณในการสรางรากฐานของบานที่สูงมากและตองถมพื้นที่เพื่อให
สะดวกตอการกอสรางเพราะเปนบริเวณที่มีน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
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กอสราง การถมพื้นที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน และทําให
ระบบการขึ้นลงของน้ําเปลี่ยนไปซึ่งจะสงผลตอปริมาณสัตวน้ํา โดยเฉพาะปูดําซึ่งมี
มากในบริเวณนี้ ซอยตกปูไมเพียงแตมีปูดําจํานวนมากจนเปนแหลงอาหารแหลง
หนึ่งของชาวน้ําเค็มที่รูจักกันดี แตที่ซอยตกปูยังมีสะพานเปนทาเทียบเรือสําหรับขึ้น
สัตวน้ําที่ไดจากการทําประมงเพื่อนําไปขายตอไป เพราะเหตุผลเหลานี้ชาวบานซอย
ตกปูจึงคัดคานการสรางบานตามแบบที่หนวยงานจะสรางให แลวไดรวมตัวกัน
ขอรับความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการสรางบานแบบเดิมที่
เคยอยูได ซึ่งถาสรางบานแบบเดิมไมใชสรางเพียงตัวบานแตยังตองสรางสะพาน
และทําถนนตอดวย 
 
ในที่สุดก็มีองคกรมาใหการสนับสนุน และไดสรางบานชวงเดือนสิงหาคม 2548   
ดวยความที่สมาชิกในชุมชนมีไมมาก การจัดการตางๆ ชวงหลังสึนามิซึ่งนาจะ
ยุงยากลําบากกลับคลองตัว เกิดผูนําตามธรรมชาติขึ้นมาคอยประสานงาน ชาวบาน
ไดบานตามแบบที่ตนเองกําหนด ตอนทําบานนั้นแบงงานกันไป 5 ฝายโดยมีคนคอย
ประสานงานทุกฝายอีกทีหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายจัดซื้อ 
-พ่ีปาน 
-ลุงแกว 
-พ่ีมล 
 

ฝายกอสราง 
-ลุงจวบ 
-ประจิต 
-สุวิทย 
-วรรณะ 

ฝายตรวจสอบ 
-ไมตรี 
-นอง 
-ลุน 

ฝายการเงิน/
บัญชี 
-ปาลี   -พ่ีกา 
-บังสัณชัย 
-พ่ีปาน 
-ผ้ึง/บัญชี 

ฝายครัวกลาง 
-ปาลี 
-ปาลาศ 

ผูประสานงาน 
นายปญญา     
อนันทะกูล 
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หลังจากเสร็จการสรางบานในแตละวันตอนเย็นจะมีการต้ังวงคุยกัน เรื่องที่พูดคุยจะ
เปนการประเมินความกาวหนาของงานและการเตรียมกอสรางในวันถัดไป  การต้ัง
วงพูดคุยเกิดขึ้นไดงายเพราะในชุมชนมีจํานวนหลังคาเรือนไมมาก 
 
การกอสรางสะพานและถนน รวมท้ังฐานรากบานไดใหชางในชุมชนรับเหมาทํา 
สวนของการสรางบาน ชาวบานเริ่มสรางบานดานใกลกับศาลาถัดมาเรื่อยๆ ไมใช
ทําเสร็จเสียทีเดียวเพราะตองการสรางบานใหเสร็จพรอมๆ ในเวลาใกลเคียงกัน เริ่ม
จากการทําโครงบาน มุงหลังคาใหเสร็จกอนทุกหลัง แลวจึงทําการกออิฐ ก้ันไม  ทีม
ที่ทําการกอสรางมีชาง มีเจาของบาน และอาสาสมัครมาชวยดวย ซอยตกปูจางชาง
ไม 3 คน ชางปูน 2 คน มาชวยดูแลเปนหลักในการสรางบาน คาแรงชางวันละ 350 
บาทตอคน เจาของบานหรือตัวแทนเจาของบานแตละหลังจะตองมาชวยเหลือเปน
ลูกมือในการสรางบานของตนเองโดยมีคาตอบแทนการยังชีพวันละ 200 บาทตอคน 
 
มีครัวกลางทําอาหารเพื่อชาวบานในซอยและอาสาสมัครที่เขามาชวยงาน มีแมบาน
จากบานแตละหลังมาชวยทําอาหาร มีการแบงแรงงานออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 
คน สับเปลี่ยนกันทํากลุมละ 1 สัปดาห หมุนเวียนไปเรื่อยๆ หลังจากสึนามิอุปกรณ
ของครัวกลางที่มีอยูยังไมครบสมบูรณนัก ชาวบานตั้งใจจะซื้อสวนที่ยังขาดอยูมา
เปนของสวนกลางของชุมชน และชาวบานสามารถยืมอุปกรณในครัวกลางได   
 
สวนเรื่องอุปกรณในการสรางบาน มีการตรวจสอบเครื่องมือกอนเริ่มงานทุกครั้ง 
การสั่งไม ใหพ่ีปานเปนผูรับผิดชอบและมีกรรมการอีกสองคนชวยตรวจสอบของ มี
บาน 3 หลังที่ไดรับวัสดุชวยเหลือจากทหาร จําพวก อิฐ กระเบื้อง ปูน ทราย หิน แต
ก็ไมเพียงพอตอการทําบาน จึงนํามารวมกันเปนอุปกรณสวนกลาง ใหสมาชิกใชใน
การสรางบานตามความจําเปนของบานแตละหลัง 
 
งบประมาณการกอสรางซอยตกปู ไมใชแคสรางบานแตสรางทั้งชุมชนใหคงสภาพ
เดิมตามที่ชาวบานตองการ ไมวาจะเปน สรางสะพานและถนน สรางบานสองขาง
สะพาน และจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค ทั้งระบบไฟฟา และระบบบําบัดน้ํา
เสีย สําหรับการสรางบานใชงบประมาณหลังละ 120,000 บาท จํานวน 10 หลัง และ 
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100,000 บาท จํานวน 1 หลัง รวมเปน 11 หลัง งบนี้จะตองจายคาวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงชาง คาตอบแทนชาวบานที่เขาไปชวยสรางบาน และยังตองกันเงินไปเปน
คาใชจายในครัวกลางดวย 
 
การเบิก-จายงบประมาณในการกอสราง ชาวบานไดรับเงินเปนงวดๆ จากองคกรที่
สนับสนุน สมาชิกที่สรางบานตกลงรวมกันที่จะใหเงินที่ไดรับสนับสนุนนั้นผาน
ทางธนาคารชุมชนบานน้ําเค็ม โดยเปดบัญชีในนาม “กลุมสรางบานซอยตกปู” มีช่ือ
ผูเปดบัญชี 3 คน ในการเบิกถอนเงินใหลงลายมือ 2 ใน 3 คน ผูทําบัญชีเบิกจาย
ตางหาก 
 
รูปแบบบานทั้ง 11 หลัง 
หลังที่ ขนาดบาน(เมตร) รูปแบบบาน 
1.  4*13 ช้ันเดียว 
2. 4*12 ช้ันเดียว 
3. 4*13.5 บาน 2 ช้ัน 
4. 4*13.5 บาน 2 ช้ัน 
5. 7*9 ช้ันเดียว 
6. 4*11 บาน 2 ช้ัน 
7. 6*7 บาน 2 ช้ัน 
8. 3.5*13 บาน 2 ช้ัน 
9. 6*9 ช้ันเดียว  ใชโครงเหล็ก 
10. 4*12 บาน 2 ช้ัน 
11. 5*7 บาน 2 ช้ัน 

ความจริงพี่ปานเพิ่งสรางบานเดิมเสร็จไมนานสึนามิก็มา บานหลังนั้นเริ่มสราง
ต้ังแตป 2546 ไปแลวเสร็จกลางป 2547 เปนบานชั้นเดียวขนาด 5x7 เมตร ใชไมทั้ง
หลังตั้งแตเสาที่ยกจากพื้นขึ้นมา โดยซื้อไมจากโรงเลื่อยขณะนั้นไมแพงกวาปจจุบัน
เพราะปจจุบันมีไมจากตางประเทศ เชน ลาว เขามามากขึ้น  สวนการกอสรางไมเสีย
คาจางชางเพราะมีคนในซอยชวยกันทําโดยการออกปาก หรือการชวนคนในชุมชน
มาชวยงานคนมาชวยงานก็มาดวยความเต็มใจไมคิดเรื่องคาตอบแทน งบประมาณ
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ในการสรางบานจึงไมสูงเกินไปใชเงินประมาณ 300,000-400,000 บาท ใชเวลา
สรางไมเกิน 10 วัน สวนบานที่ไมมีเงินทุนตอง เก็บเล็กผสมนอยไปเรื่อยๆ อาจตอง
ใชเวลาถึง 5 ปกวาจะเสร็จก็มี  
 
บานที่สรางใหมแทนหลังที่เสียหายจากสึนามิ ต้ังงบประมาณไวที่ 120,000 บาท ซึ่ง
เมื่อลงมือสรางจริงก็ตองแบงสวนไปจายคาจัดการอื่นๆ ในชุมชนดวย การใชจาย
จริงสําหรับการทําบานจึงไมถึง 120,000 บาท งบประมาณนี้ยังไมไดรวมคาทําฐาน
ลางซึ่งตองใชเงินสูง นอกจากนี้การสรางบานครั้งนี้ ก็นับวาประหยัดกวาการทําบาน
ตอนกอนสึนามิ เพราะราคาไมถูกลงกวาชวงกอน การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณครั้งละ
มากๆ ก็ทําใหไดราคาถูกกวาปกติเชนกัน และการสรางแบบครึ่งปูนครึ่งไมก็
ประหยัดกวาใชไมทั้งหลัง สรุปก็คือการสรางบานแบบเปนกลุม หลังสึนามิจะ
ประหยัดกวาการสรางบานโดยทั่วไปประมาณ 20 %  
 
ชาวบานเริ่มสรางบานวันที่ 15 สิงหาคม 2548 แลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2549 ใช
เวลาประมาณ 6 เดือนครึ่ง สรางบานได 11 หลัง เฉลี่ยแลวใชเวลาประมาณหลังละ 
18 วัน แตถาไมมีอุปสรรคใดๆ และอุปกรณพรอม ก็จะเร็วกวาการทําบานตอน
กอนสึนามิเพราะชาวบานลองประเมินดูพบวาใชเวลาทํา 7 วันก็เสร็จ จึงเร็วกวา
กอนสึนามิ 3 วัน การขึ้นโครงวันเดียวก็เสร็จ ปญหาที่ทําใหการสรางบานชาเพราะ 

1.  วัสดุมาชา อุปกรณไมพรอม 
2.  เงินบริจาคมาไมสม่ําเสมอทําใหตองทําอยางอื่นไปกอน แตก็เกิดความ

เสียหาย เชน รอวงกบก็ทําปูนไปกอน พอวงกบมาก็ใหญกวาที่เวนไว ก็ตองเสียเวลา
ปรับกันอีก 

3. ระบบหัวหนาซอยเพิ่งเกิดราว เดือนกุมภาพันธ 2549 ชวงที่ทําบานระบบ
หัวหนาซอยจึงยังไมมี การตัดสินใจตางๆ ชาวบานจะใหเปนบทบาทของคน
ประสานงาน คือพ่ีปานซึ่งตองรับผิดชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน 

4. นอกจากนี้ชวงแรกบานไมมีหนาตาง เมื่อฝนตกก็สาดจนเปยก ถาบานใคร
มีปญหาก็ตองซอม กวาจะไดสรางตอก็เสียเวลาไปอีก 
 
หลังเกิดสึนามิ มีผูคนมากหนาหลายตาเขามาใหการชวยเหลือ ชาวบานเองบางสวน
ก็ยังหวาดผวาคลื่น แลวยังตองมาสรางบาน พัฒนาชุมชนอีก เรียกไดวาทุกอยาง
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รุมเราเขามาในชวงเวลาไลเลี่ยกัน สิ่งเหลานี้เกิดกับชาวบานที่ประสบภัยสึนามิ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบรุนแรง แทบทุกพื้นที่ การปรับตัว การต้ังรับ การ
รุกไล และอื่นๆ เหลานี้หากตั้งสติใหดีมีการกําหนดจังหวะใหดียอมสามารถกาวตอ
ไดโดยไมทุลักทุเลมากนัก  แตจะมีสักกี่แหงที่ทําไดเชนนี้  ตองนับวาชาวซอยตกปู
นั้นนายกยองเพราะในที่สุดก็สามารถผานชวงเวลาทุกขสาหัสเหลานั้นมาได แมจะ
ไมสวยงามสมบูรณเต็มที่ก็ตาม  ที่เปนเชนนี้บังมุสาเชื่อวาเพราะความเปนพี่นองกัน
มีสูง แมไมใชพ่ีนองตามสายเลือด จํานวนประชากรที่ไมมากนักทําใหคุยกันเขาใจ
ไดงาย และมีระบบการจัดการที่ดีแมเมื่อการฟนฟูเรื่องบานเสร็จสิ้นแลว แต
ภาวะการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ คลองตัวที่ผานมาทําใหเกิดการชวยกัน
แกปญหาดานอื่นๆ ในชุมชนตามมา บางปญหาก็ไมเกี่ยวของกับผลกระทบของสึนา
มิโดยตรง 
 
หลังจากสรางบานเสร็จแลวชาวซอยตกปูไดเริ่มรวมตัวกันทํากิจกรรมแกปญหาปาก
ทอง เกิดกลุม 2 กลุม คือ กลุมออมทรัพย และกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง  
 
สรางบานแลวเสร็จปลายเดือนมกราคม 2549 จากนั้นเดือนกุมภาพันธ 2549 ก็ไดเริ่ม
ออมทรัพยครั้งแรก ปจจุบันมีการออมทรัพยทุกเดือน แตยังไมเปดใหสมาชิกกูยืม
เพราะยังมีเงินนอย 
 
กฎระเบียบของกลุมออมทรัพย  

1. ทําการฝากออมทรัพยเปนรายเดือน เดือนละ 33 บาท จะหัก 3 บาทเขา
กองทุนเก็บขยะ 

2. รับฝากเงินทุกวันที่ 1-2 ของเดือนเวลาไมเกิน 15.30 น. 
3. ในกรณีที่สมาชิกทําสมุดบัญชีหายจะตองเสียคาปรับ 10 บาท 
4. กรณีที่สมาชิกฝากเงินไมตรงตามเวลาที่กําหนด ใหเลื่อนไปฝากเดือน

ถัดไปพรอมเสียคาปรับ 10 บาทตอเดือน 
5. คาปรับที่ไดจะนํามาใชเปนสวัสดิการของกลุม จําพวกสมุดบัญชี อุปกรณ

เครื่องเขียน 
6. นัดประชุมสมาชิกกลุมทุกวันที่ 2 ของเดือน 
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กลุมออมทรัพยมีสมาชิก 18 คน มีพ่ีอนเปนประธานเปดบัญชีกับธนาคารชุมชนบาน
น้ําเค็ม 5 คนคือ พ่ีอน พ่ีปาน พ่ีกบ พ่ีแจว ปาลี โดยมีสิทธิ์ในการเบิก-จาย 3 ใน 5 มี
การกําหนดเงื่อนไขการกูยืมไวอยางเขมงวด ไมใหสมาชิกยืมไปใชฟุมเฟอย ถายืม
ตองนํามาประกอบอาชีพเทานั้น ตองมีหลักฐานวานําไปลงทุนทําอาชีพจริง ทุก
หลังคาเรือนเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพย ปจจุบันกลุมออมทรัพยถือไดวาเปน
กลุมกลางของซอยตกปูที่ทุกคนเขามามีสวนรวม 
 
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ไดรับงบสนับสนุนในการทํากลุมจากองคกร ภายนอกที่เขา
ไปชวยเหลือ งบประมาณที่ได 329,322 บาท มีสมาชิก 8 คน 
 
กฎระเบียบของกลุมกระชังปลา 

1. การเลี้ยงปลาจะเลี้ยงในบริเวณเดียวกัน แตรับผิดชอบของแตละคน
แยกกัน เพื่อความสะดวกใน กรณีปลาเปนโรค 

2. การผอนคืน จะทําการผอนคืนทั้ง 100% ของเงินลงทุน   
3. สมาชิกจะผอนคืนเมื่อมีการจับปลาโดยจะผอนคืนครั้งละ 20% ของ

จํานวนเงินที่ไดจากการขายปลาแตละครั้งโดยไมหักคาใชจาย จนกวาจะคืนตนทุน
หมด 

4. ในการขายปลาแตละครั้ง สมาชิกจะสมทบเงิน จํานวน 300 บาทเปนเงิน
สวัสดิการใหแกกลุม และอีก 200 บาท เขากลุมออมทรัพยซอยตกปู เพื่อเปน 
สวัสดิการชุมชนในการดูแลรักษาซอย และในอนาคตอาจจะมีการจัดต้ังเปนกอง
ทุนการศึกษาใหแกเยาวชนในซอย

5. ถาสมาชิกไมตองการเลี้ยงใหคืนกระชังใหกับกลุมหามขายกระชัง 
 

ปจจุบันกลุมกระชังสั่งซื้อวัสดุอุปกรณไปแลว รอเพียงการลงมือทํากระชังหลังชวง
หนาฝน คือประมาณมกราคม 2550 นอกจากนี้สมาชิกของกลุมกระชังปลามีแนวคิด
ที่จะทํากิจกรรม ตอเนื่องไปคือ ต้ังกลุมออทรัพยของกลุมเมื่อเริ่มทํากระชังปลาโดย
ออมเดือนละ 100 บาทตอคน และในการคืนทุน 50% จะนําเขาออมทรัพยซอยตกปู 
อีก 50% เขากลุมกระชังเปนทุนหมุนเวียนในกลุม 
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นอกจาก 2 กลุมนี้ชาวบานยังสนใจรวมกลุมแกไขปญหาอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปนเรื่อง
การปรับภูมิทัศน และเรื่องอื่นๆ 
 
สําหรับเรื่องการปรับภูมิทัศนมีโครงการปรับภูมิทัศน 3 สวน เรื่องแรกคือเรื่องขยะ 
มีกองทุนขยะใหฝากเงินเดือนละ 3 บาทตอบาน ฝากพรอมออมทรัพยซอยแลวนําไป
มอบให อบต.เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2549 ตอมาคือเรื่องปลูกตนไมเพื่อปรับ   
ภูมิทัศน ชาวบานไดเสนอโครงการนี้ไปยังศูนยน้ําเค็มเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
ซึ่งกําลังรอการอนุมัติและเรื่องสุดทายโครงการปรับภูมิทัศนคราวๆ ในซอย โดย
ปรับภูมิทัศนหนาบานดวยไมประดับ  สําหรับบานที่พอจะมีบริเวณบาน ก็จะปรับ
ทั้งบริเวณบานและหนาบานดวย สวนบริเวณศาลาซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะจะตกแตง
โดยใหแตละบานซื้อตนไมมาประดับที่ศาลา และเจาของบานจะดูแลตนไมของ
ตนเอง ถาตนไมของใครตายตองหาตนใหมมาคืน 
 
และสําหรับเรื่องอื่นๆ ที่ต้ังใจจะทําคือ การที่สรางศาลาชุมชนเพื่อทําเปนศูนยการ
เรียนรูของเยาวชนและคนในชุมชน ซึ่งจะเปนการรวมตัวกันในระดับโซนภายใน
บานน้ําเค็ม คือ ซอยตกปู ซอยบานแพน ซอยธารน้ําใจ ซอยพัฒนา ซอยเจริญชัย  
ซอยแหลมสนโซน 7 ซอยแหลมสนถนนนอก และเรือสีสมหนาถนน   
 
นอกจาก พ่ีปาน ซึ่งเปนคนประสานความชวยเหลือในชวงแรกๆ ตอนหลังก็มีผูชาย
ในชุมชนหลายคนที่มีบทบาทขึ้นมา สวนบทบาทของผูหญิงนั้น ชวงที่มีการทําบาน
ผูหญิงทําอาหารในครัวกลางถาวางก็ชวยทําบานบาง และชวยเลือกโมเดล (รูปแบบ) 
ของบานตนเองรวมกับคนในครอบครัว ที่สําคัญผูหญิงยังมีบทบาทในกลุมกิจกรรม
มากขึ้น ในกลุมออมทรัพยซึ่งถือไดวาเปนกลุมกลางของชุมชน ผูหญิงก็เขาไปมี
สวนรวมและมีบทบาทสูงไมวาจะเปน จันทรทิพย วัลลี กอนหนานั้นผูหญิงยังมี
บทบาทนอย ทํากิจกรรมในชุมชนเพียงไมก่ีคน อยางจันทรทิพยที่ทํางานชุมชน
กอนสึนามิ เชน ไปชวยงานเอกสารผูใหญบานน้ําเค็ม ที่อําเภอ ที่อนามัย เปนอสม. 
แตยังไมมีการรวมกลุม 
 
โดยภาพรวมแลวหลังสึนามิผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นอยางเห็นไดชัด กลาแสดงความ
คิดเห็น กลาตัดสินใจ หลังการสรางบานสึนามิจากที่เปนชุมชนที่ไมเคยรวมกลุมทํา
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กิจกรรม แตวันนี้ชาวตกปูมีกิจกรรมหลายอยางที่กําลังทํา กําลังรวมมือกัน เปน
เพราะชาวบานไดฝกการทํางานพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมมาแลว จนสามารถ
ขยายกิจกรรมใหตอเนื่องโดยนําแนวคิดการมีสวนรวมมาปรับใชได และทําใหเปน
จริง  
 
เปาหมายหลักๆ ตอไปของพวกเขามี 3 สวน คือ แกปญหาเรื่องสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะเรื่องน้ํา ขณะนี้ในชุมชนยังตองซื้อน้ําดื่ม น้ําใช เนื่องจากยังไมไดมีการ
ดําเนินการเรื่องระบบประปาชุมชน การขุดรองน้ํา และพัฒนากลุมที่ต้ังขึ้นแลวให
เขมแข็ง 
 
