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บทคัดย่อ 

การศึกษาในหัวข้อ “ตะลุมพุกในความทรงจํา : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชุมชน

ภายหลังภัยพิบัติตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีจุดประสงค์เพ่ือ

ศึกษาเรื่องภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก และศึกษาความทรงจําของคนในพ้ืนที่ต่อเรื่องแหลมตะลุมพุกว่า

คนในชุมชนให้ความหมายกับความทรงจําอย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งที่จะสํารวจความทรง

จําของคนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และอยู่

ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่องราวของวาตภัย และประวัติศาสตร์ชุมชนในอดีต และกลุ่ม

คนในพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกรุ่นลูกและหลาน เพ่ือสะท้อนถึงความทรงจําเกี่ยวกับวาตภัย รวมไปถึง

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคุณค่าของความทรงจําต่อชุมชนและผู้คนในพ้ืนที่ ใช้แนวคิดเรื่องความทรงจําร่วม 

(collective memory) และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า(Narrative) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทําความ

เข้าใจความทรงจําร่วมของชุมชนผ่านเรื่องเล่าของคนภายในชุมชนเกี่ยวกับเหตุการณ์วาตภัยว่าคนใน

ชุมชนให้ความหมายกับความทรงจําอย่างไร 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบของความทรงจําในชุมชน สามารถมองออกได้เป็น 

2 แบบ อันได้แก่ ความทรงจําหลักท่ีถูกเขียนบันทึกและส่งต่อโดยรัฐ เป็นโครงสร้างความทรงจําหลักที่

ถูกเลือกสรรให้เป็นสิ่งสําคัญ จนเกิดเป็นพ้ืนที่ความทรงจําที่ปรากฏอยู่ในชุมชน คือ ป้ายบันทึก

ประวัติศาสตร์ งานทําบุญรําลึกประจําปี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งทั้งสามอย่างนี้
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สอดคล้องเชื่อมโยงอยู่ในโครงสร้างเรื่องเล่าเดียวกัน โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก

เป็นหน่วยงานที่คอยผลิตซ้ําโครงสร้างหลักภายในชุมชน จนสอดแทรกเข้าไปในความทรงจําของบุคคล

และหลอมรวมเป็นความทรงจําร่วมกัน ในอีกส่วนหนึ่ง คือความทรงจําของคนในชุมชน ที่ถูกถ่ายทอด

ปากต่อปากผ่านเรื่องเล่าของความทรงจําของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมเหตุการณ์หรือเป็นความทรงจํารองที่

ปรากฏอยู่ในชุมชน มีความหลากหลายไปตามเพศและวัย ในลักษณะนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะรุ่นที่อยู่ใน

เหตุการณ์ระหว่างเล่าเรื่องจะเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก แต่สําหรับรุ่นลูกลงมาโครงเรื่องของ

ความทรงจําจะเป็นการรับมาจากรุ่นพ่อแม่อีกทอดหนึ่ง เค้าโครงเรื่องจะเป็นไปในทางเดียวกันความ

ทรงจําหลัก ในขณะเดียวกันความทรงจําได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเป็นไปในทางท่ีดีขึ้นจากการพัฒนาทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง

ไป มีการพัฒนาไฟฟ้า น้ําประปา ไปจนถึงการคมนาคม และการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของชุมชน

จากประสบการณ์ภัยพิบัติในครั้งที่ผ่านมา 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ในระยะเวลาที่ผ่านมากับงานศึกษาเล่มนี้ ผู้ศึกษาได้ทุ่มเทและพยายามเป็นอย่างมากเพ่ือ

ตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของผู้ศึกษาจะทําได้ จากวันแรกที่ทําจนในวันนี้ผู้

ศึกษาต้องขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนฟันฝ่าก้าวผ่านความกลัว และอุปสรรคขวากหนามมาได้ไม่

ท้อถอยไปเสียก่อน  

ที่สําคัญงานวิจัยเล่มนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หากไม่มี ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง ที่คอยแนะนํา

และให้กําลังใจมาโดยตลอด 

ขอบคุณพ่อ แม่ พ่ีชาย และทุกคนครอบครัวที่คอยให้ความรัก กําลังใจ และสนับสนุนทุก

อย่างให้แก่ผู้ศึกษาเสมอมา กําลังใจจากครอบครัวเป็นแรกผลักดันที่มีค่าท่ีสุด  

ขอขอบคุณนายสุวิทย์ เรืองฤทธิ์ หรือ “ลุงวิทย์” ลุงสุดใจดีและเปน็พี่ชายของพ่อ ที่คอยไปรับ

ไปส่ง ให้ที่พักแก่ผู้ศึกษาทุกครั้งที่ไปลงภาคสนาม 

ขอขอบคุณนายประยุทธ แก้วประสิทธิ์ หรือ “น้ายุทธ” นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

แหลมตะลุมพุก และน้าพิมพ์ ผู้เป็นภรรยาที่หุงหาอาหารให้ผู้ศึกษา น้าผึ้ง น้าศักดิ์ที่ให้ความช่วยเหลือ

ในการเดินทางในชุมชน คุณครูในโรงเรียนที่คอยช่วยเหลือด้านข้อมูล พนักงานในองค์การบริหารส่วน

ตําบลทุกคนที่ให้ข้อมูลและคอยรับส่ง ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนทุกคนที่คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ทั้งภาคมานุษยวิทยาและภาคประวัติศาสตร์ ที่ประสิทธิ์

ประสาทความรู้ให้แก่เด็กตัวน้อยๆ ที่คิดช้า และขาดความมั่นใจในตัวเอง ได้เดินทางมาถึงจุดที่

สามารถเขียนงานวิจัยของตัวเองได้ 

ขอบคุณเพ่ือนๆ โดยเฉพาะชาวมานุษยวิทยาชั้นปีที่ 4 ที่เป็นแรกผลักสําคัญในการทํางานวิจัย

ชิ้นนี้ คอยให้คําปรึกษา คอยบ่น คอยบอก ทําให้ผู้ศึกษาสามารถพยายามจนสุดความสามารถของ

ตัวเองได้ ขอบคุณที่เติบโตไปด้วยกัน 



 
 

ง 
 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พาผู้ ศึกษาเข้ามาสร้าง

ประสบการณ์ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยสีขาว ได้พบเจอเพ่ือน พ่ี น้องที่ดีมิตรภาพที่คอยให้

ความช่วยเหลือกันจนเกิดเป็นความทรงจําและความผูกพันที่ดีต่อกัน 

หนูนิ -นิภาภรณ์  (0.57 น. – 14 พฤษภาคม 2561)  
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6 ศาลเจ้าพ่อกวนอู        35 

7  บริเวณด้านในศาลเจ้าพ่อกวนอู       36 

8  ศาลาพ่อท่านลาภ บริเวณวัดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 2    36 

9 แผนที่แหลมตะลุมพุกสมัยรัชกาลที่ 2 – 3      38 

10  บริเวณสะพานเชื่อมไปยังหาดแหลมตะลุมพุก     41 

11-12  ร้านอาหารริมชายหาดแหลมตะลุมพุกปัจจุบัน      42 

13  ชาวบ้านกําลังกลับมาจากการจับปู ระหว่างที่ผู้ศึกษาพูดคุยกับคุณตาฮวด  43 

14  ปลาที่ชาวบ้านนํามาแปรรูป       44 

15  ชาวบ้านช่วยกันนําปลาออกจากอวน      44 

16  ลูกเสือเดินทางไกลไปพักแรมที่แหลมตะลุมพุกก่อนเกิดพายุ    48 

17  ลูกเสือเตรียมตัวเดินทางกลับหลังพักแรม      48 

18  หลังพายุแฮเรียตผ่านพ้นไป       50 



 
 

ซ 

 

19  โรงเรียนประจําอําเภอปากพนัง       50 

20  ป้ายบันทึกบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก   54 

21  งานทําบุญรําลึก เมื่อปี 2558      57 

22  ชาวบ้านช่วยกันทํากับข้าวจัดเลี้ยงช่วงเย็น      57 

23  โรงหนังตะลุงในงานทําบุญ       57 

24  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ปัจจุบัน      58 

25  อาคารเรียนก่อนวาตภัยมาถึง ก่อสร้างเมื่อ กันยายน พ.ศ.2496   59 

26 เมื่อพายุผ่านไปอาคารเรียนสองชั้นเหลือเพียงชั้นเดียว    60 

27  นักเรียนกําลังช่วยกันขนโต๊ะ ม้านั่ง ไปอาศัยเรียนในวิหารวัด    61 

28-29   การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนครฯ      62 

30  จําลองระดับน้ําในวันเกิดเหตุการณ์วาตภัย 2505     63 

31 บ้านหลังที่เหลืออยู่เมื่อคราวพายุและยายจําลอง    74 

32-33   โอ่งเก็บน้ําและอ่างเก็บน้ําของชุมชน                                                   80 

34-35   ถนนทางเข้าชายหาดแหลมตะลุมพุก                                                  81 

  

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

มนุษย์ในสังคมต่างๆล้วนเคยเผชิญความเสียหายและสูญเสียอันเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

และหลายครั้งพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะป้องกันได้ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ภัยพิบัติ  

(สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2554 : 158) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลเสียเกิดขึ้นแก่สาธารณชนไม่

ส ามารถดํ า เนิ นชี วิ ต เป็ นปกติ ไ ด้ ซึ่ งห าก เกิ ดขึ้ น โดยธ รรมชาติ  เ รี ย กว่ า  ภั ย ธร รมชาติ  

(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2557 : 23) โดยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะต่างชนิดกันไปตามสภาพแวดล้อม 

สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะอากาศของท้องถิ่นนั้นๆ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2560 : 

11)  

สําหรับนิยามของคําว่า “ภัยพิบัติ” หากให้ความหมายตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและ

บรรเทาสาธารภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านคมนาคม คือ “ภัยอันเกิดอันตรายแก่สาธารณชน 

ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการกระทําของมนุษย์โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน 

เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย และมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

จนเกินขีดความสามารถของชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการกับภัยพิบัติและ

ผลกระทบของภัยพิบัติได้” (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556 : 12) 

ในมุมมองทางมานุษยวิทยาภัยพิบัติและความหายนะทางธรรมชาติ เป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการของมนุษย์ที่มีต่อเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ซึ่งการเข้าใจภัยพิบัติชุมชนจะช่วยให้เราเห็นถึงประสบการณ์ในอดีต ระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลง

ไป การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดตลอดจนปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยมี ประวัติศาสตร์ ความทรงจําทางสังคมและประสบการณ์การ

เผชิญกับภัยพิบัติของชุมชนในอดีตเป็นสําคัญ(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2557 : 44) 
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เมื่อกล่าวถึงความทรงจํา อาจมองได้ว่า ความทรงจําเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมชุดหนึ่งที่เข้ามา

มีบทบาทในการสร้างแบบแผนวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของกลุ่มคน และการยอมรับระหว่างคนกลุ่มใหญ่

และคนกลุ่มเล็กของสังคม โดยรูปแบบของความทรงจํามีทั้งที่สัมพัทธ์กับพ้ืนที่ทางกายภาพ ขอบเขต

ของการพํานักอาศัยและการใช้ชีวิต พ้ืนที่เหล่านั้นจึงเป็นตัวกําหนดเรื่องราวและความทรงจําร่วมกัน 

(ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2551 : 74)  

ความทรงจํากลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอยู่กับปัจจุบัน โดยนัยยะสําคัญของความทรงจํา เป็น

ปรากฏการณ์ที่ความเป็นจริงจากความนึกคิดจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมกับความรู้ สึกและอารมณ์

ของมนุษย์ เนื่องจากเหตุการณ์และสังคมในอดีตนั้นไม่มีจริงแล้วในปัจจุบัน ความทรงจําจึงเป็นสิ่งที่

เริ่มต้นจากปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปหาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้น ประสบการณ์

ดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นข้อมูลที่ยืนยันการมีอยู่ของความทรงจํา (อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์, 2558 : 

70) เห็นได้ว่า ภัยพิบัติกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งต่อ

บุคคล ชุมชน และสังคมวัฒนธรรม จนก่อให้เกิดเป็นความทรงจําที่ไม่อาจลืมเลือน  

ดังนั้น ในการศึกษาภัยพิบัติ ความทรงจําถือเป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่สําคัญอย่างหนึ่ง 

การเรียนรู้จากเรื่องเล่าและการเล่าเรื่องทําให้เกิดการทบทวนเรื่องราวและให้ความหมายกับ

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น นอกจากจะสื่อสารข้อมูลผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสามารถสื่อสารอารมณ์

ความรู้สึกได้อีกด้วย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2557 : 152) ความทรงจําจึงทําให้รับรู้ถึงทั้ง

ประสบการณแ์ละความรู้สึกในช่วงที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในขณะนั้น 

สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับหลาย

ประเทศ ในอดีตประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเผชิญกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล อาทิ น้ําท่วม 

พายุ และภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถจัดการได้โดยชุมชนในพ้ืนที่เกิดการเรียนรู้และสั่งสม

ภูมิปัญญาเพ่ือปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับความแปรปรวนของธรรมชาติตามฤดูกาลได้เป็นอย่าง

ดี (ชูวงศ์ อุบาลี, 2557 : 56)  

เหตุการณ์ภัยพิบัติที่สําคัญต่างเกิดเป็นความทรงจําทางสังคมให้ชาวบ้านได้รู้จักปรับตัวในการ

ใช้ชีวิต อย่างกรณีที่ผู้ศึกษาสนใจในเรื่อง วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก พายุโซนร้อนแฮร์เรียต เกิดขึ้นใน

วันที่ 25 ตุลาคม 2505 ส่งคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surge) เข้าถล่มสร้างความเสียหายใหญ่หลวง คลื่น
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ซัดเข้าฝั่งสูงราว 20 เมตร ถล่มใส่แหลมตะลุมพุกเพียงลูกเดียว กินเวลากว่า 3 ชั่วโมง อาคาร

บ้านเรือนพังพินาศ มีผู้เสียชีวิตสูงถึงเกือบ 1,000 คน และมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 10,000 คน  

(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร , 2560 : ออนไลน์) เหตุการณ์วาตภัยครั้งนี้สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 

จนทําให้แหลมตะลุมพุกเป็นที่รู้จักในช่วงเวลานั้น ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้มีความมหากรุณาธิคุณให้ความช่วยเหลือ ให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ จนขนานนามได้ว่า แหลมตะลุมพุกเป็น

สถานที่ต้นเหตุของมหาวาตภัยอันเป็นจุดกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  

กล่าวได้ว่า ด้วยยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีเหมือนปัจจุบัน การเตือนภัยหรือ

แจ้งข่าวสารจึงเป็นสิ่งที่ยากเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นทําให้การป้องกันหรือรับมือไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ทันถ่วงที หลังจากเกิดเหตุการณ์สื่อมวลชนได้ถ่ายทอดข่าวสารทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ 

หน้าจอโทรทัศน์ และภาพถ่าย รวมไปถึงการสร้างภาพยนตร์ที่อิงจากเหตุการณ์เรื่อง “แหลม

ตะลุมพุก” จึงถือเป็นการผลิตซ้ําความทรงจําเพ่ือให้เหตุการณ์ถูกบันทึกเตือนใจไม่เลือนหายไป ทั้งยัง

เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความทรงจําจากในชุมชนไปสู่สังคมภายนอกอีกด้วย 

ภัยพิบัติได้ทําให้พ้ืนที่ของแหลมตะลุมพุกเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน ภาพความทรงจําของ

คนยุคเก่าสูญหายไปแทบทั้งหมด แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์แหลมตะลุมพุกได้กลายเป็นพ้ืนที่ที่ถูกให้

ความสนใจจากคนหลากหลายกลุ่มและเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย แม้เหตุการณ์

ภัยพิบัติจะไม่ได้ถูกนําเสนอจนเกือบจะถูกลืมเลือนไป แต่มีบางเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่หลบ

ซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นปรากฏเป็นความทรงจําของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ 

 ความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของแหลมตะลุมพุก จากความทรงจําของผู้อยู่ในปรากฏการณ์ 

ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือปัจเจกบุคคล แต่เป็นความทรงจําร่วมที่ชุมชนเกิดบทเรียนให้ชุมชนได้

เรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันในชุมชนตําบลแหลมตะลุมพุกยังมีการจัดกิจกรรมรําลึกทําบุญ

ทุกๆวันที่ 25 ตุลาคมของทุกปี ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความทรงจําคนในพ้ืนที่เกี่ยวกับแหลม

ตะลุมพุก โดยมีคําถามสําคัญว่า คนในชุมชนให้ความหมายกับความทรงจําอย่างไร และความทรงจํา

ได้ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาเรื่องภัยพิบัติที่แหลมตะลุมพุก 

2. ศึกษาความทรงจําของคนในพื้นที่ต่อเรื่องแหลมตะลุมพุก 

ค าถามของการศึกษา 

1. ภัยพิบัติส่งผลกับชุมชนอย่างไร 

2. ภายหลังเกิดภัยพิบัติคนในชุมชนมีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร 

3. ความทรงจําเกี่ยวกับแหลมตะลุมพุกมีความหมายต่อชุมชนในปัจจุบันอย่างไร 

สมมติฐานของการศึกษา 

ความทรงจําจากการเกิดขึ้นของภัยพิบัติต่อชุมชน มีคุณค่าและความหมายในการสร้างความ

เป็นกลุ่มของคนในพื้นที่ผ่านความทรงจําร่วม ในขณะที่การเข้ามาช่วยเหลือจากภายนอกได้เข้ามาเป็น

องค์ประกอบของกระบวนการสร้างความทรงจําให้กลายเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์เฉพาะของชุมชน 

และถ่ายทอดเรื่องราวหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก่ชาวนครศรีธรรมราชพร้อมรับมือและ

ป้องกันภัยพิบัติ 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษากําหนดขอบเขตไว้ 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้าน

เนื้อหา 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่  

การศึ กษาชิ้ นนี้ กํ าหนดขอบเขตการศึ กษาในเขตตํ าบลแหลมตะลุม พุก  

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลือกเก็บข้อมูลจากทุกหมู่บ้านที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ยังตั้งอยู่ในปัจจุบัน จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1  

บ้านปลายทราย หมู่ที่ 2  บ้านแหลมตะลุมพุก และหมู่ท่ี 3  บ้านแหลมตะลุมพุก 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาชุมชนตําบลแหลมตะลุมพุก เรื่องของความทรง

จําเกี่ยวกับวาตภัย โดยทําการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาความทรงจํา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

ความทรงจําที่ปรากฏอยู่ภายในชุมชนทั้งความทรงจําหลักและความทรงจํารองที่เกี่ยวกับ

เรื่องวาตภัย เพ่ือชี้ให้เห็นการให้ความหมายกับความทรงจําและในการสร้างความเป็นกลุ่ม

ของคนในพื้นที่ โดยในการวิเคราะห์ใช้แนวคิดเรื่องความทรงจําร่วม (Collective Memory) 

ระเบียบวิธีการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และรวบรวมทั้ง

ข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลที่มาจากการพูดคุยสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการ

สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์งานวิจัย เอกสาร 

และบทความ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) มุ่งสัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึกกับ

กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นถึงความทรงจําที่มีต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติ วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเยียวยาชุมชน โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 

1.1 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และอยู่ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือ

ศึกษาเรื่องราวของวาตภัย และประวัติศาสตร์ชุมชนในอดีต 

1.2 กลุ่มคนในพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกรุ่นลูกและหลาน เพ่ือสะท้อนถึงความทรงจํา

เกี่ยวกับวาตภัย รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของความทรงจําต่อชุมชนและผู้คนใน

พ้ืนที ่

2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย  ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์ของแหลมตะลุมพุก ภัยพิบัติ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ

ทรงจํา แนวคิดเก่ียวกับเรื่องเล่า เพ่ืออธิบายร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการภาคสนาม 
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สถานที่ในการศึกษา 

ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ที่ 1  บ้านปลายทราย หมู่ที่ 2  บ้านแหลมตะลุมพุก และหมู่ท่ี 3  บ้านแหลมตะลุมพุก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือทําความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต และความสัมพันธ์ภายในชุมชน

ผ่านความทรงจําที่ส่งผลให้เกิดองค์ประกอบของกระบวนการสร้างความทรงจําให้ที่แหลมตะลุมพุก

กลายเป็นความทรงจําที่สําคัญของชุมชนอย่างในปัจจุบัน 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
สิงหาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ วารสาร  

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมและการสัมภาษณ์ 

มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่อง ตะลุมพุกในความทรงจํา : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชุมชนภายหลัง

ภัยพิบัติ ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่องความ

ทรงจําร่วม และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า(Narrative) เพ่ือทําความเข้าใจความทรงจําของชุมชนผ่าน

เรื่องเล่าเก่ียวกับวาตภัยภายหลังที่เผชิญกับภัยพิบัติ ส่วนที่สองผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร

งานวิจัย และบทความต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ และ

วรรณกรรมที่ว่าด้วยความทรงจํา  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องราวความทรงจําที่เกิดขึ้นผ่านเหตุการณ์วาตภัยในอดีต  

จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจแนวคิดที่ทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน ผ่านเรื่องเล่าของ

ชาวบ้าน ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่องความทรงจําร่วม แบะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า  

โดยกล่าวถึงกระบวนการของความทรงจําที่ถูกสร้างขึ้นจากสังคมที่อยู่ภายใต้ความทรงจําของอดีต  

แต่ถูกนิยามความหมายที่ทําให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันใหม่และยังยึดโยงโครงสร้างทางสังคม จนกลายเป็น

ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชุมชน 

ความทรงจ าร่วม (collective memory) 

 การศึกษาความทรงจําเริ่มก่อตัวตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ขนานไปกับแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม

และปรัชญาหลังสมัยใหม่ การศึกษาอดีตของนักความทรงจําศึกษาเหมาะที่จะศึกษาผ่ านมุมมองแบบ

หลังสมัยใหม่ เพราะนักวิชาการสาขานี้มิไดศึกษา “อดีตที่เกิดขึ้นจริง” แต่ศึกษา “อดีตในฐานะ

ประดิษฐกรรมของมนุษย์” (นัทธนัย ประสานนาม, 2557 : 300) จนทําให้เกิดกระแสนิยมศึกษาความ
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ทรงจําของผู้คนในสังคมเพ่ิมขึ้นในวงวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จนมีผู้ ขนานนามว่าเป็น 

“อุตสาหกรรมความทรงจํา” (Smith, 2006 อ้างใน เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2553 : 30) 

 เมื่อกล่าวถึงคําว่า “ความทรงจําร่วม” มีการใช้คํานี้ทางสังคมศาสตร์ในต้นศตวรรษที่ 20  

จากการริเริ่มของ Hugo von Hofmannsthal นักเขียนนวนิยายออสเตรีย ในปี 1902 ซึ่งมีความ

หมายถึงพลังลึกลับของบรรพบุรุษที่เก็บไว้ในตัวเราซึ่งจะสะสมเป็นชั้นของความทรงจําร่วมมากขึ้น แต่

คนที่ใช้คํานี้ในลักษณะร่วมสมัยมากกว่าคือ ฮอบส์วาคส์ เขาอธิบายว่า ความทรงจําเป็นสิ่ งที่ถูกสร้าง

โดยสังคม แม้ว่าการจดจําจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่กลุ่มทางสังคมจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรเป็น

สิ่งที่สามารถจดจําได้และจะจําอย่างไร ดังนั้น ความทรงจําเป็นสิ่งที่ยืนหยัดอยู่ภายใต้บริบททางสังคม

ภาพความทรงจําของอดีตของแต่ละบุคคลจะถูกจดจําก็ต่อเมื่อถูกนิยามสร้างความหมายโดยชุมชน 

ความทรงจําของบุคคลจึงมีมิติทางสังคมอยู่ในนั้น ความทรงจําแบบ ฮอบส์วาคส์ จึงเป็นดังภาพของแต่

ละคนที่ถูกถักทอในการเข้าใจอดีตที่สังคมกําหนด ข้อคิดท่ีสําคัญที่ทําให้งานของเขามีความน่าสนใจคือ 

การที่ชี้ให้เห็นว่าความทรงจําร่วมเหล่านั้นถูกเอามาใช้เพราะมีเป้าหมายซุกซ่อนอยู่เบื้องหลัง  

(Hutton, 1993 อ้างใน จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม, 2559 : 33)  

ดังนั้น หากจะกล่าวไปแล้วความหมายของ ฮอบส์วาคส์ จึงอยู่ที่การคัดง้างกบความคิด

แบบเดิมที่เห็นว่าความทรงจําเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเท่านั้น และความ

ทรงจําของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมหรือบริบทนั้นๆ ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ชั ดจากการ

อธิบายของ บาร์ตเล็ต ที่ชี้ให้เห็นถึงมิติทางด้านสังคมของความทรงจํา โดยเห็นว่า ความทรงจําจะถูก

สร้างหรือสร้างใหม่(construct and reconstruct) อย่างมั่นคง โดยมีนัยยะมาจากวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมความทรงจํานั้นๆ และความทรงจําเหล่านี้จะถูกปรับเข้ากับบริบทที่พวกเขา

อาศัยอยู่ ความทรงจําจึงเป็นสิ่งสร้างทางสังคมอย่างมีวัฒนธรรม และเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่

มีผลต่อการสร้างความหมายต่างๆ (เพ่ิงอ้าง, 34)  

 จากแนวคิดของ Paul Connerton ชี้ให้เห็นว่าความทรงจําเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ผลิตซ้ํา และ

ส่งต่ออย่างต่อเนื่องในสังคมผ่านการกระทําซ้ําๆ ในรูปแบบพิธีเฉลิมฉลอง (commemorative 

ceremonies) และ/หรือปฏิบัติการทางร่างกาย(bodily practices) จนกลายเป็นความเคยชินหรือ

ความทรงจําที่เป็นนิสัย (habit memory) ซึ่งเก็บรักษาอดีตไว้ในจิตใจของบุคคล   สิ่งสําคัญคือการ
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แสดงออกที่เชื่อมต่อกับอดีตมีบทบาทสําคัญในการกําหนดรูปร่างของความทรงจําร่วมของสมาชิกใน

สังคม เป็นเสมือนการสร้างแผนที่ความคิด ขณะเดียวกันก็เป็นการถ่ายทอดความทรงจําให้กับสมาชิก

รุ่นต่อๆไปด้วย เนื่องจากความทรงจําหรือจินตนาการเกี่ยวกับอดีตเป็นพ้ืนฐานสําคัญของทั้งปัจเจก

และสังคมในการทําความเข้าใจโลก และตัวเอง จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการผลิตซ้ําหรือรื้อสร้าง

โครงสร้างอํานาจและ การจัดระเบียบในสังคม ในการศึกษาความทรงจําของสังคมจึงเป็นการทําความ

เข้าใจโครงสร้างของสังคมในระดับลึกเพ่ือที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม

นั้นๆได้ดีกว่าปรากฏการณ์ผิวหน้า (เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2553: 31) 

 ในทางเดียวกัน Paulo Jedlowski กล่าวในเรื่องความทรงจําว่า เป็นชุดของปรากฏการณ์ที่

ไม่ได้มีหนึ่งเดียวหรือมีรูปแบบตายตัว เป็นความสามารถที่จะจดจํา สะสม และต่อยอดชุดข้อมูลต่างๆ

เพ่ือตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน จากนั้นเมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับความทรงจํามากขึ้น

ในศตวรรษท่ี 20 จึงมองว่าความทรงจําไม่ใช่เพียงแต่เป็นที่เก็บสะสมข้อมูลเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่

ซับซ้อน และมีเครือข่ายทางความสัมพันธ์ทํางานสอดประสานกันอย่างมากมาย เหตุเพราะความทรง

จํานั้นถูกเลือก และเสริมเติมแต่งเข้าไปใหม่จากความทรงจําในปัจจุบันตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึง

ระดับสังคม (จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม, 2559: 28) 

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า(Narrative) 

 “เรื่องเล่าไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดโครงสร้าง

ประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้และจัดตั้งความทรงจําอีกด้วย” (Not merely information storage 

devices, narratives structure perceptual experience, organize memory)  

(Riessman, 1993 อ้างใน จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม : 50) 

 อาจารย์ทางสังคมวิทยาชาวอังกฤษ เห็นว่า เรื่องเล่าเป็นภาพตัวแทน (Representation) 

ของเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์หนึ่งๆ Abbott H. Porter อธิบายว่าทุกเนื้อหาล้วนแต่เป็นส่วน

หนึ่งของเรื่องเล่าทั้งสิ้น (Abbott H. และ Tina Miller อ้างถึงใน จุฬารัตน์, 2559: 50) ในขณะที่ 

Brian C. Fay นักวิชาการด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์พบว่าที่มาของเรื่องเล่ามาจากความเข้าใจ 2 

ประการ คือ เชื่อว่าเรื่องเล่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งสร้าง เป็นสิ่งที่ดํารงอยู่แล้วในโลกมนุษย์ ซึ่ง

นักวิชาการเชื่อว่าเรื่องเล่าอาจมาจากประสบการณ์ของคน ขณะเดียวกันนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งกลับ
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ให้ความเห็นว่า เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ไม่ได้คิดว่ามาจากอัตลักษณ์หรือประสบการณ์ส่วนตัว แต่

เนื้อหาที่เล่าออกมาเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาขณะที่เล่าเรื่อง ทําให้เวลาเล่าเรื่องเราจึงต้องอธิบาย

ความแตกต่างของอัตลักษณ์ ประสบการณ์ และตัวตน อย่างไรก็ตาม Brian C. Fay กลับมองว่าเรื่อง

เล่าคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองกลุ่ม คือ เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นสิ่งสร้าง

อีกด้วย (จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม, 2559: 52) 

 Brian C. Fay อธิบายถึงสิ่งสําคัญของการวิเคราะห์เรื่องเล่าไว้ว่า เราจะต้องเข้าใจคนอ่ืนจาก

