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บทสรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
วันพุธที่ ๒๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เมื่อวันพุธที่ ๒๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องมือและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทา
ข้อมูลเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประสานและส่งเสริมความร่ วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนการ
ดาเนินงานตามมติ ครม. ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรับทราบสถานการณ์ของชุมชนชาวเลใน ๕ จังหวัด ได้แก่
ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สตูล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๙ คน ประกอบด้วย วิทยากร นักวิจัย นักวิชาการ
และทีมปฏิบัติการจานวน ๑๓ คน นักวิชาการวัฒนธรรม จานวน ๗ คน เจ้าหน้าที่จากสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ๓ คน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์กรพัฒนาเอกชนจานวน ๒ คน ผู้แทน
ชาวเล-องค์กรชุมชน จานวน ๑๔ คน
การประชุมเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านปฏิบัติการการใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล โดยประยุกต์จากโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน ๔ ชิ้น ได้แก่ ผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน
ประวัติชีวิต และปฏิทินชุมชน เครื่องมือและแนวคิดทั้ง ๔ ชิ้นนี้มุ่งหมายให้นาไปสู่ การจัดเก็บ จัดการข้อมูล
และจัดระบบข้อมูลชุมชนได้จริง ทั้งในเชิงที่เป็นฐานข้อมูลของชุมชน ใช้ในการวางแผนงานของชุมชน ใช้ใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนใช้ในการเคลื่อนไหวผลักดันในเชิงนโยบาย
รูปแบบการประชุมเป็นการให้แนวคิด การทดลองทาแบบฝึกหัด และการฝึกทางานภาคสนาม โดย
แบ่งกลุ่มทางานในการจัดเก็บ และจัดการข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดังกล่าวในสามพื้นที่ ได้แก่ ทุ่งทุ(ทับตะวัน)
ถนนตาสุด(บ้านนา) และพื้นที่ชุมชนบนไร่ ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากนั้นให้ร่วมกัน
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
๔ ชิ้นดังกล่าว
ผังเครือญาติ เครื่องมือที่เป็นจุดเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานกับคนในชุมชน ทาให้
รู้ จั ก ตั ว คน รู้ จั ก สถาบั น ในชุ ม ชนอย่ า งสถาบั น ครอบครั ว บ่ ง บอกความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชนที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ทั้งทางสายเลือดและการแต่งงานผ่านระบบสัญลักษณ์ ทาให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
เครือญาติ
แผนที่เดินดินแสดงให้เห็นพื้นที่สองแบบ คือ พื้นที่ในเชิงกายภาพ เป็นพื้นที่ๆ มองเห็นได้ มีวัตถุที่จับ
ต้องได้ และพื้นที่ทางสังคม แผนที่เดินดินทาให้รู้จักสถานที่ในชุมชน ได้เรื่องราวจากพื้นที่ ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ
๓

และพื้นที่ทางความสัมพันธ์ ประโยชน์ของแผนที่เดินดิน ทาให้เห็นภาพรวมของชุมชนทั้งหมด ใช้เวลาสั้นๆ ใน
การสารวจ แต่ได้ข้อมูลในภาพรวม ที่สาคัญการลงไปเดิน ลงไปสัมผัสกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง ไปมอง ไปฟัง
ไปรู้สึก ทาให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะได้เห็น ได้สัมผัสด้วยตนเอง
ประวัติชีวิต คือเรื่องราวชีวิตของคนที่เราสนใจจะไปเรียนรู้ ไปเข้าใจชีวิตของคนในชุมชน คนในชุมชน
หรือคนนอกทีเ่ ข้าไปทางานในชุมชนเมื่อได้พูดคุยกันก็ได้เรียนรู้ว่าเราต่างมีชีวิต มีความสุข มีความทุกข์ มีความ
นึกคิดของตัวเองตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ทาให้ได้แลกเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมี
อาชีพอะไร เพศไหน อายุเท่าไหร่ ต่างผ่านเรื่องทุกข์เรื่องสุข ผ่านการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตมาด้วยกัน ประวัติชีวิต
นอกจากจะทาให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ร่วมกันแล้ว ยังทาให้เข้าใจชุมชนหรือสังคมที่คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่ ทาให้
รู้จักประวัติชุมชนผ่านผู้คน
ปฏิทินชุมชน รวบรวมเหตุการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี ได้เรียนรู้เรื่องของเวลาของชุมชน ว่าใน
รอบเดือน รอบวัน รอบปี หรือว่ารอบการนับของชุมชน ชุมชนมีงานอะไรบ้าง มีพิธีกรรมอะไรบ้าง มีการทามา
หากินแบบไหนบ้าง แล้วมีผลกับชุมชนอย่างไร และยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และ
เรื่องของวัฒนธรรมได้ด้วย
ในช่วงท้ายเป็นการสรุปภาพรวมของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทางานร่วมกันในพื้นที่
โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย การประชุ มดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ สะท้อน
มุมมอง เล่าประสบการณ์ของตน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เรียนรู้อะไรจากการประชุม จะนา
เครื่องมือไปทาอะไรต่อไปในอนาคต กล่าวได้ว่าการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเลโดยใช้เทคนิคเครื่องมือ ๔ ชิ้น มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม ได้รู้จักกันในภาคภาคี
ต่างๆ ได้ร่วมลองทาข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบไปด้วยกัน สร้างภาคีเครือข่ายกันทางานไปด้วยกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางานไปด้วยกัน ได้ เป็นจุดเริ่มในการประสานพลัง ผนึก กาลังขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี ๒
มิถุนายน ๒๕๕๓ ไปด้วยกันเป็นอย่างดี

๔

การประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
วันพุธที่ ๒๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
บทนา ที่มา/วัตถุประสงค์การประชุม
โดย นางสาวสรินยา คาเมือง นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
การประชุมในครั้งนี้ก็ชื่อว่า การประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อสร้างสื่อความเข้าใจอันดีต่อกลุ่ม ชาติพันธุ์
ชาวเล ศูนย์มานุษยฯ จัดประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ครั้งแรก
ปี ๒๕๕๕ จัดที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่สอง ปี ๒๕๕๖ จัดที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งนี้เรามาที่พังงากัน พี่ๆ
จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อาจจะรู้จั กศูนย์มานุษยฯ แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้จักเรา โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่จากสานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดในฝั่งอันดามัน วันนี้เราเพิ่งมีโอกาสได้มาทาความ
รู้จักกัน เชิญมาร่วมพูดคุยกับเราแลกเปลี่ยนการทางานกับเรา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นหน่วยงานของรัฐ
ในรูปแบบหนึ่งทีเ่ รียกว่าองค์การมหาชน รัฐจะมีหน่วยงานที่เป็นราชการ เป็นรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
ซึ่งรัฐเพิ่งริเริ่มมาเมื่อ ๑๐ กว่าปีนี้เอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางานให้สามารถดาเนินกิจกรรมที่
ระบบราชการมีข้อจากัดต่างๆ ได้ จึงเกิดเป็นองค์การมหาชนขึ้นมา ชื่อของศูนย์มานุษยวิทยา มาจากวิช า
มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่ทาความเข้าใจเรื่องของมนุษย์ในมิติต่างๆ ทั้งกายภาพหมายถึงร่างกายของคนเรา
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในเชิงประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และก็ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่เราจับต้องได้ เช่น พวก
เครื่องมือทามาหากิน พวกวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ เรามีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านสั งคมวัฒ นธรรม สร้ างความเข้ าใจให้ สั งคมได้ ตระหนัก และก็เ ข้าใจในกลุ่ ม คนที่มีค วามแตกต่า ง
หลากหลาย ประเด็นที่เป็นจุดเน้นในการทางานของศูนย์ ฯ มี ๓ ประเด็น คือ เรื่องชาติพันธุ์ มรดกวัฒนธรรม
และวัฒ นธรรมร่ ว มสมั ย บริ การทางวิช าการที่ศูนย์ ฯ ดาเนินการอยู่ มีฐ านข้อมูล ฐานข้อมูล เด่นๆ ก็จะมี
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้เรายัง
มีห้องสมุดเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และปฏิบัติการของท้องถิ่นชุมชนต่างๆ ด้วยกระบวนการทางมานุษยวิทยา อาทิเช่น การแสดงทางวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือว่าโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน อย่างที่ได้ชมวีดีทัศน์ไป เราเกี่ยวข้องกับชาวเลได้
อย่างไร ข้อนี้สืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์มานุษยฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอานวย
การบู ร ณาการเพื่ อฟื้ น ฟู วิถี ชี วิต ชาวเล กระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอแนวนโยบายนี้ ต่อ คณะรัฐ มนตรี และก็
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขอเรียนว่าข้อมูลในการจัดทาแนวนโยบายใน
การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลนี้ มาจากการศึกษาวิจัยกลุ่มชาวเลที่ต่อเนื่องยาวนานของอาจารย์นฤมล อรุโณทัย และ
ทีมจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาให้มีชุดข้อมูลจานวนหนึ่งที่เชื่อถือได้ และมากพอที่จะ
นาไปสู่ การจัดทาข้อเสนอในเชิงนโยบายจนทาให้ ผู้มีส่ว นตัดสินใจ สามารถตัดสินใจพิ จารณาแนวทางการ
๕

ดาเนินการต่อไปได้ ข้อนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ ที่ส่วนใหญ่มักจะละเลยเรื่องความสาคัญของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
แล้วเรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่าข้อมูลมีอยู่แล้ว อยู่กับคนโน้น อยู่กับคนนี้ แต่ว่าเมื่อต้องการข้อมูลไปใช้จริงๆ
เรียกได้ว่า ข้อมูลที่ใช้ได้มีอยู่น้อยมาก ดังนั้น ในการประชุม ในสองวันนี้ก็จะเป็นการเน้นในการจัดเก็บและ
จัดการข้อมูลเพื่อนาไปใช้ได้จริง ทั้งในเชิงที่เป็นฐานข้อมูลของชุมชน ใช้ในการวางแผนงานของชุมชน ใช้ในการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ตลอดจนใช้ ในการเคลื่ อนไหวผลั ก ดันในเชิ งนโยบาย ศูน ย์มานุษยฯ ท างานทางวิช าการ
สนั บสนุน ให้เครื่ องมือในการทางานเก็บ ข้อมูล สิ่ งที่เราทาได้ก็คือสนับสนุนทางวิช าการ ร่วมคิดร่วมทาไป
ด้ว ยกัน เราไม่ได้เป็ นผู้ รู้ เรามาเพื่อที่ จ ะเรียนรู้ ไปด้ว ยกัน ในทุกวัฒ นธรรมต่างก็สร้างความรู้ตามบริบทที่
แวดล้อม ตามบริบทที่ตนเองเผชิญ การที่เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ สะสมชุดความรู้ต่างๆ วันนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเรา
จะรู้เรื่องเหล่านี้ไปทาไม แต่วันข้างหน้าเราจะมีภูมิรู้เหล่านี้ติดตัวไป พร้อมที่จะนาไปใช้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาด้วยความรู้ได้ เราเชื่อเช่นนั้น คงไม่ใช่ว่าอะไรที่ควรทา อะไรไม่ควรทา
แต่สิ่งสาคัญก็คือเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่น และเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง การเอาใจเขามาใส่
ใจเรา การเข้าอกเข้าใจ เห็นใจหรือรู้ใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นสิ่งสาคัญที่เราเน้นย้าในฐานะที่เราทางาน
ทางด้านมานุษยวิทยา เน้นเรื่องของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในสองวันนี้จะมีทั้งเทคนิค
และแนวคิดมาแลกเปลี่ยน แต่ก็อยากจะบอกว่าในทางเทคนิควิธีอย่างเดียวนั้นก็คงไม่พอที่จะให้แง่มุมในการ
มองมนุษย์หรือการมองสังคมที่เป็นอยู่ เรื่องบางเรื่อง มุมมองของคนในก็อาจจะยังมีข้อจากัด อาจจะยังไม่เห็น
ภาพกว้างหรือเห็นเพียงด้านเดียวก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่ามุมมองเช่นนี้ก็มีประโยชน์ที่จะนามาผสมผสานกับ
มุ ม มองคนอื่ น ๆ ผสมกั บ หลั ก ฐานข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารตี ค วามใหม่ ที่ ย อมรั บ ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ น
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น คนนอกคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นเมื่อได้มาเห็นความหลากหลายของวิถีชีวิต เห็นวิธี
คิด เห็นความจาเป็น เห็นความเดือดร้อน เห็นการดิ้นรนอยู่รอด เห็นความพยายามที่จะจัดการกับชีวิตตัวเอง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาจากข้างนอก มุมมองของคนในก็เป็นส่วนสาคัญที่จะใช้ในการคลี่คลาย
ปัญหา แสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องพยายามเข้าใจท้องถิ่นที่ซับซ้อนมีหลาย
มิติ โดยเฉพาะวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างอะลุ่มอล่วย ขณะเดียวกันก็จะไม่ละเมิดขอบเขตซึ่งกันและกัน วิธีการ
จัดการแบบนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่มาก เรียกว่ายังขาดอยู่มากในความพยายามของรัฐที่จะแก้ปัญหาในเชิง
พื้น ที่ ขอน าคาพูด ของท่านอาจารย์ ปิ ย ะวั ติ บุญ -หลง ซึ่ง กล่ าวในเวทีบ อกกล่ าวเล่ าเรื่อ งของโครงการนั ก
มานุษยวิทยาเดินดิน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ศูนย์มานุษยฯ อาจารย์กล่าวไว้ว่าการผลิตความรู้มีอยู่ ๓ ยุค ยุค
แรก เป็นความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะนาไปใช้ในอะไรบางอย่าง เช่น การพัฒนาอาวุธ ใครที่ผลิตเก่ง
กว่าก็เป็นผู้ชนะ ยุคที่สอง ก็เป็นยุคการผลิตความรู้เพื่อการพัฒนา ในยุคนี้คนกลับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ความรู้ในยุคนี้จะมีอะไรบ้าง อย่างเช่น ความรู้ในการสร้างเขื่อน ความรู้ในการสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ยุคที่
สาม เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคสิบปีนี่เองก็ เป็นยุคที่อาจจะเรียกว่าการใช้ความรู้เพื่อสร้างพลัง ความรู้นี้ไม่ได้มา
จากใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความรู้ที่มาจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายหลาย
ภาคีเพื่อนาไปใช้ในการเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนกาลังเผชิญ เข้าใจในความเปลี่ยนแปลง และสามารถร่วมกันทาบาง
สิ่งบางอย่างเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับมติของคณะรัฐมนตรีของชาวเลอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาวิเคราะห์มติ
คณะรัฐมนตรีให้ถ่องแท้ สาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อใช้เรื่องสิทธิมาอธิบายในแนวนโยบายในประเด็น
๖

ต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว สามารถจัดกลุ่มได้แค่ ๓ กลุ่ม คือว่าด้วยเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการเป็น
พลเมืองของรัฐ ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นผู้มีตัวตนที่รัฐจะต้องให้การ
ปกป้ องคุ้ มครอง ส่ ว นที่ส องคื อเรื่ องสิ ทธิใ นการจั ด การทรั พยากรอย่างมีส่ ว นร่ ว ม ส่ ว นที่ส ามคือ สิ ทธิ ทาง
วัฒนธรรมที่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในวิถีอย่างไร วิถีดั้งเดิม วิถีที่ปรับเปลี่ยน หรือวิถีที่ผสมผสานของเดิม
ความรู้เดิมในยุคสมัยนี้อาจจะใช้ไม่ได้ อาจต้องใช้ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้บนพื้นฐานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
วิถีและบริบท ทั้งสามข้อที่กล่าวนี้เป็นสิ่งที่ระบุไว้ชัดเจนในเรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิที่จะอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและชนชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เชื่อว่าคณะกรรมการ
อานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุดใดก็ตาม ต่างต้องการให้หน่วยงาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรพัฒนา นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมทางานกันอย่าง
จริงจัง เพื่อให้สามารถนาแนวนโยบายไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในยุคสมัยนี้ เราไม่อาจทาอะไรได้เพียง
ลาพังคนเดียว หน่วยงานเดียว หรือความรู้เดี่ยว ความคิดเดี่ยวก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาได้ จะต้องมีเพื่อนมี
ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมทางานไปด้วยกัน ร่วมเติมสิ่งที่ขาด ภาคีคือเครือข่ายที่ว่าจะประกอบด้วยภาครัฐ ภาค
ประชาชน นักวิชาการและสื่อ จะเป็นหุ้นส่วนสาคัญที่จะช่วยเสริมพลังกันและกันในการขับเคลื่ อนมติ ครม.
ใครเด่นจุดไหน ดึงมาร่วม ดึงมาช่วยเป็นการประสานพลัง ผนึกกาลังขับเคลื่อนไปด้วยกัน อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรา
ได้ทาร่วมกันในสองวันนี้ โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ ๔ ชิ้นมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ เราต้องการให้ได้รู้จักกันใน
ภาคภาคีต่างๆ ได้ร่วมลองทาข้อมูลชุมชนไปด้วยกัน สร้างภาคีเครือข่ายกันทางานไปด้วยกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางานไปด้วยกัน ในเอกสารที่ท่านได้รับไป ในแฟ้มจะประกอบด้วยตัวโครงการ กาหนดการ มี
เอกสารเรียนรู้เครื่องมือมานุษยวิทยา มีแบบประเมิน และมีเอกสารต้อยติ่งสองเล่ม คือเรื่องแนวคิดเขตสังคม
วัฒนธรรมพิเศษ และแนวทางแก้ปัญหาของมนุษย์และชุมชนพื้นที่นาร่องของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นเอกสาร
ที่ท่านได้รับ จากนี้ไปคุณจุฑามาศจะมาชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มาทากิจกรรมแนะนาตัวเอง
ทาความรู้จักกันนะคะ
แนะนาตัว ทาความรู้จักกัน
สวัสดีค่ะ จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ ขวัญค่ะ เรายังไม่ค่อยรู้จักกัน อยากจะให้ทุกท่านช่วยแนะนาตัวว่า
ตัวเองชื่ออะไร และทางานอะไรอยู่ จะได้รู้จักกัน จะได้รู้ว่าใครทาอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
สวัสดีครับ ผมชื่อเก๋ วิทวัส เทพส่ง ครับ อยู่ที่ชุมชนทับตะวัน ชุมชนมอแกนทับตะวัน ตาบลบางม่วง
อาเภอตะกั่วป่า ขอบคุณมากครับ
อรวรรณ หาญทะเล หญิงค่ะ มาจากชุมชนบ้านในไร่ ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่าค่ะ
ภควรรณ มณีรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะ
สวัสดีค่ะ นางสาวจีรนันท์ ญาติพัฒ นักวิชาการวัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
๗

สวัสดีค่ะ นางสาวกิตติมา สนธิเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พังงาค่ะ
สวัสดีค่ะ ป้าลาภ หาญทะเล มาจากทับตะวันค่ะ เครือข่ายชาวเลค่ะ
สวัสดีครับ ผมนายห้อง กล้าทะเล ประธานคนมอแกนนะครับ คงรู้จักกันดีนะครับ
สวัสดีค่ะ ธัญลักษณ์ ศรีสง่า นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
สวัสดีค่ะ จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ นักวิชาการในโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
สวัสดีค่ะ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ชื่อเล่นชื่อฟาง เป็นนักวิชาการโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดินค่ะ
สวัสดีครับ ผมโชคดี ธงชัย บ้านประเวศครับ
สวัสดีครับ ผมนิคม ธงชัย มอแกน ท่าใหญ่ ตะกั่วทุ่งครับ
สวัสดีครับ ผมวุฒิชัย โททาครับ มาจากบ้านน้าเค็มครับ
สวัสดีค่ะ กิ่งมณี เก้าทะเล มาจากหมู่บ้านน้าเค็มค่ะ
สวัสดีค่ะ ระวีวรรณ เนตรสกุล นิติกรจากพัฒนาสังคม จังหวัดพังงาค่ะ
ครับผม นริศ เปกะมล ครับ นิติกร ผมมาจากจังหวัดพังงาครับ
สวัสดีครับศักดา พรรณรังสี ที่ปรึกษาเครือข่ายชาวเลจังหวัดพังงาครับ
สวัสดีค่ะ สิริลักษณ์ ศรีนุรจน์ จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะ
สวัสดีค่ะ ศิริทิพย์ แป้นคงค่ะ จากจังหวัดกระบี่ค่ะ
สวัสดีค่ะ ปุณณสา อาจทอง จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองค่ะ
สวัสดีค่ะ สุจิตรา โบบทองค่ะ จากมูลนิธิศึกษาเพื่อการพัฒนาค่ะ ทางานโครงการพัฒนาเสรีภาพ
เยาวชนมอแกนค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อจิตรลดา รัตนพันธ์ ผู้จัดการขององค์การแพลน ประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายการทางาน
จะเป็นเด็กและเยาวชน ทางานกับพี่น้องมอแกนในจังหวัดระนองกับพังงา ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ ชื่อนฤมล อรุโณทัย บางคนก็เรียกอาจารย์ปุ๊กนะคะ มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก
กรุงเทพฯ และมีน้องในทีมอีกสองคนค่ะ
อุษา โคตรศรีเพชรค่ะ จากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ทีมงานอาจารย์นฤมลค่ะ
สวัสดีครับ พลาเดช ณ ป้อมเพชรครับ จากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ครับ
ทีมศูนย์ฯ ยังมีน้องโต้ รับหน้าที่เป็นตากล้อง และน้องแป้งกับน้องกิ๊บ ก็จะประสานงานให้นะคะ
ลาดับต่อไป ขอเชิญผู้แทนจากชุมชนบ้านทับตะวันมาเล่า เรื่องทับตะวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านได้รู้จักกับชาวมอแกน รู้จักกับบ้านทับตะวัน ผู้แทนจากทับตะวันจะเป็นคุณหญิง คุณเก๋ และป้าลาภค่ะ ขอ
เชิญทั้งสามท่านค่ะ มีเวลา ๓๐ นาที ที่จะแนะนาบ้านตัวเอง เพื่อให้พวกเรารู้จักกับบ้านทับตะวัน

๘

“รู้จักบ้านทับตะวัน และชาวมอแกลน”
โดย นายวิทวัส เทพสง, นางสาวอรวรรณ หาญทะเล, นางลาภ หาญทะเล
นายวิทวัส เทพสง สวัสดีครับ ตัวแทนหน่วยงานราชการ พี่น้องชาวเล ตัวแทนจากศูนย์มานุษยฯ และ
ตัวแทนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ อับดับแรก จะให้ยายลาภเล่าให้ฟังถึงประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนมอแกนทับตะวัน ให้ยายลาภเล่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาบุกเบิก ใครเข้ามาและก็บอกถึงการ
โยกย้ายถิ่นฐานในชุมชนนะครับ
นางลาภ หาญทะเล สวัสดีอีกรอบค่ะ เมื่อก่อนนั้น ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ ชาวมอแกนอยู่ไม่เป็นหลักเป็น
ฐาน อยู่ไปเรื่อยทานาทาไร่ไปตลอด พอเจ้าของทีเ่ ขาอ้างสิทธิ ชาวบ้านก็ย้ายไปเรื่อยๆ จนไปปักหลักอยู่ที่บ้าน
ทุ่งเค็ด ตอนแรกอยู่บ้านทุ่งเค็ด แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านทุ่งทุ ย้ายไปย้ายมาตลอด ก็มีปัญหา พอผู้หลักผู้ใหญ่มา
ชาวมอแกนเขาก็กลัว ถ้าตรงนี้อยู่ไม่ได้เหมือนกับคนเยอะไง ก็ไปเรื่อยๆ อยู่มาจนสมัยโน้ นเขาได้ทานาทาไร่
สมัยโน้นไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยโน้ นเขาทามาหากิน งานรับจ้างก็ไม่เคยมี ส่วนมากเขาจะไปขุดหัวมัน ไปขุด
หัวมันแถวนาทราย สมัยโน้นเจ้าของที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเป็นที่ของนายนี่นายโน่น เขาไปหากินนี่ เขาไม่รู้เรื่อง
เลย เขาทามาหากินตามปกติ ไปหาปลา หาหอยแถวป่าโกงกาง แถวป่าชายเลน พอมาเรื่อยๆ เขาก็มาซื้อจาก
เจ้าของที่อีกคนหนึ่ง เขาก็ได้สิทธิครอบครอง เขาก็ไ ม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหาอาหาร ไปจอดเรือไปทาอะไรได้ พอ
เกิดภัยพิบัติ ก่อนสึนามินี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นสิทธิของนายทุนหรือว่าเป็นสิทธิของใคร คิดว่าที่อยู่นั้นมันเป็นของ
เป็นป่า สมัยโน้นเขาทานาทาไร่ ก็มีควาย ได้พึ่งพาอาศัยกัน ชาวบ้านเขาจะไม่แบ่งแยก ไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้
มันเจริญเกิน เด็กๆ ก็ได้ไปเข้าโรงเรียนไปทาโน่นทานี่บ้าง แต่สมัยโน้นแม้แต่ผ้านี้ก็ไม่มีนุ่ง มีแต่ชุดเดียวสองชุด
เท่านั้น แล้วเขาก็ทามาหากินเรื่อยจนเกิดภัยพิบัติ เริ่มเจริญ มีโรงแรมเข้า พอเกิดภัยพิบัติเขาอ้างสิทธิว่า
ชาวบ้านไปบุกรุกที่เขา ทั้งๆ ที่ชาวบ้านนั้นไม่รู้ว่าที่ชาวบ้านอยู่นั้นเป็นสิทธิหรือว่าไม่มีสิทธิ พอเกิดภัยพิบัติ มี
ปัญหาเรื่องปัญหาที่ดิน เรื่องปัญหาที่จอดเรือ ปัญหาที่ทากิน เขาห้ามหมด ชาวบ้านเลยต้องสู้ ต้องทา เพราะ
ดั้งเดิมเราทามาแล้ว ปู่ย่าตายายก็เริ่มมาทาตลอดมาเหมือนกับเรามันติดพันมา มันขาดความสัมพันธ์กับปู่ย่าตา
ยายไม่ได้ เพราะเรามีพิธีกรรมเรามีวัฒนธรรม เราก็ไปต่อสู้ปัญหาเรื่องที่ดิน เราก็เอาวัฒนธรรมเหล่า นี้ไปต่อสู้
ให้กาลังใจว่า เราสู้ด้วยความบริสุทธิ์ เราไม่คด เราไม่โกงใคร เราทาอย่างเดียวเราสู้อย่างเดียว สมัยนี้ มันเจริญ
ขึ้น เหมือนกับสมัยโน้นชาวบ้านกลัว แต่มาสมัยนี้เขามาถึงบ้าน บางคนเขามาดีก็มี บางคนเขามาร้ายก็มี แต่
ชาวบ้านนั้นเขาไม่คิด เขาคิดว่าเออถ้าคนไหนมามันดีหมดชาวมอแกนนะ ไม่เหมือนเขา คิดว่าเขามาพึ่งพาเรา
เราก็พึ่งพาเขา พอเกิดปัญหา เกิดปัญหามาเรื่อย การอยู่การทามาหากินเราก็ลาบากเรื่อย เมื่อก่อนรับจ้างไม่มี
แต่ตอนนี้มีรับจ้าง วันละ ๓๐๐ บาท ใช้วันสองวันก็หมดไม่ถึงเดือน บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ถึง ถ้าทาเป็นเดือน
อย่างมีงานเทศบาลได้ทา ได้เดือนสองเดือนก็หมดไป ก็มารับจ้างต่อ เมื่อก่อนนี้เขาทาหลายอย่างปู่ย่าตายายก็
บุกเบิก บางคนบางช่วงก็หลายปู่ย่า ทาเอาไว้ เขาก็ได้มีที่อยู่มีที่ทา เขาก็สร้างบ้านสร้างเรือนมาจนป่ านนี้ แต่
เหมือนที่พื้นที่ๆ ป้าลาภอยู่มันไม่ใช่เป็นที่นา แต่ตอนนี้เป็นสิทธิของคนซื้อหมดแล้ว เพราะส่วนมากคนที่เข้ามา
เขามาสร้างเขามาบุกเบิก เขาก็ได้สิทธิเขามีทุนมีอะไร ชาวมอแกนไม่มีเลย เมื่อก่อนนี้ไปซื้อข้าวสารต้องไปติด
ร้านค้า พอติดร้านค้าพอไม่มีเงินให้เขา เขาก็ยึดที่ เมื่อก่อนแปลงหนึ่งพัน-สองพัน ติดเงินเขาสองสามร้อยนี่ไม่มี
เงินจ่ายเขาแล้ว สมัยก่อนข้าวสารกิโลละ ๕ บาท นม ๒๕ สตางค์ ป้าไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนสมัยโน้น แต่
๙

ส่วนมากสมัยป้าเรียนน้อยกัน ส่วนมากไม่ค่อยได้เรียน ต้องไปร่อนแร่ ต้องไปหาปลา หาอะไรเหมือนกับการ
เรียน ไม่ค่อยเรียนนะเลยโง่ เรียนจบ ป.๔ แต่ยังไม่รู้หนังสือ รู้แต่เขียนชื่อ แต่สะกดไม่เป็น อ่านไม่เป็นอ่านได้
แต่ชื่อตัวเองกับนามสกุลอย่างเดียว จนเขาเอาครูมาฝึกในหมู่บ้าน แต่บางคนสมัยโน้นเขีย นไม่เป็น ต้องใช้ทับ
ลายมือ มีปัญหาเรื่องที่ดินก็เอาลายเซ็นพวกป้านี่ไป พอเซ็นเสร็จเขาได้เอกสารนั้น เขาอ้างว่าพวกป้า ไปทา
สัญญาเช่าทั้งๆ ที่เขาสมัยโน้นไม่มีสมุดเขาเอากระดาษสีขาวมาแต่ไม่มีตัวหนังสือ พวกป้าก็เซ็นไป เขาก็อ้างว่านี่
เอกสาร แต่โดนไปตั้ง ๕-๖ คน พอโดนปัญหาที่ดินก็มีเจ้าของที่ดินเขาจะมาเอาค่าที่ค่าเช่าป้าก็ไม่รู้ เขาเอาไป
ทาคูน้าเอาไปทาอะไร เขาก็เอารายชื่อชาวบ้านนี่ไปมาล่ารายชื่อ ชาวบ้านก็เซ็น พอเซ็นปุ๊บเขาอ้างสิทธิและก็มี
ปัญหาถึงทุกวันนี้ ทางนั้นก็ไม่รู้พอ เกิดภัยพิบัติสึนามิทาให้ชาวบ้านได้รู้ จักองค์กร ได้รู้จักตารวจ ได้รู้จักทหาร
ได้รู้จักผู้ใหญ่ ได้รู้ จักกานัน สมัยโน้ นชาวบ้านไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ทานาทาไร่ ไปหาปลา หาปู หาหอยอยู่ใน
หมู่บ้านไม่เคยออกไปไหนเลย สมัยโน้นไม่มีรถ จะไปข้างนอกจะไปไหนลาบาก ไปร้านกาแฟ ไปซื้อข้าวสารต้อง
เดินบุกป่าไป สมัยโน้นไม่มีถนน มีแต่ทางควายเดินไป จนเกิดสึนามินี้ ทั้งๆ ที่เราก็เสียญาติพี่น้องเสียพ่อแม่ลูกๆ
หลานๆ อีกทีหนึ่งก็ดีใจที่ทาให้ชาวมอแกนนั้นได้รู้ ได้ไปเรียนรู้ ได้ไปอบรม ได้ไปเจรจา ได้ไปขึ้นศาล เหมือนกับ
เข้าโรงเรียนนั้นได้ไปเรียน ได้เรียนรู้มาก ได้ปรึกษา ได้ความคิด ได้เข้มแข็ง ได้ต่อสู้ไปได้ที่ดินมาจนเกิดได้สิทธิ
แต่ก่อนนี่ไม่เอาสิ ทธิ เพราะอะไร สมัย ปู่ย่ าตายายเราเขาไม่เอาสิ ทธิ เขายกแต่บ้านมีเสาบ้านเหมือนกับมี
เอกสารสิทธิ แต่ในเมื่อสมัยนี้ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิอาจจะไม่ได้ แต่ป้านี่เอาแบบอย่างปู่ย่าตายายมา มั่นใจว่าไม่
เอาเอกสารสิทธิเลย อยู่มาคนเดียวได้ ดีใจพ่อแม่เราสร้างมา ไม่มีหลักฐาน มีต้นมะพร้าว มีผลไม้ และก็พึ่งจะได้
เอกสารสิทธิ
นายวิทวัส เทพสง ยายลาภได้เล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจากการโยกย้ายถิ่นฐานไปแล้ว
ปรบมือให้ยายลาภหน่อยครับ
นางลาภ หาญทะเล ป้าขอเสริมว่า ที่เรายังอยู่มีอยู่ ถ้าเราขาย เราได้เงินมา เราจะไม่ได้ อะไรเลย
เพราะคนที่ขายไปเจ้าของเข้ามา คนอื่นเขามาอยู่ แต่เรานี่เห็นกับตาว่านี่พื้นที่เราอยู่ พื้นที่เราเกิด พื้นที่เราตาย
พื้นที่เรา แต่ว่าเขาซื้อ เหมือนกับนายทุนมาซื้อแถวโรงแรมก็มาซื้อแถวข้างบ้านป้า เมื่อก่อนโรงแรมไม่มีแต่สมัย
นี้มันเจริญ ป้าว่าเขาขายป้าว่าสิบล้าน ป้าว่าสิบล้านนั้นแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยป้ายังไม่
เข้าใจ เพราะส่วนมากชาวบ้านนับเลขไม่ถูก ดีไม่ดีเขาก็เขาจ้างให้ป้าว่าไปเอาได้สิบล้านแต่ไม่ต้องพาผู้ใหญ่
กานันไม่ต้องพาไปชาวบ้านไม่ต้องพาไปให้ป้าไปคนเดียว แต่สิบล้านนั้นไม่คุ้มกับชีวิตของเรา ถ้าเรามีที่เราอยู่
เราก็ได้ ลูกหลานเราก็ได้อยู่ต่อๆ ไป ถ้าเราขายต่อไปเห็นแต่พื้นที่แต่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเราดั้งเดิม
นายวิทวัส เทพสง ขอเชิญน้องหญิง อรวรรณ เล่าเรื่องราวของทับตะวันก่อนหน้าสึนามิ และหลังจาก
นั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการต่อสู้มายังไงถึงได้คืนที่ดิน ความลาบากที่ผ่านมา เนื่องจากน้องหญิงก็เป็นกลุ่ม
เยาวชนตัวหลักที่ร่วมต่อสู้กันมาในชุมชนทับตะวันครับ
นางสาวอรวรรณ หาญทะเล ทับตะวัน ๑๕ ปีที่ผ่านมามีความสุขมาก เป็นทับตะวันที่สวยงาม
เหมือนที่ยายบอกว่าเป็นถนนควาย หญิงชอบบรรยากาศ ไม่ได้เรียกว่าทับตะวันเรียกว่าบ้านทุ่งทุ ที่นั่นมีลูกทุ มี
ผลไม้ที่ติดกับป่าชายเลยเยอะแยะไปหมด เป็นที่เราเล่นวิ่งหยอกกัน เป็นที่ๆ สวยงามเป็นที่ๆ มีความสุข แต่
ปัจจุบันที่ทุกคนได้เข้าไป มันก็เป็นพื้นที่อย่ างนั้น พอหลังสึนามิ เหมือนที่ยายบอกว่า ก่อนสึนามิทุกคนไม่รู้
หรอกว่าพื้น ที่ตรงนั้ น ตรงนี้ เป็น พื้น ที่ของนายทุน ทุกคนอยู่โดยที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ ปู่ย่าตายายย้ายมาอยู่
๑๐

ประมาณ ๓๐๐ กว่าปีแล้ว แต่อยู่โดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หญิงก็ถามเขาว่าทาไมไม่รู้จักทาเอกสารสิทธิให้
ลูกหลาน จะได้ไม่ต้องลาบากพวกเราอย่างนี้ เขาบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะ รุ่นเขาไม่ต้องถือเอกสาร ถือแค่เสาและ
ก็ยกทาบ้านแค่นั้น นี่คือบ้านของเราแล้ว ก็ได้คาตอบอย่างนี้มาทุกคน สุดท้ายพอหลังสึนามิ เขาก็มาบอกว่า นี่
เป็นที่ของเขาให้ทุกคนย้ายออกและเราก็ไม่ย้าย ก็เริ่มที่จะแอบเข้าไปก่อสร้างบ้านของตัวเองเป็นหลังกระท่อม
เล็กๆ หลังสึนามิ ในตอนนั้นพวกเราสู้โดยลาพังไม่ได้ เพราะว่า เขาใช้ทั้งกาลัง ตารวจ ทหาร ใช้ลูกปืนอะไร
มากมาย เราก็จับกลุ่มชาวบ้านน้าเค็มมาช่วย ชาวบ้านทุ่งหว้ามาช่วย มาช่วยกันยึดทาบ้านและก็ตอนนั้น เรา
รวมกลุ่มกันโดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะต่อสู้เรื่องบ้าน เรื่องที่ดิน ให้เยาวชนมาช่วยเรื่องของการเก็บ
ข้อมูลว่าเราอยู่กันมายังไง เราทาอะไรกันบ้าง แต่เราสู้โดยลาพังไม่ได้ เราต้องมีพี่ๆ ที่รู้เรื่องของการต่อสู้เรื่อง
ที่ดิน มีทีมอาจารย์ มีศูนย์กฎหมายอันดามัน มีหลายมูลนิธิที่มาร่วมมือช่วยกัน แต่ปัญหาในตัวของชาวบ้าน คือ
ชาวบ้านไปขึ้นศาล ซึ่งเขาไม่เคยขึ้นศาล ต้องขึ้นศาลประมาณ ๕ ปี บางคนไม่รู้หนังสือและก็พูดกลับไปกลับมา
เหมือนกลัว กลัวว่าตัวเองต้องพูดผิดเพราะว่าไม่เคยขึ้นศาล ถึงพวกเราขึ้นศาลมา ๕ ปี แต่ก็มีการไกล่เกลี่ยกัน
ไกล่เกลี่ยกับนายทุน ยอมเอาครึ่งหนึ่งให้กับนายทุนไป และก็อีกครึ่งหนึ่งก็มาแทรกตามบ้านชาวบ้าน ตอนนี้ก็
คือต้องแทรกกัน ที่บ้านติดๆ ที่จริงแล้วบ้านทับตะวันไม่ได้ติดกันอย่างนั้น แต่ละบ้านอยู่ห่างๆ กัน เพราะว่าจะ
ได้ไว้เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ คือถ้าเข้าทับตะวัน เขาไม่ได้มาดูพวกเราหรอก เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นชาวบ้านมอแกน
แต่เขาจะดูหมูก่อน เลี้ยงยังไงหมู นี่ทาไมปล่อยได้ เพ่นพ่านได้อย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วไม่มีหมูที่ไหนเพ่นพ่าน
เลย ในนี้คะเราบอกว่านี่เป็นวิถีชีวิตของคนมอแกน เขาบอกอ๋ออย่างนี้นี่เอง ไปบ้านเราก็ต้องโชว์หมูก่อน ถาม
ว่าการแก้ไขปัญหา ตอนนั้นมีหลายๆ คนและก็เราก็ต้องขึ้นไปโหวกเหวก ไปบอกทุกรัฐบาลว่ามาช่วยพวกเรา
ด้วย พวกเราไม่ใช่เจ้าพ่อทับตะวัน ชาวเลทั้งหมดและก็พื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดสึนามิค่ะ เราร่วมมือกับเครือข่าย
ตอนนั้นเป็นเครือข่ายภัยพิบัติสึนามิ จับมือกันและก็ไปบอกรัฐบาลว่าลงมาช่วยเราด้วย ถึงคุณจะช่ว ยเรื่องของ
อาชีพเรื่องของการทามาหากิน แต่ตอนนี้เรายังไม่มีบ้านอยู่เลย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘เรามาได้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง
คือเราได้มติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๓ เราเข้าใจว่าเราสามารถที่จะทาอะไรได้เยอะ แต่สุดท้ายมติ คณะรัฐมนตรีก็
ไม่ได้รู้ทุกส่วน นายอาเภอของตะกั่วป่าก็ไม่รู้ ผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่รู้ นายก อบต.เราก็ไม่รู้ นายก อบต. อะไรก็ไม่รู้
ไม่สามารถที่จะช่วยเราฟื้นฟูอะไรได้เลย เพราะยังไม่เข้าใจมติคณะรัฐมนตรีนี้ แกนนาชาวบ้านเราหลายคนก็ยัง
ไม่เข้าใจว่าเราสามารถที่จะทาอะไรได้ เพราะว่าปัญหาหลายอย่างแม้จะผ่านไป 10 ปีแล้วก็ตาม แต่ตอนนี้เรา
ยังไม่มีที่ฝังศพเลย ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเรามีที่ฝังศพที่ปากวีป มอแกนทับตะวันมีพื้นที่ฝังศพอยู่ที่ปากวีป และคน
ปากวีป คนน้าเค็ม ทุ่งหว้าบางส่วนก็ไปฝังไว้ที่นั่น แต่เราโดนพื้นที่จากโรงแรมจากหลายๆ ส่วน จากนายทุน
เอาพื้นที่แม้กระทั่งที่ฝังศพของเรา เราคุยกันว่าเรามีมติคณะรัฐมนตรี เราก็โทรไปปรึกษา คุยกับอาจารย์หลายๆ
คนว่าทาไมเราไม่สามารถมีอานาจที่จะทาอะไรได้ เพราะว่าแม้แต่หลายคนในพื้นที่ตะกั่วป่าบอกว่า เขาไม่เข้าใจ
มันใช้ได้อย่างไร เขาไม่มีอานาจที่จะมาทาอะไรได้ หญิงถือโอกาสว่า มีวันอย่างนี้เพื่อให้เรา นักวิชาการ เจา
หน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพังงา เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทายังไงให้ชีวิตชาวเลดีขึ้น ไม่ใช่เฉพาะทับตะวัน
หลายพื้นที่ในพังงา ๒๒ หมู่บ้าน มีผลกระทบอย่างนี้ทั้งหมด ถ้าทุกคนได้ดู ได้อ่านหนังสือที่อาจารย์นฤมลทาไว้
แล้ว ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งนั้น และยังมีปัญหาร้อนๆ ในหมู่บ้านอีกตั้งหลายเรื่องที่ขึ้นมาใหม่
นายวิทวัส เทพสง พอจะเข้าใจนะครับ ความเป็นมาเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ประเทศของเราเปิดสัมปทาน
เหมืองแร่ สัมปทานป่าไม้ เหมืองแร่ทั้งในฝั่งและบนบก ก็เกิดผลกระทบกับชาวเลมาตั้งแต่ยุคนั้น คือ มอแกน
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ทับตะวัน เมื่อก่อนก็คือทาไร่อยู่ชายทะเล มีปลาหากินอุดมสมบูรณ์ ตรงหัวแหลม หัวกรัง ตรงทับตะวันมันก็
เป็นแนวปะการังใหญ่มาก คือชาวบ้านคนแก่ๆ เล่าว่าวันหนึ่ง ๕๐ กิโลกรัมหาเอาปลาได้สบายตรงนั้น ไปคน
เดียวใช้เครื่องมือไม่เหมือนทุกวันนี้ ใช้เครื่องมือแบบลงทุนนิดหน่อยก็ได้ปลามาเยอะ แต่ปัจจุบันนี้ลงทุนไปเป็น
หมื่น บางวันอาจจะไม่ได้ปลาด้วยซ้าไป นั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ตอนนั้นชาวเลยังมีภูมิปัญญาใน
การหาแร่ หาแร่ด้วยการวิดด้วยการร่อน แต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหมือนกับตอนที่เปิดสัมปทาน เมื่อเปิดสัมปทาน
สังคมภายนอกก็เข้ามา คนงานเอยอะไรเอยก็เข้ามา คนตั้ง ๗๗ จังหวัดก็เข้ามารวมอยู่ในพื้นที่ที่เปิดสัมปทาน
เหมืองแร่ มันก็เปลี่ยนทรัพยากร ก็เปลี่ยนชาวเล ก็ยังคนร่อนแร่เหมือนเดิมยังคงวิดแร่เหมือนเดิม ในขณะที่
นายทุนเขาใช้รางรถ เขาลงทุนใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาลงทุนหาแร่ทั้งบนบกพืน้ ที่ในนาก็โดนกวาดไปหมด ใน
ทะเลอีก ในทะเลใช้หัวบาวริ่งหัวใหญ่ๆขุด ขุดในทะเล ทาลายแนวปะการังที่อยู่ที่ทับตะวันจนพังพินาศ และเขา
ก็ได้แร่ไป ได้เพชรไป แต่ชาวบ้านที่ได้กลับมาคือ อะไร ในที่สุดทรัพยากรเหลือน้อยจนไม่พอ นายทุนถ้าเกิด
ลงทุนขนาดใหญ่ก็ไม่พอ ก็เลยหยุดไป หลังจากนั้นทรัพยากรค่อยฟื้นตัวกลับมา เข้ามาสู่ยุคที่เปิดประมงแบบ
ล้างผลาญ ทรัพยากรเหลือน้อยเลยต้องใช้เรืออวนลาก เปิดให้มีเรืออวนลากเต็มหน้าอ่าวไปหมด ผ่านมาได้ไม่กี่
ปี รั ฐ บาลก็ น่ า จะเห็ น ว่ า นโยบายนี้ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ดี ใ ห้ ป ระเทศได้ นโยบายการรองรั บ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นในพื้นที่นั่น ก็เข้าสู่อีกยุคหนึ่งที่ชาวเลไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย อยู่ดีๆ โรงงานก็มาตั้ง
ทาไมที่ดินข้างบ้านถึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นๆ เรื่อยๆ จากที่ยายลาภบอกไร่ละ ๓๐๐ ตอนนี้ไร่ละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ แล้ว
เมื่อเป็นอย่างนี้ชาวเลก็จะตั้งตัวรับ อย่างไร ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน โรงแรมก็ขายวิถีชีวิตของ
ชาวเล มอแกนอยู่ตรงนี้คุณออกไปคุณ ก็จะได้เจอกับชนเผ่า วิถีชีวิตของชนเผ่ามีปลาสดๆ มีอะไรเยอะแยะไป
หมด แต่ว่าไม่ใช่พื้นที่ของเราไม่ได้อานวยอย่างนั้น เวลาเราจะออกไปหาปลา คนที่ทาเรือเขาก็จะมีเถ้ าแก่ไป
ลงทุนให้ไปหาปลา หาปลาเสร็จก็กลับมาขายปลากับเถ้าแก่ อีกต่อ มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้น เพราะว่าไม่ได้
มีการพูดคุยกันแบบครบวงจร ตอนที่คิดจะทาเรื่องการท่องเที่ยว ตอนที่เปิดให้โรงแรมเข้ามาในพื้นที่ทับตะวัน
ไม่ได้มีการถามว่าจะกระทบหรือไม่ ตอนนั้นตอนที่เขามาฟ้องร้ อง อย่างที่หญิงเล่าให้ฟัง นายทุนมาฟ้องร้อง
หลั งจากปิดสั มปทานเหมืองแร่ เหล่านายทุนลูกน้องนายทุนก็เอาไปออกเอกสารสิ ทธิ เพราะถือว่าตัว เอง
ครอบครองอยู่ ชาวบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวมอแกนก็แล้วแต่ รู้ไม่ทันว่าจะต้องไปออก
เอกสารสิทธิที่ดินเพราะคิดว่ายังเป็นที่สัมปทานเหมืองอยู่ และในวันนี้ในที่สุดก็ชาวบ้านก็ต่อสู้ ได้ที่ดินเหลือแค่
ครึ่งเดียว ส่วนที่เหลือก็ต้องแบ่งนายทุนไปเพราะกระบวนการพิสูจน์สิทธิในตอนนั้นมีนัย ยะว่าชาวบ้านกาลังที่
จะได้ที่ดินคืนทั้งหมด นายทุนขอไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยโดยการใช้อะไรก็แล้ วแต่ วิชามารอะไรก็แล้วแต่ทาให้
ชาวบ้านก็คือยอมไกล่เกลี่ยด้วย วันนี้คุณค่าของทับตะวันก็ยังคงหลงเหลืออยู่ ก็คือ ชาวบ้านก็ยังคงพูดภาษามอ
แกน ยังมีการละเล่น ยังมีวิถีการไปหาปลา แต่ว่าผลกระทบเหล่านี้กาลังรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆ มติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๓ เป็นสิ่งที่กลุ่มเยาวชนพยายามที่จะไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลของชาวมอแกนทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน และ
นาเสนอปัญหาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องให้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา มติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ถ้าเกิดถาม
หลายๆ คนในนี้ แกนน าหมู่ บ้ า นเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง หรื อ เปล่ า เข้ า ใจที่ พ อจะเอาไปใช้ ไ ด้ ห รื อ เปล่ า ไม่ มี ก ารมา
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีการมาสื่อให้ทราบอย่างจริงๆ จังๆ เพราะฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ก็เลยใช้ได้แค่นี้
และมีเวลาแค่ ๓ ปีครับ เมื่อปีที่แล้วประชุมแค่ครั้งเดียว เนื่องจากอะไรก็แล้วแต่ ทาให้ปัญหาที่มันเกิดอยู่
เปลวที่โดนรุก ยังไม่หมดปัญหา นั่นก็ยังไม่หมายรวมไปถึงพื้นที่แหล่งหากินที่บางที่เข้าไม่ได้ บางที่ก็โดนทาลาย
๑๒

ไป หมายถึงพื้นที่ๆ ชาวบ้านใช้ประกอบพิธีกรรมก็ยังไม่ได้เป็นของตัวเองที่ชัดเจน ยังไม่มีการรับรองที่ชัดเจน
ยังไม่ได้หมายรวมไปถึงภาษาที่กาลังจะสูญหายความภาคภูมิใจในตัวเอง สุดท้ายแล้วชาวบ้านพยายามที่จะยื้อ
ดึงระหว่างคนสองช่วงวัย ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ พยายามที่จะยื้ออัตลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้
พยายามที่จะยื้อความมั่นคงของชีวิตตัวเองเอาไว้ แต่ว่าคนรุ่นหลังไม่ภูมิใจ ก็ไม่รู้จะทายังไง ในที่สุดทุกวันนี้
พวกเราที่จะอบรมก็จะมีเครื่องมือต่างๆ ที่จะทาให้หน่วยงานรัฐและชาวบ้านได้เข้าใจร่วมกัน และก็มีความรู้สึก
เดียวกันว่า เราจะต้องแก้ไขปัญหาชาวเลอย่างนี้นะ เพราะอย่างนี้ ที่เราต้องแก้ไขปัญหา เขาไม่ใช่ตัวปัญหาแต่
ปัญหาคือรัฐ มาสร้ างให้เขามีปัญหา และเราก็ต้องช่วยกัน ไมใช่เฉพาะหน่ว ยงานรัฐอย่างเดียวนะครับ ก็มี
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนด้วย หลายๆ ส่วนก็มาช่วยกัน คิดว่าการประชุมหลังจากนี้ การทากระบวนการ
หลังจากนี้ทุกคนก็คงจะมีน้าหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับพวกเราก็คงเท่านี้ ขอแนะนาตัวนะครับมีบุคคลสาคัญมาเพิ่มอีกสองท่านคือ ผู้ใหญ่อานาจ นาวาลักษณ์
จากหมู่บ้านเกาะนก และผู้ใหญ่ชูช าติ ธงชัย จากหมู่บ้านทับปลาครับ อีกคนท่านประธานห้ อง กล้ าทะเล
ขอบพระคุณทุกคนมากครับ
นางสาวสรินยา คาเมือง ขอขอบคุณป้าลาภ น้องหญิง อรวรรณ และคุณเก๋ วิทวัส ที่ได้มาเล่า มาให้
ภาพตั้งแต่ทับตะวันสมัยในยุคที่ป้าลาภยังเป็นรุ่นเด็กๆ อยู่จนเห็นการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปอย่างไร จุดที่ทา
ให้ทับตะวันหรือว่าในพังงาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในแง่ของตัวพื้นที่ทางกายภาพและตัวความรู้สึกนึก
คิดของคนก็คือภัยพิบัติจากสึนามิ ซึ่งเป็นทั้งวิกฤตและก็เป็นทั้งโอกาสที่จะทาให้ชาวมอแกนก็ได้ลุกขึ้นมาพูด
ลุ ก ขึ้ น มาบอก ลุ ก ขึ้ น มาต่ อ สู้ เ คลื่ อ นไหวเพื่อ ที่ จ ะบอกว่ าฉั น เป็ นใคร อั น นี้ ใ นฝั่ ง ของคนมอแกนนะคะ ใน
ขณะเดียวกันในฝั่งของภาครัฐ ภาคองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยากจะเชิญชวนนะคะ ในสองวันนี้อยากจะให้เปิดใจ
ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน ว่าเราก็ยังมีคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงเรา ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เรายังมีเพื่อน
ที่เป็นทั้งคนจีน คนไทย คนมอแกน หรือคนกลุ่มต่างๆ เขาก็เป็นเพื่อนกับเรา อยู่ร่วมกันกับเรา ในบ้านเรานี้ เขา
เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนด้วยนะคะ ไม่ใช่เขาเดือดร้อนเพียงคนเดียว เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างจะส่งผลกระทบไป
ด้วยกันทั้งหมด
ลาดับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาเทคนิคเครื่องมือที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล จัดการข้อมูลชุมชน
นะคะ ได้เกริ่นนาไว้แล้วว่า การประชุมครั้งนี้ เน้นเรื่องการจัดเก็บ จัดการข้อมูลเพื่อนาไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงที่
เป็นฐานข้อมูลชุมชน ใช้ในการวางแผนการทางานของชุมชน ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของชุมชน ใช้ในการ
เคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย ฉะนั้นจึงอยากจะแนะนาให้รู้จักเทคนิควิธีการ และแนวคิดในการจัดการข้อมูล
ชุมชน ขอเล่าสั้นๆ ว่าเดิมทีเทคนิคเหล่านี้เรามีอยู่ด้วยกัน ๗ ชิ้นประกอบไปด้วยแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ
ประวัติชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน โครงสร้างองค์กรชุมชน ปฏิทินชุมชน แผนผังความคิด แต่ครั้งนี้เนื่องจาก
เวลาที่จากัดแค่ ๒ วันเราขอเลือกมาแค่ ๔ ชิ้น ก็คือ ผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และประวัติชีวิต
เพียงแค่ ๔ ชิ้นนี้จะทาให้เราได้เห็นข้ อมูลที่แสดงข้อมูลของพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคม ข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลจากคน ชุมชน และเวลา ที่จะทาให้เห็นว่าในรอบปีเกิดอะไรขึ้นในชุมชนบ้าง มีใครทาอะไรบ้าง มีใครเข้า
มาสัมพันธ์ข้องเกี่ยว เครื่องมือแรกก็จะเป็นผังเครือญาติ คุณจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ นักวิชาการของศูนย์ฯ จะมาเล่า
ให้ฟัง และร่วมลองทาผังเครือญาติไปด้วยกันค่ะ
๑๓