ที่บานน้ําเค็ม มีบานที่องคกรตางๆ บริจาคใหหลังเกิดสึนามิ หลายแบบ บางแบบเมื่อ
สรางเสร็จแลวชาวบานกลับไมเขาไปอยู บังมุสาชี้ใหพวกเราดูบานเหลานั้น ซึ่งทิ้ง
รางจํานวนมากและนาเสียดายความหวังดีเหลานั้นแตชาวบานไดลองเขาไปอยูแลวก็
มีปญหาหลายอยาง ทั้งประโยชนใชสอย แบบบาน และเหตุผลอื่นๆอีกมากที่ทําให
ชาวบานอยูอาศัยไมได ที่ซอยตกปูพ่ีปานกับเพื่อนบานไดบานที่พอใจ เพราะไมตอง
จางมาก คุณภาพดีกวาบานเดิมกอนสึนามิ มีความภูมิใจเรื่องการสรางบาน ชาว
ชุมชนใหความชวยเหลือ มีน้ําใจตอกัน  
 
แมบานชาวซอยตกปูสะทอนวา “มีคนเขามาเยี่ยมเยียนบอย  เราไดเลือกรูปแบบบาน
ที่ตองการไดเอง รูปแบบบานที่ราชการสรางให อยูอาศัยลําบาก รูปทรงคลายกลอง
ไมขีด ชวงแรกๆ ถาใครไมมีเอกสารสิทธิ์หรือหากอันตรายอยูใกลน้ํา ก็หามสราง 
ทางการจะไปสรางใหมใหที่อื่น”   
 
พ่ีปานบอกเราวา “ที่ซอยตกปูเปนสะพานไมใตถุนสูง เด็กๆ พอไดตกปูไปโรงเรียน
ไดบาง เขาก็ใหไปอยูที่ขางนอก เราเลยมาออกแบบสรางกันเอง ตามที่เราอยากอยู” 
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บทที่ 3 
บานเกาะมุก 

 
คนเฒาคนแกเลาวา คนที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะมุกเปนกลุมแรกคือชาวเลที่มาจาก
เกาะหลีเปะ ต้ังแต 150 ปกอน มาอยูบริเวณที่เรียกวาหัวแหลมซึ่งมีลักษณะแผนดิน
ปลายแหลมยื่นไปในทะเลเพราะบริเวณนี้ปลอดภัยจากลมมรสุมที่มาจากทางทิศ
ตะวันตกและเพื่อจะไดออกทะเลไดสะดวก กลุมตอมาที่เขามาอยูเปนชาวมาลายูซึ่ง
หนีภัยสงครามมา เมื่อมาอยูก็ไดเผยแผศาสนาอิสลามใหกลุมชาวเลดวย จากนั้นก็มี
ชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติม กลุมชาวจีนเปนคนกลุมแรกที่เริ่มบุกเบิกการทํา
มาหากินดวยการทําสวน และติดตอคาขายกับคนบนแผนดินใหญแถวอําเภอกันตัง 
ซึ่งในขณะนั้นเปนเมืองทาสําคัญ ชาวบานในเกาะมุกจะอาศัยอยูตามแนวชายหาด
ดานตะวันออกของเกาะ มีเรื่องเลาวาเมื่อประมาณ 60 ปกอน บริเวณอาวกลางมีกลุม
คนจีนไปบุกเบิกที่ดินบนพื้นที่สูงแลวเปดรานขายของชํา แตขายไมคอยดี จึงวาจาง
ใหคนขึ้นไปปลูกบานตั้งชุมชนกันอยูโดยออกคาปลูกบานใหหลังละ 500 บาท 
จากนั้นกิจการการคาก็ดีขึ้น และบริเวณนั้นก็เกิดเปนชุมชนขยายมาจนถึงทุกวันนี้  
 
ความที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณมากจึงมีกลุมคนหลายกลุมเขามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งคน
จีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม กลุมลูกเรือประมง ดวยความหลากหลายของกลุมคน
เหลานี้ และบวกรวมกับความที่มีภูมิประเทศเปนพื้นที่เกาะหางไกลจากหนวยการ
ปกครองของอําเภอ การเดินทางคอนขางลําบาก และจํานวนประชากรก็นอย 
ชาวบานรูจักกันหมด การอยูรวมกันภายในชุมชนจึงจําเปนตองใชการจัดการภายใน
เปนหลักเพื่อใหชุมชนอยูอยางสงบสุข สามารถดูแลกันเองภายในได สมัยกอนคนที่
ไดรับเลือกเปนผูนํานั้นสวนใหญเปนคนกวางขวางทั้งภายในและภายนอกชุมชน มี
พรรคพวกเพื่อนฝูงมาก สําหรับภาระหนาที่หลักดานการปกครองตามโครงสรางที่
รัฐกําหนดมานั้นก็จะมีผูใหญบานเปนคนติดตอขอมูลขาวสารกับหนวยงานราชการ 
สวนผูนําทางศาสนา ผูนําทางจิตวิญญาณ ก็จะมีโตะอิหมามคอยดูแลตักเตือนใหคน
มุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนา ผูนําตามธรรมชาติของเกาะมุกตองไดรับการยอมรับ
นับถือจากคนในชุมชน มีบารมีในการแกปญหาตางๆ สามารถไกลเกลี่ยสรางความ
เขาใจระหวางคูกรณี โดยไมจําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายเหมือนปจจุบัน เวน
แตกรณีที่เปนโทษหนัก  
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ปพ.ศ. 2475 เริ่มมีผูใหญบานคนแรก ซึ่งแตงตั้งโดยทางราชการ แตในชวงหลัง
เปลี่ยนเปนการเลือกตั้งโดยตรงจากคนในชุมชน จนถึงปจจุบันมีผูใหญบานมาแลว 
10 คน ปจจุบันคือ ผูใหญบานอุดมพร คงสมุทร   
 
บังมุสา อธิบายวาเกาะมุกเปนสถานที่ทองเที่ยวช่ือดังของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะมีถํ้า
มรกตอันโดงดังไปทั่วโลก และยังเปนเกาะที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม
ดวย คนที่มาเที่ยวทะเลตรังจึงไมพลาดการมาเที่ยวเกาะมุกเพราะการเดินทางก็
สะดวก แตละปจึงมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเกาะมุกเปนจํานวนมาก เกาะมุกจึงมีความ
หลากหลายของผูคนตั้งแตอดีตมาจนปจจุบันก็วาได แมวาความหลากหลายนั้นจะมี
รายละเอียดที่ตางกันอยูมากก็ตาม   
 
ป พ.ศ. 2524 มีการประกาศใหพ้ืนที่เกาะมุกอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ยกเวนบริเวณที่ราบริมชายฝงซึ่งจัดเปนเขตที่อยูอาศัยของชุมชน จากกรณีนี้เกิดการ
ต่ืนตัวในเรื่องการถือครองที่ดินในพื้นที่ เกาะมุกเปนอยางมาก จากที่ เมื่อกอน
ชาวบานบางสวนแทบไมไดสนใจการเปนเจาของที่ดินเลย ชาวบานเริ่มสนใจถือ
ครองที่ดิน มีการไปออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เคยอยูมาแตเดิมซึ่งก็ออกไดบางไมได
บาง บางรายตองกลายเปนผูอยูในที่ดินของผูอื่น ไมมีเอกสารสิทธิ์ ภายหลังเมื่อการ
ทองเที่ยวเติบโตมากขึ้นความตองการท่ีดินสําหรับสรางที่พักรองรับนักทองเที่ยวก็มี
มากขึ้น ที่ดินราคาสูง เปลี่ยนมือไปใหนักลงทุนจากขางนอกบาง ขางในบาง มีการ
ไลคนที่เคยอยูในที่ดินเดิมใหไปอยูที่อื่น เชน ที่หัวแหลม ชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณ
นั้นตองยายไปอยูอาวปากั้งในปจจุบัน     
 
บานเกาะมุก ต้ังอยูหมูที่ 2 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีประชากร 
2,193 คน 493 ครัวเรือน นับถือศาสนาอิสลาม 2,083 คน ศาสนาพุทธ 110 คน 
นับเปนเกาะที่มีคนอาศัยอยูเปนจํานวนมากในจังหวัดตรังรองจากเกาะลิบง และยังมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรังอยูดวย การสาธารณูปโภค และเครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆ จึงไมขาดแคลนนัก เชน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนซึ่ง
เปดสอนถึงระดับภาคบังคับ โทรศัพทสาธารณะ ลานกีฬา น้ําประปา สถานีอนามัย 
มัสยิด บานาซะ สํานักสงฆ แพปลา 12 แหง มีโรงไฟฟา มีถนนคอนกรีตในหมูบาน 
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มีทาเทียบเรือ สิ่งเหลานี้ก็พอจะบอกไดถึงความหลากหลายของผูคนและการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีในเกาะอยางไมขาดแคลน 
 
เกาะมุกมีความหลากหลายทางทรัพยากรสูง มีพ้ืนที่ปาอุดมสมบูรณทั้งปาเขาในที่สูง 
ปาชายเลน ทรัพยากรในทะเล เมื่อกอนพื้นที่เกาะสวนใหญเปนปาโบราณมีพันธุไม
หลากหลายชนิดโดยเฉพาะไมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมยาง ตะเคียน หลุมพอ 
มีสัตวปาชุกชุม เชน เสือ กวาง หมูปา ลิง กระจง เปนตน เกาะมุกมีแหลงปาชายเลน
ถึง 158 ไรอยูทางฝงดานตะวันตกของเกาะติดพื้นที่อาวพังกา อาวปากั้ง และอาวหัว
นอนบางสวน ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา เปนแหลงอาหารของชุมชน  เปนแนว
กันคลื่นลม ทรัพยากรที่สําคัญอยางหน่ึงนั่นคือแหลงหญาทะเลขนาดใหญเช่ือมไป
จนถึงแหลงหญาทะเลเกาะลิบงซึ่งเปนแหลงสําคัญของฝงทะเลอันดามันเปนที่อาศัย
หากินของฝูงปลาพะยูนจํานวนมากกวา 100 ตัว (ขอมูลจากกรมทรัพยากรชายฝง) มี
แหลงปะการังธรรมชาติซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําจํานวนมาก บริเวณดานหลัง
เกาะเปนแหลงรังนกนางแอน ในเกาะยังมีถํ้ามรกตซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ระดับประเทศ เรียกไดวาเกาะมุกทั้งบนเกาะ และรอบๆ เกาะเปนแหลงทํามาหากินที่
สําคัญของชาวประมงพื้นบาน บานเกาะมุกและที่อาศัยอยูใกลเคียงเปนอยางดี  
 
การทําประมงแบบพื้นบานดูจะทํากันมากเกือบทั้งหมูบาน ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมมา
แตไหนแตไร หากินไดรอบๆ เกาะไมตองนั่งเรือไปไกลก็หาจับไดทั้งกุง หอย ปู 
ปลา ปลาหมึก ชาวบานจึงใชเครื่องมือหลากหลาย เชน ไซหมึก อวนหมึก ตกเบ็ด 
อวนปลา อวนปู ดําหอย  ใครที่ไมมีเรือก็หากุง หาหอยริมชายฝง หรือในปาชายเลน
มาเปนอาหารประจําวันได แมในฤดูมรสุมก็ไมตองไปเปลี่ยนอาชีพ เพียงแตเปลี่ยน
เครื่องมือบางหรือเปล่ียนสถานที่หากินบาง เรียกไดวาหาจับสัตวน้ําไดตลอดป หา
มาไดก็จะขายใหแพปลาในหมูบาน รายไดของชาวบานสวนใหญโดยเฉลี่ยก็ตก
ครอบครัวละประมาณ 6,000 บาทถึง 10,000 บาท ตอเดือน แตละคนไมใชวาจะหา
รายไดแตทางเดียว แตทําหลายอยางไปพรอมๆ กัน เชน ทําทั้งประมง สวนยางพารา 
คาขาย หรือรับจางทั่วไป การทําสวนยางนั้นนับวามีจํานวนมาก  รองมาจากการทํา
ประมง   เริ่มมีการทําสวนยางพาราในเกาะเมื่อราว 30 ปมาแลว  ชาวเกาะมุกที่มี
ที่ดินทํากินมีไมเกิน 30 เปอรเซ็นต ผูที่มีที่ดินของตนเองเปนที่ปลูกสรางที่พักอาศัย
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มีประมาณ 240 หลังคาเรือน ผูที่อยูในที่ดินปาชายเลนในการดูแลของกรมปาไมมี 
100 หลังคาเรือน สวนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองมีประมาณ 150 หลังคาเรือน 
 
ที่เกาะมุกชาวบานหลายคนที่เขามาคุยกับบังมุสาพูดเปนเสียงเดียวกันวา  “คนบาน
เราทุกคนเปนหนี้แพก็วาได” 
 
เกาะมุกมีแพปลาถึง 12 แพ แพที่ใหสมาชิกยืมเงินดวยมี 5 แพ เถาแกแพปลาบางเจา
ซึ่งเปนแพใหญๆ อาจมีลูกนองมากถึง 200 คน โดยทั่วไปในชุมชนประมงชายฝง 
เมื่อถึงเวลาที่ชาวบานซึ่งทําประมงตองออกไปหาปลาแลว แตยังไมมีทุนรองมา
ลงทุนซื้อเครื่องมือจับสัตวน้ําซึ่งราคาคอนขางสูงแพปลาจะลงทุนซื้อเครื่องมือจับ
สัตวน้ํามาใหชาวบานที่เรียกวาลูกนองแพนําไปใชจับสัตวน้ํากอน และหักหนี้
ลูกนองแพจากราคาสัตวน้ําที่ลูกนองแพหามาได เปนการผอนหนี้เรื่อยๆ บางแพก็มี
กําหนดผอนคืนทุกอาทิตย บางแพก็คิดเปนน้ํา หรือฤดูกาลจับสัตวแตละชนิดซึ่ง
พอจะเริ่มหมดฤดูกาลจึงคอยหักเงินทีเดียว ชาวบานแตละคนจะเปนหนี้แพปลาที่
เดียวหรือเรียกวาเปนลูกนองแพไดทีละแพไมเปนพรอมกันหลายแพ แพปลาบาง
แหงก็ใหยืมแตเครื่องมือประมง บางแหงก็ใหยืมแทบทุกอยางที่ตองใชออกเล คือ
สามารถเบิกทุกอยางกอนออกไปหาปลาไดเลยไมวาจะเปนน้ํามันเรือ น้ําแข็ง รวมถึง
กูยืมเงินไดไมวาจะนําเงินไปใชทางประมงหรือไปทําอยางอื่น  
 
แพปลาจะใหกูโดยไมคิดดอกเบี้ย แพปลาจึงเปนแหลงเงินกูที่สําคัญในชุมชน 
เรียกวาแทบทุกคนที่ทําประมงตองกูเงินจากแพ จํานวนเงินที่กูมีต้ังแตพันบาทไป
จนถึงแสนบาททีเดียว สวนมากจะอยูที่ 8,000 บาท นอกจากแพปลาแลวชาวบานยัง
มีแหลงเงินที่ไปกูอีก 2 แหลง คือ ธกส. และกลุมกองทุนที่ต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือ
สมาชิกในชุมชนดานตางๆ ในการดํารงชีวิต เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพยจากองคกร
ตางๆ ทั้งภายในและนอกชุมชนที่เขามาสนับสนุนใหมีการออมเงินที่กูมานั้นสวน
ใหญนํามาซื้อเครื่องมือประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนชนิดตางๆ ซึ่งมักไดรับความ
เสียหายบอยเพราะถูกอวนลาก อวนรุนเขามาไถรุนทะเลในพื้นที่ทําประมงใกล
ชายฝงของชาวบานทําใหเครื่องมือประมงเสียหาย 
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การรวมกลุม องคกร หรือทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน มีทั้งสวนที่ เกิดขึ้นตาม
นโยบายจากทางราชการ เชน อบต. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อสม. 
คณะกรรมการหมูบาน และกลุมที่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อ
แกปญหาปากทองและรวมกันอนุรักษทรัพยากรในบานเกาะมุกของตน โดยมี
องคกรภายนอกทั้งองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเขามาสนับสนุนใหเกิดการตั้งกลุม 
เชน คณะกรรมการมัสยิด กลุมเครื่องมือประมง กลุมผลิตน้ําปลา กลุมเรือทัวรและ  
รีสอรทซึ่งสวนใหญเปนกลุมของนายทุน กลุมแพปลา กลุมออมทรัพย เปนตน 
 
บานเกาะมุกเปนหมูบานสมาชิกของชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง ชมรม
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2536 ซึ่งขณะนั้นทะเลตรังกําลัง
เจอวิกฤตเรื่องทรัพยากรในทะเลลดลงและเสียหายอยางรวดเร็ว อุปกรณและ
เครื่องมือการทําประมงของชาวประมงพื้นบานเสียหาย ดวยวามีการลักลอบทํา
ประมงแบบทําลายลาง ใชเรืออวนลาก อวนรุน เรือปนไฟ ของกลุมเรือประมง
พาณิชในเขตพื้นที่ระยะ 3,000 เมตรจากชายฝงซึ่งเปนพื้นที่ที่เรือประมงพื้นบานได
พอหากิน เพราะเปนเรือขนาดเล็กออกจากฝงไปไดไมไกลนัก ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวนั้นไมอนุญาตใหเรือประมงพาณิชเหลานี้เขามาทําประมงภายในเขต 
3,000 เมตรนี้  
 
เหตุที่ทะเลเสื่อมโทรมยังมาจากการวางระเบิดปลา ยาเบื่อ การทําโพงพาง อวนทับ
ตลิ่ง และอีกหลายรูปแบบที่ทําลายทะเลทั้งรูเทาไมถึงการณและโดยเจตนาจาก
ชาวประมงดวยกันเอง และสาเหตุที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งนั่นคือ ผลจากการอนุญาต
ใหมีการสัมปทานปาชายเลนของรัฐ มีการบุกรุกเปลี่ยนสภาพพื้นที่ปาชายเลนเปน
นากุง และอีกหลายสาเหตุซึ่งลวนแตเปนการทําลายที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรตลอดทั้งชายฝงของจังหวัดตรัง  
 
จะวาไปแลวคงไมใชเฉพาะจังหวัดตรัง เหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศเลยก็วา
ได ชาวประมงพื้นบานในหลายพื้นที่ทั้งฝงอาวไทยและอันดามันขณะนั้นจึงได
รวมตัวกันเพื่อปกปองและฟนฟูทะเล ที่จังหวัดตรังจึงเกิดเปนชมรมชาวประมง
พ้ืนบานจังหวัดตรังขึ้นมา  
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เมื่อคลื่นยักษสึนามิสรางความเสียหายใหกับพี่นองชาวประมงจังหวัดตรัง ชมรม
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง มีขั้นตอนชวยเหลือเพื่อฟนฟูชุมชนหลังสึนามิ ดวย
การชวยเหลือเรื่องปจจัยยังชีพเบื้องตนเปนอันดับแรกในระยะเรงดวน ตอมาคือการ
ซอมสรางเรือและบาน ซึ่งเรือเปนเครื่องมือการดํารงชีพที่สําคัญที่สุดของชาวประมง   
มีการสรางอูซอมสรางเรือของชุมชนและจัดหาเครื่องมือประมงชนิดตางๆ เพื่อให
สามารถออกทะเลทํามาหากินได สําหรับเกาะมุกเรื่องที่อยูอาศัยเปนปญหาใหญ
ตามมาภายหลังจากภัยสึนามิ  
 
นอกจากบานจะไดรับความเสียหายซึ่งจําเปนตองซอมสรางใหมแลว ชาวบานบาง
รายก็เกิดความไมมั่นใจในที่อยูอาศัยเดิมที่อยูติดชายทะเลและมีสภาพไมมั่นคงถาวร
เทาใดนัก  ที่สําคัญคือ ปญหาเกาเรื้อรังก็ถูกคลื่นยักษคุยขึ้นมา นั่นคือเรื่องที่ดิน ซึ่ง
เกิดกับชาวประมงพื้นบานเกือบตลอดชายฝงของจังหวัดตรังหรือเกือบทั้งฝงทะเลก็
วาได ชาวประมงพื้นบานหากินกับทะเลปลูกบานใกลทะเลแตไมมีเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน และไมเคยสนใจเรื่องกรรมสิทธิ์มากอน ดวยวิถีของชาวประมงที่ตองการอยู
ริมทะเล เพื่อความสะดวกคลองตัวในการทํามาหากินและเพียงเพื่อเฝาระวังเรือ 
เครื่องมือหากินที่สําคัญ ที่จอดเทียบไวริมชายฝง ฉะนั้นการแกปญหาเรื่องที่อยูอาศัย
แหงใหมที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงเรื่องสิทธิความเปนเจาของจึงเปนภารกิจใหญ
เรื่องหนึ่งของเกาะมุก ที่ไมใชการสรางบานใหมทดแทนใหแลวก็จบ  
 
ที่เกาะมุก คนเกาะมุกไมมีใครเสียชีวิตจากสึนามิ แตมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เสียชีวิต 2 คน บานพังเสียหายทั้งหลังจํานวน 31 หลัง บานพังแตสามารถซอมแซม
ได 83 หลัง เรือประมงขนาดเล็กสูญหาย 16 ลํา เรือพัง 37 ลํา เครื่องมือประมงของ
ชาวบานเสียหาย 185 ราย และยังทําใหชาวบานประสบภาวะแหงแลงไมมีน้ําใช 
เนื่องจากน้ําเค็มหนุนขึ้นสูง  
 
ชาวบานบางคนบอกวา สึนามิเปนสิ่งเลวราย แตสิ่งที่เกิดตามมาหลายสิ่งเปนเรื่องดี
โดยเฉพาะเรื่อง  “ปญหาเรื่องบานและที่ดินของบานเกาะมุก” 
 