มุมมองความเข้าใจของตัวเขาเอง และความหมายจะต้องมาจากคําอธิบายที่มาจากตัวของเขาเองด้วย 

นอกจากนี้การกระทําของผู้เล่าไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่มีเหตุผล และความหมายอยู่ในตัวเอง ดังนั้น 

การตีความจึงจําเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้เล่า ความเชื่อ ความต้องการ กฎเกณฑ์ ประเพณี

ต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับสังคมอย่างไร เมื่อเข้าใจแล้วจะสามารถตีความ และความหมาย

ที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่าจะปรากฏออกมา (เพ่ิงอ้าง, 60)  

 จากที่กล่าวไปข้างต้น แนวคิดเรื่องความทรงจําร่วมและแนวคิดเก่ียวกับเรื่องเล่า จะทําให้เห็น

ถึงความทรงจําภาพแทนอดีต โดยจะทําหน้าที่เป็นเสมือนประวัติศาสตร์หรือส่วนที่ก่อให้เกิดข้อมูล

และการรับรู้ผ่านความทรงจําของชาวบ้าน ซึ่งการให้ความหมายจะกลายเป็นชุดของความหมายที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องราวภัยพิบัติจากวาตภัยที่เกิดขึ้นในอดีต จนได้ถูกบันทึกเรื่องราวและผลิตซ้ําอยู่ใน

ช่วงเวลาหนึ่ง ภายหลังเกิดเหตุการณ์ผู้คนจึงต้องปรับตัวให้อยู่ในที่แหลมตะลุมพุกได้ดังเดิม แม้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีนักของชุมชน ดังนั้น ในการศึกษาเรื่อง ตะลุมพุกในความ

ทรงจํา : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชุมชนภายหลังภัยพิบัติ  ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือทําความเข้าใจจะต้องมองผ่านความทรงจําของผู้คนโดยใช้เรื่องเล่า 

ไปจนถึงการบันทึกเรื่องราวผ่านสื่อ และงานศึกษาต่างๆ ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้แนวคิดความทรงจําและ

แนวคิดเก่ียวกับเรื่องเล่า เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบายภัยพิบัติเกิดขึ้น และให้เห็นภาพของการ

ให้ความหมายต่อพ้ืนที่ของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

สําหรับรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “ตะลุมพุกในความทรงจํา : การเปลี่ยนแปลง

และปรับตัวของชุมชนภายหลังภัย พิบัติ  ตําบลแหลมตะลุมพุก อํา เภอปากพนัง จั งหวัด

นครศรีธรรมราช” ผู้ศึกษาได้แบ่งวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วนสําคัญ ดังนี้ 

1) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติ 

2) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยความทรงจํา 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น การไหลเปลี่ยนทิศทางของสายน้ํา 

ลมพายุที่พัดรุนแรง หรือการเคลื่อนตัวของผิวดิน สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างก็ย่อมผุกร่อนพังทลายไป

เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม(ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง) จึงเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดา ซึ่งหากมีความหมายรุนแรงพอที่จะเกิดความเสียหายแก่ สิ่ง

ต่างๆได้ก็อาจเรียกว่าเป็น “ภัยอันตรายจากธรรมชาติ” (Natural hazard) แต่หากการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นส่งผลเสียเกิดขึ้นแก่สาธารณชนไม่สามารถดําเนินชีวิตเป็นปกติได้โดยเฉพาะหากเกิดขึ้ นกับคน

หมู่มาก ก็อาจเรียกว่าเป็น“ภัยพิบัติ” (Disaster) ซึ่งหากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เรียกว่า ภัยธรรมชาติ 

(Natural disaster) และหากเกิดจากน้ํามือของมนุษย์เป็นผู้ก่อก็จะเรียกว่า ภัยพิบัติจากน้ํามือมนุษย์ 

(Man-made disaster) (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2557 : 23) 

องค์ความคิดจากแนวทางสากลที่เกี่ยวข้องกับ “Disaster” ซึ่งสํานักงานลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ได้ให้

ความหมาย  

ไว้ว่า 

“Disaster” is “a serious disruption of the functioning of a  community 

or a society involving widespread human, material,  economic or 

environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected 

community or society to cope using its own  resources.” (UNISDR, 2009) 
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ตามคํานิยามนี้ “Disaster” มุ่งความสําคัญไปที่สถานการณ์ที่ทําให้ชุมชน และสังคมได้รับ

ผลกระทบที่รุนแรงจนเกินความสามารถของตนเองที่จะจัดการให้ เข้าสู่สภาวะปกติได้โดยในประเทศ

ไทยได้มีการให้ความหมายเทียบเคียงด้วยคําภาษาไทย ทั้งคําว่า “ภัยพิบัต”ิ และ “สาธารณภัย” (กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556 : 11) 

หากมองตามแผนปฏิบัติ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2556) แบบบูรณาการ

ระดับกระทรวง ด้านคมนาคม(ฉบับสมบูรณ์) ได้ให้คําอีกนิยามว่า ภัยพิบัติ คือ “ภัยที่เกิดแก่

สาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย์ โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ของประชาชน เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย และมีผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จนเกินขีด ความสามารถของชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรของตนในการรับมือ

และจัดการกับภัยพิบัติ และผลกระทบของภัยพิบัติได้” ในขณะที่ ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ

แห่งเอเชีย (2548) ได้ให้คําจํากัดความของภัยพิบัติ ว่าเป็นต้นตอของผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความ

สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อ

สังคมและอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1)  ภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ํา

ท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม อาคารถล่ม ฯลฯ 2)  ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัย

จากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากการก่อการร้าย 3)  ภัยจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ภัยจาก

การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาระบบสื่อสาร เป็นต้น  

ในมุมมองทางมานุษยวิทยาภัยพิบัติและความหายนะทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อเนื่องทั้งในเชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ควบคู่กัน กลุ่มคนที่แตกต่างกัน จะรับมือกับภัยพิบัติและได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติแตกต่างกันไปด้วย เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความเปราะบางที่แตกต่างกัน 

(differential vulnerability) ต่อภัยพิบัติ ความเปราะบางต่อภัยพิบัติที่แตกต่างกันของคนแต่ละกลุ่ม

ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น พ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งหรือภูเขาจะมีความเปราะบางต่อภัยพิบัติ

มากกว่า แต่นอกเหนือไปจากสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความเปราะบางของแต่ละกลุ่มมีไม่

เท่ากันที่ก็คือ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทําให้คนยากจนหรือคนชายขอบมีความเปราะบางต่อภัย

พิบัติได้มากกว่า (Leslie E. Sponsel, 2555 : 4) 
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ดังที ่โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2557) เสนอว่า “แผ่นดินไหวไม่ได้ฆ่าใคร อาคารบ้านเรือนที่

สร้างไม่ปลอดภัยต่างหากท่ีท าให้คนตายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว” เป็นคํากล่าวที่สะท้อนธรรมชาติของภัย

พิบัติได้เป็นอย่างดี ภัยธรรมชาติต่างๆหากเกิดขึ้นโดยไม่มี “ภาวะเปราะบาง” (Vulnerability) มา

ประกอบแล้วก็จะไม่เป็นภัยต่อชีวิตผู้คนได้มากนัก ในขณะเดียวกันชุมชนที่มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่

แตกต่างกันย่อมมี “ความเสี่ยง” (Risk) คือโอกาสที่จะเกิดและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแตกต่าง

กันไปด้วย การจัดการปัญหาภัยพิบัติในระดับชุมชนจําเป็นต้องเข้าใจทั้งลักษณะของภัยธรรมชาติที่

อาจเกิดขึ้น ภาวะเปราะบางและความเสี่ยงของแต่ละชุมชนซึ่งทําให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกัน 

ผลกระทบของภัยพิบัติต่อชุมชนนั้นแตกต่างกันทั้งในมิติช่วงเวลา (Time) เช่น เกิดอย่างรวดเร็ว เกิด

ในระยะเวลาสั้นๆ เกิดต่อเนื่องหรือเกิดซ้ําๆ และในมิติของพ้ืนที่ (Space) เช่น มีการกระจายในบาง

พ้ืนที่ กินขอบเขตกว้างขวางหรือแคบ ล้วนขึ้นกับความเสี่ยง ภาวะเปราะบางและลักษณะของภัย

ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ชุมชนหรือกลุ่มคนที่แตกต่างกันจะรับมือกับภัยพิบัติและได้รับผลกระทบกับ

ภัยพิบัติที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละชุมชนมีภาวะความเปราะบางที่แตกต่างกัน 

(Differential vulnerability) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมควบคู่กัน เช่น พ้ืนที่

บริเวณชายฝั่งและพ้ืนที่ลาดชันอาจมีความเปราะบางต่อปัญหาดินถล่มมากกว่าชุมชนราบต่ําริมแม่น้ํา  

แต่นอกเหนือไปจากสภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพแล้ว ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมก็อาจะทําให้

ความเปราะบางแต่ละชุมชนมีไม่เท่ากัน นั่นคือ บางชุมชนอาจมีกระบวนการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด

และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด การปรับตัวที่ว่านี้เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สะท้อนการรับรู้

หรือคําอธิบายที่ชุมชนมีเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการที่เป็นไปได้ที่ชุมชนจะใช้

ในการจัดการกับภัยพิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่แยกไม่ออกจากบริบททางประวัติศาสตร์และเงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Alexander, 2008 อ้างใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2557 : 24) 

ชุมชนบางชุมชนเมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ สามารถตั้งหลักและยืนยัดรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ปรับตัวอยู่รอดและไม่ล่มสลายรวมทั้งสามารถฟ้ืนตัวกลับมาเข้มแข็งได้ใหม่หลังภัยพิบัติ  

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ยังเสนออีกว่า การเข้าใจภัยพิบัติชุมชนผ่านมุมมองนิเวศวิทยา

วัฒนธรรมจึงช่วยให้เราเห็นถึงประสบการณ์ในอดีต ระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัว

เพ่ือความอยู่รอดตลอดจนปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
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และวัฒนธรรม การเข้าใจภัยพิบัติชุมชนผ่านมุมมองทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมมีประเด็นที่จําเป็นต้อง

ศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

1) ประวัติศาสตร์ ความทรงจําทางสังคมและประสบการณ์การเผชิญกับภัยพิบัติของชุมชน

ในอดีต 

2) แนวคิดและมุมมองทางวัฒนธรรม หมายถึง การรับรู้และคําอธิบายของท้องถิ่นที่มี

เกี่ยวกับภัยพิบัติ ซึ่งอาจมีตรรกะที่แตกต่างไปตามคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือทาง

วิชาการสมัยใหม่ ตรรกะทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้จะช่วยให้เห็นถึงมุมมองการให้

ความสําคัญ ความคาดหวังหรือปัญหาความห่วงใยเกี่ยวกับภัยพิบัติในทัศนะของ “คน

ใน” 

3) ทักษะความรู้ และการปรับตัวของชุมชน ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการและการปรับตัว

ของรูปแบบการใช้ชีวิตให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุด 

4) พลวัตรของนิเวศวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการ

อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาของประชาชนกลุ่มใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ทําให้เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นในระบบนิเวศ ซึ่งอาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนที่

ปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ความเข้าใจในเรื่องนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมจึงต้องเท่าทันกับการ

เปลี่ยนพลวัตรใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วย  

สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับหลาย

ประเทศ ในอดีตประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเผชิญกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล อาทิ น้ําท่ วม 

พายุ และภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถจัดการได้โดยชุมชนในพ้ืนที่เกิดการเรียนรู้และสั่งสม

ภูมิปัญญาเพ่ือปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับความแปรปรวนของธรรมชาติตามฤดูกาลได้เป็นอย่าง

ดี ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรงนักของประชาชน 

(ชูวงศ์ อุบาลี, 2557 : 56) 

ในบทความ ผลกระทบจากสึนามิต่ออุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย (2556) มอง

ว่าจากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติจากสึนามิ ที่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนหลายพันคน 

โดยเฉพาะประชาชนใน 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา 
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ระนอง สตูล และตรัง ต้องประสบกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง

อย่างมาก เหตุการณ์สึนามินําความเสียหายมาสู่ประเทศที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย 

ที่ทํากิน หรือแม้แต่โรคระบาดต่างๆ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงได้จากเหตุการณ์

ดังกล่าว อย่างเช่น ธุรกิจประมง ซึ่งจัดเป็นธุรกิจสําคัญเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของประชากร และ 

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งออกของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันภัยพิบัติ, 2556 : ออนไลน์) เช่นเดียวกับเมืองอาห์เจะห์ 

ประเทศอินโดนีเซียสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ในครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งอาเจะห์ ให้เกิด

การพังทลายของชายฝั่ง รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และป่าโกงกางได้ถูกทําลายจนทําให้วิถีชีวิตของ

ประชากรริมฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง (Christina Griffin, 2556 อ้างใน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการป้องกันภัยพิบัติ, 2556 : ออนไลน์ ) 

ในทางเดียวกันเมื่อภัยพิบัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากหนังสือ “ความม่ันคงของ

ระบบนิเวศและชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ” (2553) ก็ได้พูดถึงเรื่องราว 

ผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิที่สร้างความเสียหายเมื่อปลายปี 2547 ต่อชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน

ของภาคใต้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบต่างๆ ได้แก่ ประการแรก เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ 

เนื่องจากสูญเสียบุคคลในครอบครัว ญาติ และ ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บางคนมีความหวาดกลัวต่อ

ภาวะคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้น มีความตื่นตระหนกหากมีเสียงคล้ายระบบเตือนภัยดังขึ้น บางครอบครัว

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพเพ่ือหลีกเลี่ยงการทํามาหากินบริเวณชายฝั่งและในทะเล 

รวมถึงย้ายที่ตั้งบ้านเรือนให้ห่างจากชายฝั่ง ประการที่สอง การนําเสนอภาพความสูญเสียและความ

รุนแรงของเหตุการณ์ซ้ําๆ โดยสื่อแขนงต่างๆ รวมถึงการจัดงานรําลึกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้

กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําร้ายจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่สื่อมวลชนอาจนึกไม่ถึง ประการที่สาม 

เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางอย่างเช่น เด็ก ผู้หญิง คนชรา และครอบครัวผู้ไร้สัญชาติ ซึ่งเผชิญกับ

เงื่อนไขและรูปแบบความช่วยเหลือที่ไม่ยืดหยุ่น ทําให้ได้รับความช่วยเหลือไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือไม่

มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากบางหน่วยงาน ประการที่สี่ เกิดความแตกแยกและความเห็นแก่ตัว 

จากความช่วยเหลือไม่เป็นธรรมซึ่งมาท่ามกลางความโกลาหลและความสูญเสียของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เป็นสถานการณ์ทําให้คนในบางชุมชนเห็นแก่ตัวมากข้ึน ผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีศักยภาพในการเข้าถึง

กลไกความช่วยเหลือไม่เท่าเทียมกัน และประการสุดท้าย บางชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ในการ
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จัดการตนเองสามารถตั้งรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้ในเวลาอันสั้น มีการรวมกลุ่มเพ่ือทําหน้าที่เป็น

กลไกประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งในชุมชน และหน่วยงานภายนอกช่วยลดความสับสนและกระจาย

ความช่วยเหลือให้ทั่วถึง นอกจากนี้ ได้มีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมมากขึ้นในอีกหลายๆชุมชน ดังนั้น 

สถานการณ์ภัยพิบัติจึงสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนได้เช่นกัน  

สอดคล้องกับงานศึกษา “ผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ. 2547 

ต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนบ้านเกาะเหลาหน้านอก จังหวัดระนอง” 

(2553) ที่มองภัยพิบัติในทางบวกที่ทําให้ชาวมอแกนมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น โดยจากการปฏิบัติงานเพ่ือ

ช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มชาวมอแกนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมีทั้งที่คล้ายคลึง

กันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาระงานรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานองค์กร ซึ่งได้สร้างชุดวาท

กรรมการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ “วาทกรรมในการพยายามควบคุมชีวิตชาวมอแกน” โดยก่อน

เกิดสึนามิภาครัฐได้ช่วยเหลือเพ่ือหลักมนุษยธรรมเป็นหลัก ต่อมาหลังเหตุการณ์สึนามิได้มีแรงผลัก

พยายามสร้างความเป็นพวกเดียวกันด้วยนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนได้สร้าง

ความชอบธรรมในความเป็นอ่ืนต่อชาวมอแกน มีการเน้นย้ําอัตลักษณ์ความเป็นมอแกนด้วย

ภาพลักษณ์ของชนด้อยพัฒนา ขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งชาวมอแกนได้สวมอัตลักษณ์นี้มาตั้งแต่อดีต

กาล และยอมรับและรู้สึกด้อยกว่าในระบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับบุคลภายนอก กล่าวคือ 

ประสบการณ์หลังสึนามิทําให้ชาวมอแกนกลับรู้สึกมีสิทธิมีเสียงและกล้าแสดงออกมาขึ้นโดยมีสิทธิที่

จะเลือกรับหรือไม่รับชุดวาทกรรมการพัฒนาเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามามีความหมายกับ

ตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวมอแกนในแต่ละช่วงวัย อันมีผล

คือระบบคิดและสํานึกในการมองตนเองของชาวมอแกนด้วย  

นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติในไทยเมื่อไม่นานมากนี้ จากอุทกภัยได้ถูก

บันทึกประวัติศาสตร์ ในงานชื่อ “ภัยพิบัติ ความทรงจ าและความหวัง : พลังน้ าใจในมหาอุทกภัย 

2554”(2555) ที่กล่าวถึงมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นอุบัติภัยที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดครั้ง

หนึ่งในประวัติศาสตร์กว่า 5 เดือน งานได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดกับชีวิต 

ความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของผู้คนนับแสน ได้ถูกบอกเล่ากล่าวขานและรายงานผ่านสื่อต่างๆ เห็นได้

ว่าชีวิตหลังเหตุอุทกภัยใหญ่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่กลับไปเหมือนเดิมอีก เหตุการณ์มหาอุทกภัย

ครั้งนี้ถูกถ่ายทอดอย่างกว้างขวางและรวดเร็วผ่านทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์และหน้าจอโทรทัศน์ 
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โดยเฉพาะภาพถ่ายจํานวนมากที่มีการนําขึ้นแสดงและแบ่งปันกันทางสื่อสังคมออนไลน์ แม้ภาพ

เหล่านั้นจะสะท้อนเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีเรื่องราวและเหตุการณ์อีกมากมาย

ที่หลบซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนส่วนใหญ่ส่งผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยเพ่ือที่จะให้หนังสือเล่มนี้ได้ทํา

หน้าที่บันทึกความทรงจําและเตือนสติ ให้เราได้ดําเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทจนถึงวันนี้ หากจะ

มีบทเรียนที่เราพึงจะจดจําได้จากมหาอุทกภัยปี 2554 

พ้ืนที่อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ถือเป็นพ้ืนที่ความทรงจํา

อย่างหนึ่งที่มาจากปรากฏการณ์จากธรรมชาติ อันส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นนี้เป็นไปในลักษณะที่ชุมชนเป็นผู้ถูกกระทําหรือได้รับผลกระทบจนนํา ไปสู่การเปลี่ยนแปลง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ พ้ืนที่สังคม โดยวิธีคิดที่ว่าชุมชนดํารงอยู่แบบ

ปกติสุขแล้วธรรมชาติได้เข้ามาทําลายความปกติสุขดังกล่าว คือ ภัยพิบัติ (อุทิศ สังขรัตน์ , 2560: 

ออนไลน์)  

กล่าวคือ พื้นที่อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ จัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่

สามารถสร้างพ้ืนที่ความทรงจําของชุมชนได้มากกว่าพ้ืนที่ประเภทอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ได้

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพภูมิศาสตร์ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ชุมชนสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตา 

จนเกิดเป็นความรู้สึกเคยชิน และเม่ือทัศนียภาพทางสายตาในพ้ืนที่ที่เคยเห็นอยู่ทุกวันได้เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างฉับพลันทันใด สิ่งที่มองเห็นทางสายตาจึงสะท้อนภาวะจิตภายในออกมา จนกลายเป็นความ

ตื่นกลัว ทั้งนี้เพราะผลของภาพที่ปรากฏเต็มไปด้วยความพลัดพรากและสูญเสีย  (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติ เห็นได้ถึงการให้ความหมายของภัยพิบัติมีการ

มองในมุมที่แตกต่างกันไป ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยเผชิญกับภัยพิบัติใหญ่ๆที่หลายครั้งด้วยกัน 

จนได้ถูกบันทึกเรื่องราวไว้อย่างมากมาย กล่าวได้ว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิด

ความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคล สังคม และวัฒนธรรม เมื่อเกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวขึ้นย่อมเป็นที่จุดสนใจและท่ีจดจําเรื่องราวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติ ทําให้ทราบถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ทั้งการเกิดสึนามิ

เมื่อปี 2547 อุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งการศึกษามักจะเป็นแนวทางเพ่ือทําความเข้าใจผลกระทบ

ภายหลังภัยพิบัติที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นต่อพ้ืนที่ ผู้คน สังคมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวัน
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กลับมาเป็นดังเดิม ในการศึกษาเรื่อง ตะลุมพุกในความทรงจํา : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของ

ชุมชนภายหลังภัยพิบัติครั้งนี้ พยายามแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติจากวาตภัยที่เกิดขึ้นยังแหลม

ตะลุมพุก ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ความแตกต่างของพ้ืนที่ของตะลุมพุกที่มีลักษณะ

เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากวาตภัย ผลกระทบที่ได้รับจึงรุนแรงไม่

น้อยไปกว่าเหตุการณ์สึนามิที่กล่าวไปในข้างต้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ พ้ืนที่สังคม ผู้

ศึกษาจึงเลือกที่จะศึกษาเหตุการณ์วาตภัยในแง่มุมใหม่ผ่านการนําเสนอเรื่องราวในอดีตที่ทําให้พ้ืนที่

แหลมตะลุมพุกเป็นที่รู้จัก จนทําให้ได้รับขนานนามเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนและกลายเป็นความทรง

จําที่สําคัญของชุมชนแหลมตะลุมพุก ทั้งยัง เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมให้เกิดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ภัยพิบัติอีกด้วย 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยความทรงจ า 

ความทรงจํา เป็นความสํานึกอดีตที่มนุษย์ปุถุชนคุ้นเคยดียิ่งกว่าประวัติศาสตร์ มีส่วนคาบ

เกี่ยว ปฏิสัมพันธ์กับความรู้แบบประวัติศาสตร์ แต่ก็ต่างจากประวัติศาสตร์ นี่เป็นโจทย์ที่นักคิดหลาย

คนพยายามอธิบายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้วและยังเป็นประเด็นที่ศึกษาถกเถียงกันอยู่จนทุกวันนี้ 

ส่วนมากเห็นตรงกันว่าความต่างที่สําคัญ ได้แก่ ความทรงจํามาจากประสบการณ์ชีวิต ( lived 

experience)ของผู้จดจํา ที่สําคัญคือ มนุษย์รู้จักและให้ความสําคัญต่อความทรงจํามานานมากแล้วใน

ขณะที่สํานึกอดีตและความรู้แบบประวัติศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์สมัยใหม่ (Susan Crane: 

1997 อ้างใน ธงชัย วินิจกูล, 2551 : 10) 

กล่าวคือ ความทรงจํา เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอยู่กับปัจจุบัน นัยยะสําคัญของความทรงจําเป็น

ปรากฏการณ์ที่ความเป็นจริงจากความนึกคิดจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมกับความรู้สึกและอารมณ์

ของมนุษย์ เนื่องจากเหตุการณ์และสังคมในอดีตนั้นไม่มีจริงแล้วในปัจจุบัน ความทรงจําจึงเป็นสิ่งที่

เริ่มต้นจากปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปหาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้น ประสบการณ์

ดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นข้อมูลที่ยืนยันการมีอยู่ของความทรงจํา (อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ , 2558 : 

70) 
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อย่างไรก็ตาม ความทรงจําเป็นของบุคคลหรือกลุ่มที่เชื่อมต่อกัน ทําให้ความทรงจําถูก

ถ่ายทอดอย่างมากมายหลากหลาย แต่โดยธรรมชาติของมันแม้จะมีความหลากหลาย กระนั้นก็ยังมี

ความเฉพาะเจาะจง และยังคงดํารงลักษณะปัจเจกท่ามกลางความทรงจํารวมหมู่ กล่าวคือ Site of 

memory เป็นพ้ืนที่ของการผสมผสานแปรเปลี่ยนได้ มีส่วนประกอบทั้งความเป็นและความตาย 

ความชั่วคราวและความนิรันดร์จุดมุ่งหมายการดํารงอยู่เพ่ือหยุดเวลาเอาไว้ สะกดยับยั้งความหลงลืม

ตรึงสภาพของสิ่งที่มันรําลึกถึง ทําสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ปรากฏขึ้น และทําความตายให้เป็นอมตะ (Pierre 

Nora, 1996 อ้างใน ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2545 : 9)  

ในงานศึกษาของ จุฬารัตน์ ด ารงวิถีธรรม (2559) เรื่อง “การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และ

ความทรงจ าหลอน: การศึกษากิจกรรมจากความทรงจ ากรณี “ถังแดง” ในชุมชนล าสินธุ์ อ าเภอ

ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง” ได้มุ่งไปในคําถามของ กระบวนการสร้างและจัดการกับความทรงจําของ

คนในสังคมท่ีผ่านประสบการณ์ความรุนแรงอันเลวร้าย โดยศึกษาในพื้นที่ชุมชนลําสินธุ์ ซึ่งเคยเป็นเขต

เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนและเป็นจุดเกิดเหตุการณ์ “เผาถังแดง” 

กล่าวได้ว่า เรื่องราวของ“ถังแดง” เป็นความทรงจําที่เกิดจากความรุนแรงและความเลวร้ายที่ เกิด

ขึ้นกับผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อทางประวัติศาสตร์โดยรัฐเป็นผู้กระทํา ส่วนผู้ถูกกระทําคือคนในพ้ืนที่ของ

ชุมชน และยังคงถ่ายทอดความทรงจํานี้ให้ดํารงอยู่ต่อไปเพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจคนรุ่นหลัง รวมทั้งมี

การสร้าง “อนุสรณ์ถังแดง” และงานรําลึกขึ้นในวันที่ 10 เมษายนของทุกปี เพ่ือทําหน้าที่รักษาอดีต

และความทรงจําที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เสมือนเป็นการผลิตซ้ําความทรงจําที่เป็นความทรงจําใน

ประวัติศาสตร์ในอดีต ซึ่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์นั้น อาจปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าของปัจเจกที่

ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเก็บและถ่ายทอดกันอยู่เสมอ โดยความทรงจําทางประวัติศาสตร์นั้นเกี่ยวข้อง

กับการสร้างอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์ร่วม ซึ่งอธิบายได้ใน 2 มุมมอง คือ ความทรงจําทาง

ประวัติศาสตร์ที่ตั้งใจจะเก็บและผลิตซ้ําความรู้เกี่ยวกับอดีต มักถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ 

อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และ ความทรงจําทางประวัติศาสตร์อาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่มี

เจตนาให้เกิดซ้ํา เช่น ความทรงจําที่เจ็บปวด(Trauma) “ถังแดง”ก็เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่าถูกผลิตซ้ํา

อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นการสร้าง “อนุสรณ์ถังแดง” และเป็นพ้ืนที่ของความทรงจําที่เป็นบาดแผล 

จากการที่เป็นเหยื่อของประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจจะถูกรักษาได้ผ่านความทรงจํา   
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จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม ยังได้สอดแทรกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความทรงจําใน

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง ข้อถกเถียงว่าด้วยประวัติศาสตร์กับความทรงจํา ปัญหา

และความซับซ้อนในความทรงจํา ความทรงจําส่วนบุคคล( individual memory) ความทรงจําร่วม

(collective memory) “การเมือง” ของ “ความทรงจํา” แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า(narrative) 

แนวคิดการตีความที่เน้นความจงใจของผู้กระทํา และแนวคิดการตีความแบบที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจก ทําให้สะท้อนภาพของเรื่องราวได้อย่างชัดเจนผ่านแนวคิดดังกล่าว 

งานวิจัยของ เยาวนุช  เวศร์ภาดา (2545) “วาทกรรมความรู้ในการฟื้นฟูวัฒนธรรม

ท้องถิ่น” จากการศึกษาหมู่บ้านเขาขุนศรี ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อันเก่าแก่ในแง่ประวัติความเป็นมา และมีความเชื่อเรื่อง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาประทับเพ่ือเจริญวิปัสสนากรรมฐานและสวรรคตที่นี่ ในทาง

เดียวกันในแง่วัฒนธรรมประเพณี เขาขุนศรียังคงรักษาประเพณีเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้น

ในหมู่บ้านยังคงอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่ตั้งที่สําคัญอย่าง พระตําหนักของสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราชและวัดเขาขุนศรี ในการอธิบายจากงานศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ในส่วนแรก

“เขาขุนศรี”: พ้ืนที่ปฏิบัติทางวาทกรรม จะอธิบายถึงโครงสร้างทางภูมิลักษณ์ของหมู่บ้านเขาขุนศรีที่

ส่งผลให้หมู่บ้านกลายมาเป็น “อุทยานการศึกษา”พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเป็น หมู่บ้านวัฒนธรรม เพ่ือ

เป็นต้นแบบในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ประการต่อมา พ้ืนที่แห่งความทรงจํา: ประดิษฐกรรม

ประวัติศาสตร์ ส่วนนี้จะชี้ให้เห็นถึงประดิษฐกรรมประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น นิทานท้องถิ่น เพลงร้อง

เรือ และประเพณีในหมู่บ้านเขาขุนศรีเพ่ือสนับสนุนวาทกรรมหลักและสร้ างความชอบธรรมให้

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน อาทิ ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี หมู่บ้านจะมีงานวันรําลึก