ผังเครือญาติ และทาแบบฝึกหัด
โดย นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
สวัสดีอีกครั้งนะคะ เราลองมาดูเครื่องมือ นะคะ อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เช้า รวมถึงที่ คุณเก๋ได้พูดเมื่อ
สักครู่ว่าเครื่องมือนอกจากจะใช้ศึกษาชุมชนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสาหรับการทางานร่วมกัน เพราะว่าในมุม
ของชุมชนจะมีการทางานแบบหนึ่ง ในมุมของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานก็จะมีการทางานอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้น
เครื่องมือที่เราจะนามาเสนอก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของการทางานที่จะสามารถทาให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
วันนี้เราจะมาลองเรียนรู้กันซึ่งมีทั้งหมด ๔ เครื่องมือ เครื่องมือแรกที่จะนาเสนอคือผังเครือญาตินะคะ เพราะ
เราเชื่อว่าการทางานกับชุมชน เราต้องทางานกับคนแน่นอน เวลาที่เข้าไปชุมชนเราต้องเจอคน ถ้าเกิดไม่เข้าใจ
ในมิติของคนหรือชีวิตในชุมชน ก็จะทาให้การทางานของเราค่อนข้างจะยากลาบาก และอาจจะรวมไปถึงการ
ไม่เข้าใจชุมชนเลยก็เป็นได้ เครื่องมือที่บอกว่ามีทั้งหมด ๔ ชิ้น แต่ว่าในนี้แถมมาให้อีก ๑ ชิ้น เผื่อจะมีความ
เกี่ยวโยงกัน เครือ่ งมือแรก แผนที่เดินดินอันนี้ก็จะทาให้เรารู้จักสถานที่ในชุมชน ได้เรื่องราวจากพื้นที่ ทั้งพื้นที่
ทางกายภาพและก็พื้นที่ทางความสัมพันธ์ ส่วนผังเครือญาติและประวัติชีวิตจะทาให้รู้จักชุมชนผ่านผู้คน ได้
เรื่องราวจากผู้คน อันสุดท้ายปฏิทินชุมชุน จะทาให้เราได้เรียนรู้เรื่องของเวลาของชุมชนว่าในรอบปี รอบเดือน
ชุมชนมีงานอะไรบ้าง มีพิธีกรรมอะไรบ้าง มีการทามาหากินแบบไหนบ้าง
อันแรกเลยที่จะพาไปรู้จัก คือ ผังเครือญาติ หลายๆ ท่านอาจจะผ่านหูผ่านตากับการทาผังเครือญาติ
แต่ครั้งนี้ลองมาดูว่าเราจะเสนออย่างไร เครื่องมือทั้งหมดเราปรับมาจากเครื่องมือ ๗ ชิ้นของคุณหมอโกมาตร
ซึ่งใช้ในแวดวงสาธารณะสุข ตัวเครื่องมือเองมีความยืดหยุ่นสามารถนามาปรับใช้กับการทางานของชุมชนได้ ใน
ที่นี้เคยมีใครได้ลองทาผังเครือญาติ หรือว่ารู้จักผังเครือญาติกันมาบ้างแล้วคะ ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นจะเคยผ่านหู
ผ่านตามาบ้างหรือเปล่า คุณหญิงกับคุณเก๋เคยทาใช่ไหมคะ เรามาลองดูว่ าที่เคยทากับอันนี้เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร
ผังเครือญาติบางทีเราจะได้ยินเรียกว่าผังสาแหรก บางที่ก็เรียกว่าแผนภูมิลาดับญาติ บางที่ก็เรียกว่าผัง
สายตระกูล ซึ่งก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน สุดท้ายแล้วก็คือเครื่องมือที่ทาให้เรารู้จักตัวคน รู้จักสถาบันในชุมชน
ก็คือสถาบันครอบครัว เห็นความสัมพันธ์โดยที่ใช้สัญลักษณ์แทน และแสดงความสัมพันธ์ทั้งสายเลือดและการ
แต่งงาน เพราะฉะนั้นผังเครือญาติจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และทาให้เราเข้าใจระบบ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนด้วย ผังเครือญาติบอกอะไรให้เรารู้บ้าง อย่างแรกเครือญาติจะทาให้เราเข้าใจ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ แม้ว่าเครือญาติจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหน จะมีหลายตระกูลขนาด
ไหน หรือว่าในแต่ละตระกูลจะมีหลายรุ่น แต่เมื่อเราทาผังเครือญาติเราสามารถสืบสาวโยงจนเข้าใจได้ง่าย
อย่างเวลาที่เราไปเก็บข้อมูล ถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นลูกของคนนั้น เป็นหลานของคนโน้น ถ้าเราบอกอย่างนี้มัน
จะเกิดความสับสนได้ แต่ถ้าเกิดเราลองมาคลี่ทาเป็นผังดู จะช่วยทาให้เราเข้าใจได้มากขึ้น และนอกจากนี้ ยังมี
เรื่ องของการแต่งงานใช่ไหม ทั้งการแต่งงานแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งความสั มพันธ์แบบ
สายเลือด มีใครพอจะทราบไหมคะว่าคืออะไร ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก็คือการเป็นพี่เป็นน้องกัน การเป็น
พ่อเป็นแม่เป็นลูก และความสัมพันธ์แบบการแต่งงานคืออะไร ความสัมพันธ์แบบการแต่งงาน ก็คือการเป็น
สามีภรรยากัน ผังเครือญาติก็บอกข้อมูลนี้ได้เหมือนกัน ในบางชุมชนผั งเครือญาติบอกได้ด้วยว่า หลังจาก
๑๔

แต่งงานแล้ว เขามีการอยู่อาศัยแบบไหน อย่างเช่น ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องออกไปอยู่บ้านผู้ชาย ซึ่งจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้เหมือนกัน การที่ผู้หญิงต้องย้ายออกไป คือต้องอยู่ข้างนอก หรือในบางชุมชนมี
การแต่งงานแล้ว ผู้ชายต้องมาอยู่บ้ านผู้หญิงเพื่อมาเป็นแรงงานในครอบครัว ทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน นอกจากนี้ผังเครือญาติยังทาให้เรารู้จั กตัวบุคคลในชุมชน เวลาที่เราทาผังเครือญาติแล้ว ข้อมูลจะบอก
ได้ว่าครอบครัวไหนบ้างที่มีผู้นา ทั้งผู้นาที่เป็นทางการ และผู้นาที่ไม่เป็นทางการ หรือแม้กระทั่งว่าครอบครัว
ไหนบ้างที่มีผู้รู้ของชุมชน ทั้งผู้รู้ที่ทาพิธีกรรม หรือว่าผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ เราก็สามารถรู้ได้เลย
ว่าครอบครัวนาย ก ปู่ของบ้านนี้ เป็นผู้นาพิธีกรรม ก็สามารถบอกได้ และยังบอกได้ไปถึงว่ามีการสืบทอดการ
เป็นผู้นาหรือว่าการเป็นผู้รู้ ในครอบครัวนี้อย่างไร เช่น พ่อเป็นแล้วลูกต้องสืบทอดไหม ถ้าลูกต้องสืบทอดการ
เป็นผู้นาพิธีกรรม ต้องเป็นลูกคนไหน ผังเครือญาติสามารถบอกข้อมูลแบบนี้ได้ อันที่สาม ผังเครือญาติจะทาให้
เราเห็นความสัมพันธ์ทางสังคม เวลาที่เราทาผังเครือญาติ ถ้าเราทาแล้วเราได้ผังเล็กที่มีแค่พ่อแม่ลูก สะท้อนให้
เห็นความเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่ไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายาย หรืออาจจะเป็นครอบครัวของสังคมในเมืองที่จะเป็น
ครอบครัวขนาดเล็กกะทัดรัด มีแค่พ่อแม่ลูกอย่างมากก็มีหลานขึ้นมาอีกคนหนึ่ง แต่ถ้าดูในสังคมชนบทหรือว่า
ในเขตที่ไม่ใช่เมืองเราอาจจะเห็นผังเครือญาติที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่กันตั้งแต่ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา อยู่
รวมกันในครอบครัวเดียวกัน เวลาที่ทาผังเครือญาติจะเห็นการอยู่อาศัยด้วยกัน ว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
รวมถึงมองเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัว ได้ ถ้ามีขนาดเล็กอาจจะไปสืบสาวดูว่า ฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจาก
การไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยว อาจเป็นครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีหรือ ไม่ถึงได้อยู่แค่จานวนคนน้อย หรือว่า ต้องมา
ทางานจึงทาให้ จานวนคนในครอบครัวมีน้อย นอกจากนี้การทาผังเครือญาติยังยึดโยงกั บประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนได้ เวลาที่ไปเก็บข้อมูลในการทาผังเครือญาติ จะพบว่าเรื่องเล่าที่มากับแต่ละตระกูล แต่ละครอบครัวก็มี
ความเชื่อมโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชน บางชุมชนที่เคยไปทาผังเครือญาติด้วย เคยไปทาที่สงขลา มี
การเก็บข้อมูลของสายตระกูลในเขตชุมชน ซึ่งเป็น ๖ ตระกูลเก่าของเมือง จนสามารถทาให้เรื่องเล่าของแต่ละ
ครอบครัวมาเชื่อมโยงกัน และกลายเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ไปเชื่อมกับประวัติศาสตร์ภาพใหญ่ เพราะใน
๖ ตระกูล ก็เป็นตระกูลเริ่มแรกที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน ผังเครือญาติสามารถบอกได้
เหมือนกัน นอกจากนี้ผังเครือญาติยังทาให้เห็นค่านิยมของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เราเห็นได้
อย่างไร เคยไปทาผังเครือญาติกับที่ชุมชนหนึ่งทางภาคเหนือ ตอนไล่ลาดับญาติ รุ่นของปู่ย่าตายายพ่อแม่ยังมี
การใช้ชื่อแบบดั้งเดิม พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เริ่มพบว่ามีการตั้งชื่อที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่ค่อยเห็น
ชื่อดั้งเดิมแล้ว จนมาถึงรุ่นเหลน ถัดมายิ่งกลายเป็นชื่อจากดั้งเดิมที่ชื่อ ปอคะเต ปอโซโล กลายมาเป็น เอ บี ซี
เราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากข้อมูลในผังเครือญาติที่เราได้ พบว่าในชุมชนพอมายุคหนึ่ง เริ่มมีศาสนาคริสต์
เข้ามา ทาให้คนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนการนับถือเป็นนับถือศาสนาคริสต์ทาให้ การตั้งชื่อของคนในครอบครัว
เปลี่ยนไปด้วย เปลี่ยนตามความเชื่อและเปลี่ยนตามศาสนาที่นับถือ ซึ่งตรงนี้ก็มองเห็นถึงเรื่องค่านิยมของ
ชุมชน และมองไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้เหมือนกัน และเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราจะ
เห็นได้จากผังเครือญาติอีก เคยมีงานวิจัยบางชิ้นที่ดูเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจากการทาผังเครือญาติ
โดยดูว่าการถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินในครอบครัว ได้มาอย่างไร และมีการมอบที่ดินให้กับใคร ตรงนี้ก็เห็นข้อมูล
ได้ จ ากการท าผั ง เครื อ ญาติ เ หมื อ นกั น อย่ า งสุ ด ท้ า ยเลยอั น นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ว่ า ผั ง เครื อ ญาติ ช่ ว ยสร้ า ง
ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในมุมของการทางานของหน่วยงานที่เข้าไปทางานกับชุมชน ถ้าเราได้
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ทาผังเครือญาติจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในชุมชน ที่เราไปทางานด้วยจะสร้างความรู้สึกที่ดีซึ่ง
กันและกัน ก็เหมือนเราเวลาที่เราไปทางานแล้ว มีคนรู้จักเรา รู้จักครอบครัวเรา รู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องเรา เราก็
จะรู้สึกว่าคนที่ทางานกับเราใส่ใจเรา ในมุมหนึ่งของชาวบ้านก็จะรู้สึกดี แต่ในมุมหนึ่งของหน่วยงานที่ไปทาด้วย
พอเวลาเราพูดถึงสมมุติว่าทาผังเครือญาติของคุณเก๋ รู้ว่าพ่อแม่คุณเก๋เป็นใครปู่ย่าตายายเป็นใคร พอเอ่ยถึงคุณ
เก๋ปุ๊บ ภาพเหล่านี้มันจะขึ้น ปรากฏในหัวเลยว่า เรากาลังพูดถึงคนนี้อยู่ และเขามีญาติพี่น้องเป็นใครบ้าง ถ้า
สมมุติมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือ หรือว่าต้องการสวัสดิการหรือว่าป่วย เรารู้เลยว่าคนคนนี้เขา
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคุณเก๋แบบไหน จะมีประโยชน์ต่อการทางานร่วมกัน วิธีการของผังเครือญาติทาอย่างไร
ลาดับแรกเลยในการทาผังเครือญาติ ต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ของการทาผังเครือญาติ ทาไมจะต้องเรียนรู้
เรื่องของสัญลักษณ์ เพราะว่าในการทาผังเครือญาติ เวลาเราเก็บข้อมูลแล้วเราเขียนในภาคบรรยาย บางที
อาจจะทาให้เราสับสนกับข้อมูลได้ว่าคนนี้กับนายคนนี้เป็นอะไรกันแน่ แต่ถ้าเราใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วย จะ
ช่ว ยทาให้ การดูผั งง่ายขึ้น จะอธิบ ายเรื่ องสัญลั กษณ์ที่เป็นสัญลั กษณ์ง่ายๆ พื้นฐานอย่างไร นอกจากนี้ตัว
สั ญ ลั ก ษณ์ เ องเวลาที่ ทาผั งเครื อ ญาติ เราอาจจะต้อ งท าความเข้า ใจร่ว มกัน ว่า สั ญลั กษณ์ นี้ห มายถึง อะไร
เพราะว่าเวลาที่เราทาผังเครือญาติแล้ว คนที่จะมาเติมข้อมูลต่อ หรือคนที่จะอ่านผังเครือญาติจะได้เข้าใจในตัว
ผังเครือญาติด้วยกัน นอกจากนี้ในผังเครือญาติ ควรจะต้องบอกเรื่องของความสัมพันธ์ของคน ความสัมพันธ์ใน
ระบบของเครือญาติมี ๒ แบบ ก็คือแบบการแต่งงานกับแบบทางสายเลือด ซึ่งในผังเครือญาติจะต้องใส่เรื่อง
ความสั ม พั น ธ์ นี้ ล งไปด้ ว ย รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ในแง่ ดี และความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวขั ด แย้ ง ท าไมต้ อ งรู้
ความสัมพันธ์ทั้งดีและความขัดแย้ง เพราะเวลาที่ไปทางานกับคนเหล่านั้น จะได้รู้ว่าคนนี้ระหองระแหงกับคนนี้
เวลาที่เราจัดรวมกลุ่มหรือว่าเวลาที่เราทากิจกรรมอะไรร่วมกัน อาจจะช่วยลดความขัดแย้ง หรือว่าหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งนั้นได้
ลาดับทีส่ อง ต้องหาผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้เรื่องราวของเครือญาติได้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นไหนที่จะบอก
ได้ดีในเรื่องข้อมูลของการสืบสายตระกูล ปู่ย่าตายายใช่ไหมคะ เพราะเป็นคนที่เห็นคนหลายๆ รุ่น แต่บางที
ปู่ย่าตายายอาจจะลื มชื่อจริ งก็ได้ แต่ว่าถ้าสิ่งแรกที่เวลาเราไปก็คือถามปู่ย่าตายายจะดีที่สุด และก็หาจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยก็ได้เป็นข้อมูลประกอบ เหมือนเคยไปทากับที่ชุมชนทางอี สาน เขาไปหาข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ ที่เป็นป้ายชาตะ ป้ายมรณะที่อยู่ในวัด เพื่อจะดูว่าต้นตระกูลของเขาที่เสียชีวิต ไปแล้วเป็นรุ่นไหน แล้ว
เสียชีวิตเมื่อไหร่ เกิดเมื่อไหร่ เพื่อเขาจะเอาข้อมูลมาเติมในผังเครือญาติ เขา แล้วสืบได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้
บางที่ก็ไปค้นหาจากทะเบียนราษฎร์ ไปขอทะเบียนราษฎร์ ที่อาเภอ เอามาดูเพื่อจะรู้ว่าต้นตระกูลของตัวเอง
เป็นใครมาจากไหนกันแน่
ล าดั บ ที่ ส ามที่ ต้ อ งท าในผั ง เครื อ ญาติ คื อ ต้ อ งบอกเรื่ อ งของการแต่ ง งาน และความสั ม พั น ธ์ ท าง
สายเลือด โยงข้อมูลผังเครือญาติ และใส่คาอธิบายเพิ่มเติม นอกจากจะใส่แค่ชื่อนามสกุล ควรจะใส่บ้านเลขที่
อายุ อาชีพ หรือว่าที่อยู่ปัจจุบันว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ บางทีเขาเป็นคนในครอบครัว แต่การอยู่อาศัยจริงเขาไป
อยู่ที่อื่น ก็เขียนข้อมูลลงไป เวลาที่สารวจสามะโนประชากร ก็ใช้ข้อมูลในผังเครือญาตินี้ได้เหมือนกัน และ
เรื่ องราวอื่น ๆ เช่ น เรื่ องของความสามารถของคนคนนั้น หรือ ว่าประเด็นอื่นๆ ที่เราต้องการ เช่น คนใน
ครอบครัวเป็นสมาชิกกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนหรือเปล่า หรือว่าเรื่องของการสืบทอดเรื่ องของสุขภาพ รวมไปถึง
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึง่ ใช้เป็นหลักฐานในการเคลื่อนไหว หรือว่าต่อสู้ของชุมชนได้เหมือนกัน และอีกอันหนึ่งที่
๑๖

ควรจะทาในผังเครือญาติ และไม่ควรจะขาดด้วย ก็คือการตามไปรู้จักตัวของคนคนนั้นจริงๆ เพราะถ้าเรารู้แค่
ผังเครือญาติก็อาจจะรู้ว่าใครเป็นใครในครอบครัว แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวจริง ไม่ตามไปเจอตัวจริงผังก็เป็นแค่ผัง
ที่สาคัญผังเครือญาติ ทาครั้งเดียวจะไม่ได้ทั้งหมดของการคุยในครั้งนั้น บางทีเราอาจจะต้องลงไปเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม แต่ขอให้เขียนวันที่ ที่เราสัมภาษณ์ หรือวันที่ที่เก็บข้อมูล เพื่อไว้ดูว่าเราเก็บข้อมูลในปีนี้วันนี้ เพราะ
บางทีจานวนสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีการเคลื่อนได้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะทาผังเครือญาติให้สิ้นสุดเมื่อไหร่ มี
หลายๆ ที่เหมือนกัน ที่ทาแล้วเติมไปเรื่อยๆ ผลสุดท้ายผังเครือญาติก็ทาไม่เสร็จซักที
สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังเครือญาติ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานทั่วไป เด็กๆ ก็สามารถจา
ได้ ไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่ าน อันแรกสัญลักษณ์วงกลม จะแทนผู้หญิง สัญลักษณ์สามเหลี่ยม จะ
แทนผู้ ช าย ถ้าเป็ น สี่เหลี่ ย ม ไม่ร ะบุ เพศ ไม่ระบุเพศในที่นี้ตลอดระยะเวลาที่ไปเก็บข้อมูล คนให้ ข้อมูลเรา
อาจจะจาแต่ชื่อได้แต่จาไม่ได้แล้วว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งคนคนนั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่า ย้ายไปอยู่
ที่อื่นตั้งนาน จนความทรงจาเริ่มเลอะเลือน เริ่มจาไม่ได้แล้วว่าตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็จะใส่สัญลักษณ์เป็น
การไม่ระบุเพศ ถ้าสัญลักษณ์วงกลมแล้วมีสามเหลี่ยมข้างในหมายถึงการข้ามเพศ ทราบไหมคะว่าแบบนี้คือ
ข้ามเพศแบบไหน ลองเดาดูถ้ามีวงกลมแล้วสามเหลี่ยมข้างใน ประเภทที่สอง ประเภทที่สาม แล้วสมมุติว่าถ้า
อย่างนี้วงกลมอยู่ข้างนอกแล้วสามเหลี่ยมอยู่ข้างในนี้ หมายถึงข้ามเพศแบบไหน ผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ แต่
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีวงกลมข้างในผู้ชายแต่ว่ามีลักษณะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ และก็ถ้าเป็นวงกลมแล้วขีดอัน
นี้หมายถึงการตาย ผู้หญิงตายใช่ไหมคะ แล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วขีดก็คือผู้ชายตาย ส่วนสัญลักษณ์ของการ
ป่วยก็คือ วงกลมแล้ววงกลมข้างในซ้อนอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือผู้หญิงป่วย ถ้าเป็นผู้ชายป่วยก็คือสามเหลี่ยมแล้วมี
สามเหลี่ ย มข้างในจ าง่ายๆ แค่ว่าวงกลมคือ ผู้ ห ญิง สามเหลี่ ยมคื อผู้ ช าย ถ้าเราได้ส องอย่างนี้เราได้เกือบ
หมดแล้วค่ะ เพียงแต่แค่ดูสัญลักษณ์อื่นแค่นั้นเองค่ะ แล้วสัญลักษณ์ของการแต่งงานก็คือ แค่มีสามเหลี่ยมแล้ว
ขีดเท่ากับตรงกลาง แล้วก็เป็นวงกลม ส่วนการหย่าร้างก็ขีดตัดเลย ตัดความสัมพันธ์ตรงกลางเลย เป็นการหย่า
ร้าง ส่วนการมีปัญหาขัดแย้งก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ขยิกๆ สัญลักษณ์ของความขัดแย้ง ซึ่งเรื่องของสัญลักษณ์
ความขัดแย้ง สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือแม้กระทั่งผู้ชายขัดแย้งกันเอง ก็ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเส้น
ขยิกๆ นี้เหมือนกัน ส่วนการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ก็จะมีเพิ่มอีก จะมีลูกศรเล็กๆ ถ้าสัญลักษณ์แบบ
นี้ใครทารุนแรงต่อใครคะ สามีกระทาความรุนแรงต่อภรรยา ถ้าในทางกลับกันลูกศรชี้ไปทางสามเหลี่ยม จะ
หมายถึงภรรยากระทาต่อสามี พอจาได้แล้วว่าสามเหลี่ยมแทนผู้ชาย วงกลมแทนผู้หญิง คราวนี้มาดูลักษณะ
ของหญิงหม้ายก็คือ สามี เสี ย ชีวิตใช่ไหมคะ ในขณะเดียวกันผู้ ชายเป็นหม้ายก็คือภรรยาเสียชีวิต อันนี้เป็น
สัญลักษณ์ของการมีภรรยาสองคน จะรู้ได้ยังไงว่าภรรยาคนไหนเป็นภรรยาคนที่หนึ่ง ภรรยาคนไหนเป็นภรรยา
คนที่สอง เราก็ใส่ลาดับลงไปว่าถ้าเป็นภรรยาคนแรกเราก็ใส่เลขหนึ่ง ถ้าเป็นคนที่สองเราก็ใส่เลขสองลงไป การ
ใช้สัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าภรรยาทั้งสองคน ยังมีสถานะอยู่ด้วยกันกับสามี ถ้าเมื่อไหร่ที่คนใดคนหนึ่ง
หย่าไป ก็ขีดตรงกลางของความสั มพันธ์นี้เลย พอเวลาทาผังเครือญาติ เราได้สัญลั กษณ์แล้ว ลองมาดูเส้ น
ความสัมพันธ์ เส้นที่โยงนี้ เรียกว่าเส้นแสดงความสัมพันธ์ หมายถึงคนที่อยู่ในพ่ อแม่เดียวกัน อันนี้พ่อ อันนี้แม่
และก็มีลูกสามคน ลูกคนที่หนึ่งเป็นผู้หญิง ลูกคนที่สองเป็นผู้ชาย ลูกคนที่สามเป็นผู้หญิง รู้ได้ยังไงว่าคนไหน
เป็นลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม ใส่เลขใช่ไหมคะ แสดงว่าทางนี้เริ่มได้แล้วค่ะกับเรื่องสัญลักษณ์ และนี่ลูก
คนที่สามใช่ไหม มาแต่งงาน และมีครอบครัวของตัวเอง มีลูกอีกสามคน แล้วลูกคนที่สามก็ไปแต่งงาน ซึ่ง เรา
๑๗

สามารถสืบครอบครัวของสามีของลูกคนที่สามได้ด้วยว่าเป็นใคร แล้วเส้นประที่เห็นแสดงถึงอะไร เส้นประนี้
พอจะเดาได้ไหม เส้นประตรงนี้ เส้น ประข้างนอก ถ้าเส้นทึบจะเป็นการแสดงแบบสายเลือดใช่ แต่ถ้าเป็น
เส้นประข้างนอก ใครคะอยู่บ้านหลังเดียวกัน เส้นประจะแสดงการอยู่บ้านเดียวกัน การอยู่บ้านหลังเดียวกัน
เพราะว่าเราทาผังเครือญาติ ถึงเราจะสืบสาวสายตระกูลกันได้หลายๆคน แต่สิ่งที่จะแสดงว่า แล้วคนที่อยู่จริงๆ
ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ มีใครแล้วก็ใส่เส้นประลงไปเพื่อจะรู้ว่าจริงๆ ครอบครัวนี้มีกันหลายคน แต่อยู่ด้วยกันจริงๆ
แค่กี่คน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้ า หก เจ็ ด และแปดคน อันนี้เป็นลั กษณะครอบครัว ขนาดใหญ่ นอกจากนี้มี
สัญลักษณ์แถมเผื่อบางทีไปทาผังเครือญาติแล้วเจอเรื่องของการมีลูกฝาแฝดนะคะ การมีลูกฝาแฝด จะใช้
สัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ อันนี้คือแฝดต่างเพศ ก็จะขีดแค่สองอัน ในขณะเดียวกันที่แฝดเพศเดียวกันเหมือนกันเรา
จะเพิ่มขีดข้างล่างตรงกลาง ถ้าใครดูในเอกสารที่ให้ไปก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ในนั้นเหมือนกัน และก็มีเรื่องของบุตร
บุญธรรมหรือลูกเลี้ยง เราจะใช้เส้นแสดงความสัมพันธ์แบบเป็นเส้นประ ถ้าเป็นลูกแท้ๆ ก็ใช้เส้นทึบเลย เรื่อง
สัญลักษณ์ และความสัมพันธ์ในผังเครือญาติมีข้อสงสัยหรือว่าจะแลกเปลี่ยนไหมคะ เราจะได้ลองทากันดู แล้ว
จะรู้เลยว่าเราเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจ เป็นลูกของน้าสาวใช่ไหมคะ แล้วมาอยู่กับเราในฐานะไหนคะ ในฐานะลูก
หรือเปล่า หรือว่ามาอยู่อาศัยด้วยกันเฉยๆ ในบ้านเดียวกัน มาอยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน ก็จะเป็นลักษณะคล้าย
แบบนี้ ที่จะมีสองครอบครัว และมาอยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน แต่ทีนี้เวลาที่เราสืบเราอาจจะต้องสืบว่า แล้ว
หลานเราเป็นลูกใคร แล้วก็ต้องเกี่ยวกับครอบครัวของน้ าสาวเขาด้วย เราลองทาดูแล้วจะเข้าใจมากขึ้น เราจะ
ให้ทดลองทา แล้วจะลองดูว่าจะมีคาตอบสาหรับคุณหญิงหรือเปล่านะคะ
ถัดจากเรื่องสัญลักษณ์ เคยได้ยินคาว่าเจ็ดชั่วโคตรแปดสาแหรกไหมคะ ในเรื่องของเครือญาติใครเคย
ได้ยินบ้าง เจ็ดชั่วโคตร แปดสาแหรก เจ็ดชั่วโคตรนับอย่างไร ถึงเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตร การนับเจ็ดชั่วโคตร เริ่ม
จากตัวเราขึ้นไปสามรุ่น จากตัวเราขึ้นไปสามรุ่นก็คือ รุ่นพ่อแม่ รุ่นปู่ย่าตายาย และก็รุ่นทวด พ่อแม่ของปู่ย่าตา
ยาย แล้วก็นับลงไปจากตัวเราอีกสามรุ่น รุ่นลูก รุ่นหลาน และก็รุ่นเหลน ทั้งหมดหกรุ่นแล้ว และนับตัวเราเข้า
ไปอีกก็เป็นเจ็ดรุ่น อย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตร ถ้าใครสามารถสืบผังเครือญาติได้ถึงเจ็ดชั่วโคตร ก็จะได้
ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เคยไปทาผั งเครือญาติกับชาวเลอูรักลาโว้ย เขาเรียกเจ็ดชั่วโคตรว่า “ตุโยะเกอตุ
รุด” และเขาก็จะมีคาเรียกของแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกัน ถ้าเราจะทาความเข้าใจกับการทาผังเครือญาติ เรา
ก็ทาข้อมูลกับชุมชนจริงๆ เราอาจจะต้องเรียนรู้ การเรียกลาดับรุ่น ว่าชุมชนเขาเรียกอะไร ตอนที่เราไปทากับ
ชาวอูรักลาโว้ย ที่เกาะหลีเป๊ะ เขาจะเรียกรุ่นทวดว่า “ยั้ง” เรียกรุ่นปู่ย่าตายายว่า “แจ๊ะแย๊ะ” เรียกรุ่นพ่อแม่
ว่า “ป๊ะม๊ะ” เรียกรุ่นตัวเราว่า “กีตา” เรียกรุ่นลูกว่า “นะนะ” เรียกรุ่นหลานว่า “จูจู” รวมถึงรุ่นเหลนว่า “จี
แจ๊ะ” เราอาจจะต้องทาความเข้าใจในการทาผังเครือญาติ เพราะบางทีเวลาที่เราไปถามคนเฒ่าคนแก่ หรือ
ผู้สูงอายุเขาอาจจะไล่ไม่ได้ว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลานเป็นเหลน แต่เขาใช้คาเรียกแบบนี้ บางทีเราอาจจะ
ต้องทาความเข้าใจ บางที่ที่เคยไปเรียนรู้ กับชุมชนอย่างที่นครศรีธรรมราช บอกว่าละแวกนั้นบางทีสามารถไล่
กันไปได้ลึกกว่า ของเรามีแค่ลูกหลานเหลน ของเขาโหลน ลื่อ ลึกลงไปอีกที่สามารถไล่ได้ อันนี้ก็เป็นเจ็ดชั่ว
โคตร
มีอีกคาหนึ่งคือแปดสาแหรก แปดสาแหรก เขาว่ากันว่าจริงๆ แล้วมาจากคาว่า “แปดสายแรก” ของ
ตระกูลเรา แปดสายแรกคือใครบ้าง แปดสายแรกนับจากพ่อของปู่หนึ่ง แม่ของปู่สอง พ่อของย่าสาม แม่ของย่า
สี่ และฝั่งแม่ก็คือ พ่อของตา แม่ของตา พ่อของยาย แม่ของยาย ครบแปดสายแรกของตระกูลไหมคะ เวลาที่
๑๘

ใครบอกว่าเป็นผู้ดีแปดสาแหรก หมายถึงว่ารุ่นนี้ทั้งหมดเป็นผู้ดีหมดเลย ถึงจะเรียกว่าผู้ดีแปดสาแหรก หรือ
แปดสายแรก หรืออย่างดิฉันถ้าเขาบอกว่าดิฉันเป็นคนสุพรรณแปดสาแหรก แสดงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหมด
แปดสายแรกต้องเป็นคนสุพรรณแน่นอน ต้องเกิดที่สุพรรณแน่นอน อันนี้ก็จะเป็นสายของปู่ พ่อแม่ของปู่ แม่
ของปู่ นี่ก็จะเป็นปู่เรา พ่อของย่าแม่ของย่าก็จะกลายมาเป็นย่าเรา เป็นฝั่งสายพ่อ ส่วนฝั่งสายตาก็จะมาเป็นแม่
และก็จ ะมาเป็ นตัว เรา อันนี้ คือแปดสายแรกหรือแปดสาแหรก ในชีวิตอาจจะไม่มีเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เพิ่มเติมให้ เผื่อใครเคยได้ยินจากในหนังในละครในทีวีหรือในที่เขาพูดกัน เวลาที่บอกว่าทาผิดในหนังจีนเราจะ
ได้ยินบ่อย ประหารเจ็ดชั่วโคตรก็คือการนับแบบนี้ เยอะไหมคะเจ็ดชั่วโคตร ถ้าใครสามารถไล่ได้ทั้งหมด เจ็ด
ชั่วโคตรแปดสาแหรกผังเครือญาติบ้านนั้นจะสมบูรณ์และเยี่ยมยอดมากเลย เท่าที่ดิฉันทามายังไม่เคยเจอใครที่
สืบได้ขนาดนี้เลย ท่านลองกลับไปทาที่บ้าน และลองดูว่าเราสามารถสืบได้ขนาดนี้หรือเปล่า
ที่พูดมาตั้งแต่ต้นมาดูว่าเวลาทาหน้าตาจะเป็นแบบไหน อันนี้เป็นเรื่องการใช้สัญลักษณ์ ถ้าเราใช้แต่
สัญลักษณ์แต่ไม่ใส่ข้อมูลลงไปเลย เราจะได้อะไรจากผังเครือญาติบ้างนอกจากเห็นสัญลักษณ์ เราก็จะไม่รู้
ข้อมูลอะไรเลย จะเห็นแค่ว่าคนนี้ผู้ชายเสียชีวิต แต่งงานกับผู้หญิง และก็มีลูกด้วยกัน ไม่รู้ว่าคนไหนคือคนโต
คนไหนคือคนที่สอง คนไหนคือคนเล็ก เพราะมีแต่สัญลักษณ์ และก็รู้ว่ามีหนึ่งในลูกชายป่วยแน่ คนนี้ก็ป่วยแต่
ไม่รู้ ข้อมูล ว่าแล้ วป่ ว ยเป็ น อะไร ลองมาดูว่าถ้าเราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้เราจะเริ่มเห็ นว่าจากที่มีแค่
สัญลักษณ์ เริ่มมีข้อมูลขึ้นมาว่าคนนี้ชื่ออะไร แต่งงานกับใคร แล้วมีลูกกี่คน ใครเป็นลูกคนที่หนึ่ง ใครเป็นลูกคน
ที่สอง บางทียังไม่ได้ข้อมูลในตอนแรก ใส่เครื่องหมายคาถามไว้ก่อนก็ได้ เพื่อจะไปตามต่อข้อมูล เราเริ่มใส่
ข้อมูลชื่อกับอายุ แต่ก็ยังไม่เห็นนามสกุล จริงๆ แล้วการทาผังเครือญาติก ารใส่นามสกุลเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
เพราะเราจะรู้ว่าคนคนนี้เขามาจากสายตระกูลอะไร โดยเฉพาะเวลาผู้หญิงที่แต่งงานในบางชุมชน หรือในสังคม
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนามสกุล ถ้าใส่นามสกุลเดิมด้วย จะช่วยให้สืบครอบครัวเดิมก่อนที่เขาแต่งงานได้ด้วย
มาดูถัดไปนะคะ อันนี้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมากเลย จากแค่มีแค่สัญลักษณ์อันนี้ใส่ทั้งชื่อทั้งนามสกุล ทั้งการ
แสดงว่าใครอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เหมือนอย่างที่คุณหญิงถามเมื่อสักครู่ ว่าถ้าเกิดเอาหลานมาอยู่ด้วยจะ
เขียนยังไง ลั กษณะแบบนี้ค่ะแสดงถึงการอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นเส้นประและก็ใส่สี นะคะ ยังบอก
รายละเอียดได้ลึกลงไปถึงว่าอยู่ร่วมกับใครบ้าง อยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ บ้านที่อยู่ด้วยกัน ทาอาชีพอะไรใส่
รายละเอียดลงไปได้ทั้งหมด เท่าที่จะสามารถสืบข้อมูลได้ อันนี้เป็นผังเครือญาติของตระกูลค่อนข้างใหญ่ และ
สามารถสืบได้หลายรุ่น อย่างครอบครัวนี้มีลูกแปดคน แต่อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่ และก็ยังไม่ได้บอกว่าลูกแปดคนมี
ใคร ก็อาจจะหาข้อมูลไว้ก่อน และก็ไปสืบเพิ่ม อันนี้ตอนที่ไปทาพอจะมองเห็นกันนะคะ ไปเก็บข้อมูลที่ท่าพูด
จังหวัดนครปฐม เป็นผังเครือญาติของบ้านขนุนหวาน ที่เรียกว่าบ้านขนุนหวานก็คือเป็นบ้านของตาหนุนกับ
ยายหวาน เขาก็เรียกว่าบ้านขนุนหวาน และก็มีการสืบผังเครือญาติกัน จะมีความค่อนข้างซับซ้อนในครอบครัว
มี เ ส้ น แสดงความสั ม พั น ธ์ แ บบความขั ด แย้ ง กั น ด้ ว ยในครอบครั ว ว่ า ยายหวานไม่ ถู ก กั บ หลานที่ ชื่ อ บาส
ระหองระแหงกันในครอบครัว เขาก็ใส่เส้นความสัมพันธ์ ยิ่งถ้าระหองระแหงมากจะใส่เส้นคู่เลยก็ได้ เป็นสอง
เส้นเพื่อเน้นว่าสองคนไม่ถูกกันแน่นอน อันนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องของยายหลานผิดใจกั น ก็เลยใส่ความสัมพันธ์
ให้ เห็ น เห็ นความซับซ้อนของตรงนี้ ที่มีการแต่งงานกับภรรยาทั้งหมดห้ า คน ภรรยาคนที่ห นึ่งหย่ากันแล้ ว
ภรรยาคนที่หนึ่ง มีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็มีหลาน ภรรยาคนที่สองก็หย่ากันและไปแต่งงานใหม่ ภรรยาคนที่
สามก็หย่ากัน และก็แต่งกับภรรยาคนที่สี่ มีลูกด้วยกันสองคน ก็หย่ากัน ก็จะเป็นลักษณะของความซับซ้อนของ
๑๙

ผังเครือญาติ ที่เราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ ในผังนี้ยังบอกถึงการอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกัน และบอกถึง
อาชีพของแต่ละคนเท่าที่เราจะได้ข้อมูลมา อันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ เขาก็จะบอกว่าตาไวเป็นทหาร
แล้วเคยทางานที่ไหนบ้าง เสียชีวิตเพราะอะไร ก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เหมือนกัน อย่างเวลาที่เรานับ เราจะ
ไล่จากสมมุติสามีภรรยามีลูก เวลาที่เราไปถามข้อมูลในตัวคน เราจะนับจากตัวเขาก่อนว่าครอบครัวเขามีใคร
จากนั้นเราค่อยใส่เส้นประ แล้วในบ้านหลังที่เขาอยู่ มีกี่คน อันนั้นคือเรานับหลังจากที่เราสืบจากตัวเขาแล้ว ว่า
ครอบครั ว ของเขามี ใคร ใส่ ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ของเส้ น ประ ที่ ส าคั ญ อย่ า ลื ม ใส่ เลขที่ บ้า นที่เ ขาอยู่ กั น กี่ค นคื อ
บ้านเลขที่อะไร ถ้าเป็นบ้านหลังที่เขาอยู่ตรงนั้นเลย เราจะได้รู้ว่าแล้วสมาชิกของเขาในบ้านหลังนั้นมีกี่คน อันนี้
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผังเครือญาติ ที่ทาที่ชุมชนท่าพูด ก็จะใส่รายละเอียดในการทาครั้งแรกๆ ผังเครือญาติ
อาจจะยุ่งเหยิง เราค่อยๆ มาสางข้อมูล และก็ตรงนี้ จะเห็นว่าเขามีการเพิ่มเติมข้อมูลจากการทาครั้งแรก อันนี้
เป็นตัวอย่างของผังเครือญาติที่เราไปทากับชาวอูรักละโว้ยที่เกาะหลีเป๊ะ มีข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ ว่าการทาผัง
เครือญาติ บางทีชื่ออาจจะซ้ากัน ควรจะถามนามสกุลมาด้วย บางทีจะพบว่าบางชุมชน ชื่อเขาบอกเรากับชื่อที่
ชุมชนเรียก อาจจะเป็นคนละชื่อ บางที่เขาบอกเราว่าชื่อสี แต่ชาวบ้านบอกว่ าไม่ใช่ นี่คือยายดา เราก็อาจจะ
ต้องถามว่าแล้วสีชื่ออะไร คือชื่อที่ใช้ในโรงเรียน ชื่อที่ทางการตั้ง อาจจะเป็นชื่อที่พอเวลาเราเข้าโรงเรียนแล้ว
ให้เปลี่ยนเป็นนางสมศรีแต่จริงๆ แล้วชื่อที่พ่อแม่ตั้งหรือว่าชื่อที่คนในชุมชนรู้ จักกันอาจจะเรียกว่าป้าดา เรา
อาจจะต้องทาความเข้าใจ แล้วก็ถามข้อมูลด้วยว่า เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เราได้มาผิดพลาดน้อยที่สุด แล้วข้อมูล
สามารถเอาไปใช้ได้จริง และชุมชนก็ได้ประโยชน์จากการทาตรงนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นผังเครือญาติน้องชั้น ม.๑
เป็นคนทาผังนี้ขึ้นมา ถ้าเราเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์และก็ใส่ข้อมูลเข้าไปผังเครือญาติก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย
เวลาเราเริ่มทาผังเครือญาติเราอาจจะเริ่มจาก อาจจะเป็นคนคนหนึ่งหรือว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันในบ้านหลัง
เดียวก็ได้ อันนี้เป็นของครอบครัวของน้องกรแก้ว หาญทะเล ในผังนี้น้องกรแก้วอยู่ตรงไหนคะ น้องกรแก้วอยู่
ตรงนี้ เราก็เริ่มคุยกับน้องกรแก้วว่าพ่อแม่ของน้องคือใคร ปู่ย่าตายายคือใคร ตัวเองมีพี่น้องกี่คน พ่อแม่มีพี่น้อง
กี่คน สืบไปเรื่อยๆ สืบไปจนกว่าเขาจะนึกไม่ออก อันนี้กรแก้วจริงๆ สืบไปได้แค่ครอบครัวของตัวเองเอง ก็คือ
ว่าตัวเองและก็พ่อแม่พี่น้องของตัวเองเท่านั้นเอง เพราะว่าเด็กก็นึกได้แค่นี้ แต่ทีนี้น้องก็กลับไปถาม ถามไม่
แน่ใจค่ะว่าเป็นยายหรือเป็นแม่ กลับไปถามที่บ้าน ทีนี้ก็ได้ในครอบครัวมา แล้วจะเห็นว่ากรแก้ว ยังสืบไปได้
ด้วยว่าใครที่มาแต่งงานกับเหมือนเป็นพี่น้องของพ่อแม่ตัวเองด้วย ผังเครือญาติจะค่อยๆ ขยายออกไปจากคน
ในบ้างหลังเดียวค่ะ อาจจะไปในบ้านหลังอื่น บ้านหลังนั้นอาจจะยังอยู่ ในชุมชนเดียวกัน บางทีอยู่ที่อื่นก็มี ผัง
เครือญาติอันนี้เราไปทาที่หลีเป๊ะ สืบไปได้เลยว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งไม่ใช่อยู่ที่หลีเป๊ะ แต่ยังอยู่ที่
เกาะอาดัง อยู่ที่จังหวัดอื่นด้วย เพราะฉะนั้นผังเครือญาติจะไม่ใช่แค่อยู่ที่บ้านแล้วจะขยายแผ่ออกไปเรื่อ ยๆ
แล้วแต่ว่าเขาจะสืบกันได้ บางแห่งขยายออกไปนอกชุมชนเลยก็มี อันนี้ที่เป็นวงสีแดงๆ ค่ะ ก็คือตรงส่วนที่
ขยายความเมื่อสักครู่ว่าน้องเขาสามารถสืบได้ว่า ในรุ่นของพ่อแม่ มีการแต่งงานจากครอบครัวอื่น แล้วก็สืบไป
ถึงครอบครัวอื่นด้วยได้ข้อมูลของอันนี้มาด้วย ในการทาผังเครือญาติ
ปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยๆ ที่เราทาผังเครือญาติ อย่างแรกเลยเวลาที่เราไปถามข้อมูล เรามักจะลืมใส่
บ้านเลขที่ ชื่อ อายุ ชื่อนี่หมายถึงชื่อจริงนามสกุลจริง บางทีเราได้มาแต่ชื่อเล่น ก็จะลาบากในการที่จะโยงหรือ
ว่าเห็นตัวข้อมูลและเห็นความสาคัญของคนด้ วย เวลาที่จะไปสืบต่อ ถ้าบอกว่าแค่ชื่อว่าป้าดา เราก็จะไม่รู้ว่า
แล้วป้าดาคือป้าดาคนไหนกันแน่ แล้วป้าดานามสกุลอะไร มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับครอบครัวอื่นหรือ
๒๐

ตระกู ล อื่ น แบบไหน ข้ อมู ล ส าคั ญอื่ น ๆ ที่มั กจะลื มใส่ ในผั ง เครือ ญาติก็ จ ะเห็ น อย่ างตัว อย่า งว่ าจะมี แต่ แ ค่
สัญลักษณ์หรือว่าชื่อเล่นเท่านั้น บางทีเราพบว่าตระกูลใหญ่อาจจะบอกผังเครือญาติได้ไม่หมด จากการที่จาชื่อ
ไม่ได้ หรือว่าจาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ได้ และก็บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนไม่ได้ และก็ใช้เวลา
เขียนผังนานเกินไป บางทีสมาชิกในครอบครัวก็มีการผันแปรตลอด เวลาที่เราใช้เวลาทาผังเครือญาติที่นานไป
ก็จะทาให้สิ่งที่เราได้จากผังเครือญาติหรือว่าข้อมูลในนั้นหรือว่าเรื่องราวในนั้น มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงไป
ตามที่เราอยากจะเห็น ที่สาคัญที่สุดเลยคือมักจะไม่ตามไปรู้จักตัวจริง ได้พูดไปแล้วตั้งแต่ต้น ทีนี้จะทาให้เรา
เข้าใจผังเครือญาติได้มากขึ้น เราจะลองให้ทาผังเครือญาติดู เราจะให้แบ่ง นับข้างละนับ ๑-๑๑ นะคะ ข้างนี้พี่
ก็เริ่มนับตั้งแต่ ๑-๑๑ จบที่ใคร แล้วก็ข้างนี้รบกวนนับ ๑-๑๑ เริ่มจากคุณเก๋เลย อาจารย์จะเริ่มไหมคะหรือว่า
เริ่มจากพี่เก๋ นับย้อนใช่ไหมคะ ถ้าย้อนนี่จะเริ่มนับจากใครคะ ขอรบกวนตรงเริ่ม ๑ ด้วยค่ะ แล้วจาไว้ด้วยนะ
คะว่าใครเลขอะไร ขออนุญาตเริ่มจากประธานห้องนะคะ ทางนี้ นับแล้วใช่ไหมคะ ขออนุญาตใครนับ ๑ ยกมือ
ค่ะ ๑ กับ ๑, ๒ กับ ๒ ยกมือค่ะ ใคร ๒ กับ ๒ ด้านนี้ใครนับ ๒ คะ จับคู่กันนะคะ มองหน้ากันนะคะว่าใครนับ
๓ คะฝั่งนี้ ฝั่งนี้ ๓ ใคร ๓ ป้าลาบหรือเปล่าคะ ด้านนี้ ๓ ใครนะคะ พี่ปูนะคะ ใครนับ ๔ คะ ขอมือด้วย ๔ นะ
คะ ใครนับ ๕ คะ ใครนับ ๖ คะ ๗ ค่ะ ๘ ฝั่งนี้ใครเอ่ย ๘ แล้วก็ ๙ค่ะ แล้วใครยังไม่มีเลขเอ่ย นับ ๑๐ ใครคะ
๑๐ ใช่ไหมคะ เราเห็นหน้าเห็นตากันแล้วใช่ไหมคะ เราจะให้ลองทาผังเครือญาติดูนะคะ จากคู่ที่เรานับเมื่อ
สักครู่นี้ โดยใช้สั ญลักษณ์เดี๋ยวจะฉายทิ้งไว้ให้ดู ลองดูว่าเราได้เรื่องราวอะไรจากการทาผังเครือญาติบ้าง
ตอนนี้ ๑๑ โมง มีเวลาอีก ๕ นาที ๑๑ โมง จะขอซัก ๑๐ นาทีนะคะ ทาผังเครือญาติเชิญเลยค่ะ เชิญขยับไปหา
คู่ของตัวเองได้เลย ใครยังไม่เจอคู่ขอตัวเองบ้าง ย้ายได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะมีเวลาทา ๑๐ นาที ถ้าใครที่ไป
ทาข้างนอกก็บอกเพื่อนๆ ด้วยนะคะว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกทีตอน ๑๑ โมง ๑๐ นาที ลองดูค่ะคราวนี้เราจะ
ได้รู้เลยว่าเราติดตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนกับผังเครือญาติ ทาผังเดียว แต่ว่าลองดูว่าจับคู่สองคนจะเลือก
ทาผังของใคร
เหลือเวลาอีก ๕ นาที อย่าลืมนะคะว่าชื่อนามสกุลเดิมถ้ามีก็ใส่มาด้วย ได้จะสามารถสืบสาวเรื่องราว
ของครอบครัวเดิมเขาได้ด้วย อย่าลืมเขียนด้วยว่าเป็นผังของใครที่เราสืบข้อมูลมา
บางคนบอกว่าคืนนี้จะกลับไปทบทวนครอบครัวของตัวเองว่าใครเป็นญาติกับใครจะลองไปร่างผังเครือ
ญาติของครอบครัวตัวเอง ตอนนี้ ๑๑ โมง ๑๕ นาทีแล้ว ได้เวลาแล้วนะคะ มีใครทาเรียบร้อยบ้างแล้ว ถ้าใคร
อยากทาต่อ อาจจะต้องขอหลังจากนี้ เราจะได้ไปเครื่องมืออีกชิ้น อื่นอีก อย่าลืมเขียนที่หัว กระดาษว่าเรา
สัมภาษณ์ใครมา ข้อมูลที่ในผังเครือญาติเป็นครอบครัวของใคร ขอรบกวนอย่างนี้ค่ะ จะขอให้รบกวนหยุด หมด
เวลาแล้วนะคะ ขออนุญาตนะคะ สงสัยต้องใช้ตัวช่วย ไม่มีใครฟังเราเลยเมามันกันใหญ่เลย ขออนุญาตนะคะ
ทุกท่านคะ เราพอกันเท่านี้ก่อนนะคะ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ตื่นเต้นที่สนุกกว่านี้นะคะ อันนี้แค่เริ่มนะคะ จะ
ให้มานาเสนอ ขออาสาสมัครหนึ่งคู่มานาเสนอ พี่ศักดาอาสา ขอบคุณมากค่ะ เรามาลองฟัง ผลงานของพี่ศักดา
เจ้าบ้านนะคะ
นายศักดา พรรณรังสี สวัสดีครับ ผมทาผังครอบครัวของตัวเองครับ คืออยากรู้ว่าตกลงแล้วตัวเองมี
ครอบครัวที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับ ผมเริ่มจากตัวผมเอง แล้วก็ภรรยาแล้วก็ขึ้นไปนะครับ ภรรยาคนเดียวครับ
อันนี้ยืนยันครับคนเดียว ผมทาตามที่ตัวเองสามารถจะนึกได้ ก็ตั้งแต่เป็นคุณพ่อ จะมีคุณพ่อคุณแม่ผม อายุ
ตามที่เราจาได้ ต่อลงมาคือผมมี ๔ คน พี่น้องมีถวัลย์ พนังศรี วรรณดี พนังศรี มีผม แล้วก็จิราภรณ์ ผมมีลูก
๒๑

สาว ๒ คน คือ สาลินี คนนี้สมรสแล้ว ทาสัญลักษณ์ไว้ แล้วก็เกษรา ยังเรียนหนังสืออยู่อายุ ๑๖ ปีครับ ลูกสาว
ผมก็แต่งงานเรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีลูกชาว ๒ คนคือ ราชนาวี พนังศรี กับพันธวี รัตนา ทาไมถึงนามสกุล
ต่างกัน คือด้วยกฎหมายใหม่สามารถเลือกได้ ว่าจะให้ลูกของใช้นามสกุลของพ่อก็ได้ แม่ก็ได้ เขาบอกว่าขอใช้
คนละคนครับ ก็คือลูกคนโตใช้พนังศรีซึ่งเป็นนามสกุลผม และคนน้องใช้นามสกุลรัตนา ซึ่งเป็นนามสกุลของพ่อ
เขา ส่วนพี่ชายผมแต่งงานแล้ว มีลูกชาย ๑ คน จริงๆ แล้วยังใส่ไปได้อีก เพราะตอนนี้เขาได้หลานแล้ว เขามี
หลานแล้วครับ สามารถใส่ไปได้อีก แล้วก็ในส่วนของน้องสาว คือน้องสาวกับพี่สาวผม ตอนนี้อยู่กับพ่อแม่ครับ
อยู่กับบ้านใหญ่คือบ้านเดิมของผมเองซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครับจะมีหลานผม
ลูกของพี่สาวนี่ ๓ คนเป็นผู้หญิง ๑ คนและก็เป็นผู้ชาย ๒ คน ทั้ง ๓ คนนี่ยังโสดอยู่ครับ และก็ของน้องสาวครับ
สามีเขาเสียชีวิตตั้งแต่ปี ๔๕ และก็มีลูก ๔ คน ๔ คนนี้ตอนนี้ยังโสดทั้งหมด ยังเรียนหนังสืออยู่ อันนี้จะเป็น
บ้านเลขที่นะครับ ที่บ้านน้าเค็มครับ บ้านผมนี่มีสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน ๗ คนครับ ขอบคุณครับ
ขออาสาสมัครอีกสักคู่ที่ไม่ได้เขียนผังของตัวเอง จะมีใครอาสานาเสนอไหม ที่ไม่ได้เขียนผังของตัวเอง
เชิญเลยค่ะ
นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง สวัสดีค่ะ จับคู่กับผู้ใหญ่อานาจ นาวารักษ์ค่ะ สืบญาติของท่านผู้ใหญ่ ก็ถาม
ครอบครัวผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่แต่งงานแล้ว ภรรยาชื่อนางเล็ก มีบุตรทั้งหมด ๓ คน คนที่ ๑ เป็นผู้หญิง ชื่อน้องกรีน
ศิราพร คนที่ ๒ ชื่อน้องทีน ธงชัย แล้วคนที่ ๓ น้องพีน ธนารักษ์ คนที่สองกับคนที่สามจะเป็นผู้ชายนะคะ พ่อ
กับแม่ผู้ใหญ่ ชื่อคุณพ่อคี คุณแม่ละออง คุณแม่นามสกุล หาญทะเลค่ะ คุณพ่อก็คือคุณพ่อคี นาวารักษ์ คุณพ่อ
มีบุตรทั้งหมด ๙ คน ผู้ใหญ่นี้เป็นคนที่สาม คนที่หนึ่งพี่ของผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงชื่อ นางอารีย์ คนที่สองชื่อนาย
อานวย คนทีส่ ามก็คือผู้ใหญ่ นายอานาจ คนทีส่ ี่คือนายอาพล คนทีห่ ้า ผู้หญิงชื่อนางมารีย์ คนที่หกผู้ชายชื่อพัน
ศรี คนที่เจ็ดชื่อปราณี ผู้หญิง คนที่แปดกับที่เก้าเป็นผู้ชายชื่อสาครกับสายชล ปู่ย่าของผู้ใหญ่ คุณปู่ชื่อนายกี่
นาวารักษ์ คุณย่าชื่อนางโผล่ นาวารักษ์ นามสกุลเดียวกันเนื่องจากว่าสมัยก่อนก็เป็นนามสกุลพระราชทาน ก็
อาจจะไม่ใช่ญาติกันก็นามสกุลเดียวกัน ก็สืบได้จนถึงคุณปู่ ผู้ใหญ่ ทีนี้มาทางคุณยายของผู้ใหญ่ คุณยายของ
ผู้ใหญ่ จะมีพี่น้องทั้งหมด ๕ คน ที่ผู้ใหญ่จาชื่อได้ คือคุณแม่ของผู้ใหญ่ คุณยายของผู้ใหญ่ก็คือคุณยายออง มี
บุตรก็คือคุณน้า น้าของผู้ใหญ่ก็มี ๕ คน เป็นผู้หญิงหมด คุณยายของผู้ใหญ่นี่เป็นคนที่ ๑ ยายออง คนที่ ๒ ก็
ชื่อยายแป๊ะ คนที่ ๓ ก็ยายป้อม คนที่ ๔ ยายลา คนที่ ๕ ยายพร ก็เป็นผู้หญิงหมดนะคะ ฝั่งคุณยายคุณแม่ของ
ของผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่อานาจ นาวารักษ์ ขออธิบาย ถ้านับญาติแล้วทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ ก็คือฝั่งคุณแม่ ก็มีน้าอยู่ทั้งหมด
๔ คนนะครับ รวมทั้งตัวคุณแม่ด้วย คุณแม่เองก็ชื่อออง แล้วก็มาน้าปอง น้าป้อม น้าแป๊ะ น้าลา น้าพร ๕ คนพี่
น้อง นี่ฝั่งตากับยาย ตาผมก็ชื่อ ตาปาน ยายพิ ก็จาได้แค่นี้นะครับ จะไปต่อก็ไปไม่ถูกแล้ว เพราะจริงๆ แล้วผม
ก็ได้ข้อมูลนี้ ผมก็เก็บเอาไว้ในสมุดนะครับ แต่ผมไม่ได้เอามา ถ้าจาชื่อก็จาชื่อยากเหมือนกัน เลยเอาแค่เท่าที่เรา
ทาได้ครับผม
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ใครเป็นคนถาม ใครเป็นคนเขียนผัง ใครเป็นคนให้ข้อมูลคะ
นางสาวศิริทพิ ย์ แป้นคง พีถ่ ามแล้วก็เขียนผัง ให้ผู้ใหญ่อธิบาย แต่ยังขีดไปไม่ถูก
ผู้ใหญ่อานาจ นาวารักษ์ เวลาหมดพอดีครับ จะไปต่อแต่เวลาหมดพอดี
๒๒

นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ขอถามความรู้สึกว่าเวลาที่ผู้ใหญ่ถูกซักถามข้อมูลแบบนี้ รู้สึกยังไง เวลาที่
ถูกถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรา เกี่ยวกับครอบครัวอย่างนี้ค่ะ รู้สึกอย่างไรบ้าง
ผู้ใหญ่อานาจ นาวารักษ์ ถ้าความรู้สึกของผม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี เราได้รู้แผนผังของเรา เพราะส่วนใหญ่
แล้วเราไม่ได้ทา พอไม่ได้ทา เราไม่ได้รู้ เราไม่ได้นับญาติ ว่าญาติฝั่งไหนมาแบบไหน มาอย่างไร เราไม่รู้ครับ แต่
พอเราทาขึ้นมา เราจะได้รู้เลยครับ เราได้รู้เลยว่านี่แผนผังเครือญาติของเราเป็นแบบนี้เองนะครับ
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ อยากรูว้ ่าถามอย่างไรถึงได้ข้อมูลเยอะขนาดนี้คะ
นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นชาวมอแกนโดยกาเนิด น่าจะมีญาติเยอะ แต่ถ้าตัวพี่เอง
น่าจะไม่น่าสนใจ พี่ก็เลยนับแต่ตัวเขาใช่ไหม ถ้าเจ็ดชั่วโคตรนี่จะเยอะ ก็นับขึ้นข้างบนก่อนอย่างน้อยก็สามแต่
ว่ายังไปไม่ถึงรวมล่างอีกสามก็ยังไปไม่ถึง
ผู้ใหญ่อานาจ นาวารักษ์ แต่ถ้านับกันจริงๆ ฝั่งของประธานห้องก็เป็นญาติ แล้วก็ฝั่งน้าอีก ก็ไปฝั่ง
ของน้องหญิงอีก เป็นญาติกันอีก หาญทะเลของฝั่งแม่
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ถ้าใครติดใจเครื่องมือชิ้นนี้ ช่วงพักรับประทานอาหาร หรือว่าช่วงว่าง เรา
สามารถไปสืบกันต่อได้นะคะ จะให้กระดาษฟลิปชาร์ท แล้วลองไปโยงความสัมพันธ์กันดูนะคะ
จากที่นาเสนอทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คู่เลย จะพบว่าของพี่ ศักดาในเรื่องของผังเครือญาตินอกจากจะรู้
สมาชิกในผังเครือญาติแล้ว เรายังได้รู้เรื่องของกฎหมาย เรื่องของนามสกุลที่มากับเรื่องราวในครอบครัว เป็น
เรื่องราวที่สามารถเล่าได้ประกอบผังเครือญาติ ส่วนคู่ของพี่ผู้ใหญ่ เราก็จะได้รู้เลยว่า เวลาที่เราไปทางานจริงๆ
เราควรจะตั้งคาถามแบบไหน หรือเราควรจะคุยกับคนในชุมชน หรือว่าคนที่เราไปสนทนาด้วยอย่างไรที่จะทา
ให้ได้ข้อมูล ในขณะเดียวกันคนที่ให้ข้อมูลก็ไม่ได้รู้สึกว่ากาลังถูกถามข้อมูลส่วนตัว อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกต
เล็กๆ น้อยๆ จากการที่เดินดูทาแบบฝึกหัดผังเครือญาติ จะมีความสับสนเล็กน้อยว่าการโยงเส้นความสัมพันธ์
ในระดับที่เป็นบุตรกับระดับที่เป็นพี่น้องกัน ยังมีบางส่วนที่สับสน ถ้าเกิดเราเขียนผังเครือญาติเส้นที่ลากลงมานี้
หมายถึงการเป็นบุตร ส่วนเส้นที่อยู่ในแนวนอน คือลาดับที่เป็นลาดับพี่น้องเดียวกัน อันนี้จะมีความสับสน
เล็กน้อยกับตรงการทาผังเครือญาติ ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ เวลาเราทา การเป็นบุตรก็คือลากเส้นลงมาจากการ
แต่งงาน ส่วนเส้นแนวนอนก็คือลาดับพี่น้องที่อยู่ในท้องเดียวกัน เรื่องของผังเครือญาตินี้ก็มีเท่านี้นะคะ ถ้าใคร
ติดใจอยากจะทาก็ลองไปทาผังเครือญาติของตัวเองดูนะคะ เครื่องมือชิ้นนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คาถาม เหมือนมีตัวอย่างก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ทันได้ดูรายละเอียด สมมุติว่ามีภรรยา ๔-๕ คน แล้วจะ
จัดอยู่ตรงไหน คนไหนอยู่ตรงไหน คือ เขียนหมายเลขแล้ว แต่พอมาจัดวางควรจะเป็นเส้นเดียวกันหรือจะอยู่
ตรงไหน
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ หมายถึงความสัมพันธ์ในการแต่งงานใช่ไหมคะ
คาถาม ใช่ค่ะ ควรจะวางอย่างไร คนไหนอยู่ตรงไหน
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ การทาผังเครือญาติ เพื่อป้องกันความสับสน ถ้าเราเข้าใจหลักของผังเครือ
ญาติแล้ ว เราสามารถวางตาแหน่ งไว้ในลักษณะนี้ได้ เพราะจะบอกด้วยตัวเลขอยู่แล้ว ว่าใครคือลา ดับที่ ๑
ลาดับที่ ๒ ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการที่มีภรรยาหลายคน ใช้ลักษณะของการขีดที่ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน
ทาไมขีดในระนาบเดียวกันไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะซ้อนกัน ปกติเวลามีภรรยาสองคนจะเป็นลักษณะนี้ จะอยู่
ลักษณะนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ แต่พอเวลามีภรรยาหลายคนก็ สามารถเขียนในลักษณะอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะ
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จริงๆ แล้วไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องอยู่ระนาบเดียวกัน หมายถึงการแต่งงานนะคะ เราสามารถเขียนในลักษณะ
แบบนี้ได้ ที่สาคัญเลยของการที่มีภรรยาหลายคนคือ ลาดับที่เราจะต้องใส่ จะเป็นตัวบอกได้ดีว่าใครคือลาดับที่
๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และความสัมพันธ์แต่ละลาดับของภรรยาเป็นอย่างไร พอจะได้ใช่ไหมคะ อันนี้เขาก็ใช้วิธีตะแคงอยู่
จากภรรยาคนที่ ๑ ลูกก็ตะแคงลงมา นี่คือเป็นเส้นที่จะบอกว่าเป็นลูก และในระดับของบุตรก็คือแบบนี้ จะ
ป้องกันความสับสนค่ะ แต่ถ้าเราทาไปจนเกิดความชานาญ เราใส่ลาดับทันทีแค่นี้เราก็จะไม่สับสนแล้ว บางที่
เขาไม่ได้เรียงลาดับ ๑-๒-๓ อย่างนี้ เพราะว่าการทาของเขาในแต่ละครั้ง เขาได้ข้อมูลจากคนไหน เขาก็เริ่ม
จากคนนั้น แล้วค่อยไล่ลาดับย้อนกลับไปกลับมา ในตัวผังเครือญาติที่ทาเมื่อครู่ ขออนุญาตให้ทีมงานแปะให้ชื่น
ชมผลงานกันด้วย เผื่อใครจะได้มาดูว่าใครสืบสาวราวเรื่องของครอบครัวไหนได้เยอะนะคะ ขอเขียนชื่อว่าเป็น
ครอบครัวของใคร เผื่ออยากจะสนุกหรืออยากมาเติมต่อก็ได้ ส่งให้ทีมงานด้านหลังก็ได้ค่ะ
นางสาวสรินยา คาเมือง เครื่องมือต่อไปเรียกว่าประวัติชีวิต จะเพิ่มความเข้มข้น ความสนุกมากขึ้น
คุณธัญลักษณ์ ศรีสง่า นักวิชาการศูนย์มานุษยฯ จะมาอธิบายว่าประวัติชีวิต มีความสาคัญอย่างไร จะเอาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงอธิบายชุมชน อธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงประวัติศาสตร์ในภาพ
ใหญ่ภาพกว้างได้อย่างไร
ประวัติชีวิต และทาแบบฝึกหัด
โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เช้านี้ทุกคนดูสนุกสนานกับเครื่องมือ คาดว่าอยากจะทาผังเครือญาติ ต่อ ผังเครือญาติทาให้เรารู้จัก
ชีวิตของคนที่เราสนใจ รวมถึงครอบครัวของเขาไปแล้วในระดับหนึ่ง เครื่องมือต่อมาที่จะทาความรู้จักกันก็คือ
ประวัติชีวิต ประวัติชีวิตจะทาให้เรารู้จักชีวิตของคนๆ นั้นลึกขึ้นไปอีก ที่เลือกให้ลองฝึกทาผังเครือญาติก่อน
เพราะว่าผังเครื อญาติจ ะเป็ น จุดเริ่ มในการสร้างความสั มพันธ์ที่ดี เมื่อครู่ที่ได้ออกมานาเสนอก็ได้ส ะท้อน
ความคิดกันแล้วว่าการทาผังเครือญาติ รู้สึกดีที่มีคนมาถามเรื่องราวของเรา ฉะนั้นผังเครือญาติจะเป็นจุดเริ่ม
เวลาเราลงไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มที่ดี ในการที่เราจะได้เข้าไปทักทายกันก่อน ก่อนที่จะนามาสู่การ
เรียนรู้ประวัติชีวิตต่อมา พอพูดถึงคาว่าประวัติ ดูเหมือนมีเกี่ยวกับเรื่องเวลามาด้วย
ประวัติชีวิตคืออะไร ประวัติชีวิตคือ เรื่องราวชีวิตของคนที่เราสนใจจะไปเข้าใจไปเรียนรู้ ซึ่งในการมา
เจอกันครั้งนี้พวกเราทุกคนก็จะไปร่วมเรียนรู้ในชุมชน ก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตของคนในชุมชน เวลาเรียนรู้ พูดถึง
การไปเรียนรู้ หลายๆ คน เวลาไปทางานในชุมชน ก็จะไปมุ่งหวังว่าอยากจะได้ข้อมูล ได้เรื่ องราวในชุมชน ได้
เรื่องราวชีวิตของเขามา แต่จริงๆ แล้วเครื่องมือประวัติชีวิต หัวใจสาคัญอย่างแรกคือ เป็นการทาให้ตัวเราไม่ว่า
จะเป็นคนในชุมชนเองหรือเจ้าหน้าที่ข้างนอกที่เข้าไปทางานในชุมชน ได้ไปเข้าใจความเป็นมนุษย์ร่วมกัน คือไม่
ว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นนักวิชาการ หรือเป็นชาวบ้าน พอเราได้คุยกันอย่าง
เหมือนเมื่อสักครู่ได้คุยกัน ก็ได้เรียนรู้ว่าเราต่างก็มีชีวิตของเรา มีความสุข มีความทุกข์ มีความคิดนึกของตัวเอง
ตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งจริงๆ แล้วนี้เป็นหัวใจสาคัญของการทางานในชุมชน หรือถ้าเกิดในชื่อ
ของการของทางานของศูนย์ เราก็คือชื่อศูน ย์มานุษยวิทยา คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมนุษย์ ใจถึงใจ ฉะนั้น
เครื่องมือประวัติชีวิตจะทาให้เราเข้าไปแลกเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ร่วมกันไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไร เพศไหน
อายุเท่าไหร่ เราก็ต่างผ่านเรื่องทุกข์เรื่องสุข ผ่านการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตมาด้วยกันทั้งหมดทั้งมวล
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ส่วนที่สอง ประวัติชีวิตนอกจากจะทาให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ร่วมกันแล้ว ยังทาให้เราเข้าใจชุมชน
หรือสังคมที่คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่ ที่บอกว่ามาเรียนรู้ประวัติชีวิตนอกจากจะทาให้เรารู้ประวัติชีวิตแล้ว ยังทาให้เรา
รู้จักประวัติชุมชนด้วย เหมือนที่เมื่อเช้าป้าลาภได้เล่าเรื่องราวในชีวิตตัวเองให้ฟัง เราก็พอจะเห็นบ้าน หรือ
ประวัติศาสตร์ของทับตะวันส่วนหนึ่งด้วยว่าแต่ก่อนไปทามาหากินกัน อย่างไร หลังสึนามิเกิดอะไรขึ้นในชุมชน
ประวัติชีวิตสามารถโยงไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ในชุมชน หรือเรื่องราวที่บ้านของคนๆ นั้นได้ด้วย จะทาประวัติ
ชีวิตอย่างไร วิธีทางานอันดับแรก ต้องตั้งคาถามกับตัวเองก่อนว่าจะศึกษาชีวิตของใคร แล้วจะศึกษาไปทาไม
คนในชุมชนที่เราจะไปศึกษาก็มีหลายกลุ่ม เช่น ถ้าสมมุติว่าอยากรู้เรื่องการเมืองการปกครองในชุมชน ก็
อาจจะไปถามผู้นาชุมชน อาจจะเป็นผู้นาเป็นทางการก็ได้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นผู้นาทางความเชื่อ เช่น
อาจจะเป็นหมอที่ทาพิธีกรรม หรืออาจจะเป็นคนที่เข้าทรง ผู้นามีหลายแบบ นาทั้งการเมือง และนาทั้งจิต
วิญญาณก็ได้ หรือถ้าอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนในอดีตที่ย้อนไปเยอะๆ หน่อย อาจจะต้องไป
ถามคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน เพราะว่ามีช่วงชีวิตมีประสบการณ์ในชุมชนนั้นมายาวนาน หรือถ้าอยากจะรู้
มุมมองชุมชนในแง่มุมที่หลากหลายอย่างที่ขึ้นมาในสไลด์ว่าคนทุกข์คนยากหรือคนป่วย คนกลุ่มนี้อาจจะเป็น
กลุ่มคนที่เวลาไปทางานในชุมชนเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าหันไปดูหรือสนใจอะไรมาก เพราะว่าบางทีถ้าเรา
ลงไปทางานชุมชนรีบๆ โดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนนอก ก็จะวิ่งไปที่บ้านของผู้นา ซึ่งก็จะเห็นภาพชุมชนในอีกภาพ
หนึ่ง แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองไปดูคนทุกข์ คนยาก คนเจ็บ หรือคนป่วย ก็อาจจะเห็นมุมมองที่หลากหลาย
จากสายตาคนหลายๆ กลุ่มที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้นา หรือกลุ่มคนเดิมๆ ที่เราเคยเข้าไปทางานด้วย ก็เพิ่ม
มุมมองของเราในการพูดคุยหรือเรียนรู้ชุมชน และก็ชีวิตของคนเหล่านั้นด้วย วิธีทาที่สาคัญเลย เมื่อสักครู่ได้ฝึก
กันไปแล้ว ตัวประวัติชีวิตจริงๆ เป็นเครื่องมือที่ลงลึก แต่ถ้าเกิดเราไม่ รู้จักกันก่อนเลย อยู่ดีๆ ไปถามเรื่องราว
เขาเลย ก็คงจะดูแปลกๆ เพราะฉะนั้นการจะศึกษาประวัติชีวิตต้องเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคย คุยกัน เน้น
เรื่องที่ดีๆ ชวนที่จะให้อยากจะคุยกันต่อไป ในการฝึกครั้งนี้เราชวนให้ฝึกทาผังเครือญาติ จากประสบการณ์ที่
จัดอบรมมาหลายๆ ครั้ง การที่เริ่มอยากจะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานในครอบครัวก่อน เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เขามี
พี่น้องกี่คน เป็นจุดเริ่มที่ดีในการจะโยงเข้าไปเรียนรู้ชีวิต อีกอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่การศึกษาเรียนรู้ เหมือนเรา
รู้จักคนหรือสมาชิกในครอบครัวของเขา เราก็จะมีเรื่องราวในการชวนคุ ยหรือชวนสนทนาต่อ เพราะว่าหัวใจ
ของการศึกษาเครื่องมือทุกชิ้นที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันในสองวันนี้ ไม่ใช่การไปสัมภาษณ์เหมือนทาแบบสอบถาม
ที่หลายๆ คนอาจจะเคยเห็นว่าคุณชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ อาจจะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง แต่ เราอยากจะ
เสนอวิธีการเรียนรู้ชุมชนอีกแบบหนึ่งที่เริ่มจากการพูดคุย เข้าไปสนทนา เข้าไปพูดคุย เพื่อให้ได้เรื่องราวของ
คนๆ นั้น และเราเองก็เล่าเรื่องราวของเราเองให้กับ คนๆ นั้นฟังด้วยเช่นกัน คือแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่ว่าเราจะ
ไปเก็บข้อมูลอย่างเดียว แต่พร้อมที่จะแลกเปลี่ ยนเรื่องราวของเราเองด้วย ซึ่ง จะนามาสู่วิธีทาอันที่สาม คือ
วิธีการทาประวัติชีวิต ชวนคุยเพื่อให้ได้เรื่องราวและฟังอย่างตั้งใจ หลายๆ คนอาจจะบอกว่าลงไปเก็บข้อมูล
แล้วก็ฟังอยู่แล้ว แต่ฟังอย่างตั้งใจในที่นี้ที่อยากจะเน้นคือว่า ให้ฟังโดยที่เราอย่า เพิ่งไปตัดสิน ว่าสิ่งที่เขาทาถูก
หรือผิด ยกตัวอย่างประสบการณ์ตัวเองเหมือนกัน เคยไปทาวิจัยในชุมชนที่เป็นคุณป้าคนหนึ่ง มีอาชีพทอผ้า
ตัวเขาเองนอกจากทอผ้าแล้วก็ขายหวยใต้ดินด้วย ซึ่งหลายๆ คนฟังแล้วก็อาจจะนึกคิดจินตนาการไปว่า ขาย
หวยใต้ดินนี่เขาดูยังไง แต่ถ้าเราไปนั่งฟังคาอธิบาย ว่าทาไมเขาจึงขายหวยใต้ดินก็ อาจจะเข้าใจในมุมอีกแบบ
หนึ่ง ที่คุณป้าเล่าให้ ฟังคือว่าตัวคุณป้าเองอยู่ที่จังหวัดลาพูน ลู กสาวไปทางานเป็นเด็กปั๊ม เติมน้ามันอยู่ที่
๒๕

เชียงใหม่ ไปมีสามีแล้วก็มีลูก ก็เลยส่งลูกหรือหลานของคุณป้า กลับมาอยู่กับคุณป้าด้วย เดิมคุณป้าเคยทอผ้า
อย่างเดียวก็มีรายได้แบบตึงมือในการเลี้ ยงครอบครัวทั้งตัวคุณป้าเอง ลุงสามี แต่พอมีสมาชิกคือหลานเพิ่มมา
อีก ๑ คนทาให้รายได้เดิมไม่เพียงพอ หันไปหันมาไม่รู้จะหาวิธีอะไรในการเพิ่มรายได้ จึงมองว่าการขายหวยใต้
ดินก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้จึงไปขายหวยใต้ดิน เพื่อให้มีเงินพอมาเลี้ยงหลานอีกคนที่ ตัวเองต้อง
รับภาระเพิ่มขึ้น ที่ยกตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฟัง สมมุติว่าพรุ่งนี้หรือหลังจากนี้ ถ้าใครได้ไปเรียนรู้
ชุมชน เวลาได้ฟังเรื่องราวอะไรบางอย่าง อาจจะหยุดการตัดสินใจอะไรของเราไว้ก่อน ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด อันนี้
ขาวอันนี้ดา อาจจะต้องเปิดใจฟังว่าคาอธิบายที่มีต่อเรื่องนั้นคืออะไร เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้เหตุปัจจัยที่ ทาให้
เขาต้องเลือกใช้ชีวิตแบบนั้ น หรือเลือกตัดสินใจแบบนั้น นี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเสนอ คือว่าให้ฟังเขาก่อนอย่าง
ตั้งใจ อย่าเพิ่งไปตัดสินด้วยชีวิตของเรา เพราะชีวิตของเราอาจจะต่างจากชีวิตของเขา ก็เป็นเชิงแนวคิดว่าเรา
จะไปศึกษาประวัติชีวิตอย่างไร ทีนี้ในเชิงวิธีการทางานจริงๆ ประวัติชีวิต มีแนวคิดที่สาคัญคือจะมีเวลาเป็นตัว
กากับ เพราะชีวิตคนๆ หนึ่ง ตั้งแต่เกิดเติบโตจนอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมีช่วงเวลามาด้วย เพราะฉะนั้นเวลา
เราไปศึกษาเรียนรู้ประวัติชีวิต ควรจะถามเรื่องเวลากากับมาด้วย เวลาในที่นี้อาจจะเป็นช่วงอายุ ถ้าเขาจาได้ว่า
ช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับชีวิตเขาตอนอายุเท่าไหร่ หรืออาจจะเป็นปีที่ตรงกับเหตุการณ์อะไรสาคัญกับ
ชุมชนอย่างเมื่อกี้ที่ป้าลาภเล่า อาจจะไม่ได้บอกปี พ.ศ. แต่บอกว่าเกิดขึ้น หลังจากมีสึนามิ ถ้าเราไปตรวจสอบ
เราก็จะรู้ว่าปีที่เกิดสึนามิคือปี ๒๕๔๗ เราก็จะพอรู้เวลาแล้วว่าเหตุการณ์ที่ป้าลาภเล่าอาจจะเกิดขึ้นหลังปี
๒๕๔๗ ถ้าคนเล่าบางทีอาจจะไม่ได้จาปี พ.ศ.ได้ แต่เราสามารถตรวจสอบจากเหตุการณ์สาคัญๆ ในชุมชนได้
หรือกับในตัวของเขาเองที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น เวลาฝึกถ้าไปสัมภาษณ์ประวัติชีวิต ที่เราจะฝึกกันใน
เวลาจริงๆ ถ้าไปมากกว่า ๑ คน เวลาเราคุยกับคนที่เราไปสัมภาษณ์หรือไปพูดคุยด้วย ถ้ามีเพื่อนอีก สักคน ก็
อาจจะให้อีกคนเป็นคนถามอีกคนเป็นคนจด จะได้ไม่ต้องกังวลทั้งถามทั้งจด อาจจะแบ่งกันทา หรือสลับกันทา
แล้วค่อยเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน ก็เป็นวิธีทา ประวัติชีวิตพอสัมภาษณ์หรือพูดคุยกันมาแล้ว เราเอามาเขียนได้
๒ แบบ คือเขียนบรรยายว่าเราได้ข้อมูลอะไรมา กับอีกแบบหนึ่งเอามาเรียบเรียงเป็นลาดับเวลาหรือที่เรียกใน
ภาษาอังกฤษว่าไทม์ไลน์ (Timeline) ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เราเล่าเข้าไปในสิ่งที่เรา
จดด้วย เราไม่ได้มุ่งเน้นแต่ให้ได้ข้อมูลของคนที่เราไปศึกษาเท่านั้น แต่เรามุ่ งจะเข้าใจเขาด้วยว่าเวลาเขาพูดถึง
เรื่องราวตรงนั้นเขารู้สึกอย่างไร เช่น อาจจะรู้สึกภูมิใจกับเรื่องราวตรงนั้นของเขา หรือเสียใจหรือมีความสุข ก็
จะเป็นลักษณะที่ควรจะใส่ไปในตัวลาดับเวลา หรือที่เรียกว่าไทม์ไลน์ด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างมีในเอกสารของ
ทุกๆ คนอยู่แล้ว นี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าลาดับเวลาหรือไทม์ไลน์ ด้านนี้จะเป็นจุดเริ่ม เป็นปี พ.ศ. ที่เกิดของคนที่
เราถามประวัติชีวิตเขา เวลาไปถามประวัติชีวิต สิ่งสาคัญที่ทุกคนควรจะต้องรู้หลังจากการไปสอบถามคนๆ นั้น
คือปีที่เขาเกิด ช่วงเวลาปีที่เกิด แล้วก็ลากเส้นเวลามาจนถึงปีปัจจุบัน ในตัวอย่างนี้ถึงปี ๒๕๕๒ ถ้าเป็นของเรา
ที่ไปฝึกทาก็จะต้องเป็นปี ๒๕๕๗ คือปีปัจจุบัน วิธีที่แบ่งช่วงให้ง่าย ก็แบ่งเป็นช่ วงละ ๑๐ ปี เช่น ช่วงอายุ ๑๐
ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ตัวอย่างนี้ก็คือคุณลุงจันทร์ อินทับ อายุ ๖๗ ปี เส้นนี้ก็จะแบ่งกระดาษเป็นสองส่วน ส่วน
ข้างล่างเป็นข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์ ส่วนด้านบนจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนๆ นั้น เวลาที่เขาเล่าเรื่องนั้น
ยกตัวอย่างเช่น อย่างคุณลุง ตอนไปทางานที่ซาอุดิอาระเบีย ช่วงอายุสามสิบกว่าๆ ตอนเล่านี่ลุงเล่าไปหัวเราะ
ไปด้วยความภาคภูมิใจ และมีความสุข ซึ่งเป็นความรู้สึกของเขา ก็จะมาตรงกับช่วงข้อมูลข้างล่างคือว่าคุณลุง
ไปทางานเป็นพนักงานทาความสะอาดที่ซาอุฯ ตอนอายุ ๓๕ ปี คือปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพราะฉะนั้นตัวเส้นเวลาตรง
๒๖

ลาดับเวลาจึงแบ่งเป็นสองส่วน เรารู้ข้อมูลด้วยเขียนไว้ด้านล่างว่าเขาไปทาอะไร ตอนอายุเท่าไหร่ ส่วนด้านบน
ใส่ประเด็นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกว่าเขารู้สึก อย่างไร ตอนที่เขาไปทางานที่ซาอุ มาดูตัวอย่างที่เราไปทดลอง
ทาจริงๆ อันนี้ที่เกาะหลีเป๊ะ เป็นประวั ติชีวิตของพี่ต๊ะ เป็นชาวอูรักลาโว้ย อย่างที่บอกก็คือเวลาไปทาจริง
อาจจะไม่ได้ออกมาสวยงามทันที เราก็ไปเขียนตรงนั้นเลยฝึกทาเลย พี่ต๊ะจะเกิดปี ๒๕๑๕ ตอนนั้นที่เราไปทา
ปี ๒๕๕๖ พี่ต๊ะก็จะอายุประมาณ ๔๐ ปี ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเชิงเรื่องราวที่พี่ต๊ะได้เล่าให้ฟั ง ยกตัวอย่าง
อันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัด อันแรกนี่เกิดปี ๒๕๑๕ เกิดกับหมอตาแยที่หมอหลีเป๊ะ ตรงบริเวณที่เกิดเขาเรียกว่า
บริเวณบ้านสีเค็ง บ้านยกพื้นสูง หรือเหตุการณ์สาคัญๆ อย่างหนึ่งในชีวิตที่พี่ต๊ะเล่าคือ ตอนเขาอายุ ๑๒ ปี ซึ่ง
เรามาเทียบปีทีหลังว่าตรงกับปี ๒๕๒๗ พี่ต๊ะเดินทางกลับจากซื้อเสื้อผ้าที่สตูล เดินทางทางเรือ เจอพายุใหญ่ซึ่ง
ชาวอูรักลาโว้ยเรียกว่า “อูมัดตูโยะ” เป็นคลื่น ๗ ชั้น มีฝูงปลาโลมา แต่ยังเดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะโดย
ระหว่างเดินทาง พี่ต๊ะกับพ่อต้องทิ้งเงาะ ผลไม้ ข้าวสาร ถ่าน ลงทะเล เพื่อให้เรือเบาลง ซึ่ง ตรงนี้เป็นข้อมูลเชิง
รายละเอียดที่พี่ต๊ะเล่า ส่วนด้านบนตรงเราก็เขียนไว้ด้วยว่า ตอนที่พี่ต๊ะเล่าเรื่องนี้พี่ต๊ะบอกว่าประทับใจมาก
ขนาดมีพายุพี่ต๊ะประทับ มากไม่เคยเจอปลาโลมามาก่อนเป็นของแปลก และรู้สึกตื่นเต้นที่เจอคลื่น นี่ เป็น
มุมมองของพี่ต๊ะ ซึ่งถ้าเราเอามุมมองของเราไปตัดสินเองเราอาจจะบอกว่าโหฉันเจอคลื่น ๗ ชั้น ฉันก็ไม่ไหว
แล้ว แต่อย่างนี้ก็ทาให้เราเข้าใจโลกหรือวิธีคิดของพี่ต๊ะเอง ซึ่งเป็นชาวอูรักลาโว้ยว่า เขามีมุมมองกับเรื่องราว
การเดิน ทางในท้องทะเลยังไง ยกตัวอย่ างคร่าวๆ วิธีทาอาจจะต้องลองฝึกกัน หรืออย่างนี้จะเป็ นช่วงอายุ
เดียวกัน ช่วงอายุ ๑๒ ปี พี่ต๊ะกับพ่อ และพี่สาวออกไปปล่อยอวนด้ว ยกัน แล้วก็พ่อก็ขายของด้วย ทาปลาเค็ม
ตากมะพร้าว ทาประมง ดาหอยไปขายที่ภูเก็ต เอาปลาหลาดสดไปขายที่ปาลิด พี่ต๊ะเล่าถึงพ่อซึ่งก็เป็นช่วงอายุ
๑๒ ปีเหมือนกัน เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องคลื่นนี่สนุ ก รู้สึกตื่นเต้น แต่พอเล่ามาถึงเรื่องราวของพ่อที่ทางาน ร้องไห้คือ
รู้ สึ กว่ าพ่ อ จะทาหลายอย่ า งมากเลี้ ย งชีวิ ตของคนในครอบครั ว แล้ ว พ่ อก็ ขยั นมาก อัน นี้ เราสามารถเอา
ข้อคิดเห็นที่พูดถึงที่พี่ต๊ะพูดถึงพ่อมาใส่ที่ด้านบนของเส้นเวลาได้ ส่วนเรื่องราวที่บอกว่าพ่อทามาหากิน ยังไง ก็
ใส่ไว้ที่ด้านล่างของเส้นเวลาเป็นข้อมูลไป ปัญหาที่พบบ่อยจากการทาประวัติชีวิต คือเวลาเราไปคุยกันเรามักจะ
สนุกกับการสนทนาพูดคุย แต่พอมาจัดการข้อมูล สังเกตหลายครั้งว่าเราลืมถามถึงเวลาที่เขาเล่านั้นว่าเป็นช่วง
ปีไหน หรือตรงช่วงเหตุการณ์อะไรที่พอจะเอามาเทียบเคียงเวลาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝึก อย่าลืมเรื่องเวลา
ที่เกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น
ส่ว นประเด็น ที่ส อง ที่เรามักจะลื มคือลื มบันทึกข้อสั งเกตเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด หรือ
บุคลิกภาพระหว่างที่คนๆ นั้นเล่าเรื่องนั้นให้เราฟัง เมื่อครู่ที่เล่าเรื่องคลื่ นถ้าไม่ได้จดมา กลับมาเราอาจจะมา
ตีความเอาเองว่าเขาเจอคลื่นแล้วเขาอาจจะรู้สึกตกใจ แต่จริงๆ แล้วพี่ต๊ะบอกว่ารู้สึกสนุก ตื่นเต้น ฉะนั้นการ
บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะบ่งบอกถึงการตีความที่ต่างกันด้วย
ประเด็นที่สาม พบบ่อยมากคือไม่รู้จะถามอะไรนั่งเงียบๆ กันไป ทาให้การสนทนาจบอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เกิดจากวิธีถาม การไม่รู้ว่าจะถามอะไร ถ้าเราเข้าไปเหมือนกับตั้งใจจะถามๆ จะหมดมุขค่ะ ไม่รู้จะคุยอะไร แต่
ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะไปพูดคุยเรียนรู้ เราเสนอให้เหมือนกับฝึกทาผังเครือญาติ ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่ทาให้ไป
สร้างความคุ้นเคยกับคนที่เราพูดคุย แต่ถ้าแต่ละคนมีวิธีหลายๆ แบบ อาจจะไม่จาเป็นต้องวิธีเดียวกันก็ได้ เป็น
สิ่งสาคัญที่จะต้องสร้างความคุ้ นเคยกันก่อน ก่อนที่จะเข้าไปคุย เพราะว่าถ้าเราบุกเข้าไปเลยเพื่อจะไปถาม
อย่างเดียว คิดว่าคงไม่มีใครอยากจะคุยกับเรายาวๆ แน่ๆ เขาก็ไม่สบายใจว่าเราจะมาทาอะไร
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ส่วนประเด็นที่สี่ เป็นประเด็นเชิงจริยธรรม เวลาเราไปคุยเรื่องราวประวัติชีวิต เราควรจะถามเขาก่อน
ว่าเรื่องราวที่เราไปถามจะให้เปิดเผยได้แค่ไหน บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ถ้าพูดไปเขาอาจจะ
อับอาย หรือเขาอาจจะมีอันตรายก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเขา เพราะฉะนั้นการไปเรียนรู้
เรื่องราวชีวิตจะต้องตรวจสอบกับคนที่เราไปคุยด้วยว่าเปิดเผยเรื่องราวได้มากน้อยแค่ไหน
ประวัติชีวิตสามารถโยงไปถึงประวัติศาสตร์ชุมชนได้ด้วย จะโยงอย่างไร ประวัติชีวิตคือความทรงจาที่
คนๆ นั้นมีต่อตัวเอง ต่อบ้าน ต่อชุมชนที่มีชีวิตอยู่ เมื่อตอนเช้าที่ป้าลาภเล่าเรื่องราวในชีวิตของป้าลาภ จะเห็น
เรื่องราวของชุมชนทับตะวันไปด้วย ที่คุณหญิงเล่าเมื่อเช้า เช่นกัน จะเห็นว่าช่วงก่อนมีสึนามิเป็น อย่างไร หลังสึ
นามิเป็นอย่างไร ฉะนั้นการรู้จักชีวิตของคนๆ หนึ่งทาให้รู้จักชีวิตชุมชนไปด้วย เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้มาฝึก
กันในสองวันนี้ แต่สามารถทาให้เราเห็นได้ด้วยก็คือ ประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวกับประวัติชีวิตของคนที่เราไป
พูดคุยด้วย ก่อนจะฝึกจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมอีก ครั้ง อันนี้คือประวัติศาสตร์ชุมชนของชาวอูรักลาโว้ยที่
เกาะหลีเป๊ะ เราเอาจากประวัติชีวิตมาช่วยกันเติมให้เป็นประวัติศาสตร์ของเกาะของชุมชนที่เกาะหลีเป๊ะ จะมี
ข้อมูลมาจากหลายส่วนมาก ตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก ขออ่านให้ฟัง เช่น ๒๔๘๔ มีข้อมูลจากประวัติชีวิตของมะ
แส้หนา เป็นคนให้ข้อมูลว่ามีการย้ายคนจากเกาะสิเหร่ เกาะลันตา มาที่หลีเป๊ะ คนที่มาคือ โต๊ะคีรีจากเกาะลัน
ตา โต๊ะคีรีมาจากอินโดนีเซียไปเกาะลันตาก่อนแล้วค่อยมาหลีเป๊ะ ฮาเด็นซึ่งเป็นลูกเขยของโต๊ะคีรีก็มาด้วย
และมีโต๊ะสะหนุง โต๊ะปิลาแนะ ซึ่งเป็นทวดของมะลอบิบะ ซาฮาเด็น และนายบายา พวกนี้คือคนกลุ่มแรกๆ ที่
มะแส้หนาบอกว่ามาอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากประวัติชีวิตของคนๆ หนึ่งคือ มะแส้หนา
เราเอามาทาให้เห็นภาพของประวัติชุมชนที่หลีเป๊ะได้ว่า ตอนปี ๓๕? โดยประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
เริ่มมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่ที่หลีเป๊ะแล้ว หรืออีกอันตอนปี ๒๕๐๑ มะรอบิด๊ะ เป็นประวัติชีวิตของอีกคน เล่าให้
ฟังว่าโรงเรียนหลังแรกเลย โรงเรียนบ้านเกาะอาดังหลังแรก เป็นบ้านยกพื้นอยู่ตรงหัวแหลม เป็นบ้านของตีนะ
ซึ่งมะรอบิด๊ะบอกว่าปัจจุบัน เป็นรีสอร์ทไปแล้ว ชื่ออันดามันรีสอร์ท มีครูชื่อครูชัยพงษ์ วงศ์ กระพันธ์ เป็นครู
คนแรก ตอนนั้นเกาะหลีเป๊ะยังเชื่อมกับเกาะกระอยู่ อันนี้ข้อมูลจากมะรอบิด๊ะ ทาให้เราเห็นว่าโรงเรียนที่เกาะ
โรงเรียนบ้านเกาะอาดังที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ เริ่มขึ้นน่าจะช่วงประมาณปี ๒๕๐๑ ก็เป็นตัวอย่างของการเอา
ประวัติชีวิตมาเชื่อมโยง ซึ่งเราต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติศาสตร์ภาพใหญ่ อีกที ว่าช่วงปีเป็นอย่างไร ก็เป็น
ตัวอย่างที่ทาให้เห็นว่าประวัติชีวิต สามารถมาต่อเป็นประวัติชุมชนได้ ยกตัวอย่างจากข้อมูลของพี่ต๊ะ ปี
๒๕๑๖ พี่ต๊ะ บอกว่าบริเวณแถวนี้ถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ก็ทาให้เห็นแล้วว่าชี วิตของคน
แถวนี้ ไม่ได้อยู่แค่ตรงบริเวณเกาะ แต่ไปสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐ ที่เข้ามาด้ว ย เป็นการเอาตัวอย่างของ
ประวัติชีวิตของคนหลายๆ คนอย่าง มะแส้หนา มะรอบิด๊ะ และก็พี่ต๊ะ ประวัติชีวิตของคนสามคน สามารถเห็น
จุดส าคัญๆ ของความเปลี่ ย นแปลงบนเกาะหลี เป๊ะได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเราไปถามคนหลายๆ คน อาจจะ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เราไปทางานด้วยได้มากขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นตัวอย่างของการทา
ประวัติชีวิต คงต้องทดลองทาดู เนื่องจากตอนนี้มีเวลาจากัดมาก คิดว่าจะให้ฝึกประมาณ ๑๕ นาทีก่อนทาน
ข้าว และหลังจากทานข้าวค่อยมานาเสนอกั นอีกครั้ง กติกามีเช่นเดิมนะคะ ประวัติชีวิตเราจะให้ทาเป็นเส้น
เวลา อยากให้ลองฝึกสัมภาษณ์ และเอาเรื่องราวของคนที่เราสัมภาษณ์มาเขียนเป็นเส้นเวลา คือปีที่เขาเกิด
จนถึงปีปัจจุบันที่เราวันนี้คือปี ๒๕๕๗ แบ่งช่วงอายุอย่างนี้ค่ะช่วงละ ๑๐ ปี ด้านล่างใส่เรื่องราวที่เราสัมภาษณ์
ข้างบนก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกที่เขาเล่าเรื่องนั้น เมื่อเช้าเห็นว่ามีการจับคู่ทาผังเครือญาติไปแล้ว คงรู้จักกันแล้ว
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ในระดับหนึ่งให้ใช้คู่เดิม ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว แต่อาจจะสลับกันได้ เมื่อเช้าใครเป็นคนให้ข้อมูลผังเครือญาติ
อาจจะเปลี่ยนมาเป็นคนถามประวัติชีวิตจากอีกคนหนึ่งแทน เพื่อที่จะเรียนรู้อีกฟากหนึ่งก็ได้ จะมีกระดาษให้
ลองฝึกทา ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการกินข้าวกลางวันลองฝึกกันเลย เพื่อ
ประหยั ด เวลาสงสั ย อะไรไปถามกัน ในระหว่า งฝึ ก เชิ ญจั บคู่ ได้ ต ามที่ เ มื่อ เช้ าเคยจับ คู่ กัน ไว้ ลองฝึ ก สร้ า ง
ความคุ้นเคยกันเพิ่มขึ้นจากการถามประวัติชีวิต ประเด็นที่อาจจะพบบ่อยระหว่างฝึกคือมีคนสงสัยว่า เราจะ
เริ่มจากถามอะไร ประวัติชีวิตเราอาจจะเริ่มตั้งแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กๆ มาจนปัจจุบันก็ได้ บางคนอาจจะถนัดเล่า
ปัจจุบันก่อน แล้วแต่วิธีของแต่ละคน ก็จะทาให้เห็ นช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนเติบโตตอนนี้ เป็นวิธีหนึ่งในการชวน
คุยที่ดี ไม่ต้องกังวลไปหากลุ่มเป้าหมายสูงวัย รุ่นไหนก็ศึกษาประวัติชีวิตได้หมด ไม่จาเป็นต้องอายุมาก เรา
สามารถเรียนรู้จากคนหลายๆ กลุ่มได้
เหลือเวลาประมาณ ๕ นาที ก่อนที่เราจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะ เท่าที่เดินดูคงคิดว่าพอได้
เรื่องราวกันแล้ว ถ้ายังสงสัยไปถามกันต่อ ตอนทานข้าว ตอนนี้ ๑๒.๑๕ แล้ว ช่วงบ่ายค่อยมานาเสนอ จะได้มี
เวลาตอนนี้ถือกระดาษไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยก็ได้นะคะ
นางสาวสริน ยา คาเมือง ถ้ายังมีคาถามที่ยังอยากจะถามอยากจะพูดคุยกัน ไปคุยกันต่อที่โ ต๊ะ
อาหารได้ค่ะ เราจะกลับมากันอีกครั้งในเวลา ๑๓.๑๕ นาที จะให้นาเสนองาน ขออาสาสมัครมานาเสนองาน
ให้เวลา ๑๕ นาทีในการนาเสนองาน เชิญรับประทานอาหารกลางวันค่ะ เป็นปกติของการทาเครื่องมือ ไม่มี
ใครยอมไปกินข้าวกินปลา ไม่มีใครฟังใครจะทางานอย่างเดียว ถ้ามีรอบต่อไปก็คงต้องเตรียมอุปกรณ์ อาจจะมี
ระฆังหรือเครื่องส่งสัญญาณที่จะบอกว่า ไปรับประทานอาหารกลางวันกันเถอะค่ะ กินข้าวกินปลากันก่อนนะ
คะ เตรียมอาหารไว้แล้วเป็นบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องใต้ถุนล็อบบี้
ภาคบ่าย
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า ขอตัวแทนมาเล่าเรื่องราวประวัติชีวิต เนื่องจากเวลามีน้อย พรุ่งนี้จะได้มา
เล่าประวัติชีวิตของคนที่เราไปเรียนรู้ด้วยกันที่ชุมชน มีคนจองมาเล่าแล้วหนึ่งคน อยากจะมาเล่าประวัติชีวิต
ของตัวเอง มีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครอีก สักท่าน ที่จะมาเล่าประวัติชีวิตที่ได้ทาไปเมื่อ สักครู่ อาจจะทาไม่
เสร็จในวันนี้ เพราะว่าเรามีเวลาให้ค่อนข้างน้อย ขออีก คนที่จะมาเล่าประวัติชีวิตที่ได้ฝึกทา ผู้แทนของพังงา
อยากจะมาเล่าประวัติชีวิตไหมคะ ทั้งที่มาจากวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคม ระหว่างที่คอยไฟล์
นาเสนอ ยังอาจจะยังรู้สึกว่าอยากทาต่อยังไม่มานาเสนอ ถ้าเช่นนั้นขอเชิญผู้ใหญ่อานาจ มาเล่าประวัติชีวิตของ
ตัว เอง เชิญผู้ ใหญ่ค่ะ เราขอถ่ายรู ปฉายขึ้นจอจะได้เห็ นกันหลายๆ คน ถือกระดาษอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด
เพราะว่าการทาประวัติชีวิต ทาครั้งเดียววันเดียวไม่จบอยู่แล้ว นี่เป็นแค่ทดลองเบื้องต้นก่อน เวลาทาจริง
อาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้ ขอเชิญผู้ใหญ่นะคะ
นายอานาจ นาวารักษ์ คราวนี้จะเล่าประวัติชีวิตตัวเอง ให้พที่ เี่ ป็นคนสัมภาษณ์เล่า ผมค่อยเติม
นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง สัมภาษณ์ว่าท่านผู้ใหญ่อานาจ นาวารักษ์ ข้อมูลนี้เปิดเผยได้ส่วนหนึ่ง แก
เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ตอนแรกพี่นึกว่าอายุอาจจะน้อยใช่ไหม แต่จริงๆ แล้วหน้าเขายังเด็กมาก เขาบอกว่า
เขาเกิด ๒๕๑๕ ผู้ใหญ่หน้าเด็กมาก ปัจจุบัน ๒๕๕๗ ผู้ใหญ่อายุ ๔๒ ปีแล้ว หน้าอาจจะยังอ่อนอยู่ ต้องถาม
สูตรว่าเป็นอย่างไร มีคนถามนะ ท่านบอกว่าท่านไม่เครียด ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ๑๕-๑๐ ปีนะคะ ช่วงนั้น
๒๙

ผู้ใหญ่อยู่กับครอบครัวมีพี่น้อง ๙ คน ผู้ใหญ่บอกว่าช่วงนั้นผู้ใหญ่ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ช่วง ๑๐ ปีผู้ใหญ่ถึงจะได้
เข้า ป.๑ ระหว่างนั้นผู้ใหญ่ทาอะไร เขาบอกว่าเขาไปเลี้ยงควายอยู่กับคุณตาอยู่ที่บ้านทับตะวัน ตอนนั้นเลย
ไม่ได้เรียนหนังสือ ก็เลยเข้าเรียนหนังสือตกเกณฑ์ไปหน่อย ปี ๒๕๓๑ เขาก็ได้เข้าเรีย นหนังสือด้วยความ
ภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านเกาะนก หลังจากนั้นจบ ป. ๖ แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออีก ไปทางานที่จังหวัดภูเก็ต จนอายุ
๑๙ ปี พออายุ ๒๐ ปี กลับมาแต่งงานที่บ้าน ช่วงอายุ ๒๐ ปีหลังจากแต่งงานพาภรรยาไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ไป
ทางานอยู่ที่บริษัท เป็นบริษัทกอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต อายุ ๒๑ ปี ผู้ใหญ่ก็เกณฑ์ทหาร มาเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิด
ติดทหารอยู่ ๒ ปี ภรรยาต้องกลับมาอยู่บ้าน ปี ๒๕๓๘ ผู้ใหญ่ออกจากเกณฑ์ทหาร หลังจากเกณฑ์ทหารก็มา
อยู่บ้าน ได้ไปทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพเรือทับละมุ สัตหีบ ตอนนั้นชีวิตแต่งงานอยู่กับครอบครัว
อย่างมีความสุข เตรียมที่จะสร้างฐานะครอบครัวด้วย ทางานกัน ทั้งสองคน แฟนทางานเป็นลูกจ้างของอุทยาน
เขาหลัก ลารู่ ชีวิตก็มั่นคงขึ้น ปี ๒๕๔๐ ผู้ใหญ่มีบุตรคนแรก ตอนนั้นก็สร้างฐานะครอบครัวอย่างมั่นคงอยู่ ปี
๒๕๔๕ ก็ปลูกบ้าน
นายอานาจ นาวารักษ์ ผมปลูกบ้านปี ๒๕๓๖ ก็ไปติดทหารก่อน บ้านยังไม่เสร็จไปปี ๒๕๓๘ ปลด
ทหารมาก็มาสร้างบ้าน สร้างบ้านก็ต้องวางแผนชีวิตของตัวเองก่อน ก่อนจะมีบุตร
นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง แล้วก็ปี ๒๕๔๗ ก็ตอนนั้นผู้ใหญ่ก็ไปอบรมไทยประกันชีวิต เป็นตัวแทน
ทางานอาชีพใหม่เสริมรายได้ เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตไปอบรมที่พังงาช่วงปี ๒๕๔๗ ช่วงนั้นก็เกิด
เหตุการณ์สึนามิหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ต่อ
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า ผู้ใหญ่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
นายอานาจ นาวารักษ์ ถ้าให้ผมเพิ่มเติมก็จะมีเยอะกว่านี้อีก ถ้าทาเป็นเล่มก็เป็นคอลัมน์ไปเลย
นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง น่าสนใจมาก อันนี้ยังไม่ได้จดความรู้สึกอะไร เพราะช่วงนั้นกาลังฟังเพลิน
เอาเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนค่ะ
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า เป็นตัวอย่างหนึ่งของประวัติชีวิตของผู้ใหญ่อานาจ ทาให้เห็นทั้งเรื่องราว
ของชีวิตของผู้ใหญ่ที่อาจจะมองผ่านเรื่องอาชีพ จากชีวิตของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติชีวิตของท่านเดียว
คือผู้ใหญ่อานาจ แต่ทาให้เราเห็นถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตที่สะท้อนถึงภาพใหญ่ด้วย เช่นการไปทางานในอาชีพ
ต่างๆ การไปเป็นทหาร การไปทางานที่สนามกอล์ฟ จะเห็นว่าพื้นที่แถบนี้ มีเรื่องสนามกอล์ฟ ทาให้เห็นการ
เติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในย่านนี้ มีอาชีพสนามกอล์ฟขึ้นมา หรืออาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เป็นตัวแทนขาย
ประกัน ทาให้เชื่อมโยงได้ทั้งประวัติชีวิตส่วนตัว และประวัติศาสตร์ของชุมชน จะมีอีกตัวอย่างไหมก่อนที่จะไป
เครื่องมือต่อไป จะมาเล่าประวัติชีวิต เมื่อสักครู่เห็นถามไม่ยอมไปทานข้าวกลางวันกันเลย จะมานาเสนออีก
ท่านหนึ่ง เมื่อครูเ่ ป็นมุมของคนในชุมชนไปแล้ว ขอเป็นมุมของฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือคนที่ทางานกับชุมชนลองมา
เล่า จะได้แลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้กัน ขอตัวแทนหนึ่งท่าน ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นการเหมือนเล่าเบื้องต้น อย่างที่
บอกคือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องประวัติชีวิต ไม่สามารถที่จะแบบเก็บข้อมูลได้ภายในวันเดียวได้ข้อมูลมากมาย
สิ่งสาคัญของเครื่องมือนี้คือ เรารู้จักกัน เรารู้จักคนที่เราคุยมากน้อยแค่ไหน เชิญค่ะ
นายชูชาติ ธงชัย ก่อนอื่นผมขออนุญาตก่อน ขอแหลงใต้นะครับ ก่อนอื่นผมเล่าประวัติก่อนดี กว่า
ก่อนที่ผมจะเป็นผู้ใหญ่ เอาแบบนี้ดีกว่าอดีตผมถ้าเล่าน้าตาจะไหล
๓๐