บังบาว รวมวงสนทนากับบังมุสาผูอาสาพาเราลงเกาะคราวนี้ บอกเลาถึงความเปน
เกาะมุกและปญหาที่คาใจชาวบานมานาน พอใหไดรูจักเกาะมุกมากยิ่งขึ้น วาบริเวณ
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ดานทิศตะวันออกของเกาะมีสภาพเปนที่ราบลงสูชายหาด เปนดานที่หลบมรสุม
ที่มาจากลมตะวันตกเฉียงใต จึงเหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน คนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่น
ฐานเปนชาวเลมีวิถีทําประมงจึงมีการสรางชุมชนแรกๆ บริเวณหัวแหลม สวน
บริเวณตอนกลางของเกาะเปนที่เนินซึ่งชาวบานไปทําสวนยาง  จนมีการประกาศ
พ้ืนที่อุทยาน ในป 2526 จึงมีการจํากัดพื้นที่ทําสวนยาง สําหรับทิศตะวันตกของ
เกาะเปนพื้นที่ภูเขาสูงลาดชัน มีถํ้ามรกต มีอาวเล็กอยูสองอาว ปจจุบันเปนพื้นที่
ครอบครองของเอกชน มีการทําธุรกิจการทองเที่ยว รีสอรท หรือที่ชาวบานเรียกวา
ถํ้าน้ํา ซึ่งเปนสถานที่เที่ยวที่โดงดัง สวนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ปา
ตนน้ําของเกาะมุก เปนบริเวณพื้นที่ของอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ซึ่งสภาพปา
ยังคงสมบูรณ  
 
แตเดิมชาวบานเกาะมุกสรางบานเรือนกระจายอยูตามอาวตางๆ ไมมีการครอบครอง
ที่ดินอยางตายตัว มีการแบงกันอยูตามความสนิทคุนเคยกัน บริเวณหัวแหลมเปน
แหลงตั้งถิ่นฐานเดิม คนกลุมแรกเขามาอยูอาศัยไมตํ่ากวา150 ปแลว ตอมาเมื่อ
บริเวณหัวแหลมเริ่มมีประชากรมากขึ้นก็มีการยายไปสรางบานเรือนกระจายอยูตาม
อาวตางๆ การเขาอยูอาศัยก็ยังไมมีการยึดครองเปนกรรมสิทธิ์ตายตัว ยังคงอาศัยอยู
เพื่อความสะดวกในการทํามาหากินเปนหลักเชนเดิม  
 
ประมาณป พ.ศ.2532 นางตวนซึ่งถือครองที่ดินบริเวณหัวแหลมเดิม ตองการขาย
ที่ดินจึงเสนอชาวบานใหยายออกไปอยูที่อื่น โดยจายคารื้อถอนใหตามขนาดของ
บานประมาณหลังละ 2,000-3,000 บาท ชาวบานสวนใหญก็ยายมาอยูบริเวณอาว
ใหม ซึ่งเปนที่ดินของนายสุรินทร อยูไดประมาณ 4 ป คือราวป พ.ศ. 2536 เจาของที่
ก็ขายที่ใหคนอื่น ชาวบานประมาณ 15 หลังคาเรือนจึงตองยายอีกครั้งไปอยูบริเวณ
อาวปากั้งซึ่งเปนปาชายเลนเสื่อมโทรม  
 
ป 2526 เมื่อมีการประกาศใหเกาะมุกอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ทําให
ชาวบานเริ่มตื่นตัวเรื่องการถือครองที่ดิน เริ่มสนใจการถือครองที่ดิน เริ่มมีการออก
เอกสารสิทธิ์ตามที่ตนอยูมากอน และเริ่มมีการกันเขต 
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ชวงป 2530-2535 กระแสการทองเที่ยวรุกเขาไปถึงในเกาะ มีการขายที่ดินใหกับ
นายทุนเพื่อทํารีสอรท รองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยว เกิดการยึดครองที่ดินกันเปนจํานวนหลายราย ทั้งจากชาวบานในเกาะมุก
เอง และนายทุนจากขางนอก มีการจับจองที่ดินและถือครองเอกสารสิทธิ์เปน
จํานวนมาก กลุมที่ไมไดสนใจออกเอกสารสิทธิ์ ก็กลายเปนผูอยูอาศัยในที่ดินคนอื่น
ซึ่งก็มีเปนจํานวนมากเกิดการไลที่ ผูที่ถูกไลที่บางสวนไปขออาศัยอยูกับญาติ
หรือไมก็ขออาศัยอยูในที่ดินของคนรูจัก บางสวนไมมีที่ไป อยางเชน สวนที่ตอง
อพยพจากอาวใหมป 2536 ก็ไปขอใหผูใหญบานชวยหาที่รองรับให ซึ่งก็ไดอยูใน
พ้ืนที่ปาชายเลนสวนที่เปนปาเสื่อมโทรม ชาวบานเรียกพื้นที่ตรงนั้นวาปากั้ง ผูเขา
ไปอยูเดิมมีเพยีง 15 หลังคาเรือน ตอมาเมื่อมีการขายที่ดินในเกาะกันมากขึ้น ผูที่ไมมี
ที่อยูก็มากขึ้นจึงตองอพยพมาอยูบริเวณอาวปากั้ง จนปจจุบันมีบานเรือนประมาณ 
90 หลังคาเรือน 
 
สําหรับเรื่องการสรางบานชาวบานบางสวนที่เปนคณะกรรมการในการสรางบาน 
สะทอนวาการสรางบานหลังเกิดสึนามิที่เกาะมุกนั้นไมใชเปนการชวยเหลือผูไดรับ
ความเสียหายดวยการซอมสรางบานใหใหมเทานั้น แตการชวยเหลือเรื่องบานที่เกาะ
มุกนั้นเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมเรื่องการแกปญหาที่ดินของบานเกาะมุก
ซึ่งก็สัมพันธกับการฟนฟูชุมชนดานอื่นๆ ไปดวย เปนกระบวนการแกปญหาที่ดินที่
หมักหมมมานานและไดใชโอกาสนี้ฟนฟูชุมชนดานอื่นๆ ดวยนั้น แบงไดเปน 3 
ระยะคือ   

 
ระยะท่ี 1 การแกปญหาเฉพาะหนาหลังเกิดสึนามิ 
 
ระยะนี้เปนการเริ่มจัดระบบของชุมชน เดิมชุมชนบานเกาะมุกสัมพันธกับชมรม
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรังมากอนแตไมใกลชิดนัก จนเมื่อเกิดเหตุการณไลรื้อ
บานพักอาศัยและโคนสวนมะพราวชาวบานที่มีอายุกวา 80 ป เมื่อเดือนเมษายน 
2547 กอใหเกิดกรณีพิพาทระหวางชาวบานกับอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ชาวบานเรียกรองดวยการปดถ้ํามรกต ชมรมฯ ก็ไดประสานความรวมมือใหการ
ชวยเหลือสนับสนุน บานเกาะมุกจึงไดทํางานรวมกับชมรมฯ มากขึ้น ชมรมฯได
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สัมพันธกับแกนนําหลายคน เมื่อเกิดสึนามิจึงประสานงานการชวยเหลือตางๆ กับ
ชมรมฯ ไดคลองตัว 
 
เมื่อเกิดสึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ชาวบานอพยพหลบภัยไปอยูบนที่สูง
รวมกัน 3-4 คืน การอยูรวมกันครั้งนั้นทุกคนไดแสดงน้ําใจตอกัน เห็นอกเห็นใจกัน 
ชวยเหลือกันเปนอยางดี   ในชวงนั้นเจาหนาที่ชมรมฯ ไดเขาไประดมจัดทีมชาวบาน
สํารวจเก็บขอมูลความเสียหายเบื้องตน     จนเมื่อชาวบานกลับมาอยูที่เดิมและการ
ชวยเหลือจํานวนมากจากหลากหลายที่มาเขาไปถึง ซึ่งสวนมากก็เปนการใหสิ่งของ
จํานวนมาก ในขณะนั้นชุมชนยังไมมีระบบรองรับการชวยเหลือ จึงเกิดความวุนวาย 
เกิดความขัดแยงขึ้น ในที่สุดก็มีการปรึกษาหารือกันของแกนนําชุมชนโดยเริ่มจาก
ทีมที่รวมตัวกันสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อแกปญหา    จากนั้นก็มีการชักชวนแกนนํา
คนอื่นๆ มาเพิ่ม ทั้งผูนําทางการ ผูนําไมทางการ ผูนําศาสนา รวมประมาณ 20 คน 
และก็เห็นตรงกันวาที่แตกแยกกันเพราะชาวบานไมมีระบบการจัดสรรสิ่งของที่
ไดมา วงประชุมจึงไดสรางกลไกการจัดการใหมขึ้นดวยการใหมีตัวแทนจากแตละ
หยอมบานหรือแตละอาว ทั้ง 6 อาวรวมกันเปน คณะกรรมการฟนฟูชุมชนบานเกาะ
มุก  ทําใหมีระบบการจัดการภายในชัดเจนขึ้นเปนแหงแรกๆ ของจังหวัดตรัง การ
ชวยเหลือตางๆ ที่ลงมาสูเกาะ เมื่อจะแยกไปสูอาวใด ตัวแทนอาวจะตองนําไป
จัดการกันเองในอาวของตน กลไกนี้สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในประมาณ 8 
วัน  ถือเปนสิ่งแรกของการฟนฟูเกาะมุกหลังเกิดสึนามิ คณะกรรมการชุดนี้มี
บทบาทสําคัญในการฟนฟูชุมชนในลําดับตอมา โดยเฉพาะการดําเนินการแกปญหา
เรื่องที่ดิน 
 
ระยะท่ี 2 การเรงชวยเหลือและฟนฟูดานอาชีพ  
 
การซอมสรางเรือ เครื่องมือประมง นําไปสูการต้ังคณะทํางาน 5 ชุดคือ 

1. คณะกรรมการซอมสรางเรือชุมชน 
2. คณะกรรมการเครื่องยนต 
3. กลุมสตรี เปนการรวมกลุมสตรีที่เปนตัวแทนจากกลุมอาชีพตางๆ 
4. คณะทํางานเรื่องบาน 
5. คณะทํางานฟนฟทูรัพยากรชุมชน 
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การดําเนินงานตางๆ ในชวงนี้เปนไปอยางเปนระบบที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ปญหาเรื่องที่ดินก็เปนประเด็นขึ้นมา เมื่อเกิดสึนามิบางคนก็ไมอยากอยูที่ เดิม 
เจาของที่ดินบางแปลงก็ไมตองการใหผูอยูอาศัยยังอยูที่เดิมอีก ปญหาเหลานี้ถูกหยิบ
ยกมาปรึกษาหารือกันมากขึ้น   สวนมากแลวปญหาเรื่องที่ดินที่ชาวบานประสบเปน
ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ที่ตนยูอาศัย คือ ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ตนเอง สวน
ใหญอาศัยอยูในที่ดินของผูอื่นทั้งของรัฐและเอกชน โดยการเชาอาศัยบาง ขออาศัย
จากเจาของที่บาง แตไมสามารถสรางบานที่ถาวรและหองน้ําก็สรางไมได  
 
ระยะท่ี 3 การแกปญหาเรื่องบานและที่ดิน 
 
การจะสรางบานของชุมชนเกาะมุกจะตองแกปญหาเรื่องที่ดินกอน  ซึ่งนับวาเปน
ปญหาที่สําคัญและยุงยาก แตการที่ชุมชนผานประสบการณในการแกปญหาในสอง
ระยะกอนทําใหชุมชนกาวมาสูการแกปญหาที่ยากกวาในระยะที่สามไดดีขึ้น 
หลักการสําคัญคือการใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ 
 
การตั้งคณะทํางานเพื่อแกปญหาที่ดิน 
 
ทีมที่ต้ังขึ้นนี้กรรมการบางสวนเปนกรรมการชุดเดียวกับกรรมการฟนฟูฯ  และเปน
ผูที่ผานงานแกไขปญหาหลังจากเกิดสึนามิ  โดยมีโครงสรางเดียวกับกรรมการ
ฟนฟูฯ ดังนี้ 
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การสํารวจ ปญหาและแนวทางแกไข 
 
ทีมนี้มีตัวแทนจากอาวตางๆ มาเปนกรรมการ โดยไดสํารวจขอมูลและสภาพปญหา
ที่ดินโดยชาวบานเองเปนแกนหลักในการสํารวจ และติดตามการแกไขปญหาที่ดินหลัง
เกิดสึนามิ จนมีการจัดสรรที่ดินใหมใหผูที่ไดรับผลกระทบและเพื่อแกปญหาที่ดินใหผู
ที่เดือดรอนเรื่องที่ดิน จากนั้นจึงคิดเรื่องการทําบาน  โดยไดทําการสํารวจขอมูลใน
เดือนพฤษภาคม 2548 ผลสรุปจากการสํารวจขอมูลเรื่องการแกปญหาที่อยูอาศัย พบวา 
 
 
ปญหาเรื่องที่ดินและที่อยูอาศัย เกิดจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 
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1. การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว แตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทําให
ตองพึ่งทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 

2. การถือสิทธิ์ที่ดินสวนบุคคลและแบงแนวเขตที่ดินโดยไมไดคํานึงถึง
ความสําคัญดานระบบนิเวศนและทรัพยากรที่สัมพันธกัน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง
และใชทรัพยากรไมถูกตอง การถือสิทธิ์สวนบุคคลเมื่อมีการขายตอใหคนนอก ถูก
นําไปใชไมสอดคลองกับระบบนิเวศน สงผลกระทบกับชาวบาน ที่ตองพึ่งพาระบบ
นิเวศนนั้น เชน บริเวณพื้นที่ที่ที่ชาวบานใชจอดเรือหลบมรสุม แตเมื่อมีการสราง           
รีสอรทบริเวณริมทะเลนั้น ชาวบานก็จอดเรือไมได 

3. การทองเที่ยวแบบยึดครอง โดยการเขามาซื้อที่ดินเพื่อหาผลประโยชนดาน
การทองเที่ยวโดยปราศจากการควบคุมจํานวนและคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมทองถิ่น สงผลตอระบบนิเวศนที่ออนไหวและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 
รวมทั้งสงผลตอชุมชนที่อยูเดิม 

4. คนในทองถิ่นขาดการเรียนรูและสืบตอภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมจาก
ประสบการณชีวิต โดยเฉพาะเรื่องระบบนิเวศนที่มุงใหคนเห็นองครวมของธรรมชาติ 
การเรียนรูจากความเปนจริง และถายทอดสูคนรุนหลัง เมื่อขาดกระบวนการเรียนรูเรื่อง
การจัดการทรัพยากรที่ถูกตอง คนรุนใหมก็ไมสามารถสรางสรรค วิถีชีวิตที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได 

5. การขาดการมีสวนรวมของผูที่อยูอาศัยและทําธุรกิจบนเกาะ หนวยงานที่ดูแล
ทรัพยากรและเจาของที่ดิน ทําใหไมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแกปญหาแบบ
องครวม 
 
โดยสรุป ชุมชนบานเกาะมุกมีผูมีปญหาเรื่องที่ดิน 248 หลังคาเรือน แบงเปน 

1. อยูในที่ดินปาสงวนแหงชาติ   100  หลังคาเรือน   
2. อยูในที่ดินเอกชน      70  หลังคาเรือน   
3. อยูที่ดินญาติหรือขออยูอาศัยช่ัวคราว    45  หลังคาเรือน   
4. อยูที่ดินกรมเจาทา      24  หลังคาเรือน   
5. อยูที่ดินริมทะเล แตกลัวคลื่น      9  หลังคาเรือน   

 
เมื่อทราบถึงสภาพแลวก็ไดมาจัดแบงกลุมปญหาและความตองการของผูประสบปญหา
แลวนําไปสูการหาแนวทางการแกไข 3 แนวทางคือ  
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1. ชาวบานที่มีที่ดินแปลงอื่นเปนของตนเอง หรือของญาติซึ่งมีทั้งสิ้น 54หลังคา
เรือนใหยายไปอยูที่ดังกลาว 

2. ชาวบานที่ไมมีที่ดินแปลงอื่นที่จะสามารถยายไปอยูได จัดสรรใหอยูในที่ดิน
บริเวณปาชายเลนเสื่อมสภาพ จํานวน 14 ไร 1 งาน 44 ตร.ว.  รองรับบาน 94 หลังคา
เรือน  

3.  ชาวบานบริเวณปากั้งที่บุกรุกอยูในที่ปาชายเลน ต้ังแตปพ.ศ. 2536 จนใน
ปจจุบันมีบานเรือนตั้งอยู ประมาณ 100 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 19 ไร 1งาน ใหทําเรื่อง
เสนอขอกันเปนแนวเขตชุมชน 
 
การเสนอแนวทางแกปญหารวมกับราชการ 
  
เมื่อมีแนวทางการแกปญหาแลว ชาวบานจึงไดสงขอเสนอใหทางราชการ โดยเฉพาะ
แนวทางการแกปญหาที่ 2 และ 3 เนื่องจากตองขอใชพ้ืนที่บริเวณปาชายเลนจาก
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ 6 จังหวัด   เมื่อ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวมีมติใหจัดสรรที่ดินบริเวณปาชายเลนเสื่อมโทรม ใน
เขตปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ 14 ไร 1 งาน 44  ตารางวา รองรับการสรางชุมชนใหม
จํานวน 94 หลังคาเรือน ตามแนวทางการแกปญหาที่ 2 และพื้นที่ในสวนบริเวณปากั้งที่
ชาวบานบุกรุกอยูในพื้นที่ปาชายเลน ประมาณ 100 หลังคาเรือน เสนอใหกันแนวเขต
ชุมชนในเนื้อที่ 19  ไร 1 งาน ตามแนวทางการแกปญหาที่ 3   
 
เมื่อมีพ้ืนที่ใหสรางชุมชนใหมไดแลว ชาวบานก็มาวางแผนรวมกันเพื่อรวมกันสราง
ชุมชน และปรับปรุงสภาพชุมชนเพื่อแกปญหาที่มีอยูรวมกัน ซึ่งเปนการแกปญหาเรื่อง
ที่อยูอาศัยไดถึง 248 ครัวเรือน ประมาณ 300 ครอบครัว จํานวนประชากรประมาณ 
1,500 คน ชุมชนเกาะมุกไดทําขอตกลงรวมกันในการเขาไปอยูในชุมชนใหม โดยจะ
ชวยฟนฟูและดูแลปาชายเลนที่มีอยู ใหอยูคูกับชุมชนตอไป รวมทั้งการออกแบบและ
สรางชุมชนใหม การปรับปรุงชุมชนจะคํานึงถึงการอยูรวมกับระบบนิเวศนมากที่สุด มี
การจัดการขยะ และบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนและจากชุมชน และชุมชนจะวาง
กฎเกณฑในการใชที่ดินรวมกัน ถือครองรวมกันเพื่อใหสามารถมีที่อยูอาศัยอยางมั่นคง
สืบไป 
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การจัดทีมสรางบาน 
 
ชาวบานจะแบงกลุมตามสายเครือญาติ โดยใหบานแตละหลังสามารถออกแบบเองได
ตามที่ตองการโดยมีสถาปนิกเปนที่ปรึกษา  แตละกลุมจะทําความเขาใจ ขอตกลง
ตางๆ ภายในกลุมกันเอง กรณีแบบบานของแตละหลังก็ใหตกลงกันในกลุมวาจะปรับ
แบบบานใหเหมาะตามมติกลุมอยางไร เพื่อความสะดวกในการจัดการ ระบบนี้แตละ
กลุมตองถอดขอมูลจากแบบบานที่เลือกมาเปนรายละเอียดดานวัสดุอุปกรณ  คาใชจาย 
เพื่อมาจัดสรรวาเงินที่กลุมไดรับมานั้นจะจัดการอยางไร จากนั้นจึงเสนอรายละเอียดตอ
กลุมกลาง 
 
กลุมกลาง ประกอบดวย ตัวแทนจากกลุมยอยกลุมละ 2 คน ผูมีความถนัดพิเศษ และที่
ปรึกษาของกลุม กลุมกลางมีหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกลุมยอย รวบรวมขอเสนอจากแต
ละกลุม เปนผูสั่งซื้อและเสนอตอองคกรที่สนับสนุน กรรมการกลุมกลางประกอบดวย 
ฝายขอมูล 3 คน ฝายชาง 2 คน ฝายจัดซื้อ 4 คน ฝายตรวจสอบ 3 คน ฝายการเงิน 5 คน 
และฝายบญัชี 2 คน    
 
การวางแผนจัดระบบสาธารณูปโภค 
 
ในพื้นที่ชุมชนใหมชาวบานจะตองจัดการระบบสาธารณูปโภคหลายอยางโดยเฉพาะ
จะตองใหมีสะพานเพื่อเปนทางเดินเชื่อมตอในชุมชน และเพื่ออํานวยความสะดวกใน
ระยะที่ทําการกอสราง สวนในระยะยาว วางแผนจะทําบานาซะห ศูนยประสานงาน
ชุมชน ศาลาพักรอน จัดการระบบน้ําเสีย อูชุมชน แพชุมชน บอเลี้ยงปลา 
 
นอกจากนี้ยังตั้งกฎระเบียบรวมกันระหวางทุกหลังคาเรือนที่จะยายไปตั้งชุมชนใน
พ้ืนที่ใหม คือ 

1. ทําความสะอาดชุมชนทุกเดือน 
2. จะปลูกปาชายเลนเสริมพื้นที่ที่วางหรือตนไมที่ถูกตัดจากการกีดขวางชวงทํา

การกอสรางบานเรือน 
3. เมื่อไดเขาอยูในชุมชนแลวจะสรางชุมชนใหนาอยู จะมกีติกาการอยูรวม คือ 
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3.1 ถาไมยายเขามาอยูภายใน 3 เดือน หามใหเชาบานนั้น โดยกรรมการ
ชุมชนจะสอบถามไปยังเจาของบาน เจาของบานตองใหคําตอบภายใน 
15 วัน หากไมประสงคอยูกรรมการจะจัดใหคนยากจนเขามาอยู 

