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โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
(Heinrich Böll Foundation : HBF) สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดย
ความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böll Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มีแนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงเบอรลินเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การดําเนินงานของ
มูลนิธิฯ เนนการสนับสนุนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนทางความคิดระหวางผูคนใน
สังคม เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการสรางโอกาสทางดานการศึกษาในมิติทาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งภายใตโครงการ
การติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มและดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา   
 
บริษัทท่ีปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult 
and Resource Co., Ltd. (SEA – C.R.)  เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงาน
ปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม  เปนองคกรที่ประเทศไทยโดยมีศักยภาพที่โดดเดน
ในดานการใหความรวมมือเพื่อเพื่อการพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความ
สะดวก ใหกับโดยไดนํามุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และมีความ
แตกตางกันมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางทั้ง่ีมาจากภาคเอกชนและภาครัฐ
อยางเต็มที่ 
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สึนามิกับผลกระทบ 
ตอโลกของชาวเลอยาง 

มอแกน มอแกลน และอุรกัลาโวย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

โดย   สําเริง  เชยช่ืนจิตร 
   
 
 
 
 
 
 

ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 
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ปกและรูปเลม : บริษัท คอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิรกส จํากัด 



 
 

 
 
 
การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสึนามิ เอกสารขอมูลเสริม 
เรียบเรียงโดย ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของ 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
จัดพิมพคร้ังแรกท่ีจังหวัดเชียงใหม 2551                                                                                             
ลิขสิทธ์ิของ © Tsunami Aid Watch Programme 
พิมพที่: โรงพิมพสุเทพการพิมพ จังหวัดเชียงใหม  
ISBN 978 974 13 8162 3 
      
ที่อยูที่ติดตอได: 
สํานักงานโครงการ Tsunami Aid Watch 
156/118 ม.10 ถ.คันคลอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200    
โทรศัพท +66-(0) 53-810156 ตอ 117 
อีเมล : taw@taw-hbf.org; www.taw-hbf.org  
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล  
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จ.เชียงใหม  
ตู ป.ณ.119 สํานักงานไปรษณียมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เชียงใหม  50200  
โทรศัพท : +66-(0) 53-810430-2  
อีเมล: sea@hbfasia.org; www.boell-southeastasia.org

 5

mailto:taw@taw-hbf.org;
http://www.taw-hbf.org/
mailto:sea@hbfasia.org
http://www.boell-southeastasia.org/


ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ทุกชุมชน 
กลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับ
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตกุารณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้น สําหรับผูรอดชีวิต 
ลายพ้ืนที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
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ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง
มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 
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• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
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ชาวเลไทยในหลายชื่อเรียก   
ชาวเลไทยมีช่ือเรียกที่หลากหลาย และมีดวยกันหลายกลุม ไดมีผูใหรายละเอียด และ
คํานิยามเกี่ยวกับชาวเลไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
พระยาสมันตรัฐบุรินทร ไดกลาวถึง ชนพื้นเมืองดั้งเดิมทางภาคใตของไทยวา
ประกอบไปดวยชน 4 พวก คือ กาฮาซี, ซาไก, เซียมัง และโอรังลาโอด ลักษณะของ
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของภาคใตมีลักษณะดังนี้  (สงบ สงเมือง, 2529:1976) 

1. กาฮาซี จะมีผิวเนื้อดําแดง ตาโปนขาว ผมหยิก รางสูง หนาบาน ฟน 
แหลม ชอบกินเนื้อคนและสัตวมีนิสัยดุรายคนไทยเรียกวา “ยักษ” 

2. ซาไก มีผมหยิกดํา ตาโปนขาว ริมฝปากหนา พวกนี้จะไมมีนิสัยดุราย 
ทําเพิงเปนที่พักอาศัย   คนไทยเรียกวา “เงาะ” 

3. เซยีมัง คลายกับพวกซาไก แตพวกนี้ชอบอยูบนภูเขาสูงๆ  
4. โอลังลาโอด อาศัยอยูตามเกาะและชายทะเลมีเรือเปนพาหนะเรรอนอยู
ไมเปนที่คนไทยเรียกวา “ชาวน้ํา” 

 
บริเวณภาคใตของประเทศไทยมีชนเผาพื้นเมืองที่สําคัญ นอกเหนือไปจากพวกนิกริ
โต หรือเซมังและ    ซาไก และกลุมชนด้ังเดิมที่มีถ่ินฐานอยูในพื้นที่แถบภาคใตฝง
ตะวันตก ไดแก พวกเงาะ เซมัง หรือซาไก อาศัยอยูแถบบริเวณตอนกลางแถบปาใน
จังหวัดตรัง สตูล และชาวน้ําหรือชาวเลที่อาศัยอยูตามเกาะแถบชายฝงทะเลอันดา
มัน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ไปถึงเขตมาเลเซียและในเขต 
ประเทศสหภาพพมา เกาะบอรเนียว ประเทศอินโดนีเซีย (เขมชาติ เทพไชย, 
2528:246) 
 

 1



ชาวเลเปนช่ือเรียกของกลุมชาติพันธุหนึ่งที่เปนกลุมชนเผาพื้นเมือง ดั้งเดิมของชาติ
มลายูที่ยังหลงเหลืออยู ชาวมลายูเรียกชาวเลวา “โอรัง ละอุต” (ORANG-LAUT) 
แปลวา “คนทะเล” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2512:6225)                                                                            
  
นักวิชาการเชื่อวา “ชาวเล” เปนชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู กอนที่ชาวมลายูจะ
เขาอยูอาศัยเสียอีก โดยชาวมลายูเรียกชาวเลวา “โอรัง ละอุต” ซึ่งแปลวา “คนทะเล” 
สวนชาวพมาแถบหมูเกาะมะริดเรียกชนกลุมนี้วา “เสลุง” “เสลอง” หรือ “เสลอน” 
แตชาวเลจะเรียกตัวเองวา “มอเก็น” หรือ “เมาเก็น” ขณะที่คนทั่วไปมักจะเรียก 
“มอรแกน” (มูลนิธิชุมชนไท: www.chumchonthai.or.th )  
 
กลุมมอเก็นหรือมอแกนแบงเปน 2 กลุมยอย ไดแก มอเก็นปูเลา (Moken Pulau) 
หมายถึง คนน้ําเค็มที่อาศัยรอนเรตามหมูเกาะ และมอเก็นตามับ (Moken Tamab) 
หมายถึง คนน้ําเค็ม ที่อาศัยรอนเรบนแผนดินแถบชายฝงทะเล (อาภรณ อุกฤษณ, 
โครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใตฯ)  ชาวเลเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งทางใตของ
ประเทศไทย อาศัยตามเกาะชายฝงในมหาสมุทรอินเดียแถบภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
ชาวเลอพยพเคลื่อนยายเรรอนทํามาหากินอยูในแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ และสตูล แตเนื่องจากชาวเลมีอยูเพียงจํานวนนอย กระจายอยูหลายแหง ไมมี
ปญหาทางดานการเมืองและการปกครอง จึงไมคอยเปนที่รูจัก และไดรับความ
สนใจเอาใจใสหรือไดรับความชวยเหลือจากโลกภายนอกเทาที่ควร ชาวเลจึงอาศัย
อยูอยางโดดเดี่ยวตามลําพังมีความสัมพันธและติดตอกับคนพื้นเมืองเทานั้น อยางไร
ก็ตามชาวเลก็มีแบบแผนประเพณี วิถีชีวิตและภาษาเปนของตนเอง ซึ่งลวนแลวแต
นาศึกษาดวยกันทั้งสิ้น (ประเทือง เครือหงส, 2541:2 ) ในประเทศไทย นอกจากคํา
วา “ชาวเล” ซึ่งเปนคําเรียกช่ือของชนกลุมนอยในปกษใตแลวก็ยังมีคําอื่นๆ ที่ใช
เรียกชนกลุมนี้อีก เชน “ชาวน้ํา” “ชาวไทยใหม” คําวาชาวน้ําเปน คําที่ชนกลุมนี้ถือ
วาไมสุภาพ และดูถูกเหยียดหยามพวกเขา โดยเขาใหเหตุผลวา คนเราเกิดมาจากน้ํา
อสุจิซึ่งถือเปนน้ําที่ไมสะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นคําวา “ชาวน้ํา” จึงถือเปนคําต่ํา เปนคําที่
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ชาวเลรังเกียจมาก จึงไมควรใชคําวา “ชาวนํ้า” เรียกชนกลุมนี้ (ฉันทัส ทองชวย, 
2528)                                                                    
 
สวนคําวา “ชาวไทยใหม” เปนคําที่ทางราชการกําหนดใหเรียกชนกลุมนี้แทนคําวา 
“ชาวเล” หรือ “ชาวน้ํา” หรือแทนคําอื่นๆ เพื่อตองการลดชองวางดานความรูสึกที่
ไมดีระหวางชนกลุมนี้กับประชาชนทั่วไป ทําใหพวกเขารูสึกวาเขาก็เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมและมีความพอใจตอคําวา “ชาวไทยใหม” มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพวก
เขามีความรูสึกวาไดรับการยกยองใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกับคนไทยสวนใหญ  
 
ประชุม ชุมเพ็งพันธ (2521) ไดเขียนถึงความเปนมาของคําวา “ไทยใหม” ในวารสาร 
อ.ส.ท. เรื่องวัฒนธรรมชาวเล ความตอนหนึ่งวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคย
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนแจกวัตถุปจจัยที่จําเปนตางๆ แกชาวทะเลและ
โปรดใหเรียกชาวทะเลวา “ไทยใหม” ซึ่งบรรดาชาวทะเลปลื้มปติพอใจมาก 
ตองการใหชาวบกทั่วไปเรียกพวกเขาตามนามพระราชทาน 
 
สวนคนไทยพลัดถิ่น นักพัฒนาอยางคุณวิโชติ  ไกรเทพ ใหนิยามวาเปนคนไทยที่ไร
สัญชาติ ช่ือนี้มีขึ้นหลังภัยสึนามิ แตบางความเขาใจยังนึกวาพวกเขาไมใชคนไทยแต
อาจเปนคนพมา ลาสุดมีนักวิจัยบางทานเรียกวา “คนสองน้ํา” ซึ่งเปนคนไทยเชื้อสาย
ไทยแตอยูในพมา ดวยลักษณะดังกลาวคนพมาก็ไมนับเปนพวกเดียวกัน บอกวาคน
พวกนี้เปนคนไทย ขณะเดียวกันรัฐไทยคนไทยก็บอกวาพวกนี้ไมใชคนไทยเปนคน
พมา ถาเขามาในไทยกลายเปนพวกหลบหนีเขาเมือง กลายเปนคําเรียกแกมดูถูก
เหยียดหยามวา คนสองน้ํา อาศัยอยูในพื้นที่ของประเทศไทย  
ไมวาพวกเขาจะมีช่ือเรียกขานวาอยางไรก็ตาม แตคนกลุมนี้ก็อาศัยการเดินทางใน
ทะเล อาศัยเกาะแกงหรือชายฝงในการพักพิงเปนหลัก พวกเขาจะเปนคนไทยหรือ
คนพมาหรือเปนกลุมชาติพันธุใดก็แลวแต เขาก็ยังเปนคนเหมือนเราๆ ทานๆ 
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ทั้งหลายเพียงแตวาสิทธิในความเปนมนุษยชาติอาจถูกริดรอนเอาเปรียบหรือเบียด
บังจากผูที่เจริญแลวนั้นเอง 
 
ชาวเลกับปญาเร้ือรังที่กําเริบหลังสึนามิ  
 
เม่ือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เลนตลกกับชาวเลที่หาดราไวยภูเก็ต 
“เราคิดวาที่ดินที่เปนของเรา เพราะอยูมาตั้งแตสมัยปูยาตาทวด แตใบกรรมสิทธิ์เปน
ของคนอื่น เราจะไปทําอะไรได” นี่คือเสียงสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงความสับสนใน
คําวากรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวอูรักลาโวยในวงประชุมที่เกาะแกวพิสดาร อําเภอรา
ไวย เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. 2550 เกี่ยวกับปญหาเรื่องสิทธิในที่ดินของชาวบานใน
วันนี้ยังดูไมคอยมีความเขาใจในเรื่องนี้ดีนัก คําวากรรมสิทธิในที่ดินนี้กอนที่จะ
เกิดสึนามิอาจอยูไกลตัวจนพวกเขาแทบจะไมเคยไดยิน หลังสึนามิพวกเขาตองทน
รับสภาพที่ถูกกดขี่ขมเหง เอารัดเอาเปรียบจากนายทุน หรือแมแตจากคนของหลวง
บางกลุมที่เขามาอางสิทธิในที่ดินของพวกเขาครั้งแลวครั้งเลา  ลําพังพวกเขาคงไมมี
แรงพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิอันใดใหกับตนเองไดตองขอบคุณนักพัฒนาจาก
หนวยงาน โครงการตางๆ ที่เขามาชวยเหลือจนทําใหพวกเขาอยากตอสู อยากรูจัก 
อยากไดสิทธิบนผืนดินที่พวกเขาอยูกันมานาน ผืนดินที่พวกเขาเคยคิดวาสามารถอยู
ไดตลอดไป กอนหนานี้คําวากรรมสิทธิ์บนที่ดินอาจไมมีความสําคัญกับพวกเขา แต
ดวยอํานาจของทุน อํานาจของผลประโยชนที่ผลักดันใหพวกเขาตองลุกขึ้นสู ตอ
จากนี้ชาวอูรักลาโวยจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอยาง
ถองแท เพื่อตอสูเรียกรองสิทธิ์ในการเปนเจาของที่ดินที่พวกเขาอาศัยมานมนาน
แหงนี้กลับคืนมา  
 
“คงไมตองอาบน้ํานะ เพราะบอน้ําอยูไกล เดี๋ยวใหเด็กๆ ไปหิ้วน้ําจากทะเลมาตั้งไว
ใหเขาสวม” แหมะหนิงหญิงชาวอูรักลาโวยผูอารีบอกกับผมขณะที่กําลังกางเต็นท
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อยูที่ลานหนาบานของเธอ  
“ไมเปนไรครับ ไมอาบก็ได เดี๋ยวใชน้ําในขวดที่ซื้อมาแปรงฟนกับลางหนานิด
หนอยก็พอแลว” ผมตอบแบบเกรงใจทั้งๆ ที่วันนี้คลุกทราย ลุยน้ําทะเล ผาคลื่นลม
มาทั้งวัน จนเหนียวเหนอะไปทั้งตัว แตบนเกาะที่น้ําจืดหายากอยางนี้ยังไงก็ตองทน
ไปกอน คืนนั้นกอนนอนผมบิดตัวไปมาดวยความเหนียวตัว ใจหนึ่งก็นึกอยูวาอยู
ใกลน้ําเค็มที่กวางใหญแทๆ แตน้ําแคถังเดียวกลับหาไดยากยิ่ง    
 
ในตอนดึกของคืนวันนั้นเอง “โครม…”  เสียงมะพราวหลนใสหลังคาทําใหผมตอง
ตกใจตื่น ทีแรกนึกวาใครมาขวางหลังคา แตพอไดยินเสียงลูกมะพราวกลิ้งลงมาตก
บนพื้นหนาบานผมก็เลยรูวาเปนมะพราวแหงตกจากตน คืนนี้บรรยากาศดูครึ้มฟา
ครึ้มฝน ลมทะเลก็พัดเพียงเบา แตก็แรงพอที่จะทําใหมะพราวแหงๆ บางลูก อยางลูก
ที่เพิ่งหลนลงบนหลังคานั้นหลุดจากขั้วไดอยางงายดาย ผมมุดกลับเขามานอนใน
เตนอีกครั้ง ใจก็กลับไปคิดถึงคําบอกเลาจากตัวแทนชาวบานเมื่อตอนสายๆ ที่เกาะ
แกว ที่ยังคงดังกองอยูในความทรงจําเกี่ยวกับมะพราวพวกนี้ไดดี “ตนมะพราวก็เปน
ปญหาสําหรับเรา มันเคยหักลงมาทับบานจนคนไดรับบาดเจ็บมาครั้งหนึ่งแลว แต
พอเราจะโคนตนที่ตายทิ้ง ก็มีคนมาขูวาจะแจงตํารวจฐานทําลายทรัพยสินของเขา” 
ที่จริงมะพราวเหลานี้มีมาตั้งนานแลว และสวนใหญไมมีใครรูหรอกวาจริงๆ แลว
มะพราวทั้งหมดนี้ใครเปนคนปลูก พอถึงหนามรสุมที่มีลมทะเลพัดแรงลูกมะพราว
ทั้งสุกทั้งออนและแกหลุดรวงจากทะลาย  จนบางทีชาวบานตองว่ิงหลบกัน
จาละหว่ัน ถึงคราวเคราะหไมเพียงแคลูกมะพราวเทานั้นตนมะพราวที่ยืนตนตายก็
โคนลมเขาใสบานเรือน ถึงคราวเคราะหของบานใครคนนั้นก็ถือวาเปนโชครายไป 
พอจะไปโคนทิ้งตนที่ดูนากลัววาจะเปนอันตรายกลับตองมาถูกขูกันเสียอยางนี้ 
สุดทายก็ตองทนยอมรับชะตากรรมโดยไมรูวาเมื่อไหรลมแหงความโชครายจะพัด
มาตนไมเหลานี้โคนลงมาอีก    
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ผมหลับไปเมื่อไหรไมรูตัว จนใกลรุงก็ตองตื่นเพราะเสียงหมาเหาเปนระยะๆ 
พรอมๆ กับรูสึกปวดปสสาวะเปนกําลัง เลยตองลุกไปเขาหองน้ํา หลังเขาหองน้ํา
เสร็จผมเลยเดินออกไปดูบรรยากาศแถวหนาทะเล ใจหนึ่งก็คิดวาก็ดีเหมือนกันจะ
ไดดูบรรยากาศในตอนเชาๆ ที่สดชื่นอยางนี้ บานหลายหลังกําลังกอไฟทําอาหารเชา
พวกแมบานคงเตรียมอาหารไวใหสามีออกทะเล ไฟฟาจากรานขายของตรงนั้นสอง
สวางจนเห็นเจาของรานกําลังทําอาหารเพื่อเตรียมขายในตอนสายๆ ไฟฟาที่นี่เปน
สิ่งหนึ่งที่นาสนใจสําหรับผมเนื่องจากบานบางหลังมีไฟฟาใชแตบางหลังที่อยูใกลๆ 
กลับไมมี ในตอนกลางคืนจากการคํานวนดวยสายตาแลวจํานวนบานที่มีไฟฟาใช
กับบานที่ไมมีนาจะมีจํานวนครึ่งตอครึ่งเลยก็วาได อาจเปนเพราะบานบางหลังยัง
ไมใชบานถาวรเลยไมมีบานเลขที่ นั่นเลยทําใหคนเหลานี้ไมสามารถขอติดตั้งไฟฟา
ได ในขณะที่คนกลุมหนึ่งตองทนจุดเทียนหรือตะเกียงกระปองเพื่อไลความมืดมิด 
แตอีกฟากหนึ่งของถนนหนาบานกลับมีรานรวงที่สวางไสวตั้งอยู ราวกับจะยิ้มเยาะ
ในทางเลือกที่มีอยางจํากัดนั้น เกาะนี้ไดช่ือวาเกาะสวรรคสําหรับนักทองเที่ยว แต
สวรรคแหงนี้กลับไมสามารถอํานวยความสุขกับผูที่อยูอาศัยไดอยางเทาเทียมกันได
ทั้งหมด           
 
อูรักลาโวยอาจไมสามารถจํากัดความคําวาพอเพียงไดวามันคืออะไรทั้งๆ ที่ปฏิบัติ
อยูกันมาชานาน พวกเขารูแตวาพวกเขาอาศัยธรรมชาติ และองคประกอบพื้นฐานที่
สรางชีวิตอยางดิน น้ํา ลม และไฟ ในการดํารงชีพอยางสันโดษมานานหลายชั่วอายุ
คนแลว แตหลังสึนามิบนเกาะราไวยแหงนี้ ดิน น้ํา ลม และไฟ เหมือนกําลังเลนตลก
รายบนชะตากรรมอันเจ็บปวดของชาวเลผูรักสันโดษนี้ ที่ดินที่เคยอาศัยกลับตอง
กลายมาเปนปญหาจนตองไปแกงแยงกับใครก็ไมรู น้ําที่มีอยูอยางจํากัดก็ดูจะไม
เพียงพอสําหรับใชสอย วันดีคืนรายลมก็โคนตนมะพราวทับบานเรือน หรือแมแต
ไฟ ในรูปแบบของไฟฟา ก็ยังคงอํานวยประโยชนใหกับคนเพียงบางสวนเทานั้น       
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สารพันปญหาราไวย   
กลุมอูรักลาโวยเลาวา บรรพบุรุษของตนเองโยกยายมาจากหมูเกาะแถบประเทศ
มาเลเซียมาอาศัยตามเกาะตางๆ คือ เกาะเฮ เกาะบอน ตอมาเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอกับพอคาบนภูเก็ตจึงยายมาอยูที่หาดราไวย เมื่อราว 100 ปมาแลว ขณะที่กลุม
สิงหทะเล (บางคนเรียกวา ชาวงาม ตามลักษณะเรือไมระกําที่พวกเขาใชซึ่งมีหัวและ
ทายเปนงาม) เลาวา ดั้งเดิมพวกเขาอาศัยอยูบริเวณหมูเกาะตางๆ ในเขตประเทศพมา 
เชน เกาะสอง เกาะยานเชือก เปนตน และอพยพมาตั้งบานเรือนอยูที่หาดราไวยชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่อยมาจนปจจุบัน มีประชากรกวา 1,000 คน คนรุนเกาที่อยูใน
ยุคแรกๆ ของการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เลาวาทั้งสองพวกอยูรวมกันโดยไมมีการแบง
เขต และเขากันไดดี แมตอนแรกจะคุยกันไมรูเรื่อง เพราะใชกันคนละภาษา อยูนาน
วันเขาก็แตงงานเกี่ยวดองจนกลายเปนพวกเดียวกัน ชาวเลที่ราไวยมีนามสกุลที่ใช
รวมกัน คือ หาดทรายทอง รักนาวา ประมงกิจ รักปะการัง 
 
ชาวอุรักลาโวย บางคนที่นี่เลาใหเราฟงวาพวกเขาตกสํารวจ เพราะผูใหญบานไมพา
ไปทําบัตรประชาชน เมื่อไมมีบัตรปญหาหลายอยางก็แกยาก ทั้งการขอไฟฟา 
น้ําประปา หรือจะรองเรียนไปหาหนวยงานตางๆ ก็ทําไดยาก หากยอนกลับไป
ในชวงที่ผานมา ไมวาจะเปนตามหนาหนังสือพิมพหรือตามสื่อตางๆ จะเห็นถึง
วิธีการของการเรียกรองของชาวบาน แตการเรียกรองก็ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นมา
มากนกั  
 
18 พ.ค. 2549  เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิรันดร หยัง
ปาน อายุ 32 ป อยูบานเลขที่ 115 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต พรอมดวยชาวไทย
ใหมหาดราไวย จํานวน 10 คน เขายื่นหนังสือขอความเปนธรรมจากกรณีไดรับ
ผลกระทบจากการขยายถนนบริเวณหมูที่ 2 ต.ราไวย ซึ่งกินพื้นที่เขาไปยังบานเรือน
ที่อยูอาศัยของพวกตนรวม 4 หลังคาเรือน มีผูไดความเดือนรอนกวา 20 คน     นายนิ
วิทย อรุณรัตน ปลัดจังหวัดภูเก็ต รับเรื่องไวเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และรับปากได
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ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุด นายเสกสรรค  บางจาก หนึ่งในตัวแทนของผู
ไดรับความเดือดรอน กลาววา ไมไดขัดขวางการดําเนินงาน เพราะเขาใจดีวามีความ
จําเปนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด แตเนื่องจากชาวบานบางสวนไมได
รับการดูแลชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการบอกกลาวและสั่งใหรื้อ
ถอน ก็เปนไปในลักษณะของการขมขูและบังคับทั้งสิ้น “ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนมอ
แกน ที่อยูอาศัยมานานกวา 100 ป สามารถสอบถามหาประวัติหลักฐานไดจากคน
รอบขางที่อาศัยอยูดั้งเดิม จึงอยากขอใหผูที่เกี่ยวของชะลอโครงการไวช่ัวคราว เพื่อ
แกปญหาใหกับชาวบานกอน” นายเสกสรรค กลาว  
 
นายสน บางจาก อายุ 67 ป หนึ่งในผูไดรับความเดือดรอน กลาววา ที่ผานมาได
รองเรียนตอแขวงการทางแลว แตไมมีการตอบรับ จึงจําเปนตองมารองเรียนใหทาง
จังหวัดไดรับทราบปญหาและแกไขตอไป “ไมไดรับรูเกี่ยวกับโครงการมากอนจึง
ไมไดเตรียมการลวงหนาทั้งที่อยูกันมาตั้งแตรุนทวด แมพ้ืนที่ดังกลาวจะไมมี
เอกสารสิทธิ์  เนื่องจากสวนใหญเปนชาวเล ไมมีความรูแตมีบานเลขที่ที่ทางราชการ
ออกใหถูกตอง”  ดานนายธนิต สากิยะ ผูอํานวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต กลาว
วา การกอสรางดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทัวรนกขมิ้น 
จํานวนประมาณ 300 ลานบาท ซึ่งจะมีดวยกัน 2 ชวง ชวงแรกจากบริเวณสี่แยกไท
นาน ถึงบริเวณหนาวัดฉลอง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเศษ และชวงที่ 2 จาก
บริเวณหนาวัดฉลองไปจนถึงหาดราไวย ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรเศษ   เริ่ม
ดําเนินการกอสรางมาตั้งแตเดือนมกราคม 2549 และจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 
2550   โดยกอนจะดําเนินการถึงบานเรือนของประชาชนกลุมนี้ไมมีปญหาแตอยาง
ใด เพราะชาวบานเขาใจและยอมรื้อสิ่งปลูกสรางออก และไมไดมีการขอคารื้อถอน 
เนื่องจากไมมีงบประมาณในการเวนคืน สิ่งที่จะชวยเหลือได คือการชวยรื้อถอนสิ่ง
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ปลูกสรางใหเทานั้น สวนการจัดหาที่อยูอาศัยใหนั้น คงตองเปนหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ไดนําเรียนปญหาดังกลาวใหทางจังหวัดทราบแลว1

 
7 มิถุนายน 2549 ชาวเลราไวย จังหวัดภูเก็ตกวา 100 คน บุกศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
รอง กวา 4 เดือนแลวยังไมไดรับเงินชวยเหลือจากทางราชการ โดยเฉพาะเรื่องของ
กองทุนชวยเหลือผูประสบภัยที่เปนทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ขณะที่เขตพื้นที่
การศึกษายืนยันเงินชวยเหลือไดแนแตขณะนี้กําลังอยูระหวางการรออนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
เมื่อชวงเชาวันนี้ ชาวเลบานราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 100 คนเดินทางมายัง
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองเรียนกับทางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ของเงินชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ โดยอางวาชาวเลบานราไวยก็เปนอีกกลุมหนึ่ง
ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณสึนามิถลม แตการชวยเหลือกลับไมไดรับจาก
หนวยงานราชการ โดยขณะนี้มีชาวบานเพียงบางคนเทานั้นที่ไดรับการชวยเหลือ
เปนเงิน 2,000 บาท เนื่องจากวางงาน สวนการชวยเหลือทางดานอื่นๆ นั้นมีนอยมาก 
และการชวยเหลือสวนใหญจะเปนการชวยเหลือจากองคกรเอกชน  
 
นางปญญา รอดพันธ อายุ 50 ป หนึ่งในชาวบานที่มารองเรียนวาขณะนี้ชาวบานใน
พ้ืนที่ตําบลราไวยไดรับการชวยเหลือนอยมาก โดยเฉพาะเรื่องขอการศึกษา ซึ่งทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาทําการชวยเหลือและเปดบัญชีใหกับเด็กนักเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิเกือบ 100 รายในหมูบานชาวเลเพื่อที่จะโอนเงินจาก
กองทุนชวยเหลือผูประสบภัย 15,000 บาท 
ชาวเลราไวยรองบางไมไดรับการชวยเหลือ  แตขณะนี้เวลาลวงเลยมาแลว 4 เดือน
กวาแตยังไมไดรับเงินแตอยางใด สอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของแลวแตไมได
                                                 
1

 ท่ีมา: สงขลาทูเดยดอทคอม   http://songkhlatoday.com/index.php  
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รับคําตอบในเรื่องนี้ และมีการบอกปดมาโดยตลอด ขณะที่ นายดํารง บุญโชติ 
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต กลาวถึงกรณีที่ชาวเลตําบลราไวย 
ออกมาเรียกรองเรื่องของเงินชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณสึนามิวา ในสวนของการชวยเหลือทางดานทุนการศึกษาของเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิถลมนั้นตองแบงเปน 2 ประเภท ประเภทที่กําพรา 
และไดรับผลกระทบเกี่ยวเนื่อง โดยเด็กที่กําพรานั้นมีจํานวน 93 คนจะไดรับการ
ชวยเหลือจํานวน 25,000 บาท ซึ่งขณะนี้ไดรับการชวยเหลือไปหมดแลว สวนผูที่
ไดรับผลกระทบจะไดรับการชวยเหลือเปนเงินจํานวน 1,5000 บาท ขณะนี้ไดใหการ
ชวยเหลือไปแลว  316 ราย  ยังเหลืออีกประมาณ  2,214 รายที่ยังไมไดรับเงิน
ชวยเหลือในสวนนี้ 
 
สําหรับสาเหตุที่ผูที่ไดรับผลกระทบยังไมไดรับเงินชวยเหลือเนื่องจากขณะนี้ไดรับ
แจงมาจากทางกระทรวงวาเงินที่ใชสําหรับการจายในสวนของกองทุนชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดหมดลงแลวโดยทั้ง 6 จังหวัดไดชวยเหลือไปแลว 115 ลานบาท 
 