นายชูชาติ ธงชัย เล่าประวัติชีวิตของนายนิคม ธงชัย เอาตามที่ถามมาเมื่อครู่ ๑๕ นาที ผู้ใหญ่บ้าน
เกิด พ.ศ. ๒๕๒๑ ตอนอายุ ๗ ขวบ เข้าโรงเรียนชาวไทยใหม่ชั้น ป.๑ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนั้นตัวเองซนมาก
คนรู้สึกตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตัวเองซนมาก ท่าทางผู้ใหญ่ตอนพูดคุยก็เล่าแบบสนุกสนาน ผู้ใหญ่บอกตอน
๑๐ ขวบจบชั้น ป. ๔ แล้วก็ย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ที่อาเภอตะกั่วทุ่ง ไปอยู่ที่บ้านท่าปากแหว่ง และเข้าโรงเรียน
บ้านท่าปากแหว่ง เรียนจนจบ ป. ๖ ที่โรงเรียนนั้น ตอนนั้นผู้ใหญ่บอกว่าชีวิตลาบากมาก พ่อแม่ทางานปลูกผัก
ย้ายตามพ่อไปก็ทาทุกอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพเกษตร ปลูกผัก สีหน้าตอนที่เล่าก็เครียดนิดๆ ผู้ใหญ่บอก
ว่าตอนนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งจบ ป. ๖ ที่นั่น พออายุ ๒๐ ย้ายกลับมาที่ทับปลาเหมือนเดิม
ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนั้นได้ช่วยพ่อแม่ทางาน แล้วตอน ๒๐ ปีแต่งงานมีภรรยาอายุ ๒๐ เหมือนกัน งานที่ทาคือทา
เกษตรกรรม ปลูกผัก ปลูกถั่ว แตงโม ผู้ใหญ่เล่าว่าตอนนั้นเริ่มสร้างครอบครัว งานก็ไม่มีความแน่นอน ทาไป
เรื่อยๆ ไม่มี ทาสวนปลูกผัก บ้านก็ยังไม่มีความถาวร ตอนนั้นเริ่มเล่าแบบหน้าตาจริงจังมาก ถัดมาก็อายุ ๓๐
ได้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประมาณ ๕ เดือน หลังจากนั้น
ก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน เขาบอกว่าครอบครัวให้การสนับสนุนมากในการที่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ที่ลงสมัครสมาชิก อบต. ไม่สาเร็จก็คือว่า เขามองว่าผู้ใหญ่ เด็กเกินไปไม่มีประสบการณ์ แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าตอน
นั้นตัวเองก็ไม่คิดจะยอมแพ้ ยังลงเป็นผู้ช่วยเพื่อหาประสบการณ์ต่อ พอผู้ใหญ่หมดวาระก็มาเป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากนั้นก็อายุถัดมาก็ ๓๖ ปี ณ ปัจจุบันถามไม่ทันหมดเวลาก่อน ขอบคุณมากค่ะ
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า ขอบคุณทั้งสองท่าน เป็นตัวอย่างทาให้เห็นการใช้เครื่องมือประวัติชีวิต
ทุกคนก็จะรู้สึกว่าถามไม่ทัน การทาประวัติชีวิตเราคงต้องไปถามกลับไปกลับมาอีกหลายครั้ง ประวัติชีวิต
นอกจากจะทาให้เรียนรู้เรื่องราวของคนๆ นั้นแล้วก็ยังสามารถเอาไปโยงกับภาพใหญ่ชุมชนได้ด้วย กรณีผู้ใหญ่
เมื่อครู่ จะทาให้เห็นว่ามีชีวิตเติบโตมาที่ตะกั่วทุ่ง พออายุ ๒๐ กลับมาที่ทับปลาอีกครั้งหนึ่ง ทาให้เห็นถึงการ
ทามาหากินในช่วงเวลาช่วงชีวิตช่วงนั้นด้วย เช่น การทาเกษตร ปลูกถั่ว ปลูกแตงโม หรือการที่เข้าสู่เส้นทาง
การเมือง ประวัติชีวิตของแต่ละคนก็จะมีจุดหลักๆ ที่เราเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวแถวบ้านที่คนๆ นั้นเล่าให้
เราฟังได้อีก ก็เป็นเครื่องมือประวัติชีวิต ซึ่งก็คิดว่าคงต้องไปลองทากันอีกในหลายๆ ส่วนในประเด็นที่เราสนใจ
กัน ก่อนจะไปเครื่องมือต่อไปคือแผนที่เดินดิน ไม่ทราบว่ามีคาถามอะไรถามกันก่อนไหมคะ เชิญค่ะ
นายวิทวัส เทพสง พรุ่งนี้เราลงไปซักถามผมอยากฝากสั กเล็กน้อย คือจะต้องซักถามในส่ วนของ
ประวัติชีวิตและเทียบเคียงกับช่วงเวลานั้น ชุมชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพิ่มเติมจะได้เนื้อหามากยิ่งขึ้นครับ
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า ข้อคิดของคุณเก๋ก็เป็นข้อคิดที่สาคัญ พรุ่งนี้ถ้าเราไปร่วมเรียนรู้ที่ลงไป
พูดคุยกับคนในชุมชน นอกจากเราจะทาให้รู้เรื่องราวในชีวิตของเขาแล้ว ก็จะรู้เรื่องราวที่ปัจจัยรอบๆ ตัวเขาที่
มีผลกับชีวิตของเขาด้วย คิดว่าพรุ่งนี้ทุกท่านคงจะได้ลองฝึกปฏิบัติจากพื้นที่จริงๆ กัน ไม่ทราบว่าจะมีอะไร
แลกเปลี่ยนหรือซักถามอีกไหม ถ้าไม่มีขอเป็นเครื่องมือต่อไป จะทาให้ทุกท่านได้ขยับตัวกันอีกเล็กน้อย ไม่ง่วง
หลังจากทานอาหารกลางวัน ก็จะเป็นแผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือต่อไป สาหรับเครื่องมือประวัติชีวิตก็มีเพียง
เท่านี้ ขอบคุณค่ะ
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แผนที่เดินดิน และทาแบบฝึกหัด
โดย นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
ตั้งแต่เช้าเราได้ทาความรู้จักกัน รู้สึกไหมคะว่าเรารู้จักกันมากขึ้น รู้สึกว่าบางคนก็นั่งกับคู่ของตัวเอง
คนที่เราคุยด้วย อย่างน้อยวันนี้เราได้รู้จักคนที่เราสัมภาษณ์มากขึ้ นใช่ไหมคะ พรุ่งนี้จะลงไปรู้จักคนที่บ้านทับ
ตะวันกันว่าเป็นอย่างไร เมื่อเช้านี้เราทาความรู้จักคน ชีวิตของคน และรู้จักครอบครัว รู้จักความสัมพันธ์เชิง
เครือญาติของคนที่เราพูดคุยด้วย เครื่องมือนี้เราจะลองไปบ้านเขา คราวนี้เราเริ่มรู้จักคนแล้วเหมือนเรารู้จัก
เพื่อนคนหนึ่ง เราเริ่มรู้จักตัวเขา เริ่มรู้จักครอบครัวเขา เริ่มรู้จักชีวิตเขา แล้วเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาแล้ว รู้สึกว่า
สนิทกันมากขึ้นแล้วพอที่จะไปบ้านกันได้ เครื่องมือนี้บางทีเราจะใช้เป็นเครื่องมือแรกในการทาความรู้จักชุมชน
เพราะว่าชีวิตหรือว่าครอบครัวของคนๆ หนึ่ง จะอยู่ในชุมชนเขาอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นชุ มชนก็เหมือนเป็น
สถานที่เกิดเหตุ ถ้าเรารู้จักพื้นที่ รู้จักบ้านของเขา เราก็จะรู้และเห็นภาพชัดขึ้น ตัวอย่างเมื่อครู่ผู้ใหญ่อยู่ที่บ้าน
เป็นอย่างไร เราเข้าไปมองเห็นว่าเขาอยู่ อย่างไรในบ้านของเขา เขามีความสัมพันธ์ยังไงกับบ้ านของเขา กับ
ชุมชนของเขา จะทาให้เราเห็นภาพมากขึ้น เข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตของคนๆ หนึ่งหรือว่าชีวิตของชุมชนเป็น
อย่างไร
แผนที่เดิน ดินเป็น เครื่องมือที่ช่วยพาเราเข้าไปอยู่ในโลกๆ หนึ่งเป็นโลกที่เรียกว่าชุมชน คือในที่นี้
เครื่องมือนี้พาเราไปก็เพราะว่าพาเราไปเดิน แผนที่เดินดินคือแผนที่ที่ทาขึ้นมาจากการลงไปเดินสารวจ สังเกต
แล้วเอาสิ่งที่เรามองเห็นมาเขียนเป็นแผนที่เพื่อที่จะทาให้เห็นว่าในพื้นที่นั้นๆ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีใคร
อยู่ตรงนั้นบ้าง เป็นเครื่องมือที่จะทาให้เห็นชีวิตในภาพรวมทั้งหมด ว่าเขาอยู่อาศัยตรงไหน อยู่อาศัยอย่างไร
เขาไปทามาหากินที่ไหน ไปทามาหากินอย่างไร เขามีความเชื่อความนับถืออะไรบ้าง มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในเชิง
จิตวิญญาณอยู่ ตรงไหนบ้ าง ก็แล้ ว แต่ว่าเราจะไปค้นเจอพื้นที่อะไรบ้าง ทั้งหมดก็คือเป็นพื้นที่ในการทา
กิจกรรมของคนๆ หนึ่งในชุมชน ในครั้งนี้อยากจะชวนทุกท่านได้มองพื้นที่ของชุมชนเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน หรือว่าที่เรียกว่าภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หมายความว่าในชุมชนชุมชนหนึ่ง อาจจะมีวัด
อาจจะมีโรงเรียน อาจจะมีหมู่บ้าน มีที่ตั้งบ้านเรือน อาจจะมีทุ่งนา อาจจะมีที่เลี้ยงปลา ที่จับปลา ที่ๆ ไปทา
พิธีกรรมต่างๆ ในรอบปี พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้แยกจากการเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาม แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมด มี
ความเชื่อมโยงกัน แล้วก็จาเป็นที่จะต้องมีให้ครบ ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้ เรามองเห็นว่า
พื้นที่ทุกอย่างสาคัญหมดเลยแล้วมีความสัมพันธ์กัน เราจะเข้าใจภาพรวมของชุมชน เข้าใจโลกของคนในชุมชน
ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่า ตรงนี้มีพื้นที่สาคัญมีโรงเรียน มีบ้าน มีวัด อยู่ตรงนี้ เราก็จะไม่เข้าใจว่าจริงๆ
แล้วคนในชุมชน เขาอาศัยอยู่อย่างไรหรือว่าโลกต่างๆ เหล่านี้ สาคัญกับคนที่อยู่ที่นั่นอย่างไร ที่สาคัญคือพื้นที่
ต่างๆ เหล่านี้มีเรื่องราว ซึ่งเรื่องราวก็เกิดจากการที่คนอยู่ในพื้นที่นั้นๆ รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น มี
ความผูกพันจึงทาให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นของพื้นที่นั้นได้ อยากจะชวนมองอย่างนี้ เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
ว่าเราจะเห็นเรื่องราวอย่างนี้ได้อย่างไร โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่เดินดิน หลายๆ คนคงจะเคยคุ้นเคยกับ
แผนที่กันแล้ว คงจะเคยเห็นแผนที่ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว แผนที่เดินดินเขาเสนอว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่ง
ประกอบไปด้วยพื้นที่สองแบบ
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แบบแรกคือ พื้นที่ในเชิงกายภาพ เป็นพื้ นที่ๆ เรามองเห็ นได้ พาตัวเองเข้าไปอยู่ได้ หรือว่ามีวัตถุ
บางอย่างที่เราจับต้องได้ อย่างเช่น เราไปที่วัด เราก็มองเห็นว่ามีโบสถ์ มีเจดีย์อยู่ตรงนี้ เรามองเห็น เราเข้าไป
ยืนอยู่ตรงนั้นได้ นี่คือพื้นที่ในเชิงกายภาพ
อีกส่วนหนึ่งคือ พื้นที่ทางสังคม เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคน จะเป็นคนๆ เดียวหรือว่าจะเป็น
กลุ่มคนในชุมชนก็ได้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในนั้น ถ้าเรามองเห็นแต่ว่าวัดนี้มีอิฐ มีปูน มีโบสถ์ มีเจดีย์ เราเห็นในเชิง
กายภาพ แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าวัดนี้เป็นที่รวมของปู่ย่าตายายคนที่รุ่น ๖๐ ปี ขึ้นไป ช่วงกลางวัน ก็จะมาดูแลวัดมา
กวาดลานวัด มาช่วยกันขายดอกไม้ เราเห็นแล้วว่าคนเข้าไปใช้พื้นที่นี้ยังไง เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ทางสังคม
หรือว่าเป็นพื้นที่ของชีวิต เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่คนเข้าไปใช้ เพราะฉะนั้นพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ทาง
สังคมจะมาด้ว ยกัน ถ้าเราเห็ น พื้น ที่ กายภาพ เราก็เห็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้น เห็นคนที่เข้าไปใช้พื้นที่นั้นๆ ใน
ขณะเดี ย วกั น คนก็ ค งจะไปท ากิ จ กรรมอะไรไม่ ไ ด้ ถ้ า ไม่ มี พื้ น ที่ ทางกายภาพ ก็ จ ะต้ อ งไปด้ว ยกั น อย่ า งนี้
เพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้เขาเสนอว่า ถ้าเราทาแผนที่เดินดิน ขอย้อนกลับไปว่าแผนที่เดินดิน จะเอาเรื่องราวทั้งที่
เป็นพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคม มาเขียนอยู่ในแผ่นกระดาษ บางที่เขาเขียนบนผืนทรายก็มี บนแผ่น
เดียวกัน จะเป็นระบบของการจัดการข้อมูลชุมชนรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน ก็คือจะทาให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง ใคร
เข้าไปทาอะไรตรงไหนบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง ฉะนั้นประโยชน์ของแผนที่เดินดินก็คือจะทาให้เห็นภาพรวม
ของชุมชนทั้งหมด ถ้าเราเดินดูจนครบหรือว่าเราสารวจจนครบว่าในชุมชนมีพื้นที่ อะไรบ้าง เขาไปทากิจกรรม
อะไรบ้าง เราจะเห็นภาพทั้งหมดที่อยู่บนแผ่นกระดาษแค่แผ่นเดียวเท่านั้น แล้วก็ใช้เวลาสั้นด้วยในการไป
สารวจโดยที่ทาให้ได้ข้อมูลในภาพรวม ที่สาคัญการลงไปเดินการลงไปสัมผัสกับพื้นที่ต่างๆ ด้วยตัวเราเอง ไป
มอง ไปฟัง ไปรู้สึก ทาให้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ เพราะว่าเราเห็นด้วยตนเอง เราไม่ได้ฟังจากคนโน้น
คนนี้ บางทีเราอาจจะดูจากแผนที่ที่มีคนทาไว้ แต่ว่าบางที พื้นที่ตรงนั้นก็เปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันเปลี่ยนหน้าที่
การใช้งานไปแล้ว ถ้าเราลงไปดูเราก็จะรู้เลยว่าปัจจุบันเป็น อย่างไร ฉะนั้นการที่ล งไปเดินก็ถือว่าเป็นการ
ตรวจสอบได้เหมือนกันว่าพื้นที่ถูกใช้ทาอะไรกันแน่หรือว่าในชุมชนเกิดอะไรขึ้นกันแน่
อีกประการหนึ่งคือ การที่เราสารวจชุมชนแบบทาให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ก็จะดีสาหรับคนที่ลงไป
ทางานในชุมชนนั้น เมื่อวานนี้เราไปสารวจที่ชุมชนตรงพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งทุ ทุ่งนายาว บ้านบนไร่ เราไม่เคยไป
ที่ทับตะวันมาก่อน แต่พอได้ไปสารวจก็เริ่มที่จะรู้จักคนมากขึ้น คนนี้อยู่บ้านตรงนี้ บางบ้านก็มีพื้นที่ทาพิธีกรรม
อยู่หน้าบ้าน เริ่มจะหาตัวคนถูก เริ่มไปบ้านคนโน้นคนนี้ถูก ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งวันเท่านั้น เราก็จะเริ่มเห็น
เริ่มเข้าใจว่าจริงๆ แล้วคนตรงนั้นอยู่ อย่างไร เริ่มเข้าใจแล้วว่าทาไมเมื่อเช้านี้ ที่คุณหญิงถึงพูดถึงหมู เพราะ
ตอนแรกที่เข้าไปที่ทับตะวันก็เจอหมูเต็มไปหมด วิ่งอยู่เลี้ยงแบบปล่อย ตอนแรกก็สะดุดตามากๆ ไม่รู้ว่านั่น
คือวิธีของเขา จนกระทั่งคุณหญิงพูด ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆ แล้วถึงแม้ว่าเราไปเดินแล้วเราจะเห็นภาพรวม
ทั้งหมด แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้อยู่ดีว่าจริงๆ แล้วคืออะไร จนกว่าคนในชุมชนจะเป็นคนเล่าให้เราฟัง ถ้า
เราเดินสารวจเราก็จะเห็นด้ว ยตาตัวเอง ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆ กับเครื่องมืออื่นๆ นั่นคือเป้าหมาย
ปลายทาง คือการสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับคนในชุมชน ไปเดินอยู่เรื่อยๆ เขาก็จะเริ่มเห็นหน้า
เรา เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วว่าพวกนี้มาทาอะไร เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ก็เห็นเราจากที่เราไปเดินสารวจ แล้วก็ผู้ใหญ่ก็
บอกว่าอ๋อที่เห็นมาเดินอยู่ในชุมชน ถ้าเกิดว่าจะให้ดีแนะนาตัวหน่อย เขาก็จะรู้เวลาเดินไปทาแผนที่ เราก็จะ
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แนะน าตัว ไปเรื่ อยๆ คนในชุมชนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตา เราก็เริ่มจะสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุ มชนได้จาก
เครื่องมือชิ้นนี้ แผนที่เดินดินทาอย่างไร ต่างจากแผนที่อื่นๆ อย่างไร
การสารวจชุมชนอาจจะเริ่มจากแผนที่ที่เรามีอยู่ บางที่ อบต. อาจจะมีแผนที่ที่สารวจชุมชนไว้แล้ว
เราอาจจะใช้แบบนั้นมาเป็นแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่ใช้ในการเดินสารวจก็ได้ หรือบางทีจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
อย่างถ้าที่เห็น ข้างหลัง จะเห็นเลยจากในอวกาศว่าในพื้นที่ในชุมชนเป็น อย่างไร เราจะศึกษาอันนี้ก่อนก็ได้
เพราะว่าถ้าเริ่มจากอันนี้ก็จะเห็น ลักษณะทางกายภาพเป็น อย่างไร มีบ้านเรือนอยู่ตรงไหน มีสถานที่สาคัญ
อะไรบ้าง สามารถใช้เป็นแผนที่พื้นฐาน เมื่อดู จากแผนที่ที่มีอยู่แล้ว หรือจะดูจากภาพถ่ายทางอากาศ ก็จะเริ่ม
เข้าใจภาพรวม แต่เราก็เห็นพื้นที่แบบกว้างๆ ก็จะต้องลงไปเดินลงไปสารวจชุมชนด้วยตัวเอง ตอนที่เราดู
แผนที่ที่เรามีอยู่แล้วอาจจะต้องคอยดูว่าในแผนที่เดิมที่มีอยู่ มีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง ก็อาจจะใส่ไปก่อน หลังจาก
นั้น ต้องเดินสารวจจริงๆ เดินสารวจเพื่อที่จะสังเกต เพื่อที่จะมองดู เพื่อที่จะฟัง เพื่อที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใน
ชุมชน สังเกตกิจกรรมต่างๆ ว่าเขาไปทาอะไรตรงไหนบ้าง มีพื้นที่อะไรอยู่ตรงไหนบ้าง ตั้งแต่พื้นที่ขนาด
ใหญ่ๆ พื้นที่ทางกายภาพเลย เช่น หนองน้า แหล่งน้า ถนน ที่เป็นทั้งธรรมชาติ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โรงเรียน
อยู่ตรงไหน บ้านมีกี่หลังใส่รายละเอียดลงไป สังเกตด้วยว่าเขาไปทาอะไรตรงไหนบ้าง ใครที่มาใช้พื้นที่นั้นบ้าง
หลังจากนั้น เราก็จะได้ทั้งพื้นที่ในเชิงทางกายภาพ และพื้นที่ทางสังคม ก็มาเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ว่า
พื้นที่ทางกายภาพเหล่านั้น อาจจะใช้ระบบสัญลักษณ์ในการอธิบายว่าเกิดกิจกรรมอะไรบ้าง เกิดขึ้นตรงไหน
ใครเข้าไปใช้พื้นที่บ้าง เหมือนกับมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แต่สรุปแล้วมี ๓ ขั้นตอน คือ ศึกษาเอกสาร หรือว่า
สิ่งที่มีอยู่ก่อน เรารู้อะไรบ้าง จากแผนที่ที่เรามีอยู่เดิม แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้เลยก็ลงไปแล้ววาดเลยก็มี อย่างที่
สองคือสารวจและบันทึกข้อมูล ลงไปสารวจด้วยตัวเอง ลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง เติมเต็มรายละเอียดต่างๆ ที่
มีอยู่ ขั้นตอนนี้เราใช้วิธีการบันทึกทุกอย่างที่เรามองเห็น จะวาดใหม่แล้วเขียนหรือว่าเล่าไปเรื่อยๆ เลย หรือว่า
จะเติมจากแผนที่ ที่มีอ ยู่ เดิ มก็ไ ด้ หลั ง จากนั้นเอาข้ อมูล มาจัดการ เอามาตีความ มาตี ความมองหาพื้น ที่
กายภาพ มีอะไรตรงไหน แล้วดูว่าคนไปใช้พื้นที่ตรงไหน อย่างไรบ้าง ซึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ ลองดู
ตัวอย่างเมื่อครู่อาจจะยังนึกไม่ออก จะให้ดูแล้วเราจะลองมาดูกันว่าแผนที่เดินดิน ใครเป็นคนทาบ้าง แล้วเขา
เอาไปศึกษาเรื่องอะไรบ้าง เอาไปใช้ในเป้าหมายอะไร
อันแรกเป็นแผนที่ที่เดินดินของเด็กมัธยม กับคุณครูที่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก แผนที่นี่
ที่มาคือคุณครูที่โรงเรียนอยากจะศึกษาประวัติชุมชน ซึ่งชุมชนในปัจจุบัน นี้ก็เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ตอนนี้ชุมชนเดิมอยู่ใต้น้า คนในหมู่บ้านถูกย้ายขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ที่ ทางกรมชลประทาน
จัดสรรไว้ให้ อะไรทุกอย่างก็อยู่ใต้น้าไปหมดแล้ว อดีตมันผ่านไปนานแล้ว แต่ว่ามีแค่คนที่อยู่ในชุมชนที่ยังรู้
เรื่องอยู่ แต่เด็กๆ ซึ่งเป็นกาลังหลักในการศึกษาประวัติศาสตร์ เหล่านี้ไม่ได้รู้เรื่องของชุมชน เท่ากับที่คุณครูใน
โรงเรียนรู้ เพราะว่าคุณครูสนใจประวัติศาสตร์มาก จะทาอย่างไร ก็เลยเอาแผนที่เดินดินมาเริ่มใช้ ตอนแรกให้
เขียนก่อนว่าเด็กๆ ถ้าเขาวาดภาพชุมชนตั วเอง วาดภาพว่าเขาอยู่อย่างไรในบ้านของตัวเอง จะเห็นอะไรบ้าง
ปรากฏว่าพื้นที่ที่เด็กๆ เห็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียน เป็นบ้านของตัวเอง เป็นร้านอินเตอร์เน็ต เป็นที่ที่ไปซื้อ
ขนม แล้วก็จะมีไม่มากก็จะเห็นแบบนี้มาก่อน แต่พอไปเดินจริง เราก็ให้ลงเดิน ก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นวัด แล้วก็
ชุมชน ที่เห็นเป็นบล็อกๆ เพราะว่าเขาถูกย้ายขึ้นมา ชุมชนถูกย้ายขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรให้เป็น บล็อกๆ
เท่ากันหมด เดินสารวจทั่วชุมชนจดรายละเอียดทางกายภาพ บ้านอยู่ตรงไหน บ้านใคร บ้านเลขที่เท่าไหร่ ใคร
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ที่อยู่ในบ้านนี้บ้าง มีสวน สวนอะไร สวนลาไย ตรงข้างหน้าบ้านนี้เป็นที่ที่มีม้านั่งเล็กๆ อยู่ สาหรับที่คนมาใช้
นั่งพูดคุยกันตอนเย็น ตรงนี้เป็นท่าน้า เป็นท่าน้าที่สมัยที่คนย้ายออกมาจากชุมชนก่อนที่ จะโดนน้าท่วม จะต้อง
ล่องแพมาแล้วก็เอาไม้เอาเสาเรือนเอาฝาบ้าน ขึ้นมาทางนี้ แล้วก็มาก่อตั้งบ้านที่ทางการเขาจัดสรรไว้ให้ แล้วก็
พอลงรายละเอียดทั้งหมดก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ความสัมพันธ์ในเชิงของการใช้พื้นที่ ใครบ้างที่มาใช้
พื้นที่นั่งคุยตรงนี้ หน้าบ้านนี้ ก็จะได้เป็นกลุ่มเพื่อน เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้น ที่มานั่งรวมตัวอยู่ตรงนี้ ใครที่เป็นญาติพี่
น้องกันบ้างเขาก็เชื่อมโยงกัน บ้านนี้เป็นญาติกับบ้านนี้ เขียนเส้นโยงไปและเขียนอธิบายความสัมพั นธ์ว่าเป็น
ญาติกัน หรือบางที่คนแก่ที่มานั่งขายดอกไม้อยู่เป็นกลุ่มจัดเวรกันมา มีใครบ้าง โยงมาจากบ้านของเขา จะเห็น
ว่ามีกลุ่มที่เขาทางานในชุมชนที่เป็นสาธารณะ กลุ่มไหนบ้าง ก็เป็นตัวอย่างของกระบวนการทาแผนที่ ที่ใช้ใน
การศึกษาชุมชนในภาพรวมให้เข้าใจภาพรวมๆ จะเห็นว่าเด็กๆ ที่เป็นเด็กมัธยมที่รู้จักแค่บ้าน แค่โรงเรียน ร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านขนม หรือว่าที่ที่ไปนั่งคุยกับเพื่อน จะรู้จักคนทั้งชุมชนเลย ใครอยู่บ้านไหนบ้างแล้วก็รู้ว่าถ้า
เกิดว่าเขาอยากจะรู้ประวัติชุมชนเขาจะไปหาใครที่บ้านไหนได้บ้าง แต่ละบ้านเขาจะบอกเลยว่า เขามาจาก
ชุมชนไหน ที่เป็นชุมชนเดิมที่ก่อนที่น้าจะท่วมในเขื่อน ก็ระบุได้รายละเอียดได้มาหมดเลย เขาก็เอาไปทางาน
ต่อได้ คุณครูก็ทางานต่อได้เป็นการปรับความรู้ปรับพื้นฐานความรู้ร่วมกัน ทาไปพร้อมๆ กัน อันนี้เป็นแผนที่
เดินดินที่บ้านขี้นาค บ้านดู่ และบ้านดง อยู่ที่อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนของคนที่เรียกตัวเอง
ว่าชาวกูย ทางชุมชน คนที่ทางานมีหลายกลุ่มมาก มีทั้งพัฒนากร มีทั้งครู มีทั้งพระ กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน
กลุ่มแม่บ้าน คนทีย่ ังไม่รู้จะไปทาอะไรก็มาทางานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่า อยากจะฟื้นฟูวัฒนธรรม ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญา ฟื้นฟูเรื่องของการแต่งกาย ฟื้นฟูเรื่องของภาษา แต่ว่า ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นยังไง ถ้าเกิดเขาอยากจะ
ฟื้นฟูภูมิปัญญา เขาจะฟื้นฟูอะไร เพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าบ้านของเขามีอะไรบ้าง เขาเลยใช้แผนที่เดินดินใน
การสารวจประเด็น และต้นทุนที่ชุมชนมี แผนที่เดินดินที่บ้านนี้จะพิเศษในแง่ที่ว่าจะมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมด ทั้ง
ในเชิงของวัฒนธรรมและเชิงทรัพยากร มีทั้งส่วนที่เป็นหมู่บ้าน ส่วนที่เป็นโซนศาสนสถาน มีแหล่งน้า มีทุ่งนา
ทุ่งนา ทาละเอียดถึงขนาดที่ว่าแปลงนา เป็นของใคร เป็นนาประเภทไหน เช่น นาปี นาปรัง บ้านนี้มีปัญหา
เรื่องการใช้น้า หน้าแล้งน้าจะไม่พอ ปกติเขาจะทานาปีละครั้ง แต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนเริ่มทานาปรัง น้าจะเริ่ม
ถูกดึงไปใช้ ต้น ไม้มีต้น อะไรบ้ าง มีต้นตาลอยู่ตรงไหนก็เขียนลงไปหมด เมื่อครู่ ที่เห็นคือเขาไม่ได้เชื่อมแค่
หมู่บ้านเดียวที่ทากับโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดินกับเรา อยู่ที่บ้านขี้นาคบ้านเดียว แต่ว่าพอทาเข้าจริงๆ
แล้ว ปรากฏว่าคนที่มาใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไปวัดเดียวกัน ไม่ได้มีแค่วัดขี้นาค เขาก็ขยายไปที่บ้านดู่ บ้านดง
ด้วย หลังจากที่ทาแผนที่เดินดินเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเขาค้นพบสิ่งที่เขาจะเอาไปฟื้นฟูต่อ ยกตัวอย่าง เมื่อก่อน
ชุมชนมีตาลเป็นทรัพยากรสาคัญ ใช้ทาอุปกรณ์ทอผ้า ใช้ทาขนม ใช้ทาเครื่องใช้ไม้สอยหลายอย่าง ช่วงหนึ่งตาล
หายไปไม่รู้ว่าตาลหายไปได้ อย่างไร แต่ว่าตาลปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง ถ้าใครเคยดูโฆษณาจะมีโฆษณาที่
ตารวจคนหนึ่งไปไล่ปลูกต้นตาล ตั้งแต่ปรางค์กู่ ไปจนถึงแถวสุรินทร์ ตาลเริ่มโตขึ้นมา เขาก็เลยเห็นว่าตาลกลับ
มาแล้ว ภูมิปัญญาเก่าๆ ที่มีอยู่คืออะไร ภูมิปัญญาในการทาเครื่องจักสานที่เกี่ยวกับตาล เช่น ไม้กวาด หมวก
เขาก็ได้ประเด็นว่าจะฟื้นฟูสิ่งที่ฉันมีอยู่ ก็คือมีตาลซึ่งเป็นทรัพยากรที่เริ่มมีขึ้นมาใหม่ กับภูมิปัญญาเดิมที่ก็กาลัง
จะหายไป แต่มีคนที่ทาเป็นอยู่ เขาก็เลยทาไม้กวาดก้านตาล การทาไม้กวาดก้านตาล การศึกษาภูมิปัญญาไม้
กวาดก้านตาล นาไปสู่การตั้งกลุ่มอาชีพขยายไปเป็นกลุ่มออมทรัพย์ได้ อันนี้ก็คือแผนที่เดินดินที่บ้านขี้นาค จะ
เห็นว่าแต่ละพื้นที่ เวลาเอาแผนที่เดินดินไปใช้ ใช้ไม่เหมือนกัน อย่างที่นี่เมื่อเดือนมิถุนายน เราไปทางานแบบนี้
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ร่วมกับกลุ่มของวัฒนธรรมจังหวัด ที่เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ ๑๕ จังหวัด ไปศึกษาที่ชุมชนชื่อ
ว่า บ้ านบ่ อหวี จั งหวัดราชบุ รี ชุมชนนี้ เป็ นพื้นที่ที่ มีพื้นที่ติด อยู่กับ ประเทศเมียนมาร์ คนก็จะเข้าจะออก
ชุมชนชาวกะเหรี่ ย งซึ่ง ก็มี ทั้ง ปกาเกอะญอ มี ทั้ง โผล่ ว และมีคนหลากหลายมากอยู่ในหมู่ บ้านนี้ เขาก็ท า
เหมือนกันคล้ายๆ บ้านเรามีสัมปทานเหมืองแร่เหมือนกัน ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ดึงดูดคนหลายคน หลายกลุ่มที่
เข้ามาทางานในชุมชน มีทั้งคนจากลาปางก็ไปทาเหมืองที่นี่เหมือนกัน ในขณะเดียวกัน การที่พื้นที่ของเขาอยู่
ติดกับประเทศเมียนมาร์ ก็จะมีคนเข้าออกๆ อยู่ เคลื่อนย้ายอยู่เยอะมาก กานันที่นั่นชื่อกานันณัฐพงษ์ ทาสิ่ง
ที่เรียกว่าแผนผังแสดงที่อยู่อาศัยของราษฎรขึ้นมา ทาที่บ้านบ่อหวี โดยใส่รายละเอียดว่ามีใครบ้าง อยู่ที่บ้าน
ไหน มาเมื่อไหร่ มีสถานะทางกฎหมายอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะจัดการดูแลคนที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่ได้สะดวก
ที่สาคัญคือทาให้เขารู้จักคนในบ้านของเขาดีขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น มีคุณตาคนหนึ่ง ภรรยาของท่านกานันเล่าให้
ฟังบอกว่า ตาคนหนึ่งแกอายุมากแล้วเป็นคนมอญมาอยู่ในบ้านบ่อหวี แต่เป็นมอญที่มาจากร้อยเอ็ด ปัจจุบัน
บัตรที่แกมีอยู่เป็นบัตรสีเขียวขอบแดงเป็นบัตรของคนพื้นที่สูง พบว่าตาคนนี้ไม่เคยมาเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
เลย ถ้าเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านก็จะมีตัวตน แล้วก็ไม่เคยติดต่อกับราชการเลย เพราะฉะนั้นแกก็เลยถอนสิทธิไป
พอได้ข้อมูลแบบนี้ก็จะได้ไปเคลื่อนไหวช่วยเหลือได้ต่อ เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าในชุมชน ก็จะมีวิธีการใน
การทาแผนที่ที่แตกต่างออกไปด้วย ก็เป็นตัวอย่างของแผนที่ที่เอามาใช้ในการจัดการข้อมูลชุมชน เพื่อที่จะง่าย
ต่อการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ อีกตัวอย่างหนึ่งของการเอาแผนที่ที่เป็นแผนที่เดินดิน แผนที่ทางวัฒนธรรม ไปใช้
เป็นวิธีการในการศึกษาชุมชนเฉพาะประเด็น จะศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ศึกษาเรื่องมรดกวัฒนธรรมของ
ชุมชน เรื่องความมั่นคงทางอาหาร หรือว่าเรื่องทรัพยากร การจัดการทรัพยากรของชุมชนก็ได้ ตัวอย่างนี้ขอ
ตั้งชื่อว่าเป็นแผนที่แห่งความผูกพัน เป็นนักวิชาการที่ออสเตรเลีย ศึกษาชุมชนดั้งเดิมของออสเตรเลียคือ คนอะ
บอริจิน เขาบอกว่าปัญหาคือคนอะบอริจินเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่เดิม ในออสเตรเลีย แต่ในช่วงเวลาต่อมาคนขาว
เข้าไปครอบครองพื้นที่บริเวณนั้น กลับกลายเป็นว่าในมุมมองเชิงวิชาการกลับมองว่ามรดกทางวัฒนธรรมของ
คนอะบอริจินหายไป เขามองว่าเหมือนไม่มีอะไรเพราะว่าคนอะบอริจิน ถูกจากัดพื้นที่ในการอยู่อาศัย จากัด
ขอบเขตอยู่ในแคมป์ อยู่ในเขตที่เป็นเขตสงวน แล้วห้ามออกนอกพื้นที่ มีกาหนด มีกฎ มีเกณฑ์ เขาก็มองว่า
เรื่องราวดูไม่มีคุณค่าในเชิงความแท้ คือดูเหมือนไม่ใช่วัฒนธรรมของคนอะบอริจิน แต่จริงๆ แล้วไม่จริง เพราะ
ถึงแม้ว่าข้อจากัดในการใช้ชีวิตจะเยอะมาก แต่ว่าคนในชุมชนก็มีความผูกพันกับพื้นที่ที่ตัวเองไปอยู่อาศัยใน
ช่วงเวลานั้นด้วย เขามีการพยายามจะปรับตัว เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันคนอะบอริจินก็มี
ความสาคัญกับคนขาวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วย นักวิชาการคนนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตคนอะบอริ
จิน ๗ คน ทาประวัติชีวิต ๗ คน พร้อมกับทาแผนที่ความทรงจาความผูกพันของเขากับพื้นที่ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และตามไปดูในพื้นที่ต่างๆ ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ เขาอยู่ในแคมป์อะไร ไปตกปลาที่ไหน เส้นทางที่จะไปตก
ปลา จริงๆ แล้วน้าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ต้องห้าม แต่ว่าคนขาวปลูกผักเอาไว้เพื่อที่จะทาเป็นทางให้คนอะบอริจิน
เดินไปตกปลาตรงนั้นตรงนี้ได้ ในพื้นที่นั้นถึงแม้ว่าจะถูกจากัดขอบเขต แต่ว่ามีเรื่องราวเต็มไปหมดเลย สิ่งที่เขา
ทาขึ้นมาได้คือทาให้มรดกวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องราวของความทรงจา คนที่ผูกพันอยู่กับพื้นที่ มองเห็นได้ชัดเจน
ความทรงจาของคนอะบอริจินก็เลยไม่ขาดช่วงต่อเนื่อง ยกตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์นฤมลไปศึกษาด้วยชอบมากค่ะ
ที่เกาะพระทอง มีการศึกษาพื้นที่ความทรงจาของคลองบนเกาะพระทอง อาจจะเห็นแบบนี้ที่บ้านทับตะวัน
ด้วย ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ความทรงจา เป็นแผนที่ความทรงจาของคลองเพราะว่าคนที่อยู่บนเกาะพระทองจะตั้ง
๓๖

ชื่อคลอง คลองก็จะไม่ได้ เป็น แค่ ทางน้าที่ไหลผ่ านไปตามธรรมชาติ แต่ว่าจะตั้งชื่อตามทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรที่มีอยู่ในอดีตทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันตามเหตุการณ์ที่สาคัญๆ เหมือนกับว่ามีอยู่คลองหนึ่งมีชื่อว่า
คลองจีนตาย เพราะว่าเหตุการณ์ในหนังสือที่เขาเล่า คือว่ามีคนจีนคนหนึ่งขับเรือมาแล้วมาชนกันตรงพื้นที่นั้น
แล้วเสียชีวิต เลยตั้งชื่อบริเวณนั้นว่าเป็นคลองจีนตาย มีบางที่เป็นทางลัดในคลองจะมีทางลัดไปตรงโน้นตรงนี้
บางที่ทางลัดมีเสือเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งชื่อว่าคลองปล่อยแมวเพื่อที่จะบอก เข้าใจว่าเหมือนเป็นการแบบ
บันทึกความรู้เอาไว้ด้วยว่า ตรงนี้มีเสือนะ บางที่คลองบางส่วน จะถูกเรียกตามชื่อของคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์
ด้วย ในช่วงหนึ่งคุณตาคนหนึ่งมาอาศัยมาจับปลาหาปูก็ตั้งชื่อตามคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนั้น ซึ่งชื่อแบบนี้
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่คนเข้าไปใช้ ชื่อของคลองก็จะแสดงถึงสิทธิ ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละ
คนในตรงคลองนั้นด้วย ชื่อของคลองก็คือการบันทึกความทรงจาและความรู้ เป็นความทรงจาในเชิงนิเวศด้วย
ว่าเมื่อก่อนมีต้นอะไรขึ้นอยู่ มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บริเวณนั้น เป็นความทรงจาของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ตรงนั้นด้วย ใครที่มาเสียชีวิตอยู่ต รงนี้เหตุการณ์สาคัญๆ ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อคลองด้วย ลืม
เล่าไปว่าวิธีการของเขาคือว่าปกตินักวิจัยซึ่งเป็นคนที่อยู่นอกชุมชนไม่รู้ว่าคลองชื่ออะไร แต่ว่าคนที่ใช้พื้นที่ตรง
นั้นจะรู้ดีที่สุด นักวิชาการก็เลยใช้วิธีการเดินสารวจกับคนในชุมชน ที่มีประสบการณ์ตรงนั้นเยอะ แล้วก็เล่าคุย
กันไปตลอดทางบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆ นานา เป็นตัวอย่างของการศึกษาพื้นที่การใช้พื้นที่ของชุมชนโดย
ใช้แผนที่เดินดิน
อันนี้จะคล้ายๆ กับเมื่อครู่ที่บอกว่าเป็นแผนที่ของคนอะบอริจิน จะสังเกตเห็นว่าถ้ามองด้วยสายตา
ของคนนอก จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นี้บ้าง เราก็อาจจะคิดเอาเองว่าก็แค่ทุ่งว่างๆ ไม่มีอะไร แค่
ถนน บ้าน แต่ว่าถ้าเราถามคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆ เหมือนเมื่อครู่นี้ที่บอกในตอนแรก เป็นเรื่องของเรื่องราว
ของคนที่บ อกว่าเป็ น เจ้ าของพื้น ที่ จะเต็มไปด้ว ยเรื่องราว พื้นที่ ที่เราเห็นว่าโล่ งๆ ว่างๆ หรือว่าเป็นแค่
สิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่ดูไม่ได้พิเศษอะไรแต่สาคัญกับคนที่เป็นเจ้าของตรงนั้น เป็นเรื่องสาคัญถ้าอยากจะ
สนุกในการที่เราลงไปสารวจชุมชนหรือว่าไปทาแผนที่เดินดิน เราจะต้องเข้าไปแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไร แต่
อยากรู้อยากเห็นตลอด แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ตื่นตาตื่นใจ แล้วก็อยากรู้ก็ต้องถามพูดคุยกัน ฟังเรื่องที่
เขาเล่าแบบไม่ตัดสิน และเอาเรื่องราวเหล่านั้น มาใส่ในแผนที่ของเรา เราก็จะสารวจชุมชนแบบสนุกสนาน
เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงที่มีอยู่ เช่นเดียวเครื่องมืออื่นๆ กว่าจะมาเป็ นแผนที่ความทรงจาของคลอง กว่าจะ
มาเป็นแผนที่ของความผูกพัน กว่าจะเป็นแบบนี้ได้ ต้องตรวจสอบจากคนหลายๆ คน หรือว่าบางทีก็ตรวจสอบ
จากเอกสารก็ได้ เพื่อจะให้ได้เรื่องราวเพราะว่าเมื่อครู่นี้ที่ไปมุงๆ กันอยู่ข้างหลังก็จะเห็นกาลังเถียงกันว่า นก
อยู่ตรงไหน คลองอยู่ตรงไหนกันแน่ คุ้มเมือง จริงๆ อยู่ตรงไหน พื้นที่อันกว้างใหญ่อยู่ตรงไหนกันแน่ ก็ต้อง
อาศัยการตรวจสอบ การค่อยๆ ทาและก็พูดคุยกันไป พอจะเห็นภาพว่าแผนที่เดินดินเป็น อย่างไร สรุปก็คือ
เป็นการศึกษาพื้นที่ เราพยายามจะมองหาพื้นที่ทางกายภาพ แล้วก็หาว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณ
นั้นคืออะไร เราพยายามหาพื้นที่ทางสังคมด้วย พรุ่งนี้เราจะให้ไปลงพื้นที่ไปศึกษาที่ชุมชนบ้านทับตะวันกัน
จริงๆ แต่ว่าก่อนที่เราจะไป วันนี้เราลองมาย้อนนึกถึงบ้านของเราก่อน เพื่อที่จะลองดูว่าเราจะรู้จักบ้านของ
ตัวเองได้ดีแค่ไหน จะให้เขียนแผนที่บ้านของตัวเองนะคะ แต่ว่าแผนที่บ้านของตัวเองขอเป็นบ้านปัจจุบัน มี
ใครทีเ่ พิง่ ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนที่เราอยู่ปัจจุบันไหมคะ ใครที่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิด อยู่มาตั้งแต่เกิด
เลยที่ที่เราอยู่ปัจจุบัน ทางชุมชนใช่ไหมคะ ก็เอาเป็นที่ที่เราอยู่ในปัจจุบัน นะคะ ลองวาดดูว่าในชุมชนของเรามี
๓๗