3.2 หามขายเหลา ยาเสพติด ถาฝาฝนกฏ คณะกรรมการจะเขามาจัดการ
พิจารณา ถาขายเหลาจะตองใหไปขายนอกชุมชน และตอไปจะนํากฎ
ขึ้นปายประกาศใหรับรูรวมกัน 

3.3 จะกอสราง ระบบศูนยประสานงานชุมชน สรางศาลาพักรอน ต้ัง
สหกรณ สรางบานาซะห บอบําบัดน้ําเสีย อูเรือชุมชน แพชุมชน บอ
เลี้ยงปลา 

 
การลงมือกอสราง 
 
การกอสรางมีรูปแบบที่แตกตางกันไปแลวแตขอตกลงของกลุม แบงได 4 แบบ 

1. จางชาง เปนการจางชางมาเปนหัวหนางานโดยมีเจาของบานและสมาชิกกลุม
เปนลูกมือในการกอสราง 

2. จัดสรางกันเองแบบอาศัยสมาชิกในกลุมที่พอมีความรู คือ หากในกลุมมีคนที่
พอมีความรูเรื่องการสรางบาน จะชวยกันลงแรงจัดสรางกันเอง จะไมมีการจางชาง 

3. จัดสรางกันเองแบบชวยกันทําเองภายในกลุม โดยชวยกันในการยกเสา และ
โครงสรางหลักๆ สวนงานงายๆ เชน ขึ้นฝา ปูพ้ืน ประตู หนาตาง ฯลฯ เจาของบานจะ
เปนคนทําเองหรืออาจขอชวยจากเพื่อนบาน ญาติๆ มาชวยอีกแรงหนึ่ง 

4. ขอใหชางมาชวย ใหชางมาทําใหโดยจัดเลี้ยงเปนการลงแขกรวมกันในกลุม 
 
ลักษณะการทํางานโดยระบบการสรางบานเชนนี้นั้น ชาวบานเห็นวามีระบบการจัดการ
ที่ดี สวนปญหาอุปสรรคนั้นพบวาชวงแรกมีการใหความรวมมือดี เกิดความกาวหนา 
แตพอมีระบบทีมยอยขึ้นมาการทํางานลาชา มีปญหาเพิ่มเขามาหลายอยาง นอกจากนี้ยัง
มีการใหการชวยเหลือที่ไมเทาเทียม ไมทั่วถึง 
 
นอกจากการที่ไดรับสนับสนุน ปูน กระเบื้องแลว การรวมกันทําบานครั้งนี้ก็นับวาคุม
ทุนกวาหลายเทาเพราะมีการรวมกันซื้อวัสดุครั้งละมากๆ ทําใหไดราคาที่ถูกกวาและ
บานหลายหลังยังสามารถนําเอาวัสดุจากบานเดิมมาใชไดดวย บานที่ชาวบานสรางครั้ง
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นี้เปนบานยกพื้นขนาด 5x6 เมตร กรณีที่ตองซื้ออุปกรณใหมทั้งหมด ใชคาใชจายไป 
74,000 บาท   สวนการสรางบานเมื่อกอนเกิดสึนามินั้นคาใชจายจะสูงกวา 
โดยชาวบานจะหาไมมาทําบานเอง และอาจซื้อมาเสริมบางแตระยะหลังมาไมที่เกาะมุก
หาไมไดแลวตองซื้อไมจากภายนอกมาทํา  ชาวบานรายหนึ่งที่เพิ่งสรางบานเสร็จเลาให
ฟงวาเขาสรางบานขนาด 7x7.5 เมตร จางชางราคา 24,000 บาท คาวัสดุอุปกรณโดยรวม 
80,000 บาท รวมแลวก็ประมาณ 104,000 บาท โดยสรุปชาวบานประเมินวาการชวยกัน
สรางบานหลังสึนามิเจาของบานจะประหยัดไดหลังละประมาณ 40,000 –50,000 บาท  
 
นอกจากนี้ เรื่องเวลาก็เปนประเด็นสําคัญเพราะปจจุบันบานยังไมเสร็จแมจะใช
เวลานานแลว แตชาวบานก็ไมเรงรัดเพราะเปนความตั้งใจที่จะทํางานรวมกัน ซึ่งก็ทํา
ใหมีขั้นตอนตางๆ เขามามาก แตก็ใจชื้นไดวาคาใชจายอยางไรก็ไมสูงเทาการทําบาน
กอนเกิดสึนามิ บังเหร็นบอกกับเราวา 
 
“การสรางบานแบบของใครของมันจะเร็วกวาการรวมกันสรางเปนกลุมแบบนี้เปน 2-3 
เทา เพราะเขารูสึกเปนเจาของ  ในการทําแบบนี้สมาชิกบางคนไมมีประสบการณทํา
บาน จึงตองมีขั้นตอนการเรียนรู” 
 
สวนบังหมาน หนึ่งในสมาชิกชุมชนใหม ก็กลาวเสริมวา 
 
“ที่เลือกทํากลุมเพราะเปนเงื่อนไขจะทําตามแนวคิด “ปลูกบานปลูกชุมชน” คือฝกการ
ทํางานกลุม   ซึ่งมีแนวโนมวาบางคนก็แยกกันเมื่อบานเสร็จ   แตงานนี้ก็มีบางคน
พัฒนาตัวเองขึ้นมา เชน เขาใจการทํางานแบบมีสวนรวม เรื่องการประชุม ซึ่งก็ประชุม
กวา200 ครั้งแลว  ผูที่มีแววพัฒนาตนเองเกิดขึ้นราว 30 % อยูในแตละกลุม แตตอนแรก
ภาระตางๆ ยังคงหนักอยูที่ทีมกลาง” 
 
ที่สําคัญ การสรางบานไมใชแคการแกปญหาเรื่องที่อยูอาศัย แตยังทําใหเกิดการผอน
คลายจากการหวาดกลัวคลื่น เพราะไปพุงความสนใจเรื่องบานและไดแกปญหาเรื่อง
ที่ดินซึ่งเปนปญหาที่มีมายาวนาน ยิ่งเมื่อเกิดสึนามิ ปญหาก็ยิ่งทับทวี เมื่อสามารถ
แกปญหาเรื่องที่ดินไดก็เทากับยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียว หลายคนสะทอน
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ความรูสึกวาบานใหมที่สรางปลอดภัยจากสึนามิมากกวาเดิม  มีความมั่นใจขึ้น            
บังหมานคนเดิมตอบคําถามของเราวา 
 
“พอมีเรื่องบานเขามาเขาก็ลืมวิกฤติสึนามิเพราะมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมทําดวยกัน  
ตอนนั้นเขากําลังมีการไลที่ การทําบานก็คือการแกไขปญหาที่ดินไปในตัวดวย  เปน
การสรางหลักประกันใหครอบครัวเพราะเดิมอยูในที่ดินของคนอื่น”  
 
กอนมีการรวมกลุมสรางบานเลยไปถึงชวงกอนเกิดสึนามิ ผูหญิงในเกาะมุกก็มีการ
รวมกลุมกันอยูบางแลวโดยเฉพาะรวมกลุมทําอาชีพเสริม แตการไปรวมกิจกรรมนอก
ชุมชนนั้นมีนอย  เมื่ออยูในชุมชนก็ยังมีบทบาทนอยกวาผูชาย หลังจากมีระบบการ
จัดการชุมชนหลังสึนามิไปจนถึงหลังมีระบบการสรางบานสรางชุมชน ผูหญิงมี
บทบาทอยางเต็มที่โดยเฉพาะในกลุมกลาง  ผูหญิงกลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  
มีสวนในการตัดสินใจเลือกหลายอยางทั้งในระดับบานของตนเองและระดับชุมชน เขา
รวมกิจกรรมนอกชุมชนมากขึ้น ในกลุมกลางมีผูหญิงมาทําบัญชี 2 คน อยูฝาย
ตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการสาธารณูปโภค 3 คน 
 
สวนในกรณีของการทําบาน ผูหญิงมีบทบาทในการคานอํานาจและสงเสริมการ
ตรวจสอบความถูกตองในหลายกรณี  ซึ่งชาวบานในชุมชนเองก็พบวาบทบาทเหลานี้
เดนชัดกวาบทบาทของผูหญิงในกลุมกจิกรรมอื่นๆ ในชุมชน  
 
เปาหมายของชาวเกาะมุกที่จะกาวตอจากนี้ไปคือเรื่องสิทธิในที่ดินอันเปน เปาหลัก 
รองลงมาคือเรื่องการสรางชุมชน สําหรับเรื่องสิทธิในที่ดินนั้นชาวบานวางเปาหมายไว
วาจะตองไดสิทธิในการอยูอาศัยรวมกันเปนชุมชนในที่ดินปาสงวนแหงชาติ 94 
หลังคาเรือน และจะไดยายไปอยูในที่ดินตนเอง 46 หลังคาเรือนและมีโฉนดรวมของ
ชุมชน สวนเรื่องการสรางชุมชนนั้นมีเปาหมายรองสองสวนคือจะใหมีการปรับปรุง
ดานกายภาพ ดูแลระบบนิเวศน และการดูแลสังคม และความเปนชุมชน   
 
สําหรับการปรับปรุงดานกายภาพและระบบนิเวศน ชาวบานวางแผนไววาจะทําให
ชุมชนมีระบบบําบัดของเสียรายครัวเรือนและมีหองน้ําจํานวน 140 หลังคาเรือน   มี
พ้ืนที่สวนกลางในการทํากิจกรรมรวมกัน และเปนศูนยเรียนรูเผยแพรภูมิปญญา เรื่อง
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ระบบนิเวศน อาชีพ วัฒนธรรม ใหมีการจัดสรรพื้นที่ปาอนุรักษ และเขตชุมชนที่
ชัดเจน และออกแบบใหชุมชนอยูรวมกับระบบนิเวศน มีการปรับปรุงระบบไฟฟา 
ระบบน้ําบาดาล ในชุมชนเดิมใหดีขึ้นทั่วทั้งเกาะ และมีการนําเสนอแผนการใชพ้ืนที่ 
ทรัพยากรอยางยั่งยืน เอื้อตอวิถีของประมงพื้นบานและการทองเที่ยวที่ทองถิ่นมี     
สวนรวมในการดูแล จัดการ รักษา สวนเรื่องการดูแลสังคม และความเปนชุมชน จะให
มีคณะกรรมการที่มาจากทุกกลุมยอย มารวมกันบริหารจัดการโครงการรวมกัน   มี
ระบบชวยกันสรางบาน และทุกเรื่องในกลุมยอยและในระดับรวม เชน การจัดการ
ทรัพยากร มีการทํางานรวมกันกับหนวยงานทองถิ่น  ธุรกิจการทองเที่ยวในเกาะและ
ชุมชนเพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศนรวมกัน  และใหชาวบานเรียนรูการจัดการ ใหจัดการ
ตัวเองอยางยั่นยืน 
 
 

บทที่ 4  
ชุมชนทับตะวัน 

 
ที่ทับตะวัน มีกลุมกิจกรรมมากมายที่ชาวบานรวมกันขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาและสราง
กระบวนการเรียนรู เชน กลุมอาชีพ กลุมเยาวชน แพชุมชน และอีกหลายกิจกรรม กอน
เกิดสึนามิไมเคยมีการรวมตัวกันเปนกลุมมากอน  จะมีบางก็คือเปนสมาชิกธนาคาร
หมูบาน ซึ่งก็ไมมีกระบวนการกลุมที่ชาวบานมีสวนรวม การรวมตัวกันของชาวบานทํา
กิจกรรมดังที่กลาวถึงนั้นเปนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนภายใตช่ือ กลุมฟนฟู
ชุมชนทับตะวัน ซึ่งเปนดอกผลที่ตอเนื่องมาจากการไดสรางบานรวมกัน…   
 
บังมุสา เคยมาที่ทับตะวันหลายครั้ง มาตอนแรกๆ หลังสึนามิไมนาน สภาพชุมชน
หลายๆ อยางยังไมเขารูปเขารอย กลุมกิจกรรมในชุมชนจึงยังไมเกิด กวาจะไดสราง
บานก็ตองตอสูกันพอดู พอเกิดสึนามิมีแตความเสียหาย ผูคนหวาดกลัวแตกตื่น นายทุน
หัวใสก็รีบฉวยโอกาสแยงผืนดินที่พวกเขาเคยอยูมากอน เกิดเปนกรณีพิพาทกัน เรื่อง
แบบนี้เกิดกับหลายพื้นที่ ทับตะวันก็มีปญหาเชนกัน   
 
หลังเกิดเหตุการณสึนามิ พบวาหมูที่ 7 มีคนเสียชีวิตจํานวน 52 คน แบงเปนมอแกลน 
23 คน ไทยพุทธ 29 คน สูญหาย 20 คน สวนมากเปนไทยพุทธ มอแกลนที่เสียชีวิต

 47



สวนมากเปนเพราะไปทํารีสอรทที่เขาหลักและเกาะคอเขา บานเสียหาย 106 หลัง เรือ 
ประมงขนาด 19 ตัวกง และ 21 ตัวกง พังซอมไมได 17 ลํา 
 
บานทับตะวันเปนหยอมบานหนึ่งของบานบางสัก หมูที่ 7 ตําบลบางสัก อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา ซึ่งกอนเกิดสึนามิ มีครัวเรือน 300 กวาครัวเรือน เปนชาวมอแกลน 150 
ครัวเรือน เฉพาะที่บานทับตะวันมี 102 ครัวเรือน เปนชาวมอแกลนราว 90  ครัวเรือน 
 
หลังสึนามิมีผูเขามาสนับสนุนการสรางบานที่บานทับตะวัน 3 แหลงผูสนับสนุน 2 
แหลงแรก ชวยเหลือการสรางบาน 61 หลัง สวนอีกหนึ่งแหลงสนับสนุนการสรางบาน 
47 หลัง 
 
การดําเนินการสนับสนุนการสรางบาน 47 หลังนั้นเปนการรวมมือกันหลายองคกร คือ 
ผูสนับสนุนกระบวนการ ไดแก เครือขายสลัมสี่ภาค มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
เครือขายฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย  สวนผูสนับสนุน
งบประมาณคือ เครือขายฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน วอชิงตันดีซีสูอันดามัน มูลนิธิ  
โสสะ และมูลนิธิชุมชนไท   
 
ชาวทับตะวันทั้ง 47 ครอบครัว เริ่มตนสรางบานดวยการรวบรวมสมาชิกมาตกลง
รวมกันและประเมินการทําบาน จากนั้นก็วางโครงสรางการจัดการเปนฝายตางๆ 8 ฝาย 
 
ฝายชางและแรงงาน ไมมีหัวหนาฝาย จัดการโดยแบงชาวบานออกเปน 5 ชุด ชุดละ 3 
ถึง 4 คน และมีอาสาสมัครมาสมทบในแตละชุดดวย 
 ชุดที่ 1 ทํางานฐาน ลงเสา 
 ชุดที่ 2 งานขึ้นไม ติดฝาสับหรือฝาไมไผขัดแตะ 
 ชุดที่ 3 งานทําหลังคา 
 ชุดที่ 4 งานปูน งานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง 
 ชุดที่ 5 งานทําวงกบประตูหนาตาง  
 
เมื่อเสร็จงานในแตละวันสมาชิกในกลุมสามารถเปลี่ยนไปอยูกลุมไหนก็ไดในวัน
ถัดไปโดยไมจําเปนตองอยูกลุมเดียวกันตลอด การแบงชุดทําใหสรางบานไดตามลําดับ
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หมายเลขที่จัดไวตามการแจงกอนหลัง งานสรางบานของที่นี่ไมมีคาจางแตเปนการลง
แรงกัน มีแตเลี้ยงขาวตอนกลางวัน ถามีงานเทปูนจะใหผูหญิงชวยหิ้วปูนดวย 
 
ฝายจัดซื้อ สั่งซื้อของตางๆ จากราน ผูรับผิดชอบคือนายศักดิ์  นาวารักษ กับนายพัน 
หาญทะเล  
 
ฝายอาหาร โรงครัว ไมมีหัวหนาฝาย ระหวางการสรางบานมีระบบครัวกลางในการ
ทําอาหารกลางวันเลี้ยงผูที่สรางบาน มีกลุมแมบานเปนผูรับผิดชอบ โดยไดรับบริจาค
อาหารและอุปกรณ ครอบครัวที่จะสรางบานตองสงตัวแทนมารวมทํางานในครัวกลาง
อยางนอย 1 คน การต้ังครัวตอนกลางวันมี 2 ครัว คือที่กลางหมูบานและบริเวณที่สราง
บาน ชวงแรกซื้อปลาจากตลาดมาทําเพราะออกหาปลาไมได หลังๆ ไมตองซื้อเพราะหา
เองได 
 
ฝายขอมูล มีหนาที่ไปประชุมกับขางนอกเปนหลักแลวนําเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน
กลับมาถายทอดใหคนอื่นๆ ไดรับรู เชน เรื่องที่ดิน เรื่องการเตือนภัย ผูรับผิดชอบคือ
นายพัน  หาญทะเล  
 
ฝายบัญชี พัสดุ มีหนาที่ทําบัญชีรายการที่จะสั่งของจากราน ทําบัญชีเบิกจายในการ
กอสราง พวกอุปกรณตางๆ สวนการจายเงนิแหลงทุนจะจัดการเอง ผูรับผิดชอบ 
คือนายศักดิ์  นาวารักษ กับนายพัน  หาญทะเล   
 
ฝายอนามัย มีหนาที่ดูแลสุขภาพเบื้องตน เบิกจายยา ไปรับยาจากอนามัย มีแมบานที่
เปน อสม. ดูแล คือ ปาวุน ปาหนอง ปาดี เปนหลัก   
 
ฝายความปลอดภัย ไมไดต้ังผูรับผิดชอบชัดเจน แตก็มีชาวบานไปนอนเฝาของ
โดยเฉพาะเฝาไมอยูแลวทุกคืน 
 
ฝายประสานงาน มีนายพัน หาญทะเลรับผิดชอบ มีหนาที่ติดตอประสานงานกับองคกร 
หรือคนนอกที่เขามาประสานภายในกลุม 
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ชวงที่ทําบานมีการประชุมทุกวันหลังเลิกงาน ราวหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุม เพื่อสรุปงาน
ดานตางๆ เชน  เรื่องวัสดุหมด ขาดเหลืออะไร จะสั่งอะไรเพิ่ม และแบงงานกันทําใน
วันตอไป   
 
ชาวมอแกลน เดิมยายถิ่นฐานอยูบอยๆ ที่ทับตะวันก็เชนกัน ต้ังแตกอนสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เคยอยูนากกแลวมาอยูบริเวณที่เรียกกันวาทุงทุและทุงนายาวซึ่งอยูติดกัน และเปน
ที่ต้ังของบานทับตะวันในปจจุบัน เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุน ยกพลขึ้นบกที่
บานทุงทุ ชาวบานกลุมนี้จึงยายไปอยูบนภูเขาพอสงครามสงบก็ยายกลับลงมา แตเพราะ
เปนชวงหลังสงครามโลกจึงเกิดภาวะขาวยากหมากแพง ชาวมอแกลนไดขายที่ดิน
บริเวณนี้ไปในราคา 300 บาทเพื่อแลกกับอาหารและเสื้อผา แลวยายไปอยูทุงขี้ทราย 
จากนั้นก็ยายไปอยูทุงเค็ดนานถึง 20 ป ระหวางนั้น คือประมาณ พ.ศ. 2500 ก็มีคนไป
อางสิทธิ์วาเปนเจาของที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู จึงตองยายกลับมาที่บานทุงทุอีกครั้งหนึ่ง  
บริเวณทุงทุชวงนั้นรกราง มีตนทุขึ้นอยูทั่วไป หลังจากยายมาจากทุงเค็ด       ผูบุกเบิก
และปลูกบานที่ทุงทุเปนคนแรกคือตาเพิน สวนบริเวณทุงนายาวมีตาปานและตาสุด
ปลูกบานอยูกับลูกหลานและอยูมาจนปจจุบัน ที่นั่นมีสุสานชาวมอแกลนมา 3 ช่ัวอายุ
คนแลว สภาพชุมชนไมมีถนนสาธารณะมีแตทางควายเดินซึ่งเปนควายของตาปาน 50-
60 ตัว ตอนนั้นชาวมอแกลนทํามาหากินดวยการทํานา และหาปลายังชีพ  
 
แมจะกลับมาที่ทุงทุอีกครั้งแตดูเหมือนสัญชาติญาณการยายถิ่นฐานของพวกเขาไมเคย
หายไปเลย เมื่อเริ่มมีการทําเหมืองแรบริเวณนี้ ชาวบานก็อพยพขึ้นไปอยูบนภูเขาอีก 
ตอมาก็ยายกลับมาที่เดิมที่เปนชุมชนปจจุบัน มาอยูรอบๆ บริเวณที่มีการขุดเหมือง พอ
หมดประทานบัตรเหมืองแรชาวบานจึงอาศัยอยูในที่เดิมเรื่อยมา ชุมชนขยายขึ้น ได
เปลี่ยนช่ือบานจากทุงทุเปนบางสัก ตอมาถูกเรียกวาบานทับตะวันตามที่ทางการเรียก
ตามชื่อโรงแรมที่เคยมาเปดบริเวณนี้ พ.ศ. 2535 ทางการก็ไดออกบานเลขที่ใหชาวบาน
พรอมทั้งเดินไฟฟาเขาหมูบาน  
 