ส ว น เ งิ น ช ว ย เ ห ลื อ ทั้ ง ห มดนั้ น ขณะนี้ อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร ข อ อนุ มั ติ จ า ก
กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากไดรับอนุมัติคิดวาจะสามารถโอนเงินใหกับนักเรียน
ไดทันที ซึ่งสวนนี้ทางสวนกลางจะเปนคนจัดการเพราะไดสงบัญชีเงินฝากไปให
หมดแลว 
 
จากขาวที่ผานมาเราจะเห็นไดถึงความไมเปนธรรมที่พวกเขาไดรับ การถูกคุกคาม 
การถูกเอารัดเอาเปรียบ หากปลอยใหพวกเขาเผชิญปญหาเหลานี้โดยลําพัง ก็คงเปน
เรื่องยากและภาระที่หนักสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลง และไมรูเมื่อไหรจึงจะมีขาว
ดีสําหรับพวกเขาบาง แตบางทีการอยูทามกลางปญหามาชานานจนกลายเปนความ
เคยชิน ดังคําบอกเลาของชาวเลที่วา “เมื่อทางการหรือคนไทยบอกใหโดดจากเรือลง
ในทะเล เมื่อเจอกันกลางทะเลพวกเขาก็โดด” ทั้งๆ ที่ไมรูสาเหตุ ไมรูเหตุผลวาทําไม
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ตองโดดแตเปนความเคยชินที่สั่งสมตอๆ กันมา อาจเรียกไดวาถูกเอาเปรียบถูกกดขี่
ขมเหงจนชินชา ปญหาทางความรูสึกเหลานั้นอาจจะตองแกไขไปพรอมกัน 
เพื่อที่จะทําใหเขาตื่นตัวมารับรูสิทธิความเปนคน หนาที่ที่ควรทําและสิ่งที่ควรไดรับ
ในฐานะที่อยูบนแผนดินไทยเชนเดียวกับคนอื่นๆ  หากวันไหนเขารูสึกเชนนี้ได 
พลังการแกปญหาที่เกิดจากภายในจิตสํานึกก็จะเกิดขึ้น บวกกับการชวยเหลือของ
องคกรภายนอก ความเปนธรรมก็จะเดินทางมาถึงเขาแนนอน2 
 
ความแตกตางของวัฒนธรรม ภาษา และ ระบบความคิดของคนในและคนนอก
ชุมชนชาวเล  
 
ภาษาชาวเมือง ภาษาชาวเล ความเขาใจที่ไมตรงกัน  
“เราไมเขาใจคําวาหนวยงานของรัฐ และไมเขาใจวารัฐคือใคร” นี่คือคําบอกเลาของ
พ่ีนองชาวอูรักลาโวยที่ราไวย เมื่อคณะทํางานกรรมการสิทธิมนุษยชนลงไประดม
ปญหาที่เกาะแกว ครั้นเมื่อพูดถึงผูวาราชการจังหวัด เขาก็ยังเรียกวา “ทานเจาเมือง” 
หนึ่งในคณะทํางานจากกรุงเทพฯ เลาใหผมฟงวา  
 
“ที่นี่หลายอยางเราตองทําความเขาใจกันเสียใหมเพราะความเขาใจในภาษายังไม
ตรงกัน” “แลวเขาเขาใจกับวาสิทธิหรือกรรมสิทธิห์รือไม” ผมลองถามดู  
“ไมแนใจเหมือนกันครับ แตคิดวาไมนาจะเขาใจ” เลขากรรมการสิทธิฯ ตอบ  
ชาวบานบางคนคิดวาคําวา หนวยงานของรัฐฯ มีอยูแตในกรุงเทพฯ หากตองการให
หนวยงานของรัฐชวยเหลืออะไรก็คงตองเขากรุงเทพฯ อยางเดียว นั่นคงเปนเพราะ
สวนหนึ่งชาวบานคุนเคยกับคําวา “รัฐบาล” หรือ “รัฐสภา” ซึ่งเปนคําที่พวกเขารูวา
สิ่งเหลานี้มีอยูแตในกรุงเทพฯ เทานั้น   

 
                                                 
2

 ท่ีมา: ศูนยขาวภูเก็ต 
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แมแตคําวาชุมชนชาวบานหลายคนยังไมรูจัก แตจะวาไปคําวาชุมชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการฟนฟูสึนามิก็คงตองอธิบายกันหนอยเพราะขอบเขตและความหมาย
ของคําวา ชุมชน ในยุคสมัยหลังคลื่นยักษพัดผาน นักพัฒนา นักวิชาการ  นัก
กระบวนการ จากหลายหนวยงาน หลายโครงการไดเขามาพรอมคําศัพทใหมๆ ที่
แปลมาจากภาษาอังกฤษ หรือผสมผสานคําเพื่อความแปลกใหมไมแนใจวาจะทําให
เกิดนวัตกรรมทางภาษาขึ้นมาใหมหรืออยางไร ในขณะที่ชาวบานก็ยังคุนเคยกับคํา
พ้ืนบาน ที่พูดกันมาตั้งแตสมัยปูยาตายาย แมตัวผมเองก็ยังงงๆ กับคําศัพททาง
กระบวนการ ที่นักวิชาการกับนักพัฒนาพูดใหฟง  หลายคําเพิ่งกําเนิดมาเมื่อไมนาน
นี้ เชน พ้ืนที่ทางสังคม บูรณาการ จัดเวที ต้ังธง หนุนเสริม หรือลงชุมชน การที่จะทํา
ใหชาวบานเขาใจคําเหลานี้ไดคงตองใชเวลาทําความเขาใจเปนคําๆ สักพักหนึ่งกอน 
แลวคอยกลับมาอธิบายในประเด็นที่กวางขึ้นไปอีกที นักวิชาการผูผลิตตนตํารับ
คําศัพทเหลานี้ นาจะแปลคําศัพทเปนภาษาพื้นบานไวบางเพื่อชาวบานจะไดมีความ
เขาใจที่ตรงกัน และนักวิชาการก็จะไดเขาถึงความรูสึกที่แทจริงของชาวบาน ผมวา
นั่นนาจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ถูกทาง 
 
คนนอกกับการปกครองบนเกาะหลีเปะ   
“ผูใหญบานเปนคนเพชรบุรี” หนุมชาวเลที่กําลังนั่งตัดผมบอกผม “อาว...เหรอ” ผม
อุทานดวยความแปลกใจ พลางนึกถึงภาพชายผิวขาวรางทวมวัยกลางคน ที่เพิ่งพบ
เห็นทางดานเหนือของหมูบานใกลแหลมฮูเส็นที่ เพิ่งเจอเมื่อครู  เขาดูพูดจา
คลองแคลวผิดกับพี่นองชาวเลทั่วไป ดูหนาตาผิวพรรณคลายๆ คนจีน เขานํากลุมผู
มาเยือนซึ่งมาถายทํารายการโทรทัศนเกี่ยวกับการทองเที่ยว ไปเยี่ยมชมความเปนอยู
ของชาวบาน พรอมอธิบายความเปนอยูของชาวเลไดละเอียดเหมือนเปนหนึ่งใน
ชาวเลตัวจริงเลยทีเดียว  “เขาเปนลูกเขยของอดีตกํานันผูยิ่งใหญที่นี่” ชายหนุมบอก
ผมตอ “เขาพูดอะไรหรือสั่งอะไรเพียงคําเดียวทุกคนก็กลัวหมด” ผมนิ่งฟงดวยความ
กังวลใจ “ชาวเกาะเราเอง ยิ่งไมคอยมีความมั่นใจอยูดวย และตระกูลนี้ก็ยิ่งใหญที่สุด
ในจังหวัดใครๆ ก็รูดี” เขาระบายออกมาอยางนาหดหู ผมนึกทวนถึงคําที่สนทนา
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ธรรมกับพระคุณเจาที่สํานักสงฆกลางปาบนภูเขา ทางทิศตะวันตกของเกาะเมื่อตอน
เที่ยง “ที่นี่มีชองวางของขอกฎหมาย อยูใกลนานน้ําสากล คนที่เขามาที่นี่มีทั้งดีที่สุด
และแยที่สุด” ทานพูดเปนนัยยะทําใหผมตองคิดตอ ผมพูดตอบทานวา “ผมพยายาม
ที่จะมองทุกอยางแบบเปนกลาง ไมมีอคติกับฝายไหนหรือกลุมบุคคลใด” ทานตอบ
กลับมาวา “กํานันเองก็มีทั้งพระเดชพระคุณ ชาวเลบนเกาะนี้มีทุกอยางไดเพราะ
ใคร? นักทองเที่ยว รีสอรท การทองเที่ยวที่หล่ังไหลเขามาที่นี่ไดเพราะใคร? ทําให
ที่นี่มีเงินหมุนเวียนปหนึ่งๆ จํานวนมหาศาล” ภาพรีสอรท รานคา นักทองเที่ยว ทั้ง
ดานหนาและดานหลังของเกาะยืนยันคําพูดของพระคุณทาน ต้ังแตผมลงจากเรือ
ใหญ ภาพที่เห็นมากที่สุด คือ ภาพชาวเลมาบริการนักทองเที่ยว ภาพรานคาของคน
นอก ทั้งคนใต คนอีสาน ที่เขามาเปดรานอาหาร รานบริการนวด ใหแกนักทองเที่ยว 
ไมรูวานี่หรือเปลาที่เปนชองวางทางขอกฎหมาย  สวนคนที่เขามา ทั้งนายทุน และ
คนที่ต้ังใจจะมาทํามาหากิน ซึ่งมีทั้งเอาเปรียบ แบงปน และชวยเหลือชาวเลบนเกาะ 
 
คนเกาะอยางชาวอูรักลาโวย เปนเพียงชาวเลที่รอบรู เช่ียวชาญ และกวางขวางในการ
หากินทางทะเล      งมปลิงทะเลใตผืนน้ําสีเขียวคราม ผาคลื่นโตลมมรสุม แตในทาง
ทํากินบนแผนดิน การทําธุรกิจ การทํางานบริการ พวกเขายังไมเทาทัน ความเชื่อมั่น
ในตัวเองที่จะผจญกับโลกภายนอกยังมีนอย “พวกคนเกาะไมคอยเชื่อมั่นในตนเอง” 
หนุมคนเดิมบอกผม “ผมเองก็กําลังคิดวาจะเรียนตอเพื่อกลับมาสมัครเปน อ.บ.ต. 
ที่นี่” เขาบอกถึงความใฝฝนของตนเอง “ดีสิ ชาวบานจะไดมีผูนําที่เปนชาวเลดวย
กันเองสักที” ผมพูดใหกําลังใจ เทาที่ทราบมาที่นี่มีผูชวย อ.บ.ต. คนเดียวที่เปน
ชาวเล นอกจากนั้นเปนคนนอก และเปนเครือญาติอดีตกํานันคนดังทั้งหมด 
  
ภาพกํานันคนดังกอนหนาที่ผมจะมาที่นี่คอนขางจะติดลบในความรูสึก แตนึกถึงคํา
พระคุณเจาที่มา        จําพรรษาที่นี่ถึงสามป “ความรูสึกของอาตมาครั้งแรกก็เหมือน
โยมน่ันแหละ แตเมื่อมาอยูไดรูไดเห็นความจริงมากขึ้น ก็ทําใหเขาใจอะไรมากขึ้น 
คนที่นี่กําลังทําลายตัวเอง” ประเด็นการทําลายตัวเองตรงกับที่ชายหนุมบอกไว
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เชนกัน “ชาวเลดวยกันเองหลายคนทะเลาะกัน ไมแบงปนกัน เชน เรื่องที่ดิน นิดๆ 
หนอยๆ ก็ไมยอมกัน ไมคอยสามัคคีกัน ทีนี้จะมาวาคนนอกเขามาแยงอาชีพชาวเล 
หรือกอบโกยผลประโยชนจากที่นี่ก็คงไมใช ในเมื่อคุณไมด้ินรนทําเอง คนอื่นก็เขา
มาทําสิ” เขายังบอกตออีกวา “ชาวบานที่นี่ไมคอยอดทน ทําอะไรผิดพลาดหนอยก็
ทอถอยแลว แตคนนอกที่เขามา เขาสู เขาอดทนพยายาม ไมยอมแพ เขาถึงอยูได”  
 
บางครั้งชองวางของความสามัคคี ความชวยเหลือ การแบงปน และความรวมมือของ
คนบนเกาะก็กลายเปนเปนสิ่งที่ทําใหคนนอก นายทุนผูเห็นชองทางเขามาทํากินบน
เกาะนี้ สวนอํานาจรัฐที่จะเขามาชวยจัดการกับชองวางนั้นก็ยังมาไมถึง และที่สําคัญ
ชาวบานตองจัดการดวยตนเองกอน ผูนําชุมชนตองมองในทั้งมิติของสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพราะปจจุบันที่นี่กําลังเนนในมิติของเศรษฐกิจมาก
เกินไป  เงินเลยกลายเขาเปนตัวถางใหชองวางทางกฎหมายกวางขึ้น กฎเกณฑจารีต
ทางประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมออนแอลง สังคมก็ออนแอตามมาดวย หากหวังวาจะ
เฝาคอยความเปนธรรมจากภาครัฐหรือองคกรภายนอกใหขามน้ําขามทะเลมา
ชวยเหลือ ก็ดูวายังเปนเรื่องยาก หากพวกชาวเลดวยกันเองไมรวมมือ ไมสามัคคี 
ชวยเหลือแบงปนสรางความเขมแข็งของชุมชน อุดชองวางการเขามาของอํานาจทุน 
อํานาจที่ไมเปนธรรม ก็คงไมมีประโยชนอันใด ที่จะสรางสรรคสังคมชาวเลให
เขมแข็งตอไปได  
 
คนนอกกับคนในมักเดินสวนทางกัน  
“ทําไม พวกคุณไมอยูกันแบบดั้งเดิม อยูกันแบบสมัยกอนละ มันดีมากเลยนะ” นี่
เปนคําพูดที่คนนอกชุมชน นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาที่เขามาบนเกาะสวนใหญ
มักจะบอกกับชาวบานเชนนี้ เจาหนุม  ผู นําทางคนเดิมเลาใหฟงวา “นักวิชาการที่มา
ทําการวิจัยในพื้นที่ก็ถามวาทําไมเราไมกลับไปอยูแบบเกา ผมไมเขาใจวาทําไมตอง
กลับไป แลวแบบเกาที่วานั้นแบบไหน หรือจะใหยอนไปขนาดไหน สิบปกอน รอย
ปกอน  หรือพันปกอน” น้ําเสียงของเขาแฝงไวดวยความคับแคนใจหนอยๆ 
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“นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ก็บอกวา ไมอยากใหชาวบานเปลี่ยนไป อยากใหคงวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมไว ผมอยากถามวาก็พวกคุณไมใชเหรอที่มาเกาะนี้ แลวก็เรียกรอง
ความสะดวกสบาย หากตองการความดั้งเดิมกันจริงๆ ตองยอมรับความลําบากกับ
การที่ไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกใดๆ ได ในเมื่อตองการความสะดวกเราก็จัดหา
มาให ทุกอยางก็ตองเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา แลวพวกคุณคนเมืองยังไมเห็นคิด
จะกลับไมอยูกันแบบดั้งเดิมเลย” นั่นคือมุมมองที่เขาระบายออกมาในวันที่เราพูดถึง
เรื่องความตองการของคนเมืองกับคนบนเกาะ  สวนหนึ่งผมเห็นดวยกับคําพูดของ
เจาหนุม แตสวนหนึ่งผมก็เขาใจวาทําไมคนจากในเมืองจึงพร่ําพูดแตเรื่องการกลับ
ไปสูวิถีแบบดั้งเดิม นั่นก็อาจเปนเพราะคนเมืองเปนผูที่มาจากสถานที่ที่พัฒนาแลว 
และตระหนักวาวันหนึ่งการพัฒนาอาจพาเขาไปพบกับทางตันที่ไมเพียงแคไม
สามารถเดินหนาตอไปไดเทานั้น แตยังไมสามารถถอยหลังไดอีกดวย เมื่อเขามาเห็น
สภาพชาวเกาะก็รูสึกวาที่นี่ยังมีโอกาสกลับมาสูวิถีที่ควรจะเปน จึงอยากแสดง
ความรูสึกวาพวกเขานาจะถอยหลังกลับไป ไมควรที่จะพัฒนาไปยังจุดจบที่พบเจอ
อยู แตความรูสึกตรงนั้นไมสามารถถายทอดบอกกลาวใหเขาใจไดอยางงายดาย 
นอกจากประสบดวยตนเอง ในขณะเดียวกันชาวบานกําลังรีบเรงที่จะไปถึงจุดตัน
ตรงนั้น สวนหนึ่งอาจเกิดจากกระแสบริโภคนิยมที่ผานเขามาทางโทรทัศน ที่ไดเห็น
ไดยินอยูทุกว่ีวัน มันสรางภาพฝนถึงวันที่สวยงามใหกับพวกเขาเปนอยางดี ไมวา
ละครหลังขาว เกมสโชว ดึงดูดใจใหเด็กหนุมสาวอยากเปนอยากไดแบบนั้นบาง 
บนเกาะจึงมีรถมอเตอรไซดว่ิงสวนไปมากันฝุนตลบ ทั้งๆ ที่ระยะทางจากหัวเกาะถึง
ทายเกาะแคสามสี่กิโลเอง เด็กสาวบางคนมีหูฟงเอ็มพี 3 เห็บติดหูขณะที่ตักน้ําจาก
บอ แตก็นั่นแหละแลวใครเลาที่ผลักดันใหชาวบานเหลานี้ตองทะยานไปสูจุดที่พวก
คนเมืองเปนอยู ถาไมใชคนเมืองเอง สรุปแลวในขณะที่ผู     ที่เจริญสูงสุดเรียกรอง
โหยหาอารยธรรมดั้งเดิม แตคนในชุมชนผูเพิ่งแปรเปลี่ยนจากอารยธรรมดั้งเดิมนั้น
กําลังรีบรุดมุงหนาตรงไปที่จุดเจริญสูงสุดนั้น ความรูสึกของคนสองกลุมจึงสวน
ทางกันอยางแรง 
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สังคมรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับมอแกนเพียงบางสวนเทานั้น  
หลังสึนามิหลายครั้งสื่อมวลชนบางสวนไดเสาะหาเรื่องราวขาวคราวความเปนอยู
เปนไปของชาวมอแกนใหสังคมภายนอกไดรับรู การเขาไปขุดคุยความจริงใน
ชุมชนอาจมีความจริงก็มีอยูหลายสวนหลายแงหลายมุม โดยอาจเปนขอมูลที่ต้ังอยู
บนเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะใหความชวยเหลือหมูบานผูประสบภัย แตบางครั้งขอมูลที่
สังคมไดรับรูอาจเปนความจริงดานเดียวอันเปนขอมูลที่เขาขางฝายหนึ่งฝายใด  
 
เนื่องจากบนเกาะเหลามีพ้ืนที่ที่มีคนทั้งที่ใชและไมใชชาวมอแกนอาศัยอยูรวมกัน 
รายละเอียดของความจริงที่นี่จึงหลากหลายแงมุม ขอมูลที่ผานสื่อตางๆ ใหสังคม
ภายนอกไดรับรูจึงมีความหลากหลาย หากทานไดติดตามขาวคราวตางๆ เกี่ยวกับ
ความเปนไป และปญหาของที่นี่ จึงโปรดพิจารณาขอมูลตางๆ ใหดี ตอไปนี้คือ
ขอมูลที่ไดรวบรวมจากอินเตอรเน็ตเปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาของมอแกนเพี

                                                

ยง
บางสวนเทานั้น  
 
ขอมูลแรก  สึนามิทํา "มอแกนเกาะเหลา" อดโซ 2 ป ขายลูกยังชีพ-ซัดมีแต “ขี้ฮก” 3

ชีวิต “มอแกน” สุดรันทด หลังสึนามิจับปลาไมได ขาดรายได ตองขายลูก-ขอทาน
หาเงินซื้อขาว แฉทั้งภาครัฐ-เอ็นจีโอ “ขี้ฮก” มาดูงานเหมือนเปนโอท็อปแลวก็ไป 
เผยคลื่นยักษเรียก “Swell” เกิดจากลมมรสุมฤดูหนาว 
นางเนาวนิตย แจมพิศ ที่ปรึกษากรรมการหมูบานมอแกน เกาะเหลา จ.ระนอง 
เปดเผยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ถึงความเปนอยูของชาวมอแกนหลังเกิดเหตุคลื่นยักษสึ
นามิถลมวา ขณะนี้ความเปนอยูของ    ชาวมอแกน 75 ครอบครัวกวา 300 คนตกอยู
ในสภาพยากลําบาก เนื่องจากหลังคลื่นยักษจับปลาไดนอยมาก ทําใหไมมีรายได

 
3

 ท่ีมา:  เว็บไซตของโครงการใหความชวยเหลือดานสิทธิและสถานภาพบุคคลของชนกลุมนอย
ผูประสบภัยสึนามิ (ภาคใต)  ในมูลนิธิกระจกเงา    (Mirror Foundation) 
http://www.tobethai.org/autopage/show_page.php?t=19&s_id=464&d_id=463 
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พอที่จะไปซื้อขาว หลายครอบครัวหาทางออกดวยการไปเปนขอทานในตัวเมือง   จ.
ระนอง แลวซื้อขาวของสงใหครอบครัวบนเกาะ เมื่อครั้งเกิดสึนามิขึ้นใหมๆ มี
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นไปดูสภาพของคนในหมูบานมอแกน แต
ละกลุมตางตกปากรับคําวาจะหาทางชวยเหลือ แตผานมาเกือบ 2 ปทุกอยางยังตกอยู
ในสภาพเลวรายยิ่งกวาเดิม  
 
“ขณะนี้มีชาวมอแกนขายลูกไปแลว 8 คน ในราคาคนละ 500 บาท หรือ 800 บาท 
แลวแตความนารัก หากผิวขาวก็ราคาแพงหนอย” นางเนาวนิตยกลาว และเด็กชาว
มอแกนในหมูบานทั้งสิ้น 132 คนตางขาดแคลนทุกอยางแมกระทั่งเสื้อผา ในจํานวน
นี้ 24 คนเปนเด็กกําพรา หลายคนเปนโรคผิวหนัง บางคนขาลีบโดยไมทราบสาเหตุ 
แตก็ไมไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัย   
 
นางเนาวนิตยกลาวตอไปวา จริงๆ แลวชาวมอแกนไมตองการรายไดอะไรมาก เพียง
แคมีเงินซื้อขาวกิน แตตอนนี้แตละครอบครัวแทบไมมีรายได ในอดีตเคยมีรายได
หลักจากเรือของนายทุนที่ระเบิดปลาในฝงพมา และจางชาวมอแกนจับปลาที่ลอย
ขึ้นมา มีรายไดคนละ 500-1,000 บาท แตภายหลังนายทุนดังกลาวถูกจับ ทําใหชาว
มอแกนไมมีรายไดหลัก ตอนเกิดสึนามิใหมๆ มีนายตํารวจใหญยกทีมกันมาบริจาค     
เสาปูนใหบานละ 1 ตน แลวบอกวา วันหลังจะเอามาใหอีก 8 ตน แตจนบัดนี้
ชาวบานก็ยังไมไดเลย ในสวนขององคกรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ ก็ไมมีความ
จริงจัง หลายองคกรทําเหมือนหมูบานมอแกนเปนแปลงผัก หรือสินคาโอท็อป พา
กันมาดูงานและรับปากวาจะทํานั่นทํานี่ แตไมชวยเหลืออยางแทจริง อาจเปนเพราะ
ชาวมอแกนทั้งหมูบานไมมีสัญชาติ ทําใหหนวยงานภาครัฐไมใหความสนใจ
เทาที่ควร แตอยูที่นี่กันมาแลวกวา 30 ป ควรไดรับการดูแลบาง ที่นี่ถือวาเปน
หมูบานมอแกนที่ใหญมาก และเปน      มอแกนลวนๆ ที่ยังไมไดแตงงานกับคนขาง
นอก  
 

 17



ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสํารวจและสอบถามครอบครัวมอแกนที่ขายลูกไป สวน
ใหญเปนครอบครัวที่สามีเสียชีวิตหรือถูกจับ โดยแตละครอบครัวจะมีลูกมาก 
เนื่องจากไมมีการคุมกําเนิด และแทบไมมีรายได จึงตองยอมขายลูกใหคนภายนอก 
 
“เรารูวาเลี้ยงเขาก็ไมมีอะไรกิน เขาไปอยูกับคนอื่นยังมีโอกาสรอดบาง” หญิงชาวมอ
แกนรายหนึ่งกลาว และขณะนี้เพื่อนบานอีก 2 คนที่กําลังทองและเตรียมขายลูก 
เนื่องจากสามีเพิ่งเสียชีวิต ซึ่งเธอไมมีปญญาเลี้ยงลูก เพราะขณะนี้ตองเลี้ยงอยู 4-5 
คนแลว 
 
ทางดานปรากฏการณคลื่นยักษสูง 2-4 เมตร พัดถลมชายฝงอาวไทยตั้งแต จ.
ประจวบคีรีขันธไปจนถึง    จ.นราธิวาส ลาสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ จ.นราธิวาส 
กระแสคลื่นลมสงบลงแลว แตเรือประมงใน       อ.ตากใบ และ อ.เมืองนราธิวาส 
ประมาณ 1,800 ลํา ยังไมกลาออกทําประมง เพราะไมมั่นใจในความปลอดภัย ทําให
อาหารทะเลทุกชนิดขาดตลาด แมคาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส แกปญหาดวย
การนําปลาจาก จ.สตูล และ จ.กระบี่ มาขายแทน ทําใหราคาสินคาขยับตัวสูงขึ้นจาก
เดิม 
 
นายนิพันธ ศิริธร นายอําเภอหลังสวน จ.ชุมพร เปดเผยถึงการใหความชวยเหลือ
หมูบานชาวประมงบนเกาะพิทักษ ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งถูกตัด
ขาดจากโลกภายนอกมาตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคมที่ผานมาวา เชาวันนี้ (24 ธ.ค.) 
สถานการณคลื่นลมในทะเลเริ่มออนกําลังลงแลว องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) ชุมพร รวมกับอําเภอหลังสวน สามารถนําถุงยังชีพ 100 ชุด บรรทุกเรือไปสง
ใหชาวบานบนเกาะกวา 200 คน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตนได 3 วัน
แลว 
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ขณะเดียวกัน จังหวัดชุมพรมีประกาศยกเลิกคําสั่งหามเรือทุกชนิดออกจากฝง 
เนื่องจากไดรับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาวา คลื่นลมในอาวไทยเริ่มมีกําลังออน
ลงแลว แตยังขอใหเรือประมงขนาดเล็กเดินเรือดวยความระมัดระวัง เพราะความสูง
ของคลื่นยังประมาณ 2-3 เมตร 
 
นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัย และฝกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กลาววา คลื่นขนาดใหญหรือที่บางสื่อเรียกวา “คลื่นยักษ” ที่พัดเขาสูชายฝงอาวไทย
ฝงตะวันตก ต้ังแตวันที่ 21 ธันวาคม 2549 เปนตนมานั้น ไมใชคลื่นสึนามิ ไมใช
คลื่นที่เกิดจากพายุ แตเปนคลื่นทะเลชนิดหนึ่งที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Swell 
นาจะเกิดจากลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดมาจากทางทิศเหนือตามลิ่มของมวลอากาศเย็น 
ที่ปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาตั้งแตสัปดาหกอนตอเนื่องมาประมาณ 5 
วัน เมื่ออยูในทะเลเปดคลื่นอาจจะมีขนาดเพียง 1-2 เมตร แตเมื่อเขาสูที่ต้ืนความเร็ว
จะถูกชะลอลงจึงทําใหความสูงคลื่นเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนคลื่นยักษที่ซัดเขาสู
ชายฝง  
 
นายอานนทกลาวตอไปวา Swell ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมักจะเกี่ยวของกับลม
มรสุม ที่จะตองพัดตอเนื่องในทะเลเปนเวลานานๆ ดังนั้น การพยากรณลวงหนาใน
ระยะสั้น เชน 1-2 วันจึงสามารถจะกระทําไดโดยใชขอมูลเกี่ยวกับลมมรสุมเปนตัว
ต้ัง นอกจากนี้นาจะสรุปวาคลื่นยักษที่ซัดเขาสูชายฝงอาวไทยฝงตะวันตกในปนี้ไม
นาจะเปนผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แตนาจะเปนความ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตามปจจัยระยะสั้นในแตละป 
พล.อ.สุรพันธ  พุมแกว ผูบัญชาการหนวยทหารพัฒนา กองบัญชาการสูงสุด สั่งการ
ให พ.อ.นพดล        ดลประสิทธิ์ รองผูบังคับการหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สุ
ราษฎรธานี เขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณ      ปากคลองตะกรบหรือปากคลองใยใย ต.
ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี เนื่องจากเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 23 ธันวาคม มีคลื่นสูง 
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4 เมตร พัดเอาทรายจํานวนมากทับถมลงในคลองสูงประมาณ 2 เมตร ทําใหคลองที่
กวางประมาณ 10 เมตร จนเรือประมงพื้นบานในคลองจํานวนกวา 30 ลํา เกยตื้นไม
สามารถเคลื่อนยายได โดยมีเรือถูกคลื่นซัดจมน้ํา 6 ลํา 
 
พ.อ.นพดลกลาววา จะรายงานตอนายนิวัตน สวัสดิ์แกว ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร
ธานี เพื่อแกปญหาขุดลอกเปดปากคลองใหเคลื่อนยายเรือประมงได อยางไรก็ตาม 
พบวามีชาวประมงอาศัยชวงที่คลื่นลมแรงและไมมีเจาหนาที่ออกตรวจตรา แอบ
ลักลอบนําเรือออกลากปลาในแนวเขตอนุรักษชายฝง 3,000 เมตรที่หนาหาดทราย
แกว ต.ตะกรบ ดวย 
 