องค์ประกอบอะไรบ้าง ทีมจะช่วยแจกกระดาษให้ ลองนึกเอาก่อน ว่ามีอะไรบ้าง อาจจะเริ่มจากขอบเขต
เราจะลองมาดูว่าบ้านที่เราอยู่ใหม่เราเห็นอะไรบ้าง หรือว่าคนที่อยู่มานานแล้วหรือคนที่อยู่มาตั้งแต่เกิด เวลา
เราวาดภาพตัวเองบ้านตัวเองจะเป็นอย่างไร
มีท่านผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกท่านหนึ่ง ช่วยแนะนาตัวด้วยนะคะ
นายจงรัก โฮ่สกุล ผมชื่อจงรัก โฮ่สกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่ ๗ ตาบลบางม่วง บ้านทับตะวันครับ ได้รับ
เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาครับ อยู่ที่บางพระตั้งแต่เกิดครับ แต่ก็ได้ไปศึกษาที่ มอ. หาดใหญ่
กลับมาปี ๒๕๔๗ ก็อยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนสึนามิมาก็ทางานอยู่ในหมู่บ้านตลอดครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าทาประวัติชีวิต เริ่มเลยค่ะเราอาจจะเริ่มจากบ้านของ
ตัวเอง เขตเขตพื้นทีเ่ อาแค่ที่เขียนพอวาดได้ในกระดาษ แล้วที่นึกออก บางคนก็อาจจะยาวไกลเลยก็ได้ อาจจะ
เริ่มจากที่ตัวเรา ในชุมชนมีอะไรบ้าง เราไปใช้พื้นที่อะไรตรงไหนบ้าง แล้วถ้าเรารู้เรื่องของตัวเองแล้วเราลอง
เขียนดูว่าคนในชุมชนของเราคนอื่นๆ เขามาทาอะไรในพื้นที่ตรงไหนบ้าง ก่อนอื่นคือวาดตัวเองให้ได้ก่อน บ้าน
เราอยู่ตรงไหน ถ้าสมมุติว่าฟางจะไปเที่ยวบ้านของแต่ละคน จะไปได้อย่างไร จะหาเจอได้อย่างไร บ้านเราอยู่
ตรงไหน ลองวาดรายละเอียดให้ได้มากที่สุด ให้เวลาซักประมาณ ๑๐ นาที เบื้องต้นอาจจะเริ่มจากพื้นที่ทาง
กายภาพก่อน มีถนน บ้าน อะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วค่อยโยงจากตัวเราก่อน ว่าเราไปทากิจกรรมที่ไหนบ้างทา
กิจกรรมอะไรบ้าง และหลังจากโยงกิจกรรมของตัวเรา ลองโยงว่าคนในชุมชนไปใช้พื้นที่อะไรอย่างไรบ้างใน
ชุมชนที่เราอยู่ด้วยกัน อันนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเรารู้จักบ้านเราดีแค่ไหน
รู้สึกว่าจะวาดกันเสร็จแล้ว ใครโยงเส้นความสัมพันธ์ได้บ้าง แต่ละคนช่วยเขียนชื่อด้วย ว่าเป็นบ้าน
ของใคร และเป็นบ้านอะไร บ้านไหน ขออาสา ๒ คนออกมาเล่าเรื่องบ้านของตัวเองจากในแผนที่ที่ทา มีใคร
จะเป็นอาสาสมัครหรือว่าอยากให้สุ่มเลือกคะ วิธีการนาเสนอ ให้เล่าภาพรวมในนี้ว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ลองเล่า
ว่าตัวของคุณพี่ ไปทาที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างพื้น ที่ทากิจกรรมที่ไหนบ้างนะคะ
นายรุ่งศักดิ์ รักศักดิ์ สวัสดีครับแนะนาตัวก่อนนะครับ ผมเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้ ติดภารกิจ ฝนตก
หนักน้าท่วมที่ระนอง ชื่อรุ่งศักดิ์ รักศักดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ สานักงานจังหวัดระนอง ปัจจุบัน
ผมรับอีกตาแหน่งหนึ่งคือรับผิดชอบอาเภอด้วยอาเภอเมือง อีกตาแหน่งหนึ่งที่ชาวบ้านเลือกคือ ประธานชุมชน
พ่อตาขิงในเขตเทศบาลเมืองระนอง ที่ผมเขียนมานี้เป็นแผนที่บ้าน จุดเด่นบ้านผมนี้ถ้าไปแล้วรับรองไม่หลง
ครับ อยู่ใกล้กลับสวนสาธารณะรักษะวาริน บ่อน้าร้อนตรงเขาเรียกว่าตรงห้าแยก ทางเข้าบ่อน้าร้อนจะมี
เซเว่น บ้านผมอยู่ใกล้เขาเรียกว่าชุมชนพ่อตาขิง จุดเด่นของชุมชนทางเข้าบ้านมีร้านคาราโอเกะน้องอาย มี
แขวงการทางระนองอยู่ใกล้กัน มีโรงพยาบาลจังหวัดระนองอยู่ใกล้กัน รั้วบ้านจะติดทั้งรั้วแขวง รั้วโรงพยาบาล
สังเกตง่ายๆ เป็นลักษณะสองชั้น ไปถามหาว่าครูนิด รับรองว่าเจอแน่นะครับ อยู่ใกล้เทศบาลเมืองระนองอยู่
ใกล้โรงพยาบาลใกล้บ้านพัก ใกล้ศาล ตรงนี้เป็นศูนย์รวม มีถนนระนองผ่านบ้านผมมีอยู่สามสี่สายวิ่งรอบเลย
นะครับ เพชรเกษมแล้วผ่านห้าแยกลอดใต้สะพานเขาเรียกว่าถนนชนละอุ ผ่านหลังบ้าน อีกซีกหนึ่งก็เป็นถนน
ลักษณะคล้ายใยแมงมุม ซึ่งถนนทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชทานนามให้มี ๑๐ สาย
ด้วยกัน ถ้าหากว่าท่านอยากจะไปเที่ยวระนองยินดีต้อนรับ ผมรับรองได้ว่าจะพาท่านเที่ยวให้อย่างมีความสุข
ที่สุด ติดต่อได้ที่สานักงานจังหวัดระนอง บางคนไม่เคยไป บางคนก็เคยไปมาแล้ว โดยเฉพาะวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่เรื่องชาวเล ที่ระนองกับชาวเลที่พังงาต่างกันครับ ของระนองอยู่กลางทะเลจริงๆ ปัจจุบันนี้อยู่เกาะเหลา
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เกาะช้าง และเกาะพยาม พูดภาษาไทยได้บ้าง แต่ไม่ชัดเหมือนที่นี่ ระนองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ก็ยังมี
โรงเรียนที่เปิดสอนอยู่ คือ โรงเรียนเกาะเหลา จะมีเรือที่วิ่งส่งนักเรียนจากหมู่บ้านชาวเลไปยังโรงเรียนเกาะ
เหลา และที่เกาะช้าง เกาะช้างต้องเดิน ตอนที่ผมไปมาครั้งที่แล้ว พอดีทางขาดจากที่พักของชาวเลที่เกาะช้าง
ไปโรงเรียน ทีนี้อยู่ไกลทางขาดด้วยลาบากครับ อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่เกาะพยาม มีอยู่ สามเกาะ ทุกเกาะทั้งสาม
เกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ถ้าหากว่าท่านไปเยือนระนองอย่าลืมไปเที่ยวเกาะพยาม สวยมาก คง
เท่านี้ครับสวัสดีครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ขอบคุณค่ะ อยากได้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ มีใครเป็นอาสาสมัครไหมคะ รู้สึก
ว่าวันนี้เราจะเห็นดาวเด่นใช่ไหมคะ ผู้ใหญ่ชูชาติ
นายชูชาติ ธงชัย สวัสดีคนทางานที่นี่ครับ ได้มาโชว์ของดีของจังหวัดพังงาบ้าง จังหวัดระนองเขาโชว์
มาแล้ว ก่อนอื่นนะครับ บ้านผมก็มีอยู่หลากหลายทั้งอุทยาน ทั้งป่าชายเลนของดีทั้งนั้นครับ แต่ว่าไม่ค่อยมี ใคร
มาเที่ยวเท่าไหร่ บ้านผมหน้านี้เข้าหน้าฝน ขอแนะนาก่อนหมู่บ้านผมทั้งหมดมีพื้นที่โดยประมาณ ๓,๐๐๐
กว่าไร่ แบ่งแยกทั้งอุทยานฯ ป่าชายเลน หมู่บ้านผมมีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ที่หลักๆ มีอยู่เป็นทะเลชัดเจนอยู่แล้ว
ซอยถัดมา เป็นซอยโรงเรียน โรงเรียนชาวใต้ใหม่ เหล่านี้ก็ได้โอกาสจากกระทรวงศึกษาเปิดโอกาสให้ชาวใต้
ใหม่สร้างขึ้นมา เพราะว่าที่ผ่านมานักเรียนบ้านผมออกไปข้างนอกไปเรียนแล้วไม่ค่อยจบ ถูกคนข้างนอกดูถูก
ว่าร้าย รับสภาพไม่ได้เลยเรียนไม่จบซักที นานๆ ทีมีได้มาเรียนสักคนหนึ่งนะครับ หลักๆ บ้านผมก็มี ๒ ชุมชน
ชุมชนบางพลีกับ ชุมชนทับปลา ตรงนี้ครับชุมชนบางพลี เข้ามาจะเป็นเส้นทางครับเข้ามาเรื่อยครับ ข้ามไปถึง
ชุมชนทับปลา พอข้ามมาถึงบ้านผมนะครับ บ้านผู้ใหญ่ชัชอยู่ข้างถนนเลย ไปหาได้เลย พบบ้างไม่พบบ้างก็มี
เบอร์โทรนะครับ บ้านผมก็มีจุดเด่นหลักๆ ศูนย์วัฒนธรรม ไปชมไปเยี่ยมกัน ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้าไปก็ขอเชิญ
ป่าชายเลนดังครับของจังหวัดพังงา โดยมีการเปิดงานของท่านรัฐมนตรีมาเปิดงานปลูกป่า ขอพื้นที่คืนชาวบ้าน
ส่วนนั้นก็ไม่อยากเล่าชีวิตก็ขอแค่นี้ เส้นทางทั้งหมดก็ได้ตามนี้ ผมขอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนนะคะ
นายชูชาติ ธงชัย บ้านผมอยู่ประมาณ ๕๐๐ เมตรครับข้ามไปถึง
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ เป็นที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ที่บ้านเลย แล้วนี่ศูนย์วัฒนธรรม ปกติผู้ใหญ่อยู่ที่
ไหนคะอยู่ที่บ้านตลอดเลย นอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมีอาชีพอย่างอื่นไหมคะ
นายชูชาติ ธงชัย ผมก็อยู่ในบ้านตลอด นอกจากมีการประชุมนะครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ คนที่หมู่บ้านจะต้องมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะ
นายชูชาติ ธงชัย ส่วนมากจะเป็นศูนย์ เป็นศาลาหมู่บ้าน จะติดกับศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นศาลาของหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะ
นายชูชาติ ธงชัย ครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ผู้ใหญ่จะต้องไปประชุม เวลามีประชุมกันก็จะไปที่ศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหม
คะ แล้วใครบ้างคะที่มาประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรม
นายชูชาติ ธงชัย หลักๆ ก็มีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านบางส่วน ชาวบ้านบ้านผมก็หา
เช้ากินค่า เวลาจะไม่ค่อยตรงกับที่ประชุม บางทีมีการประชุมกันกลางคืนก็มี ดึกก็มี ด้วยความลาบากของ
ชาวบ้านนะครับ
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นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ก็เป็นเรื่องๆ หนึ่งแล้ว ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่โยงเส้นได้ ว่าจากบ้านผู้ใหญ่ แผน
ที่นี้ยังขาดเส้นโยงความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่อาจจะโยงเส้นมาที่ศูนย์วัฒนธรรม เพราะว่าเป็นศาลาของหมู่บ้าน แล้วก็
เล่าได้เลยว่าศูนย์วัฒนธรรมใช้เป็นที่ประชุม ปกติประชุมตอนไหนคะ
นายชูชาติ ธงชัย ถ้าของทุกเดือนเป็นวันที่ ๙ เวลา ๑๓.๐๐น. ครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ทุกวันที่ ๙ เวลา ๑๓.๐๐น. แต่ทีนี้ชาวบ้าน หาเช้ากินค่า บางทีก็ไม่ได้มา
ประชุมกันครบ มีขาประจาไหม ที่ติดตามข่าวสารของชุมชนตลอดเลย
นายชูชาติ ธงชัย ก็มีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ และ อบต. หลักๆ เลย ครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ กรรมการหมู่บ้าน แล้วก็ อบต.ใช่ไหมคะ ถ้าผู้ใหญ่ชัชเติมอีกว่ากรรมการ
หมู่บ้ าน อยู่ บ้ า นไหนบ้ าง อบต. อยู่ บ้ านไหนบ้าง แล้ ว โยงมาถึงศูนย์วัฒนธรรม กิจกรรมที่ทาก็คือประชุม
ประชุมอะไรบ้าง เราก็จะเห็นกลุ่มของคนทางานที่บ้านทับปลาได้เลยจากในแผนที่นี้ค่ ะ ก็เป็นตัวอย่างนะคะ
ขอบคุณผู้ใหญ่มากค่ะ
มีอีกสักคนไหมคะ ท่านผู้ใหญ่อีกคน ดาวเด่นอีกคนหนึ่งของวันนี้ เพราะว่ามีเรื่องอยากจะเล่าค่ะ
นายอานาจ นาวารักษ์ สวัสดีอีกครั้งครับ ชุมชนบ้านเกาะนกมีอยู่ ๓ ชุมชนครับ บ้านเกาะนก บ้าน
ครองเจริญ บ้านห้วยไม้ไผ่ เนื้อที่ทั้งหมด ๓,๓๘๐ ไร่ ทิศเหนือจรดกับลาแก่น ทิศตะวันออก จรดกับบ้านไผท่า
ทิ ศ ใต้ จรดทะเล ครั บ ทิ ศ ตะวั น ออกก็ จ รดทะเล ครั บ ชุ ม ชนบ้ า นเกาะนก มี บ้ า นผู้ ใ หญ่ มี ศ าลา
อเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์มีอยู่ ๓ จุด ครับ บ้านคลองเจริญ บ้านห้วยไม้ไผ่ และ บ้านเกาะนก ส่วน
ใหญ่แล้วจะประชุมที่บ้านครองเจริญทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ครับ ประชุม บ่ายโมง ก่อนจะประชุมหมู่บ้าน ก็
ประชุมคณะกรรมการก่อนนะครับวันที่ ๙ ของทุกเดือน ก็เวลา ๑๙.๐๐น.ครับ ประชุมกรรมการก่อนประชุม
ลูกบ้าน ครับ จุดสาคัญ ก็มีท่าเรือบ้านเกาะนก ท่าเรือห้วยไม้ไผ่ มีขุมเหมืองด้วยครับ และก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่นาย
ไพศาล จิงา อยู่บ้านห้วยไม้ไผ่ แล้วก็มีผู้ช่วยคลองเจริญ ชื่อนายธีรศักดิ์ มี อบต. ๒ ท่านคือ นายอาหมาด นิ่งระ
วี นายมารุต นิ่งระวีนะครับ อบต. ที่คลองเจริญ มีโรงเรียนบ้านเกาะนก มีอาคารวัฒนธรรมของหมู่บ้านเกาะ
นก สุเหร่า มัสยิด สุสาน สุสานอยู่ในฝั่งของหมู่ที่ ๔ ของหินลาด หมู่ที่ ๔ ท่าดินแดง เพราะฝั่งนี้ไม่มีป่าช้า ต้อง
ไปฝังที่ป่าช้าหมู่ที่ ๔ ครับ แต่ตอนนี้ ๑๐๐ ไร่ถูกนายทุนบุกรุกเหลือแค่ ๒๐ ไร่แล้วนะครับ แผนที่เดินดิน ไม่ใช่
ครับ ตอนนี้เป็นแผนที่บนโต๊ะก่อนยังไม่เดินดินนะครับ ผมมีเท่านี้ครับเห็นผู้ใหญ่ชัชออกมา ผมออกมาเล่าบ้าง
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ขอบคุณค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ จากที่เราทาแบบฝึกหัดกันไปทั้งหมด
จะเห็นว่าแผนที่ก็คือการจาลองเอาพื้นที่ที่ขนาดใหญ่ๆ ลงมาเขียนบนแผ่นกระดาษ หรือที่จริงวัสดุอะไรก็ได้ ที่
เราจะใช้ อย่างที่บอกว่าบางทีก็เขียนบนทราย เขียนบนผ้าก็มี พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะเวลาเราไปเห็น
พืน้ ที่จริงๆ พรุ่งนี้ไปสารวจที่จะเดินดินกันจริงๆ เราจะต้องย่อเอาสิ่งที่เรามองเห็น ลงมาเขียนในกระดาษแบบ
นี้ แต่ความยาก จะอยู่ที่ว่านี่เป็นชุมชนที่เราคุ้นเคย แต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคนที่เราไม่คุ้นเคยเลยกับชุมชนที่เราจะไป
สารวจ เพราะฉะนั้นความยากจะอยู่ตรงนี้ด้วย ว่าเราจะจาลองเอาสิ่งที่เรามองเห็นเข้ามาอยู่ในกระดาษแบบนี้
ได้อย่างไร พรุ่งนี้ลองทาดูเราจะเห็นว่าชีวิตของคนๆ หนึ่งใช้ทรัพยากรอะไร ทาอะไรหลายๆ อย่างในพื้นที่ของ
ชุมชน บางคนพื้นที่ใช้งานก็มองเห็นได้ในขอบเขตของชุมชนเลยว่ามีอะไรบ้าง คือ พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่ ทา
มาหากิน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สุสาน จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน แต่ว่าบางทีก็ไม่ใกล้ บางทีก็ไกลเลยข้ามจังหวัดเลยก็
มี บางคนอยู่ ในเมืองแยกพื้นที่ชัดเจนเลย บางคนอยู่ในบ้านจัดสรรแต่ไปทางานที่อื่นก็ไกลมากเหมือนกัน
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เพราะฉะนั้นพื้นที่ชีวิต มีหลายประเภทมาก แต่ละที่ก็สัมพันธ์กัน และขาดที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ ถ้าเรามีบ้านอย่าง
เดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทางานที่ไหน บางคนก็อาจจะไม่มีตังค์ผ่อนบ้าน หรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงชีวิต ของเรา
ยังไง เพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นพื้นที่สาคัญสาหรับชีวิตของคนๆ หนึ่งแล้วก็สาหรับชีวิตของชุมชน
พรุ่งนี้เราจะไปดูว่าในชุมชนนั้นมีพื้นที่แบบไหนบ้าง จากแผนที่ที่ทากันมีข้อสงสัยไหมคะ หรือว่านึกไม่ออก
ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่มานานแล้ว แต่ก็นึกไม่ออกว่า มีอะไรอยู่ตรงไหน เคยไหมคะที่ว่าเหมือนอยู่ตรงนี้
มานานแต่เราไม่เคยเห็นสิ่งๆ นี้มาก่อนเลยบางทีเรานึกเอาเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกทั้งหมด ต้องเดินไปดู
ด้วยตัวเองตรงจุดๆ นั้น หรือว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเพิ่งมาอยู่ในพื้นที่นี้ หรือว่าเพิ่งมาทางานในพื้นที่
นี้ เราก็อาจจะไม่รู้จักพื้นที่ ไม่รู้จักคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ก็มี เราก็อาจจะมีปัญหาในการเขียนทาแผนที่ด้วย เมื่อ
ครู่ที่บอกว่าแผนที่เดินดินมักจะขาดเรื่องของความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ไป ที่ผู้ใหญ่พยายามโยงว่าที่ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีใครเข้ามาร่วมบ้าง ทาให้เห็นกลุ่มของผู้ใหญ่ กรรมการหมู่บ้านมีใครที่มาร่วมกัน
ทางานสาธารณะของชุมชน และเป็นกลุ่มที่เกาะติดว่าหมู่บ้านเราจะเป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นศักยภาพหนึ่งของ
ชุมชนด้วยที่คนข้างนอกเข้ามาจะเห็นกลุ่มของคนที่อยู่ในชุมชนที่เราอยากจะทางานด้วยได้ หรือถ้าผู้ใหญ่
เพิ่มเติมลงไป จะเห็นว่าสวนยางพารามีใครที่เข้าไปทางานที่สวนยางพาราได้บ้าง ถ้าเราโยงเส้น ความสัมพันธ์ได้
หรือว่าไปทางานที่สวนป่าปาล์ม ใครไปทางานที่สวนปาล์ม ใครที่ไปใช้ขุมน้า ใครที่ไปใช้ท่าเรือตรงนี้บ้าง เรา
ก็จะเห็นคน แผนที่เดินดินเราอยากให้มองเห็นคน เวลาเราเขียนเราจะรู้สึกว่ามีแบบเป็นภาพวาดบางอย่าง มี
บ้าน มีพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ แต่ว่าเราไม่เห็นคนใช่ไหมคะ แต่เส้นของความสัมพันธ์กับการระบุชื่อคนลงไปในแผน
ที่ จะทาให้เราเห็นว่าในชุมชนไม่ได้ว่างเปล่า มีผู้คนอยู่และเป็นผู้คนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้
ด้วย วันนี้เราทาแผนที่ความทรงจาก่อน อาจจะยังนึกไม่ออกอาจจะยังมองไม่เห็นมากนัก แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะให้
ทุกท่านลงไปเดินสารวจในชุมชน คราวนี้จะเห็นพื้นที่จริงๆ เห็นคนจริงๆ และได้คุยกับคนในชุมชนจริงๆ ด้วย
พรุ่งนี้เราจะมาเขียนแผนที่เดินดินจริงๆ วันนี้นึกเอาก่อน หลังจากนี้จะให้พักมีคาถามอะไรไหมคะ
ปฏิทินชุมชน
โดย นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เครื่ องมือสุ ดท้าย คือปฏิทินชุมชนนะคะ เมื่อครู่ เห็ นที่นาเสนอแผนที่ ก็จะมีผู้ ใหญ่ชูช าติกับผู้ ใหญ่
อานาจชวนเราไปเที่ยวบ้าน คราวนี้เราลองดูว่าเราจะไปเที่ยวบ้านท่านผู้ใหญ่ช่วงเวลาไหนดี เราจะลองดูจาก
ปฏิ ทิ น ของชุ ม ชนดู น ะคะ เราก็ รู้ จั ก กั น อยู่ แ ล้ ว ว่ า ปฏิ ทิ น เป็ น สิ่ ง ที่ บ อกเวลา แล้ ว ก็ ก ลายเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ใน
ชีวิตประจาวันที่เราใช้ บางท่านก็มีการลงบันทึกด้วยว่าวันนี้เราจะต้องทาอะไร เดือนหน้าเราจะต้องทาอะไร ซึ่ง
ก็มีการใช้ปฏิทินมานานตั้งแต่รูปแบบของปฏิทินในแบบปฏิทินฮินดู จนมาถึงปัจจุบันที่เราเห็นหน้าตาปฏิทิน
เป็นแบบนี้ แล้วปฏิทินชุมชนคืออะไร ปฏิทินชุมชนคือการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านเวลาของชาวบ้าน ใน
๑ ปี เขาทาอะไรกันบ้าง หรือว่าแม้กระทั่งในรอบ ๑ เดือน ทาอะไรกันบ้าง ปฏิทินชุมชนก็คือตารางกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของชุมชน รวบรวมเหตุการณ์กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบปี หลักสาคัญของปฏิทิน
เพื่อให้เราเรีย นรู้วิถีชีวิต และสามารถเข้าไปมีส่ว นร่วมกับกิจกรรมของชุมชนได้ เมื่อเรารู้แล้วว่าในรอบปี
ชาวบ้านมีงานอะไรบ้าง มีการทามาหากินแบบไหนบ้าง หรือมีพิธีกรรมประเพณีอะไรบ้าง เราก็เข้าไปมีส่วน
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ร่วมกับชุมชนได้ รวมถึงนามาวางแผนทางานของเราเองได้ด้วยเหมือนกัน สิ่งที่ปฏิทินชุมชนบอกเราคือทาให้
เรารู้ว่าในรอบเดือน รอบวัน รอบปี หรือว่ารอบการนับของชุมชน เขาทาอะไรกัน แล้วมีผลกับชุมชนอย่างไร
ทาให้เราสามารถวางแผนการทางานของเราได้ดีขึ้น และยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
และเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจในที่นี้หมายถึงเรื่องอาชีพของคน บางทีเวลาที่ไปทาปฏิทินชุมชนจะ
พบว่าในชุมชนแต่ละแห่งมีความหลากหลาย อาจจะมีทั้งการทานาทาไร่ หรือแม้แต่การทาการเกษตรหรือการ
ออกไปทางานที่ข้างนอกชุมชน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน ๑ ปีของชาวบ้าน รวมถึงยังมองเห็นเรื่องของการย้าย
คนเข้าออกจากการทาปฏิทินด้วยและเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน เคยไปทาปฏิทินชุมชนกับบางแห่ง ตอนแรก
เขามีปฏิทินชุดหนึ่ง พบว่าในรอบปีมีพิธีอะไรบ้างที่เขาต้องทา แต่เมื่อตอนเราเก็บข้อมูลจริงๆ พบว่ามีบางพิธีที่
หายไปจากการเปลี่ ย นแปลงของทรั พยากร จนไม่ ส ามารถจะจั ดพิ ธีกรรมนั้น ได้ ปฏิทิน ชุม ชนก็ช่ ว ยบอก
เหมือนกัน แล้วปฏิทินชุมชนจะทาอย่างไร อย่างแรกต้องเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนก่อน
ตามในรอบ ๑ ปี หรือตามการนับของชุมชน ชุมชนบางแห่ง อาจจะไม่ได้เริ่มนับ ๑ ที่เดือนมกราคม แต่อาจจะ
นับ ๑ ที่เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน ๕ เราอาจจะต้องทาความเข้าใจกับชุมชน เวลาที่ทางานหรือเก็บข้อมูล บางที่
ก็จะนับเป็นตามจันทรคติ ชุมชนที่เป็นมุสลิมก็จะมีการนับเดือนอีกแบบหนึ่ง แล้วก็จะมีการเคลื่อนของเดือน
แตกต่างกันของแต่ละปี การไปเก็บข้อมูลของเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย โดยปกติปฏิทินชุมชนแบ่ง
ออกเป็น ๒ แบบ คือเรื่องเศรษฐกิจ กับปฏิทินวัฒนธรรม ที่แบ่งเป็น ๒ แบบเพื่อป้องกันความสับสน อาจจะทา
ให้เห็นมุมมองหรือว่าเห็นมิติของชุมชนได้หลากหลายมากขึ้น ใส่รายละเอียดกิจกรรมให้ได้มากที่สุด โดยปกติ
ทั่วไปเวลาที่ทาปฏิทินจะพบบ่อยครั้งที่จะถามว่าเดือนนี้ทาอะไรเพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้ถามสืบสาวลงลึกไปว่าสิ่ง
ที่ทา ทาที่ไหน ทาอย่างไร มีใครมาร่วมทาบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบอกเรื่องราวของชุมชน และทาให้เรา
เห็นตัวคน เห็นพื้นที่ทากิจกรรมนั้ นด้วยซึ่งไปเชื่อมโยงกับแผนที่เดินดิน บางชุมชนจะมีพิธีในรอบปีจะมี ๑
เดือนที่จะต้องไหว้บรรพบุรุษ ถ้าเรารู้จักพิธีแล้วว่าพิธีไหว้บรรพบุรุษจัดขึ้นในเดือน ๔ ก็จะต้องรู้ต่อไปว่าจัดที่
ไหนที่ไหว้บรรพบุรุษกัน เพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปเรียนรู้ในช่วงเวลานั้นๆ แล้วก็จะได้ทาความเข้าใจกับช่วงเวลาที่
ชุมชนมีงาน เราอาจจะได้ไปลองเห็นว่าตอนช่วงที่จัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ เขาทายังไงบ้าง มีคนกลุ่มไหนบ้างที่
มาร่วมทา นอกจากจะทาปฏิทินของชุมชนแล้วยังทาปฏิทินของครอบครัวได้เหมือนกัน ทาในลักษณะเดียวกับ
ปฏิทินชุมชน ถ้าใครอยากรู้ของครอบครัว ตัวเองสามารถย่อยมาทากับครอบครัว เราด้วยเช่นกัน ลองมาดูว่า
ปฏิทินชุมชนที่เคยมีคนทาไว้เขาทาอย่างไร ส่วนใหญ่รูปแบบของปฏิทินที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ จะเป็นตาราง ใน
ตัวตารางจะมีทั้งส่วนที่บอกกิจกรรม หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีจานวน อันนี้คือปฏิทินในรอบปี จะมี
บอกว่าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน จะเป็นเดือนตามการนับที่เราเห็นตามสากลทั่วๆ ไป และก็
มีช่ อ งสุ ดท้ า ยคื อ ช่อ งหมายเหตุ ช่ องนี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็น การใส่ ร ายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใส่
รายละเอียดของงานของชุมชน อันนี้เขา แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ ปฏิทินเศรษฐกิจกับปฏิทินวัฒนธรรม ใน
บางชุมชนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจจะไม่ได้แยกชัดเจนกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาจจะทาไปด้วยกัน เขา
แยกออกมาชัดเจน มีการปลูกมันฝรั่ง มีหาหน่อไม้ หาข้าวโพด มีเรื่องของอาชีพ ปฏิทินวัฒนธรรม มีงานปี
ใหม่ การเล่นลูกช่วง ดูแค่นี้เห็นอะไรจากปฏิทินไหมคะ เราจะเห็นแค่ว่าเดือนไหนทาอะไร แล้วมีรายละเอียด
อะไรใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราทาความเข้าใจให้ลึกลงไปอีก เราจะเห็นอาชีพที่หลากหลายของชุมชนจากปฏิทิน เรา
เห็นพื้นที่กิจกรรม เราเห็นกลุ่มของคนในชุมชน ซึ่งเขามีการรับจ้างปักผ้า มีกลุ่มแม่บ้านที่เป็นคนทา ซึ่งเราพบ
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แล้วว่าเป็นกลุ่มในชุมชน แสดงว่าชุมชนนี้ต้องมีกลุ่มแม่บ้านแน่ๆ จากปฏิทินเรายังเห็นวิถีการผลิต เพราะมีการ
ปลูกข้าวโพด มีการใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยข้าวโพด มีการใช้ยาฆ่าแมลงด้วยในการทาการเกษตรของชาวบ้าน เห็น
ระบบความเชื่อของชุมชน ซึ่งมีทั้งที่นั บถือศาสนาคริสต์ที่อยู่ใ นชุมชน นอกจากนี้เรายังเห็ นการเชื่อมโยง
เครือข่ายมีข่วงวัฒนธรรม อันนี้เป็นปฏิทินของชุมชนทางภาคเหนือ ที่เขาจัดก็จะมีการทากิจกรรมร่วมกันใน
จังหวัด ซึ่งเราจะมองเห็น การเชื่อมโยงของเครือข่ายในชุมชน เราเห็นโอกาสของการท่องเที่ยว เขาจะมี
เทศกาลเล่นลูกช่วงสามารถเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนได้ เห็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุมชนนี้เขาจะมีเหล้าข้าวโพดที่จะทากันในช่วงปีใหม่ เห็นภูมิปัญญาการละเล่น เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า
ปฏิทินชุมชน นอกจากบอกกิจกรรม บอกงานของชุมชนแล้วบอกอะไรกับเราได้อีก เห็นประโยชน์ของปฏิ ทิน
ชุมชนแล้วนะคะ เห็นเรื่องสุขภาพอนามัยที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของคนในชุมชน ใน
ระบบสาธารณสุขก็สามารถเข้ามาดูแลหรือว่ามาตรวจเช็คสุขภาพของคนในชุมชนได้เหมือนกัน ลองดูอีกที่
หนึ่งเป็นข้อมูลปฏิทินของชุมชนบ้านท่าพูด เห็นความแตกต่างจากปฏิทินเมื่อสักครู่ไหมคะ ปฏิทินนี้จะมีการใช้
รูปบ้านเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านตัดกก ตัดเตยกัน แทนที่เขาจะใช้ขีดในเส้น ว่าเดือนไหนตัดกกตั ดเตย
เขาใช้วิธีการวาด วาดแทนรูปกก รูปเตย เป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งของคนในชุมชน และก็ยังทาให้คนในกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ สู งอายุ สามารถเข้ ามาร่ว มวาดร่ ว มทาได้ ผู้ ไม่ สั นทัดในการอ่า นหนังสื อ ก็จะใช้ รูป หรื อ
สัญลักษณ์เหล่านี้แทนได้ มีเรื่อง งานประเพณี ที่ใส่ลงไปในปฏิทิน มีการทาเกษตรกรรม มีพื้นที่ทากิจกรรม
ของชุมชน มีการทาบุญที่ถนน มีเรื่องแรงงานในครอบครัว ในช่วงที่มีการเกี่ยวข้า ว เราลองมาดูอีกแบบหนึ่ง
เป็นปฏิทินชุมชนที่หมู่บ้านจัดสรร ที่อาเภอสามเงา ชุมชนนี้เขาก็ทาปฏิทินชุมชนโดยใช้ช่วงเวลานับตามเดือน
ปกติคือมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และมีกิจกรรมเขาบอกว่าเขามีกิจกรรมหน่อไม้รวก มีหาผักกาด
มีหาปลาสร้อย ปลาตะเพียน หาลาไย ฝ้าย ทาข้าวคั่ว ข้าวเกรียบ จะเน้นเรื่องทรัพยากรในชุมชน ซึ่งเอามา
ประยุกต์ทาปฏิทินชุมชนได้เหมือนกัน แล้วเขาก็จะบอกว่าหาหน่อไม้ รวก เขาหาที่ไหน ก็คือหาในสวนของ
ตัวเอง โยงถึงเรื่องทรัพยากรที่มีในชุมชน เรื่องความมั่นคงทางอาหาร เขาบอกอีกว่าในช่วงที่ทาฝ้าย เขาปลูก
เองที่บ้าน และที่บ้านก็จะทาต้อนรับลูกหลานในวันสงกรานต์ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่รวมคน ถ้าเราอยากศึกษา
เครือญาติ หรือเราอยากเห็นคนในครอบครัว ถ้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาส มาดูอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะ
ปฏิทินแบบวงกลม ปฏิทินชุมชนไม่จากัดรูปแบบเฉพาะแค่เป็นตาราง ในบางชุมชนทาเป็นลักษณะของวงกลม
อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลของน้องนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่บ้านจัดสรร จังหวัดตาก เขามีการออกแบบปฏิทินที่เป็น
ลักษณะวงกลม วงกลมชั้นในเขาจะใช้เขียนช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ไปถึงธันวาคม
ช่วงวงกลมถัดมาเขาใช้วิธีการนับ ตามแบบที่ชุมชนนับก็คือเดือน ๑ เริ่มที่เดือนไหนเทียบกันไปเลยนะคะ อันนี้
เขาเริ่มเดือน ๗ ที่เดือนเมษายน เขาก็จะไล่ตามการนับของชุมชน เดือนเมษายนตรงกับเดือน ๗ เดือน
พฤษภาคมตรงกับเดือน ๘ เดือนมิถุนายนตรงกับเดือน ๙ ก็จะวนตามรอบ คราวนี้เวลาที่เขาไปเก็บข้อมูล หรือ
ไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ เวลาคนเฒ่าคนแก่บอกว่าทาพิธีขึ้นธาตุลอยในเดือน ๘ เขาก็จะรู้เลยว่า ถ้าในตาม
ปฏิทินที่เราใช้ทุกวันตรงกับเดือนอะไร อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทาปฏิทินอีกรูปแบบหนึ่ง ในบางที่ทาในลักษณะ
วงกลม ทาวงกลมชั้นนอกซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไว้ใส่หมายเหตุ เป็นรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ก็เป็นวิธี
คิดของแต่ละที่ ที่เอาปฏิทินชุมชนไปปรับใช้ ปฏิทินแบบนี้บอกอะไรเราบ้าง มีการนับเดือนตามการนับของ
ปฏิทินปกติ และก็มีการนับเดือนตามของชุมชน มีรายละเอียดของกิจกรรม ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปฏิทิน
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ชุมชน ลองมาดูข้อมูลปฏิทินเศรษฐกิจของชุมชนชาวเลอูรักละโว้ยที่เราไปทาร่วมกับชุมชน เขาจะมีการนับ
เวลา อันนี้ เป็นการเก็บข้อมูลครั้ งเดีย ว ยั งไม่ได้ไปคุยกับชุมชนเพิ่มเติม แต่ว่าในครั้งเดียวที่ทาก็พอจะเห็ น
กิจกรรมของชุมชนเห็นงานของชาวบ้านอยู่ เรายังไม่ได้ใส่ช่วงเวลาการนับ ตามแบบที่ชุมชนนับ เมื่อเช้าเราจะ
เห็นว่าขนาดเรียกลาดับเครือญาติเขายังมีคาเรียกเฉพาะ เราก็ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลที่เป็นคาเรียกเฉพาะของชุมชน
แต่ว่าเราใส่ในช่วงเดือนที่เห็นกันปกติ จะมีกิจกรรมการทามาหากินของเขาคือนับตามช่วงเปิดรีสอร์ท คนใน
ชุมชนจะไปทางานในรีสอร์ท ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมชาวบ้านจะไม่ว่างจะยุ่งมาก ถ้าจะไปทากิจกรรม
ในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม ก็อาจจะได้รับการมีส่วนร่วมน้อยหน่อย เพราะชาวบ้านต้องไปทามาหากิน และ
จะมี อีก ช่ ว งหนึ่ งคื อ พฤศจิ ก ายน ธั น วาคม ถ้ าดู ต ามการท่ อ งเที่ ยวจะเป็ น หน้ า ไฮ เรี ย กได้ ว่ าไฮซีซั่ น (High
season) แต่พอเวลาช่วงโล(Low) ชาวบ้านก็จะไปทาอย่างอื่นแทน เพราะว่าบางรีสอร์ทที่ชาวบ้านเข้าไป
ท างานอาจจะปิ ด ปรั บ ปรุ ง หรื อ บางคนก็ จ ะท ายาว ก็ จ ะมี ช่ ว งที่ ชั ก ไซ ตกเบ็ ด ลากอวน จะเป็ น ช่ ว งๆ
เหมือนกัน และก็มีเด็กรับจ้างราในรีสอร์ท มีหาปลิง หาปลิง ก็จะมีการใส่หมายเหตุว่า เขาหาได้จริงๆ เขาหา
ได้ตลอดทั้งปี แต่อุทยานฯ จะให้หาเป็นช่วงเท่านั้น นอกจากมองเห็นความหลากหลายของอาชีพแล้วยัง เห็น
เงื่อนไขการทามาหากินของชาวบ้าน ที่ไม่สามารถไปหาปลิงได้ตลอด แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับอุทยานฯ ว่าอุทยานฯ
จะให้หาช่วงไหนบ้าง มีช่วงที่ชาวบ้านไปผูกเรือหลบลมมรสุมอีกเกาะหนึ่ง คือเกาะอาดัง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ
เกาะหลีเป๊ะ ก็เป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ แล้วก็การกาหนดเขตของอุทยานฯ เช่นกัน ตัวปฏิทินเศรษฐกิจของ
ชุมชนก็บอกเรา อีกอันเป็นปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนอูรักละโว้ย เขาจะมีพิธีกรรมประเพณีในรอบปีของ
เขา มีร ารองเง็งในพิธีล อยเรื อ มีร ามะนาด้ว ย ในชุมชนนี้ ยังมีกลุ่ มที่นับถือ คริส ต์ศาสนา จะมีการจัดงาน
คริสต์มาส มีวันลาทวดด้วย และยังมีการทาพิธีเชงเม้งด้วย ในแบบลักษณะคล้ายๆ ของคนจีนทั้งๆ ที่เป็นกลุ่ม
ชุมชนชาวเลเหมือนกัน ซึ่งก็มีความเชื่อที่หลากหลาย มีการทาบุญบ้าน ทาบุญเปลว มีบางอันที่เรียกว่าการ
ทาตุสะบาลา ซึง่ ทาครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๐ ที่แล้ว แต่ว่าคนในชุมชน ยังมีความทรงจา และยังบอกเล่าให้ข้อมูลได้
ซึ่งเราก็สามารถใส่ในปฏิทินได้เหมือนกัน แต่อาจจะหมายเหตุว่าอันนี้ เคยมีการทาแล้วแต่ว่าปัจจุบัน ไม่มีการ
สานต่อ เรามองเห็นแนวทางการฟื้นฟูไหมคะในกิจกรรมของชุมชน เห็นความเชื่อที่หลากหลาย ปฏิทินชุมชน
ไม่ได้บอกเราแค่มีกิจกรรมอะไร แต่บอกในมิติอื่นๆ ของชีวิตของคนในชุมชนให้เราทราบด้วย นี่เป็นการทา
ปฏิทินอีกแบบหนึ่ง โดยที่เก็บข้อมูลที่หมู่บ้านจัดสรร เขาเก็บข้อมูล ๓ ปฏิทินแล้วเอามาเทียบกัน ปฏิทินอัน
แรกจะเป็นปฏิทินประเพณีของหมู่บ้าน เขาก็ดูเลยว่าใน ๑๒ เดือนของเขามีการทาอะไรบ้าง อันที่ ๒ เป็น
ปฏิทินอาหาร เห็นไหมว่าปฏิทินสามารถทาเป็นประเด็นก็ได้ โดยอันนี้ แบ่งเป็นปฏิทินอาหารของหมู่บ้านว่า
๑๒ เดือนเขาหากินอะไรได้ ที่ไหนบ้าง อันล่างคือปฏิทินกิจกรรมในโรงเรียนใน ๑ ปีทาอะไรบ้าง ทาไมถึงมี
ปฏิทินอันนี้ขึ้นมา เพราะว่าคนที่ทาปฏิทินเป็นนักเรียน เขาเสนอว่าเขาขอทาปฏิทินกิจกรรมในโรงเรียนได้ไหม
พอทา ๓ อัน เขาเอามาซ้อนกันแล้วต่อกันดู คราวนี้เขาจะรู้เลยว่าใน ๑ เดือน เขาต้องเจอกับกิจกรรมอะไรบ้าง
ทั้งที่เป็นกิจกรรมของชุมชนด้วย และกิจกรรมชีวิตในโรงเรียนของเขาด้วย แล้วเวลาที่น้องเขามาทางานกับ
ชุ ม ชน เขาก็ จ ะบอกกั บ ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ ว่ า ช่ ว งนี้ เ ดื อ นนี้ ถึ ง เดื อ นนี้ เขาต้ อ งสอบกลางเทอม สอบปลายภาค
เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในช่วงที่เขาสอบเขาจะไม่สามารถมาร่วมกับชุมชนได้ เขาก็จะบอกกับผู้ใหญ่ได้
เลยว่ากิจกรรมไหนบ้างที่เขาจะมาร่วมได้เยอะ กิจกรรมไหนบ้างที่เขาจะมาร่วมได้น้อย อันนี้ก็เป็นวิธีการทา
ของที่หมู่บ้านจัดสรรเหมือนกัน อันนี้มีการทาปฏิทินในหมู่บ้าน ติดไว้เท่าที่เขาทาข้อมูลกันได้ ปัญหาที่มักจะ
๔๔

พบบ่อยในการทาปฏิทิน ประการแรกมักจะเก็บข้อมูลแค่ว่าทาอะไร แต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดของกิจกรรมที่ทา
จึงไม่ค่อยเห็นภาพสะท้อนของชุมชนว่าเขาอยู่กัน อย่างไร เขาทาอะไรใช้พื้นที่ที่ไหน เขามีเงื่อนไขชีวิต อย่างไร
ประการที่สองเรามักจะพบว่าจะมีการสับสนข้อมูลจนไม่สามารถจาแนกได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไร บาง
กิจกรรมอาจจะเป็ นเรื่องอ่อนไหวของชุมชน ฉะนั้นการมาลงในปฏิทินก็ต้องมีการตกลงร่วมกันกับชุมชน
เหมือนกันว่าเราจะสื่อสาร หรือจะบอกเล่ากัน อย่างไร และก็ขาดการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ข้อนี้ค่อนข้าง
สาคัญในเรื่องของปฏิทินพิ ธีกรรมหรือปฏิทินวัฒนธรรม บางทีการใส่รายละเอียดของในแต่ละพิธีก รรม เรา
อาจจะต้องจาเป็นต้องเข้าไปสังเกตการหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น อีกข้อหนึ่งที่สาคัญคือ เรามักจะ
ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับปฏิทินการทางานของเราเอง พอเรารู้แล้วแหละว่าปฏิทินชุมชนเป็น อย่างไรแต่ไม่เอามา
เชื่อมโยงกับการวางแผนการทางาน ทาให้การทางานของเราไม่สอดคล้องกับชุมชน บางครั้งอาจจะพบว่าเรา
ทางานกับชุมชนปุ๊บ พอเข้าไปเราเจอแต่เด็กเจอแต่ผู้สูงอายุ อาจจะไม่เจอคนทางานเลย หรือบางทีเราเข้าไป
เจอคนในชุมชนแต่ว่าเขาไม่ว่างที่จะคุยกับเรา ก็จะทาให้การทางานไม่ราบรื่น ว่าการทาให้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับการทางานในแต่ละหน่วยงาน ไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น มีท่านใดจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อ
สงสัยไหมคะ คาดว่าหลายๆ ท่านคงเคยทาปฏิทินชุมชนกันมาบ้าง หลังจากนี้ไปลองทาให้ลึกกว่าที่เคยทา ลอง
ให้เห็นมิติอื่นๆ ดูน่าจะสนุกขึ้น
บางอย่างถ้าทาปฏิทินจะรู้เลยว่าวัฒนธรรม พิธีกรรม หรืองานไหนของบ้านเราที่เคยเป็นอัตลักษณ์ของ
เราแล้วกาลังจะหายไป เราสามารถทาแผน หรือว่าทากิจกรรมบางอย่างเพื่อจะฟื้นฟูให้กลับมา แล้วก็กลายเป็น
เครื่องมือที่มาคุยร่วมกันได้ว่ายังอยากจะฟื้นฟูอยู่หรือเปล่า อยากให้กลับมาไหม ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยได้
ทาปฏิทินกับชุมชนมา ก็นาไปสู่การคุยในประเด็นอื่นๆ ของชุมชนต่อด้วย เคยมีชุมชนหนึ่งเขาใช้วิธีการทา
ปฏิทินชุมชนแบบวงกลม แล้วเขาผ่าครึ่ง ครึ่งนี้ขึ้น ๑๕ ค่า ก็ไล่ไปเลยว่า ๑ ค่า ๒ ค่า ๓ ค่า เป็นวงซ้อนอีกวง
หนึ่งและอีกข้างหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบแรม ๑ ค่า ๒ ค่า ๓ ค่า เคยมีชุมชนทาเอง แล้วเขาก็คุยตกลงกัน พรุ่งนี้ที่
เราไปเรี ยนรู้ กับ ที่ชุมชนบ้ านทับตะวัน เราลองดูว่าที่นั่น ตารางชีวิตหรือว่าในรอบปีรอบเดือนของเขาทา
อะไรบ้าง ใน ๑ ปี เขามีงานอะไร ทามาหากินอะไร มีพิธีกรรม ประเพณีอะไรพรุ่งนี้จะได้ไปเรียนรู้กันค่ะ มี
ท่านอื่นจะแลกเปลี่ยนไหมคะ ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ
สรุปความเชื่อมโยงของแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ประวัติชีวิต และปฏิทินชุมชน
แนะนาโจทย์ทางาน แบ่งกลุ่มทางานภาคสนาม ๒ กลุม่
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวิธีการนับเวลาที่แตกต่างกัน อย่างบ้านมอแกนที่
เราไปเมื่ อวาน ไปคุย กับ หลายๆ บ้ านก็ จ ะนับ ตามจั นทรคติ เดือ นหรือ วันที่ เขานั บนั้ นจะไม่ เหมือ นกั บใน
ความคุ้นเคยของเราก็เป็นได้ พรุ่งนี้เวลาทาปฏิทินเวลาเราถามเรื่องในรอบปีว่าเขาทาอะไร พยายามตรวจสอบ
ว่าเดือนอ้ายเดือนยี่คือเดือนไหนเดือน ๙ คือเดือนไหนกันแน่ ณ จุดนี้คือเดือนอะไร ลองหาคาตอบว่าระบบ
การนับเวลาของชุมชนที่เราจะไปเรียนรู้ เขานับเวลายังไงบ้าง เป็นอีกโจทย์ท้าทายหนึ่งที่ให้ทุกคนไปค้นหา
พรุ่ งนี้ ไม่ทราบว่ามีใครจะแลกเปลี่ ยนเครื่ องมือปฏิทินชุมชนอีกไหม ถ้าไม่มีช่วงท้ายขอสรุปภาพรวมของ
เครื่องมือที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้ ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะ
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วันนี้เราได้เรียนรู้เครื่องมือกันไป ๔ ชิ้นคือ ผังเครือญาติ ประวัติชีวิต แผนที่เดินดิน และปฏิทินชุมชน
หลายๆ ท่านอาจจะพอคุ้นเคยปฏิทินชุมชนบ้าง ก็เลยไม่ได้ให้ทดลองฝึกปฏิบัติในห้อง แต่จะไปลองของจริงใน
วันพรุ่งนี้เลย ไปลงชุมชนแล้วมาฝึกเขียนในห้องช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะ เครื่องมือทั้ง ๔ ชิ้นนี้เหมือนจะแยกเป็น
ชิ้นๆ แต่จริงๆ แล้วเป็นการเชื่อมร้อยเรื่องเข้าด้วยกัน
ผังเครือญาติกับประวัติชีวิต ถ้าเราเปรียบโลกของเรา ชีวิตของเราเหมือนเป็นละคร หรือเป็นหนังเรื่อง
หนึ่ ง ตัว ของผังเครือญาติกับ ประวัติชีวิต ก็จะทาให้ เรารู้จักตัวละคร คือชีวิตของคนซึ่งอาจจะเป็นแบบใน
ภาพรวมก่อน กรณีของผังเครือญาติ แล้วก็ประวัติชีวิต ทาให้รู้จักตัวละครเฉพาะคนนั้นๆ ที่เราอยากจะรู้จัก
ตัวประวัติชีวิตเองก็ยังทาให้รู้จักเวลาชีวิตของคนๆ นั้นด้วย ว่าช่วงตั้งแต่เด็กจนที่เขาจาความได้ที่เติบโตเขาผ่าน
อะไรมาบ้าง แล้วประวัติชีวิตเอง ก็ทาให้เห็นฉากในละครด้วยว่า ตัวละครตัวนั้นหรือคนๆ นั้นดาเนินชีวิตอยู่
ท่ามกลางฉากหรือสภาพชุมชนสภาพสังคมแบบไหน
แผนที่เดินดินช่วยทาให้ฉากในชุมชนกว้างออกไปอีก แผนที่เดินดินทาให้เห็นฉากภาพรวม ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่แค่ในหมู่บ้าน พรุ่งนี้ตอนไปสารวจอาจจะเห็นว่าชีวิตของคนในชุมชนที่เราจะไปอาจจะไม่ได้ผูกพันหรือทา
มาหากินเฉพาะในชุมชนตัวเอง แต่เชื่อมโยงไปอีกหลายพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้จากัดเฉพาะขอบเขตของหมู่บ้าน
ด้วย แผนที่เดินดินก็ทาให้เห็นฉากชีวิต ฉากของชุมชน
ปฏิทินชุมชนก็ทาให้เห็นเวลาของชุมชนซึ่งอาจจะอย่างที่ว่าเป็นเวลาในรอบ ๑ ปี เวลาในรอบของ
เดือน ๑ ว่าเป็นอย่างไร หรืออาจจะเป็นเวลาข้างขึ้นข้างแรมก็ตามวิธีนับเวลาของแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้น
เครื่องมือทั้งหมดจึงทาให้เราเข้าใจทั้งตัวคน เวลา แล้วก็ฉากละครที่อยู่แวดล้อมเบื้องหลังรวมถึงเรื่องราว ที่
เชื่อมร้อยทั้ง ๓ อันนี้เข้าด้วยกัน เครื่องมือที่นาเสนอในวันนี้ จึงเป็นทั้งตัวเครื่องมือ ที่เราใช้ไปหาข้อมูลในชุมชน
แต่ในขณะเดียวกันหัวใจที่สาคัญกว่า คือเป็นตัวกลางที่ทาให้เข้าใจ หรือเรียนรู้ในการที่จะทางานร่วมกันหรือ
ขับเคลื่อนงานร่ วมกัน เครื่ องมือก็คงจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราใช้ไปไขว่คว้าหาข้อมูลอย่างเดียว โดยที่เราไม่
พยายามที่จะเข้าใจคนที่เราจะไปเรียนรู้ ด้วย อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่มาแนะนากันอย่างย่อๆ ใน
สองวันนี้ คาถามหรือประเด็นอาจจะมากขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงในวันพรุ่งนี้ ช่วงท้ายนี้ทีมจะแนะนา
กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะทาอะไร อย่างไรกันบ้าง นัดแนะกันก่อน
วันนี้เราทางานกันในห้อง แล้วก็ใช้วิธีการนึกเอาเป็นส่วนใหญ่ พรุ่งนี้ จะได้ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงๆ
คาดว่าน่าจะสนุกสนาน ดูจากการทางานวันนี้ทุก ท่านมีพลังกันมาก พรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องทา มีอยู่ ๒ อย่างใหญ่ๆ
อย่างแรกคือ เราจะไปทาแผนที่เดินดินที่ชุมชน ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ที่จะไปทาแผนที่เดินดินสารวจ ๓ กลุ่มด้วยกัน
เราแบ่งกลุ่มให้ ๓ กลุ่ม มีรายชื่ออยู่ที่บอร์ดด้านหลัง จัดกลุ่มให้แล้ว จะมี ๓ เส้นทางนะคะ
กลุ่มที่ ๑ เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งทุ จะเริ่มการเดินกันตั้งแต่ ปากซอยจะมีบาร์ ชื่อไนน์ตี้ไนบาร์ จะเริ่ม
จากตรงนั้น พรุ่งนี้ไปดูพื้นที่อีกทีว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน แล้วก็จะเดินไปจนถึงซอยตาสุด
กลุ่มที่ ๒ จะสารวจตั้งแต่ปากซอยตาสุดไปตลอดเส้นนี้ พื้นที่บริเวณนี้เขาเรียกว่าทุ่งนา บ้านนา แต่ว่า
คาที่ชุมชนเรียกว่า ทุ่งนายาวนะคะ ทุ่งนายาวจะอยู่เป็นส่วนทางเข้า แต่พื้นที่สาหรับเราก็จะเกาะไปตรงซอยตา
สุด
กลุ่มที่ ๓ นี่คือถนนเพชรเกษม จะมีทางแยกที่ขึ้นมาบริเวณนี้ และเราก็จะเดินสารวจชุมชนเรียกว่า
บ้านบนไร่
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อย่างแรกที่เราจะไปทากันก็คือทาแผนที่เดินดิน ๓ กลุ่ม โปรดดูรายชื่อของตัวเองว่าอยู่กลุ่มไหน
อย่างที่สอง เราจะไปสัมภาษณ์คนในชุมชนที่เราไปเดินสารวจ เพื่อที่จะทาผังเครือญาติ ประวัติชีวิต
แล้วก็ปฏิทินชุมชน จะให้พี่เก๋ช่วยอธิบายเรื่องพื้นที่ที่เราจะไปเดินสารวจกันนะคะ ๓ กลุ่มก็คือ บ้านทุ่งทุ ซอย
ตาสุด แล้วก็บนไร่นะคะ
นายวิทวัส เทพสง พื้นที่มี ๓ พื้นที่นะครับ กลุ่ม ๑ ที่เดินไปพื้นที่ของทุ่งทุก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่นิดหนึ่ง มีรถวิ่งผ่าน เป็นถนนที่ใหญ่ พรุ่งนี้ถ้าไปก็คงจะไม่เจอชาวบ้านเยอะ แต่ก็ จะเจอคนแก่ๆ ที่
อยู่ที่บ้านที่จะพอให้พวกเราได้สัมภาษณ์ได้บ้าง แล้วก็ต้องเดินเข้าไปหาต้องเดินเข้าไปถาม ถึงจะวิ่งหนีก็เรียก
เอาไว้ก่อน เดี๋ยว ยายๆ มาให้ถามก่อนเป็นบริบทปกติของคนมอแกน และก็ที่เราไปก็คือ จะมีข้อสังเกตต่างๆ
จะมีพื้นที่ เช่น ศูนย์วัฒนธรรม มีพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม เราก็ค่อยเชื่อมโยงไปอีก ถ้าเกิดเราเจออีกพื้นที่หนึ่ งก็
เป็นสาหรับบ้านนา ในบ้านนาหรือว่าที่บอกว่าเป็นบ้านนายาวตรงนั้นนะครับซอยตาสุด อันนั้นก็เมื่อเราเข้าไป
ครับก็ คล้ายๆ จะไม่มีอะไร แต่ว่าคนในนั้นจะสามารถบอกได้ถึงเรื่องแหล่งหากินต่างๆ เรื่องราวประวัติศาสตร์
การทาเหมืองแร่ของแต่ละพื้นที่ คนในนั้นก็คือ กลุ่มคนที่เคยมาปฏิสัมพันธ์กับเหมืองมาก่อน อะไรประมาณนี้
ข้อควรปฏิบัติที่จะเข้าไปในพื้นที่ ก็คือเราก็ต้องเข้าไปสร้างความสนิทสนมกับชาวบ้านบริเวณนั้น และก็ชุมชน
ต่อไปก็คือชุมชนบ้านไร่ จะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับจากฝั่งทะเล กลุ่มนี้ก็จะขึ้นเขาไปเลย แต่ทางไม่ได้
ลาบาก เดินได้ทุกบ้าน แต่ต้องเดินให้ทุกบ้าน ข้อควรปฏิบัติก็คือต้องเดินให้ได้ทุกบ้าน ไปแล้วบนนั้นก็จะมีบ้าน
ของคนที่เขาทาไร่ด้วย ทาสวนด้วย และลงไปหากินประมงด้วย
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ บ้านบนไร่เวลามีน้อยจะให้เดินตรงในซอยบ้านตาเนื่อง ป้าน้อย ป้านิดค่ะ
นายวิทวัส เทพสง ดีครับเพราะว่าตาเนื่อง ป้าน้อย ป้านิดเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้มาก สอบถามเรื่อง
ประวัติอะไรแกก็รู้อยู่ครับ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ แต่ละกลุ่มจะมีทีมของศูนย์ฯ ไปด้วย และมีคนในชุมชนเจ้าของบ้านช่วย
พาเราไปเดินด้วย และก็เล่าเรื่องต่างๆ ให้เราฟัง พาไปแนะนากับคนในชุมชน จะได้เข้าไปคุยกับเขาได้นะคะ
กลุ่มที่ ๑ ทุ่งทุมีพี่เอ พี่ขวัญ และเจ้าบ้านคือป้าลาภ ป้าลาภโชว์ตัวนิดนึงนะคะ เจ้าของบ้านของเราที่
จะพาไปพรุ่งนี้ และก็มี อบต.เตี่ยนอีกคนหนึ่ง
กลุ่มที่ ๒ ซอยตาสุด ทีมศูนย์ฯ จะเป็นฟางและพี่โบ๊ท มีอาจารย์นฤมลด้วยนะคะ มีพี่เก๋เป็นเจ้าบ้าน
ช่วยพาไปลงชุมชนนะคะ
กลุ่มที่ ๓ บ้านบนไร่ ทีมศูนย์ฯ เป็นพี่หมวยกับพี่โอ๋ เมื่อวานนี้เขาเดินสารวจไปทั่วเลย จะมีคุณหญิง
เป็นเจ้าบ้านช่วยพาเดินเข้าไปในซอยป้าน้อย ป้านิด และตาเนือ่ งค่ะ
พรุ่งนี้เราจะมารวมกันที่นี่ มาขึ้นรถที่โรงแรมเวลาแปดโมงเช้า มีเวลาให้อยู่ในชุมชนได้ถึง ๑๑.๐๐น.นะ
คะ พอ ๑๑.๐๐น. มารวมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนหรือว่าบ้านวัฒนธรรมทับตะวันนะคะ พรุ่งนี้เราจะไปดูกัน
อีกครั้งว่าอยู่ตรงไหน มีเวลาให้อยู่ในชุมชนได้ถึง ๑๑.๐๐น.นะคะ
กระบวนการทาอย่างไร อย่างแรกขอให้เริ่มทาจากแผนที่เดินดินก่อน อย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์ให้ทาแผนที่
เดินดินก่อน เพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมว่าชุมชนเป็นยังไงบ้าง จริงๆ พื้นที่ที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็น
ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เพราะว่าจะได้คุยกับคน ให้ทาแผนที่เดินดินโดยเดินไปด้วยกัน พยายามเดินไปพร้อมๆ กัน
คุยไปพร้อมๆ กัน มองไปพร้อมๆ กัน พอทาแผนที่เดินดินเสร็จแล้วจะให้ไปสัมภาษณ์นะคะ สารวจเสร็จวาด
๔๗

ภาพในกระดาษของตัวเองเสร็จก็ไปสัมภาษณ์กัน โดยที่เรามีโจทย์ให้สัมภาษณ์คนที่เราแนะนาให้นะคะ จริงๆ
คนในชุมชนเป็นคนแนะนาให้
กลุ่มที่ ๑ ทุ่งทุ รายชื่ออยู่ข้างหลังแล้ว ทุ่งทุอยากจะให้ไปคุยกัน ตาเพียร หาญทะเล หรือเฒ่าตุ๊ อันนี้
ไปหาคาตอบเองว่าเฒ่าตุ๊รู้อะไรบ้างนะคะ กลุ่ม ๑ ทุ่งทุจะต้องไปสัมภาษณ์ตาตุ๊
กลุ่มที่ ๒ ไปซอยตาสุด จะต้องไปสัมภาษณ์ป้ากล้วย หรือคนในชุมชนเรียกว่า น้องกล้วย น้องแปลว่า
แม่ แม่กล้วยนะคะ น้องกล้วยเป็นภรรยาของตาหนู ไปทาแผนที่เดินดินแล้วให้หาเอาเอง คุณเก๋อาจจะยังไม่
ต้องบอกว่าอยู่บ้านไหน เราจะไปหาน้องกล้วยให้เจอ
กลุ่มที่ ๓ บ้านบนไร่ จะไปสัมภาษณ์ตาเนื่องและ ยายนิด กลุ่มนี้มีคนเล่าเรื่องเยอะนะคะ แต่ละกลุ่ม
จะมีโจทย์บังคับว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านทั้งหลายเหล่านี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าปรากฏว่าตอนที่เดินทาแผนที่เดินดิน
เกิดเจอคนบางคนที่แบบเราสนใจอยากจะคุยกับเขาก็เพิ่มได้ ให้ใช้เวลาภายใน ๑๑.๐๐น. ต้องกลับมารวมกัน
ที่ศูนย์วัฒนธรรมทับตะวัน พรุ่งนี้จะต้องเตรียมอะไรบ้าง เราจะมารวมกันที่นี่ จะออกจากที่นี่เวลา ๘๐๐น.ตรง
นะคะ เตรียมเสื้อผ้าสาหรับกันแดด กางเกงขายาว เผื่อว่าต้องไปเดินลุยป่าหรืออะไรบ้างเล็กน้อย ถ้าใครมีร่ม
เตรียมร่มไปด้วยเผื่อฝนตก หมวกกันแดด อย่าลืมสมุดหรือกระดาษที่จะเอาไปจดด้วยนะคะ
นางสาวสรินยา คาเมือง ขอขานรายชื่อ ขอให้แต่ละกลุ่มยกมือเพื่อที่ว่าจะได้จากันได้นะคะว่าแต่ละ
กลุ่มมีใครบ้างนะคะ
กลุ่มที่ ๑ ทุ่งทุทับตะวันนะคะ มีคุณภควรรณ จาก สนง.วัฒนธรรมพังงานะคะ คุณนริศ สนง.พมจ.
พังงา คุณรุ่งศักดิ์ จาก สนง.วัฒนธรรมระนอง คุณศักดา พรรณรังสี จากบ้านน้าเค็มค่ะ คุณชูชาติ ธงชัย จาก
ท้ายเหมือง และคุณพลาเดช ณ ป้อมเพชร ขอรายชื่อเมื่อ ครู่ยกมืออีกครั้งจะได้จากันได้ กลุ่ม ๑ จะมีอีกท่าน
หนึ่งนะคะ เป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรแพลน ที่จะมาจากระนอง วันนี้ยังมาไม่ถึงนะคะ มีทั้งหมดอยู่ ๗ ท่านนะ
คะ ก็ช่วยจาสมาชิกเวลาทั้งไปและกลับก็จะได้แบบคุ้นเคยกันนะคะ
กลุ่มที่ ๒ ซอยตาสุดนะคะ คุณจีรนันท์ค่ะ วัสนง.ฒนธรรมพังงา คุณศิริทิพย์ค่ะ สนง.วัฒนธรรมกระบี่
ค่ะ คุณปุณณสานะคะ จาก สนง.วัฒนธรรมระนอง คุณวุฒิชัย โทอุดทานะคะ คุณกิ่งมณี เก้าทะเล คุณสุจิตรา
นะคะ จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา คุณเดียว ทะเลลึก และอาจารย์นฤมลค่ะ ขอยกมือนะคะ กลุ่ม ๒
ค่ะ กลุ่มนี้จะมีทั้งหมด ๘ ท่าน ไปที่ถนนตาสุดนะคะ
กลุ่มที่ ๓ ค่ะ ไปที่บนไร่นะคะ คุณกิตติมา สนง.วัฒนธรรมพังงา คุณวีรวรรณ เนตรสกุลนะคะ สนง.
วัฒนธรรมพังงา คุณศิริรัตน์ สนง.วัฒนธรรมกระบี่ คุณโชคดี ธงชัย จากปากวีปนะคะ คุณอานาจ นาวารักษ์ค่ะ
ผู้ใหญ่จากเกาะนก คุณนิคม ธงชัย จากทับตะวันนะคะ และก็คุณหมวย อุษา โคตรสีเพชรนะคะ ขอยกมือด้วย
ค่ะ กลุ่มที่ ๓ ขอบคุณมากค่ะ
ยังมีใครที่ตกรายชื่อไปไหมคะ ครบถ้วนไหมคะ หรือว่าขาดเพื่อนคนใดไปช่วยแจ้งเราด้วย ผู้ใหญ่จงรัก
พรุ่งนี้เช้าท่านคิดว่าจะไปเจอกันที่หมู่บ้าน เสร็จแล้วเก้าโมงท่านมีธุระและจะมีประชุมตอนบ่ายจะกลับมาฟัง
ที่นี่อีกทีค่ะ ส่วนท่านประธานห้องแจ้งว่าจะมาพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะ ช่วงเช้าก็เลยจะไม่ได้ไปกับเรา
ขอนัดเวลา แปดโมงตรงรถออกนะคะ ขอความกรุณาตรงเวลาเพราะว่ากลุ่มใหญ่ และเราใช้เวลาจาก
ที่นี่ไปโน่น ๓๐ นาที จะได้มีเวลาพอที่จะทางานกันด้วย ส่วนทางเครือข่ายพี่น้องชาวเลจากทางบ้า นน้าเค็ม
ปากวีปจะมีรถไปรับแต่เช้า รถจะออกจากที่โรงแรมนี้เจ็ดโมงครึ่ง จะไปรับท่านเพื่อไปส่งตามจุดต่างๆ เพราะว่า
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เมื่อเราแบ่งกลุ่มกันแล้ว เราก็จะไปส่งตามจุดที่เราจะต้องเดินทาแผนที่เลยค่ะ รับประทานอาหารเย็นตอน
๑๘๐๐น.นะคะ สถานที่เดิมเชิญเครือข่ายพี่น้องชาวเลรั บประทานอาหารด้วยกันนะคะ สาหรับกาหนดการ
พรุ่งนี้พอกลับจากภาคสนามมาแล้ว เรามารับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่ก่อน และก่อนที่จะเข้ามาจัดการ
ข้อมูลกัน มาถึงแล้วจะขอให้พรุ่งนี้ที่จะเดิน ทางกลับค่ะ ขอให้เช็คเอาท์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ามาในห้อง
ประชุมค่ะ รับประทานอาหารแล้วก็กลับมาจัดการข้อมูลกันนะคะ หลังจากนั้นก็พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วก็แยกย้าย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะ

รายชื่อแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม ๑
ทุ่งทุ/ทับตะวัน

กลุ่ม ๒
ถนนตาสุด/บ้านนา

กลุ่ม ๓
บนไร่

staff : ธัญลักษณ์, จุฑามาศ, ป้าลาภ

staff : สรินยา, เพ็ญรุ่ง, วิทวัส

staff : จุไรรัตน์, นวลพรรณ, อรวรรณ

๑. นางสาวภควรรณ มณีรตั น์
(สนง. วธ.พังงา)

๑. นางสาวจีรนันท์ ญาติพัฒ
(สนง. วธ.พังงา)

๑. นางสาวกิตติมา สนธิเมือง
(สนง. วธ.พังงา)

๒. นายนริศ เปกะมล
(พม.พังงา)

๒. นางสาวศิริทิพย์ แป้นคง
(สนง. วธ.กระบี)่

๒. นางสาววีระวรรณ เนตรสกุล
(พม.พังงา)

๓. นายรุ่งศักดิ์ รักสัตย์
(สนง. วธ.ระนอง)

๓. นางสาวปุณณสา อาจทอง
(สนง. วธ.ระนอง)

๓. นางสิริลักษณ์ ศรีนุรจน์
(สนง. วธ.กระบี)่

๔. นายศักดา พรรณรังษี
(บ้านน้าเค็ม)

๔. นายวุฒิชัย โทอุธทา

๔. นายโชคดี ธงชัย
(ปากวีป)

๕. นายชูชาติ ธงชัย
(ท้ายเหมือง)

๕. นางสาวกิ่งมณี กล้าทะเล
(บ้านน้าเค็ม)

๕. นายอานาจ นาวารักษ์
(เกาะนก)

๖. องค์กร Plan

๖. นางสาวสุจิตรา โบบทอง (FED)

๖. นายนิคม ธงชัย (ทับตะวัน)

๗. นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

๗. นายเดียว ทะเลลึก

๗. นางสาวอุษา โคตรศรีเพชร

๘. อ. ดร. นฤมล อรุโณทัย
สัมภาษณ์ นายเพียร หาญทะเล
(เฒ่าตุ๊)