พระเจ้าตากสิน เป็นต้น อีกประการหนึ่ง การฟ้ืนฟูประเพณี ประเพณีต่างๆของหมู่บ้านที่สะท้อนให้

เห็นถึงการใช้ประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางสังคมและสร้างความเป็นสมาชิกของกลุ่มที่สําคัญที่สะท้อน

ถึงความเป็นเอกภาพของชุมชนแห่งนี้ ประการสุดท้ายจะเห็นได้ว่า วาทกรรมหลักในการประกอบ

สร้างของหมู่บ้าน ในกรณีศึกษาวาทกรรมคือความรู้ หมายถึง การใช้หลักกฎเกณฑ์แขนงต่างๆเพ่ือ

สร้างความชอบธรรมของหมู่บ้านว่าเป็นภาพจริง ประกอบไปด้วยทั้ ง วาทกรรมประวัติศาสตร์ เพ่ือ

สร้างอารมณ์ร่วมและสัญลักษณ์ของความสามัคคีและให้เห็นถึงอํานาจเหตุผลในการอธิบายทั้ง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติและปรากฏการณ์สังคม  
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จะเห็นได้ว่า วาทกรรมสามารถหยิบยกมาใช้ประโยชน์ที่เป็นเครื่องมือได้หลายรูปแบบ ใน

กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน วาทกรรมชุดนี้ไม่ใช่เพียงแต่ตัวของชาวบ้านเท่านั้น ยังแฝงฝังไปด้วยสถาบันต่างๆ

ที่มีอํานาจในสังคมเพ่ือประกอบสร้างพ้ืนที่แห่งหนึ่งให้เป็นที่จดจํา ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเขาศรี 

แม้จะเป็นเสมือนพ้ืนที่แห่งความทรงจําที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นบทคัดย่อของแบบจําลองอุดมคติมนุษย์ ถึง

การเขียนจะขาดลักษณะอันเป็นพลวัตในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆก็ตาม แต่กระนั้นแล้วอดีตที่ถูก

ประกอบสร้างขึ้นเพ่ือการยกย่องเชิดชูเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านสํานึกอดีตที่มีร่วมกันยังคงฝังลึกอยู่

ในหมู่บ้านแห่งนี้ 

จากบทความ ความทรงจ าต่ออดีตในงานมรดกศึกษา (2553) ได้นําเสนอความทรงจําต่อ

อดีตที่แสดงออกผ่านมรดกมักไดรับการเชื่อมโยงกับ ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ ภาพตัวแทน 

(representation) และอัตลักษณ์ (identity) อันเป็นมโนทัศน์ที่ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน

นํามาใช้โดยเลือกตั้งคําถามและวิธีการค้นหาคําตอบที่สอดคลองกัน เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับ

ไดของผู้สนใจในมโนทัศน์เหล่านั้น นอกจากนี้ บรรยากาศสังคมที่มีการใช้มโนทัศน์ความทรงจําร่วม

ของผู้คนในการยืนยันเรื่องเล่าอดีตแบบต่างๆโดยแสดงออกผ่านมรดกที่มีอยู่เดิมและสร้างขึ้นใหม่ ยัง

ทําให้เกิดประเด็นใหม่ๆ ซึ่งต้องได้รับการศึกษาต่อไป เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจําส่วน

บุคคลกับความทรงจําร่วม การจัดการความทรงจําในมรดกของกลุ่มคนท้องถิ่น เป็นต้น 

เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาความทรงจําของสังคมเป็นการเรียนรู้

โครงสร้างสังคมที่ฝังลึกในระดับจิตใจของสมาชิกในสังคม ที่ช่วยให้เกิดความเข้ าใจพฤติกรรม เหตุ

การณ หรือสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคมไดในระดับลึกกว่าปรากฏการณผิวหนา ซึ่งแหล่งประวัติศาสตร์ การย้ํา

เตือนความทรงจํา และการจดจําในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับสิ่งที่ Pierre Nora (1996) 

เรียกว่า “แหล่งความทรงจํา” (site of memory) อันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมี

แนวโน้มเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งรีบ ทําให้สิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ในสังคมกลับกลายเป็นอดีตที่ไม่

สามารถนํากลับคืนได้ ความสมดุลระหว่างอดีตและปัจจุบันที่เคยเป็นในสังคมประเพณีถูกทําลายลงไป

จนเกิดความรู้สึกว่าทุกอย่างได้จบสิ้นลงไปแล้ว ความทรงจําที่มีอดีตไม่หลงเหลืออีกต่อไป แต่ด้วยการ

จดจําอดีตผ่านประวัติศาสตร์ซึ่งมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับอดีตไว้ตามแบบของสังคมสมัยใหม่แล้วโดย

ผ่านการกันกองและจัดหมวดหมู่ ใหม่ ทั้ งยังไม่ใช่ เรื่องที่ เป็นส่วนหนึ่ งของประสบการณ์ใน
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ชีวิตประจําวัน ทําให้เกิดแรงความทรงจําขึ้นมาเพ่ือเป็นที่สถิตของความรู้สึกเกี่ยวกับความต่อเนื่องจาก

อดีตถึงปัจจุบัน (เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2553 : 31) 

เช่นเดียวกันบทความ “จดหมายเหตุเสียงเพื่อคลังเสียงของความทรงจ า”(2551) ที่เขียน

ขึ้นโดย  ได้เสนอไว้ว่า “ความทรงจํา” เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมชุดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการสร้าง

แบบแผนวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของกลุ่มคน และการยอมรับระหว่างคนกลุ่มใหญ่และคนกลุ่มเล็กของ

สังคม ความทรงจํามีความเกี่ยวข้องกับการสร้างประวัติศาสตร์ เพราะความทรงจําสามารถสร้าง

ความรู้สึกร่วม ความภาคภูมิใจของคนในชุมชนหนึ่ง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอ้างอิงความเป็น

สมาชิกภาพ เช่น สถาบันการศึกษา สังคมชนเผ่า สังคมหมู่บ้าน เป็นต้น อีกทั้งรูปแบบของความทรง

จํามีทั้งที่สัมพัทธ์กับพ้ืนที่ทางกายภาพ ขอบเขตของการพํานักอาศัยและการใช้ชีวิต พ้ืนที่เหล่านั้นจึง

เป็นตัวกําหนดเรื่องราวและความทรงจําร่วมกัน  

ในบทความ “สงครามความทรงจ ากับการปฏิบัติการทางการเมือง ขบวนการนักศึกษา

ไทยหลัง 6 ตุลา - ปัจจุบัน” ได้นําเสนอเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนถึง 6 ตุลาคม 2519  ที่ถูก

ทั้งวิชาการฝ่ายขวา และนักศึกษาในยุคต่อมาหยิบยกมาพูด หรือเขียนถึงผู้เขียนจึงได้เสนอถึงเหคุ

การณ์ดังกล่าวว่า จัดเป็นพ้ืนที่แห่งความทรงจําที่ยื้อแย่งไปมาโดยที่ทางรัฐก็ไมสามารถจัดการให้

กลายเป็นประวัติศาสตร์ชาติแบบเสร็จสรรพได ในทางเดียวกันเหตุการณดังกล่าวได้ถูกรื้อฟ้ืนและผลิต

ซ้ําออกมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดพิธีศพให้กับวีรชนผู้เสียชีวิต สมุดภาพ วิดีทัศนบันทึก

เหตุการณ ไปจนกระทั่งอนุสาวรีย์ ทั้งนี้ บทความยังเสนอเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําที่ถูกเลือก 

(selective memory) ซึ่งคือ การหยิบเลือกความทรงจําบางอย่างมาใช้รวมถึงในบทความยังเน้น

ความทรงจําในเชิงลบ (negative memory) ใช้โจมตีนักศึกษา ซึ่งในประเด็นนี้ก็ได้ถูกกล่าวถึงในงาน

ของ ธงชัย วินิจจะกูล (2539) เรื่อง “ความทรงจ ากับประวัติศาสตร์บาดแผล กรณีปราบปราม นอง

เลือด 6 ตุลา 19” โดยที่เหตุการณดังกล่าวนั้นเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของไทย ที่ไมมีใครอยากพูด

ถึงโดยเฉพาะชนชั้นนํา เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณครั้งนั้นล้วนเป็นผู้ที่มีตําแหน่งสูงศักดิ์

ในปัจจุบัน ถึงกระนั้นสงครามความทรงจําก็เกิดขึ้นเรื่อยมาโดยที่ฝ่ายหนึ่งพยายามลืม แต่อีกฝ่ายกลับ

พยายามจําจึงกลายเป็นสงครามความทรงจําที่ต่างฝ่ายต่างเลือกหยิบความทรงจําขึ้นมาเล่าเรื่อง สิ่งที่

เห็นเป็นรูปธรรมจากสงครามดังกล่าว คือ อนุสาวรีย์วีรชนคนเดือนตุลา ที่มีปัญหาตั้งแต่ พ้ืนที่ในการ

สร้างจนทําให้ไมสามารถสร้างได ในทางกลับกันทางรัฐบาลก็ไดเร่งสร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์ของ
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สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว       ที่หน้าอาคารรัฐสภาใหม่ในฐานะผู้ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อปี 

2475 ดังนั้นภายในพ้ืนที่ละแวกนั้นจึงกลายสนามของการยื้อแย่งทางความทรงจําที่ทางฝ่ายรัฐก็มิอาจ

ออกมายอมรับในอีกแงมุมของความทรงจําได ในขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่สามารถสร้างรูปธรรมของความ

ทรงจําได้ 

นอกจากนี้ยังมีงาน “6 ตุลาในความทรงจ าของฝ่ายขวา 2519-2549: จากชัยชนะสู่ความ

เงียบ (แต่ยังชนะอยู่ดี)” งานชิ้นนี้ต้องการศึกษาว่า เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ในความทรงจําของ 

“ฝ่าย ขวา” เมื่อปี 2519 มีลักษณะอย่างไรประมาณ 30 ปีหลัง ได้เสนอมุมมองความทรงจําของฝ่าย

ขวาที่ถูกหล่อหลอมด้วยประสบการณ์ในเช้าวันนั้นและหลังจากนั้นไม่นาน การต่อสู้เพ่ือสร้างเงื่อนไข

ให้ความทรงจําของตัวเอง สังคมหนึ่งๆจึงมีพ้ืนที่ให้ความทรงจํานานาชนิดต่อเรื่องเดียวกันพอมีพ้ืนที่

อยู่ได้ แต่การต่อสู้กันของความทรงจํานานาชนิดต่อเรื่องเดียวกันย่อมเป็นการเมืองเหมือนเรื่องอ่ืนๆ 

แม้อดีตจะเกิดไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์หรือความรู้อดีตไม่มีทางลงตัวสนิท การเขียนประวัติศาสตร์ใน

ตําราจึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของความทรงจําแบบหนึ่ง เหนือแบบอ่ืนๆ หรือเป็นผลของการ

ประนีประนอมระหว่างความทรงจําหลายแบบ ในกรณีสังคมไทยตําราประวัติศาสตร์ต้องผ่าน

กระบวนการตรวจสอบแบบอํานาจนิยม ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในตําราจึงเป็นผลของอํานาจนิยมของ

ความทรงจํา ความพยายามบรรจุเรื่อง 6 ตุลาลงในตําราอย่างมีนัยสําคัญจึงอาจเป็นไปไม่ได้ เพราะ

ความทรงจํา 6 ตุลายังไม่ลงตัวหมดจดพอสําหรับอํานาจนิยมของความทรงจํา ความทรงจําทางสังคม

จึงมักเต็มไปด้วยความเท็จหรือความจริงที่ถูกจัดการให้เข้ารูปเข้ารอยเพ่ือเป็นฐานของความรู้ที่ช่วยให้

สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  เห็นได้ว่า การสร้างความทรงจําในสังคมหนึ่งๆนั้นหาได้มีหนึ่งเดียวไม่ 

แต่ปรากฏอย่างหลากหลายและมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางสังคมอย่างลึกซึ้ง  

อย่างไรก็ดี รูปธรรมของพ้ืนที่แห่งความทรงจํา ครอบคลุมบริบทของพ้ืนที่และเวลา นับตั้งแต่

พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ อนุสาวรีย์ อาคาร ภาษา วรรณกรรม คําขวัญ อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์  

และสัญลักษณ์ จนถึงของที่ระลึก องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้หลอมรวมขึ้นเป็นอาณาจักรแห่งความ

ทรงจําที่ถูกสร้างขึ้นแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่ในขณะนี้อีกแล้ว ภาพอดีตที่ถูกสร้างขึ้นมาถือเป็นปฏิบัติการทาง

ความหมาย ซึ่งเกิดจากการจัดวางตรรกะของการสร้างพ้ืนที่แห่งความทรงจําขึ้นมาใหม่ สื่อถึง

สัญลักษณ์ใหม่ที่หมายถึง ความเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่นั้นๆ นอกจากนี้ พ้ืนที่ความทรงจํา

ยังทําหน้าที่บรรจุร่องรอย หรือการก่อรูปของสํานึกแห่งความทรงจํา ซึ่งผู้มีอํานาจได้เลือกสรรมาเป็น
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ตัวแทนอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ความทรงจําจะเป็นเรื่องของอดีตอันไกลโพ้น มีความเลือนราง 

ไม่ว่าจะเป็นความทรงจําร่วมของคนในสังคม หรือความทรงจําระดับปัจเจกบุคคล แต่การศึกษา

ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือที่เป็น วิทยาศาสตร์ทําให้ความทรงจํามีความชอบธรรม มี

ข้อเท็จจริงมาสนับสนุนเป็นที่เข้าใจได้ และก่อประโยชน์ต่อการอธิบายอดีต (อุทิศ สังขรัตน์ , 2560 : 

ออนไลน์) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมที่ว่าด้วยความทรงจํา ที่ เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจํากับพ้ืนที่ ทําให้เห็นภาพการใช้กรอบแนวคิดเรื่องของความทรงจํา 

ในการมองถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งความทรงจําร่วมของคนในสังคมและความทรงจําระดับ

ปัจเจกบุคคลที่ยังดํารงคงอยู่ ผ่านการศึกษาแนวคิดความทรงจําศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ดังในงาน

ศึกษาถังแดง ที่พูดถึงความทรงจําในรูปแบบของประวัติศาสตร์บาดแผล งานวาทกรรมความรู้ในการ

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการสร้างวาทกรรมผ่านประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างพ้ืนที่ความทรง

จํา งานความทรงจําต่ออดีตในงานมรดกศึกษาที่นําเสนอความทรงจําต่ออดีตที่แสดงออกผ่านมรดก

เช่นเดียวกับงานจดหมายเหตุเสียงเพ่ือคลังเสียงของความทรงจําที่มองว่า ความทรงจําเป็นปัจจัยทาง

วัฒนธรรมชุดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างแบบแผนวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของกลุ่มคน รวมถึงงาน

สงครามความทรงจํากับการปฏิบัติการทางการเมือง ขบวนการนักศึกษาไทยหลัง 6 ตุลา – ปัจจุบัน 

งานความทรงจํากับประวัติศาสตร์บาดแผล กรณีปราบปรามนองเลือด 6 ตุลา 19 และงาน 6 ตุลาใน

ความทรงจําของฝ่ายขวา 2519-2549: จากชัยชนะสู่ความเงียบ(แต่ยังชนะอยู่ดี) ต่างเป็นการแสดงถึง

รูปแบบของความทรงจําในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งในงานศึกษาเรื่อง ตะลุมพุกในความทรงจํา : การ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชุมชนภายหลังภัยพิบัติ ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่ อง ความทรงจําร่วม 

อธิบายการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตว่าคนในชุมชนให้

ความหมายกับความทรงจําอย่างไร และความทรงจําได้ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร  ซึ่งแตกต่างจาก

การศึกษาที่ได้ทบทวนมาในข้างต้น เพ่ือให้เห็นแหลมตะลุมพุกในมุมมองของคนในชุมชนภายหลังจาก

ผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติ จนทําให้แหลมตะลุมพุกเป็นความทรงจําร่วมที่สําคัญของชุมชน 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น การทบทวนวรรณกรรมประกอบไปด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย  

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ คือ แนวคิดความทรงจําร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า และวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
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แนวคิดที่ว่าด้วยความทรงจํา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมทําให้ผู้ศึกษาได้เห็นมุมมองใหม่ในการ

มองเหตุการณ์ภัยพิบัตินอกเหนือไปจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ภัยพิบัติยังนํามาสู่ความทรงจําผู้คน

ต่างต้องปรับตัวและเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะตามมาภายหลัง ทั้งความช่วยเหลือจากสถาบัน หน่วยงานต่างๆ 

และการบันทึกเรื่องราวผ่านสื่อทําให้เป็นความทรงจําหรือภาพแทนอดีตท่ีเคยเกิดขึ้น โดยผู้ศึกษาจะใช้

แนวคิดความทรงจําร่วมและแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเล่า ในการช่วยอธิบายความทรงจําของวาตภัยที่

เป็นหัวใจหลักของการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 3 

ความเป็นมาของแหลมตะลุมพุก 

 

 “ปากนครจะได้ยาก บางจากจะได้ทุกข์     

ปากพนังจะเป็นสุข แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง” 

(สง่า รามณรงค์, 2513 : 58) 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงแหลมตะลุมพุก ในมิติทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ไป

จนถึงสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบันของชุมชนแหลมตะลุมพุกที่เปลี่ยนแปลงไปภาย

หลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัย การปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งจากตัวชุมชน การ

เข้ามาช่วยเหลือของรัฐ และหน่วยงานต่างๆ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วม  

 “แหลมตะลุมพุก” หลายคนทราบกันดีว่าที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีชื่อเสียงจนทําให้เป็นที่รู้จักมา

เป็นเวลายาวนาน เสมือนเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์จากการถูกพายุพัดถล่มสร้างความเสียหายครั้ง

ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เรื่องราวของวาตภัยได้ถูกถ่ายทอดออกไปจากสื่อมวลชนผ่านข่าวสาร

ทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ หน้าจอโทรทัศน์ และภาพถ่ายมากมาย เพื่อนําเสนอภาพเหตุการณ์ครั้ง

รุนแรงที่ไม่เคยเกิดข้ึน นํามาสู่ความทรงจําครั้งสําคัญของพ้ืนที่แหลมตะลุมพุก ทั้งยังมีการนําเสนอ

ภาพยนตร์ที่เป็นการผลิตซ้ําความทรงจําขึ้นมาอีกครั้งในปี 2545 ในชื่อ “ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้าง

แผ่นดิน” ภาพยนตร์ได้นําเสนอภาพเหตุการณ์อย่างน่าสนใจ ผู้คนรุ่นหลังหลายคนได้รู้จักกับแหลม

ตะลุมพุกอีกครั้ง เห็นได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความทรงจําทั้งในชุมชนเองและสังคม

ภายนอก
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แม้ความเสียหายในครั้งจะผ่านมาแล้วกว่า 50 ปี ประเมินเป็นตัวเลขค่าเลขความเสียหายได้

กว่า 377 ล้านบาท ซึ่งแน่นอนว่าหากคํานวณเป็นมูลค่าความเสียหายในปัจจุบันตัวเลขย่อมสูงกว่านี้

หลายเท่า และล่าสุดเมื่อปลายปี 2554 แหลมตะลุมพุกได้ถูกพายุพัดกระหน่ําเข้าอีกรอบ ถึงความ

เสียหายจะไม่รุนแรงเท่าคราวเมื่อปี 2505 แต่ก็มีอํานาจเพียงพอที่จะสะกดให้ผู้คนจํานวนหนึ่งหวน

รําลึกถึงเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกอยู่เสมอ (ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 2555 : 138-139) 

 
แหลมตะลุมพุกในปัจจุบัน  

 

แหลมตะลุมพุก หมู่บ้านหรือชุมชนในการศึกษาครั้งนี้เป็นชื่อเรียกอ้างอิงถึงชุมชนที่ประกอบ

ไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย หมู่ที่ 2 บ้านแหลมตะลุมพุก และหมู่ที่ 3 บ้านแหลม

ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตําบลแหลมตะลุมพุกตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  29.14  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น  18,212.50  

ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยที่มีระยะทางห่างจาก

ที่ว่ าการอําเภอปากพนัง ประมาณ 25  กิ โลเมตร และตั้ งอยู่ห่ างจากศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประมาณ  59  กิโลเมตร โดยที่ มีอาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ จดกับ  อ่าว

นครศรีธรรมราช ในท้องที่อําเภอท่าศาลา ทิศใต้ จดกับ  ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก ทิศตะวันออก 

จดกับ ทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตก จดกับ  อ่าวปากพนัง  (องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม

ตะลุมพุก, 2560) 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตของอําเภอปากพนัง 

(ท่ีมา : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12632107/E12632107-40.jpg) 

จากแผนที่ตําบลแหลมตะลุมพุกจะตั้งอยู่บริเวณเหนือสุด เป็นสันทรายที่ยื่นเข้าไปในท้อง

ทะเล โดยด้านพ้ืนที่ทางกายภาพ ตําบลแหลมตะลุมพุก เป็นส่วนหนึ่งของอําเภอปากพนังภาค

ตะวันออก ได้ก่อตั้งเป็นตําบลแหลมตะลุมพุก เมื่อปี 2496 (ณรงค์ สีคง, 2560 : สัมภาษณ์) มีลักษณะ

เป็นแนวสันทรายซึ่งเกิดขนานกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มาจากการทับถมของตะกอน

ทะเลกับตะกอนจากแม่น้ําหลายช่วงด้วยกัน ทําให้แนวสันทรายแผ่ขยายกว้างขึ้น แผ่นดินทางด้าน

ตะวันตกต่ํากว่าทางด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมตะลุมพุก(อ่าวไทย) เป็นหาด

ทรายขาวสะอาดมีต้นสนขึ้นเป็นแนวยาว และชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก(อ่าวนครหรืออ่าวปากพนัง) 

เป็นฝั่งชายเลนเต็มไปด้วยป่าไม้โกงกางและป่าชายเลนอ่ืนๆ ส่วนตอนเหนือของตําบลแหลมตะลุมพุก

เป็นสันดอนจะงอย โดยมีแนวสันทรายต่อเนื่องจากชายฝั่งอย่างสม่ําเสมอตลอดแนว ด้วยที่ตั้งลักษณะ

ที่ทะเลล้อมรอบทั้งสองด้านคือ อ่าวปากพนัง และอ่าวไทย แหลมตะลุมพุกจึงเป็นทั้งที่ค้าขาย จุดพัก

เรือของคนเดินทางผ่านทําให้มีผู้คนหลากหลายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

ในการเดินทางมาสู่แหลมตะลุมพุกใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 นครศรีธรรมราช-ปากพนัง มี

ทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุกประมาณ 16 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเข้ามีการทํานากุ้งสองข้างทางสลับ

กับแนวป่าชายเลน เมื่อเข้าไปถึงชุมชนปลายแหลมทรายมีลักษณะเป็นรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย 

สามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมได้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, 
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2555 : ออนไลน์) จะเห็นได้ว่า แหลมตะลุมพุกมีลักษณะทางกายภาพที่ขนาบไปด้วยทะเลทั้งสองด้าน

คือ อ่าวปากพนัง และอ่าวไทย ในการออกเรือประมงของชาวบ้านมักจะมีคําเรียกที่ชินปากว่า “เลใน” 

คือ อ่าวปากพนัง และ “เลนอก” คือ อ่าวไทย หากจะเปรียบให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นลองคว่ํามือซ้ายลงให้

หัวแม่มือโค้งด้านหน้า ด้านหัวแม่มือเป็นแหลมตะลุมพุก เพราะตัวแหลมโค้งชี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ ไม่ชี้ตรงดิ่งขึ้นทิศเหนือ อําเภอปากพนังเปรียบหยาบๆเสมือนหลังมือทั้งหมด (สง่า รามณรงค์. 

2513 : 34) จะช่วยทําให้เห็นภาพของแหลมตะลุมพุกได้อย่างชัดเจน 

ด้านภูมิอากาศ ด้วยความที่พ้ืนที่มีลักษณะเป็นชายฝั่งทั้ง 2 ด้าน แหลมตะลุมพุกจึงคล้ายกับ

หมู่บ้านชายทะเลอําเภอปากพนัง คือ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม จะมีฝนตกมากที่สุด 

เพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนําความชื้นมาจากบริเวณอ่าวไทย ประมาณ

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีฝนตกน้อย เพราะได้รับอิทธิพลของลมซึ่งพัดจากทิศตะวันออก

เฉียงใต้ ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน -  กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกประปรายเพราะได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุดตะวันตกเฉียงใต้ 

นอกจากนี้ พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของแหลมตะลุมพุกได้ถูกจัดว่าเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากการ

ประกาศพระราชบัญญัติในปี 2508 บริเวณป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออกและป่าเกาะไชย เนื้อที่ 

35,156 ไร่ และต่อมาประกาศเพ่ิมเติมอีกครั้งในปี 2509 บริเวณป่าปลายแหลมตะลุมพุก เนื้อที่ 344 

ไร่ เนื่องด้วยลักษณะชายฝั่งด้านตะวันตกของแหลมตะลุมพุกเป็นชายฝั่งป่าชายเลนที่มีความอุดม

สมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าแสม และโกงกางเป็นพ้ืนที่กว้างขวาง เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด อาทิ 

กวาง ลิงแสม เป็นต้น (ประยุทธ แก้วประสิทธิ์, 2560 : สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวไปในข้างต้น ในเขตตําบลประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย   จํานวน   418  ครัวเรือน 

- หมู่ที่ 2 บ้านแหลมตะลุมพุก  จํานวน   118 ครัวเรือน  

- หมู่ที่ 3 บ้านแหลมตะลุมพุก   จํานวน   74  ครัวเรือน  

- หมู่ที่ 4 บ้านปลายทราย   ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่  
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ปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งสิ้น  2,444  คน  แยกเป็นชาย จํานวน  1,244  คน  หญิง จํานวน  

1,177 คน  และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  610   ครัวเรือน  จํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบล

แหลมตะลุมพุกแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที ่ 1  บ้านปลายทราย 932 824 1,756 418 นายประยุทธ์  ฐานะวัฒนา 

หมู่ที ่ 2  แหลมตะลุมพุก 207 202 409 118 นายศักดิ์อนันต์  พุทธเสน 

หมู่ที ่ 3  แหลมตะลุมพุก 135 145 280 74 นายสมชาย  สกุณา 

หมู่ที ่ 4  บ้านปลายทราย - - - - - 

รวม 1,274 1,171 2,445 610   
 

 
 

 

  

แหลมตะลุมพุกแห่งนี้ไม่มีแหล่งน้ําจืดมีเพียงแหล่งน้ําธรรมชาติที่ใช้เดินทางสัญจรออกไปสู่

ทะเล  5 แห่ง ได้แก่  คลองวัดแหลมตะลุมพุก ระยะทาง  1 ,900  เมตร คลองหมู่ที่ 2 ระยะทาง  

1,700  เมตร คลองหัวโรงโป๊ะ ระยะทาง  2,000  เมตร คลองโดยสาร ระยะทาง  1,500  เมตร และ 

คลองนายแบน ระยะทาง 800 เมตร ในเวลาต่อมาได้มีการสร้างแหล่งน้ําหรือสระเก็บน้ําขึ้น จํานวน  

2 แห่ง ได้แก่ สระเก็บน้ําวัดแหลมตะลุมพุก และสระเก็บน้ําวัดสุเทพธาราม  เนื่องจากแต่เดิมช่วงที่

น้ําประปายังเข้าไม่ถึงชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านใช้น้ําฝนเป็นหลัก ทั้งใช้ดื่มกิน และทําอาหาร ทุกบ้านจะมี

โอ่งไว้เพ่ือตุนน้ําฝนหลังละ 2 – 3 ใบขึ้นไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาจึงมีการสร้างสระเก็บน้ําช่วยเหลือ

ชาวบ้านในการกักตุนน้ําจืด 
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 ภาพที่ 2 แผนท่ีชุมชนแหลมตะลมุพุกปัจจุบันโดยสังเขป 
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หากมองจากถนนสายหลักที่วิ่งสู่แหลมตะลุมพุก จะผ่านหมู่ที่ 3 ต่อด้วยหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 

ตามลําดับ ชื่อของหมู่บ้านที่นี่จะมีเพียง 2 ชื่อเท่านั้น คือ “บ้านปลายทราย” คือหมู่ที่ 1 และ “บ้าน

แหลมตะลุมพุก” ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3 จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลแหลมตะลุมพุกนั้น

เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่แห่งนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก ปัจจุบันผู้คนในตําบลแหลมตะลุมพุก

ลดน้อยลงจากการย้ายถิ่นฐานออกไป ปัจจุบันหมู่ที่ 1 บ้านปลายทรายเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนหนาแน่น

ที่สุดและเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการ อาทิ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลายทราย เป็นต้น 

แหลมตะลุมพุกมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลายทราย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 

บ้านปลายทราย เป็นที่หลักท่ียามป่วยชาวบ้านจะมาท่ีแห่งนี้ โดยการรักษาจะรักษาตามสิทธิของคนไข้ 

แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ บัตร 30 บาท สิทธิผู้สูงอายุรักษาฟรี และข้าร าชการสามารถเบิกได้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้สร้างขึ้นเมื่อปี 2506 หลังจากเกิดวาตภัยจากเดิมเป็นสํานักผดุง

ครรภ์เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จนเมื่อปี 2548 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารทดแทนเป็นอาคาร

คอนกรีตและต่อเติมชั้นล่างในปี 2552 จนได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลาย

ทราย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จวบปัจจุบัน (ชมัยพร แซ่หลี, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บรเิวณหมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 



33 
 

   

ด้านการศึกษาแหลมตะลุมพุกมีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย และโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 

บ้านแหลมตะลุมพุก ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส คือ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์     เด็กนักเรียนที่เข้ามาศึกษาโรงเรียนแห่งนี้แทบทุกคนเป็นเด็กใน