สวนที่บานปากน้ําทากระจาย หมูที่ 7 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ ชุดแพทยของหนวย
พัฒนาเคลื่อนที่ 46            สุราษฎรธานี ไดออกตรวจรักษาผูประสบภัยพบวา
ชาวบานสวนใหญปวยเปนโรคทางเดินหายใจ บางสวนมีอาการเครียด ปวดหัว และ
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากทรัพยสินไดรับความเสียหาย นอกจากนี้ทหารอีกชุด
หนึ่งไดเขาเสริมแนวกระสอบทรายกันคลื่นเพิ่มขึ้น 4,000 ใบ 
 
ขาวแจงวา ที่ ต.เกาะเตฟา อ.เกาะพะงัน ลาสุดเรือบรรทุกน้ํามันของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) ขนน้ํามันจากฝง จ.ชุมพร ไปสงใหโรงจักรเครื่องปนกระแสไฟได
อีก 1 เที่ยวโดยมีนํ้

                                                

ามันสํารองอยู 30,000 ลิตร คาดวาใชไดตอไปอีก 5 วัน และทาง
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดประกาศพื้นที่ อ.ไชยา เปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเปน
อําเภอที่ 4 ของจังหวัด  
ขอมูลท่ีสอง เกาะเหลาวันนี้..ท่ีนี่ลูกปนราคาถูก  4                                                                                

 
4

 ท่ีมา:  เว็บไซตของ   คณะอนกุรรมการสิทธมินุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติ
และผูพลัดถ่ิน สภาทนายความ 
The Human Rights Sub-Committee on Ethnic Minorities, Stateless, Migrant 
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เกาะเหลา…เกาะเล็กๆ ริมฝงอันดามัน ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง เกาะซึ่งมีเนื้อที่
ไมก่ีตารางกิโลเมตร และชาวบานบนเกาะซึ่งเปนมอแกน หรือตามภาษาที่คนใน
เมืองเรียกขานพวกเขา “ชาวน้ํา” ตางก็ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิไมตาง
จากพื้นที่อื่นๆ ระยะเวลาการเกิดคลื่นยักษลวงเลยมาจนถึงวันนี้มีเรื่องราวมากมาย
เกิดขึ้นที่นี่ เกาะเหลา เอกราช ชัยดํารงฤทธิ์ หรือ แปะ จากโครงการเอคชั่นเอด หนึ่ง
ในหลายๆ หนวยงานจากองคกรพัฒนาเอกชน และเปนหนึ่งใน 4 คนทํางานองคกร
พัฒนาเอกชนที่ลงไป คลุกคลีกับผูคนบนเกาะเหลาเปดใจแก “ประชาไท” วา งานที่
ตองลงไปใหความชวยเหลือชาวบานที่นี่มีมากมาย ทั้งเรือ ทั้งโรคระบาด ทุกๆ วันมี
ปญหาใหมๆ เขามาใหรวมกันแกไขและนี่อาจเปนที่มาของความขัดแยง ในขณะนี้
เนื่องจากงานที่ลงไปทําขัดแขงขัดขาผลประโยชนสวนตัวของคนในพื้นที่  
 
เอกราชเลาวาบนเกาะเหลาซึ่งเปนที่ต้ังหมูบานของชาวมอแกน มีเพียงหนึ่ง
ครอบครัวที่เปนคนจากฝงระนองอพยพมาสรางบานที่นี่ คนบนเกาะแหงนี้ทราบดีวา
เปนใคร แตไมสะดวกใจจะเอยช่ือ บางครั้งเขาเรียกขานคนครอบครัวนี้วา “คนไทย” 
หลังจากเกิดคลื่นยักษใหมๆ เรือประมงซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของคนที่นี่เสียหายไป
มาก เมื่อพวกเราซึ่งมาจากเอคชั่นเอด และมูลนิธิเด็กลงมา คนไทย ที่วา เปนเสมือน
ตัวแทนสื่อสารระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับชาวบานบนเกาะ แตหลังจากนั้น
หลายหนวยงานตางทยอยลงมาชวยเหลือบนเกาะเพิ่มขึ้นทั้งเงินและของบริจาค
หล่ังไหลมากขึ้นปญหาความขัดแยงจึงตามมา มีการคาคานายหนาในการซื้อเรือ 
และความไมโปรงใสในการจัดการเงินและของบริจาคเกิดขึ้น เหตุการณรุนแรงมาก
จนถึงกระทั่งมีการทํารายชาวบานบนเกาะ เพราะชาวบานบนเกาะเปดเผยพฤติกรรม
ที่ไมชอบมาพากลของ “คนไทย” ดังกลาว ชนวนเหตุของความขัดแยงบานปลาย
มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อองคพัฒนาเอกชนที่ลงไปในพื้นที่จัดระบบการเงิน ของบริจาค 

                                                                                                        
Workers and Displaced Persons, The Lawyers Council of Thailand  
http://www.statelessperson.com/www/?q=node/406 
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และการจัดซื้อเรือใหโปรงใสมากขึ้น จากเดิมซึ่งมีการเพงเล็งทํารายชาวบาน เปลี่ยน
เปาหมายมาที่คนที่งานจากองคกรพัฒนาเอกชน “อยูมาวันหนึ่งมีคนฝากมาบอกถึง
พวกเพื่อนๆ และผมวา อยูกันใหดีๆ ที่นี่ลูกปนราคาถูกวันดีคืนดี “คนไทย” ก็มาไล
ใหไปจากเกาะของเขา” ผมไดยินตอนแรกวาที่นี่ลูกปนราคาถูกนั้น ก็ยอมรับวา
หว่ันไหวมากเพราะเมื่อไมนานนี้ชาวบานที่จังหวัดพังงาซึ่งมีปญหาเรื่องที่ดินยังโดน
ขู แถมแมแตนักขาวยังโดนยิง แตถึงยังไงสําหรับผม การลงมาในพื้นที่คือการทํางาน 
มาชวยเหลือคนที่นี่ใหอยูไดดวยตนเอง เราชวยกันทํางานทั้งซอมเรือ    หาเรือจัดการ
เรื่องการบริการเงินและสิ่งของใหเปนระบบและโปรงใส   
 
เอกราชเลาตอวาหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันในเพื่อนๆ ทั้ง 3 คน ผูรวมหัวจมทาย
ทํางานดวยกันบนเกาะและไดขอสรุปวาจะยังไงก็จะทํางานที่นี่ แตละคนรับผิดชอบ
บนเกาะเหลาแหงนี้ตอไป “พวกเราคิดวานี่อาจเปนเพียงการขมขู เพราะสิ่งที่เราลงมา
ทําในพื้นที่แมจะทําใหใครเสียผลประโยชนไปบางแตก็ไมนาถึงกับที่จะลงไมลงมือ
กัน ที่เกาะเหลาสถานการณไมรุนแรงมากเหมือนที่อื่น ซึ่งมีการแยงชิงที่ดินระหวาง
นายทุนกับชาวบาน บนเกาะเหลามีปญหาจริงแตไมรุนแรงถึงกับจะตองฆาจะตอง
แกงใคร” เอกราชกลาว “ออ”  หญิงสาวชาวมุสลิม คนทํางานจากมูลนิธิเด็กเสริมวา 
เทาที่ดูสถานการณบนเกาะนี้ ตนคาดวาไมรุนแรงถึงขั้นทํารายกัน แตถึงอยางไร
คนทํางานตางก็ไมประมาทเพราะที่ผานมามีการขูมาหลายครั้งแลว “สําหรับออ คิด
วาไมหนักใจมากนักในการทํางานในพื้นที่ ออทํางานกับเด็กๆ ที่นี่ เราชวยเหลือดาน
โภชนาการ ชวยกันสอนหนังสือ แตเมื่อเกิดปญหาขึ้นหากเรายังตองการชวยเหลือ
คนที่นี่เราก็ตองอดทน เพราะมันไมคุมกันเลยหากเราทอ แลวหนีไปจากที่นี่เพียง
เพราะเรากลัวปญหากลัวความขัดแยง” ออกลาว “เล็ก” หญิงสาวรางเล็กสมชื่อ ซึ่ง
ทํางานอยูมูลนิธิเด็กเชนเดียวกับออ กลาววามีบางเวลาที่เหนื่อยและทอเชนกัน แต
คิดวาไมยุติธรรมหากลงมือทํางานแลวละทิ้งกลางคัน “เราทํางานมาถึงขั้นนี้ เรามี
โรงเรียนเล็กๆ ในเต็นท มีโตะไมก่ีตัว แตเรามีลูกศิษยมากมาย ต้ังแตตัวเล็กๆ จนถึง
วัยชรา พวกเขาอยากเรียนรู หากจะทิ้งที่นี่ เพราะโดนขูโดนไล เราก็ไมยุติธรรมกับ
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ลูกศิษยที่นี่เหมือนกัน เพราะถาใจไมสูก็ไมควรมาเริ่มตั้งแตแรกแลว”   เล็กกลาว  
“นา” เจาหนาที่โครงการเอคชั่นเอดกลาววา ที่เกาะเหลามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทุก
วัน กอนหนานี้มีเด็กเสียชีวิตเพราะอหิวาตกโรค มาถึงวันนี้ที่เกาะเหลามีผูปวยแลว 4 
ราย ผู

                                                

ปวยที่เปนพาหะอีกไมรูเทาไร ไขมาเลเรียก็กําลังระบาด ยังมีเรื่องเรือประมง
ของชาวบานที่เสียหายซึ่งก็ยังไมเรียบรอย “เราตองประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเรื่องโรคระบาด ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแลววาเกาะเหลาเปนแหลงเกิดเชื้อ
อหิวาตกโรค เราตองพยายามหาทางแกไขการระบาดของไขมาเลเรีย ไขเลือดออก  
เราตองหาเรือ หาเครื่องมือประมงเพื่อใหคนที่นี่ดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง ไมใชจาก
ของการบริจาค เรามีงานมากมายที่ตองเรงมือชวยเหลือคนที่นี่” นากลาว  
 
เธอคนนี้บอกเลาถึงชีวิตการทํางานบนเกาะอีกดวยวา การทํางานดังกลาวเปนการ
ทํางานกับคน  นอกเหนือจากตองผจญตอความลําบากของสภาพพื้นที่และอุปสรรค
นานัปการที่เกิดขึ้นไมเวนแตละวันแลว ยังตองอดทนและเขมแข็งเพื่อจัดการแกไข
ปญหาใหลุลวงอีกดวย “ปญหาเฉพาะหนาที่เราตองรวมมือกันแกไขมีมากมาย 
ปญหาเรื่องการขมขูจึงเปนเพียงแคหนึ่งในอุปสรรคหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นเทานั้น” 
เธอกลาวทิ้งทาย วันนี้ที่เกาะเหลา “ลูกปน” อาจราคาถูกตามคําขูที่ลอยลมมา แตถึง
อยางไรคนทํางานที่นี่ก็ยังคงเรงพัฒนางานอาสาฯ ชวยเหลือผูคนบนเกาะอยาง
ขะมักเขมน  
 
 
เร่ืองเลาจากยิปซีทะเล5

 
5

 ท่ีมา:  ศิริรัตน อนันตรัตน, เว็บไซตของหนังสือพิมพประชาไท (Prachatai)   
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms01&
ContentID=58&SystemModuleKey=SpecialNews&System_Session_Langu
age=Thai
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เกาะเหลา เกาะเล็กๆ เหนือนานน้ําไทย-พมา อ.เมือง จ.ระนอง เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวมอแกน ยิปซีแหงทองทะเลมาชั่วอายุคน ชาวมอแกนที่นี่ ไมไดใชไมระกําทําเรือ
หาปลา พวกเขาใช “กาบาง” เรือไม กวาง 3-4 เมตร ยาว 8 เมตร ออกทะเล ใช “แลม” 
เหล็กแหลมขนาดหนึ่งนิ้ว ยาววากวา รูปรางคลายฉมวกออกลา แทงปลาในทะเล  
 
นางเฮี่ยน ในชื่อเรียกทางการหรือ “ปาเฮ่ียน” เลาเรื่องราวความเปนมาบนเกาะเหลา
วา คนที่นี่ยังไมมีนามสกุลจึงอาศัยญาติจากฝงภูเก็ต ฝงพังงา ซึ่งไดนามสกุล
พระราชทานวา “ประมงกิจ” 
 
“นามสกุล ญาติเขาไมหวง เราขอพลอยใชรวมกับเขาดวย เขาไมวา เราเลยใชวา 
ประมงกิจ” ปาเฮี่ยน อธิบายที่มาของนามสกุลอยางไมเปนทางการ  ปาเฮ่ียนเลาถึง
ความเปนมาบนเกาะเหลาวา แตกอนรุนพอออกทะเลมักจะเอา “กาบาง” มาวางสมอ
บริเวณเกาะนี่ แลวก็กลายเปนที่อยูอาศัยเปนหมูบานในที่สุด  
 
“เราหากินทางทะเลมาตลอด รุนพอออกทะเลยังไง รุนเราก็ออกทะเลตามอยางนั้น 
ปูยาตายายสั่งสอนวิธีการดําหอยในน้ําลึก หอยแครง หอยนมสาว หอยนางรม 
ปลิงทะเล อยูลึกแคไหนเราก็ไปดําหามา” ปาเฮ่ียนเลา และสิ่งที่นาสนใจยิ่งกวานั้นก็
คือ วิธีการหาปลา คนบนเกาะนี้ไมถนัดการใชอวน ไซ หรือเครื่องมือในการจับสัตว
น้ําตามแบบชาวประมงทั่วไป พวกเขาใช “แลม” เหล็กแหลมเล็กๆ ในการลาปลา  
“เราดําลงไปในทะเล เวลาเจอปลาเราก็แทงเอามากิน ตอนหลังขายไดเราก็ลงทะเล
ไปแทงปลามาขาย”  
ปาเฮี่ยน เลาถึงวิธีการใหไดปลามากิน ซึ่งฟงดูงายๆ แตจะทําอยางไรกับเหล็กแหลม
เล็กๆ ขนาดนิ้วมือ กับใตทองทะเลรองน้ําลึก ไทย-พมาที่ไหลเชี่ยว ใหสามารถแทง
ปลาตัวใหญลากขึ้นผิวน้ําได  
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ปาเฮี่ยนเลาวารุนพอแมทํามาหากินอยางนี้ และไดปลาตัวใหญๆมากินนับตอนับแลว 
มาถึงรุนตนก็ทําตามแบบที่รุนพอทํามาเชนกัน  
 
“ตอนหลังมีอวน ไซ เบ็ด มาขาย หาปลางายขึ้น แรกๆ เรารูสึกวาเอาเปรียบปลา แต
ปลาหายากกวาเดิมเลยตองทํา” ปาเฮ่ียนกลาว แลวเลาตอวา เมื่อราว 20-30 ปที่ผาน
มา เริ่มมีเถาแกจากบนฝงมาจางใหคนบนเกาะ “ออกเรือระเบิด” ซึ่งหมายถึงการออก
เรือไประเบิดปลาในนานน้ําระหวางแดนไทย-พมา ซึ่งเปนรองน้ําลึกและมีปลาชุก
ชุม  
 
“แรกๆ เถาแกใหเอาเรือกาบางออกไปหาเอง ไปกันทั้งเด็กทั้งผูใหญ ผูหญิง ผูชายไป
หมด เพราะถาเปนพวกเรา ทั้งตํารวจไทย-พมา เขารูจัก เขาไมจับ แตถาเปนเรือของ
เถาแก พวกตํารวจเขายิง” ปาเฮ่ียนเลา  
 
ตอมาทางการหามออกเรือระเบิด กอนคลื่นยักษเขาถลม เถาแกเอาเรือมาจาง
ชาวบานบนเกาะเขาลักลอบระเบิดปลาเวลาตํารวจไมตรวจ แตหลังคลื่นยักษมาเถา
แกหายไปนานเพิ่งมาจางเมื่ออาทิตยที่แลว 
 
“เราออกเรือ 5-8 วัน ผูชายไดคาจางคนละ 1,500 บาท ผูหญิง 400-500 บาท เด็กได 
100 บาทตอครั้ง แตถาปลาไดนอยกวา 2 หองเรือครึ่ง ก็ไดคาแรงนอยกวานี้”  
ปาเฮี่ยนเลาพรอมทั้งอธิบายวา 1 หองเรือหมายถึง 1,000 กิโลกรัม  
 
“ออกระเบิดปลาอันตราย เพราะเดี๋ยวนี้เขายิงแลว ไมเหมือนเมื่อกอน มอแกนของ
พมาก็ออกมาหาแบบเรา แตเดี๋ยวนี้ตองแอบหา คนไทยที่ออกทะเล ไมกลาออกหา
เพราะอันตราย เถาแกเลยมาจางพวกเรา เราเลยออกเรือใชเรือใหญเถาแกเพราะ
รายไดดี” ปาเฮี่ยนกลาว จากนั้นยิปซีหญิงแหงทองทะเลก็กลาวอีกวา หลังคลื่นมา
เรือเราพังหมด ออกทะเลยังไมได เรือยังไมเสร็จ 1-2 เดือนตอมามีคนเอาของมา
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บริจาคในหมูบานบนเกาะ จึงไดมีอาหาร กอนหนานั้นก็หากินในทะเลใกลไปดํา
หอยแทงปลาน้ําตื้นกิน 
 
เมื่อทั้งของ ทั้งเงินบริจาคลงมา ปญหาก็เกิด ปาเฮี่ยนเลาวามีคนจากบนฝง ซึ่งเปน
บานหลังเดียวในหมูชาวบานที่ไมไดเปนชาวมอแกนตั้งอยูบนเกาะ ตอนแรกๆ เธอ
เปนตัวแทนในการสื่อสารระหวางชาวบานกับคนภายนอก ที่เอาของและเงินมา
บริจาค เนื่องจากชาวบานบนเกาะพูดภาษาไทยไมคอยถนัด แตตอมาตัวแทน
ดังกลาวกลับเก็บเอาของบริจาค รวมทั้งเงินไวเองคนเดียว โดยเอามาขายใหชาวบาน
บนเกาะจึงทําใหชาวบานบนเกาะไมพอใจ 
  
“เราไมพอใจ แตไมมีใครกลาพูดอะไร ใครๆ ตางก็กลัวเจกัน” ปาเฮ่ียนเลา ตอมามี
เด็กที่เปนอาสาสมัครลงมา เขาเปนตัวแทนในการติดตอจากคนขางนอกทําใหเจไม
พอใจ เมื่อมีองคกรจากสวนการลงมาดูแลการทํางานของอาสาสมัคร “เจาแมเกาะ
ของปาเฮี่ยนก็จัดการ ตอวาผานองคกรสวนกลางวาอาสาสมัครเหลานั้นมาทําใหวิถี
ชาวบานเปลี่ยนแปลงไป “เรากลัวแตเราอยากพูด ชาวบานคนอื่นก็อยากใหเราพูด 
เราเลยบอกความจริงกับคนที่มาตรวจสอบ” ปาเฮี่ยนกลาว และการพูดความจริง
ดังกลาว ทําใหปาเฮ่ียนโดนตบตีมาเปนครั้งที่สองแลว ซึ่งแตละครั้งที่เกิดขึ้นเปน
ความรุนแรงที่ชาวบานคนอื่นรูกันอยูเต็มอก แตไมมีใครกลาเขามาชวยเหลือใน
ขณะนั้น นอกเสียจากเมื่อเจาแมเกาะยางกลายออกไป แตละคนจึงไดกุลีกุจอออกมา
ชวยปาเฮี่ยน เพราะทุกคนอยูภายใตความกลัว และไมอยากมีปญหา 
“ฉันไมรูวาจะโดนอีกกี่ครั้ง ฉันก็กลัว แตฉันตองพูด เพราะถาฉันไมพูด คนที่นี่จะไม
มีปากเสียงเลย” ปาเฮ่ียนพูด นี่คือเรื่องราวของยิปซีทะเลที่เกาะเหลา ไมมีใครรูวาจะ
เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา คนบนเกาะโดนทั้งคลื่นยักษ ทั้งโรคระบาดซัดกระหน่ํายัง
ไมพอ ยังโดนคนดวยกันขูดเลือด ขูดเนื้อหากินบนความทุกขยากของคนที่น่ีซ้ําเขา
ไปอีกนี่หรือ...วิถีแหงพรานทะเลที่กําลังจะเปนไป  
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สัมภาษณเจาะใจตัวจริงเจใหญแหงเกาะเหลา   
“ฉันเปนคนปากราย ใจดี” เจใหญแหงเกาะแหงนี้บอกกับผม หลังจากที่ผมไดเลา
ใหเจใหญฟงถึงเรื่องราวความเปนมาของตัวผมเองที่เขามาบนเกาะนี้ เจเองบอกวาก็
เคยเห็นผมอยูสามสี่ครั้งเหมือนกันแตไมรูวามาทําอะไร “ผมก็ฟงเรื่องราวของพี่จาก
บางคน ที่ทํางานอยูบนเกาะ แตก็อยากจะฟงและถามบางเรื่องราวจากปากของพี่เอง” 
เจใหญต้ังใจฟงผมพูดดวยหนาตาขึงขัง “ถามมาก็ดีแลวพ่ีชอบคนที่ตรงไปตรงมา” 
เธอพูดดวยน้ําเสียงที่จริงจัง “พ่ีคิดอยางไรกับหนวยงานและองคกรตางๆ ที่มาทํางาน
อยูที่เกาะนี้” ผมเริ่มยิงคําถามแรกทันที “ที่จริงฉันก็อยากจะเลาเพื่อใหคนภายนอกได
รับรูบางเหมือนกัน ฉันนะมีเปาหมายในการมาอยูที่นี่ชัดเจน คือมาคาขาย แต
ขณะเดียวกันการที่เรามาอยูที่นี่เราก็ตองเขากับชาวบานที่นี่ใหได แลวเราก็ตองชวย
ชุมชนดวย แตองคกรตางๆ ที่เขามาบอกวาจะชวยเหลือชาวบานกลับมาสรางความ
แตกแยกใหกับชุมชน ฉันอยากจะติติงบางอยางเกี่ยวกับการทํางานของกลุมคน
เหลานี้ หนึ่งระดับหัวหนาของแตละองคกรทําไมไมประสานงานกัน  ตางคนตางทํา
บางทีก็ซ้ําซอนกัน และการทํางานไมใหเกียรติชาวบาน ไมใหเกียรติชุมชนดวย 
เพราะเทาที่เห็นบางองคกรจะทําอะไรไมผานคณะกรรมการชุมชนทั้งๆ ที่ชาวบาน
เขาก็มีคณะกรรมการอยู และอีกประการหนึ่งการทํางานดูเหมือนแยงกันทํามากกวา
รวมมือกันเลยทําใหชาวบานแตกแยกกัน เจาหนาที่บางคนก็ฟงแคแกนนําชาวบาน
เพียงฝายเดียว ไมฟงความใหรอบขาง”  เจใหญรายยาว  ผมนั่งฟงพลางพยักหนา ผม
ก็รูสึกเห็นดวยกับประเด็นเรื่องการทํางานไมสอดประสานกัน และไมมีจุดมุงหมาย
ไปในทางเดียวกัน เพราะบางครั้งแมจะมีบางองคกรรับทุนจากแหลงทุนเดียวกัน 
และก็เขามาทํางานในหมูบานเดียวกัน แตกลับทํางานโดยแบงพรรคแบงฝาย ใน
กรณีที่ชุมชนมีความขัดแยงกันในบางประเด็น องคกรเหลานี้ก็กลับไปเขากับแกนนํา
ชุมชนขางที่ตนสนับสนุน จนทําใหชุมชนตองแบงออกเปนฝกฝายจนทําใหเกิด
ความแตกแยกในชุมชนอยางชัดเจนมากขึ้น เพราะตางฝายก็มีองคกรมาหนุนหลัง
เลยกลายเปนวาแทนที่องคกรเหลานี้จะชวยสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนกลับ
กลายเปนวาไดมาสรางความแตกแยกใหแกชุมชนไปเสียอีก   
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“ผมอยากถามพี่บางเรื่อง คือเรื่องที่พ่ีไปใหขาวกับหนังสือพิมพบางฉบับวาชาวบาน
ที่นี่ขายลูกกิน ไมทราบวาขอเท็จจริงเปนอยางไร” พอจบคําถามเจใหญก็เขาไปใน
บาน เพียงช่ัวครูก็กลับออกมาพรอมสมุดเลมใหญและเล็กอยางละเลม “นี่เปน
รายละเอียดที่พ่ีจดไว” เจพูดพลางกางสมุดเลมใหญออกใหผมดู “นี่นองแลซิรายช่ือ
เด็ก ผูปกครองรวมทั้งคนที่เอาเด็กไป” ผมดูก็เห็นมีรายช่ือมีช่ือเด็ก และชื่อพอแม
ประมาณสิบกวาราย “ความจริงมีมากกวาที่พ่ีใหขาว” ผมเห็นขอความที่มุมกระดาษ
ดานบนเขียนกํากับไววา   “ลูกยก” ซึ่งแปลวาบุตรบุญธรรม เลยไมแนใจวาการขาย
ในครั้งนี้เปนการรับเด็กที่ผูปกครองยากจนไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมแลว ใหเงิน
ชวยเหลือพอแมเด็กบาง แตเจก็ยืนยันวาเขาขายกันจริงๆ  มีคนซื้อเปนเลี้ยงเปนลกูยก    
 
“นี่ดูซิมีแมกระทั่งขอมูลที่วาเขาเริ่มซอมเรือวันไหน ใครมาเยี่ยมวันไหน ช่ือใครบาง
ที่รับการชวยเหลือ ฉันจดไวหมด” เจเปดสมุดบันทึกเลมเล็กพลางสาธยายใหฟงเปน
ฉากๆ ในสมุดเลมนั้นก็มีขอมูลตางๆ จดไวตามที่แกบอก สวนในเลมใหญก็มี
รูปภาพสมาชิกในครัวเรือนของทุกครอบครัวและทุกคนบนเกาะ พรอมรายชื่อขีดฆา
เขียนเพิ่มเติมวาใครยายเขา ยายออก เกิดใหม ในขณะที่เราสนทนากันอยูสามีของเจ
ซึ่งเขามาสมทบอีกคน และพูดเสริมขึ้นวา “บางครั้งคนเราก็ชวยที่นี่เพื่อใหหลายคน
อยูรอด เชน เรื่องที่มีคนพูดวาเราพาชาวบานเขาศาสนาใหม เพื่อใหไดเรือ เราก็ทํา
แบบนั้นจริง เพราะชวงแรกเราก็ตองทําทุกอยางเพื่อใหไดรับความชวยเหลือจากที่
ไหนก็ได ใครจะนับถือจริงหรือไมจริงก็ไมเปนไร ใครที่รับความชวยเหลือแลวหลัง
จากนั้นจะไมนับถือตอก็วากันอีกที ดูซิเมื่อเชานี้ก็มีกิจกรรมที่โบสถมีชาวบานกี่คนที่
ไปสวนใหญก็มีแตเด็กที่ไปกินขนมเพราะเขาเลี้ยงขนม” ผมพยักหนาเพราะกอนมา
นั่งคุยที่นี่ไดแวะเวียนไปดูที่โบสถมาเหมือนกัน เห็นเด็กๆ ประมาณสิบคนที่เขาไป
รวมรองเพลง “ขนมเปนสิ่งลอใหเด็กๆ เขารวมกิจกรรมไดดี บางองคกรก็แจกแต
ขนม ฉันเคยเสนอพวกเขาไปวาทําไมไมแจกเสื้อผา หรือกระเปานักเรียนบาง” เจ
ใหญเพิ่มเติม “เรื่องการแยงกันสรางผลงานก็เหมือนกัน เราอยากใหหนวยงานตางๆ 
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ที่ทํางานในพื้นที่รวมมือกัน ประสานงานกัน ไมใชมาแบงแยกชาวบานทําใหเขา
แตกเปนกลุมเปนพวกแบบนี้ ตอนนี้คนในหมูบานแตกแยกกันหมดแลว”  เจพูด
อยางมีอารมณ    
 
หลังคลื่นยักษพนผานในหมูบานเล็กๆ แหงนี้ก็มีหนวยงาน องคกรตางๆ เขามา
ชวยเหลือมากมาย ชาวบานจะเชื่อและรวมมือกับองคกรใดนั้นมีปจจัยหลายอยางที่
ทําใหชาวบานตัดสินใจวาจะเขารวมกับฝายไหน แตเงื่อนไขตางๆ ในการใหความ
ชวยเหลือ ชุมชนรวมรับรูตัดสินใจดวยกันหรือไม หรือมีเฉพาะแกนนําบางคน
เทานั้นที่ตัดสินใจ ความชวยเหลือที่ไดอาจไดรับไมเทาเทียมกัน ความขัดแยงจึง
เกิดขึ้นสั่งสมจนกลายเปนปญหา ชาวบานที่นี่ตองหาทางออกดวยการโยกยายถิ่น ซึ่ง
เปนเรื่องปกติประการหนึ่งของคนที่นี่ ดังที่เจไดเลาใหฟงเกี่ยวกับการยายที่ของ
ชาวบานจํานวนหนึ่งที่ยายไปยังเกาะชางบนที่ดินของศาสนาจารยผูนําองคกรศาสนา
ที่ไดซื้อเอาไววา   “เรื่องที่ชาวบานสามสิบคนยายไปอยูเกาะชาง ฉันรูเรื่องนี้ดี และก็
มีรายช่ือคนที่ยายไปดวย” นั่นเปนเรื่องสุดทายที่เราไดคุยกันในวันนั้น   
 