สัมภาษณ์ ป้ากล้วย

สัมภาษณ์ ตาเนื่อง ยายนิด

๔๙

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
นาเสนอแผนที่เดินดินทุกกลุ่ม ขออนุญาตเริ่มจากกลุ่ม ๒ ลาดับที่ ๒ ก็จะเป็นกลุ่มทุ่งทุ กลุ่ม ๑ แล้วก็
จะเป็นบ้านบนไร่ เป็นลาดับ ๓ ต่อไปหลังจากที่นาเสนอแผนที่เดินดินเสร็จแล้วจะให้แต่ละกลุ่มเตรียมนาเสนอ
เครื่องมือชิ้นอื่นเพื่อให้ประหยัดเวลา จะให้แต่ละกลุ่ม นาเสนอเครื่องมืออย่างละ ๑ ชิ้น
กลุ่มที่ ๑ นาเสนอประวัติชีวิต
กลุ่มที่ ๒ นาเสนอปฏิทินชุมชน
กลุ่มที่ ๓ นาเสนอแผนผังเครือญาติ
ถ้าพร้อมแล้ว กลุ่ม ๒ ส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องของแผนที่เดินดินที่ไปเดินในซอยตาสุด พยายามเล่า
รายละเอียดให้ครบถ้วน พูดถึงพื้นที่กิจกรรมด้วยว่า ใครไปทาอะไร ตรงไหน ใครเป็นญาติใครมีความสัมพันธ์
กันอย่างไร กลุ่มอื่นๆ ช่วยฟังเพื่อนๆ ด้วยจะได้ต่อภาพแผนที่เดินดินร่วมกันได้
นายวิทวัส เทพสง แผนที่เดินดินที่พวกเราทาจะบรรยายภาพบรรยากาศไปให้เห็น เริ่มเข้ามาก็คือเข้า
ทางซอยตาสุด ตาสุดเป็นต้นตระกูลของคนในนี้ครับ แล้วก็เข้ามาเดินเข้ามาในนี้ก็เขียนไว้ว่า พบบ้านนายมง
หาญทะเล เป็นหลังแรก ก็ไปถามชื่อมา ฝั่งซ้ายมือจะเป็นป่าต้นมันปูที่ชาวบ้านไปเก็บมาใช้ทาเป็นผักกิน ทาง
ขวามือจะเห็นเนินทรายเหมืองเก่า เข้ามาก็เจอบ้านชาวบ้าน ผมนับแล้วผมจาไม่ได้ว่ากี่หลัง บ้านชาวบ้านที่เรา
มาเจอหลังแรกเป็นบ้านของป้าบุญ ก็ถามแกป้าบุญแกเป็นแม่ครูนะครับ ต่อจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆ เจอบ้าน
เจออะไรบ้างนะครับ มีชาวบ้านฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ หลังจากที่เราเข้าไปเข้าไปแล้ว เราก็ได้พูดคุยซักถาม
รายละเอีย ด ก็ได้รู้ ถึงพื้น ที่ที่เราต้องใส่ เพิ่มขึ้นคือจุดๆ ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ เช่น นาของนาแป๊ะชิโ ต๋
สมัยก่อนก็อยู่ตรงนี้ในมุมนี้ นาของเฒ่าปางอยู่ในพื้นที่ที่ปลูกต้นปาล์ม มีนาของป้าฮั้ว ส่วนนี้จะเป็นไร่แตงโม ไร่
แตงโมเป็นไร่ใหม่ของคนไทย เป็นพืชใหม่ทพี่ ึ่งเข้ามาในชุมชน ในไร่แตงโมก็จะใช้สารเคมีสาหรับเพาะปลูกเยอะ
ยาฆ่าแมลง วิธีการที่เขาปลูกก็ใช้สารเคมีเยอะ ทางขวามือที่เห็นจะมีคูน้า คูน้าจืด ที่มีมานานแล้ว ทางขวามือ
จะเห็นเป็นหลุมเหมืองใหญ่ๆ ไปสอบถามมาเป็นหลุมเหมืองของป้าเท่ง แล้วเมื่อสอบถามเข้าไปอีก ป่าตรงนี้
เป็นพื้นที่ทาพิธีกรรมตอนเดือนสิบทาในป่า ความสัมพันธ์ของคนคือคนในนี้ครับ จะไปหากิน หาปลาอะไรที่ใน
บึง เราไม่ได้ถามว่าพื้นที่พิธีกรรมมีบ้ านไหนร่วมบ้าง แต่ว่าก็รู้ว่าเป็นคนที่อยู่ในซอยนี้ครับในจานวนกลุ่มบ้าน
ตรงนี้ ก็เป็นคนที่ไปทาพิธีกรรมบริเวณนี้ครับ
พิธีกรรมอันนี้คือพิธีกรรมอะไรคะ
นายวิทวัส เทพสง พิธีกรรมเดือนสี่ครับ ไหว้บรรพบุรุษ
ไหว้บรรพบุรุษนี่ไหว้ใครคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นบรรพบุรุษรวมๆ
นายวิทวัส เทพสง บรรพบุรุษของตระกูล บ้านในกลุ่มที่ไปทาพิธีกรรมตรงนี้ น่าจะเป็นบ้านนายเสือ
หาญทะเล บ้านนางอิ่ม ป้าอิ่มเป็นเจ้าของบ้าน ถ้าเราเขียนให้เชื่อมโยงกันเราก็โยงเส้นไปตรงนี้ได้ บ้านป้า
อิ่มไปทางนี้เมื่อกี้ยายลาภบอก ชาวบ้านทุกหลังจะไปหาปลา เราก็โยงกับตรงนี้ได้ แล้วก็ประวัติศาสตร์ โยงไป
ถึงตรงนั้น ทาให้เรารู้ว่าการทาเหมืองไม่ได้ทาเฉพาะเหมืองราง มีเหมืองแบบย่าของเป๊ะมีน เป๊ะมีนเขาทา
เหมืองย่า เราก็ถามว่าเขาทายังไง เขาบอกว่าย่าๆๆ ให้มันแชะๆๆ และเอาแร่ขึ้นมา จากนั้นก็มายุคที่ ๒ ยุคที่
๒ จะเป็นพ่อของตาหนู พ่อของตาหนูกับน้องชายของพ่อชื่อเป๊ะติ่ง มาทาเป็นเหมืองนก เป็นเหมืองที่ขุดคูลง
ไปแล้วก็ทาเป็นนก หลังจากนั้นเป็นเหมืองนกก็เป็นเหมืองร้าง เป็นเหมืองใหญ่ คราวนี้ก็เป็นเหมืองของป้ าฉ้วน
๕๐

แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้วาดไปถึงเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปดู แต่ว่าเราก็ได้รู้จากปากของแม่กล้วยกับตาหนู แล้ว
คนในนี้ก็ใช้น้าประปาของตัวเองคือว่ามีแทงค์ส่งน้าของตัวเอง คนในนี้ก็จะมีคนที่เป็นหมอตาแยอยู่ ๓ คนที่รู้
เรื่องของการทาคลอด มีป้ากล้วย มีป้าชุ่ย มีป้าดา แล้วก็เอามาเชื่อมกันในนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้โยงเส้น ที่เราเห็นที่
จริงต้องโยงเส้นให้มันมาสัมพันธ์กัน และก็มีแม่หมอ แม่หมอก็มีป้ากล้วย เป็นแม่หมอที่ทาพิธีกรรมไหว้พ่อตาธง
สามสี กับป้าชุ่ยสองคนก็เป็นแม่หมอ แต่มีป้าดาอีกคน แต่ป้าดาเป็นเจ้าของบ้าน ป้าดาไม่ได้เป็นหมอนะครับ
เมื่อก่อนพ่อแม่ของแม่กล้วยก็อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านป้าดา เสาพ่อตาธงสามสีก็เลยตั้ งที่นั่นนะครับเป็นบรรพบุรุษคน
สาคัญของตระกูลนี้ นอกจากเป็นหมอ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร บ้านตาสิไว ตาสิไวเป็นคนอีสาน ในนี้ก็เขียน
ว่าเป็นคนอีสาน พยายามที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวมอแกน พยายามที่จะเก็บสมุนไพร ในนี้ถ้าเกิดว่าเรา
มองดูจะมีกลุ่มตระกูลอยู่เป็นตระกูลภู่สกุล เป็นสกุลของตาหนู มีสกุลหาญทะเล ก็คือนามสกุลเก่าของป้ากล้วย
ถัดมาทางนี้จะเห็นว่ามีนามสกุลที่แปลกเพิ่มขึ้นมาก็คือนามสกุลเจตนานะครับ ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
มาทางนี้ก็คือจะเป็นนามสกุลสารบาน เราก็ถามต่อไปกลุ่มสารบานมีก็ไม่ได้ถามว่าป้าลีเป็นอะไรกับป้ากล้วย
ลูกพี่ลูกน้องนะครับ และก็ตาสิไวก็มาได้กับป้าลี แต่สารบานของตาสิไวจะมาเชื่อมโยงกับพื้นที่ของสวนปาล์ม
นะครับ ก็คือตรงนี้ก็เป็นสวนปาล์มของเฒ่าปาน และก็เป็นกลุ่มเป็นญาติกันอีกกลุ่มหนึ่ง เครือญาติหนึ่งอีกที่อยู่
ด้านหน้าถนนใหญ่ ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่มก็ไม่ได้ไปถึงบ้านเฒ่าปาน เฒ่าปานเป็นคนที่สาคัญนะครับ แล้วก็ทั้งหมดครับ
คือข้อมูลที่เราเดินไปก็ใช้เวลาไม่มากการสอบถามก็ไปหยุดอยู่ที่ป้ากล้วย เป็นเรื่องของประวัติชีวิตป้ากล้วยที่แก
เล่า เล่าไปก็สนุกกันไป เล่ายาวมากแต่เราจับใจความได้นิดเดียว สรุปแล้วก็คือพวกเราก็ได้ก็ เห็นความสัมพันธ์
ของคนในซอยนี้ ว่าใครเป็นพี่น้องใครเป็นญาติใคร ลูกป้ากล้วยมีอยู่กี่คน แกก็ยังเล่าไม่ได้ว่าลูกมีกี่ค น คนไหน
คนที่หนึ่ง คนไหนคนที่สอง แสดงว่าเยอะมากอยู่เป็นแถบนี้ทั้งแถบเลย จะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกกลุ่มตระกูล
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างนอก พื้นที่เลยนอกจากซอยนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กับเครือญาติในกลุ่ม แล้ว
เราได้เห็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรมของที่บ้านป้าดา จุดสนใจในตรงนี้ก็คือ
เราต้องไปหารายละเอียดอีกครั้ง เช่น หลุมเหมืองเก่า บ้านป้าดา ก็คือต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ป้าชุ่ยนี่เป็น
หมอตาแยด้วยนะครับ ป้าดาเป็นผู้ช่วยหมอตาแย และก็มีน้ากล้วยเป็นหมอใหญ่ ที่เขาไล่เรียงกันมาประมาณ
นั้น ป้ากล้วยเป็นคนที่พ่อแม่ก็มีลูกหลายคน ลูกเยอะมาก เยอะจนจาไม่ได้นะครับ แกก็เล่าให้เห็นถึงบรรยากาศ
จากการที่เราไปเก็บลงทาแผนที่เ ดินดิน แกก็เล่าให้เห็นบรรยากาศของการทานาสมัยก่อน เมื่อก่อนแกทานา
ยังไง แกพูดให้เห็นบรรยากาศของหนุ่มสาวสมัยก่อนด้วย
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ เชิญกลุ่มต่อไป กลุ่มทุ่งทุ กลุ่ม ๑
นายชูชาติ ธงชัย สวัสดีครับ ผมจะบรรยายตั้งแต่แรกเริ่ มเดิมทีที่เราลงมาจากรถตู้ เราลงมาครั้งแรก
เราก็มาถึง รู้สึกว่าเราลงมาจากศูนย์วัฒนธรรม หน้าศูนย์วัฒนธรรม แล้วเรายังปรับตัวไม่ทัน ไม่รู้ว่าจะไปไหน
กันดี นั่งคุยกันพักใหญ่นึกขึ้นได้ว่าเราต้องย้อนกลับมาที่เดิมจุดเริ่มต้น หน้าโรงแรมหน้าปากทางเข้าโรงแรม ก็
ยังนึกไม่ออกว่าเราจะเริ่มต้นจากไหน นึกขึ้นได้อีกทีก็เจอป้าลาภ ป้าลาภแกบอกว่าขอใช้เวลาแป๊บหนึ่ง พอใช้
เวลาเสร็จเราก็เริ่ม พอเริ่ม เราก็ถามป้าลาภว่า บ้านแรกเป็นบ้านของใครชื่ออะไร ป้าลาภก็ลาดับความเสร็จ
บ้านแรกก็คือ บ้านของ อบต.เตี่ยน พอดีวันนี้ อบต.เตี่ยน ติดภารกิจด้วย ก็เป็นบ้านของพ่อลูน ผมพูดแบบเอา
รายละเอียดเยอะนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นเครือญาติกันทั้งนั้น ส่วนที่ว่าเราดูแล้วจะดูแปลกตาที่สุดก็
คือศูนย์วัฒนธรรมเป็นของดีของหมู่บ้านด้วย แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าศูนย์ของเราอยู่ที่ไหน เราก็กลับมาอีกครั้ง
๕๑

หนึ่ง มานั่งคุยกันที่ศูนย์ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราไปศึกษาไปหามาว่าปัญหาและข้อมูลทั้งหมดคืออะไร สรุปได้ว่า
ทั้งหมดนี้เอาสั้นๆ เผื่อไม่ทันเวลา สรุปสั้นๆ ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เรายังได้ไม่เต็มนัก เราก็กลับไปเดินๆ ไปหาตา
เพียร ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่โดยพื้นที่ จริงๆ ถ้าเป็นไปได้ขอตัวเสริมหน่อยครับ อาจจะเป็นพี่เก๋ซักนิดมาช่วย
หน่อยครับ ยายลาภดีกว่า เพราะว่าจริงๆ ผมข้อมูลที่แท้จริงผมอาจจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ ยายลาภขอเสริม
นะครับ
นางลาภ หาญทะเล ถึงบ้าน อบต.เตี่ยน ไปบ้านพ่อลูนนี่เป็นคนไทย แม่เฒ่าแกเป็นชาวเลแต่พ่อเป็น
ไทย พอมาถึงบ้านพ่อลูน บ้านเป๊ะเก่า บ้านเป๊ะเก่านี่เป็นบ้านของโกเป๋ บ้านกาแพงก็มาถึงก็มาเป็นบ้านป้าดี
บ้านป้าดีแล้วก็มาเป็นบ้านป้าบีสองหลัง บ้านป้าบีแล้วก็มาเป็น บ้านป้ายัน บ้านป้ายันก็เป็นบ้านป้านน ป้านน
แล้วก็บ้านของโกชวน และก็เป็นบ้านป้าตวน บ้านป้าตวนก็มาเป็นบ้านของป้าลอย บ้านป้าลอยแล้วก็เป็นบ้าน
ของตามูล ตามูลเป็นบ้านของป้านิด บ้านป้านิดก็มาเป็นบ้านของป้าลาภ สามหลังสี่หลังนี่เป็นเครือญาติของป้า
ลาภทั้งนั้น ตาเตี่ยนนี่ก็เป็นญาติเป็นหลาน ป้าเมียนนี่ไม่ใช่ ป้าเมี่ยนนี่เป็นคนนอก แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
เป็นชาวเลแม่ชาวเลแต่พ่อคนไทย ป้านน เป็นลูกของป้ายีนเป็นเมียของโกเคียน เป็นหลานชายของป้าลาภ นิด
เป็นคนไทย เล็กไทยพ่อก็ไทย นี่เป็นศูนย์วัฒนธรรม นี่เป็นบ้านของโกเก่า ในภาพนี้เป็นบ้านของป้าแจ่ม ป้าแจ่ม
กับโกเก่านี่เป็นแม่กับลูก นี่เป็นร้านค้าของน้องหญิง กับน้องเก๋ และก็มาเป็นบ้า นป้าหุบ บ้านป้าหุบก็มาเป็น
ร้านค้าของป้าหุบ แต่ในนี้มันเป็นญาติพี่น้องเครือญาติ ก็เดินไปทางบ้านป้าลาภ เดินมาไปเจอพี่บ่าวของป้าลาภ
นายเตี่ยนนี่แหละ เดินไปตามซอย เป็นซอยน้อยเป็นถนน ทางเดิมทางควายแต่เขาทาเป็นถนนคอนกรีต ถนน
คอนกรีตโดนภัยพิบัติเขาก็ทาเป็นทางดาเลย แล้วก็เดินไปโซนของพี่ตุ๊ ที่เป็นโซนของบิลลี่ที่เขามาสร้างให้ มี
เครือญาติมีพี่น้องกี่คนแล้วก็มีลูกกี่คนแกก็คุยๆ เรื่องดั้งเดิมเรื่องตอนเล็กๆ แกอยู่กับพ่อแม่ พออยู่ได้ ๑๘ ปีแก
ก็ไปทาทางหลวง ทากรมทาง
นายวิทวัส เทพสง ผมสรุปจากที่เราคุยกับชาวบ้านที่ผ่านมา บ้านทัง้ หมดที่ชาวบ้านหลังจากเกิดสึนามิ
นี่ครับ ที่ว่าชุมชนไทยเข้าไปช่วยสร้าง รู้สึกว่า ๔๔ หลัง แล้วก็มีของคุณบิลลี่สร้าง ๑๒ หลัง พื้นที่ตรงนี้เป็น
เอกสารสิทธิ์ เป็น นส.๓ ที่ได้คุยกับชาวบ้าน แต่ยังอยู่ ๒ รายที่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ มีของยายลาภด้วยคนหนึ่ง
ป้ายีน เหตุผลที่ยายลาภไม่ได้เอกสารสิทธิ์ เพราะว่ากลัวว่าพอได้เอกสารสิทธิ์แล้วจะมีการซื้อขายเลยไม่อยาก
ได้เอกสารสิทธิ์ เป็นแบบนั้นนะ ส่วนถัดไปนะครับ ขอเวลาอีกนิดครับ เหตุทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือว่า คือมี
การเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดสึนามิเลยได้เกิดวันนี้ ที่ว่าพวกเราได้มาพบกัน ได้มาทาแผนที่เดินดิน
ช่วงแรกๆ บ้านมี ๑๔ หลัง แต่ก่อนเกิดสึนามิมี ๑๔ หลัง พอเกิดภัยพิบัติสึนามิแล้วมีการโต้แย้งกับ
นายทุน ก็แบ่งแยกกันเลย ช่วงแรกเขาจะให้โซนนี้มาอยู่ด้วยกัน แต่ชาวบ้านไม่ยอม คนแก่มีเยอะให้มาอยู่ใน
ล็อคนี้ เมื่อก่อนมันไม่กระจุกมันมีอยู่ ๑๔ หลัง
ต่อไปอีกกลุ่มหนึ่ง ขอบคุณนะคะ สนุกมาก ค่ะ กลุ่ม ๓ บ้านบนไร่ค่ะ
สวัสดีครับ ผมกลุ่ม ๓ ครับ บ้านบนไร่ เขาเรียกว่าแผนที่เดินดินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแผนที่มือ
นะครับ จะเห็นว่าเห็นถนนก่อน ขั้นแรกเราก็จะเห็นถนน ถนนในหมู่บ้าน ถนนเพชรเกษมลงไปข้างล่างเราไม่
ต่อถนนในหมู่บ้าน เราจะเห็นถนนในหมู่บ้าน เห็นเป็นซอยอยู่ แต่ละซอยจะมีบ้าน มีต้นไม้ มีชื่อเจ้าบ้านนะ
ครับ ในแผนที่เดินดินทั้งหมด ในกลุ่มบ้านกลุ่มนี้ ทั้งหมดมีอยู่ ๔๖ หลังคาเรือน ก่อนจะถึง ๔๖ หลังคาเรือนก็
ย้อนไปซักนิดหนึ่งสมัยก่อนนะครับที่ผมจาความได้ตอนเด็กๆ มีไม่กี่หลังคาเรือน อย่างน้อยที่ผมจาได้ก็มีแค่ ๑๐
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ที่ผมเป็นเด็กๆและก็ได้มาเที่ยว ก็เราจะโยงไปถึงญาติ ญาติแต่ละครัวเรือน ว่าใครเป็นญาติใคร เอาข้างล่าง
ก่อน ข้างล่างเป็นซอยของบ้านน้าลืน บ้านน้าลืนนี่จะมีอยู่ ๕ หลัง นี่ก็เป็นเครือญาติของน้าลื นเป็นลูก มีพี่สาว
ด้วยพี่สาวของน้าลืน ป้าสานี่จะเป็นพี่สาวของน้าลืน ซอยแรก แล้วก็มาบ้านป้าริ้ว สี่ห้าหลังพูดง่ายๆว่าเป็นญาติ
ของน้าลืน และก็เดินมาถึงบ้านจิชง บ้านป้านวย บ้านป้านวยนี่จะต่อกันไปถึงบ้านหญิง บ้านนา อันนี้คือเครือ
ญาติกันนะครับ อยู่ในเครือญาติกันเป็นหลาน เป็นน้อง เป็นพ่อ พ่อของหญิง เครือญาติกันหมดเลยในโซนนี้
แล้วเราก็เดินไปอีก ทีนี้เดินไปถึงเลยถึงบ้านตาเนื่องนะครับ สุดนี้เลยนะครับ เราเดินมาถึงบ้านตาเนื่องก็เดินมา
ถามตาเนื่องนะครับก็ประวัติต่างๆของหมู่บ้าน ได้ถามแต่ก็รายละเอียดก็ได้ไม่เยอะ เพราะว่าเวลาเราน้อย ใน
การที่จะมาถามอะไรแต่ละอย่างแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาเยอะในการถามข้อมูลถามประวัติไม่ใช่วันเดียว เราไป
แล้วเราจะถามจบเลยหมดเลยข้อมูล จะได้ข้อมูลไม่เท่าไหร่ การที่เราจะลงพื้นที่แต่ละอย่างแต่ละพื้นที่ เราต้อง
หลายๆ วันกว่าจะได้รายละเอียด ตาเนื่องนี่ก็มาถึงป้าไท นี่บ้านหวานเป็นลูกก๋งบุ๋มโยงจากนี่มาเลยข้ามถนนมา
เลย แล้วก็ไปบ้านตาล นี่แหละบ้านตาเนื่อง บ้านตาเนื่อง ป้าเตา พี่น้องกันบ้านป้าเตาเป็นพี่น้องกัน ตาเนื่อง
เป็นพี่ ป้าเตาเป็นน้อง แต่ตาเนื่องแกก็เป็นหมอพิธีกรรมด้วย แล้วมาบ้านป้านิด ย้อนมาบ้านป้านิดบ้ านยัด ยัด
เป็นหลานของป้านิด และก็เป็นพี่น้อง บ้านตาเตี้ย ตาเตี้ยเป็นพี่น้องกับป้านิด นี่คือโซนบริเวณด้านขวามือ เป็น
พี่น้องของป้านิดทั้งหมด แล้วเราก็มาบ้านตามาดอีก บ้านตามาดนี่ได้เดินกันป่าว ไม่ได้เดินแต่ผมโยงไปให้ ก็
บ้านตามาดนะครับกับบ้านป้าเลี้ยง พี่น้องกัน ตามาดนี่เป็นพี่ของป้าเลี้ยง ต่อไปให้น้องหญิงเสริมดีกว่า
นางสาวอรวรรณ หาญทะเล ขอเสริมค่ะ พื้นที่สาคัญอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเรื่องเล่าที่เราก็เชื่อว่าเป็น
พื้นที่อันตราย แยกลงไปในซอยบ้านยายนิด จะมีร่องน้าที่ลงมาจากภูเขา และออกสู่ทะเล ร่องน้านี่จะสู่ทะเล
แล้วเราก็เชื่อกันว่าผีค่ะ ผีจะขึ้นผีทะเลหรือว่าผีบนเขา พอถึงเวลา ๑๕ ค่า เดือน ๔ ก็จะเป็นวันที่ผีออกมาเล่น
แล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าพื้นที่บริเวณนั้น พอถึงวันนั้นแล้วห้ามให้เด็กๆ หรือพวกเราคนในชุมชน ออกมาเดินผ่าน
ออกมาทาอะไร เมื่อก่อน ขนาดออกมาเดินเล่นก็จะโดนทัก ทักแล้วก็จะไม่สบายไข้แล้วก็ไปหาหมอ หมอก็บอก
ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไร หญิงก็เคยเป็นหญิงกระอักเลือด เขาเรียกว่าผีโหด ผีโหดคือเป็นผีอันตราย เฒ่าชิ่วได้ตาย
กับแยกนี้ค่ะ ตาชิ่วได้เสียชีวิต ที่หญิงเล่าจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ แต่หญิงไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาล ๗ วัน
เลือดออกทางปาก และจมูก หมอเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรให้กลับไปเถอะ แล้วหญิงก็กลับมาบ้านแล้วก็ต้อง
กลับไปอีก เพราะว่าเลือดมันยังไม่หยุดเลย ตอนนั้นทวดหญิงหรือใครก็ไม่ได้เอะใจเรื่องนี้ ค่ะ สุดท้ายแล้วทุกคน
บอกว่าต้องรักษาตามผีถึงจะหาย ก็หายค่ะ พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่จากบ้านหญิงข้างบ้านหญิงเป็นบ้านพี่ชงใช่
ไหม ไปถึงบ้านโกยักไปถึงบ้านยายนิดเป็นพื้นที่ของทวดต้อม ซึ่งทวดต้อมเป็นคนที่บุกเบิกที่ดินบนไร่ส่วนหนึ่ง
และก็บริเวณนี้มีผู้บุกเบิกอยู่ประมาณ ๕ คน ก็คือมีทวดคัน มีทวดสน มีตาโด่ง ทวดโด่ง มีอยู่ประมาณ ๕คนที่
ไปบุกเบิกทีน่ ี่ พื้นที่สาคัญอีกที่หนึ่งก็คือว่า ทวดหญิงทวดต้อมได้ฝังชีวิตไว้ที่นี่ และมีทั้งเฒ่าใจและยายมิก ทวด
บอกว่าถ้าทวดตายไปให้ฝังทวดเอาไว้ ทวดกลัวว่าวันหนึ่งลูกหลานจะขายที่และจะไม่มีพื้นที่สาคัญให้ทวดอยู่
เพราะว่ากว่าที่ทวดจะได้พื้นที่ตรงนี้ ทวดก็ต้องมาต่อสู้และก็ ขึ้นศาลกับผู้ใหญ่บริเวณนั้น เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคน
ไทยเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ทั้งหมดเลยจะเอาหมดอีก เพราะว่าตอนนั้นทวดต้องย้ายออกมาจากทุ่งเค็ด
จากพื้นที่ทรายและก็อพยพมาอยู่ที่นี่กัน และเขาก็ตามมาเพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้อีก ทวดก็เลยบอกว่าขอต่อสู้
สุดท้ายแล้วทวดก็ไม่รู้จะหนีไปอยู่ที่ไหนแล้วเราขอต่อสู้ เพื่อที่จะเอาที่ดินผืนนี้ไว้ให้เป็นของลูกหลานปัจจุบันค่ะ
และก็ก่อนตายก็เลยบอกว่าขอฝังไว้ที่นั่น และก็มีคนที่บุกเบิกจะมีอีกคนหนึ่งที่ฝังตัวเองไว้บริเวณนี้เป็นเฒ่าเม่น
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เฒ่าเม่นเป็นผู้บุกเบิกด้วยตรงนี้ แล้วก็ทั้งหมดค่ะมีอยู่ประมาณทั้งทุ่งทุ ทุ่งเค็ดแล้วก็บ้านไร่นี่มีอยู่ ๕ ตระกูลที่
เป็นผู้บุกเบิกทับตะวัน ปัจจุบันที่เขาเรียกชื่อกัน มีทั้งหมดมีอยู่ ๕ ตระกูล ไม่ว่าจะเป็นซอยตาสุด ซอยทุ่งทุหรือ
บนไร่ สมัยทวดเขาเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลย ๕ คนค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ เป็นเรื่องที่สาคัญมากๆ เลยที่เราจะต้องได้ฟังกัน ทีนี้เหลือเครื่องมืออีก ๓ ชิ้น ขอเริ่ม
จากกลุ่มที่จะนาเสนอผังเครือญาติก่อน คือ กลุ่มที่ ๓ ใครจะนาเสนอผังเครือญาติ
นายอานาจ นาวารักษ์ ผังเครือญาติ เราเอาจากครอบครัวของป้ายอ ป้ายอผู้มีความรู้เกี่ยวกับความ
เชื่อหรือพิธีกรรม แล้วก็เอาฝั่งของป้ายอก่อน ป้ายอมีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน คนที่หนึ่งก็มีตาใน คนที่สองตานุช
ตานุชเสียชีวิตไปแล้ว แล้วคนที่สามป้านาค ป้านาคจะอยู่ลาแก่น แล้วมาป้าวิกคนที่ห้า ป้าเต็งคนที่หก โกรันคน
ที่เจ็ด แล้วมาจิติดคนที่แปด ป้ายออยู่ในเกาะนก สมัยก่อนอยู่ในเกาะนกมีแม่ชื่อเยี้ยนและพ่อเฒ่าไฉ แล้วพ่อ
ของเฒ่าไฉ ก็เปาเฒ่าแวะ และแม่นี่ก็เป็นเฒ่าฉิง ในครัวเรือนของป้ายอก็เป็นเครือญาติกับฝ่ายเมียผมอีกทีหนึ่ง
ผมเลยรู้ฝั่งนี้ พอมาฝั่งของตาเนือง ผมบอกแล้วว่าเป็นหมอพิธีกรรม ฝั่งนี้ตาเนืองมีพี่น้อง ๘ คน คนที่หนึ่งก็
มีคิมไฮ เฒ่าไฮเป็นเมียของตามาด แล้วก็มีคนที่สองก็ซิ คนที่สามก็ป้าผึ้ง ป้าผึ้งนี่เมื่อก่อนก็อยู่ในทุ่งเค็ด แล้วก็
มาสี่ตาพล ห้าตาเนือง หกป้าเตา เจ็ดสาว และก็แปดลม ผมรู้จัก รู้จักป้ามีแปดคนของครอบครัวตาเนือง แล้วก็
มีฝั่งพ่อ พ่อของตาเนืองเฒ่าญวน นี่ฝั่งของตาเนือง ก็ มีเฒ่าเที่ยง เฒ่าหนาย เฒ่าเฟ็ด เฒ่าโหลย เฒ่าเที่ยงเป็น
พ่อ เฒ่าหลายนี่จะเป็นแม่ แม่ของตาเนืองแล้วก็มาในเครือญาติของพี่น้อง ก็มีเฒ่ามัก เฒ่าพง เฒ่าเขียว อยู่ใน
ญาติของเฒ่าเที่ยง แล้วก็มาฝั่งของเฒ่าหนาย ก็มีพ่อแกเฒ่ายาน เฒ่าไฉ มีพี่น้องอยู่ ๔คน คนที่หนึ่งก็เฒ่า
หนาย คนที่สองก็มาเฒ่าพ้ง เฒ่าแวะ ยายปิ๊ก เฒ่าปิ๊ก นี่คือกลุ่มของเฒ่าหนายทั้งหมด แล้วก็มาข้างล่างนี่จะ
เป็นลูกของตาเนือง ลูกของตาเนืองมีอยู่ ๕ คน จริงๆ แล้วของตาเนืองจะมีอยู่ ๔ คนนะครับ มีอยู่ ๔ คน คน
ที่ ๕ นี่จะเป็นลูกบุญธรรม คนที่หนึ่งก็มีกิตติ กิตติก็มีภรรยาชื่อหนู กิตติจะมีลูก ๑ คน อยู่ ป.๑ น้องสตางค์
แล้วก็มาคนที่สองสิริชัย ทางานที่ฟาร์มกุ้ง มีภรรยาชื่อหญิง หญิงนี่ก็อยู่ที่เกาะนก คนที่สามเสียตั้งแต่ในครรภ์
คนที่สี่อัมรา ยังเป็นโสดอยู่ คนที่ห้าน้องพลอย น้องพลอยเป็นลูกบุญธรรมของน้องสาวคือป้า ปิ๊กคนที่แปดนี่
แหละ อยู่บ้านหลังเดียวกับตาเนือง ครับแผนเครือญาติของตาเนืองก็มีเท่านี้ครับ
ขอบคุณค่ะ เครื่องมือต่อไปเป็นประวัติชีวิตของกลุ่ม ๑ ค่ะ กลุ่ม ๑ ช่วยมาเล่าประวัติชีวิตให้ฟังหน่อย
ที่ไปพูดคุยมานะคะ ประวัติชีวิตของเฒ่าเพียร
นางสาวภควรรณ มณีรัตน์ ประวัติของเฒ่าเพียรคร่าวๆ ช่วงอายุตอนเด็กๆ แกไม่เรียนหนังสือ พอโต
ขึ้นมาช่วงวัยทางานแกอายุ ๑๘ ปี เริ่มได้ไปทางานกับกรมทางหลวง พอช่วงชีวิตอีกช่วงถัดไป ช่วงเวลาที่ถัดไป
แกชีวิตแกค่อยข้างจะไม่ลาบากยากเข็ญอะไรรู้สึกว่าเรียบง่าย พอหลังจากทางานกรมทางหลวงเสร็จช่วงวัย อายุ
เกษียร แกทาจนถึงเกษียรเลยครับจนปัจจุบันนี้ ง่ายๆ แกเป็นปัจจุบันนี้แกอยู่คนเดียวครอบครัวแกเสียแล้วครับ
เราผมพูดสั้นๆ ความหมายก็คือว่าชีวิตของแกเป็นคนที่เรียบง่ายและก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ยุ่งยาก ถ้าเราพูดถึง
เป็นช่วงอายุๆ ที่มันเป็นช่วงอายุที่ดูแล้วมันซับซ้อนมันจะลาบาก
ขอเสริม จะมีช่วงตอนตาเพียรเด็กๆ ด้วย จะเป็นช่วงตรงกับช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พอดี ตา
เพียรเล่าให้ฟังว่ามีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นแถวบริเวณขุมเขียว ก็ต้องหนีไปหลบตามขุมเหมืองต่างๆ เป็นช่วงชีวิตวัย
เด็กของตาเพียรด้วย เสริมแค่นี้ค่อยไปคุยกันอีกทีช่วงประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะ
เครื่องมือสุดท้าย ปฏิทินชุมชนค่ะของกลุ่ม ๒ ค่ะในรอบปีเขาทาอะไรกันบ้าง
๕๔

นางสาวปุณณสา อาจทอง สวัสดีค่ะกลุ่ม ๒ ที่สอบถามเกี่ยวกับปฏิทินของชุมชนนะคะ ช่วงประมาณ
เดือนมีนาคมหรือว่าเดือน ๔ จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับไหว้พ่อตาสามพัน พอมาเป็นเดือนเมษายนหรือเดือน ๕
เป็นพิธีหาบคอน ต่อไปเดือน ๖ พฤษภาคม เป็นพิธีไหว้ศาลพระภูมิ แล้วต่อมาก็มาเป็นเดือนสิงหาคมหรือว่า
เดือน ๙ จะเป็นการทาขนมจูจุน ขนมสามเกลอ และขนมขี้กวาง ต่อมาจะเป็นเดือนกันยายนหรือเดือน ๑๐
จะเป็นประเพณีกินบุญ ส่วนต่อมาเดือนตุลาคมหรือเดือน ๑๑ จะร่วมประเพณีเดือน ๑๑ กับเดือน ๑๒ นี้ค่ะ
คือไม่ได้จัดกิจกรรมเองในหมู่บ้าน แต่จะไปร่วมกิจกรรม ก็จะเป็นร่วมประเพณี ลอยเรือประจาปีที่ทากันมาเป็น
ประจาทุกปี สั้นๆ ค่ะ
นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ ขอสรุปสั้นๆ แต่ละเครื่องมือที่เราไปทามาทาให้เห็นอะไรบ้าง สนุกมากๆ
และได้ความรู้เยอะมากเลยโดยที่เราใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลมากกว่านี้ หลายๆ
กลุ่มก็ทราบดีว่าถ้าเราเก็บข้อมูลอย่างละเอียดจะทาให้รู้จักชุมชนมากขึ้น ในส่วนของแผนที่เดินดินคิดว่าทาให้
เห็นประเด็นอยู่ ๒ ประเด็นใหญ่ๆ
ประเด็นแรกค่ะ ขอเรี ยกว่าเราเห็นพื้นที่ของความทรงจา และพื้นที่ของความผูกพัน ของคนที่นี่ ที่ใช้
ชีวิตและเป็นเจ้าของชุมชน เราเห็นความเข้มข้นของกิจกรรมที่คนในชุมชนใช้ในพื้นที่ของตัวเอง เห็นตั้งแต่ว่า
เขาใช้ชีวิตยังไงในปัจจุบันและก็อดีตด้วย เห็นความทรงจาในทุ่งนายาว ตรงไหนที่เรียกว่าทุ่งนายาว ใครที่ไป
ทานาที่ทุ่งนายาวบ้าง แล้วเกิดอะไรที่ทุ่งนายาวบ้าง เห็นแหลมหัวกังเป็นยังไงในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เห็นที่
หาดบางสัก เห็นที่ขุมเหมืองเก่าต่างๆ เห็นที่นาของเป๊ะ หลายคน เห็นพื้นที่ที่คนในชุมชน ถึงแม้ว่าจะตายไป
แล้วแต่ก็ฝังร่างของตัวเองไว้ที่นี่ อันนี้คือความผูกพันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดใช้ชีวิตไปจนถึงจนไปถึงตาย นี่
คือความเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งความทรงจาต่างๆ เหล่านี้อยู่ในชื่อและคาอธิบายในชีวิตของคนที่เราไปพูดคุย
ด้วย เราเห็นความสัมพันธ์ต่างๆ เห็นความสัมพันธ์หลายรูปแบบ แผนที่ที่เราทามานี่ ขอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
เป็นแผนที่เครือข่ายความสัมพันธ์ก็ได้ ความสัมพันธ์อันนี้มีทั้งความสัมพันธ์ของคนกับคนด้วยกัน ความสัมพันธ์
ของคนกับคนเราเห็นอะไรบ้าง เราเห็นตั้งแต่คนสาคัญที่อยู่ในชุมชน มีทั้งหมอใหญ่ต่างๆ เป็นพ่อหมอ ที่ทาพิธี
หรือว่าเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ตาสุด ป้าชุ่ย แม่กล้วย เฒ่าปาน เราเห็นคนสาคัญหลายคน
เห็นความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ เราเห็นว่าต้นตระกูลของแต่ละตระกูลอยู่ที่ไหน ใครเป็นคนเข้ามาบุกเบิก
เครื อข่าย ครอบครัว ของเขาอยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่ บ้านก็อยู่ใกล้ๆ กันด้วย หลายๆ ครอบครัวเลย เห็ น
ความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นด้วยที่เข้ามาอยู่ในชุมชน และก็ความสัมพันธ์ของคนนอกชุมชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ต่างๆ ในชุมชน และก็ความสัมพันธ์ของคนกับคน มีความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ซึ่งเป็นต้นทุนในเชิงความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ทบี่ างเรื่องมีปัญหาอยู่ และก็เราเห็นความสัมพันธ์ของ
คนกับพื้นที่หรือว่ากับทรัพยากร อย่างเช่น เราเห็นป่าต้นมันปู เราเห็นเนินทรายของเหมือง เราเห็นบึงน้าที่
ใช้ได้จนถึงหน้าแล้ง เราเห็นหาดที่เราไปหาปลาหมึก ไปหามันทราย ไปหาแร่ บางที่ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วย
เมื่อเช้านี่เราก็เพิง่ เห็นว่ามีบางที่ทเี่ ป็นอัพเดทข้อมูลเลยว่า เมื่อก่อนเรายังคิดว่าเข้าไปหาได้อยู่เลย แถวขุมเขียว
เลยขุมเขียวไปทางเหนือหน่อยแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้ว เราเห็นพื้นที่สาคัญในเชิงของความศักดิ์สิทธิ์ ทาให้เรา
เห็นว่าคนในชุมชนเคารพเชื่ อถืออะไร เห็นพื้นที่ทาพิธีกรรม พื้นที่ไหว้บรรพบุรุษในกลุ่มต่างๆ เรานับถือเรา
เคารพใครบ้าง เราเห็นพื้นที่ที่เป็นผีร้ายด้วย เป็นพื้นที่ที่อันตราย ที่คุณหญิงเล่าถึงตรงที่บ้านบนไร่ พื้นที่ต่างๆ
๒ ส่วนนี้ทาให้เห็นอะไร รวมทั้งหมดทาให้เห็นเลยว่าพื้นที่ที่ตรงไหนบ้างสาคัญกับคนที่นี่ เราเริ่มเห็นจุดสาคัญ
๕๕

แล้ว ชุมชนก็จะไปกาหนดจุดสาคัญของตัวเองได้ ที่ไหนที่มันสาคัญจริงๆ แต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันหลายๆ
กลุ่ ม ก็ค งเห็ น แล้ ว ว่า ข้อมู ล พวกนี้ ต้อ งการการตรวจสอบ บางทีเราไปคุ ยกับ คน คนก็ยั งเล่ า ไม่ต รงกัน เลย
อาจจะต้องตรวจสอบ แต่ว่าอันนี้เป็นข้อควรระวัง ว่าเราจะเลือกบางสิ่งบางอย่าง และทิ้งเรื่องเล่าบางเรื่องไป
เสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องเล่า คือการมีเรื่องเล่าหลากหลายจากคนหลายกลุ่ม ระวังว่าถ้าเราตรวจสอบความ
ถูกต้องเยอะๆ แล้วเราเกิดเลือกเรื่องมาเรื่องหนึ่งเลย เรื่องราวหลายๆ เรื่องที่เห็นความหลากหลายของกลุ่มคน
ก็อาจจะหายไปด้วย แต่ว่าการตรวจสอบก็เป็นสิ่งสาคัญ แล้วที่สาคัญข้อมูลพวกนี้ค่ะ ถ้ามันไม่ได้เอาไปใช้ก็จะ
ไม่มีประโยชน์ ก็แค่รู้เท่านั้นเอง สิ่งสุดท้ายคิดว่าเห็นจากการที่เราลงไปเดิน หลายๆ คนเป็นก็คือเรารู้สึกเข้าใจ
คน เข้าใจพื้นที่ ทีส่ าคัญเราเห็นหัวใจของคนที่ทับตะวัน เราสื่อใจถึงใจ เพราะว่าเราได้คุยกันแล้วเราได้เห็นว่า
ความเป็นจริงเป็นอย่างไร อันนี้ก็เป็นส่วนของแผนที่เดินดิน
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ขอพูดถึงผังเครือญาติกับปฏิทินชุมชน มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆ อยากจะ
ให้ดูผังเครือญาติอัน นี้ พอจะมีใครรู้ไหม ว่าได้ทั้งหมดกี่รุ่น ถ้าเราลองนับ อันนี้เห็นไหม ว่าเราใช้เวลาคุยแค่
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ๕ รุ่น เราได้ ๕ ชั่วโคตรเลย เพราะว่าที่ได้ข้อมูลเยอะรวมทั้งตาเนืองและป้าเยาะ เรา
สามารถสืบได้ไปถึงรุ่นเฒ่าหยาน ตรงนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการบุกเบิกพื้นที่ด้วย ตอนที่ป้าเยาะเล่าให้
ฟังเขาก็จะบอกว่ารุ่นนี้แทบจะเป็นรุ่นแรกๆ ที่มาบุกเบิกพื้นที่บ้านบนไร่ ซึ่งตรงนี้เราเห็นจากการถามผังเครือ
ญาติ ที่นับ ๕ รุ่น ก็คือ รุ่น ๑ ๒ ๓ ๔ และก็ ๕ ถ้านับตรงตัวป้าเยาะกับตาเนืองนับขึ้นไปได้ ๒ รุ่น ถ้าได้ถึง ๓
รุ่น และก็นับลงมาข้างล่างอีก ๓ รุ่น คือ ๖ ๗ ชั่วโคตรแล้วได้ผังที่ใหญ่มาก ข้อสังเกตการทาผังเครือญาติใน
ลักษณะนี้ จะไม่ค่อยใส่รายละเอียด บางทีเราไม่ได้ใส่เรื่องเล่าจากคนที่เขาเล่าให้เราฟังลงไปในรายละเอียดผัง
เครือญาติ เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ เห็นชื่อ เห็นลาดับเท่านั้ น แต่ว่าเรื่องอื่นๆ ที่ป้าเยาะกับตาเนืองเล่าให้เราฟัง
มากมาย ไม่ได้ปรากฏอยู่ในผังเครือญาติเท่าไหร่ เราสามารถเติมข้อมูลได้เรื่อยๆ ถ้าสืบดีๆ อาจจะได้ข้อมูลถึง
รุ่นแรกทีม่ าบุกเบิกทับตะวันตามที่หญิงบอกว่ามี ๕ ตระกูลหลัก ซึ่งจะไปพัวพันกับเรื่องของการตั้งหมู่บ้านด้วย
ซึ่งจริงๆ แล้วป้าเยาะก็พูดเฒ่าต้น ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของหญิงเหมือนกันที่มาอยู่ที่บ้านบนไร่
ส่วนปฏิทินชุมชน จะมีข้อสังเกตว่าตอนเราทาปฏิทิน ตอนเราคุยหรือว่าตอนเราไปถามข้อมูลก็จะมี
เรื่องของการใช้พื้นที่ในแต่ละกิจกรรมที่ชุมชนเขาทาด้วย แต่ว่าพอมาอยู่ในปฏิทินเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ได้ปรากฏ
เหมือนกัน อันนี้คือลองทาให้ดูว่าที่เราไปเก็บข้อมูลจากที่ชุมชนจริงๆ จะมีรายละเอียดของกิจกรรมทั้งทาง
เศรษฐกิจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมด้วย เราก็ประมวลจากการที่เรา
ไปคุยกับแต่ละพื้นที่ของบ้านทับตะวัน แต่ว่าถ้าปฏิทินในลักษณะที่กลุ่มนาเสนอไปในลักษณะวงกลม เราก็จะ
เห็นว่าทาอะไรช่วงไหน เราอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดว่าสิ่งที่ทาช่วงนั้นทากันที่ไหน ถ้าเราได้ใส่รายละเอียดไป
จะสอดคล้องว่าข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินอยู่ตรงไหนของแผนที่เดินดิน ระหว่างเครือญาติแบบไปปรากฏอยู่ตรงไหน
ของแผนที่เดินดิน จะเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลแล้ วว่าในแต่ละเครื่องมือเชื่อมโยงอย่างไร ถ้าตอนนี้ให้
หลับตา เชื่อว่าถ้าสมมุติกลุ่มหลับตา เขาเห็นผังของตาเนืองและเห็นบ้านตาเนืองด้วยใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
ของบ้านบนไร่ ในขณะเดียวกันเราจะรู้เลยว่าตาเนืองไปทาพิธีกรรมตรงไหน ภาพจะปรากฎขึ้นมาเลย นี่คือ
ความเชื่อมโยงของข้อมูล และเราสามารถเอาข้อมูลไปขยับทาเรื่องอื่นได้อีก
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นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า เครื่องมือสุดท้ายคือ ประวัติชีวิต ทุกท่านคงเข้าใจเรื่องประวัติชีวิตดี อยู่
แล้วจะมีการเรียนรู้ ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจชีวิตของเขา ซึ่งทุกท่านก็คงได้ไปเรียนรู้อย่างที่ฟาง
บอก คือ เห็นหัวใจของคนทับตะวัน แล้ว อีกส่วนหนึ่ง ทาให้เห็นข้อมูลด้วย ซึ่งข้อมูลในส่วนของประวัติชีวิต ได้
พูดไว้ว่าไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชุมชนได้ด้วย เนื่องจากเรามีเวลาน้อยในการที่จะฝึก ทีมเราก็ได้มาเก็บ
ข้ อ มู ล มาก่ อ นแล้ ว เลยเอามาให้ ดู ว่ า เราสามารถเอาข้ อ มู ล ประวั ติ ชี วิ ต ของคนแต่ ล ะคนมาท าให้ เ ห็ น
ประวัติศาสตร์ชุมชนของบ้านทับตะวันได้อย่างไร ขอเล่าอย่างรวดเร็วก็คือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ช่วงปี
๒๔๘๔ โดยประมาณ คนที่เล่าใส่ชื่อคนเล่าเรื่องไว้คือ นายเพียร หาญทะเล ตาเพียร เล่าว่าช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ เรือญี่ปุ่นขึ้นตรงขุมเขียว ตัวลุงเพียรไปเฝ้ายามอยู่แถวนั้น มีการทิ้งระเบิดก็หนีลงที่ตามขุมเหมืองต่างๆ
พอมาปี ๒๔๙๔ ลุงเพียรหรือที่เรียกกันว่าเฒ่าตุ๊ เล่าอีกว่าช่วยแม่วิดแร่ใส่รางน้าและเอาไปขาย แร่กิโลละ ๑๕๒๐ บาท จะทาให้เห็นว่าประวัติชีวิตของคนๆ เดียวทาให้เห็นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกมาจนถึงการประกอบอาชีพ
การทาเหมืองแร่ช่วง ๒๔๙๐ กว่าๆ หรือเมื่อวานนี้พวกเราขึ้นไปคุยก่อนที่จะจั ดอบรม ขึ้นไปคุยที่บนไร่ ช่วง
๒๔๙๗-๒๕๐๒ ป้านิดเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนยังอยู่ที่ทุ่งขี้ทราย ก็คือตรงถนนตาสุด แถวๆ นั้นก็ยังอยู่ตรงนั้น และ
ยังใช้น้าจืดในขุมอาบน้าด้วย เป็นประวัติชีวิตช่วงหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับแผนที่ทาให้เห็นแผนที่ในอดีตด้วย แล้วก็ทา
ให้เห็นประวัติศาสตร์ด้วย ต่อมาปี ๒๕๐๒ ป้ากล้วยเล่าให้ฟังว่าทาข้าวไร่ที่นายาว ซึ่งก็อยู่แถวซอยที่ถนนตาสุด
เหมือนกัน อันนี้ก็ทาให้เห็นว่า ทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี ๒๕๐๒ พื้นที่ใน
ซอยตาสุดก็ยังมีการทาข้าวไร่อยู่ พอมาปี ๒๕๐๗ เราไปคุยกันมาก่อนหน้านี้ ป้านิดเปลี่ยนจากการทาแร่มาทา
สวน โดยย้ายจากเดิมที่อยู่ตรงถนนตาสุดขึ้นไปอยู่บนไร่ และทาไมเขาถึงย้าย เพราะว่าบ้านที่ตรงบริเวณทุ่งขี้
ทรายตรงซอยตาสุดถูกเถ้าแก่ไล่ที่ เราจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทับตะวัน และคนตรงนี้
ต้องย้ายและเพราะว่าถูกไล่ที่ เนื่องจากตรงนี้สัมปทานเหมืองเริ่มหมดเถ้าแก่เริ่มจะเอาที่ไปขาย คนถูกผลักให้
ต้องย้ายที่แล้วช่วงปี ๒๕๐๗ พอมาปี ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙ คุณศักดาให้ข้อมูลที่ไปเดินด้วยกันว่าแถวนี้ยังมีการทา
เหมืองแร่อยู่ แต่ทายาวไปจนถึงปี ๒๕๒๐ กว่าๆ ถึงปิดเหมืองแร่ ก็ทาให้เห็นว่าทับตะวันก็ยังมีการทาเหมืองแร่
อยู่ช่วงหนึ่ง ตัวป้ากล้วยเองก็ได้ไปร่อนแร่ด้วยช่วงปี ๒๕๒๐ กว่าๆ ก็จะเห็นถึงอาชีพในบริเวณนี้ช่วง ๒๕๒๐
เป็นต้นมา อันนี้คือเดินบริเวณแถบตรงทาเหมืองแร่ และในช่วงเดียวกันปี ๒๕๒๐ เหมือนกัน ป้าน้อยซึ่งอยู่บน
ไร่ อยู่ที่บนไร่เหมือนกันก็บอกว่าเลิกทานาตรงที่บนไร่แล้ว เพราะว่าเขาประกาศปิดป่า เราอาจจะต้องไปตาม
ตรวจสอบว่าใครปิด ปิดยังไง แต่ก็ทาให้เห็นว่าบริเวณทับตะวันช่วง ๒๕๒๐ เหมืองแร่เริ่มไม่ได้ทาแล้ว แถมการ
ทาข้าวไร่ที่บนไร่ก็เริ่มจะค่อยๆ หายไปด้วย พอมาถึงปี ๒๕๒๙ คุณเก๋เล่าให้เราฟังตั้งแต่วันแรกที่มาเลยว่าแถว
นี้หมดสัมปทานเหมืองแร่ค่อนข้างหมดอย่างสิ้นเชิง ก็จะเป็นช่วงหมด พอมาถึงปี ๒๕๓๗ โดยประมาณเริ่มเกิด
โรงแรม โรงแรมทับตะวันเกิดขึ้น พื้นที่ของทับตะวันเริ่มเปลี่ยนและจากการที่ทาเหมืองแร่ ช่วง ๒๕๓๗ เป็นต้น
มาเริ่มทาธุรกิจท่องเที่ยวชื่อบ้านนี้ซึ่งตอนแรกพวกเราก็งงว่าคาว่าทับตะวันเป็นชื่ออะไร จริงๆ ก็เป็นชื่อโรงแรม
ซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วง ๒๕๓๗ เป็นจุดเริ่มที่ชุมชนเริ่มเปลี่ยนจากท่องเที่ยวที่เข้ามา จุดเปลี่ยนที่สาคัญอีกอันหนึ่ง
ในชุมชนก็คือ การเกิดสึนามิ เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๗ ๒๖ ธันวา พอเกิดสึนามิ หลังสึนามิคนในชุมชนก็เล่าว่ามีคน
เข้ามาอ้างสิทธิที่ดินเยอะแยะเลย เพื่อจะอ้างว่าเป็นเจ้าของ ในขณะเดียวกั นฝ่ายชาวบ้าน NGO ก็มาช่วยกัน
ต่อสู้เรียกร้องเพื่อเอาสิทธิตรงนี้กลับคืนมา มีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมขึ้นด้วยในช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ คือตรงที่
เราไปจอดรถกันในวันนี้ เรามีเวลานิดหน่อยก็เลยทาได้ประมาณนี้ ทาให้เห็นว่าจากประวัติชีวิตของคนแต่ละคน
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ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะลองไปสั มภาษณ์แค่คนละ ๑ ท่าน ถ้าเราทาจริงๆ อย่างพวกเราทาแค่ประมาณ ๓ วันก็
สามารถมาต่อเป็นประวัติศาสตร์บ้านทับตะวันพอให้เห็นภาพได้คร่าวๆ ซึ่งแน่นอนต้องไปตรวจสอบความ
ถูกต้องกับคนในชุมชนอีกครั้ง อาจจะต้องไปเพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นที่เราอยากจะไปทางานขับเคลื่อนต่อ ซึ่ง
อาจจะไม่ใช่ที่เฉพาะทับตะวัน แต่อาจจะหมายถึงทุกๆ ที่ที่อยากจะทางานชุมชน ว่าเราสนใจประเด็นไหนก็
ค่อยไปเติมต่อ การทาข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่สามารถปิด จบได้ในวันสองวัน ในการอ้างอิงข้อมูลถ้าเป็นส่วนของ
ประวัติศาสตร์ชุมชน สิ่งที่สาคัญคือควรจะอ้างอิงชื่อคนให้ข้อมูล ชื่อ อายุ ที่อยู่ และ วันที่สัมภาษณ์ เพื่อที่ว่า
เหมือนกับเป็นตัวยืนยันได้ว่าเราได้ไปพูดคุยกับใครได้ไปสัมภาษณ์ใครเอาไว้ เวลาพูดถึงประวัติศาสตร์ไม่อยาก
ให้คิดว่าจะต้องมีแต่ในตาราหรือในหนังสือ จริงๆ ประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของคนเรา เราสามารถดึงมาทาให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และเอาไปใช้ในการเคลื่อนงานชุมชนได้หลายๆ ประเภท ไม่ว่าจะงานพาสทามหรืองาน
เรียกร้องสิทธิอะไรก็ทาได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะถ้างานประวัติศาสตร์ทาให้เห็นพัฒนาการการใช้พื้นที่ คิดว่าจะ
มีความสาคัญมากในการที่จะเรียกร้องสิทธิหรือพิสูจน์ความมีอยู่ของเรา
เรื่องการอ้างอิง นอกจากที่จดว่าใครเป็นคนให้ข้อมูล จะสังเกตว่าเครื่องมือทั้ง ๔ ชิ้นที่เราทาไป จริงๆ
แล้วเป็นตัวยืนยันซึ่งกันและกัน คือเรื่องเล่าจากในตัวคน อาจจะไปเชื่อมโยงกับผังเครือญาติ เขาเล่าความทรง
จาในยุคหนึ่งก็อาจจะปรากฏให้เห็นเลย อย่างเช่นสมมุติว่าลุงคนหนึ่งที่ของแกถูกเปลี่ยนหลังจากที่เลิกทานา
เพราะว่าพ่อเสียไปแล้วทาให้เหตุการณ์นี้อาจจะนาไปสู่การสมมุติที่รักษาเอาไว้ไม่ได้ ก็จะไปยืนยันอยู่ในผังเครือ
ญาติด้วยว่าเปลี่ยนมือไปตอนนี้ หรือว่าในแผนที่ ก็จะระบุได้เหมือนกัน เห็นไหมว่ามีชื่อของพื้นที่ใช่ไหมคะ บาง
ทีเราไปชี้จุดได้เลยว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิด ณ พื้นที่ตรงนี้ เครื่องมือหลายๆ ชิ้นถ้าเราเอามาซ้อนๆ กันเอา
ข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน จะเป็นตัวอ้างอิงซึ่งกันและกัน คือว่าเรื่องเล่ามีหลักฐานที่อยู่ในชุมชนมีทั้งพยานบุคคล มี
ทั้งวัตถุพยานด้วย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รวบรวมได้
นอกจากชื่อที่เราไปสัมภาษณ์แล้วอาจจะเขียนวันที่ เดือนปีลงไปด้วย แต่ว่าถ้าเกิดครั้งหน้าเราจะมา
ตามข้อมูลต่อ หรือว่าจะเก็บข้อมูลเพิ่ม เราจะได้ดูว่าเราเคยทาไปเมื่อปีนี้วันนี้แล้ว อีกอย่างหนึ่งเหมือนจะดูได้
ด้วยความเก่าความใหม่ของข้อมูลเป็น อย่างไร ส่วนของเครื่องมือก็เท่านี้ ก็ไม่เคยเจอคนที่ทางานได้เร็วและก็มี
ประสิทธิภาพเท่านี้มาก่อนเลย ตั้งแต่อบรมมาเป็น สิบครั้งแล้วก็เก่งมากนะคะ ก็ขอให้แบบว่าปรบมือให้ตัวเอง
สั กครั้ งเก่งจริ งๆ ค่ะ น่ า สนุ กใช่ไหมคะ เราคิดวาดหวังว่าอยากศึกษาบ้านของตัว เองหรือว่าหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ทางานกับชุมชน จะเห็นว่าการที่เราเก็บเล็กผสมน้อยข้อมูลพวกนี้ แล้วก็ทางานร่วมกับ
ชุมชนแบบนี้ จะเป็นเรื่องสนุกและก็พาให้เราไปเจอกับโลกใหม่ๆ ที่จริงๆ เราก็อาจจะไม่เคยเข้าไปถึงด้วยตัวเอง
ได้ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ
แต่ยังไม่จบนะคะ เพราะว่าสิ่งที่เราทาต่อจากที่เราลองเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตีความทั้งหมดมานะคะ
เราได้แผนงาน แผนงานนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทากับชุมชนใช่ไหม ไม่ว่าจะแก้ปัญหาหรือจะพัฒนาศักยภาพหรือ
ว่าจะจัดการต้นทุนก็ตาม ที่เราคิดกันไปใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวจะขอให้แต่ละกลุ่ม ออกมานาเสนอแผนงาน
ที่ตัวเองคิดนะคะ แล้วเราจะได้สรุปบทเรียนทั้งหมดแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกัน เชิญกลุ่ม ๑ ค่ะ
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วัน นี้เราออกไปทั้งทุ่งทุ ทุ่งเค็ ด และอีกแห่ งหนึ่ง เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเล แล้ว ยั งมีอีก
หลายๆ อย่างที่จะต้องช่วยกันทา ซึ่งจริงๆ แล้วองค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีเยอะแยะที่ ควรเข้ามาสนับสนุน แต่
บางครั้งเข้ามาแล้วทาแล้วก็ผ่านๆ ไป ทาไม่ต่อเนื่องไม่ปะติดปะต่อ ก็เหมือนที่ไปที่ศูนย์วัฒนธรรม จริงๆ
ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของทุ่งทุเลย ถ้าหากว่าท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแลเข้ามาเสริมมาเติมเต็มให้เยอะๆ ไม่ว่าจะเป็น
จังหวัด อาเภอ หรือตาบลก็ตาม เราจะทายังไงบ้างมีแผนงานอะไรบ้างที่จะทา กลุ่ม ๑ จริงๆ การเขียนแผนนี้
จะต้องมาจากการประชุมก่อน ประชุมชาวบ้านก่อน ประชุมองค์กรก่อน แล้วก็มาเรียงลาดับความสาคัญของ
โครงการทุกโครงการ หมายความว่าโครงการไหนที่จะต้องเร่งด่วนทาก่อน เราจะขอใคร ใครจะให้เราก่อน เรา
วางแผนเลยว่าใครจะให้เราได้จากตรงไหน โครงการที่ทางกลุ่ม ๑ เขียนเอาไว้ มีปรับภูมิทัศน์ เป็นโครงการ
ปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวก็น่าทา เราเข้าไปแล้วเราเห็นหรือยังว่าภูมิทัศน์ของเรา
เราจะปรับปรุงอย่างไร เริ่มตั้งแต่เข้าบ้านไปเลย ตั้งแต่ทางเข้าไปผมว่ามันจะได้อะไรหลายๆ อย่างเกิดขึ้น
และใช้งบประมาณทาอย่างไร เราจะเขียนว่าตรงนี้ถ้าทาแล้วจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ เขียนเอาไว้ประมาณการ
เอาไว้ เพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนในภาพรวมขอไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีใครให้ บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ ๗๐,๐๐๐
นะ ๓๐,๐๐๐ นะ ๔๐,๐๐๐ นะ ใครจะช่วยเรา ต้องแจกแจงรายละเอียดของการทาการบริหารงาน ผมว่า
น่าจะได้ ปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมน่าทาที่สุด ๒.โครงการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมอแกน นี่ก็น่า
ทาครับ ให้เขารู้ตัวตนของเราแล้วก็โครงการที่ ๓.โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนมอแกน อีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี จริงๆ หน่วยงานที่
จะเข้ามาช่วยเหลือเรา แต่ถ้าเป็นการส่งเสริมสนับสนุน งานศาสนาศิลปวัฒนธรรม มองไปเลยใกล้ๆ ตัวเรา
ท้องถิ่น เพราะอะไรถึงทาได้ เพราะว่าเรามีสภาวัฒนธรรมตาบล สภาวัฒนธรรมตาบลนี้ถูกต้องตามกฎหมาย
ขอผ่านทาง อบต.เทศบาลตาบล แล้วก็ผ่านไปยัง อบจ. ตอนนี้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานเขาอยากจะทางาน แต่
เราต้องช่วยกันระดมความคิดเห็น เขียนโครงการเข้าไปขอความสนับสนุน และก็อีกแห่งหนึ่งคือสภาวัฒนธรรม
จังหวัด ซึ่งอาจจะมีเงินดอกผลอยู่บ้าง เราต้องเข้าไปคุยกับประธานสภา เรามีตาบล เรามีอาเภอ เรามีจังหวัด
ฉะนั้นหน่วยงานที่จะสนับสนุนเราในอาเภอเรามีเยอะแยะที่เราสามารถเข้าไปคลุกคลีได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็น
พปช. พบจ. สสจ. สสจ. ก็คือสาธารณสุขจังหวัด อาเภอและก็ตาบล ถ้าหากว่าในพื้นที่ของท่านนี้ มีทั้ง อบต. มี
ทั้งมี สจ. อยู่ด้วย ของบประมาณง่าย สจ.ทุกคนคงอยากจะทางาน อยากของบประมาณ เท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
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กลุ่มที่ ๒ เป็นเรื่องของแผนการท่องเที่ยว เราดูแล้วคืออันโน้นก็ดีโครงการนี้ก็ดีนะครับ อันนี้เป็น
โครงการที่ช่วยกันเขียนและก็ได้เนื้อหารายละเอียดออกมา คือแผนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของชุมชน จะตั้งชื่อ
อะไรก็แล้วแต่ ตั้งชื่อเป็ นโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สาหรับการท่องเที่ยวอะไรก็ได้นะครับ ตอนนี้ ยังไม่ได้
กาหนดชื่อนะครับ แผนของเราเริ่มต้นทาก็คือมีการกาหนดจุดสนใจว่าเรามีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้าง เราก็จะทา
กับชุมชน สถาบันวิจัยสังคม กับแพลน กับสภาวัฒนธรรมจังหวัด และก็มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ลักษณะงานจะมีการลงพูดคุยลงสารวจพื้นที่ ถ่ายรูปจดบันทึก และก็กิจกรรมที่ ๒ นะครับ
แผนที่ ๒ ต่อมามีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ของแต่ละจุด ก็เช่นกันก็คือจะมีชุมชน สถาบันวิจัยสังคม มีกลุ่ม
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เยาวชนเข้ามาช่วยในส่วนของการเก็บข้อมูล เป็นแผนที่จะทากันจริงๆ แล้วก็เพิ่มในส่วนของหลังจากเก็บ
ข้อมูลมาแล้วก็จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ลาดับต่อมาหลังจากลงพื้นที่เห็ นภาพทั้งหมด มีการปรับภูมิทัศน์
ตามป้ายในจุดที่น่าสนใจ มีชุมชน มี อบต. มีกรมประมง ลักษณะของงาน คือจะเสนอเรื่องต่อกรรมการเขต
วัฒนธรรมของชุมชนทั้ง ๒๒ คน ลาดับที่ ๔ แผนที่ ๔ คือมีการพัฒนาศักยภาพชุมชน ชุมชนทับตะวันก็
ดาเนินการเรื่องการท่องเที่ยวมาได้ปี ๑ ก็น่าจะไปได้ เราก็คิดว่าน่าจะไปได้ แล้วก็แต่ว่ามันก็ติดขัดอยู่หลายๆ
อย่าง เพราะฉะนั้นการไม่มีศักยภาพพร้อมพอที่จะรองรับการท่องเที่ยวในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ ก็เลยคิดว่า
จะมีการอบรมมัคคุเทศก์ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเยาวชน จะไปดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ครั้งที่แล้วตัวแทนของ
ทับตะวันไปกับทางมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ไปที่เกาะพิทักษ์ ไปดูแล้วเขาก็ทาโอเค แต่ว่าถ้าเกิดมีชุมชน
อื่นๆ อีกที่เขาประสบความสาเร็จและก็น่าสนใจเราก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่ง และก็ทดลองทานะครับ ทดลอง
ทาเลย ทาเหมือนเป็นชุมชนนาร่อง และก็ทาซ้าๆๆ เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุง ทากับใคร เราก็ทากับแพลน
ทากับสถาบันวิจัยสังคม ทากับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ลักษณะของเนื้องานก็มีการ
กาหนดประเด็นก็กาหนดเนื้อหารูปแบบ ต้องหาวิทยากร และก็เลือกผู้เข้าร่วมอบรม คือผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนคนตอนแรกเราก็คิดกัน ประมาณ ๑๕ คนโดยเฉลี่ย ผู้ใหญ่ ๕ คน เด็ก ๕ คน ผู้ชายผู้หญิง ๕ คนและก็
ผู้ชาย ๕ คน สาหรับเยาวชน ปรึกษากันแล้วน่าจะไม่พอเราก็เลยคิดว่าคณะกรรมการเขตวัฒนธรรมพิเศษของ
ชุมชน จะต้องเข้ามาร่วมด้วย เพราะว่าพวกเขาก็อยู่แผนเรื่องการท่องเที่ยว อยู่ในแผนหนึ่งที่กรรมการทั้งหมด
มาร่วมกันคิดกัน มีการจัดเวทีมา ๒ ครั้ง มีการนาเสนอเรื่องต่ออาเภอแล้ว รวมแล้ว ๓๗ คน ลาดับต่อมา
ลาดับที่ ๕ ก็คือ หลังจากเวลาผ่านมาไปเรื่อยๆ เราเรียนรู้ และคิดว่าตัวเองพร้อมแล้ว ในเมื่อพร้อมแล้วก็ต้อง
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เราจะทาสื่อต่างๆ สื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยวแล้วก็
เพิ่มจากปฏิทินฤดูกาล อาจจะมาทาปฏิทินการท่องเที่ยวก็ได้ใช้เครื่องมือจากครั้งนี้ เอามาทา และก็มีแผ่นพับ
มีสื่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ทากับใคร ทากับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทาง
น้าเค็มเขาเสนอมา เราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้หรือเปล่าก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาก็ดี มูลนิธิส่องสว่าง
ลักษณะของงานคือติดต่อโต๊ะทัวร์ คอนแทคกับโต๊ะทัวร์ต่างๆ เอาโบรชัวร์ของเขาไปวางไว้แผ่นพับเอาไปวางไว้
ขึ้นป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยว ที่ผ่านไปมา กิจกรรมที่ ๖ ก็คือเกิดขึ้นแล้วแต่ละที่แต่มันยังไม่มีการเชื่อมโยง
เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนชาวเล ในชายฝั่งอันดามันทั้งหมด คิดว่าชุมชนอื่นๆ ก็จะต้องมีการทา
แบบนี้ หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็มาเชื่อมโยงกัน อย่างเช่น ทับปลามีโฮมสเตย์ ทับตะวันมีแขกมา แขกใน
โรงแรมเยอะ แต่ ว่ า ทางทั บ ปลาไม่ ค่ อ ยมี โ รงแรมอยู่ ใ กล้ ๆ ใช่ ไ หมครั บ เราก็ ข ายได้ ข ายทั ว ร์ ถ้ า เกิ ด ว่ า
นักท่องเที่ยวเขาอยากจะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ไปกินกุง้ หอยปูปลาตัวใหญ่ๆ ก็โยน
ไปทางทับปลาได้ แล้วก็มีหลายๆ ชุมชนที่เขาทาอยู่ คือทาด้วยกับเครือข่ายชาวเลแล้วก็ลักษณะของงานก็คือ
การหาตลาดและก็ส่งนักท่องเที่ยวให้แก่กัน ขอบคุณมากครับ
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กลุ่ม ๓ ขอเกริ่นก่อนว่าก่อนอื่น ที่เราจะได้แผนงานโครงการขึ้นมา เราต้องสร้างความเข้าใจให้กับ
ชุมชนก่อน ว่าเขาต้องการเขามีความเข้าใจอะไรบ้าง และที่ได้สอบถามมา เขาบอกว่าเขามีมติ คณะรัฐมนตรีปี
๒๕๕๓ รองรับเขาอยู่ แต่มติ ครม.นี้เขาไม่รู้ข้างในว่าเขาให้สิทธิอะไรแก่ชาวเลบ้าง เราก็เลยต้องมาจัดโครงการ
จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๓ ที่เขาบอกว่าเขาให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต
๖๐