ชุมชนที่เป็นลูกของชาวประมงที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอที่จะส่งลูกไปเรียนในเมือง ซึ่งปัจจุบันทาง

โรงเรียนขยายโอกาส มีเด็กนักเรียนจํานวน 108 คน อาจารย์และบุคลากรจํานวน 13 คน มีคนเข้ามา

แจกของช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง (ณรงค์ สีคง, 2560 : สัมภาษณ์) 

ในบริเวณชุมชนมีวัด จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดสุเทพธาราม ตั้งอยู่บ้านปลายทราย หมู่ที่ 1 

และวัดบ้านแหลมตะลุมพุก ตั้งอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมตะลุมพุกมีความเชื่อดั้งเดิม

ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลตาแหลม ที่อยู่คู่กับแหลมตะลุมพุกมาอย่างยาวนาน และผู้คน

ยังนับถือจวบจนปัจจุบัน ยามชาวบ้านออกเรือสู่ทะเลศาลตาแหลมจะเป็นที่พ่ึงพิงหลักของชาวประมง

ที่จะขอพรให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากลมพายุทั้งปวง ต่อมา โรงก๋งหรือศาลเจ้าพ่อกวนอู สถานที่นี้ถือ

ว่าสําคัญกับแหลมตะลุมพุกมีพิธีกรรมที่ทํามาตั้งแต่ดั้งเดิม คือช่วงสารทจีนเดือน 9 ชาวบ้านจะมา

รวมตัวทําพิธีกรรมแบบจีน(แต้จิ๋ว) โดยการไหว้เจ้าด้วยขนมเปี๊ยะ ผลไม้ และเหล้า อีกทั้ง หลังเสร็จ

พิธีกรรมจะมีการแจกของจากการปลุกเสก คือ ขนมเปี๊ยะ ให้กับชาวบ้านเพ่ือเป็นสิริมงคล และการ

ฉายหนังเพ่ือความบันเทิงอีกด้วย สุดท้ายพ่อท่านลาภ วัดแหลมตะลุมพุกเป็นที่รู้จักกันของชาวบ้าน 

ผู้คนมักจะมาขอพรให้ค้าขายร่ํารวย มีอาชีพการงานมั่นคง เมื่อบนบานศาลกล่าวกับท่านเพราะมักจะ

สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวไปในเรื่องความเชื่อ เห็นได้ว่าความเชื่อของแหลมตะลุมพุกนั้นมีความหลากหลาย

ได้เชื่อมความเชื่อทั้ง 3 รูปแบบและคน 3 กลุ่มเข้าไว้ด้วยกันภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น อิสลาม จีน 

และพุทธ ซึ่งจะตรงกับข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชน ผู้ศึกษาได้นําภาพมาจัดเรียง ดังต่อไปนี้ 
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ศาลตาแหลม (อิสลาม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ศาลตาแหลมบรเิวณด้านหน้า 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ศาลตาแหลมบรเิวณด้านหลัง 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 
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ศาลตาแหลมอยู่คู่กับหมู่บ้านแหลมตะลุมพุกมาตั้งแต่คราวก่อนเกิดวาตภัย ถือเป็นความเชื่อ

ท้องถิ่นของชาวอิสลาม เพราะชาวบ้านเชื่อว่าตาแหลมเป็นคนแขก และเป็นที่พ่ึงพิงของชาวประมงมา

แต่ดั้งเดิมหลายสมัย ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่คนเก่าแก่ที่จําความได้ต่างเคารพนับถือ

และมีการจัดพิธีทําบุญไหว้ประจําปีทุกๆเดือน 6 โดยอดีตในพิธีจะมีของที่จําเป็นคือ ข้าวเหนียวเหลือง

กับแกงไก่ (ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์) 

โรงก๋ง(ภาษาถิ่น) หรือศาลเจ้าพ่อกวนอู (จีน) 

ศาลเจ้าพ่อกวนอู อาคารสีแดงสด ชาวบ้านมักเรียกว่า โรงก๋ง บริเวณด้านในจะมีเทพ 5 องค์ 

ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู เถ้าก๋ง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ พระ108-109 สถานที่แห่งนี้ถือเป็น

สถานที่สําคัญของแหลมตะลุมพุกนับตั้งแต่อดีต ก่อนเกิดวาตภัยจะมีพิธีที่ทําบุญครั้งใหญ่ที่ชาวบ้าน

จากทุกหมู่บ้านจะรวมตัวกัน ซึ่งในพิธีจะมีร่างทรงของ เถ้าก๋ง ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อร่างทรงมาจะพูดเป็น

ภาษาจีน มีพิธีการเดินลุยไฟ จัดหนังกลางแปลง แต่เมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัยทําให้เสียหายไป 

ปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่โดย นายจํารัส ลาภณรงค์ชัย เมื่อปี 2538 ผู้ดูแลเล่าว่า โรงก๋งแห่งใหม่นี้ผู้สร้าง

ได้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มายืมเงินของก๋งไปร่ํารวย จากนั้นจึงได้นําเงินมาคืนให้ ผู้ดูแลจึงได้นําเงิน

มาสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูหรือโรงก๋งในปัจจุบัน และทุกปีจะมีการทําบุญดังเดิม แต่ขั้นตอน

บางอย่างหายไป เพราะไม่มีร่างทรงสืบต่อ และไม่มีหนังกลางแปลง หลังจากคนไม่ค่อยได้มาทําบุญ 

(ชํานาญ ลิ่มประเสริฐ, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ศาลเจ้าพ่อกวนอู 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 
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ภาพที่ 7 บริเวณด้านในศาลเจ้าพอ่กวนอู 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

หลวงพ่อท่านลาภ วัดแหลมตะลุมพุก 

พ่อท่านลาภในอดีตเป็นเจ้าอาวาสของวัดแหลมตะลุมพุกและเป็นที่เคารพนับถือ คอยให้

ความช่วยเหลือคนในชุมชนมาตลอด ในปัจจุบันยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่ึงพิงทางจิตใจของชาวแหลม

ตะลุมพุก ชาวบ้านทุกคนมักจะทราบและรู้จักกันเป็นอย่างดี ยามทุกข์ร้อนใจจะมาขอพรให้สิ่งนั้นผ่าน

ลุล่วงไปได้ด้วยดี และพรมักจะเป็นจริงเสมอ (ชํานาญ ลิ่มประเสริฐ, 2560 : สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ศาลาพ่อท่านลาภ บริเวณวัดแหลมตะลมุพุก หมู่ที่ 2 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560) 
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จะเห็นได้ว่า คาบสมุทรภาคใต้ เป็นดินแดนที่อยู่บนการปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมจาก

แหล่งต่างๆมาตั้งแต่อดีต เช่น วัฒนธรรมจีนผ่านการติดต่อค้าขาย เป็นต้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติด

ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ทําให้พ้ืนที่พ้ืนฐานของการเป็นชุมชนชาวประมงที่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ

สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น มีลมพายุ มีน้ําขึ้นน้ําลง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยจํากัดต่างๆเหล่านี้เป็นกรอบที่

ทําให้ผู้คนต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ รวมทั้งร่วมกันสร้างลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน ประชากร

ส่วนใหญ่ของภาคใต้จะเป็นชาวจีนเข้ามาทําการค้าขายในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ยุคสมัยที่มีการขยายตัวทาง

การค้ากับจีนตั้งแต่อดีต และเฟ่ืองฟูในช่วงรัตนโกสินทร์ สัมภาระทางวัฒนธรรมที่บรรพชนชาวจีน

หอบหิ้วมาด้วยก็คือ วัฒนธรรมประเพณี  (เกรียงไกร เกิดศิริ , 2551 : 80) แหลมตะลุมพุกก็

เช่นเดียวกัน 

 

ความเป็นมาของแหลมตะลุมพุก 

เรื่องราวประวัติศาสตร์แหลมตะลุมพุก ชื่อตําบลแหลมตะลุมพุก คําว่า ตะลุมพุก เป็นนาม

ของปลาชนิดหนึ่งที่เคยมีชุกชุมในบริเวณปลายแหลมชายทะเล ชาวบ้านจึงเรียกแหลมแห่งนี้ว่า 

“แหลมตะลุมพุก” ซึ่งปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นแล้ว  

ในท้องที่ตําบลแหลมตะลุมพุก มีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานราวรัชกาลที่ 2 - 3 ผู้ที่มาอาศัย

กลุ่มแรกคาดว่าเป็นกลุ่มอิสลาม จากการพบเห็นกุโบร์แขก(สถานที่ฝังศพ)เก่าแก่ กลุ่มที่สองที่เข้ามา

เป็นชาวจีน โดยปรากฏหลักฐานพบอยู่หลายแห่ง เช่น โรงพระจีน และเชื้อสายแซ่ - นามสกุลที่สืบ

ทอดกันมาภายในชุมชน กลุ่มที่สามที่เข้ามาเป็นกลุ่มคนไทย  ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต่างนับถือ คือ 

แม่แหมะ(อิสลาม) ตาแหลม(อิสลาม) ก๋ง(จีน) หลวงพ่อท่านลาภ(พุทธ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ปัจจุบันยัง

สถิตอยู่ที่ตําบลแหลมตะลุมพุก (องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก, 2560) สืบทอดต่อกันมา 
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ภาพที่ 9 แผนท่ีแหลมตะลมุพุกสมยัรัชกาลที่ 2 - 3 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/?p=1240) 

ในราวตอนปลายรัชกาลที่ 5 เริ่มมีผู้คนเข้ามาหนาแน่นมากกขึ้น ในหมู่ที่  2 - 3 ซึ่งเรียกว่า

บ้านแหลมตะลุมพุก ในท้องที่หมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย ขณะนั้นยังเป็นเกาะทรายผุดอยู่กลางน้ํา ท่าน

เจ้าคุณราชเมธีแห่งวัดมหาธาตุ ได้มาท่องเที่ยวได้เห็นภูมิประเทศน่าทัศนายิ่งนัก ขณะนั้นท้องที่ยังไม่มี

ใครมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินจึงปลูกศาลาขุดบ่อน้ํา แล้วชักชวนชาวบ้านในบ้านแหลมมาช่วยกันปลูก

มะพร้าว ต่อมาที่ดินผืนนี้ได้โอนไปให้กับมกุฎราชวิทยาลัยแห่งวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานครจน

ปัจจุบันนี้ (โรงเรียนบ้านปลายแหลม, 2527 อ้างใน วิทยา บุษบงค์ , 2548 : 36) 

ในช่วงของรัชกาลที่ 6 นั้น เกิดโรคห่า ไข้ทรพิษ และอหิวาตกโรคขึ้น ทําให้คนล้มหายตาย

จากเป็นจํานวนมาก ขณะที่โรคห่ากําลังลงที่แหลมตะลุมพุกอยู่นั้นได้ทําพิธีสวดบ้าน มีธงเทียวเขียว 

แดง ไฟสว่างไสว อุปราชมณฑลปักษ์ใต้ผ่านมาทางทะเลเห็นเป็นประหลาดยิ่งนักและแวะมาเยี่ยม

เยียนในงานพิธี นี่เป็นทุกข์ครั้งแรกของชาวแหลมตะลุมพุก ต่อมาคราวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 

ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามายึดหัวหาดตะลุมพุกอีกเช่นกัน และในปี 2505 ขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กําลังอุดม
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สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในทุกๆด้านมีประชาชนหนาแน่นทั้ง ไทย จีน อิสลาม พอที่จะใช้

มโนภาพบอกเล่าได้ว่า เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เฉพาะร้านน้ําชานั้นพอประมาณได้ 15 ร้าน ทั้งตําบลมี

ประชาชนในท้องที่ และพวกอพยพมาหากินชั่วคราวราว 800 - 1,000 ครอบครัว รวมแล้วว่ามี

ประชาชนอาศัยอยู่ประมาน 3,000 - 4,000 ครอบครัว (เพ่ิงอ้าง, 2560) 

จากที่กล่าวไปในข้างต้น มองได้ว่าเดิมแหลมตะลุมพุกมีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด 3 กลุ่ม มีคนไทย 

จีน(แต้จิ๋ว) และมลายู(ปัตตานี) บรรยากาศของพ้ืนที่เมื่อก่อนนั้นค่อนข้างคึกคักจากการค้าขายของคน

หลายกลุ่ม อาชีพหลักของคนที่นี่คือประมง ด้วยลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทําให้การเพาะปลูก

นั้นเป็นไปได้ยาก ส่วนมากจึงมีคนนอกพ้ืนที่มาค้าขายที่นี่ อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ เป็นต้น (จิตต์ สุวรรณ

โน, 2560 : สัมภาษณ์) เปรียบเสมือนเมืองท่าในอดีตที่มีผู้คนมากหน้าหลายตา จากคําบอกเล่าของ

ชาวบ้านเมื่อก่อนนั้นที่แหลมตะลุกพุกมีร้านขายของ โรงฝิ่น โรงหนัง โรงเรียนสอนภาษาจีน อีกทั้ง

สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์มีฝูงกวาง แกะ ลิงแสมในป่าชายเลน ไปจนถึงสวนมะพร้าว สวนแตงโม 

(ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์) 

แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โรงเรียนสอนภาษาจีน

มาเปิดได้ไม่ถึง 2 - 3 เดือนก็ต้องถูกปิดลงเพราะคราวสมัยนั้นต้องระวังพวกอังยี่ โรงฝิ่นที่เปิดมาตั้งแต่

สมัย รัชกาลที่ 7 ต้องปิดตัวลงในต้นสมัยรัชกาลที่ 9 อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่นี้เป็นศูนย์รวมท่าเทียบเรือใน

อดีต ที่มีความเจริญมากพอสมควร อาหารการกินมากมายมีขายตลอดเวลา ความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่

ถือว่ามากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆมีทั้ง ฝูงกวาง ฝูงแพะ ลิงแสม ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นอีกแล้ว 

ความเจริญเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ชุมชน แหลมตะลุมพุกเริ่มใช้ไฟฟ้าใช้ช่วงประมาณปี 2523  – 

2524 โดยเริ่มจากการใช้รถปั่นไฟเองบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านปลายทราย ใช้ไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วง 6 โมงเย็น

ถึงประมาณ 4 ทุ่ม และใช้น้ําประปาช่วงปี 2550 เดิมท่ียังไม่มีน้ําประปาชาวบ้านจะใช้น้ําฝนและน้ําจืด

จากที่มีหน่วยงานรัฐมาแจกจ่ายให้ ด้านการคมนาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สร้างทางถนนคอนกรีตบริเวณจากตัวชุมชนบ้านปลายทรายไปยังหาดแหลมตะลุมพุกเมื่อปี 2538  ทํา

ให้มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและผู้คนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวที่แหลมตะลุมพุก (ประยุทธ แก้วประสิทธิ์, 

2560 : สัมภาษณ์ ) 
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ชาวบ้านคนเก่าคนแก่มักกล่าวว่า เมื่อก่อนการทํามาหากินจะสะดวกกว่านี้มาก เพราะใน

ชุมชนมีประชากรหนาแน่น ทั้งพ้ืนที่ยังอุดมสมบูรณ์มากกว่าในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบกับสมัยนี้แล้ว

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ดังในคํากล่าว 

 “ตะลุมพุกมี 4 หมู่บ้าน สมัยนั้นจัดว่าเจริญกว่าใครเพ่ือนในสิบกว่าตําบล มีทั้ง

โรงหนัง ร้านทอง มีไฟฟ้าใช้ เพราะชาวบ้านหากินกันอุดมสมบูรณ์ กุ้ง ปลา หอย ชุกชุมมาก” 

จากคุณตาเล็ก ฐานะวัฒนา ในเวทีผู้เฒ่าเล่าเรื่อง “มหาวาตภัยแห่งแหลมตะลุมพุกในความ

ทรงจําของผู้รอดชีวิต” โดย “โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) พอจะช่วยทําให้เห็นภาพความเจริญช่วงเวลานั้น  (สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552 : ออนไลน์) 

แหลมตะลุมพุกยังคงมี 4 หมู่บ้านในการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบล แต่หลังเกิด

เหตุการณ์วาตภัยทําให้เหลือหมู่บ้านเพียง 3 หมู่บ้านเท่านั้นที่มีคนอาศัยอยู่ เพราะวาตภัยได้พัดพาหมู่

ที่ 4 บ้านปลายทรายหายไป เนื่องจากที่ตั้งอยู่สุดปลายแหลมทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์วาตภัยจึงได้รับ

ผลกระทบมากที่สุดและผู้คนเสียชีวิตแทบทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของคนมลายู ทําให้ปัจจุบันใน

แหลมตะลุมพุกไม่มีชาวมลายูอาศัยอยู่เหมือนกับอดีต ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์วาตภัยคนได้อพยพ

ออกไปจํานวนมาก แหลมตะลุมพุกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ผู้คนได้อพยพย้ายออกไปตั้งถิ่นฐาน

ที่อ่ืนๆ บรรยากาศของแหลมตะลุมพุกจึงเริ่มเงียบเหงาไม่คึกคักอย่างที่เคยเป็น ปัจจุบันหมู่ที่ 1 ถือว่า

มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมากกว่าหมู่ 2 – 3 ระยะทางระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 – 3 ประมาณ 

3 กิโลเมตร ที่ดินบริเวณแหลมตะลุมพุกเป็นของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย และให้สิทธิ์ชาวบ้าน

อาศัยชุมชนแม้ไม่มีโฉนดที่ดิน เมื่อก่อนนั้นบ้านเรือนของชาวบ้านจะหันหน้าไปทางทะเลทุกบ้านจะมี

ลานหน้าบ้านไว้สําหรับตากปลา อวน ที่ใช้งานมาจากการประมง แต่เมื่อเริ่มมีถนนตัดผ่านจึงเริ่ม

เปลี่ยนทิศทางมาหันหน้าบ้านมาด้านถนนแทน เนื่องจากชาวบ้านเริ่มทําประมงน้อยลง เพราะหาปลา

ได้ไม่มากเหมือนแต่ก่อน  
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ภาพที่ 10 บริเวณสะพานเช่ือมไปยังหาดแหลมตะลุมพุก 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

กล่าวได้ว่า ชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดแนวชายฝั่งของประเทศ มีความหลากหลายตามบทบาทของ

แต่ละชุมชน อาทิ ชุมชนดั้งเดิมทําการเกษตรและประมง ชุมชนเมือง และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

โดยมีชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ทําการประมงด้วยเรือหางยาวขนาดเล็ก ตั้งแต่ 8-12 

เมตร ไม่สามารถออกไปหากินได้ไกลมากนัก จึงพ่ึงพาทรัพยากรจากป่าชายเลนและบริเวณใกล้ๆ 

ชายฝั่งเป็นหลักชุมชนเหล่านี้ มีการใช้ประโยชน์ ทางตรงจากระบบนิเวศชายฝั่ง ส่วนใหญ่จับสัตว์น้ํา

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน รองลงมาเป็นการจับสัตว์น้ําเพ่ือการค้าโดยมีสัตว์เศรษฐกิจซึ่งจะแตกต่างกัน

ไปแต่ละพ้ืนที่ (เบญจมาส โชติทอง, 2553 : 15-16) เช่นเดียวกันกับแหลมตะลุมพุก 

หากจะมองในด้านลักษณะทางกายภาพของแหลมตะลุมพุกที่ห้อมล้อมไปด้วยอ่าวปากพนัง 

และอ่าวไทย ประชากรร้อยละ 80 ของแหลมตะลุมพุกประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก รองลงมาคือ

การค้าขาย และตามมาด้วยอาชีพเกี่ยวเนื่องกับประมง อาทิ ซ่อมอวดดักปลา ต่อเรือ ซ่อมเรือ ขาย

อาหารสดจากทะเล อาหารทะเลแปรรูป และร้านอาหาร เป็นต้น แทบทุกบ้านจะมีเรือเป็นของตนเอง

เพ่ือใช้ออกทําการประมง เรือเล็กบ้าง เรือใหญ่บ้าง ในปัจจุบันชาวบ้านมักจะนิยมออกเรือกันฝั่งอ่าว

นครหรือเลใน มากกว่าอ่าวไทยหรือเลนอก หากจะออกไปฝั่งอ่าวไทยส่วนใหญ่จะเป็นเรือลากออกไป

คราวละ 1 – 2 สัปดาห์ การออกเรือสามารถออกได้ทั้งปี ยกเว้นคราวที่มีมรสุมมากจึงจะงดออกเรือ 

ซ่ึงการออกเรือแต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายพอสมควรในแต่ละวัน เพราะเรือเครื่องที่ใช้น้ํามันราคา
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ค่อนข้างสูงกว่าแต่ก่อนอย่างต่ําก็คราวละ 1,000 บาท บางบ้านที่พอมีเงินลงทุกในการทําเรือแก๊สก็จะ

พอช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันไปได้บ้าง (บุญส่ง คงกับ, 2560 : สัมภาษณ์) 

ในบริเวณชุมชนบ้านเรือนชาวบ้านมีทั้งไม้และปูน มีร้านขายของชํา ปั๊มเติมน้ํามัน(ขนาดเล็ก) 

ที่ต่อเรือ และบ้านรับซ่อมอวดดักปลา ยานพาหนะที่ชาวบ้านนิยมใช้จะเป็นรถพ่วงข้างหรือมอเตอร์

ไซด์พ่วงข้าง เพราะสะดวกในการใช้บรรทุกของตามซอกซอยของชุมชน อีกทั้งสะดวกกับการค้าขาย 

อาทิ บรรทุกปลา กุ้ง ปู ไปวางแผงขายริมชายหาด สัตว์ทะเลที่ชาวบ้านนิยมออกไปหามักจะเป็นปู 

อาทิ ปูดํา ปูม้า อีกชนิดหนึ่งคือกุ้ง อาทิ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งเคย เนื่องจากมีราคาที่สูงและสามารถนําไปแปร

รูปได้ ปัจจุบันบ้านปลายทรายมีการสร้างร้านอาหารแถบบริเวณชายหาด จากเดิมกิจการร้านอาหาร

เริ่มต้นขึ้นช่วงปี 2538 เพียงร้านเดียวจวบจนปัจจุบันประกอบไปด้วยประมาณ 5 – 6 ร้าน เนื่องจาก

การพัฒนาด้วยการทําถนนทางไปสู่ชายหาดทําให้สะดวกมากขึ้นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งยังมี

การส่งเสริมให้แหลมตะลุมพุกเป็นที่ท่องเที่ยวจึงมีทั้งนายทุนจากข้างนอกและชาวบ้านเลือกที่จะเข้า

มาเปิดกิจการ และการทําร้านอาหารถือว่าได้รับรายได้ดีที่สุดของชุมชนในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11-12 ร้านอาหารรมิชายหาดแหลมตะลุมพุกปัจจุบัน 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560) 
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กล่าวได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของแหลมตะลุมพุกไม่สู้ดีนัก เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัย 

ประชากรในแหลมตะลุมพุกเริ่มน้อยลงจากการอพยพออกของคนดั้งเดิมในชุมชนที่ไปหางานอ่ืนทํา

ข้างนอก และย้ายไปตั้งถ่ินฐานที่อ่ืนๆ เนื่องด้วยความหวาดกลัวจากเหตุการณ์วาตภัยในครั้งนั้นที่ยังคง

เป็นภาพจําของชาวบ้านและคนทั่วไป อีกทั้งข้าวของเครื่องใช้เดิมได้ถูกทําลายไปจึงทําให้ต้องยกเลิก

กิจการลงไป แหลมตะลุมพุกเดิมมีประชากรหนาแน่นทําการค้าขายกันอย่างคึกคัก เคยเป็นเมืองท่าที่มี

ความรุ่งเรือง  

ประมาณปี 2528 – 2529 สภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของแหลมตะลุมพุกก็ได้ถูกแปรผัน

มาเป็นนากุ้ง ซึ่งเป็นการลงทุนของนายทุนจากนอกพ้ืนที่ที่ไม่คํานึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนแก่ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่เช่นเดิม กล่าวคือ ไม่มีที่ดินทํา

กินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินของกรมป่าไม้ในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ในขณะที่นากุ้งซึ่ ง

เป็นที่ทํากินของคนภายนอกมีบางส่วนเป็นที่ นส.3 นอกจากนี้ ปัญหาที่ชาวนาตะลุมพุกกําลังประสบ

อยู่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับชาวประมงชายฝั่งทั่วไป คือ ปริมาณสัตว์น้ําลดลง เนื่องจากมีพวกที่จับสัตว์

น้ําโดยวิธีที่ผิดกฎหมายเข้ามารุกราน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 : 

57) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ชาวบ้านกําลังกลับมาจากการจับปู ระหว่างท่ีผู้ศึกษาพูดคุยกับคุณตาฮวด 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 
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การทําประมงนั้นจะนําปลา กุ้ง ที่ได้มาแปรรูปและขายของสด ส่วนการค้าขายมักเป็นการ

แปรรูปต่อยอดจากการประมงไม่ว่าจะเป็น กุ้งแห้ง ปลาแห้ง กะปิ ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาของชาว

แหลมตะลุมพุกในการสร้างรายได้ท้ังกับคนในชุมชนและนอกชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ปลาที่ชาวบ้านนํามาแปรรูป 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ชาวบ้านช่วยกันนําปลาออกจากอวน 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560) 



45 
 

   

แหลมตะลุมพุกในอดีตโรงต้มกุ้งจะเป็นที่หลักในการส่งออกสินค้า และสร้างรายได้ให้กับคน

ในชุมชนที่มารับจ้างในโรงต้มกุ้ง ส่วนมากจะเป็นของคนจีนที่จะมีเรือใหญ่ในการจับกุ้งและมาต้มทํากุ้ง

แห้งขายส่งออก การค้าขายในชุมชนกลุ่มหลักจะเป็นคนจีนมีทั้งขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประมง 

น้ํามัน อาหารแห้งต่างๆ คนมุสลิม(แขก)จะเน้นทําประมงเป็นหลัก และคนไทยพุทธจะมีทุกอาชีพ

ปะปนกันไป เดิมที่แหลมตะลุมพุกมีโรงต้มกุ้งอยู่มากกว่า 4 โรงด้วยกัน ทําให้เห็นว่า เดิมสภาพ

เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านส่วนมากมีงานทํา ผลผลิตหลักที่ทํารายได้ 

คือ กุ้งแห้งและกะปิ ปัจจุบันการทําของส่งออกอย่างเมื่อก่อนแทบจะไม่มีเหลือแล้วเพราะโรงต้มกุ้งได้

ปิดกิจการไป หลังจากที่คนเริ่มใช้อวนลากอุปกรณ์การประมงที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จนทําให้

แทบไม่เหลือกุ้งปลาอยู่ กรมประมงจึงออกกฎห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว โรงต้มกุ้งจึงได้รับ

ผลกระทบไปด้วย ส่วนปลาสมัยก่อนนั้นปลาจะไม่ค่อยมีราคา เพราะจะหาได้มากในแต่ละวันทุกๆบ้าน

จะออกหาปลาเหมือนกัน อีกทั้งยังไม่มีตู้เย็นในการถนอมอาหาร หากได้ปลามามากก็จะแบ่งปันกัน

ภายในหมู่บ้านไม่ได้มีการซื้อขายกันอย่างในปัจจุบัน (นิพจน์ แก้วประสิทธิ์, 2560 : สัมภาษณ์) 

ช่วงปี 2530 ถึง 2540 การทํามาหากินประมงเป็นไปได้ด้วยดี ช่วงหลังจากนั้นน้ําเริ่มลด

น้อยลงทําให้จับสัตว์ไม่ได้ เพราะเรือเริ่มมีเยอะผนวกกับรัฐบาลออกปรับคนหากินแบบทําลาย

สิ่งแวดล้อม โดยกรมประมงออกกฎห้ามเช่นเดียวกับที่กล่าวไปในข้างต้น ซึ่งตอนนี้การทํามากินขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนการทํามาหากินของชาวประมงในปัจจุบันจึงลําบากกว่า

เมื่อก่อนมาก อีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนน้อยคนที่จะสนใจอาชีพประมง นอกจากนี้พ้ืนที่ของแหลมยังมี

คนจากข้างนอกมาหากินในพ้ืนที่ทําให้ทรัพยากรลดลงยิ่งขึ้นไปอีก (สุวิทย์ แก้วสีทอง , 2560 : 

สัมภาษณ์) 

ในช่วงปี 2540 ถึง ปัจจุบัน ชุมชนเริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเดิมมากจากการพัฒนา

หลากหลายด้านที่เข้ามาสู่พ้ืนที่ อาทิ ไฟฟ้า ประปา และด้านคมนาคมที่เห็นได้ชัด คือ เมื่อถนนเข้าถึง

เส้นทางของชุมชนสามารถติดต่อค้าขายหลังจากท่ีออกหาสัตว์ทะเลต่างๆ ทั้งการซื้อขายกับนายหน้าที่

เข้ามาในพ้ืนที่ การซื้อขายของชาวบ้านด้วยกันเองในชุมชน การค้าขายของชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว 

และการเดินทางไปขายของภายนอกชุมชนของชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ดีและระบบ

เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นตามไปด้วย  
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พายุโซนร้อนแฮเรียต  

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียต ก่อตัวบริเวณประเทศเวียดนามจากหย่อม

ความกดอากาศต่ํา จากนั้นเคลื่อนมายังอ่าวไทยและทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้ อนบริเวณจังหวัด

สงขลา ในขณะนั้นได้มีวิทยุเตือนถึงพายุในเขตดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านในแหลมส่วนใหญ่จะยังอยู่ในบ้าน

เนื่องจากเคยประสบกับพายุมาแล้ว จนในช่วงค่ําของวันที่ 25 ตุลาคม 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตพัด

ขึ้นฝั่งแหลมตะลุมพุกด้วยความเร็วลม 95 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความเร็วรอบศูนย์กลางราว 108 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ก่อเกิดคลื่นทะเลซัดเข้าทําลายบ้านเรือนริมฝั่งรวมถึงเกิดลมแรงและน้ําท่วมฉับพลัน 

(ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, 2555 : ออนไลน์) ทั้งนี้ แหลมตะลุมพุกมีความเสียหายมากที่สุด

อย่างที่ชาวบ้านทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดข้ึน  

พ้ืนที่ตําบลแหลมตะลุมพุกในสมัยนั้นเป็นพ้ืนที่ที่งอกใหม่จากแผ่นดินใหญ่ สภาพพ้ืนดินเป็น

ดินเค็มจัด มีน้ําทะเลท่วมถึงในหน้ามรสุมเป็นระยะๆ จึงไม่ได้เป็นที่กังวลของชาวบ้านว่าภัยพิบัติจะ

เกิดข้ึน เพราะเป็นเรื่องปกติท่ีมีลมมรสุมพายุในพ้ืนที่ชายฝั่งแห่งนี้ ที่ดินบริเวณแหลมตะลุมพุกท่านเจ้า

คุณพระศิริธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ได้อุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของมูลนิธิ

มหามกุฎราชวิทยาลัย มีเนื้อที่  5 ไร่ 77 ตารางวา ดังนั้น โรงเรียน วัด และบ้านเรือนราษฎรได้อาศัย

ในพ้ืนที่ของมูลนิธิดังกล่าว 

คราวเกิดภัยพิบัติในเวลานั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ชาวบ้านจึงไม่รู้วิธีที่

จะรับมือกับภัยพิบัติ ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน โรงเรียน 

วัด ถูกพายุพัดพังระเนระนาด การไฟฟ้า และสถานีวิทยุตํารวจเสียหายหนัก ไม่สามารถติดต่อกันได้ 

เรือที่ออกทะเลเสียหายมากมาย ต้นยาง ต้นมะพร้าว และต้นไม้อ่ืนๆ ล้มพินาศมหาศาล สวนยางนับ

แสนๆ ต้นโค่นล้มขวางเป็นสิบๆ กิโลเมตร หลายร้อยคนหาทางออกไม่ได้ คนภายนอกจะเข้าไป

ช่วยเหลือก็ไม่ได้ การช่วยเหลือต้องส่งเครื่องบินไปทิ้งอาหารให้ ช่วงเกิดเหตุการณ์ตรงกับรัฐบาลของ 

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ออกมาปราศรัยถึงผู้ประสบวาตภัยว่า รู้สึก

เสียใจอย่างสุดซึ้งและจะทําการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด คนไทยรวมทั้งต่างชาติ อาทิ อังกฤษ อิตาลี 

เวียดนาม สวีเดน สหรัฐ ฯลฯ ต่างตกตะลึงต่อข่าวมหาวิปโยคจึงได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอด

ชีวิตในครั้งนั้น (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, 2555 : ออนไลน์) 
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ด้วยยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีเหมือนปัจจุบัน การเตือนภัยหรือแจ้งข่าวสารจึง

เป็นสิ่งที่ยากเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นทําให้การป้องกันหรือรับมือไม่สามารถคาดการณ์ได้

ทันท่วงที ดังคําบอกเล่าจากเรื่อง แหลมวิปโยค ที่เขียนโดยนายแพทย์สง่า รามณรงค์ ว่า 

 ...ครั้นตอนเช้าตรู่ของวันที่ 22 ตุลาคม 2505 วิทยุสถานีแห่งประเทศไทยได้รายงาน

ว่า พายุดีเปรสชั่นได้ก่อตัวอยู่ที่ปลายแหลมญวน และกําลังเคลื่อนตัวเข้าฝั่งอ่าวไทยพายุนี้จะ

ทําให้ฝนตกหนัก แต่ชาวบ้านแหลมตะลุมพุกไม่ทราบว่าพายุดีเปรสชั่นนั้นคืออะไร จึงไม่ค่อย

สนใจ จนกระทั่งถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2505 วิทยุสถานีแห่งประเทศไทยได้รายงานว่าพายุ

ดีเปรสชั่นได้ทวีความแรงและกลายเป็นพาบุโซนร้อน กําลังเคลื่อนที่เข้าฝั่งอ่าวไทย... 