เม่ือพระเจามาชวยชาวเล 
หลังคลื่นยักษสึนามาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ไมก่ีวันหลังจากนั้นก็มีความชวยเหลือ
เขามามากมาย ทั้งการชวยเหลือดานเงินทาง การบริจาคสิ่งของ การซอมแซม
บานเรือนที่อยูอาศัย ซึ่งก็มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลายครั้งก็มีการระดมกําลัง
กันเขามาอยางไรระเบียบและแบบแผน จนสงผลทั้งดานบวกและลบตามมาหลายๆ 
ดาน ความชวยเหลือบางสวนก็เขามามากเกินไปและไมตรงกับความเสียหาย ทําให
ตองมีการแกปญหาที่ไมตรงกับความตองการตามมา เราไมไดปฎิเสธวาความ
ชวยเหลือตางๆ ที่เขามาตางมุงหวังในการเยียวยาความเสียหายไมวาในทางใด แต
ความชวยเหลือบางอยางหากพิจาณาดูใหลึกกลับสงผลตอความเปลี่ยนแปลงตอ
ชุมชนในระยะยาว เชน ความชวยเหลือขององคกรศาสนาที่มาพรอมกับการจูงใจให
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อเปนเบื้องหลัง  อาจทําใหชาวเลจํานวนหนึ่งที่
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เคยนับถือวิญญาณบรรพบุรษตองเปลี่ยนไปนับถือสิ่งอื่นที่แตกตางออกไป ซึ่งไมวา
จะเปนการเชื่อดวยเกิดความเชื่ออยางสมัครใจ หรือเช่ือดวยเงื่อนไขใดๆก็ตามแต แต
ก็แนนอนวาการเปลี่ยนวิถีทางความเชื่อยอมสงผลตอวิถีทางดานประเพณีวัฒนธรรม 
และวิถีการดําเนินชีวิตที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อเหลานั้นใหสั่นคลอนไปไมมากก็
นอย   
 
แมจะไมมีศาสนาที่เดนชัด แตความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษของชาวเลกลับเปน
สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจาก พิธีกรรม และ จารีตประเพณีอยางพิธีเสา
หลอโบง พิธีไหวศาลบรรพบุรุษ พิธีลอยเรือ ที่ไดมีการปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน 
เหลานี้ลวนถือเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเคารพนับถือชาวเลเชนมอแกนมีตอวิญญาณ
บรรพชน แตถาหากวันใดลูกหลานชาวเลรุนตอๆ ไปกลับไปเชื่อในศาสดาหรือสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจอื่นๆ รากเหงาทางอารยธรรมชาวเลก็คงถูกลืมเลือนไปทีละนอยๆ ใช
วาศาสนาใหมที่เขามาจะไมดีหรือเลวรายอยางไร แตการที่ความคิดความเชื่อใหมๆ 
จากที่ๆมีบริบทตางออกไปจากบริบทเดิมของชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของความเชื่อที่มีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคนแลว ไดกอใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรม
และประเพณีตางที่ลงตัวกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมที่เคยปฏิบัติตอ
กันมา 
 
การที่จะวิพากษวิจารณการเขามาชวยเหลือขององคกรทางศาสนาเปนเรื่อง
ละเอียดออน โดยเฉพาะอยางยิ่งยอมเปนสิ่งที่สรางผลกระทบตอความรูสึกของผูที่
นับถือศาสนาผูใหความชวยเหลือนั้นอยูไมมากก็นอย  และแนนอนวาไมมีใครรู
หรอกวาความชวยเหลือนั้นจะเขามาเปลี่ยนแปลงวิถี หรือความเชื่อของชาวเลไป
มากนอยเพียงใด อยางไรก็ตามจากการติดตามความชวยเหลือในลักษณะนี้ของ
องคกรศาสนาที่เขามา เราจะไดเห็นถึงความเคลื่อนไหวตางๆ ที่กลุมผูใหความ
ชวยเหลือกลุมนี้วาไดมีการเขามาใหความชวยเหลือ และมีผลตอบรับอยางไรบาง
จากชุมชน 

 30



 
ขอมูลตอไปนี้จะเปนการนําเสนอขาวคราวที่มาจากสื่อตางๆ เพื่อใหเห็นบาง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น และบางความรูสึกนึกคิดจากชาวบานในชุมชนผูประสบภัย 
ซึ่งก็นาจะสามารถบงบอกถึงสัญญาณบางอยางที่จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเหลานั้นได                                           
 
“ผูสื่อขาวรายงานวา ขณะนี้บริเวณเขาหลัก จ.พังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ประสบภัยคลื่น
ยักษสึนามิอยางรุนแรง ไดมีกลุมคริสเตียน ทั้งไทยและตางชาติเขามาเปดศูนย 
ลักษณะคลายโบสถใหม 25 แหง เฉพาะที่ตลาดบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา มี
โบสถและศูนยรวมชาวคริสตสรางใหมติดกัน 17 แหง คือ คริสตจักรแบ็บติสต
พระคุณ มูลนิธิพรเมตตา คริสตจักรวิคตอรี่พังงา มูลนิธิพันธกิจพระพร ฯลฯ ทั้งนี้มี
สมาชิกที่อางวามาจากองคกรคริสเตียนตางๆ เขาไปหาผูประสบภัยสึนามิตาม
หมูบานตางๆ ใน จ.พังงา โดยเฉพาะหมูบานที่ไดรับความเดือดรอนหนัก 4 แหงคือ 
บานทุงดาบ หมูเกาะพระทอง อ.คุระบุรี บานทับตะวัน บานน้ําเค็ม บานบางสัก อ.
ตะกั่วปา เพื่อชักจูงใหเปลี่ยนมานับถือพระเยซู  ผูใหญบานแหงหนึ่งที่ประสบภัย
คลื่นยักษสึนามิ เปดเผยวา ต้ังแตเดือนมกราคม 2548 มีกลุมคนไทยและฝรั่งที่อางวา
เปนคริสเตียน เขามาในหมูบานไมตํ่ากวา 40 องคกร ชักชวนใหชาวบานเปลี่ยน
ศาสนาแลกกับความชวยเหลือตางๆ สวนใหญจะอางวา เปนคริสเตียนจากมูลนิธิ 
หรือองคกรที่เปนช่ือภาษาตางประเทศ จากนั้นก็แจกเงินใหชาวบานรายละ 500-
5,000 บาท พรอมพูดจาชักชวนใหไปโบสถและสัญญาวา จะสรางบานใหหากเขา
รับเปลี่ยนไปนับถือพระผูเปนเจา ชาวบานคนใดยอมไปโบสถทุกอาทิตยก็จะสราง
บานใหจริง แตหากไมทําตามจะถูกตัดความชวยเหลือ     "ตนปที่ผานมา มีฝรั่งหลาย
กลุมเขามาในหมูบานประสบภัย แลวยื่นเงื่อนไขกับผูใหญบานวา หากชักจูงลูกบาน
ใหเปลี่ยนไปนบัถือพระเจาได จะสรางบานใหฟรีๆ บางวันเขามาไมตํ่ากวา 5 องคกร 
แตไมมีใครจําช่ือไดเพราะเปนภาษาฝรั่งยาวๆ ชาวบานหลายรายยอมเปลี่ยนไปนับ
ถือคริสต เพราะอยากไดของแจก ถาใครไมไปโบสถก็จะไมไดของบริจาค บางคน
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ไมไดประสบภัย แตถาเปลี่ยนไปนับถือคริสตก็จะไดบานใหม" ผูใหญบาน กลาว   
นายพรม กลาทะเล ชาวมอแกน วัย 64 ป อาศัยอยูที่หมู 1 บานทุงดาบ ต.เกาะพระ
ทอง       อ.คุระบุรี จ.พังงา เปดเผยวา ขณะนี้คนในหมูบานทะเลาะและแตกแยกกัน
อยางหนัก เนื่องจากหลังเกิดคลื่นยักษสึนามิ ก็มีฝรั่งและคนไทยเขามาในหมูบาน
จํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมคริสเตียนจากองคกรตางๆ บางรายเขามาชักชวนใหชาว
มอแกนเลิกนับถือผีบรรพบุรุษและพระสงฆ เปลี่ยนไปนับถือพระเจาแทน ชาวบาน
ที่ยอมไปโบสถจะไดรับเงินและของชวยเหลือมากกวาคนอื่น เชน ไดเรือใหม อวน
ใหม ฯลฯ ทําใหกลุมที่ไมเปลี่ยนศาสนาไมพอใจ เกิดการโตเถียงตัดขาดญาติพ่ีนอง
กันหลายครอบครัว "ที่นี่มีชาวบานอยู 22 ครัวเรือน หลังเกิดสึนามิเปลี่ยนศาสนา
เปน   ครสิเตียนแลว 14 หลัง ที่เหลือ 8 หลังเปนลูกหลานครอบครัวผมเกือบทั้งหมด 
แตมีลูกสะใภคนหนึ่งที่หันไปนับถือคริสต ผมก็ไมไดวาอะไร เพียงแตเสียใจที่เขา
ไมสามารถไหวผีบรรพบุรุษได เวลามีพิธีกรรมดั้งเดิมของหมูบานก็ไมคอยมีคนเขา
รวม มีแตคนเฒาคนแก ตอนนี้คนในหมูบานเปลี่ยนไปหมดแลว แบงเปนสองกลุม 
ไมพูดกัน ไมเดินไปมาหาสูกัน ไมชวยเหลือกันเหมือนเดิม หวงแตอนาคตจะไมมี
ลูกหลานสืบทอดประเพณีตอ" นายพรมกลาว                
 
ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผานมา ชาวมอแกนบานทุงดาบไดจัดงาน
ชิงเปรต หรืองานบุญเดือนสิบ ปรากฏวามีผูเขารวมนอยกวาปที่ผานมา นายสุพจน สุ
คันธรส ผูใหญบานทุงดาบ ยอมรับวา งานบุญปนี้คนมานอยกวาปกติ เพราะ
ชาวบานสวนหนึ่งไดหันไปนับถือศาสนาคริสต ทุกวันอาทิตยจะมีคนมารับไป
โบสถแทน ตนอยากใหชาวบานกลับมารักใครกันเหมือนเดิม แตก็ไมรูวาจะทํา
อยางไรดี เพราะการนับถือศาสนาเปนความพอใจสวนตัว นางสมใจ กลาทะเล และ
นางกัลยา เลหอาวุธ สวนหนึ่งของชาวมอแกนบานทุงดาบที่หันไปนับถือศาสนา
คริสต เปดเผยวา หลังเกิดสึนามิรูสึกหวาดผวาและนอนไมหลับ เมื่อยายไปอยูที่ศูนย
พักพิงช่ัวคราว มีบาทหลวงจากโบสถที่ จ.ภูเก็ต เขามาปลอบใจ ใหกําลังใจ จนรูสึก
ดีขึ้น คืนไหนฝนรายก็จะอธิษฐานกับพระเจาก็รูสึกดขีึ้น ทําใหเช่ือและนับถือในพระ
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เจา ตลอดจนคําสอนของศาสนาใหรักคนอื่น ไมกินเหลา ไมเลนการพนัน ถือเปนคํา
สอนที่ดี นอกจากนี้การเปลี่ยนมาเปนคริสเตียน ก็ไมตองทําบุญไหวผี ซึ่งมีเกือบทุก
เดือน ตองซื้อเหลาขาว   ไกตม อาหาร ขนม ฯลฯ ทําใหสิ้นเปลือง เมื่อกินเหลาเสร็จ 
ผัวเมียก็จะทะเลาะทุบตีกันเปนประจํา      "ต้ังแตเด็กเห็นพอแมเมาเหลาตีกันประจํา 
มีเงินเทาไรก็ใชหมด มีแตหนี้สิน พอเกิดสึนามิมีคนมาชวยเยอะแยะ ทําใหรูวาใน
โลกนี้มีหลายศาสนา เมื่อคนในครอบครัวหันมานับถือพระเจาชีวิตก็ดีขึ้น เลิกกิน
เหลากันทุกคน ตอนนี้มอแกนในหมูบานเขาพิธีเปนลูกของพระเจาแลว 20 คน มา
ชวยกันจัดตั้งกลุมมอแกนพัฒนาขึ้นในหมูบาน ชวยเหลือกันเรื่องอุปกรณทํามาหา
กิน สวนเรื่องที่มีคนจางใหเปลี่ยนศาสนานั้นไมเปนความจริง เปนความสมัครใจ
ของพวกเราเอง" นางกัลยา กลาว (ที่มา น.ส.พ. คมชัดลึก วันที่ 10 ต.ค. 2548)”  
 
การยอมรับศาสดาหรือ ยอมเปลี่ยนแปลงหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหม อาจเปนสิทธิ
สวนบุคคลที่ยอมตัดสินใจเองได แตในวิถีของชาวเลผูเพิ่งหยุดรอนเร วิถีทางของ
ศาสดาองคใดเลาจะเหมาะสมเทาแนวทางของบรรพบุรุษที่เคยสรางมา  
                                                                            

ชาวเลชีวิตผูมีทางเลือกในการใชชีวิตมากขึ้น ?       
ชีวิตบนเกาะเหลาที่บอกเลาเร่ืองราวชวนคิด       

 หลังคลื่นยักษสึนามิมาเยือนในปลายเดือนธันวาคม 2547 วิถีของชาวมอแกนที่เกาะ
เหลานอกเปลี่ยนแปลง ไปหลายอยาง แตบางชีวิตที่นี่ก็ยังคงวิถีดังเดิม ดั่งเชน
ตัวอยางชีวิตสามีภรรยาชราชาวมอแกนที่ช่ือ เอปุก กับใบ ทั้งสองคนยังดํารงชีวิต  
หาปลา ทํากิน นอนพักอยูในเรือลําเล็กๆ ยังลองไปหาปลาตามกระแสคลื่น ไมวาจะ
เหน็บหนาว แดดรอน พรําฝน เขาทั้งสองก็ยังใชชีวิตอยูในเรือลําเดิม เมื่อฤดูลมฝน
มรสุมมาเยือนสองผัวเมียก็ตัดใบเตยมาเย็บมุงเปนหลังคากันฝน ยามเชาในยาม
หมอกขาวเคลายอดเขานางหงสฝงจังหวัดระนองมองเห็นแตไกล น้ําทะเลที่ลดไกล
หางไปจากฝง ชีวิตของสองมอแกนก็ดําเนินไป ตกปลา หาหอย มาปรุงกินแบบ

 33



งายๆ บนเรือ ยามสายก็คอยๆ พายเรือขึ้นมาตามกระแสน้ํามาใกลหมูบาน มาแวะพุด
คุยกับเพื่อนบานเรื่องทํามาหากิน เขาทั้งสองไมรูเรื่องสภาวะเศรษฐกิจบานเมือง 
เรื่องปญหาการบานการเมือง หรือความยุงเหยิงทางสังคม เขาก็ไมรูสึกวาปญหา
เหลานั้นมากระทบถึงตัวพวกเขาแตอยางใด  
 
ทุกวันนี้มอแกนที่เกี่ยวของกับเรื่องเงินๆ ทองๆ บนเกาะเหลาอยูทุกเมื่อเช่ือวันก็มีแต
สองแมเฒาที่ช่ือ มอหลอยกับบุยน ซึ่งเปนผูที่มีอาชีพขอทานอยูในเมืองระนอง ทั้ง
สองมักจะไปๆ มาๆ ระหวางเกาะเหลากับตัวเมืองระนอง ลูกหลานของทั้งสองแม
เฒาเคยขอรองวาอยาไปขอทานอีกเลย แตสองเฒาก็หาฟงไม ในเมื่อมันหาเงินไดมัน
ก็ไดกลายเปนอาชีพของแมเฒาทั้งสองซึ่งเปนอาชีพที่ไดจับเงินทุกวันเสียดวย 
ในขณะที่ลูกหลานที่อยูเกาะไดจับแตปลา กุง หอย ในวันที่พบแมเฒาทั้งสองบน
เกาะเหลาผมสังเกตเห็นสิ่งของที่สองแมเฒานําออกมาจากยาม เปนพวกเสื้อผาเกาๆ 
ที่ทั้งสองนํามาใสเปนชุดฟอรมไปทํางานนั่นเอง และยังมีอาหารอยางปลาแหง กะป 
บางสวนที่ลูกหลานใหมาจากเกาะ อีกครั้งหนึ่งพบแตแมเฒามอหลอย นั่งเปบขาว
จากถังพลาสติกสีเหลืองอยูที่ปายรถเมลในตัวเมืองระนอง มอแกนเฒาทั้งสอง
ดํารงชีวิตในเมือง หาเงินจากคนในเมือง มีคนบอกวาทั้งสองไดเงินวันหนึ่งเปนรอย 
ถาชวงเทศกาลก็อาจจะไดหลายรอย แนนอนวาทั้งคูไมรูหรอกวาเศรษฐกิจหมายถึง
อะไร การออนและแข็งตัวของคาเงินบาทเปนอยางไร สิ่งเดียวที่รูก็เพียงแตวาเงินก็
คือเงินสามารถซื้อของได บางทียังนํากลับไปใหลูกหลานที่เกาะ บางทีโชคดีก็อาจจะ
หาเงินไดมากกวาเพื่อนมอแกนที่อยูบนเกาะหลายคน นี่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ชาวเลที่ผันชีวิตเขามาสูเมือง กับอาชีพที่หลายคนมองวาต่ําตอยแตสําหรับหญิงชรา
ทั้งสองแลวนี่คืออาชีพที่ทําแลวไดเงิน 
 
ครอบครัวของลุงโจเปนครอบครัวชาวมอแกนบนเกาะเหลาที่หลังๆ ชาวบานที่นี่ตาง
ชินชากับเสียงทะเลาะทุบตีกันระหวางแกกับภรรยาอยูบอยครั้งสวนหนึ่งก็
เนื่องมาจากฤทธิ์เหลา บางคนก็นินทาวาการที่แกชอบดื่มเครื่องดื่มบํารุงที่ขายกันอยู
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ดกดื่นในรานคาในหมูบานมากเกินไป เลยตองระบายออกมากับคนในครอบครัว 
แตเชานี้ผมเห็นลุงโจมานั่งซึมเซาวิดน้ําออกจากเรือ “แกคงอยากไดกระทอม” เพื่อน
บานคนหนึ่งบอกผม นอกจากเหลา และเครื่องดื่มชูกําลังแลวแกยังติดกระทอมดวย 
ใบไมวิเศษนี้ทําใหแกสูแดดไดตลอดวันยามออกทะเล แตถาฝนมาคราใดตองรีบ
หลบใหไว นอกจากนี้บางอยางแกก็ทําไดอยางไมนาเชื่อ อยางสิ่งที่ผมฟงแลวถึงกับ
อึ้งคือตอนที่เพื่อนนักพัฒนาโครงการฟนฟูแหงหนึ่ง ที่พักอยูบานติดกับบานของลุง
เลาใหฟงวา “ไมนานมานี้ลุงโจแกทําคลอดเมียแกเองกะมือ”  แตในยามที่ลุงโจตีเมีย
ผมเปนพยานไดวาชายคนเดียวกันนี้เองที่กลายรางเปนซาตานไดอยางไมนาเชื่อ  
ครั้งหนึ่งผมไดเขารวมรูเห็นอยูในเหตุการณทะเลาะกันระหวางแกกับเมียดวย ตอน
แรกเราไดยินเมียแกรองไหเสียงดังอยางนากลัวพรอมเสียงขวางปาขาวของโครม
ครามดังมาจากบาน “ลุงโจเมาตีเมียอีกแลว” คนแถวนั้นบอกกัน เพื่อนบานบางคน
รองบอกลูกชายของลุงโจใหกันลุงโจเอาไวแตก็ไมมีประโยชนในยามนี้แกไมฟง
ใครทั้งนั้น แตเพื่อนบานบางคนก็นิ่งเฉย พวกเขาชินชากับการทะเลาะเสียแลว
กระมัง ตอนที่หวาดเสียวคือตอนที่แกก็นําผามามัดคอเมียกับขื่อ เพื่อนบานบางคน
ทนไมไหวจะขึ้นไปหาม แตพอจะกาวขึ้นบันไดบานลุงโจก็ถือขวานออกมาตอนรับ 
คลายๆ จะบอกวานี่คือเรื่องในครอบครัว หลายคนก็รองบอกใหแกใจเย็นๆ สุดทาย
อาจเปนเพราะความเกรงใจเจาหนาที่องคกรพัฒนาที่อยูในเหตุการณที่เขามารวม
หามปราม เหตุการณจึงไดยุติลง สิ่งที่เเหลือจากเหตุการณในครั้งนี้คือรอยเลือดที่
กลบหนาหญิงมอแกน ผูที่สามีเพิ่งทําคลอดเมื่อไมนานมานี้ แตมาวันนี้มือทําคลอด
เกือบจะกลายเปนมือสังหารไปเสียแลว  

สําหรับมอแกนที่นี่หลายสิ่งยังคงเปนอยูเชนเดิมที่เคยเปนมา ดังเชนชีวิตผัวเมียชาว
มอแกน เอปุกกับใบที่ยังรอนเรกลางทะเลกับเรือกาบางลําเล็ก  บางอยางก็เปลี่ยนไป
อยางที่มอแกนในอดีตอาจจินตนาการไมออก ดังกรณีของมอหลอยกับบุยนสองแม
เฒามอแกนที่ขอทานอยูในเมืองระนอง หรือชีวิตของ ลุงโจกับเมียที่ตองผันไปตาม
กระแสน้ําและระดับแอลกอฮอลในเลือด ทั้งเจาหนาที่นักฟนฟู นักพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตเด็ก เจใหญแมคารายใหญแหงเกาะเหลา อาจารยผูนําศาสนาใหมที่ชักชวนให
ชาวบานยายขามเกาะไปเพื่อใหความชวยเหลือหรืออาจมีอะไรเคลือบแฝงก็ไมอาจรู
ได ปจจุบันหลังสึนามิการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแหงนี้บางอยางก็มองเห็นไดแลว 
แตบางอยางตองใชเวลา และก็อาจมองดวยตาไมเห็น แมคนที่นี่ไมชอบแยงชิง ไม
ชอบแขงขันกับใคร ไมสะสม ไมฟุงเฟอทะเยอทะยาน และยังมีชีวิตสวนใหญ
เหมือนเชนดังสมัยบรรพชนผูลองเรือแลนไปในทองทะเล  แตสิ่งตางๆ ที่เขามาสู
ชุมชนแหงนี้ทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจตางก็มีเปาหมายของมัน มอแกนที่นี่ไมสามารถ
เขาใจเปาหมายของสิ่งเหลานั้นไดทั้งหมด เขาไมเขาใจวาเขาควรใชประโยชนจาก
สิ่งเหลานั้นอยางไร หรือสิ่งเหลานั้นเอาอะไรไปจากเขาบาง เชน ตอนนี้แทบทุกบาน
มีโทรทัศน มีเครื่องเสียง พวกเขาดูละครหลังขาว เกมสโชว รายการเพลง สิ่งที่
ปรากฏบนหนาจอทีวีบางครั้งมีแตความฉาบฉวย บางครั้งก็นําเสนอความรุนแรง
อยางที่เราคนเมืองเคยรูกัน ทัศนคติ และความฉาบฉวยอันใดที่เคยสื่อผานละครน้ํา
เนาใหคนในเมืองไดดู ตอนนี้เด็กๆ และคนหนุมสาวที่นี่ก็จดจออยูกับละครเหลานั้น
จนสายตาไมกระพริบ สิ่งเหลานี้ไดผานเขามาในวิถี และกําลังเปนสวนหนึ่งที่จะ
นําไปสูความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาอาจยังไมรูสึกตัววาตอนนี้ความเปนตัวตนของ
พวกเขากําลังถูกลดทอนลงแมผานชองสี่เหลี่ยมเล็กเชนนี้ แลวใครเลาจะทําใหพวก
เขาไดรับรูและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเทาทัน  นั่นเปนเพียงตัวอยางของ
หนึ่งในหลายๆ ชองทางที่จะนําพวกเขาไปสูวิถีแหงความเปลี่ยนแปลง    
 
ชีวิตและความรักขามพรหมแดน 
ที่เกาะสินไหวันนี้ผมมาที่บานมอแกนที่ช่ือลุงอานัด ชายชาวมอแกนผูมีแขนขาง
เดียวเนื่องจากอุบัติเหตุทางทะเล เมื่อขึ้นไปบนบานแลวสิ่งหนึ่งที่เตะตาผม คือรูป
หนุมมอแกนผิวดําเขมกับสาวผิวขาวหนาใสที่ติดอยูขางฝา “รูปใครกันหรือลุง” ผม
ถามขึ้น “รูปหลาน ไปไดเมียพมาโนนบางทีเขาก็ไปๆ มาๆ” ลุงอานัดตอบ ผมเลยชม
วา “แฟนเคาสวยนารักดีนะ โชคดีของเจาหนุม” พอนั่งลงลุงอานัดก็เริ่มเลาวา “เขาก็
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ไปมาระหวางเกาะเหลากับเกาะสินไหนี่แหละ บางทีก็ไปทํางานที่ฝงพมาทํางานลาก
อวนกับเรือประมง”   
 
ที่เกาะสินไหมีชาวมอแกนแคสามครอบครัว สมาชิกทั้งหมดมีรวมกันสิบสี่คน มี
บานมอแกนสามหลังปลูกติดๆ กัน และก็มีเพิงพักเล็กๆ อีกบางสวนที่เปนของชาว
พมาที่เขามาพักพิงทํามาหากินอยูที่นี่  
 
เกาะสินไหอยูไมไกลจากนานน้ําพมา การเดินทางเขาออกไปมาจากเขตพมาจึงไมใช
เรื่องยากสําหรับ 
 
มอแกนที่นี่ หนุมมอแกนหลายคนเดินทางไปทํางานที่ฝงพมาแตลูกเมียอยูที่เกาะ
เหลา หรือเกาะสินไห 
 
ฝงไทย หรือบางทีก็ไปฝงพมาทั้งครอบครัว บางครั้งผูหญิงมอแกนฝงไทยก็ไดสามี
เปนชาวพมาเหมือนกันสําหรับมอแกนไมวาฝงไทยหรือฝงพมาคําวา “พรมแดน” 
หรือ “นานน้ํา” เปนเพียงคําที่กฎหมายเพิ่งตั้งขึ้นทีหลัง บรรพบุรุษของพวกเขา
เดินทางรอนเรไปมาในทองทะเล และเกาะแกงตางๆ มานานกวาหลายรอยปแลว 
พรมแดนหรือนานน้ําจึงไมใชเขตที่แบงแยกพวกเขาออกจากกัน มอแกนเกาะเหลา
และเกาะสินไห มีพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่นองอยูฝงพมา เสนทางอารยธรรม เสนทาง
ทํามาหากินของพวกเขามีอาณาเขตกวางไกลมากทีเดียว   
การเดินทางเรรอนไปในทะเลกวาง ในอดีตไรเสนนานน้ํากั้นแบงพรมแดน อาณา
เขตประเทศหรือเมืองตางๆ ชาวเลทั้งมอแกน มอแกลนและอูรัคลาโวยตางเปนพี่
นองเดียวกัน ชาวอูรัคลาโวยที่เกาะหลีเปะมีเพื่อนและญาติอยูที่เกาะเหลา เกาะลันตา 
ชาวมอแกนที่เกาะสุรินทรมีพ่ีนองอยูที่เกาะพระทองหรือบานทับตะวัน พวกเขาไป
มาหาสูกันอยูเสมอ ทั้งงานประเพณีบุญเดือนสี่ที่ไหวศาลพอตา บุญเดือนหาพิธีไหว
เสาหลอโบง บุญเดือนหกทําบุญกลางบานและลอยเรือ จะพบชาวเลจากเกาะตางๆ 
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มาเยี่ยมเยือนเพ่ือนพี่นองอยูทุกงาน สมัยกอนพี่นองชาวเลจากหมูเกาะมะริด เกาะ
ยานเชือกในฝงพมายังลองเรือกาบางมารวมพิธีหลอโบงที่เกาะสุรินทร  
 
มาถึงวันนี้ ในวันที่ไดมีการแบงนานน้ําอยางชัดเจน มีกฎหมายตางๆ เปนตัวควบคุม 
มีหลักสิทธิมนุษยชนที่พยายามมอบสิทธิและหนาที่ใหทุกคนอยางเทาเทียมกัน มี
ภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ซึ่งแมจะเปนภาษาที่ นอกจากตัวนักพัฒนาผูสรางคํา
ขึ้นมาใหม และชาวบานยังไมคอยเขาใจ มีการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนใหชาวเล 
ชาวเลสวนใหญก็มีบัตรประชาชนเปนคนไทยสมบูรณแบบเกือบทุกคนทุกหมูบาน
แลว ชาวเลจึงแปรสภาพมาเปนชาวไทยอยางเต็มตัวในช่ือชาวไทยใหม มีการเขามา
ศึกษาวิจัย ตลอดจนถึงการวางกฎเกณฑการอยูรวมกัน มีการสรางบานที่เปลี่ยนไป
คลายรีสอรท ใครๆ เห็นก็อยากมาอยูแทนชาวเล มีการสรางศูนยวัฒนธรรม ไวแสดง
ใหนักทองเที่ยวชม นักการเมืองก็เขาไปยกมือไหวชาวเลเวลามีงานบุญประเพณี
ตางๆ และใกลฤดูกาลเลือกตั้ง   
 
จากการอยูรวมกันโดยอาศัยจารีตประเพณี เปนเครื่องมือในการจัดการสังคมชาวเล
แตเดิม ที่มีการเลือกผูนําโดยระบบคุณธรรม จริยธรรม เปลี่ยนเปนการเลือกตั้งโดย
การกากบัตรลงคะแนน จากการยอมใหอภัยซึ่งกันและกันแบงปนประโยชนโดย
ผูนําแบบธรรมชาติ ตองกลายมาเปนการขึ้นศาลเมื่อมีกรณีขัดแยง จากการพึ่งพา
ตนเองและพาญาติพ่ีนอง กลับตองมาพึ่งพาหนวยงานของรัฐ สิ่งเหลานี้เปนการ
ปรับตัวครั้งยิ่งใหญของสังคมและวัฒนธรรมชาวเล ระบบกลไกของรัฐใชอํานาจ
กฎหมายมาบังคับใชกับชาวเล ระบบพัฒนาเอกชนพยายามพาใหเขาเรียกรองสิทธิที่
ควรได คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มาบอกพวกชาวเลวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน 
แตในความเปนจริงชาวเลไดรับสิทธินั้นหรือไม จึงมีคําถามจากชาวเลวาระบบจารีต
ประเพณีเดิม และสิทธิที่ไดมาใหมนี้อันไหนจะใชกับสังคมของพวกเขาไดดีกวากัน 
หรือใชวาหลักการใหมๆ เหลานี้ไมเปนที่เขาใจสําหรับพวกเขา เลยทําใหพวกเขาไม
เขาใจวาพวกเขาจะไดรับประโยชนจากระบบเหลานี้ไดอยางไร หรือสวนหน่ึงก็
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เนื่องมาจากคําศัพทที่นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นํามาพูดใหฟงนั้นยังใหมเกินที่
พวกเขาจะเขาใจอยางถองแท แลวพวกเขาจะหาคําตอบของคําถามเหลานี้ไดจาก
ไหน   
 