ชาวเล มีอะไรในมติ ครม.นี้บ้าง หลักการและเหตุผลของโครงการ เนื่องด้วยตัวมติ ครม.ปี ๒๕๕๓ ได้กาหนด
ขึ้น เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล แต่ตัว ชุมชนชาวเลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน มติ ครม. นี้ ว่าสิ ทธิของเขามี
อะไรบ้าง สิทธิทามาหากิน สิทธิความเป็นอยู่ สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิการจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติ เขามี
สิ ท ธิ แ ค่ ไ หน หน่ ว ยงานที่ คิ ด ว่ า จะร่ ว มมาด าเนิ น การกั บ เราได้ น่ า จะเป็ น กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัว รับผิดชอบหลักของมติ คณะรัฐมนตรีนี้ แล้วก็ที่ว่าการอาเภอ ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ ๑๓ ที่จัดทารับผิดชอบเกี่ยวกับฟื้นฟูชาติพันธุ์โดยตรง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อบต.ในท้องที่ และ
ประชาสั มพันธ์ เป็ นหลัก ไม่เช่น นั้น เราจะไม่รู้ แหล่ งงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ อาจจะมาจากกระทรวง
วัฒนธรรม ศูนย์มานุษยฯ และจังหวัด กิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าที่จะดาเนินงานจะมีอยู่ ๒ กิจกรรมด้วยกัน ๑.
การจัดเวทีประชาคม เราจะหาแกนนาก่อนค่ะ แกนนาอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน กานัน หรือว่า อบต. เราจะลงมา
ให้ความรู้ แกนนา ให้แกนนามีความรู้ ความเข้าใจในตัว มติ คณะรัฐมนตรี นี้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง เมื่อแกนนามี
ความรู้ความเข้าใจแล้วให้แกนนานาความรู้นี้ไปสร้างความเข้าใจกับชุมชนกับหมู่บ้าน เมื่อชุมชนเข้าใจมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีนี้แล้ว เขาจะรู้ว่าเขามีสิทธิ มีอะไรบ้างที่มติคณะรัฐมนตรีนี้ให้เขาไว้ เขาก็
จะรูว้ ่าเขาต้องการอะไร แล้วเราจึงจะค่อยลงไปจัดทาแผนงานโครงการ แล้วก็จะของบประมาณต่อไปค่ะ
ขอขอบคุณทั้ง ๓ กลุ่มนะคะ ต่อไปเรียนเชิญ อาจารย์นฤมลสรุปภาพรวมของการเรียนรู้และการ
ทางานร่วมกันค่ะ
สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ และการทางานร่วมกันในพื้นที่
โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยทั้ง ๔ เครื่องมือ สาเร็จเรียบร้อยได้รับคาชมจากพี่เลี้ยงด้วย ที่วัน
แรกที่เราคุยกันเขาพูดถึงว่ามีทั้งหมดกี่เครื่องมือ เครื่องมือมีหลากหลายมากเลย อย่างน้อย ๗ เครื่องมือ เราก็
จะชวนให้อยู่อีกวันหนึ่งทาอีก ๓ ชิ้น ที่เราทาแล้วเห็นว่าพอได้เครื่องมือแล้วอยากชวนทาต่อ ทุกชุมชนตอนนี้
ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่เหลืออยู่ เราจะเก็บไม่ทันแล้ว เพราะว่าเขาก็จะจากเราไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญ
ชวนให้ทุกชุมชนเก็บข้อมูลสายตระกูล พอกลับไป เพราะว่าผู้นาหลายคนอยู่ตรงนี้ สายตระกูลของชุมชน น่า
สนุกตรงที่ว่าชุมชนมอแกนตั้งแต่เกาะพระทองลงไปถึงตอนเหนือของภูเก็ต เชื่อมโยงกัน ผู้เฒ่าผู้แก่เขารู้จักกัน
และพอเราเริ่มทาสายตระกูล เราเห็นว่าการแต่งงานข้ามกลุ่ม ทับตะวันก็มีคนมาจากลาปี ทุ่งหว้า ฉะนั้นขอ
เชิญชวน คราวหน้าพี่เลี้ยงอาจจะกลับมาอีก แล้วก็มาขอดูแล้ว เราก็มาทาสายตระกูลทั่วทั้งอันดามัน
อันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะ ส่วนหนึ่งสรุปสิ่งที่เราได้ไปทามา มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเผื่ออยากจะไปทาต่อ
เครื่องมือที่เราทา แผนที่เดินดิน เราสังเกตคนแล้วเราก็สังเกตพวกเราผ่านภัยสึนามิมา คนที่เขาไม่ได้ทาแผนที่
ชุมชนเขาไม่รู้จักชุมชน เห็นไหมหลายชุมชนเลยบ้านสึนามิแยกเป็นหลังๆ และก็หลังเท่ากันหมด พื้นที่ระหว่าง
กันก็ไม่มี ในขณะที่เดิมเรามีพื้นที่ ซอยตาสุดนี่ดีหน่อยตรงที่ถ้าเป็นกลุ่มครัวเรือน กลุ่มครอบครัวเครือญาติกัน
เขามีหลังคาให้ร่วมกัน เป็นสิ่งที่ภาครัฐไม่ค่อยให้ความสาคัญว่าความสาคัญในชุมชน เป็นเรื่องที่เขาต้อง
คานึงถึง เวลาทาบ้านที่เป็นบ้านถาวร ปฏิทินชุมชนเราทาแล้ว ประวัติชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชนพ่อตาสาม
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พัน เป็นเรื่องที่สาคัญในชุมชนทับตะวัน สาแหรกเครือญาติก็ทาแล้ว อันนี้จริงๆ ก่อนที่เราจะทาเราอาจจะคิด
ว่า ทาไมสาแหรก ชีวิตครอบครัวในทุกสังคมทุกวัฒนธรรมมันก็เหมือนกัน จริงๆ ไม่เหมือน และที่น้องเขาชวน
ทา เขาบอกว่าเวลาเรานับเครือญาติ มี ๒ แบบ แบบแรกก็คือเครือญาติทางสายเลือดแน่นอน พี่น้อง พ่อแม่
อย่างที่สองก็คือเครือญาติทางการแต่งงาน จริงๆ น้องเขายังไม่ได้ชวนคิดถึงความซับซ้อน มอแกน อูรักละโว้ย
มีเครือญาติ ซึ่งคนนอกอาจจะไม่เข้าใจ โดยเฉพาะกรมการปกครอง ทาผิดมาแล้วหลายชุมชน เวลาเขาเก็บ
ข้อมูลเครือญาติแบบไหน เป็นเกลอกัน หรือการเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอย่างที่หญิงถามในวันแรก มาอยู่ใต้
หลังคาเรือนกัน ต้องถามพี่เน็ต พลาเดช ไปกับกรมการปกครองไปเก็บข้อมูล มอแกน เขาไม่เข้าใจเวลาเราเจ็บ
ไข้ไม่สบาย เวลาลูกเราเล็กๆ อยู่ หรือลูกงอแง เราก็อาจจะยกลูกเป็นลูกบุญธรรมกัน ก็เป็นสิ่งที่เป็นระบบ
เครือญาติแบบซับซ้อนค่ะ แล้วก็มีความซับซ้อนอย่างที่จิตรดาถามวันแรกว่าครอบครัว กับครัวเรือนนับยังไง
ครอบครัวเป็นความสัมพันธ์กัน แต่ครัวเรือนเรานับว่าภายใต้หลังคาเดียวกันจะมีใครอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นจริงๆ
เรานึกว่าเครือญาติครอบครัวเป็นเรื่องง่ายๆ แต่พอเราไปเก็บเองเราเห็นความซับซ้อน มีความหมายหลายอย่าง
น้องๆ ก็ชวนคิดว่าถ้าเชื่อมโยงข้อมูลจาก ๔ วิธี จะได้เป็นประวัติชุมชน ได้สิ่งที่เราสามารถจะเอาไปยืนยัน
สิทธิของชุมชนได้ วิเคราะห์เวลา สถานที่ ผู้คน เหตุการณ์ เห็นภาพพัฒนาการของชุมชน บางอย่างเราเป็นคน
นอกเข้าไปไม่เห็น ดีมากเลยที่คนในชุมชนสามารถจะเก็บข้อมูลได้เอง ถ้าถามตอนนี้ไม่มีคนที่เป็นชาวมอแกน
มาเป็นตัวแทน รู้ไหมว่าสัญลักษณ์ของปากเรือ มอแกนคืออะไร สามารถจะบอกได้ว่า ถ่ายรูปปุ๊บ วาดรูปเรือ
บอกว่าเรือมีง่ามก็คือเป็นหัวเป็นท้าย แต่ความสาคัญที่เป็นระบบสัญลักษณ์ของเรือมอแกน ชาวมอแกนเท่านั้น
ที่เขาจะรู้อย่างลึกซึ้งอย่างหัวจิตหัวใจ หลายๆ อย่างโดยเฉพาะคนนอกที่มาเก็บข้อมูลเขาเห็นสิ่งที่เห็นด้วย
สายตา แต่เรื่องระบบสัญลักษณ์ เรื่องจิตวิญญาณ เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องความคิดความเชื่อ ต้องเอาคนใน
ชุมชนเองมาอธิบาย แล้วก็รุ่นหลังๆ บางทีเขาก็ไม่รู้แล้ว ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดียังมีผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่าตายายยังอยู่
กับเราต้องไปซักถาม ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปเก็บข้อมูลมากขึ้น ก็ให้เป็นปริศนา คราวหน้าพอเราเจอ
เพื่อนชาวมอแกน ลองไปถามดูว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไร มีความหมายกับเขายังไง หรืออันนี้เรือมอแกนไปไกล
ถึงนอร์เวย์ ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป ชาวต่างประเทศเขามาเห็น แล้วก็เอาไปให้ชาวนอร์เวย์ดู เขาก็เห็นแต่สภาพ
เรือ แต่ว่าเรื่องระบบสัญลักษณ์เขาก็ไม่เข้า ใจ แม้แต่สภาพเรือที่เป็นเรือแบบนี้ เรือไม้ระกา เขาก็ไม่เคยเห็นมา
ก่อนเขาตื่นเต้น ในขณะที่เมืองไทยเองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีความพยายามในการอนุรักษ์ จริงๆ อันนี้
เป็นข้อต่อรองได้ว่าเป็นเรือที่มีอยู่แบบเดียวในโลก ถ้าหมดไปชาวมอแกนสร้างไม่ได้แล้วไม่มีใครสร้างได้อีกแล้ว
ถ้าเราเก็บ ข้อมูล เรื อดีๆ นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสเขามาเขียนหนังสือเล่ มหนาเรื่องเรือเรือชาวมอแกน
เพราะฉะนั้นเราที่เป็นชาวเล หรือชาวมอแกนเอง ถ้าเราเริ่มมีเครื่องมือ ถ้าเราจดบันทึก ถ้าเราเอาความหมาย
อะไรต่างๆ ออกมาเอาคุณค่าออกมาให้คนเห็น จะทาให้คนมีแนวร่วมในการอนุรักษ์แล้วอาจจะสามารถต่อรอง
ได้ด้วยซ้าว่า กรมป่าไม้ กรมอุทยาน ขอไม้ให้ชาวมอแกน ๓ ปี ๑ ต้นได้ไหม เพื่อที่เขาจะได้สืบทอดการทาเรือ
หรืออันนี้พอดีเดียวกลับไปแล้ว แล้วก็ไม่มีอูรักละโว้ย จริงๆ เขาก็มีสัญลักษณ์ในเรือของเขาเหมือนกัน เรา
มองอาจจะเหมื อ นเรื อ หั ว โทง แต่ อั น นี้ คื อเรื อ แบบดั้ งเดิ ม มี จุ ดตรงนี้ ที่ เ ป็น จุ ด ส าคั ญของเรื อ เขาแล้ ว เขา
ภาคภูมิใจ แล้วคนเฒ่าคนแก่ พวกลุงๆ ในชุมชนหลายๆ แห่งสามารถจะทาเรือจาลองก็คือเรือใหญ่ๆ จาลอง
มาให้ดูเป็นเรือเล็ก เรือจาลองก็สามารถจะเป็นโอกาสในการขายเป็นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวได้ ถ้า
เจอชาวอูรักละโว้ย ลองถามดูว่ามีความหมายอย่างไรมีประโยชน์ยังไงสาหรับเรือเขา ถ้าสายตาเรามองแล้ว
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เราก็จะผ่าน มันก็เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเรือ ทีนี้ลองมาคุยกัน เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน น่าสนใจ
ตรงที่น้องๆ บอกว่าพอเขามาทาพัฒนาการชุมชนแล้ว เขาก็พึ่งรู้ว่าทับตะวันก็เป็นชื่อของรีสอร์ท เพราะฉะนั้น
ชื่อมีความสาคัญไหมเวลาทีมเรามาเก็บข้อมูล เราก็จะย้าตลอดเวลาว่าชื่อเดิมล่ะ ชื่อภาษามอแกนล่ะไม่มีหรือ
ขุมเขียวล่ะก่อนที่จะมีขุมเขียว มีหลังจากที่มีเหมืองแร่แล้ว ก่อนที่มีเหมืองแร่ขุมเขียวมีลักษณะยังไง ชาวมอ
แกนเรียกอะไร ต้องสืบไปให้ถึง สืบไปก่อน เพราะฉะนั้น ภาพประวัติศาสตร์ จะซ้อนกันหลายยุค เราก็ต้อง
มองให้เป็นยุคที่เก่าที่สุดเลย ก่อนมีเหมืองแร่ เป็นยังไงบ้าง ปู่ย่าตายายเราอยู่กันยังไง เรามีชื่อเรียกจุดต่างๆ
ยังไง ชื่อเรียกที่เราเรียกตอนนี้ก็เรียกตามรีสอร์ท ของคนไทย มีความหมายไหมสาหรับเรา นี่ตั้งเป็นโจทย์
เฉยๆ ในอนาคตเราอาจจะคิดถึงว่าเดิมเขาเรียกตรงนี้ว่าบางสัก เป็นไปได้ไหมว่ามีต้นสักเยอะ ถามบางคนก็
บอกว่าแถวนี้มีต้นสักเยอะ แต่ว่าถ้าจะเอาถึงรากเหง้าจริงๆ เราจะต้องลองเปลี่ยนชื่อเรีย กไหมไปถึงเรียกทุ่งทุ
ทุ่งเค็ด ทุ่งขี้ทราย ซึ่งเป็นชื่อเดิมที่ชาวมอแกนเรียก หรือขุมเขียวก็พยายามซักป้าลาภ ว่าขุมเขียวมันต้องมี ชื่อ
ภาษามอแกน เพราะเราอยู่มาก่อนนี่ เราอยู่มาก่อนยุคทาเหมืองแร่อีก เราก็เลยช่วยกันคิดว่าชื่อปลาดาเฒ่านึ่ง
หรือเปล่าคือเฒ่านึ่งก็เป็นมอแกนที่อยู่มาก่อน เป็นทุ่ง ของเฒ่านึ่ง หรือเกาะมะเป็นไร่ของเฒ่านึ่งหรือเปล่า อัน
นี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา ร่วมกับคนอื่นๆ ด้วยที่จะไป สืบสาวชื่อต่างๆ แล้วก็พอสืบสาวประวัติศาสตร์ชุมชน
สืบสาวประวัติชีวิต สืบสาววงจรของฤดูกาล เราก็เอามาทาประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นช่วงๆ
แล้วก็ถ้าถามตอนนี้ว่าถ้าให้แบ่งประวัติศาสตร์ชุมชนบางสักจะแบ่งเป็นช่วงได้ยังไงบ้าง แต่ละคนก็จะแบ่งไม่
เหมือนกันก็แล้วแต่เกณฑ์ แต่ถ้าดูเกณฑ์คร่าวๆ ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มันมีมากแต่ละครั้ง เราก็อาจจะแบ่งได้
๕ ช่วง อย่างที่น้องเขาทาเป็นแผนที่เป็นช่วงๆ ปี น้องเขาแบ่งเป็น ๑๐ ปี แต่เราถ้าจะแบ่งตามการ
เปลี่ยนแปลงก็อาจจะดูได้ ๕ การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ช่วงแรกเลยจินตนาการว่าชาวมอแกนอยู่กระท่อมมีชีวิต
อยู่อย่างสบายเลยทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ๒๐๐ ปีที่แล้วเราคิดว่าบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายก็อ ยู่แถวนี้
อาจจะไม่ปักหลักอย่างที่ป้าลาภพูดถึง ช่วงที่สองที่มีการเปลี่ยนแปลงมากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้ามา เริ่มมี
การทาแร่มีบริษัท มีคนที่เข้ามาทาเหมืองแร่ มีคนจานวนมากเลยเข้ามา อาจจะ ๕๐-๖๐ ปีที่แล้วที่เริ่มมีบริษัท
แต่ถ้าทากันร่อนแร่เล็กๆ ก็คงจะเป็น ๑๐๐ ปี ช่วงที่สาม การท่องเที่ยวยุคแรก อย่างที่บอกว่าทับตะวันเข้ามา
๒๕๓๗ อันนี้ก็คือยุคแรกแล้วก็การสร้างฟาร์มกุ้ง บางส่วนก็กลายเป็นบ่อกุ้ง เราดูพัฒนาการแต่ละช่วงมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ทับตะวันที่เรามองเห็นตอนนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ปู่ย่าตายายเรามาตั้งอยู่ ถ้าจะให้จินตนาการป่า
แถวๆ เขาหลักอาจจะเป็นสภาพที่เราเคยเป็นแบบนั้นมีต้นไม้ใหญ่ๆ มีเสือ มีสัตว์ต่างๆ เหตุการณ์สึนามิ ๒๕๔๗
สึนามิมากวาดเอาบ้านเรือน เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อย่างใหญ่เลย ช่วงที่ห้าตอนนี้ที่เรากาลังเผชิญอยู่ เป็น
ช่วงที่น่าอันตรายทีค่ นนอกที่เข้ามาอีกชุดหนึ่ง เขาจะเข้าใจจะเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เราไหม เรามี
หน้าที่ที่จะต้องเก็บบันทึกแล้วก็แสดงออก ไม่รู้จะทาป้ายทาแผ่นพับทาเป็นหนังสือ เพื่อเขาจะได้เห็นว่าเราอยู่
มาก่อน แล้วเราก็มีสิทธิ เวลาจะเขาจะมามีการท่องเที่ยว การขยายตัวของการท่องเที่ยวก็จะต้องนึกคนที่อยู่
มาก่อน แล้วต้องให้ความเคารพวิถีวัฒนธรรมของเรา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ที่เราเริ่มเห็นสภาพทับตะวันเปลี่ยนไป
อย่างมาก ร้านอาหาร โรงแรมมาอยู่ประชิดชุมชนเลย เป็นรายละเอียดที่อาจจะใส่ไว้ในแต่ละช่วง ช่วงแรกที่
มอแกนอยู่กันเองตกเบ็ด มีอันตรายอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่อันตรายจากการพัฒนา แต่เป็นอันตรายจากสัตว์
ร้าย โจรผู้ร้าย โรคระบาดที่ปู่ย่าตายายเราเผชิญ ช่วงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็เริ่มมีการจับจองที่ดิน การเข้า
มาของการท่องเที่ยวยุคแรก ก็เริ่มมีคนใหม่ๆ เข้ามาอีก เหตุการณ์สึนามิ ทาให้บ้านเราแบ่งเป็น ๓ โซน แต่ละ
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โซนมีลักษณะต่างๆ กันหรือการขยายตัวของโรงแรมรีสอร์ท อาจจะเป็นอันตรายกับเราในอนาคต นี่คือการ
เปลี่ยนแปลง เก๋ก็พูดถึงในวันแรกว่าจริงๆ เราก็ไปว่าโรงแรมรีสอร์ทไม่ได้ เวลาเราว่าเราต้องไปว่านโยบายของ
รัฐ นโยบายของรัฐเอื้อกับทุน เขาไม่เห็นทุนกับชีวิตของชาวบ้าน แต่เขาเห็นทุนที่นับได้เป็นตัวเงิน อันนี้เราก็
ต้องทวงถามว่าทุนนิยมเสรี ให้ความสาคัญกับทุนที่ขายได้ เอาสตางค์มาได้เท่านั้นหรือ ทุนที่เป็นทุนชีวิตของ
ชาวบ้านอยู่ตรงไหน ถ้าเรามีข้อมูลมีความแน่น ก็อาจจะทวงถามรัฐบาลได้ เราก็เริ่มจะเข้ าใจว่าชาวมอแกน
ไม่ได้ยึดติดกับการครอบครองที่ดิน มีอคติทางชาติพันธุ์บางทีเขามองเราอย่างเหยียดในอดีต ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
มาแล้ ว หรือสั งคมเรานี่ ไม่มีตัวหนังสื อ ไม่มีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เราไม่คิดว่า โฉนดใบเดียวจะมี
ความหมายมากนัก แค่เสาบ้านใช่ไหม วันแรกป้าลาภบอกว่าเสาบ้านก็คือโฉนดที่ดิน ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า
ฉันอยู่ที่นี่ฉันทามาหากินที่นี่ แต่รัฐเขามีระบบกฎหมายที่ไม่ได้นึกถึงวิถีวัฒนธรรมเราเป็นหลัก เราได้มาแล้ว
ข้อมูลชุดหนึ่ง เราจะเอาข้อมูลไปทาอะไรต่อ ข้อมูลทาให้เราเข้าใจภาพรวมแล้วแต่ว่าสาขาวิชาที่เขามาเก็บ
ข้อมูลก็อาจจะเห็นเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยมาเก็บข้อมูล ถ้ามาจากสาขาประชากรเขาก็จะรู้ว่า
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีอะไร โรคระบาด การย้ายถิ่นเป็นยังไง ถ้ารัฐศาสตร์ก็ดูว่าการมีสัญชาติ มี
ทะเบียนราษฎร์ มีนามสกุลเมื่อไหร่ เปลี่ยนแปลงไปยังไง ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ก็สนใจเรื่องการศึกษาของเด็ก
สาธารณสุขศาสตร์ก็ดูเรื่องสุขภาพ แต่ว่าศาสตร์เหล่านี้หรือคนข้างนอก สมมุติว่าเขามาเห็นภาพนี้ เขาจะไม่
มองว่าเกี่ยวข้องกับเขาหรอก ศึกษาศาสตร์ก็บอกเด็กเขานับเฉพาะเวลาไปโรงเรียน ไปเรี ยนหนังสือ การเรียน
การสอน แต่อันนี้คือการที่เด็กชาวเล ไม่ว่าจะเป็นมอแกน อูรักละโว้ย เขาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติระบบ
นิเวศ สัตว์ทะเลต่างๆ อยู่ยังไง ว่ายน้ายังไงเราไม่ต้องไปสอนด้วยซ้า เด็กสมัยนี้ต้องมีสระว่ายน้า กลัวเด็กจะ
จมน้ าต้องสอนมีส ระว่ายน้ าสอนท่ าฟรี ส ไตล์ ท่ากบ เด็ กชาวเลไม่ต้ องไปเล่ นแบบนี้ ว่ายน้าได้เอง มันคื อ
การศึกษาผ่านวิถีชีวิต ซึ่งเราต้องทาให้คนข้างนอกเข้าใจว่าไม่ใช่เด็กเข้าโรงเรียนอย่างเดียว แต่เด็กมีวิถี มี
การศึกษาในรูปแบบหนึ่ง หรือพิธีกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การที่เรามีพิธีเดือน ๕
เดือน ๑๑ เป็ นช่วงต่อของฤดูกาล แสดงให้ เห็ นวิถีของเราในอดีต หรือมอแกนเขาก็มีหล่ อโบง เป็นเสา
วิญญาณบรรพบุรุษ เวลาเราเก็บข้อมูลเราก็เชื่อมกับประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิตของคนก็ได้ข้อมูลเยอะ
อันนี้เป็นตัวอย่าง เอามาให้เห็นว่าพอเราได้ข้อมู ลแล้ว แต่เราจะใช้ประโยชน์ข้อมูลยังไง อันนี้เป็นไทบ้าน ก็คือ
ไทยอีสาน คนที่เขาถูกผลกระทบโดยการสร้างเขื่อน คนกลุ่มนี้เป็นคนประมง ประมงเหมือนเราแต่เขาประมง
น้าจืด เวลามีเขื่อนกักแม่น้าไว้ทั้งสาย ปลาลดน้อยลงวิถีชีวิตของเขาที่ทาประมงก็ทาต่อไม่ได้ เขาเลยทางาน
วิจัยทาเก็บข้อมูลแบบนี้ แล้วก็มีงานชิ้นนี้ออกมาว่าแม่น้าชีสายน้าสายชีวิต ว่า สายน้าเราเอาเขื่อนไปปิดกั้น
ชาวประมงอยู่ไม่ได้หรอก เขาก็ใช้งานวิจัย มานุษยวิทยาเดินดิน ใช้แผนที่ชุมชน ประวัติชีวิต เอาข้อมูลไปใช้
การขับเคลื่อนนโยบาย เขาเก็บข้อมูล ตาแหน่งระบบนิเวศ ๔๓๘ จุด ขุมเขียวเราได้จดบ้างหรือยัง มีกี่จุดที่เรา
ใช้ประโยชน์ มีกี่จุดที่เป็นแหล่งอาหาร แล้วเขาก็แบ่งระบบนิเวศแบ่งโดยใช้ชื่อของเขานี่แหละ ไม่สนใจชื่อของ
วิทยาศาสตร์จะเรียกยังไง ชื่ออีสานเขาเรียกอย่างนี้ ผา ครก ดอน หาด หลอง หลง หนอง แจ๋ม น้า ห้วย ริมฝั่ง
อันนี้คือที่เขาแบ่งสภาพตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปสนใจว่าวิทยาศาสตร์จะแบ่งยังไง เพราะแม้แต่ป่าไม้ กรม
อุทยานเองก็ไม่ให้ความสาคัญกับพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามหรือ ป่าแบบพื้นที่น้าแฉะๆ เขาไม่สามารถจะแบ่งได้หรือมี
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะไม่รู้เท่าคนที่อยู่เองนะคะ อันนี้ คือเขาแบ่งเองเลยว่าระบบนิเวศเขาทายังไง แล้ว
ก็ทาแผนที่แบบแผนที่ของเรา ดูปลา เก็บข้อมูลปลาเลย อันนี้มีนักวิทยาศาสตร์มาช่วยเพราะว่าปลามันต้องมี
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ชื่อวิทยาศาสตร์ จาแนกแยกแยะ เราก็ทาเลยปลาปูกุ้งหอย เอามาเก็บเลยถ่ายรูปดูว่าอันนี้ชื่อท้องถิ่นว่ายังไง
ชื่อไทยว่ายังไง แล้วเราค่อยไปเชิญเอานักวิทยาศาสตร์มาดูว่าชื่อที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไง จาแนกว่ามี
กี่ชนิด อยู่ตรงไหนบ้าง พื้นที่ที่เราทามาหากิน เครื่องมือเรามีอะไรบ้าง เราได้เก็บบ้างไหม ตอนนี้เครื่องมือ
หลายอย่างอาจจะหายไปแล้วด้วยซ้า ไม่มีบันทึกได้ยินแต่ปู่ย่าตายายพูดถึง เครื่องมือหาปลา เขาก็มีการวาด
รูป ว่ามีกี่ชนิดที่เขาใช้ แล้วเขาบอกว่าเครื่องมือหาปลานี่ไม่ทาลายล้างไม่เหมือนอวน ที่เก็บกวาดมา เหมาะกับ
ปลาแต่ละชนิดนะคะ แต่ละพื้นที่แต่ละเวลา เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีอนุรักษ์ ซึ่งถ้าเราสามารถจะสื่อความหมาย
ได้ รัฐ ก็น่าจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของเรา อันนี้ก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เขาพูดถึงแม่
มูลการกลับมาของคนหาปลา เพราะว่างานวิจัยของเขาสามารถทาให้งานวิจัยของรัฐบาลยอมเปิดประตูเขื่อน
แต่ก็มีเงื่อนไขอีกมากมาย อันนี้ก็อภิธานศัพท์ ก็คือคาที่เขาเรียกจุดต่างๆ แก่ง ขุม ขุมดิน ซึ่งจริงๆ มอแกน
ต้องมีชื่อเรียกมากมายแน่นอน หรืออย่างพี่เน็ตที่ไปศึกษามอแกนที่เกาะสุรินทร์ เขาก็เก็บข้อมูลชื่อเรียกคลื่น
ของไทยเราเรียกแค่คลื่นแค่เดิ่ง มีสองสามคาแต่ชาวมอแกนมีเป็นสิบคา แสดงว่าสายตาเขา เวลามองคลื่นไม่
เหมือนเรา เขาเห็นความแตกต่างในคลื่นแบบต่างๆ แล้วรู้ว่าคลื่นแบบไหนที่เป็นอันตราย คลื่นแบบไหนจะ
เดินเรือแบบไหน อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บข้อมูลบันทึกไว้ แล้วก็เอามาเขียนบรรยาย ไม่เช่นนั้นคนข้าง
นอกเขาไม่มีทางมีสายตามองแบบเราได้ อันนี้เป็นตัวอย่างของแม่น้ามู ล มันจะมีระบบนิเวศใต้น้าแบบนี้ ซึ่ง
พอน้าสูงขึ้นเราก็จะไม่เห็น น้าลดก็จะเห็นบ้างแต่บางส่วนก็ยังอยู่ใต้น้าอยู่ อันนี้เป็นที่วางไข่ของปลา ที่อยู่
อาศัย ของปลาที่ค นนอกไม่ ส ามารถจะเข้ าใจได้ แต่ ค นตกปลารู้เ ลยจุด นี้น ะจะหาปลาได้ เมื่ อไหร่ จะต้ อ ง
เครื่องมือแบบไหน จุดนี้เราเรียกว่าอะไร ปลามาวางไข่เมื่อไหร่ อันนี้คนท้องถิ่นจะรู้มากที่สุด แต่ว่าคนนอก
เขาไม่เข้าใจ เขาคิดว่าคนท้องถิ่นไม่มีความรู้จะสร้างเขื่อนได้ จริงๆ ถ้ามีความรู้ชุดนี้ก่อนการสร้างเขื่อนก็น่าจะ
สามารถต่อรองได้ อันนี้แบบหนึ่ง เมืองของปลาแก่ง อันนี้เป็นแก่ง อันนี้เป็นแป่ว เขาก็มีชื่อเรียกของเขาเอง
แป่วจะต้องมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้เป็น ร่องน้าลึก ซึ่งจริงๆ มอแกนระบบก่อนที่จะมีขุมเหมืองเรามีระบบร่อง
น้า ระบบคลอง พื้นที่ชุ่มน้า จะต้องมีคาภาษามอแกนแน่นอนเลย คาภาษาเก่าๆ ก็เป็นการบ้าน ให้ไปเก็บมา
แล้วก็อาจจะถ่ายรูป บันทึกไว้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นองค์กรที่เชื่อว่าภาษามันมีความหมายมากกว่าแค่เป็นคาๆ
หนึ่งแต่มันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยที่หากิน อันนี้น้องๆ ได้บอกเบื้องต้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับการ
กลั่นกรองข้อมูล ไม่ใช่ว่าเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็เชื่อบันทึ กไป แต่มันต้องมีการกลั่นกรองถามหลายๆคนใช้
หลายๆวิธี แล้วเราก็อาจจะเรียบเรียงมาว่าตั้งแต่ภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นยังไง สภาพชุมชน กลุ่มเครือญาติ
การทามาหากิน การเมือง การปกครอง ความเชื่อพิธีกรรม ก็อาจจะแบ่งเป็นหมวดๆ อันนี้ก็คือประวัติของ
ชุมชนทั้งหมดเลย เรื่องราวของชุมชน แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างชื่อที่เกาะสุรินทร์ เกาะเล็กๆที่ประกอบได้ ๕ เกาะ
พอเราไปเก็บข้อมูลจากมอแกนเราพบว่ามีชื่อ ๑๓๐ กว่าชื่อ เป็นภาษามอแกนเลย แล้วตอนนี้เราก็พยายาม
บอกว่ากรมอุทยานใช้ชื่อ เป็นชื่อเป็นทางการ เพราะว่ากรมอุทยานเองตอนนี้มี ชื่อที่เรียกจุดต่างๆ ที่เกาะ
สุรินทร์ไม่เกิน ๑๕ ชื่อ แต่มอแกนมี ๑๓๐ กว่าชื่อ เพราะฉะนั้นก็ขอใช้ชื่อของมอแกนเถอะ เป็นการเคารพ
ทางวัฒ นธรรมแล้ ว ก็ แ ต่ล ะชื่อ นี่ มัน มี ความหมายผู กโยงกั บ ชื่อ คนบ้ า งผู ก โยงกับ ทรัพ ยากรในท้ องถิ่ นบ้ า ง
ปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่างๆ นิทานตานาน มันมีเรื่องราวมันมีเรื่องที่ทาให้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตชีวา อันนี้
ก็เป็นช่วงที่พี่เน็ตไปเก็บข้อมูล นี่กล้องรูปของซาลามายังอยู่ แล้วก็เป็นคนที่สร้างเรือ เรือลานี้ก็ถูกสึนามิเกย
พัดเกยขึ้นไปบนหิน ตอนนี้ก็เริ่มแตกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราสามารถจะต่อรองกับอุทยานบอกว่าให้ตัดไม้มา
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เพื่อที่จะทาเรือ แล้วได้บันทึกเบื้องต้น อันนี้ก็เป็นเรือไม้ระกา ซึ่งหาดูได้ยากมากเลยคิดว่าในโลกนี้ก็เหลือซัก
ลาสองลา อันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลที่เราเอามาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรม “ชอกมาดะ” “ชอก”
แปลว่าพื้นที่อ่าวเล็กๆ “มาดะ” ก็พ่อของซาลามา ซึ่งแกเป็นผู้เฒ่าที่ชอบไปทอดสมอเรืออยู่ตรงนี้ อันนี้ก็เป็น
สิ่งที่เราตั้งใจจะทาทับตะวัน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรม แล้วแบบเรียน ก.ไก่ ฉบับมอแกน แล้วก็
เอาภาษามาว่า ก.ไก่ มอแกนเรียนว่า มานพ เวลาเขาไปโรงเรียนเขาต้องเรียนแบบเรียนที่เป็นไทย นี่เป็น
แบบเรียนที่เป็นภาษาเขาเองเลย เรียนรู้ผ่านชีวิตของเขา ไก่นะคะเป็นภาษาไทยว่าไก่เป็นสัตว์ปีกตื่นแต่หัวรุ่ง
ตื่นแล้วไก่ตัวผู้ก็ขันเสียงดัง มอแกนเรียนเสียงไก่ว่า “แอ อ็อก ๆ” ของไทยเราว่า เอ๊กอิ๊เอ๊ก เอ๊ก ของมอ
แกนว่าต้องมี เพราะว่าจริงๆ หูที่เราฟังหรือว่าฝรั่งเองเขาก็ได้ยินไก่ขันว่า “ค็อก คะดู ดูดู” ไม่เหมือนเราเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคล้ ายๆ เรื่องง่ายๆ เรื่องสนุกที่ทาให้เด็กสนใจ เรื่องไก่ของเขามันแตกต่างจากไก่
วัฒนธรรมอื่นๆ หรือเปล่าหรืออันนี้ก็เป็นภาษามอแกนเลย มีพอเราไปเก็บข้อมูลที่ทับตะวันเขาบอกว่า พอเอา
ภาษามอแกนมาทามาเขียนโดยใช้ภาษาไทยมันเพี้ยนไป แต่ ก็เป็นทางที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะเก็บบันทึกไว้ อันนี้
ไม่รู้ว่าชาวมอแกนจะฟังแล้วรู้เรื่องไหม “มานกง่ะป่าเลดงะนกแกคัน มานกกะไนง่ะ แล้ว แงเล็ดเชียงอะดะ” รู้
เรื่องไหม อาจจะได้ยินเป็นคาๆ เพราะว่ามอแกนกับมอแกลนภาษาใกล้เคียงกัน อันนี้ก็คือเอาคาว่าไก่ มา
เพื่อให้เด็กมอแกนเรียนแล้วสนุก ไม่ใช่เรียนแล้วน่าเบื่อ แล้วก็มีแบบฝึกหัดว่าชื่อสัตว์บกที่ขึ้นต้นด้วย ก.ไก่ คือ
อะไร ให้เด็กคิดก็มีแบบฝึกหัดประกอบกับ ก.ไก่ มอแกน หรือชีวิตพวกเราชาวทะเลอันนี้ก็มี เป็นบทๆ สั้นๆ มี
นิทานมีเรื่องวิถีชีวิต แล้วก็ให้เด็กๆ รู้ว่าจริงๆ ความหลากหลายมันสนุก เรามีเพื่อนที่หลายวัฒนธรรมหลาย
ภาษา ถ้าเราพูดภาษาเดียวกันทั่วโลกเราจะเรียนรู้อะไรล่ะ เรามีวิถีแบบเดียวชีวิตคงน่าเบื่อ พอเราเริ่มรู้
หนทางที่จะเอาข้อมูลมาสื่อสาร มาทาให้มีคุณค่าแล้วมาผลักดันทางด้านวัฒนธรรมแล้ว เราก็ทาแผนอย่างที่
เมื่อครู่ เราร่วมกันทางานในอนาคต เพราะว่าอีกหน่อยถ้าเราโดนเบียดมากๆ ตอนนี้ก็โดนเบียดมากแล้ว เราก็
เห็นอวนลากแบบนี้ เวลาเขากวาดปลาไปแทบจะหมดทะเลตรงนั้นเลย ในขณะที่ชีวิตมอแกนมอแกลนก็ยังแจว
เรืออยู่ใช้เรือลาเล็กๆ แบบนี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างข้อต่อรองโดยใช้ข้อมูล เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเหลือ
พื้นที่ให้เราบ้าง หรือพื้นที่มอแกนเกาะสุรินทร์ เขาก็ไม่ให้สร้างบ้านแบบนี้แล้ว ด้วยหลายเหตุผล อันนี้ก็เป็น
บ้านหลังสึนามิที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้ มาเดินดิน ทาปฏิทิน ทาแผนที่ชุมชน เขาก็คิดว่าเราอยู่
บ้านหลังเท่าๆ กันแบบนี้มีแล้ว แล้วก็บ้านซ้อนกันติดๆ กันอย่างนี้ ซึ่งไม่เคยมีวิถีแบบนี้ หรืออันนี้ที่เกาะสิเหร่
เขาก็สร้างบ้านให้แบบนี้ เราไม่มีข้อมูลพอที่จะต่อรองว่าวิถีเราไม่ใช่แบบนี้ สร้างบ้านเป็นแบบชุมชนได้ไหมนะ
คะ หรืออันนี้เองแม้แต่ชาวอูรักละโว้ยที่เกาะสิเหร่ ก็หันมานิยมชมชอบบ้านแบบสมัยใหม่ใช้กระจก จริงๆ ร้อน
ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านแบบดั้งเดิมแบบที่ โปร่งๆ มีชาน พ่อแม่ปูย่าตายายก็มานั่งล่นมาคุย กันกินข้าวกันได้อีก
นี่บ้านอยู่แล้วก็ร้อน พอสึนามิมากระจกก็แตก เหลือแต่ซาก ในขณะที่สึนามิผ่านบ้านหลังนี้แรงกระแทกมันไม่
มาก เพราะว่ามีเสา ไม่ใช่ทึบตันแบบอันนี้ เพราะฉะนั้นจริงๆ เราเองเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตา
ยายเราคัดสรรมาแล้วเป็นเวลาร้อยปี อันนี้ไม่ใช่แค่ เพิ่งสร้าง ถ้าเทียบในแง่ของความรู้ภูมิปัญญาสะสมมาเป็น
ร้อยๆ ปี แล้วเขาคิดว่าบ้านมันดีที่สุดในสภาพพื้นที่แบบนี้ ในขณะที่ก็อบปี้แบบฝรั่งมาเลย ก็ไม่เหมาะกับวิถี
ชีวิตของเรา ตอนนี้ กรรมการ ๓ ชุดของชาวเล ล้มไปอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีรัฐบาลแล้ว ไม่มี
นายกรัฐมนตรี ตอนที่เราผลักดันล่าสุดโดยศูน ย์มานุษยฯ นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานของกรรมการชุดใหญ่
เลย แต่ว่าตอนนี้นายกฯไม่อยู่แล้ว เราไม่ได้มีรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นก็คงจะค้างเติ่ง แต่ช่วงค้างเติ่งเราก็
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หยุดไม่ได้ เราก็ต้องเก็บข้อมูลไปผลักดันในระดับชุมชนของเรา แล้วเราก็ต้องเข้าใจ พอดีการประชุมครั้งนี้ก็มี
เจ้าหน้าที่รัฐ มีผู้นาชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน บางทีเราคาดหวังว่ากลุ่ม
นี้จะต้องทาอย่างโน้นอย่างนี้ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาก็มีข้อจากัดหรือกลุ่มราชการเอง กลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือสื่อ อาจจะคาดหวังชุมชนว่าทาไมไม่ทาอย่างโน้นอย่างนี้ ก็ต้องรู้ว่าชุมชนมีข้อจากัด อย่างเราไปคุย
ผู้นาชุมชนเองก็ต้องทามาหาเช้ากินค่า จะไปคาดหวังว่าเขาเสียสละมาประชุมทุกครั้ง จะต้องทาอย่างโน้น
อย่างนี้บางทีก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องทางานร่วมกันเราจะต้องเข้าใจกันก่อน เข้าใจว่าต่างคนต่างก็มี
ข้อจากัด แล้วก็เราจะเดินไปด้วยกัน จุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกัน แต่ว่าแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกัน เราก็จะ
ทางานร่วมกัน คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกาะลันตา ว่าเป็นวิถีที่เขาอยู่กันมามีพุทธ มีจีน มีมุสลิม มีชาวเลที่อยู่
กันอย่างกลมเกลียว มาแต่ดั้งเดิม มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแต่งงานข้ามกลุ่ม ยกลูกบุญธรรมให้ลูกเป็น
เกลอกัน ใช้หมอตาแยร่วมกันแบ่งปันกัน อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกาะลันตา และตอนที่เขาฟื้นฟูหลังสึนามิ เขาก็
ใช้เป็นจุดแข็งให้เกิดการทางานร่วมกัน มีบ้านร็องเง็ง อันนี้เป็นตัวอย่างที่ออสเตรเลียซึ่งเขามีชนพื้นเมือง ที่
เรียกอะบอริจิน รัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าเสนอโครงการมาเลยเปลี่ยนชื่อท้องถิ่น ที่เป็นชื่อภาษาฝรั่งหรือชื่อ
ที่ตั้งทีหลัง ถ้าชุมชนเราอยากจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษามอแกนมอแกน อูรักละโว้ย และเรามีฐานข้อมูลแน่นๆ
เราอาจจะถึงจุดนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นลวดลายของพวกอะบอริจิน ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความผูกพัน มีเต่า มี
จิงโจ้ก็เป็นสัตว์ของออสเตรเลีย และก็ลวดลายสวยงาม อันนี้ก็ขยายให้เห็น ถึงส่วนหนึ่งของเกาะสุรินทร์ ที่เรา
เขียนเป็นภาษามอแกน บายะ อาดะ ยานะ ภาษามอแกนว่าไงชื่อนี้แปลว่าอะไรคะ รู้แน่ๆเลย บายะ ก็หิน อา
ดะ ใหญ่ ยานะ สับปะรดนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆ ทุกชื่อมีความหมายหมด แล้วอันนี้เห็นไม่ชัดนัก แต่ว่าเป็น
ชื่อที่เราเก็บที่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ก็อีกชุดหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้ทางทับตะวัน ทับปลา
ทุ่งหว้าเก็บข้อมูลของตัวเอง อันนี้ก็เป็นแหล่งบากัส สมัยก่อนอูรักละโว้ยเขาก็คล้ายๆ กับเราคือเขามีกระท่อม
หาปลา ฤดูกาลหนึ่งแล้วก็ค่อยๆ ย้ายไปเรื่อยๆ มอแกนก็เหมือนกัน ทาข้าวไร่แล้วก็ย้ายไป เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
วิถีเราไม่ได้อยู่นิ่งติดกับที่ อันนี้เป็นตัวอย่างอีกที่หนึ่งที่นิวซีแลนด์ เขามีชนพื้นเมืองที่เรียกว่าเผ่าเมารี แล้วที่
เมืองไคคูร่า รัฐบาลมีนโยบายว่าเวลานักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะดูปลาวาฬนั่งเรือไป คนที่จะเป็นไกด์เป็นใครไม่ได้
นอกจากเผ่าเมารี เพราะว่าเขามีวิถีชีวิตผูกพันกับปลาวาฬ ล่าปลาวาฬ หรือจริงๆ เทพของเขาองค์หนึ่งก็เป็น
ปลาวาฬ เขาก็จะมีตานานนิทานเกี่ยวกับปลาวาฬ ถ้าเรามีข้อมูลหนักแน่น เราก็น่าจะทวงถามรัฐบาลว่ามี
สิทธิพิเศษอะไรไหมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ชาวเลแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลย แต่เขาให้บทบาทเลยว่าเมารี
เป็นไกด์คนอื่นเป็นไม่ได้ หรือมีบัตรเลยแสดงว่ามีสิทธิในการเป็นไกด์ อันนี้ก็เป็นท้ายสุ ดเลยสิ่งที่เราจะทา
และศูนย์มานุษยฯ ที่สนับสนุนด้วย และชุมชนและหวังว่าวัฒนธรรมอาเภอ วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานอื่นๆ
จะมาเป็นภาคี เราเริ่มทาแล้วเก็บข้อมูลจุดสนใจ เมื่อครู่เก๋บอกเราได้ทั้งหมดตอนนี้ ๑๔ จุด จะเริ่มจากจุดที่
เป็นทุ่งทุ นายาว และศูนย์วัฒนธรรม ไปถึงหัวกรัง มีหินเสือที่มีตานานว่า เสือตัวหนึ่งมันไปตะปบเอาหอย
มือเสือแล้วคราวนี้ก็ถูกกรัง เป็นเรื่องเล่าที่สนุก และนักท่องเที่ยวฟังก็เกิดสนใจและก็ผูกพันกับพื้นที่ด้วย และก็
เห็นวิถีชาวมอแกน มอแกลน อูรักละโว้ย ว่าอยู่มาตรงนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะขยายผลไปที่ชุมชนอื่นๆ อันนี้
เป็นสิ่งที่เราจะทดลองทาให้ชุมชนได้เรียนรู้ด้วย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าจุดต่างๆ สาคัญกับเขายังไง มีเหมืองรู
อยู่บนเขา มีซากไม้ หรือบ้านเก่า บ้านป้านิด สร้างยังไงใครเป็นคนสร้างประวัติความเป็นมา แล้วก็ทาเป็น
เส้นทาง อันนี้พี่เน็ตเขาก็ได้ทาแผนที่เส้นประไปแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะได้มาเดินเส้นทางหรือขี่จักรยานตาม
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เส้นทางนี้ อันนี้ก็เป็น ๑๔-๑๕ จุด ที่เราจะเริ่มทา แล้วพรุ่งนี้คงได้ข้อมูลพอและทดลองทา เราจะต้องเริ่ม
ทดลองเป็นไกด์มาแนะนา เอานักท่องเที่ยวตัวปลอมมาก่อน อาจจะพวกเราเองหรืออาสาหรือเป็นใครที่ผ่านมา
และทดลองเล่าให้เขาฟังว่าแต่ละที่มีความสาคัญอย่างไร ก็เป็นตัวอย่างว่าเครื่องมือที่น้องๆ เขาแนะนา สามสี่
เครื่องมือ เราได้ข้อมูลมาแล้วได้ประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วสร้างจุดสนใจแล้วก็เอาข้อมูลมาประกอบเป็นจุดสนใจ
อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนตอนนี้มีการบ้าน ๓ อย่าง
อย่างแรกเลยทาผังเครือญาติ ง่ายสุด เด็กๆ เยาวชนสามารถจะทาได้
สอง เริ่มเก็บข้อมูลประวัติของคนเฒ่าคนแก่ เพราะอีกไม่นานเขาก็จะจากเราไปแล้ว
สาม จุดสนใจในชุมชนมีอะไรบ้าง พยายามค่อยๆ รวบรวมข้อมูล อย่างที่น้องๆ หลายๆ คนบอกทาไม่
เสร็จในวันเดียวหรอก พอเราไปถามเดี๋ยวได้ข้อมูลใหม่มาแล้ว จะทาให้เรื่องน่าสนใจมากขึ้น มีสีสันมากขึ้น
ประวัติศาสตร์เราก็จะหนาขึ้นๆ ท้ายสุดเราอาจจะสามารถผลักดันได้ว่ารัฐมีหลักสูตรท้องถิ่น ตอนนี้เราเรียน
ประวัติศาสตร์ เราเรียนประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชาวเลเลย ทั้งๆ ที่
เราอยู่ในทะเลอันดามันอยู่ชายฝั่งมาสองร้อยสามร้อยปี ประวัติศาสตร์เราน่าจะหนากว่าประวัติศาสตร์ไทยอีก
ด้วยซ้า เพราะฉะนั้นเป็นการบ้าน และคราวหน้าพอพี่ๆ น้องๆ ลงมา หรือทีมเราลงมาก็มาช่วยหนุนกัน มาดู
ว่าเราได้อะไร แล้วจะทาอะไรต่อ ขอบคุณค่ะ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่าได้รับประโยชน์ หรือว่ามีจินตนาการที่จะทาอะไร
ต่อไหม ท่านคิดยังไงกับกิจกรรมในสองวันนี้ ใน ๓ ประเด็น เห็นอะไรจากการทากิจกรรม ได้เรียนรู้อะไรจาก
การร่วมกิจกรรม และก็จะไปทาอะไรในงานของท่านต่อ
- สวัสดีทุกๆ คนค่ะ ป้าลาภภูมิใจได้มีน้องๆ ไปลงพื้นที่ ได้ไปดูพิธีกรรมที่ท่านพ่อตาสัมพันธ์ และก็
ไปที่ซอยตาสุด ป้าภูมิใจได้ลงพื้นที่ ได้เข้าไปบ้านป้าด้วย ภูมิใจที่เรามาร่วมกิจกรรมกัน เหมือนกับ
พี่น้องเหมือนกับญาติ เหมือนกับเครือข่ายเดียวกัน ภูมิใจที่มีข้าวกินมีอาหารพร้อม อะไรพร้อม
อยากให้น้องๆ ทุกคนได้มาเรียนรู้อีก ป้าจะให้มานอนที่บ้านป้า ให้มาเรียนรู้ให้มาซักถามถ้าอยาก
เพิ่มความคิดเห็นตามสบาย ขอบคุณค่ะ
- ลาดับแรกหญิงก็ดีใจเหมือนที่ยายบอกว่า มติ ครม.นี้ได้มานานแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ว่าทุกคนยัง
ไม่ เ ข้ า ใจ เราเองก็ อ ยากให้ มี เ วที แ บบนี้ ไม่ ใช่ เ ฉพาะคุ ย แค่ กั บ พวกเรา ดี แ ล้ ว ที่ อ าจารย์ เ ชิ ญ
ข้าราชการมาด้วย และก็จะได้เห็นว่าเรากับข้าราชการจะได้เห็นว่า เราตั้งใจนะ และก็หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มาสัมผัสเราจริงๆ และก็ได้แผนต่อไป หญิงคิดว่าที่เราปฏิบัติกันอยู่และก็ สิ่งที่ไม่ว่า
หญิงหรือกลุ่มไหนค่ะ เป็นสิ่งที่พวกเราต้องการทั้งนั้น เราต้องกลับไปทาจริง เราก็ทาบางส่วนอยู่
แล้ว แต่ว่าบางอย่าง ก็ต้องเกิดการหนุนเสริมที่จริงจังและจริงใจ เพราะว่า ๑๐ ปีแล้วนะคะที่เรามี
การฟื้นฟู เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมา เรามัวรออะไรบางอย่างจากใคร บางอย่างก็ไม่ได้ เรา
ต้องทาของเราเอง ทุกวันนี้เครือข่ายมอแกนชัดเจนมากขึ้น คุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของเงิน
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ของครอบครัว และ เรื่องของการฟื้นฟู ทุกคนเข้าใจมากขึ้น หญิงดีใจที่เกิดการเข้าใจอย่างนี้ แม้
๑๐ ปีแล้วที่เราเจอปัญหาหลายอย่าง ทั้งปัญหาในเครือข่ายของเรา และก็ปัญหากับพี่ๆ ที่เข้ามา
ช่วย และปัญหากับหน่ว ยงาน แต่วันนี้ห ญิงคิดว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องลงมาช่วย แล้วเรา
ชัดเจนที่ศูนย์มานุษยฯ ลงมาทา อาจารย์ลงมาช่วยอย่างชัดเจนมาก หญิงว่าผลพวกนี้จะตกมาที่
พวกเราจริงๆ ค่ะ
ผมห้อง ทะเลลึก ประธานชุมชน ดีใจมากครับ สิ่งที่ได้รับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีพี่น้องมอแกนที่ต่อสู้เรื่องที่
อยู่อาศัย เรื่องถิ่นฐาน รู้บ้ าง ไม่รู้บ้างแต่ก็ดีขึ้น ก็พี่ๆ ให้ความรู้เหมือนไปที่ทับตะวัน ผมก็ภูมิใจ
มากนะครับ ที่ได้ไปถามความเป็นอยู่ และก็เกิดปัญหาขึ้น ก็มีการเล่าให้ฟัง และก็ได้ไกล่เกลี่ยสิ่ง
ต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้นะครับ ผมเองก็ดีใจที่ทุกครั้งได้มีการร่วมมือ ได้ทางานเรื่องการจัดถิ่นฐานหรือ
กลุ่มชาวเลหรือชาวมอแกน แล้วก็ขอบใจอาจารย์ด้วย ครับ ที่ยังทางานต่อเนื่องกัน และก็เข้าใจ
กันตลอด และก็น้องหญิง น้องเก๋ ทุกคนและก็หน่วยทางานต่างๆ ภูมิใจมากนะครับ ผมหวังว่าทุก
คนทางานนี้เพื่อพี่น้องมอแกน และก็เพื่อพวกเรา ขอบคุณครับ
ครั บ ก็ ผ มก็ ดี ใ จเหมื อ นกั น ครั บ ที่ ว่ า วั น นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น นะครั บ ผมก็ ข อขอบคุ ณ อาจารย์ น ะครั บ
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้โครงสร้างอะไรต่างๆนะครับในเรื่องนี้ ในเมื่อเรามาอบรมในวันนี้นะครับ สอง
วันเราได้ความรู้ไปเยอะนะครับ เราได้ไปสามารถเอาไปใช้ในท้องถิ่นของเราได้นะครับ แต่เรา
มานะครับ ผมอยากให้มีเยาวชนด้วยนะครับเยาวชนได้มารับรู้ในสิ่งที่เราทาอะไรอยู่นะครับ ไม่ใช่
เราทาไปแล้วเราทาแต่เราอย่างเดียว แต่เด็กรุ่นหลังเขาต้องรู้ด้วยนะครับเขาต้องรู้ด้วย ไม่ใช่เรารู้
แต่เราอย่างเดียวนะครับ การที่เราไปบอกเขา ดีกว่าให้เขามาสัมผัสกับตัวเองนะครับ ก็ขอบคุณ
มากนะครับ อยากให้มีเวทีแบบนี้นะครับ เพราะว่าส่ว นใหญ่เราจะไปอบรมที่ไหนก็มีแต่วิชาการ
เยอะนะครั บ วิ ช าการเยอะไปหน่อ ย แต่ ในเวที นี้ เ รามี ค วามรู้เ ยอะและก็ เอาไปปฏิบั ติ ได้ กั บ
ชีวิตประจาวันของเราด้วยนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสและให้ความรู้พวกผมนะ
ครับ ขอบคุณมากครับ
ที่รู้สึกว่าได้รับในสองวันนี้คือ เรื่องการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น ทาให้รู้ว่า ข้อมูล ถ้าเราเก็บ
เป็นระบบแล้ว ก็มีความชัดเจน มีข้อมูลที่เพียงพอในการที่เราจะเก็บข้อมูลอะไรซักอย่าง มันจะ
สามารถทาให้เรานาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของเราได้ หรือว่าใช้ข้อมูลนาไปยืนยัน อย่างกรณี
ปัญหาเรื่องที่ดิน การเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน หรือว่าประวัติชีวิตผังตระกู ล จะทาให้เรา
ยืนยันกับหน่วยงานข้างนอก หรือว่าหน่วยงานทางราชการได้ว่าตระกูลเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ สมัย
ไหน และก็มีประวัติศาสตร์ในชุมชนอย่างไรบ้าง ทาให้เรามีชุดข้อมูลที่เขาเรียกว่าชัดเจนขึ้นในการ
ที่จะไปต่อรองกับหน่วยงานใดๆ แล้ว ตัวเองในฐานะคนทางานที่ได้มาเข้าร่ วมครั้งนี้รู้สึกว่าได้
เรียนรู้เรื่องการทาข้อมูลที่เป็นระบบ แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าได้เครื่องมือที่จะไปช่ วยชุมชนเก็บข้อมูล
ทาให้ตัวเองมีการทาข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
ถามว่าเห็นอะไร เห็นแล้ววันนี้ว่าพวกผมมีโอกาสได้ความรู้จากพี่ๆ น้องๆ ข้อหนึ่งนะครับ ข้อสอง
ถามว่าได้อะไรอีก ได้เครือข่ายเพิ่มรู้สึกดีใจ และถามว่าคิดจะทาอะไรต่อไปไหม อันนี้แน่นอนครับ
และคาดหวังมานานแล้วว่าอยากได้องค์กรและพี่เลี้ยงอย่างนี้ ขอขอบคุณมากครับ
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- สวัสดีครับ ผมนิคม ธงไชย เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่ที่ตาบลโคกกลอย ที่ผมมาตรงนี้ ผมก็ดีใจ
และภูมิใจที่น้องๆ มาช่วยกันทา ฟื้นฟูพวกเรา เยอะแยะหมดที่ไม่รู้เรื่องบ้าง รู้เรื่องบ้างที่ทางาน
อยู่ บางคนก็รู้ บางคนก็ไม่รู้ แต่มาทา เห็นความดีใจแล้ว เราก็มาช่วยน้องๆ เขาก็มาจากความรู้ดีๆ
เขาก็มาช่วยเรา ภูมิใจ แล้วผมภูมิใจที่สุดนะ หลายๆ เรื่อง บ้านทับตะวัน จริงบ้านเรา เรามองเห็น
หลับตาเห็น แต่ไม่เคยทาแผนที่ของตัวเองเลย แต่วันนี้ได้ทาก็ดีใจด้วยครับ
- ๑๐ ปีสึนามิที่ผ่านมา ที่ทางานกับพี่น้องชาวเลมาเกือบทุกจังหวัด สาหรับพวกเราที่นี่ชาวเลมอ
แกน ผมได้ลงไปสัมผัสเมื่อ ๗ ปีที่แล้ว ๗ ปีที่ผ่านมา เรายังขยับไปได้ไม่ถึงไหน แต่วันนี้เราก็ได้เห็น
แล้วว่าทุกคนที่มา อันที่จริงไม่ใช่คนที่จะต้องมารับผิดชอบตรงนี้โดยตรงใช่ไหมครับ ไม่ใช่คนที่
จะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้ บางคนก็มีปัญหาของตัวเอง สาหรับแกนนานะครับ และก็สาหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ นี่คือเราได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่เจ้าหน้าที่ รัฐมีความตั้งอกตั้งใจมาก ตั้งใจ
มากกว่าชาวบ้านอีก มากกว่าแกนนาอีก เพื่อที่จะทาเครื่องมือนี้ให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดถึงแม้
จะเป็ น การทดลองท าก็ แล้ ว แต่ แต่ ก็พยายามที่ จะท าให้ เครื่อ งมือ มีมาตรฐาน ผมได้ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกของแกนนาที่มีต่อองค์ก ร เพราะที่ผ่านมาการทางานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน หรือว่าองค์กรของรัฐ แกนนาของเรา เขารู้สึกว่าทางานอึด
อัด มันไม่รู้เท่ากัน NGO ก็เหมือนกันมันโง่จังเลย หน่วยงานรัฐก็เหมือนกัน เขียนส่งโครงการมาสิ
ทาข้ อมูล มาสิ แล้ ว คุณก็ ไม่ เคยที่จ ะให้ เครื่องมือ อะไรกั บพวกเรา อย่ างที่ ทุก คนอยากจะเห็ น
อยากจะรู้ ก็คือในส่วนของมติ ครม.ที่หญิงบอกนะครับ ก็ยังคงไม่เข้าใจเท่าไหร่ แต่ผมก็อยากให้
ทุกคนคิดต่อไปว่า ถ้าเกิดว่าเราทาเครื่องมือพวกนี้ออกมา เขตวัฒนธรรมพิเศษของพวกเรา ก็เกิด
โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับ พื้นที่ที่พวกเราบอกว่าพวกเราจะเก็บอนุรักษ์เอาไว้ ทั้งวัฒนธรรม ทั้งเรื่อง
แหล่ งหากิน เรื่ องทรัพยากร อะไรก็แล้ วแต่ก็จะเกิดขึ้น คราวนี้จะมีใครรู้เท่าเราอีกล่ ะว่าเขต
วัฒนธรรม มติ ครม.มันใช้อะไรกับพวกเราได้บ้าง ก็เครื่องมือตรงนี้ที่จะใช้ได้นะครับ ก็คือสิ่งที่เรา
ได้มา ไม่ใช่ครั้งแรก เครื่องมือนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจะทาแผนที่เดินดิน ผังตระกูลอะไรก็แล้วแต่ แต่
เป็นเครื่องมือเหมือนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เมื่อก่อนมันเก่าผังตระกูลก็เก็บแบบดิบๆ เก็บแบบรุ่นๆ
ผ่านไปเพื่อที่จะได้มีข้อมูลนาเสนอกับหน่วยงานรัฐ และก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเก็บเองทั้งหมด มี
นักศึกษาลงมาช่วยกัน ก็เลยไม่เข้าใจในบริบททั้งหมดของหมู่บ้าน ที่ได้มาตอนนี้ก็คือทุกคนก็ได้ไป
และไปใส่ในมือตัวเอง หลังจากนี้ผมคิดว่าที่พวกเราจะกลับไปทาก็คือ พื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดพังงา
และในชุมชนเครือข่ายทั้งอันดามัน น่าจะต้องทาเรื่องพวกนี้อย่างเร่งด่วน เพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะ
เตรียมให้ เสร็จทันหลังการปฏิรูปการเมืองเสร็จนะครับ พวกเราก็จะได้นาเสนอแผนพร้อมกับ
ข้อมูลของพวกเราที่มีอยู่จริงในมือ ซึ่งไม่เคยมีใครมาทาได้ละเอียดขนาดนี้กับรัฐ และก็บอกเขาไป
เลยว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้คือ พื้นที่ของพวกเรา เราจะทาอะไร รวมทั้ง แผนการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แผนอะไรก็แล้วแต่ เราก็ทาในตอนนี้เลย หลังจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐกับพวกเรา ทั้ง พม. ทั้งวัฒนธรรม
จังหวัด ก็คงได้เจอกันมากขึ้นนะครับ แล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้ของชุมชนทับตะวันได้ถูกส่ง
เข้าไปทั้ง พม. ทั้งวัฒนธรรม ก็คงมีความเข้าใจ และพร้อมที่จะหนุนเสริมด้วยความเข้าใจอย่างดี
ทางพวกเรา และก็ชุมชนอื่นๆ ก็เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาส เราคงต้องทาอย่างนี้ไปทุกชุมชน
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หลังจากนี้ คิดว่าพวกเราทุกคน คงต้องเชื่อมร้อยกันให้มากขึ้น โดยใช้วิธีการพวกนี้ครับ เข้ามาทา
หลังจากนี้ คงจะไปคุยกันต่อ มีแผนต่อเยอะแยะมากมาย ผมชวนคุยครับผม ขอบคุณมากครับ
- ขอบคุณครับที่มาสองวันนี้ อย่างน้อยๆ นะครับ ทุกคนที่มาได้อะไรหลายอย่างกลับไป ไม่ว่าจะ
อยู่ระนอง อยู่พังงา อยู่กระบี่ หรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวมอแกนทุกคน ที่ทางส่วนกลาง น้องๆ ทุก
คนใจดีทุกคนนะครับ ที่ได้มาเสริม มาเติมเต็มในส่วนที่ขาด ผมคิดว่าเครื่องมือสาคัญมาก อดีต
เราอาจจะงง บางคนอาจจะงงนะครับ แบบงูๆ ปลาๆ ลองผิดลองถูก แต่สาหรับเมื่อวานกับวันนี้
ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์จริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ตั้งแต่เหยี ยบเท้าก้าวเข้ามาที่นี่นะ
ครับรู้สึกอบอุ่น แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงแรม น้องๆทุกคน ตามแบบที่ให้กรอกเอาไว้ ผมกรอก
เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่ได้เอามาอยู่ในรถ ผม ขอชมเชยนะครับว่าจัดได้ดีทุกเรื่องนะครับ และก็
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณมากครับ
- จากการประชุมในสองวันนี้ ได้รับความรู้มากมายเลย สาหรับตัวเองก็คือสามารถนาไปปฏิบั ติได้
จริงด้วย อย่างเช่น ชุมชนชาวเล ต่อไปเขาจะต้องมีประวัติศาสตร์ ถ้าเราไม่เริ่มประวัติศาสตร์นี้ ก็
จะหายไป อย่างเช่น ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านของชาวเล จะน่าสนใจมาก ถ้าทาเป็นบันทึก
หรือเก็บข้อมูลเอาไว้จะดีมากเลย ถ้าเป็นไปได้คือบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนของเด็ก ให้เด็ก
รุ่นใหม่เขาได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ชาวเลเป็นมายังไง ทาไมปราชญ์ชาวบ้านของเขา ภูมิปัญญาของ
เขา เพราะมันจะมีเหตุมีผลเสมอที่ว่าทาไมต้องทาแบบนี้ ผลถึงออกมาอย่างนี้ คือมันจะมีเหตุมีผล
มีประโยชน์ทั้งนั้น ที่เขาได้ดาเนินมากันตั้งแต่สมัยก่อน ตรงนี้ก็สามารถเป็นองค์ความรู้ได้อย่าง
หนึ่งเหมือนกัน ถ้ายังไงก็คือจะนาไปประสานต่อที่จังหวัดระนอง พยายามจะเก็บข้อมูล ตาม
เครื่องมือที่ให้ไว้ จะพยายามทาให้ดีที่สุด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
- ขอขอบคุณนะคะ ถึงแม้ว่าตัว เองจะได้มาร่วมแค่วันนี้วันเดียว แต่ ก็ได้รับความรู้เพราะว่า การที่
ตัว เองได้ทางาน คือยั งไม่มี แนวทางเลย ทาให้ได้รู้ว่าการที่เราจะลงไปเก็บข้อมูล มีเครื่องมือ
อะไรบ้าง ก็สามารถที่จะนาไปใช้ในการทางานได้ อีกอย่างก็มองย้อนตัวเอง ว่าอยากจะลองทาผัง
เครือญาติของตัวเองดูบ้าง ว่าต้นตระกูลอะไรยังไง กี่ชั่วโคตรแล้ว ขอบคุณทางทีมงานมากๆ เลย
นางสาวสรินยา คาเมือง ขอบคุณค่ะ โดยส่วนตัวแล้ว เราจัดประชุมในลักษณะนี้มาหลายครั้ง ครั้งนี้
รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาคประชาชนหรือว่าภาคเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ครั้งนี้คือเราเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ที่
มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ทางทีมรู้สึกแบบนี้จริงๆ และดีใจมากที่มีบรรยากาศแบบนี้ ที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปได้ด้วยกันทั้งหมดเลย งานที่ทาตั้งแต่วันแรก ผังเครือญาติของตัวเอง หรือว่าแผนที่เดินดินที่ทา นา
กลับไปเป็นของฝากของคนที่บ้านได้ เอาไปต่อเติมผังเครือญาติของตัวเองต่อได้ สาหรับข้อมูลที่ทากับ ๓ ชุมชน
นี้จะมอบไว้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะได้ไปเติมข้อมูล ไปตรวจสอบข้อมูล หรือว่าเอาไปทาอะไรต่อได้ ขอมอบไว้ ให้
รวมทั้งแผนที่เดินดิน ที่ทีมเราได้มาร่วมกันทาในวันสองวันก่อนที่จะมีการประชุมนี้ด้วยทั้งหมดก็จะมอบไว้
ให้กับของชุมชนที่นี่นะคะ ศูนย์ฯ ได้เตรียมค่าบารุงชุมชน ขอมอบให้กับศูนย์วัฒนธรรมบ้านทับตะวัน จะได้เป็น
ทุนไปทากิจกรรมกันต่อได้ ศูนย์ฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ
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ข้อมูลชุมชน : แผนที่เดินดิน