 ...ครั้นเวลาประมาณ 13 นาฬิกาของวันที่ 25 ตุลาคม 2505 พายุได้ทวีความรุนแรง

ขึ้นทุกระยะอย่างไม่ลืมหูลืมตา ครั้นเวลา 16 นาฬิกา ทางขอบฟ้าทิศตะวันออกและทิศใต้มืด

คลุ้มเหมือนอย่างผืนม่านกั้น แล้วก็เกิดเป็นสายๆหลายสาย ชาวบ้านได้พากันมุงดูเพราะไม่

เคยปรากฏว่าเป็นหลายสายอย่างนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า ลมงวงช้าง ลมปอง ลมหางหนู...  
(สง่า รามณรงค์, 2513 : 43) 

โดยรูปแบบของพายุโซนร้อนแฮเรียต เป็นรูปวงกลมตรงกลางเป็นช่องว่างเหมือนโดนัท เมื่อ

พายุลูกแรกซัดเข้า แหลมก็จะนําน้ําทะเลปริมาณมหาศาลขึ้นมาบนฝั่ง เมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ ลม

จะสงบนิ่งและเม่ือพายุเคลื่อนตัวออกปีกของพายุด้านท้ายจะกวาดต้อนสิ่งของและผู้คนบนแผ่นดินลง

ไปสู่ทะเล ด้วยลักษณะพ้ืนที่ของแหลมตะลุมพุก คือแผ่นดินเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลเมื่อถูกพายุซัด

เข้าใส่จะมีความรุนแรงมากกว่าพ้ืนแผ่นดินริมทะเลทั่วๆไปหลายเท่าตัว (ศูนย์ข้อมูลกลางทาง

วัฒนธรรม, 2555 : ออนไลน์) 
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ภาพที่ 16 ลูกเสือเดินทางไกลไปพักแรมที่แหลมตะลุมพุกก่อนเกดิพายุ 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/2-copy.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ลูกเสือเตรียมตัวเดินทางกลับหลังพักแรม 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/4-copy.jpg) 
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อีกท้ังเรื่องเล่าในหนังสือโรงเรียนบ้านปลายแหลมได้บันทึกไว้ถึงเหตุการณ์วาตภัยในวันที่ 25 

ตุลาคม 2505 ช่วงเวลาประมาณ 19.00 – 22.30 น. เกิดพายุโซนร้อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 300 

กิโลเมตร ความเร็วลม 180 – 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วในการเคลื่อนที่ 92.662 กิโลเมตร 

โดยได้ขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พายุโซนร้อนลูกนี้ชื่อว่า “แฮ

เรียต” เหตุการณ์ถูกบันทึกว่า 

“ท้องฟ้าแดงฉาน คลื่นสูงถึงยอดสนราว 20 เมตร ถล่มใส่แหลมตะลุมพุกเพียงลูก

เดียว กินเวลากว่า 3 ชั่วโมง บ้านเรือนเริ่มพัง และขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก ทั้งเด็กและ

ผู้ใหญ่วัยชรา เริ่มร้องไห้กระจองอแง ไฟดับมืดไปทั้งหมู่บ้าน ครั้นเวลา 4 ทุ่ม คลื่นลมหยุดนิ่ง

เป็นปลิดทิ้งจนชาวบ้านเข้าใจว่าพายุสงบลงแล้ว ผู้คนเริ่มออกมาส ารวจความเสียหาย แต่

ทันใดนั้นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมา พายุอีกลูกก็พัดสวนทางกับลูกแรก คราวนี้บ้านเรือนและผู้คน

ถูกกวาดลงทะเลเหี้ยนเตียน พายุลูกหลังนี้ท าให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจ านวนมาก”  

กล่าวได้ว่า วาตภัยครั้งนี้มีความร้ายแรงสุดในรอบศตวรรษเลยทีเดียว ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี

อายุ 70 – 80 ปี บอกว่าเกิดมาก็เพ่ิงเคยเห็นความร้ายแรงของธรรมชาติ และได้เห็นความเสียหาย

อย่างมาก หลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทําให้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานเงินบริจาค ให้นําไปบรรเทาทุกข์อย่างทั่วถึงแล้วยังมี

เงินเหลืออยู่ จึงทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ขอจดทะเบียนตั้ง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 โดยได้พระราชทานเงิน

จํานวน 3 ล้านบาท ให้เป็นทุนประเดิมของมูลนิธิฯ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย (โรงเรียนบ้านปลาย

แหลม, 2527 อ้างใน วิทยา บุษบงค์ , 2548 : 36) และซ่อมแซมโรงเรียนเดิมพร้อมพระราชนามใหม่

ให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 18 หลังพายุแฮเรยีตผ่านพ้นไป 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/6-.jpg) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 โรงเรียนประจําอําเภอปากพนัง 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/13-.jpg) 

หลังจากพายุสงบน้ํายังคงท่วมขังอยู่และเริ่มลดลงบ้านเรือนราษฎรที่เป็นบ้านหลังคาสังกะสี

จะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เหลืออยู่ประมาณ 2 หลัง บ้านเรือนสร้างด้วยไม้หลังคามุงจากจะ

ได้รับความเสียหายน้อยกว่าราษฎรที่รอดชีวิตก็เริ่มอดอาหารต่างๆ เพราะสัตว์เลี้ยงตายหมดอุปกรณ์ที่

ใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในการหุงหาอาหารก็สูญหายน้ําจืดไม่มีใช้ต้องใช้น้ํามะพร้าวในการหุง

ข้าวแทนน้ําจืด ชาวบ้านเล่าว่า เช้าในวันที่ 27 ตุลาคม 2505 เจอขวานที่จมอยู่จึงเอาไม้กระดานลอย
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น้ํามาทําเป็นเรือพายเพ่ือใช้ออกหาอาหาร เมื่อผ่านไปประมาณ 4 – 5 วันก็เริ่มพบศพผู้เสียชีวิตซึ่งมี

จํานวนเกือบ 2000 ราย หมู่บ้านที่มีผู้เสียชีวิตมาก คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ผู้ที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็น

ชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากปัตตานีมาหากินอยู่ที่แหลมตะลุมพุก ซึ่งจะมาทํามาหากินประมาณคราว

ละ 2 – 3 เดือน โดยมาซื้อกุ้งและปลาไปต้มเกลือตากแดดเป็นกุ้งแห้ง ปลาแห้ง เพ่ือนําไปขายจากนั้น

จะเดินทางกลับไปปัตตานี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 : 55) 

กล่าวได้ว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนของตําบลแหลมตะลุมพุกไปเป็นอันมาก 

หลังจากพายุสงบแล้วน้ําได้ลดลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้มีความมหา

กรุณาธิคุณให้ความช่วยเหลือตลอดจนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจากจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และ

หาดใหญ่ได้เข้ามาช่วยชาวบ้านในการเก็บและค้นหาศพผู้เสียชีวิตโดยใช้ระยะเวลา 2 วัน และขุดทราย

ฝังศพที่พบ โดยฝังตามใต้ต้นมะพร้าวหลุมละ 6 คน มีพิธีสวดปากหลุมอย่างง่ายๆ มีหลายศพที่ลอยน้ํา

ไปติดที่ตัวอําเภอปากพนังตํารวจจะนําศพเหล่านั้นไปเผาที่วัด ต่อมาในปี 2508 ก็ได้มีการขุดศพที่ฝัง

ไว้ขึ้นมาทําพิธีเผา โดยมีกรมป่าไม้อําเภอปากพนังในขณะนั้นเป็นผู้นํา นอกจากนี้ มีการจัดตั้งเป็นวันที่

ขึ้นเพ่ือเลี้ยงเด็กกําพร้าที่เกิดจากการประสบวาตภัยดังกล่าวภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ขององค์

พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นสถานที่ เลี้ ย ง เด็กกํ าพร้ าของกรม

ประชาสงเคราะห์ชื่อ “บ้านนครศรีธรรมราช” เด็กกําพร้าที่เกิดจากการประสบวาตภัย หลังจาก

เหตุการณ์ในครั้งนั้นราษฎรที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งได้อพยพไปทํากินไปอยู่ที่อ่ืน เช่น นครศรีธรรมราช ขน

อม สิชล มีบางรายไปอยู่ถึงภูเก็ต แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงเลือกอยู่ที่เดิมด้วยความรักและความผูกพัน

บางส่วนก็อยู่ที่นี่ต่อไปเนื่องจากไม่มีที่พ่ึงพาจากแหล่งใด และในปัจจุบันทุกครั้งที่กรมอุตุวิทยามีการ

เตือนในเรื่องของลมพายุที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงประมาณเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายนของทุกปี ที่ว่าการอําเภอปากพนังภายใต้การนําของนายอําเภอและข้าราชการทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องจะต้องทําการเคลื่อนย้ายผู้คนจากตําบลแหลมตะลุมพุกประมาณ 400 หลังคาเรือนออกมา

อยู่ที่ปลอดภัยคือบริเวณห้องประชุมเทศบาลหรือที่วัดเสาธงทองในเขตเทศบาลเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

สภาพเช่นเดียวกับท่ีเคยเป็นมา (เพ่ิงอ้าง, 56) 
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จากที่กล่าวไปในข้างต้น จะเห็นมิติทางกายภาพ ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต ไปจนถึง

สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบันของชุมชนแหลมตะลุมพุกที่เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้าน

ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด นอกจากนี้ เหตุการณ์วาตภัยที่ตําบลแหลมตะลุมพุกได้

ประสบพบเจอในปี 2505 ทําให้แหลมตะลุมพุกได้ถูกจดจํา แม้คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้พบเจอด้วย

ตนเองแต่ต่างก็ทราบกันดี เพราะคนในชุมชนเองจะคอยถ่ายทอดเรื่องราวต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และ

จดจํา เสมือนเป็นการส่งต่อความทรงจําจากรุ่นสู่รุ่น  

อย่างไรก็ตาม ชุมชนแหลมตะลุมพุกถือเป็นพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้ง

หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจากความทรงจําในปรากฏการณ์นี้ทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

ท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ จนในเวลาต่อมาได้ถูก

สถาปนาเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นที่รู้จักในสังคมภายนอกผ่านเรื่ องราวของ

เหตุการณ์ภัยพิบัติวาตภัย กล่าวได้ว่า พายุโซนร้อนแฮเรียต เป็นความทรงจําที่ก่อให้เกิดประสบการณ์

สําคัญ ที่ทําให้ชุมชนได้รับบทเรียนว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ํารอย ชาวบ้านได้เรียนรู้กับบทเรียนครั้งใหญ่

ผ่านประสบการณ์ในอดีต และความทรงจําได้สื่อถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับพ้ืนที่ภายหลัง 

เกิดภัย พิบัติ  วาตภัยครั้ งนั้ น ได้ เข้ ามาเปลี่ ยนแปลงแหลมตะลุมพุกไปในทุกๆด้าน อาทิ  

สภาพทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่มากมายถูกกัดเซาะหายไป ผู้คนที่เคยอยู่ในชุมชนต่างย้ายถิ่นฐานคนดั้งเดิม

อย่างคนจีน คนมุสลิม ไม่มีหลงเหลืออยู่ในชุมชนอีกเลย และผลกระทบจากวันนั้นยังคงสร้างความรู้สึก

สูญเสียกับชุมชนตลอดมา ทุกวันนี้ชาวบ้านถือเอาวันที่ 25 ตุลาคมเป็นวันรําลึกถึงเหตุการณ์สูญเสีย

ครั้งยิ่งใหญ่และจัดงานทําบุญเป็นประจําของทุกปี จากในวันนั้นจนวันนี้ เรื่องราวได้กลายเป็น 

ค ว า ม ท ร ง จํ า ต่ อ พ้ื น ที่ แ ห ล ม ต ะ ลุ ม พุ ก ที่ ช า ว บ  ้า น ทุ ก ค น ต่ า ง ไ ม่ มี วั น ลื ม
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บทที่ 4 

ตะลุมพุกในความทรงจ า  

 

เรื่องราววาตภัยแหลมตะลุมพุก เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงปี 2505 ซึ่ง

โดยทั่วไปน้อยมากท่ีจะรับรู้เหตุการณ์นี้โดยเฉพาะในปัจจุบัน ชุมชนแหลมตะลุมพุกในฐานะที่ได้เผชิญ

กับภัยพิบัติโดยตรง ในบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงการศึกษาความทรงจําที่เกิดขึ้นหลังจากวาตภัย ทั้ง

ความทรงจําหลักของชุมชน และความทรงจําของปัจเจก ซึ่งความทรงจําหลักของชุมชนก่อให้เกิดวัตถุ

ความทรงจํา ดังนี้ ประวัติศาสตร์ชุมชนที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ การจัดงานทําบุญรําลึกประจําปี 

และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีพลังต่อชุมชนในการดํารงความทรงจําหลักของชุมชนไว้เพ่ือ

บันทึกเรื่องราวไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นความทรงจําร่วมกันว่าที่แห่งนี้เคยประสบกับ

เหตุการณ์ภัยพิบัติมาก่อนจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ชุมชน  

ความทรงจ าหลัก 

ความทรงจําหลักจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์วาตภัยในรูปแบบที่ชุมชนเป็น

ผู้กระทําจากภัยธรรมชาติ จนเกิดเป็นความเสียหายที่ไม่อาจจะพูดถึง ซึ่งทางชุมชนได้ ใช้ความทรง

จําหลักในการเขียนบันทึกและส่งต่อภายในชุมชนโดยรัฐ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก 

เป็นโครงสร้างความทรงจําหลักที่ถูกเลือกสรรให้เป็นสิ่งสําคัญ ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการขอ

งบประมาณด้านต่างๆ ของรัฐได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

จากที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 ความทรงจําหลักวาตภัย “แฮร์เรียต” ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก สาเหตุสําคัญมาจากลมพายุหมุนที่เกิดขึ้ น

ประจําในรอบปี และทวีกําลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อนพัดขึ้นฝั่งแหลมตะลุมพุก  โดยผนวกกับ

พ้ืนที่ตําบลแหลมตะลุมพุกเป็นพ้ืนที่แหลมยื่นออกไปจากแผ่นดินใหญ่มีทะเลล้อมรอบทั้งสองด้าน 

ผลกระทบโดยตรงจากพายุที่ตามมาจึงรุนแรงมากกว่าพ้ืนแผ่นดินริมทะเลทั่วไปหลายเท่าตัว ภายหลัง
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จากเกิดภัยพิบัตไิด้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ได้พระราชทานเงินบริจาคให้นําไปบรรเทาทุกข์ประชาชน จากนั้นมีเงินเหลืออยู่จํานวนหนึ่ง จึงให้

อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จดทะเบียนตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง

พระราชทานนามโรงเรียนเป็น “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” จึงทําให้พ้ืนที่ตําบลแหลมตะลุมพุก

กลายเป็นสถานที่จุดกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ เอกสาร 

งานวิจัยต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่หนังสือของพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สําหรับความทรงจําหลักในชุมชนแหลมตะลุมพุกไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าปากต่อปากกัน

ในหมู่บ้านเท่านั้น แต่ยังมีกระบวนการหลายประการที่ทําให้เรื่องเล่านั้นดํารงอยู่ได้ อาทิ การจัดงาน

ทําบุญ เอกสาร โรงเรียน เป็นต้น ต่อเนื่องมาจากความทรงจําที่ปรากฏอยู่ เรื่องเล่ าจะส่งผลต่อคนใน

ชุมชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ ทั้งนี้เรื่องเล่าที่ยังคงปรากฏอยู่ไม่เพียงให้

ข้อมูลอย่างเดียว แต่ยังสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้และการปรับตัวของชาวบ้านอีกด้วย  

การปรากฏตัวของความทรงจ า 

สําหรับในชุมชนประวัติศาสตร์เรื่องวาตภัย เป็นเรื่องราวที่ยังคงถูกบอกเล่าอยู่เสมอ แม้เวลา

จะผ่านมามากกว่า 50 ปี ผลลัพธ์จากการประสบกับภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่จาก “พายุโซนร้อนแฮเรียต” 

ได้ทําให้แหลมตะลุมพุกกลายเป็นที่รู้จักทั้งผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และงานบันทึก

ทางประวัติศาสตร์ต่างๆนานา ไม่เว้นแม้แต่ในบริเวณชุมชนเองที่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 ป้ายบันทึกบริเวณดา้นหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 
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จากรูปภาพเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ถูกบันทึกไว้บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตําบล 

ไว้ว่า 

“แหลมตะลุมพุกเป็นชื่อของปลาที่มีอยู่ชุกชุม ในทะเลคือ ปลาตะลุมพุก เดิมมี

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง วันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2505 ได้

เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียต ก าลังลม 90/กม./ช.ม. ระดับน้ าสูงถึง 5.00 ม. ท าให้ผู้คนล้ม

ตายประมาณ 1,300 กว่าคน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็เกิดขึ้นในปีนี้เอง ด้วยพระมหา

กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” 

ป้ายบันทึกนี้ถูกสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุกราวปี 2554 ภายหลังจาก

ที่สภาตําบลแหลมตะลุมพุกได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือบันทึกเรื่องราวไว้ให้คน

รุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าที่แห่งนี้เคยประสบกับเหตุการณ์จากภัยพิบัติและเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนที่สําคัญ  

ภายหลังจากประสบภัยพิบัติทําให้แหลมตะลุมพุกเปลี่ยนแปลงไปแทบทุกด้าน ตั้งแต่สภาพแวดล้อม 

สังคมวัฒนธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนแหลมตะลุมพุก รวมไปถึงสิ่งที่หายไปจากชุมชน

และสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่กับชุมชน ทําให้เรื่องราวโครงความทรงจําหลักที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในชุมชน

ไม่เลือนหายไป 

งานท าบุญร าลึกประจ าปี 

จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ทําให้ชาวบ้านใช้วันที่  25 ตุลาคม ของทุกปีจัดงาน

รําลึกเหตุการณ์ภัยพิบัติจากวาตภัยที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ในชื่องานว่า  “วันรําลึกวาตภัย ปี05  

แฮเรียต” ซึ่งงานทําบุญถูกจัดครั้งแรกตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี

จวบจนปัจจุบัน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก  

ภายในพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยผู้คนในพ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่เดินทางมาร่วมงานทําบุญ 

โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปคราวพายุ ในพิธีกรรมคนส่วนมากผู้สูงอายุจะแต่งกายไว้ทุกข์

ในการเข้าร่วมพิธีจนถึงปัจจุบัน พร้อมนําอาหารคาวหวาน และผลไม้มาร่วมทําบุญถวายพระสงฆ์ และ

ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการทําบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต และช่วงเย็นเป็นต้นไปจะมีการจัดการเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมพิธีกรรม จาก

องค์การบริหารส่วนตําบลและชาวบ้านที่ต้องการทําบุญ จากการปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลากว่า 56 ปี 
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ทําให้งานทําบุญรําลึกเสมือนเป็นงานใหญ่ประจําปีของชุมชน ในช่วงต่อมาจะเสริมด้วยการแสดงหนัง

ตะลุง มโนราห์ รําวงย้อนยุคเป็นงานที่สร้างความสุขและคลายความตึงเครียดให้กับชาวบ้าน  

ในอดีตงานทําบุญจะเน้นไปที่การทําบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่

ผู้เสียชีวิต แต่ในบริบทปัจจุบันเริ่มมีงานในช่วงกลางคืนเมื่อปี 2548 หลังจากตั้งองค์การบริหารส่วน

ตําบลแหลมตะลุมพุก งานดังกล่าวกลายเป็นงานรื่นเริงที่ถูกจัดขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนได้ออกมาพบปะ

สังสรรค์ ซึ่งในแต่ละปีงานทําบุญประจําปีมีชาวบ้านมาร่วมพิธีกรรมราว 400-500 คน จากการ

ประมาณงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก งานดังกล่าวทําให้คนที่ย้ายถิ่น

ฐานออกไปได้กลับมาเยี่ยมเยือนพบปะกันอีกครั้ง เสมือนเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวบ้านแหลมที่มาเข้าร่วมงาน อีกทั้งลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักเหตุการณ์เหล่านี้จากการทําพิธีกรรม 

กล่าวคือ พิธีงานทําบุญรําลึกถือว่ามีความสําคัญในการผลิตซ้ําความทรงจําให้ยังคงอยู่ในชุมชนแหลม

ตะลุมพุกเสมอ โดยผู้คนที่ให้ความสําคัญไม่ใช่เพียงผู้คนในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหน่วยงาน

ราชการระดับอําเภอและจังหวัด แม้จะไม่ได้มาอย่างเป็นประจําทุกๆ ปี แต่พร้อมจะให้ความร่วมมือ

เสมอ ทําให้ความทรงจําชุดนี้ยังคงมีพลังที่สร้างความสัมพันธ์ทั้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านอีกด้วย 

 งานทําบุญจะมีการพูดถึงประวัติของเหตุการณ์ในคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ว่าเกิดเหตุการณ์

ขึ้นในช่วงไหน ประชากรของชุมชนที่เปลี่ยนไป พ้ืนที่ทํามาหากินที่เปลี่ยนไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านอยู่เสมอ คือ การช่วยเหลือจากสถาบันเป็นที่จดจําของชาวบ้านเป็นอย่าง

มาก ทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านอยากอยู่ที่แหลมตะลุมพุกไม่ย้ายถิ่นฐานออกไป อีกทั้งช่วงเย็น

ระหว่างทานอาหารมีการให้คนแก่สูงอายุแต่ละคนมาพูดคุยกันแบบกันเองเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จัก

กับเหตุการณ์วาตภัย มีการเขียนชื่อคนทําบุญให้รู้จักการเปลี่ยนแปลงของนามสกุล ถือเป็นวัฒนธรรม

ของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาด้วยกัน และมีคนที่ย้ายถิ่นฐานออกไปจากชุมชนกลับมาทําบุญยังแหลม

ตะลุมพกุสม่ําเสมอทุกปี  

“บางกรณีมีชาวมุสลิม เดินทางมาจาก 3 จังหวัดกลับมาเห็นรูปถ่ายแล้วร้องไห้ แล้ว

พอเดินเข้าไปในชุมชนเห็นบ้าน พ้ืนที่เดิมที่เคยอยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมาอีก พอถามก็รู้

ว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนท าให้คิดถึงความทรงจ าในตอนนั้น” (สุพนิต เฉลิมทรง, 

2561 : สัมภาษณ์) 



57 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 งานทําบุญรําลึก เมื่อปี 2558 

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลมุพุก ถ่ายเมื่อ 25 ตุลาคม 2558) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ชาวบ้านช่วยกันทํากับข้าวจัดเลีย้งช่วงเย็น  

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลมุพุก ถ่ายเมื่อ 25 ตุลาคม 2558) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 โรงหนังตะลุงในงานทําบุญ  

(ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลมุพุก ถ่ายเมื่อ 25 ตุลาคม 2558) 
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ปัจจุบัน 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

 

ในอดีตโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนบ้านปลายแหลม ได้ก่อตั้งและ

เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2482 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและจากหน่วยงาน

ทางราชการ จัดสร้างอาคารเป็นอาคารชั่วคราว ยกพ้ืนขึ้นโดยเป็นอาคารปูไม้กระดานหลังคามุงจาก 

ใช้แรงงานของชุมชน ส่วนอุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์ต่างๆประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันบริจาค โดย

มีพระมหาอรุณเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาชน ขุนนครเขตรัฐ นายอําเภอปากพนังเป็นหัวหน้าฝ่ายราชการ 

และขุนไม้เรียงศึกษากร เป็นศึกษาธิการอําเภอปากพนัง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์, 2560 : 52)  

การเกิดขึ้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น

หลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัย ด้วยโรงเรียนได้พังทลายไม่สามารถใช้การได้ดังเดิม จึงเป็นที่มาของการ

ซ่อมแซมก่อร่างสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ เพราะในคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2505 มหาวาตภัยพายุโซนร้อน

แฮเรียต พัดถล่มอาคารเรียนพังพินาศ เอกสารต่างๆ บ้านเรือนราษฎรเสียหายหมดสิ้น ประชาชน

เสียชีวิตประมาณ 1,000 คน นักเรียน 70 คนครู 1 คน หลังจากมหาวาตภัยสงบแล้วทางโรงเรียน ได้

ใช้ศาลาชั่วคราวของวัดสุเทพธารามที่อยู่บริเวณข้างเคียงเป็นที่เรียนของนักเรียน หลังจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม



59 
 

 

ราชูปถัมภ์ขึ้นเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของราษฎร จนเมื่อปี 2529 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนเป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2529 เป็น

โรงเรียนที่ราชประชานุเคราะห์ที่ไม่มีหมายเลขต่อท้ายนามโรงเรียนเหมือนโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์แห่งอื่นๆ สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านปลายแหลมมาเป็นโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ตําบลแหลมตะลุมพุกเป็นจุดกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์แห่งอ่ืนๆ (เพ่ิงอ้าง, 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 อาคารเรียนก่อนวาตภยัมาถึง ก่อสร้างเมื่อ กันยายน พ.ศ.2496 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/10-.jpg) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เดิมเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา แต่ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยาย

โอกาสไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลลากรทั้งหมด 14 คน อันได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนมนต์ตรี 

หนูขจร  ครูผู้สอนจํานวน 10 คน ลูกจ้าง 1 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน และเด็กนักเรียน

ทั้งหมด 108 คน ทางโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทั้งตัว

เด็กนักเรียนและโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการเรียน อุปกรณ์การ

เรียนทุกชั้นและทุกปี ทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้าน 

นอกจากนี้ บริเวณพ้ืนที่โรงเรียนยังเป็นหลุมฝังศพอีกท่ีหนึ่งด้วย (ณรงค์ สีคง, 2560 : สัมภาษณ์)   
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อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแห่งนี้ถือว่ามีความสําคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่แสดงถึงการ

ให้ความช่วยเหลือจากสถาบันมาสู่พ้ืนที่ชุมชน ทางโรงเรียนมีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ และตามชื่อของตึกอาคารต่างๆ อาทิ อาคารมูลนิธิจุลจักรพงษ์บุญนิธิ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ฯ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 เมื่อพายุผ่านไปอาคารเรียนสองช้ันเหลือเพียงช้ันเดียว  