ต้ังแตมีการโยกยายตอนมีคนจากตางที่ตางถิ่นมาทําแรนั้น จนปจจุบันชาวบานยังไมได
ยายไปที่ไหนอีก ยังคงอยูที่ทับตะวันมาตลอด    จน 26 ธันวาคม 2547 สึนามิก็มาเยือน  
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กอนเกิดสึนามิ ชาวบานทุกครอบครัวยังคงดํารงชีวิตดวยการประมงเปนหลัก เพื่อไว
เปนอาหารและขาย โดยมีทั้งชาวบานเรขายเองและมีพอคามารับซื้อถึงที่  อาชีพที่คนใน
ชุมชนทํากันมากอีกอาชีพคือ การรับจางกอสราง โรงแรม รีสอรท และรานคา ซึ่งมีงาน
ใหทําตลอดปต้ังแตการทองเที่ยวที่เขาหลักเริ่มเติบโต นอกจากนี้ยังมีการทําสวน
ยางพาราดวย โดยเริ่มทํามาเมื่อราว 40 ปที่แลว ทําไปเรื่อยไมไดเปนรายไดหลักนัก ไม
มีการบํารุงใสปุย ทํากันเกือบทุกครอบครัว ยางพาราที่ไดจะนําไปขายที่รานคาของโก
รุงในตัวหมู 7 ชาวบานมีที่ดินที่ใชปลูกยางประมาณครอบครัวละ 5 ไร การเลี้ยงหมู ขี้
พราและไกพ้ืนเมืองก็เปนการงานอีกอยางที่ทําไวเปนแหลงอาหารและขายบาง เลี้ยงกัน
ทุกครอบครัว หมูขี้พราจะขายไดดีชวงตรุษจีนและปใหม ชาวบานเลี้ยงแบบปลอยตาม
ธรรมชาติไมไดขังกรง ใหหยวกเปนอาหารเปนหลัก สวนไกนั้นเลี้ยงไวเวลามีงานทํา
พิธีตามความเชื่อในหมูบาน อีกอยางที่ทําไวเปนแหลงอาหารกินเองในครอบครัวเกือบ
ทุกครอบครัว คือสวนผลไมสมรม ทํามาตั้งแตมีชุมชน 
 
การถือครองที่ดินของชาวบานสวนใหญมีครอบครัวละ 10 ถึง 15 ไร เปนทั้งที่อยูอาศัย
และที่ทํากิน คนที่มีที่สูงสุดมี 40 ไร นอยสุดมี 1 ไรเศษ ไมมีเอกสารสิทธิ์ การถือครอง 
36 ราย นอกจากนั้นมี นส.3, สปก., โฉนดครุฑแดง ผูที่มีแตที่อยูอาศัยแตไมมีที่ทํากินมี
อยู 20 ครอบครัว ที่ดินทํากินของชาวบานจะอยูบนควนไวเปนสวนยางพาราและสวน
ผลไม ชาวมอแกลนไมคอยมีหนี้  สวนคนอื่นๆ ในชุมชนที่เปนหนี้ มีราว 9 ครอบครัว 
วงเงินที่เปนหนี้อยางต่ํา 1,000 บาท สูงสุด 50,000 หรืออาจถึง 60,000 บาท แตสวน
ใหญหนี้ที่เปนจะอยูที่ 3,000 ถึง 5,000 บาท เงินที่ยืมนํามาซื้อรถจักรยานยนตแบบผอน
สงและทําประมงลอบหมึก คือเอาลอบหมึกจากเถาแกมาพอหาปลาหมึกไดก็ขายให
เถาแกแลวตีเปนเงินจนกวาจะหมดคาลอบ ราคาที่รับซื้อก็เทากับราคาทั่วไปไมไดกด
ราคา คนที่จะยืมกับเถาแกในลักษณะนี้ไดตองเปนคนที่ทําลอบหมึกเทานั้นซึ่งจะรูกันดี
ในหมูสมาชิก โดยมากการยืมก็จะมีแตยืมเปนของมา ไมมียืมเปนเงิน แตถาจําเปน
จริงๆ ก็อาจยืมไดแตตองเอามาใชเพื่อการประมงเชนเอามาซอมเรือ และยืมไดไมมาก  
 
เมื่อชาวประมงหาสัตวน้ํามาได ถาไมมากนักก็จะเรขายเองเพราะเปนการขายปลีกได
ราคาดีกวาขายสง  แตถาไดมากการขายเรอาจตองใชเวลามากของจะไมสดจึงตองขาย
สงใหคนที่มารับซื้อถึงที่ ถาไดปลาหมึกก็ขายใหเถาแกเจาประจําที่มารับซื้อปลาหมึก
ทุกชนิด ไมคัดแยกขนาด รับซื้อเเบบเหมาไปเลย สวนปลาอื่นๆ ถาไดมามากก็จะสง
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ขายใหแพปลาที่ชาวบานรูวาไมกดราคา เชนที่น้ําเค็ม และที่ทับตะวันเองก็มีชาวบาน
ในหมูบานเปนผูรับซื้อปลาเพื่อไปขายตอที่ทับละมุ  ในป 2550 นี้จะมีการทําระบบให
ชาวบานยืมเงินไปลงทุนทําประมงดวย ชาวมอแกลนเคยฝากเงินกับธนาคารหมูบานซึ่ง
ต้ังขึ้นตามการสงเสริมจากราชการในป 2546  โดยชาวบานตองฝากทุกเดือน เดือนละ
เทาไหรก็ได หลังเหตุการณสึนามิชาวมอแกลนเลิกฝากและถอนเงินคืนเพราะประธาน
ธนาคารเสียชีวิต กลัววาเงินจะหาย สวนคนอื่นๆ ในหมู 7 ยังฝากเชนเดิม 
 
หลังสึนามิยังไมมีคนในทับตะวันยืมเงิน คนที่จะยืมเถาแกลอบหมึกก็ยังไมยืมเพราะ
กําลังรอกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวน กวาน ที่มีองคกรภายนอก
มาใหการสนับสนุน สิ่งที่ชาวบานตองซื้อเพื่อใชในชีวิตประจําวัน จะเปนพวกพริก หัว
หอม กระเทียม เกลือ ใบจาก ยาเสนและขาวสาร เมื่อกอนนี้ชาวบานทํานาจึงไมตองซื้อ
ขาวแต เดี๋ยวนี้ เลิกทํานาจึงตองซื้อขาวกิน  นอกจากนี้ ก็มีคาใชจายจําพวกผอน
รถจักรยานยนต โทรศัพท ซื้อหวย  เหลา  น้ํามันเรือออกทะเล  น้ํามันรถจักรยานยนต
และอุปกรณประมง  
 
นาสนใจที่ชาวบานไมนิยม “ออกตลาด” บังมุสาเชื่อวาเพราะขาวปลาอาหารมีอยูแลว
หาไดเองไมตองซื้อ ไมตองพึ่งตลาด จึงไมตองใชเงินซึ่งก็ไมเปนหนี้ดวย สรุปวา
ชาวบานไมชอบใชเงิน  ไมหมกมุนเรื่องหาเงินจนเกินไป แตชอบดํารงชีวิตแบบยังชีพ 
หากินหาอยูจากทรัพยากรธรรมชาติ ก็อยูไดอยางไมลําบากมากนัก ที่สําคัญไมมีหนี้สิน
ที่เกิดจากการบริโภคเกินตัว 
 
ท่ีทับตะวัน มีทรัพยากรอุดมสมบูรณเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตของชาว   ทับตะวัน 
มาแตไหนแตไร โดยเฉพาะ แหลงปะการังและปาชายเลน 
 
แหลงปะการังในบริเวณที่เรียกวา กรังนุย (กรัง คือปะการัง) หรือที่ชาวบานเรียกวา
แหลมปาอวน อยูหางจากฝงไปราว 4 กิโลเมตร ในอดีตมีปลาอุดมสมบูรณมาก 
ปจจุบันปลาบางชนิดก็เหลือนอยเต็มที แตบางชนิดก็ยังมีอยูมาก เชน ปลากระบอก 
ปลาหมกหรือปลากระบอกตัวใหญ ปลานกแกวหรือชาวบานเรียกวาปลาแขกเตาเหลือ
นอยมากแลว ปลาทับหนุนหายไปแลว เปนตน สาเหตุที่ปะการังเสียหายไปมากเพราะ
เคยมีการหาแรโดยใชแพดัน แพดูด ยุคตอมาก็เสียหายกับประมงทําลายลางพวก    
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อวนลาก ยุคหลังมายังมีน้ําเสียจากบอกุงไหลลงไปทํารายรวมดวย และสึนามิก็เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหปะการังเสียหาย     
 
การทํานากุงของบริษัทใหญจากภายนอกเริ่มเขามาทําเมื่อราว 12 ปมาแลวทําใหปูปลา
หายไปมากอยางเห็นไดชัด เพราะนากุงปลอยน้ําเสียลงทะเล หลังสึนามิบริษัทนี้ก็ขยาย
ฟารมกุงใหใหญกวาเดิมอีก 
 
ปาชายเลนมีติดตอไปถึงหมู 3 เดิมมีปาชายเลนราว 70 กวาไร ตอมาบอกุงมาถางและ
ออกโฉนดไปประมาณ 30 ไร ปจจุบันจึงเหลือราว 40 กวาไร  ซึ่งอาจมีนายทุนนําไป
ออกเอกสารสิทธิ์บางแลว   ที่ปาชายเลนชาวบานใชประโยชนจากการตกปลากะพง
แดง ขุดปูดํา หาหอยกัน หาน้ําผึ้ง  หาปลากระบอก ใชจอดเรือ  ชาวบานจะไมใชไมใน
ปาชายเลน   ถาใชไมจะไปเอาจากปาบก  หลังสึนามิปาชายเลนตายไปมากแตก็เริ่มฟน
ตัวแลว   หนาฝนชาวบานจะหากินในคลองที่อยูในปาชายเลน ชาวบานเรียกวาขุมน้ํา
เขียว  ในปาชายเลนมีน้ํา 3 สายคือ ปากคลองบางหลุด   คลองตาสุด   คลองตะกายหรือ
คลองปาอวน ในปาชายเลนนี้มีบางสวนที่บริษัทใหญเขามาจับจองพื้นที่ซึ่งเดิมเปนปา
จากมีปูเปยวมาก  ปจจุบันบริษัทนั้นไถปาจากทิ้งหมดแลว นอกจากนี้หลัง  สึนามิ
นายทุน 1 ราย ไดปกปายหามเขาแลว คือที่ขุมน้ําเขียว แตชาวบานก็ยังเขาไปใช
ประโยชนอยูเปนปกติ 
 
ที่หาดทับตะวันทายหมูบานเมื่อกอนก็สวยงามเปนธรรมชาติ นักทองเที่ยวไมมากนัก 
หลังสึนามิสภาพหาดเปลี่ยนไปมาก ไมนาทองเที่ยวนักแตธรรมชาติก็กําลังเยียวยาให
กลับมาสวยงามตามเดิม บังมุสา มาที่นี่ครั้งแรกก็มีโอกาสไปเดินดูชายหาดทับตะวัน 
ซึ่งระหวางทางไปจะพบกับรั้วคอนกรีต พบปายหามเขา พบฟารมกุง  ติดกับหาดทับ
ตะวัน มีหาดบางหลุด หาดบางสัก เปนแนวยาวถือวาเปนที่ทองเที่ยวแหลงเดียวกัน 
และบริเวณพื้นที่ชายฝงโดยรอบก็มีนายทุนเขามาจับจองเกือบหมด ไมเวนแมในปา
ชายเลน เพราะหวังกําไรจากการทองเที่ยว สําหรับมุมมองชาวบาน ไมวาจะเปน 
ชายหาด ปาชายเลน คลองในปาชายเลน ลวนไมใชของที่ผูใดควรกีดกันเอาผูเดียว ทุก
คนมีสิทธิ์เขาไปถึง วิธีคิดที่ไมเอาธรรมชาติมาเปนเจาของแตผูเดียวของชาวบาน จึงไม
ทันเกมคนนอกที่คิดถึงแตผลกําไร ตองการครอบครองเอาทั้งหมดและกลัวคนอื่นจะ
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มาแยงไป วันนี้ทรัพยากรที่นี่จึงมีคนจับจองอางสิทธิ์เขาไปยึดเอาเปนของตนกีดกัน
ผูอื่น ทั้งที่ชาวบานไดอยูไดกินกับทรัพยากรเหลานั้นมานานมากจนแทบจําไมไดแลว  
 
ชาวมอแกลนตั้งชุมชนโดยไมสนใจเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และไมมีใครมาแสดง
สิทธิหรือมาครอบครองการใชประโยชน   ในป พ.ศ. 2531 สํานักงานคณะกรรมการ
เรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ตัดถนนถึงชายหาดชาวบานก็ยังเปนผูเซ็นตยินยอม  จน 
พ.ศ. 2544 ทางการไดใหชาวบานในทับตะวันที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ไปแจงเพื่อจะไดรังวัด
ออกเอกสารสิทธิ์ให แตนายทุนมาคัดคานการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ 24 ไรของ
หมูบานซึ่งมีชาวบานอาศัยอยู 36 คน  จึงมีผูไดเอกสารสิทธิ์เพียง 54 ครอบครัว    
 
หลังเกิดสึนามินายทุนก็มาอางสิทธิ์วามีหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 69 หมูที่ 7 ตําบลบางมวง 
อําเภอตะกั่วปา ออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 89 และจะเขามารังวัด แตชาวบาน
ไมยอมใหรังวัด ตอมานายทุนยังอางสิทธิ์และหามชาวบานใชขุมน้ําเขียวเปนที่จอดเรือ
ทั้งที่เปนที่สาธารณะชาวบานใชประโยชนมานาน ชาวบานไดรองเรียนปญหากับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และรัฐบาล 
 
ตอนที่จะสรางและซอมแซมบานที่เสียหายไปกับสึนามิ หนวยงานปกครองในพื้นที่ให
ระงับการทําบานในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ 24 ไร ของ 36 ครอบครัว สวนนายทุนก็
ขัดขวาง  ชาวบานจึงตองรวมตัวกันพยามยามหาทางเจรจา  ในที่สุดผูใหญบานอนุญาต
ใหสรางได ชาวบานจึงเริ่มสรางบานเดือนมกราคม 2548 แมการคัดคานการขมขูยัง
รุนแรงอยู  ชาวบานเริ่มกระบวนการทําบานอยางรวดเร็ว เพราะคิดกันวาถามัวแตชา 
ปลอยเวลาและจดๆ จองๆ โอกาสที่จะไดทําบานจะยิ่งนอยลงเพราะการขมขู การใช
อิทธิพล มีอยูทุกวันและยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ  ผลจากการทํางานรวมกันชวงสรางบานได
ทําใหชาวบานรวมตัวกันเปน กลุมฟนฟชุมชนทับตะวัน ซึ่งในกลุมแบงกิจกรรม
ออกเปน 5 กลุมงาน คือ  
 

1. กลุมสรางบาน  มีการสรางบาน 47 หลังของสมาชิก ชาวบานไมไดสราง
เฉพาะบานอยูอาศัยเทานั้น แตยังสรางสิ่งกอสรางสาธารณะหลายสิ่งในชุมชน ไดแก 
ศาลาพอตา รานคาแมบาน  ศูนยวิทยุชุมชน หองน้ํา 2 แถว รานคาเยาวชน และลงทุนทํา
วงกบขายโดยกันงบประมาณจากงบทําบานสวนหนึ่งมาสมทบการสราง 
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2. กลุมอาชีพ เปนกลุมที่ต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือกันในชุมชนดานการประกอบ
อาชีพ มีกิจกรรมคือ 

2.1 กองทุนแหอวน จัดสรร แห อวน ที่ไดจากการบริจาคใหกับสมาชิกคือ
ชาวบานทุกคนที่ทําประมงทั้งที่ออกทะเลและหาปลาชายฝง 

2.2  กลุมอาชีพทําวงกบ ซึ่งมีชวงการทํางานแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงระหวาง
สรางบานซึ่งสมาชิกคือเจาของบานทุกหลังที่สราง ระดมทุนกันจัดซื้อ
ไมมาสรางเปน วงกบเพื่อจําหนายใหกลุมสรางบาน กําไรที่ไดแบงไว 
30 % เพื่อเปนสวัสดิการของกลุม  สวนที่เหลือไดแบงใหสมาชิกทุกคน  
สวนในชวงหลังการสรางบาน มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม มีการรวมหุน 
แบงตนทุนแลวแบงกําไรคืนสมาชิก 70 % เก็บเปนกองทุนสุขภาพ
สมาชิก 20 %  สวนสมาชิกที่เปนชางจะไดคาตอบแทนตางหาก  

3  กลุมออมทรัพย  มีสมาชิก 58 คน 
4. กลุมเยาวชน มีสมาชิก 11 คน กิจกรรมคือทําผาบาติก เปดรานขายของ

ประดิษฐตุกตาไม พวงกุญแจ ของที่ระลึกจากไมมะขามในหมูบาน  
5.  กลุมแมบาน  มีสมาชิก 22 คน มีกิจกรรมคือเพาะเห็ดนางฟา ตําเครื่องแกง

ขาย ทําน้ํายาลางจาน ขายขาวสาร มีรานคาขายของชําของกลุมแมบาน 
 
นอกจากนี้ยังรวมกันตั้งแพชุมชนเพื่อรับซื้อสัตวน้ํา มีสมาชิก 40 คน ระดมทุนหุนละ 
500 บาท เริ่มเปดซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ซึ่งเปนฤดูที่ชาวบานออกทะเลทําลอบ
หมึกไดมาก โดยนําปลาหมึกที่รับซื้อไปขายที่รานอาหารทายเหมืองซีฟูด และขายให
ผูรับซื้อสัตวน้ําในชุมชน เมื่อถึงหนาฝนก็หยุดช่ัวคราวเนื่องจากชาวบานไมไดออก
ทะเลทําประมง จะเปดรับซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อหมดหนาฝนราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน 
 
แพชุมชนมีกิจกรรมตอเนื่องอีก 2 กิจกรรม คือการขายน้ํามันแบบปมหลอด ขายน้ํามัน
ใหรถยนต เรือ รถจักรยานยนต กําไรที่ไดสมทบเขากองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง
ซึ่งจะปนผลตอนสิ้นป และอีกกิจกรรมคือ กองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมงให
สมาชิกกู เปนกิจกรรมที่สมาชิกคิดจะทําตอไปโดยจะเก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท แต
ตอนนี้ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 
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ในชุมชนยังมีการจัดทําวิทยุชุมชน เผยแพรการเรียนรูเรื่องสิทธิชุมชน  จัดเวทีความรู 
และรณรงคเรื่องปญหาที่ดิน 
 
แบบบานของชาวมอแกลน  แตเดิมตัวบานของชาวมอแกลนมี 2 แบบคือ 
 
แบบที่หนึ่ง แบบดั้งเดิม ทําดวยไมทั้งหลัง หลังคามุงจาก ฝากั้นดวยไมไผ พ้ืนปูดวยฟาก
ไมไผหรือไมหมาก เสาทําดวยไมเมากับไมจวง ไมตองใชตะปู ใชหวายมัดแทนตะปู 
เปนบานยกพื้นใตถุนสูง  การกอสรางใชเวลาหนึ่งหรือสองวันก็เสร็จ ชาวบานจะ
ชวยกันสราง 
 
ไมที่เอามาใชสรางบานสวนมากหาไดในชุมชน เพราะเมื่อกอนตนไมใหญมีมากมีบาง
ที่ไมไผไมพอ  ตองซื้อเปนลําจากภายนอก เชน ซื้อกับคนทํางานกับกรมทางหลวงที่ตัด
ถนนขุดไมไผออกเพื่อเปดทาง ชาวบานจะขอซื้อไมไผประมาณ 400 ถึง 500 บาทรวม
คาสงตอบาน 1 หลัง สวนหวายจะหาจากปาบกใกลชุมชน เงินที่ตองจายจึงมีเพียงคาไม
ไผ บานแตละหลังอยูอาศัยไดประมาณ 10 ป ตอมาการสรางบานแบบเดิมเริ่มตองมี
คาใชจายมากขึ้น ตองซื้อตะปู ใชเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น พวกคอน เลื่อย  
 
แบบที่สอง บานกวาน เพิ่งเกิดขึ้นชวงหลัง กอนเกิดสึนามิชาวมอแกลนสรางบานกวาน
ประมาณ 50 % บานกวานทําดวยปูนช้ันเดียว หลังคามุงกระเบื้อง โดยมากขนาด
ประมาณ 5x13 เมตร คาใชจายในการสรางบานกวานแตละหลังประมาณ 40,000 ถึง 
50,000 บาท ไมตองจางชาง   ถามีอุปกรณพรอมจะใชเวลาสรางประมาณ 4 ถึง 5 วัน มี
เพื่อนบานมาชวยบาง แตถาไมมีเงินพอตองสะสมเงินก็จะทําตอเติมสะสมไปเรื่อยๆ 
อาจใชเวลามากถึง 5 ปหรือ 8 ป 
 
การสรางบานชวงสึนามิ มีลักษณะเหมือนแบบบานดั้งเดิม ชาวบานเลือกแบบเอง แต
ปรับวัสดุจากไมมาเปนบานปูนผสมไม หลังคามุงกระเบื้อง ฝาบานทําดวยไมไผขัดแตะ
หรือชาวบานเรียกกวาฝาสับ ขนาด 6x15 เมตร ช้ันเดียว งบประมาณหลังละประมาณ 
130,000 ถึง 140,000 บาท แตกอนที่จะมีการทําบานชาวบานไดนําวัสดุที่มีไวสําหรับทํา
บานไปสรางศาลาพอตา รานคาแมบาน ทําวงกบ ศูนยวิทยุชุมชน หองน้ํา 2 แถว สมทบ
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การสรางรานคาเยาวชน ทําใหงบประมาณเฉลี่ยของการทําบานสูงขึ้นไปถึงหลังละ
ประมาณ 150,000 บาท 
 