หลากหลายประเพณีชาวเล       
ตอไปนี้คือตัวอยางของบางพิธีกรรม หรือเกร็ดความเชื่อของมอแกน ที่ผมไดพาน
พบมาในหลายพื้นที่ ที่จะเปนเครื่องแสดงถึงความเชื่อของชาวเลที่มีตอบรรพบุรุษ 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานานเปนรอยๆ ป วันนี้สิ่งเหลานี้ยังคง
อยูแมจะเปลี่ยนแปลงไปบางแลวก็ตาม ในอนาคตเราก็คงไดแตหวังวาสิ่งเหลานี้จะ
ยังคงอยูตราบนานเทานาน 
 
 “ตาโปะ” พิธีกรรมจากปาถึงบาน  
สามโมงเชาวันนี้ผมรีบเดินทางไปบานบนไร เพื่อสังเกตการณเตรียมพิธีไหว
บรรพบุรุษพอจอดรถมอเตอรไซดหนาบานตาเนือง ผมก็เดินไปจนถึงสวนยาง จน
มาพบกับลานโลงกลางสวนใกลกับโรงที่ทํายางแผน ที่นั่นเต็มไปดวยบรรยากาศการ
ทํางานที่ดูอบอุน หลายคนกําลังสาละวนอยูกับการลางกระบอกไมไผเพื่อทําขาว
หลาม นอกจากนี้ก็มีอีกหลายอยางที่ตองตระเตรียมกัน เชน ตองทําแกงบอนนา และ
ในพิธีตองใชเลือดไกดวย ตองเชือดไกเพื่อเอาเลือดใสในกระทงใบกระพอ ไว
ประกอบเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมดวย เนื้อเตาก็เปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม แต
กอนอื่นหลังจากทําใหสุกแลวตองแคะออกจากกระดองใหไดเสียกอน ในขณะที่เฒา
หดี หนึ่งในผูนําพิธีในวันนี้กําลังแนะนําใครตอใครวาตองทําอะไรกันบาง   
 
มีการกอกองไฟหลายกองตรงมุมของเตาไฟกองหนึ่ง มีเทียน หมาก พลู ต้ังที่ตรงมุม
เตา “เปนการบูชาแมเตาไฟ” หนึ่งในคนที่กําลังเตรียมงานบอกหลังจากผมถาม ไก
ถูกนํามาใสไมเตรียมยาง เตาก็ถูกหั่นไวทําแกง ระหวางนี้ผมก็ไดแตนั่งฟงชาวบาน
คุยกัน บางครั้งก็ซักถามเรื่องสูตรการทําอาหาร ปาลาภซึ่งเปนอีกคนหนึ่งที่จะนํา
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พิธีกรรมกําลังเดินลงมาดูอาหาร เครื่องเซน ซึ่งก็ใกลจะพรอมแลว “คงประมาณบาย
สามโมงโนนแหละ เขาถึงจะเริ่มทําพิธี” ปาลาภบอก พลางบอกใหผมกลับมาที่บาน
ในทอง ที่นั่นเขากําลังทําขนมอีกอยางที่ใชในพิธี 
 
ไมนานผมก็มาถึงที่บานในทอง เห็นเขากําลังทําขนมที่เรียกวาขนมขี้กวาง เปนขนม
ที่ทําจากแปง โดยจะมีการปนแปงกอนเล็กๆ ขนาดนิ้วมือใสในกระดงเรียงไวไมให
ติดกัน หลังจากนั้นก็นําไปตมในน้ําเดือดที่เคี่ยวน้ําตาลทรายแดง หนาตาเหมือน
ขนมบัวลอยแตลูกจะใหญกวา แมบานหลายคนนั่งทําขนมกันไปพูดไปหัวเราะกัน
ไปดูนาสนุก ผมอยูที่นั่นเพื่อรอเวลาทําพิธีที่บานบนไร พอเวลาบายสองกวาๆ ผมจึง
กลับไปที่บานบนไรอีกครั้ง เจอเฒาหีดกําลังนั่งคุยกับเฒาเนือง และคนเฒาคนแกอีก
สองสามคนแถวหนาบาน  นอกจากนี้ก็มีคนในพื้นที่ ที่เปนญาติพ่ีนองเขามารวมใน
การจัดเตรียมงานมากขึ้นกวาตอนเชา บรรยากาศที่บานตาเนืองเลยดูคึกคักมากเปน
พิเศษ เพราะนอกจากญาติในพื้นที่แลวยังมีญาติๆ จากราไวยภูเก็ตดวย  มีการนั่งคุย
กันเปนกลุมถามไถสารทุกขสุขดิบกัน ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากในครัวใหไปกิน
ขาว ตอนที่ผมกําลังรูสึกหิวขาวขึ้นมาอยูพอดี ผมจึงไมขัดศรัทธาเขาไปรวมวง
อาหารจานเด็ด ที่อาหารใสพืชผักที่เปนยาสมุนไพรหลายอยาง แตที่อรอยก็ถูกปากก็
คงเปนยอดลําเพ็งลวกจิ้ม น้ําซุบแกงปลากระเบน ผมรับไปทานสองจานเต็มๆ 
หลังจากอิ่มหนําสําราญแลวก็เดินออกไปนั่งคุยกับตาเนืองกับผูเฒาเพื่อนๆ ของแกที่
หนาบาน แลวก็ไดเรียนรูภาษาที่ใชในพิธีกรรมหลายคํา เชน “เบาะกอตาน” แปลวา
ทําพิธีในปา “บูมตะมอก” แปลวาทําพิธีที่จอมปลวก เฒาเนืองอธิบายเพิ่มเติมวาที่
ดานหนึ่งของบานกําลังนําดินมากองใหเปนเนินคลายๆ จอมปลวกเพื่อใชไหว “ไหว
ที่ปลวกเปนการไหวพระแมธรณี ปลวกเปรียบเหมือนเกาะดวย” แลวอีกคําหนึ่งคือ 
“เบาะลาตาอามาก” แปลวาทําพิธีที่บาน ตอนนี้ก็ใกลถึงเวลาทําพิธีแลว ทุกคนเลยดู
ตางวุนวายกับการเตรียมการจัดขาวของในบาน มีปาสองคนกําลังนําถวยใส
เครื่องเซนใบเล็กจากบนหิ้งมาทําความสะอาด เฒาหีดกับเฒาเนืองเริ่มพิธีจากจุด
เทียน รินไหลใสถวยกอนใสจอกเล็กๆ ตักยกขึ้นเหนือศรีษะปากพึมพําดวยภาษามอ
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แกน กอนดื่ม เพื่อเปนการบอกกลาวเจาที่ พอตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์วาพิธีกรรมกําลังจะเริ่ม
ขึ้นแลว  
 
ในสวนยางขางบาน รานสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสามราน แตละรานกวางยาวประมาณฟุต
กวา สูงประมาณหนึ่งฟุตถูกสรางขึ้นตั้งแตเที่ยง เปนรานที่มีเสาสี่เสาพรอมบันได
ดานหนา รานนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่ต้ังเครื่องเซนของทั้งสามครอบครัว พอหมอทั้ง
สองเขามาในบริเวณพิธี หลังจากยกขาวขึ้นตั้งบนรานหมอพิธีก็เทแกงเตาลงไปบน
ขาว และเอาไกยางวางบนอีกที กอนจุดธูปเทียนปกใกลๆ กัน พอหมอหีดเริ่มพิธี
ตรงที่แมเตาไฟที่กอไวใกลๆ กอน คลายๆ เพื่อเปนการขอบคุณผูคุมครองที่ทําให
การเตรียมการลุลวงไปดวยดี 
 
รานแรกที่เริ่มพิธีเปนของครอบครัวปาลาภ  มีการรินเหลา และทาแปงใหผูอยูในวง
ที่ลอมเขามาใกลกับราน ควันธูปฟุงกระจายไปทั่วบริเวณ กลิ่นแปงก็อบอวลเต็มไป
หมด จากนั้นเฒาหีด เฒาเนือง และผูเฒาที่นั่งขางๆ ก็เริ่มสวดพึมพําเปนระยะๆ เปน
การออกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูทั่วอาณาเขตที่คุมครอง  
 
เฒาเนืองบอกผมภายหลังวาการเรียกจิตวิญญาณมารับเครื่องเซนนั้น จะใชเวลานาน
เพราะเจาที่อยูไกล และมีหลายแหง ไดแก เจาที่ที่อยูต้ังแตเทือกเขาตะนาวศรี เขา
หลัก กะปง ทายเหมืองจนไปถึงฝงทะเลที่สะพานสารสิน ระหวางออกชื่อจะมีการ
ตักเหลารดบนเครื่องเซนไปดวย   
 
เวลาผานไปเกือบช่ัวโมงเฒาหีดก็เริ่มสั่น ตาขวาง แสดงใหเห็นวาวิญญาณที่เชิญ
ไดมาแลว เฒาหีดยกเลือดไกในกระทงที่เตรียมไวต้ังแตตอนเชือดไก มาซดกินจน
หมด ตอดวยสูบยา กินเหลา หยิบไก และเนื้อเตาขึ้นมากินอยางละนิดอยางละหนอย 
หลังจากนั้นจึงยกน้ําในขันมาซดกอน แลวปลอยขันตกลงกับพื้นอยางไมสนใจ 
ตอจากนั้นก็แบงเครื่องเซนใหลูกหลานที่อยูในวงพิธีกิน เมื่อกินเสร็จก็รื้อรานที่ต้ัง
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เครื่องเซนมา กองไว เปนอันเสร็จพิธีกรรม   แลวจึงทําพิธี กับสองรานตอมา
เหมือนกับรานแรก  กวาจะหมดทั้งสามรานเวลาก็เกือบพลบค่ําพอดี 
 
ใชเวลานานพอสมควรกวาพิธีกรรมทั้งสามรานจะเสร็จ   พอใกลค่ําเฒาเนืองก็ให
ลูกหลานจัดการตอ     ไฟนีออนมาที่กองดินจอมปลวกที่จะใชไหวพระแมธรณี  
ระหวางนั้นเฒาหีดก็หยุดพักการทําพิธีกรรม มีการจุดธูปเทียนใชเหลาเพื่อบอกกลาว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสิ่งที่ไดทําไปแลวและกําลังจะทําตอ 
 
ผูเฒาทั้งหมดมารวมตัวลอมรอบกองดินที่คลายจอมปลวกในตอนเริ่มค่ํามืดแลว เฒา
หีดยังเปนคนทําพิธีกรรมอีกเชนเคย ที่กองดินมีการจุดธูปจํานวนมาก  มีผูรูบอกวา 
“ความจริง สมัยกอนเขาใชกํายาน” จากนั้นจึงมีการถือธูป และเครื่องเซนรวมทั้ง
เหลาเวียนรอบปลวกจําลองหลายรอบ เฒาหีดนั่งสวดภาษาที่คลายภาษาพื้นบาน
ภาคใต ซึ่งคงเปนภาษามอแกลน ไมนานนักเฒาหีดก็เริ่มสั่นอีกครั้ง แลวจึงเริ่มกิน
เครื่องเซน ไดแก บุหรี่ เหลา เนื้อไก และเนื้อเตา 
 
ในขณะที่ทําพิธีนั่นเองปาลาภก็เริ่มมีอาการผิดปกติ เริ่มตาขวาง ตัวสั่นพูดจาโวยวาย 
เอาหัวไถกับกองดินเดินวนไปมาหลายรอบ ผมนึกวาเปนสวนหน่ึงในพิธีแตกลับ
ไมใช ที่รูเนื่องจากภายหลังที่เฒาเนืองบอกผมวาพอตามาลงปาลาภเพื่อบอกใหรูวา
เราคงทําพิธีผิดพลาดในบางขั้นตอน แตก็คงไมใชเรื่องหนักหนามากนัก 
 
หลังจากจบพิธีในปาแลวเฒาหีดก็กลับเปนปกติ แลวก็นําพวกเรายายเขามาที่บริเวณ
ทําพิธีที่บาน ที่นี่บรรยากาศดูผอนคลายมากขึ้น ที่กองดินดานหนาบานบรรยากาศดู
คลายการเลี้ยงฉลองกันมากกวา เจาของบานยกอาหารมาเลี้ยงแขกที่มารวมงาน 
นอกจากขาวแกงแลวยังมีขาวเหนียวดําที่ทําเปนอาหารพิเศษซึ่งใชกินในพิธีสําคัญ
เทานั้น   
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เสร็จจากการรับประทานอาหารรวมกัน เครื่องเซนก็ถูกยกมาวางที่หนาหิ้งบูชาหนา
บานเฒาเนือง คราวนี้เด็กๆ เขาไปลอมกันแนนขนัด “เอา ใครจะเลือกอะไรดูไว จอง
ไว แตตองแบงปนกันดวย” นาชายคนหนึ่งที่นั่งขางเฒาเนืองบอกเด็กๆ นี่เปนโอกาส
ที่จะสอนเด็กๆ ถึงการมีน้ําใจ รูจักแบงปน ไมแยงชิงกันดวย เด็กๆ ก็ไดแตนั่งอมยิ้ม
จองไกตาเปนมัน ครั้นพอเฒาหีดถวายเครื่องเซนในฐานะพอตาและกินเสร็จแลว 
เด็กๆ ก็มาแยงกินกันอยางสนุกสนาน ผูใหญที่นั่งดูก็คอยแบงไมใหใครไดมากนอย
กวากัน   
 
หลังจากนั้นขบวนพิธีกรรมก็ยายมาที่บานปาลาภและบานเฒาหีดตอ เชนเดียวกับที่
บานตาเนืองพอทุกอยางจบลง เด็กๆ ก็แบงไกกินกันอยางสนุกสนาน แลวที่นี่เด็กๆ 
ก็ตบทายดวยขนมขี้กวางรสหวานเขมขน กอนจะแยกยายกันไปนอนตอนใกลเที่ยง
คืน 

ออกเลไปลอยเรือ  
ผมขามแพขนานยนตจากกฝงมาเกาะลันตาเล็ก และขามแพอีกครั้งมาขึ้นที่ศาลาดาน
เกาะลันตาใหญ กอนบึ่งมอเตอรไซตไปที่หมูบานสุดทายปลายเกาะ ที่นี่คือหมูบาน
สังกาอู ในคืนวันพรุงนี้จะมีพิธีลอยเรอืหรือปราฮูปราจั๊ก พิธีที่ผมเคยไดยินรวมทั้งได
อานและเห็นภาพนานมากแลวต้ังเมื่อหาหกปกอน ปนี้อยางไรเสียตองมาดูการออก
เรือของชาวเลอูรัคลาโวยที่นี่ใหได “คืนนี้เขาจึงจะเริ่มทําเรือกันพรุงนี้บายเขาถึงจะ
แหไปที่บานหัวแหลม กอนจะลอยในเชามืดวันมะรืน” เจาหนาที่ อ.บ.ต. ที่นี่บอก
รายละเอียดกําหนดการแกผม ผมอยากเห็นขั้นตอนตั้งแตทําเรือ แหเรือจากหมูบาน 
พิธีสวดตอนกลางคืน และตอนออกไปลอยเรือกลางทะเลซี่งจะเกิดขึ้นในตอนเชามืด 
ทุกขั้นตอนเราจะไดเห็นการมีสวนรวมของชาวบานในพิธีที่สืบทอดกันมายาวนาน   
 
แตวันนี้ฝนกลับตกทั้งวันผมขับรถแวะไปดูความคืบหนาของการสรางเรือไมระกํา
แลวก็ติดอยูที่นั่นจนชวงบาย ตอนบายเริ่มคนงานสองสามคนมาทําหัวเรือและโครง
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เรือ บางคนก็ปอกเปลือกไมระกํา เหลาเอาสวนเปนสีเขียวแข็งมีหนามออกจนเหลือ
แตเนื้อสีเหลืองอมน้ําตาล เนื้อไมมีลักษณะคลายโฟม เรือที่ลอยในพิธีเริ่มเปนรูป
เปนราง โครงเรือและหัวเรือเสร็จตอนใกลค่ํา ตอนกลางคืนมีชาวบานลงมาชวยกัน
เต็มศาลา บางก็เหลากานมะพราวเพื่อเอาไวกลัดไมระกํา ประกอบเปนโครงสรางเรือ 
บางก็ตัดไมระกําเปนทอนตามขนาด คนสีไวโอลินประจําคณะรองเง็งของบานสังกา
อู ก็นําทีมมาบรรเลงกลอมเพื่อนบานที่ทําเรือ ปาๆ หาหกคนแตงชุดปาเตะใสเสื้อ
ลายลูกไมมารายรําอยางสนุกสนาน คืนนี้มีคณะผูมาเยือนจากกรุงเทพฯ เปนคนที่
ชาวบานคุนหนาจากจอโทรทัศนรายการคุณพระชวย เปนฝรั่งช่ือคุณทอดด ทองดี ผู
หลงรักวัฒนธรรมไทยนั่นเอง เขานําทีมงานมาเพื่อถายบรรยากาศของงานนี้เพื่อ
นําเสนอเปนสารคดี  ดานหนึ่งนางรําวงรองเง็งรายรําตามจังหวะของกลองรํามะนา
ประสานกับไวโอลิน และเสียงคอนตอกตะปูของคณะผูทําเรือ พรอมสายฝนที่เทลง
มาอยางหนักอีกครั้งตอนใกลๆ สี่ทุม เด็กๆ มายืนมุงดูกันใหญ ชายหนุมหลายคน
สาละวนกับการวัดขนาดไมระกําแลวตัดเปนทอนๆ แลวใหผูใหญที่ฝมือการกลัดไม
เกงๆ ตอเขากับโครงเรือประกอบขึ้นเปนกาบเรือ “จะเสร็จกันตอนไหนครับนี่” ผม
ถามลุงชาวเลหลังจากเวลาลวงเลยมาถึงเที่ยงคืน แตบางคนที่เมาไดที่ก็ยังตีกลอง
รํามะนาอยางสนุกสนานกันอยู “เสร็จพรุงนี้เที่ยงๆ โนนแหละ ตองประดับตกแตง
อีก” ลุงหันมาบอกหลังจากวางมือจากการกลัดไมระกํา การทําเรือยังดําเนินไปเรื่อย 
ฝนก็ตกเรื่อยๆ เชนกัน อากาศเริ่มหนาวเย็น มีคนซื้อเหลามาเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ แตผม
เริ่มงวงสวนหนึ่งอาจเพราะเหนี่อยกับการเดินทาง และเดินตากฝนมาเกือบทั้งวัน เลย
หลบไปนอนฟงเสียงเพลงเสียงกลองอยูที่ศาลา ใกลๆ นั้น  
 
พอถึงเชามืดหมอกมัวไปครึ้มดําไปดวยเมฆฝน แมหลายคนกลับไปพักผอน แตก็ยัง
มีสองสามคนที่ยังนั่งกลัดไมระกําอยู เรือไมระกําขนาดกวางเมตรกวาๆ ยาว
ประมาณสี่เมตรใกลจะเสร็จสมบูรณแลว ตรงกลางเรือทําเปนบานพักเหมือนที่อยู
บนเรือกาบางที่เห็นไดตามเกาะสุรินทร เปนเรือพรอมบานที่เปนมาตั้งแตสมัยกอน 
วิธีตอเรือไมระกําเพื่อพิธีลอยเรือถูกถายทอดตอๆ กันมาจากผูเฒาที่คอยแนะนํา 
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ผูใหญที่เปนผูนําการสราง คนหนุมที่เปนลูกมือ เด็กที่แมไมไดมีสวนชวยมากนักก็
คอยมุงดูและชวยหยิบโนนสงนี่ ทุกอยางเปนวิธีการสืบทอดแบบธรรมชาติที่ผาน
การซึมซับมากกวาการสอนทุกคนทําดวยจิตศรัทธาและความเชื่ออยางแทจริง สายๆ 
ผมแวะมาดูที่ศาลบานหัวแหลม สถานที่ที่จะทําพิธีในตอนเย็นวันนี้ มีรองรอยการ
ทําพิธีเลี้ยงเจาที่ศาลเมื่อสองวันที่ผานมา เปนพิธีเริ่มแรกกอนที่จะทําเรือ และที่ศาลา
ในหมูบานมีการประดับกระดาษ  สีแดง ขาว ดํา เหลือง สม ตัดเปนริบบิ้นหอย
ประดับเต็มไปหมด ศาลาฝงตรงขามดานติดทะเล มีเครื่องเสียงตั้งอยูเย็นนี้จะเปน
เวทีรําวง และเวทีการแสดงดวย  
 
ใกลๆ เที่ยงศาลาที่ทําเรือกลางหมูบานสังกาอูคึกคักอีกครั้งรูปที่ประดับตกแตงเรือ
เห็นเปนรูปคนใชฉมวกแทงเตา ซึ่งทํามาจากการแกะสลักจากไมระกํา และยังมีครก
พรอมสากที่ใสในบานบนเรือ ทํารูปปลา และ นกแขวนไวตรงทายเรือ ลุงคนหนึ่ง
ทําปนไวบนเรือดวย เด็กยืนดูผูใหญแกะสลักรูปตางๆ อยางสนอกสนใจ เที่ยงกวาๆ 
เรือที่มีบาน พรอมเครื่องประดับตกแตงก็สมบูรณแบบพรอมรอหามแหไปยังบาน
หัวแหลมตอนบายสามโมง ระยะทางจากบานสังกาอูถึงสถานที่ทําพิธีบานหัวแหลม
ประมาณสี่กิโลเมตร การที่ตองไปลอยเรือที่ตรงหัวแหลมเพราะเมื่อกอนบรรพบุรุษ
เขาเคยอยูที่นั่น ในขณะที่บนศาลาพิธีบานหัวแหลม ตอนนี้ฝายเตรียมการเริ่มเตรียม
เครื่องเซน อุปกรณและขาวของตางๆ รอบศาลาพิธีมีบานชั่วคราวหรือบากั๊ดไป
สรางไวเพื่อใหผูมารวมพิธีไดพักตอนมีงานประเพณีลอยเรือ ซึ่งปหนึ่งจะมีสองครั้ง
คือเดือนหกและเดือนสิบเอ็ด ตอนนี้ที่เพิงพักก็มีแมบานจากสังกาอูมาเตรียมอาหาร 
และเครื่องเซนไหวในพิธีกรรมเชนขาวตอก หรือสิ่งของที่จะตองใสในเรือ 
 
บายสามโมงชาวบานสังกาอูทุกบานมารวมกันที่ศาลากลางหมูบาน รอฤกษยามที่พอ
หมอจะใหสัญญาณยกเรือ คณะกลองรํามะนามาบรรเลงอุนเครื่องพลาง เครื่องเสียง
พรอมตูลําโพงไดนํามามัดติดกับรถเข็น เตรียมเข็นเปนเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เวลาสาม
โมงกวาๆ เสียงจุดปะทัดดังขึ้นพรอมกับ เฮดังๆ พรอมกันของกลุมหามเรือและผู
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รวมพิธี เปนสัญญาณบงบอกวาเรือไมระกํากําลังออกเดินทางไปที่ทําพิธีแลว ตลอด
เสนทางไปสูหัวแหลม เด็กๆ แมบาน หนุมสาว ผูเฒาผูแกพรอมเพรียงกันรวมขบวน
หามเรือ ชาวบานตางรวมพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์พรอมเพรียงกันทั้งหมูบานอยาง
สนุกสนาน ปานางรํารองเง็งเมื่อคืนอยูในชุดสมัยใหมสีสันฉูดฉาดปาดตา กําลังรํา
นําหนาเรือ เด็กหนุมๆ ที่อยูใกลเครื่องเสียงตางก็โยกไปตามจังหวะเสียงเพลง ทุกคน
แหเรือกันดวยอารมณสนุกสนานเบิกบานกันไปตลอดทาง  
 
หาโมงเย็น ตรงบริเวณ เวทรีําวงที่หมูบานหัวแหลมอีกฟากถนนตรงกันขามกับศาลา
พิธีกรรม ในขณะที่เครื่องเสียงสงเสียงเพลงดังกระหื่ม แมบานพอบานพรอมกลุม
หนุมสาวที่กําลังเมาไดที่ก็ออกกันมาเตนรําไปตามเสียงดนตรี  ขบวนแหเรือก็เคลื่อน
ตัวเขาใกลหมูบานเขามาทุกที หาโมงกวาๆขบวนทั้งหมดก็มาถึงบริเวณนั้น แลวจึง
เลี้ยวขวาเลียบฝงทะเลตรงไปที่ศาลเจาที่ ขบวนแหวนรอบศาลสามรอบ มือกลอง
รํามะนาในขบวนบรรเลงเพลงอยางเมามัน พอขบวนวนรอบศาลเสร็จ ก็หามเรือไป
ต้ังหนาศาลาพิธี พอวางเรือเสร็จผูรวมขบวนตางก็เริ่มแยกยายกันไปเตนรําที่เวทีรํา
วง แตก็มีบางคนที่ไปรวมวงสํารับกับชาวบานบานหัวแหลม ชาวบานสังกาอูที่มาอยู
รอก็ทําอาหารเย็นเลี้ยงพี่นองที่เพิ่งมาถึง 
มีคนบอกวาสองทุมพอหมอหรือโตะหมอจึงจะเริ่มทําพิธี โตะหมอสิเตน วัยเจ็ดสิบ
สี่ปเลาใหฟงวาเขาเรียนวิชานี้มาจากพอยก หรือ พอบุญธรรมนั่นเอง นอกจากหนาที่
ในพิธีกรรมนี้แลวโตะหมอยังทําหนาที่เปนผูสื่อสารกับจิตวิญญาณบรรพชนอูรัคลา
โวยของหมูบานสังกาอูดวย พอเริ่มค่ําสุดชาวบานเริ่มมารวมตัวกันที่ศาลาอีกครั้งมี
การรองรําทําเพลงของพวกหนุมสาวอยูนอกศาลา บนศาลาโตะหมอเริ่มลงมือทําพิธี
โดยเริ่มดวยการจุดเทียน วางหมากพลูตามจุดตางๆ จากนั้น ก็เตรียมกระถางกํายานที่
จุดธูปไวเต็ม แลวจึงนํากระถางไปวางตรงมุมทายเรือที่ต้ังใหหันหนาออกไปทาง
ทะเล มือรํามะนาเริ่มตีกลอง มีการโปรยขาวตอกไปในเรือหนึ่งรอบแลวเสียงกลอง
รํามะนาก็บรรเลงขึ้นมีเสียงคนรองประสานเปนแมเฒาสองคน แมพอบาน แมบาน
และกลุมหนุมสาวสวนใหญใจจดจออยูกับสนใจเวทีรําวงที่สงเสียงดังอยูอีกมุมหนึ่ง
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ของลานทําพิธี แตบางสวนก็เขามาดูพิธีกรรมพรอมๆ กับผูเฒาผูแกบนศาลา  โตะ
หมอไปจุดเทียนในเรือ ใหชาวบานนําเสนผม เล็บมือ เล็บเทา ของตนเองและคนใน
ครอบครัว ที่ตัดเตรียมไวใสในเรือ ซึ่งก็เปนที่เช่ือกันวาเปนการลอยเคราะหรายให
ออกไปในทะเล พอหมอทําการโปรยขาวตอกลงในเรืออีกสามรอบ  
 
ชาวบานตางสนุกสนานกับเสียงเพลงจากเวทีรําวง มีคนมารายรํารอบลําเรืออยางไม
ขาดสายในขณะที่เด็กๆ ในชุดนางรําก็มาแสดงบนเวทีอีกดานหนึ่ง ตอนนี้เสียงตางๆ 
ปนเปกันไปหมด ศาลาพิธีกรรมก็คึกคักไมแพกัน คนหนึ่งในคณะรํามะนาบอกผม
วาชาวบานจะรําไปกับเสียงกลองไปเรื่อยๆ จนกวาจะเชามืดอีกวันหนึ่งถึงจะลอยเรือ 
ผมเหลือบดูนาฬิกาขอมือแลว เห็นวานี่ก็ดึกมากแลว จึงปลีกตัวไปนอนสักพักเพื่อ
เอาแรงกอน  
 
แตหลังจากเขานอนไดสักพัก ฝนฟาที่ทําทาวาจะตกตั้งแตหัวค่ําก็ตกลงมาขนาน
ใหญ มีทั้งลมและฝน พรอมเสียงฟาผาที่ดังเปรี้ยงปรางอยางนากลัว เสียงคลื่นที่ซัด
กระหน่ําเขามาใตศาลาที่ผมนอนอยู ทําใหผมไมสามารถหลับไดสนิทนัก ไมรูวาเชา
นี้ฝนจะหยุดใหพิธีลอยเรือหรือเปลา  มารูตัวอีกทีก็ตีหา ฝนก็ยังไมหยุดดี แตก็ดีกวา
ตอนดึก เพราะมีเพียงแคฝนปรอยๆ ผมขับรถมอเตอรไซตไปที่บานหัวแหลมทันที
หลังจากที่ต่ืนขึ้นมา ที่ศาลาตอนฟาสางบทเพลงรํามะนายังคึกคักเหมือนตอนหัวค่ํา 
เสียงเพลงจากเวทีรําวงเงียบไปแลว เวลาสําคัญที่สุดของงานใกลจะมาถึงแลว แสงสี
น้ําเงินเริ่มโผลผานมานฟาที่ครึ้มฝนมาใหเห็น เสียงกลองสิ้นสุดลงตอนฟาสวาง 
ผูคนเริ่มทยอยกันมาอีกครั้ง โตะหมออกมาจากศาลามาทําพิธีรอบเรือไมระกําอีก
ครั้ง มีคนนําลูกหลานที่ปวยไขบอยๆ เขามาหาพอหมอผูเฒาเพื่อใหพอหมอนํา
ขาวตอกที่ปลุกเสกในพิธีมาโปะที่หัวเพื่อเปนการรักษาไมใหปวยไขอีก พอหมอ
พึมพําบริกรรมคาถาในระหวางที่นําขาวตอกโปะหัวเด็กๆ เพื่อเปนการดึงความชั่ว
รายออกจากขวัญของเด็กแลวจึงนําขาวตอกโปรยลงในลําเรือ พิธีนี้คลายๆ กับลอง
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สะเปาตอนปใหมเมืองที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่นั่นเขาใชแปงมาคลึงกับ
ตัวดึงสิ่งช่ัวรายออกกอนนําไปใสในเรือจําลองแลวลองลอยไปในลําน้ําแมแจม  
 