ถ่ายภาพโดยคุณครูวิไล พฤกษะศรี เมื่อตอนเช้าวันท่ี 26 ต.ค. 2505 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/2505_2-copy.jpg) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 นักเรียนกําลังช่วยกันขนโต๊ะ ม้านั่ง ไปอาศัยเรียนในวิหารวัด 

(ท่ีมา : http://www.gotonakhon.com/wp-content/uploads/2010/10/12-.jpg) 
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นอกจากนี้ ชุดความทรงจําของแหลมตะลุมพุกไม่เพียงเป็นประสบการณ์ที่จดจําของชุมชน

เพียงอย่างเดียว แต่ถูกบันทึกเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนที่ของ

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย ซึ่งพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุ และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเป็นอีก

แห่งหนึ่งที่สําคัญ อาจารย์สมพุทธ ธุระเจน กรรมการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ได้พูดถึงว่า 

“พิพิธภัณฑ์ 2 แห่งแรกถูกจัดเป็นพ้ืนที่ของการรวบรวมเก็บของเก่าแก่ที่มีคุณค่า แต่เมื่อกล่าวถึง

พิพิธภัณฑ์เมืองฯ ของเราแล้วนั้น คือ เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ

จั งหวั ดนครศรี ธ ร รมร าช ”  ( สม พุทธ  ธุ ร ะ เจน ,  2560  :  สั มภาษณ์ )  

โดยเหตุการณ์ของวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเป็นหนึ่งในนั้น 

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีแนวคิดเริ่มข้ึนในปี 2534 เมื่อทางกองทัพภาคที่ 4 โดยพลโทกิตติ รัตน

ฉายา ได้จัดสร้างอาคารวีระไทยขึ้นในสวนสมเด็จ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี วีรกรรมของ

ทหารที่ต่อสู้กับการยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484  ความคิดแรกเริ่มนั้น

ต้องการปรับปรุงอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์ศรีวิชัย แต่มีข้อติดขัดหลายประการ ในปี 2544 ทางกองทัพจึง

มอบอาคารให้เทศบาลดูแล ในสมัยของนายกเทศมนตรีนายสมนึก เกตุชาติ ทางเทศบาลจึงได้มีการ

แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  เพ่ือจัด

แสดงเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์

แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป (ประหยัด เกษม, 2552 : 20) 

พิพิธภัณฑ์ได้จําลองเหตุการณ์วาตภัย มีการนําเสนอโดยจัดที่นั่งชมให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์

ภัยธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียแก่เมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยวีดิทัศน์ แผนจําลองแสดงภูมิ

ประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะ ทั้งยังนําเสนอภาพวันหลัง

เกิดเหตุการณ์ และภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้ และปิดท้าย

ด้วยความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการก่อตั้งมูลนิธิราช

ประชานุเคราะห์ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แหลมตะลุมพุก จนทําให้ที่แห่งนี้กลายเป็นต้นกําเนิด

ของมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งชุดวิธีคิดของความทรงจําเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ถูกจัดขึ้นโดยรัฐตามสิ่งที่จัด

แสดงทั้งข้อความต่างๆท่ีบันทึกเรื่องราวเป็นไปตามรูปแบบของความทรงจําหลักที่พิพิธภัณฑ์เลือกที่จะ

นําเสนอถ่ายทอดให้ดํารงอยู่ต่อไป  
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ภาพที่ 28-29 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนครฯ 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 12 มกราคม 2561) 

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นถึงการปรากฏตัวของความทรงจํา ป้ายบันทึกเรื่องราวของวาต

ภัย งานทําบุญรําลึกประจําปี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่เป็นการบันทึกเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ไว้ประกอบในบริเวณชุมชน พิธีกรรมที่อบอวนไปด้วยเรื่องราวจากวาตภัย อีกทั้ง

โรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะนี้ความทรงจําจะปรากฏออกมา

ในรูปแบบที่ถูกผลิตซ้ําโดยรัฐ ที่บรรจุโครงสร้างของความทรงจําหลักที่บันทึกอย่างเป็นทางการ ทําให้

เป็นส่วนเข้ามาสนับสนุนเพ่ือให้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกจดจําเป็นโครงสร้างความทรงจําหลัก โดย

รายละเอียดที่สําคัญนั้นจะถูกเน้นย้ําไปที่การเข้ามาช่วยเหลือของสถาบัน และรัฐ  ที่ทําให้ชุมชน

สามารถดํารงอยู่ได้จวบจนวันนี้ และยังคงได้รับความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างวัตถุ

ค ว า ม ท ร ง จํ า ป ร า ก ฏ อ ยู่ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น พ้ื น ที่ ชุ ม ช น ที่ ทํ า ใ ห้ ช า ว บ้ า น รั บ รู้ เ รื่ อ ง ร า ว 

ในลักษณะที่มีความทรงจําร่วมกันตามรูปแบบที่รัฐได้สร้างชุดความทรงจําอีกชุดหนึ่ง การดํารงอยู่ของ

ความทรงจําหลักจึงมีพลังอย่างยิ่งกับตัวชาวบ้านเอง ส่งผลให้เกิดวิธีคิดมองว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็น

ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ถูกให้ความสําคัญ อาจมองได้ว่าชาวบ้านอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐ จน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ถือเป็นการยอบรับและอ้างความชอบธรรมในการรับความช่วยเหลือไปโดย

ปริยาย ความทรงจําจึงสามารถดํารงอยู่ได้เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ตัวชุมชน จะเห็นได้ว่า หน้าที่หลัก

ของความทรงจําร่วมเป็นการทําให้คนในสังคมสามารถรวมกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมในความทรง

จําชุดเดียวกันที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 
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ความทรงจ าของบุคคล  

 ในโครงสร้างความทรงจําหลักอาจมองในภาพรวมของชุมชน แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งอาจจะ

มีความทรงจําชุดอ่ืนที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาในข้างต้นเช่นกัน จากการลงพ้ืนที่ศึกษาเรื่องภัยพิบัติ

และความทรงจําของคนในพ้ืนที่ต่อเรื่องภัยพิบัติแหลมตะลุมพุก เห็นได้ว่า ภัยพิบัติส่งผลกับชุ มชน

โดยตรงทั้งทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิต จนภายหลังทําให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ชาวบ้านบางส่วนยังคงใช้ชีวิตดังเดิมที่เคยเป็น แต่กลับแอบซ่อนไปด้วย

ความกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยเดิมอีก ทําให้กลายเป็นความทรงจําเกี่ยวกับแหลมตะลุมพุก

ปรากฏอยู่ในชุมชนมีรูปแบบที่แตกต่าง ซึ่งจะอยู่ในบริบทระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 

ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า ชาวบ้านมักจะให้ความหมายของเหตุการณ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ

โครงสร้างความทรงจําหลัก ภาพความทรงจําของอดีตของแต่ละบุคคลจะถูกจดจําก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน

โครงสร้างซึ่งถูกนิยามให้ความหมายโดยชุมชน ความทรงจําของบุคคลจึงมีมิติของสังคมอยู่ในนั้น แต่

จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในส่วนที่ได้เผชิญ และนั่นทําให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอด

ออกมาผ่านเรื่องเล่าความทรงจําในอดีตที่ยากจะลืม 

ในชุมชนคําว่า “วาตภัย” ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมักจะเรียกจากประสบการณ์ที่พบเจออยู่

บ่อยครั้งว่าเป็น “ลมหรือพายุ” ซึ่งมักจะพบเห็นกันเป็นปกติไม่มีความรุนแรงมากเหมือนกับครั้งนี้ เมื่อ

ภายหลังได้รับความช่วยเหลือการสื่อสารจากหน่วยงานราชการหรือหนังสือที่มาจากทางราชการใช้

ภาษาอย่างเป็นทางการว่า “วาตภัย” ชาวบ้านจึงหยิบยกมาเรียกกัน (จูเย็น จิตนาธรรม, 2561 : 

สัมภาษณ์)  

ความทรงจ าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ 

ความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของแหลมตะลุมพุก จากความทรงจําของผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่

เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่เป็นความทรงจําร่วมที่ชุมชนเกิดบทเรียน จากการลงพ้ืนที่ความทรงจํา

ของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ที่มาจากความทรงจําของตนเอง จะเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก  

ดังในกรณีศึกษาของ ฮวด จู้สวัสดิ์ ที่เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวาตภัยทุกคนจะบอกเป็นเสียง

เดียวกันว่าให้ไปพูดคุย ปัจจุบันอายุ 94 ปี เขาเป็นคนที่แหลมตั้งแต่กําเนิด พ่อของฮวดเป็นคนจีน
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แต้จิ๋วที่มาจากเมืองจีน อาจนับได้ว่าเป็นคนจีนยุคแรกที่บุกเบิกมายังพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกเพ่ือตั้งถิ่น

ฐานประกอบอาชีพประมง  

“พ้ืนที่แหลมตะลุมพุกช่วงก่อนเกิดวาตภัยมีประชากรหนาแน่น ซึ่งประกอบไปด้วย

คน 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน และมลายู ด้วยบ้านเราที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปท าให้มีทะเล

ล้อมรอบคือ อ่าวปากพนังอยู่ทางด้านซ้าย ชาวบ้านมักจะเรียกว่า ทะเลใน  และอ่าวไทย 

ทางด้านขวามือ ชาวบ้านมักจะเรียกว่า ทะเลนอก” (ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์ ) 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนจึงเน้นการทําประมง และการค้าขายเป็นหลัก นอกจากนี้ 

แหลมตะลุมพุกเป็นพ้ืนที่ห่างไกลเมืองทั้งยังเป็นเส้นทางตัน ทําให้ภายในชุมชนการติดต่อสื่อสารที่

ลําบาก ไม่มีแม้กระทั่งสื่อโทรทัศน์ มีเพียงวิทยุหรือทราสซิสเตอร์ 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ร้านน้ําชาหมู่ 2 

หรือบ้านนายกี่เพ่ือนสนิทของฮวด ซึ่งชาวบ้านมักจะมารวมตัวกันเพื่อฟังข่าวสารกันเป็นประจํา  

คราวเมื่อปี 2505 เขาอายุ 38 ปี ก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2505 มีประกาศว่า

พายุเข้านครศรีธรรมราช วันนั้นเขาไม่ได้เอะใจและดําเนินชีวิตกันอย่างปกติ ร้านน้ําชายังคงคึกคักเช่น

ทุกวัน เข้าวันที่ 24 ตุลาคม 2505 วิทยุยังคงประกาศเช่นเดิม ชาวบ้านจึงเริ่มพูดต่อกันเขาจึงเริ่มมี

ความกังวลเล็กน้อย แต่เมื่อ วิทยุไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนถึงความรุนแรง ขอบเขตของพายุและมัน

ยังไม่เคยเกิดขึ้น ทําให้ชาวบ้านยังคงนิ่งเฉยต่อไป จนสุดท้ายในวันที่ 25 ตุลาคม 2505 วิทยุประกาศ

ตอนเช้า เขาจึงไม่นิ่งนอนใจออกไปดูชายหาด พบว่า น้ําในหาดแห้งลดลงไปจนผิดธรรมดา ทั้งทะลน

อ ก แ ล ะ ท ะ เ ล ใ น  วั น นั้ น เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ อ ก เ รื อ ไ ด้  

จึงกลับมาบ้าน สภาพอากาศวันนั้นยังคงปกติ เขาจึงกลับไปคุยกับเพื่อนที่ร้านน้ําชาว่า  

“พายุที่เข้ามันไม่บอกว่าแรงลมเท่าไหร่ มาทิศทางไหน หันหัวไปทางไหน บอกแค่

พายุเขา้คนเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะต้องเตรียมตัวยังไง” (ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์ ) 

ถึงแม้ตอนเช้าจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุฯ แต่อากาศยังคงเป็นปกติไม่มีการเตือน

ใดๆ ที่จะทําให้ทราบได้ล่วงหน้า เมื่อเวลา 5 โมงเย็น สัญญาณเตือนเริ่มต้นขึ้น ลมแรงมาก ยิ่งช่วงใกล้

เวลา 6 โมงเย็นลมยิ่งแรงมากขึ้น เขามองไปทางไหนเจอลมที่พัดสวนมาหันไปเจอเหมือนต้นมะพร้าว

จะหัก พอเวลา 1 ทุ่ม สภาพอากาศยิ่งแย่กว่าเดิมทั้งลมและฝนเทลงมาแบบไม่ได้ตั้งตัว ขณะนั้นเขาอยู่

กับหลานเห็นน้ําทะเลทั้งสองฝั่งซัดเข้ามาในบริเวณชุมชนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ น้ํา สูงขึ้นเข้า
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บ้านท่วมถึงบนชั้น 2 ลมฝนพัดกระหน่ําเสียงลมตีหลังคาดังตลอดเวลา ใช้เวลาหลบอยู่ในบ้านกว่า 1 

ชั่วโมง จนถึง 2 ทุ่ม  

“ลมยังไม่หยุดพัดเสียงดังเหมือนหูจะแตกไม่รู้จะท ายังไงแล้ว กลัวไปหมดอยู่ที่แหลม

มาตั้งแต่เกิดสมัยปู่ย่าตายายก็ไม่เคยเห็น ไม่รู้ว่ามันจะมีแรงขนาดไหน” (ฮวด จู้สวัสดิ์, 2560 

: สัมภาษณ์ ) 

เขาจึงเลือกออกจากบ้านไปอยู่แถวป่าแสมที่ห่างจากชุมชน 200 กว่าเมตร เวลาผ่านไปไม่ถึง

ชั่วโมง คลื่นจากฝั่งทะเลนอกซัดเข้ามาใส่บ้าน ตอนนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่มุงด้วยจาก มีบ้านที่มุง

กระเบื้องเพียงไม่กี่หลัง ในบ้านมุงจากเวลาน้ําขึ้นสามารถออกทางหลังคาได้ดันขึ้นได้แต่บ้านหลังคา

กระเบื้องตายทั้งหมด เพราะไม่สามารถหาทางออกมาได้ทัน เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไปยึดเกาะที่ป่า

แสมกัน พอไปนั่งถึง 4-5 ทุ่ม พายุเริ่มสงบลงน้ําลดลงไปถึง 4-5 เมตร และน้ําในหาดแห้งลงไปอีกครั้ง 

แต่ราวเวลาช่วงตี 2-3 ลมกลับทวีรุนแรงขึ้นเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ น้ําพัดพาคลื่นสูงมาแรงขึ้นเกิด

เสียงดังกึกก้องยาวนานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเสียงเริ่มเงียบลงไป เขาคิดว่าคนในหมู่บ้านคงตายหมดแล้ว 

พอออกไปดูมองไม่เห็นคนสักคนเดียว พบเพียงซากบ้านที่พังทลายราบเป็นหน้ากลอง มะพร้าว ข้าว

ของ และศพเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 จําลองระดับน้ําในวันเกดิเหตุการณ์วาตภยั 2505 

(ท่ีมา : https://lh4.googleusercontent.com/- /nanr_DrQS20/s1600/pic_storm1.jpg) 

รุ่งเช้าเสียงคนเรียกหากันดังไปทั่ว แม่ตามหาลูก ลูกตามหาแม่ เขาตัดสินใจเดินไปในหมู่บ้าน

ภาพที่พบเห็น คือ คนตายนอนเกลื่อนบริเวณชุมชน บ้านแทบไม่มีเหลือสักหลัง ราบเรียบไปด้วยเศษ

ต้นไม้ มะพร้าว ข้าวของ ทั้งของกินจากร้านค้าที่กองอยู่ตามซากบ้านเรือน ทําให้คิดไปถึงบ้านปลาย

ทราย(หมู่ 1)ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เวลาผ่านไปราวเกือบ 10 โมง มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาโดยเรือ เพ่ือ
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แจ้งว่าทางปากพนังได้ทําที่ลี้ภัยไว้ และพาชาวบ้านส่วนหนึ่งไปด้วย บางกลุ่มที่ไปไม่ทันต่างพา

ลูกหลานเดินไปที่ปากพนังตามทางชายหาด ระหว่างทางต้องเดินหลบแผ่นดินระเบิด(น้ําที่ดันมาจาก

ใต้ดินทําให้ผืนแผ่นดินเป็นหลุมขนาดใหญ่)เป็นหลุมเป็นบ่อไปเรื่อยๆ แต่เขาไม่ไปยังที่ลี้ภัยเพราะอยู่

กับเพ่ือน(นายกี่เจ้าของร้านน้ําชา)เพราะลูกแกหลายคนเขาจึงอยู่ช่วยดูแล กลับมายกแผงกั้นร้านอยู่ที่

ร้านน้ําชา พอเวลาหิวเขาต้องเดินหามีด ข้าวสาร ไม้ขีดไฟ ที่ค้างตามซากต้นไม้ซากบ้านเรือน เพ่ือเอา

มาตากแดดไว้ใช้งาน ซึ่งไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่น้ําจืด ไม่มีน้ําจะหุงข้าว โอ่งที่เก็บน้ําจืดแตกหมด เจอ

แต่มีดกับไม้ขีดที่ติดไฟจากที่เอามาตากแดด และหาทางออกโดยเดินไปบนถนนตัดลูกมะพร้าวนําน้ํา

มะพร้าวมาหุงข้าว และดื่มแทนน้ํา อาหารการกินต้องหาของเท่าท่ีหาได้มากินเพ่ือปะทังชีวิต 

 เวลาผ่านไป 5 วัน จึงมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้ามายังหมู่บ้าน เขาจัดแจงถางคลองเพ่ือเดินทาง

ออกไปปากพนัง ใช้เพียงไม้กระดานพายกว่าจะถึงราว 5 ชม. ไปอยู่ที่ลี้ภัยที่ปากพนัง 2  คืน แล้ว

กลับมาที่แหลมอีกครั้ง พบกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหาดใหญ่และพัทลุงเห็นจากที่เขียนที่กระเป๋า

เสื้อ ชุมชนเต็มไปด้วยศพที่พองเหม็นเต็มไปหมด เจ้าหน้าที่มาประมาณ 10 คน มีเพียงสังกะสี

ประมาณ 6 ฟุต ผูกกับไม้และหาบเชือก แบกกันไปคนละศพ 2 ศพ เสร็จแล้วเอาน้ําหอมมาพรมเพ่ือ

ไม่ให้เหม็นแต่ไม่ทราบว่าอะไร หลังจากนั้นใช้เสื่อสี่เหลี่ยมหามศพไปฝัง แต่ศพเยอะมากจนที่ฝังไม่

เพียงพอ เขาเลยให้ขุดที่ดินของแม่ฝังศพ ก่อนจะกลับเจ้าหน้าที่ได้ให้ยาแก้ไข้หวัด ทันใจ แก่คนใน

ชุมชนที่ยังไม่ย้ายออกไปด้วย  

หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปไม่นาน ตอนนั้นตรงกับสมัยนายกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐบาลได้เข้ามา

แจกกระเบื้องให้คนละ 15 แผ่น แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ อีกทั้งบริเวณบ้านปลายทราย(หมู่  1) รัฐได้เข้ามา

ปลูกห้องแถวให้ และส่งคนส่วนหนึ่งไปนิคมยะลา ที่จังหวัดยะลา ในบริเวณหมู่ 4 ชาวบ้านที่เป็นแขก

มาจากปัตตานี เสียชีวิตแทบทั้งหมด ซึ่งศพส่วนใหญ่คลื่นลูกกลับสุดท้ายพาออกทะเลนอกไปติดที่ระ

โนด จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นเริ่มมีคนจากปัตตานีมาสืบข่าวคราวตามหาญาติพ่ีน้อง ในปัจจุบันบ้าน

ของเขาอยู่ที่หมู่ 1 จากการสร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเอง หลังพายุก็ออกหาปลาได้เรื่อยๆทั้งปี แต่

เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วความอุดมสมบูรณ์น้อยลงมาก จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงแรกการทํา

มาหากินประมงเหมือนเดิมไม่ก่ีครัวเรือนเพราะยังคงติดอยู่กับภาพความทรงจําแบบเดิม 
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จากความทรงจําที่ประสบเสมือนเป็นบทเรียนครั้งใหญ่กับตัวเขาเองและชุมชนแหลม

ตะลุมพุก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทําให้รู้จักปรับตัว แต่ลึกๆผู้ศึกษายังคงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหวาดกลัว

ยังคงอยู่ ความทรงจําชุดของเขาได้ถูกผลิตซ้ําผ่านตัวเองอยู่เสมอทั้งการที่ได้เล่าให้คนในชุมชนและคน

ภายนอก ฮวดมีพ่ีน้องทั้งหมด 9 คน ตายเมื่อวาตภัย 1 คน ในบรรดาญาติพ่ีน้องเสียชีวิตไป 10 กว่า

คน ภายหลังเขายังบอกอีกว่า เดิมเขาเป็นคนติดเหล้าดื่มเป็นประจําทุกวัน ถ้าในวันที่เกิดเหตุการณ์เขา

ดื่นเหล้าจนเมาอย่างเช่นเคยเขาคงไม่รอดมาจนถึงตอนนี้ ทําให้ทุกวันนี้เขาเลิกกินเหล้าไปโดยปริยาย 

กรณีศึกษาที่ 2 สําหรับ ชํานาญ ลิ่มประเสริฐ เขาเป็นคนสําคัญของหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก 

เพราะเป็นผู้ดูแลสถานที่สําคัญทางความเชื่อหรือศาลเจ้าพ่อกวนอูประจําชุมชน ทั้งยังเป็นคนดั้งเดิมมา

ตั้งแต่รุ่นพ่อที่บุกเบิกมายังบ้านแหลมตะลุมพุกเช่นเดียวกัน ปัจจุบันอายุ 82 ปี เล่าว่า ในวันที่เกิดวาต

ภัยเขาอยู่บ้าน สภาพอากาศวันนั้นเริ่มจากฝนตกปรอยๆ พอใกล้เวลาประมาณ 5-6 โมงเย็น มีลมเสียว

แรงมากช่วงเวลานานพอสมควร พอหัวค่ําประมาณ 1 ทุ่ม เขาอยู่ในบ้านขณะนั้นเกิดพายุลมฝนรุนแรง

มาก คลื่นลูกใหญ่ซัดน้ําจากทะเลขึ้นบ้าน พร้อมกับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้บ้านเริ่มพังจากกระแสน้ํา 

ตอนนั้นมองไปบ้านไหนต่างพบผู้คนเริ่มอพยพข้าวปลาลงเรือ เขาไปช่วยชาวบ้านอพยพเอามาไว้ที่

บ้านตนเองประมาณ 5-6 คน พอสักพักบ้านเริ่มทนแรงลมไม่ไหวหลังคาหลุดลอยไปกับลม จึงรีบพา

กันออกจากบ้าน เป็นช่วงที่น้ําขึ้นสูงถึงหน้าอก จําเป็นต้องย้ายกันไปอยู่บ้านชาวบ้านหลังอ่ืนที่สูงกว่า

บ้านของเขาแต่น้ําไม่ลดลง ด้วยความที่กระแสน้ําแรงมากสักพักน้ําเริ่มดันบ้านพังเสาบ้านหลุดไปทีละ

เสา ตัวพ้ืนลอยดันขึ้นไปติดหลังคา เขาต้องหาทางออกผ่านหน้าต่างกับเด็กคนหนึ่งหนีขึ้นไปอยู่บน

หลังคา ตอนนั้นเหลือ 5-6 คนติดอยู่ในบ้านเพราะหลังคาครอบหาทางออกไม่ได้ เขาจึงหาทาง

ช่วยเหลือโดยการนําไม้มางัดหลังคาแล้วช่วยคนขึ้นมาทีละคน หลบกันอยู่บนหลังคาบ้าน  

พอน้ําเริ่มลด ฝนซาลงและลมเงียบหายไป ตอนนั้นสภาพที่เขาเห็น คือ “หมดเลยบ้านลุงไม่มี

เหลืออะไรเลยที่แหลม มะพร้าวที่ปลูกก็ไม่มีเหลือ” เขาบอกว่า ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปกลายเป็นไม่มี

อะไรเหลือเลยหลังจากนั้นตอนเช้าเขาไปหลบอยู่บ้าน 2 ชั้นเป็นร้านค้าเพ่ือไปหาน้ํากินแต่ไม่มีเหลืออยู่

เลย จึงต้องไปเดินหาน้ําจืดตามโอ่งที่ยังเหลือแต่ไม่พบ เดินไปตามต้นมะพร้าวที่ล้ม แล้วปาดเอาน้ํามา

ดื่มและหุงข้าวกิน หุงข้าวไม่มีหม้อต้องช่วยกันหาปี๊บมาหุง ข้าวสารที่มาจากตามซากบ้านเรือนที่พากัน

ไปตามหาอาหารที่พอกินได้มา จากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาจากปากพนังมาพาอพยพไปอยู่ปากพนังในที่ลี้ภัย 

บางส่วนในพื้นท่ีชุมชนตามชายหาดเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่มากเพราะน้ําพัดพาดินไปสู่ทะเล  
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แม้การเล่าเรื่องจะเป็นไปในทางที่มองได้ว่าเขาได้ช่วยเหลือชีวิตคนอีกหลายคน แต่เขายังคง

วนกลับมาให้เห็นอยู่เสมอว่าเขาไม่มีอะไรเหลือเลย ต้องมาทํามาหากินสร้างใหม่กันเอาเอง การ

ช่วยเหลือมีเข้ามาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับ ปัจจุบันเขาเป็นคนดูแลศาลเจ้าพ่อกวนอูของชุมชน 

สมัยก่อนมีศาลอยู่ริมทะเลวาตภัยมาโค่นหักพังหมด ศาลมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่เริ่มมีชุมชน ชาวบ้านมัก

เล่ากันว่ามาจากเมืองจีนมาอยู่ที่ฝั่งนี้ เพราะสมัยก่อนคนจีนเยอะมากในแหลม ชาวบ้านทุกคนแทบจะ

ใช้สกุลแซ่ท้ังหมด ยุคหลังมาจึงเหลือแต่คนไทยเชื้อสายจีนแต่ยังไหว้ที่ศาลเจ้ากันทุกปี 

ในกรณีศึกษาที่ 3 มุมมองของผู้หญิงอย่าง กิมเหี๊ยะ จู้สวัสดิ์ ปัจจุบันอายุ 83 ปี เธอเป็น

น้องสาวของ ฮวด จู้สวัสดิ์ คนที่ 6 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติพ่ีสาวเธอเสียชีวิต 1 คน และหลานเสียชีวิต

ไป 2 คน ทําให้เธอไม่ค่อยอยากจะกล่าวถึงเรื่องราวตอนนั้นสักเท่าไหร่ แต่ในที่สุดเธอได้เล่าให้ฟัง เธอ

มองว่าคราวนั้น  

“การใช้ชีวิตมันน่าสมเพชเวทนามาก กว่าจะผ่านมาได้ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเกิด

เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ข้าวปลาน้ าก็ไม่ได้ดื่มได้กิน รอดชีวิตมาได้ก็ถือเป็นบุญมากแล้ว ”  

(กิมเหี๊ยะ จู้สวัสดิ์, 2561 : สัมภาษณ์) 

เมื่อคราวเกิดพายุไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นที่บ้าน ตอนนั้นเธอนอนอยู่บนบ้านใต้ถุนชั้น

เดียวจนเวลาประมาณ 6 โมงเย็น น้ําขึ้นมาเท่าหน้าอกไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยอยู่

ในสถานการณ์แบบนี้ รู้ตัวอีกทีขณะนั้นได้ยินเสียงดังโป้งป้างๆ เต็มไปหมดจากเสียงสังกะสีหลังคาบ้าน 

เสียงลมแรงผนวกกับฝนที่ตกหนักกระหน่ําอยู่ตลอดเวลา  

ตอนนั้นเธอนอนอยู่บ้านที่สูงจึงทําให้รอดชีวิต แต่กว่าจะรอดมาได้ยากเข็ญเหลือเกิน เพราะ

ระหว่างที่หลบภัยหลังคาบ้านพัดพาไปกับลมหมด ตอนหลบต้องหากระด้งมาปิดหน้าไว้กันน้ําฝนสาด

เข้าหน้าเข้าตา เพราะฝนตกหนักและแรงมาก ประจวบกับน้ําก็ไหลเข้าบ้านมาเรื่อยๆและต้องทุบบ้าน

ให้มันไหลไปตามน้ําไม่อย่างนั้นจะทําให้น้ํามันไหลเวียนวนอยู่ในบ้านอาจทําให้บ้านพังได้ ทนหลบฝน

กันอยู่ทั้งคืน จนรุ่งเช้าออกพากันเดินหาน้ํากิน สภาพที่เห็น คือ บ้านเรือนไม่มีเหลือเลยมองไปทางไหน

เจอแต่แสงสว่างจ้า ได้มาแต่มะพร้าวมาพากันต่อยแล้วแบ่งกันกิน  
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“อาหารไม่มีอะไรเหลือ ต้องหาขนมนมเนยที่ลอยมาจากร้านค้ากินประทังชีวิต

ชั่วคราวไปก่อน น้ าเค็มเข้าบ้างก็ต้องทนๆกินไป มองไปทางไหนบ้านเรือนก็พังไปหมดทั้ง 2 

ฝั่งถนนเต็มไปด้วยเศษไม้ ทางเดินก็เดินไม่ได้เศษแก้ว กระเบื้อง ตะปู เต็มพ้ืนไปหมดต้อง

ค่อยๆคลานกันลงมาจากบ้าน” (กิมเหี๊ยะ จู้สวัสดิ์, 2561 : สัมภาษณ์) เธอกล่าวพร้อมสีหน้าที่

ไม่สู้ดีนัก 

 เมื่อก่อนในพ้ืนที่ไม่ได้มีต้นไม้มองไปก็เห็นทะเลแล้ว ใครไปมาก็รู้หมดทั้งฝั่งทะเลนอกและ

ทะเลใน(หมู่ที่ 1) เมื่อหลังจากเหตุการณ์ไม่นานเห็นเรือของเจ้าหน้าที่นําน้ําดื่มมาแจกจากปากพนัง