ชาวบานเลาใหเราฟงวาถาชาวบานสรางบานเองดวยขนาดและวัสดุเดียวกันนี้จะใชเงิน
เพียงหลังละประมาณ 80,000 บาท แสดงวาการสรางบานแบบกลุมซึ่งมีอาสาสมัครมา
ชวยจะตองใชเงินสูงกวาการสรางทั่วไป  คาใชจายที่สูงขึ้นสวนหน่ึงเปนเพราะ
อาสาสมัครที่เปนนักศึกษาและชาวตางชาติมักใชวัสดุอยางสิ้นเปลือง ทํางานไมเปน 
หรือทําเสียหาย โดยเฉพาะปูน ซึ่งคงเปนเพราะไมมีประสบการณการกอสราง แต
ชาวบานก็เขาใจถึงความตั้งใจดีของอาสาสมัคร และอีกเหตุผลหนึ่งก็เปนเพราะตอง
เจียดวัสดุการสรางบานไปสรางสิ่งกอสรางสาธารณะของชุมชน 
 
สวนเรื่องเวลาในการกอสรางนั้น บานทั้ง 47 หลังใชเวลา 9 เดือน เริ่มสรางในเดือน
มกราคม 2548 เสร็จในเดือนตุลาคม 2548 เขาอยูไดแลว   แตยังรอบานประตูหนาตางที่
มีองคกรภายนอกจะสมทบให   เฉลี่ยแลวบานแตละหลังใชเวลาสรางประมาณ 8 วัน  
ชากวาที่ชาวบานเคยสรางเอง 4 ถึง 5 วัน เหตุที่ทําใหลาชาเพราะอาสาสมัครและชาว
ตางประเทศที่มาชวย ทํางานไมเปน ชาวบานตองมาสอนซึ่งตองใชเวลา ถามีการทํา
ผิดพลาดเสยีหายตองใชเวลาแกไขอีก วัสดุอุปกรณไมพรอม แตละอยางมาไมพรอมกัน
จึงใชงานไมได เครื่องมือไมเพียงพอ และการที่ชาวบานตองการใหทุกครอบครัวได
ขึ้นอยูบานใหมพรอมกัน   ทําใหไมรีบสรางใหเสร็จเปนหลังๆ ในคราวเดียว 
 
บานที่ใชกระบวนการกลุมรวมกันทํางานที่ทับตะวันตอนนั้นมี 47 หลัง การชวยเหลือ
เรื่องบานอีก 67 หลัง  เปนการจางคนมาสรางให บางสวนก็มีอาสาสมัครทําใหเลย 
ชาวบานแทบไมตองทําอะไร แตก็มีบางที่เจาของบานเขาไปทํา ดูแลรวมดวยแตก็เปน
ลักษณะมีคนมาทําบานใหไมไดเปนการรวมกันสรางบานกับคนในหมูบานเดียวกัน ถา
เปรียบเทียบกันจะพบวาชาวบานกลุมที่ไมมีกระบวนการกลุมรวมกันทํางาน สภาพ
จิตใจยังวิตกกังวลอยูมาก  ในขณะที่ชาวบานกลุมที่รวมกันสรางบานทั้ง 47 หลังนี้จะมี
สภาพจิตใจที่ดีกวามาก ชาวบานบางคนบอกวา “ผมไมเคยรูสึกผิดปกติทางจิตใจ
เนื่องจากสึนามิเลย แมวาแมผมตายจากสึนามิ” และมีชาวบานจากกลุมที่ไมมี
กระบวนการกลุม 8 - 9 คนไดมารวมชวยสรางบานกับกลุม 47 หลังนี้ และเคยพูดวา 
“ผมมาชวยทําบานที่นี่แลวสบายใจกวาการอยูเฉยๆ ที่บาน” 

 57



 
กอนสรางบานครั้งนี้ ชาวบานไมมีการรวมตัวเปนกลุมทํากิจกรรม บทบาทของผูหญิงก็
นอย มีบางคนที่เปน อสม. ในชุมชน การทํางานกลุมสรางบานครั้งนี้ทําใหผูหญิงได
แสดงออก  ไดมีบทบาทบอยและมากขึ้น ไมวาจะเปนการออกไปรวมประชุมและ
นําเสนอในเวทีตางๆ นอกหมูบาน การแบงกันทํางานเปนกลุมตามที่กลุมมอบหมาย มี
กลุมแมบานซึ่งมีกิจกรรมหลายอยางที่สําคัญในชุมชน ผูหญิงที่เริ่มมีบทบาทมีประมาณ 
3 คน คือ ปาไร ปาหนอง ปาลาภ   แตก็ถือวายังเปนพัฒนาการขั้นตน   ซึ่งถาสตรีเหลานี้
มโีอกาสในการทํางานกลุมมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้นได 
 
หลังจากนี้ชาวบานมีเปาหมายหลายอยางที่ต้ังหวังกันเอาไว เพื่อแกปญหาใหชุมชนอยู
อยางมีความสุข เปาหมายเหลานั้น มี 3 เรื่อง ตามลําดับความสําคัญคือ แกไขปญหาเรื่อง
ไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนปญหาสําคัญที่สุดที่อยากแกใหไดกอนทุกอยาง จากนั้น
เรื่องรองลงมาคือจัดหาเครื่องมือประมง เชน ลอบหมึก อวน  ใหแกสมาชิก อีกเรื่องคือ
แกไขปญหาที่จอดเรือที่ปจจุบันนายทุนอางวาเปนที่ของนายทุน และไมใหชาวบานเขา
ไปจอดที่ขุมน้ําเขียว นอกจากนี้จะรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนคือ ขุดคูระบายน้ํา 
ก้ันขุมเหมืองและขุดทอระบายน้ํารอบๆ ชุมชน ทําสะพานทางเขาแตละบาน และปลูก
ตนไม 
 
วันน้ีชาวทับตะวัน รวมตัวกันแลวและกําลังรวมกันเรียนรู รวมกันแกปญหา เพ่ือวันหน่ึง
เปาหมายที่หวังวาจะเกิดขึ้นจะเปนความจริง อยางนอยท่ีสุด การที่ไดเริ่มตนนับหน่ึงแลว 
พวกเขาก็ยอมจะมีกระบวนทาตั้งรับที่ปลอดภัยและมีจังหวะกาวที่ดีแนนอน 
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บทที่ 5 
บานบอเจ็ดลูก 

 
เมื่อเทียบกับ พังงา ภูเก็ต หรือพ้ืนที่อื่นๆ ที่เสียหายอยางหนัก จังหวัดสตูลถือวาไดรับ
ผลกระทบจากภัยสึนามิในระดับที่ไมรุนแรงนักและไมมีบานที่พังทั้งหลัง แตก็ไมได
หมายความวาความเสียหายดานอื่นจะไมมีเพราะเรือซึ่งถือเปนอุปกรณสําคัญของ
ชาวประมงเสียหายเปนจํานวนมาก สําหรับเรื่องบานที่เสียหายนั้นจําเปนตองมีการ
ซอมแซม  เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามันจึงไดสนับสนุนการซอม
บานจํานวน 12 หลังใน 5 หมูบาน ไดแก  
 ม.  1 บานบอเจ็ดลูก  ต.ปากน้ํา อ.ละงู    4 หลัง 
 ม.  1 ตันหยงอุมา ต.เกาะสาหราย อ.เมือง  1 หลัง  
 ม.  2  บากันใหญ  ต.เกาะสาหราย อ.เมือง  2 หลัง   
 ม.  3  ตันหยงกลิง  ต.เกาะสาหราย อ.เมือง  1 หลัง 
 ม.  5  บานทาเล  ต.เกาะสาหราย อ.เมือง   4 หลัง 
  
 
ขั้นตอนวิธีการซอมบานในพื้นที่จังหวัดสตูลคลายกันทั้ง 5 หมูบาน บังมุสาพาเราไป
รูจักกับหมูบานหนึ่งในหาหมูบานนั้นคือบานบอเจ็ดลูก ที่นั่นมีประวัติศาสตรการตอสู
เพื่อดูแลทะเลที่อลัเลาะหประทานใหมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 
 
บังมุสา รูจักกลุมชาวบานบานบอเจ็ดลูกตั้งแตป 2544 และอาจดวยความที่ นับถือ
ศาสนาเดียวกับชาวบานที่นี่ก็เปนไดที่ทําใหบังมุสาคุนเคยกับ “พ่ีนอง” ที่นี่เปนอยางดี  
ชาวบานมีประสบการณดานการทํางานพัฒนามานาน  ทั้งระดับชุมชนไปถึงเปน
เครือขายระดับจังหวัด ระดับภาค จุดเริ่มที่ชาวบานไดรวมมือกันเปนเพราะตองการ
ปกปองทะเล หมอขาวของพวกเขา ซึ่งอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมลงทุกวันการการที่ถูก
ใชประโยชนอยางเกินพอดีมาเปนระยะเวลายาวนานตอเนื่องกัน  
 
บานบอเจ็ดลูกตั้งช่ือตามบอน้ําโบราณ 7 บอในหมูบาน ชาวบานบางคนบอกวาบอ
เหลานี้เกิดขึ้นเอง  บางคนบอกวาชาวประมงขุดไวเพื่อใชน้ํา   เมื่อกอนเปนบอดิน 
ปจจุบันมีการกออิฐเปนปากบอขึ้นมาและปกปายเปนโบราณสถาน บานบอเจ็ดลูกเปน
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พ้ืนที่อยูติดชายฝงทะเลอันดามัน การเดินทางสูบานบอเจ็ดลูกในสมัยกอนตองขึ้นเรือที่
ทาเรือปากบาท 
 
บานบอเจ็ดลูกตั้งอยูที่หมู 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีประชากร 788 คน 
179   ครัวเรือน ชาวบานนับถือศาสนาอิสลาม ทําประมงกันมาแตอดีตทุกหลังคาบาน มี
ถนนตัดผานเมื่อป 2539 มีไฟฟาใชและมีบอน้ําตื้นไวใชในครัวเรือน แตในฤดูแลง
ชาวบานขาดแคลนน้ํากินน้ําใช  ที่นี่มีชายหาดที่สวยงาม มีปาชายเลนชุมชนเนื้อที่
ประมาณ 1,500 ไร ปาชายเลนชุมชนนี้อยูในเขตปาที่ทหารดูแลซึ่งอยูบริเวณคลองทา
แค็ด นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่สาธารณะทุงสงวนเลี้ยงสัตว 280 ไร    
 
สวนสถานที่สําคัญและสถานที่เพื่อการสาธารณูปโภคในหมูบานนั้น ไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานบอเจ็ดลูก โรงเรียนบานบอเจ็ดลูกซึ่งเปดสอนถึงภาคบังคับ 9 ป สถานี
อนามัยบานบอเจ็ดลูก มัสยิดตะลากาฮาตูโยะ โรงเรียนสอนคุรุสัมพันธหรือโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม โบราณสถานบอน้ําเจ็ดลูก  
 
ที่นี่เปนชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก หากินหาอยูกับทะเลมาแตบรรพบุรุษ ใชชีวิตอยาง
เรียบงาย ตกปูดํา อวนปลาทราย อวนถวงปลา อวนลอยกุง อวนลอยปูมา เลี้ยงปลาใน
กระชัง มีเรือทั้งหมด 165 ลํา และเมื่อหาสัตวน้ํามาไดชาวบานจะขายใหแพปลาใน
หมูบาน มีการปลูกแตงโมในหนาแลง มีการทํานาแตตอนหลังมาชาวบานเลิกการทํานา
ไปแลวเพื่อปรับพื้นที่ไปปลูกแตงโม ซึ่งจะมีแมคาเขามารับซื้อในหมูบาน นอกจากนี้ยัง
เลี้ยงวัว และบางรายก็คาขายบาง 
 
ที่อยูอาศัยของชาวบานนั้นสวนใหญมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด มีบางสวนที่ไมมีเอกสาร
สิทธิ์ สวนที่ดินทํากินแตละครอบครัวมีเฉลี่ยประมาณ 3 ไรและไมมีเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน
ในกรรมสิทธิ์ของชาวบานมักหลุดมือไปขายใหกับคนนอกมากขึ้นตามกระแสการ
ทองเที่ยวที่กําลังรุกเขามา 
 
ในชุมชนมีแหลงเงินกูหลายแหลงทั้งนอกระบบ ในระบบ ไดแก กองทุนหมูบานมีเงิน
ในกองทุน 2,000,000บาท กลุมออมทรัพยหรือกองทุนฟนฟูชมรมชาวประมงพื้นบาน 
ธกส. กองทุน สหกรณเพื่อการเกษตรอําเภอละงู แพปลา ออมทรัพย รานคาในหมูบาน 
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รวมแลวมีแหลงเงินกู 8 แหลง สวนสาเหตุที่ชาวบานเปนหนี้นั้นก็เพราะนําเงินมาลงทุน
ทางอาชีพ เชน ซื้อวัวไวเลี้ยง ซื้อสินคาผอนสง ใชจายในครัวเรือน ผอนรถจักรยานยนต 
จายคาการศึกษาเลาเรียนของบุตร และมีการหมุนหนี้ เชน ยืมเงินจากแหลงหนึ่งเพื่อไป
จายใหกับอีกแหลงหนึ่ง หมุนเวียนไปเชนนี้ 
 
บานบอเจ็ดลูกมีการรวมตัวกันขับเคลื่อนงานดานพัฒนามาตั้งแตป 2540   ชวงนั้นทอง
ทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ สัตวน้ําที่เคยจับไดลดจํานวนลงอยางนาตกใจ ที่พอจะมีอยูบาง
ก็ตัวเล็กเหลือเกินยังไมโตเต็มที่ เพราะกอนหนานั้นมีการเขามาทําประมงทําลายลางใน
พ้ืนที่ทะเลใกลชายฝง ซึ่งเปนบริเวณที่ชาวบานใชทํามาหากิน การประมงพาณิชยที่ทํา
แบบทําลายลางตอนนั้นคือ อวนรุน อวนลาก ระเบิดปลา ยาเบื่อ เรือปนไฟปลากะตัก  
ซึ่งเปนการจับปลาที่ยังเล็กเปนจํานวนมาก จับปลาฤดูวางไข กวาดไถถูถึงพื้นทะเล 
ปะการัง หญาทะเลสัตวตางๆ ถูกจับขึ้นมาหมดทั้งที่ไมไดใชประโยชน ชาวบานทํากิน
ในทะเลมานานทรัพยากรไมสูญเสียไปมากขนาดนี้เพราะชาวบานทําประมงขนาดเล็ก
จับปลาเทาที่จะกินและขายเปนเงินบางเล็กนอย ไมไดกวาดเอาทั้งทะเล เมื่อเปนเชนนี้
จึงไดรวมขบวนในการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอาวละงูกับหมูบานชาวประมงขนาดเล็ก
หลายหมูบานที่อยูรอบๆ อาวละงู เพื่อใหทะเลในอาวละงูปลอดจากเครื่องมือประมง
ทําลายลาง ในบานบอเจ็ดลูกเกิดเปนกลุมชาวประมงพื้นบานบอเจ็ดลูก มีการทํา
กองทุนชาวเรือเพื่อรักษาชายฝง แลวพัฒนามาเปนกลุมออมทรัพยประมงพื้นบานบอ
เจ็ดลูก เพื่อตองการใหคนในชุมชนไดรูจักออมทั้งยังเปนกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและรวมกันจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
 
กลุมออมทรัพยประมงพื้นบานบอเจ็ดลูกหนี้กอต้ังเมื่อ 6 มิถุนายน 2542 มีสมาชิกเริ่ม
กอต้ัง 94 คน ปจจุบันมีสมาชิก 242 คน มีเงินทุนแรกเริ่ม 2,040 บาทปจจุบันมี 350,000 
บาท ในป  2543 ก็ไดรวมโครงการจัดสวัสดิการเรงดวนเพื่อ          ผูยากลําบากของ
ชมรมชาวประมงพื้นบาน ไดรับเงินสนับสนุนจากชมรมชาวประมงพื้นบาน ทํา
กองทุนสวัสดิการ และทํากิจกรรมกองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพ ตอมาป 2543 
ถึงป 2544 ไดทําโครงการปาชายเลนชุมชนบานบอเจ็ดลูก บริเวณที่ชาวบานเรียกวา
คลองแค็ด เนื้อที่ 1,500 ไร ปลายป 2544 ชวงเดือนพฤศจิกายน ทําธุรกิจขายน้ํามัน ใช
เงินของกลุมออมทรัพยฯ รวมกับใหมีการระดมหุน หุนละ 100 บาท ไดเงิน 30,400 
บาท หักเงินจากกําไรมาลิตรละ 50 สตางคเพื่อจางคนทําบัญชี 1 คน แตตอนหลังตอง

 61



เลิกกิจการ เพราะมีการขาดการผอนสง ตอนหลังมา การทํางานของกลุมออมทรัพยฯ มี
ปญหาติดขัดอยูบางตั้งแตชวงกอนที่สึนามิจะมา 
 
กิจกรรมตางๆ ของบานบอเจ็ดลูก กอนเกิดสึนามิมีการรวมกลุมอยูแลว 3 กลุม 
 
กลุมออมทรัพยประมงพื้นบานบอเจ็ดลูก ต้ังขึ้นเมื่อป 2542   ในป 2544 กองทุนเพื่อ
การพัฒนาสังคม (Social Investment Fund-SIF) เขามาสนับสนุนกิจกรรมการออม
ทรัพยโดยจัดตั้งเปนกองทุนธุรกิจ  กองทุนสวัสดิการ  กองทุนพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม กองทุนสัจจะออมทรัพยซึ่งไมเพียงแตออมทรัพยแตยังทํากิจกรรมเรื่องการ
จัดการทรัพยากรดวย การดําเนินงานมีปญหาเรื่องการขาดการผอนสงของสมาชิกอยู
บาง  
 
กลุมประมงพื้นบานและปาชายเลนชุมชน เกิดขึ้นในป 2540 เริ่มดวยการไดเขารวม
ขบวนในการฟนฟูทรัพยากรชายฝงบริเวณอาวละงูกับหมูบานอื่นๆ ที่ทําประมงอยู
รอบๆ อาวละงู  ทํากิจกรรมดานการอนุรักษ ชวยเหลือชาวประมงพื้นบาน มีกิจกรรม
ปลูกปา มีการประสานความรวมมือระดบัเครือขายถึงระดับภาค เปนตน 
 
กลุมเล้ียงโค  มีสมาชิก 44 ครอบครัวไดรับการสนับสนุนจาก อบต. 100,000 บาทจาก
งบมิยาซาวา ใหสมาชิกกูยืม 5 ป เพื่อซื้อวัวมาเลี้ยงและตองเริ่มคืนเงินภายใน 1 ป การ
จัดการทําเหมือนการทําออมทรัพย กลุมเลี้ยงโคไดกันพื้นที่ในทุงสงวนเลี้ยงสัตวเปน
พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกัน 
 
ปกติถาไมไดเขาไปที่บานบอเจ็ดลูก บังมุสาก็จะไดเจอกับตัวแทนชาวบานจากบานบอ
เจ็ดลูกเวลาที่พวกเขาออกมาทํากิจกรรมขางนอกบอยๆ อยูแลว ทั้งเจอกันตามเวทีการ
ประชุมหรือเวลามีกิจกรรมของเครือขายชาวประมงพื้นบาน เชนการปลูกปาชายเลน 
การจัดงานปดอาว การนําเสนอรองเรียนปญหา ชวงหลังมาบังมุสาตองไปชวยงาน
ชาวบานแถวจังหวัดกระบี่จึงไมคอยไดไปบานบอเจ็ดลูกบอยนัก แตหลังจาก 
สึนามิไมวาจะยุงแคไหนบังมุสาก็ตองไปเยี่ยมใหกําลังใจชาวบานที่นั่นใหได และไป
บอยขึ้นดวย  
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สึนามิทําใหบานเรือนที่บอเจ็ดลูกเสียหาย 16 หลัง แตไมถึงกับพังทั้งหลัง  บางบานฝา
พัง เสาราว ชาวบานบเจ็ดลูกที่เปนกรรมการชมรมชาวประมงพื้นบานระดับหมูบานได
สํารวจความเสียหายในหมูบานของตน พบวามีบานที่ตองซอมแซม 4 หลัง เปนบาน
ผูดอยโอกาส 2 ครอบครัว คือเปนผูสูงอายุและมีผูพิการตาบอดทั้งสองขางมา 3 ปแลว 
ปจจุบันไมสามารถทํางานได  เมื่อกอนหารายไดดวยการทําขนมขาย   
 
กรรมการฯ ระดับหมูบานไดทํารายละเอียดความตองการการชวยเหลือเรื่องบานใน
ชุมชนตนเอง เสนอใหชมรมฯ พิจารณาและเสนอความเห็นประกอบดวย ตอมาชมรมฯ 
จัดชุดลงไปดูสภาพความเปนจริงในพื้นที่ รวบรวมขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากพื้นที่
กอนประสานผูใหการสนับสนุน  ชวยเหลือซึ่งมีทั้งหนวยงานรัฐและองคกรเอกชน 
สําหรับเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน ไดใหความชวยเหลือผาน
ทางชมรมฯ ดวย โดยใหเปนวัสดุที่จําเปนในการซอมสราง กรรมการฯ ระดับหมูบาน
รวมกับกรรมการชมรมฯ รับผิดชอบสั่งของลงไปดําเนินการกอสราง  โดยชมรมฯ เปน
ผูไปจายเงินใหรานคาหลังจากของลงไปถึงขั้นตอนการซอม ชาวบานจะทํากันเอง โดย
ขอแรงญาติพ่ีนองขางบาน และบานใกลเคียงของผูประสบภัย 
 