โตะใหสัญญาณผูชายที่จะหามเรือไปลอยเขาประจําที่ ตอนนี้ทุกคนยืนเงียบสงบ ผู
เฒาใหสัญญาณเปนภาษาชาวเลเพื่อใหทุกคนหันหนาเขาฝงแลวหันออกไปในทะเล 
ทําอยางนี้สามรอบกอนที่ผูชายกลุมหนึ่งจะยกเรือขึ้นหาม พรอมสงเสียง เฮ จากนั้นก็
มีเสียงปะทัดที่ดังขึ้นอยางตอเนื่อง ผมว่ิงไปรออยูขางๆ เรือหางยาว ซึ่งจะใชบรรทุก
เรือไมระกําไปลอยในทะเลอีกที พอเรือไมระกําวางลงในเรือหางยาวแลว ผมก็ขอ
อนุญาติติดเรือไปดวยทันที เรือว่ิงออกทะเลไปทามกลางฟาที่ครึ้มฝน มองเห็นมาน
น้ําฝนกําลังโรยตัวลงไปในทะเลไกลออกไป “ตองออกไปไกลแคไหนครับ” ผม
ถามพี่ชายที่ไปดวย “ก็ประมาณสามสี่โลแหละ หรือไมก็ตรงที่ๆ มีคลื่นพอจะพาเรือ
ออกไปกลางทะเลได” เรานั่งเรือกันไปประมาณสิบหานาที ฝนก็เริ่มโปรยลงมา “อา
ลอยตรงนี้แหละ” หนึ่งในทีมหามเรือบอกสมาชิก ชายรางใหญสี่คนประคองเรือ
ระกํายกลงในทะเล พรอมยกมือไหวอธิษฐานใหเคราะหรายลอยไปกับทะเล 
 
เรือไมระกําลอยลําหางออกไปเรื่อยๆ “เดี๋ยวตอนลงจากเรือขึ้นฝงใหเดินไปขามเสน
ที่โตะหมอขีดไวตอนหามเรือลงเล เสนนั้นกันไมใหเคราะหรายหรือสิ่งไมดีกลับไป
ดวย” นาชายรางใหญบอกกับผม พอเรือหางยาวชะลอเครื่องจอดกอนถึงฝงเรา
กระโดดลงเดินลุยน้ําไปอีกหนอยก็ถึงผืนทราย ผมมองหาเสนจางๆ ที่ขีดไวบน
ชายฝงกอนกาวขามไปตามคําแนะนํา   
 
พอเสร็จการลอยเรือเขาจะตัดไมมาทําเปนกากบาทมาปกไวบนหลักเจ็ดหลัก ที่หนา
ศาลาตรงนี้เพื่อกันสิ่งช่ัวราย ซึ่งก็คือขั้นตอนสุดทายของพิธีนี้ ไมหลักจะปกไวอยาง
นั้น จนกวาจะถึงเดือนสิบเอ็ด ซึ่งจะเปนเดือนที่จะมีการทําพิธีอีก ครั้ง เที่ยงๆ ชาย
หนุมหลายคนก็ไปชวยตัดไมมาเหลาปกเปนเครื่องหมายกากบาทไวที่หนาศาลาพิธี
เจ็ดหลัก พอปกเสร็จพิธีก็ไดเสร็จสิ้นแลว ชาวบานตางก็ทะยอยกันกลับบานไปดวย

 48



ความเช่ือมั่นวาบัดนี้เคราะหรายที่มีอยูในตัวเองและคนในครอบครัวถูกลอยลงทะเล
ไปหมดแลว นี้ถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกชีวิต สรางความสามัคคีของ
ชุมชน เช่ือมความสัมพันธดวยความเชื่อตามแนวทางของบรรพบุรุษ วิถีอันดีงาม
เหลานี้ถูกถายทอดและปลูกฝงปละสองครั้ง และคงจะซึมซับเขาไปอยูในจิตใจของ
พ่ีนองลูกหลานชาวเลตลอดไป 

จากชิวิตที่ทองไปในทะเล สูชีวิตบนชายฝง    
 ชีวิตบน กาบาง เรือของชาวเล   
“กาบาง” หรือเรือของชาวมอแกนจอดเรียงรายหนาหาดอาวบอน หาดหนึ่งของเกาะ
สุรินทร บนกาบางบางลํามีบานหลังเล็กๆ ต้ังอยูบนเรือดวย ในอดีตชาวมอแกนเคย
ใชกาบางเปนทั้งพาหนะทองไปในทะเล แตวันนี้เขามีบานกึ่งถาวรที่สรางงายๆ ดวย
เสาไมธรรมดา ก้ันและมุงดวยจาก สวนบานที่ในกาบางจะมุงดวยใบเตย น้ําที่ตัดมา
จากปาใกลหมูบาน ในวันที่รอนอบอาว บางครอบครัวก็พากันมานอนรับลมทะเล
กันในเรือกาบาง                         
 
บานกั้นดวยจากและมุงจากหลังเล็กๆ  ที่เรียงรายเปนแนวยาวตามชายหาดอาวบอน 
เปน บานยกสูงจากพื้นทรายประมาณเมตรครึ่ง มีบันไดทําจากไมเล็กๆ ที่หาไดในปา
ใกลๆนั้น หองบนบานกั้นดวยผา เพื่อแบงเปนที่นอนและครัว บางหลังก็ไมมีการ
แบง แตทําครัวตอไปดานหลัง พ้ืนปูดวยฟากไมรวก ชาวเลที่เรียกวามอแกนที่นี่ตาง
จากบานชาวเลกลุมมอแกลนหรืออูรัคลาโวยที่อยูแถวเกาะลันตา  หรือบานทับตะวัน  
ที่นั่นบานดูจะเปนบานที่ถาวรมีเสาคอนกรีต ผนังเปนอิฐบล็อกกันแลว แตหลาย
หลังก็ถูกสรางขึ้นหลังคลื่นยักษ โดยการชวยเหลือจาก องคการตางๆ เชนมูลนิธิมัลติ
เซอร ที่สรางบานใหชาวมอแกลนที่ทับตะวัน เปนบานคอนขางดี แบบแปลนเหมือน
บานพักขาราชการ หรือที่หมูบานสังกาฮูที่เกาะลันตา ก็มีแบบบานที่องคกรภายนอก
เขามาสรางใหรูปแบบคลายๆ บานจัดสรร   ชาวมอแกลนหรืออูรัคลาโวยที่อยู
บนฝงแผนดินใหญ จะมีบานที่อยูอาศัยมั่นคงกวาชาวมอแกนอยางที่เกาะสุรินทร  มี
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สองสามที่ที่คลายกันอยางที่เกาะเหลา เกาะสินไห จังหวัดระนอง หรือที่บานชาว
ไทยใหมที่หาดราไวย ซึ่งทาหาดราไวยดูจะเลวรายยิ่งกวาชาวมอแกนที่เกาะสุรินทร
ดวยซ้ํา เนื่องจากเปนบานที่ทําดวยเศษสังกะสีที่นํามาปะเขาเปนรูปทรงคลายบาน
พอกันลมกันฝนได ขนาดพอซุกตัวเขาไปนอนแบบเบียดๆ กันไดทั้งครอบครัว แต
พวกเขาก็อยูกันไดเพราะมีนิสัยที่สันโดษ รักอิสระ ไมยึดติดกับการครอบครอง ทํา
ใหชาวเลทั้งมอแกน มอแกลน และอูรัคลาโวย สามารถอยูในสถานที่ที่ชาวใตทั่วไป
เรียกวา หนํา  (กระทอม) หลังคลื่นยักษมีโครงการสรางที่อยูใหมใหกับผูประสบภัย
ในหลายพื้นที่  จากหลายหนวยงาน รูปแบบบานก็มีลักษณะแตกตางกันไป ทั้ง
แบบนอคดาวนที่คลายกลองสี่ เหลี่ยมนํามาประกอบแบบรวดเร็วทันใจ แบบ
คอนกรีตรูปทรงบานพัก แบบทาวนเฮาส หรือแบบบานจัดสรรที่ดูคลายบานพักตาก
อากาศ บานมอแกนบนเกาะสุรินทรก็มีหนวยงานทั้งทางอุทยานและองคกรตางๆ 
เขามาซอมแซมบานใหแตรูปแบบบานไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จากภาพถาย
เกาๆ ที่พวกเขาเคยอยูที่หาดไทรเอน หรือที่ชองขาด ในรูปบานที่นั่นดูจะมีการยก
พ้ืนสูงกวาบานที่สรางที่อาวบอน บานหลายเหลานี้มักจะตั้งอยูในที่น้ําขึ้นถึงยามฤดู
มรสุมดูนาหวาดกลัวไมนอย แตก็สามารถตานทานแรงลมไดประมาณสองสาม
ฤดูกาลก็จะมีการซอมแซมใหม บานชาวมอแกนที่เกาะสินไหก็ต้ังอยูในที่น้ําขึ้นถึง
พอตอนน้ําขึ้นจะเรียกวาบานอยูในทะเลก็ไมผิด ที่นั่นบานจะหลังใหญและดู
แข็งแรงกวาบานมอแกนที่เกาะสุรินทร มีการใชไมกระดานหรือสังกะสีมาทําฝา
บาน สวนบานมอแกนที่เกาะเหลานอกบางสวนก็ต้ังล้ําเขาไปอยูในทะเล บางสวนก็
อยูบนทรายชายฝงไกลออกไปก็มี รูปแบบบานก็ไมตางจากบานที่สรางที่เกาะสินไห
มากนัก แตความหนาแนนของกลุมบานจะมีมากกวาที่เกาะสินไห  
 
อาจจะยังไมถึงรอยปที่ชาวมอแกนไดยายขึ้นมาอยูบนฝงอยางถาวร ฉะนั้นการสราง
บานจึงยังไมมีพัฒนาการมากนัก พวกเขาสรางแบบพออยูได อีกทั้งสภาวะทาง
เศรษฐกิจก็เปนตัวบังคับอยางหนึ่งดวย การขนวัสดุไปสรางบานที่ลึกเขาไปในเกาะ
ยอมเปนเรื่องยากกวาการสรางบานบนฝงหลายเทา การตัดไมจากบนเกาะมาสราง
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บานที่มีรูปแบบเรียบงายเหลานี้ไมไดใชไมจํานวนมากเลย การตัดไมจึงนาจะเรียก
ไดวาเปน “การใชประโยชนจากปา” มากกวากวาทําลาย แตเมื่อมีการควบคุมจาก
อุทยาน เชนที่เกาะสุรินทรการใชประโยชนจากปาไมในลักษณะนี้กลับกลายเปน
เรื่องผิดกฎหมาย       

บากั๊ด เขตแดน และ แหลงพักพิงบนฝงของชาวเล 
บานพักชัวคราวของชาวเลที่เรียกวา “บากั๊ด”  ขนํา หรือกระทอม ซึ่งก็แลวแตจะ
เรียกขานกันไปก็คือที่พักชาวคราวที่ชาวเลมีไวพักพิงในการเดินทางลองเรือหาปลา 
ดักไซหมึก ดําปลิง หาหอย จะมีอยูกระจายไปตามเกาะแกงตางๆ เพราะชาวเลตองมี
ที่พักหลบมรสุมไวในที่ตางๆ แลวแตฤดูกาล     บากั๊ดก็เชนเดียวกันเปนที่พักที่สราง
ขึ้นแบบงายๆ ไมที่ใชสรางจะมีขนาดไมใหญมากนัก แตก็แข็งแรงพอที่จะรับ
น้ําหนักผูพักพิงได มีการทําหนาชานไวตอนรับเพื่อนฝูงที่แวะเวียนมาเยี่ยม ดานใน
เปนหองโลงๆ ขนาดแคพอนอน ดานหลังอาจเปนที่ทําครัวเล็กๆ ถึงแมบากั๊ดเปน
บานชั่วคราวแตชาวเลมักอาศัยอยูเปนระยะเวลานานๆ บางฤดูการนานมากกวาอยูที่
บานจริงๆ เสียอีก ชาวเลอูรัคลาโวยที่เกาะพีพีที่มีบานที่แทจริงอยูที่แหลมตง ปลาย
สุดของเกาะ ก็มีบากั๊ดอยูที่อาวเขาควายและอาวผักหนาม ไวผลัดเปลี่ยนกันตาม
ความเหมาะสมของทําเลที่หาปลาในฤดูมรสุม พวกเขามีเรือกาบางที่นอกจากจะเปน
ยานพาหนะแลว ก็ยังใชเปนบากั๊ด หรือเปนบานถาวรสําหรับบางคนดวย ดั่งเชนที่
เกาะสุรินทร ยังมีเรือกาบางที่ชาวเลใชเปนบานถาวรใหเห็นอยูหลายลําทีเดียว 
 
นักวิจัยชาวเลอยางอาจารยนฤมล อรุโณทัย เคยกลาวไวในเวทีสิทธิชุมชนชาวเลที่
บานทับตะวันวา “บากั๊ด เปนแหลงพักพิง เปนเครื่องหมายบอกอาณาเขตการใช
ทรัพยากรและที่ดินทํากิน”  บากั๊ดที่ปลูกกันเปนหมูทั้งที่รุกเขามาบนแผนดินและ
พ้ืนที่ริมชายหาด ลวยแตเปนบานพักช่ัวคราวที่แสดงเครื่องหมายการครอบครองที่ 
เชนพื้นที่ในสวนยางของชาวมอแกลนที่บานบนไร ใกลๆ หมูบานทับตะวัน หรือที่
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บานทับปลา อ.ทายเหมือง ก็มีบานเล็กๆ ที่สรางไวในปา ที่เกาะพีพีจะมี กลุมบากั๊ดที่
อาวเขาควายและอาวผักหนาม ที่ต้ังเรียงรายประมาณสามสิบหลัง เปนตน  
 
แมวาชาวเลจะไมเคยคิดครอบครองเปนเจาของผืนดินอยางถาวร แตเมื่อมีจํานวณ
สมาชิกเพิ่ม การครอบครองและการสรางสัญลักษณที่บงบอกถึงการเปนเจาของ
อาณาเขตก็มีความสําคัญมากขึ้น   และหลังคลื่นยักษสึนามิบากั๊ดในหลายพื้นที่ก็ถูก
คลื่นซัดเสียหายไปมาก พอชาวเลรูวาพื้นที่ตรงจุดนั้นไมปลอดภัยแกการหลบภัยอีก
แลว จึงเริ่มมีการรนขยายพื้นที่ขึ้นไปบนที่สูงมากขึ้น พ้ืนที่และอาณาเขตก็มีการ
เปลี่ยนแปลง ในสมัยกอนบากั๊ดอาจจะทําหนาที่แคเปนการบอกถึงถิ่นฐาน ความ
เปนมาของการยายถิ่นและกําหนดอาณาเขตที่เปนที่รูกันวาเขตใครเปนของใครได
อยางชัดเจนมากกกวาในปจจุบัน เดี๋ยวนี้บากั๊ดเปนเพียงกระทอมชาวเลในสายตา
นักทองเที่ยว หรือขนํารายของชาวน้ําในสายตาของเจาของรีสอรท ที่อยากจะไลให
พวกเขาไปอยูที่อื่น แลวจะไดยึดพื้นที่อาวตรงนั้นมาสรางรีสอรทแทนนั้นเอง   
 
คืนวันเกากอน และ วันนี้ของชุมชนชาวเล 

บานสังกาฮูท่ีเคยเปน และวันนี้ท่ีเปนอยู     
วันนี้ผมมาอยูที่บานสังกาฮูสองปกวาแลวหลังจากสึนามิ แดดระยิบระยับตอนใกล
เที่ยงทาํใหผมตองเบือนหนาจากทะเลเมื่อมองจากตรงนี้ ศาลานี้อยูดานหลังโรงเรียน
บานสังกาฮู น้ําลงจนทําใหเรือประมงจอดติดแหงอยูหลายลํา ชาวบานบางคนเพิ่งนํา
เรือกลับเขามาที่หมูบานตอนสายๆ ชวงนี้พวกเขากลับบานเพื่อพักผอนหลังจากออก
จากบานไปตั้งแตฟายังไมสาง  
 
ตอนเหนือสุดของหมูบานสวนใหญ บานแถบนั้นจะอยูติดกันเปนแนวยามไปตาม
ชายหาดยามพอน้ําขึ้นใตถุนบานก็ถูกน้ําทวมหลังแนวบานเหลานี้ไมถึงรอยเมตรก็
จะเปนเกาะเล็กๆ สวนบริเวณศาลาที่ผมนั่งอยูจะอยูถัดออกมาอีกหนอย แถบนี้ก็จะ
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เปนที่ต้ังของบานอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนบานแบบเดิม บางสวนก็ยังเปนบานที่เสียหาย
จากสึนามิ อาคารซีเมนตหลังใหญของ อ.บ.ต. ก็อยูในบริเวณนี้ หนาบานเปนลาน
เล็กๆ  
 
ผมมาที่นี่เปนครั้งแรกโดยพาคณะสืบสานภูมิปญญาจากเชียงใหมมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมกันกับคนที่นี่ ผมยังจําเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อสามป
กอนไดดี ในคืนแรกที่เรามามีการละเลนทองถิ่นทั้งภาคเหนือและภาคใตผสมผสาน
กัน มีเสียงสะลอ ซึง ปพาทย เสียงกลองรํามะนา ไวโอลิน เสียงรองรองเง็ง และการ
รายรําอยางสนุกสนาน พอถึงเวลาเลิกก็ไมมีใครอยากเลิกเพราะทุกคนยังสนุกสนาน
กันอยู นั่นเปนคืนวันกอนคลื่นยักษสึนามิ  
  
ที่นี่ไมมีใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากคลื่นยักษ มีแตเรือและบานที่เสียหายแตไมถึง
ขนาดกับหนักมาก แตก็ไมตางจากพื้นที่ประสบภัยที่อื่นๆ ผูคนที่นี่ก็ยังคงผวาภัยจาก
คลื่นไมนอยไปกวาที่อื่น ผมและเพื่อนรวมงานไดลงไปที่นั่นอีกครั้งสี่วันหลังสึนามิ 
ยังจําไดถึงคําพูดของลุงคนหนึ่งที่กําลังซอมเรืออยู แกบอกกับพวกเราวา “ไมเปนไร 
ถือวาเปนการเอาคืนจากทะเลเราเอาจากทะเลมาเยอะแลว ของพวกนี้เสียไปเราก็หา
ใหมไดซอมใหมได” ชวงนั้นมีเจาหนาที่ อาสาสมัคร หลายฝาย หลายหนวยงานเขา
ไปเก็บขอมูลที่หมูบานกันวุนวายวันละหลายๆ กลุม เสื้อผาที่บริจาคมาจากผูมีน้ําใจ
กองพะเนินอยูหนาโรงเรียนจนแทบไมมีที่เก็บ เด็กๆ เล็กเกลือกกลิ้งบนกองผากัน
อยางสนุกสนาน  ดานชาวบานก็มีการประชุมกันเรื่องเรือ เรื่องบาน เรื่องเงิน
ชวยเหลือ ชวงนั้น อ.บ.ต. ผูใหญบานไมไดวางเลย ตองว่ิงรอกประชุมกันใหวุน 
ความชวยเหลือจากทุกทิศทางกําลังหลั่งไหลเขามาที่นี่ คลื่นความชวยเหลือนี้ทะลัก
เขามาอยางรวดเร็วไมนอยหนาคลื่นยักษที่เพิ่งผานไป 
 
วันนี้สองปกวาแลวที่คลื่นยักษผานพนผมไปกลับมาที่นี่อีกครั้งตองตื่นตากับบานที่
สรางใหมมากมายเรียงรายอยูบนเชิงเขาใกลแนวถนน บางสวนอยูฝงหมูบาน บางก็
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อยูฝงถนน สรางเสร็จแลวก็มีหรือบางที่ ก็กําลังสรางกันอยู แตนอกจากศูนย
วัฒนธรรมชาวเลกําลังกอสรางขึ้นในบริเวณกลางหมูบานแลวในสวนตอนกลาง
หมูบานทุกอยางก็ยังคงเหมือนเดิม ศาลาหลังเล็กที่ผมนั่งอยูนี่ก็ยังเปนเหมือนเดิม
เหมือนกับครั้งที่มาที่นี่ครั้งแรก กําลังจะมีศาลาชมวิวอีกหลังที่จะสรางเพิ่มขึ้นตรง
ปลายแหลมทายหมูบานดวยเงินบริจาคที่มีหนวยงานหนึ่งสนับสนุนมา ตอนนี้
หมูบานมีโครงการหลายโครงการ โครงการที่กําลังเปนที่สนใจขององคกรใหความ
ชวยเหลือคือเรื่องของการทองเที่ยวในชุมชน ในขณะเดียวกันก็มีรีสอรทใหมเพิ่มขึ้น
ใกลๆ กับหมูบาน มีเรือคายักที่มอบมาจากองคกรชวยเหลือมาใหชุมชนเพื่อให
นักทองเที่ยวเชาพาย ศาลาที่กําลังสรางก็เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชนเดียวกัน  
    
ในวันนี้ถนนคอนกรีตที่เพิ่งสรางเสร็จในหมูบานไดพานักทองเที่ยวหลายกลุมขับรถ
เขามาวนเวียนวันละหลายๆ หน.  ศูนยวัฒนธรรมที่กําลังกอสรางอีกไมนานก็คง
เสร็จ “เราจะทําเปนที่แสดงวัฒนธรรมของที่นี่ใหกับนักทองเที่ยวไดชม” เจาหนาที่ 
อ.บ.ต. คนหนึ่งบอกผมถึงศูนยที่กําลังสราง  
มีนักวิจัย (อาภรณ อุกฤษณ โครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต) เคยบันทึกบาง
เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางผานยุคสมัยของที่นี่ไววา “ แมปจจุบันชาวเลอูรัคลาโวย
จะกระจายกันอยูตามชายฝงอันดามัน แตพวกเขาก็เช่ือวาเกาะลันตาเปนถิ่นฐานแรก
และเปนเมืองหลวงของกลุมชน เพราะเปนดินแดนแหงแรกที่พวกเขาตัดสินใจ
เปลี่ยนวิถีจากการอาศัยเรือรอนเรกลางทะเล ขึ้นตั้งถิ่นฐานทํามาหากินในประเทศ
ไทย อีกทั้งเกาะลันตายังเคยเปนแหลงชุมชนอุรักลาโวยที่คอนขางใหญมากอน 
กอนที่จะแยกยายครอบครัวไปอยูตามหมูเกาะอื่นๆ ผูชายชาวอูรัคลาโวยสามารถ
ออกทะเลเพื่อทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวได โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 19-20 ป สวน
ผูหญิงก็แตงงานมีลูกโดยเฉลี่ยอายุประมาณ 19-20 ป แตในบางครั้งถาหนุมสาวตก
ลงปลงใจกันแลว ฝายชายก็จะตองรอจนกวาฝายหญิงครบ 15 ปและทําบัตร
ประชาชนเสียกอนจึงจะอนุญาตใหแตงงานกันได การแตงงานของคนที่นี่มีทั้ง
แตงงานในกลุมเดียวกัน และแตงงานนอกกลุม แตสวนใหญจะแตงงานภายในกลุม
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ชาวอูรัคลาโวยดวยกันเอง การแตงงานกับคนนอกก็เชน อุรักลาโวยแตงกับชาวมอ
แกน หรือ กับคนตางชาติพันธุเชนคนไทยจากภาคกลาง ภาคอีสาน คนไทยเชื้อสาย
จีน หรือแมแตชาวตางชาติ การแตงงานของชาวอูรัคลาโวยมีการแตงงานกันหลาย
วัย นอกจากคนหนุมสาวจะแตงงานกันแลว พอหมาย แมหมาย แมจะแกเฒาแลวก็
ตามก็ยังสามารถจับคูแตงงานกันได  สวนหนึ่งก็เพื่อหาเพื่อนและผูคอยปรนนิบัติ
ยามเจ็บไขนั่นเอง   
 
ลักษณะครอบครัวของชาวเลที่นี่หลังจากการแตงงานฝายชายไปอยูกับครอบครัว
ฝายหญิงกอนกระทั่งมีลูกคนแรกหรือพรอมสรางบานใหมจึงแยกไปตั้งครอบครัว
เดี่ยวตางหาก แตหากฝายหญิงหรือฝายชายเปนลูกคนสุดทองจําเปนตองเลี้ยงดูพอ
แม ก็ตองอยูกับพอแมของฝายหญิง หรือฝายชายก็แลวแตกรณี กระทั่งพอแมฝาย
หนึ่งฝายใดเสียชีวิตไปจึงจะกลายเปนครอบครัวเดี่ยวในที่สุด ในอดีตชาวอูรัคลาโวย
ไมมีการสืบทอดมรดกเพราะไมมีทรัพยสินสวนเกินนอกจากเรือ และเครื่องมือจับ
ปลาประเภท เบ็ด แห ฉมวกและสามงามเทานั้น แตปจจุบันที่ดินและเรือนพักอาศัย
จะใหลูกสาวหรือลูกชายซึ่งสวนมากก็จะเปนคนสุดทองที่ตองเลี้ยงดูพอแม สวนใน
กรณีของการตั้งครอบครัวเดี่ยวในคูที่แยกออกมาตั้งครอบครัวของตนเอง อุรักลา
โวยจะสรางบานใหมใกลๆ กับครอบครัวของพอแมฝายหญิง ฉะนั้นกลุมเรือนใน
ชุมชนชาวเลอูรัคลาโวยจะกระจายเปนกลุมยอยๆ ตามกลุมบานเรือนที่ปลูกใกลๆ 
กับสายตระกูลโดยมีครัวเรือนเดิมของพอแมของฝายชาย  และฝายหญิงเปน
ศูนยกลาง ในกลุมอุรักลาโวยมีความรวมมือกันทางเศรษฐกิจ มีการแบงอาหารกัน มี
การแบงแรงงานระหวางกลุม และชวยเหลืออบรมเลี้ยงดูเด็กในกลุมดวย  
 
กลุมครัวเรือนที่ต้ังใกลๆ กันเหลานี้อาจเรียกวาเปนกลุมเครือญาติ ซึ่งปจจุบันชาวเล
กลุมอูรัคลาโวยกลุมเครือญาติที่อาศัยในชุมชนเดียวกัน จะใชนามสกุลพระราชทาน
เหมือนกันหมด เชน ชาวเลอูรัคลาโวยที่เกาะลันตา กลุมบานหัวแหลมใชนามสกุล 
“ทะเลลึก” กลุมบานไรและคลองดาว ใชนามสกุล “ชางน้ํา” ที่ภูเก็ต กลุมเกาะสิเหร
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และราไวยใชนามสกุล “ประมงกิจ” ที่สตูล กลุมเกาะหลีเปะและเกาะบุโหลน ใช
นามสกุล “หาญทะเล” เปนตน ซึ่งชาวอูรัคลาโวยทุกกลุมจะมีความสัมพันธในฐานะ
กลุมชาติพันธุเดียวกัน แมชาวอูรัคลาโวยจะยึดระบบที่หลังจากแตงงานแลวก็ใหฝาย
ชายไปอาศัยอยูกับบานพอแมฝายหญิง แตจะมีการนับญาติทั้งสองฝายเทาๆ กันจึงมี
ความสัมพันธใกลชิดทั้งสองฝาย สังคมชาวอูรัคลาโวยมีศัพทที่แสดงถึงความเปน
เครือญาติ ที่แสดงใหเห็นวาทุกคนในชุมชนเดียวกันจะเปนญาติกันทั้งหมด ซึ่งมีทั้ง
ญาติที่สืบทอดทางสายโลหิต  ผานการแตงงานและ  ความสัมพันธที่ไมใช
ความสัมพันธทางสายโลหิต เชนคําศัพทคําวา “ซาบั๊ย” แปลวา เกลอ และ “อะนะพี
โตะ” แปลวาลูกบุญธรรม เปนตน ผูหญิงในสังคมอูรัคลาโวย จะไดมีบทบาทที่
สําคัญในการดูแลกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือน เชน การเก็บจัดการบริหารเงินและยัง
มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องตางๆ เทาเทียมกับสามี ลูกผูชายที่ยังโสดจะเปนหนาที่
ของแมที่จะตองหาคูให ซึ่งบทบาทผูหญิงดูจะโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ 
กลุมทั้งนี้สันนิษฐานสิ่งนี้วานาจะสืบทอดมาจากการใชชีวิตดั้งเดิมที่อาศัยเรือรอนเร
ในทะเล ที่ผูชายจะทําหนาที่พายเรือ คัดทายเรือ สวนผูหญิงจะนั่งหัวเรือคอยบอก
ทิศทางและตัดสินวาจะไปทางไหน พอหาของทะเลไดตอมาฝายหญิงทําหนาที่นํา
ของทะเลขึ้นไปติดตอแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือไปซื้อขายสินคากับบุคคลภายนอก 
ขณะที่ฝายชายนั่งรออยูในเรือ  
 