(อําเภอ) และพาอพยพออกไปอยู่ที่ตลาดใหม่เป็นที่ลี้ภัยที่ถูกจัดไว้ให้ชาวบ้าน โดยตํารวจน้ําเข้ามา

ภายหลังเหตุการณ์ในวันนั้น เขาลี้ภัยนั่งเรือออกไปตั้งแต่ 6 โมงเช้า ใช้เวลากว่าจะถึงที่หมายประมาณ 

3-4 ชั่วโมง ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ได้อพยพไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดสุเทพธาราม(หมู่ที่ 1) ตอน

ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึง น้ําไม่ได้อาบอยู่หลายวัน แม้เสื้อผ้าไม่มีจะให้ผลัดเปลี่ยนแต่ต้องอดทนอยู่

กันไป 

“ภาพศพที่เห็นในวันนั้นยังคงติดตาอยู่ในความทรงจ าคิดว่าคนตายเป็นพันคน ศพ

จ านวนมากจนไม่สามารถจัดท าพิธีทางศาสนาได้ทัน ต้องใช้วิธีการขุดหลุดฝังศพรวมกัน

หลังจากนั้นเชิญให้พระเจ้าวัดจากท่ีต่างๆมาท าพิธีให้โดยการสวดมนต์ทั้งหมด 3 วัน 3 คืน ซึ่ง

พ่ีสาวเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต ตอนนั้นเหลือบ้านอยู่เพียง 1-2 หลัง บรรยากาศยังคงหดหู่

มิหน าซ้ ายังพบกับคนเข้ามาลักขโมยของทั้งของที่ลอยมากับน้ าและของมีค่าที่อยู่ในตัวของคน

ตาย แต่ไม่สามารถท าอะไรได้ได้แต่ปล่อยไป”(กิมเหี๊ยะ จู้สวัสดิ์, 2561 : สัมภาษณ์) 

เธอบอกว่า พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําให้หวนคิดถึงสมัยก่อน แหลมเคยมีคนอาศัยหนาแน่น 

เดินหาบ้านกันไม่ถูกเพราะบ้านแต่ละหลังก็สร้างเหมือนกันจากหลังคามุงจาก ตรอกซอยมากมายไม่มี

ถนนกั้นแบ่งเขตเหมือนปัจจุบัน เพราะยังใช้การเดินทางน้ําเป็นหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดสิ่งที่

สร้างใหม่ภายในชุมชน คือ โรงเรียน อนามัย ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบล และศาลเจ้า

พ่อกวนอู(โรงก๋ง) รวมทั้งสภาพที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั้งหมดที่ทําให้วิถีชุมชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมด้วย  
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ในทางเดียวกันกรณีศึกษาที่ 4 ความทรงจําของ ห่วง ณรงฤทธิ์ อายุ 80 ปี เธอเป็นคนพ้ืนที่

แหลมเกิดท่ีนี่ อยู่กินมาท้ังชีวิตที่นี่ เมื่อเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนเกิดพายุ ตอนนั้นเธออายุประมาณ 16 

- 17 ปี  

“ถ้าพูดถึงแล้วก็ขนลุกใครจะคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง” (ห่วง ณรงฤทธิ์ ,  2561 : 

สัมภาษณ์) 

เธอเล่าว่า ในวันที่เกิดพายุ พ่อรู้ก่อนคนอ่ืนเพราะว่าพ่อเคยโดนเมื่อตอนที่ไปเป็นทหาร พอ

สภาพอากาศเริ่มแปลกไป เกิดลมมาเสียวเข้าพ่อรีบขึ้นเอาไม้ไปตีบนบ้านเพ่ือเป็นที่สําหรับหลบภัย แต่

ไม่สามารถทนแรงลมได้จนไม้ที่ตีไว้กับหลังคาบ้านพังลงมา เมื่อฝนเริ่มตกหนักลมแรงน้ําขึ้นสูงมา

เรื่อยๆ พ่อจึงรีบไปนําเรือมาหลบภัย เขาลงเรือไปกับพ่ออยู่บนเรือกับพ่อและ 4 คนพ่ีน้อง ท่ามกลาง

น้ําที่ไหลเชี่ยวมากไม่สามารถบังคับทิศทางของเรือได้ ทําให้น้ําพัดพาเรือวิ่งไปติดบ้านใครต่อบ้านใคร 

ขณะเดียวกันน้ําไหลเข้าเรือพร้อมกับฝนที่ตกหนักลงมาเรื่อยๆสักพักเรือได้ไหลไปติดอยู่ที่ป่าแสม เริ่ม

ได้ยินเสียงคนร้องเรียกกันตามหาลูก พ่อ แม่ เสียงกึกก้องเรียกตามหากันดังไปทั่ว เธอกับพ่อหาทางไป

ไหนไม่ได้แล้วพ่อจึงเสี่ยงกันอยู่ที่ป่าแสมเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัย ตอนนั้นมีคนมาขอให้พ่อช่วยแต่ก็

ไม่รู้จะช่วยยังไงสถานการณ์ตอนนั้นตัวเองยังจะเอาไม่รอดเสียด้วยซ้ํา  

“ รุ่ ง เ ช้ า น้ า ล ง ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง ห ม า ห อน เ ป็ น ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ เ สี ย ว เ ข้ า หั ว ใ จ ” 

(ห่วง ณรงฤทธิ์, 2561 : สัมภาษณ์) 

บอกไม่ถูกว่าจะพูดอย่างไร ภาพแรกที่เห็น คือ ศพเต็มหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งมาคอย

เก็บขุดหลุมฝังที่ชายทะเล เริ่มมีเจ้าหน้าที่มารับชาวบ้านลี้ภัยไปปากพนัง แต่เธอไม่ไปเลือกนอนใน

ศาลาวัดกับพ่อ ในสภาพที่น้ําจะกินยังไม่มี เดินไปดูตามชายทะเลเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งนั้น เรือที่เข้ามา

ช่วยเหลือจะพาคนไปไม่เพียงพอเพราะคนแย่งกันไป เธอคิดว่าชีวิตน่าสงสารเหลือเกินแต่ละคนที่ต้อง

มาเผชิญกับเหตุการณ์นี้ ชาวบ้านบางกลุ่มรอเรือเจ้าหน้าที่ไม่ไหวต่างจับกลุ่มเดินกันไปปากพนัง 

ระหว่างที่อาศัยอยู่ที่วัด เสื้อผ้าไม่มีจะใส่ต้องใส่ตัวเก่าท้ังเปียกๆอยู่อย่างนั้น พอได้มาที่ซักตากคนก็แย่ง

ขโมยกันไปหมด อยู่วัดมีคนเอาอาหารมาแจกบ้างแต่ก็ยังต้องหุงข้าวกับน้ํามะพร้าว รอไม่กี่วันก็

เดินทางลี้ภัยไปอยู่ที่ตลาดใหม่ ปากพนัง ได้ 2 -3 เดือนแล้วกลับมาอยู่ที่แหลมเหมือนเดิม  
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การช่วยเหลือจากทางรัฐระหว่างช่วงลี้ภัย ได้ทําห้องแถวให้ชาวบ้าน ช่วงแรกที่กลับมาข้าวปลาอาหาร

ต้องแย่งกันกิน 

 “ช่วงนั้นเขาว่าต ารวจรวยที่สุด เพราะของบริจาคเงินบริจาคที่มายังคนมนพ้ืนที่

แหลม ไม่ว่าอะไรต ารวจจะเอาไปก่อน เงินไม่ได้เลยสักบาท ยังดีที่มีข้าวสารปลากระป๋อง” 

(ห่วง ณรงฤทธิ์, 2561 : สัมภาษณ์) 

 หลังจากที่เริ่มตั้งตัวได้ต้องมาทํามาหากินกันเองด้วยการทําประมงเหมือนเดิม เครื่องมือ

อุปกรณ์ทํามาหากินที่สูญหายต้องรอของใหม่จากที่รัฐเอามาแจก จนสามารถเก็บเงินมาสร้างบ้านอยู่

ใหม่ในพ้ืนที่เดิม ภายหลังมีการสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พอมีเหตุการณ์รอบหลังที่พายุจะมา

ทําให้คนเริ่มกลัวมากกว่าเดิม  

  ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 5 จรรยา แก้วสีทอง ปัจจุบันอายุ 88 ปี เธอเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อยู่

ร่วมเหตุการณ์และสูญเสียลูกของตนไป เธอเล่าว่า คืนนั้นวันเสาร์แรม 13 ค่ํา เดือน 11 น้ําทะเลแห้ง

ลดลงจนออกเรือไม่ได้ ลมพัดแรงไม่เหมือนวันปกติ ตอนนั้นเธออายุ 23 ปี ช่วงหัวค่ําได้ยินเสียงดัง

เหมือนรถมาเป็น 100 คัน ลมฝนพัดกระหน่ําเข้าแหลม จนน้ําเริ่มขึ้นและไหลเข้าบ้าน เธอเห็นท่าไม่ดี

คุยกับสามีตัดสินใจออกจากบ้านอุ้มพาลูก 2 คน วิ่งตามน้ํามาหาที่หลบภัยพบเจอชาวบ้านที่หลบอยู่

ก่อนหน้า ชาวบ้านแบ่งเด็กหลบอยู่บนที่สูง และตอนนั้นต่างถามหาว่าเด็กอยู่ไหนเพ่ือที่จะนําไปหลบที่

ในเดียวกัน  

“ในนาทีนั้นเหมือนใจสลาย ตอนวิ่งไปด้วยความตกใจลูกยายหลุดมือไปแบบไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว พอหันกลับไปมองเขาไม่เห็นลูกแล้ว ขณะวิ่งมาคิดว่าอุ้มลูกอยู่ทั้งที่ลูกไม่ได้อยู่ในมือแล้ว

ทุกคนตกใจกันหมดแต่วิ่งกลับไปตามหาไม่ได้แล้วเพราะน้ าก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ”(จรรยา แก้วสี

ทอง, 2561 : สัมภาษณ์) 

เธอนั่งบนหลังคาลอยไปทั้งบ้านหลบที่ป่าแสม มีทั้งคนและสัตว์ที่มาหลบอยู่เพ่ือเอาชีวิตรอด  

“หมาแต่ละตัวน่าสงสาร อยากจะช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังจะไม่รอด  

ในตอนที่หลบอยู่ก็เอาลูกไว้ในเสื้อ เงยหน้าไปดูบนฟ้าท้องฟ้าสีแดงเต็มไปหมดมีดวงไฟมาแตก

กระจายก็พากันหลบกลัวจะโดนตัวเด็กเล็ก ตอนน้ าท่วมชุมชนเสียงดังกันเจี๊ยวจ๊าว แต่พอลม
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พัดมาเงียบไป พอลมหดเสียงคนก็ดังขึ้นมาอีก ตาก็มาตามหาลูกแต่สุดท้ายลูกก็เสียชีวิต ศพก็

หาไม่เจอ”(จรรยา แก้วสีทอง, 2561 : สัมภาษณ์) 

 รุ่งเช้าพากันเดินไปที่ปากพนัง ระหว่างทางต้องเดินหลบเศษแก้วเศษไม้ที่เต็มไปหมด พบป่อ

เต็กตึ๊งมาเก็บศพ ตอนนั้นคนตายกันเกลื่อนชุมชนศพเยอะมากโดยเฉพาะแขกที่หมู่ 4 ช่วงที่เดินทางไป

ถึงท่ีลี้ภัยเธอเหลือเงินแค่ 16 บาทท่ีติดกระเป๋าไปด้วย ช่วงที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ตลาดใหม่ ได้รับการแจกของ 

อวน แห แต่ส่วนใหญ่มักนําไปขายต่อกันเองเพราะเรือไม่มีในการออกไปทํามาหากินเหมือนเดิม และ

ขายเพ่ือเอาเงินไปจับจ่ายซื้อของกิน ขณะหลบภัยอยู่กันแบบอดอยากที่นั่นเป็นเวลา 2 -3 เดือน จึงได้

กลับมายังหมู่บ้าน  

“กลับมาถึงแหลมไม่มีคนมาให้ความช่วยเหลือ แจกของอะไรเลย นอกจากได้ห้อง

แถวที่รัฐมาสร้างไว้ให้แต่สุดท้ายต้องจ าใจขายห้องแถวเพ่ือน าเงินไปสร้างบ้าน สร้างบ้านก็

สร้างแบบมุงจากเพราะอุ่นใจกว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา”(จรรยา แก้วสีทอง, 2561 : 

สัมภาษณ์) 

ในทางเดียวกันกรณีศึกษาที่ 6  ความทรงจําของ เสี้ย ล่มงาม ปัจจุบันอายุ 76 ปี ตอนนั้นเขา

อายุประมาณ 20 ปี ก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์มีฝนตกถึง 7 วัน 7 คืน วันเกิดเหตุการณ์น้ําขึ้นไวมาก

ท่วมแทบทั้งหมู่บ้าน ต้องใช้เรือข้ามคลองไปหาที่ปลอดภัยเพ่ือหลบภัย เขาพาลูกหนีไปเจอบ้านกั้นไม้

บนหลังคาไว้สําหรับเด็ก เขายื่นลูกขึ้นไปหลบแต่เด็กพลัดหลุดมือตกน้ํา ด้วยความตกใจจึงรีบควานหา

ลูกตอนนั้นคิดว่าลูกคงเสียชีวิตแต่โชคดีที่ยังปลอดภัย ระหว่างนั้นเพ่ือนบ้านเรียกเข้าไปหลบในเรือ

ใหญ่มหาแดง แต่เขาเห็นคนเยอะมากจึงเลือกหลบบนหลังคาเพราะเป็นห่วงลูก เป็นโชคดีเพราะสักพัก

ลมกระหน่ําแรงพัดพาต้นมะพร้าวล้มมาทับเรือทําให้คนในเรือใหญ่มหาแดงเสียชีวิตกันทั้งลํา  

รุ่งเช้ามีเจ้าหน้าที่มารับทางเรือ แต่เรือไม่พอชาวบ้านจึงหาเรือเท่าที่ยังเหลือพากันพ่วงเรือไป

อยู่ที่ลี้ภัยตลาดใหม่ ของกิน เงิน เสื้อผ้าก็ไม่มีกัน คนตายเยอะมากโดยเฉพาะแขกที่อยู่หมู่ 4 คลื่นพัด

พาไปกับบ้านทั้งหลังไม่มีใครรอด ยิ่งถ้าเป็นบ้านปูนไม่มีเหลือเพราะน้ําท่วมมิดหลังคา ไม่สามารถหนี

ออกทางหน้าต่างหรือหลังคาได้เลย ภายหลังจากเหตุการณ์ 1-2 วัน พ้ืนที่ฝังศพไม่เพียงพอ ทําให้ศพ

จํานวนมากถูกนําไปฝังบริเวณชายหาดฝั่งทะเลนอกฝังหลุมละ5-10 ศพ และศพที่หาไม่พบจะมีการทํา

พิธีตามหาศพ โดยก๋ง ตามหาจากซากบ้านเรือนที่ทับถมใช้วิธีตีฆ้องตามหาศพ เมื่อพบจะหยุดพร้อม
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กับนําธงไปปักและให้คนที่ติดตามไปรื้อหาศพ ซึ่งสภาพศพที่เห็นแต่ละคนนอนไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าใส่น่า

เวทนาเหลือเกิน 

“ตอนกลับมาที่แหลม ห้องแถวยังสร้างไม่เสร็จ หลวงมาแจกสังกะสี 20 แผ่น ตะปู 2 

กระปุก เงินจ านวน 200 บาท กลับมาแบบตัวเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลย ต้องมาสร้างกันใหม่

เอาเองท ามาหากินกันใหม่เพราะต่างคนต่างไม่มีที่ไป และไม่อยากย้ายถิ่นฐานไปยังที่อ่ืนๆ” 

(เสี้ย ล่มงาม, 2561 : สัมภาษณ์) 

ปัจจุบันในบริเวณชุมชนยังมีบ้านที่ยังหลงเหลือจากเหตุการณ์วาตภัยอยู่ 1 หลัง ผู้ศึกษาจึง

เข้าไปพูดคุยจึงทําให้ทราบว่าบ้านหลังนั้นเป็นของ จําลอง คงจูด อายุ 82 ปี ดั้งเดิมเธอเป็นคนที่แหลม

ตะลุมพุก บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เธอซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งและอยู่บ้านหลังนี้มาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว 

เมื่อก่อนเธอทําอาชีพในการรับซื้อกุ้ง เพราะตอนนั้นที่แหลมมีโรงต้มกุ้งเยอะ เธอเล่าว่า คราววาตภัย

เธอท้องอยู่ 7 เดือน ลูกอีก 4 คน เป็นลูกเลี้ยง 2 คน ตอนนั้นเธอหลบอยู่กับลูก 3 คน ขึ้นเรือทันจึงพา

กันไปหลบแถวป่าแสม แต่ลูกอีก 1 คนไปหลบอยู่กับน้องสาวของเธอ เธอหลบอยู่ในเรือจนรุ่งเช้า

ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน พอน้ําลดลงจึงออกเดินตามหาพ่ีน้องและลูกชายของเธออีก 1 คน

ที่หายไป ปรากฏว่าไปพบศพน้องสาวกอดอยู่กับลูกชายของเธอ ช่วงที่เล่าอยู่เธอก็ร้องไห้ออกมา  

“สองคนนั้นอยู่ด้วยกัน น้องอุ้มลูกยายตายทั้งอุ้มอยู่อย่างนั้น”(จ าลอง คงจูด, 2561 : 

สัมภาษณ์) 

 เธอเสียน้องสาวและลูกชายไปในภัยพิบัติครั้งนั้น ภายหลังจึงย้ายออกจากชุมชนไปทํามาหา

กินที่สงขลา จนตอนนี้แก่มากแล้วทํางานไม่ได้ลูกจึงพากลับมาอยู่ที่แหลมและหาซื้อบ้านให้ เธอบอกว่า

ไม่อยากไปไหนอยากกลับมาอยู่ที่นี่เพราะเกิดท่ีแหลมโตที่แหลมจากไปก็ยังคิดถึง  
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ภาพที่ 31 บ้านหลังท่ีเหลืออยู่เมื่อคราวพายุและยายจําลอง 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 12 มีนาคม 2561) 

 ความทรงจ าของคนรุ่นลูกและหลาน 

ความทรงจําไม่เพียงปรากฏอยู่ในเพียงผู้สูงอายุ แต่ความทรงจํายังได้ถ่ายทอดต่อมายังรุ่น

ลูกหลานในชุมชนเองอีกด้วย อย่างกรณีศึกษาที่ 7 สุภาณี กาจริต อายุ 48 ปี เล่าว่า เธอเกิดหลังภัย

พิบัติเมื่อปี 2512 พ่อกับแม่จะคอยเล่าประสบการณ์ผ่านเรื่องราววาตภัยให้ฟังอยู่เสมอ แต่ที่ทําให้เธอ

จดจําได้มากที่สุด คือ แม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว เธอมักจะพบเห็นอาการของแม่สมัยที่แม่ยังมีชีวิต

อยู่แปลกไปเมื่อเกิดลมแรงหรือฝนตกปรอยๆ แม่ของเธอจะเริ่มมีการหวาดกลัว บางครั้งก็เหมือนจะ

ร้องไห้ เสมือนกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเมื่อ 2505  ภายหลังเธอยังเล่าว่า เมื่อให้แม่เล่า

เรื่องราวชีวิตในอดีตให้ฟัง แม่มักจะเล่าอย่างมีความสุขแต่จะมาหยุดชะงักตอนเมื่อปี 2505 ที่วาตภัย

ได้ขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก เพราะเหตุการณ์นั้นทําให้แม่เสียขวัญและหวาดกลัวจนไม่อยากพูดถึง แม้

ตอนนั้นแม่มีลูก 9 คนและทุกคนรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัย 

ในส่วนกรณีศึกษาที่ 8 สุภรณ์ แสนบอโด อายุ 53 ปี เธอเกิดเมื่อปี 2507 พ่อแม่อยู่แหลม

ตะลุมพุก เธอได้รับฟังเรื่องเล่าต่อมาจากพ่ออีกทอดหนึ่ง เล่าว่า ก่อนจะเกิดเหตุการณ์วาตภัยท้องฟ้า

แดงทั่วผืน คนเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าจะเป็นพายุโซนร้อน โชคดีที่พ่อเอาเรือมาไว้ข้างบ้าน ตอนนั้นมืดไป

หมดไฟฟ้าก็ไม่มีจะเห็นหน้าตากันทีต้องอาศัยตอนฟ้าแลบว่าใครเป็นใคร พอรุ่งเช้ามามีคนตายเยอะ
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มาก แหลมตะลุมพุกไม่เคยโดนไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ถึงคราวอพยพมีคนมารับทางเรือจาก

ปากพนังให้ไปอยู่ที่ตลาดใหม่ ศพที่เหลือในพ้ืนที่ก็ขุดหลุมฝังทั้งหมด  

เช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาที่ 9 ประยุทธ แก้วประสิทธิ์ อายุ 52 ปี พ่อเล่าให้ฟังว่าครั้งนั้นคน

ตายเยอะมากเพราะมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดข้ึน คนไม่มีความกลัวเพราะคุ้นเคยกับพ้ืนที่ชายฝั่ง 

ไม่ว่าจะเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือโซนร้อน ชาวบ้านไม่รู้จักจึงทําให้ไม่มีการป้องกันรับมือกับเหตุการณ์

วาตภัย ชาวบ้านจะรู้จักเพียงแค่ ลมขึ้นหรือลมแรงที่ทําให้ออกทะเลไม่ได้ แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการก่อ

ตัวของมรสุมที่รุนแรง ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 10 เจตนา แก้วประสิทธิ์ อายุ 55 ปี พ่ีชายของประยุทธ 

แก้วประสิทธิ์ พ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนนั้นฝนตกหนักมาก น้ําขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว พ่อกับแม่พากัน

หนีขึ้นมาอยู่บ้านสูง ซึ่งคนที่มีเรือกับอยู่บนบ้านที่หลังคามุงจากส่วนมากจะปลอดภัย ตอนนั้นกําลังหา

ที่หลบแม่อุ้มเขาอยู่ น้ําไหลแรงจนแม่ทรงตัวไม่อยู่และจมน้ํา แต่มือของแม่ไม่ยอมปล่อยเขาจึงทําให้

เขารอดมาได้ หลังจากนั้นพ่อกับแม่กันไปข้ึนเรือ พ่อแม่คิดว่าเขาตายแล้วเพราะสภาพในปากจมูกมีแต่

ดินเต็มไปหมด ตัวมีแต่ขี้โคลน แต่เมื่อช่วงฟ้าแลบเขาลืมตาขึ้นทําให้ทราบว่ายังไม่เสียชีวิตจึงรีบเช็ด

ล้างโคลนให้เขา ช่วงประมาณตี 4 น้ําแห้งลง พ่อใช้ขี้ใต้จุดไฟแทนตะเกียง จากไฟแช็คน้ํามันเบนซิน

พอไฟติดเห็นแต่คนนอนตายมากมายไร้เสื้อผ้า เพราะพอจมน้ําเสื้อผ้าหลุดไปหมดตามแรงน้ําไหล ใน

ภายหลังไปหลบภัยที่ปากพนังทุกคนหมดตัว บางคนไม่เหลืออะไรเลย จากการที่เกิดเหตุการณ์วาตภัย

ทําให้เมื่อเกิดมรสุมมาทําให้รู้สึกว่าควรหนีออกไปและตอนนี้ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ  

สําหรับกรณีศึกษาที่ 11 นิธิศ คงศิริอนันต์ อายุ 62 ปี เล่าว่า เขาอยู่บ้านกับพ่อแม่ คราวนั้น

ฟ้าแดงมาก มาพร้อมกับพายุที่ก่อตัว ทําให้ใต้ถุนบ้านน้ําขึ้นจนน่าตกใจ พ่อแม่จึงรีบพาออกไปหลบ

บ้านของคนในชุมชนที่สูง 2 ชั้น ตอนนั้นมีคนอยู่เยอะมากบนบ้านเกือบ 100 คน ด้วยความที่ลมแรง

และน้ําท่วมทําให้ไม่ได้ลงไปไหนเลย จนรุ่งเช้าออกมาเห็นแสงสว่างลมฟ้าเงียบไปหมดแล้ว ได้ยินเสียง

ชาวบ้านคุยกันว่าคนตายกันเยอะมาก คนพากันเรียกร้องหาญาติพ่ีน้องที่เสียชีวิต และมารู้ข่าวทีหลัง

ว่าพ่ีสาวได้เสียชีวิตลง เพราะไปหลบที่โรงพระจีนที่โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพอ เมื่อน้ําพัดทําให้หลังคา

ล้มลงมาทับผนวกกับอวนที่ชาวบ้านเอามาพันไว้ไม่ให้หลังคาร่วงลงมา จนเป็นตัวที่ทําให้คนหนีออกมา

ไม่ได้  
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“โชคดีท่ีบ้านหลังนั้นไม่พังคนอยู่กันเป็น 100 ชีวิต ลุงเลยรอดมากับเขาด้วย” 

 (นิธิศ คงศิริอนันต์, 2561 : สมัภาษณ์) 

ภาพแรกที่เห็นคือ ศพคนตายนอนเกลื่อน พ่อกับแม่รีบพากันลี้ภัยไปปากพนังอยู่หลายเดือน

จนกว่าจะเคลียร์พ้ืนที่เสร็จ พอทราบข่าวว่ามีการสร้างห้องแถวไว้พ่อกับแม่จึงพากลับมาอยู่แหลม

ดังเดิม ช่วงนั้นมีคนเข้ามาแจกอาหาร เครื่องดื่มของยังชีพ เมื่ออยู่ห้องแถวได้พักหนึ่งแล้วได้ออกไป

สร้างบ้านอยู่เอง และได้เข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หลังจากที่สร้างเสร็จ แต่หลังจากนั้นพ่อ

กับแม่ย้ายไปอยู่ที่นิคมยะลา จังหวัดยะลา หลายปีจนพ่อเสียชีวิต แม่จึงพากลับมาอยู่บ้านเดิม มาหา

กินประมงอย่างเดิม  

 แตกต่างไปจากกรณีศึกษาที่ 12 ลิอู้ ฐานะวัฒนา อายุ 68 ปี เขาเป็นคนในพ้ืนที่แหลม

เช่นเดียวกัน แต่ไปทํางานที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2504 แล้วกลับมาอยู่ที่แหลมตะลุมพุกหลัง เกิดวาตภัย

แล้ว ในสมัยก่อนวาตภัยมีคนอยู่ที่นี่หนาแน่นมาก อาชีพส่วนมากคือการทําประมง ไฟฟ้ามีเพียงไฟปั่น

ติดช่วงกลางคืน 6โมง-5ทุ่ม อยู่ที่แหลมนี้เหมือนอยู่เกาะตรงกลาง จะไปไหนมาไหนก็ลําบาก บ้านเรือน

เป็นหลังคามุงจากสัก 500 หลัง จะมีมุงกระเบื้องแค่ไม่ถึง 10 หลัง  

“ตอนที่ลุงอยู่กรุงเทพท างานกับคนจีน ลุงไม่เชื่อจนเพ่ือนเอาหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายรูป

มาแล้วก็ยังไม่เชื่อ เพราะอยู่มาตั้งแต่เกิดไม่เคยพบเห็น ตอนหลังจึงไปดูดีๆ อีกทีแล้วจ า

ลักษณะเสาของแต่ละบ้านได้ จึงเชื่อที่เพ่ือนมาบอก”(ลิอู้ ฐานะวัฒนา, 2561 : สัมภาษณ์ ) 

แม้แต่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาที่ 13 บูรพา 

กาญจนานนท์ รับตําแหน่งประธานนักเรียนคนปัจจุบัน เขาเล่าว่า ที่โรงเรียนจะมีการสอนและเล่าเรื่อง

ถึงที่มาของโรงเรียนว่าถูกสร้างขึ้นใหม่หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อปี 2505 โดยจากมูลนิ ธิราช

ประชานุเคราะห์ ตอนนี้ยังคงได้รับความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน 

ไปจนถึงการแจกของพระราชทาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะ

มาทําหน้าที่เป็นประธานพิธีตามวาระโอกาส และเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องราววาตภัย เขาบอกว่าเด็กทุก

คนจะทราบดีว่าวันที่ 25 ตุลาคม 2505 หมู่บ้านของเราถูกพัดถล่มจากภัยพิบัติแต่อาจทราบ

รายละเอียดได้ไม่เยอะ เขายังบอกอีกว่า ป้ายที่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นพ้ืนที่ที่ทําให้เขา

ทราบเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราววาตภัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจากการจัดงานทําบุญรําลึกประจําปีก็เช่นกัน 
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เขาทราบดีว่างานนี้เกิดข้ึนจากการทําบุญรําลึกให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป แต่สําหรับเด็กงานนี้เป็นงาน

ที่รอคอยเลยทีเดียว  

“งานท าบุญบ้านแหลมก็เหมือนงานสารทเดือนสิบที่ใต้แหละพ่ี” (บูรพา กาญจนา

นนท์, 2561 : สัมภาษณ์) 

เด็กๆ มักชอบงานรื่นเริงในช่วงตอนเย็นด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานพร้อมทั้งข้าวปลาอาหาร

ที่มีจัดแจกจ่ายในงาน ทําให้พวกเด็กๆ มาร่วมงานเป็นประจํา 

จากทั้ง 13 กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า รูปแบบของความทรงจําปรากฏและได้ถูกส่งต่อในชุมชน

แล้วนั้น สามารถมองความแตกต่างได้ในช่วงของวัยและเพศ ผู้ชายการเล่าเรื่องจะเป็นไปในทางที่

เสมือนเป็นบทเรียนกับตัวเองและชุมชนการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ผู้หญิงการเล่าเรื่องจะแทรกซึมไปด้วย

ความรู้สึกกลัวและเสียใจบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง 

รุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ระหว่างเล่าเรื่องจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกและยังคงติดอยู่กับความเจ็บปวด 