๗๒

๗๓

ประวัติชีวิต
ประวัติชีวิตนายเพียร หาญทะเล อายุ ๘๐ปี (สัมภาษณ์: ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๗)
อายุ
เกิด (๒๔๗๗)
๖-๗ ปี
(๒๔๘๓-๒๔๘๔)
๑๔-๑๕ ปี
(๒๔๙๑-๒๔๙๒)
๑๘-๖๐ ปี
(๒๔๙๕-๒๕๓๗)
ปัจจุบัน (๒๕๕๗)

เหตุการณ์

ความรู้สึก

ตอนเด็กๆเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นนาเรือรบเข้าจอดที่
หน้าหาด โดยได้ทิ้งระเบิด พวกเด็กๆ ก็โดดลงขุมเหมือง
ช่วยแม่วิดแร่หน้าหาด

ความรู้สึกตอนที่เล่า
ลุงหัวเราะยิ้ม

ได้ทางานกรมทางหลวง ตัดถนน/ถางหญ้า

ลุงรู้สึกภูมิใจ

อยู่บ้านคนเดียว แต่ช่วงกลางคืนจะมีหลาน ๔ คนมานอนด้วย

ประวัติชีวิต ป้ากล้วย ภู่สกุล (นามสกุลเดิมหาญทะเล) อายุ ๖๕ ปี (สัมภาษณ์: ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
อายุ
เกิด (๒๔๙๒)
๑๐ ปี (๒๕๐๒)

เหตุการณ์
จบ ป.๒ ช่วยพ่อแม่ทานา ทาไร่ที่นายาว

25 ปี (๒๕๐๖)
๑๖ ปี (๒๕๐๘)
?

แต่งงาน
มีลูกคนแรก ทาข้าวไร่ที่บ้านบนไร่
แต่งงานใหม่กับตาหนู ทาเหมืองแร่กับตาหนู

๓๖ ปี (๒๕๒๘)

ร่อนแร่

ความรู้สึก
พูดแบบมีความสุข ใช้
ชีวิตเหมือนนางเอก มี
คนรุมจีบมาก/สวย
ที่สุดขณะนั้น

เล่าแบบภูมิใจที่ได้ลูก
คนจีนเป็นสามี
(พระเอกในดวงใจ)

๗๔

ลาดับเวลาเหตุการณ์บ้านทับตะวัน
ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (สงครามโลกครั้งที่ ๒ : ๒๔๔๓-๒๕๕๗)
ช่วงเวลา
๒๔๘๓-๒๔๘๘

เหตุการณ์

สงครามโลกครั้งที่ ๒
ช่วงสงครามโลกเรือญี่ปุ่นขึ้นตรงขุมเขียว เฒ่าตุ๊ไปเฝ้ายาม โดนทิ้งระบิดโดดลงขุม (นายเพียร
หาญทะเล, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๔๙๗
กฎหมายที่ดินกาหนดการครอบครองที่ดิน (สค.๑ นส.๓ โฉนด)
๒๔๙๗-๒๕๐๒
ตอนป้านิดเด็กๆอาบน้าในขุมหน้าบ้าน (ทุ่งขี้ทราย) เป็นเหมืองใหญ่ น้าในขุมเป็นน้าจืด (ป้านิด, ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๔๙๔
เฒ่าตุ๊ช่วยแม่วิดแร่ ใส่รางไว้แล้ววิดน้าใส่ แร่กิโลกรัมละ ๑๕-๒๐ บาทขุม (นายเพียร หาญทะเล, ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๐๒
ป้ากล้วยทาไร่ที่นายาว (ป้ากล้วย, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๐๗
ป้านิดเปลี่ยนจากทาแร่มาทาสวนโดยย้ายมาอยู่ที่บนไร่เพราะถูกเถ้าแก่ไล่ที่ (ป้านิด, ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๗)
๒๕๑๗/๒๕๑๙
ให้สัมปทานเหมืองแร่
๒๕๑๙-๒๕๒๐
พ่อแม่ของคุณเก๋มาทาแร่วุลแฟรมบนภูเขาที่บ้านน้าเค็ม (คุณเก๋, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๒๒/๒๕๒๔
ปิดสัมปทานเหมืองแร่ (คุณศักดา, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๒๐
ป้าน้อยเลิกทานาที่บนไร่เพราะปิดป่า (ป้าน้อย, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๒๘
ป้ากล้วยร่อนแร่ (ป้ากล้วย, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๒๙
หมดสัมปทานเหมืองแร่ (คุณเก๋, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๓๔, ๓๐ สิงหาคม ประกาศตั้งอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่
๒๕๓๗
มีโรงแรมทับตะวัน (คุณเก๋, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๔๗, ๒๖ ธันวาคม แผ่นดินไหวและเกิดสึนามิในทะเลอันดามัน
หลังสึนามิมีนายทุนเข้ามาอ้างสิทธิในที่ดิน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายเข้ามาช่วยกันสร้างบ้าน
(คุณเก๋, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๔๙-๒๕๕๐
มูลนิธิจากประเทศเดนมาร์กและมูลนิธิชุมชนไทร่วมกันสร้างศูนย์วัฒนธรรมที่บ้านทับตะวัน
(คุณศักดา, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๗๕

ปฏิทินชุมชนบ้ านทับตะวัน (ทุ่งทุ) จังหวัดพังงา

กิจกรรม
ปฏิทินวัฒนธรรม
พิธีไหว้ พอ่ ตาสามพัน ธงสามสี

พิธีไหว้ บรรพบุรุษ (ถนนตาสุด)
พิธีเวสสุวรรณ
พิธีหาบคอน (ไหว้ เปรต) สะเดาะเคราะห์

ทาพิธีที่เปลว (คล้ ายเช็งเม็ง) + ทาศาลพระภูมิ / ไหว้ เจ้ าที่ / ศาลตาม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๗
๑๐ ๑๑ ๑๒
๑

หมายเหตุ
ทาพิธีที่ศาลพ่อตามสามพันก่อน
แล้ วมาไหว้ ที่บ้ า น ใช้ ไก่ เต่า นา
ธู ป เที ย น ผลไม้ อาหาร ขนม
(ขนมขี ้กวาง-แป้งทาเป็ นชิ ้นเล็กๆ
รู ป สามเหลี่ย มใส่น า้ ตาลทราย
แดง แต่ก่อนใช้ หวั บุกมาบดเป็ น
แป้ง) ขนมโค ข้ าวเหนีย วสามสี
(ดา เหลือ ง ขาว) ท าที่บ้านของ
ยายสวน แป๊ ะอิม
ทาหลังพิธีไหว้ พอ่ ตาสามพัน
ต่อชะตาชีวิต
ในห่อใส่เสือ้ ผ้ า เล็บ ผม (ไม่ใ ช้
เหล้ า เต่า ไก่) ไปทาพิธีที่ศาลพ่อ
ตามสามพัน และที่ ห น้ าสุส าน
ปากวีป
ใช้ ขนมโค ขนมขี ้กวาง ข้ าว
๗๖

กิจกรรม
บ้ าน
พิธีปิด

*ล่องล่า?

พิธีกินบุญ (สารทเดือนสิบ)

ปฏิทินการทามาหากิน
หน้ าแล้ ง หาปู ปลา กุ้ง ที่หาดบางหลุด (บางสัก)
หาหอยกิน หอยติบ (หอยนางรมตัวเล็ก) หอยตาพริ ก หอยโนราห์

โวยวายขึ ้น (ลาวัก) , หน้ ากาหยู ตอนนี ้โวยวายหายาก (ป่ านนี ้หายาก
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เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๗
๑๐ ๑๑ ๑๒
๑

หมายเหตุ
เหนียวสามสี (ดา เหลือง ขาว)
ท าที่ ศ าลพ่ อ ตาสามพั น ขนม
ขีม้ อด ขนมเปี๊ ยะ (ห้ ามใช้ เหล้ า
เต่า ไก่) สิง่ ที่เคยบนบาน สัญญา
กันไว้ ถือว่าเลิกแล้ วต่อกัน
ท าพิ ธี ที่ ศ าลพ่ อ ตาสามพัน ท า
ข้ าวท าแกงไปกิ น ที่ ศ าลพ่ อ ตา
สามพันเหมือนงานฉลองศาลา
น าขนมจากที่ วั ด มาไหว้ บรรพ
บุ รุ ษ เหลื อ จากนั น้ น ามาย่ า ง
(ขนมต้ ม ขนมเทียน) ให้ แห้ งแล้ ว
ใส่ปี๊ปเก็บไว้ เวลากินค่อยนามา
ทอด

หาได้ ทั ง้ ปี ตั ง้ แต่ บ้ านน า้ เค็ ม
จนถึ ง ขุ ม เขี ย ว ถ้ าปี ไหนต้ นไม้
แถวนั น้ มี ด อกสี ท องแสดงว่ า
หอยติบเยอะ
หน้ ากาหยูเดี๋ยวนี ้หายากเหมือน
๗๗

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๗
๑๐ ๑๑ ๑๒
๑

กิจกรรม
เหมือนทองเหมือนเพชร)

เพชรเหมือนทอง ส่วนโวยวายจะ
หาที่ หัว กรั ง บางขยะ เกาะผ้ า
หาดซีพี

ออกทะเล
หาหอยช่วงมรสุม
ร่อนแร่ (ปั จจุบนั ชาวบ้ านไปร่อนแร่หน้ าโรงแรมไม่ได้ )

ปลูกข้ าวไร่
- ข้ าวเบาจะปลูกเดือน มิ.ย. – ส.ค. (๓ เดือน)
- ข้ าวแกนจะปลูกเดือน มิ.ย. – พ.ย. (๖ เดือน)
- เก็บข้ าวไร่เดือน ก.พ.
- ดานา (ส.ค. – ก.ย.)
ขุดมันทราย

หมายเหตุ

ปั จจุบนั เลิกปลูกแล้ ว

ร่ อ นแร่ ที่ ห าดบางสัก จากบ้ า น
น ้าเค็มถึงปากวีป นาแร่ ที่ร่อนไป
ขายที่ ต ลาดเก่ า เวลามี ม รสุ ม
คลืน่ จะกวาดหาดลงทะเลและดึง
แร่ขึ ้นมา ปั จจุบนั ชาวบ้ านไปร่ อน
แร่หน้ าหาดของโรงแรมไม่ได้
ในอดี ตมี ก ารซื อ้ ข้ าวเหนีย ว ถั่ว
นา้ ตาลมาทาขนมเลีย้ งคนที่ม า
ทานา ประมาณ ๕๐-๗๐ คน

ขุด มัน ทรายที่ ขุม เขี ย ว บางสัก
มันทรายจะอยู่ในดินสีนวลๆ เอา
มาบวด เผา ต้ มจิ ้มน ้าตาล

รับจ้ าง
๗๘

กิจกรรม
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เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๗
๑๐ ๑๑ ๑๒
๑

หมายเหตุ

- ทางานซีพี โรงแรม รับจ้ างกะเทาะเปลือกกาหยู
- ออกไปทางานรับจ้ าง หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ มีรถมารับตอนเช้ า
๗.๓๐ น. ที่หน้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว
ทาสวนยาง
ขับรถส่งนักเรี ยน
* รอการตรวจทานข้ อมูล

๗๙

ภาคผนวก

๘๐

กาหนดการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
วันพุธที่ ๒๕ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๕.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงที่พัก โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

เกริ่นนา ชี้แจงที่มา/วัตถุประสงค์การประชุม แนะนาเอกสารประกอบการประชุม
และกล่าวต้อนรับ

๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.

แนะนาตัว ทาความรู้จักกัน

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.

“รู้จักบ้านทับตะวัน และชาวมอแกลน”
โดย อบต. เตี๋ยน, คุณลาภ หาญทะเล, คุณอรวรรณ หาญทะเล

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

แนะนาผังเครือญาติ ประวัติชีวิต และทาแบบฝึกหัด

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

นาเสนอประวัติชีวิต

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

แนะนาแผนที่เดินดิน และทาแบบฝึกหัด

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.

แนะนาปฏิทินชุมชน
๘๑

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.

สรุปความเชื่อมโยงของ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ประวัติชีวิตและปฏิทินชุมชน

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

แนะนาโจทย์ทางาน แบ่งกลุ่มทางานภาคสนาม ๒ กลุ่ม

๑๘.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

เดินทางไปบ้านทับตะวัน ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เดินสารวจชุมชนเก็บข้อมูล (แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ ประวัติชีวิต ปฏิทินชุมชน)

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

เดินทางกลับโรงแรม

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

จัดการข้อมูล ๑.แผนที่เดินดิน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

จัดการข้อมูล (ต่อ) ๒. ผังเครือญาติ ๓. ประวัติชีวิต และ ๔. ปฏิทินชุมชน

๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.

แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูล และสรุปความเชื่อมโยงของแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ
ประวัติชีวิต และปฏิทินชุมชน

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สรุปภาพรวมของการเรียนรู้ และการทางานร่วมกันในพื้นที่
โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เห็นอะไร ได้อะไร และจะไปทาอะไรต่อ)

๑๗.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ น.

แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๘๒

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๑. หลักการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบในแนวนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น กระทรวงวัฒนธรรมโดยวัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
เชื่อมประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการอานวยการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ระดับจังหวัด ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้ ครอบคลุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในทุกมิติ ทั้งด้าน
สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการจัดการทรัพยากร และสิทธิทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้จาต้องปรับรูปแบบการดาเนิ นงานให้เป็นการทางานเชิงรุกโดยการสร้าง
โครงการ กิจกรรมที่จ ะสนองมติคณะรัฐมนตรี หรือสนับสนุนเอื้ออานวยให้ เกิดการนามติคณะรัฐ มนตรีไป
ปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดทาข้อมูลทางด้านสังคมวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ช าวเลใน ๕ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน จึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ตลอดจนสามารถกาหนด
โครงการ รูปแบบกิจ กรรมให้ส อดคล้ องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชนได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการขึ้น เพื่อ
เสนอกรอบแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ นาไปสู่การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีต่อกันได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนการดาเนินงานตามมติ ครม. ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรับทราบสถานการณ์ของ
ชุมชนชาวเลใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สตูล
๒.๒ เพื่อให้เครื่องมือและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทาข้อมูลเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจอัน
ดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
๒.๓ เพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานตามแนวนโยบาย
เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
๘๓

๓. กิจกรรม
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เครื่องมือและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล
ชุมชนชาวเล
๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จานวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน
• เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด ใน ๕ จังหวัดอันดามัน จานวน ๑๐ คน
• เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมใน ๕ จังหวัดอันดามัน จานวน ๕ คน
• เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดๆ ละ ๑ คน จานวน ๕ คน
• ผู้แทนชุมชน รวม ๕ คน
• วิทยากร คณะทางาน รวม ๑๕ คน
๕. ระยะเวลา
จัดประชุมปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท และ ณ บ้านทับตะวัน ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๗. งบประมาณ
จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๘. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานเผยแพร่วิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๙. ผลผลิต :
๑. รายงานการประชุมปฏิบัติการจานวน ๑ เล่ม
๒. ข้อมูลชุมชนชาวเล บ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาตามลาดับเวลา แผนที่เดินดิน ประวัติชีวิตบุคคล
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ภาคีเครือข่าย และผู้แทน
ชาวเล มีความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และรับทราบถึงสถานการณ์ใน
พื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบสิ่งที่ประสบความสาเร็จของการทางานแต่ละภาคส่วนร่วมกัน
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไป สามารถไปถ่ายทอด
และจัดทาข้อมูลได้อย่างมีระบบ และมีคุณภาพ
๑๐.๓ เกิดความร่วมมือในการทางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลาแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อ สารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเล จัดขึ้นระหว่าง
วัน ที่ 25 – 26 มิถุน ายน 2557 ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลั ก ต.ล าแก่ น อ.ท้ายเหมือง
จ.พัง งา มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นการดาเนิน งานตามมติ ครม. 2 มิ ถุ นายน 2553 และรั บ ทราบ
สถานการณ์ของชุมชนชาวเลใน 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สตูล และเพื่อให้เครื่องมือและ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทาข้อมูลเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตลอดจน
เพื่อเป็นการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อฟื้นฟู
วิถีชีวิตชาวเล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เครือข่ายวัฒนธรรม
จังหวัด และผู้แทนชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 39 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.08 โดยผลการประเมินมีสาระสาคัญดังนี้
เหตุผลในการเข้าร่วมการประชุม : การตัดสินใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การของผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือสนใจ
งานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล คิดเป็นร้อยละ 21.9 เพิ่มพูนความรู้ และหาแนวทางการทางานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ
ที่เท่ากันคือ 18.8
อื่นๆ
3%
สนใจงานฟื้นฟูวิถี
ชีวิตชาวเล
22%
พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
12%

เพิ่มพูนความรู้
19%

ทางานเกี่ยวข้องกับ
ชาวเล
25%
หาแนวทางการ
ทางานร่วมกัน
19%
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ระดับความพึงพอใจ : ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับพอใจ โดยมีคะแนน
ความ พึงพอใจเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ การสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล วิทยากร และวิทยากรอยู่ใน
ระดับพอใจ ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

ระดับความพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวม

3.75

พอใจ

3.93
3.82
3.70
3.47

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

1. ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ความพึงพอใจต่อการสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล
4. ความพึงพอใจต่อวิทยากร

4
3.9

3.93
3.82

3.8
3.7

3.70

3.6
3.5

3.47

3.4
3.3
3.2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

การสารวจชุมชน – เก็บ
ข้อมูล

วิทยากร

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลของผู้ตอบแบบประเมินก่อนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติดังกล่าวอยู่ในระดับ ต่า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.22
และหลังจากเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการแล้วมีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.89 โดย
ระดับความรู้ความเข้าใจภายหลังเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.23

๘๖

3.89

หลังการประชุม

2.22

ก่อนการประชุม

0

1

2

3

4

ข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่เป็นผู้แทน
ชาวเล จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ ผู้สนใจทั่วไป และนักพัฒนา/NGOs คิดเป็นร้อยละที่
เท่ากัน คือ 22.2 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

วิทยากร
อาจารย์/นักวิชาการ

-

-

ผู้แทนชาวเล

4

44.4

นักพัฒนา/NGOs

2

22.2

ผู้สนใจทั่วไป

2

22.2

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1

11.1

อื่นๆ

-

-

9

100.0

รวม
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การเข้าร่วมประชุม
การตัดสินใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมเนื่องจาก
ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือสนใจงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล คิดเป็นร้อยละ
21.9 เพิ่มพูนความรู้ และหาแนวทางการทางานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละที่เท่ากันคือ 18.8 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เหตุผลในการเข้าร่วมประชุมของผู้ตอบแบบประเมิน
เหตุผล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล

8

25.0

สนใจงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล

7

21.9

เพื่อหาแนวทางการทางานร่วมกัน

6

18.8

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้

6

18.8

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4

12.5

อื่นๆ

1

3.1

ตารางที่ 2

(ต่อ)
เหตุผล

รวม

100.0

ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ร่วม
ประชุมต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล วิทยากร และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
อยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจระดับพอใจในทุกประเด็น
คือ ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.93 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82
การสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.70 และวิทยากร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 ตามลาดับ และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อคาถาม 3 ลาดับแรกที่ผู้ร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจมากที่สุด พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจต่อการประชุมหัวข้อ “รู้จักชาวมอแกลน บ้านทับตะวัน” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือความพึง
๘๘

พอใจต่อการเดินทางและการลงพื้นที่สารวจชุมชน – เก็บข้อมูล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 กิจกรรมฝึกทาผังเครือ
ญาติ ประวัติชีวิต และประโยชน์ของเนื้อหาการสัมมนา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย มากที่สุด

ความพึงพอใจภาพรวม

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

-

-

-

-

3.75

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ความชัดเจนของข้อมูล เนื้อหารายละเอียด
4.00
กิจกรรม
2. หัวข้อการประชุมมีความน่าสนใจและเกี่ยวข้อง
กับการทางานของท่าน
2.1 หัวข้อ “รู้จักชาวมอแกลน บ้านทับตะวัน” 4.56

1
(14.3)

5
(71.4)

5
(55.6)

4
(44.4)
ระดับความพึงพอใจ

ข้อคาถาม
2.2 หัวข้อ “ผังเครือญาติ ประวัติชีวิต”
2.3 หัวข้อ “ปฏิทินชุมชน”
3. เอกสาร/สื่อประกอบการประชุม
4. รูปแบบการประชุมรวม
5. รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย
5.1 กิจกรรมฝึกทาผังเครือญาติ ประวัติชีวิต
5.2 กิจกรรมฝึกทาแผนที่เดินดิน
6. ความเหมาะสมของสถานที่/ห้องประชุม

1
(14.3)

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด
3.89
2
(22.2)
3.78
2
(22.2)
3.67
1
(11.1)
3.89
2
(22.2)

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
1
1
(55.6) (11.1) (11.1)
4
2
1
(44.4) (22.2) (11.1)
5
2
1
(55.6) (22.2) (11.1)
4
3
(44.4) (33.3)

4.22

3
(33.3)
3
(33.3)
2
(22.2)

5
(55.6)
4
(44.4)
4
(44.4)

1
(11.1)
1
(11.1)
1
(11.1)

6
(66.7)

2
(22.2)

1
(11.1)

4.00
4.14

-

-

1
(11.1)
-

-

-

-

-

การสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล
1. การเดินทางและการลงพื้นที่สารวจชุมชน – เก็บ 4.44
ข้อมูล

๘๙

2. ระยะเวลาในการสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล

3.22

1
4
4
(11.1) (44.4)) (44.4)

-

-

3. กิจกรรมกลุ่มทางานภาคสนาม
3.1 กิจกรรมสารวจชุมชน – เก็บข้อมูล

4.00

4
(44.4)
3
(33.3)
1
(11.1)
1
(11.1)
2
(25.0)

-

-

2
(22.2)
3
(33.3)
-

-

1
(12.5)

-

3.2 กิจกรรมจัดการข้อมูล ทาแผนที่เดินดิน ผัง 3.78
เครือญาติ ประวัติชีวิต ปฏิทินชุมชน
4. การเปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามประเด็นในพื้นที่ 3.11
5. การสารวจทาให้เข้าใจประเด็นปัญหามากขึ้น

3.67

6. การสารวจทาให้วางแผน/แนวทางการทางาน
ชัดเจนขึ้น

3.75

ข้อคาถาม

1
(11.1)
3
(33.3)
2
(22.2)
4
(44.4)
3
(37.5)

1
(11.1)
1
(11.1)
3
(33.3)
4
(44.4)
2
(25.0)

-

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

3
(33.3)
1
(11.1)
2
(22.2)
1
(11.1)

3
(33.3)
1
(11.1)
3
(33.3)
2
(22.2)

1
(11.1)
5
(55.6)
2
(22.2)
6
(66.7)

2
(22.2)
2
(22.2)
2
(22.2)
-

-

4
(44.4)
3
(33.3)
4
(44.4)

3
(33.3)
2
(22.2)
3
(33.3)

2
(22.2)
1
(11.1)
2
(22.2)

-

-

3
(33.3)
-

-

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการ
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
2. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ใช้ความคิด/
แสดงความคิดเห็น
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอธิบายประกอบการ
ฝึกปฏิบัติ
4. การเปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบข้อซักถาม
ได้ชัดเจน
ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
1. เนื้อหาการประชุมมีประโยชน์ต่อท่าน

3.78
3.11
3.56
3.44

4.22

2. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 3.56
การปฏิบัติงานได้
3. ท่านสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.67

-

-

๙๐

ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่
คิดว่าให้ประโยชน์ด้านแนวทางการปฏิบัติ งาน และสร้างแรงบันดาลใจ/เกิดแนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 29.0 รองลงมาคือเกิดความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ชุมชนชาวเล คิดเป็นค่าเฉลี่ย
22.6 และสร้างเครือข่ายการทางานจากภาครัฐ/ชุมชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 16.1 รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติ ครม.

1

3.2

ความรู้ ค วามเข้ า ใจสถานการณ์
ชุมชนชาวเล

7

22.6

แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

9

29.0

จานวน (คน)

ร้อยละ

เครือข่ายการทางานจากภาครัฐ/
ชุมชน

5

16.1

แรงบั น ดาลใจ/เกิดแนวคิดใหม่ใน
การปฏิบัติงาน

9

29.0

อื่นๆ

-

-

ตารางที่ 4

(ต่อ)
เหตุผล

รวม

100.0

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. สิ่งที่คาดหวังจะทาต่อไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- ต้องการให้ชาวเลมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
- ใช้เครื่องมือที่ได้รับอบรมมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
- ใช้เครื่องมือที่ได้รับอบรมไปเสริมความรู้กับชาวเลในชุมชน
- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อทุกด้าน
- พยายามฟื้นฟู ปรับปรุงวัฒนธรรมและภาษามอแกนให้มากขึ้น
๙๑

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม
- นาไปใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างดี
- ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ
- เพิ่มแนวคิด เพิ่มวิธีต่อสู้ เพิ่มเครือข่ายมากขึ้น
- เครื่องมือการทางาน
- มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน
- มีความรู้มากขึ้น เกิดประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมครั้งนี้
3.1 ด้านเนื้อหา ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 88.9 โดยไม่มี
ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้
3.2 กิจกรรมในห้องประชุม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว คิดเป็นร้อยละ
88.9 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
- การอธิบายข้อมูลบางครั้งยังไม่เข้าใจ ควรอธิบายและยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและชัดเจนมากขึ้น
3.3 สารวจชุมชน เก็บข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว คิดเป็นร้อยละ
77.8 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
- เวลาค่อนข้างน้อย
- การลงพื้นที่ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้
4. ประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลที่ต้องการให้ ศมส. จัดในครั้งต่อไป
- ต้องการให้จัดประชุม/สัมมนาอีกเป็นเป็นประโยชน์
- แนวทางการจัดการกับนายทุน
- มติ ครม.
- เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- วิถีชีวิตชาวเลและมอแกน วัฒนธรรม ภาษา อาชีพ และการศึกษา
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
- ข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานได้รับไปขอให้ส่งกลับพื้นที่ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้นๆ

๙๒

ภาคผนวก
 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้หลักสถิติเชิงวิเคราะห์ และสถิติเชิง พรรณนา ซึ่ง
เป็นสถิติพื้นฐานในการคานวณและวิเคราะห์ข้อมูล และนามาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นต่าง ประกอบด้วย การ
แสดงผลด้วยตารางแจกแจงข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ตลอดจนสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน ผลความพึงพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม โดยใช้ส เกล 5 ระดั บ
(Likert Scale) วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยประเมินเป็นคะแนนตั้งแต่ระดับ 1 – 5 โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้
คะแนน

ระดับความพอใจ

5

พอใจมาก

4

พอใจ

3

เฉยๆ

2

ไม่พอใจ

1

ไม่พอใจมาก

โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาตามช่วงคะแนน คือ ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนช่วง
= (5-1)/5 = 0.8
คะแนน

ระดับความพอใจ

4.21 – 5.00

พอใจมาก

3.41 – 4.20

พอใจ

2.61 – 3.40

เฉยๆ

1.81 – 2.60

ไม่พอใจ

1.00 – 1.80

ไม่พอใจมาก
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คณะทำงำน
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร

สถำบันวิจัยสังคม

(องค์กำรมหำชน)

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สรินยา คาเมือง

ดร. นฤมล อรุโณทัย

ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

พลาเดช ณ ป้อมเพชร

เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

อุษา โคตรศรีเพชร

จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์

ชูเกียรติ กันทา

นวลพรรณ บุญธรรม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
กัญญานาฏ ศิรปิ ัญญา
ธนิตตา ธนสิริกุลวงศ์
ศิวพงษ์ วงศ์คูณ
ปิยะพร ปิตะฝ่าย