การซอมบานในสถานการณปกติกอนเกิดสึนามิ ถาไมเสียหายมากนักเจาของบานจะ
ซอมเอง หรืออาจตองจางชางและแรงงานบางเล็กนอย ในกรณีที่ทํางานบางอยางไม
เปนจริงๆ หรือไมมีเครื่องมือที่เพียงพอ สวนการซอมบานที่เสียหายจาก    สึนามินี้ 
สามารถซื้อวัสดุอุปกรณไดราคาถูกกวาเดิมเพราะซื้อของรวมกันจํานวนมาก ทําใหได
ราคาถูก และคาใชจายที่ตองจางชางและแรงงานก็ไมมีเพราะเปนการชวยเหลือกันใน
หมูเพื่อนบานญาติพ่ีนอง 
 
เวลาในการซอมบานหลังสึนามิใชเวลาพอๆ กับการซอมบานทั่วไป บางรายอาจชาไป
บางเพราะไมไดมีการซอมทีเดียวใหเสร็จ ตองรอใหชางวางจากงานประจําเนื่องจาก
ไมไดจางชาง  แตบางคนที่เสียหายไมมากและมีแรงงานไปชวยมากก็เสร็จเร็วกวาปกติ 
โดยรวมแลวชาวบานเริ่มซื้ออุปกรณ ซอมบานเดือนมีนาคม 2548 และซอมเสร็จ
ประมาณเดือนเมษายน  
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แมวาความเสียหายที่จังหวัดสตูลจะดูไมคอยรุนแรงเหมือนกับที่อื่น แตการที่บานและ
เรือซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญไวหาขาวหาปลาหาเงินมาเลี้ยงลูกเมีย ตองพังก็ไมตางอะไร
กับมือเทาของพวกเขาตองขาดไป ชาวบานที่บานเสียหายบอกกับบังมุสาแบบจริงใจ
ตามประสาคนเลวาดีใจและภูมิใจที่ชมรมฯ สตูลชวยเหลือเรื่องบาน เพราะแทบไมมี
หนวยราชการหรือหนวยงานอื่นเขาไปชวย เพราะเห็นวาบานเสียหายไมมากนัก ที่ชวย
อยูก็นอยนิดไมสามารถเยียวยาได เมื่อชมรมฯ เขามาชวยทําใหมีกําลังใจดีขึ้นเพราะ
รูสึกวาไมไดถูกมองขาม หรือถูกทอดทิ้ง  
 
ผูหญิงบานบอเจ็ดลูกเดิมก็มีบทบาทอยูในกลุมงานพัฒนาตางๆ มีสวนรวมในการรวม
ตัดสินใจ วางแผน ดูแลงบประมาณ มีบทบาทเดนชัดทํางานควบคูผูชาย ไมวาจะเปน
กลุมออมทรัพย กิจกรรมของชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดสตูล กองทุนตางๆ ใน
การซอมบานสึนามิผูหญิงในชุมชนมีบทบาทการทําบัญชีวัสดุโดยมีกรรมการกลุมออม
ทรัพยมาชวย และผูหญิงก็ชวยเรื่องการกอสรางบางเล็กๆ นอยๆ และการทํากับขาว  
           
ดวยประสบการณการทํางานกลุมในชุมชนที่ยาวนาน การชวยเหลือกันซอมบานครั้งนี้ 
บังมุสาเชื่อวาทุกอยางจะราบรื่น ในกรณีที่เกิดปญหาขึ้นมาชาวบานจะสามารถนํา
กระบวนการที่เคยเรียนรูมาแกไขไดเปนอยางดี และหลังจากซอมบานเรียบรอยแลว
ชาวบอเจ็ดลูกจะดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามกลไกและแนวคิดที่เคยปฏิบัติมาตอไป 
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บทที่ 6 
สรุป 

 
จากการที่ไดตระเวนไปตามหมูบานตางๆ พบวาสวนใหญแลว ชุมชนชายฝงภายใต
การศึกษาครั้งนี้ เปนชุมชนประมง เวนแตแหลมปอมซึ่งเปนชุมชนเหมืองแรเดิมและ
ปจจุบันชาวบานทํางานรับจางเปนหลัก  การทําการประมงแบบพื้นบานที่พบในทั้งสี่
หมูบานที่เหลือ คือบานเกาะมุก ซอยตกปูบานน้ําเค็ม ชุมชนทับตะวัน และบานบอเจ็ด
ลูก นั้นมีรูปแบบการหาเลี้ยงชีพและตั้งถิ่นฐานอยางงายๆ พอยังชีพได และสวนใหญมี
ความเปนชุมชนมายาวนาน ยกเวนซอยตกปูที่มีประวัติศาสตรการอยูรวมกันไม
ยาวนานนักเมื่อเปรียบเทียบกับหมูบานอื่นๆ ที่เหลือ   สวนบานเกาะมุก บอเจ็ดลูก    
ทับตะวัน มีการต้ังชุมชนมายาวนาน จนหลอมรวมเกิดระบบวัฒนธรรมของตนเอง 
 
พัฒนาการชุมชน โดยรวมแลวพบวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 4 ชวง คือ 

1. ยุคการยังชีพ ต้ังแตกอนป 2504 
2. การสัมปทานและแยงชิงทรัพยากร โดยเฉพาะ แร ปาชายเลน ต้ังแตป 2504 
3. การรักษาทรัพยากรโดยองคกรชุมชน ซึ่งเริ่มในป 2539  
4. การเกิดสึนามิปลายป 2547 

 
แตทั้ง 5 ชุมชนก็มีรายละเอียดตางกันไป  เราสามารถจําแนกรูปแบบพัฒนาการชุมชน
ได 3 รูปแบบคือ  
 
รูปแบบที่ 1 ผานการเปลี่ยนแปลงมาทั้ง 4 ชวง คือ ยุคการยังชีพ  การสัมปทานและแยง
ชิงทรัพยากร  การรักษาทรัพยากรโดยองคกรชุมชน และการประสบภัยสึนามิไดแก 
บานบอเจ็ดลูกและบานเกาะมุก 

 
รูปแบบที่ 2 ผานการเปลี่ยนแปลงมา 3 ชวง คือ ยุคการยังชีพ  การสัมปทานและแยงชิง
ทรัพยากร และการประสบภัยสึนามิไดแก ชุมชนทับตะวัน 
 
รูปแบบที่ 3 ผานการเปลี่ยนแปลงมา 2 ชวง คือ การสัมปทานและแยงชิงทรัพยากร และ
การเกิดสึนามิ   ไดแก ชุมชนซอยตกปู และชุมชนแหลมปอม 
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ชุมชนตามรูปแบบที่ 1 จะมีตนทุนเดิมทางสังคมสูง  เพราะตั้งชุมชนมานาน และมี
ประสบการณการทํางานพัฒนาแบบมีสวนรวมมากอน   ขณะที่ชุมชนอื่นไมไดผาน
ประสบการณงานพัฒนา เชน ประวัติศาสตรการตั้งชุมชนของแหลมปอม กับซอยตกปู
จะมีประวัติศาสตรใกล เคียงกัน  ระยะเวลาไมตางกันมากและที่สําคัญมีความ
หลากหลายของผูคนที่มาเขามาตั้งถิ่นฐานสูง   
 
แหลมปอม เปนสวนหน่ึงในบานน้ําเค็ม แตก็ถือเปนชุมชนขนาดใหญ แหลมปอมมี
ความหลากหลายของคนที่มาอยูมากกวาซอยตกปู และเกิดเปนชุมชนขึ้นมาก็เพราะ
เหมืองแร ชุมชนแหลมปอมเกิดขึ้นชวงที่มีการทําเหมืองแรกันอยางคึกคักแถบฝงอันดา
มัน โดยเฉพาะชวงที่มีการใชเรือขุดแร ราวป พ.ศ. 2514 เริ่มมีการอพยพจากตางถิ่นเพื่อ
มาทํามาหากินรับจางขุดแร แตยังมีเพียงไมก่ีครอบครัว ตอมาในชวงป พ.ศ. 2519-2520 
ผูคนจากหลากหลายสารทิศไดยายเขามาตั้งบานเรือนแถวหาดแหลมปอมเพิ่มมากขึ้น 
เรียกไดวามีคนมาจากทั่วประเทศเลยก็วาได แตสวนมากจะเปนคนจากภาคใต การรวม
เปนชุมชนแหลมปอมจึงนาจะเริ่มเมื่อชวงป พ.ศ.2519-2520 ซึ่งมีคนอพยพเขามาเปน
จํานวนมาก 
 
ซอยตกปูเปนชุมชนหนึ่งในบานน้ําเค็ม จํานวนคนไมมากนัก คนที่มาอาศัยอยูจึงไม
หลากหลายที่มาเทากับแหลมปอม  คนที่อพยพมาอยูที่ซอยตกปูกลุมแรกในป 2508 มี 
4-5 ครอบครัว มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฏรธานี พวกเขาไมไดมาหากิน
กับเหมืองแรแตมาหาปูดํา หาปลากระบอก 10 ปตอมาการขุดแรคึกคักมาก จึงมีคน
อพยพมาจากที่อื่นมาอยูที่ซอยตกปูเปนจํานวนมากเพื่อมารบัจางขุดแร 
 
กลุมองคกรในชุมชน 
ชุมชนที่ไมเคยมีประสบการณการรวมตัวกันดานงานพัฒนามี 3 ชุมชนคือ ซอยตกปู 
แหลมปอมและทับตะวัน สวนชุมชนที่มีประสบการณรวมกลุมดานงานพัฒนา มี 2 
ชุมชน คือ บานเกาะมุก และบานบอเจ็ดลูก 
 
บานเกาะมุก และบานบอเจ็ดลูก มีลักษณะประสบการณคลายคลึงกัน โดยมีแนวคิดใน
การทํางานแบบใหชาวบานมีสวนรวม และสามารถพึ่งตนเองได ลักษณะกิจกรรมเปน
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การปกปองรักษาทรัพยากรทะเลทั้งในทะเลและปาชายเลน และยังทํากิจกรรมดาน
เศรษฐกิจเพื่อการเลี้ยงชีพ นอกจากนี้การทํากิจกรรมยังประสานความรวมมือใน
ลักษณะเครือขายดวย 
 
บานเกาะมุก 
มีการรวมกลุม องคกร หรือทํากิจกรรม ตางๆ ในชุมชน โดยมีทั้งสวนที่ต้ังขึ้นตาม
นโยบายจากทางราชการและกลุมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อแกปญหา
ปากทองและการรวมกันอนุรักษทรัพยากรในบานเกาะมุกของตน โดยมีองคกร
ภายนอกทั้งองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนเขามาสนับสนุนใหเกิดการตั้งกลุม เชน กลุม
เครื่องมือประมง กลุมผลิตน้ําปลา กลุมแพปลา กลุมออมทรัพย เปนตน บานเกาะมุก
เปนหมูบานสมาชิกของชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 
2536   เพื่อปกปองและฟนฟูทะเล 
 
บานบอเจ็ดลูก 
บานบอเจ็ดลูกมีการรวมตัวกันขับเคลื่อนงานดานพัฒนามาตั้งแตป 2540 โดยไดรวม
ขบวนในการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอาวละงูกับหมูบานชาวประมงขนาดเล็กหลาย
หมูบานที่อยูรอบๆ อาวละงู บานบอเจ็ดลูกเกิดเปนกลุมชาวประมงพื้นบานบอเจ็ดลูก มี
การทํากองทุนชาวเรือเพื่อรักษาชายฝง แลวพัฒนามาเปนกลุมออมทรัพยประมง
พ้ืนบานบอเจ็ดลูกเพื่อใหคนในชุมชนไดรูจักออมทั้งยังเปนกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและรวมกันจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาไปสู
กิจกรรมอื่นๆ เชนการขายน้ํามัน กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริม
อาชีพ  
 
ผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ 
คลื่นยักษสรางความเสียหายใหชุมชนทั้ง 5 ชุมชน แตมี 2 ชุมชนที่ผลกระทบไมรุนแรง
นัก ไดแกบานเกาะมุกและบานบอเจ็ดลูก สวนอีก 3 ชุมชนคือ ทับตะวัน แหลมปอม
และซอยตกปู ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 
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เกาะมุก 
คนเกาะมุกไมมีใครเสียชีวิตจากสึนามิ แตมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเที่ยวเสียชีวิต 
2 คน บานพังเสียหายทั้งหลังจํานวน 31 หลัง บานพังแตสามารถซอมแซมได 83 หลัง 
เรือประมงขนาดเล็กสูญหาย 16 ลํา เรือพัง 37 ลํา เครื่องมือประมงของชาวบานเสียหาย 
185 ราย และยังทําใหชาวบานประสบภาวะแหงแลงไมมีน้ําใช เนื่องจากน้ําเค็มหนุนขึ้น
สูง  
 
บานบอเจ็ดลูก  
มีบานเรือนเสียหาย 16 หลัง ไมถึงกับพังทั้งหลัง บางบานฝาพัง เสาราว ฝาบานแตก 
 
ทับตะวัน 
มีคนเสียชีวิตจํานวน 52 คน แบงเปนมอแกลน 23 คน ไทยพุทธ 29 คน       สูญหาย 20 
คน สวนมากเปนไทยพุทธ มอแกลนที่เสียชีวิตสวนมากเปนเพราะไปทํางานในรีสอรท
ที่เขาหลักและเกาะคอเขา บานเสียหาย 106 หลัง เรือประมงพังซอมไมได 17 ลํา 
 
แหลมปอม 
เดิมมีสมาชิก 52 ครอบครัว เมื่อเกิดคลื่นยักษบานเรือนพังเสียหายทั้งหลัง 60 หลัง 
เพราะบางคนมีบานหลายหลัง หลังจากเกิดคลื่นยักษมีชาวบานที่จะอยูที่เดิม 30 
ครอบครัว ซึ่ง 30 ครอบครัวนี้เดิมมีสมาชิก 146 คน เสียชีวิต 27 คน สูญหาย 21 คน จึง
เหลือผูรอดชีวิต 98 คน บานพังทั้ง 30 ครอบครัว บางบานก็เสียชีวิตทั้งครอบครัว 
 
ซอยตกปู 
บานและทรัพยสินเสียหายหมดทั้ง 18 หลัง สะพานไมที่ใชเปนที่จอดเรือก็พังแตไมมี
ผูเสียชีวิต  
 
ปญหาเรื่องที่ดิน 
นอกจากสึนามิจะสรางความเดือดรอนใหชุมชนแลว ปญหาเรื่องที่ดินก็เปนปญหาใหญ
ที่ตามมาและเปนอุปสรรคตอการสรางบานที่เสียหายของชาวบานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
3 ชุมชนคือแหลมปอม ทับตะวัน และเกาะมุก สวนอีก 2 ชุมชนคือบอเจ็ดลูกและซอย
ตกปูไมพบวามีปญหาเรื่องที่ดินจนสงผลตอการซอมสรางบาน  
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แหลมปอม 
พ้ืนที่บริเวณแหลมปอมเดิมเคยเปนที่ไดรับประทานบัตรเหมืองแร ชาวบานที่เขามาตั้ง
ถ่ินฐานเพื่อขุดแร  พอแรหมดก็อาศัยอยูที่เดิมไมมีใครมาอางความเปนเจาของแตอยาง
ใด แตนายทุนที่ไดประทานบัตรเหมืองแร เมื่อประทานบัตรหมดอายุก็มีการนําที่ดินไป
ออกเอกสารสิทธิ์ แลวขายใหบริษัทอื่นตอ ซึ่งก็กลายมาเปนคูกรณีที่มีขอพิพาทกับ
ชาวบานตลอดมา หลังจากเกิดคลื่นยักษ  บริษัทของนายทุนนําปายมาปก จางคนมาเฝา
พ้ืนที่หามชาวบานเขาไปในพื้นที่ และหามชาวบานเขาไปปลูกที่พักอาศัย มีการใช
อิทธิพล ขมขูคุกคามจนชาวบานหวาดกลัว การจะเขาไปปลูกบานในที่ดินเดิมของตน
จึงยากลําบากพอดูกวาจะทําได 
 
ทับตะวัน 
ชาวมอแกลนตั้งถิ่นฐานบริเวณทับตะวันปจจุบันมากอน พ.ศ. 2500 แลว เพียงแตไมได
อยูที่เดิมตลอด มีการอพยพยายถิ่นไปอยูที่อื่นแลวกลับมาอยูที่เดิมอยูหลายครั้ง จนหมด
ยุคการทําแรจึงไดอยูที่เดิมซึ่งเปนที่ปจจุบันมาตลอด หลังเกิดสึนามินายทุนก็มาอาง
สิทธิวามีหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 69 หมูที่ 7 ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ออกโดยอาศัย
หลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 89 และจะเขามารังวัด แตชาวบานไมยอมใหรังวัด ตอมานายทุน
ยังอางสิทธิ์และหามชาวบานใชขุมน้ําเขียวเปนที่จอดเรือทั้งที่เปนที่สาธารณะชาวบาน
ใชประโยชนมานาน  ตอนที่จะทําบานหลังจากเสียหายไปกับสึนามิ นายทุนก็คัดคาน
การสรางบาน หนวยงานปกครองในพื้นที่ใหระงับการทําบานในพื้นที่ซี่งไมมีเอกสาร
สิทธิ์ 24 ไร ของ 36 ครอบครัว มีการขมขูคุกคาม จนในที่สุดชาวบานก็ตัดสินใจสราง
บาน ในเดือนมกราคม  2548 แมการคัดคานการขมขูยังรุนแรงอยู ชาวบานเริ่ม
กระบวนการทําบานอยางรวดเร็ว 
 
เกาะมุก  
ชาวบานสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ที่ตนอาศัยอยูทั้งที่อยูมานาน บางรายตองเชา
เจาของเอกสารสิทธิ์อยู บางรายก็อยูในที่ดินผูอื่นและกําลังถูกไล  การสรางบานหลัง
ไดรับผลกระทบจากสึนามินั้น ไมใชเปนการชวยเหลือผูไดรับความเสียหายดวยการ
ซอมสรางบานใหใหมเทานั้น แตการชวยเหลือเรื่องบานที่เกาะมุกนั้นเปนกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมเรื่องการแกปญหาที่ดินของบานเกาะมุกซึ่งก็สัมพันธกับการฟนฟู
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ชุมชนดานอื่นๆ ไปดวย เปนกระบวนการเพื่อการแกปญหาที่ดินที่หมักหมมมานาน
และไดใชโอกาสนี้ฟนฟูชุมชนดานอื่นๆ ดวย 
 
แนวโนมปญหาที่ดิน 
ซอยตกปูมีแนวโนมเรื่องปญหาที่ดินในชุมชน หลังเกิดสึนามิ มีคนมาจับจองที่ดิน
บริเวณริมน้ําหนาชุมชน 3 ราย และไดโฉนด 1 ราย บริเวณนั้นเปนพื้นที่ที่น้ําทวมถึง
เปนทางขึ้นเรือของชาวบานซึ่งชาวบานก็กําลังคิดจะขุดลอกอยูพอดี เจาของที่ไดนําลวด
หนามมากั้นตอนเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2549 จึงทําใหกีดขวางทางเขาออกของเรือ   
 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําบาน 
1. วิธีการดําเนินงาน 
วิธีการสําคัญในการสรางบานของชุมชนที่ไดศึกษา คือการใหชุมชนมี     สวนรวมทุก
ขั้นตอน   การสรางบานแตละที่มีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการทํางานของชาวบาน 
กระบวนการทํางานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมจึงตองสัมพันธกับบริบทแวดลอมดวย ซึ่ง
รูปแบบการดําเนินงานที่พบมี 4 แบบ คือ 
 
แบบที่ 1 “ภัยสึนามิไมรุนแรง ไมมีปญหาที่ดิน ชาวบานอยากซอมบาน”ไดแกการสราง
บานในพื้นที่จังหวัดสตูล 
 
บานบอเจ็ดลูกมีการรวมตัวกันขับเคลื่อนงานดานพัฒนามาตั้งแตป 2540 ชวงนั้นทอง
ทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ สัตวน้ําที่เคยจับไดลดจํานวนลงอยางนาตกใจ จึงไดรวมขบวน
ในการฟนฟูทรัพยากรชายฝงอาวละงูกับหมูบานชาวประมงขนาดเล็กหลายหมูบานที่
อยูรอบๆ อาวละงูเพื่อใหทะเลในอาวละงูอุดมสมบูรณเชนเดิม บานบอเจ็ดลูกมีการ
จัดตั้งกลุมชาวประมงพื้นบานบอเจ็ดลูกดําเนินกิจกรรมในชุมชนตัวเอง เชน กลุมออม
ทรัพย อนุรักษปาชายเลนชุมชน ประสานความรวมมือกับชมรมชาวประมงพื้นบาน
ระดับจังหวัด 
 
เมื่อเกิดสึนามิ ชาวบานบอเจ็ดลูกที่เปนกรรมการชมรมชาวประมงพื้นบานระดับ
หมูบาน จะทํารายละเอียดของความตองการการชวยเหลือเรื่องบานในชุมชนตนเอง 
เสนอใหชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดสตูลพิจารณา เพื่อปองกันการใหความ
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ชวยเหลือซ้ําซอนกับแหลงอื่น กรรมการฯ ระดับหมูบานก็จะชวยใหความเห็นถึงความ
จําเปนในการใหความชวยเหลือดวย ผลสํารวจพบวาบานของชุมชนบอเจ็ดลูกที่ตอง
ซอมแซมมี 4 หลัง จากนั้นชมรมฯ จะจัดชุดลงไปดูสภาพความเปนจริงในพื้นที่ ทํา
ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากพื้นที่ สุดทายกรรมการฯ ระดับหมูบานรวมกับกรรมการ
ชมรมฯ ประสานงานกับผูสนับสนุนแลวสั่งของลงไปดําเนินการกอสราง โดยชมรมฯ 
จะไปจายเงินใหรานคาหลังจากของลงไปถึง 
 
แบบที่ 2 “ภัยสึนามิไมรุนแรง มีปญหาที่ดิน (ปาชายเลน) กับรัฐ และมีคนไรที่ดิน (อยู
บานญาติ )ชาวบานอยากจัดการระบบชุมชน ท่ีดินและซอมบานอยางไม     เรงรีบ”  
ไดแก บานเกาะมุก 
 