แตรุ่่นลูกลงมาโครงเรื่องของความทรงจําจะเป็นการรับมาจากรุ่นพ่อแม่ เค้าโครงเรื่องจะเป็นไปในทาง

ของความทรงจําหลัก  

ความทรงจําได้ส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วย ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัย

พิบัติที่ไม่เพียงแต่ประสบโดยตรงกับชาวบ้าน แต่ได้ประสบโดยตรงกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ จึงทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังกายภาพด้วย โดยพ้ืนที่ทางสังคมที่มีอยู่เดิมนับตั้งแต่จํานวนคนที่มีอยู่เดิม 

ความพลัดพรากจากครอบครัวที่สมาชิกล้มตายสูญหาย ทําให้พ้ืนที่ทางสังคมของคนที่หลงเหลือถูก

จัดระบบระเบียบและบทบาททางสังคมใหม่ พร้อมกับรูปแบบของชุมชนที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ความ

ทรงจําไม่เพียงส่งผลถึงตัวของชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่พ้ืนที่แหลมเอง 

ในการศึกษาความทรงจํา ทําให้เห็นถึงผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ  

ในลักษณะนี้การทําเข้าใจภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้เห็นถึง

ประสบการณ์ในอดีต ระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ  

สังคม และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นจากมุมมองประวัติศาสตร์ ความทรงจําทางสังคมและประสบการณ์

การเผชิญกับภัยพิบัติของชุมชนในอดีตที่กล่าวไปในข้างต้น ต่อมาการปรับตัวของการปรับตัวของ

รูปแบบการใช้ชีวิตให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุด  
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จากการลงพ้ืนที่สิ่งที่หายไปจากชุมชนแหลมตะลุมพุกที่ชาวบ้านพูดถึงมากที่สุดคือ หมู่ที่ 4 

เนื่องจากเดิมแหลมตะลุมพุกนั้นมีหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน แต่ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัยทําให้

หมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริงเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน ทั้งยังส่งผลถึงความหลากหลายเชื้อชาติ  อย่าง

อิสลาม(ชาวบ้านมักเรียกว่า “แขกตานี”) จีน และไทย เหลือเพียงคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีน

เท่านั้น นอกจากนี้ ประชากรที่หนาแน่น กลับลดลงไปอย่างมาก เพราะจากเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้

คนจํานวนมากตัดสินใจไปอยู่นอกพ้ืนที่ทั้งเพราะความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ํารอย และพ้ืนที่

ไม่อุดมสมบูรณ์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเดิม 

“ เมื่อก่อนมีคนแขก(คนอิสลาม)อาศัยอยู่มากเข้ามาท ามาหากินที่แหลม ย้ายมาจาก

ปัตตานี สงขลา เพราะสะดวกกับการเดินทาง และพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากเกิดวาต

ภัยมีคนเสียชีวิตเยอะมาก และอพยพออกไปก็มากเหมือนกัน ปัจจุบันหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก

คนน้อยลงมากจากเมื่อก่อน จาก 4 หมู่บ้าน เหลือเพียง 3 หมู่บ้าน หมู่ 4 ไม่มีคนอยู่แล้วด้าน

ปลายแหลมซึ่งเดิมแขกอยู่ ทุกวันนี้หมู่ 1 มีคนอยู่มากที่สุด” (จิตต์ สุวรรณโน, 2560 : 

สัมภาษณ์) 

วิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เริ่มตั้งแต่รูปแบบที่อยู่อาศัย ดั้งเดิมการสร้างบ้านของคนที่

แหลมตะลุมพุกจะเป็นสิ่งของที่หามาได้ใกล้ตัวราคาไม่ได้แพงจนเกินไป เพราะการประกอบอาชีพ

ประมงไม่ได้มีรายได้ที่สูงนัก ผนวกกับการเดินทางติดต่อสื่อสารกับภายนอกลําบากเพราะการพัฒนา

คมนาคมถนนต่างๆ ยังเข้าไม่ถึงมีการเดินทางโดนเรือเป็นหลักเท่านั้น คนส่วนมากจึงมักจะสร้างบ้าน

จากการมุงจาก ไม้กระดาน และส่วนน้อยมากที่มุงกระเบื้อง 

“สมัยก่อนคนอยู่เยอะมาก เดินหาบ้านกันไม่ถูกเพราะว่าบ้านแต่ละหลังก็สร้าง

เหมือนกันหมด เป็นหลังคามุงจาก ตรอกซอยเต็มไปหมด ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ การเดินทางโดย

รถยังไม่มี มีเพียงเส้นทางถนนที่เป็นดินทราย ใช้การเดินทางโดยเรือเป็นหลัก” (กิมเหี๊ยะ จู้

สวัสดิ์, 2561 : สัมภาษณ์)  

โดยในบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านปลายทรายนั้น มีบ้านเรือนเป็นหลังคามุงจากประมาณ 500 หลัง 

จะมีมุงกระเบื้องแค่ไม่ถึง 10 ที่มีต้นทุนที่ดีเป็นบ้านของกํานัน ผู้ใหญ่ หรือพ่อค้าท่ีมีรายได้ดี (ลิอู้ ฐานะ

วัฒนา, 2561 : สัมภาษณ์) เท่านั้นที่จะมีบ้านหลังใหญ่หรือบ้านสองชั้นบ้างที่แตกต่างกันไป แต่ใน
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ปัจจุบันนั้นการสร้างบ้านของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านนิยมสร้างบ้านปูน 2 ชั้น แทนที่บ้านไม้

หรือมุงจาก เพราะการพัฒนาหลายด้านเข้ามาถึงพ้ืนที่ชุมชนทําให้ชาวบ้ายมีรายได้ที่ดีมากขึ้นและมี

ต้นทุนในการสร้างบ้าน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดยังคงมีบ้านไม้ บ้านมุงจาก แทรกสลับกันไปในชุมชนเพราะ

ผลจากความกลัวที่ทําให้เกิดเป็นความทรงจําที่เลวร้ายจนยังกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์วาตภัยขึ้นอีก 

ด้วยที่ตั้งของชุมชนมีทะเลรอบทั้งสองฝั่ง การประกอบอาชีพหลักคืออาชีพประมง เมื่อก่อน

นั้นการออกเรือหาปลายังไม่มีเครื่องมือมากมายเหมือนสมัยนี้ มีเพียงเรือแจว เรือพายเท่านั้น ราวปี 

2503 เริ่มมีการใช้เรือเครื่องแต่ไม่มากนัก เน้นการหากินกับแรงคน ต่อมามีการพัฒนามาเป็น

เครื่องยนต์ที่มีกําลังขับเคลื่อนสูง ผนวกกับการเพ่ิมขนาดเรือจาก 4-5 เมตร เป็น 9-10 เมตร (ฮวด จู้

สวัสดิ์, 2560 : สัมภาษณ์) ทําให้ทํามาหากินกันสะดวกมากขึ้น แม้จะไม่ได้อุดมสมบูรณ์เท่าแต่ก่อน 

การทียุ่คสมัยเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดการพัฒนาใช้เครื่องมือสื่อสาร ระบบดาวเทียมระบุตําแหน่งปลา

และสิ่งกีดขวางในทะเล เพ่ิมความสะดวกให้กับชาวประมงเป็นอย่างมาก (โกเมน สุขขะ, 2561 : 

สัมภาษณ์) จากเมื่อก่อนที่ใช้ฝีมือภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจากครอบครัว จากการสังเกตดาว เดือน น้ํา ลม 

ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจนตอนนี้แทบไม่มีเหลือ เพราะคนที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมส่วนมากอายุมาก

ไม่ได้ออกเรือเหมือนแต่ก่อน และลูกหลานรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจอาชีพประมงจึงไม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้

ที่มีให้แก่เด็กรุ่นหลังต่อและเริ่มเลือนหายไป  

ในส่วนของไฟฟ้า เดิมใช้ไฟปั่นเริ่มใช้ได้เวลา 6 โมงเย็นถึงประมาน 4 -5 ทุ่ม หรือถ้าไฟไม่

พอจะจุดตะเกียงแทนช่วงเวลาเช้ามืดซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาของชาวบ้านเพราะคุ้นชินกับการปรับตัว

ดังเดิม แต่เมื่อมีการพัฒนาไฟฟ้าเข้ามาทําให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องรอเวลาที่จะได้ใช้ไฟเหมือนแต่ก่อน 

มีการใช้โทรทัศน์ติดตามข่าวสารเพ่ิมขึ้นจากที่มีเพียงแค่วิทยุเท่านั้น ต่อมาการใช้น้ําเมื่อก่อนใช้น้ําฝน

เป็นหลัก ทุกบ้านจะมีโอ่งไว้สําหรับกักตุน และในวัดมีการสร้างสระน้ําเฉลิมพระเกียรติไว้สําหรับ

กักตุนน้ําฝนให้แก้ชุมชนใช้ยามหน้าแล้ง ซึ่งปัจจุบันมีน้ําประปาแล้วเข้ามาถึงชุมชน จึงไม่ค่อยได้ใช้

น้ําฝนแต่ก็ยังมีบ้างบ้านที่ยังมีโอ่งติดไว้ ทําให้สะดวกต่อการใช้ชีวิตขึ้นมาก (สุภรณ์ แสนบอโด, 2561 : 

สัมภาษณ์)  
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ภาพที่ 32-33 โอ่งเก็บน้ําและอ่างเก็บนํ้าของชุมชน 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

 

ด้านการคมนาคม เมื่อก่อนเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้ง  มีเพียงเรือเที่ยวไปปาก

พนังวันละ 2 เที่ยว และมีรถจี๊ปวิ่งตามชายทะเล กว่าจะถึงใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง ถ้าน้ําขึ้นก็ต้องหยุดรถ

รอให้น้ําแห้งก่อนจึงจะเดินทางต่อได้ (สุภรณ์ แสนบอโด, 2561 : สัมภาษณ์) พอเริ่มมีการติดต่อ

เดินทางสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนออกไปสัมพันธ์กับในเมืองมากขึ้น  แต่ในปัจจุบันถึงแม้ว่า

จะมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้น การเดินทางมาแหลมตะลุมพุกก็ยังคงไม่มีรถประจําทางเข้ามาถึงตัวชุมชน 

มีเพียงรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น การพัฒนาที่สําคัญ คือ ทุกวันนี้แหลมตะลุมพุกมี

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในชุมชนแหลมเสียงตามสายในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน 

ทั้งยังใช้ประกาศเตือนภัยยามสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปกับชาวบ้านทุกคนได้สะดวกกว่าแต่ก่อนอีก

ด้วย ถือเป็นตัวช่วยที่สําคัญในยามคับขัน 
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ภาพที่ 34-35  ถนนทางเข้าชายหาดแหลมตะลุมพุก 

(ท่ีมา  : นิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ถ่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560) 

ในด้านเศรษฐกิจ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อาชีพประมงนั้นบางส่วนไม่สามารถสร้างรายได้

ให้กับชาวประมงเหมือนแต่ก่อน จึงเกิดการปรับตัวของชาวบ้านเองเพ่ือความอยู่รอดโดยการหันมา

เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเล ซึ่งมีทั้งการขายกับนายหน้าในชุมชนซึ่งจะได้ราคาที่ไม่สูงมากนักแต่

ได้รับความสะดวกสบาย หรือเลือกที่จะนําสัตว์น้ําที่หามาได้ไปขายด้วยตนเอง โดยใช้รถพ่วงข้างนํา

วัตถุดิบออกไปขายตลาดในตัวอําเภอปากพนัง เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีรถพ่วงเพราะสะดวกต่อ

การใช้งาน ซึ่งมาพร้อมกับการสร้างถนนจึงทําให้การค้าขายสะดวกสบายมากขึ้น จนพัฒนาไปสู่การ

เปิดร้านอาหารบริเวณชายหาดชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้มากที่สุดจากการมาท่องเที่ยวของคนภายนอก 

หากเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่มีเพียงเรือโดยสารเท่านั้น 

กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจากการพัฒนาทุกๆ

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาไฟฟ้า น้ําประปา ไปจนถึงการ

คมนาคม การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนจากประสบการณ์ผ่านการสร้างที่อยู่อาศัยที่ให้ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติให้น้อยท่ีสุด การเพ่ิมระบบเสียงตามสายเพ่ือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ และ

เศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผ่านการพัฒนาการคมนาคม ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นใน

ตัวแหลมตะลุมพุกทําให้มีคนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาลงทุนในการเปิดร้านอาหาร และมารับของจากชุมชน

ไปขายภายนอกเป็นการช่วยชาวบ้านหารายได้เพ่ือช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขึ้น  
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ซึ่งจะส่งผลกับชุมชนในแง่ที่ดีขึ้นมากจากเดิม นอกจากนี้ รัฐยังใช้เรื่องราวของวาตภัยเป็นเครื่องมือใน

การของบประมาณ อีกทั้งเรื่องวาตภัยยังมีส่วนในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือผ่านเรื่องราวของ

ประวัติศาสตร์พ้ืนที่ อาทิ การถมหินริมชายหาดจากการที่โดนกัดเซาะจากน้ําทะเล เป็นต้น นับตั้งแต่

วันนั้นจนวันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดข้ึนกับชุมชนแหลมตะลุมพุกเลยทีเดียว 

แม้ชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย แต่เรื่องราวของวาตภัยยังคงอบอวนอยู่ใน

ความทรงจําของคนในชุมชนอยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นหลัง หากยังคงอยู่ชุมชนก็จะพบเห็นความ

ทรงจําเหล่านั้นปรากฏอยู่เสมอ อีกทั้งยังรับฟังการถ่ายทอดความทรงจําจากคนในครอบครัวที่อยู่ใน

พ้ืนที่แหลมตะลุมพุกเองจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนที่พบเจอมาด้วยตนเอง และเมื่อได้พูดคุย

เรื่องของการป้องกันภัยพิบัติ องค์ความรู้ของชุมชนทําให้ทราบว่า ทุกวันนี้ชุมชนมีการตั้งรับเบื้องต้น

ด้วยการเตรียมถุงใหญ่ไว้สําหรับใส่ของสําคัญ เก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจาก

กรมอุตุฯ เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารนั้นติดตามได้สะดวกขึ้น “ชาวบ้านทุกคนรู้ดีว่าควรรับมือ

อย่างไร” (ประยุทธ แก้วประสิทธิ์,  2561 : สัมภาษณ์) เนื่องด้วยพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกนั้นเป็นพ้ืนที่

ชายฝั่งที่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบ ทําให้ชาวบ้านจําเป็นที่จะต้องคอยรับฟังข่าวสารอย่าง

สม่ําเสมอเพ่ือเตรียมรับมือได้ทันท่วงที การช่วยเหลือชาวบ้านยังคงได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ที่

หลบภัยจากเทศบาลอําเภอปากพนัง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยที่มาพร้อมกับอาหารดูแล

ให้แก่ชาวบ้านเสมอ แต่ความเคยชินกับทิศทางลมและฟ้าฝนบนพ้ืนที่แห่งนี้ทําให้เมื่อเกิดปัญหาจะรู้

โดยทั่วถึงกัน ทั้งยังมีเสียงตามสายของชุมชนคอยประกาศอยู่เสมอ ในชุมชนปัจจุบันองค์การบริหาร

ส่วนตําบลกับชาวบ้านมีความใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หากเกิดภัยพิบัติในภายหลังจะ

ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลอีกด้วย อาทิ ซ่อมแซมบ้าน แจกถุงยังชีพ  เป็นต้น  

ทั้งหมดท้ังมวลที่กล่าวมา ทําให้เห็นว่า พ้ืนที่อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่ความทรงจําอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ อัน

ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นไปในลักษณะที่ชุมชนได้รับผลกระทบจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ 

“ภัยพิบัติ” (อุทิศ สังขรัตน์, 2560 : ออนไลน์) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดเป็นความทรงจําในพ้ืนที่

แหลมตะลุมพุก และเกิดการให้ความหมายที่แตกต่างกันไป สามารถมองความทรงจําที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนแหลมออกได้เป็น 2 แบบ ระหว่างโครงสร้างความทรงจําหลัก และเรื่องเล่าที่มาจากความทรง

จําของบุคคลที่อยู่ร่วมเหตุการณ์การโดยตรง เมื่อทั้งสองรูปแบบเกิดมาจากเหตุการณ์เดียวกันจึงทําให้
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กลายมาเป็นความทรงจําร่วมกันภายใต้สังคมอันเดียวกัน อาจมองได้ว่า ความทรงจําเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

โดยสังคม แม้ว่าการจดจําจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่กลุ่มทางสังคมจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรเป็น

สิ่งที่สามารถจดจําได้และจะจําอย่างไร ดังนั้น ความทรงจําเป็นสิ่งที่ยืนหยัดอยู่ภายใต้บริบททางสังคม 

ภาพความทรงจําของอดีตของแต่ละบุคคลจะถูกจดจําก็ต่อเมื่อมันอยู่ในโครงสร้างซึ่งถูกนิยามให้

ความหมายโดยชุมชน ความทรงจําของบุคคลจึงมีมิติอยู่ในนั้น (จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม, 2559 : 33) 

เช่นเดียวกันตะลุมพุกในความทรงจําของชาวบ้านในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามโครงสร้างความทรง

จําหลักหรือสิ่งที่ถูกสร้างโดยผู้มีอํานาจในการเขียนประวัติศาสตร์ จนได้ยกเข้ามาเป็นประวัติศาสตร์

ของชุมชนที่ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ จึงทําให้โครงสร้างความทรงจําหลักเสมือนเป็นเรื่องราวที่กลุ่ม

ทางสังคมได้ตัดสินและยอมรับความทรงจําชุดนี้ต่อไป ในขณะเดียวกัน ความทรงจําจะถูกสร้างอย่าง

มั่นคง โดยมีนัยยะมาจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมความทรงจํานั้นๆ และความทรงจํา

เหล่านี้จะถูกปรับเข้ากับบริบทที่อาศัยอยู่ ความทรงจําจึงเป็นสิ่งสร้างทางสังคมอย่างมีวัฒนธรรม และ

เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อการสร้างความหมายต่างๆ อีกด้วย (เพ่ิงอ้าง, 34) 

กล่าวได้ว่า การดํารงอยู่ของความทรงจําในชุมชนมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน ความทรงจําเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจนกลายเป็นความทรงจําร่วม โดยหน้าที่หลักใน

การทําให้คนในสังคมมีความเข้าใจความหมายในแบบเดียวกัน คนในสังคมได้เรียนรู้ผลของภัยพิบัติที่

เกิดข้ึนจากครั้งก่อน ทําให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เป็นอย่างดีจากการยอมรับความทรงจําชุดนี้ 

อีกทั้งประโยชน์ของความทรงจําร่วมเช่นนี้ทําให้เนื้อหาของความทรงจําร่วมยังคงอบอวนไปด้วยกลุ่ม

ต่างๆ อาทิ รัฐ ผู้สูงอายุ ที่คอยถ่ายทอดความทรงจําอย่างต่อเนื่องในสังคม เพ่ือควบคุมความทรงจํา

ร่วมของสังคมหรือชุมชนให้ได้ในฐานะของประวัติศาสตร์ชุมชน เห็นได้ว่า ความทรงจํามีหน้าที่ ในการ

ช่วงยึดโยงโครงสร้างภายในสังคมไว้อย่างเหนียวแน่นระหว่างรัฐและชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน ทั้งยังร่วมมือกันในการผลิตซ้ําความทรงจําดังกล่าวจนทําให้ความทรงจําสามารถดํารงอยู่มาได้

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 56 ปี  
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

การศึกษา ตะลุมพุกในความทรงจํา : การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชุมชนภายหลังภัย

พิบัติ ตําบลแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาความทรงจําของ

ชุมชนจากการเกิดขึ้นของภัยพิบัติ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความเข้าใจร่วมกันในการสร้างความเป็น

กลุ่มของคนในพ้ืนที่ผ่านความทรงจําร่วม ในขณะที่การเข้ามาช่วยเหลือจากภายนอกได้เข้ามาเป็น

องค์ประกอบของกระบวนการสร้างความทรงจําให้กลายเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์เฉพาะของชุมชน  

เรื่องราวของวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเป็นภัยพิบัติที่ถูกให้ความสําคัญกับชุมชนเป็นอย่างมาก  

จึงถูกบันทึกและจดจําไว้เป็นอย่างดี ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ไปจนถึง

สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบันของชุมชนแหลมตะลุมพุกที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจาก

เกิดเหตุการณ์วาตภัย มีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งจากตัวชุมชน การเข้ามา

ช่วยเหลือของรัฐ และหน่วยงานต่างๆ แม้คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้พบเจอด้วยตนเองแต่ต่างก็ทราบกันดี 

เพราะคนในชุมชนเองจะคอยถ่ายทอดเรื่องราวต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และจดจํา เสมือนเป็นการส่ง

ต่อความทรงจําจากรุ่นสู่รุ่น  

จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่แหลมตะลุมพุก หากมองรูปแบบของความทรงจําที่ได้ถูกส่ งต่อใน

ชุมชนแล้วนั้น สามารถมองออกได้เป็น 2 แบบ อันได้แก่ ความทรงจําหลักที่ถูกเขียนบันทึกและส่งต่อ

โดยรัฐ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุก เป็นโครงสร้างความทรงจําหลักที่ถูกเลือกสรรให้

เป็นสิ่งสําคัญ จนเกิดเป็นพ้ืนที่ความทรงจําที่ปรากฏอยู่ในชุมชน คือ ป้ายบันทึกประวัติศาสตร์ งาน

ทําบุญรําลึกประจําปี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งทั้งสามอย่างนี้สอดคล้องเชื่อมโยงอยู่ใน

โครงสร้างเรื่องเล่าเดียวกัน คือ การอธิบายว่าแหลมตะลุมพุกได้เกิดภัยพิบัติที่สร้างความเสียหาย  

จนทําให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และได้รับความช่วยเหลือจากสถาบัน รัฐ และหน่วยงานต่างๆ 

จึงเกิดเป็นงานทําบุญรําลึกประจําปี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นตามมา โดยมีองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลแหลมตะลุมพุกเป็นหน่วยงานที่คอยผลิตซ้ําโครงสร้างหลักภายในชุมชน จนสอดแทรกเข้า

ไปในความทรงจําของบุคคลและหลอมรวมเป็นความทรงจําร่วมกัน 

ในอีกส่วนหนึ่ง คือความทรงจําของบุคคลหรือความทรงจําของคนในชุมชน  ที่ถูกถ่ายทอด

ปากต่อปากผ่านเรื่องเล่าของความทรงจําของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ หรือเป็นความทรงจํารอง ที่

ปรากฏอยู่ในชุมชนจะเห็นได้ว่า มีความหลากหลายไปตามเพศและวัย สําหรับผู้ชายการเล่าเรื่องจะ

เป็นไปในทางท่ีเสมือนเป็นบทเรียนครั้งใหญ่กับตัวเขาเองและชุมชน เหตุการณ์ที่เผชิญแสดงให้เห็นถึง

ความกล้าหาญแม้สุดท้ายจะจบลงด้วยความเสียใจ ในขณะที่สําหรับผู้หญิงในการเล่าเรื่องจะแทรกซึม

ไปด้วยความรู้สึกกลัวและเสียใจ บางคนถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัว

เขาเอง  ในลักษณะนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ระหว่างเล่าเรื่องจะเต็มเปี่ยมไปด้วย

อารมณ์ความรู้สึกและยังคงติดอยู่กับความเจ็บปวดที่ผ่านมา แต่สําหรับรุ่นลูกลงมาโครงเรื่องของความ

ทรงจําจะเป็นการรับมาจากรุ่นพ่อแม่อีกทอดหนึ่ง เค้าโครงเรื่องจะเป็นไปในทางเดียวกันความทรง

จําหลัก แต่จะไม่ปรากฏความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับคนรุ่นพ่อแม่ รุ่นลูกยังคงมองเรื่องราวของความ

ทรงจําว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งหนึ่งที่แหลมตะลุมพุกได้เผชิญและผ่านมาได้ อีกทั้งยังคงถ่ายทอด

ต่อไปเรื่อยๆ ยังเด็กรุ่นหลังต่อไป  

นอกจากนี้ ความทรงจําอาจแปรเปลี่ยนบริบทไปตามช่วงเวลา อาทิ ในเรื่องของงานทําบุญ

ประจําปีจากเดิมที่มีการทําบุญเพียงอย่างเดียว แต่ภายหลังมีการแทรกความบันเทิงเข้าไปในช่วงต่อ

จากการทําบุญ ทําให้งานทําบุญรําลึกประจําปีถูกให้ความสนใจและกลายเป็นงานบันเทิงในความทรง

จําของรุ่นหลังไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ความทรงจําเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนหยัดอยู่ภายใต้บริบททางสังคม

เดียวกัน ส่งผลให้ภาพความทรงจําของอดีตของแต่ละบุคคลจะถูกจดจําภายในโครงสร้างซึ่งถูกนิยาม

ให้ความหมายโดยชุมชน จึงเห็นได้ว่าความทรงจําของทั้งสองชุดมีมิติที่ทับซ้อนกันอยู่จนกลายเป็น

ความทรงจําที่ถูกสร้างอย่างมั่นคง ผนวกกับมีนัยยะมาจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมความ

ทรงจํานั้นๆ สภาพแวดล้อมของแหลมตะลุมพุกท่ีเป็นชายฝั่งที่ไม่สามารถหลีกหนีไปจากทะเลได้ แม้จะ

มีวิธีป้องกันหลากหลายอย่างแต่การป้องกันรับมือที่ดีที่สุดก็คือ การหลบภัยหรือลี้ภัยไปนอกตัวชุมชน

เท่านั้น ทําให้การได้รับความช่วยเหลือของชาวบ้านเองกลายเป็นความเคยชิน และถูกจับตามองเสมอ

ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการเตือนภัยเกิดข้ึน การได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ  
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ไม่เพียงแต่เกิดเป็นความทรงจําครั้งสําคัญอย่างเดียว แต่ยังเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สําคัญกับตัวชุมชนเองอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจากการ

พัฒนาทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาไฟฟ้า น้ําประปา 

ไปจนถึงการคมนาคม การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนจากประสบการณ์ผ่านการสร้างที่อยู่

อาศัยที่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้น้อยที่สุด การเพ่ิมระบบเสียงตามสายเพ่ือแจ้งข่าวสาร

เกี่ยวกับภัยพิบัติ และเศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผ่านการพัฒนาการคมนาคม ส่งผลให้มี

คนกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาลงทุนในการเปิดร้านอาหาร และมารับของจากชุมชนไปขายภายนอกเป็นการ

ช่วยชาวบ้านหารายได้ เพ่ือช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลกับชุมชนในแง่ที่ดีขึ้น

มากจากเดิม นอกจากนี้ รัฐยังใช้เรื่องราวของวาตภัยเป็นเครื่องมือในการของบประมาณ อีกทั้งเรื่อง

วาตภัยยังมีส่วนในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์พ้ืนที่  อาทิ การถมหิน

ริมชายหาดจากการที่โดนกัดเซาะจากน้ําทะเลอีกด้วย 

แม้ชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย แต่เรื่องราวของวาตภัยยังคงอบอวนอยู่ใน

ความทรงจําของคนในชุมชนอยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นหลัง หากยังคงอยู่ชุมชนก็จะพบเห็นความ

ทรงจําเหล่านั้นปรากฏอยู่เสมอ เรื่องของการป้องกันภัยพิบัติ องค์ความรู้ของชุมชนทําให้ทราบว่า ทุก

วันนี้ชุมชนมีการตั้งรับเบื้องต้นด้วยการเตรียมถุงใหญ่ไว้สําหรับใส่ของสําคัญ เก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่

สูง และติดตามข่าวสารจากกรมอุตุฯ เนื่องด้วยพ้ืนที่ของแหลมตะลุมพุกนั้นเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งที่ไม่

สามารถป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบ ทําให้ชาวบ้านจําเป็นที่จะต้องคอยรับฟังข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ

เพ่ือเตรียมรับมือได้ทันท่วงที การช่วยเหลือชาวบ้านยังคงได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ที่หลบภัย

จากเทศบาลอําเภอปากพนัง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยที่มาพร้อมกับอาหารดูแลให้แก่

ชาวบ้านเสมอ แต่ความเคยชินกับทิศทางลมและฟ้าฝนบนพ้ืนที่แห่งนี้ทําให้เมื่อเกิดปัญหาจะรู้โดย

ทั่วถึงกัน ทั้งยังมีเสียงตามสายของชุมชนคอยประกาศอยู่เสมอ ในชุมชนปัจจุบันองค์การบริหารส่วน

ตําบลกับชาวบ้านมีความใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หากเกิดภัยพิบัติในภายหลังจะได้รับ

ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบลอีกด้วย อาทิ ซ่อมแซมบ้าน แจกถุงยังชีพ  เป็นต้น  

ดังนั้น ความทรงจําร่วมกันของคนในสังคมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกล้วนเกิดทั้ง

จากโครงสร้างความทรงจําหลัก และความทรงจําของบุคคลที่ถูกผลิตซ้ําย้ําเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นผ่านตัวชุมชนเอง โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุกและชาวบ้านเองเป็นหลักใน
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การยืนหยัดให้ความทรงจําดํารงอยู่ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน ทําให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมตะลุมพุกกับชาวบ้าน และชาวบ้านด้วยกัน

เอง ทั้งยังสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ จนทําให้สังคมยอมรับ

ความทรงจําชุดดังกล่าวจนกลายเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าและความหมายต่อชุมชนมากว่า 56 ปี 

ขณะเดียวกันปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในบริบทที่ถูกกระทําสะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกเป็น

มากกว่าฉากหลังของประวัติศาสตร์ เพราะยังหมายถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของชุมชน ทําให้ชุมชน

สามารถที่จะเลือกนิยามสถานการณ์และความทรงจําดังกล่าวนี้ให้เข้ามาสู่พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ชุมชน 

จึงทําให้ความทรงจํายังคงมีหน้าที่ต่อชุมชนเสมอตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
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