สังคมชาวอูรัคลาโวยที่ใชนามสกุลเดียวกันหรือเรียกไดวาเปนสายตระกูลเดียวกัน 
และอาศัยอยูในชุมชนเดียวกันจะมีโตะกาหมาด (โตะมาจากคําวา ดาโตะ แปลวาปู
หรือตา) สถานที่เคารพที่เปนศูนยรวมแหงจิตใจรวมกันและจะมีโตะหมอซึ่งเปน
ผูสูงอายุที่สืบทอดอํานาจจากบรรพบุรุษ เปนผูนําทั้งทางชีวิตและทางจิตวิญญาณ 
เนื่องจากโตะหมอเปนผูนําชุมชน ผูนําศาสนา หมอรักษา และเปนทั้งญาติผูใหญที่
คอยดูแลทุกขสุขและชวยในการประสานความขัดแยงหรือตัดสินขอขัดแยงตางๆ 
ในชุมชน โตะหมอบางกลุมทําหนาที่เปน “โตะบิดัด” หรือหมอตําแยดวย แตสวน
ใหญภรรยาโตะหมอจะทําหนาที่นี้ แมวาชุมชนชาวอูรัคลาโวยจะสรางบานหางไกล
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จากคนตางวัฒนธรรมแตก็สามารถเดินทางถึงกันได พวกเขาเริ่มติดตอกับชุมชนตาง
กลุมทั้งชาวมุสลิม หรือที่เขาเรียกวาพวก “ลายู” ชาวไทยเชื้อสายจีน หรือพวก “จนา” 
และชาวไทยหรือพวก “เสียม” โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินคาดวยเงินตรา และ
การรับจางแรงงาน บางคนที่สนิทก็จะเปน “เกลอ” หรือ “ซาบั๊ย” “ปจจุบันแมวา
ชุมชนจะมีผูใหญบาน ที่เปนผูชายชาวเลที่มีความรูพออานออกเขียนไดและไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการ เพื่อทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางชุมชนชาวเล
กับราชการ”  

ชุมชนมอแกลนบนเกาะพระทอง   
จากทาเรือทุงรัก หากจะเดินทางมาที่ เกาะพระทองซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ อ.คุระบุรี ก็
จะใชเวลาประมาณครึ่งช่ัวโมงก็ถึงทาเทียบเรือบานทาแปะโยย เกาะพระทองนี้จะ
เปนชุมชนที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน คนไทยจากภาคอื่นๆ  คนพมา และชาวเลมอ
แกลนอยูรวมกัน และเปนชุมชนที่มีประวัติและเรื่องราวนาสนใจทีเดียว เชน   
ตํานานเกี่ยวกับที่มาของชื่อเกาะพระทองที่ชาวบานเลาตอๆ กันมา มีอยู 2 ตํานาน
ดวยกัน ตํานานแรกวาดวยเรื่องเรือพานิชยวากันวา เมื่อครั้งอดีตกาลมีเรือพานิชย
บรรทุกสินคา ซึ่งในบรรดาสินคานั้นมีพระพุทธรูปทองคําองคหนึ่งรวมอยูดวย เรือ
ไดแลนผานมาทางเกาะ เมื่อถึงเกาะปลิง (เปนเกาะเล็กๆ ใกลๆ กับเกาะพระทองใน
ปจจุบัน) เรือสินคาเกิดลมและจมลงกลางทะเลบริเวณเกาะปลิงนั่นเอง มีผูรอดชีวิต
จากเหตุการณนี้เพียงสามคนเทานั้น ตอมามีคนไปดําน้ําบริเวณเกาะปลิง ก็ไปเจอ
พระพุทธรูปทองคําองคนั้น และไดนําพระพุทธรูปที่เจอขึ้นมา สวนนําไปเก็บเอาไว
ที่ใดนั้นไมปรากฏ ต้ังแตนั้นผูคนจึงขานเกาะนี้วาเกาะพระทอง                                                            
 
อีกตํานานหนึ่งวาถ้ําที่อยูบริเวณรีสอรทสุดขอบฟาในปจจุบัน ที่วากันวามีคนไดเขา
ไปสํารวจในถ้ําแลวเจอพระพุทธูปทองคําวางอยูจึงเขาไปกราบไหว แลวนําความมา
บอกแกชาวบานคนอื่นๆ ต้ังแตนั้นเกาะนี้จึงมีช่ือเรียกขานวาเกาะพระทองซึ่ง
ปจจุบันก็ไมรูวาชาวบานไดนมัสการพระพุทธรูปองคนั้นไปไวที่ไหนเหมือนกัน      

 57



 
บนพื้นที่ของเกาะยังมีตํานานตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ เนื่องจากเปนเกาะที่ยาวพื้นที่
จึงมีแกง อาว หลายสวน แตละที่ก็มีช่ือเรียกและเรื่องเลาถึงความเปนมา บางสวนก็
ไพลไปเกี่ยวของกับนิทานเรื่องพระสังขทอง เนื่องจากในอดีตเกาะพระทองเปน
เกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตวปาและสัตวน้ําอุดมสมบูรณมาก จึงไปพองกับ
บางชวงบางตอนของบทละครนอกเรื่องนี้ เชนในชวงที่พระราชาบิดาของนางรจนา
ไดสั่งใหผูที่อาสาเขาแขงขันลาเนื้อเพื่อใหไดอภิเษกเปนราชบุตรเขย ปาแถบนี้ก็
เหมาะสมเขากับเนื้อหาที่บรรยายไวในเรื่องพระสังข และแถวนั้นยังมีปาที่มีลานที่
นั่งไมใหญมากนัก ชาวบานเรียกบริเวณนั้นวา “ลานพระสังข” นัยวาเปนที่ๆ พระ
สังขนั่งเรียกปลาเพื่อนํามาถวายพระราชา   
 
และยังมีตํานานอื่นที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่เปนที่เคารพบูชาของคนบนเกาะ เชน 
เรื่องเลาเกี่ยวกับ พอตาหินกองที่เลากันวาในกาลครั้งกอนมีชายคนหนึ่งฝนวามีชาย
แกมาบอกใหไปขุดสมบัติบนภูเขา แตมีขอแมวาตองไปคนเดียวและเมื่อขุดสมบัติ
เสร็จแลวตองสรางศาลที่หนาเขาลูกนั้นดวย แตปรากฏวาชายผูนั้นกลับพาเพื่อนไป
ดวยหกคน ในการหาสมบัติครั้งนั้นมีการใชดินประสิวเขาไประเบิดภูเขาเพื่อหา
สมบัติ และก็พบสมบัติตามที่พอตาบอกในฝนจริง พวกเขาจึงชวยกันขนกลับไป แต
ปรากฏวาเอาไปแลวคนที่เอาสมบัติอยูได 7 วัน ก็มีเลือดออกทางทวารทั้ง 7 ตายหมด
ทั้ง 7 คน หลังจากนั้นชาวบานก็ไปสรางศาลขึ้นตรงเชิงเขาที่ถลมลง แลวเรียกกันวา 
ศาลพอตาหินกอง และใหความเคารพสืบมา  
 
สวนตํานานความเชื่อเกี่ยวกับที่มาของชื่อหมูบานบนเกาะพระทอง ซึ่งมีอยูสาม
หมูบาน คือบานทาแปะโยย บานทุงดาบ และบานปากจกเลากันวา ที่บานทุงดาบใน
สมัยที่พมายกทัพไปตีเมืองถลาง และไดพายแพแกทาวเทพกษัตรีและทาวศรีสุนทร 
โดนตีแตกหนีมาทางเกาะพระทอง ผานมาทางบานทุงดาบในปจจุบัน ไดทิ้งดาบไว
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บริเวณนั้นกอนหนีลงเรือกลับประเทศไป บริเวณนั้นจึงถูกเรียกวาบาน ทุมดาบ “ทุม
ในภาษาใตแปลวาทิ้ง” ภายหลังพูดเพี้ยนกันมาวาเปนบานทุงดาบจนถึงปจจุบัน  
 
ที่บานทาแปะโยย ก็มีที่มาตามชื่อของคนจีนที่มาตั้งรกรากอยูบริเวณทาน้ํา ชาวบาน
จึงเรียกทาน้ํานั้นวา      ทาแปะโยยและภายหลังก็เรียกเปนช่ือหมูบาน สวนบานปาก
จก เปนช่ือเรียกตามชองแคบระหวางเกาะระกับเกาะพระทองซึ่งเปนชองปากน้ําที่
เช่ือมระหวางคลองน้ําเค็มซึ่งเปนพื้นที่ปาชายเลนออกสูทะเลใหญฝงอันดามัน ที่
บริเวณนี้ถูกเรียกวาชองแคบปากจก หมูบานปากจกจึงไดช่ือตามเพราะอยูใกลชอง
แคบปากจกนั่นเอง 
 
มอแกลนบนเกาะพระทองมีความเชื่อที่ประเภทหนึ่งคือความเชื่อในเรื่องผี ผีมีความ
เปนมายาวนานควบคูกับประวัติชาวมอแกลนหรือที่คนไทยเรียกวาชาวเล ชาวน้ํา 
หรือยิปซีทะเล สมัยกอนแมมอแกลนจะเปนกลุมชนที่อาศัยอยูบนเรือ โดยจะแลน
ลองไปในทะเลเรื่อยๆ เพื่อหาเลี้ยงชีพ แตตอมามีการยายถิ่นฐานจากทะเลมาสราง
บานอยูกันบนฝง ในสมัยนั้นมอแกลนจะยายบานกันบอยดวยเหตุผลตางๆ ผีก็เปน
เหตุผลหน่ึงในนั้น คือเมื่อมีคนตายในบานมอแกลนก็จะยายบานหนีไปปลูกบานที่
อื่นทันที เนื่องจากชาวมอแกลนเชื่อวาเปนเพราะโดนผีเลนงานเนื่องจากไปปลูกบาน
ในที่ที่มีอาถรรพ และถายังอยูที่เดิมก็จะถูกเลนงานไปดวยจึงตองมีการยายบานไปที่
อื่นแทน  
 
ตํานานเกี่ยวกับเกาะพระทอง และความเปนมาของมอแกลนบนเกาะนี้ถือเปน
เรื่องราวที่ยังคงมีการเลาขานกันมาใหชนรุนหลังไดรูที่มาที่ไปของที่นี่ หลายอยางก็
ควรแกการอนุรักษไวใหลูกหลานไดเรียนรูแมจะหาขอพิสูจนไมไดอยางชัดเจนก็
ตาม แตอยางนอยการที่มีเรื่องราวของตนเองไวเพื่อเปนหลักในการยึดเหนี่ยววา
บรรพบุรุษของพวกเขายังมีรากเหงาและประวัติที่ยาวนานอยูบนผืนแผนดินนั้นๆ ก็
ถือเปนเอกลักษณของแตละชน อยางไรก็ตามจุดออนอยางหนึ่งของชาวมอแกลนคือ 
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การที่ภาษามอแกลนมีแตภาษาพูดแตไมมีภาษาเขียน เมื่อเขาขึ้นมาอยูบนฝงและตอง
ใชภาษาไทยสื่อสารกับคนไทยมากขึ้น ภาษาเดิมก็เริ่มหายไป เด็กรุนใหมบนเกาะพูด
ภาษามอแกลนไดนอยมาก แตก็ยังสามารถฟงรูเรื่องอยู จากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนผลมาจากหลายๆ ทาง รวมทั้งผลจากคลื่นยักษสึนามิที่
นําความชวยเหลือครั้งยิ่งใหญ เขามาสูชาวบานที่นี่ มีโครงการตางๆ เขามามากมาย 
ผูชวยเหลือ นักทองเที่ยว พอคา รวมทั้ง นักทองเที่ยวผูมาเยือนเองตางก็มีผลในการ
นําสิ่งแปลกใหมเขามาที่นี่ เมื่อมีการเดินทาง มีการเคลื่อนยายสินคา แมวามอแกลน
จะไมมีการโยกยายถิ่นเหมือนในอดีตแลวก็ตาม วัฒนธรรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตาม 
หากคนรุนนี้ไมเก็บเรื่องราวตางๆในวันนี้ไว ขอมูลตางๆ ก็จะกลายเปนเพียงตํานาน
ที่อาจหาขอพิสูจนไมไดเมื่อกาลเวลาผานไป  
 
มอแกลนบนเกาะพระทองมีความรพในราชวงศเปนอยางมาก หากเราศึกษาประวัติ
ของมอแกลนบนเกาะพระทองแลวจะพบวาคนที่นี่ไดรับพระราชทานความ
ชวยเหลือจากพระมหากษัตริยไทยถึงสองพระองคคือ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ที่
ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนหัวเมืองทางภาคใตเพื่อดูแลทุกขสุขของประชาชนที่นี่ 
และตอมาสมเด็จยาไดเสด็จพระราชดําเนินมายังแถบนี้อีกครั้งเมื่อป พ.ศ. 2514 และ
หลังจากที่ไดเสด็จพระราชดําเนินมายังเกาะคอเขาและเกาะพระทอง สมเด็จยาก็ได
พระราชทานนามสกุลแกชาวมอแกลนทั้ง 3,000 คนบนเกาะนี้ ชาวมอแกลนทุกคน
ที่นี่จึงมีบัตรประจําตัวประชาชนและนามสกุล เชน กลาทะเล หาญทะเล นาวารักษ 
สมุทรวารี ดวยพระมหากรุณาธิคุณชาวมอแกลนนับแตนั้นเปนตนมา ทําใหพวกเขา
ไดสัญชาติไทย ชาวมอแกลนที่เกาะพระทองจึงเคารพรักราชวงศมาก โดยเฉพาะ
สมเด็จยาเนื่องจากการเสด็จของพระองคนอกจากจะทําใหพวกเขาไดเปนประชาชน
คนไทยที่ถูกกฎหมายแลวพวกเขายังจะไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมเชนเดียวกับ
ชาวไทยทุกคนดวย การมีนามสกุลทําใหเขามีบัตรประชาชนและเปดทางใหมีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดิน การไดสัญชาติไทยทําใหชาวมอแกลนมีความจงรักภักดีตอ
ชาติไทย และจะไมตองรอนเรอีกตอไป มีการปรับตัวใหเขากับวิถีแบบไทยๆ 
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การศึกษาเปนปจจัยสําคัญมากประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหชาวมอแกนปรับตัวเขา
กับสังคมไทยไดเรื่อยมา หลังจากไดรับพระราชทานสิทธิในการเปนคนไทยอยาง
เต็มตัวแลว แมจะมีเพียงไมก่ีคนที่ใหความสนใจการศึกษาอยางจริงจัง แตชาวมอ
แกลนรุนแรกๆ หลายคนก็ไดเขามาที่เรียนที่โรงเรยีนบานปากจก  
 
นอกจากพวกเขาจะไดอาศัยพ้ืนที่แถบนี้อยูอาศัยและทํามาหากินในทะเลแลว พวก
เขายังทําการถางปาทําไรหมุนเวียนดวย ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จยามอแกลน
ควรไดรับการแนะนําการใชชีวิตใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมตามความพอใจ
ของพวกเขา รัฐบาลสมัยนั้นจึงปลอยใหมอแกลนทํามาหากินตามวิธีการดั้งเดิม คือ
การถางปาเพื่อทําไรหมุนเวียน ตรงจุดนี้เองคนไทยเชื้อสายจีนจึงฉวยโอกาสตักตวง
ผลประโยชนจากการกระทําของพวกเขา เพราะรูดีวาชาวมอแกลนไมไดหวังร่ํารวย
และไมทําไรซ้ําบนแผนดินผืนเดิม ชาวจีนเหลานี้มีวิธีที่จะใหการสนับสนุนใหชาว
มอแกลนทําไรหมุนเวียนมากๆ เพ่ือพวกเขาจะไดเขามาจับจองที่ดินที่ถูกทิ้งใหวาง
เปลาหลังการทําไรแลว  ที่ดังกลาวถูกถางเตียนและทิ้งใหวางเปลา พวกชาวจีนจึงเขา
มาปลูกยางพาราแทนที่  แลวจึงถือสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินผืนนั้นเปนของตน   
มอแกลนนําวัฒนธรรมที่หลากหลายมาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน ไมวาจะ
เปนวัฒนธรรม มาเลย จีน ไทย มาใช แตการละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมไปใชวัฒนธรรม
ที่เขามาใหมทําใหโครงสรางทางวัฒนธรรมของมอแกลนเองออนไหว แตก็เปน
ธรรมชาติอยางหนึ่งของชนเผาเรรอนที่ตองปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ ซึ่งการปรับเปลี่ยนก็เกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน การ
แตงงานกับกลุมคนนอก ประเทศที่เขาไปอยูอาศัยหลังการแตงงาน วัฒนธรรม
ประเพณี แตกอนโดยเฉลี่ยวัฒนธรรมมอแกลนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ สองชั่ว
อายุคน   
 
ระบบเจาขุนมูลนายเปนสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังคงอยูในความทรงจําของเขา เชน ระบบ
ทาส และการเสด็จพระราชดําเนินของพระเจาแผนดิน ดังนั้นมอแกนจึงรูจักคําที่
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เกี่ยวของกับการปกครองในสมัยกอน เชนคําวา “พญา” ซึ่งเปนคําที่ชาวมอแกลนใช
เรียกบุคคลชนชั้นปกครอง สําหรับผูที่เปนเชื้อพระวงศจริงๆ มอแกลนเรียกพระนาม
เปนรัชกาลๆ หรือเรียกตามที่คนไทยสวนใหญเรียกเชนกัน เชน รัชกาลที่5 รัชกาลที่
6 หรือ สมเด็จยา สิ่งที่ประทับอยูในจิตใจของชาวมอแกลนที่นี่คือความรักและ
เทิดทูนเชื้อพระวงศ เพราะพวกเขาไดอยูบนแผนดินไทยก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณ
ของราชวงศโดยแท  พวกเขายังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมของตน และมีสิทธิ
ตางๆ เทียบเทาคนไทยทั้งมวล ทั้งหมดนี้เปนการเริ่มตนการผสมผสานวิถีมอแกลน
เขากับวัฒนธรรมบนผืนดินไทย  
 
การที่ชาวมอแกลนมีสิทฺธิ์ต้ังบานเรือนอยูบนฝง เปนการสนับสนุนใหชาวมอแกลน
ไมตองเรรอนไปไหนอีกตอไป และการที่สมเด็จยาพระราชทานนามสกุล สัญชาติ
ไทยและการศึกษา พระราชกรณียกิจของสมเด็จยาที่ใหโอกาสชาวมอแกลนได
สัญชาติไทย ทําพวกเขาใหกลายเปน “ชาวไทยใหม” พวกเขาปลาบปลื้มใจมากที่ได
ไปที่โรงเรียนปากจกซึ่งเปนโรงเรียนที่ไดสรางขึ้นหลังการเสด็จพระราชดําเนินของ
สมเด็จยาเปนครั้งแรก การยอมรับชาวมอแกลนใหมีสิทธิ์อาศัยบนแผนดินไทยอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและใชชีวิตตามวิถีทางของตนเองทําใหชาวมอแกลนทําการถาง
ปาทําไรบนผืนดินไดอยางกวางขวางในสมัยเริ่มแรกที่ไดรับสิทธิในการเปนคนไทย 
ตามขอมูลที่มีผูศึกษาใน พ.ศ.2526 ปรากฎวามีชาวมอแกลนที่ใชวิธีการทํามาหากิน
ดวยการถางปาทําไรอยูมาก  สังเกตไดจากไหลเขาบริเวณริมฝงทะเลของจังหวัด
พังงาเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกยางพาราหรือสวนผลไมซึ่งหลายสวนก็เปนของชาวมอ
แกลน ที่เหลานี้ถูกจับจองโดยการถางปาทําไรเปนแหงๆ และบางสวนที่เปนของคน
ไทยก็มีการออกเอกสารสิทธิใหครอบครองอยางถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม
ที่ดินที่ไดมาจากการถางเพื่อจับจอง ก็สามารถเพิ่มมูลคาที่ดินเหลานั้นไดดวยการ
ปลูกพืชผล ที่ดินเหลานี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนและสืบทอดหรือซื้อขายกันได  
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ผูเฒาชาวมอแกลนหลายคนยังจําสิ่งตางๆ ในอดีตไดดีและ หนึ่งในคนเหลานั้นก็ได
เลาใหเราฟงวา “ในสมัยที่ที่ดินยังไมมีใครจับจอง การแจกที่ทําไดดวยการปกหลัก
เขตที่ดินแลวประกาศวาเปนเจาของที่ดิน ตอมาจึงมีคําวา “ปกเขต” ที่หมายถึงบอก
ความเปนเจาของ มีชาวมอแกลนจํานวนไมก่ีคนที่สามารถเพิ่มมูลคาที่ดินไดอยาง
รวดเร็วดวยการลงแรงทํากันเองตามลําพัง  แตพวกคนมีฐานนะบางที เปน
ชาวตางชาติสามารถเพิ่มมูลคาบนที่ดินเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว เมื่อคนเหลานี้ไดรับ
เอกสารสิทธิ์แลวสามารถนําที่ดินนําไปใชประโยชน และสาสมารถตกทอดเปน
มรดกได อยางไรก็ตามสมัยนั้นก็ตองใหเจาหนาที่บานเมืองยอมรับและไปออกรังวัด
ที่ดินใหเสียกอน”  พวกคนเฒาคนแกยังจําไดวาเคยไปปลูกขาวกันกับพอแมกอนยุค
สงครามโลกครั้งที่สองบนเกาะพระทอง เกาะพระทองจึงเปนจุดเริ่มแรกที่เปนที่อยู
กันเปนหลักแหลงที่ชัดเจนของมอแกลนบนแผนดินไทยในสมัยปจจุบัน 

เม่ือเกาะพระทองจะกลายเปนอุทยาน: ตํานานปญหาระหวางชาวบานกับรัฐ 
ในขณะที่รัฐกําลังเตรียมประกาศใหพ้ืนที่บนเกาะพระทองเปนเขตอุทยานฯ แตจาก
ประสบการณที่ชาวบานไดรูเห็นเกี่ยวกับการประกาศเปนอุทยานของพื้นที่หลาย
แหงทั้งที่ เปนพื้นที่ใกลเคียงและทั้งเรื่องราวตางๆ ที่ถูกเผยแพรผานสื่อ ทําให
ชาวบานที่นี่เห็นวากฎอันเขมงวดของอุทยานฯ นั้นปดกั้นสิทธิอันชอบธรรมของ
ชาวบานในการทํากิจกรรมตางๆที่ชาวบานเคยทํากันมาตั้งแตเดิม นอกจากนี้อุทยาน
ยังปฏิเสธภูมิปญญาของชุมชนในการอาศัยรวมกับธรรมชาติโดยไมทําลายซึ่งเปนวิถี
ที่เปนมาแตอดีต แตขณะเดียวกันภายใตการอางถึงภารกิจอนุรักษธรรมชาติของรัฐ 
รัฐเองกลับพัฒนาพื้นที่เหลานี้เปนสถานที่รองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่เปด
ใหกลุมธุรกิจการทองเที่ยวไดประโยชนเรื่อยมา นุกูล โกกิจ อาสาสมัครมูลนิธิ
คุมครองสัตวปา และพันธุพืชแหงประเทศไทยเผยวา “เมื่อผมลงมาทํางานคอนขาง
ลําบากมากในระยะแรกๆ ซึ่งแตเดิม เมื่อ 20 ปกอน ที่นี่มีหมูปา มีกวางเยอะมากจริง
และชาวบานก็ลากินกัน แตตอมากวางเริ่มรอยหรอไปชาวบานก็ไดปรับตัวและหัน
มาสนใจเรื่องอนุรักษมากขึ้น ดวยวิธีพูดคุยกันปากตอปากขอใหชวยกันดูแล 
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เหตุการณก็ดีขึ้นตามลําดับ จนกระทั่ง 3-4 ปที่ผานมานี้ชาวบานใน 4 หมูบานบน
เกาะพระทองก็ไดมีมติซึ่งตอมาไดต้ังเปนกฎรวมกันวา "หามลากวาง" การสัมปทาน
ที่มีทั้งสัมปทานเหมืองแร และสัมปทานปาชายเลน  เปนตัวการทําใหสูญเสีย
ทรัพยากรปาไมไปไมรูก่ีรอย ก่ีพันไร ปาถูกทําลายไปมาก จากการถามไถชาวบาน
ผมไดขอมูลในอีกแงมุมหนึ่งซึ่งชาวบานบอกวาเทาที่รัฐประกาศวาใหสัมปทานไป
เทานั้น เทานี้ที่จริงแลวปาไมถูกทําลายไปมากกวานั้น ชาวบานเลาถึงความอุดม
สมบูรณของปาไมแถบนี้วา เมื่อกอนตนไมในปาชายเลนเพียงตนเดียวก็ตัดมาใชทํา
ฟนไดหลายเดือน เรื่องปูปลาก็ไมตองไปหากินไกลเหมือนที่อื่นๆ เพราะแถบนี้จะ
อุดมสมบูรณมาก แตพอปาชายเลนหมด ความอุดมสมบูรณก็รอยหรอไปดวย ”     
 
แมปจจุบันทางอุทยานยังไมไดประกาศใหที่นี่เปนสวนหนึ่งของอุทยาน เพียงแค
เตรียมประกาศใหหมูเกาะระ-เกาะพระทองบนเนื้อที่กวา 70,000 ไรเปนเขตอุทยาน
แหงชาติทางทะเลเทานั้น แตปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานและรัฐก็เริ่มขึ้น 
แนวคิดนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2543 บนพื้นที่ 2 เกาะติดกัน  เหตุการณไดบาน
ปลายถึงขนาดชาวบานกวา 3,000 คน ตองออกไปเคลื่อนไหวคัดคาน จนถึงขั้นบุก
รื้อการกอสรางสํานักงานอุทยานแหงชาติมาแลวครั้งหนึ่ง เพราะชาวบานแถบนั้น
เคยมีประสบการณการจากอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรมาแลว”   
 
นุกูล เผยเรื่องราวความเปนมา ความขัดแยงของชาวบานกับอุทยานฯ นี้ตอวา " เมื่อมี
หนังสือมาถึงผูใหญบานและลงนามวา "หัวหนาอุทยานฯ หมูเกาะระ-เกาะพระทอง" 
ชาวบานก็พูดกันปากตอปากเรื่องที่กําลังจะมีการประกาศใหเกาะระและเกาะพระ
ทองเปนเขตอุทยานฯ มีการวิพากษวิจารณกันไปตางๆ นาๆ ในหมูชาวบาน หัวหนา
อุทยานก็ไมเคยลงมาปรึกษากับชาวบานเลยในชวงเตรียมประกาศ จนชาวบานตอง
เคลื่อนไหวประทวงและบุกไปรื้อสํานักงานที่เขามากอสรางครั้งแรก เมื่อปลายป 
2543 ซึ่งชวงนั้นเปนชวงตนๆ ของกระบวนการเตรียมประกาศ ผมลงมาทํางาน
รวมกับชาวบานเมื่อประมาณป 2545 ตอนแรกมาทํางานเรื่องประมงพื้นบานกอน 
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แตพอมาถึงกลับมาเผชิญเหตุการณนี้ ก็เลยทํางานในเรื่องนี้เสียเลย เรื่องราวที่นี่เริ่ม
กลายเปนประเด็นปญหาขยายวงไปอีก เมื่อมีนิตยสารสารคดี เอทีจี มาทําสกูปเรื่อง
นกตะกุมหัวลาน กวางมา หรือกวางปา ในเนื้อหาที่ปรากฎในสารคดีไดสรุปวา ที่นี่
ควรจะประกาศเปนเขตอุทยานฯ เนื่องจากตองการใหสัตวพวกนี้อยูตามธรรมชาติ
โดยไมมีคนเขาไปรบกวน หลังจากเหตุการณในครั้งนั้นทําใหชาวบานไมคอยไวใจ
คนที่เขามาศึกษาขอมูลนัก  
 
การทําลายปาของชาวบานมีไมมากนัก หากศึกษาดูจากการตัดไมเพื่อนํามาใชสราง
บานของชาวบานที่นี่ ก็มีการทําลายในอัตราต่ํา บานหลังหนึ่งใชไมไมก่ีตน ซึ่งมีผล
ตอการทําลายปานอยมาก ตางจากการใหสัมปทานปาซึ่งทําลายปาในวงกวางและ
รวดเร็ว ซึ่งปจจุบันเราจะยังเห็นบริเวณที่เปนพื้นที่สัมปทานเดิมแถวชายเลน หาก
ชวงน้ําลดจะเห็นไดเลยวา ตอไมที่เหลือจากชวงสัมปทานนั้นเปนตอของไมตน
ใหญๆ ทั้งนั้น นอกจากนั้นปาบกแถบนี้แตกอนก็มีไมจําพวกตะเคียนทรายเยอะมาก 
ซึ่งเมื่อกอนชาวบานก็ตัดมาทําเรือกันแตเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นวาไมไมคอยมีชาวบานก็เลิก
ตัดหันไปใชไมอยางอื่นแทน จะเห็นไดวาชาวบานเขาจะตระหนักดีโดยไมตองให
ใครมาบอก ที่นี่เขาก็มีการจัดการกันเองไดซึ่งก็ทําอยูแลวระดับหนึ่ง เลยมีคําถามวา
ถาชาวบานเขาอยากดูแลกันเองจะไดไหม แตการที่ชาวบานขาดประสบการณใน
การดําเนินการใหเปนรูปธรรม ตรงนี้ชาวบานเขาเลยมาปรึกษาผม เพราะชาวบาน
ที่นี่ยังใหมกับแนวคิดเหลานี้ พวกเขายังไมเคยไปศึกษาการจัดการทรัพยากรจากที่
ไหน จึงไมทราบวาที่อื่นๆที่เขาอยูรวมกับปา เขาจัดการกันอยางไรผมก็เลยพยายาม
หาพื้นที่ใหชาวบานไดออกไปดูงาน ดูการจัดการปาชุมชนหรือทะเลในหมูบาน
อื่นๆ" นุกูลกลาว และเผยถึงสาเหตุอีกอยางหนึ่งที่ทําใหชาวบานที่นี่มีทัศนะคติที่
เปนลบตออุทยานฯ จนตองออกมาเคลื่อนไหวโดยเลาถึงเหตุการณหนึ่งใหฟงวา 
"หัวหนาอุทยานฯ หมูเกาะสุรินทร คนกอนไดเสนอเรื่องขอประกาศเปนเขตอุทยาน
ฯ ไปยังกรุงเทพฯ เนื่องจากเห็นวาแถบนี้ปายังสมบูรณ ตอมาหัวหนาคนนั้นก็ถูกให
ออกจากราชการ เนื่องจากเกี่ยวพันกับคดีลักลอบทําไมที่เกาะสุรินทร เพราะเกิด
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กรณีเรือบรรทุกไมที่ลักลอบตัดบนเกาะสุรินทรลมในทะเลเรื่องราวก็เลยแตกถูก
สอบสวนจนออกจากราชการ ซึ่งปจจุบันอดีตหัวอุทยานฯ คนนี้ยังไมไปไหน เขายัง
มีรีสอรทในเกาะระนี้ดวย นั้นคือจุดเริ่มตนปญหา ที่ชาวบานไมเช่ือใจอุทยานฯ บวก
กับประสบการณชาวบานเองที่เขาไปหาปลาในแถบอุทยานฯ หมูเกาะสุรินทรไมได 
จะถูกจับกันหมด ชาวบานจึงเชื่อวา การประกาศเขตอุทยานฯ มาทับที่บานของเขา 
จะทําใหพวกเขาถูกกีดกันไมใหเขาไปทํามาหากินในบริเวณที่พวกเขาเคยทํามาแต
ไหนแตไร เหตุรุนแรงที่สุดที่ชาวบานออกมาประทวงคือกรณีที่อุทยานการเขามา
สรางสํานักงานอุทยานฯ ที่เกาะระทั้งๆที่ยังไมไดประกาศเปนเขตอุทยานฯ เพียงแค
ขั้นศึกษาตระเตรียมก็เขามาสรางสํานักงานแลว ชาวบานก็เลยไปประทวงที่อําเภอ 
แลวก็บุกไปรื้อสํานักงานบนเกาะ แตการเคลื่อนไหวครั้งนั้นมีนายทุนซึ่งมีที่ดินบน
เกาะเขามารวมขบวนดวยก็เลยถูกโจมตีวา มีนายทุนหนุนหลัง ตอมาทางอุทยานฯ ก็
เลยเอา ตชด.มาคุมการกอสรางจึงสรางเสร็จไปได ประมาณตนป 2544  
 