หลังสึนามิ ชาวบานแตกแยกกันเพราะชุมชนไมมีระบบการจัดสรรสิ่งของที่ไดมาจาก
การบริจาค ชาวบานจึงประชุมกันจนไดสรางกลไกการจัดการใหมขึ้นดวยการใหมี
ตัวแทนจากแตละหยอมบานหรือแตละอาว ทั้ง 6 อาวรวมกันเปน คณะกรรมการฟนฟู
ชุมชนบานเกาะมุก ทําใหมีระบบการจัดการภายในชัดเจนขึ้นเปนแหงแรกๆ ของ
จังหวัดตรัง 
 
จากนั้นจึงเริ่มใหการชวยเหลือพ่ีนองในชุมชนในการแกปญหาที่เกิดจาก      สึนามิ
โดยเฉพาะการเรงชวยเหลือและฟนฟูดานอาชีพ  การสรางอูเรือ การซอมสรางเรือ 
เครื่องมือประมง 
 
การจะสรางบานของชุมชนเกาะมุกจะตองแกปญหาเรื่องที่ดินกอน  ซึ่งนับวาเปนปญหา
ที่สําคัญและยุงยาก แตการที่ชุมชนผานประสบการณในการแกปญหาในสองระยะกอน
ทําใหชุมชนกาวมาสูการแกปญหาที่ยากขึ้นในระยะที่สามไดดีขึ้น หลักการสําคัญคือ
การใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน 
 
มีการต้ังคณะทํางานเพื่อแกปญหาที่ดิน กรรมการชุดนี้บางสวนเปนกรรมการชุด
เดียวกับกรรมการฟนฟูฯ  และเปนผูที่ผานงานแกไขปญหาหลังจากเกิดสึนามิมาแลว
ระยะหนึ่ง 
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ตอมาจึงทําการสํารวจขอมูลเรื่อง ที่ดิน ปญหาและแนวทางแกไข โดยชาวบานเองเปน
แกนหลักในการสํารวจ และติดตามการแกไขปญหา ซึ่งก็พบวา ชุมชนบานเกาะมุกมีผู
มีเรื่องที่ดิน 248 หลังคาเรือน แบงเปนปญหาตางๆ คือ  

1. อยูในที่ดินปาสงวนแหงชาติ  
2. อยูในที่ดินเอกชน   
3. อยูในที่ดินญาติหรือขออยูอาศัยช่ัวคราว  
4. อยูในที่ดินกรมเจาทา 
5. อยูในที่ดินริมทะเล แตกลัวคลื่น    

 
แนวทางการแกไขมี 3 แนวทางคือ  

1. ชาวบานที่มีที่ดินแปลงอื่นเปนของตนเองหรือของญาติซึ่งมีทั้งสิ้น 54 หลังคา
เรือนจะยายไปอยูในที่ดินดังกลาว  

2. ชาวบานที่ไมมีที่ดินแปลงอื่นที่จะสามารถยายไปอยูได จัดสรรใหอยูในที่ดิน
บริเวณปาชายเลนเสื่อมสภาพ จํานวน 14 ไร 1 งาน 44 ตร.ว.  รองรับบาน 94 หลังคา
เรือน  

3. ชาวบานบริเวณปากั้งที่บุกรุกอยูในที่ปาชายเลน ต้ังแต ปพ.ศ. 2536 จนใน
ปจจุบันมีบานเรือนตั้งอยู ประมาณ 100 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 19 ไร 1งาน จะทําเรื่อง
เสนอทางการเพื่อขอกันเปนแนวเขตชุมชน 
 
ซึ่งการแกปญหาที่ดินเพื่อนําไปสูการสรางบานนั้น ไมใชเพียงสรางเฉพาะบานที่
เสียหายแตเปนการสรางใหมใหกับผูที่เดือดรอนเรื่องที่ดินซึ่งมีจํานวนมากดวย ถือเปน
การสรางชุมชนขึ้นมาใหม 
 
หลังจากมีการเสนอแนวทางแกปญหารวมกับราชการแลวจึงมาสูการวางแผนสรางบาน 
มีการแบงกลุมยอยเพื่อสรางบาน ออกแบบบานตามที่ตองการเองและมีกลุมกลางเพื่อ
เปนที่ปรึกษาใหกลุมยอยรวบรวมขอเสนอแตละกลุมเปนผูสั่งซื้อและเสนอตอองคกรที่
สนับสนุนการสรางชุมชน 
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ตอมาเปนการวางแผนจัดระบบสาธารณูปโภค และวางขอตกลงรวมเพื่อการอยูรวมกัน
เปนชุมชน และสรางบานโดยการกอสรางมีรูปแบบที่แตกตางกันไปแลวแตขอตกลง
ของกลุม แบงได 4 แบบ 

1. จางชาง เปนการจางชางมาเปนหัวหนางานโดยมีเจาของบานและสมาชิกกลุม
เปนลูกมือในการกอสราง 

2. จัดสรางกันเองแบบอาศัยสมาชิกในกลุมที่พอมีความรู ชวยกันลงแรง
จัดสรางกันเอง โดยไมมีการจางชาง 

3. จัดสรางกันเองแบบชวยกันทําเองภายในกลุม โดยชวยกันในการยกเสา และ
โครงสรางหลักๆ สวนงานงายๆ เชน ขึ้นฝา ปูพ้ืน ประตู หนาตาง ฯลฯ เจาของบานจะ
เปนคนทําเองหรืออาจขอแรงจากเพื่อนบาน ญาติๆ  มาชวยดวย 

4. ขอใหชางมาชวย ใหชางมาทําใหโดยจัดเลี้ยงเปนการลงแขกรวมกันในกลุม
ชาวบานจะมีการนัดประชุมเรื่องบานอยูเปนประจํา เพื่อติดตามปญหา ความกาวหนา 
และหาทางชวยกันแกปญหา 
 
แบบที่ 3 “ภัยสึนามิรุนแรง ไมมีปญหาที่ดิน รัฐจะชวยโดยการกําหนดจากขางบน (ถม
ที่ สรางบานกลองไมขีด) ชาวบานอยากทําแบบที่ตนเองชอบ” ไดแก ซอยตกปู 
 
ซอยตกปูมีคนไมมาก สวนมาเปนญาติพ่ีนองกัน ไมขัดแยงกัน เรื่องรายไดก็ไมเปน
ปญหาตอการสรางบานใหมและการดํารงชีพ ชาวบานไมมีประสบการณงานพัฒนา  
 
หลังเกิดสึนามิ มีหนวยงานที่มาใหการชวยเหลือสรางบาน แตตองใชงบประมาณใน
การสรางรากฐานของบานที่สูงมาก และจะตองถมพื้นที่ที่จะกอสรางเนื่องจากเปนพื้นที่
ที่มีน้ําขึ้นน้ําลงทําใหไมสะดวกเวลาทําการกอสราง การถมพื้นที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน ระบบการขึ้นลงของน้ําเปลี่ยนไปซึ่งจะสงผลตอปริมาณ
สัตวน้ํา โดยเฉพาะปูดําซึ่งมีมากในบริเวณนี้ ชาวบานจึงคัดคานการสรางบานตามแบบ
ที่หนวยงานสนับสนุนเดิมจะสรางให แลวไดรวมตัวกันเกิดผูนําธรรมชาติขึ้นมา มีการ
ขอรับความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการสรางบานแบบเดิมที่เคย
อยูได ซึ่งถาสรางบานแบบเดิมไมใชสรางเพียงตัวบานแตยังตองสรางสะพานและทํา
ถนนตอดวย เมื่อมีองคกรใหการสนับสนุนชาวบานจึงไดบานตามแบบที่ตนเองกําหนด 
ไดสะพานโดยไมถมดิน ทําศาลาที่ทาเรือขึ้นปลา 
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ชาวบานแบงงานการสรางบานกันไป 5 ฝายโดยมีคนคอยประสานงานทุกฝายอีกทีหนึ่ง 
ไดแก ฝายครัวกลาง ฝายการเงินและบัญชี ฝายจัดซื้อ ฝายกอสราง และฝายตรวจสอบ 
การกอสรางเริ่มจากการทําโครงบาน มุงหลังคาใหเสร็จกอนทุกหลัง แลวจึงทําการกอ
อิฐ ก้ันไม ทีมที่ทําการกอสรางมีชาง มีเจาของบาน และอาสาสมัครมาชวยดวย มี ค รั ว
กลางทําอาหารเพื่อชาวบานในซอยและอาสาสมัครที่เขามาชวยงาน มีแมบานจากบาน
แตละหลังมาชวยทําอาหาร 
 
หลังจากเสร็จการสรางบานในแตละวันตอนเย็นจะมีวงคุย ซึ่งชาวบานจะมานั่ง
ปรึกษาหารือโดยไมไดกําหนดกันไวอยางเปนทางการวาตองมาประชุมทุกเย็น เรื่องที่
พูดคุยจะเปนการประเมินความกาวหนา การเตรียมกอสรางในวันถัดไป   
 
การทํางานเปนกลุม มีระบบที่ดีสงผลใหนําไปสูการคิดถึงการแกปญหาดานอื่นใน
ชุมชน ตอมาจึงเกิดกลุม 2 กลุม คือ กลุมออมทรัพย และกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 
นอกจาก 2 กลุมนี้ยังพัฒนาไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ในชุมชนดวย เชน การปรับ       
ภูมิทัศน กองทุนขยะ เปนตน 
 
แบบที่ 4 “ภัยสึนามิรุนแรง ปญหาที่ดินรุนแรง (ขัดแยงกับนายทุนและขาราชการ
เขาขางนายทุน)   ความตองการของชาวบานคือ สรางบานใหเร็วท่ีสุด และตอสูเพื่อ
รักษาที่ดินที่นายทุนกําลังจะแยงชิง”ไดแก บานทับตะวันและแหลมปอม ทั้งสองชุมชน
นี้มีปญหาเรื่องที่ดินรุนแรงจึงมีการกําหนดการสรางบานไปพรอมการสูเรื่องที่ดิน เริ่ม
จาก 
 
เขายึดพื้นที่ 
เริ่มจากการรวมตัวกัน เขาไปยึดพื้นที่ จากนั้นติดตอขอความชวยเหลือจากราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตอสื่อมวลช่ืนเพื่อใหเกิดกระแสขาวเพื่อเปนการ
ปองกันตนเองจากอิทธิพลนายทุน มีคนจากภายนอกและอาสาสมัครเขาไปใหการ
ชวยเหลือ เยี่ยมเยือน 
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หลังเกิดสึนามิชาวทับตะวัน เริ่มตนสรางบานดวยการรวบรวมสมาชิกมา    ตกลง
รวมกัน ตอนนั้นมีนายทุนมาคัดคานการกอสราง อบต.ก็สั่งหาม แตชาวบานไปขอ
อนุญาตจากผูใหญบานซึ่งก็ใหสรางได 

  
จัดกลไก โครงสราง ลงมือกอสราง 
หลังไดรับอนุญาตใหสรางได ชาวบานทับตะวันก็วางแผนการทําบาน จากนั้นก็วาง
โครงสรางการจัดการเปนฝายตางๆ เพื่อการทํางานที่คลองตัวเพราะตองทํางานให
รวดเร็ว จากนั้นก็เริ่มสรางบาน สวนแหลมปอมเขายึดพื้นที่ดวยการสั่งไมมาสรางบาน
ทันที ชาวบานทํางานทุกวัน เพื่อความรวดเร็ว 

  
สรางบานไปพรอมกับขับเคลื่อนเรื่องที่ดินไปดวย 
ขณะทําบาน การขมขูคุกคามก็ไมสิ้นสุด ชาวบานตองทํางานไปพรอมกับการตอสูเรื่อง
ที่ดิน จนมีการนําไปออกสื่อดานตางๆ สูสาธารณะ รองเรียนทางสื่อมวลชน  พยายาม
เจรจาตกลงกับนายทุน 
 
ที่แหลมปอมชาวบานตองสรุปงานทุกวัน เปนการไดพบหนากัน เกาะกลุมกันเหนียว
แนน  แมจะมีการขมขูจากนายทุนแต กิจกรรมที่รวมกันทําก็ชวยใหมี เวลาได
ปรึกษาหารือ หาแนวทาง ตอสู ต้ังรับ นอกจากวงประชุมชาวบานมีการทําเรื่อง
รองเรียน การใหสัมภาษณสื่อ สาธารณะ การมีคนเขามาชวยในชุมชนจํานวนมาก 
สงผลใหการขมขูคุกคามลดลงบาง 
 
พัฒนาไปสูการพัฒนาทั้งชุมชน 
การทํางานรวมกัน เกิดการเรียนรู มีพัฒนาการการแกปญหา จนนําไปสูการคิดถึงปญหา
ดานอื่นๆ รูปแบบกิจกรรมอื่นๆ จึงตามมาหลังจากมีการรวมกลุมสรางบาน ที่แหลม
ปอมไดแก การปรับภูมิทัศนในชุมชน กองทุนอาชีพ กองทุนการศึกษาบุตรหลาน    
สวนที่ทับตะวันมีกลุมฟนฟูชุมชนทับตะวัน ขับเคลื่อนกิจกรรมหลายอยางในชุมชน  
 
2.  ความประหยัดและ คุมทุนในการกอสราง 
ทั้ง 5 ชุมชนมี 4 ชุมชนที่ใชคาใชจายนอยกวาการทําบานในภาวะปกติกอน   สึนามิ 
สวนชุมชนที่มีคาใชจายสูงกวาคือ ทับตะวัน 
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เหตุที่คาใชจายนอยกวา 

a) ไมตองจางชาง หรือจางใหทําเพียงบางสวน 
b) ซื้อวัสดุพรอมกันมากๆ 
c)  เปลี่ยนวัสดุจากไมเปนไมครึ่งปูน ทําใหประหยัดคาใชจาย  

 
เหตุที่คาใชจายสูงกวา  

a) นํางบการสรางบานไปทําอาคารสาธารณะหลายอยางทําใหงบทําบานพุงขึ้น
สูง 

b) มีการใชวัสดุเปลืองจากอาสาสมัครเพราะอาสาสมัครที่มาชวยงานทํางาน
กอสรางไมเปน ชาวบานตองมาแกงาน และใชซื้อวัสดุเพิ่ม 

 
3.  ความรวดเร็วและประสิทธิภาพ ในการกอสราง 
สวนมากแลว การทําบานหลังเกิดสึนามิ ใชเวลาเทากับการทําบานชวงภาวะปกติหรือ
ชวงกอนสึนามิหรือชากวาเล็กนอย  เหตุที่ใชเวลานานกวาเปนเพราะ 

a) งบประมาณที่มาสนับสนุนมาไมตอเนื่อง การจัดการหลายอยางตองสะดุด 
b) วัสดุไมพรอม บางครั้งวัสดุที่ไดมาไมตรงตามที่ไดสั่งซื้อ 
c) ไมมีประสบการณทําบาน   อาสาสมัครทํางานไมเปน 
d) ตองรอชาง ซึ่งชางอาจไมมีเวลาใหไดตลอด และตองทําตามขั้นตอน 
e) ชาวบานตองรอใหขึ้นบานใหมพรอมกัน  จึงไมรีบสรางใหเสร็จเปนหลังๆ 

แตสรางไปเรื่อยๆ พรอมกัน 
f)   ชาวบานรูวาเสียเวลา แตเปนความตั้งใจเพราะอยากมาทํารวมกันเพื่อฝกการ

ทํางานกลุมและพัฒนาดานอื่นดวย 
 
ชุมชนที่ใชเวลาเร็วกวาในภาวะปกติคือที่แหลมปอม ซึ่งเดิมนั้นใชเลาเกิน 3 เดือน แต
การชวยกันสรางบานหลังสึนามิเฉลี่ยแลวใชเวลา 10 วัน เหตุที่ใชเวลาเร็วกวา เพราะ  

a) แบงงานกันทําเปนฝายๆ โดยเฉพาะการผูกเหล็ก ทําใหไมตองรอชางหรือ
รอขั้นตอนอื่น เชน รอปูนแหง 

b) มีวัสดุพรอม 
c) มีอาสาสมัครมาชวยมาก ทําใหขึ้นโครงบานไดเร็ว 
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ดานประสิทธิภาพและคุณภาพของบาน สวนใหญแลวชาวบานประเมินวา 

a) ไดดั่งใจ 
b) คุณภาพดีกวาบานทั่วไปที่เคยทําในชุมชน หรือ คุณภาพเทากันเพราะ

สามารถควบคุมวัสดุไดเอง 
 
แตสําหรับที่ทับตะวัน ใชฝาขัดแตะไมแข็งแรงเทาเดิม และบานยังไมไดหนาตาง 
 
4.  การฟนฟูจิตใจหลังวิกฤติสึนามิ 
ทั้ง 5 ชุมชนมีการทํางานเปนกลุมเพื่อสรางบาน ซึ่งการทํางานเปนกลุมนี้สงผลตอการ
ฟนฟูจิตใจที่เพิ่งผานวิกฤติเนื่องจาก 

a. เจาของบานไดบานที่ตรงใจ ตามที่ตองการ 
b. การทํางานกลุมทําใหเกิดการหนุนชวยกัน เชน จากที่ยังหวาดกลัวทะเลก็

กลาออกทะเล 
c. ไดทําบานของตัวดวยมือตัวเอง  เชน ที่ทับตะวัน 
d. มีคนจากภายนอกมาชวยมาก เกิดปฏิสัมพันธ ความเห็นอกเห็นใจกัน  
e. ไมหมกมุนกับปญหา มีการปรึกษาหารือ มีเรื่องใหตองจัดการทุกวัน  
f.    งานหนักทําใหหลับสนิท  
g. บางพื้นที่ไมมีองคกรใดเขาไปชวย เพราะเขาใจวาผลกระทบจากคลื่นยักษ

ไมรุนแรง จนเมื่อ เมื่อมีการหนุนสรางบานจึงรูสึกวายังไมถูกมองขาม เชน
ที่ บานบอเจ็ดลูก 

 
5. บทบาทหญิงชายกับการสรางบาน 
หลังมีการทํางานรวมกัน มีจํานวนแกนนําผูหญิงมากขึ้น ทุกชุมชน ผูหญิงมีบทบาท
มากขึ้น ซึ่งไดแก 

a. ทํางานกอสรางเล็กๆ นอยๆ ผูกเหล็ก สงปูน เทปูน กรณีแหลมปอม ผูหญิง
รวมกอสรางเกือบทุกขั้นตอน  นอกจากงานบางอยาง เชน ปนหลังคา 

b. ทําบัญชี เปนกรรมการในสวนที่ดูแลวัสดุ ควบคุมการใชเงิน 
c. ทํากับขาว  ทําครัวกลาง  ดูแลเรื่อง ยา การพยาบาล 
d. ตัดสินใจเลือกบาน 
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e. มีบทบาทตัดสินใจในกลุม เชน เปนกรรมการกลางเกาะมุก  กรรมการออม
ทรัพย  เปนแกนนําชุมชนอยางชัดเจน เชน ที่แหลมปอม 

f.    เปนกรรมการกลุมอาชีพ 
g. กลาแสดงออก  กลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ไปรวมกิจกรรมภายนอก

ชุมชน 
h. เปนแนวหนาตอรองเรื่องที่ดินเชนที่ เกาะมุก แหลมปอม  ทับตะวัน 
i.    ผูชายยอมรับมากขึ้น 

 
6.  แนวทางตอไป 
ทุกชุมชนสรางบานเสร็จแลว นอกจากทับตะวันยังขาดหนาตาง หลังจากไดทํางานเปน
กลุม ก็พัฒนาไปสูการคิดถึงงานพัฒนาดานอื่นๆ เพื่อแกปญหาในชุมชนตอไป 
 

a. ชุมชนที่มีกลไกและพัฒนามาแลว   หลังจากนี้จะทํางานพัฒนาชุมชน
ตามปกติ เชนที่บานบอเจ็ดลูก 

b. ชุมชนที่ยังไมมีประสบการณดานงานพัฒนา กอนสึนามิ หลังจากนี้จะ
พัฒนาแนวคิด วิธีการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งมากขึ้น เปนการขยายผลจาก
ปญหาการทําบานสูการพัฒนาทั้งชุมชน 

c. ชุมชนที่มีปญหาเรื่องที่ดินหรือกําลังจะเกิดปญหาที่ดิน ก็จะแกปญหาที่ดิน
ไปดวย เชน ตกปู 

d. ทุกชุมชนจะทํางานพัฒนาดานสาธารณูปโภค ปรับรองน้ํา บางชุมชนจะมี
การปรับภูมิทัศน ต้ังกองทุนเพื่อชวยกันดานการทํามาหากิน เปนตน 

e. ที่เกาะมุก วางขอตกลงที่จะอยูรวมกันในชุมชนใหม เพื่อความสุข สงบ 
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รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
  
โครงการวิจัยระยะสั้น  
 

1. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน   
2. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   
3. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

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

ชุมชน 
 
โครงการวิจัยระยะยาว    
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาวมอแกน  

 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้  
  

1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ
เกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอํานวยการ
โครงการTAW และ วไลทัศน วรกุล จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิไฮน
ริคเบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งในโครงการ
ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม ธันวาคม 
2549 
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3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

4. โซฟารสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ  เรียบเรียงโดยทีมงาน
โครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริคเบิลล
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1  

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา, บาน
ทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 
ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 
ISBN 978 974 8410 25 8 

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

7. เอกสารวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทยในรูปแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลพรอมบทและสรุปขอเสนอแนะจากชุมชนผูประสบภัย 3 
เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ สวนที่หนึ่งเขียนโดย : ทีมงานโครงการ สึนามิ 
เอด วอทช : คารล เชกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ รอมลี แมเราะ สวนที่
สองจัดทําโดย: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

8.   ประวัติ และวิถีมอแกน ชาวเลแหงอันดามันไทย  

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551    
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