จนถึงวันนี้ที่นี่ยังเปนเพียงพื้นที่เตรียมประกาศใหเปนพื้นที่อุทยานฯ เทานั้น เปน
เพียงขั้นการศึกษาวาเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศใหเปนพื้นที่อุทยานฯ ตาม
กฎหมายผ านการศึกษา  ความเปนไปได  ความเหมาะสมแลว ก็ตองผ าน
คณะกรรมการระดับสูงของกระทรวงดวย แตนี่ยังไมผานขั้นตอนอะไรเลย ในขณะ
ที่ทางอุทยานฯ จะมองแตเพียงวาชาวบานบุกรุก โดยไมยอมมองวา ที่นี่ชาวบาน
อาศัยอยูและทํากินมานาน ถึงแมวาสถานภาพของปาแถบนี้คือปาสงวนแหงชาติ แต
ชาวบานก็อาศัยอยูมากอนกฎหมายเหลานี้ ชาวบานเคยพยายามชี้แจงวา "หากที่นี่
ตองกลายเปนอุทยานฯ จริงๆ ชาวบานจะหากินลําบากนะ" ทางอุทยานฯก็ช้ีแจงวา 
"ไมลําบาก เพราะทางอุทยานฯ จะกันพื้นที่ไวให และทํามาหากินไดปกติ" ซึ่งใน
ความจริงหากลองศึกษากรณีอยาง อุทยานฯ หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
เจาหนาที่ก็สัญญากับชาวบานในลักษณะเดีวกัน แตพอถึงเวลาชาวบานก็ถูกจํากัด
สิทธิมากเกินไป สวนกลุมนายทุนที่เขามากวานซื้อที่ดินบนเกาะระ-เกาะพระทอง 
สวนใหญก็ไมกลาแสดงตัวออกมารวมตอสูกับชาวบานเนื่องจากสวนใหญ ไมมี
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หลักฐานเอกสารสิทธิ์ ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีนักการเมืองระดับชาติจากสวนกลางและ มี
รัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนงชวงป 2533-2534 มีที่ดินในแถบนี้มากมาย ตอมาระยะ
หลังๆ  ก็มีนักการเมืองระดับทองถิ่น  นายทุนจากภูเก็ต  สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราชไดเขามากวานซื้อ ที่จากชาวบาน บางที่ทั้งๆ ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์เขา
ก็แอบซื้อขายและปกเขตแดนเสาปูนไว บางเจาซื้อไวกวา 5,000 ไร ซื้อโดยผาน
นายหนาในอําเภอคุระบุรี พอระยะตอมา เศรษฐกิจการทองเที่ยวเริ่มเฟองฟู กลุมทุน
จากภูเก็ตก็เขามากวานซื้ออีก ที่ดินบางแหงมีแคใบ สค.1 ก็มีการซื้อขายกันโดย ไม
ตองดูพ้ืนที่เลย ซึ่งเทาที่ทราบที่ดินประเภทนี้ตกอยูไรละ 30,000 บาท แตถาเปนที่ไม
มีเอกสารอะไรเลยก็ไรละ 5,000 บาท ที่ดินเหลานี้ไมใชที่ดินแถวหนาหาดแตเปนที่
บนเกาะตอนใน ซึ่งเปนทุงหญาซาฟารี เอกสารประเภทที่ทางราชการอนุญาตใหทํา
ประโยชนบนพื้นที่ได เมื่อพ้ืนที่นั้นๆ ไดรับการประกาศใหเปนอุทยานฯ อุทยานก็
จะใหการรับรองสิทธิ์นั้นๆ ดวย โดยไมตองเวรคืนที่ใหรัฐ เอกสารสิทธิ์ต้ังแต สค.1 
ขึ้นไป จะเปนเอกสารที่ทางอุทยานฯ ยอมรับสถานภาพสิทธิ์การทําประโยชนของผู
ถือ ปญหาของ แตปญหาของเอกสาร สค.1 คือเราจะไมรูวาที่ดินที่ออกเอกสาร สค. 
1 นี้อยูตรงไหนบาง การที่มีคนซื้อแคใบเอกสารสิทธิ์ สค.1 ไปเพราะมันงายตอการ
อางสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้ได”     
 
กระแสการขายที่ดินก็มาจากผูใหญ-กํานันในอดีต  ที่ไปถางที่แลวขาย ก็ปรากฎวา
ขายได ทําใหชาวบานซึ่งแตเดิมไมสนใจเรื่องขายที่ดินเพราะอยูกับทะเลหากินกับ
ทะเล หันไปถางที่จับจองและขายกันใหวุนในชวงเศรษฐกิจกําลังเฟองฟู จนเดี๋ยวนี้
ทุกที่บนเกาะมีเจาของจับจองกันหมดแลว แตที่เขาไปบุกเบิกถากถางปลูกพืชจริงๆ 
ก็มี แตมีเปนจํานวนนอยเพราะดินที่นี่เปนทรายปลูกพืชไมไดผล ที่ดินหนาหาด
เกือบ 400 ไร ไมมีเอกสารสิทธิ์ ก็กลายเปนของคนกรุงเทพฯ ตระกูลดังตระกูลหนึ่ง 
ทีเปนเจาของกิจทั้งโรงแรมและ รีสอรท เจาของแคแวะลงมาดูปละครั้ง ตอนนี้ทํา
เปนสวนมะพราวไวบางสวนดวย              
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หากที่นี่ถูกประกาศใหเปนอุทยานจริง นอกจากชาวบานจะไมสามารถเขาไปทํา
ประโยชนในที่ดินที่ถูกนายทุนจับจองไปหมดแลว ชาวบานก็จะไมสามารถออกทํา
ประมงในเขตพื้นที่อุทยานไดอีกดวย ซึ่งหากไมทําตามก็อาจจะโดนเจาหนาที่
อุทยานฯจับกุมเอาได ชาวบานบางสวนเช่ือวา มีแตคนโงที่ซื้อที่ดินแถบนี้ไว เพราะ
ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์เอาไปอะไรไมได แตผมก็ยังเชื่อเรื่องอํานาจเงินที่อาจเนรมิตร
เอกสารสิทธิ์ขึ้นมาได ผมเคยไปขอตรวจสอบรายชื่อผูเสียเสียภาษีที่ดินกับหนวยงาน
ที่ดินอําเภอคุระบุรีมาแลว แตหนวยงานนี้ไมยอมใหดูขอมูล ตรงนี้เปนความสงสัยวา
อาจมีอะไรไมชอบมาพากล เรื่องเอกสารสิทธิ์บนเกาะพระทอง หากเจาหนาที่ให
ความรวมมือเราจะสามารถตรวจสอบไดเลยวา ใครมีเอกสารสิทธิ์บาง และมีเทาไหร    
 
ถึงวันนี้แมชาวบานในหลายพื้นที่พยายามอางสิทธิ์การอาศัยบนผืนดินที่อยูกันมาแต
ดั้งเดิมแตก็ไมมีผลอะไร เชนกรณีที่อุทยานฯ ทะเลบัน จังหวัดสตูล ชาวบานอยูมา
นาน อยูเปนชุมชนนับ 100 ป มีการต้ังสุเหรามากันยาวนานไวเปนหลักฐาน แตไมมี
ผล อุทยานฯ ประกาศเขตครอบลงไปเลยจนชาวบานบุกเขาไปเผาที่ทําการสํานักงาน
อุทยาน เปนเรื่องราวอยูขณะนี้ ซึ่งผมคิดวา นุกูลคิดวาสวนหน่ึงปญหามาจาก
เจาหนาที่ขาราชการในจังหวัดที่เสนอเรื่องขึ้นไปยังสวนกลางโดยมักจะเขียนไวเปน
หลักการที่สวยหรู สวนคณะกรรมการสวนกลางซึ่งก็ไมรูขอเท็จจริงแตก็อนุมัติผาน
เนื่องจากถือตามขอมูลที่คนในพื้นที่เสนอไป  
 
นุกูลยังไดลําดับกิจกรรมที่จะชวยชาวบานวาตอนนี้เขาก็พยายามจะหาเวทีตางๆ ให
ชาวบานเขาไปมีสวนรวม เพื่อสรางประสบการณ หากชาวบานตองดําเนินการเอง
ทั้งหมดก็ลําบากแน อีกทั้งกระบวนการเรียนรูตอประสบการณตางๆ อยางตอเนื่องก็
คงไมเปนระบบระเบียบเทาไหร ตอนนี้ทางผมก็พยายามประชุมหาทางแกไขกันอยู 
เพราะชาวบานยังขาดความเขาใจอีกมาก สวน อบต.และผูใหญบานที่นี่ แมจะมีใจ
พรอมที่จะทํางาน แตก็ยังออนประสบการณ ทําใหกระบวนการสื่อสารกับลูกบานยัง
ไมดีพอ ตอนนี้เราพยายามจะจัดเวทีเล็กๆ ใหชาวบานหลายชุมชนไดรวมพูดคุยกัน
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เรื่อยๆ อีกทั้งไมคอยมีเจาหนาที่จากองคกรพัฒนาเอกชนลงมาทํางานเลย ชาวบาน 
ทั้ง 4 หมูบาน เองตอนนี้คอนขางตื่นตัวมากเพราะปญหาเหลานี้กระทบกับพวกเขา
โดยตรง ในขฯเดียวกันทางอุทยานฯ เองก็กลับไมมีการแสดงการชวยเหลือชาวบาน
แตกลับทําการประกาศ โดยออกโบรชัวประชาสัมพันธเตรียมรองรับนักทองเที่ยว
แลว มีทั้งโปรแรกรมดําน้ํา มีที่พักแรมใหกางเตนพรอมสรรพ คนรูจักเกาะระ-เกาะ
พระทองกันมากจากวารสาร อันซีนไทยแลนด ของ ททท. แมจะมีชาวบานบางสวน
ที่เช่ือวาถาที่นี่ไดเปนแหลงทองเที่ยวเขาจะไดประโยชนจากการมีงานทํามากขึ้น
ชาวบานจํานวนนี้จะเห็นเพียงบางมุมเทานั้น ในระยะยาวธุรกิจการทองเที่ยวไม
สนใจวาชาวบานจะเปนอยางไร เมื่อสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมเต็มที่ผูคนที่เคยมาก็
จะหายไป ธุรกิจการทองเที่ยวก็จะแสวงหาที่ใหมๆไปเรื่อยๆ เชนกรณีแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่บนเกาะภูเก็ต พอภูเก็ตเสื่อมโทรม ก็ยายมาเกาะหลัก เกาะลันตา 
มากระบี่ พอกระบี่เริ่มเสื่อมโทรมฝรั่งไมคอยอยากเที่ยวก็จะมาที่นี่ตอ ภาพเหลานี้
ชาวบานสวนหนึ่งอาจไมเขาใจ ซึ่งนุกูลคิดวาพวกเขาตองพาชาวบานไปดูไปเห็นกับ
ตาวาเกิดอะไรขึ้นอยางไร เพราะเอาแตพูดชาวบานไมเห็นภาพ  ในดานกิจกรรมของ
ชาวบาน กอนนี้ก็มีชาวบานเขาอนุรักษและหวงแหนกวางซึ่งตอนนี้ก็กําลังเอาจริง
เอาจังมากขึ้น ถามีคนมาเที่ยวมากๆ กวางชาวบานเกรงวาจะกระทบตอความเปนอยู
ของกวางดวย  
 
หนวยงานรัฐที่จะเขามาจัดการชาวบานผมคิดวานาจะปรับเปลี่ยนวิธีการเปน
สนับสนุนชาวบานวาจะใหเขามีอํานาจในการจัดการอนุรักษทรัพยากรของเขา
อยางไร หรือรับรองอํานาจเขาไดอยางไร ยอมรับในสิ่งที่ชาวบานคิด หลายอยาง
ชาวบานพยายามออกกฎเกณฑการใชทรัพยากร เชน พยายามกันเขตหามจับปลิง
บริเวณหนาหมูบาน หามจับเตาที่ขึ้นวางไขกิน หามสรางบานล้ําทะเลเกิน 6 เมตร 
เปนตน กิจกรรมตอนนี้ของนุกูลคือการที่จะชวยใหชาวบานสามารถบอกกับโลก
ภายนอกไดวาเขาคิดและทําสิ่งเหลานี้อยูผานชองทางไหนไดบาง จากการอนุรักษ
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กวางตอนนี้ชาวบานเขาเริ่มพูดเรื่องอนุรักษหมูปา เพราะที่นี่ยังมีอยูเยอะมาก
พอสมควร 
 
พ้ืนที่ชุมชนที่เปนเขตทรัพยากรหลักๆ ที่ทางการอุทยานฯ ตองการใหอยูในเขตพื้นที่
อุทยานก็นาจะเปนปาชายเลนบนเกาะระซึ่งยังเปนปาที่สมบูรณมาก เกาะระมีพ้ืนที่
เปนภูเขาทั้งหมด ไมมีที่ราบ ชายหาดและอาวรวมทั้งปะการังน้ําตื้นที่นี่ยังไมถูกบุก
รุกมากนัก ทําใหหนวยงานราชการหลายหนวยงานพยายามเขามาจัดการที่นี่ใหเปน
พ้ืนที่ตัวอยางเพื่อสรางผลงาน ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “ระบบ
ราชการก็ยังเปนระบบที่เปนคําสั่งมาจากเบื้องบนที่ชาวบานไดแตคอยรับฟงไมไดมี
สวนรวมตั้งแตเริ่ม" นายนุกูลกลาวตอวา "สวนตัวผมเองมาทํางานที่นี่ก็ไมมี
งบประมาณเลยมาแตตัวกับเงินเดือนอาสาสมัครนิดหนอย ซึ่งก็ทําใหลําบากมาก 
เวลาจะจัดกิจกรรมอะไรขึ้นก็ขาดงบประมาณ ก็พยายามประสานกับ อบต. อบจ. ให
เขาตั้งงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมชุมชนซึ่งก็ไดมาบาง อาทิงบดูงานของ
ชาวบานครับ อยางนอยๆ ที่ผมพยายามทํางานกับชาวบานเพราะวา ที่นี่ยังไม
ประกาศเปนอุทยานฯ ใหถูกตอง ซึ่งเรายังมีโอกาสพิสูจน เรียกรองไดอยู อยางนอย
ก็พยายามทําใหสวนกลางไดเห็น ไดยอมรับความคิดเห็นของชาวบานบาง เพราะ
ชาวบานที่นี่เปนชาวไทยใหม โดยพื้นฐานเขากลัวอํานาจรัฐอยูแลว ไมคอยกลาสู
เรียกรองมากนัก เพราะ ความคิดนี้ถูกปลุกฝงมานาน ซึ่งผมก็พยายามใหกําลังใจ 
เพราะอยางนอยพ่ีนองชาวกะเหรี่ยงหรอืปกาเกอญอ ยังสามารถทําไดเลยครับ" 

 
 

บทเรียนอันย่ิงใหญจากการชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนา 
การชวยเหลือเพื่อนมนุษยยามตกยากนับวาเปนสิ่งที่ประเสริฐ แตสิ่งที่ดีงามบางครั้ง
ถาทําหรือใหไมถูกจังหวะ ปริมาณไมเหมาะสม ไมเหมาะสมกับเหตุการณและเวลา 
อาจนํามาซึ่งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในอนาคต เหตุการณที่
รายแรงและยิ่งใหญที่สุดเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตรของเมืองไทย คือเหตุการณ
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ที่คลื่นยักษที่เรียกช่ือตามภาษาญี่ปุนวา ซูนามิ ซึนามิ หรือสึนามิ ถลมชายฝงและ
เกาะแกงในทะเลอันดามันในพื้นที่หกจังหวัดภาคใตของประเทศไทย คลื่นน้ําใจตาง
หล่ังไหลกันมากอยางมากมายยิ่งกวาคลื่นยักษ   
 
ยอดเงินบริจาค สิ่งของที่บริจาคสงมาใหญผูประสบใหญ โครงการ หนวยงาน 
องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนระดมกันเขามาชวยเหลือแบบมหาศาล การแกปญหา
แบบเรงดวน การแกปญหาเฉพาะหนาเรื่องคนหาผูสูญหายและเสียชีวิต การฟนฟู
ชุมชนในระยะยาว การกอสรางที่พักอาศัยทั้งช่ัวคราวและถาวร บางองคกรเขาไป
แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จทั้งที่พัก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ระบบนิเวศน จากการเดินทางลง
ไปเรียนรูศึกษาวิถีชีวิตของชาวเลไทยที่เปนไปเปนมาและเปนอยู หลังคลื่นยักษได
ผานพนไปสองป โครงการหนวยงานตางๆ ยังดําเนินอยูในพื้นที่หลายโครงการ และ
อีกหลายโครงการก็จบสิ้นไปแลวเหลือไวแคเพียงปายผลงาน และบางแหงผลงานก็
ชํารุดทรุดโทรมไปแลว หลายแหงก็เรงสรางงานใหทันกับปงบประมาณ ความ
ผิดพลาดในการติดตั้งปายบอกทางตางๆ ก็ปรากฎใหเห็นอยูทั่วไป เมื่อกาวยางสูปที่
สามเริ่มมีการพูดถึงและทบทวนถึงเรื่องพวกนี้กันมากขึ้น 
 
ในพื้นที่ประสบภัยมีบานพักอยูหลายจุดมากที่สุดในบริเวณอําเภอทายเหมืองและ
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา หลายแหงเริ่มรางไรคนอาศัย ชาวบานเริ่มอพยพ
กลับไปทํามาหากินเหมือนเดิม บางคนมีบานเพิ่มขึ้นสองสามหลัง แตบางคนบาง
กลุมก็ยังไมไดความชวยเหลือ เพราะมีปญหาเรื่องบัตรประชาชนอยางเชนชาวเลบาง
ที่ แมเหตุการณผานมาถึงสามปแลว การสอบสวนหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องบาน 
เรื่องความเสียหาย เรื่องที่ดินก็ยังไมเสร็จสิ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ดินดูเหมือนวา
สถานการณยิ่งซับซอนมากขึ้น เมื่อการครอบครองที่ของนายทุนสมัยสัมปทาน
เหมืองแร แมสามปกอนกลับมามีกรณีพิพาทกับชาวเลที่ไปอยูในพื้นที่ตรงนั้น มี
เรื่องถึงตองขึ้นโรงขึ้นศาล ทนายตองทํางานกันหนักมากขึ้น คดีฟองรอง การ
เรียกรองสิทธิตางๆ ตามมาอีกมากมาย 
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ชาวบานบางหมูบานตองแตกแยกกันเพราะกลุมที่เขามาสนับสนุน ชวยเหลือ ฟนฟู 
พัฒนา บางองคกรรับงบประมาณมาจากแหลงทุนเดียวกัน เขามาทําตางโครงการใน
หมูบานเดียวกัน แยกพวกแยกพองชาวบานทําใหเกิดความขัดแยง บางกลุมเขามา
เปลี่ยนแปลงวิถีความเชื่อเปลี่ยนศาสนา ชาวบานที่รูไมทันการณในชวงแรก ที่เห็น
แกเงื่อนไขการชวยเหลือก็เขารวม แตเมื่อเวลาผานไป สถานการณผานไป ชาวบาน
บางกลุมก็ตกอยูในสภาวะจะหันกลับมาสูสิ่งเดิมก็ไมได จะไปตอกับสิ่งใหมก็ไม
เหมาะสมกับวิถีชีวิต การปรับตัวปรับกระบวนทั้งชาวบานและองคกรชวยเหลือ ก็มี
การพัฒนารูปแบบที่หลากหลายและตอเนื่อง บางองคกรเริ่มรวมตัวกันเปนเครือขาย 
หลายหนวยงานที่เคยแยงกันทํางานหันหนามารวมมือกันทํางาน คนทํางานในพื้นที่
ก็มีการผลัดเปลี่ยนองคกรสังกัด บางคนก็เริ่มเห็นสัจจธรรม และบางพฤติกรรมของ
ชาวบานที่ไดรับการชวยเหลือมากเกิน จนติดนิสัยรองขอ ศักยภาพการพึ่งพาตัวเอง
ลดลง  
 
หลายชุมชนนอกจากคลื่นยักษไดทําลายแลว คลื่นความชวยเหลือยังเขามาซัดซ้ํา 
แกนนําบางคนตองเสียคนเพราะของบริจาค เมื่อมีผลประโยชนเขามามากหากผูที่
จัดการผลประโยชนนั้นไมมีคุณธรรมและความเปนกลางเพียง ก็อาจมีปญหาในการ
กระจายความชวยเหลือไมทั่วถึง ในเวทีตางๆ มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเหลานี้
มากมาย 
 
อยางไรก็แลวแตผูที่เขาไปชวยเหลือ ตางก็มีเจตนาและความหวังดี มีอุดมการณที่
อยากเห็นสังคมดีขึ้น แตดวยเหตุการณ สถานการณหรือกระบวนการที่ลงไปทํากับ
ชุมชนอาจจะไมสมดุลหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนบางกลุมเชนชาวเล เมื่อ
สิ่งใหมที่ใสใหไปไมสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมเดิม ความยุงเหยิงก็เกิดขึ้น การ
แกปญหาที่มีสาเหตุมาจากการเขาแกไขปญหาจึงตามมาอีกทอด แตนักพัฒนาที่มี
อุดมการณชวยชาวบานก็ยังดําเนินตอไป เปนการสรางบทเรียนรวมกัน เมื่อมีปญหา
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มากขึ้นก็จะไดบทเรียนมากขึ้นเชนกัน หากนํามาสังเคราะห วิเคราะหหรือถอด
บทเรียนเหลานั้นมีคุณคายิ่ง ตองานพัฒนางานชวยเหลือหรือฟนฟู 
 
สําหรับชาวบานเองก็ไดเรียนรูจากนักพัฒนาและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มากมายเชนกัน ไดรูไดเห็นถึงน้ําใจจากความจริงใจของบางคนบางกลุม ไดเห็นวิธี
คิดและกระบวนการทํางาน แมบางอยางในหมูบานจะผิดเพี้ยนจะแตกแยกไปบาง 
แตเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนและประสบการณรวมทั้งการชวยเหลือฟนฟูที่ไดรับ
แลว ก็นับวาคุมคายิ่ง 
 
การประสานงานระหวางหนวยงานที่ทํางานในพื้นที่ การสรางการมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอนทุกกระบวนการใหแกชาวบาน การวิเคราะหประเมินผล การเรียนรูวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชาวบานแตละพื้นที่ สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบในความสําเร็จของ
องคกรและโครงการที่ทําในพื้นที่ บทเรียนรวมกันระหวางชาวบานและหนวยงาน
คราวนี้ยิ่งใหญนัก  

บทสงทาย ปลายทางชาวเลไทย   
จากการเขาไปศึกษา สัมผสั เรียนรู รวมกิจกรรม พิธีกรรม กับชาวเลไทยทั้งสามกลุม
คือชาวมอแกน ที่เกาะเหลานอก เกาะสินไห เกาะชาง และบานอาวบอนเกาะสุรินทร 
ชาวมอแกลนที่บานทับตะวัน (ในทอง) บานบนไร บานทับปลา และเกาะพระทอง 
และชาวเลอูรัคลาโวย ที่เกาะหลีเปะ บานสังกาอู เกาะพีพี และบานราไวย วิถีชีวิต
ของชาวเลไทยทุกหมูบานเคยมีผูศึกษาและทําขอมูลไวหลายแงมุม สวนใหญจะเปน
ขอมูลพ้ืนฐานจํานวนครัวเรือน จํานวนสมาชิก ความเสียหายจากภัยคลื่นยักษ ขอมูล
เหลานี้มีมากในสื่อตางๆ และบางขอมูลที่เปนตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงทุกป เชน
จํานวนครัวเรือนที่เกาะเหลานอก เนื่องจากยังมีการโยกยายถิ่นฐาน ทั้งไปทํางาน
และยายไปมีครอบครัวใหม  
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ในการเขียนงานชิ้นนี้จึงตองการที่จะนําเสนอขอมูลในเชิงสารคดีที่เปนการนําเสนอ
มุมมองที่ เปนวิธีคิด  วิธีการปฏิบั ติ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ในวิถีชี วิต  ความ
เปลี่ยนแปลง การจัดการทางทรัพยากรและสังคมชาวเล การถายทอดและการสืบ
สานวัฒนธรรม ผานเรื่องราวตางๆ ที่เกดิขึ้นและดําเนินไปในชวงระยะเวลาตั้งแตตน
ป 2549 ถึงกลางป 2550 ระยะเวลาปกวาๆ อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 
แตเหตุการณสถานการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ ก็ทําใหบางสวนในวิถี
ชีวิตก็ชาวเลไทยเปลี่ยนตามใจกัน เชนการนับถือศาสนาบางคนบางพื้นที่ กอนคล่ืน
ยักษนับถือบรรพบุรษุ หลังคลื่นยักษนับถือศาสนาใหมที่ใหเงื่อนไขในการชวยเหลือ
ที่ดี แตเมื่อเงื่อนไขเริ่มไมคอยเปนประโยชนก็กลับมานับถือแบบเดิม 
 
จากวิถีชีวิตที่รอนเรมาเปนอยูเปนหลักแหลงที่ชัดเจน เสนทางการกอเกิดวัฒนธรรม 
ประเพณีตางๆ บางอยางไดมีการปรับตัว พัฒนาเปลี่ยนแปลงใหเขากับความ
เหมาะสมกับยุคสมัยและแหลงที่อยู สิ่งของเครื่องใชหลายอยางเปลี่ยนไป แตวิธีคิด
ความเชื่อยังไมคอยเปลี่ยนแปลง หลังจากเหตุการณคลื่นยักษชาวเลไทยไดมี
ปฏิสัมพันธกับคนนอกมากขึ้น ไดรวมงานรวมคิด รวมกิจจกรมดวยกันหลายอยาง 
ทําใหเกิดการเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันสังคมภายนอกขึ้นอีกมาก  
 
พิธีกรรมความเชื่อหลายอยางในเกือบทุกหมูบานยังคงอยู แมวาบรรยากาศการดื่ม
กินการฉลองจะเปลี่ยนแปลงไปบาง แตจุดสําคัญของบทบาทและหนาที่ของพิธีที่
ศักดิ์สิทธิ์นั้นยังเหมือนเดิม ทั้งพิธีไหวศาลพอตาที่บานบนไร ในทอง (ทับตะวัน) 
พิธีหลอโบงที่เกาะสุรินทร พิธีทําบุญกลางบานที่ราไวย หรือพิธีลอยเรือที่สังกาอู 
ยังใหเห็นภาพของการเชื่อมโยงความสัมพันธของเพื่อนมนุษยรวมเผาพันธุและ
สังคมเดียวกัน การแบงหนาที่บทบาท วิธีการคัดเลือกบุคคล คัดเลือกผูนําทางจิต
วิญญาณโดยระบบคุณธรรม  การสรางความแบบสวนรวมแบบกระบวนการ
ธรรมชาติ ที่ทุกคนรวมดวยจิตศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เปนกระบวนการสรางการมี
สวนรวมและสรางสายสัมพันธระหวางคนที่ยั่งยืน การเขาไปรวมในพิธีกรรมที่
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สําคัญของคนนอกที่เขาไปทํางานในชุมชน จะทําใหสามารถเขาไปถึงวัฒนธรรม 
ความเชื่อและวิธีคิดของเขาไดงายและมากขึ้น 
 
ในอนาคตชาวเลไทย อาจมีช่ือเรียกเปนชาวไทยใหมหมดทุกกลุม หากรัฐพยายาม
จัดการใหเขาเปนเหมือนกับคนไทยในทุกดาน อัตลักษณความเปนชาวเลอาจ
เลือนลาง ระบบทุนนิยมที่เขาไปกับการทองเที่ยว การประมงเชิงพานิชย ทําให
ชาวเลไทยกลายเปนเหยื่อทุนนิยมอยูเรื่อย เพราะเขาไมไดคิดที่จะกอบโกยหรือ
สะสมทรัพยสินเหมือนคนเมือง แตถาหากมีเพื่อนนักพัฒนาที่เขาไปคอย สนับสนุน
กระบวนทางความคิด ใหความรู และสรางบทเรียนรวมกันอยางตอเนื่อง ชาวเลก็จะ
ไมเควงควาง อยางนอยก็ยังมีกัลยาณมิตรที่ช้ีทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพื่อใหเขาปรับตัวและดําเนินชีวิตตอไปอยางเทาทันและเทียบเทียมกับคนในสังคม
ทั่วไป 
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